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מצפן לקריאת הדוח

במשפחות  מלא  בקשר  שלנו  היום-יום 
עם  ילדים  שלהן  משפחות   - המיוחדות 
המשפחות,  של  בעוצמות  מוגבלות, 
אותן,  המובילים  בערכים  חייהן,  במורכבות 
משפחתי  האישי,  בחזון  ביניהן,  בחיבורים 
וחברתי שלהן. במשפחות יהודיות, ערביות, 
רחבי  מכל  משפחות  ודתיות,  חילוניות 

הארץ.

דוח  את  מוציאים  אנחנו  שנה  אחר  שנה 
את  לשים  כדי  המיוחדות,  המשפחות 
ציבורי  יום  סדר  לייצר  במרכז,  המשפחות 
ולמקבלי  המדיניות  לקובעי  ולהסביר 
עצומה,  קבוצה  כאן  שיש  ההחלטות, 
במשפחות,  המוקפים  ילדים,   330,000
מגיע  בהן  החברים  כל  של  מספרם  שיחד 
ללמעלה מיליון איש; קבוצה עם מאפיינים, 
איכות,  של  לחיים  דרישות  עם  זהות,  עם 

בזכות ולא בחסד.

בלתי  מציאות  להציף  בחרנו  השנה, 
ביום-יום שלנו,  עוולות, שפגשנו  אפשרית, 
ניתן  שלא  מציאות  נתפסות,  שלא  עוולות 
שנת  להשתנות.  שחייבת  לה,  להסכים 
2015 חייבת להיות שנת מפנה. אנחנו לא 
רבים  שותפים  איתנו  הזה,  בסיפור  לבד 
כדי  לעשות  ומוכנים  מחויבים  ונפלאים, 

להשפיע ולשנות.

של  ממקום  הזה  הדוח  את  קראו  אנא 
קריאה לשינוי המתחייב, והצטרפו אלינו.

תמי קרישפין – מנכ"לית, 
בוקי קמחי  - מנהלת מקצועית

חגיגה וחשבון נפש

שהולידו  וצעירים,  עליזים  הורים  בשני  התחיל  "זה 
בשבילי את המשפחה שלי, וכשיש לי מסיבה..."

דוח  לפניכם  מוגש  התשע"ה  המשפחה  ביום 
ידי  על  רב  בעמל  שנכתב  המיוחדות,  המשפחות 

ארגון קשר.

לרבים, יום המשפחה - כמו יום הולדת - הוא בעיקר 
מסיבה. חגיגה של מעגל שייכות משמעותי, המחבר 
בקלות למעגלים נוספים ויוצר את השלם של החברה 

הישראלית.

הזדמנות  הוא  המשפחה  יום  אחרים,  לרבים  אולם, 
הוא  לפניכם  המוגש  הנפש  חשבון  נפש.  לחשבון 
המשפחות  מעגל  בין  החיבור  בדבר  נפש  חשבון 
הישראלית  בחברה  אחרים  למעגלים  המיוחדות  
לעתים  רופף,  חיבור  לדורותיהן,  ישראל  ולממשלות 
להיות  להתקרב,  לגעת,  יכולת  חוסר  כדי  עד  רחוק 

חלק אמיתי.

"לא יכול להיות" הוא מוטיב חוזר בדוח הזה. לא יכול 
להיות, שממשלות ישראל לדורותיהן לא מסתכלות 
לא  בעיניים,  מוגבלות  עם  ילדים  של  למשפחות 
מכירות בצרכיהן ולא מקרבות אותן אל תוך המעגל 
החברתי הרחב. לא יכול להיות שהחברה הישראלית 
ייחודים  כוחות  הרבה  כך  כל  ומפספסת  מוותרת 
וחשובים, שרק צריכים התייחסות מותאמת כדי לתת 

לחברה את כל מה שהיא צריכה - גיוון אנושי ראוי.

הביחד  את  חוגגות  המיוחדות,  המשפחות  אנחנו, 
במשפחת  כולנו  וביחד  במשפחתו  איש  איש  שלנו 
קשר. אנו מזמינים את החברה הישראלית להצטרף 

אלינו. בואו איתנו.

יואב קריים, יו"ר קשר
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330,000 
ילדים   עם   צרכים   מיוחדים

 אנשים   נמצאים   
במעגל משפחתי   ראשוני

סביב   הילד   עם  
 הצרכים   המיוחדים

מתושב י ישראל   נמצאים
  בקשר  משפחתי כלשהו 

עם ילד עם צרכים מיוחדים

 1.5   
מיליון  

יותר   מ-1/3

בישראל   למעלה   מ-
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בישראל חיות למעלה מ-330,000 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. דוח המשפחות 
של  קולן  את  משמיע  קשר  ארגון  שבהן  הדרכים  אחת  הוא  בזאת,  המוגש  המיוחדות, 
המשפחות מייצר מודעות והבנה בקרב מקבלי ההחלטות והחברה כולה, כי הדרך לטיפול 
כגורם  ובראייתן  המיוחדות  המשפחות  בחיזוק  עוברת  חזקה  חברה  ולבניית  בילד  מיטבי 

המשמעותי ביותר בתוך המארג. 

צרכים  עם  לילדים  משפחות  נתקלות  שבהם  מצבים,  מניפת  בדוח  לפרוס  בחרנו  השנה 
יסוד שגויות, המוטמעות בחשיבה של קובעי  מיוחדים. מצבים אלה מבוססים על הנחות 

המדיניות, של מקבלי ההחלטות ואף של החברה הרחבה. 

כל סוגיה המופיעה בדוח עשויה להיתפס כמשפיעה רק על הילד או רק על הילד והוריו, 
אולם שורשיה מעמיקים ומגיעים להשפעה רחבה על המשפחה כולה בכל רובדי החיים. כל 
סוגיה כזו היא חלק מתוך תופעה שלמה ורחבה, הנובעת, פעמים רבות, מתפיסה שגויה של 

הילד המיוחד ומשפחתו ומשפיעה ללא שיעור על חייהם. 

***

פעמים רבות, אנו, בארגון קשר, עדים להליכי שינוי שהמשפחה המיוחדת חווה כתוצר לוואי 
להיותה משפחה מיוחדת. כך, למשל, מתעסוקה לתעסוקה חלקית ולאבטלה, ממצב כלכלי 

יציב לעוני, מנישואין לגירושין, מרווחה נפשית לעומס נפשי, מחיים חברתיים לבדידות. 

נגרמים בשל לקותו של הילד, אלא בשל סיבות אחרות: קשיים  תהליכי שינוי אלה אינם 
עם  הילדים  את  רואה  שאינה  מדיניות  להתמודד;  נאלצות  המשפחות  עמם  ביורוקרטיים 
הצרכים המיוחדים ואת המשפחה העוטפת אותם כחלק מהחברה הכללית; מיעוט וצמצום 

בשירותים הניתנים למשפחות ולילדיהן. 

בנתונים ובתיאורי המקרים המופיעים בדוח זה אנו מבקשים להצביע על ליקויים ומשגים 
משפחות  כיום  חיות  שבה  המציאות  את  ולתאר  אזרחיה  מול  המדינה  של  בהתנהלותה 
חייהן  ואיכות  המיוחדות  המשפחות  כי  תקווה,  מתוך  זאת,  מיוחדים.  צרכים  עם  לילדים 
ימוקמו בסדר עדיפות עליון בקרב קובעי המדיניות. אנו שמחים לראות כמה נקודות אור. 
אנחנו יודעים שנושא המשפחה המיוחדת, מעמדה, צרכיה והשירותים עבורה, נכנסו לסדר 
היום של משרדים רלוונטיים ואנחנו נמצאים בתהליך של שינוי בתחום הזה. נקודות האור 
הייחודיות לנושא הדוח, שאותן נציין, הן שיפור בנגישות הלשונית, במיוחד בתחומי משרד 
הבריאות, שיפור במימון תקשורת תומכת חליפית, שיפור בשכר המשלבות ובתנאיהן, ועוד. 

אנו מאמינים, כי נקודות האור יירבו ויתרחבו לקראת הדוח הבא.

מבוא: "כשנולד ילד מיוחד, נולדת משפחה מיוחדת"
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קשר הוא ארגון פורץ דרך לשינוי חברתי, ששם לו למטרה להביא לחיזוק מעמדם של ההורים 
והמשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל מתוך שאיפה להביא לשיפור באיכות חיי 
המשפחות. אנו שמחים על הזכות להוביל תפיסת עולם כה חשובה, המושתתת על ערכים 

של משפחתיות, ערבות הדדית, קהילתיות, יחד עם שותפים רבים לחזון ולעשייה.

מסירותן  את  נס  על  להעלות  ומבקשים  המיוחדות  המשפחות  ולמען  עם  פועלים  אנו 
גבית  ורוח  דחיפה  להן  ולהעניק  המיוחדים,  בילדיהן  נגמרת,  והלא  יומיות  היום  והשקעתן 
במסען הארוך והמורכב. אנו מייחדים את העשייה שלנו למעגל המקיף את הילד עם הנכות- 
הוריו ומשפחתו. זאת על מנת לחזק יחידה זו כך שתוכל למלא בהצלחה את משימתה גידול 
ילדם עם הצרכים המיוחדים. אנו נותנים מענה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מכל 

הלקויות, בגילאי לידה- 21 שנים, ובכל תחומי החיים

בנוסף לכך, קשר פועל ליצירת תקשורת חדשה - הדדית, שוויונית ומכבדת בין המשפחות 
המיוחדות לבין המערכות הממשלתיות והעירוניות, שהמשפחה נמצאת עמן בקשר. 

תוכל  משפחה  שכל  שאיפה  מתוך  זאת  ומגוונת,  רבה  המשפחות  בתחום  שלנו  העשייה 
למצוא את המענה המתאים לה, מענים כדוגמת מרכזי מידע והכוונה, ייעוץ וסנגור ומערך 
שלם של הכשרות לבני משפחה ולאנשי מקצוע. כל זאת, על מנת לחזק את מרכזיותה של 

המשפחה בעשייה היומיומית.

כגון:  מיוחדות,  ומשפחות  הורים  להעצמת  חברתיים  פרויקטים  גם  קשר  מפעיל  במקביל 
הקמת קבוצות מנהיגות הורים וקהילות יישוביות, שחוברות לרשת קהילות ארצית, הכשרת 

הורים לליווי הורים, ועוד. 

בנוסף לכך, ארגון קשר יזם ומוביל , יחד עם קואליציית הורים לילדים מיוחדים והקליניקה 
"המשפחות  חוק  קידום  את  גן,  ברמת  ומשפט  לעסקים  האקדמי  במרכז  אדם  לזכויות 
המיוחדות" יחד עם אלפי משפחות מיוחדות, אנשים עם מוגבלות ולמעלה מ- 50 ארגונים 
חברתיים מתחום המוגבלויות וזכויות האדם, חקיקה שתקנה סל זכויות ושירותים למשפחות 

שלהן ילדים עם צרכים מיוחדים.
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הספר  בבית  השהות  ידע,  רכישת  מלבד 
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בבוקר מהעיר וחוזרים אליה אחר הצהריים, 
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כולם ולפזר עד שמונה. למה ילדים צריכים 

לעבור את כל זה"?
מירי
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בלתי נתפס שנושא הנוגע לחיי ילדינו אינו מוסדר עד לפרטים הקטנים ביותר, אלא נתלה 
על קרעי חוקים מפה ומשם עד למצב הנוכחי - הרבה פרצות ומעט חוק. 

וביצוען חל על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה, בעוד  ארגון ההסעות 
שמשרד החינוך משתתף רק במימון )חוזר מנכ"ל תשע"ד/1)ב(, 2013(.

המימון  בשיטת  המקומית  והרשות  החינוך  משרד  של  בשותפות  מגיע  להסעות  המימון 
המשמעות  המקומיות.  לרשויות  שקשור  שירות  בכל  כמעט  שקיימת  )מאצ'ינג(,  התואם 

ילדים בכיתה ב' יוצאים 
מהבית בשש וחצי בבוקר 
ונוסעים שעה וחצי לבית 

הספר. לאחר יום הלימודים 
הם חוזרים לביתם בשש 

ורבע או בשבע וחצי בערב. 

והרשות  ההסעות  מעלות  חלק  מממנים  הממשלה  שמשרדי  היא, 
המקומית מממנת חלק. משמעות השתתפות הרשויות במימון היא, 
שרשויות מקומיות מבוססות יכולות לתת תוספת נדיבה יותר לעניין 
מתקשות   - פחות  מבוססות  ורשויות  תנאיהן  את  ולשפר  ההסעות 
בחוק.  הנדרש  למינימום  מעבר  יותר  טובים  בתנאים  הסעות  לתת 
בין מצבן הכלכלי של הרשויות למצבם  קיים מתאם  מאחר שלרוב 
יותר,  חלשות  ברשויות  שדווקא  מכך,  יוצא  תושביהן,  של  הכלכלי 
המתקשות )בשל המימון התואם( לפתוח בתי ספר בתחומן, צפויות 
לרוב,  אלו,  ברשויות  לרשות.  שמחוץ  ספר  בתי  אל  הסעות  יותר 

ודווקא  וטיפולים מכספם,  יכולים לממן שירותים  ואינם  יותר  גרוע  התושבים במצב כלכלי 
ילדיהם מוסעים בתנאים גרועים יותר. 

125 אלף תלמידים של  2013 הוסעו  עלות ההסעות גדלה משמעותית מדי שנה. בשנת 
החינוך המיוחד ותקציב משרד החינוך לעניין זה )לפני התוספת של הרשות( עמד על 680 
בשלוש  גדל  הזה  התקציב  ב-2012.  שקלים  מיליון   600 לעומת  זאת,  לשנה.  שקל  מיליון 
השנים שלפני כן ביותר מ-200 מיליון שקלים. כך רק לגבי ההסעות עצמן. בנוסף לכך, ישנו 
תקציב המיועד למלווים בהסעות )חלקו של משרד החינוך ב-2013 עמד על כ-180 מיליון 

שקל(. גם בעניין זה ישנו גידול ניכר משנה לשנה. 

תלמידי  של  ההסעות  מתקצוב  שונה  המיוחד  החינוך  תלמידי  של  ההסעות  תקצוב 
הממוצע  התעריף  כאשר  תלמיד,  לפי  מתוקצבים  הרגיל  החינוך  ילדי  הרגיל.  החינוך 
לילד ליום הינו תעריף מקומי, השונה מרשות לרשות. בחינוך המיוחד, משרד החינוך 
משתתף בעלות ההסעה לפי מסלול, בהתאם לעלות של המסלול, כפי שהוא נקבע 
במכרז שמפרסמת הרשות המקומית )הלוי, 2013(. המשמעות היא, שיש מניע לקבץ 
יותר ילדים בהסעה אחת על מנת לחסוך בעלויות. ככל שיש יותר ילדים בהסעה, הליך 
זמן  את  ומאריך  יותר  ממושך  הצהריים  אחר  שלהם  והפיזור  בבוקר  שלהם  האיסוף 

הנסיעה. 
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כמה זמן אפשר לנסוע לבית הספר?

בשנת 2010 הוקמה ועדת צרפתי, ועדה בין-משרדית בראשות משרד החינוך ובהשתתפות 
אגף התקציבים באוצר, משרד הרווחה, משטרת ישראל, הנציבות לשוויון זכויות לאנשים 
השלטון  מרכז  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  הרשות  המשפטים,  במשרד  מוגבלויות  עם 
סדרי  את  לבחון  הייתה  הוועדה  מטרת  ציבוריים.  ארגונים  של  נציגות  ובשיתוף  המקומי 

ההסעות בחינוך המיוחד ולנסח כללים והנחיות מפורטות בנושא. 

בין המלצותיה של הוועדה נאמר, שלא לאפשר נסיעה של ילדים בהסעה מעל שעה וחצי 
החינוכי.  למוסד  האחרון  הילד  של  הגעתו  לשעת  ועד  הראשון  הילד  של  האיסוף  משעת 
יישום המלצה זו מתעכב, משום שלמשרד החינוך אין נגישות לכלל הנתונים בדבר מסלולי 
הנתונים, שאמורה  כל  יוזנו  לתוכה  בניית מערכת ממוחשבת  על  עובד  הנסיעה. המשרד 

להיות מבצעית עד סוף 2015, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע קיצור של זמני הנסיעה. 

כל זה לגבי הסעות הנוסעות על פי ההנחיה הכללית, שהיא להשתדל להסיע את תלמיד 
החינוך המיוחד למוסד הלימודי הקרוב ביותר למקום מגוריו, ולא לחרוג מהמרחק המרבי 
בית  לילדי  ק"מ  ו-35  הגן  לילדי  הנסיעה(  בתוואי  להתחשב  בלי  רציף,  )בקו  ק"מ   25 של 

הספר. 

בתרגום לשפת המציאות: ילדים בכיתה ב' קמים בשעה שש, שש וחצי, יוצאים מהבית 
ונוסעים שעה וחצי לבית הספר. לאחר יום הלימודים הם חוזרים בשש ורבע או בשבע 
של  נסיעה  לאחר  אוטיזם(,  עם  ילדים  או  שיקומית  במועדונית  הם  )אם  לביתם  וחצי 

שעה וחצי, ואלו דווקא הילדים שזקוקים לתנאים אופטימליים להתפתחותם. 

באותו דוח לא קבע משרד החינוך הגבלה כלשהי בדבר מספר ילדים המוסעים ברכב אחד. 
תשעה  גם  לכלול  יכולה  ההסעה  )כלומר  הרכב  ברישיון  ההגבלה  היא  היחידה  ההגבלה 
ילדים(. בנוסף, אין חובה להפריד בהסעות לפי לקויות או גיל המוסעים. ההמלצה היחידה 

שישנה - וגם היא בגדר המלצה בלבד - להפריד בין פעוטות לילדים בוגרים יותר. 

ממכתב של מרכז השלטון המקומי )מרס 2014( אנו למדים, כי משרד החינוך טרם אימץ 
ניסה  וכי המרכז לשלטון מקומי קובל על כך, שמשרד החינוך  ועדת צרפתי  את מסקנות 
להוריד הוראות "לשטח" ולהנחות בעלי תפקידים ברשות המקומית, ללא הסכמת המרכז 
למרכז  החינוך  משרד  בין  מחלוקות  בדבר  טבלה  מצורפת  מכתב  באותו  מקומי.  לשלטון 
השלטון המקומי בנוגע למסקנות ועדת צרפתי, אולם בסעיף של זמן הנסיעה וכמות הילדים 
בהסעה אין חילוקי דעות בין משרד החינוך למרכז השלטון המקומי. לשני הצדדים נראה 
כיוון, עם אפשרות של  וחצי לכל  ייסעו שעה  ותיכון, ממגוון לקויות,  יסודי  סביר, שתלמידי 

שמונה ותשעה ילדים ברכב הסעה.
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מעניין לציין כי ישנה טבלת פיצויים מוסכמים שרשויות מקומיות יכולות להטיל על חברת 
ההסעות הזוכה במכרז. בין הקנסות: 250 - 1,000 שקלים על איחור, 500 - 750 שקלים 
על רכב בלי מזגן וכו׳ )נוסח למכרז 2014, המרכז לשלטון מקומי(. למרבה הצער, גם מנגנון 

זה אינו מניב תוצאות מספיקות בשטח.

תגובות

ממשרד החינוך נמסר, כי המשרד נמצא במגעים עם מרכז השלטון המקומי לגבי יישום 
המלצות דוח צרפתי.

הנזק למשפחה

ההשלכות של המצב הזה על המשפחה הן עצומות. אי-ודאות משמעותית בנוגע לזמני 
נסיעה ממושכת מחמירה את  ובאשר למתרחש בהסעה הממושכת.  וסופו  היום  תחילת 
נעימים, בהתאם  פיזיים לא  ואף למצבים  זעם  לו להתקפי  לגרום  ועלולה  מצבו של הילד 
ההורים,  עבור  לדאגה מתמדת  הזמן, ההסעות מהוות מקור  לסוגיית  ללקות שלו. מעבר 
ליווי בלתי אחראי, נהגים שאינם  ונתקלים בבעיות רבות עקב  ילדיהם  החוששים לביטחון 
מוכשרים ואמינים ומנגנון פיקוח וביקורת דל מצד הרשויות. עקב כך, הורים רבים מעדיפים 
והן  כספית  מבחינה  הן  המשפחה  על  המכביד  דבר  עצמאי,  באופן  ילדיהם  את  להסיע 

מבחינה אישית. 

מקורות
ועדת החינוך התרבות והספורט 31/12/2013 פרוטוקול מספר 130. הסעות תלמידים בחינוך 

המיוחד.
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. הסעות תלמידים בחינוך המיוחד. תשס"א/1 )א(, 1 בספטמבר 2000.

כלב, ס. )תשע"ב(. הזכות לחינוך וחובת הרשות המקומית למימון הסעות - המצב המשפטי והיישום 
בפועל. עת סיוע – ביטאון האגף לסיוע משפטי, גיליון 2.

מהוראות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד - 1994.
פרוטוקול מס' 245 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, יום שני, כ"ג בתמוז התשע"ד )21 ביולי 

.)2014
נוסח למכרז 2014 וחוזה הסעות תלמידים, אתר מרכז השלטון המקומי
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שוויון  חוק  בארץ  נחקק   1998 בשנת  עוד 
זכויות לאנשים עם מוגבלות. חוק שמטרתו 
עם  אדם  של  וחירותו  כבודו  על  ״להגן 
מוגבלות ]...[ וכן לתת מענה הולם לצרכיו 
המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו 
תוך  ובכבוד  בפרטיות  מרבית,  בעצמאות 

מיצוי מלוא יכולתו...״.

על  חתמה  ישראל  מדינת   2007 במרס 
אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות 
העצרת  ידי  על  לכן  קודם  שנה  )שאומצה 
בספטמבר  וב-10  האו"ם(  של  הכללית 

2012 היא אישררה אותה. 

עם  אנשים  של  זכויות  לגבי  האו"ם  אמנת 
החותמות  למדינות  מתייחסת  מוגבלות 
לכל  כי  ומאשרות,  השבות  ככאלה  עליה 
ולשילוב  עצמאיים  לחיים  הזכות  אדם 
בקהילה וכי הן תנקוטנה את כל האמצעים 
עם  שאנשים  להבטיח  כדי  הנדרשים 
מוגבלויות ייהנו ממנה באופן ממשי, בשוויון 

עם אחרים. 

מדינות  כי  האו"ם,  באמנת  נאמר  עוד 
בזכות  מכירות  זו  אמנה  על  חתומות  אשר 
מוגבלויות  עם  האנשים  כל  של  השווה 
לחיות בקהילה, עם אותן אפשרויות בחירה 
בני- אמצעים  ותנקוטנה  האחרים,  ככל 

לאנשים  לאפשר  כדי  והולמים  תועלת 
זו,  מזכות  מלאה  הנאה  מוגבלויות  עם 
מלאה  והשתתפות  בקהילה  מלא  שילוב 
תהא  )א(  כי:  שתבטחנה  בכך  לרבות  בה, 
לבחור  הזדמנות  מוגבלויות  עם  לאנשים 
יגורו,  מי  ועם  היכן  מגוריהם,  מקום  את 
יחויבו להתגורר  וכי לא  בשוויון עם אחרים, 
)ב( תהא לאנשים  מגורים מסוים;  בהסדר 
שירותי תמיכה  למגוון  גישה  מוגבלויות  עם 

ופעם  כשנפגע  אותו פעם אחת  "איבדתי 
שנייה, כשאמרו שאין ברירה אלא להעביר 
אותו לבית אבות גריאטרי. המקום מטופח 
ונקי, הצוות מחליף לו ומאכיל אותו בזמן, 
אבל מתייחסים אליו בדיוק כמו אל הקשיש 
לתקשר  ללמוד  צריך  הוא  שליד.  במיטה 
קברו  אבל  לפניו,  עוד  החיים  כל  מחדש, 

אותו פה עוד בחייו". 
אימא של אור.
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בחיים  לתמוך  כדי  שנדרש  אישי  סיוע  לרבות  ואחרים,  דיור  תלויי  תוך-ביתיים,  קהילתיים 
קהילתיים  שירותים  )ג(  מהקהילה;  הפרדה  או  בידוד  למנוע  וכדי  בה,  ובשילוב  בקהילה 
שווה,  באופן  מוגבלויות  עם  לאנשים  זמינים  יהיו  האוכלוסייה  לכלל  המיועדים  ומתקנים 
ויתנו מענה לצרכיהם. מטרת האמנה לקדם את ההנאה המלאה והשווה של כל האנשים 
החירות,  העצמאות,  את  מדגישה  האמנה  היסוד.  וחירויות  האדם  מזכויות  מוגבלויות  עם 
ההתפתחות האישית ושוויון ההזדמנויות של האנשים עם המוגבלויות, את הזכות לחינוך, 

לתעסוקה, לחיי תרבות, ועוד. 

המציאות

בניגוד גמור לאמנה ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - מאות צעירים עם מוגבלויות 
פיזיות מורכבות חיים במסגרות אשפוז סיעודיות, הכוללות בתי חולים גריאטריים ובתי אבות. 
הגיל הממוצע במסגרות אלו הוא 84. מבחינת המדינה - הם באחריותו של אגף גריאטריה 
במשרד הבריאות ולא של אגף השיקום במשרד הרווחה, האחראי על צעירים עם מוגבלויות. 

נכון ל-2013, ההערכה הייתה שכ-700 אנשים צעירים מאושפזים במוסדות גריאטריים; 
ממוצע השהיה עבור מאושפז מבוגר הוא 291 ימים, פחות משנה )דוח משרד הבריאות(. 

לעומת זאת, צעירים סיעודיים יחיו שם שנים רבות. 

המשמעות 

ארווין  הסוציולוג  של  כהגדרתו  הטוטאליים"  ה"מוסדות  להגדרת  משתייך  גריאטרי  מוסד 
על  המוטל  במחסום  השאר,  בין  לביטוי,  בא  הטוטאלי  האופי   )Goffman, 1961( גופמן 

יחסים חברתיים עם העולם שבחוץ, הן מטאפורית והן פיזית על ידי דלתות, גדרות, ועוד. 

המוסדות מבצעים פירוק ונישול של הזהות הקודמת. ה"אני" החדש הוא זה שמוגדר על ידי 
המוסד למי ששוהה בו. 

מהי הזהות החדשה שצעירים סיעודיים מקבלים? זהות של זיקנה. המוסד הסיעודי הוא חלק 
ממערך השירותים לטיפול ממושך בזקנים, שמטרתו לתת מענה לצורכי אוכלוסיית הזקנים 
אשר סובלים מירידה תפקודית )לבנשטיין ויקוביץ', 1996(. לפי בקר )1989(, מוסדות אלה 
מאופיינים בחוסר גירויים רגשיים ואינטלקטואליים והצוות מצפה לתופעות שהן תוצאה של 

.)Nelson, 2000( הזדקנות, כשהזקן עונה בהתנהגותו לציפיות אלו

המאושפזים במוסדות מנותקים לחלוטין מהמשפחה, מהחברה ומהקהילה ונשללות מהם 
מענה  לתת  ערוכות  אינן  המסגרות  ופרטיות.  עצמאות  אישי,  מרחב  כמו  בסיסיות,  זכויות 
לאנשים צעירים מבחינת גיל, כגון צרכים חברתיים, שיקומיים וטיפוליים ובוודאי שאין מקום 

להתפתחות אישית.
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מוסדות אלה  גם  אך  לצעירים,  סיעוד  כמדיניות חדשֿה, מחלקות  הציע,  משרד הבריאות 
פוגעים בזכות לדיור ולשילוב בקהילה של אנשים סיעודיים. 

ארגון "בזכות", המוביל בשנים האחרונות מאבק בנושא, פרסם דוח בשם: "הזכות לדיור 
ולשיקום בקהילה של אנשים צעירים עם מוגבלות פיזית מורכבת". הטענה העולה מהדוח 
היא, כי הסיבה העיקרית להגעתם של הצעירים למוסדות אלה אינה רפואית, אלא מנהלתית, 
לאור חוסר ברירה והיעדר חלופות אחרות. משרד הרווחה, המקים ומממן בשנים האחרונות 

במחלקות האשפוזיות, 
שגרת החיים היא אשפוזית 

ולא קיימת שגרה של 
מקום מגורים. אין יכולת 

השפעה על התפריט, אין 
פעילות, אין תעסוקה, אין 

כמעט ציוד אישי. הצעירים 
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כתוצאה  שנוצרו  הנעימות,  וחוסר  הנוחות  חוסר  לאור  אותם  לבקר  חדלה  שמשפחתם 
משהייה במוסד שכזה. עם הירידה במספר הביקורים, איבדו הצעירים הזדמנות להתפתחות 

חברתית ונפשית.

נוספות ברחבי העולם. בשנים האחרונות, העלאת מודעות  זרה למדינות  זו אינה  תופעה 
מדינות.  בכמה  משמעותי  לשינוי  הביאו  המשפטית  בזירה  ומאבקים  זו  לתופעה  הציבור 
באוסטרליה, למשל, לאור המלצת ועדת סנאט משנת 2005, יזם הממשל תכנית חומש, 
שמטרתה להוציא אנשים צעירים ממסגרות אשפוז גריאטרי. כעבור שנה, הצליחו להעביר 
ולמנוע  50, כ-250 איש, למסגרות דיור בקהילה  למעלה משליש מהאנשים מתחת לגיל 
כניסה של 244 צעירים חדשים, ששובצו ישירות במסגרות הקהילה. מחקרי הערכה בתום 
התקופה העלו, כי חל שיפור ניכר בכל מדדי איכות החיים של האנשים ששובצו במערכי 

דיור בקהילה.

חברתיים  נורמטיביים,  חיים  ולחיות  לאיזון 
לתקרית  קורבן  שהיה  לאחר  ועצמאיים. 
אלימה ברחוב, סבל מפגיעה קשה בראשו. 
הוא אושפז בבית החולים 'לוינשטיין' במצב 
של תרדמת, ולאחר מאבק התעורר ומצבו 
השתפר. הוא שוחרר מבית החולים מרותק 
את  להניע  יכולת  עם  אך  גלגלים,  לכיסא 
ביד  ולבצע פעולות  רגליו  עצמו באמצעות 
את  הדגישה  הרפואית  הדעת  חוות  אחת. 
צרכיו השיקומיים, שכללו הליכה טיפולית, 

שיפור תנועות הגפיים ושיפור הדיבור.

להסדיר  אמו  ביקשה  שחרורו  לקראת 
לצרכים  מענה  שתיתן  דיור,  מסגרת  לו 
הכפולה  מוגבלותו  בשל  שלו  המורכבים 
לוועדה  הועלה  העניין  ונפשית.  פיזית   –
ומשרד  הבריאות  משרד  של  המשולבת 
הרווחה, שטענה, כי המסגרות הרלוונטיות 

אינן ערוכות להתמודד עם המוגבלות, וכך 
במחלקה  הצעיר  שובץ   27 שבגיל  יצא, 
סיעודית גריאטרית סגורה. הוא אינו מקבל 
טיפול פיזיותרפי, שיכול לשפר את תפקודו, 
היה  יכול  טיפול  בעזרת  כי  שייתכן  למרות 
בסוגריו  שולט  שהוא  למרות  ללכת.  לחזור 
שזהו  משום  חיתול,  ללבוש  נאלץ  הוא 
הנוהל במחלקה. הוא אינו מקבל טיפול של 
יותר  עוד  קלינאית תקשורת, דבר המגביל 
את סיכויו להשתלב. בנוסף לכך, הוא נפגש 
עם פסיכיאטר רק אחת לשנה לצורך מתן 
תרופות בלבד ונותר חסר כל תמיכה ועזרה 
נפשית, נאבק בכוחות עצמו כדי לא לשקוע 
חברתית  מבודד  הוא  המחלה.  תוך  אל 
ומשמעות,  אנושי  חום  כל  חסר  לחלוטין, 
בצדק,  מכנה  הוא  שאותו  במקום  ושוהה 

"כלא"'.

סיפור מהחיים )מתוך העתירה לבג"ץ של ארגון "בזכות"(
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הזירה המשפטית כרגע

בעקבות בג"ץ של ארגון "בזכות", שהוגש ב-2012, הוקמה ועדה בין-משרדית של משרדי 
הרווחה והבריאות להסדרת המצב. הוועדה אמורה להגדיר מחדש את המושגים "סיעודי" 
ו"סיעודי מורכב", אילו אוכלוסיות נכללות תחת הגדרות אלו, מי מהמשרדים יהיה אחראי 
לתת לכל אחד מהם שירותים ואילו שירותים יינתנו להם. הוועדה אמורה לסיים עבודתה 

ולהגיש מסקנותיה לבג"ץ בתחילת אפריל 2015. 

הנזק למשפחה

הגורמת  במסגרת  נמצא  ילדם  אחד,  מצד  אפשרי.  בלתי  במצב  עצמן  מוצאות  משפחות 
לו נזק רב ומדרדרת את מצבו, אך מצד אחר – לרוב המשפחות אין יכולת להקים מסגרת 
ביתית סיעודית מבחינת המשאבים הזמינים למשפחה הרגילה ואפילו המבוססת. השהיה 
במסגרת חוץ-ביתית מנתקת את הצעירים ממשפחתם, על אף שברור, כי בסביבה ביתית 
ותומכת הם היו מגיעים להישגים. לו רק היה ניתן להם הפיתרון המתאים, הם היו יכולים 

לחיות חיים מכובדים ומעורבים בקהילה, כפי שמגיע להם.

700
 מאושפזים במוסדות גריאטריים

84
צעירים

 הגיל הממוצע שם הוא 
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מקורות 
אמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות )תרגום לעברית מאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyonSite/mishpati/Pages/Amana. )מוגבלויות
aspx

אמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות מאתר האו"ם 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259

בקר, ס. )1989(. לחיות הרבה-לחיות טוב: איכות חיים בגיל המבוגר. תל אביב. 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998.

לב, ש. )2010(. הצעת מחקר לתואר שני: דילמת המחויבות של העובד הסוציאלי במוסד הסיעודי. 
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.

לבנשטיין, א. ויקוביץ, א. )1996(. הזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית - סוגיות ושיטות התערבות 
)מהדורה שנייה(. תל אביב: רמות.

עתירה למתן צו על תנאי בבג"ץ 1596/12 "בזכות", המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות נ' 
משרד הרווחה ושירותים החברתיים )לא פורסם, 23.7.2012(.

פרימור, ש. ובארי, מ. )2013(. הזכות לדיור ולשיקום בקהילה של אנשים צעירים עם מוגבלות פיזית 
מורכבת, ירושלים: "בזכות" – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות ובית-חולים אלי"ן – מרכז לשיקום 

ילדים ונוער.
שיחה עם נעמה לרנר, ארגון בזכות

 Goffman, E. )1961(. Asylums: Essays on the social situation of mental patients and
 .other inmates. New York: Doubleady

 Nelson, H. )2000(. Injustice and conflict in nursing homes: Toward advocacy and
.exchange. Journal of Aging Studies, 14, 1, 39-61

 ,Senate Community Affairs Committee Inquiry - Quality and Equity in Aged Care
Chapter 4: Young People in Residential Aged Care Facilities ;  HYPERLINK "http://www.

-aph.gov.au/parlimentery-" www.aph.gov.au/parlimentery

להגיע  הוא הצליח  לחייו כמתמודד עם סכיזופרניה.  אובחן בשנות העשרים   ,29 בן  צעיר 

 291

!
זמן השהיה הממוצע עבור מאושפז מבוגר.

 50

ימים

שנה!

צעיר 
המאושפז במסגרת גריאטרית

עשוי לשהות שם גם
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מורכבת, ירושלים: "בזכות" – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות ובית-חולים אלי"ן – מרכז לשיקום 

ילדים ונוער.
שיחה עם נעמה לרנר, ארגון בזכות

 Goffman, E. )1961(. Asylums: Essays on the social situation of mental patients and
 .other inmates. New York: Doubleady

 Nelson, H. )2000(. Injustice and conflict in nursing homes: Toward advocacy and
.exchange. Journal of Aging Studies, 14, 1, 39-61

 ,Senate Community Affairs Committee Inquiry - Quality and Equity in Aged Care
Chapter 4: Young People in Residential Aged Care Facilities ;  HYPERLINK "http://www.

-aph.gov.au/parlimentery-" www.aph.gov.au/parlimentery

להגיע  הוא הצליח  לחייו כמתמודד עם סכיזופרניה.  אובחן בשנות העשרים   ,29 בן  צעיר 
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הנושאים  אחד  הוא  המשלבות  נושא 
בקשר,  אנחנו,  שעליו  ביותר,  הבוערים 

מקבלים מאות ואלפי פניות בשנה. 

הנושא הינו חלק מסוגיית השילוב היחידני, 
של  כדגל  מתנוסס  ההצהרה  שברמת 
נתקל  המעשה  וברמת  החינוך  משרד 
בין  וציפיות  תפיסות  פערי  ובהם  בקשיים 
המשרד להורים. אפילו המינוח "משלבות" 
משרד  של  ולא  המשפחות  של  מינוח  הוא 
השם  תחת  מוכרות  עדיין  הן  שם  החינוך, 
על  המצביע  דבר  "סייעות",  הפורמלי 

תפיסה חסרה של התפקיד.

לשילוב  האפשרות  נפתחה   1988 בשנת 
ילדים  כיום,  מורכבות.  לקויות  של  יחידני 
כחלק  ללמוד  יכולים  מיוחדים  צרכים  עם 
ממערך החינוך המיוחד בשלושה סוגים של 

מסגרות. 

שבו 	  מיוחד,  לחינוך  כוללני  ספר  בית 
לומדים רק ילדים עם צרכים מיוחדים; 

כיתה קטנה בתוך בית ספר רגיל, שבו 	 
כל ילדי הכיתה הקטנה הם עם צרכים 
אותה  תחת  כלל  )בדרך  מיוחדים 
כותרת( ואילו שאר ילדי בית הספר הם 
הקטנה  הכיתה  ילדי  "רגילים".  ילדים 
בחלק  ה"רגילה"  בכיתה  משתלבים 

מהשעות; 
הצרכים 	  עם  הילד  שבו  יחידני,  שילוב 

"רגילה"  כיתה  בתוך  נמצא  המיוחדים 
ומסתייע  הרגיל,  מהחינוך  כחלק 
בתמיכות שונות, כמו: סייעת, קבוצות 

חברתיות, טיפולים רגשיים, ועוד. 

לו  שגורמת  נדירה  מחלה  יש  שלי  "לבן 
ואפילפסיה  שמיעה  לקות  ראייה,  ללקות 
קשה. יש לו משלבת צמודה. היא מיומנת 
עוזרת  היא  פרכוס,  של  במקרה  לו  לעזור 
ייתקל  שלא  במרחב,  בהתמצאות  לו 
מכיוון  נאמר  מה  לו  ומתווכת  בקירות 
היא   - לכל  ובנוסף  טוב.  לא שומע  שהוא 
נותנת לו ביטחון ויודעת איך להרגיע אותו. 
למרות מגבלותיו הוא תלמיד מצטיין וניגש 
הייתה  השנה  גבוה.  מגן  עם  לבגרויות 
אחר  בשעות  בקולנוע  בגרות  בחינת  לו 
סייעת,  לגבי  קורה  מה  שאלתי  הצהריים. 
גם  וכך  לי  לענות  ידעו  לא  הספר  בבית 
בפיקוח של החינוך המיוחד. הייתי צריכה 
שהגעתי  עד  ועצבים  זמן  המון  לבזבז 
לו אישור לקבל  לכתובת הנכונה, שנתנה 
משלבת גם לבחינה. זה צריך להיות מובן 

מאליו. נמאס להילחם על כל דבר".
שרונה

18

ילדים עם צרכים מיוחדים אינם משולבים בפעילויות  שילוב על תנאי: 
כיתתיות בשעות אחר הצהריים

1919

חוק החינוך המיוחד קובע זכות קדימה להשמתו של הילד המיוחד במסגרת חינוכית 
שאינה מסגרת של חינוך מיוחד, ישנה תמימות דעים לאורך שנים, המגובה במחקרים 
ובפסיקות משפטיות, כי ברירת המחדל צריכה להיות שילוב בחינוך הרגיל וכל ויתור על 

שילוב עקב אילוצים כלכליים או אחרים פוגע בזכות לשוויון בחינוך. 

וקידומם  הלומדים  "שילוב  יעד ההכלה:   - נוסף  יעד  נקבע   )2012/2013( בשנת תשע"ב 
בחינוך הרגיל, תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים" )משרד החינוך, 2012(. על 

אף הכתוב במסמך זה, יעד ההכלה לא תוקצב כלל )תשובת משרד החינוך, 2013(.

בשנת 2014 יצא לדרך חוזר המנכ"ל "האחר הוא אני". בין המטרות )תחת הכותרת: המעגל 
ייחודו וצרכיו במסגרות החינוך השונות( נמצא צמצום מספר  השני: הכלת כל תלמיד על 
התלמידים הנזקקים לשירותי החינוך המיוחד: "מתן מענים ללומדים שונים ייעשה במסגרת 
המוסד החינוכי עצמו, באופן שיאפשר לתלמידים המתקשים להשתלב, לצמצם פערים, 
ללמוד למידה משמעותית, להתקדם ולהתעצם". גם למהלך זה לא הוקצו משאבים והוא 

לא שינה את פני השילוב היחידני.

למרות זאת, התנאים ללמידה ולרכישת כישורים שמקבלים ילדים המשולבים בחינוך 
בתוך  הלומדים  מיוחדים,  צרכים  עם  ילדים  של  מאלה  משמעותית  נחותים  הרגיל 
המערכות הנבדלות של החינוך המיוחד. אולם לא מדובר רק בפערי תקצוב - מחקרים 
מראים, כי ילדים משולבים מוצאים עצמם בתוך מערכת הרואה אותם כילדים חורגים 

וכגורם מפריע )ברוקדייל, 2006, 2011, 2013(.

מספר  המיוחד,  שבחינוך  לאלה  שווים  היו  לשילוב  הבסיס  תנאי  אם  כי  היא,  ההנחה 
התלמידים המשולבים היה מזנק. לכן, בימים אלה הורחב מהלך הניסוי ליישום מסקנות דוח 
דורנר סביב קביעת המוצא, כי חינוך מיוחד הוא שירות ולא מקום ולכן סל השירותים שילד 
בניסוי בלבד,  והולך איתו לכל מקום שיחפוץ. אולם, מדובר  לילד  זכאי להם שייך  משולב 
במספר מצומצם של יישובים, וגם שם הדרך להשוואת התנאים בין תלמידי השילוב היחידני 
לתלמידי החינוך המיוחד עוד ארוכה. כך שבפועל, רוב ילדי השילוב היחידני מקבלים פחות 

סיוע באופן משמעותי מתלמידי החינוך המיוחד. 

יחידני נחותים  - הנתונים מדברים. על אף שתנאי הילדים הלומדים בשילוב  בינתיים 
מתנאי הילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד - ישנה עלייה גוברת והולכת ברצון 
ההורים בשילוב ילדים )גם עם לקויות מורכבות( ובמספרם במסגרת השילוב היחידני 

בבית הספר הרגיל. 
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חוק החינוך המיוחד קובע זכות קדימה להשמתו של הילד המיוחד במסגרת חינוכית 
שאינה מסגרת של חינוך מיוחד, ישנה תמימות דעים לאורך שנים, המגובה במחקרים 
ובפסיקות משפטיות, כי ברירת המחדל צריכה להיות שילוב בחינוך הרגיל וכל ויתור על 

שילוב עקב אילוצים כלכליים או אחרים פוגע בזכות לשוויון בחינוך. 

וקידומם  הלומדים  "שילוב  יעד ההכלה:   - נוסף  יעד  נקבע   )2012/2013( בשנת תשע"ב 
בחינוך הרגיל, תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים" )משרד החינוך, 2012(. על 

אף הכתוב במסמך זה, יעד ההכלה לא תוקצב כלל )תשובת משרד החינוך, 2013(.

בשנת 2014 יצא לדרך חוזר המנכ"ל "האחר הוא אני". בין המטרות )תחת הכותרת: המעגל 
ייחודו וצרכיו במסגרות החינוך השונות( נמצא צמצום מספר  השני: הכלת כל תלמיד על 
התלמידים הנזקקים לשירותי החינוך המיוחד: "מתן מענים ללומדים שונים ייעשה במסגרת 
המוסד החינוכי עצמו, באופן שיאפשר לתלמידים המתקשים להשתלב, לצמצם פערים, 
ללמוד למידה משמעותית, להתקדם ולהתעצם". גם למהלך זה לא הוקצו משאבים והוא 

לא שינה את פני השילוב היחידני.

למרות זאת, התנאים ללמידה ולרכישת כישורים שמקבלים ילדים המשולבים בחינוך 
בתוך  הלומדים  מיוחדים,  צרכים  עם  ילדים  של  מאלה  משמעותית  נחותים  הרגיל 
המערכות הנבדלות של החינוך המיוחד. אולם לא מדובר רק בפערי תקצוב - מחקרים 
מראים, כי ילדים משולבים מוצאים עצמם בתוך מערכת הרואה אותם כילדים חורגים 

וכגורם מפריע )ברוקדייל, 2006, 2011, 2013(.

מספר  המיוחד,  שבחינוך  לאלה  שווים  היו  לשילוב  הבסיס  תנאי  אם  כי  היא,  ההנחה 
התלמידים המשולבים היה מזנק. לכן, בימים אלה הורחב מהלך הניסוי ליישום מסקנות דוח 
דורנר סביב קביעת המוצא, כי חינוך מיוחד הוא שירות ולא מקום ולכן סל השירותים שילד 
בניסוי בלבד,  והולך איתו לכל מקום שיחפוץ. אולם, מדובר  לילד  זכאי להם שייך  משולב 
במספר מצומצם של יישובים, וגם שם הדרך להשוואת התנאים בין תלמידי השילוב היחידני 
לתלמידי החינוך המיוחד עוד ארוכה. כך שבפועל, רוב ילדי השילוב היחידני מקבלים פחות 

סיוע באופן משמעותי מתלמידי החינוך המיוחד. 

יחידני נחותים  - הנתונים מדברים. על אף שתנאי הילדים הלומדים בשילוב  בינתיים 
מתנאי הילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד - ישנה עלייה גוברת והולכת ברצון 
ההורים בשילוב ילדים )גם עם לקויות מורכבות( ובמספרם במסגרת השילוב היחידני 

בבית הספר הרגיל. 
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השילוב של לקויות מורכבות גדל משנה לשנה. כך, למשל, בשנת תשע"א שולבו כ-8,000 
לענייני  הוועדה  ישיבת  )מתוך  ל-10,000  עלה  מספרם  בתשע"ב,  שנה,  ותוך  תלמידים 
ביקורת המדינה בכנסת, 1.5.2012, נתונים שנמסרו על ידי רעיה לוי-גודמן, מנהלת האגף 

לחינוך מיוחד דאז במשרד החינוך(. 
גידול  ישנו  יחידני.  בשילוב  נמצאים  מורכבות  לקויות  עם  ילדים   12,000 תשע"ד  בשנת 
מתשע"ג  דיפרנציאלי.  תקציב  ומקבלים  יחידני  לשילוב  המגיעים  הילדים  של  משמעותי 
לתשע"ד היה גידול של כ-8% וצופים גידול של 12.5 אחוז בין תשע"ד לתשע"ה )זיוה כרמי, 
החינוך  ועדת  ישיבת   244 פרוטוקול  מתוך  החינוך,  משרד  דורנר,  המלצות  יישום  מרכזת 

התרבות והספורט, יום שני, כ"ג תמוז התשע"ד, 21 ביולי 2014(. 

10,000
8,000

הולך וגדל משנה לשנה.

ותוך שנה,
ב-2012 מספרם עלה ל- 

כך, למשל, 

בשנת 2011 שולבו כ- 

                                        תלמידים 

12,000
עם לקויות מורכבות נמצאים בשילוב יחידני

בלחץ ההורים שילוב לקויות מורכבות 

תלמידים

 נכון לשנת 2014 
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המשלבת

המשלבת היא התמיכה העיקרית הניתנת לילדים משולבים. המינוח הזה הוא מינוח שבעל 
פה בלבד, שכן בכל המסמכים הרשמיים תפקידה עדיין מוגדר כ"סייעת".

מתוך אותם 12,000 ילדים משולבים ל-6,900 ילדים יש משלבת )ועדת החינוך התרבות 
והספורט, 21 ביולי 2014(. 

)בין השאר(: סיוע בהקניית מיומנויות  תפקידיה של המשלבת )או מתאמת השילוב( הם 
לתלמידים משולבים ובתרגולם, הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית 
ומבחינה תפקודית, סיוע לתלמידים המתקשים בניידות, דאגה לנקיונו האישי של התלמיד, 
לניקיון סביבתו ולשלומו )חוזר מנכ"ל, תשע"א]10[, 2011: סייעות במוסדות החינוך המיוחד 
וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל(. למרות תפקידיה המרובים - הדרישה היחידה 

לקבלה לתפקיד המשלבת היא 12 שנות לימוד. 
המשלבת נתונה לאחריות משותפת: משרד החינוך והמרכז לשלטון מקומי. משרד החינוך 
מערכת  בתוך  נמצאות  שהן  מאחר  שלהן,  הליווי  ועל  הכשרתן  תפקידן,  להגדרת  אחראי 
העסקתן.  על  אחראית   - הפנים  משרד  תחת  הנמצאת  המקומית,  הרשות  אבל  החינוך, 
יתרה מזאת: לעתים המשלבות מועסקות  גופים שונים.  כאן אחריות כלאיים של שני  יש 
באמצעות חברה קבלנית, שיש לה הסכם עם הרשות המקומית )לרוב חברת בת שלה(, 

מה שמבזר את האחריות עוד יותר. 
עדות לכך ניתן למצוא במסמך של מרכז המחקר והמידע )הממ"מ( של הכנסת, שעסק 
נתונים על מספר הסייעות, ענה  בגנים. בעקבות פניית הממ"מ לאיסוף  בנושא הסייעות 
מרכז  החינוך.  משרד  עובדות  אינן  שהסייעות  משום  נתונים  בידיו  אין  כי  החינוך,  משרד 
השלטון המקומי התייחס לאותה פנייה ואמר, כי אין בידיו נתונים על תקנים ועל כוח אדם, 
וגם החברה לאוטומציה, האחראית על כוח האדם ברשויות המקומיות, השיבה כי החברה 

אינה אוספת נתונים על הסייעות )חסייסי, 2014(.

היקף פעילותה של המשלבת בכיתה

השעות ניתנות לפי הקצאה, המתבצעת באמצעות "כלי להערכת רמות התפקוד לצורך 
קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל". הניקוד ניתן מ-1 

עד 4. ברמת התפקוד הגבוהה ביותר התלמיד מקבל 30-24 שעות סיוע. 
שבוע לימודים בבית ספר כולל לרוב יותר מ-30 שעות שבועיות, ולכן, מראש, גם אם הילד 
מקבל את מלוא שעות הסייעת שהמערכת נותנת - עדיין יש שעות שבהן הוא נמצא ללא 

סיוע. 
אם לא די בכך, אין התחשבות בפעילויות כיתה המתרחשות אחר הצהריים. לא בימי שדה, 
לא במפגשי כיתה, לא בטיולים שנתיים וגם לא במבחני בגרות. בדרך כלל, ברמת השטח - 

בתי הספר מבקשים מההורים להתלוות ולא - הילד לא יוכל להשתתף. 
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כי  חושב,  החינוך  משרד  העיקרון,  ברמת  כי  רואים,  אנו  קשר  בארגון  שאספנו  מנתונים 
)תשובת  החינוכית  מהפעילות  חלק  שהיא  פעילות  בכל  הילד  את  ללוות  אמורה  הסייעת 
המפקחת הארצית על החינוך המיוחד ועל השילוב, חיה הראל, לארגון קשר(. אולם בשטח, 
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שוויוני ואיכותי נפגמת. 

פעמים  המשולב,  הילד 
בחשבון  נלקח  אינו  רבות, 
כחלק בלתי נפרד מהכיתה 
בית  באחריות  שנמצאת 
ילד  ככל  נחשב  ואינו  ספר 

אחר, "רגיל".

עמוקה  ברמה  השילוב  של  ההבנה  לחוסר  סימן  בכך  רואים  אנו 
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"הולך לקראת" ההורה והילד, בכך שהוא משלב את הילד המיוחד. 
 Mainstreaming בשנות ה-70 של המאה הקודמת נכנס המונח 
צרכיהם  למרות  רגיל,  בחינוך  ללמוד  שיכולים  ילדים  יש  לפיו  בעולם,  החינוך  למערכות 
המיוחדים, וזאת לאחר התאמות קטנות. בשנים האחרונות נכנס למערכת החינוך העולמית 
המונח Inclusion, המבטא תפיסת עולם לפיה בית הספר הוא זה שצריך להשתנות על 
מנת להתאים לכל סוגי הילדים. תפיסה זו רווחת ומיושמת במרבית ארצות אירופה, ארצות 

הברית וקנדה. 
הפער בין ההורים לבין מערכת החינוך נובע מפרשנות שונה של המילה: 'הכלה'. ההורים 
רוצים Inclusion - הילד הוא אמנם עם צרכים מיוחדים, אבל זכותו להיות חלק מהחברה 
הרגילה ולכן בית הספר צריך להתאים לילדים עם הצרכים המיוחדים. משרד החינוך מפרש 
צריך להתאים את עצמו  הוא  סיוע, אבל  הילד מקבל   .Mainstreaming-כ את ההכלה 
לבית הספר, לכן נוצר המונח "בר-שילוב". בהכלה אמיתית אין מושג כזה. כל ילד עם צרכים 

מיוחדים הוא בר-שילוב )דר׳ חגית גור זיו, סמינר הקיבוצים(. 

תגובת משרד החינוך
"ככלל, עבודת הסייעת מתבצעת בתוך המסגרת החינוכית ובשעות הפעילות שלה. קיימים 
נהלים שונים לגבי ליווי הסייעת במסגרות שמעבר לשעות הפעילות של המסגרת החינוכית 
ויש לבדוק כל פנייה לגופה. לרשות מנהלי המסגרות עומדת המפקחת על החינוך המיוחד, 
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מנהלת המתי"א ואנשי מחלקת החינוך ברשות וכל מקרה חייב להיבדק לגופו".
הורים.  בפני  חסם  מהווה  מיוחדת  בפנייה  שהצורך  יודעים,  אנחנו  השטח  את  מהיכרותנו 
הורים עשויים ללוות בעצמם פעילות כזו )דבר שלעתים עשוי להחריג את הילד(, או שלא 
לשלוח את ילדיהם כלל לפעילות ולא לפנות ולדרוש מבית הספר להשיג סייעת, בין השאר, 
בשל יחסי תלות המתקיימים בין הילד המשולב ומשפחתו לבין בית הספר. העמדה וההנחיה 
של הפיקוח צריכים לחלחל לשטח, אל בתי הספר, כך שהורים לא יזדקקו לבקש במיוחד 

ולהיות בעמדה ש"עשו להם טובה".
 

הנזק למשפחה

המשפחה לא מקבלת הזדמנות לתת לילדה חינוך באופן שבו היא רואה את טובתו. היא 
זו,  מרגישה "אורחת" ובעמדת נחיתות. מדברים הרבה על תקציבים. אבל דווקא בסוגיה 

מדובר אפילו יותר על מודעות ומחויבות של בתי הספר לשילוב. 

נקודת אור: שכר המשלבות

חברו  השינויים  להובלת  ותנאיהן.  המשלבות  שכר  בנושא  חיוביים  שינויים  חלו  לאחרונה 
ארגונים רבים וועדת החינוך של הכנסת, בראשותו של ח"כ עמרם מצנע. השינוי הראשון: 
המשלבות יועסקו במשך 12 חודשים )ולא יפוטרו לאחר עשרה חודשים ויועסקו מחדש(, 

הן נחשבות לעובדות עירייה מן המניין ושכרן עלה. 

למרות הקשיים שמערימה המערכת 
ישנו גידול מתמיד משנה לשנה באחוזים 

במספר הילדים המגיעים לשילוב יחידני

ומקבלים תקציב דיפרנציאלי. 

משנת 2013 ל-2014 היה גידול של כ-8%
 צופים גידול של 12.5% בין 2014 ל-2015

2015-2014 2014-2013
12.5% 8%
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השילוב הוא אחד הנושאים הבוערים ביותר 
עבור הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. 

"כל הזמן אני שומע "צריך להבין את המערכת", "צריך ללכת 
לקראת..." לא רוצה להבין. לא רוצה ללכת לקראת. אני רוצה 
צריך  אם  גם  כן,  אהובים,  נרגיש  ואנחנו  שלנו  שהילד 
להתאמץ יותר בגללנו".

                                                                    (אבי, אבא מיוחד)

"לפעמים אני מרגיש שאני מביא לישיבות עם בית הספר 
אנשי מקצוע רק כדי שיחזרו על מה שאני אמרתי קודם. 
להם – מקשיבים. רק חבל שזה עולה לי כל כך הרבה כסף".

(תומר, אבא מיוחד)

י

"אני חושבת שהמערכת שמחה לקבל ילדים עם צרכים מיוחדים,
 כל עוד הם מתנהגים כמו ילדים רגילים". 

                                                                       (דורית, אימא מיוחדת)

לשלב".  "שיודע  ספר  בית  אחרי  החיפוש  מתחיל  בגנים  "כבר 
כאילו שזאת לא חובה של כל בתי הספר "לדעת לשלב". 

(ציפי, אימא מיוחדת)
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אובחן  ילדכם  שבו  מצב,  לעצמכם  תארו 
עם לקות, אך אף לא גורם אחד ממוסדות 
שהוא  השירותים,  את  לו  מעניק  המדינה 
הילד  זה,  במצב  זו.  לקות  עקב  להם  זקוק 

שלכם ואתם - נותרים יתומים. 
בישראל,  משפחות  של  המצב  תמונת  זו 
ידי  על  מוכרת  אינה  ילדם  של  שהלקות 
המוסד לביטוח לאומי או מערכת הבריאות. 
עבור  החינוך  במשרד  ייעודית  מסגרת  אין 
ובניית  בילד  הטיפול  עלויות  כל  וכך  ילדם, 
כתפי  על  מוטלות  החינוכית  המסגרת 

ההורים. איך דבר כזה קורה? 

גמלת ילד נכה, המוסד לביטוח לאומי

קיימים  נכה  ילד  גמלת  לקבל  מנת  על 
קריטריונים   - אחד  מסלול  מסלולים.  שני 
הנכות  מידת  את  הבודקים  ומבחנים 
והתלות של ילד מול בני גילו. מדובר בדרך 
כשבין  רפואית,  ו/או  פיזית  בתלות  כלל 
אכילה,  לבישה,  הנבדקות:  המיומנויות 
רחצה, היגיינה אישית, ניידות עצמית בבית. 
ככאלה  המוגדרות  לקויות  השני:  המסלול 
לעבור  צורך  שיש  מבלי  בגמלה  המזכות 
מדובר  כי  הבנה  מתוך  התלות,  מבחני  את 
תלויה  שאינה  וקיימת,  קבועה  בלקות 
הילד.  של  ההתפתחותי  בשלב  או  בגיל 
ילדים רבים "נופלים בין הכיסאות", מאחר 
אחד  לאף  לכאורה  מתאימים  לא  שהם 
הסיוע  את  מקבלים  לא  ולכן  מהמסלולים 
המתבקש מהביטוח הלאומי. ניקח כדוגמה 
 CAS - Childhood( האפרקסיה  את 
שאינה  לקות   .)Apraxia Of Speech
נמצאת ב"מסלול השני"- רשימת הלקויות 
המקנות זכאות אוטומטית לגמלת ילד נכה. 

אפרקסיה  יש  שלשירה  לנו  כשהתברר 
על  ללמוד  כדי  למרוץ  ויצאנו  הכול  עזבנו 
הלקות ולקדם אותה. שעות על גבי שעות 
צליל  כל   - קטן  דבר  כל  על  עבודה  של 
צריך ללמוד בנפרד מבחינת המקום בפה 
שהיא  אחרי  במילה.  המקום  ומבחינת 
למדה ג בתחילת מילה היא צריכה ללמוד 
בנפרד איך מתכננים ומפיקים את הצליל 
ג׳ בסוף מילה. וכל דבר כזה לוקח חודשים 
על גבי חודשים של תרגול אינטנסיבי. כדי 
ופעלנו  כהורים  התאגדנו  לבד  להיות  לא 
יש  היום  והחינוך  הבריאות  משרדי  מול 
עדיין  אבל  החינוך  בתחום  שיפור  מעט 

הכול מאוד קשה. אנחנו, ההורים, לבד". 
טליה

לקויות קשות אינן מוכרות: 
לקויות לא מקבלות הכרה - ההורים נשארים לבד
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מאחר שכך - הילד צריך לעבור את "המסלול הראשון" - מבחני תלות. בגילאים צעירים, 
הפער בין הילד האפרקסי לבין הילד הרגיל שמאחר בהתפתחותו, לכאורה אינו גדול דיו על 
מנת לזכות בגמלה, אלא שבעוד איחור התפתחותי של ילד רגיל יעלם עם הזמן, ילד עם 
אפרקסיה יתמודד במשך חלק ניכר מחייו, אם לא כל חייו - עם קשיים מוטוריים וורבליים. 

הגיל הצעיר היא תקופה קריטית עבור ילד עם אפרקסיה. חייבים לעבוד עם הילד במלוא 
מוציאים  הורים  ולדיבור.  שפה  לרכישת  אותו  לקדם  מנת  על  טיפולים  של  ובמגוון  המרץ 
אלפי ועשרות אלפי שקלים בחודש על טיפולים, שהם קריטיים והכרחיים לקידום הילד בגיל 

הצעיר.
יתרה מזאת: ככל שההורים משקיעים יותר זמן וכסף וככל שהם מצליחים לקדם את הילד, 

כך הם מתרחקים מגמלת הנכות שיכלה לסייע להם במימון של הטיפולים. 

ילדים רבים "נופלים בין 
הכיסאות", מאחר שהם 

לא מתאימים לכאורה לאף 
אחד מהמסלולים ולכן לא 

מקבלים את הסיוע 
המתבקש מהביטוח 

הלאומי.

מערכת הבריאות

טיפולים פרא-רפואיים ניתנים לפי הגדרת תפקודו של הילד. לילדים 
רגילים, מגיל לידה עד גיל שלוש, יינתנו טיפולים בהתאם לצורך ולפי 

שיקול דעת רפואי מקצועי של מומחה הקופה ללא הגבלה. 
לילדים רגילים בגילאים שלוש עד שש יינתנו עד 27 טיפולים למקצוע 

ובלבד שסך הטיפולים שינתנו בכל המקצועות לא יעלה על 54. ילדים רגילים בגילאי שש 
עד תשע יכולים לקבל עד תשעה טיפולים בשנה למקצוע ועד 18 טיפולים בכל המקצועות. 
זאת, לעומת ילדים עם נכות התפתחותית סומטית או עם אוטיזם, שזכאים לטיפולים לפי 
צורך רפואי עד גיל 18, ללא הגבלה במספרם )עקרונות מתן השירותים בתחום התפתחות 
מתן  לגבי  ממלכתי  בריאות  ביטוח  לחוק  ותיקונים   51/2006 החולים  קופות  ידי  על  הילד 
עם  ילדים   – מוכרת  אינה  שאפרקסיה  מכיוון  האוטיסטי(.  בספקטרום  לילדים  שירותים 

אפרקסיה מקבלים את מספר הטיפולים הרגיל. 
כלקות  מוכרת  אינה  שהאפרקסיה  מאחר  הפרא-רפואיים,  הטיפולים  על  בהסתכלות 
בסל הבריאות - ילד מגיל שלוש עד גיל שש יקבל לכל היותר 54 טיפולים בשנה )כטיפול 
בשבועיים(.  )כטיפול  תקשורת  קלינאית  של  בשנה  היותר  לכל  טיפולים   27 ורק  בשבוע( 
ועדת המומחים של ASHA )האיגוד האמריקני של קלינאיות התקשורת,  לשם השוואה: 
2007( ממליצה על טיפול אינטנסיבי, בתדירות של שלוש עד חמש פעמים בשבוע לילדים 
עם אפרקסיה. זאת, כיוון שנדרש תרגול חזרתי של תכנון וביצוע בהפרעות דיבור מוטוריות 

)מתוך נייר עמדה של קלינאיות התקשורת(.
עלויות הטיפולים באופן פרטי: קלינאית תקשורת כ-250 שקלים למפגש, כ-3,000 שקלים 
מפגשים  שלושה   - התקשורת  קלינאיות  של  האמריקני  האיגוד  המלצת  פי  )על  לחודש 
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בשבוע(, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק - טיפול בשבוע )ומומלץ יותר( כ-250 שקלים למפגש 
טיפולים  5,100 שקלים עבור  כל אחד. סך העלויות החודשיות:  כ-1,050 שקלים לחודש 

פרא-רפואיים בלבד )פירוט בעמ׳ 31(.

בשנת 2012 הוקם ארגון דיספרקסיה ישראל, כיוזמה של שתי אמהות: טליה קריים ונעמה 
סבג-שמש )המינוחים אפרקסיה ודיספרסיה מופיעים כאן במקביל(.  בארגון חברים כ-200 

הורים.

לא  למדו  הילדים  שבהן  המסגרות  במרבית  כי  עלה,  ההורים  בקרב  שנערכה  מסקירה 
בעיסוק  הריפוי  ולסוג  חליפית  תומכת  לתקשורת  ייעודיים  מקצוע  אנשי  שהכיל  צוות  היה 

והפיזיותרפיה הנדרשים ללקות. 
במשרד הבריאות הוקמה ועדה, בראשות פרופ' אשר אור-נוי, מנהל המחלקה להתפתחות 
מסוימת  קבוצה  להגדיר  הוועדה  המליצה  )ב-5/6/2013(,  הסיכום  בדברי  ושיקומו.  הילד 
זכאות  בעלי  כילדים   - קשה  חומרה  בדרגת  הדיבור  של  אפרקסיה  להם  שיש  ילדים  של 
להיכלל בקטגוריה של ילדים שיש להם הפרעה התפתחותית סומטית, ולפיכך הם זכאים 

לסל טיפולים מורחב של עד שלושה טיפולים בשבוע, עד גיל תשע.

למרות היעדר הנתונים על שכיחות ההפרעה באוכלוסייה, חברי הוועדה העריכו, כי הצפי 
100 ל-150  המספרי לילדים שיאובחנו עם אפרקסיה בדרגת חומרה קשה יעמוד על בין 

ילדים בשנה. 
חברי הוועדה הציעו, כי המלצותיהם תעבורנה לדיון במועצה הלאומית לפדיאטריה ובמידה 

באופן  מושגים  הפתרונות 
של  מאמץ  בזכות  פרטני, 

הורים.
אין עדיין הכרה במוסד 

ובקופות  הלאומי  לביטוח 
החולים. 
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נכון לעכשיו, השורה התחתונה היא: חל שיפור מסוים בתחום הפתרונות בתוך המסגרות 
החינוכיות ובוועדות חריגים, נעשות הדרכות בתוך הגנים ובבתי הספר, וישנן מסגרות חינוך 
בהן  נערכות  ו/או  אפרקסיה  עם  ילדים  מספר  לומדים  שם  לאפרקסיה",  "ידידותיות  שהן 
הדרכות על הלקות. אולם הפתרונות מושגים באופן פרטני, בזכות מאמץ של הורים. עדיין 
המרחק מפתרון כולל גדול. כמו כן, אין עדיין הכרה במוסד לביטוח הלאומי ובקופות החולים. 

בניגוד למצב בארץ, קריטריונים מסוימים מאפשרים למדינה להכיר בילדים כבעלי לקות, גם 
אם היא אינה מוכרת ברשימת הלקויות המוגדרות. כך, למשל, בארה"ב, האפרקסיה אינה 
נכללת במדריך למצבים פוטנציאליים של נכות )הידוע בשם "the blue book"(, אך כאשר 
הורה מספק הוכחות לקשיים משמעותיים בדיבור, שאינם תואמים את רמת התקשורת של 

גיל הילד, הם יכולים להיות מוכרים כזכאים לקצבה מהביטוח הלאומי האמריקני. 

בעצם  צריכים  ההורים 
בלתי  בחירה  מול  לעמוד 
להוציא  האם  אפשרית: 
בהיקפים  כספים  מכיסם 
על  לוותר  או  גדולים 
האפשרות לקדם את הילד 
למיצוי היכולות הטמונות בו

תגובות 

המוסד לביטוח לאומי
"קביעת הזכאות לקצבת ילד נכה נעשית על פי הערכת התפקוד של 
הילד והטיפולים שהוא מקבל ולא על פי הגדרתו כבעל אפרקסיה. 
קבלת  מונעת  לא  כלקות,  מוכרת  לא  שאפרקסיה  העובדה  לכן, 
קצבת ילד נכה, בהתאם להערכות התפקוד ותנאי הזכאות לקצבה".

משרד החינוך
"תלמידים עם אפרקסיה משולבים במסגרות חינוך רגיל )כתלמידים הזכאים לתמיכה מסל 
התפתחותי/כיתות  עיכוב  שפתי/גני  עיכוב  )גני  מיוחד  חינוך  בכיתות  הסטטיסטי(  השילוב 
וזאת  חנ"מ לקויי למידה מורכבים בחינוך רגיל(, בהתאם להחלטות בוועדות מתוקף חוק 
בהתאם לתפקודם. במהלך שנת הלימודים תשע"ד הופץ מסמך למחוזות אודות קיומה של 
ועדת חריגים ארצית. ועדה זו מתכנסת לדון בבחינת מתן זכאות לתמיכה נרחבת מזו הניתנת 
בתכנית השילוב )תמיכה דיפרנציאלית(. הוועדה מקיימת דיון אודות תלמידים עם לקויות 
מורכבות, שאינן ברשימת האבחנות הקבילות - תלמידים עם אפרקסיה, הלומדים בתכנית 
השילוב. בדיון נבחנת זכאותו של התלמיד לתקצוב דיפרנציאלי לצורך מתן תמיכות: שעות 
סייעת,  מסוג  תמיכה  וכן  היבחנות  ודרכי  הוראה  למידה,  מסוג  התאמות  הוראה/טיפול, 
תוך התייחסות לתפקודו של התלמיד ובהתחשב בתכנית הכוללת שנבנתה עבורו במוסד 
החינוכי ובהתבסס על מסמכים המוגשים לוועדה. בשנה"ל תשע"ה אנו מקיימים קורסים 
ובהתייחס  הלקות  אודות  הידע  להעמקת  תקשורת,  ולקלינאיות  לגננות  מקצועי  לפיתוח 

לעקרונות מנחים למענה מותאם לצורכי הילד."
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הנזק למשפחה

צריכים  ההורים  שונה.  כלכלית  תשתית  עם  מבתים  שמגיעים  ילדים  בין  עצום  פער  קיים 
בעצם לעמוד מול בחירה בלתי אפשרית: האם להוציא מכיסם כספים בהיקפים של 10,000 
שקלים בחודש או לוותר על האפשרות לקדם את הילד למיצוי היכלות הטמונות בו על מנת 
זקוקים לטיפול אינטנסיבי של  ילדים עם אפרקסיה  רגיל.  לו, ככל הניתן, תפקוד  לאפשר 
אנשי מקצוע מיומנים המכירים את הלקות ויודעים כיצד לטפל בה. בפועל: אפרקסיה אינה 
מוכרת כלקות, אך אין מענה ייחודי ומותאם על ידי המשרדים השונים. כך הורים מוצאים 
את עצמם בלי סיוע מספיק מהמדינה ועם צורך להקצות הרבה מאוד כסף, הפוגע לרוב 

בפרנסה, ולהשקיע זמן רב, הפוגע בשאר הילדים ובאיתנות המערך המשפחתי כלו. 

נקודת אור 

ממש בימים אלו ילדים החולים במחלות ניווניות פרוגרסיביות כדוגמת דושן ובקר החלו לקבל 
גמלת ילד נכה. גם כאן עמדו מאחור הורים לוחמים, עמותת "צעדים קטנים" בתמיכת עו"ד 

ולרי זילכה מבית איזי שפירא רכזת פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות. 

מקורות 
דוח מסכם של הוועדה שהוקמה בנושא דרכי אבחון וטיפול בילדים עם אפרקסיה )אפרקסיה( שפתית, 

כ"ז בסיוון, התשע"ג, 05 יוני 2013, סימוכין: 31531313
נייר עמדה של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת, " אפרקסיה של הדיבור בילדות", תשרי 

תשע"ד; ספטמבר 2013.
עקרונות מתן שירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים 51/2006 ותיקונים לחוק ביטוח 

בריאות מלכתי לגבי מתן שירותים לילדים בספקטרום האוטיסטי.
תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, תש"ע-2010.

 – Applying for Social Security Disability Benefits for a Child with Apraxia , CASANA
The Childhood Apraxia of Speech Association of North America, August 7, 2013, http://
www.apraxia-kids.org/library/applying-for-social-security-disability-benefits-for-

)/a-child-with-apraxia
 American Speech-Language-Hearing Association )2007(. Childhood Apraxia of

 .Speech
 Lewis,B.A., Freebairn, L.A., Hansen, A. J., Iyengar, S. K. &Taylor, H.G )2004(. School-age
 follow-up of children with childhood apraxia of speech. Language, Speech, and Hearing

.Services in Schools, 35, 122-140
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הוצאות צפויות לחודש
למשפחה שיש לה ילד עם אפרקסיה

!

קלינאית תקשורת
2 שעות שבועיות

250 ₪ לשעה

   ₪ 2,100       
המלצה של איגוד הקלינאיות בארה"ב היא 3 שעות שבועיות

חשוב לזכור שהגנים לא עובדים על היגוי, בעיה מרכזית באפרקסיה

פיזיותרפיה
1 שעות שבועיות

400-250 ₪ לשעה

       1,050 ₪ ומעלה

ריפוי בעיסוק
2 שעות שבועיות

250 ₪ לשעה

 ₪ 2,100       

סטודנט לתרגול
4 שעות שבועיות

100-50 ₪ לשעה

       1,890 ₪ ומעלה

מטפלת להוצאה מהגן כיוון שאין צהרון
על בסיס יומי

 ₪ 4,000-2,500       

סך כל ההוצאות לחודש: 10,000 ₪

₪

₪

₪

₪
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₪
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הוא  ותרבותית  לשונית  נגישות  היעדר 
חסם המונע ממשפחות לילדים עם צרכים 
מיוחדים לתפקד בתוך המציאות המורכבת 

שבה הן נמצאות. 
כעל  ישראל  מדינת  על  לחשוב  נוטים  אנו 
הנתונים  אולם  עברית,  דוברת  מדינה 
מלמדים, כי רק עבור מחצית מהאוכלוסייה 
עברית   - ומעלה   20 בני  של  הישראלית 
היא שפת אם. היתר הם דוברי שפות אם 
אחרות. כ-18% דוברי ערבית; כ-15% דוברי 
רוסית; 2-1% דוברי אמהרית. עוד עולה, כי 
ישראל  מאוכלוסיית  איש   350,000 מעל 
מבינים רק עברית בסיסית או אינם מבינים 
בכלל, אולם גם מי שמבין שפה דבורה, לא 
מדוברי   58% כתובה.  שפה  מבין  בהכרח 
עברית  קוראים  אינם  אם  כשפת  רוסית 
ברמה שניתן להגדירה כטובה ומעלה; 36% 
מדוברי הערבית אינם קוראים עברית ברמה 
שניתן להגדירה כטובה או טובה מאוד )“אי-

שוויון בבריאות וההתמודדות עימו", מטעם 
המהווה  בריאות,  וביטוח  לכלכלה  האגף 
עיבוד וניתוח של נתוני הסקר החברתי של 

הלמ”ס לשנת 2011(.

מתקשים  אם  כשפת  עברית  דוברי  גם 
בהבנה של העברית המנהלית-ממשלתית, 
רשמיים  מכתבים  ובכתיבת  טפסים  במילוי 
בבריאות  שוויון  )"אי  המחקר  בעברית. 
וההתמודדות עימו"( מצביע על קשר ישיר 
לבין  המנהלית  השפה  להבנת  היכולת  בין 
פנייה לקבלת שירותים רפואיים והסתייעות 
שירות  לקבל  המתקשים  מתוך  בהם. 
שהם   ,55.3%  - שפה  קשיי  בגלל  רפואי 
שירות  מקבלת  נמנעים  איש,  כ-155,000 

קשה  והטפסים  המכתבים  של  "העברית 
לי, והטפסים בערבית לא מעודכנים. בסופו 
של דבר, רק עם הרבה מאוד עזרה ואחרי 
חודשים ארוכים קיבלנו את גמלת הנכות, 
כמעט שנה וחצי אחרי שהילד אובחן. כל 
מיותרים,  ומאמץ  זמן  המון  גזל  התהליך 

כאילו שלא מספיק קשה גם ככה". 
היבה
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מידע לא נגיש שפתית ותרבותית: 
הורים מתקשים למצוא מידע עדכני בשפתם
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רפואי. מתוכם 53.3% יהודים )כ-83,000 איש( ו-58% ערבים, שהם 71,000 איש(. כמעט 
מחצית מאלה הנמנעים מקבלת שירותים רפואיים עקב קשיי שפה הם בגיל ההורות 22 עד 

40 )"אי-שיוויון בבריאות וההתמודדות עימו"(. 
מחקרים שנערכו לאורך השנים בנושא של איכות חיי משפחות מצאו, כי חשוב שלאנשי 
המקצוע תהיה מחויבות להבין את ההקשר התרבותי שבתוכו מתקבלות ההחלטות ונעשות 
הבחירות של המשפחות )רוט ונייקרוג, 2006; 2011(. על דרך השלילה אנחנו רואים תוצאות 
קשות ובלתי הפיכות של חוסר נגישות תרבותית ולשונית. כך, למשל, אנו עדים להפניית יתר 

אנו עדים להפניית יתר של 
ילדים עם צרכים מיוחדים 

יוצאי אתיופיה לחינוך 
המיוחד במקום שילובם 

בחינוך רגיל.

של ילדים עם צרכים מיוחדים יוצאי אתיופיה לחינוך המיוחד במקום 
שילובם בחינוך רגיל )דוח המשפחות המיוחדות, 2014-2013(.

נגישות לשפה הערבית

ערבית נחשבת לשפה רשמית שנייה במדינת ישראל. כ-1,709,900 
ומהווים   )2014 )למ"ס,  ישראל  תושבים ערבים מתגוררים במדינת 
בעיקר   - האוכלוסייה  מרבית  ירושלים  במזרח  מתושביה.  כ20% 

הנשים, שהן המטפלות העיקריות בילדים, דוברות, כותבות וקוראות בערבית בלבד. 
למרות כל זאת, אתרי אינטרנט חשובים ורבים כוללים מידע רב בעברית ומידע חלקי בלבד 
בערבית, שלא לדבר על אפשרויות אחרות העומדות בפני דוברי עברית, כמו מילוי טפסים, 

תשלומים, השתתפות במכרזים, ועוד, שאינן עומדות בפני דוברי ערבית. 
בין  המרכזיים  הטפסים  בגרסאות  פערים  קיימים  כי  נראֿה,  לאומי  לביטוח  המוסד  באתר 
השפה העברית והערבית. כך למשל: טופס גמלת ילד נכה בגרסה העברית מעודכן לינואר 
2008 וחסרים בו סעיפים  2015, לעומת זאת, בגרסה הערבית הטופס מתאים רק למאי 

למילוי.
טופס "תביעה לקצבת שירותים מיוחדים" בגרסה העברית נכון לינואר 2015, לעומת זאת, 
הגרסה הערבית נכונה לפברואר 2008. טופס "בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות 

בניידות" אינו מתורגם לערבית כלל. 

הביטוח הלאומי הוסיף פרק שלם בנושא של מיצוי זכויות. עם זאת, גילינו כי התרגום בערבית 
אינו תואם לנוסח בעברית – הן מבחינת היקף החומר והן מבחינת רמת הפירוט. חומר רב 
חסר בשפה הערבית, למשל: ההטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי ממוסדות אחרים, 

שאלות ותשובות, בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת, קרנות, מכרזים, ועוד. 
לערבית,  מתורגם  מסמך  יש  אמנם,  בלבד.  בעברית  הם  האתר  פני   - המיסים  ברשות 
המתייחס לנקודות הזכות המיועדות למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, אלא שהוא 

נמצא באחד העמודים הפנימיים של האתר והדרך אליו עוברת בהבנת עברית.
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גם דגימה מתוך אתר משרד החינוך העלתה קושי: יש עמוד נרחב בערבית, אולם בחלק 
מהמקרים הלינקים ממנו מובילים לעמודים בעברית. 

לשפה  הנוגע  בכל  מחייבת  חקיקה  אין  כי  עולה,   )2013( אברהם  קרן  שערכה  ממחקר 
הערבית ואין מדיניות ביצוע ברורה. כל תחום וכל נושא נדונים בפני עצמם, ההחלטות ניתנות 
באופן כמעט שרירותי, ובמקרים רבים בית המשפט נאלץ להכריע. המחקר בדק אתרים 
רבים שברובם כלל לא היה תרגום לערבית. גם באתרים שבהם נמצא תוכן בערבית היה 
פער באיכות הכללית בין התוכן בערבית לתוכן בעברית. התוכן בערבית לא היה מעודכן, 
לא היה מקיף במידה מספקת, איכותו ונגישותו היו פחותים מאיכות התכנים בעברית )קרן 

אברהם, 2013(. 

נגישות לשפה הרוסית
 

רוסית אינה שפה רשמית בישראל, אך על פי הסקר החברתי של הלמ"ס )2011( כ-15% 
מתושבי הארץ דוברים רוסית כשפת אם. עם זאת, השפה הרוסית נעדרת מאתרי משרד 
השפה  הבריאות,  במשרד  כמו  נוספים,  באתרים  המיסים.  ורשות  המים  רשות  הרווחה, 
טפסים  על  לחיצה  והשיכון  הבינוי  במשרד  למשל  בלבד,  חלקית  במידה  קיימת  הרוסית 
גם  הלאומי.  הביטוח  במשרד  הטפסים  מרבית  גם  כך  בעברית.  לדפים  תוביל  ותשלומים 

באתר משרד החינוך לא מצאנו תרגום לרוסית. 

נגישות לשפה האמהרית 

בסוף שנת 2013 מנתה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 135.5 אלף תושבים. כ-85.9 
אלף ילידי אתיופיה ו-49.6 אלף ילידי ישראל, שאביהם נולד באתיופיה. מרבית האוכלוסייה 

ממוצא אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: במחוז המרכז )כ-38%( ובמחוז הדרום
באחוז  ומאופיינת  צעירה  אוכלוסייה  היא  בישראל  אתיופי  ממוצא  האוכלוסייה  )כ-24%(. 

גבוה של ילדים. 29% מכלל יוצאי אתיופיה הם ילדים עד גיל 14 )למ"ס, 2014(. 
יש  ישראל,  מאוכלוסיית  כ-2%  מהווים  אתיופיה  יוצאי  יחסית  שמבחינה  העובדה,  חרף 
חשיבות מרובה להנגשה הלשונית והתרבותית דווקא בקבוצת אוכלוסייה זו, בשל הקשיים 

הכלכליים והאחרים איתם היא מתמודדת. 
בשנים 2011-2010 44.7% מהמשפחות ממוצא אתיופי עם ילדים היו עניות לעומת 17.8% 
2014(. בתחום התעסוקה והרווחה, אוכלוסיית  מכלל המשפחות היהודיות )הנדין וחביב, 
יוצאי אתיופיה היא אוכלוסייה עובדת )72%( אבל ענייה )60% "בטיפול" משרד הרווחה(, 

משום שרובם עובדים בעבודות ללא אופק וקידום )מלקה מששה, 2014(. 
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לדברי מברטו מלקה מששה, מנהל היחידה למעורבות בקהילה באגודה הישראלית למען 
יהודי אתיופיה, אין כמעט תרגום של אתרים או טפסים לאמהרית. בשירותי הבריאות יש 
או באמצעות משרד הבריאות. עמותת  "טנא בריאות"  שירותי תרגום באמצעות עמותת 
"טנא בריאות" מפעילה את פרויקט "קול לבריאות", במסגרתו היא עורכת כ-600 שיחות 
הבריאות  בתחום  רבים  לגופים  תרגום  שירותי  נותנת  העמותה  בחודש.  בממוצע  תרגום 

לרבות שירותי בריאות כללית ובתי חולים רבים. 
במשרד החינוך יש מגשרים בבתי ספר שבהם אחוזים גבוהים של תלמידים יוצאי אתיופיה, 
אולם אין התייחסות למידת היכרותם את השפה העברית. כך ייתכן, שבית ספר שבו מספר 
יותר של תלמידים שהם ו/או הוריהם אינם מצויים בשפה העברית לא יקבל שירותי  קטן 
גדול של תלמידים ממוצא אתיופי, הבקיאים בשפה  גישור, לעומת בית ספר שבו מספר 
לתרגומים  בבקשה  טלפונים  הרבה  מקבלים  "אנחנו  גישור.  שירותי  המקבלים  העברית, 
בוועדות השמה ומכירים מקרים של אנשים שחוזרים בלי טיפול רפואי, כי לא היה מתרגם", 
אומר מלקה מששה. הנוכחות היחידה לאמהרית באתר של הביטוח הלאומי היא בחוברת 

זכויות כללית. 

גם עולים ותיקים, שעלו 
בילדותם ולמדו במסגרות 

החינוך בארץ, זקוקים 
פעמים רבות לתיווך 

לשוני על מנת להנגיש 
את הנהלים והטפסים 

הממשלתיים.

עולים

מחסום השפה ובעיית הנגישות בולטים אצל משפחות עולים. שיעור 
 .14% הוא  והקליטה  העלייה  משרד  נתוני  פי  על  הארצי  העולים 
בהן  העולים  ששיעור  מקומיות,  ומועצות  עיריות   29 בארץ  קיימות 
2014(. מהגרים עם צרכים  גבוה משיעור העולים הארצי )פידלמן, 
הצרכים   .)Sandys,1998( זכויותיהם  במיצוי  מתקשים  מיוחדים 
מצד  ולא  הרשויות  מצד  מענה  מקבלים  לא  הילדים  של  המיוחדים 
חוסר  פרנסה.  לצורך  יום-יומית  בהישרדות  העסוקה  המשפחה, 
הנגישות בגלל השפה יוצר חשדנות בכל הנוגע לנותני שירותי רווחה 

ובשל חוסר הכרה והבנת המערכת )אברהם, נאון, בן-רבי וברודסקי, 2013(. חשוב לציין, 
כי גם עולים ותיקים, שעלו בילדותם ולמדו במסגרות החינוך בארץ, זקוקים פעמים רבות 

לתיווך לשוני על מנת להנגיש את הנהלים והטפסים הממשלתיים.
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את הנהלים והטפסים 

הממשלתיים.

עולים

מחסום השפה ובעיית הנגישות בולטים אצל משפחות עולים. שיעור 
 .14% הוא  והקליטה  העלייה  משרד  נתוני  פי  על  הארצי  העולים 
בהן  העולים  ששיעור  מקומיות,  ומועצות  עיריות   29 בארץ  קיימות 
2014(. מהגרים עם צרכים  גבוה משיעור העולים הארצי )פידלמן, 
הצרכים   .)Sandys,1998( זכויותיהם  במיצוי  מתקשים  מיוחדים 
מצד  ולא  הרשויות  מצד  מענה  מקבלים  לא  הילדים  של  המיוחדים 
חוסר  פרנסה.  לצורך  יום-יומית  בהישרדות  העסוקה  המשפחה, 
הנגישות בגלל השפה יוצר חשדנות בכל הנוגע לנותני שירותי רווחה 

ובשל חוסר הכרה והבנת המערכת )אברהם, נאון, בן-רבי וברודסקי, 2013(. חשוב לציין, 
כי גם עולים ותיקים, שעלו בילדותם ולמדו במסגרות החינוך בארץ, זקוקים פעמים רבות 

לתיווך לשוני על מנת להנגיש את הנהלים והטפסים הממשלתיים.
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תגובות

המוסד לביטוח לאומי
״בחודשים האחרונים התחלנו בתהליך של עדכון טופסי התביעה בערבית באתר האינטרנט. 
תהליך זה נמצא בשלבים מתקדמים ובסיומו כל טופסי התביעה יהיו מעודכנים. לאחר סיום 
העדכון, גם הטפסים אשר אינם בערבית יתורגמו לערבית ויועלו לאתר. כמו כן, בימים אלה 

אנו עובדים על הנגשת אתר האינטרנט לאנשים עם עיוורון״. 

הנזק למשפחה

כל.  חובקת  היא  המיוחדת  המשפחה  על  תרבותית  והבנה  שפה  מחסומי  של  ההשפעה 
מדובר בפגיעה בשוויון ההזדמנויות בין ילדים, המגיעים מבתים עם יכולות כלכליות שונות. 
היא פוגעת ביכולת של הילד לממש את הפוטנציאל שלו, פוגעת ביכולת של הורים לדאוג 
לילדיהם ולקדם אותם, רק משום שהם אינם מבינים את השפה שבה הזכויות והשירותים 

נכתבים. מדובר במכשול שיש להסירו.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
״המשרד תרגם את האתר לשפה הערבית. בהמשך, 

האתר יתורגם לשפות נוספות״. 
 

רשות המיסים
מתקדמים  בשלבים  מצויים  אנו  כי  נציין,  ״ברישא 
בו  הערבית,  בשפה  הרשות  אתר  בניית  של  מאוד 
יונגש מידע רב לציבור דובר השפה הערבית ובכלל 
זה גם המדריך בנוגע לנקודות זיכוי בגין נטולי יכולת.  
חשוב להבהיר, כי המידע המוצג באתר הרשות הוא 
מידע מקצועי נרחב, המעודכן בתדירות גבוהה ואנו 
הציבור,  לכלל  אותו  להנגיש  רבים  מאמצים  עושים 
ניתן  לא  כי  ברור  אך  השפות,  במגוון  הניתן,  ככל 
להנגיש את כל המידע בכל השפות. כן ניתן למצוא 
תכנית  כגון:  כלליים  בנושאים  בשפות  מידע  באתר 
מפורסמים  לגביו  המידע  שמדריכי  עבודה,  מענק 
מדריכי  ואמהרית.  רוסית  ערבית,  עברית,  בשפות 
מידע לעולים חדשים מפורסמים בעברית ובאנגלית 

ובימים אלו אנו מתרגמים אותם לצרפתית״.
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זמני החופשות של החינוך המיוחד - גנים, 
 - קטנות  וכיתות  מיוחד  לחינוך  ספר  בתי 
שונים מזמני החופשות של החינוך הרגיל. 
)כדוגמת  הרגיל  החינוך  של  חופשות  ישנן 
סוכות, חנוכה וטרום פסח(, שבהן במסגרות 
"תכניות  מתקיימות  המיוחד  החינוך  של 
)חוזר  "קייטנה"  השגור  בשמן  או  חופשה" 
התשע"ד  בסיוון  י"ב  תשע"ד/10  המנכ"ל, 
היסודיים  הספר  בבתי   .)2014 ביוני   10
מדובר על ארבעה ימי קייטנה בחול המועד 
ימים  שישה  בחנוכה,  ימים  ארבעה  סוכות, 
הפסח,  חג  שלפני  החופשה  במסגרת 

ובחופשת הקיץ עד ה-14 לאוגוסט. 

לימודים  נערכים  שבהם  ימים  אותם  בכל 
יום  חוק,  פי  על  קייטנה,  של  במתכונת 
הלימודים בכיתות תקשורת צריך להסתיים 

בשעה רבע לחמש )חוזר מנכ"ל נח/9 א(.

המציאות

כיתות תקשורת  לחוד.  ומציאות  לחוד  חוק 
מחליטות,  היסודיים  הספר  בבתי  רבות 
בתיאום עם העירייה, על סיום יום הלימודים 
קשר  ארגון  מבדיקת  וחצי.  שתיים  בשעה 
הקייטנה  בצפון,  גדולה  בעיר  כי  עולה 
מסתיימת בין 13:30-13:00, בעיר מרכזית 
בשעה  מסתיימים  הלימודים  בשפלה, 
נעות  השעות  השרון  מערי  באחת   ,14:30
ביישובים  ביום.  תלוי  ל-14:30,   16:00 בין 
רבים נוספים נמצאו חריגות מהאמור בחוק 

ופניות רבות בנושא הגיעו גם לידי אלו"ט.
יצוין, כי ישנה אפשרות לקיצור יום הלימודים 

לילדים  תקשורת  בכיתת  לומד  שלי  "הבן 
רגיל  יסודי  ספר  בית  בתוך  אוטיזם  עם 
של  הלימודים  חופשות  במהלך  בעיר. 
חנוכה, חול המועד סוכות, החופש שלפני 
אמורה  הכיתה  הקיץ,  חופשת  ורוב  פסח 
שנערכת  קייטנה,  של  במתכונת  ללמוד 
לנו  שמודיעים  אלא  עצמו,  הספר  בבית 
תמיד שהקייטנה היא רק עד שתיים וחצי. 
צריך להבין שלא מדובר בילד רגיל. מהרגע 
תשומת  צריך  הוא  הביתה  מגיע  שהוא 
יהיו  ולא  רגוע  שיישאר  כדי  תמידית,  לב 
התפרצויות, אי-אפשר לעזוב אותו לרגע. 
כלים,  יכולה לטפל בבית: לשטוף  לא  אני 
מהבית  לצאת  או  לנקות  כביסה,  לעשות 

ולהשאיר אותו עם בייביסיטר. 
האחרון  בקיץ  פשוט.  לא  וזה  עובדת  אני 
יצאתי מהעבודה כל יום שעה וחצי קודם. 
שאני  יודעת  אני  שקל.  אלף  לי  הורידו 
מפטרים  שלא  יפה  תודה  לומר  צריכה 
אותי. את הדברים האלה אני לא אומרת 

לבית הספר. אני פוחדת". 
ענבל
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בהסכמת  ההורים, אבל לרוב לא נעשה הליך מסודר כזה. יתרה מזאת, גם אם נעשה הליך 
מסודר - מופעל לחץ על ההורים להסכים לקיצוץ השעות בניגוד לטובתם.

הם  שם  הרגיל,  החינוך  שבין  מעורפל  דמדומים  באזור  לרוב  נמצאות  תקשורת  כיתות 
קיימת  רבות,  לבין החינוך המיוחד. פעמים  אינה מקרית(,  במינוח  )הבחירה  "מתארחים" 
אצל ההורים תחושה שבית הספר הרגיל "עושה טובה" או "עוזר" בכך שהוא מארח את 

בגלוי  לדבר  חוששים  הם 
ביקשו  חלקם  הפגיעה.  על 
המקום  שם  את  נציין  שלא 

או אפילו את שם האזור.

כיתת החינוך המיוחד בתוכו ולכן יש חשש "להרגיז" את הנהלת בית 
הספר או את מקבלי ההחלטות בעירייה. 

לבעייתיות  מודע  עצמו  הצוות  מהמקרים  בחלק  כי  לציין,  מעניין 
בקיצור השעות ומוצא נימוקים יצירתיים במטרה לתת צידוק מקצועי 
זה  וחצי  "עד שתיים  )למשל:  קיצור השעות  חוקי של  למהלך הלא 
הצוות הקבוע, לאחר מכן יגיע צוות שלא מכיר את הילדים ולכן עדיף 
לוותר" או "הצוות צריך להתרענן"(. מול טיעונים מקוממים מסוג זה 

אנחנו תוהים: האם אין באחריותו של בית הספר לתת את הפיתרון המיטבי? האם אין יכולת 
הייתה  למשל,  אוטובוסים,  חברת  האם  מספקת?  חפיפה  ולערוך  דיו  מיומן  צוות  למצוא 

מעזה להפסיק לעבוד בצהרי היום בטענה שקשה לה למצוא נהגים מתאימים?
יחסי התלות שבין בית הספר להורים באים לביטוי גם בעובדֿה, כי הורים חוששים לדבר בגלוי 
על הפגיעה. חלקם ביקשו שלא נציין את שם המקום או אפילו את שם האזור. התרשמנו, 
בפני עצמה  עניות  הנושא. תעודת  יעלו את  לילדיהם אם  יבולע  הורים חוששים שמא  כי 

למערכת. 

 שאלה מעניינת אחרת היא שאלת הכסף. התרשמנו, כי הקיצוץ נעשה בדרך כלל בשעות 
שאותן הרשות המקומית אמורה לממן. כך נוצר למעשה מפגש אינטרסים מדאיג בין בית 
נוסף לנושא, לבין  לגייס צוות  ואינו מעוניין  הספר - המתייחס לקייטנה כאל "כאב ראש" 
הרשות המקומית, שמצליחה להשאיר אצלה את הכסף המיועד עבור השעות המקוצצות. 
פנינו  כאשר  המחיר.  את  בפועל  משלמות  והמשפחות  מהקיצוץ  מרוויחים  הגורמים  שני 
לשמוע את הצד של הרשויות המקומיות קיבלנו  תגובות אשר כולן מעידות על חוסר הבנה 
לעומק של הדינמיקה שבין בתי הספר להורים. מרבית התגובות טענו כי "עד כה לא הגיעו 

תלונות". 
אנו סבורים, כי החטא הקדמון הוא מתן אפשרות לקצר את יום הלימודים. המנגנון צריך 
להיות כזה שיום הלימודים מסתיים ברבע לחמש. רק אם ישנה קבוצה גדולה של הורים 
זאת תוך מערכת של בלמים שנועדה  יהיה לשקול  ניתן  ומבקשת אחרת- רק אז  שפונה 

לשמור על ההורים הפגיעים מול המערכת החזקה.
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תגובת משרד החינוך
משרד  ידי  על  הקייטנה  הפעלת  לשתיים:  נחלקת  בחופשות  החינוך  מסגרות  ״הפעלת 
החינוך והשלמת השעות על ידי הרשות, בעזרת כוח אדם שמגויס לנושא ומוכשר לעבודתו 
עד השעה 16:45. מודל זה קיבל תוקף הן בחוזר מנכ"ל לגבי החופשות חופשות והן בבג"ץ. 
במתן  המשיכה  לא  הרשות  כי  למדים,  אנו   14:30 בשעה  עבודתה  סיימה  המסגרת  אם 
השירות. אנו נשמח לקבל מידע ממוקד ולטפל בעזרת השלטון המקומי בקידום השירות 

על ידי הרשות והארכת יום הלימודים בחופשה עד 16:45״.

הנזק למשפחה

סבים  החופשות:  בזמן  אפשרויות  של  שפע  קיימות  עבורם  אשר  רגילים  לילדים  בניגוד 
הרי  בבית,  לבד  להישאר  לעתים  האפשרות  ואפילו  רגילות  קייטנות  בייביסיטר,  וסבתות, 
שעמד  הרציונל  היה  זה  מיוחדים.  והשגחה  טיפול  מחייבים  מיוחדים  צרכים  עם  שילדים 
בבית  יותר  ארוכות  חינוך  שעות  המיוחד  החינוך  לילדי  להקצות  המחוקק  הנחיית  בבסיס 
מכיוון  ולתפקד,  להתפרנס  ההורים  של  יכולתם  על  מקשה  אלו  בשעות  פגיעה  הספר. 

ששעות העבודה שלהם מתקצרות מהותית במהלך תקופות אלה.
הבעיה החמורה יותר היא תופעת הניצול הציני של חוסר מודעות ההורים, בחלק מהמקרים, 
שלהם  והחשש  במערכת  שלהם  הגדולה  התלות  ניצול   - אחרים  ובמקרים  לזכויותיהם, 

להתלונן.
אנחנו פוגשים הורים חסרי אונים החוששים לעמוד על זכויותיהם, אולם יש לזכור, כי זכאות 
קשב  להפנות  וליכולתם  התעסוקתית  ליכולתם  חיונית  והיא  עבורם  חמצן  כמו  היא  זאת 

לטיפול בשאר צורכי המשפחה.

 
מקורות

חוזר מנכ"ל משרד החינוך. )תשעד / 10, י"ב בסיוון התשע"ד, 10 ביוני 2014, 1.2-2(. לוח מועדי 
יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל  וקיצור  ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד 

התשע"ה. 
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. )נח/9 )א(, ספטמבר 1988(. שעות הלימוד במסגרות החינוך המיוחד.
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 הוא הקושי להחליף
 לצוות שאינו מכיר את הילדים. 

וסיעודיים...  קשה/עמוק  פיגור  בעלי  תלמידים  של  בכיתות 

בעלי פיגור בינוני... משותקי מוחין... אוטיסטים... ובעלי הפרעות 

נפשיות קשות... במקרים שבהם נדרשת בהן העסקת מורים או 

סטודנטים שאינם מכירים את הילדים ואינם מוכרים לילדים 

הראשונה  החופשה  לפני  שבוע  החדש  המדריך  העסקת  תחל 

שהוא יעבוד בה. 

החדש  המדריך  את  הגן  או  הספר  בית  יכין  זה  שבוע  במהלך 

לעבודתו בחופשה תוך מתן דגש לנושאים האלה:

• היכרות אישית עם הילדים בקבוצתו המיועדת

• טיפולים מיוחדים הנדרשים לילדים

•  מתן תרופות לנזקקים. באישור הרופא ובהסכמת המשפחה

• התנהגות במצבי חירום ומצוקה

• הוראות בטיחות

מתוך חוזר מנכ"ל תשנ"ח/10 (ג)  
תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות:

לגזור ולשמור.

אחד הנימוקים שחוזרים
על עצמם מצד בתי הספר,
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בעייתי  תחום  הוא  הנפש  בריאות  תחום 
במחסור  המתבטא  דבר  ישראל,  במדינת 
תושבי  כלל  עבור  ובתקנים  בתקציבים 
כי  חושפת,  מעמיקה  בחינה  המדינה. 
מצבם של שירותי הנפש המיועדים לחברה 

הערבית-בדואית בדרום קשה אף יותר.
תושבים  כ-1,709,900  מתגוררים  בארץ 
ביישובים   .)2014 )למ"ס,  ערבית  דוברי 
מתגוררים  מעורבים(  )הלא  הערביים 

כ-1,165,500 ערבים )זעירא, 2014(.
במרבית המחוזות קטינים ומבוגרים יכולים 
לקבל טיפול לפחות במרפאת בריאות נפש 
אחת ביישוב ערבי )למעט בחיפה, שם יש 
אזור  בכל  זאת,  עם  למבוגרים(.  שלוחה 
הנגב אין מרפאה ביישוב ערבי אפילו אחד, 

שניתן בה טיפול לקטינים.

האחריות  תועבר   2015 ביולי  ב-1 
הנפש  בריאות  שירותי  על  הביטוחית 
כחלק  החולים,  לקופות  הבריאות  ממשרד 
משרד  )אתר  הנפש  בבריאות  מהרפורמה 
יפתחו  החולים  קופות  כלומר:  הבריאות(. 
ויקבלו  הנפש  לבריאות  מרפאות  בהדרגה 

את האחריות על התחום. 
 - ייפתחו  המובטחות  המרפאות  כל  אם 
לתוקף  הרפורמה  מועד  כניסת  עד  יפעלו 
כולל  ערביים,  יישובים  ב-11  מרפאות   16
במחוז  אך תמונת המצב  ירושלים.  במזרח 
צפויה  שלא  מכיוון  תשתנה,  לא  דרום 
לקטינים  ייעודית  מרפאה  שם  להיפתח 

דוברי ערבית.

לאום-אל-פאחם  מרהט  נוסעים  "אנחנו 
על  רפואי  במעקב  ולהיות  לאבחן  כדי 
נוחה,  ולא  ארוכה  הנסיעה  שלנו.  הבן 
שבה  למרפאה  להגיע  רוצים  אנחנו  אבל 
הטיפולים הם בערבית ושהמזכירה העונה 

לטלפון כדי לקבוע תור מבינה אותנו". 
חלא
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שירותי בריאות נפש לקויים בחברה הבדואית בדרום: 
ליותר מ-120 אלף ילדים אין מרפאת בריאות נפש מותאמת אחת
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החברה הבדואית בנגב

כ-70,000  מוכרים.  הבלתי  הכפרים  תושבי  כולל  איש,  כ-220,000  מונים  בנגב  הבדואים 
- חוק  טיוטת החוק  )מתוך  עד 90,000 מהבדואים מתגוררים ללא הסדרה של מגוריהם 
מדורגת  בנגב  הבדואים  אוכלוסיית  התשע"ג-2013(.  בנגב,  בדואים  התיישבות  להסדרת 
במקום האחרון במדרג הסוציו-אקונומי בישראל. שיעורי האבטלה במגזר זה גבוהים ביחס 
בישראל.  לכלל החברה  נמוכה, בהשוואה  ורמת ההשכלה  הישראלית,  לשיעורם בחברה 
אוכלוסיית הבדואים צעירה מאוד בהשוואה לאוכלוסייה היהודית ולכלל האוכלוסייה הערבית 
בישראל. מדובר בלמעלה מ - 120,000 ילדים בחברה הבדואית בנגב. על פי תחשיב לפיו 
7% עד  שיעור בני הנוער המתמודדים עם בעיות נפשיות בישראל הוא בטווח הרחב של 
22% - הטווח שנמצא אצל ילדים ובני נוער בעוד מדינות בעולם )רבינוביץ', 2013(, צפויים 

להיות בנגב בין 8,400 עד 26,400 ילדים המתמודדים עם בעיה נפשית.

חשיבות הטיפול מותאם התרבות והשפה

החברה הבדואית היא חברה עם מערכת של כללים תרבותיים שונים, כך שמעבר להבנת 
מנת  על  נמצא.  המטופל  שבו  התרבותי  ההקשר  להבנת  מרובה  חשיבות  ישנה  השפה, 
לטפל באדם המשתייך לחברה זו, יש צורך ללמוד על מערכת הערכים והמנהגים המקובלת 
בשבט ולהבין את ערכי המשפחה המכוונים את סגנון העבודה הייחודי איתה )מנור-בנימיני, 

.)2008
מחסור בכוח אדם דובר ערבית, המכיר את התרבות הבדואית, הוא קריטי בעיקר בתחום 
בריאות הנפש. בדוח על שירותי בריאות הנפש באוכלוסייה הפלסטינית בישראל, שערך 
ארגון רופאים לזכויות אדם בשנת 2013, מתוארים מקרים שבהם ילדים אובחנו כפסיכוטים 
ממרכז  אסכנדר,  כריסטיאן  מצוטטת  בדוח  המטופל.  את  הבין  לא  שהמטפל  מפני  רק 
"לטיף" לבריאות הנפש, האומרת :"הגיע למשל נער שאימא שלו הציתה את עצמה מולו, 
הוא אושפז למשך חצי שנה, הגיע אלינו מוצף בתרופות והתחיל טיפול אצלנו. המטפל הבין 
והגיעו למסקנה שהוא  יהודי, שלא הבין אותו  שהנער לא פסיכוטי... מי שבדק אותו הוא 
פסיכוטי... במקרה נוסף הגיע למרפאה ילד שמורה הרביץ לו והוא נכנס להתקף פאניקה. 
כדי להרגיע הוא קיבל עוד ביישוב שלו תרופה, שתופעת הלוואי שלה היא הזיות. כשהגיע 
)רופאה  כרמון  גרסיאלה  וד"ר  פסיכוטי  שהוא  קבעה  החולים  בבית  הרופאה  המיון  לחדר 
פסיכיאטרית, מנהלת מרכז "לטיף" לבריאות הנפש באום-אל-פאחם ומרפאה בשפרעם 
ויו"ר הוועד המנהל של רופאים לזכויות אדם( קבעה שהוא לא פסיכוטי ולא צריך תרופות". 
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החברה הבדואית בנגב

כ-70,000  מוכרים.  הבלתי  הכפרים  תושבי  כולל  איש,  כ-220,000  מונים  בנגב  הבדואים 
- חוק  טיוטת החוק  )מתוך  עד 90,000 מהבדואים מתגוררים ללא הסדרה של מגוריהם 
מדורגת  בנגב  הבדואים  אוכלוסיית  התשע"ג-2013(.  בנגב,  בדואים  התיישבות  להסדרת 
במקום האחרון במדרג הסוציו-אקונומי בישראל. שיעורי האבטלה במגזר זה גבוהים ביחס 
בישראל.  לכלל החברה  נמוכה, בהשוואה  ורמת ההשכלה  הישראלית,  לשיעורם בחברה 
אוכלוסיית הבדואים צעירה מאוד בהשוואה לאוכלוסייה היהודית ולכלל האוכלוסייה הערבית 
בישראל. מדובר בלמעלה מ - 120,000 ילדים בחברה הבדואית בנגב. על פי תחשיב לפיו 
7% עד  שיעור בני הנוער המתמודדים עם בעיות נפשיות בישראל הוא בטווח הרחב של 
22% - הטווח שנמצא אצל ילדים ובני נוער בעוד מדינות בעולם )רבינוביץ', 2013(, צפויים 

להיות בנגב בין 8,400 עד 26,400 ילדים המתמודדים עם בעיה נפשית.

חשיבות הטיפול מותאם התרבות והשפה

החברה הבדואית היא חברה עם מערכת של כללים תרבותיים שונים, כך שמעבר להבנת 
מנת  על  נמצא.  המטופל  שבו  התרבותי  ההקשר  להבנת  מרובה  חשיבות  ישנה  השפה, 
לטפל באדם המשתייך לחברה זו, יש צורך ללמוד על מערכת הערכים והמנהגים המקובלת 
בשבט ולהבין את ערכי המשפחה המכוונים את סגנון העבודה הייחודי איתה )מנור-בנימיני, 

.)2008
מחסור בכוח אדם דובר ערבית, המכיר את התרבות הבדואית, הוא קריטי בעיקר בתחום 
בריאות הנפש. בדוח על שירותי בריאות הנפש באוכלוסייה הפלסטינית בישראל, שערך 
ארגון רופאים לזכויות אדם בשנת 2013, מתוארים מקרים שבהם ילדים אובחנו כפסיכוטים 
ממרכז  אסכנדר,  כריסטיאן  מצוטטת  בדוח  המטופל.  את  הבין  לא  שהמטפל  מפני  רק 
"לטיף" לבריאות הנפש, האומרת :"הגיע למשל נער שאימא שלו הציתה את עצמה מולו, 
הוא אושפז למשך חצי שנה, הגיע אלינו מוצף בתרופות והתחיל טיפול אצלנו. המטפל הבין 
והגיעו למסקנה שהוא  יהודי, שלא הבין אותו  שהנער לא פסיכוטי... מי שבדק אותו הוא 
פסיכוטי... במקרה נוסף הגיע למרפאה ילד שמורה הרביץ לו והוא נכנס להתקף פאניקה. 
כדי להרגיע הוא קיבל עוד ביישוב שלו תרופה, שתופעת הלוואי שלה היא הזיות. כשהגיע 
)רופאה  כרמון  גרסיאלה  וד"ר  פסיכוטי  שהוא  קבעה  החולים  בבית  הרופאה  המיון  לחדר 
פסיכיאטרית, מנהלת מרכז "לטיף" לבריאות הנפש באום-אל-פאחם ומרפאה בשפרעם 
ויו"ר הוועד המנהל של רופאים לזכויות אדם( קבעה שהוא לא פסיכוטי ולא צריך תרופות". 
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חשיבות הנגשה גאוגרפית ותרבותית של הטיפול

מרבית הילדים ובני הנוער, המתמודדים עם בעיות נפשיות, מתגוררים בקהילה ולכן שירותי 
הרווחה בקהילה אמורים לענות על הצרכים המגוונים שלהם ולהקל את ההתמודדות של 
נפשיות:  הפרעות  עם  נוער  ובני  )ילדים  כזה  ילד  בגידול  הכרוכים  הקשיים  עם  המשפחה 

זכויות ושירותים במערכות הבריאות, הרווחה, והחינוך, 2013(.
יש  ולכן  גבוהה של אחת לשבוע  מעצם טבעם טיפולים פסיכולוגיים מתקיימים בתדירות 

למרחק הגיאוגרפי משמעות גדולה. 
בעיה נוספת, שהחברה הבדואית מתמודדת איתה, היא בעיית הנגישות. תדירות התחבורה 
- תחבורה  נמוכה )מחסמים לסיכויים  ולערים אחרות  לבין עצמם  בין היישובים הבדואים 
ציבורית ביישובים הערביים - מסמך מדיניות מספר 5 נובמבר 2012( ומשך זמן הנסיעה נע 

בין חצי שעה לשעה ורבע בתחבורה הציבורית, המבוססת על אוטובוסים מאספים. 

לא  בדרך  מהכפר  להגיע  שצריך  מכיוון  יותר,  עוד  גדולה  הבעיה  מוכרים  הלא  בכפרים 
סלולה עד ליישוב המרכזי, שם נמצא האוטובוס. גם סכום הנסיעה - כ-10 שקלים לכל 
כיוון מצטבר ומכביד, במיוחד אם יש צורך במספר טיפולים. נוסיף לזאת גם את העובדה, 
שהנסיעה  כך  ליישוב,  מחוץ  לבד  נוסעות  אינן  הנשים   - והשבטים  מהמשפחות  שבחלק 
לבאר שבע מחייבת נסיעה של בני הזוג ביחד לעומת מרפאה ביישוב, שאליה האם הייתה 

יכולה להגיע לבדה. 

"הפריסה הספורדית של שירותי בריאות הנפש בשילוב עם תחבורה ציבורית לקויה גורמים 
לכך שאנשים במצב סוציו-אקונומי קשה מתקשים להגיע למרפאות המרוחקות מבתיהם. 
יצוין, כי ידם של אלה אינה משגת לרכוש שירותי בריאות נפש בשוק הפרטי" - נאמר בדוח 
על שירותי בריאות הנפש באוכלוסייה הפלסטינית בישראל, שערך ארגון רופאים לזכויות 

אדם בשנת 2013.
מחקרים מראים, כי צריך לקחת בחשבון גם את קשיי הנגישות של הורים מהחברה הבדואית 

באינטראקציה שבין אנשי מקצוע להורים בחברה זו )מנור-בנימיני, 2008(.

בישיבה של ארגון 'בזכות' וארגון 'רופאים לזכויות אדם' עם ראשי הרשויות בדרום, ביניהם 
ראש עיריית רהט וראש עיריית חורה, ועם נציגי משרד הבריאות, נאמר, כי ראשי הרשויות 
)סיכום  היישובים  בתוך  לילדים  מרפאות לבריאות הנפש  בהקמת  מעוניינים  הבדואיות 
זאת, ככל הנראה, ההסתמכות תהיה על המרפאה  17.6.2013(, אולם, למרות   - פגישה 

בבאר שבע. 
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מחסור באנשי מקצוע מהחברה הערבית 

חלק מהקושי במתן שירות מותאם, נובע ממחסור חמור במיוחד בפסיכיאטרים מהחברה 
הערבית )מתוך התכתבות של מרכז המידע והמחקר של הכנסת עם משרד הבריאות(.

מהחברה  והמתבגר  הילד  של  פסיכיאטרים  שבעה  עד  חמישה  רק  הנראה,  ככול  ישנם, 
הערבית בארץ.  

בהסכם הקיבוצי החדש בין המעסיקים בבתי החולים הציבוריים – ממשלת ישראל, שירותי 
בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית, שנחתם בשנת 
2011, הוכר מקצוע הפסיכיאטריה של הילד כמקצוע במצוקה ולכן ניתנו מענקים והטבות 
למתמחים בו. ההטבות נשאו פירות. בשנת 2013 קיבלו תואר מומחה בפסיכיאטריה של 
הילד והמתבגר 14 מתמחים. זהו מספר המסיימים הגבוה ביותר בתחום זה בשש השנים 
הערבית  מהחברה  הפסיכיאטרים  של  מספרם  אולם,   .)2014 )קוך-דבידוביץ,  האחרונות 
בין הסיבות לכך, טענות להטיות תרבותיות בבחינות להסמכה של  לא עלה משמעותית. 

מעצם טבעם טיפולים 
פסיכולוגיים מתקיימים 

בתדירות גבוהה של 
אחת לשבוע ולכן יש 

למרחק הגיאוגרפי 
משמעות גדולה. 

תיאור  שנדרש  העובדה  בשל  גם  נוער  ובני  ילדים  של  פסיכיאטרים 
מקרה פסיכותרפי של מטופל יהודי, קושי במציאת מקומות התמחות 

בחברה הערבית, ועוד )רופאים לזכויות אדם(. 

תגובות 

ממשרד הבריאות, הגוף האמון עד יולי 2015 על המרפאות לבריאות 
התקבלה  לא  מרפאות(  יפעיל  עדיין  הרפורמה  )ולאחר  הנפש 

התייחסות לנושא. 
בדרום  הנפש  בריאות  מרפאות  הרפורמה  במסגרת  הפותחת  כללית,  בריאות  בשירותי 
ובחברה הערבית מציינים, כי בדרום הארץ הוקמה מרפאה למבוגרים ברהט וכי מרפאות 
מרפאות  כי  שם,  צוין  עוד  סורוקה.  החולים  בית  במסגרת  ניתנות  לקטינים  נפש  בריאות 
ייעודיות לקטינים בחברה הערבית הוקמו בינתיים בבאקה-אל-גרביה ובטייבה ומתוכננות 
וכי בירושלים הוקמה מרפאה לקטינים ולמבוגרים  להיפתח בנצרת, כפר יאסיף ושפרעם 

במרפאת העיר העתיקה. 
על פי בדיקה טלפונית של ארגון קשר, כרגע יש בסורוקה עובד סוציאלי דובר ערבית, גם אם 
ישנם אנשי צוות נוספים דוברי ערבית, בכל מקרה הנסיעה הממושכת )יכולה להימשך גם 

שעה ומעלה בתחבורה ציבורית( לבאר שבע מקשה מאוד על טיפול נפשי סדיר. 
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מחסור באנשי מקצוע מהחברה הערבית 

חלק מהקושי במתן שירות מותאם, נובע ממחסור חמור במיוחד בפסיכיאטרים מהחברה 
הערבית )מתוך התכתבות של מרכז המידע והמחקר של הכנסת עם משרד הבריאות(.

מהחברה  והמתבגר  הילד  של  פסיכיאטרים  שבעה  עד  חמישה  רק  הנראה,  ככול  ישנם, 
הערבית בארץ.  

בהסכם הקיבוצי החדש בין המעסיקים בבתי החולים הציבוריים – ממשלת ישראל, שירותי 
בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית, שנחתם בשנת 
2011, הוכר מקצוע הפסיכיאטריה של הילד כמקצוע במצוקה ולכן ניתנו מענקים והטבות 
למתמחים בו. ההטבות נשאו פירות. בשנת 2013 קיבלו תואר מומחה בפסיכיאטריה של 
הילד והמתבגר 14 מתמחים. זהו מספר המסיימים הגבוה ביותר בתחום זה בשש השנים 
הערבית  מהחברה  הפסיכיאטרים  של  מספרם  אולם,   .)2014 )קוך-דבידוביץ,  האחרונות 
בין הסיבות לכך, טענות להטיות תרבותיות בבחינות להסמכה של  לא עלה משמעותית. 

מעצם טבעם טיפולים 
פסיכולוגיים מתקיימים 

בתדירות גבוהה של 
אחת לשבוע ולכן יש 

למרחק הגיאוגרפי 
משמעות גדולה. 

תיאור  שנדרש  העובדה  בשל  גם  נוער  ובני  ילדים  של  פסיכיאטרים 
מקרה פסיכותרפי של מטופל יהודי, קושי במציאת מקומות התמחות 

בחברה הערבית, ועוד )רופאים לזכויות אדם(. 

תגובות 

ממשרד הבריאות, הגוף האמון עד יולי 2015 על המרפאות לבריאות 
התקבלה  לא  מרפאות(  יפעיל  עדיין  הרפורמה  )ולאחר  הנפש 

התייחסות לנושא. 
בדרום  הנפש  בריאות  מרפאות  הרפורמה  במסגרת  הפותחת  כללית,  בריאות  בשירותי 
ובחברה הערבית מציינים, כי בדרום הארץ הוקמה מרפאה למבוגרים ברהט וכי מרפאות 
מרפאות  כי  שם,  צוין  עוד  סורוקה.  החולים  בית  במסגרת  ניתנות  לקטינים  נפש  בריאות 
ייעודיות לקטינים בחברה הערבית הוקמו בינתיים בבאקה-אל-גרביה ובטייבה ומתוכננות 
וכי בירושלים הוקמה מרפאה לקטינים ולמבוגרים  להיפתח בנצרת, כפר יאסיף ושפרעם 

במרפאת העיר העתיקה. 
על פי בדיקה טלפונית של ארגון קשר, כרגע יש בסורוקה עובד סוציאלי דובר ערבית, גם אם 
ישנם אנשי צוות נוספים דוברי ערבית, בכל מקרה הנסיעה הממושכת )יכולה להימשך גם 

שעה ומעלה בתחבורה ציבורית( לבאר שבע מקשה מאוד על טיפול נפשי סדיר. 
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ערערה בנגב צומת 
25-24 דקות

קווים 56, 48

24.1 ק"מ25 ק"מ

28.7 ק"מ
37.6 ק"מ

38.9 ק"מ
42 ק"מ

46.5 ק"מ

מספר פעמים בשעה

רהט מרכז 
40-30 דקות

קווים 450, 455, 454

מספר פעמים בשעה

לקיה מרכז 
50-39 דקות

קווים 30, 63
פעם בשעה

מכחול מרכז 
42 דקות

קו 21
פעם ביום בשעה 6:25

דריג'את מרכז 
41 דקות

קו 21
פעם ביום בשעה 6:20

דימונה תחנה מרכזית
52-50 דקות

קווים 48 ,52
מספר פעמים בשעה

ערד  תחנה מרכזית
65-40 דקות

קווים 40 ,65 ,388 ,384
מספר פעמים בשעה

באר שבע
באזור הדרום, 
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אין שם כמעט אנשי מקצוע דוברי ערבית 

                                  והדרך ארוכה מאוד.
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הנזק למשפחה

המציאות הנוכחית כופה על המשפחה התמודדות בלתי אפשרית. הצורך בטיפול אינטנסיבי 
שניתן רק במרחק רב וכרוך בהיעדרות של אחד ההורים או שניהם מהבית ובהוצאות כספיות 
גדולות, מקשה על מימוש הטיפול וגובה מהמשפחות מחיר משמעותי בכל בחירה שיבחרו. 

מקורות
מנור-בנימיני, א. )2008( ממדים של שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע והורים לילדים בדואים עם פיגור 

שכלי-ההיבט הרב תחומי )המקצועי( וההיבט ההורי. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב בסיוע קרן שלם. 
ניראל, נ. אקר, נ.רוזן, ב., ברמלי-גרינברג, ש. וגרוס, ר. )2008( הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך 

רקע לתכנון הערכתה. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.
קוך-דבידוביץ, פ. )2014(. המחסור בכוח אדם רפואי וסיעודי בתחום בריאות הנפש, מוגש לוועדת 

העבודה, הרווחה והבריאות.
רבינוביץ', מ. )2013(. ילדים ובני נוער עם הפרעות נפשיות: זכויות ושירותים במערכות הבריאות, 

הרווחה והחינוך. ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 
 Mansbach-Kleinfeld, I., Farbstein, I., Levinson, D. et al. )2010(. The Israel survey of 

 mental health among adolescents: Aims and methods. Israeli Journal of Psychiatry and
 .Related Sciences, 47:4

שיחה עם עדית סרגוסטי, בזכות
סיכום פגישה 17.6.2013, הקמת מרפאות בריאות הנפש ביישובים במגזר הבדואי.
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קיימת  מיוחדים  צרכים  עם  לילדים 
שונות  לימוד  במסגרות  ללמוד  האפשרות 
הם  השמה(.  ועדת  של  להחלטה  )בכפוף 
הרגיל,  בחינוך  משולבים  להיות  יכולים 
ללמוד בתוך כיתות קטנות של חינוך מיוחד 
בבית ספר רגיל, או בתוך בתי ספר לחינוך 

מיוחד.
במסגרת  כלולות  האפשרויות  שלוש 
הספר  בבית  אם  אולם  המיוחד,  החינוך 
שצוות  היא,  הנשמעת  הטענה  הרגיל 
הכיתה הרגילה אינו מיומן בחינוך המיוחד, 
הספר  ובבתי  הקטנות  שבכיתות  הרי 
והתמחות  ידע  בעל  צוות  קיים  הייחודיים 
שאליה  הייחודית,  ובלקות  המיוחד  בחינוך 
לכן,  משויך.  ספר  בית  או  כיתה  אותה 
שבהם  רבים,  מקרים  על  התדהמה  רבה 
בשל  מושעים  מיוחדים  צרכים  עם  ילדים 
המיוחד,  החינוך  ממסגרות  התנהגותם 
דפוסי  אותם  עם  להתמודד  שאמורות 

התנהגות. 
ראינו,  שקיבלנו  מפניות  מזאת,  יתרה 
שפעמים רבות ההשעיה ממסגרות החינוך 

נעשית טלפונית, ללא שום הליך מקדים. 

השעיות  על  גם  אלינו  הגיעו  רבות  פניות 
הרווחה.  משרד  שמפעיל  מהמועדוניות 
עם  שילדים  מסגרות,  הן  אלו  מועדוניות 
לאחר  מיד  אליהן  הולכים  מסוימות  לקויות 
ארוך,  לימודים  ליום  כהשלמה  הלימודים 
אחר  בשעות  פעילות  של  כמסגרת  או 

הצהריים.

"בכל פעם שהיה מקרה של אלימות קראו 
לי באמצע יום עבודה להגיע לבית הספר 
לעצמו,  הרביץ  אם  אפילו  אותו.  ולקחת 
ובכל  עושים.  אוטיסטים  שהרבה  כמו 
פעם, בטלפון, המנהלת הייתה מצטטת לי 
מחוזר מנכ"ל שמיועד בכלל לחינוך הרגיל. 
הגעתי למצב של סטרס תמידי. כל פעם 
הטלפון  את  שומעת  שאני  לי  נדמה  היה 
שלי מצלצל, וכשהוא באמת היה מצלצל 
של  הטלפון  מספר  מופיע  היה  הצג  ועל 
מתהפכת.  הייתה  שלי  הבטן  הספר,  בית 
לעזוב  אותי  חייב  כזה  טלפון  כל  פיזית. 
של  מרחק  לנסוע  שלי,  העבודה  את  מיד 
מבית  כשעה  ועוד  הספר  לבית  כשעה 
היום.  כל  איתו  ולהיות  מגוריי  לעיר  הספר 
הביתה  להגיע  נאלץ  בעלי  גם  לפעמים 
עבודה  ימי  לי. הפסדנו  לעזור  כדי  מוקדם 

והיינו מותשים לחלוטין". 
רווית
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בסופו של דבר ילדים עם צרכים מיוחדים נענשים עקב לקותם, דווקא במסגרות שאמורות 
להיות מקור למומחיות - הבקיאות ביותר והמבינות ביותר. הילד אינו מבין את משמעות 

ההשעיה. העונש הוא בעצם אך ורק למשפחתו. 

לדעת יותר - נתונים ותגובות

אלה  במקרים  ההתנהגות  קשיי  רבות.  לקויות  של  מהמאפיינים  חלק  הם  התנהגות  קשיי 
חברתיות,  סיטואציות  בהבנת  מליקויים  חושי,  בוויסות  מקשיים  השאר,  בין  לנבוע,  יכולים 

מסיבות ביולוגיות ומתסמינים אחרים, המאפיינים את הלקות. 
לאומית  אגודה   - אקים  ידי  על  לנו  שנמסרו  מנתונים  בנושא.  פניות  הגיעו  אלינו  רק  לא 
לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל, עולה, כי ישנם מקרים רבים, שבהם נאמר 
)בחלק מהמקרים  היום, עקב התנהגותו  לביתו במהלך  הילד  ולאסוף את  להגיע  להורים 
בטענה, כי השפעת הכדורים מתחילה להתפוגג(. במקרים אחרים, המועדונית, המופעלת 
התנהגותו.  בשל  הילד  את  לקבל  מסרבת  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד  ידי  על 
כתוצאה מכך, אחד ההורים, בדרך כלל האם, מתקשה לעבוד באופן סדיר. משיחה עם 
אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים, עולה תמונה מדאיגה של עשרות פניות )עם 
דגש על פניות של הורים לילדים מכיתות תקשורת בבתי ספר רגילים( בעניינם של ילדים 

עם קשיי תקשורת, המושעים בשל אירועי אלימות קלים ביותר. 

הנימוקים להשעיה מופיעים תמיד בנימה המצטיירת כמקצועית ומלווה בהיגדים, כגון: "הילד 
מסכן את הסביבה", "אנחנו מחויבים למוגנות של כל הילדים" וכדומה, וזאת בהתעלמות 
הילד  שבעטיה  הלקות  מעצם  אינטגרלי  חלק  היא  הילד  שהתנהגות  מהעובדה  מוחלטת 

נמצא דווקא במסגרת זו ולא במסגרת אחרת. 

הנושא נדון בכנסת בי' באדר א' התשע"ד, 10 בפברואר 2014, במסגרת ישיבת ועדת החינוך, 
התרבות והספורט. במהלך הישיבה, נירית גולוב, מפקחת באגף החינוך המיוחד, ממונה על 
תחום אוטיזם, הפרעות נפשיות והפרעות התנהגויות ויישום חוק חולים במדינה, ציינה, כי 
עומד להתפרסם חוזר מנכ"ל נפרד שיעסוק באקלים מיטבי בחינוך המיוחד ויאפשר השעיה 

רק במקרי קיצון, לאחר התערבות של פסיכיאטר או צוות רב-מקצועי ובשיתוף ההורים. 
יו"ר הוועדה, חתם את הישיבה במילים אלה: "אני מבקש ממשרד החינוך  עמרם מצנע, 
להזדרז עם הוצאת החוזר. שנית, אני חושב שזה במקום להנחות מיידית, ללא קשר לחוזר, 
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ומנהלות  מנהלי  את  אותם,  מכירים  בטח  ואתם  פה  ששמענו  שהדברים  אחרי  פעם  עוד 
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בבית  סמך  שעות  של  חלופה  מציע  המשרד  כאלה,  במקרים  זה.  בילד  לטפל  להמשיך 

המשפחה".
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על פי נתוני משרד הרווחה, קיימות 117 מועדוניות לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית 
ועם אוטיזם, המטפלות ב-1,473 ילדים )משרד הרווחה, 2013(. בחרנו להתייחס לנתון זה, 

מאחר שבלקויות אלה ראינו דפוס של תלונות בנושא. 
על פי בדיקת ארגון קשר - רק לעשר מועדוניות בשלוש השנים האחרונות הועברו סדנאות 
מוגבלות  עם  אנשים  של  במסגרות  העובדים  צוותים  עבור  לרוב  מכילה',  'התערבות  של 
צוותים המטפלים  עבור  הועברו  או שניים הסדנאות  שכלית-התפתחותית. במקרה אחד 
באוכלוסייה על רצף האוטיזם. הועברו הדרכות בשישה בתי ספר לחינוך מיוחד, ארבעה 
מהם מלווים באופן קבוע מזה כמה שנים. הדרכות נוספות ורבות מתקיימות במערכי דיור 

חוץ ביתי ובמרכזי תעסוקה של משרד הרווחה.

הנזק למשפחה

המשפחה חווה מסר בוטה של אשמה, דחייה וחוסר הבנה, מהמערכות השונות ומהחברה 
ה"רגילה". בנוסף, ישנה פגיעה בפרנסת המשפחה ובמשאבי הזמן שלה, המיועדים עבור 

שאר הילדים ועבור התשתית המשפחתית כולה. 
דווקא  רבות  פעמים  שכן  המקרים,  כל  עבור  פיתרון  אינן  המשפחה  בבית  סמך  שעות 
במקרה של ילדים מאתגרים התנהגותית, ההורים צריכים זמן ללא הילד המיוחד, שאותו 
יוכלו להקדיש לשאר המשפחה. כך, למשל, פעמים רבות, שאר ילדי המשפחה מזמינים 
חברים רק כשאחיהם המיוחד אינו בבית. העברת הטיפול של הילדים המיוחדים אל תוך 

בית המשפחה מונעת את אפשרות ההפגה החיונית כל כך למשפחה. 

מקורות
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. )מרס, 2014(. אקלים בטוח ותהליך השעיית תלמידים בעלי צרכים 

מיוחדים - בשילוב, בכיתות חינוך מיוחד במסגרות חינוך רגיל ובמסגרות חינוך מיוחד.
חוזר מנכ"ל משרד החינוך )2009(. קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות 

חינוך. חוזר מספר תש"ע/1 )א(.
משרד הרווחה. )2013(. דוח חופש המידע לשנת 2013.
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לוח הזמנים שלי
זאת הייתה שבת אחת רגילה. ביתי, אראל )עם גומות ואוטיזם(, לא הייתה בבית. ישבתי אני 

וצ. בן זוגי על המרפסת ופתאום, בלי הודעה מוקדמת, היא נחתה עלי. השלווה. 
יכולתי  יצור חי.  זה במילים, אבל באותו רגע השלווה הייתה סביב כמו  קשה להסביר את 
לראות את זנבה. שום דבר לא יכול לקרות, אין שום דבר שצריך לדאוג לו או לסדר. אנחנו 

יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. ש ק ט. 
של  בחיים  שנמצא  התת-סיפי,  והמתמיד,  העקשני  המתח  על  האין.  על  למדתי  ומהיש 
יותר, על  ריבוי המטלות, על האחריות הכבדה  לילדים עם צרכים מיוחדים. על  משפחות 

הדאגה הנברנית. איך מסבירים את זה למישהו?
* * *

עם  לילדים  הורים  מתמודדים  איתן  מהבעיות  חלק  כי  ברור,  לי  היה  הדוח  הכנת  במהלך 
צרכים מיוחדים אינן נובעות רק מאילוצי תקציב או מחוסר רצון טוב, אלא מהיעדר הבנת 
רק המשמעות הרגשית, אלא הדחיסות  לא  המשמעות העמוקה של ההורות המיוחדת. 

ורעש הרקע המתמיד שמלווים כל הזמן, ללא הפסק, את המשפחה. 

במתמטיקה של החיים - אנחנו מורכבים מסך המעשים שלנו. 

זה  איך  כרגיל?  צריך לשדר עסקים  והוא  בעיות בבית ספר"  לילד  מה קורה לאבא ש"יש 
יום העבודה, רגע המתח  מנוהל ומתנהל מדקה לדקה. מהו צלצול הטלפון שמבקע את 
הלא  הפתאומית  היציאה  על  התנצלות,  ה)שוב(  על  המחשבה  בבטן,  ההתכווצות  הזה, 
שגולשות  המחשבות  הספר,  לבית  המבוישת  הכניסה  הבהולה,  הנסיעה  לרכב,  מנומקת 
וגולשות, וכל זה נארז לחבילת דקות שמוצאת את מקומה בין חבילות אחרות. ערימה. הרים 

של ערימות. 

איך נראה יום של אימא, שמנסה לארגן ילד עם קשיים מוטוריים? הבוקר שלה? מתי היא 
מול  בהזמנה  לטפל  צריכה  כשהיא  למשל,  העבודה,  שגרת  את  מנהלת  היא  איך  קמה? 
המכון האורטופדי ומה עם המבחן באנגלית של אחותו וה"צופים" של אחיו וחמש מאות 

ושתיים המשימות שממתינות?

להלן שלושה סיפורים של אימהות מיוחדות. שניים מהם אנונימיים ואחד חתום בשם ההורה. 
עדות לקו התפר העדין בין החשש לתת לילד להרגיש את כובד משקלו בלוח הזמנים, לבין 

הרצון להנגיש את החוויה של ההורות המיוחדת ולהוציא אותה לאור. 

בחרתי לקרוא לאסופת הסיפורים "לוח הזמנים שלי", מאחר שהחיים שלנו הם מה שנמצא 
בתוך לוח הזמנים שלנו. מקווה שתשימו אותם על לוח לבכם. 

יעל גרוס אנגלנדר מחברת הדוח ואימא מיוחדת
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שגולשות  המחשבות  הספר,  לבית  המבוישת  הכניסה  הבהולה,  הנסיעה  לרכב,  מנומקת 
וגולשות, וכל זה נארז לחבילת דקות שמוצאת את מקומה בין חבילות אחרות. ערימה. הרים 

של ערימות. 

איך נראה יום של אימא, שמנסה לארגן ילד עם קשיים מוטוריים? הבוקר שלה? מתי היא 
מול  בהזמנה  לטפל  צריכה  כשהיא  למשל,  העבודה,  שגרת  את  מנהלת  היא  איך  קמה? 
המכון האורטופדי ומה עם המבחן באנגלית של אחותו וה"צופים" של אחיו וחמש מאות 

ושתיים המשימות שממתינות?

להלן שלושה סיפורים של אימהות מיוחדות. שניים מהם אנונימיים ואחד חתום בשם ההורה. 
עדות לקו התפר העדין בין החשש לתת לילד להרגיש את כובד משקלו בלוח הזמנים, לבין 

הרצון להנגיש את החוויה של ההורות המיוחדת ולהוציא אותה לאור. 

בחרתי לקרוא לאסופת הסיפורים "לוח הזמנים שלי", מאחר שהחיים שלנו הם מה שנמצא 
בתוך לוח הזמנים שלנו. מקווה שתשימו אותם על לוח לבכם. 

יעל גרוס אנגלנדר מחברת הדוח ואימא מיוחדת
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הנעליים שעל הרגליים שלי/ אימא של רועי 

יום שישי, השעה עשר וחצי בבוקר. אני מסיימת ריצת 14 קילומטר, הארוכה ביותר שלי אי 
פעם, בקצב לא רע. אני מאוד מרוצה מעצמי, אבל מתענגת על תחושת הסיפוק רק כמה 
שניות, כי הבן שלי לא התקשר מבית ספר לומר לי מה מצב הסוכר שלו. אני עושה חשבון 
מהיר: הוא באיחור של חצי שעה, כלומר כבר יותר משלוש שעות הוא לא בדק סוכר, והוא 
גם בטח לא אכל כלום, ויש מצב שירד לו הסוכר וכרגיל הוא לא מרגיש. כרגע זה אמצע 
השיעור אז אני לא יכולה להתקשר – הטלפון מושתק והוא לא ישמע, וגם אם כן, אני לא 
אוהבת את הרעיון להתקשר באמצע השיעור. אני משנה את כל התכניות להמשך הבוקר, 

וכמו שאני, אדומה, פרועה ומיוזעת, נכנסת למכונית ונוסעת לבית הספר. 

בדרך מתקשרת אלי יעל גרוס, שחתומה על הדוח הזה. היא רוצה להמחיש למי שיקרא 
ומשפטי  לה,  אני מקשיבה  מיוחדים.  לילדים  הורים  חייהם של  ושונים  אותו כמה עמוסים 
הסירוב מתנסחים מעצמם. הרי היא לא מדברת עלי. בסדר, הבן שלי סוכרתי, יש לו קשיי 
וזה  רגיל,  ספר  בבית  מיוחד  חינוך  בכיתת  לומד  הוא  שבגללם  וריכוז,  קשב  וקשיי  למידה 
מאתגר, אבל מה זה לעומת הורים לילדים עיוורים, נכים, עם CP או אוטיזם בתפקוד נמוך? 
הם מתנהלים 24/7 סביב הילד. לי יש רק כמה אילוצים קטנים. וכשאני מתחילה להסביר 
את זה ליעל, ההכרה מטפטפת לאיטה, כמו שלושה דובדבנים שמתייצבים אחד ליד השני 

.You won the jackpot .פינג, פינג, פינג .slot machine-ב

שאני  שמה  שאבין  כדי  שלי,  המזל  מכונת  בידית  שתמשוך  ליעל  זקוקה  שהייתי  כנראה 
מקבלת כמובן מאליו לגבי האופן שבו מתנהלים חיי, זר להורים אחרים. אני שוקלת שיקולים 
שמעולם לא נכנסו לטבלאות ה'בעד' ו'הנגד' שלהם. אני נמנעת מדברים שהם עושים כל 

הזמן, ועושה דברים שהם ממעטים אפילו לחשוב עליהם. 

איתם  חיה  ואני  לי  שחולקו  הקלפים  אלה  מסכנים.  לא  אנחנו  מראש:  להדגיש  לי  חשוב 
בשלום. עובדת קצת יותר קשה מהורה ממוצע, אבל בבית שלי יש צחוק ושמחה וויכוחים, 
בגלל  וזה  ומתחבאים,  מתביישים  מיוחדים  לילדים  הורים  הרבה  ממוצע.  בית  בכל  כמו 
גס  ליבם  ומתרחקים,  עיניים  נועצים  טובים,  יותר  קלפים  להם  שחולקו  אחרים,  שאנשים 
או חומל מידי. הם מתנהגים כאילו שיתוק מוחין מדבק, אוטיזם זה וירוס וסוכרת – מחלה 
ממארת. לפני כמה שנים מעגל הבושה שחנק אותי התאדה, ומאז אני מדברת בגלוי על 
עצומים  איתם  מתמודדים  שהורים  שהאתגרים  מפני  בעיקר   – מיוחדת  כמשפחה  חיינו 

והמדינה וקופות החולים מעניקות שירותים עלובים ואפילו פוגעניים. 

לא  שלו  אימא  של  והעקרונות  והפטפטנות  גדול,  שלי  הבן  היום  אבל  מתביישת,  לא  אני 
יכולים לבוא על חשבונו ולכן אני גם לא מציינת כאן את שמי או את שמו. אני לא מתכוונת 

להביך אותו עם אינפורמציה שאלוהי האינטרנט והזיכרון הדיגיטלי ידביקו לשמו לעולם. 
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לוח הזמנים שלי
סיפורי הורים

לבית,  מחוץ  בילינו  להורים  למשל, שמאז שהפכנו  שלו?  ההורים  להיות  אומר  זה  מה  אז 
כולל לילה, ארבע פעמים. קל לחשב את זה: לילה בחיפה, שלושה בפריז, שלושה בברלין 
ועוד אחד באילת. שמונה לילות ב-12 שנים. בעלי יאמר שזו גם אשמתנו, שאנחנו יכולים 
לפני שהיא  עוד  אותי  נסיעה מתישה  הגדולה שסביב  יותר. אבל ההפקה  לנסוע  וצריכים 
חלק  מוציא  שעתיים,  כל  הסוכר  מצב  על  לדיווח  קשוב  אבל  בחופש,  ולהיות  התחילה. 
מהטעם ולא מאפשר באמת להירגע ולהתאוורר. אולי כדאי להסביר: אנחנו בודקים סוכר 
כל שעתיים ועוקבים כל הזמן אחרי מה שהוא אוכל, והטיפול בסוכרת הוא לא מדע מדויק. 
קשה להפריט אותו לסבתא וסבא, נכונים ככל שיהיו. ולכן בחופש, בעבודה, בחדר לידה, 

במסיבה - אנחנו תמיד עם היד על הדופק ועם חצי דאגה בשלוף.

הפתרון שלנו חריג ברוב המשפחות: אנחנו יוצאים לחופש בנפרד. רק כשאחד מאתנו בבית 
רגוע לגמרי למרות שהטלפון שלו סגור כמה שעות  ולהיות, למשל,  יכול להתנתק,  השני 
במהלך טיסה. אחד נח, מתנתק, שוכח מהבית, עסוק בעצמו, והשני מעניק לו את השקט 
יותר. כל אחד מאתנו מקדיש לספורט  יומיומי  הזה. מצאנו דרך לעשות את זה גם באופן 
כמה שעות בשבוע – שעות של חברה ופורקן וכאב ועונג ובריחה. זה לא סופשבוע רומנטי 

בצימר בצפון, אבל זה תחליף לא רע, וממילא, זה מה שאפשר.

הדרישה המשמעותית השנייה בחיינו היא להיות זמינים. כשבננו התחיל כיתה א' מצאתי 
את עצמי בדילמה. מצד אחד, אנחנו עושים את כל המאמצים לתת לו את המטפלים הכי 
טובים, עשינו שינוי גדול בחיים כדי להכניס אותו לבית ספר שהומלץ לנו, בעיר אחרת. ומצד 
שני, אנחנו לא בבית רוב אחר הצהרים, וזה אומר שהוא מופקד בידי בייביסיטרית מתוקה, 
אך נטולת כישורים. מן גול עצמי. אז קיבלתי החלטה, ירדתי כמה דרגות מבחינה מקצועית, 

הגבלתי את פוטנציאל ההשתכרות שלי, ועברתי לעבוד מהבית. 

יש לזה מחירים רבים, אבל במאזן הכולל זה מאפשר לי להיות זמינה לו כשצריך. למשל, 
כשהאחות שבודקת לו סוכר בבית הספר חולה )מותר לה, והמדינה שמספקת אחיות לא 
ערוכה להחליף אותן כשהן חולות, או כשהן רוצות, אלוהים ישמור, לצאת לחופשה קצרה(, 
או כשיוצאים ליום ספורט, נוסעים לטיול שנתי, הולכים ברגל לראות הצגה )והסוכר עלול 
ויתקשרו  משהו  שיקרה  למקרה  בטלפון,  זמין  תמיד  ההורים  אחד  ההליכה(.  בגלל  לרדת 
אלינו, וכשעל צג הטלפון מופיעה שיחה נכנסת מבית הספר, מהמנהלת או מאחת המורות 

בשעה לא צפויה, הדופק שלי מאיץ בבת אחת, ויורד רק כשמתבהר שהכול בסדר.

יומיומיות קטנות. כשהוא הולך עם חברים לקניון, להתקשר  יש המון התלבטויות  וכמובן, 
אליו ולהזכיר לו שיבדוק סוכר או להעלים עין ולתת לו להרגיש כמו ילד רגיל? ובכלל לתת 
לו ללכת לבד? ולהישאר בבית או לנסוע לשתות קפה בקניון, למקרה שיקרה משהו והוא 
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כולל לילה, ארבע פעמים. קל לחשב את זה: לילה בחיפה, שלושה בפריז, שלושה בברלין 
ועוד אחד באילת. שמונה לילות ב-12 שנים. בעלי יאמר שזו גם אשמתנו, שאנחנו יכולים 
לפני שהיא  עוד  אותי  נסיעה מתישה  הגדולה שסביב  יותר. אבל ההפקה  לנסוע  וצריכים 
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הפתרון שלנו חריג ברוב המשפחות: אנחנו יוצאים לחופש בנפרד. רק כשאחד מאתנו בבית 
רגוע לגמרי למרות שהטלפון שלו סגור כמה שעות  ולהיות, למשל,  יכול להתנתק,  השני 
במהלך טיסה. אחד נח, מתנתק, שוכח מהבית, עסוק בעצמו, והשני מעניק לו את השקט 
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וללכת לישון אצל חבר – לא נעים לבקש מהאימא המארחת לבדוק  יצטרך אותי קרוב? 
שום  ואין  חמורים.  היפו  למקרי  המזרק  עם  עושים  מה  לה  ולהדגים  בלילה,  ב-11  סוכר 
קייטנה שבאמת מתאימה לילדים כמוהו, וכל קיץ )בגיל שבו הוא היה מוכן לשקול קייטנה( 
עשיתי אקרובטיקה כדי למצוא דברים שיתאימו לו מבחינת הסוכר, אבל גם שיהיו שם ילדים 
שיקבלו אותו כמו שהוא, בלי גיחוכים וקוצר רוח. היומיום שלנו מורכב מהרבה התלבטויות 

קטנות, פצפונות, שלרוב ההורים אין.

אני כותבת את הדברים האלה כחיבוק להורים כמוני, כדי לחשוף משהו בפני הורים אחרים, 
ובמיוחד מתוך תקווה שהמילים שלנו ירככו את הקוצים והקצוות החדים של אנשי מקצוע, 
17, באים לאבחון, מגישים  שפוגשים אותנו ואת הילדים שלנו. כשאנחנו מבקשים טופס 
הגננת,  עם  משוחחים  הכנסה,  במס  או  בעירייה  זכויות  מבררים  לאומי,  לביטוח  טפסים 
מבקשים שלא יוציאו אותנו לחופש כפוי מקלינאית התקשורת בגלל נהלים מוזרים, אתם 
קרבי  חייל  כמו  ומותשים. הם  עצבים  מרוטי  לעתים  הורים, שהם  להבין שמולכם  צריכים 
יש לכם  ועסוק בהמון פרוצדורות מגעילות.  מוכן לכל הקפצה  שישן באוהל עם הנעליים 

כלים להפוך את זה לנעים, מחויך, אמפתי, אכפתי. תעשו את זה.
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35 דברים שאימא לילד עם צרכים מיוחדים עושה כל יום/ אימא של עידו 

קמה מוקדם, כדי לעזור לו להתלבש, לנעול נעליים ולסדר ילקוט "בעצמו". לא הספקתי 	 
להתקלח? לא נורא. להתאפר? שטויות. נתאפר כבר באוטו

לבית 	  נוסעים  הולכים בקצב שלו עד למכונית,  יוצאים מוקדם מהבית,  בוקר שגרתי: 
הספר )מרחק הליכה מהבית( ומגיעים יחד לכיתה )שאר הילדים מגיעים ברגל ונכנסים 

לבד(. 

יוצאת 	  הכיתה  כל  הספר.  בבית  לו  יעזור  מי  מבררת   – חולה  שלו  האישית  הסייעת 
להצגה? מישהו מאיתנו צריך להתפנות לשעתיים וללוות אותו.

רצה לעבודה, להספיק כמה שיותר )היום תורי לקחת לטיפולים, נשארו לי ארבע שעות 	 
לעבוד(.

רצה מהעבודה, להספיק לעזור לו עם הילקוט ולקחת אותו לטיפולים. נתקעת בפקק 	 
רצים  הילדים  כשכל  ייפול  שלא  לכיתה,  ורצה  חונה  אני  אוספים.  שרק  ההורים  של 

החוצה.

מתעלמת משלושה מיילים מלקוחות עצבניים )"לא עמדת בדד ליין", "הבטחת ש...", 	 
"מה קורה עם...?"(.

את 	  לי  ששלחו  לקוחות  מאותם  )בטח  מזוהים  בלתי  מספרים  משלושה  מתעלמת 
המיילים(.

מקבל 	  כשהוא  בעבודה  פערים  משלימה  הפיזיותרפיה,  במכון  המחשב  על  עובדת 
טיפולים שיקומיים.

מקבלת טלפון מהבנק – "מה קרה שההכנסות שלכם ירדו כל כך בתקופה האחרונה?"	 

ושנינו 	  משמעותית,  התקצרו  שלנו  העבודה  שעות  שגם  בבנק,  לפקידה  מסבירה 
עצמאים. מבטיחה שנכסה את המינוס.

בולעת את הכבוד ואומרת להורים בטלפון: "זה יהיה נהדר אם תפקידו לנו 1,000 ₪ 	 
בחשבון החודש".
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התקבל 	  אם  ולבדוק  האורטופד  אצל  לביקורת   17 טופס  לבקש  חולים  לקופת  רצה 
ההחזר עבור הטיפול השיקומי )עדיין לא, חסר להם איזה מסמך, כרגיל(.

קובעת פגישה אצל עורך הדין )בנוגע לתביעת הרשלנות הרפואית(.	 

מתעלמת מאנשים חסרי רגישות בסופרמרקט )"מה קרה לך, חמוד? למה הוא ככה? 	 
מסכן... תהיה בריא..." ושאר "פנינים"(.

מנגבת לו את הדמעות )חבר בכיתה אמר לו, שהוא לא יכול לשחק כדורגל כמו כולם( 	 
ומסבירה לו שהוא אלוף בכדורסל בכיסאות גלגלים.

מסבירה לחוצפן שתפס לי את חניית הנכים שזה בסדר לחנות בלי תו נכה "רק לחמש 	 
דקות", בתנאי שהילד שלי יפסיק להיות נכה "רק לחמש דקות".

עוזרת לו לקום כשהוא נופל, בודקת אם נפצע, מנשקת ומבקשת שייזהר עם הקביים.	 

200 מטר. אבל הלב 	  ניצח בריצת  מפרגנת מכל הלב לחברה שמספרת שהבן שלה 
קצת מתכווץ.

מסבירה בפעם האלף, שהשחייה הטיפולית חשובה ולא מוותרת למרות שהוא רוצה 	 
"קצת זמן לראות טלוויזיה".

כבר 	  חודשיים  לפני  שקנינו  הנעליים   – מיוחדות  נעליים  זוגות  שני  עוד  לקנות  הולכת 
נשחקו.

הגדול מצלצל מה"צופים" – שכחתי לתת לו כסף לטיול – "את כל הזמן שוכחת, בסוף 	 
לא ייתנו לי לצאת לטיול".

מבטלת את הכרטיסים לסרט )פעם בחודשיים(, כי אחד מאיתנו חייב לעבוד הערב על 	 
המחשב והשני הרוג מעייפות.

עוזרת לו להכין את שיעורי הבית בלי הנחות – יצא לך עקום? תמחק ותכתוב שוב.	 
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מבשלת אוכל בריא, כי אסור לו להיות בעודף משקל )זה מכביד על הרגליים(.	 

מחליפה בין הפיזיותרפיה להידרותרפיה ובין הטיפול הרגשי לתרפיה באמנות )ארבע 	 
שיחות שונות(.

זורקת את אלה 	  נפילות לא מתוכננות.  מכבסת את כל המכנסיים שהתלכלכו בגלל 
שנקרעו.

מוותרת לו על מתיחות לפני השינה, כי זה נורא כואב לו.	 

משכיבה לישון, בודקת במהלך הערב שהשמיכה לא נפלה ושהוא לא התגלגל בטעות 	 
מהמיטה.

מקבלת טלפון מאחת האימהות בכיתה: "האם זה בסדר שחגיגת יום ההולדת של הבן 	 
שלה תהיה תחרות אתגרית ביער?" "כן, זה בסדר, אנחנו נבוא איתו ונעזור לו".

רצה לישיבת ועד הכיתה )זה חשוב כדי שהילד יהיה מקובל חברתית(.	 

כדי שתכתוב עבורנו את הדוח שצריך לכתוב לקופת 	  מדברת עם הפיזיותרפיסטית, 
חולים, כדי לקבל החזר.

מזכירה לבעלי לנסוע לצפון, לקחת מתיקון את כיסא הגלגלים שהתקלקל.	 

גולשת באינטרנט, מחפשת מידע על ניתוח חדשני בארה"ב.	 

שולחת מייל לפסיכולוגית ודוחה את הטיפול הזוגי לשבוע הבא.	 

קורסת.	 
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להיות אמא מיוחדת – מבט מבפנים/ אילנה שריג היוז, אימא של מיקה

הפכתי לאימא ברגע אחד לא צפוי ומסויט, בבית חולים קפריסאי, בעיר הקטנה פאפוס, 
בבוקר מוקדם אחד, יום אחרי שהגעתי עם בעלי למה שהיה אמור להיות חופשה נעימה 
ומפנקת, כמה חודשים לפני הלידה. הייתי בתחילת השבוע ה-27 להיריון. לא ידעתי כלום 

על אמהות.

הפכתי לאימא מיוחדת בחדר קטן של הרופאה ההתפתחותית בהתפתחות הילד בנהריה, 
שבגיל שבעה חודשים אבחנה שמיקה לוקה בשיתוק מוחין ובשנייה אחת החוויה של פגות 
סוערת ותקווה להשלמת הפער במהלך הזמן, הפכו לסיפור אחר ושונה מאוד. סיפור חיים. 

לא ידעתי כלום על אמהות מיוחדת.

גלגלים,  בכיסא  שיושבת  ואהובה,  מקסימה  השראה,  מעוררת  ילדה  היום.   17 בת  מיקה 
ושנזקקת ותזדקק עד סוף חייה לעזרה בכל.

ויולי. אנחנו, ההורים שלה, למדנו והתקדמנו  במהלך השנים נולדו לה שתי אחיות, אופיר 
 – ועודנו  היינו  הזמן  רוב  בחיינו.  נוספת  משמעות  ולייצר  לשמר  נאבקנו  שלנו.  בעבודות 

מאושרים.

הדרך לשם הייתה כמו נסיעה לא נגמרת על רכבת הרים. אתם יודעים כמה זה מעייף לנסוע 
על רכבת הרים 17 שנים?

להיות אימא מיוחדת זאת מהות חובקת כל.

אם יש דבר אחד שהייתי רוצה שיבינו האנשים סביבי, אנשי המקצוע שמטפלים במיקה, 
וסתם אנשים שאני פוגשת -  זה את הדבר הזה.

ואפרוריים  רחוקים  בראש. חלקם  עננים קטנים  עם  בבוקר  ולקום  בלילה  לישון  ללכת  זה 
כאלו: מה יהיה איתה אחרי גיל 21, מה יהיה אחרי שלא נהיה, איפה היא תגור, מי ידאג לה 

)וגם לא לישון לילה רצוף ושלם אף פעם. תדמיינו את זה. אף פעם(.

חלק מהעננים קרובים, כבדים ומכבידים:  מה יהיה עם הגב או העיניים, למה יש לה כאבים 
ואיך להקל, מתי לעשות ניתוח, איך לקנות כיסא חדש/מנוף/סדים, איך לקבל סיוע במימון 

מטפלת.

חלקם פשוט שם, עננים קטנים, שלא מורידים גשם, אבל תמיד מסתירים קצת את השמש: 
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פגישות עם מטפלים, בדיקות שגרתיות, פרוצדורות שקשורות בביטוח לאומי או בהחזקת 
המטפלת, החלטות שתמיד צריך לעשות.

להיות הורה מיוחד זה לג'נגל תמיד בו זמנית כמה כדורים באוויר ולהתפלל שהיותר חשובים 
לא יפלו ויתנפצו על הארץ. זה לנהל קשרים ענפים עם כמה משרדים ממשלתיים בו-זמנית 

)משרד הבריאות, משרד החינוך, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, ועוד היד נטויה(.

זה לדאוג. כל הזמן. ולהרגיש כל הזמן קצת אשמים על מה שלא קידמנו, או עשינו. כי כמה 
אפשר.

להיות משפחה מיוחדת זה לנסוע רק למקומות נגישים ושאין בהם יותר מדי דוחק ורעש. 
זה לתכנן כל נסיעה כמו מבצע צבאי ובדרך כלל להשקיע יותר זמן בהכנות מאשר בנסיעה 

עצמה.

זה לא לדעת אף פעם מה מחכה מעבר לפינה וזה לשכוח לנשום לפעמים.

ויתורים.  והרבה  התחשבות  שמחייבת  מציאות  לתוך  נולדים  מיוחדת  במשפחה  האחים 
כשמיקה הייתה קטנה ואופיר נולדה, שנתיים אחריה, הימים הכי קשים בשבוע, ימים שרק 

רציתי לעבור,  היו השבתות. הן היו רצף אינסופי של "דברים שצריך לעשות".  

גם היום, אחרי כל השנים, שבת הוא יום מורכב. יום שאליו מתנקזות כל המשימות שלא 
הספקנו במהלך השבוע )הטופס ההוא, שיחת הטלפון, הכוונון של היכסא, החיפוש אחרי 
אלטרנטיבה לX  או לY(, המחשבות שהודחקו במהלך השבוע, והטיפול האינטנסיבי כשאין 
מטפלת )ילדה בת 17 שצריך להקים מהמיטה, להושיב בשירותים, להאכיל, להעסיק ולנייד 
ממקום למקום ובמקביל לעשות איתה דברים של בת 17 – פייסבוק, שיעורי בית וכו'(. וגם 
היום, כל יום עבודה שלי משובץ בעשרות הסחות בדמות טלפונים, טיפול בשוטף ומחשבות 

על מיקה.

שהיה  הכאוס  בתוך  לעצמי  מקום  בכלל  לי  היה  לא  מאוד,  ארוכות  ארוכות,  שנים  במשך 
דהרנו  למים.  מעל  הראש  את  לשמור  נאבקנו  זוגיות,  לחופשות  יצאנו  לא  שלי.  החיים 

ממשימה למשימה.

בשנים האחרונות חזרתי לאט לאט אל עצמי. מיקה כבר בת 17. זה לקח הרבה זמן.

לאחרונה נפגשתי עם גננות, סטודנטיות לתואר שני בסמינר אורנים. בין השאר אמרתי להן,  
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פגישות עם מטפלים, בדיקות שגרתיות, פרוצדורות שקשורות בביטוח לאומי או בהחזקת 
המטפלת, החלטות שתמיד צריך לעשות.

להיות הורה מיוחד זה לג'נגל תמיד בו זמנית כמה כדורים באוויר ולהתפלל שהיותר חשובים 
לא יפלו ויתנפצו על הארץ. זה לנהל קשרים ענפים עם כמה משרדים ממשלתיים בו-זמנית 

)משרד הבריאות, משרד החינוך, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, ועוד היד נטויה(.

זה לדאוג. כל הזמן. ולהרגיש כל הזמן קצת אשמים על מה שלא קידמנו, או עשינו. כי כמה 
אפשר.

להיות משפחה מיוחדת זה לנסוע רק למקומות נגישים ושאין בהם יותר מדי דוחק ורעש. 
זה לתכנן כל נסיעה כמו מבצע צבאי ובדרך כלל להשקיע יותר זמן בהכנות מאשר בנסיעה 

עצמה.

זה לא לדעת אף פעם מה מחכה מעבר לפינה וזה לשכוח לנשום לפעמים.

ויתורים.  והרבה  התחשבות  שמחייבת  מציאות  לתוך  נולדים  מיוחדת  במשפחה  האחים 
כשמיקה הייתה קטנה ואופיר נולדה, שנתיים אחריה, הימים הכי קשים בשבוע, ימים שרק 

רציתי לעבור,  היו השבתות. הן היו רצף אינסופי של "דברים שצריך לעשות".  

גם היום, אחרי כל השנים, שבת הוא יום מורכב. יום שאליו מתנקזות כל המשימות שלא 
הספקנו במהלך השבוע )הטופס ההוא, שיחת הטלפון, הכוונון של היכסא, החיפוש אחרי 
אלטרנטיבה לX  או לY(, המחשבות שהודחקו במהלך השבוע, והטיפול האינטנסיבי כשאין 
מטפלת )ילדה בת 17 שצריך להקים מהמיטה, להושיב בשירותים, להאכיל, להעסיק ולנייד 
ממקום למקום ובמקביל לעשות איתה דברים של בת 17 – פייסבוק, שיעורי בית וכו'(. וגם 
היום, כל יום עבודה שלי משובץ בעשרות הסחות בדמות טלפונים, טיפול בשוטף ומחשבות 

על מיקה.

שהיה  הכאוס  בתוך  לעצמי  מקום  בכלל  לי  היה  לא  מאוד,  ארוכות  ארוכות,  שנים  במשך 
דהרנו  למים.  מעל  הראש  את  לשמור  נאבקנו  זוגיות,  לחופשות  יצאנו  לא  שלי.  החיים 

ממשימה למשימה.

בשנים האחרונות חזרתי לאט לאט אל עצמי. מיקה כבר בת 17. זה לקח הרבה זמן.

לאחרונה נפגשתי עם גננות, סטודנטיות לתואר שני בסמינר אורנים. בין השאר אמרתי להן,  



6262

שחשוב להבין, כשפוגשים הורים, את העולם ומלואו שהם סוחבים על הגב כל הזמן; את 
ריבוי המעגלים שהם צריכים לתפקד בהם; את הצורך שלהם גם בזמן לעצמם. ביקשתי 
הילד  פגישות שחשובות להתקדמות  לדחות  בוחרים לפעמים  הורים  לכעוס אם  לא  מהן 
או לא ממלאים משימה שניתנה להם ולהבין, שאולי זה היה הזמן היחידי בשבוע של אבא 
זה היה השבוע שבו הם  ואולי  יותר,  יחד. אולי היה עניין אחר, דוחק  ואימא לשתות קפה 

פשוט קצת קרסו.

אחת מהן אמרה אחר כך, שהיא מבינה עכשיו עד כמה הייתה שיפוטית כלפי הורים. הרגשתי 
שכל המפגש היה שווה רק בשביל התובנה הזאת, כי אם יש דבר שמשותף לכל ההורים 
המיוחדים שאני מכירה זאת הבדידות הזאת, והצורך שיראו אותם ואת ריצת המרתון הזאת 

שהם רצים, בדרך כלל בלי שום תחנות התרעננות בדרך.

להיות הורה מיוחד זה עולם ומלואו שיש בו סיפוק ואושר, כאב וצער, תסכול, אכזבה ולחצים 
צולבים אינסופיים. ממש כמו הורים רגילים, רק בערך פי 80...

ארגון קשר - הבית של המשפחות המיוחדות 

משרד ראשי וסניף ירושלים
כתובת: יד חרוצים 4 ירושלים 93420

טלפון: 02-6236116/02-6248852
 info@mrkesher.org.il דוא"ל

jerusalem@mrkesher.org.il :דוא"ל סניף ירושלים

סניף תל אביב והמרכז 
כתובת: בעלי מלאכה 40 תל אביב

טלפון: 03-5282518
telaviv@mrkesher.org.il :דואל

סניף חיפה והצפון
כתובת: חורי 2 מגדל הנביאים

טלפון: 04-8311165, 04-8596439
haifa@mrkesher.org.il :דוא"ל

מרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בבאר שבע 
כתובת: ההסתדרות 96 באר שבע

טלפון: 08-6289142
beersheva@mrkesher.org.il :דוא"ל

השיקום  אגף  הרווחה,  משרד  של  שותפות  הוא  מיוחדות  למשפחות  המרכז 
אשלים,  ג'וינט  הבריאות,  משרד  התפתחותית,  שכלית  למוגבלות  והאגף 

הרשויות במחוז דרום ובראשן עיריית באר שבע וארגון קשר.



6333

املحتويات 

كلامت رئيس مجلس اإلدارة، املديرة العامة واملديرة املهنية لـ "مؤسسة كيرش".......................................

مقدمة................................................................................................................

سفريات بطيئة ومكتظة:

 تحميل الباص– األوالد يسافرون ساعات طويلة إىل املدرسة........................................................................

التخيل عن شبان بحاجة لخدمات متريضية: 

شبان يف العرشينات يف مؤّسسات ألمراض الشيخوخة..................................................................................
دمج مرشوط: 

أوالد مع احتياجات خاّصة غري مدمجني يف نشاطات الصّف يف ساعات بعد الظهر ....................................

إعاقات صعبة غري معرتف بها: 

إعاقات بدون اعرتاف -أهل حبيسو املنزل .............................................................................................

معلومات غري متاحة لغويًا وثقافًيا: 

أهل يستصعبون الحصول عىل معلومات محتلنة بلغتهم ........................................................................

محو ساعات تعليم: 

تقليص ساعات نشاط ألوالد مع توحـّد ..................................................................................................

نقص يف خدمات الصحة النفسّية يف املجتمع البدوي يف الجنوب:

 أكرث من 120.000 ولد محرومون من عيادة صحة نفسية مالمئة  ..........................................................

إقصاء مزدوج:

 إقصاء أوالد مع احتياجات خاّصة يف أطر التعليم الخاّص .......................................................................

قصص األهايل: 

جدويل الزمني ....................................................................................................................................

4

6

8

12

18

26

32

38

42

48

52

64

66

68

72

78

86

92

98

102

108

112



6455

330,000 
ولد مع احتياجات خاصة

� الدائرة 
�
شخص موجودون 

ا���ية ا��و� حول الطفل 
مع ا�حتياجات الخاصة. 

 1.5   
  

أك�� من  1/3

� إ�ائيل أك�� من
�


مليون

� ع�قة أ�ية معينة 
�
 سكان إ�ائيل هم 

بطفل مع احتياجات خاّصة.
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بوصلة لقراءة التقرير
الخاّصة  بالعائالت  مليئة  "كيرش"  يف  اليومية  حياتنا 

بقوى  خاصة-  احتياجات  مع  أوالد  لديها  -عائالت 

تقودهن،  التي  بالقيم  حياتهن،  بصعوبة  العائالت، 

العائلية  الشخصية،  برؤيتهن  بينهن،  فيام  بالروابط 

واالجتامعية. مليئة بعائالت يهودية، عربية، علامنية 

ودينية، عائالت من كّل أنحاء البالد.

إننا نصدر تقرير العائالت الخاّصة، ليك نضع العائالت 

لصناع  ولنرشح  جامهريية  أجندة  ولنبلور  املركز  يف 

القرار أنه يوجد لدينا 330،000 ولد محاط بعائالت، 

ويبلغ عددهم جميعا أكرث من مليون شخص؛ وهي 

ذات  بحياة  تطالب  وهوية  خصائص  ذات  مجموعة 

جودة بحق وليس كمكرمة.

اخرتنا هذا العام الكشف عن الواقع املستحيل، الغنب 

الذي نواجهه يوميا، حاالت ظلم ال ميكن استيعابها، 

وهو واقع ال ميكن التسليم به، بل ال بّد من تغيريه. 

لسنا  انعطاف.  عام   2015 عام  يكون  أن  يجب 

لدينا رشكاء  بل  املجال،  هذا  يف  الناشطني  الوحيدين 

جهود  لبذل  ومستعدون  ملتزمون  ورائعون،  كثريون 

كبرية لصنع واقع أفضل.

نرجو أن تطالعوا التقرير من منطلق املناداة للتغيري 

الرضوري والحيوي وانضموا إلينا.

بوكي  عامة،  مديرة   - كريسبين  تامي 
كمحي - مديرة مهنية

احتفال ومحاسبة نفس 
"بدأ هذا بوالدين فرحني ويافعني، أنجبا عائلتي، وعندما يوجد 

لدي احتفال..."

الخاّصة  العائالت  تقرير   2015 للعام  العائلة  يوم  يف  لكم  نقدم 

الذي بذلت "منظمة كيرش" جهودا كبرية لكتابته.

إن يوم العائلة بالنسبة لكثريين، أشبه بعيد ميالد -فهو يف األساس 

انتامء هامة ترتبط بسهولة مع حلقات  احتفال. احتفال لحلقة 

العائلة  يوم  لكن  برمته.  اإلرسائييل  املجتمع  طيف  لخلق  أخرى 

النفس  فحساب  النفس.  لحساب  فرصة  هو  لكثريين  بالنسبة 

املقّدم إليكم هو حساب نفس حول الرابط بني حلقة العائالت 

حكومات  وبني  اإلرسائييل  املجتمع  يف  أخرى  وحلقات  الخاّصة 

إرسائيل املتعاقبة، رابط هش، يكون بعيدا أحيانًا إىل درجة عدم 

القدرة عىل اللمس، االقرتاب، أن نكون جزءا حقيقيا.

غري  من  التقرير.  هذا  يف  يتكرر  مركب  هو  املعقول"  غري  "من 

عائالت  عيون  يف  املتعاقبة  إرسائيل  حكومات  تنظر  أال  املعقول 

ألوالد مع إعاقات، وأال تعرتف باحتياجاتها وال تقّربها إىل الدائرة 

االجتامعية الواسعة. من غري املعقول أن يفرط املجتمع اإلرسائييل 

من  مالئم  لتعامل  فقط  بحاجة  كثرية هي  وهامة  مميزة  بقوى 

البرشي  االختالف   – له  بحاجة  هو  ما  كّل  املجتمع  منح  أجل 

مًعا،  املشرتك  الخاّصة، مبرشوعنا  العائالت  نحن،  نحتفل،  الالئق. 

كّل شخص منا يف عائلته، ونحن جميعنا مًعا يف عائلة "كيرش". 

إننا ندعو املجتمع اإلرسائييل لالنضامم إلينا. تعالوا كونوا معنا.

يوآف كرايم، رئيس مجلس إدارة "كيرش"
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تعيش يف إرسائيل أكرث من 330.000 عائلة ألوالد مع احتياجات خاّصة. تقرير العائالت الخاّصة، الذي نستعرضه 

هنا، هو إحدى الطرق التي تستخدمها "منظمة كيرش" إليصال صوت العائالت الخاّصة، لبلورة وعي وفهم بني 

القرار واملجتمع برّمته، وذلك ألّن أفضل عالج ميكن تقدميه للولد وأفضل سبيل لتأسيس مجتمع راسخ  صناع 

يكمن يف تعزيز العائالت الخاّصة ويف اعتبارها العامل األهّم يف الصورة برمتها. 

عىل  الحاالت  هذه  تعتمد  خاّصة.  احتياجات  مع  ألوالد  عائالت  تواجهها  حاالت  عّدة  عرض  العام  هذا  اخرتنا 

فرضيّات أساسية مغلوطة والراسخة يف عقليات محددي السياسات، صناع القرار وحتى بني أفراد املجتمع. 

قد ننظر إىل كّل مسألة واردة يف التقرير وكأنها تؤثر عىل الولد فقط، أو عىل الولد ووالديه فقط، لكن تأثريها 

يطال جميع أفراد العائلة عىل كافة املستويات الحياتية. تشكل كّل مسألة كهذه جزًءا من ظاهرة شاملة وواسعة، 

كثريًا ما تنبع من نظرة مغلوطة تجاه الولد الخاّص وعائلته وتؤثر تأثريًا كبريًا عىل حياتهم. 

 

***

نالحظ يف "منظمة كيرش"، يف حاالت كثرية، حدوث تغيريات متّر فيها وتعيشها العائلة الخاّصة نتيجة كونها عائلة 

خاّصة، حيث تنتقل مثال من العمل بوظيفة كاملة إىل عمل بوظيفة جزئية أو إىل ترك العمل متاًما، أو االنتقال 

من حالة اقتصادية ميسورة إىل العيش يف ظروف فقرية، االنتقال من حياة زوجيّة إىل طالق، من راحة ورفاهية 

نفسية إىل ضغط وتوتر، ومن حياة اجتامعية حافلة إىل وحدة وعزلة. 

ليست إعاقة الولد هي السبب لحدوث هذه التغيريات، وإمنا هناك أسباب أخرى: صعوبات بريوقراطية تواجهها 

قلة  املجتمع؛  من  كجزء  معهم  تتعامل  وال  وعائلتهم  خاّصة  احتياجات  مع  بأوالد  تهتّم  ال  سياسة  العائالت؛ 

الخدمات املقّدمة للعائالت وألوالدها. 

نود اإلشارة عرب معطيات هذا التقرير إىل قصورات وهفوات يف تعامل الدولة مع مواطنيها وتصوير الواقع الذي 

تعيش فيه عائالت ألوالد مع احتياجات خاّصة، أمال يف وضع العائالت الخاّصة وجودة حياتها يف سلم أولويات 

اللغوية، خاّصة  املنالية  السياسات. لقد شعرنا بسعادة لوجود بعض نقاط الضوء: حدوث تحّسن يف  محددي 

يف مكاتب وزارة الصحة، حدوث تحّسن يف متويل وسائل اتصال داعمة بديلة وأجهزة ميش وحدوث تحّسن يف 

أجرة مساعدات الدمج وظروف عملهن. نحن نأمل يف أّن نقاط الضوء هذه ستزداد وتنترش حتى موعد صدور 

التقرير التايل. 

"كيرش" هي منظمة تعمل عىل تحقيق انطالقة من أجل التغيري املجتمعي وذلك لتعزيز مكانة والدي وعائالت 

أوالد مع احتياجات خاّصة يف إرسائيل ونتطلع إىل تحسني حياة العائالت. إننا سعداء بقيادة فلسفة هاّمة تعتمد 

عىل قيم حب العائلة، التكافل والعمل الجامهريي ويشاركنا كثريون يف هذا الحلم والنشاط. 

مقّدمة: "عندما يولد ولد خاّص، تولد عائلة خاّصة" 

77

إننا نعمل مع العائالت الخاّصة ومن أجلها ونسعى إىل دعمها وتثمني تفانيها وجهودها من أجل أبنائها الخاّصني، 

وإىل دعمها يف مشوارها الطويل والشائك. نحن نخصص نشاطنا للدائرة املحيطة بالولد مع إعاقة-والديه وعائلته 

وذلك هدف تعزيز هذه الوحدة لتنجح يف تأدية مهمتها-وهي تربية ابنهم مع االحتياجات الخاصة. إننا نلبي 

احتياجات عائالت ألوالد مع احتياجات خاّصة من كافة اإلعاقات منذ والدتهم وحتى سن 21 عاًما ويف كافة 

بني  واالحرتام  املساواة  أساس  ومتبادلة عىل  اتصاالت جديدة  إنشاء  أيًضا عىل  "كيرش"  تعمل  الحياة.  مجاالت 

العائالت الخاّصة والهيئات الحكومية والبلدية التي تتعامل معها العائلة.

نشاطنا يف مجال العائالت الخاصة واسع ومتنوع، وذلك من منطلق التطلع إىل أن تجد كّل عائلة إجابة مالمئة 

لها، ومن ضمنها مراكز معلومات وتوجيه، استشارة ودفاع وسلسلة متكاملة من دورات إرشادية لألهايل واملهنيّني 

لوضع العائلة يف مركز النشاط اليومّي. تقيم "كيرش" مشاريع اجتامعية لتمكني األهايل والعائالت الخاّصة، مثل 

بناء مجموعات قيادية ألهايل أوالد مع احتياجات خاّصة، مجموعات محلية والتي تشكل شبكة قطرية، تأهيل 

أهاٍل ملرافقة أهاٍل آخرين، وغريها. 

ائتالف ألهايل أوالد خاصني ومع عيادة حقوق اإلنسان يف املركز األكادميي   بادرت مؤسسة كيرش برشاكة مع 

للمصالح التجارية والقانون يف رمات جان، لسن "قانون العائالت الخاّصة".

تشاركنا هذه املبادرة آالف العائالت الخاّصة وأكرث من 50 منظمة اجتامعية من مجال اإلعاقات وحقوق اإلنسان. 

هدف القانون – تقديم سلة حقوق وخدمات لعائالت لديها أوالد ذوو احتياجات خاّصة. 

أجل ومن  مع   " كي�� "منظمة  تعمل 

العائ�ت الخاّصة
ومتساو  منفتح  إ�ائي��  مجتمع  لبناء 

والعائ�ت  ل��و�د  يضمن 
وبكرامة  بحق  حياة,  جودة 
وقوة اكة  �� منطلق  من 
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إننا نعمل مع العائالت الخاّصة ومن أجلها ونسعى إىل دعمها وتثمني تفانيها وجهودها من أجل أبنائها الخاّصني، 

وإىل دعمها يف مشوارها الطويل والشائك. نحن نخصص نشاطنا للدائرة املحيطة بالولد مع إعاقة-والديه وعائلته 

وذلك هدف تعزيز هذه الوحدة لتنجح يف تأدية مهمتها-وهي تربية ابنهم مع االحتياجات الخاصة. إننا نلبي 

احتياجات عائالت ألوالد مع احتياجات خاّصة من كافة اإلعاقات منذ والدتهم وحتى سن 21 عاًما ويف كافة 

بني  واالحرتام  املساواة  أساس  ومتبادلة عىل  اتصاالت جديدة  إنشاء  أيًضا عىل  "كيرش"  تعمل  الحياة.  مجاالت 

العائالت الخاّصة والهيئات الحكومية والبلدية التي تتعامل معها العائلة.

نشاطنا يف مجال العائالت الخاصة واسع ومتنوع، وذلك من منطلق التطلع إىل أن تجد كّل عائلة إجابة مالمئة 

لها، ومن ضمنها مراكز معلومات وتوجيه، استشارة ودفاع وسلسلة متكاملة من دورات إرشادية لألهايل واملهنينّي 

لوضع العائلة يف مركز النشاط اليومّي. تقيم "كيرش" مشاريع اجتامعية لتمكني األهايل والعائالت الخاّصة، مثل 

بناء مجموعات قيادية ألهايل أوالد مع احتياجات خاّصة، مجموعات محلية والتي تشكل شبكة قطرية، تأهيل 

أهاٍل ملرافقة أهاٍل آخرين، وغريها. 

ائتالف ألهايل أوالد خاصني ومع عيادة حقوق اإلنسان يف املركز األكادميي   بادرت مؤسسة كيرش برشاكة مع 

للمصالح التجارية والقانون يف رمات جان، لسن "قانون العائالت الخاّصة".

تشاركنا هذه املبادرة آالف العائالت الخاّصة وأكرث من 50 منظمة اجتامعية من مجال اإلعاقات وحقوق اإلنسان. 

هدف القانون – تقديم سلة حقوق وخدمات لعائالت لديها أوالد ذوو احتياجات خاّصة. 

أجل ومن  مع   " كي�� "منظمة  تعمل 

العائ�ت الخاّصة
ومتساو  منفتح  إ�ائي��  مجتمع  لبناء 

والعائ�ت  ل��و�د  يضمن 
وبكرامة  بحق  حياة,  جودة 
وقوة اكة  �� منطلق  من 
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الولد  إرسال  يهدف  املعلومات  اكتساب  إىل  باإلضافة 

الطبيعّي.  الولد ومحيطه  للمدرسة إىل خلق تواصل بني 

تحرض  التي  واألجداد(  اإلخوة  )األهايل،  العائلة  يشمل 

بصورة مستمرة ودامئة إىل املدرسة، وأوالد الجريان )الذين 

يتعلمون يف نفس املدرسة(. تتكّون، يف املقابل، عالقات 

بني أهاٍل وأوالد يف نفس اإلطار الرتبوي، كطبقة إضافية 

داخل نفس املجتمع. 

ومدارس  روضات  إىل  أوالد  إرسال  يتّم  السبب  لهذا 

هناك  الحارات.  جغرايف-بحسب  أساس  عىل  ابتدائية 

بيت  من  جغرافية  مقربة  عىل  كثرية  ثانوية  مدارس 

الطالب.

احتياجات  أوالد مع  البسيط عىل  املنطق  ال يرسي هذا 

خاّصة، وكأنهم أوالد من نوع آخر -يتعلم غالبية األوالد 

مع احتياجات خاّصة يف مدارس بعيدة عن بيوتهم، داخل 

األنىك من ذلك – خارجها، حيث  أو –  املحليّة  السلطة 

لألوالد  القليل  العدد  بسبب  البلدة  خارج  إىل  يسافرون 

الذين يعانون من إعاقة معينة، أو ألّن هناك بلدات ال 

تتيح أفضل تعليم ألوالد التعليم الخاّص. ونتيجة لذلك، 

الصباح ويعودون  البلدة يف  يغادرون  الذين  األوالد  فإن 

إليها بعد الظهر ينقطعون عن محيطهم االجتامعي. 

تقّدم  أن  ينبغي  التي  النقليات  خدمة  أّن  ذلك  عىل  زد 

الدعم لألوالد يف مغادرة البلدة والعودة إليها هي خدمة 

شائكة، حيث تصل إلينا يف "منظمة كيرش" تقريبًا يوميًّا 

عدم  هو  العقل  يقبله  ال  ما  السفريات.  حول  شكاوى 

تنظيم أحد املواضيع املتعلقة بحياة أوالدنا، بل نجد األمر 

متعلقا بقوانني مبعرثة غري منظمة وفيها ثغرات كثرية. 

من مهام السلطة املحليّة التي يسكن الطالب يف حدودها 

تنظيم السفريات وتنفيذها، فيام ال تشارك وزارة الرتبية 

إال يف التمويل )منشور املدير العاّم )ب(، 2013(.

يوجد  املدرسة.  إىل  طريقه  يف  كثريًا  عليه  أخاف  "إنني 

السفرية خمسة أوالد. أحدهم أكرب منهم ويرضبهم  يف 

كّل  لتجميع  ساعة  من  أكرث  التوصيلة  تستغرق  أحيانًا. 

إىل  ذاهب  وكأنه  السفر  قبل  أجهزه  وتوزيعهم.  األوالد 

قبل  املرحاض  إىل  يذهب  أن  فيجب  عسكرية.  عمليّة 

الصعود إىل السيارة، وذلك ألّن الطريق طويلة، ويجب 

املركبة تأيت مبكرًا لتجمع كّل األوالد  ينام مبكرًا ألن  أن 

وتوزعهم عىل املؤّسسات املختلفة حتى الساعة الثامنة. 

ملاذا يجب أن يتعرّض األوالد إىل كّل هذه املعاناة?"

مريي

8

سفريات بطيئة ومكتظة: تحميل الباص
األوالد يسافرون ساعات طويلة إىل املدرسة
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يتّم متويل سفريّات الطالب بالرشاكة بني وزارة الرتبية والسلطة بطريقة املاتشينج املعمول بها تقريبًا يف كّل 

وتقوم  النقل  تكاليف  من  جزًءا  متّول  الحكومية  الوزارات  أّن  يعني  وهذا  املحليّة،  بالسلطات  متعلقة  خدمة 

السلطة بتمويل الجزء اآلخر. إذا مل تقم السلطة باملشاركة يف التمويل فإن الدولة أيًضا ال تقوم بدفع حصتها 

بتقديم  غنية  سلطات  تقوم  أن  معناها  السفريات  متويل  يف  املحليّة  السلطات  مشاركة  التكاليف.  هذه  من 

الحّد  من  أكرث  تقديم  فقرية  سلطات  عىل  تستعيص  بينام  ظروفها  وتحسني  السفريات  مجال  يف  كبرية  حصة 

األدىن املطلوب منها حسب القانون. مبا أنه يف العادة هناك تناسبًا بني الحالة االقتصادية للسلطات وبني حالة 

املنزل  الثاين  الصّف  أوالد  غادر 

والنصف  السادسة  الساعة  يف 

ساعة  ملّدة  ويسافرون  صباًحا 

ونصف إىل املدرسة. وبعد انتهاء 

يف  منزلهم  إىل  يعودون  الدوام 

أو  والنصف  السادسة  الساعة 

السابعة والنصف مساًء.

)بسبب  تواجه صعوبات  التي  الفقرية،  السلطات  فباألخص يف  االقتصادية،  السكان 

التمويل املتناسب( يف افتتاح مدارس يف نطاقها، يتوقع أن تكون سفريّات أكرث إىل 

مدارس خارج البلدة. معظم العائالت يف هذه البلدات تعيش يف ظل وضع اقتصادي 

متدن وليس مبقدورهن دفع مثن خدمات وعالجات، ومع هذا فإن ظروف سفريات 

أوالدهم رديئة. 

تزداد تكاليف السفريات سنويا. فقد نُِقَل يف عام 2013 حوايل 125 ألف طالب من 

التعليم الخاّص، مع اإلشارة إىل أّن ميزانية وزارة الرتبية لهذا املوضوع )قبل إضافة 

السلطة( بلغت 680 مليون شيكل للعام الواحد، ويف عام 2012 بلغت 600 مليون شيكل. وقد ازدادت هذه 

امليزانية يف السنوات الثالث املاضية بأكرث من 200 مليون شيكل. هذه هي الحال بالنسبة للسفريات ذاتها. كام 

أّن هناك ميزانية مخصصة ملرافقي السفريّات )بلغت حصة وزارة الرتبية يف عام 2013 حوايل 180 مليون شيكل(. 

نجد يف هذا املجال أيًضا ازدياًدا ملموًسا من عام آلخر.

 يختلف متويل سفريات التعليم الخاّص عن التعليم النظامي. ميّول أوالد التعليم العادي حسب الطالب، مع 

العلم بأن التسعرية املتوسطة للولد يوميًّا هي تسعرية محلية تختلف من سلطة ألخرى، أّما يف التعليم الخاّص، 

فتكون حصة وزارة الرتبية من تكاليف السفرية حسب مسارها طبًقا ملا جاء يف مناقصة تنرشها السلطة )هليفي، 

2013(، ماّم يعني أّن من مصلحة السلطة تجميع أكرب عدد من األوالد يف سفرية واحدة للتوفري يف التكاليف. كلام 

ازداد عدد أوالد السفرية صار تجميعهم يف الصباح وتوزيعهم بعد الظهر أطول وأصعب. 

كم يجب أن تكون مّدة السفر إىل املدرسة؟

أقيمت يف عام 2010 لجنة ترسفايت املكونة من مندويب عّدة وزارات برئاسة وزارة الرتبية ومبشاركة قسم امليزانيات 

يف وزارة املالية، وزارة الرفاه، رشطة إرسائيل، مفوضية املساواة يف الحقوق ألشخاص مع إعاقات يف وزارة العدل، 

68
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يتّم متويل سفريّات الطالب بالرشاكة بني وزارة الرتبية والسلطة بطريقة املاتشينج املعمول بها تقريبًا يف كّل 

وتقوم  النقل  تكاليف  من  جزًءا  متّول  الحكومية  الوزارات  أّن  يعني  وهذا  املحليّة،  بالسلطات  متعلقة  خدمة 

السلطة بتمويل الجزء اآلخر. إذا مل تقم السلطة باملشاركة يف التمويل فإن الدولة أيًضا ال تقوم بدفع حصتها 

بتقديم  غنية  سلطات  تقوم  أن  معناها  السفريات  متويل  يف  املحليّة  السلطات  مشاركة  التكاليف.  هذه  من 

الحّد  من  أكرث  تقديم  فقرية  سلطات  عىل  تستعيص  بينام  ظروفها  وتحسني  السفريات  مجال  يف  كبرية  حصة 

األدىن املطلوب منها حسب القانون. مبا أنه يف العادة هناك تناسبًا بني الحالة االقتصادية للسلطات وبني حالة 

املنزل  الثاين  الصّف  أوالد  غادر 

والنصف  السادسة  الساعة  يف 

ساعة  ملّدة  ويسافرون  صباًحا 

ونصف إىل املدرسة. وبعد انتهاء 

يف  منزلهم  إىل  يعودون  الدوام 

أو  والنصف  السادسة  الساعة 

السابعة والنصف مساًء.

)بسبب  تواجه صعوبات  التي  الفقرية،  السلطات  فباألخص يف  االقتصادية،  السكان 

التمويل املتناسب( يف افتتاح مدارس يف نطاقها، يتوقع أن تكون سفريّات أكرث إىل 

مدارس خارج البلدة. معظم العائالت يف هذه البلدات تعيش يف ظل وضع اقتصادي 

متدن وليس مبقدورهن دفع مثن خدمات وعالجات، ومع هذا فإن ظروف سفريات 

أوالدهم رديئة. 

تزداد تكاليف السفريات سنويا. فقد نُِقَل يف عام 2013 حوايل 125 ألف طالب من 

التعليم الخاّص، مع اإلشارة إىل أّن ميزانية وزارة الرتبية لهذا املوضوع )قبل إضافة 

السلطة( بلغت 680 مليون شيكل للعام الواحد، ويف عام 2012 بلغت 600 مليون شيكل. وقد ازدادت هذه 

امليزانية يف السنوات الثالث املاضية بأكرث من 200 مليون شيكل. هذه هي الحال بالنسبة للسفريات ذاتها. كام 

أّن هناك ميزانية مخصصة ملرافقي السفريّات )بلغت حصة وزارة الرتبية يف عام 2013 حوايل 180 مليون شيكل(. 

نجد يف هذا املجال أيًضا ازدياًدا ملموًسا من عام آلخر.

 يختلف متويل سفريات التعليم الخاّص عن التعليم النظامي. ميّول أوالد التعليم العادي حسب الطالب، مع 

العلم بأن التسعرية املتوسطة للولد يوميًّا هي تسعرية محلية تختلف من سلطة ألخرى، أّما يف التعليم الخاّص، 

فتكون حصة وزارة الرتبية من تكاليف السفرية حسب مسارها طبًقا ملا جاء يف مناقصة تنرشها السلطة )هليفي، 

2013(، ماّم يعني أّن من مصلحة السلطة تجميع أكرب عدد من األوالد يف سفرية واحدة للتوفري يف التكاليف. كلام 

ازداد عدد أوالد السفرية صار تجميعهم يف الصباح وتوزيعهم بعد الظهر أطول وأصعب. 

كم يجب أن تكون مّدة السفر إىل املدرسة؟

أقيمت يف عام 2010 لجنة ترسفايت املكونة من مندويب عّدة وزارات برئاسة وزارة الرتبية ومبشاركة قسم امليزانيات 

يف وزارة املالية، وزارة الرفاه، رشطة إرسائيل، مفوضية املساواة يف الحقوق ألشخاص مع إعاقات يف وزارة العدل، 



701010

السلطة الوطنية لألمان عىل الطرق، مركز الحكم املحيّل وبالتعاون مع مندوبني عن منظامت عامة. وكان هدف 

اللجنة فحص موضوع سفريات طالب التعليم الخاّص وصياغة قواعد وتوجيهات مفصلة يف هذا السياق. 

وقد أوصت اللجنة بأال تزيد مّدة سفر األوالد عن ساعة ونصف منذ ساعة تحميل أول ولد وحتى ساعة وصول 

آخر ولد إىل املؤّسسة الرتبوية. مل يتّم تطبيق هذه التوصية عىل أرض الواقع وذلك ألّن وزارة الرتبية ال تعرف 

كافة معطيات مسارات السفر. تعكف الوزارة عىل بناء منظومة محوسبة تشمل كافة املعطيات، وينبغي أن يبدأ 

استخدامها حتى نهاية عام 2015، وفقط عندها ميكن تقصري مّدة السفر. 

ينطبق ذلك عىل سفريات تسافر حسب التوجيهات العامة، وهي محاولة لنقل طالب التعليم الخاّص إىل مؤّسسة 

التعليم األقرب إىل مسكنهم، وأال تكون أبعد من 25 كيلومرتًا )يف خط هوايئ، بغض النظر عن مسار السفر( ألوالد 

الحضانة ومن 35 كيلومرتًا ألوالد املدرسة.

إذا ترجمنا هذه املعطيات ألرض الواقع: ينهض أوالد الصّف الثاين يف الساعة 06:00 صباًحا، ويغادرون البيت يف 

الساعة 06:30 ويسافرون مّدة ساعة ونصف إىل املدرسة، ثّم يعودون بعد الدوام يف الساعة 18:15 أو يف الساعة 

19:30 إىل بيوتهم )إذا كانوا يف نويدية تأهيلية أو أوالد مع توّحد(، بعد سفر ملدة ساعة ونصف الساعة، وهؤالء 
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رد وزارة الرتبية

جاءنا من وزارة الرتبية أن الوزارة تجري اتصاالت مع مركز الحكم املحيّل حول تطبيق تقرير ترسفايت. 

الرضر الالحق بالعائلة

انعكاسات هذه الحالة عىل العائلة هائلة. قلق كبري بخصوص وقت بدء اليوم ونهايته وبخصوص ما يحدث خالل 

سفر طويل يثقل عىل الولد وقد يتسبب يف حدوث نوبات غضب وحاالت جسدية غري لطيفة حسب إعاقته. 

عدا مشكلة الوقت فإن السفريات تشكل مصدًرا لقلق دائم لدى األهايل الذين يخافون عىل سالمة أوالدهم 

ويواجهون مشاكل كثرية بسبب مرافقة غري مسؤولة، سائقني ليس لديهم تأهيل أو مصداقية وانعدام مراقبة من 

جانب السلطات. ولهذا السبب يفضل أهاٍل كثريون نقل أوالدهم بسياراتهم ماّم يشكل عبئا عىل العائلة، سواء 

من ناحية مالية أو من ناحية شخصية.

لجنة الرتبية الثقافة والرياضة 31/12/2013 بروتوكول عدد 130. سفريّات طالب يف التعليم الخاّص. 
ועדת החינוך התרבות והספורט 31/12/2013 פרוטוקול מספר 130. הסעות תלמידים בחינוך המיוחד.

منشور املدير العاّم لوزارة الرتبية. سفريّات طالب يف التعليم الخاّص، 1 أيلول 2000. 
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. הסעות תלמידים בחינוך המיוחד. תשס"א/1 )א(, 1 בספטמבר 2000.

كيلف، س. )2012(. الحق يف الرتبية وواجب السلطة املحليّة يف متويل السفريّات -الحالة القانونيّة والتطبيق عىل أرض الواقع. وقت الدعم – لسان 

حال قسم املساعدة القانونيّة، عدد 2.    
כלב, ס. )2012(. הזכות לחינוך וחובת הרשות המקומית למימון הסעות - המצב המשפטי והיישום בפועל, גיליון 2. 

من تعليامت القانون لنقل آمن ألوالد وأطفال مع إعاقة، 1994. 
מהוראות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד – 1994

بروتوكول رقم 245 من جلسة لجنة الرتبية، الثقافة والرياضة، يوم االثنني، 21 متوز 2014. 

פרוטוקול מס' 245 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, יום שני, כ"ג בתמוז התשע"ד )21 ביול 2014(.

صيغة ملناقصة 2014 وعقد سفريّات الطالب. موقع مركز الحكم املحيّل. 
נוסח למכרז 2014 וחוזה הסעות תלמידים. אתר מרכז השלטון המקומי
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الحقوق  املساواة يف  قانون  عام 1998  البالد  يف  سّن 

"يهدف  القانون:  يف  ورد  وقد  إعاقات.  مع  ألشخاص 

هذا القانون إىل حامية احرتام وحرية إنسان مع إعاقة 

]...[ وإعطاء رد الئق الحتياجاته الخاّصة بصورة متكنه 

من عيش حياته بأقىص قدر من االستقالل، من خالل 

الحفاظ عىل خصوصياته وكرامته والتعبري عن كامل 

قدراته..."

وقعت دولة إرسائيل يف آذار 2007 عىل وثيقة األمم 

تبنتها  )التي  إعاقات  مع  أشخاص  لحقوق  املتحدة 

بعام(  ذلك  قبل  املتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية 

وأقرتها يف 10 أيلول 2012. 

تنظر وثيقة حقوق أشخاص مع إعاقات الصادرة عن 

األمم املتحدة إىل الدول املوقعة عليها عىل اعتبار أنها 

تصادق من جديد عىل أن لكّل شخص الحق يف عيش 

حياة مستقلة والحق يف دمجه يف املجتمع وأن هذه 

بأن  لتضمن  املطلوبة  اإلجراءات  كافة  الدول ستتخذ 

فيام  فعلية،  بصورة  إعاقات  مع  أشخاص  بها  يحظى 

يتعلق باملساواة مع اآلخرين. 

ورد يف وثيقة األمم املتحدة أيًضا: تقر الدول األطراف 

إعاقة،  مع  األشخاص  جميع  بحق  االتفاقية  هذه  يف 

بخيارات  املجتمع،  يف  العيش  يف  بغريهم،  مساواة 

فعالة  تدابري  وتتخذ  اآلخرين،  لخيارات  مساوية 

الكامل  إعاقة  مع  األشخاص  متتع  لتيسري  ومناسبة 

يف  كاملة  بصورة  ومشاركتهم  ودمجهم  بحقهم 

املجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما ييل: )أ( إتاحة الفرصة 

إقامتهم  مكان  يختاروا  أن  يف  اإلعاقة  مع  لألشخاص 

ومحل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم عىل 

قدم املساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم عىل العيش 

إمكانية حصول  ترتيب معييش خاص؛ )ب(  إطار  يف 

خدمات  من  مجموعة  عىل  اإلعاقة  مع  األشخاص 

من  وغريها  اإلقامة  محل  ويف  املنزل  يف  املؤازرة 

الثانية  املرّة  ويف  أصيب،  عندما  األوىل  املرّة  يف  "فقدته 

عندما قالوا إنه ال مفر من نقله إىل دار مسنني عالجيّة. 

هذا املكان نظيف ومرتب، ويقوم الطاقم بتغيري مالبسه 

ويطعمه يف الوقت، لكنهم يتعاملون معه كاملسّن الراقد 

يف الرسير املجاور. يجب أن يتعلم التواصل من جديد، 

وما زال أمامه عمر طويل، لكنهم دفنوه هنا وهو عىل 

قيد الحياة". 

والدة أور.
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التخيل عن شبان بحاجة لخدمات متريضية
شبان يف العرشينات يف مؤّسسات ألمراض الشيخوخة
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الخدمات املجتمعية، مبا يف ذلك املساعدة الشخصية الرضورية لتيسري عيشهم ودمجهم يف املجتمع، ووقايتهم 

من االنعزال أو االنفصال عنه؛ )ج( استفادة األشخاص مع إعاقة، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، من الخدمات 

واملرافق املجتمعية املتاحة لعامة الناس، وضامن استجابة هذه الخدمات الحتياجاتهم. تهدف الوثيقة إىل توفري 

الظروف املتساوية ألشخاص مع إعاقات بحيث يتمتعون بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. تؤكد الوثيقة عىل 

االستقالل، الحرية، التطور الشخيص واملساواة يف الفرص ألشخاص مع إعاقات، الحق يف التعليم، يف العمل، يف 

الحياة الثقافية، وغريها. 

الواقع

بخالف ما جاء يف وثيقة وقانون املساواة يف الحقوق ألشخاص مع إعاقات – فإّن املئات من الشبان مع إعاقات 

جسدية مركبة يعيشون يف أطر لعالجات رسيرية متريضية، تشمل مستشفيات شيخوخة وبيوت مسنني. متوسط 

السن يف هذه األطر هو 84 عاًما. هؤالء األشخاص يف نظر الدولة هم ضمن مسؤولية قسم الشيخوخة يف وزارة 

تشري  إعاقات.  املسؤول عن شبان مع  التأهيل هو  الرفاه، فقسم  وزارة  التأهيل يف  وليس ضمن قسم  الصحة 

التقديرات يف عام 2013 إىل أن هناك حوايل 700 شاب يرقدون يف مؤّسسات ملعالجة أمراض الشيخوخة. يبلغ 

معدل مكوث متعالج مسّن يف املؤّسسة العالجيّة 291 يوًما، أي أقّل من عام )تقرير وزارة الصحة(، أما الشبان 

فيمكثون هناك سنوات طويلة. 

ماذا يعني هذا 

حسب تعريف عامل االجتامع ارفني جوفامن )Goffman 1961( تندرج مؤّسسة أمراض الشيخوخة ضمن تعريف 

من  الخارجي  العامل  مع  اجتامعية  عالقات  عىل  املفروض  بالحاجز  الكيل،  الطابع  يتمثل  الكلية".  "املؤّسسات 

الناحيتني املجازية واملادية الفعلية كاألبواب واألسيجة وغريها. 

تقوم املؤّسسات بعملية سلب الهوية السابقة، فاألنا الجديد هو ما قامت املؤّسسة بتحديده للشخص املقيم 

داخلها. 

املؤّسسة  املؤّسسة؟ هوية شيخوخة. تهدف  املتعالجون يف  الشبان  التي يحصل عليها  الجديدة  الهوية  ما هي 

احتياجات رشيحة  تلبية  إىل  للمسنني،  األمد  طويل  لعالج  الخدمات  منظومة  من  جزًءا  تشكل  التي  العالجيّة 

املسنني الذين يعانون من انخفاض يف أدائهم )ليفينشتاين ويكوفيتش، 1996(. بحسب بكر )1989( فإن هذه 

املؤّسسات ال متنح املتعالج محفزات عاطفية وفكرية، ويتوقع الطاقم منه ظواهر ناجمة عن شيخوخة، عندما 

.)Nelson، 2000( يلبي هذه التوقعات من خالل سلوكه

ينقطع املتعالجون يف هذه املؤّسسات عن املجتمع ويحرمون من حقوق أساسية، مثل الحيز الشخيص، االستقالل 

والخصوصيات. إن هذه األطر غري مخولة لتلبية احتياجات رشيحة شبابية مثل االحتياجات االجتامعية، التأهيلية 

والعالجيّة. 

اقرتحت وزارة الصحة يف خطوة جديدة أقساًما متريضية للشباب، لكن هذه املؤّسسات أيًضا متّس بحق سكن 

ودمج أشخاص بحاجة لخدمات متريضية يف املجتمع. 
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تقوم املؤّسسات بعملية سلب الهوية السابقة، فاألنا الجديد هو ما قامت املؤّسسة بتحديده للشخص املقيم 
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املؤّسسة  املؤّسسة؟ هوية شيخوخة. تهدف  املتعالجون يف  الشبان  التي يحصل عليها  الجديدة  الهوية  ما هي 

احتياجات رشيحة  تلبية  إىل  للمسنني،  األمد  طويل  لعالج  الخدمات  منظومة  من  جزًءا  تشكل  التي  العالجيّة 
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نرشت منظمة "بزخوت"، التي تقود يف السنوات األخرية نضاال يف هذا املوضوع، تقريرًا باسم: "الحق يف السكن 
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قامئة  عىل  التأثري  ميكن  ال  للسكن. 
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الشباب من انعدام الحيز الشخيص, 
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لخصوصيتهم, فهم ال ميلكون الحق يف االختيار ويحرمون من التعبري عن ذاتهم. فقدان الحق يف االختيار والتحكم 

بحياتهم يتسبّب يف حرمان هؤالء الشباب من السيطرة، خلق السلبية املطلقة لديهم ويف انهيار مفهوم كرامتهم 

وقيمتهم الذاتية. باإلضافة عىل ذلك فإن عدم وجود النشاطات الرتفيهية ولعدم مزاولتهم لألمور التي تهّمهم 

بالفعل, األمر الناجم عن تواجدهم يف اإلطار املذكور, يؤثر سلبًا عىل هؤالء الشباب, حيث يعاين كثريون منهم عن 

حاالت اكتئاب، ملل وإحباط. يف غالبية املؤّسسات ال نجد إطاًرا ميارسون فيه العمل والنشاط ماّم ميّس بتنمية 

قدراتهم الشخصية. 

من وجهة النظر الطبية والعالجيّة ال يحصل هؤالء الشباب عىل املطلوب لتلبية احتياجاتهم، وذلك ألّن اإلطار 

الذي يحتضنهم هو إطار جرياتري، أي أنه يهتم باملحافظة عىل الجهازين الجسدي واإلدرايك وال يهتم بتنميتهام. 

الرضر ال يلحق فقط بالشاب إمنا أيًضا بباقي أفراد عائلته، فقد أظهرت نتائج بحث أجري يف أسرتاليا يف عام 2005 

أن اإلطار الجرياتري يتسبب يف ابتعاد املتعالج عن عائلته. وقد دلت نتائج البحث عىل أن الكثري من الشباب 

املتعالجني يف هذه املؤّسسات قالوا إن عائالتهم توقفت عن زيارتهم بسبب الظروف غري املريحة يف مثل هذه 

املؤّسسة. تؤدي قلة الزيارات إىل حرمان هؤالء الشباب من الفرصة لتحقيق التطّور االجتامعي والنفيس.

انترشت هذه الظاهرة يف العديد من الدول، ولقد ساهم رفع الوعي والنضال القانوين يف السنوات األخرية يف 
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حدوث تغيري كبري يف بعض الدول. ففي أسرتاليا، مثال، يف ضوء توصية لجنة نواب برملانيني يف عام 2005 بدأت 

السلطة يف تطبيق خطة خمسية إلخراج الشباب من األطر املعدة للعالج الجرياتري، وكانت النتيجة بعد مرور 

عام واحد انتقال أكرث من ثلث األشخاص الذين كان عمرهم أقّل من 50 عاًما، وعددهم حوايل 250 شخًصا، إىل 

أطر سكنية داخل املجتمع ومنع دخول 244 شابًّا جديًدا حيث تم إرسالهم إىل أطر مجتمعية. أظهرت بعض 

األبحاث التي أجريت عند نهاية فرتة إقامتهم يف األطر املجتمعية حدوث تحّسن ملموس يف جودة حياتهم. 

الحقل القضايئ حاليًّا 
يف أعقاب التامس قدمته منظمة "بزخوت" يف عام 2012 إىل املحكمة العليا, أقيمت لجنة مكونة من وزاريت 

الرفاه والصحة إلعادة تعريف مصطلحي "مترييض" و"مترييض مركب"، ولتحديد الرشائح السكانية التي يشملها 

التعريف، ما هي الوزارة التي تقّدم لهم الخدمات، وما هي الخدمات التي تقّدم لهم. من املفروض أن تنهي 

اللجنة عملها وتقدم استنتاجاتها إىل املحكمة العليا يف مطلع شهر نيسان القادم. 

قصة من الحياة )من التامس قدمته منظمة "بزخوت" إىل املحكمة العليا( 
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شاب يبلغ من العمر 29 عاًما, تم تشخيصه كمن لديه 

حياة  وعيش  التوازن  تحقيق  من  متكن  لقد  فصام. 

طبيعية، اجتامعية ومستقلة. بعد أن تعرّض العتداء 

عنيف يف الشارع أصيب خالله إصابة بالغة يف رأسه, 

فأدخل إىل مستشفى "ليفينشتاين" لتلقي العالج بعد 

أن كان يف حالة غيبوبة، وبعد رصاع أفاق من غيبوبته 

وتحسنت حالته. غادر املستشفى عىل كريس متحرّك, 

والقيام  قدميه  تحريك  عىل  القدرة  ميلك  كان  ولكنه 

النظر  وجهة  ركزت  يديه.  بإحدى  الحركات  ببعض 

امليش  شملت  التي  التأهيلية  احتياجاته  عىل  الطبية 

العالجّي، تحسني حركات األطراف وتحسني النطق.

إطار  إيجاد  أمه  طلبت  للمستشفى  مغادرته  بعد 

إسكاين يلبي احتياجاته املركبة بسبب إعاقته املزدوجة 

– جسديا ونفسيا، فطرحت حالته الخاّصة أمام لجنة 

مكونة من مندوبني عن وزاريت الصحة والرفاه. ادعت 

مع  للتعامل  مخولة  غري  املوجودة  األطر  بأن  اللجنة 

اإلعاقة، وعليه فقد تّم ادخال الشاب يف سّن 27 عاًما 

للعالج يف جناح مترييض جرياتري مغلق. هو ال يتلقى 

عالجا طبيعيّا لتحسني أدائه، مع العلم بأنه لو تلقى 

امليش.  عىل  قدرته  استعادة  من  لتمكن  كهذا  عالجا 

عىل الرغم من قدرته عىل قضاء حاجته إال أنه ألزم 

هو  املؤّسسة.  نظام  هو  هذا  ألن  حفاظات،  بارتداء 

ال يحصل عىل عالج من معالجة باالتصال ماّم يزيد 

من صعوبات اندماجه يف املجتمع. كام أنه ال يلتقي 

بطبيب نفيس سوى ملرة واحدة سنويًّا إلعطائه أدوية، 

وبهذا أُبقي محروًما من الدعم واملساعدة النفسيّة, 

يقاوم بكل ما أويت من قّوة لئال يغوص يف املرض. إنه 

يعاين من عزلة اجتامعية مطلقة, محروًما من الدفء 

اإلنساين ومتواجًدا يف مكان يسّميه وبحق "سجن".
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الرضر الالحق بالعائلة

تجد العائالت نفسها يف حالة صعبة، من جهة، بسبب تواجد أوالدهم يف إطار يلحق به رضًرا جسياًم يؤدي إىل 

تدهور حالته، ومن جهة أخرى، لعدم قدرة معظم العائالت إقامة إطار بيتي مترييض من ناحية املوارد املتوفرة 

للعائلة العادية وحتى امليسورة. يتسبب املكوث يف إطار خارج البيت يف ابتعاد الشباب عن عائالتهم، عىل 

الرغم من اإلدراك بأن الشباب كانوا سيحققون إنجازات طيبة لو تواجدوا يف بيتهم. لو أعطيناهم حاّل مالمئًا 

الستطاعوا عيش حياة محرتمة وكرمية واملشاركة يف املجتمع، كام يستحقون بالفعل. 
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خلفية

لدينا  املركزية  املواضيع  أحد  الدامجات هو  موضوع 

يف "منظمة كيرش" حيث تصلنا مئات وآالف الشكاوى 

الدمج  مسألة  من  جزء  هو  املوضوع  هذا  سنويا. 

الفردي الذي تعتربه وزارة الرتبية راية تلّوح بها عىل 

يواجه  الواقع  أرض  عىل  لكنه  الترصيحات  مستوى 

بني  ما  التوقعات  الرؤية  يف  فجوات  مثل  صعوبات 

هو  "الدامجات"  مصطلح  أن  حتى  واألهايل.  الوزارة 

من ابتكار العائالت وليس وزارة الرتبية التي ما زالت 

تطلق عىل هؤالء الفتيات تسمية "املساِعدات"، ماّم 

يدّل عىل فهم مغلوط لهذه الوظيفة. 

يف عام 1988 أتيحت إمكانية الدمج الفردي إلعاقات 

مركبة. يستطيع أوالد مع احتياجات خاّصة يف الوقت 

التعليم الخاّص يف ثالثة أنواع  التعلم يف إطار  الحايل 

من األطر. )1( مدرسة شاملة للتعليم الخاّص، يتعلم 

فيها أوالد مع احتياجات خاّصة فقط؛ )2( صّف صغري 

داخل مدرسة عادية، حيث إن كّل أوالد الصّف الصغري 

هم مع احتياجات خاّصة )غالبًا تحت نفس العنوان( 

بينام باقي أوالد املدرسة هم أوالد "عاديون". يندمج 

أوالد الصّف الصغري يف الصّف "العادي" يف جزء من 

االحتياجات  مع  الولد  فيه  فردي،  دمج   )3( الدوام؛ 

التعليم  من  كجزء  "عادي"  يتواجد يف صّف  الخاّصة 

مثل:  مختلفة،  مبساَعدات  ويستعني  النظامي، 

عاطفية،  عالجات  اجتامعية،  مجموعات  مساِعدة، 

وغريها. 

لتنسيب  األولوية  حّق  الخاّص  التعليم  قانون  يعطي 

للتعليم  إطاًرا  ليس  هو  تربوي  إطار  إىل  خاّص  ولد 

الخاّص، هناك إجامع مدعوم بأبحاث وأحكام قضائية 

منذ سنوات بوجوب التفكري أوال بدمج الولد يف إطار 

سمعه  نظره،  عىل  يؤثر  نادر  مرض  من  ابني  "يعاين 

مبرافقته  فتاة  تقوم  األرض.  عىل  وقوعه  يف  ويتسبّب 

عند  له  املساعدة  تقديم  يف  ماهرة  وهي  دامئة  بصورة 

حدوث ارتجاج وتساعده يف إيجاد طريقه لئال يصطدم 

بالجدران وترشح له ما يقول له اآلخرون بسبب ضعف 

سمعه. وباإلضافة إىل كّل هذا فهي متنحه الشعور باألمان 

وعىل  روعه.  من  وتهدئ  معه  تتعامل  كيف  وتعرف 

الرغم من كّل هذه اإلعاقات فهو طالب متفوق وتقّدم 

المتحانات البجروت بعد حصوله عىل عالمة وقاية عالية. 

بعد  ساعات  يف  السينام  لبجروت  تقّدم  العام  هذا  يف 

التي  الفتاة  الذي حدث بخصوص  الظهر. استفرست ما 

املدرسة وال لدى  تساعده، فلم أجد إجابة مالمئة ال يف 

مفتيش التعليم الخاّص. اضطررت إىل إضاعة الكثري من 

الوقت والطاقات إىل أن وصلت إىل العنوان الذي أعطانا 

االمتحان،  يف  مساعدة  له  تقدم  فتاة  لتكليف  مصادقة 

أن مفهوًما ضمًنا.  األمر يجب  أن مثل هذا  بالرغم من 

سئمت الكفاح من أجل تحقيق أمور مفهومة ضمًنا".

شارونا
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دمج مرشوط: أوالد مع احتياجات خاّصة غري مدمجني يف نشاطات الصّف يف ساعات بعد 

الظهر
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التعليم النظامي، وأّي تنازل عن ذلك بسبب عوامل اقتصادية أو أخرى ميّس بحق املساواة يف الرتبية. 

يف عام 2012/2013 قد تم تحديد غاية أخرى - غاية االحتواء: "دمج الطالب وتنميتهم يف إطار التعليم النظامي، 

عرب توسيع القدرة عىل احتوائهم وتوفري حلول متنوعة " )وزارة الرتبية، 2012(. عىل الرغم من الوارد يف هذا 

املستند، مل تحَظ غاية االحتواء بأّي متويل )رّد وزارة الرتبية، 2013(.

الثانية:  الحلقة  عنوان:  )تحت  أهدافه  بني  من  كان  أنا".  هو  "اآلخر  العاّم  املدير  منشور  2014 صدر  عام  يف 

احتواء كّل طالب بخصوصيته واحتياجاته يف األطر الرتبوية املختلفة( تقليص عدد الطالب املحتاجني لخدمات 

التعليم الخاّص، "يتم إعطاء حلول ملختلف الطالب يف إطار املؤّسسة الرتبوية ذاتها، بصورة متكـّن الطالب الذين 

يستصعبون االندماج، من تقليص فجوات، التعلم بصورة ذات معنى، التقدم والنمّو وتعزيز الذات". مل يتّم رصد 

موارد لهذا املوضوع، فلم يؤثر عىل الدمج الفردي.

التعليم  يف  مندمجون  أوالد  عليها  يحصل  التي  كفاءات  والكتساب  للتعلم  الظروف  فإن  ذلك،  من  الرغم  عىل 

النظامي هي أقّل بكثري من ظروف أوالد مع احتياجات خاّصة يتعلمون يف هيئات تعليم خاّص منفصلة. لكننا ال 

نتحدث فقط عن فجوات يف مجال التمويل – حيث تدل األبحاث عىل أن املدمجني يجدون أنفسهم يف منظومة 

تتعامل معهم كشواذ وكعامل ازعاج )بروكديل، 2006، 2011، 2013(.

االفرتاضية تقول بأنه لو كانت الظروف األساسية للدمج مساوية لظروف التعليم الخاّص، الزداد عدد املدمجني 

أّن  ترى  التي  الفرضية  تقرير دورنر حول  استنتاجات  لتطبيق  التجربة  توسيع  يتّم حاليًّا  ولذا  بشكل ملحوظ. 

التعليم الخاّص هو خدمة وليس مكانًا، ولذا فإن سلة الخدمات التي يستحقها الولد املدمج تبقى من حقه مهام 

كان املكان الذي يحتضنه. لكن هذا الربنامج هو برنامج تجريبي تطبقه بلديات معدودة، وحتى هناك فام زالت 

الطريق طويلة نحو تحقيق املساواة يف ظروف طالب الدمج الفردي وطالب التعليم الخاّص. هكذا فإنه يف الواقع 

غالبية أوالد الدمج الفردي يحصلون عىل دعم أقّل بكثري باملقارنة مع طالب التعليم الخاّص. 

يف الوقت الحايل - املعطيات تتكلم. عىل الرغم من أن ظروف طالب الدمج الفردي أسوأ من ظروف طالب أطر 

التعليم الخاّص – فهناك ازدياد متواصل يف رغبة األهايل يف دمج أوالد )أيًضا مع إعاقات مركبة( وأيًضا ازدياد يف 

عددهم يف إطار الدمج الفردي يف املدرسة العادية. 

يزداد دمج اإلعاقات املركبة من عام آلخر. فمثال، يف عام 2011 تم دمج حوايل 8,000 طالب، وازداد عددهم، يف 

غضون عام واحد، إىل 10,000 )من جلسة لجنة شؤون مراقب الدولة يف الكنيست، 1.5.2012، معطيات مقّدمة 

من قبل رعيا ليفي جودمان، مديرة قسم التعليم الخاّص سابًقا يف وزارة الرتبية(. 
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غضون عام واحد، إىل 10,000 )من جلسة لجنة شؤون مراقب الدولة يف الكنيست، 1.5.2012، معطيات مقّدمة 

من قبل رعيا ليفي جودمان، مديرة قسم التعليم الخاّص سابًقا يف وزارة الرتبية(. 
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ضّمت أطر الدمج الفردي يف عام 2014 حوايل 12,000 ولد مع إعاقات معقدة. لوحظ ازدياد ملموس يف عدد 

األوالد الذين يصلون ألطر دمج فردي ويحصلون عىل ميزانية تفاضلية. بني عامي 2013 و2014 سّجل ازدياد 

بنسبة %8, ومن املتوقع أن يطرأ ازدياد بنسبة %12.5 بني عامي 2014 و 2015 )زيفا كارمي، مركزة تطبيق 

توصيات دورنر، وزارة الرتبية، من بروتوكول 244 لجلسة لجنة الرتبية الثقافة والرياضة، 21 متوز 2014(. 

الدامجات 
تعترب الدامجة الدعم الرئييس املقّدم ألوالد مدمجني. هذا املصطلح شفوي فقط، حيث إن وظيفتها يف جميع 

املستندات الرسمية ما زالت تظهر كـ "مساِعدة". بني الـ 12,000 ولد مدمج يوجد دامجة لـ 6,900 ولد )لجنة 
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الرتبية الثقافة والرياضة، 21 متوز 2014(. 

وظائف الدامجة )أو منسقة الدمج( هي )من ضمن مختلف وظائفها(: إكساب املدمجني مهارات وتدريبهم، 

تقديم مساعدة بدنية للمقيدين حركيا وأدائيا، دعم َمْن يستصعبون التنقل، االهتامم بنظافتهم ونظافة محيطهم 

والفتيات  الخاّص  التعليم  مؤّسسات  يف  املساِعدات  الفتيات   :2011  ،]10[ العام،  املدير  )منشور  وسالمتهم 

فتاة  لقبول  الوحيد  فالرشط  وظائفها  كرثة  من  الرغم  عىل  النظامي(.  التعليم  يف  مدمجني  لطالب  املساِعدات 

لوظيفة فتاة دامجة هو إنهاء 12 عاًما تعليميًّا. 

تقع الدامجة تحت مسؤولية مشرتكة ِل: وزارة الرتبية ومركز الحكم املحيّل. تتوىل وزارة الرتبية مسؤولية تحديد 

وظيفة الفتاة، تأهيلها ومرافقتها وذلك ألنها تتواجد يف الجهاز الرتبوي، إال أّن السلطة املحليّة الخاضعة لوزارة 

الداخلية هي املسؤولة عن تشغيلها. وبالتايل فإننا نجد هنا مسؤولية مختلطة ألكرث من مسؤول واحد. عالوة 

عىل ذلك: تعمل مساعدات الدمج أحيانًا بواسطة رشكة مقاولة مرتبطة باتفاق مع السلطة املحليّة )تكون غالبًا 

رشكة فرعية لها(، ماّم يؤدي إىل بعرثة املسؤولية أكرث فأكرث. 

ميكن أن نجد داللة عىل ذلك يف مركز البحث واملعلومات الربملاين الذي تناول موضوع الفتيات املساِعدات يف 

الحضانات. يف أعقاب الطلب الذي قدّمُه املركز للحصول عىل معطيات حول عدد الفتيات املساِعدات، كان رّد 

وزارة الرتبية بأنها ال متلك معطيات يف هذا املوضوع، وذلك ألن الفتيات املساِعدات ال يعتربن كموظفات وزارة 

الرتبية. وجاء يف رّد مركز الحكم املحيّل بأنه ال ميلك معطيات حول الوظائف أو القوة البرشية. وجاء يف رّد رشكة 

"أوتوماتسيا"، املسؤولة عن تشغيل القوى البرشية يف السلطات املحليّة بأنها ال تجمع معطيات حول الفتيات 

املساِعدات )حسييس، 2014(.

حجم عمل مساعدة الدمج يف الصف

تعطى الساعات حسب التوزيع، الذي ينفذ بواسطة "أداة لتقييم مستويات األداء لغرض تحديد استحقاق الدعم 

من نوع فتاة مساِعدة لطالب مدمجني يف التعليم النظامي". تعطى النقاط من1 إىل 4. يحصل الطالب يف أعىل 

أداء عىل 24-30 ساعة مساعدة. 

يشمل األسبوع التعليمي يف املدرسة غالبًا أكرث من 30 ساعة أسبوعية، ولذا، حتى إذا حصل الولد عىل كّل ساعات 

الفتاة املساِعدة التي مينحها له الجهاز، فام زالت هناك ساعات يحرم فيها من املساَعدة. 

إذا مل يكن هذا كافيا، فال توجد مراعاة لفعاليات صفية تقام يف ساعات ما بعد الظهر. ال أليام ميدانية وال للقاءات 

صفية، وال لرحالت سنوية وال المتحانات البجروت. ما يحدث هو أنه يف أغلب األحيان تطلب املدارس من األهايل 

مرافقة الولد، وإذا مل يرافقاه فال ميكنه املشاركة. نالحظ من معطيات جمعتها "منظمة كيرش" بأن وزارة الرتبية 

تعتقد من حيث املبدأ بأن عىل املساِعدة مرافقة الولد يف كّل فعالية تشكل جزًءا من النشاط الرتبوي )كام جاء 

يف رّد حايه هرئيل، املفتشة القطرية للتعليم الخاّص والدمج عىل طلب من "منظمة كيرش"(. لكن يف امليدان فإن 

الواقع مغاير، حيث تقوم املدارس بصورة مبالّغة مبطالبة األهايل مبرافقة أوالدهم. فقط األهل الذين يتحلون 

بالقوة والوعي يعرتضون عىل ذلك ويتوجهون إىل وزارة الرتبية. بهذا نرى بأن حّق األوالد يف الدمج املتساوي وذي 
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الرتبية الثقافة والرياضة، 21 متوز 2014(. 

وظائف الدامجة )أو منسقة الدمج( هي )من ضمن مختلف وظائفها(: إكساب املدمجني مهارات وتدريبهم، 

تقديم مساعدة بدنية للمقيدين حركيا وأدائيا، دعم َمْن يستصعبون التنقل، االهتامم بنظافتهم ونظافة محيطهم 

والفتيات  الخاّص  التعليم  مؤّسسات  يف  املساِعدات  الفتيات   :2011  ،]10[ العام،  املدير  )منشور  وسالمتهم 

فتاة  لقبول  الوحيد  فالرشط  وظائفها  كرثة  من  الرغم  عىل  النظامي(.  التعليم  يف  مدمجني  لطالب  املساِعدات 

لوظيفة فتاة دامجة هو إنهاء 12 عاًما تعليميًّا. 

تقع الدامجة تحت مسؤولية مشرتكة ِل: وزارة الرتبية ومركز الحكم املحيّل. تتوىل وزارة الرتبية مسؤولية تحديد 

وظيفة الفتاة، تأهيلها ومرافقتها وذلك ألنها تتواجد يف الجهاز الرتبوي، إال أّن السلطة املحليّة الخاضعة لوزارة 

الداخلية هي املسؤولة عن تشغيلها. وبالتايل فإننا نجد هنا مسؤولية مختلطة ألكرث من مسؤول واحد. عالوة 

عىل ذلك: تعمل مساعدات الدمج أحيانًا بواسطة رشكة مقاولة مرتبطة باتفاق مع السلطة املحليّة )تكون غالبًا 

رشكة فرعية لها(، ماّم يؤدي إىل بعرثة املسؤولية أكرث فأكرث. 

ميكن أن نجد داللة عىل ذلك يف مركز البحث واملعلومات الربملاين الذي تناول موضوع الفتيات املساِعدات يف 

الحضانات. يف أعقاب الطلب الذي قدّمُه املركز للحصول عىل معطيات حول عدد الفتيات املساِعدات، كان رّد 

وزارة الرتبية بأنها ال متلك معطيات يف هذا املوضوع، وذلك ألن الفتيات املساِعدات ال يعتربن كموظفات وزارة 

الرتبية. وجاء يف رّد مركز الحكم املحيّل بأنه ال ميلك معطيات حول الوظائف أو القوة البرشية. وجاء يف رّد رشكة 

"أوتوماتسيا"، املسؤولة عن تشغيل القوى البرشية يف السلطات املحليّة بأنها ال تجمع معطيات حول الفتيات 

املساِعدات )حسييس، 2014(.

حجم عمل مساعدة الدمج يف الصف

تعطى الساعات حسب التوزيع، الذي ينفذ بواسطة "أداة لتقييم مستويات األداء لغرض تحديد استحقاق الدعم 

من نوع فتاة مساِعدة لطالب مدمجني يف التعليم النظامي". تعطى النقاط من1 إىل 4. يحصل الطالب يف أعىل 

أداء عىل 24-30 ساعة مساعدة. 

يشمل األسبوع التعليمي يف املدرسة غالبًا أكرث من 30 ساعة أسبوعية، ولذا، حتى إذا حصل الولد عىل كّل ساعات 

الفتاة املساِعدة التي مينحها له الجهاز، فام زالت هناك ساعات يحرم فيها من املساَعدة. 

إذا مل يكن هذا كافيا، فال توجد مراعاة لفعاليات صفية تقام يف ساعات ما بعد الظهر. ال أليام ميدانية وال للقاءات 

صفية، وال لرحالت سنوية وال المتحانات البجروت. ما يحدث هو أنه يف أغلب األحيان تطلب املدارس من األهايل 

مرافقة الولد، وإذا مل يرافقاه فال ميكنه املشاركة. نالحظ من معطيات جمعتها "منظمة كيرش" بأن وزارة الرتبية 

تعتقد من حيث املبدأ بأن عىل املساِعدة مرافقة الولد يف كّل فعالية تشكل جزًءا من النشاط الرتبوي )كام جاء 

يف رّد حايه هرئيل، املفتشة القطرية للتعليم الخاّص والدمج عىل طلب من "منظمة كيرش"(. لكن يف امليدان فإن 

الواقع مغاير، حيث تقوم املدارس بصورة مبالّغة مبطالبة األهايل مبرافقة أوالدهم. فقط األهل الذين يتحلون 

بالقوة والوعي يعرتضون عىل ذلك ويتوجهون إىل وزارة الرتبية. بهذا نرى بأن حّق األوالد يف الدمج املتساوي وذي 
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الجودة يتعرّض للمّس من جميع النواحي. 

إننا نعترب ذلك دليل عىل عدم وجود فهم عميق وأسايس ملوضوع الدمج. حيث ال ميكن أن نتوقع بأن يتحول 

الولد الخاّص يف ساعات بعد الظهر بعصا سحرية إىل ولد عادي. إن هذا األداء يدعم الصورة التي تتجسد أيًضا 

يف معطيات "منظمة كيرش" – ال يعترب الولد املدمج، يف حاالت كثرية، جزًءا ال يتجزّأ من الصّف الخاضع ملسؤولية 

املدرسة وال يعترب كأّي ولد آخر، "عادي". تشعر املدرسة, حتى لو مل تكن تعي ذلك, بأنها تصنع معروفًا لألهل 

كثرية  أحيان  يف  املدمج,  الطفل 

ال  كجزء  االعتبار  بعني  يؤخذ  ال 

ضمن  املوجود  صّف  من  يتجزأ 

مسؤولية املدرسة وال يعترب مثل 

أي طفل "عادي" آخر 

والولد من خالل دمج الولد الخاّص. 

يف   Mainstreaming مصطلح  استعامل  بدأ  املايض  القرن  من   70 الـ  سنوات  يف 

األجهزة الرتبوية يف العامل وهو مصطلح يعني أن هناك أوالدا يستطيعون التعلم يف 

إدخال مالءمات طفيفة. يف  بعد  الخاّصة،  احتياجاتهم  النظامي، رغم  التعليم  إطار 

السنوات األخرية دخل إىل الجهاز الرتبوي العاملي مصطلح Inclusion الذي يعرب عن 

فلسفة ترى أّن املدرسة هي التي يجب أن تتغري لتتالءم مع شتى أنواع األوالد. انترش 

هذا املفهوم ويتّم تطبيقه يف غالبية دول أوروبا، الواليات املتحدة وكندا. 

تعزى الفجوة بني األهل والجهاز الرتبوي إىل التباين يف تفسري كلمة: 'احتواء'. األهل 

يريدون Inclusion – حتى إذا كان الولد مع احتياجات خاصة فمن حقه أن يكون جزًءا من املجتمع العادي، ولذا 

 ،Mainstreaming فعىل املدرسة أن تتالءم مع أوالد مع احتياجات خاّصة، أّما وزارة الرتبية فتفرس االحتواء ك ـ

أي أّن الولد يتلقى الدعم، لكن، يتوجب عليه مالءمة نفسه للمدرسة، ولذا نشأ مصطلح "قابل للدمج"، مع العلم 

بأن االحتواء الحقيقي ال يحتوي عىل مثل هذا املصطلح. كّل ولد مع احتياجات خاصة قابل للدمج )حاجيت 

جور زيف، سمينار هكيبوتسيم(. 

رد وزارة الرتبية
"عموًما، عمل الفتاة املساِعدة يتّم يف اإلطار الرتبوي ويف ساعات فعاليته. هناك أنظمة مختلفة بخصوص مرافقة 

الفتاة املساِعدة يف أطر ما بعد ساعات فعالية اإلطار الرتبوي ويجب فحص كّل توجه بصورة مستقلة. يستطيع 

مديرو األطر التوجه إىل مفتشة التعليم الخاّص، مديرة ماتيا ومسؤويل قسم الرتبية يف السلطة وال بّد من فحص 

كل حالة بصورة مستقلة".

إننا نعلم من معرفتنا للواقع أن الحاجة لتوجه خاّص تشكل عائًقا أمام األهل. من املمكن أن يقوم األهل مبرافقة 

فعالية كهذه )ماّم يجعل الولد يبدو مغايرًا(، أو أن ميتنعوا عن إرسال أوالدهم إىل الفعالية وال يتوجهون إىل 

املدرسة لطلب مساِعدة، وذلك بسبب عالقات التعلق بني الولد املدمج وعائلته وبني املدرسة. موقف وتوجيهات 

التفتيش يجب أن تتغلغل إىل املدارس فال يُضطر األهل لطلب معروف من املدرسة التي تبدو وكأنها "صنعت 

لهم معروفًا". 
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الرضر الالحق بالعائلة
ال تحظى العائلة بالفرصة لتقدم البنها تربية تراعي مصلحته، فهي تشعر بأنها "ضيفة" وبأنها يف موقف ضعيف. 

كثريًا ما يتحدثون عن امليزانيات، لكن بالذات يف هذه املسألة يدور الحديث بصورة أكرب عن وعي والتزام املدارس 

يف مجال الدمج. 

نقطة ضوء: أجر الدامجات

طرأت يف اآلونة األخرية تغيريات يف موضوع أجر الدامجات وظروف عملهن. من أجل إحداث هذه التغيريات 

تعاونت منظامت كثرية ولجنة الرتبية الربملانية، برئاسة النائب عمرام ميتسناع. التغيري األول: تعمل مساعدات 

الدمج 12 شهرًا )وال يتّم فصلهن من العمل بعد 10 أشهر، ومن ثّم يتّم تشغيلهن من جديد(، ويتم اعتبارهن 

عامالت بلدية بصورة فعلية وترفع أجورهن. 
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الرضر الالحق بالعائلة
ال تحظى العائلة بالفرصة لتقدم البنها تربية تراعي مصلحته، فهي تشعر بأنها "ضيفة" وبأنها يف موقف ضعيف. 

كثريًا ما يتحدثون عن امليزانيات، لكن بالذات يف هذه املسألة يدور الحديث بصورة أكرب عن وعي والتزام املدارس 

يف مجال الدمج. 
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� إ	 الجلسات مع المدرسة فقط ليكرروا  � أح�� مهني��
" أشعر أحيانًا أن��

� الكث� 
ما قلته أنا من قبل. فلهم - يستمعون. من المؤسف أن هذا يكلف��

من المال".
(تومر, أب خاص)

"طوال الوقت أسمع "يجب أن نفهم الجهاز"، "يجب أن نراعي..." ¡ أريد 
 ، � أن أفهم، ¡ أريد أن أراعي. أريد أن نشعر نحن وطفلنا بأننا محبوب��
نعم، ح�³ وإن كان يجب بذل جهود أك® بسببنا "
, أب خاص) �

(آ��

"منذ الحضانة تبدأ عملية البحث عن مدارس "تتقن الدمج" كما لو أن هذا 
ليس واجًبا ع¹ جميع المدارس أن "تتقن الدمج" 

, أم خاصة) � (تسي��

مع  أو¡د  باستيعاب  يرحب  الجهاز  أن  أعتقد   � عادي�� أو¡د  مثل  "ت�فوا 
احتياجات خاّصة، طالما"
(دوريت, أم خاصة)

يعت�� الدمج إحدى أك�� المسائل المهمة بالنسبة 
��ها�� أو�د مع احتياجات خاّصة.
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تجدون  وال  ابنكم  لدى  إعاقة  تشخص  أن  تصوروا 

خدمات  له  لتقدم  الدولة  مؤّسسات  من  هيئة  أي 

مؤّسسة  ال  اإلعاقة،  هذه  من  يعاين  كونه  يستحقها 

التأمني الوطني، وال وزارة الرفاه، وال وزارة الرتبية وال 

وزارة الصحة. فتبقون أنتم وابنكم يف مثل هذه الحالة 

كاليتامى بدون أية مساعدة من أية جهة أخرى. 

االعرتاف  يتّم  ال  إرسائيلية  عائالت  حالة  هي  هذه 

أو  الوطني  التأمني  قبل مؤّسسة  ابنها من  باضطراب 

وزارة  يف  اختصايص  إطار  يوجد  ال  الصحي.  الجهاز 

يتحّمل األهايل كافة  ابنهم، وبالتايل  الرتبية الحتضان 

اإلطار  بناء  وتكاليف  للولد  املقّدم  العالج  تكاليف 

الرتبوي. كيف يحدث مثل هذا األمر؟ 

التأمني  مؤّسسة  إعاقة،  مع  الولد  مخصصات 
الوطني

هناك مساران للحصول عىل مخصصات ولد مع إعاقة. 

تفحص  واختبارات  معايري  عىل  يعتمد  األول:  املسار 

مدى إعاقة الولد وتعلقه باآلخرين باملقارنة مع أبناء 

من  اعتامده  مدى  عن  عادة  الحديث  يدور  جيله. 

الناحية الجسدية و/أو الطبية عىل مساعدة اآلخرين، 

فيتم، مثال، فحص مهارات مثل: اللباس، تناول الطعام، 

يف  املستقل  التنقل  الشخصية،  الوقاية  االستحامم، 

البيت. املسار الثاين: إعاقات يحصل املصاب بها عىل 

اعتامده  ملدى  فحوصات  خضوع  بدون  مخصصات 

االضطراب  هذا  بأن  الفهم  منطلق  من  نفسه،  عىل 

دائم وقائم، غري منوط بسّن الولد أو مبرحلة تطوه. 

البريوقراطية"،  متاهات  "يف  كثريون  أوالد  يضيع 

يحصلون  فال  مسار،  أي  ظروف  يستوفون  ال  ألنهم 

إعاقة  مثال  لنأخذ  الوطني.  التأمني  مخصصات  عىل 

 CAS - Childhood Apraxia Of( "أبراكسيا"  الـ 

عن  تخلينا  "أبراكسيا"  من  تعاين  شريا  بأن  علمنا  عندما 

وطبيعته.  االضطراب  هذا  عىل  نتعرّف  وبدأنا  كّل يشء 

قضينا وقتًا طويال للتعرّف عىل التفاصيل الصغرية -يجب 

أن نتعرّف عىل كّل صوت بصورة منفصلة عن غريه من 

األصوات من حيث موقعه يف الفم ويف الكلمة. فبعدما 

تعلمت كيف يكون هذا الصوت يف بداية الكلمة، يجب 

كّل  تستغرق  الكلمة.  نهاية  يف  الصوت  عىل  تتعرف  أن 

نعمل  لكيال  املكثف.  التدريب  خطوة كهذه شهوًرا من 

وبدأنا  األهايل  نحن  تجّمعنا  منعزلة  بصورة  لوحدنا 

عىل  االطالع  )ميكن  والرتبية  الصحة  وزاريت  مراجعة  يف 

التفاصيل خالل الفصل( لقد حدث اليوم تحّسن طفيف 

ألننا  وذلك  الظروف عسرية،  كّل  لكّن  الرتبية،  مجال  يف 

نحن األهايل وجدنا أنفسنا وحيدين يف هذه األوضاع". 

تاليا

 إعاقات صعبة غري معرتف بها: 

إعاقات بدون اعرتاف -أهل حبيسو املنزل
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Speech( غري موجودة يف إطار "املسار الثاين" - قامئة إعاقات التي متنح الولد استحقاق تلقايئ. وبالتايل، فعىل 

الولد االنتقال إىل "املسار األول" – أي عليه الخضوع لفحوصات تحدد مدى اعتامده عىل اآلخرين. يف األعامر 

الصغرية، الفجوة بني ولد مصاب بـ "أبراكسيا" وبني ولد عادي مع تطّور متأخر ليست كبرية فيمكنه الحصول 

عىل مخصصات، مع العلم بأن التأخر يف تطّور الولد العادي سيختفي مع مرور الزمن، أما الولد الذي يعاين من 

"أبراكسيا" فسوف يواجه خالل فرتة طويلة صعوبات حركية كالمية قد تستمر طوال حياته. 

الشباب هو فرتة حساسة للغاية بالنسبة لولد يعاين من "أبراكسيا". ال بّد من تخصيص جهود جمة وطرق متنوعة 

وعالجات ليتعلم اللغة والكالم. يرصف األهل آالف الشواقل بل عرشات اآلالف شهريًّا عىل عالجات حيوية هامة 

لتنمية قدرات الولد يف سن مبكرة.

الثمن  كثريون  أوالد  يدفع 

غري  اإلدعاء  حسب  ألنهم 

مالمئني ألي مسار، ولذا فهم ال 

يحصلون عىل املساعدة الالزمة 

من التأمني الوطني.

أكرب من وقت ومال، وكلام متكنوا من  األهل موارد  استثمر  عالوة عىل ذلك: كلام 

تنمية قدرات ابنهم، كلام قل احتامل حصوله عىل مخصصات إعاقة تعينهم يف متويل 

العالجات. 

جهاز الصحة

يتم تقديم العالجات الطبية املكملة حسب تعريف أداء الولد. يحصل أوالد عاديون 

منذ والدتهم وحتى سن 3 سنوات عىل عالجات مناسبة لحاجتهم وطبقا لوجهة نظر 

طبية مهنية من أحد خرباء صندوق املرىض بدون قيود. 

يحصل أوالد عاديون من سن 3 وحتى 6 سنوات عىل 27 عالجا يف تخصص محدد، رشيطة أال يزيد مجموع 

العالجات عن 54 عالجا. يحصل أوالد "عاديون" من سن 6 حتى 9 سنوات عىل 9 عالجات سنوية يف تخصص 

محدد وحتى 18 عالجا يف كّل التخصصات، باستثناء أوالد مع إعاقة تطّورية خلقية أو أوالد مع توحـّد يحّق لهم 

الحصول عىل عالجات حسب حاجة طبية حتى سن 18 عاًما بدون تحديد لعددها )مبادئ تقديم الخدمات يف 

مجال تطّور الولد من قبل صناديق املرىض 51/2006 وتعديالت لقانون التأمني الصحي الرسمي بخصوص تقديم 

خدمات ألوالد يف املجال التوحدي(. مبا أن الـ "أبراكسيا" غري معروفة – فإن أوالًدا يعانون من "أبراكسيا" يحصلون 

عىل عدد عالجات عادي. 

إذا نظرنا إىل العالجات الطبية املكملة فبام أن الـ "أبراكسيا" غري معرتف بها كاضطراب يف سلة الصحة – يحصل 

ولد من سن 3 حتى 6 سنوات يف أقىص حّد عىل 54 عالجا سنويا )كعالج يف األسبوع( وفقط 27 عالجا يف أقىص 

حد سنويا يف تخصص عالج االتصال )عالج واحد كّل أسبوعني(. للمقارنة: تويص لجنة خرباء ASHA )الرابطة 

األمريكية ملعالجي االتصال، 2007( بالحصول عىل عالج مكثف بوترية 3 حتى 5 مرات أسبوعيا ألوالد يعانون من 
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Speech( غري موجودة يف إطار "املسار الثاين" - قامئة إعاقات التي متنح الولد استحقاق تلقايئ. وبالتايل، فعىل 

الولد االنتقال إىل "املسار األول" – أي عليه الخضوع لفحوصات تحدد مدى اعتامده عىل اآلخرين. يف األعامر 

الصغرية، الفجوة بني ولد مصاب بـ "أبراكسيا" وبني ولد عادي مع تطّور متأخر ليست كبرية فيمكنه الحصول 

عىل مخصصات، مع العلم بأن التأخر يف تطّور الولد العادي سيختفي مع مرور الزمن، أما الولد الذي يعاين من 

"أبراكسيا" فسوف يواجه خالل فرتة طويلة صعوبات حركية كالمية قد تستمر طوال حياته. 

الشباب هو فرتة حساسة للغاية بالنسبة لولد يعاين من "أبراكسيا". ال بّد من تخصيص جهود جمة وطرق متنوعة 

وعالجات ليتعلم اللغة والكالم. يرصف األهل آالف الشواقل بل عرشات اآلالف شهريًّا عىل عالجات حيوية هامة 

لتنمية قدرات الولد يف سن مبكرة.

الثمن  كثريون  أوالد  يدفع 

غري  اإلدعاء  حسب  ألنهم 

مالمئني ألي مسار، ولذا فهم ال 

يحصلون عىل املساعدة الالزمة 

من التأمني الوطني.

أكرب من وقت ومال، وكلام متكنوا من  األهل موارد  استثمر  عالوة عىل ذلك: كلام 

تنمية قدرات ابنهم، كلام قل احتامل حصوله عىل مخصصات إعاقة تعينهم يف متويل 

العالجات. 

جهاز الصحة

يتم تقديم العالجات الطبية املكملة حسب تعريف أداء الولد. يحصل أوالد عاديون 

منذ والدتهم وحتى سن 3 سنوات عىل عالجات مناسبة لحاجتهم وطبقا لوجهة نظر 

طبية مهنية من أحد خرباء صندوق املرىض بدون قيود. 

يحصل أوالد عاديون من سن 3 وحتى 6 سنوات عىل 27 عالجا يف تخصص محدد، رشيطة أال يزيد مجموع 

العالجات عن 54 عالجا. يحصل أوالد "عاديون" من سن 6 حتى 9 سنوات عىل 9 عالجات سنوية يف تخصص 

محدد وحتى 18 عالجا يف كّل التخصصات، باستثناء أوالد مع إعاقة تطّورية خلقية أو أوالد مع توحـّد يحّق لهم 

الحصول عىل عالجات حسب حاجة طبية حتى سن 18 عاًما بدون تحديد لعددها )مبادئ تقديم الخدمات يف 

مجال تطّور الولد من قبل صناديق املرىض 51/2006 وتعديالت لقانون التأمني الصحي الرسمي بخصوص تقديم 

خدمات ألوالد يف املجال التوحدي(. مبا أن الـ "أبراكسيا" غري معروفة – فإن أوالًدا يعانون من "أبراكسيا" يحصلون 

عىل عدد عالجات عادي. 

إذا نظرنا إىل العالجات الطبية املكملة فبام أن الـ "أبراكسيا" غري معرتف بها كاضطراب يف سلة الصحة – يحصل 

ولد من سن 3 حتى 6 سنوات يف أقىص حّد عىل 54 عالجا سنويا )كعالج يف األسبوع( وفقط 27 عالجا يف أقىص 

حد سنويا يف تخصص عالج االتصال )عالج واحد كّل أسبوعني(. للمقارنة: تويص لجنة خرباء ASHA )الرابطة 

األمريكية ملعالجي االتصال، 2007( بالحصول عىل عالج مكثف بوترية 3 حتى 5 مرات أسبوعيا ألوالد يعانون من 
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الـ "أبراكسيا". وذلك ألن هناك حاجة لتدريبات متكررة من التخطيط والتنفيذ يف حالة اضطرابات كالمية حركية 

)من ورقة موقف ملعالجات االتصال(.

تكاليف العالجات بنفقات ذاتية: عالج اتصال حوايل 250 شيكل مقابل اللقاء، أي حوايل 3.000 شيكل شهريا 

)حسب توصية الرابطة األمريكية ملعالجي االتصال - ثالثة لقاءات أسبوعيا(، عالج طبيعّي وعالج وظيفي -عالج 

مجموع  للشهر.  شيكل   1.050 حوايل  أي  للقاء,  شيكل   250 حوايل  واحد(  من  أكرث  )ويفضل  أسبوعيا  واحد 

التكاليف الشهرية: 5.100 شيكل مثن عالجات طبية مكملة فقط )التفصيل يف جدول -تكاليف العائلة، مثال(.

يف عام 2012 أقيمت منظمة "ديسربكسيا إرسائيل" مببادرة اثنتني من األمهات: تاليا كرايم ونعام صباغ-شيمش 

)*يظهر املصطلحان "أبراكسيا" و" ديسربكسيا " هنا عىل التوازي(. تضم املنظمة حوايل 200 أهل.

يظهر استطالع آلراء األهايل أنه مل يتوفر يف غالبية األطر التي تعلم فيها األوالد طاقم مهنيني متخصصني يف مجال 

االتصال الداعم البديل ولنوع العالج الوظيفي والطبيعّي املطلوبني لالضطراب. 

 أقيمت يف وزارة الصحة لجنة برئاسة بروفيسور آرش أور نوي، مدير قسم تطّور الولد وتأهيله. يف التلخيص الذي 

قدمته )يف5/6/2013-( أوصت اللجنة بتعريف مجموعة معينة من أوالد يعانون من "أبراكسيا النطق" تحت 

تصنيف "درجة خطورة بالغة" - كأوالد يحّق إدراجهم يف فئة أوالد يعانون من اضطراب تطّوري خلقي، وعليه، 

فهم يستحقون سلة عالجات موسعة حتى 3 عالجات أسبوعيا، حتى سن 9 سنوات.

رغم عدم وجود معطيات حول انتشار هذا االضطراب بني السكان، فقد قّدر أعضاء اللجنة بأن يرتاوح عدد األوالد 

حلول  إىل  التوصل  يتم 

جهود  بفضل  فردية، 

األهايل. مل نحصل بعد عىل 

اعرتاف من مؤّسسة التأمني 

الوطني وصناديق املرىض.

املصابني بـ "أبراكسيا" بدرجة خطرية بني 100 و150  ولدا يف السنة. 

اقرتح أعضاء اللجنة طرح توصياتهم عىل املجلس القومي لطب األطفال ملناقشتها، 

ويف حال املصادقة عليها، ستقوم املديرية الطبية بتعميم منشور حول املوضوع. 

وجاء   ،2013 أيلول  يف  االتصال  ملعالجي  اإلرسائيلية  للجمعية  موقف  ورقة  صدرت 

الـ CASقد تستمر ما بعد  النطق، فإن خصائص  التأخري يف تطّور  أنه بخالف  فيها 

فرتة التطور يف الطفولة وذلك من خالل ظهور صعوبات يف مجايل القراءة والكتابة 

تويص   .)Lewis et al.، 2004( الحركية  للصعوبات  املرافقة  اللغوية  والصعوبات 

اللجنة بحصول هؤالء األوالد عىل عالج مكثف، وخاصة يف مراحل التدخل املبكرة. 
تعتمد فكرة هذه التوصية عىل الفرضية بأن قدرة الولد عىل بلوغ مرحلة النمو الطبيعّي يف النطق واإللقاء 

ستقّل إذا مل تتحقق يف مراحل النمّو والتطّور األوىل.

اللجنة القومية لطب األطفال رفضت هذه التوصيات وحولت الطلب إىل سلة الصحة التي رفضته أيًضا. 

تلخيص الوضع القائم: طرأ تحّسن طفيف فيام يتعلق بحلول داخل األطر الرتبوية ويف لجان االستثناءات, يتم 
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تقديم إرشاد يف الحضانات واملدارس، وهناك أطر تربوية صديقة للـ"أبراكسيا"، حيث يتعلم أوالد يعانون من 

الـ "أبراكسيا" و/أو تقدم فيها إرشادات حول االضطراب. لكن هذه الحلول فردية ومتعلقة بجهود األهايل، أما 

ا. كام ال يوجد حتى اآلن اعرتاف من مؤّسسة التأمني الوطني وصناديق املرىض.  الحل الشامل فام زال بعيدا جدًّ

بعكس ما يجري لدينا, نجد خارج البالد عّدة معايري متكن الدولة من االعرتاف باألوالد كأوالد مع إعاقة، حتى 

إذا مل تكن ضمن قامئة اإلعاقات املعروفة. ففي الواليات املتحدة مثال، ال نجد الـ "أبراكسيا" يف مرشد الحاالت 

املمكنة لإلعاقة )املعروف باسم "the blue book"(، لكن عندما يقدم األهل أدلة حول وجود صعوبات ملحوظة 

غري متالمئة مع سن الولد من الناحية الكالمية، فيمكنهم الحصول عىل مخصصات من التأمني الوطني األمرييك. 

ردود 

الوقوف  إىل  األهل  يضطر 

معقولة:  غري  خيارات  أمام 

عىل  كبرية  مبالغ  ينفقون  هل 

بإمكانية  يفرطوا  أو  حسابهم 

الستخالص  الطفل  تطوير 

القدرات الكامنة لديه.

مع  ولد  مخصصات  عىل  الحصول  يف  الولد  حّق  "يتقرر  الوطني:  التأمني  مؤّسسة 

إعاقة بناء عىل تقييم أداء الولد والعالجات التي يتلقاها حسب تعريفه كمصاب بـ 

"أبراكسيا". لذا، فإن عدم تعريف الـ "أبراكسيا" كاضطراب ال يحرم الولد من الحصول 

الحصول  األداء ورشوط  بتقييم  إعاقة، وإمنا يجعله منوطًا  عىل مخصصات ولد مع 

عىل مخصصات".

وزارة الرتبية: "يُدمج طالب يعانون من "أبراكسيا" يف أطر التعليم النظامي )كطالب 
لغوي/  تأخر  الخاّص )حضانات  التعليم  اإلحصائية( يف صفوف  الدمج  الحصول عىل دعم من سلة  يستحقون 

قرارات يف  النظامي(، حسب  التعليم  تعلم مركبة يف  لصعوبات  تربية خاصة  تطّوري/ صفوف  تأخر  حضانات 

لجان مختلفة بحسب القانون وذلك حسب أدائهم. ُوزع عىل األلوية خالل العام الدرايس 2014 مستند حول 

وجود لجنة استثناءات قطرية، وهي تجتمع لدراسة منح استحقاق لدعم أوسع من دعم خطة الدمج )دعم 

املتعارف  التشخيصات  قامئة  واردة يف  غري  مركبة  إعاقات  مع  الطلبات حول طالب  يف  اللجنة  تنظر  تفاضيل(. 

عليها - طالب لديهم "أبراكسيا" يتعلمون ضمن برنامج الدمج. تناقش اللجنة استحقاق الطالب للحصول عىل 

ميزانيات تفاضلية بهدف تقديم الدعم: ساعات تدريس/عالج، مالءمات من نوع تعلمي، تدريس وطرق تقديم 

امتحانات ودعم من قبل فتاة مساِعدة، كل هذا من خالل التطرق إىل أداء الطالب ومبراعاة الخطة العامة التي 

أُعدت يف املؤّسسة الرتبوية من أجله وباالعتامد عىل املستندات املقّدمة للجنة. سنقيم يف العام الدرايس 2015 

دورات تطوير مهني ملعلامت الحضانات وملعالجات االتصال لزيادة املعلومات حول االضطراب وللتطرق ملبادئ 

توجيهية لتلبية احتياجات الولد."

الرضر الالحق بالعائلة
هناك فجوة كبرية بني أوالد من عائالت غنية وفقرية. عىل األهل مواجهة خيارات صعبة للغاية: دفع مبالغ تصل 
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تقديم إرشاد يف الحضانات واملدارس، وهناك أطر تربوية صديقة للـ"أبراكسيا"، حيث يتعلم أوالد يعانون من 

الـ "أبراكسيا" و/أو تقدم فيها إرشادات حول االضطراب. لكن هذه الحلول فردية ومتعلقة بجهود األهايل، أما 

ا. كام ال يوجد حتى اآلن اعرتاف من مؤّسسة التأمني الوطني وصناديق املرىض.  الحل الشامل فام زال بعيدا جدًّ

بعكس ما يجري لدينا, نجد خارج البالد عّدة معايري متكن الدولة من االعرتاف باألوالد كأوالد مع إعاقة، حتى 

إذا مل تكن ضمن قامئة اإلعاقات املعروفة. ففي الواليات املتحدة مثال، ال نجد الـ "أبراكسيا" يف مرشد الحاالت 

املمكنة لإلعاقة )املعروف باسم "the blue book"(، لكن عندما يقدم األهل أدلة حول وجود صعوبات ملحوظة 

غري متالمئة مع سن الولد من الناحية الكالمية، فيمكنهم الحصول عىل مخصصات من التأمني الوطني األمرييك. 

ردود 

الوقوف  إىل  األهل  يضطر 

معقولة:  غري  خيارات  أمام 

عىل  كبرية  مبالغ  ينفقون  هل 

بإمكانية  يفرطوا  أو  حسابهم 

الستخالص  الطفل  تطوير 

القدرات الكامنة لديه.

مع  ولد  مخصصات  عىل  الحصول  يف  الولد  حّق  "يتقرر  الوطني:  التأمني  مؤّسسة 

إعاقة بناء عىل تقييم أداء الولد والعالجات التي يتلقاها حسب تعريفه كمصاب بـ 

"أبراكسيا". لذا، فإن عدم تعريف الـ "أبراكسيا" كاضطراب ال يحرم الولد من الحصول 

الحصول  األداء ورشوط  بتقييم  إعاقة، وإمنا يجعله منوطًا  عىل مخصصات ولد مع 

عىل مخصصات".

وزارة الرتبية: "يُدمج طالب يعانون من "أبراكسيا" يف أطر التعليم النظامي )كطالب 
لغوي/  تأخر  الخاّص )حضانات  التعليم  اإلحصائية( يف صفوف  الدمج  الحصول عىل دعم من سلة  يستحقون 

قرارات يف  النظامي(، حسب  التعليم  تعلم مركبة يف  لصعوبات  تربية خاصة  تطّوري/ صفوف  تأخر  حضانات 

لجان مختلفة بحسب القانون وذلك حسب أدائهم. ُوزع عىل األلوية خالل العام الدرايس 2014 مستند حول 

وجود لجنة استثناءات قطرية، وهي تجتمع لدراسة منح استحقاق لدعم أوسع من دعم خطة الدمج )دعم 

املتعارف  التشخيصات  قامئة  واردة يف  غري  مركبة  إعاقات  مع  الطلبات حول طالب  يف  اللجنة  تنظر  تفاضيل(. 

عليها - طالب لديهم "أبراكسيا" يتعلمون ضمن برنامج الدمج. تناقش اللجنة استحقاق الطالب للحصول عىل 

ميزانيات تفاضلية بهدف تقديم الدعم: ساعات تدريس/عالج، مالءمات من نوع تعلمي، تدريس وطرق تقديم 

امتحانات ودعم من قبل فتاة مساِعدة، كل هذا من خالل التطرق إىل أداء الطالب ومبراعاة الخطة العامة التي 

أُعدت يف املؤّسسة الرتبوية من أجله وباالعتامد عىل املستندات املقّدمة للجنة. سنقيم يف العام الدرايس 2015 

دورات تطوير مهني ملعلامت الحضانات وملعالجات االتصال لزيادة املعلومات حول االضطراب وللتطرق ملبادئ 

توجيهية لتلبية احتياجات الولد."

الرضر الالحق بالعائلة
هناك فجوة كبرية بني أوالد من عائالت غنية وفقرية. عىل األهل مواجهة خيارات صعبة للغاية: دفع مبالغ تصل 
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عادي.  أداء  اكتساب  ومن  قدراته  استغالل  من  الولد وحرمانه  بتطوير  التفريط  أو  شهريًّا  10.000 شيكل  إىل 

يعالجون  كيف  يعلمون  ماهرين  مهنيني  إىل عالج مكثف من  "أبراكسيا"  الـ  من  يعانون  الذين  األوالد  يحتاج 

هذا االضطراب. الـ "أبراكسيا" عىل أرض الواقع غري معرفة كاضطراب، لكن الوزارات املختلفة ال تعطي حلوال 

مالمئة لتلبية احتياجات الطالب، فيُحرم األهل من دعم الدولة ويضطرون لدفع مبالغ كبرية متّس بإعالة األرسة 

ولتخصيص أوقات طويلة لرعاية ولد خاّص عىل حساب باقي األوالد ماّم يرّض بتامسك املنظومة العائلية كلها.

 

نقطة ضوء
يف األيام األخرية بدأ أوالد مصابون بأمراض ضمورية تقدمية مثل مرض دوشن وبيكر يف تقايض مخصصات ولد 

مع إعاقة. يقف وراء هذا التغيري أهايل مناضلون، جمعية "خطوات صغرية" بدعم املحامية فالريي زيلخا من بيت 

ايزي شابريا مركزة منتدى منظامت األهايل من أجل أوالد مع إعاقات.

مصادر 
تقرير إجاميل للجنة التي أقيمت يف موضوع طرق التشخيص وكيفية تقديم العالج ألوالد يعانون من "أبراكسيا" لغوية، 05 حزيران 2013، توثيق: 

  31531313
 דוח מסכם של הוועדה שהוקמה בנושא דרכי אבחון וטיפול בילדים עם אפרקסיה )אפרקסיה( שפתית, כ"ז בסיוון, התשע"ג, 05 

יוני 2013, סימוכין: 31531313

ورقة موقف للجمعية اإلرسائيلية ملعالجي االتصال، "أبراكسيا النطق يف سن الطفولة"، أيلول 2013.  
 נייר עמדה של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת, " אפרקסיה של הדיבור בילדות", תשרי תשע"ד; ספטמבר 2013.

مبادئ تقديم خدمات يف مجال تطّور الولد من قبل صناديق املرىض 51/2006 وتعديالت لقانون التأمني الصحي الرسمي حول تقديم خدمات 

ألوالد يف نطاق التوحد. 
עקרונות מתן שירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים 51/2006 ותיקונים לחוק ביטוח בריאות מלכתי לגבי מתן 

שירותים לילדים בספקטרום האוטיסטי.

أنظمة التأمني الوطني )ولد مع إعاقة(، 2010.
תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, תש"ע-2010.

 – Applying for Social Security Disability Benefits for a Child with Apraxia , CASANA

The Childhood Apraxia of Speech Association of North America, August 7, 2013, http://www.apraxia-kids.org/library/

)/applying-for-social-security-disability-benefits-for-a-child-with-apraxia

 American Speech-Language-Hearing Association )2007(. Childhood Apraxia of

 .Speech

 Lewis,B.A., Freebairn, L.A., Hansen, A. J., Iyengar, S. K. &Taylor, H.G )2004(. School-age follow-up of children with

.childhood apraxia of speech. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 35, 122-140
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النفقات المتوقعة شهريا ���ة لديها طفل 
� من ابراكسيا:

يعا��

!

معالجة با�تصال
� ا��سبوع

ساعتان ��

250 شيكل للساعة الواحدة

        2,100 شيكل 
توصية اتحاد المعالجين في الو�يات المتحدة هي 3 ساعات في ا��سبوع.

من المهم أن نتذكر أن البساتين � تعمل على اللفظ، مشكلة رئيسية في ا�براكسيا

ع�ج طبيعّي
ساعة واحدة في ا��سبوع 

250-400 شيكل للساعة 

        1,050 شيكل فما فوق

معالجة وظيفية
ساعتان في ا��سبوع

250 شيكل للساعة 

        2,100 شيكل  

طالب جامعي للتدريب
4 ساعات في ا��سبوع

50-100 شيكل في الساعة

        1,890 شيكل فما فوق

هنالك حاجة لمعالجة �خراج الطفل من صف البستان �نه � يوجد اطار للظهر 
على أساس يومي

        2,500-4,000 شيكل 

مجموع النفقات 10,000 شيكل

₪

₪

₪

₪
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غياب املنالية اللغوية والثقافية هو عائق يعطل أداء 

الواقع  داخل  خاّصة  احتياجات  مع  ألوالد  عائالت 

املركب الذي تتواجد فيه. 

ناطقة  دولة  هي  إرسائيل  دولة  بأن  عادة  نفكر  إننا 

لغة  هي  العربية  بأن  تفيد  املعطيات  لكن  بالعربية، 

أبناء  من  إرسائيل  سكان  لنصف  بالنسبة  فقط  أم 

بلغات  ناطقون  فهم  الباقون  أما  فوق،  فام  عاًما   20

عرب؛  السكان  من  هناك حوايل 18%  أخرى.  أصلية 

حوايل %15 روس؛ %1-2 أثيوبيون. تبنّي بأن أكرث من 

350.000 شخص من سكان إرسائيل يفهمون العربية 

مبستوى أسايس فقط أو ال يفهمونها بتاتا، أضف إىل 

يفهم  املنطوقة  اللغة  يفهم  من  كّل  ليس  أنه  ذلك 

كلغة  بالروسية  الناطقني  من   58% املكتوبة.  اللغة 

فوق؛ 36%  فام  جيد  مبستوى  العربية  يقرأون  ال  أم 

جيد  أو  جيد  العربية مبستوى  يقرأون  ال  العرب  من 

الصحة ومواجهتها"، من قبل  املساواة يف  ا )عدم  جدًّ

قسم االقتصاد والتأمني الصحي الذي يشكل معالجة 

لدائرة  االجتامعي  االستطالع  ملعطيات  وتحليل 

اإلحصاء املركزية لعام 2011(.

باإلضافة لذلك, يستصعب الناطقون بالعربية كلغة أم 

استامرات  تعبئة  يف  الحكومية  اإلدارية  العربية  فهم 

حول  بحث  يشري  بالعربية.  رسمية  رسائل  وكتابة 

عدم املساواة يف الصحة ومواجهتها إىل عالقة مبارشة 

التوجه  وبني  اإلدارية  اللغة  فهم  عىل  القدرة  بني 

الذين  بني  من  بها.  واالستعانة  طبية  لتلقي خدمات 

صعوبات  بسبب  طبية  خدمة  تلقي  يستصعبون 

ال  شخص   155.000- حوايل  أي   ،-55.3% لغوية 

بينهم %53.3 يهود  يحصلون عىل خدمة طبية. من 

 )71.000 عرب    58% و  شخص   83.000 )حوايل 

يحصلون  ال  الذين  األشخاص  نصف  تقريبًا  شخص(. 

عىل خدمات طبية بسبب صعوبات لغوية هم يف سن 

الرسائل.  يف  املستعملة  العربية  اللغة  فهم  "استصعب 

بعد  وفقط  محتلنة.  غري  بالعربية  املتوفرة  االستامرات 

الحصول عىل مساعدة كبرية وبعد شهور طويلة, حصلنا 

ونصف  عام  حوايل  مرور  بعد  إعاقة  مخصصات  عىل 

من تشخيص الولد. استغرقت هذه العملية وقتا طويال 

نعاين  ما  يكفي  أال  لها.  داعي  ال  كبرية  جهوًدا  وتطلبت 

منه؟". 

هبة

32

معلومات غري متاحة لغويًا وثقافًيا: 

أهل يستصعبون الحصول عىل معلومات محتلنة بلغتهم
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الوالدية 22 حتى  40عاًما )عدم املساواة يف الصحة ومواجهتها(. 

َوَجدت أبحاث من السنوات املاضية حول جودة حياة العائالت بأن من املهّم فهم املهنيّني للسياق الثقايف التخاذ 

قرارات وخيارات العائالت )روت ونيكروج، 2006؛ 2011(. وعليه فرنى نتائج خطرية يف مجال انعدام املنالية 

الثقافية واللغوية. مثال، الحظنا توجيه أعداد أكرب من أوالد أثيوبيني مع احتياجات خاّصة إىل التعليم الخاّص بدال 

من دمجهم يف التعليم النظامي )تقرير العائالت الخاّصة، 2014-2013(. 

كبرية  أعداد  تحويل  نشهد  نحن 

من أوالد أثيوبيني مع احتياجات 

بدال  الخاّص  التعليم  إىل  خاّصة 

من دمجهم يف التعليم العادي.

منالية اللغة العربية
تعترب العربية لغة رسمية ثانية يف دولة إرسائيل التي يعيش فيها حوايل 1.709.900 

السكان,  غالبية  السكان.  من   20% حوايل  يشكلون   )2014 اإلحصاء،  )دائرة  عريب 

وخاصة النساء وهن املعتنيات الرئيسيات باألوالد يف القدس الرشقية يعرفون العربية 

وال يعرفون العربية. 

عىل  تقترص  كثرية,  معلومات  تحوي  التي  الهامة  اإلنرتنت  مواقع  من  الكثري  هناك 

العربية وال تحتوي إال عىل معلومات جزئية بالعربية، ناهيك عن إمكانيات أخرى 

متاحة  مناقصات، وغريها، وهي غري  املشاركة يف  أقساط،  دفع  استامرات،  تعبئة  مثل  العربية،  لناطقي  متاحة 

لناطقي العربية.  هناك فجوات يف موقع مؤّسسة التأمني الوطني يف صيغ االستامرات املركزية بني اللغتني العربية 

والعربية. فمثال: 

استامرة مخصصات ولد مع إعاقة محدثة بالعربية لكانون الثاين 2015، بينام النسخة العربية فمعدلة أليار 2008 

فقط وتنقصها بنود معينة.

استامرة "دعوى للحصول عىل مخصصات لخدمات خاّصة" بالعربية محدثة لكانون الثاين 2015، بينام النسخة 

العربية فمعدلة لشباط 2008 فقط. 

استامرة "طلب لفحص طبي لتحديد إعاقة يف التنقل" غري مرتجمة للعربية. 

العربية غري  الرتجمة  بأن  اكتشفنا  الحقوق. ومع ذلك،  استنفاد  الوطني فصال كامال يف موضوع  التأمني  أضاف 

مالمئة للصيغة العربية – من ناحيتي حجم املادة ومستوى التفصيل. هناك مواد كثرية غري مرتجمة للعربية، مثال: 

امتيازات ملتلقي مخصصات التأمني الوطني من مؤّسسات أخرى، أسئلة وإجابات، فحص إمكانية تلقي أكرث من 

نوع واحد من املخصصات، صناديق، مناقصات، وغريها. 

سلطة الرضائب – واجهة املوقع متوفرة بالعربية فقط. هناك مستند بالعربية حول نقاط استحقاق لعائالت أوالد 

مع احتياجات خاّصة، وفقط من يتقن العربية ميكنه الوصول إىل املستند املوجود يف صفحة داخلية.

نجد يف موقع وزارة الرتبية صفحة مفصلة بالعربية، لكن بعض الروابط توصلك إىل صفحات عربية. 

يظهر بحث أجراه صندوق إبراهيم )2013( أنه ال يوجد هناك ترشيع ملزم فيام يتعلق بالعربية وال توجد سياسة 
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عىل  تقترص  كثرية,  معلومات  تحوي  التي  الهامة  اإلنرتنت  مواقع  من  الكثري  هناك 
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نوع واحد من املخصصات، صناديق، مناقصات، وغريها. 

سلطة الرضائب – واجهة املوقع متوفرة بالعربية فقط. هناك مستند بالعربية حول نقاط استحقاق لعائالت أوالد 
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تنفيذية واضحة، حيث يُناقش كّل مجال وكّل موضوع بصورة مستقلة، وتعطى قرارات شبه عشوائية، ويف حاالت 

كثرية تُضطر املحكمة للتدخل وحسم األمر. وقد فحص البحث مواقع كثرية مل تكن غالبيتها مرتجمة للعربية. 

وحتى املواقع التي ُوِجَدْت فيها مضامني عربية فقد لوحظ وجود فجوة يف جودة املضمون العريب واملضمون 

العربي، حيث مل يكن املضمون العريب محدثا وال شامال بصورة كافية، وكانت جودته ومناليته أقّل من جودة 

املضامني بالعربية )صندوق إبراهيم، 2013(. 

منالية اللغة الروسية

ليست الروسية لغة رسمية يف إرسائيل، لكن بحسب االستطالع االجتامعي لدائرة اإلحصاء )2011( فإن حوايل 

%15 من سكان البالد يتحدثون الروسية كلغة أم. ومع ذلك فإن اللغة الروسية تغيب عن مواقع وزارة الرفاه، 

سلطة املياه وسلطة الرضائب، وهي ال تتوفر يف مواقع أخرى إال بصورة جزئية فقط كموقع وزارة الصحة. يف 

وزارة البناء واإلسكان الضغط عىل االستامرات ودفع األقساط مثال يوصلنا إىل صفحات عربية، وهذه هي حال 

غالبية االستامرات يف موقع التأمني الوطني،  وأيًضا فإننا مل نجد يف موقع وزارة الرتبية مستندات مرتجمة للروسية. 

منالية اللغة األمهرية 
بلغ عدد األثيوبيني يف إرسائيل يف نهاية عام 2013 حوايل 135.5 ألف نسمة، منهم 85.9 ألف شخص من مواليد 

أثيوبيا و49.6 ألف شخص من مواليد إرسائيل لكن أهاليهم ُولدوا يف هناك. تسكن غالبيتهم يف ألوية رئيسية: لواء 

املركز )حوايل %38( ولواء الجنوب )حوايل %24(. تتميز العائالت األثيوبية يف إرسائيل بوجود نسبة مرتفعة من 

األوالد لديها. %29 من مجمل السكان من ذوي األصول األثيوبية هم أوالد حتى سن 14 )دائرة اإلحصاء، 2014(. 

رغم أّن األثيوبيني يشكلون %2 من سكان إرسائيل، فهناك أهمية كبرية للمنالية اللغوية والثقافية بالذات لهذه 

الفئة بسبب صعوبات اقتصادية وأخرى تواجهها. 

بني مجمل  النسبة  بلغت  فيام  فقراء,  أوالد  تحوي  األثيوبية  العائالت  من  كان 44.7%  عامي 2011-2010  يف 

بني  من  العاملني  نسبة  تبلغ  والرفاه،  العمل  مجال  يف   .)2014 وحبيب،  )هندين   .17.8% اليهودية  العائالت 

األثيوبيني %72 لكنهم فقراء, حيث يتلقى %60 منهم الرعاية من وزارة الرفاه وذلك ألن غالبيتهم يعملون يف 

مجاالت تفتقر للطموح ولفرص التقدم. )ملكا مششة، 2014(. 

يقول ملكا مششة مدير وحدة املشاركة يف املجتمع يف الجمعية اإلرسائيلية التي تعمل من أجل يهود أثيوبيا: 

للغة األمهرية. نجد يف خدمات الصحة خدمات ترجمة بواسطة  أو استامرات مرتجمة  تقريبا ال توجد مواقع 

جمعية "تيني صحة" أو بواسطة وزارة الصحة. تعمل جمعية "تيني صحة" عىل تنفيذ مرشوع "صوت للصحة" 
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الذي تجرى يف إطاره حوايل 600 محادثة مرتجمة شهريًّا. تقدم الجمعية خدمات ترجمة لهيئات كثرية يف مجال 

الصحة مبا يف ذلك خدمات صحة عامة ومستشفيات كثرية. أما يف وزارة الرتبية فنجد مجرّسين يعملون يف مدارس 

ذات نسبة طالب أثيوبيني عالية، لكنهم ال يتطرقون إىل مدى معرفتهم للعربية. لذلك من الجائز أنه يف مدرسة 

يتعلم فيها طالب قالئل ال يعرفون هم و/أو أهاليهم العربية أن ال يحصلوا عىل خدمات تجسري, بينام يحصلون 

عليها يف مدرسة يتعلم فيها طالب أثيوبيون كثريون, يعرفون العربية وخدمات التجسري. "نتلقى مكاملات كثرية 

تطلب الرتجمة للجان التنسيب ونعرف حاالت يحرم فيها البعض من عالج طبي لعدم وجود مرتجم" كام يقول 

السيد ملكا مششة. نجد اللغة األمهرية يف كراسة حقوق عامة فقط يف موقع التأمني الوطني. 

القادمون الجدد

يربز حاجز اللغة ومشكلة املنالية لدى عائالت القادمني الجدد. نسبة القادمني الجدد القطرية حسب معطيات 

وزارة الهجرة واالستيعاب هي %14. نجد يف البالد 29 بلدية ومجلسا محليا ذات نسبة قادمني أعىل من النسبة 

الذين  الجدد  القادمون  حتى 

وتعلموا  طفولتهم  يف  هاجروا 

غالًبا  البالد،  يف  التعليم  أطر  يف 

لغوية  وساطة  إىل  يحتاجون  ما 

والنامذج  األنظمة  إلتاحة 

الحكومية.

القطرية )فيدملن، 2014(. يستصعب مهاجرون مع احتياجات خاّصة الحصول عىل 

كامل حقوقهم )Sandys،1998(. ال تحظى االحتياجات الخاّصة لدى األوالد بتعامل 

الئق من قبل السلطات، وال من قبل العائلة املشغولة بالهموم اليوميّة إلعالة 

األرسة. يتسبب انعدام املنالية اللغوية يف التشكيك مبقدمي خدمات الرفاه وذلك 

بسبب عدم اعرتاف وإدراك الجهاز )ابراهام، ناون، بن رايب وبرودسيك، 2013(. 

يشار إىل أن املهاجرين القدامى الذين هاجروا إىل البالد يف طفولتهم وتعلموا يف 

أطر تربوية يف البالد بحاجة يف حاالت كثرية إىل وساطة لغوية إلتاحة األنظمة 

واالستامرات الحكومية. 

ردود:

مؤّسسة التأمني الوطني: 

بدأنا يف األشهر األخرية عمليّة تحديث استامرات دعوى بالعربية يف موقع اإلنرتنت. ونحن نتواجد اآلن يف 

مرحلة متقدمة من عمليّة التحديث حيث ستكون كّل استامرات الدعوى يف نهاية هذه العملية معدلة 
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ومحدثة. سنقوم بعد عمليّة التحديث برتجمة استامرات غري متوفرة بالعربية وسنضعها يف املوقع. كام نعمل 

يف هذه األيام عىل متكني املكفوفني من تصفح موقع اإلنرتنت. 

وزارة الرفاه والخدمات اجتامعية: 

قامت الوزارة برتجمة موقع اإلنرتنت إىل العربية. وستقوم، يف مرحلة الحقة، برتجمته إىل لغات أخرى. 

سلطة الرضائب:

نشري يف البداية إىل أننا يف مراحل متقدمة من إقامة موقع السلطة بالعربية لتمكني الجمهور العريب من تصفح 

فيها الحقوق والخدمات. ال بّد من إزالة هذه الحواجز.

نقطة ضوء 

نرشت وزارة الصحة يف عام 2011 منشور املدير العاّم يف موضوع مالءمة وإتاحة الجهاز الصحي من الناحيتني 

الثقافية واللغوية. من بني املبادئ الواردة يف املنشور: االستامرات التي تستوجب توقيع املتعالج ستتوفر 

باللغة العربية، العربية، الروسية واإلنجليزية. سيكون مراكز للخدمات الهاتفيّة بالعربية، الروسية، اإلنجليزية 

واألمهرية يف املؤّسسات الصحية،  وكذلك األمر يف مراكز لخدمات الطوارئ. ويتوجب عىل كّل املنظامت 

املوقع واالطالع عىل مضامينه املتنوعة ومن ضمنها مرشد نقاط 

االستحقاق الخاصة مبن ال ميلك قدرة. من املهم اإلشارة إىل أن 

املعلومات املقّدمة يف املوقع هي مهنية وواسعة، تُحّدث بوترية 

كبرية ونبذل جهودنا إلتاحتها لعموم الناس، قدر اإلمكان، بلغات 

منوعة، لكننا نعي صعوبة إتاحة كّل املعلومات بكل اللغات. 

كام نجد يف املوقع معلومات يف مواضيع عامة مثل: خطة منحة 

عمل، حيث املرشد متوفر باللغة العربية، العربية، الروسية 

واألمهرية. تنرش كراسات املرشد للقادمني الجدد بالعربية 

واإلنجليزية، وحاليًا نعمل عىل ترجمتها للفرنسية. 

الرضر الالحق بالعائلة

للحواجز اللغوية والفهم الثقايف تأثري شمويل عىل العائلة 

الخاّصة. نحن نتكلم عن املّس باملساواة يف الفرص بني أوالد من 

عائالت ذات قدرات اقتصادية متباينة، وإلحاق الرضر بقدرة 

الولد عىل التعبري عن قدراته الداخلية، وبقدرة األهايل عىل 

رعاية أوالدهم وتنميتهم فقط ملجرد عدم فهم اللغة التي كتبت 
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واملؤّسسات يف الجهاز الصحي االستعداد لرتجمة مضامينها. هذا ما يفرس إمكانية الحصول عىل معلومات أكرب 

بلغات مختلفة واالستعانة بخدمات الرتجمة يف الجهاز الصحي املركب نسبيًّا.
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أوقات  عن  الخاّص  التعليم  إجازات  أوقات  تختلف 

التعليم  إجازات  ففي  النظامي.  التعليم  إجازات 

النظامي )مثل العرش، األنوار وما قبل الفصح(، تقام 

يف أطر التعليم الخاّص "برامج إجازة" أو كام تسمى 

"مخيم" )منشور املدير العام، 10 حزيران 2014(. يف 

املدارس االبتدائية أربعة أيام مخيم خالل عيد العرش، 

التي  اإلجازة  أيام يف  األنوار، ستة  أيام يف عيد  أربعة 

تسبق عيد الفصح، ويف العطلة الصيفية حتى الـ 14 

من شهر آب. 

يجب أن ينتهي الدوام التعليمي يف صفوف االتصال 

)منشور   16:45 الساعة  يف  قانونيّا،  املخيم،  أيام  يف 

املدير العاّم ن ح/9 أ(.

الواقع

هناك فرٌق شاسع بني القانون والواقع. تقرر صفوف 

اتصال كثرية يف مدارس ابتدائية بالتنسيق مع البلدية، 

إنهاء الدوام التعليمي يف الساعة 14:30. 

يظهر فحص أجرته "منظمة كيرش" أن املخيم ينتهي 

مثال، يف إحدى املدن الكربى يف الشامل بني الساعات 

13:00-13:30، ويف حيفا يف الساعة 14:00، ويف إحدى 

املدن الكربى يف الساحل يف الساعة 14:30، ويف إحدى 

  ،14:30 والساعة   16:00 الساعة  بني  الشارون  مدن 

حسب اليوم. ووجدنا يف بلدات كثرية أخرى خروقات 

قانونية حيث وصلت شكاوى كثرية يف هذا املوضوع 

إىل جمعية "ألوت" أيًضا. 

يُشار إىل أنّه ميكن تقصري الدوام مبوافقة األهل، لكن 

هذا اإلجراء املنظم ال ينفذ عادة. وحتى لو تم تنفيذ 

عىل  ليوافقوا  للضغٌط  األهل  منظم-يتعرّض  إجراء 

 "يتعلم ابني يف صّف إتصال ألوالد مع توحـّد يف مدرسة 

التعليمية يف  املدينة. خالل اإلجازات  ابتدائية عادية يف 

عيد األنوار، عيد العرش، اإلجازة التي تسبق عيد الفصح 

الصّف  يتعلم  أن  ينبغي  الصيفية،  العطلة  أيام  وغالبية 

لكنهم  نفسها،  املدرسة  يقام يف  تعليمي  إطار مخيم  يف 

يبلغوننا بأن دوام املخيم ينتهي يف الساعة 14:30. 

لحظة  فمنذ  عاديًّا.  ليس  الولد  هذا  بأن  اإلدراك  علينا 

ينتابُه  أن  دامئًا خشية  انتباها  يحتاج  البيت  إىل  وصوله 

نوبات غضب، فال ميكن تركه للحظة. ال أستطيع القيام 

حتى  وال  التنظيف  الغسيل،  الجيل،  البيت:  بأعامل 

الخروج من البيت وتركه مع مرافقة لتعتني به.

أنا أعمل خارج البيت وهذا أمر غري بسيط. يف الصيف 

قبل ساعة ونصف من  يوميا  العمل  أغادر  األخري كنت 

انتهاء الدوام، فخصم يل املشغل ألف شيكل من أجري، 

يل  السامح  عىل  الشكر  له  أقدم  أن  فيجب  ذلك  ورغم 

الكالم  بهذا  أرصح  ال  فصيل.  وعدم  العمل  مبواصلة 

للمدرسة. فأنا أخاف". 

عينبال
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تقصري الدوام. 

تتواجد صفوف اتصاالت غالبًا يف منطقة يلفها عدم وضوح بني التعليم النظامي الذي "يستضيفها" )مل نستخدم 

املصطلح صدفة(، والتعليم الخاّص. يشعر األهل، يف حاالت كثرية، أن املدرسة العادية "تصنع معروفا" أو "تقدم 

مساعدة" باستضافتها لصف التعليم الخاّص بني جدرانها، ولذا فإنهم يخافون "إثارة غضب" إدارة املدرسة أو 

برصاحة  التحدث  يخافون  هم 

حتى  بهم.  الالحق  الرضر  عن 

أن بعضهم طلب عدم ذكر اسم 

املكان أو حتى اسم املنطقة.

مسؤويل البلدية. 

الحاالت ويجد تعليالت خالقة  الدوام يف بعض  الطاقم نفُسُه مشاكل تقصري  يدرك 

يعمل   14:30 "حتى  )مثال:  رشعية  غري  بصورة  الدوام  لتقصري  مهني  تربير  إلعطاء 

هذه  عن  التنازل  يفضلون  ولذا  األوالد،  يعرف  ال  طاقم  يحرض  ثّم  الدائم،  الطاقم 

االدعاءات  هذه  إىل  االستامع  عند   .)" الطاقم  إنعاش  "يستوجب  أنه  أو  الساعات 

املغيظة نتساءل: أليس من مسؤولية املدرسة تقديم أفضل حّل؟ أال نستطيع العثور 

الدائم؟ هل كانت أية رشكة باصات ستعطل خطوط الخدمة يف  عىل طاقم ماهر يستفيد من تجربة الطاقم 

ساعات الظهر لعدم إيجاد سائقني أكفاء مثال؟ 

تتمثل عالقات التعلق بني املدرسة واألهايل أيًضا يف خوف األهايل من اإلفصاح عن الرضر الالحق بهم. وقد طلب 

بعضهم عدم ذكر اسم املكان وال حتى املنطقة. وكان انطباعنا أّن األهايل يخافون اإلساءة إىل أوالدهم إذا طرحوا 

املوضوع. وهذه بحد ذاتها تعترب شهادة عجز للجهاز نفسه. 

التقليص يكون عادة يف ساعات ينبغي عىل السلطة  هناك سؤال مثري آخر حول املال". نشأ لدينا انطباع بأن 

متويلها، وهكذا ينشأ لقاء مصالح مقلق بني املدرسة – التي تنظر إىل املخيم كـ "وجع رأس" وهي غري معنية 

بتوظيف طاقم إضايف، وبني السلطة املحليّة التي توفر عىل نفسها إنفاق مستحقات الساعات املقلصة. تربح 

الجهتان من التقليص، وتكون العائالت هي من يدفع الثمن. عندما راجعنا السلطات املحليّة تلقينا ردود فعل 

تدّل عىل عدم فهم العالقة بني املدارس واألهايل. وجاء يف غالبية ردود الفعل: "مل تصلنا شكاوى حتى اآلن". 

نعتقد بأن الخطيئة األوىل هي إتاحة املجال لتقصري الدوام الواجب إنهاؤه يف الساعة 16:45. فقط إذا كان هناك 

أهال يطالبون بتغيري الواقع، فيمكن التفكري باألمر عرب سلسلة ضوابط للحفاظ عىل األهايل املستضعفني الذين 

يقفون أمام جهاز ميلك نفوذ كبري.

رد وزارة الرتبية
تقسم األطر الرتبوية يف اإلجازات إىل قسمني: تفعيل املخيم عن طريق وزارة الرتبية وإكامل الساعات من قبل 

السلطة، بواسطة قوة برشية يتّم تجنيدها وتأهيلها للعمل حتى الساعة 16:45. تم التأكيد عىل هذا األمر يف 

الساعة 14:30  الدوام يف  انتهى  إذا  العليا.  العدل  العاّم بخصوص اإلجازات وكذلك عرب محكمة  املدير  منشور 

فنستنتج بأن السلطة مل تواصل يف تقديم الخدمة. يرسنا تلقي معلومات مركزة وأن نعالج بواسطة الحكم املحيّل 
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تقصري الدوام. 

تتواجد صفوف اتصاالت غالبًا يف منطقة يلفها عدم وضوح بني التعليم النظامي الذي "يستضيفها" )مل نستخدم 

املصطلح صدفة(، والتعليم الخاّص. يشعر األهل، يف حاالت كثرية، أن املدرسة العادية "تصنع معروفا" أو "تقدم 

مساعدة" باستضافتها لصف التعليم الخاّص بني جدرانها، ولذا فإنهم يخافون "إثارة غضب" إدارة املدرسة أو 

برصاحة  التحدث  يخافون  هم 

حتى  بهم.  الالحق  الرضر  عن 

أن بعضهم طلب عدم ذكر اسم 

املكان أو حتى اسم املنطقة.

مسؤويل البلدية. 

الحاالت ويجد تعليالت خالقة  الدوام يف بعض  الطاقم نفُسُه مشاكل تقصري  يدرك 

يعمل   14:30 "حتى  )مثال:  رشعية  غري  بصورة  الدوام  لتقصري  مهني  تربير  إلعطاء 

هذه  عن  التنازل  يفضلون  ولذا  األوالد،  يعرف  ال  طاقم  يحرض  ثّم  الدائم،  الطاقم 

االدعاءات  هذه  إىل  االستامع  عند   .)" الطاقم  إنعاش  "يستوجب  أنه  أو  الساعات 

املغيظة نتساءل: أليس من مسؤولية املدرسة تقديم أفضل حّل؟ أال نستطيع العثور 

الدائم؟ هل كانت أية رشكة باصات ستعطل خطوط الخدمة يف  عىل طاقم ماهر يستفيد من تجربة الطاقم 

ساعات الظهر لعدم إيجاد سائقني أكفاء مثال؟ 

تتمثل عالقات التعلق بني املدرسة واألهايل أيًضا يف خوف األهايل من اإلفصاح عن الرضر الالحق بهم. وقد طلب 

بعضهم عدم ذكر اسم املكان وال حتى املنطقة. وكان انطباعنا أّن األهايل يخافون اإلساءة إىل أوالدهم إذا طرحوا 

املوضوع. وهذه بحد ذاتها تعترب شهادة عجز للجهاز نفسه. 

التقليص يكون عادة يف ساعات ينبغي عىل السلطة  هناك سؤال مثري آخر حول املال". نشأ لدينا انطباع بأن 

متويلها، وهكذا ينشأ لقاء مصالح مقلق بني املدرسة – التي تنظر إىل املخيم كـ "وجع رأس" وهي غري معنية 

بتوظيف طاقم إضايف، وبني السلطة املحليّة التي توفر عىل نفسها إنفاق مستحقات الساعات املقلصة. تربح 

الجهتان من التقليص، وتكون العائالت هي من يدفع الثمن. عندما راجعنا السلطات املحليّة تلقينا ردود فعل 

تدّل عىل عدم فهم العالقة بني املدارس واألهايل. وجاء يف غالبية ردود الفعل: "مل تصلنا شكاوى حتى اآلن". 

نعتقد بأن الخطيئة األوىل هي إتاحة املجال لتقصري الدوام الواجب إنهاؤه يف الساعة 16:45. فقط إذا كان هناك 

أهال يطالبون بتغيري الواقع، فيمكن التفكري باألمر عرب سلسلة ضوابط للحفاظ عىل األهايل املستضعفني الذين 

يقفون أمام جهاز ميلك نفوذ كبري.

رد وزارة الرتبية
تقسم األطر الرتبوية يف اإلجازات إىل قسمني: تفعيل املخيم عن طريق وزارة الرتبية وإكامل الساعات من قبل 

السلطة، بواسطة قوة برشية يتّم تجنيدها وتأهيلها للعمل حتى الساعة 16:45. تم التأكيد عىل هذا األمر يف 

الساعة 14:30  الدوام يف  انتهى  إذا  العليا.  العدل  العاّم بخصوص اإلجازات وكذلك عرب محكمة  املدير  منشور 

فنستنتج بأن السلطة مل تواصل يف تقديم الخدمة. يرسنا تلقي معلومات مركزة وأن نعالج بواسطة الحكم املحيّل 
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تطوير الخدمة من قبل السلطة ومتديد الدوام يف اإلجازة حتى الساعة 16:45.

الرضر الالحق بالعائلة

بعكس األوالد العاديني الذين تتاح لهم إمكانيات جمة يف اإلجازات: أجداد وجدات، جليسة أطفال، مخيامت 

عادية وحتى إمكانية البقاء لوحدهم يف البيت أحيانًا، فإن أوالد مع احتياجات خاّصة يتطلبون عالًجا ومراقبة 

ع ساعات تربوية أطول يف املدرسة ألوالد التعليم الخاّص، وعليه  خاّصة. هذه هي الفكرة من وراء تخصيص املرشِّ

فإّن املّس بها ينتقص من قدرة األهل عىل إعالة أفراد أرستهم وعىل أدائهم الطبيعّي، وذلك ألن ساعات دوامهم 

يف العمل تصبح أقرص بكثري خالل هذه الفرتات.

إّن املشكلة األصعب هي ظاهرة استغالل عدم وعي األهل لحقوقهم بصورة مهينة، يف بعض الحاالت، واستغالل 

اعتامدهم الكبري عىل الجهاز وخوفهم من الشكوى، يف حاالت أخرى. 

إننا نلتقي بأهاٍل مستضعفني يخشون املطالبة بحقوقهم، لكن علينا أن نتذكر أن هذه الحقوق أشبه باألكسجني 

بالنسبة لهم، فهي رضورية لقدرتهم عىل العمل وتلبية باقي احتياجات العائلة. 

مصادر מקורות
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החינוך המיוחד וקיצור יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל התשע"ה. 

منشور املدير العاّم لوزارة الرتبية. )أيلول 1988(. ساعات التعليم يف أطر التعليم الخاّص. 
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. )נח/9 )א(, ספטמבר 1988(. שעות הלימוד במסגרות החינוך המיוחד.
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الجديد للعمل ��
� مجموعته 

• التعرف بشكل شخ�¹ ع³ ا�¬و�د ��
� يحتاجها ا�¬و�د 

©ªع�جات خاّصة ال •
• توف�� أدوية للمن يحتاج، بموافقة الطبيب والعائلة

� حا�ت الطوارئ والضيق
• التÂف ��

• مراعاة تعليمات الس�مة

للقص والحفظ.
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� طاقم  هو صعوبة تعي��
والذي � يعرف ا��و�د

يرات المتكررة أحد الت��
من ِقَبل المدرسة,

من منشور المدير العاّم 1998/ 10 (ج) 

من منشور المدير العاّم 1998/ 10 (ج)

� ا��جازات:
برامج عمل أطر التعليم الخاّص ��

� صفوف ط�ب مع تخلف شديد/عميق وبحاجة لخدمات تمريضية... 
��

 �
تخلف متوسط... شلل دماغي... توّحد ... اضطرابات نفسية شديدة... ��

� والذين �  � أو ط�ب جامعي¦� � تستوجب توظيف معلم¦�
©ªالحا�ت ال

يعرفون ا�¬و�د و� يعرفهم ا�¬و�د, يبدأ توظيف المرشد الجديد قبل 
� سيعمل فيها.

©ªأسبوع من ا��جازة ا�¬و± ال

المرشد  الحضانة ع³ تحض��  أو  المدرسة  تعمل  ا�¬سبوع  خ�ل هذا 
� ع³ المواضيع التالية: ك�� � ا��جازة مع ال�©

الجديد للعمل ��
� مجموعته 

• التعرف بشكل شخ�¹ ع³ ا�¬و�د ��
� يحتاجها ا�¬و�د 

©ªع�جات خاّصة ال •
• توف�� أدوية للمن يحتاج، بموافقة الطبيب والعائلة

� حا�ت الطوارئ والضيق
• التÂف ��

• مراعاة تعليمات الس�مة

للقص والحفظ.
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دولة  يف  شائك  مجال  هو  النفسيّة  الصحة  مجال 

لعموم  ووظائف  ميزانيات  قلة  من  يعاين  إرسائيل، 

أن  سنجد  عميقا  فحًصا  أجرينا  إذا  الدولة.  سكان 

أوضاع الخدمات النفسيّة يف املجتمع العريب البدوي 

يف الجنوب أكرث صعوبة. 

)دائرة  عريب   1.709.900 حوايل  البالد  يف  يسكن 

)غري  العربية  البلدات  يف  يسكن   .)2014 اإلحصاء، 

املختلطة( حوايل 1.165.500 عريب )زعريا، 2014(.

يستطيع القارصون والبالغون يف غالبية األلوية تلقي 

النفسيّة  للصحة  األقل  عىل  واحدة  عيادة  يف  العالج 

يف البلدة العربية )ما عدا يف حيفا، حيث يوجد فرع 

كلها  النقب  منطقة  يف  نجد  فال  ذلك  مع  للبالغني(. 

عيادة واحدة لرعاية القارصين يف أّي بلدة عربية.

يف تاريخ 1 متوز 2015 ستنقل املسؤولية عىل خدمات 

الصحة النفسيّة من وزارة الصحة إىل صناديق املرىض 

)موقع  النفسيّة  الصحة  مجال  يف  اإلصالح  من  كجزء 

وزارة الصحة(. أي أّن صناديق املرىض ستقوم تدريجيًّا 

بفتح عيادات للصحة النفسيّة وتكون مسؤولة عنها. 

فستكون  بها  وعدونا  التي  العيادات  كّل  فتحت  إذا 

 11 يف  عيادة   16 اإلصالح  موعد  رسيان  حتى  لدينا 

بلدة عربية، مبا فيها رشق القدس. لكن الوضع يف لواء 

يُتوقع فتح عيادة خاّصة  الجنوب لن يتغري حيث ال 

بالقارصين العرب هناك.

املجتمع البدوي يف النقب
يبلغ عدد البدو يف النقب حوايل 220,000 شخص، من 

ضمنهم سكان القرى غري املعرتف بها. يسكن حوايل 

"نحن نسافر من رهط إىل أم الفحم من أجل فحوصات 

التشخيص ولنكون يف متابعة طبية لوضع ابننا. الطريق 

طويلة والسفر مرهق لكننا نريد الوصول إىل عيادة فيها 

معالجون عرب، حيث تفهمنا السكرترية التي تحدد لنا 

موعًدا يف العيادة". 

حال

42

نقص يف خدمات الصحة النفسّية يف املجتمع البدوي يف الجنوب: 

أكرث من 120.000 ولد محرومون من عيادة صحة نفسية مالمئة 
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70,000 حتى 90,000 بدوي بدون تنظيم سكنهم )من مسّودة القانون -قانون تنظيم سكن البدو يف النقب، 

2013(. يصنف بدو النقب يف املكان األخري يف السلم االجتامعي-االقتصادي يف إرسائيل. نسبة البطالة يف النقب 

أعىل من نسبتها يف املجتمع اإلرسائييل، واملستوى التعليمي أقّل باملقارنة مع عموم املجتمع يف إرسائيل. السكان 

البدو أصغر من السكان اليهود ومن باقي السكان العرب يف إرسائيل. هناك أكرث من 120,000 ولد يف املجتمع 

النطاق  بني %7 و-22%  ترتاوح  نفسية يف إرسائيل  يواجهون مشاكل  الذين  الشباب  نسبة  النقب.  البدوي يف 

املوجود لدى أوالد وشباب يف دول العامل )ربينوفيتش، 2013(- بحسب هذا فمن املتوقع أن يرتاوح عدد أوالد 

النقب الذين يواجهون مشاكل نفسية ما بني 8.400 و 26.400. 

أهمية العالج املالَءم ثقافيا ولغويا

املجتمع البدوي هو مجتمع تحكمه منظومة أصول وقواعد ثقافية مختلفة، فالقضية أبعد من مجرد فهم اللغة 

بحد ذاتها، حيث هناك أهمية كبرية لفهم السياق الثقايف للمتعالج. من أجل معالجة شخص ينتمي إىل هذا 

املجتمع ال بّد من االطالع عىل قيم وعادات محيطه وال بد من فهم القيم العائلية التي يحتكم إليها أسلوب 

العمل املميز )منور-بنياميني، 2008(.

عدم توفر قوة برشية ناطقة بالعربية ملّمة بالثقافة البدوية هو أمر حاسم ال سيام يف مجال الصحة النفسية. 

لحقوق  أطباء  منظمة  أعّدته  والذي  إرسائيل  يف  للفلسطينيني  النفسيّة  الصحة  تقرير حول خدمات  يف  نطالع 

املعالـِج  فهم  لعدم  نتيجة  ُذهان  لديهم  كمن  األوالد  بعض  فيها  َص  ُشخِّ حاالت  حول   ،2013 عام  يف  اإلنسان 

للمريض. يورد التقرير أقوال السيدة كريستيان اسكندر من مركز "لطيف" للصحة النفسيّة حيث تقول: "كمثال, 

حرض إلينا شاب قامت أمه بإحراق نفسها أمامه وتلقى عالًجا طوال نصف عام، وعندما وصل إلينا كان يتناول 

أدوية كثرية وبدأ يتعالج لدينا. مع الوقت فهم املعالـِج أن هذا الفتى غري مريض... املعالج اليهودي الذي فحصه 

يف السابق مل يفهمه فاستنتج خطأً بأن لديه ُذهان... ويف حالة أخرى، حرض إىل العيادة ولد تعرّض للعنف من قبل 

أحد معلميه فانتابته وساوس الذعر، وتلقى يف بلدته دواء تسبّبت أعراضه بحدوث هذيان لديه. عندما تعالج 

يف قسم الطوارئ التابع للمستشفى كتبت الطبيبة هناك بأنه مريض بالذهان، لكن د. جرسيلة كرمون )طبيبة 

نفسية، مديرة مركز "لطيف" للصحة النفسيّة يف مدينة أم الفحم وعيادة يف شفاعمرو ورئيسة اللجنة اإلدارية 

لجمعية أطباء لحقوق اإلنسان( شخصت بأنه غري مريض وأنه ليس بحاجة لتناول أدوية". 

أهمية املنالية الجغرافية والثقافية للعالج 

تلبّي  أن  ينبغي  ولذا  السكنية،  التجمعات  يف  نفسية  مشاكل  يواجهون  الذين  والشباب  األوالد  غالبية  تسكن 

)أوالد  أمام عائلته  الخاّص  الولد  تربية  املتنوعة، وأن تسّهل ظروف  احتياجاتهم  التجمعات  الخدمات يف هذه 

العالجات  تقّدم   .)2013 والرتبية،  الرفاه،  الصحة،  أجهزة  يف  وخدمات  حقوق  نفسية:  اضطرابات  مع  وشباب 
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70,000 حتى 90,000 بدوي بدون تنظيم سكنهم )من مسّودة القانون -قانون تنظيم سكن البدو يف النقب، 

2013(. يصنف بدو النقب يف املكان األخري يف السلم االجتامعي-االقتصادي يف إرسائيل. نسبة البطالة يف النقب 

أعىل من نسبتها يف املجتمع اإلرسائييل، واملستوى التعليمي أقّل باملقارنة مع عموم املجتمع يف إرسائيل. السكان 

البدو أصغر من السكان اليهود ومن باقي السكان العرب يف إرسائيل. هناك أكرث من 120,000 ولد يف املجتمع 

النطاق  بني %7 و-22%  ترتاوح  نفسية يف إرسائيل  يواجهون مشاكل  الذين  الشباب  نسبة  النقب.  البدوي يف 

املوجود لدى أوالد وشباب يف دول العامل )ربينوفيتش، 2013(- بحسب هذا فمن املتوقع أن يرتاوح عدد أوالد 

النقب الذين يواجهون مشاكل نفسية ما بني 8.400 و 26.400. 

أهمية العالج املالَءم ثقافيا ولغويا

املجتمع البدوي هو مجتمع تحكمه منظومة أصول وقواعد ثقافية مختلفة، فالقضية أبعد من مجرد فهم اللغة 

بحد ذاتها، حيث هناك أهمية كبرية لفهم السياق الثقايف للمتعالج. من أجل معالجة شخص ينتمي إىل هذا 

املجتمع ال بّد من االطالع عىل قيم وعادات محيطه وال بد من فهم القيم العائلية التي يحتكم إليها أسلوب 

العمل املميز )منور-بنياميني، 2008(.

عدم توفر قوة برشية ناطقة بالعربية ملّمة بالثقافة البدوية هو أمر حاسم ال سيام يف مجال الصحة النفسية. 

لحقوق  أطباء  منظمة  أعّدته  والذي  إرسائيل  يف  للفلسطينيني  النفسيّة  الصحة  تقرير حول خدمات  يف  نطالع 

املعالـِج  فهم  لعدم  نتيجة  ُذهان  لديهم  كمن  األوالد  بعض  فيها  َص  ُشخِّ حاالت  حول   ،2013 عام  يف  اإلنسان 

للمريض. يورد التقرير أقوال السيدة كريستيان اسكندر من مركز "لطيف" للصحة النفسيّة حيث تقول: "كمثال, 

حرض إلينا شاب قامت أمه بإحراق نفسها أمامه وتلقى عالًجا طوال نصف عام، وعندما وصل إلينا كان يتناول 

أدوية كثرية وبدأ يتعالج لدينا. مع الوقت فهم املعالـِج أن هذا الفتى غري مريض... املعالج اليهودي الذي فحصه 

يف السابق مل يفهمه فاستنتج خطأً بأن لديه ُذهان... ويف حالة أخرى، حرض إىل العيادة ولد تعرّض للعنف من قبل 

أحد معلميه فانتابته وساوس الذعر، وتلقى يف بلدته دواء تسبّبت أعراضه بحدوث هذيان لديه. عندما تعالج 

يف قسم الطوارئ التابع للمستشفى كتبت الطبيبة هناك بأنه مريض بالذهان، لكن د. جرسيلة كرمون )طبيبة 

نفسية، مديرة مركز "لطيف" للصحة النفسيّة يف مدينة أم الفحم وعيادة يف شفاعمرو ورئيسة اللجنة اإلدارية 

لجمعية أطباء لحقوق اإلنسان( شخصت بأنه غري مريض وأنه ليس بحاجة لتناول أدوية". 

أهمية املنالية الجغرافية والثقافية للعالج 

تلبّي  أن  ينبغي  ولذا  السكنية،  التجمعات  يف  نفسية  مشاكل  يواجهون  الذين  والشباب  األوالد  غالبية  تسكن 

)أوالد  أمام عائلته  الخاّص  الولد  تربية  املتنوعة، وأن تسّهل ظروف  احتياجاتهم  التجمعات  الخدمات يف هذه 

العالجات  تقّدم   .)2013 والرتبية،  الرفاه،  الصحة،  أجهزة  يف  وخدمات  حقوق  نفسية:  اضطرابات  مع  وشباب 
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يواجهها  أخرى  مشكلة  هناك  كبرية.  أهمية  الجغرافية  فللمسافة  ولذا  أسبوعيًّا،  مرة  بوترية  للمحتاج  النفسيّة 

املجتمع البدوي، وهي مشكلة املناليّة. فاملواصالت بني القرى البدوية نفسها وبني مدن أخرى ضئيلة )من عوائق 

إىل فرص -املواصالت العامة يف البلدات العربية -مستند سياسة عدد 5 ترشين الثاين 2012(. ترتاوح مّدة السفر 

بني نصف ساعة وساعة وربع يف مواصالت عامة تعتمد عىل جمع املسافرين. املشكلة يف القرى غري املعرتف بها 

أكرث تعقيًدا ألّن الطرق فيها غري معبدة، ويجب السفر فيها للوصول إىل بلدة كبرية فيها خطوط باص. أضف إىل 

ذلك أن دفع مبلغ السفر -حوايل 10 شيكل يف كّل اتجاه قد يثقل كاهل العائلة املضطرة للسفر إذا كانت هناك 

حاجة لعدة عالجات. كام أن النساء يف بعض العائالت والقبائل ال يسافرن وحدهن إىل خارج البلدة، ماّم يعني 

أن السفر إىل مدينة برئ السبع سيتطلب من الزوج مرافقة زوجته إىل العالج، أما إذا كانت العيادة يف البلدة 

فتستطيع املرأة السفر إىل العالج بدون مرافقة زوجها. 

"تتسبب قلة خدمات الصحة النفسيّة إىل جانب ضعف شبكة املواصالت العامة يف تعّذر وصول أشخاص يف حالة 

اجتامعية اقتصادية ضعيفة إىل عيادات بعيدة عن بيوتهم، مع العلم أنهم ال يستطيعون متويل خدمات صحة 

نفسية يف السوق عىل حسابهم" – كام ورد يف تقرير أجرته منظمة أطباء لحقوق اإلنسان يف عام 2013 حول 

خدمات الصحة النفسيّة للفلسطينيني يف إرسائيل.

تدل األبحاث عىل أنه يف التفاعل ما بني أصحاب االختصاص املهنّي واألهايل يف املجتمع البدوي, ال بّد من مراعاة 

الصعوبات املنالية ألهال من هذا املجتمع )منور -بنياميني، 2008(.

خالل جلسة عقدتها منظمة "بزخوت" ومنظمة أطباء لحقوق اإلنسان مع رؤساء سلطات محلية يف الجنوب، من 

بينهم رئيسا بلدية رهط ومجلس حورة ومع مندويب وزارة الصحة، تبنّي بأن رؤساء السلطات البدوية يتطلعون 

إىل إقامة عيادات صحة نفسية لألوالد يف بلداتهم، لكنهم سيستعينون حاليا بعيادة برئ السبع. 

نقص يف املهنّيني العرب

تعزى بعض صعوبات تقديم الخدمات املالمئة للجمهور العريب إىل النقص الشديد يف أخصائيّني نفسيني عرب )من 

مراسالت بني مركز املعلومات والبحث الربملاين ووزارة الصحة(، كام يبدو هناك فقط ما بني 7-5 أخصائيّني نفسيني 

عرب مختصني يف مجال األوالد املراهقني يف البالد. يف االتفاق الجامعي الجديد املوقع عام 2011 بني أصحاب 

العمل يف املستشفيات العامة – حكومة إرسائيل، خدمات الصحة العامة والنقابة التمريضية هداسا وبني النقابة 

النفس للولد كمهنة يف ضائقة، ولذا قّدمت هبات وامتيازات للمتخصصني.  الطبية – تم االعرتاف مبهنة طب 

متخضت االمتيازات عن نتائج طيبة. حصل 14 متخصصا يف عام 2013 عىل شهادة أخصايّئ يف موضوع الطب 

دفيدوفيتش،  )كوخ  األخرية  الست  السنوات  يف  املجال  لهذا  خريجني  عدد  أكرب  وهو  واملراهق،  للولد  النفيّس 

2014(. لكن عدد األخصائينّي النفسيني العرب مل يرتفع كثريًا. من أسباب ذلك: ادعاءات لتحيز ثقايف يف امتحانات 

تأهيل أخصائيّني نفسيني ألوالد وشباب ألنهم طولبوا بتوصيف حالة نفسية مرضية ملريض يهودي، صعوبة يف 
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إيجاد أماكن تخصص يف املجتمع العريب وغريها )أطباء لحقوق اإلنسان(. 

ردود 
مل يصلنا رّد من وزارة الصحة املسؤولة حتى متوز 2015 عن عيادات الصحة النفسيّة )وبعد اإلصالح ستواصل يف 

تفعيل العيادات(. 

خدمات الصحة العامة التي تفتح يف إطار اإلصالح عيادات للصحة النفسيّة يف الجنوب ويف املجتمع العريب تشري 

إىل إقامة عيادة للكبار يف مدينة رهط وإىل أّن هناك عيادات للصحة النفسيّة للقارصين يف مستشفى سوروكا. 

كام أشارت إىل أنه أقيمت عيادات لرعاية قارصين عرب مؤخرًا يف باقة الغربية والطيبة، ومن املفروض فتح 

عيادات يف النارصة، كفر ياسيف وشفاعمرو، وأنه أقيمت يف مدينة القدس عيادة للقارصين والبالغني يف البلدة 

القدمية. 

أظهر فحص قامت به "منظمة كيرش" أنه يوجد حاليا يف مستشفى سوروكا عامل اجتامعي عريب واحد، كام أّن 

غالًبا ما تقّدم عالجات نفسية 

مرة أسبوعيا حتى ال تكون 

هناك أهمية كبرية للمسافة 

الجغرافية.

السفر ملدة طويلة )قد يستمّر أكرث من ساعة يف املواصالت العامة( إىل مدينة برئ 

السبع يعيق تلقي عالج نفيس منتظم.

 

الرضر الالحق بالعائلة

يفرض الواقع الحايل عىل العائلة مواجهة ظروف قاسية، فال ميكن تلقي عالج مكثف 

إال عن بُعد, ويستلزم غياب أحد الوالدين أو كليهام عن البيت ويرتبط بنفقات كبرية 

 . تعيق تلقي العالج ويكبّد العائالت مثنا كبريًا مهام يكن خيارهنَّ



1054545

إيجاد أماكن تخصص يف املجتمع العريب وغريها )أطباء لحقوق اإلنسان(. 

ردود 
مل يصلنا رّد من وزارة الصحة املسؤولة حتى متوز 2015 عن عيادات الصحة النفسيّة )وبعد اإلصالح ستواصل يف 

تفعيل العيادات(. 

خدمات الصحة العامة التي تفتح يف إطار اإلصالح عيادات للصحة النفسيّة يف الجنوب ويف املجتمع العريب تشري 

إىل إقامة عيادة للكبار يف مدينة رهط وإىل أّن هناك عيادات للصحة النفسيّة للقارصين يف مستشفى سوروكا. 

كام أشارت إىل أنه أقيمت عيادات لرعاية قارصين عرب مؤخرًا يف باقة الغربية والطيبة، ومن املفروض فتح 

عيادات يف النارصة، كفر ياسيف وشفاعمرو، وأنه أقيمت يف مدينة القدس عيادة للقارصين والبالغني يف البلدة 

القدمية. 

أظهر فحص قامت به "منظمة كيرش" أنه يوجد حاليا يف مستشفى سوروكا عامل اجتامعي عريب واحد، كام أّن 

غالًبا ما تقّدم عالجات نفسية 

مرة أسبوعيا حتى ال تكون 

هناك أهمية كبرية للمسافة 

الجغرافية.

السفر ملدة طويلة )قد يستمّر أكرث من ساعة يف املواصالت العامة( إىل مدينة برئ 

السبع يعيق تلقي عالج نفيس منتظم.

 

الرضر الالحق بالعائلة

يفرض الواقع الحايل عىل العائلة مواجهة ظروف قاسية، فال ميكن تلقي عالج مكثف 

إال عن بُعد, ويستلزم غياب أحد الوالدين أو كليهام عن البيت ويرتبط بنفقات كبرية 

 . تعيق تلقي العالج ويكبّد العائالت مثنا كبريًا مهام يكن خيارهنَّ



1064646

عرعرة النقب مفرق
24-25 دقيقة

خطوط 48, 56

24.1 كيلوم��25 كيلوم��
28.7 كيلوم��

37.6 كيلوم��
38.9 كيلوم��

42 كيلوم��
46.5 كيلوم��

� الساعة
�
عدة مرات 

مركز رهط
30-40 دقيقة

خطوط 450, 455, 454
� الساعة

�
عدة مرات 

مركز اللقية
39-50 دقيقة

خطوط 30, 63
� الساعة

�
مرة 

مركز مكحول

42 دقيقة
خط 21

� الساعة 06:25
�
مرة واحدة 

مركز دريجات 
41 دقيقة

خط 21
� الساعة 06:20

�
مرة واحدة 

ديمونا المحطة المركزية

50-52 دقيقة

خطوط 48,52
� الساعة

�
عدة مرات 

المحطة المركزية عراد
40-65 دقيقة

خطوط 40 ,65, 388, 384
� الساعة

�
عدة مرات 

ب�� السبع 
  ب�� السبع. 

  الجنوب، أقرب عيادة للصحة النفسّية ل��و�د البدو هي �
�

 ق�ئل يتكلمون العربية                            نجد مهني� 
ا.  والطريق طويلة جد�
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يستطيع أوالد مع احتياجات خاّصة االنخراط يف عّدة 

حيث  التنسيب(،  لجنة  قرار  )حسب  تعليمية  أطر 

ميكن دمجهم يف إطار التعليم النظامي، أو يف صفوف 

صغرية تابعة للتعليم الخاّص يف مدرسة عادية، أو يف 

مدارس التعليم الخاّص.

التعليم  إطار  يف  للطالب  متاحة  الثالث  اإلمكانيات 

بأن  االدعاء  الذي يسود فيه  الوقت  الخاّص، لكن يف 

طاقم الصّف العادي يف املدرسة العادية يفتقر ملهارات 

الصغرية ويف  الصفوف  نجد يف  فإننا  الخاّص،  التعليم 

يتحلّون  الذين  املوظفني  الخاّصة طاقاًم من  املدارس 

الخاّص ولالحتياج  التعليم  مبهارات متخصصة ملزاولة 

الخاّص لدى طالب الصّف أو املدرسة. ينتابنا ذهول 

شديد من كرثة الحاالت التي يتّم فيها إبعاد أوالد مع 

احتياجات خاّصة عىل خلفية سلوكيّة من أطر التعليم 

الخاّص التي ينبغي أن تُحسن كيفية التعامل مع هذه 

األمناط السلوكية. كام الحظنا من شكاوى واردة إلينا 

إبعاد ولد من أطر تربوية  يتّم يف حاالت كثرية  بأنه 

هاتفيّا، وبدون أي خطوة متهيدية. 

وصلتنا شكاوى كثرية حول استبعاد أوالد من نويديات 

إعاقات  مع  ألوالد  إطاًرا  تشكل  التي  الرفاه  وزارة 

معينة بعد الدوام الستكامل يوم التعليم الطويل، أو 

كإطار ملامرسة النشاط يف ساعات ما بعد الظهر. 

ما يحدث يف نهاية املطاف هو أّن أوالًدا مع احتياجات 

خاّصة يُعاقَبون بسبب إعاقتهم، وخاصة يف أطر ينبغي 

أن  ومبا  والتفهم.  والتخصص  للخربة  عنوانا  تكون  أن 

الولد نفسه ال يدرك معنى اإلقصاء فإن العقاب يطال 

"يف كّل مرة كان يقع فيها حادث عنيف كانوا يستدعونني 

يف منتصف اليوم إىل املدرسة الصطحاب ابني الخاّص إىل 

البيت. حتى إذا رضب رأسه بحائط كام يفعل الكثري من 

يل  تقرأ  املديرة  كانت  مرة  كل  ويف  توحـّد.  مع  األوالد 

عرب الهاتف فقرات من منشور املدير العاّم املوّجه أصال 

دائم. أصبحت  توتّر  العادي. أصبحُت يف وضع  للتعليم 

بالفعل وأرى  يرّن  يرّن، وعندما كان  بأّن هاتفي  أتخيّل 

بالغثيان.  أشعر  كنت  املدرسة،  رقم  الهاتف  شاشة  عىل 

باملعنى الحريف. اضطرّتني كّل مكاملة كهذه إىل مغادرة 

ساعة  ثّم  املدرسة  إىل  ساعة  ملدة  والسفر  فوًرا  العمل 

أخرى من املدرسة إىل البيت، وأن أقيض يومي مع الولد. 

عمله  من  للعودة  يضطّر  زوجي  كان  األحيان  بعض  يف 

ملساعديت يف البيت. خرسنا أيام عمل كثرية وشعرنا بإعياء 

شديد".

رافيت

48

إقصاء مزدوج: 

إقصاء أوالد مع احتياجات خاّصة يف أطر التعليم الخاّص
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عائلته فحسب.

لنعرف أكرث - معطيات وتعقيبات
الصعوبات السلوكية هي جزء من خصائص إعاقات كثرية، وقد تنجم عن صعوبات يف التعامل مع األحاسيس، عن 

عدم فهم أوضاع اجتامعية، عن أسباب بيولوجية وأعراض أخرى تُْعترََب من خصائص االضطراب. 

لتأهيل  القومية  الجمعية   - أكيم  بها جمعية  زودتنا  معطيات  من  تبنّي  فقد  إلينا فحسب،  تصل  مل  الشكاوى 

أشخاص مع إعاقات عقلية يف إرسائيل – أن األهايل ُمطالبون يف حاالت كثرية بالحضور إىل املدرسة ألخذ الولد 

بدأ يخف(.  الولد  األدوية عىل  تأثري  أن  بادعاء  الحاالت  النهار بسبب سلوكه )يف بعض  البيت يف منتصف  إىل 

ترفض نويديات وزارة الرفاه والخدمات االجتامعية، يف حاالت أخرى، استيعاب الولد بسبب سلوكه. نتيجة لذلك، 

يستصعب أحد األهايل -األم عادة- العمل بصورة منتظمة. وقد أظهرت محادثة مع جمعية "ألوت" - جمعية 

قومية ألوالد مع توحـّد-  صورة مقلقة، حيث إن هناك عرشات الشكاوى )مع الرتكيز عىل شكاوى أهايل أوالد 

من صفوف االتصال يف مدارس عادية( بخصوص أوالد مع صعوبات اتصال يُبَْعُدون عن املؤّسسة الرتبوية بسبب 

مامرسة عنف طفيف. 

"الولد يعرّض محيطه للخطر"،  الطالب عن مؤّسسة تربوية مصحوبة بنربة مهنية دامئا:  إبعاد  تكون تعليالت 

الولد هو جزء من  األوالد" وما شابه، وذلك عرب تجاهل حقيقة أن سلوك  املحافظة عىل سالمة جميع  "علينا 

اضطراب ما، وهذا االضطراب بالذات كان سببًا لوضعه يف هذا اإلطار دون سواه. 

بحثت الكنيست هذا املوضوع بتاريخ 10 شباط 2014، خالل جلسة لجنة الرتبية، الثقافة والرياضة. وأشارت 

والسلوكية وتطبيق  النفسيّة  االضطرابات  التوّحد،  الخاّص ومسؤولة  التعليم  مفتشة   - نرييت جولوب  السيدة 

قانون املرىض يف الدولة - إىل أنه سيتم قريبًا توزيع منشور صادر عن املدير العاّم يُْعَنى حرصيًّا باملُناخ األفضل 

أو موظفني ذوي  بإبعاد طالب إال يف حاالت حرجة، وبعد تدّخل طبيب نفيس  الخاّص وال يسمح  التعليم  يف 

تخّصصات مهنية متعّددة وبالتعاون مع األهل. 

أنهى السيد عمرام ميتسناع، رئيس اللجنة، الجلسة باألقوال التالية: "أواًل, أطالب وزارة الرتبية بتعجيل تعميم 

املنشور. ثانيًا, أعتقد أن هذا يأيت بدياًل للتوجيه املبارش، بغض النظر عن املنشور، مرة أخرى بعد الكالم الذي 

سمعناه هنا، وال شك بأنكم تعرفونهم، مديري ومديرات املدارس الخاّصة واملدارس التي يوجد فيها دمج، سواء 

كان ذلك يف صفوف خاّصة أو يف دمج فعيل، لكيفية التعامل مع األوالد. ماذا يظهر هنا؟ يرمي استعامل كلمة 

)إبعاد( لوضع الولد يف مكانه، لكن هذا يف حال أنه ولد يدرك، ولد يعي ما يفعل ويسيطر عىل املوقف. هنا 

نتحدث عن أوالد يكون رد فعلهم وسلوكهم جزًءا من اضطراب، من اإلعاقة التي لديهم." 

108



1094949

عائلته فحسب.
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عدم فهم أوضاع اجتامعية، عن أسباب بيولوجية وأعراض أخرى تُْعترََب من خصائص االضطراب. 

لتأهيل  القومية  الجمعية   - أكيم  بها جمعية  زودتنا  معطيات  من  تبنّي  فقد  إلينا فحسب،  تصل  مل  الشكاوى 

أشخاص مع إعاقات عقلية يف إرسائيل – أن األهايل ُمطالبون يف حاالت كثرية بالحضور إىل املدرسة ألخذ الولد 

بدأ يخف(.  الولد  األدوية عىل  تأثري  أن  بادعاء  الحاالت  النهار بسبب سلوكه )يف بعض  البيت يف منتصف  إىل 

ترفض نويديات وزارة الرفاه والخدمات االجتامعية، يف حاالت أخرى، استيعاب الولد بسبب سلوكه. نتيجة لذلك، 

يستصعب أحد األهايل -األم عادة- العمل بصورة منتظمة. وقد أظهرت محادثة مع جمعية "ألوت" - جمعية 

قومية ألوالد مع توحـّد-  صورة مقلقة، حيث إن هناك عرشات الشكاوى )مع الرتكيز عىل شكاوى أهايل أوالد 

من صفوف االتصال يف مدارس عادية( بخصوص أوالد مع صعوبات اتصال يُبَْعُدون عن املؤّسسة الرتبوية بسبب 

مامرسة عنف طفيف. 

"الولد يعرّض محيطه للخطر"،  الطالب عن مؤّسسة تربوية مصحوبة بنربة مهنية دامئا:  إبعاد  تكون تعليالت 

الولد هو جزء من  األوالد" وما شابه، وذلك عرب تجاهل حقيقة أن سلوك  املحافظة عىل سالمة جميع  "علينا 

اضطراب ما، وهذا االضطراب بالذات كان سببًا لوضعه يف هذا اإلطار دون سواه. 

بحثت الكنيست هذا املوضوع بتاريخ 10 شباط 2014، خالل جلسة لجنة الرتبية، الثقافة والرياضة. وأشارت 

والسلوكية وتطبيق  النفسيّة  االضطرابات  التوّحد،  الخاّص ومسؤولة  التعليم  مفتشة   - نرييت جولوب  السيدة 

قانون املرىض يف الدولة - إىل أنه سيتم قريبًا توزيع منشور صادر عن املدير العاّم يُْعَنى حرصيًّا باملُناخ األفضل 

أو موظفني ذوي  بإبعاد طالب إال يف حاالت حرجة، وبعد تدّخل طبيب نفيس  الخاّص وال يسمح  التعليم  يف 

تخّصصات مهنية متعّددة وبالتعاون مع األهل. 

أنهى السيد عمرام ميتسناع، رئيس اللجنة، الجلسة باألقوال التالية: "أواًل, أطالب وزارة الرتبية بتعجيل تعميم 

املنشور. ثانيًا, أعتقد أن هذا يأيت بدياًل للتوجيه املبارش، بغض النظر عن املنشور، مرة أخرى بعد الكالم الذي 

سمعناه هنا، وال شك بأنكم تعرفونهم، مديري ومديرات املدارس الخاّصة واملدارس التي يوجد فيها دمج، سواء 

كان ذلك يف صفوف خاّصة أو يف دمج فعيل، لكيفية التعامل مع األوالد. ماذا يظهر هنا؟ يرمي استعامل كلمة 

)إبعاد( لوضع الولد يف مكانه، لكن هذا يف حال أنه ولد يدرك، ولد يعي ما يفعل ويسيطر عىل املوقف. هنا 

نتحدث عن أوالد يكون رد فعلهم وسلوكهم جزًءا من اضطراب، من اإلعاقة التي لديهم." 
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ا حول هذا املوضوع، وبالتايل فيتّم االعتامد عىل منشور  مل يصدر املدير العاّم لغاية هذه اللحظة منشوًرا خاصًّ

املدير العاّم حول التعليم النظامي )منشور املدير العاّم: توفري ُمناخ آمن ومواجهة حوادث العنف يف املؤّسسات 

الرتبوية2009- وحول توجيهات مرحلية ]"مناخ آمن وعملية إبعاد طالب مع احتياجات خاّصة"-يف الدمج، يف 

صفوف التعليم الخاّص يف أطر التعليم النظامي ويف أطر التعليم الخاّص، آذار 2014([. لكن عىل أرض الواقع ال 

يتم احرتام هذه التوجيهات.

ردود

رد وزارة الرتبية

خطرًا  ولتشكيلهم  عنيًفا  سلوكًا  اتخاذهم  بعد  الخاّص  التعليم  أطر  يف  مشاركتهم  وتعليق  طالب  إبعاد  "يتم 

العنيف ليس سلوكًا ناجاًم عن  عىل اآلخرين وعىل أنفسهم و/أو عىل محيطهم )بخصوص اإلعاقات -السلوك 

االضطراب ذاته، ولذا فمن املهّم عدم استخدام األمور عىل هذا النحو، بل التعامل مع كّل حالة بصورة مستقلة، 

سواء عىل مستوى نوع االضطراب وخصائصه، أو مبفهوم األداء اإلدرايك، االجتامعي والعاطفي للطالب ويف املحيط 

الذي ارتكب فيه السلوك العنيف(. وقد خّصص منشور املدير العاّم بعنوان: "تطوير ُمناخ آمن وكيفية التعامل 

مع حوادث عنيفة يف املؤّسسات الرتبوية"، ألّول مرة، فصال يتناول كيفية التعامل مع طالب الدمج الشخيص، يف 

خطة الدمج يف املدارس العادية ويف أطر التعليم الخاّص. مع توزيع هذا املنشور سيخصص فصل التعليم الخاّص 

للجهاز الرتبوي برمته". 

رد وزارة الرفاه

السكان  الخدمة يف األطر لكّل  الرفاه وللمفعلني هي أن يعطوا  الوزارة وتعليامتها للسلطات وألقسام  "سياسة 

الذين يستحقون الحصول عىل الخدمة ويطلبونها. وزارة الرفاه، يف إطار خطة متعددة السنوات، متّول يف األطر 

املختلفة ورشات للتدخـّل االحتوايئ )يزّود الطاقم بأدوات حول كيفية التعامل مع سلوك يثري التحديات(. عندما 

يكون هناك توّجه حول أوالد مع سلوك يثري التحديات، فإن الوزارة تعطي تعليامتها بإعداد خطة عالجيّة لتطوير 

آفاق التعامل مع السلوك املثري للتحديات لتقديم أفضل الخدمات لجميع السكان املحتاجني. نواجه يف أوقات 

متباعدة حاالت استثنائية فال يستطيع اإلطار التعامل مع سلوك خطري أو حاالت عنف خطرية. نفحص يف حاالت 

كهذه، إمكانية تلقي استشارة خاّصة. بسبب تعّذر تكليف معالِج شخيص فستكون هناك حاالت نادرة تتعّذر 

فيها مواصلة تقديم الرعاية للولد. تقوم الوزارة، يف حاالت كهذه، بإعطاء ساعات دعم بديلة يف بيت العائلة".

تعمل يف إرسائيل، حسب معطيات وزارة الرفاه، 117 نويدية ألوالد مع إعاقة عقلية تطّورية يعانون من توّحد، 

وهي تقّدم الرعاية ل ـ1.473 ولًدا )وزارة الرفاه، 2013(. اخرتنا تناول هذه املعطيات ألننا الحظنا يف التعامل 

مع هذه اإلعاقات منطًا من الشكاوى يف هذا املضامر. حسب فحص قامت به "منظمة كيرش" يف عرش نويديات 

خالل السنوات الثالث األخرية تّم تنظيم ورشات للتدخـّل االحتوايئ غالبًا لطواقم تعمل مع أشخاص مع إعاقات 
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عقلية تطّورية. أقيمت الورشات، فقط يف حالة أو حالتني، لطواقم تقّدم الرعاية ألشخاص مع توحـّد. وأقيمت 

دورات إرشاد يف ست مدارس للتعليم الخاّص، تخضع أربع منها للمرافقة الدامئة منذ سنوات. كام تقام دورات 

إرشاد متنوعة يف منظومات سكن خارج البيت ويف مراكز عمل تابعة لوزارة الرفاه.

الرضر الالحق بالعائلة

تعيش العائلة مع شعور دائم بالذنب، وتشعر بأنها منبوذة وبأنه ال يتم استيعابها من ِقبَل الهيئات املختلفة 

واملجتمع العادي. باإلضافة لذلك, يوجد مس يف قدرة العائلة عىل إعالة أنفسهم ويف وقتها الواجب تخصيصه 

لباقي األوالد وللنسيج العائيل بشكل عام. 

ساعات الدعم املقّدمة يف بيت العائلة ال تشكل حاّل لكّل الحاالت، إذ إنه يف حاالت كثرية وباألخص عند تواجد 

أوالد مع مشاكل سلوكيًّة, يحتاج األهل لوقت خاٍل الولد الخاّص، حتى ميكنهم تخصيصه لباقي أفراد العائلة. 

فمثال، يقوم باقي األوالد يف العائلة، يف حاالت كثرية، بدعوة أصدقائهم فقط إذا مل يكن أخوهم الخاّص يف البيت. 

عند نقل الرعاية املقّدمة لألوالد الخاّصني إىل بيت العائلة فسيكون األمر عىل حساب برامج حيوية لباقي أفراد 

العائلة. 

مصادر מקורות
احتياجات خاّصة – يف  إبعاد طالب مع  مناخ آمن وعملية  )آذار، 2014(.  الرتبية.  لوزارة  العاّم  املدير  منشور 

الدمج، يف صفوف التعليم الخاّص يف أطر تعليم عادي ويف أطر التعليم الخاّص. 
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. )מרס, 2014(. אקלים בטוח ותהליך השעיית תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - בשילוב, בכיתות חינוך מיוחד 

במסגרות חינוך רגיל ובמסגרות חינוך מיוחד.

التعامل مع أحداث عنف يف املؤّسسات  الرتبية )2009(. تطوير مناخ آمن وطرق  العاّم لوزارة  املدير  منشور 

الرتبوية. منشور رقم 2010/1 )أ(.
 חוזר מנכ"ל משרד החינוך )2009(. קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות חינוך. חוזר מספר תש"ע/1 )א(.

وزارة الرفاه. )2013(. تقرير حرية املعلومات لعام 2013.
משרד הרווחה. )2013(. דוח חופש המידע לשנת 2013.
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عقلية تطّورية. أقيمت الورشات، فقط يف حالة أو حالتني، لطواقم تقّدم الرعاية ألشخاص مع توحـّد. وأقيمت 

دورات إرشاد يف ست مدارس للتعليم الخاّص، تخضع أربع منها للمرافقة الدامئة منذ سنوات. كام تقام دورات 

إرشاد متنوعة يف منظومات سكن خارج البيت ويف مراكز عمل تابعة لوزارة الرفاه.

الرضر الالحق بالعائلة

تعيش العائلة مع شعور دائم بالذنب، وتشعر بأنها منبوذة وبأنه ال يتم استيعابها من ِقبَل الهيئات املختلفة 

واملجتمع العادي. باإلضافة لذلك, يوجد مس يف قدرة العائلة عىل إعالة أنفسهم ويف وقتها الواجب تخصيصه 

لباقي األوالد وللنسيج العائيل بشكل عام. 

ساعات الدعم املقّدمة يف بيت العائلة ال تشكل حاّل لكّل الحاالت، إذ إنه يف حاالت كثرية وباألخص عند تواجد 

أوالد مع مشاكل سلوكيًّة, يحتاج األهل لوقت خاٍل الولد الخاّص، حتى ميكنهم تخصيصه لباقي أفراد العائلة. 

فمثال، يقوم باقي األوالد يف العائلة، يف حاالت كثرية، بدعوة أصدقائهم فقط إذا مل يكن أخوهم الخاّص يف البيت. 

عند نقل الرعاية املقّدمة لألوالد الخاّصني إىل بيت العائلة فسيكون األمر عىل حساب برامج حيوية لباقي أفراد 

العائلة. 

مصادر מקורות
احتياجات خاّصة – يف  إبعاد طالب مع  مناخ آمن وعملية  )آذار، 2014(.  الرتبية.  لوزارة  العاّم  املدير  منشور 

الدمج، يف صفوف التعليم الخاّص يف أطر تعليم عادي ويف أطر التعليم الخاّص. 
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. )מרס, 2014(. אקלים בטוח ותהליך השעיית תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - בשילוב, בכיתות חינוך מיוחד 

במסגרות חינוך רגיל ובמסגרות חינוך מיוחד.

التعامل مع أحداث عنف يف املؤّسسات  الرتبية )2009(. تطوير مناخ آمن وطرق  العاّم لوزارة  املدير  منشور 

الرتبوية. منشور رقم 2010/1 )أ(.
 חוזר מנכ"ל משרד החינוך )2009(. קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות חינוך. חוזר מספר תש"ע/1 )א(.

وزارة الرفاه. )2013(. تقرير حرية املعلومات لعام 2013.
משרד הרווחה. )2013(. דוח חופש המידע לשנת 2013.
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جدويل الزمني

كان ذلك يف يوم سبت عادي. مل تتواجد ابنتي اريئيل )لديها غامزات وتوّحد( يف البيت. جلسنا أنا وزوجي عىل جدويل الزمني

الرشفة وفجأة، بدون أي سابق إنذار، داهمني الَسكيَنة. 

تعجز الكلامت عن التعبري، لكن الَسكينة كانت أشبه بكائن حي أستطيع أن املس ذيله. فال داعي للقلق من أي 

يشء باملرة وال داعي للرتتيب. نستطيع أن نفعل ما يحلو لنا. هدوء. 

من املوجود تعرفت عىل املفقود. عىل التوتر العنيد والدائم، الذي تواجهه عائالت ألوالد مع احتياجات خاّصة. 

عىل كرثة املهام، عىل املسؤولية األكرب، عىل القلق واإللحاح. كيف ميكن رشح هذا لشخص ما؟ 

***

أدركت، خالل إعداد التقرير، بأن بعض املشاكل التي يواجهها أهال ألوالد مع احتياجات خاّصة غري ناجمة عن 

ظروف امليزانية فقط، أو بسبب عدم وجود رغبة، وإمنا بسبب عدم فهم املعنى العميق للوالدية الخاصة. ليس 

املعنى العاطفي فقط، وإمنا كّل ما يشغل العائلة طوال الوقت. 

يف رياضيات الحياة, فإننا نساوي مجموع أفعالنا. 

ماذا يحدث ألب يواجه ابنه مشاكل يف املدرسة ويتوجب عليه التظاهر بأن أموره تسري كاملعتاد؟ كيف تسري 

األمور من دقيقة ألخرى. ما هذا االتصال الذي يقطع يوم العمل, هذه اللحظة من التوتر، التشنجات يف البطن، 

املدرسة  إىل  الدخول  الرسيع،  السفر  السيارة،  إىل  تربير  بدون  املفاجئة  املغادرة  أخرى،  مرة  باالعتذار  التفكري 

بخجل، األفكار التي تراودنا، وكّل هذه األحداث تحصل خالل دقائق لتنسج رزمة دقائق التي تجد مكانها لتنضم 

لرزم أخرى. أكوام. جبال من األكوام. 

كيف يبدو يوم أم تحاول تجهيز ابنها الذي يعاين من صعوبات حركية؟ كيف يبدو صباحها؟ متى تنهض؟ كيف 

تدير عملها العادي اليومّي، مثل االهتامم بتحديد موعد إلجراء فحص يف معهد العظام، وماذا بخصوص امتحان 

اللغة اإلنجليزية الذي ستقدمه أخته، وماذا بشأن دورة الكشاف التي يتعلمها أخوه؟ وماذا بالنسبة ملئات املهام 

األخرى التي تنتظر األم؟ 

نورد فيام ييل ثالث قصص ألمهات خاصات. اثنتان موقعتان من قبل األهايل وقصة أخرى بدون ذكر االسم. مام 

يدل عىل خط التامس الدقيق والحساس بني أن نعطي الولد ليشعر بثقل وزنه يف الجدول الزمني، وبني الرغبة 

يف إتاحة تجربة الوالدية الخاّصة وإخراجها إىل النور. 

أطلقت عىل هذه القصص عنوان "جدويل الزمني"، وذلك ألن حياتنا هي املوجودة يف جدولنا الزمني. آمل أن 

تضعوها يف جدول قلوبكم. 

ياعيل جروس انجلندر، كاتبة التقرير وأم خاّصة. 
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جدويل الزمني

كان ذلك يف يوم سبت عادي. مل تتواجد ابنتي اريئيل )لديها غامزات وتوّحد( يف البيت. جلسنا أنا وزوجي عىل جدويل الزمني

الرشفة وفجأة، بدون أي سابق إنذار، داهمني الَسكيَنة. 

تعجز الكلامت عن التعبري، لكن الَسكينة كانت أشبه بكائن حي أستطيع أن املس ذيله. فال داعي للقلق من أي 

يشء باملرة وال داعي للرتتيب. نستطيع أن نفعل ما يحلو لنا. هدوء. 

من املوجود تعرفت عىل املفقود. عىل التوتر العنيد والدائم، الذي تواجهه عائالت ألوالد مع احتياجات خاّصة. 

عىل كرثة املهام، عىل املسؤولية األكرب، عىل القلق واإللحاح. كيف ميكن رشح هذا لشخص ما؟ 

***

أدركت، خالل إعداد التقرير، بأن بعض املشاكل التي يواجهها أهال ألوالد مع احتياجات خاّصة غري ناجمة عن 

ظروف امليزانية فقط، أو بسبب عدم وجود رغبة، وإمنا بسبب عدم فهم املعنى العميق للوالدية الخاصة. ليس 

املعنى العاطفي فقط، وإمنا كّل ما يشغل العائلة طوال الوقت. 

يف رياضيات الحياة, فإننا نساوي مجموع أفعالنا. 

ماذا يحدث ألب يواجه ابنه مشاكل يف املدرسة ويتوجب عليه التظاهر بأن أموره تسري كاملعتاد؟ كيف تسري 

األمور من دقيقة ألخرى. ما هذا االتصال الذي يقطع يوم العمل, هذه اللحظة من التوتر، التشنجات يف البطن، 

املدرسة  إىل  الدخول  الرسيع،  السفر  السيارة،  إىل  تربير  بدون  املفاجئة  املغادرة  أخرى،  مرة  باالعتذار  التفكري 

بخجل، األفكار التي تراودنا، وكّل هذه األحداث تحصل خالل دقائق لتنسج رزمة دقائق التي تجد مكانها لتنضم 

لرزم أخرى. أكوام. جبال من األكوام. 

كيف يبدو يوم أم تحاول تجهيز ابنها الذي يعاين من صعوبات حركية؟ كيف يبدو صباحها؟ متى تنهض؟ كيف 

تدير عملها العادي اليومّي، مثل االهتامم بتحديد موعد إلجراء فحص يف معهد العظام، وماذا بخصوص امتحان 

اللغة اإلنجليزية الذي ستقدمه أخته، وماذا بشأن دورة الكشاف التي يتعلمها أخوه؟ وماذا بالنسبة ملئات املهام 

األخرى التي تنتظر األم؟ 

نورد فيام ييل ثالث قصص ألمهات خاصات. اثنتان موقعتان من قبل األهايل وقصة أخرى بدون ذكر االسم. مام 

يدل عىل خط التامس الدقيق والحساس بني أن نعطي الولد ليشعر بثقل وزنه يف الجدول الزمني، وبني الرغبة 

يف إتاحة تجربة الوالدية الخاّصة وإخراجها إىل النور. 

أطلقت عىل هذه القصص عنوان "جدويل الزمني"، وذلك ألن حياتنا هي املوجودة يف جدولنا الزمني. آمل أن 

تضعوها يف جدول قلوبكم. 

ياعيل جروس انجلندر، كاتبة التقرير وأم خاّصة. 
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الحذاء فوق قدمّي / والدة روعي 

يوم الجمعة، الساعة 10:30 صباًحا، أنهي مسافة 14 كيلومرتًا من الَعْدو، أطول مسافة ركضتها يف حيايت، برسعة 

ال بأس بها. أشعر برضا عن نفيس، لكنني ال أشعر مبتعة واكتفاء إال لدقائق، فابني مل يتصل من املدرسة ليخربين 

ما مستوى السكر لديه. أقوم بحساب رسيع: لقد تأخر نصف ساعة، أي أنه مل يفحص السكر منذ أكرث من ثالث 

ساعات، وطبًعا مل يأكل أّي يشء، ومن املحتمل أّن السكر انخفض لديه ومل ينتبه. وألنه اآلن يف الدرس فال أستطيع 

االتصال به - فهاتفه صامت ولن يسمعه، وحتى لو كان سيسمُعُه فأنا ال أحّب االتصال به يف وقت الدرس. أغرّي 

كّل برامجي لذلك الصباح، ويصبح لوين أحمر ويجّن جنوين وأتصبّب عرقًا, أركب السيارة وأسافر إىل املدرسة. 

القارئ فكرة حول  التقرير لتعطي  التي أعّدت هذا  تتصل يب خالل سفري إىل املدرسة السيدة ياعيل جروس 

صعوبة حياة أهايل األوالد الخاّصني وكم هي معقدة ومختلفة. أنصت لكالم ياعيل وإجابة الرفض تُصاغ تلقائيًّا. 

فهي ال تتكلم عني، فابني ُسكري، ويعاين من صعوبات تعلم وصعوبات إصغاء وتركيز، وبسبب ذلك، فإنه يتعلم 

يف صّف للتعليم الخاّص يف مدرسة عادية، وهذا مثري للتحديات، لكن ال ميكن املقارنة مع ظروف أهايل أوالد 

مكفوفني، مقعدين, لديهم CP أو توّحد مع أداء منخفض؟ حيث تدور حياة هؤالء األهايل عىل مدار اليوم حول 

بالتبلور بصورة بطيئة, كثالث حبات كرز  الوعي  أبدأ يف رشح هذا للسيدة ياعيل، يبدأ  الخاّص. وعندما  ابنها 

تصطف الواحدة بجانب األخرى يف آلة الحظ. بينج بينج بينج. "لقد فزت بالجائزة الكربى".

كام يبدو فإنني قد كنت بحاجة لتشد ياعيل ماكنة الحظ الخاّصة يب، ألُدرك بأّن ما أتعامل معه حول حيايت وكيف 

أعيشها وكأنه مفهوم ضمًنا، هو أمر غريب بالنسبة ألهال آخرين. أنا أراعي أموًرا مل تدرج من قبل يف جداول 

"مع" و "ضد" الخاصة بهم. أتفادى أموًرا يفعلونها طوال الوقت، وأقوم بأمور ال يفكرون بها. 

من املهّم أن أؤكد سلًفا أنّنا لسنا مساكني. فهذه هي األوراق التي أعطوين إياها عندما قّررنا لعب الورق، وأنا 

متقبلة ملا حصلت عليه. أعمل أكرث من والد متوسط، لكن بيتي ميلء بالضحك، الفرح والنقاشات كام يف كل بيت 

عادي. هناك أهال كثريون ألوالد خاصني يشعرون بخجل ويختبئون، وذلك ألن أشخاصا آخرين حصلوا عىل أوراق 

أفضل، يحملقون ويبتعدون، قلوبهم قاسية أو شفوقة. يترصفون وكأن الشلل الدماغي يعدي، التوّحد فريوس، 

والسكري – مرض خبيث. قبل عّدة سنوات تالىش لدي الشعور بالخجل. ومنذ ذلك الحني أصبحت أتحدث بصورة 

ا وما تقّدمه  رصيحة وبدون خجل عن حياتنا كعائلة خاّصة – وذلك ألن التحديات التي يواجهها األهايل كبرية جدًّ

الدولة وصناديق املرىض هو يشء بائس بالفعل، بل وحتى أنه مهني. 

أنا ال أخجل، لكن ابني اليوم أصبح بالًغا، وال ميكن أن تكون ثرثرة أمه ومبادئها عىل حسابه، ولذا فأنا ال أذكر هنا 

اسمي أو اسمه. ال أريد أن أحرجه مبعلومات قد تبقى يف شبكة اإلنرتنت والعامل الرقمي وتلتصق باسمه إىل األبد. 

ماذا يعني أن نكون والديه؟ مثال، منذ والدته مننا خارج البيت أربع مرات. ما أسهل احتسابها: ليلة يف حيفا، ثالث 

لياٍل يف باريس، ثالث لياٍل يف برلني وليلة أخرى يف إيالت. مثاين لياٍل خالل 12 عاًما. سيقول زوجي إننا املذنبون يف 
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ذلك ونستطيع، بل وعلينا، السفر أكرث. لكن، حتى قبل السفر نفسه، فإّن تحضريات السفر تنهكني. قد أتواجد يف 

إجازة، لكن عيّل مراقبة مستوى السكر عنده كّل ساعتني، وهذا سيكون عىل حساب االستمتاع يف الرحلة. فنحن 

نفحص السكر لديه كّل ساعتني وننتبه لكّل طعام يدخل إىل فمه. عالج السكر ليس من العلوم الدقيقة. ومهام 

كان األجداد والجّدات عىل استعداد لتقديم املساعدة، فال ميكن أن نحملهن هذه املسؤولية. ولذا، فإننا طوال 

الوقت سواء كنا يف اإلجازة، يف العمل، يف غرفة الوالدة أو يف حفلة نفكر مبا يحدث معه. 

حلولنا غريبة بالنسبة لغالبية العائالت: فنحن نخرج إلجازات منفردة. فقط إذا تواجد أحدنا يف البيت يستطيع 

اآلخر منح نفسه إجازة وأن يكون, مثاًل, مطمئًنا مع أن هاتفه مغلق لعدة ساعات خالل السفر. فاألول يخرج 

إلجازة قصرية، ينىس العائلة, يهتم بنفسه, واآلخر يوفر له الجّو املناسب لهذا. أيًضا وجدنا طريقة لفعل ذلك 

بشكل يومي. يخّصص كّل منا عّدة ساعات أسبوعيًّا للرياضة، للعالقات االجتامعية واألصدقاء وللرتفيه وللتفريغ. 

ليس هذا نهاية أسبوع رومانسية يف مضافة بالشامل، لكنه بديل ال بأس به، ويف أّي حال فهذا ما ميكننا فعله.

 

ابننا الصف األول وجدت نفيس يف  األمر اآلخر املطلوب منا هو أن نكون مستعّدين ألّي طارئ. عندما دخل 

مواجهة تخبط. من جهة، نحن نبذل جهودنا لنوفر له أفضل معالجني, قمنا بتغيري كبري يف حياتنا إلدخاله إىل 

مدرسة جيدة يف مدينة أخرى. لكننا، من جهة أخرى، ال نتواجد يف البيت يف غالبية ساعات ما بعد الظهر، وهذا 

يعني أنه موجود مع فتاة رائعة تحرص عليه وتعتني به، لكنها تفتقر إىل الكفاءات. وهذا أشبه بتسجيل هدف 

ذايت. ولذا فقد اتخذت قرار, قلّصت عميل وتنازلت عن قسم من معايش وبدأت أعمل من البيت. 

يكلفنا كل هذا مثًنا كبريًا، لكنه يف النهاية مينحني إمكانية التواجد إىل جانبه يف وقت الحاجة. مثال، عندما مترض 

الستبدالها  مهيأة  غري  الدولة  لكن  مرضت،  إذا  التغيّب  حقها  )من  لديه  السكر  تفحص  التي  املدرسة  ممرّضة 

مبمرضة أخرى يف حال حدث ذلك، أو عند خروجها إىل إجازة قصرية(، أو عند خروج الطالب إىل يوم ريايض، 

أو السفر إىل رحلة سنوية سريًا عىل األقدام ملشاهدة مرسحية )وقد ينخفض السكر بسبب امليش(. يكون أحد 

ا لتلقي مكاملة يف حال حصول يشء ما، وما أن تظهر عىل شاشة الخلوي مكاملة من مدرسته،  الوالدين مستعدًّ

أو من اإلدارة أو من إحدى معلامته يف توقيت غري متوقع، تزداد خفقات قلبي وال تنخفض إال عندما يتضح أن 

األمور عىل ما يرام.

وبطبيعة الحال فهناك تخبطات يومية كثرية. عندما يذهب مع أصدقائه إىل املجّمع، هل نتصل به ونذكره بفحص 

السكر، أو نتجاهل األمر لنشعره بأنه ولٌد كبري؟ هل ندعه يذهب لوحده أصاًل؟ هل نيقى يف البيت أو نخرج 

لرشب القهوة يف املجّمع، لنكون بجانبه يف حال حدث يشء ما ال سمح الله وكان بحاجة يل؟ هل ندعه يذهب 

لقضاء الليلة لدى أحد أصدقائه؟ - فليس من املنطق أن أطلب من والدة صديقه فحص السكر يف الساعة الـ 

11 ليال، وأبدأ بتعليمها كيف تعطيه الحقنة يف حال كان بحاجة لها. كام أنه ال يوجد مخيم مالئم ألوالد يف مثل 
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ذلك ونستطيع، بل وعلينا، السفر أكرث. لكن، حتى قبل السفر نفسه، فإّن تحضريات السفر تنهكني. قد أتواجد يف 

إجازة، لكن عيّل مراقبة مستوى السكر عنده كّل ساعتني، وهذا سيكون عىل حساب االستمتاع يف الرحلة. فنحن 

نفحص السكر لديه كّل ساعتني وننتبه لكّل طعام يدخل إىل فمه. عالج السكر ليس من العلوم الدقيقة. ومهام 

كان األجداد والجّدات عىل استعداد لتقديم املساعدة، فال ميكن أن نحملهن هذه املسؤولية. ولذا، فإننا طوال 

الوقت سواء كنا يف اإلجازة، يف العمل، يف غرفة الوالدة أو يف حفلة نفكر مبا يحدث معه. 

حلولنا غريبة بالنسبة لغالبية العائالت: فنحن نخرج إلجازات منفردة. فقط إذا تواجد أحدنا يف البيت يستطيع 

اآلخر منح نفسه إجازة وأن يكون, مثاًل, مطمئًنا مع أن هاتفه مغلق لعدة ساعات خالل السفر. فاألول يخرج 

إلجازة قصرية، ينىس العائلة, يهتم بنفسه, واآلخر يوفر له الجّو املناسب لهذا. أيًضا وجدنا طريقة لفعل ذلك 

بشكل يومي. يخّصص كّل منا عّدة ساعات أسبوعيًّا للرياضة، للعالقات االجتامعية واألصدقاء وللرتفيه وللتفريغ. 

ليس هذا نهاية أسبوع رومانسية يف مضافة بالشامل، لكنه بديل ال بأس به، ويف أّي حال فهذا ما ميكننا فعله.

 

ابننا الصف األول وجدت نفيس يف  األمر اآلخر املطلوب منا هو أن نكون مستعّدين ألّي طارئ. عندما دخل 

مواجهة تخبط. من جهة، نحن نبذل جهودنا لنوفر له أفضل معالجني, قمنا بتغيري كبري يف حياتنا إلدخاله إىل 

مدرسة جيدة يف مدينة أخرى. لكننا، من جهة أخرى، ال نتواجد يف البيت يف غالبية ساعات ما بعد الظهر، وهذا 

يعني أنه موجود مع فتاة رائعة تحرص عليه وتعتني به، لكنها تفتقر إىل الكفاءات. وهذا أشبه بتسجيل هدف 

ذايت. ولذا فقد اتخذت قرار, قلّصت عميل وتنازلت عن قسم من معايش وبدأت أعمل من البيت. 

يكلفنا كل هذا مثًنا كبريًا، لكنه يف النهاية مينحني إمكانية التواجد إىل جانبه يف وقت الحاجة. مثال، عندما مترض 

الستبدالها  مهيأة  غري  الدولة  لكن  مرضت،  إذا  التغيّب  حقها  )من  لديه  السكر  تفحص  التي  املدرسة  ممرّضة 

مبمرضة أخرى يف حال حدث ذلك، أو عند خروجها إىل إجازة قصرية(، أو عند خروج الطالب إىل يوم ريايض، 

أو السفر إىل رحلة سنوية سريًا عىل األقدام ملشاهدة مرسحية )وقد ينخفض السكر بسبب امليش(. يكون أحد 

ا لتلقي مكاملة يف حال حصول يشء ما، وما أن تظهر عىل شاشة الخلوي مكاملة من مدرسته،  الوالدين مستعدًّ

أو من اإلدارة أو من إحدى معلامته يف توقيت غري متوقع، تزداد خفقات قلبي وال تنخفض إال عندما يتضح أن 

األمور عىل ما يرام.

وبطبيعة الحال فهناك تخبطات يومية كثرية. عندما يذهب مع أصدقائه إىل املجّمع، هل نتصل به ونذكره بفحص 

السكر، أو نتجاهل األمر لنشعره بأنه ولٌد كبري؟ هل ندعه يذهب لوحده أصاًل؟ هل نيقى يف البيت أو نخرج 

لرشب القهوة يف املجّمع، لنكون بجانبه يف حال حدث يشء ما ال سمح الله وكان بحاجة يل؟ هل ندعه يذهب 

لقضاء الليلة لدى أحد أصدقائه؟ - فليس من املنطق أن أطلب من والدة صديقه فحص السكر يف الساعة الـ 

11 ليال، وأبدأ بتعليمها كيف تعطيه الحقنة يف حال كان بحاجة لها. كام أنه ال يوجد مخيم مالئم ألوالد يف مثل 
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حالته، ويف كّل صيفية )عندما أصبح يف سّن يسمح له للتفكري باالنضامم إىل مخيم( كنت أبذل جهدي لرتتيب 

فعاليات تالمئه من ناحية السكري، لكن أيًضا يجب االهتامم بأن يكون هناك أوالد يتقبّلونه وال يسخرون منه. 

يوُمنا يحوي عىل الكثري من التخبطات الصغرية والتي ال يعيها غالبية األهايل اآلخرين.

إنّني أكتب هذا الكالم كعناق كبري ألهاٍل مثيل، من أجل أن أكشف يشء ما أمام أهاٍل آخرين، عىل أمل بأن 

تساعد كلامتُنا يف تحسني لقاءات املهنيني بنا و بأوالدنا. عندما نطلب استامرة رقم 17، نحرض للتشخيص, نقّدم 

استامرات للتأمني الوطني، نستوضح الحقوق يف البلدية أو يف رضيبة الدخل، نتحدث مع مربية الحضانة، نطلب 

أن ال يحرمونا قرًسا من املعالجة باالتصال بسبب إجراءات وأنظمة غريبة، يجب أن تفهموا أن األهايل منهكون 

وأعصابهم ال تتحّمل. إنهم أشبه بجندي مقاتل ينام يف خيمة وهو ينتعل حذاءه وعىل أهبة االستعداد للتحرّك 

يف أّي لحظة وبرسعة ومشغول بإجراءات كثرية مقززة. لديكم أدوات لتحويل التجربة إىل تجربة لطيفة، مليئة 

باالبتسامات، متعاطفة ومكرتثة. فافعلوا ذلك. 
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35 خطوة تقوم بها والدة لولد مع احتياجات خاصة كّل يوم / والدة عيدو 

• النهوض مبكرًا ملساعدته يف ارتداء مالبسه وانتعال حذائه وترتيب حقيبته بنفسه. مل يكن معي وقت كاٍف 

لالستحامم؟ ال بأس. مكياج؟ ال يهم, سأقوم بهذا يف السيارة. 

• صباح عادي: نغادر البيت مبكرًا، نسري ببطء حسب رسعته هو حتى نصل إىل السيارة، ثّم نسافر إىل املدرسة 

)عىل مسافة غري بعيدة عن البيت( ونصل مًعا إىل الصّف )باقي األوالد يأتون سريًا عىل األقدام ويدخلون إىل 

الصّف لوحدهم(.

• إذا كانت مساِعدتُُه مريضة فيجب االستفسار هل هناك شخص يستطيع مساعدته. إذا ذهب طالب الصّف 

ملشاهدة مرسحية، فيجب أن أتفّرغ مّدة ساعتني ملرافقته إىل العرض.

)اليوم دوري آلخذه للعالج، بقيت لدي 4 ساعات فقط  القيام بيشء ما  • بعد ذلك أرسع إىل عميل ملحاولة 

للعمل(. 

• ثم أرسع من العمل إىل البيت ملساعدته يف توضيب حقيبته آلخذه للعالج. أتأخر يف طابور سيارات ألهاٍل 

يعيدون أوالدهم من املدرسة. أوقف سياريت وأرسع إىل الصّف لئال يتعرث عند خروجه من الصف مع باقي زمالئه. 

• أتجاهل ثالث رسائل يف الربيد اإللكرتوين من زبائن غري راضني )"مل تلتزمي بالوقت", "وعدتني بأن...", "ماذا 

حدث بالنسبة ل...؟"(

• أتجاهل ثالث مكاملات من أرقام غري معروفة )ال شّك أنهم الزبائن الذين بعثوا الربيد اإللكرتوين(. 

• أعمل عىل الحاسوب يف معهد العالج الطبيعّي وأنجز ما تراكم من مهاّم أغفلتها يف الوقت الذي يتلقى فيه 

الولد عالجات تأهيلية.

• تتصل يب موظفة البنك وتسألني: "ملاذا انخفضت مدخوالتكم يف اآلونة األخرية؟" 

• أرشح ملوظفة البنك بأن ساعات عملنا تقلّصت بصورة كبرية وأننا نعمل كمستقلني. أعدها بأن نغطي الدين..

• أتحمل اإلهانة وأطلب من أهيل عرب الهاتف: "إذا أمكن أن تودعوا يف حسابنا هذا الشهر ألف شيكل, فهذا 

سيساعدنا جًدا".
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35 خطوة تقوم بها والدة لولد مع احتياجات خاصة كّل يوم / والدة عيدو 

• النهوض مبكرًا ملساعدته يف ارتداء مالبسه وانتعال حذائه وترتيب حقيبته بنفسه. مل يكن معي وقت كاٍف 

لالستحامم؟ ال بأس. مكياج؟ ال يهم, سأقوم بهذا يف السيارة. 

• صباح عادي: نغادر البيت مبكرًا، نسري ببطء حسب رسعته هو حتى نصل إىل السيارة، ثّم نسافر إىل املدرسة 

)عىل مسافة غري بعيدة عن البيت( ونصل مًعا إىل الصّف )باقي األوالد يأتون سريًا عىل األقدام ويدخلون إىل 

الصّف لوحدهم(.

• إذا كانت مساِعدتُُه مريضة فيجب االستفسار هل هناك شخص يستطيع مساعدته. إذا ذهب طالب الصّف 

ملشاهدة مرسحية، فيجب أن أتفّرغ مّدة ساعتني ملرافقته إىل العرض.

)اليوم دوري آلخذه للعالج، بقيت لدي 4 ساعات فقط  القيام بيشء ما  • بعد ذلك أرسع إىل عميل ملحاولة 

للعمل(. 

• ثم أرسع من العمل إىل البيت ملساعدته يف توضيب حقيبته آلخذه للعالج. أتأخر يف طابور سيارات ألهاٍل 

يعيدون أوالدهم من املدرسة. أوقف سياريت وأرسع إىل الصّف لئال يتعرث عند خروجه من الصف مع باقي زمالئه. 

• أتجاهل ثالث رسائل يف الربيد اإللكرتوين من زبائن غري راضني )"مل تلتزمي بالوقت", "وعدتني بأن...", "ماذا 

حدث بالنسبة ل...؟"(

• أتجاهل ثالث مكاملات من أرقام غري معروفة )ال شّك أنهم الزبائن الذين بعثوا الربيد اإللكرتوين(. 

• أعمل عىل الحاسوب يف معهد العالج الطبيعّي وأنجز ما تراكم من مهاّم أغفلتها يف الوقت الذي يتلقى فيه 

الولد عالجات تأهيلية.

• تتصل يب موظفة البنك وتسألني: "ملاذا انخفضت مدخوالتكم يف اآلونة األخرية؟" 

• أرشح ملوظفة البنك بأن ساعات عملنا تقلّصت بصورة كبرية وأننا نعمل كمستقلني. أعدها بأن نغطي الدين..

• أتحمل اإلهانة وأطلب من أهيل عرب الهاتف: "إذا أمكن أن تودعوا يف حسابنا هذا الشهر ألف شيكل, فهذا 

سيساعدنا جًدا".
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• أرسع إىل صندوق املرىض إلحضار استامرة 17 لزيارة طبيب العظام وألفحص هل تم تحويل املبلغ املسرتد من 

العالج التأهييل )مل يصلنا ألنه تنقص ورقة أخرى كاملعتاد(.

• أحّدد لقاء لدى املحامي )بخصوص دعوى اإلهامل الطبي(.

النحو؟  ملاذا هو عىل هذا  يا جميل؟  لك,  )"ماذا حدث  السوبرماركت  للحس يف  يفتقرون  أشخاًصا  أتجاهل   •

مسكني... يشفيك الله... وغريها من "الجواهر"(.

• أمسح دموعي )ألن أحد طالب صفه قال له إنه لن يستطيع لعب كرة القدم مثل باقي طالب الصف(، وأرشح 

له بأنه بطل كرة السلة لطالب يجلسون عىل كريس متحرّك.

• أرشح لشخص وقح قام بركن سيارته يف موقف ألشخاص مع إعاقة بأنه ال بأس إذا توقف 5 دقائق بالرغم من 

أنه ال ميلك شارة أشخاص مع إعاقة، برشط أن ال يكون ابني معاقا ملدة 5 دقائق فقط.

استخدام  بالحذر عند  وأنصحه  أقبّله  أنه مل يصب،  وأتأكد من  يقع،  قدميه عندما  الوقوف عىل  أساعده يف   •

عكازين.

• أقول كالًما جميال لصديقة تتحّدث عن فوز ابنها يف العدو ملسافة 200 مرت. لكنني أشعر بحرسة كبرية يف داخيل. 

• أرشح له للمرة األلف بأن السباحة العالجيّة هاّمة، وال أقبل أن يشاهد التلفزيون عىل حساب وقت السباحة.

• أذهب ألشرتي له حذاء خاّص، ألن الحذاء الذي اشرتيناه قبل شهرين قد تلف متاًما.

• يتصل ابني البكر من الكشاف ويقول إنني نسيت أن أعطيه نقوًدا للرحلة، ويلومني بأن املدرسة قد ال تسمح 

له باملشاركة يف الرحلة. 

• ألغي تذاكر فيلم السينام )مرة كّل شهرين(، ألن أحدنا يجب أن يعمل الليلة عىل الحاسوب والثاين مرهق.

• أساعده يف تحضري وظائفه البيتية بصورة دقيقة وبدون أي تنازالت. إذا كان الخّط أعوج فأطلب منه محوه 

وإعادة كتابته من جديد.
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• أطبخ للعائلة طعاًما صحيًّا، ألن زيادة الوزن ممنوعة )يثقل عىل قدميه(.

• أبّدل بني مواعيد العالج املايئ والعالج الطبيعّي والعالج العاطفي والعالج بالفن )أربع مكاملات مختلفة(.

• أغسل كّل بنطلوناته املتسخة بسبب وقوعه عىل األرض مراًرا، وأرمي البنطلونات املمزقة.

• أتنازل عن متارين األيدي قبل النوم، ألنها تؤمله.

• أجّهزه للنوم وأفحص يف املساء إذا مل تسقط البطانية ومل يتدحرج عن الرسير. 

الغابة؟"  تنافسية يف  ألعابًا  ابنها ليشمل  أّم صديقة: "هل ميكن تنظيم احتفال عيد ميالد  اتصاال من  أتلقى   •

فأجيبها: "ممكن، وسنحرض نحن معه لنساعده."

• أرسع إىل اجتامع لجنة الصّف )من املهم املشاركة فيها ليكون الطفل مقبوال اجتامعيًّا(.

• أتحّدث مع املعالجة الطبيعيّة لكتابة تقرير يجب تقدميه لصندوق املرىض السرتداد مبلغ.

• أذكر زوجي بالسفر إىل الشامل إلحضار الكريس املتحرّك بعد تصليحه.

• أتصفح اإلنرتنت، وأبحث عن معلومات حول عمليّة جراحيّة حديثة يف الواليات املتحدة.

• أبعث رسالة إىل األخصائيّة النفسيّة وأؤجل جلسة العالج الزوجّي لألسبوع املقبل.

• أصاب بانهيار تاّم.

*****
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• أطبخ للعائلة طعاًما صحيًّا، ألن زيادة الوزن ممنوعة )يثقل عىل قدميه(.

• أبّدل بني مواعيد العالج املايئ والعالج الطبيعّي والعالج العاطفي والعالج بالفن )أربع مكاملات مختلفة(.

• أغسل كّل بنطلوناته املتسخة بسبب وقوعه عىل األرض مراًرا، وأرمي البنطلونات املمزقة.

• أتنازل عن متارين األيدي قبل النوم، ألنها تؤمله.

• أجّهزه للنوم وأفحص يف املساء إذا مل تسقط البطانية ومل يتدحرج عن الرسير. 

الغابة؟"  تنافسية يف  ألعابًا  ابنها ليشمل  أّم صديقة: "هل ميكن تنظيم احتفال عيد ميالد  اتصاال من  أتلقى   •

فأجيبها: "ممكن، وسنحرض نحن معه لنساعده."

• أرسع إىل اجتامع لجنة الصّف )من املهم املشاركة فيها ليكون الطفل مقبوال اجتامعيًّا(.

• أتحّدث مع املعالجة الطبيعيّة لكتابة تقرير يجب تقدميه لصندوق املرىض السرتداد مبلغ.

• أذكر زوجي بالسفر إىل الشامل إلحضار الكريس املتحرّك بعد تصليحه.

• أتصفح اإلنرتنت، وأبحث عن معلومات حول عمليّة جراحيّة حديثة يف الواليات املتحدة.

• أبعث رسالة إىل األخصائيّة النفسيّة وأؤجل جلسة العالج الزوجّي لألسبوع املقبل.

• أصاب بانهيار تاّم.

*****
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ا خاّصة -نظرة من الداخل / إيالنا رسيج هيوز، والدة ميكا أن أكون أمًّ

ا بصورة مباغتة غري متوقعة ومليئة بالكوابيس، يف مستشفى مبدينة قربص، يف بلدة صغرية اسمها  أصبحت أمًّ

بافوس. ذات صباح باكر، بعد يوم من وصويل مع زوجي إىل ما كان من املفرتض أن يكون عطلة ممتعة مليئة 

بالدالل، قبل بضعة أشهر من موعد الوالدة، كنت يف بداية األسبوع الـ 27 من الحمل. مل أكن أعرف شيئًا عن 

األمومة.

ا خاّصة يف غرفة صغرية لطبيبة تطّوريّة خبرية يف عيادة تطّور الطفل يف نهاريا، حيث شخصت ميكا  أصبحت أمًّ

التي كان عمرها 7 أشهر بأنها تعاين من شلل دماغي وخالل ثانية واحدة، فإّن تجربة الخداج الصاخبة واألمل يف 

استكاملها لفجوة النمّو مع مرور الوقت، أصبحت قصة أخرى مختلفة متاًما. قصة حياة. مل أكن أعرف شيئًا عن 

طبيعة حياة األمهات الخاّصات.

تبلغ ميكا من العمر اليوم 17 عاًما. هي فتاة ملهمة، ساحرة ومحبوبة تجلس عىل كريس متحرّك، وبحاجة أبديّة 

ملساعدتها يف كّل يشء.

مع الوقت ُولَِدْت أختان، أوفري ويويل. أما نحن، األهل، فتعلّمنا وتقّدمنا يف وظائفنا. كافحنا للحفاظ ولخلق معنى 

جديد لحياتنا. كّنا يف معظم الوقت سعداء وال نزال.

كانت الطريق إىل هناك مثل سفر ال ينتهي عىل قطار أفعوايّن يف مدينة املالهي. تعرفون كم السفر متعب يف 

قطار أفعوايّن طوال 17 عاًما؟

ا خاّصة هو جوهر كّل يشء. أن تكوين أمًّ

هذا هو األمر الذي أمتنى أن يفهمه الناس حويل، املهنيّون الذين يقّدمون الرعاية البنتي ميكا, وأيًضا األشخاص 

العاديون الذين ألقاهم.  

بعيدة  بعضها  أفكار صغرية.  رأسك  تحوم يف  الصباح حيث  يف  وتستيقظ  ليال  النوم  إىل  تذهب  أن  يعني  هذا 

أين  وشاحبة: ماذا سيكون مصريها بعد سن 21 عاًما؟ ماذا سيحدث عندما ال نكون نحن األهل إىل جانبها؟ 

ستعيش؟ من سيمنحها الرعاية؟ )تخيّلوا أن ال تغفوا طوال الليل وال مرّة. وال مرّة(.

بعض األفكار قريبة، ثقيلة ومرهقة: ماذا سيحدث لظهرها أو عينيها، ملاذا تعاين من األمل وكيف ميكن تخفيفه، 

ومتى نجري لها عمليّة جراحيّة، وكيف نشرتي كرسيًّا جديًدا/رافعة/جبائر، وكيف نحصل عىل متويل ملعالجة.

بعضها هناك، غيوم صغرية، ال تهطل منها أمطار، ولكنها تخفي الشمس قلياًل: لقاءات مع معالجني، اختبارات 
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روتينية وإجراءات متعلقة بالتأمني الوطني أو بتكليف معالجة، قرارات ال بّد من اتخاذها بشكل دائم.

ا خاّصة هو أن ترمي دامئًا يف وقت واحد عّدة كرات يف الهواء وتصيّل أال تقع األكرث أهمية وتتحطّم  أن أكون أمًّ

عىل األرض. يعني أن تدير عالقات واسعة يف نفس الوقت مع عّدة مكاتب حكومية )وزارة الصّحة، وزارة الرتبية 

والتعليم، التأمني الوطني، وزارة الرفاه، والقامئة تطول(.

هذا يعني أن تشعر بقلق. طوال الوقت. أن نشعر بشكل دائم ببعض الذنب حيال ما مل نقّدم، أو نفعل. كم 

من املمكن أن نتحمل.

أن نكون عائلة خاّصة معناه أن نذهب فقط إىل أماكن متاحة التي تخلو من االزدحام والضجة. معناه أن تضع 

خطة لكّل رحلة وكأنّها عمليّة عسكريّة، وغالبًا نخّصص إلعداد الرحلة مّدة أطول من مّدة الرحلة نفسها. 

هذا يعني أن ال تعرف أبًدا ما ينتظرك بعد قليل وأن ننىس أحيانًا التقاط نفسنا.

يولد اإلخوة يف عائلة خاّصة يف واقع يتطلب مراعاة وتنازالت كثرية. عندما كانت ميكا طفلة صغرية وُولَِدْت أوفري 

بعدها بعامني، كانت أيام السبت هي أصعب أيّام األسبوع وكنت أمتّنى أن ينقضنّي برسعة. كانت مسلسال ال 

نهائيًا من "التزامات يجب القيام بها".

وحتى اليوم، ومع مرور كّل هذه السنوات فام زال السبت يوًما معّقًدا، ترتاكم فيه جميع املهاّم التي مل يكن لدينا 

 Xوقٌت كاٍف للقيام بها خالل األسبوع )تعبئة استامرة ما، مكاملة هاتفيّة، تعديل الكريس، والبحث عن بديل ل ـ

أو Y(، األفكار املكبوتة خالل األسبوع والعالج املكثف عندما ال تكون معالجة )فتاة عمرها 17 عاًما يجب إنزالها 

من الرسير، أخذها إىل املرحاض، إطعامها، إشغالها وتحريكها من مكان آلخر, القيام بأمور خاّصة بفتاة عمرها 

17 عاًما -فيسبوك، وظائف منزلية، وغريها(. حتى اليوم، فإن كّل يوم يف عميل يحتوي عىل عرشات األمور التي 

تلهيني مثل املكاملات الهاتفيّة، التعامل مع األمور اليوميّة واألفكار حول ابنتي ميكا.

بسبب الفوىض التي مألت حيايت طوال سنوات مل أعطي نفيس حقها. مل نخرج إلجازات زوجيّة بل ناضلنا لئال 

لتبقى رؤوسنا فوق املاء فال نغرق. نحن نتسابق من مهّمة إىل أخرى.

يف السنوات األخرية، ُعْدُت لنفيس ببطء. بلغت ابنتي ميكا ال- 17 عاًما. استغرق األمر وقتا طويال.

التقيت مؤخرًا مع مربّيات حضانة، طالبات دراسات عليا يف كلية أورانيم. من بني ما قلت لهن إنه من املهّم أن 
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جدويل الزمني

روتينية وإجراءات متعلقة بالتأمني الوطني أو بتكليف معالجة، قرارات ال بّد من اتخاذها بشكل دائم.

ا خاّصة هو أن ترمي دامئًا يف وقت واحد عّدة كرات يف الهواء وتصيّل أال تقع األكرث أهمية وتتحطّم  أن أكون أمًّ

عىل األرض. يعني أن تدير عالقات واسعة يف نفس الوقت مع عّدة مكاتب حكومية )وزارة الصّحة، وزارة الرتبية 

والتعليم، التأمني الوطني، وزارة الرفاه، والقامئة تطول(.

هذا يعني أن تشعر بقلق. طوال الوقت. أن نشعر بشكل دائم ببعض الذنب حيال ما مل نقّدم، أو نفعل. كم 

من املمكن أن نتحمل.

أن نكون عائلة خاّصة معناه أن نذهب فقط إىل أماكن متاحة التي تخلو من االزدحام والضجة. معناه أن تضع 

خطة لكّل رحلة وكأنّها عمليّة عسكريّة، وغالبًا نخّصص إلعداد الرحلة مّدة أطول من مّدة الرحلة نفسها. 

هذا يعني أن ال تعرف أبًدا ما ينتظرك بعد قليل وأن ننىس أحيانًا التقاط نفسنا.

يولد اإلخوة يف عائلة خاّصة يف واقع يتطلب مراعاة وتنازالت كثرية. عندما كانت ميكا طفلة صغرية وُولَِدْت أوفري 

بعدها بعامني، كانت أيام السبت هي أصعب أيّام األسبوع وكنت أمتّنى أن ينقضنّي برسعة. كانت مسلسال ال 

نهائيًا من "التزامات يجب القيام بها".

وحتى اليوم، ومع مرور كّل هذه السنوات فام زال السبت يوًما معّقًدا، ترتاكم فيه جميع املهاّم التي مل يكن لدينا 

 Xوقٌت كاٍف للقيام بها خالل األسبوع )تعبئة استامرة ما، مكاملة هاتفيّة، تعديل الكريس، والبحث عن بديل ل ـ

أو Y(، األفكار املكبوتة خالل األسبوع والعالج املكثف عندما ال تكون معالجة )فتاة عمرها 17 عاًما يجب إنزالها 

من الرسير، أخذها إىل املرحاض، إطعامها، إشغالها وتحريكها من مكان آلخر, القيام بأمور خاّصة بفتاة عمرها 

17 عاًما -فيسبوك، وظائف منزلية، وغريها(. حتى اليوم، فإن كّل يوم يف عميل يحتوي عىل عرشات األمور التي 

تلهيني مثل املكاملات الهاتفيّة، التعامل مع األمور اليوميّة واألفكار حول ابنتي ميكا.

بسبب الفوىض التي مألت حيايت طوال سنوات مل أعطي نفيس حقها. مل نخرج إلجازات زوجيّة بل ناضلنا لئال 

لتبقى رؤوسنا فوق املاء فال نغرق. نحن نتسابق من مهّمة إىل أخرى.

يف السنوات األخرية، ُعْدُت لنفيس ببطء. بلغت ابنتي ميكا ال- 17 عاًما. استغرق األمر وقتا طويال.

التقيت مؤخرًا مع مربّيات حضانة، طالبات دراسات عليا يف كلية أورانيم. من بني ما قلت لهن إنه من املهّم أن 
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نفهم أنّنا عندما نلتقي باألهايل، نلتقيهم مع كّل الهموم التي يحملونها عىل ظهورهم طوال الوقت، مع الوظائف 

أحيانًا  األهايل  قام  إذا  يغضنب  أال  منهن  لوقت ألنفسهم. طلبت  بها, مع حاجتهم  القيام  عليهم  التي  العديدة 

بتأجيل بعض االجتامعات الهاّمة لتقّدم الطفل، أو إذا مل يقوموا مبهّمة تُْعطَى لهم، وأن يفهمن أنه رمّبا كانت 

هذه املرّة الوحيدة يف األسبوع التي يتمّكن األب واألم فيها من رشب فنجان قهوة مًعا. رمّبا كان هناك أمر آخر، 

أكرث إلحاًحا، ورمّبا كان هذا األسبوع الذي وصال فيه إىل حّد االنهيار.

قالت إحداهن يف وقت الحق إنّها تدرك اآلن كم كان حكمها تجاه األهايل يف غري محلّه. شعرُْت أن هذا اللقاء كان 

مثمرًا ملجرّد هذا االستنتاج، فإذا كان هناك يشء مشرتك لجميع األهايل الخاّصني فهو العزلة واالنزواء، والحاجة 

لرؤيتهم ولرؤية سباقهم املاراتوين، الذي يخوضونه عادة بدون محطات راحة يف الطريق.

ا هو عالٌَم بأرسه يحتوي عىل رضا وسعادة وأمل وحزن، إحباط وخيبة أمل وضغوط ال تنتهي.  أن تكون والدا خاصًّ

متاًما مثل األهايل العادينّي، لكن أكرث بحوايل 80 ضعًفا...

*****

مؤسسة كيرش- بيت العائالت الخاّصة 
املكتب الرئييس وفرع القدس

العنوان: يد حروتسيم 4 القدس 93420

هاتف رقم:    02-6236116/02-62488

 info@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

jerusalem@mrkesher.org.il :الربيد االلكرتو� لفرع القدس

فرع تل أبيب واملركز
العنوان: باعيل مالخا 40 تل أبيب

هاتف رقم: 03-5282518

telaviv@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

فرع حيفا والش�ل
العنوان: حوري 2 ميجدال هنيبيئيم 

هاتف رقم: 04-8311165, 04-8596439

haifa@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

مركز عائالت أوالد مع احتياجات خاصة يف برئ السبع
العنوان: ههيستدروت 96 برئ السبع

هاتف رقم: 08-6289142

beersheva@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

مركز العائالت الخاصة هو رشاكة ب± وزارة الرفاه, قسم التأهيل وقسم اإلعاقات العقلية 

التطورية, وزارة الصحة, جوينت أشليم السلطات يف قضاء الجنوب وعىل رأسهم بلدية برئ 

السبع ومؤسسة كيرش
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مؤسسة كيرش-
بيت العائالت الخاّصة 

املكتب الرئييس وفرع القدس
العنوان: يد حروتسيم 4 القدس 93420

هاتف رقم:    02-6236116/02-62488

 info@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

jerusalem@mrkesher.org.il :الربيد االلكرتو� لفرع القدس

فرع تل أبيب واملركز
العنوان: باعيل مالخا 40 تل أبيب

هاتف رقم: 03-5282518

telaviv@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

فرع حيفا والش�ل
العنوان: حوري 2 ميجدال هنيبيئيم 

هاتف رقم: 04-8311165, 04-8596439

haifa@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

مركز عائالت أوالد مع احتياجات خاصة يف 
برئ السبع

العنوان: ههيستدروت 96 برئ السبع

هاتف رقم: 08-6289142

beersheva@mrkesher.org.il  :الربيد االلكرتو�

مركز العائالت الخاصة هو رشاكة ب¬ وزارة الرفاه, قسم التأهيل 

وقسم اإلعاقات العقلية التطورية, وزارة الصحة, جوينت أشليم 

السلطات يف قضاء الجنوب وعىل رأسهم بلدية برئ السبع ومؤسسة 

كيرش

ארגון קשר -
הבית של המשפחות המיוחדות 

משרד ראשי וסניף ירושלים
כתובת: יד חרוצים 4 ירושלים 93420

טלפון: 02-6236116/02-6248852
 info@mrkesher.org.il דוא"ל

jerusalem@mrkesher.org.il :דוא"ל סניף ירושלים

סניף תל אביב והמרכז 
כתובת: בעלי מלאכה 40 תל אביב

טלפון: 03-5282518
telaviv@mrkesher.org.il :דואל

סניף חיפה והצפון
כתובת: חורי 2 מגדל הנביאים

טלפון: 04-8311165, 04-8596439
haifa@mrkesher.org.il :דוא"ל

מרכז למשפחות לילדים עם צרכים 
מיוחדים בבאר שבע 

כתובת: ההסתדרות 96 באר שבע
טלפון: 08-6289142

beersheva@mrkesher.org.il :דוא"ל
המרכז למשפחות מיוחדות הינו שותפות של משרד 
שכלית  למוגבלות  והאגף  השיקום  אגף  הרווחה, 
אשלים,  ג'וינט  הבריאות,  משרד  התפתחותית, 
שבע  באר  עיריית  ובראשן  דרום  במחוז  הרשויות 

וארגון קשר.


