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תקציר

דהיינו,  ערבים.  תושבים   366,800 ירושלים  במזרח  התגוררו   2021 שנת  לתחילת  נכון 
ירושלים היא העיר הערבית הגדולה בישראל. ברם, סוגיות פוליטיות ומשפטיות הביאו 
להשקעה ממשלתית מצומצמת במזרח העיר, ומחקרים רבים מעידים על מצבן הירוד של 

התשתיות הפיזיות ועל היעדר נגישות מספקת לשירותי בריאות, רווחה וחינוך. 

בכל הנוגע לקבלת שירותי התפתחות הילד, קיימים פערים משמעותיים בין ילדים במזרח 
הבריאות  וממשרד  החולים  מקופות  שהתקבלו  נתונים  ישראל.  בשאר  לילדים  ירושלים 
בשנת 2019 הראו כי רק 2%-3% מהילדים במזרח ירושלים מגיעים לטיפולים התפתחותיים, 
לעומת שיעור מוערך של 10%-15% מהילדים בישראל. כמו כן, על פי הערכות שהתקבלו 
ממשרד הבריאות, כ־40% מהתינוקות במזרח ירושלים אינם מטופלים במערך הבריאות 

הישראלי.

במחקר מיפוי שערכה עיריית ירושלים בשנת 2018 זוהו כ־40 חסמים המונעים מילדים 
הנולדים במזרח ירושלים להגיע לטיפול ראוי במערך להתפתחות הילד. חלק מהחסמים 
נוגעים לשלב האיתור )כגון — השתתפות נמוכה במסגרות לגיל הרך, רמת מודעות נמוכה 
של ההורים, מיעוט רופאים ורופאות בקהילה בעלי הכשרה בהתפתחות הילד(, חלק נוגעים 
לשלב האבחון )כגון — מיעוט מכוני אבחון נגישים גאוגרפית ומותאמים שפתית ותרבותית 
ומיעוט אנשי מקצוע בתחום האבחון( וחלק נוגעים לשלב הטיפול )כגון — מיעוט מסגרות 
במספר  בהתערבות  צורך  על  מלמד  זה  מצב  וזמינות(.  נגישות  וקשיי  מותאמות  טיפול 
מזרח  תושבי  לטובת  הילד  התפתחות  שירותי  את  ולהרחיב  לשפר  כדי  במקביל  ערוצים 

ירושלים.

הילד. התפתחות  בתחום  פערים  לצמצום  תוכנית  בירושלים  לפעול  החלה   2019 בשנת 
נועדה  והיא  ירושלים,  מזרח  לתושבי  שירות  המעניקות  החלב  בטיפות  פועלת  התוכנית 
כוללת  התוכנית  התפתחותיים.  מעיכובים  הסובלים  ילדים  של  האיתור  מערך  את  לחזק 
להורים,  מידע  והנגשת  מודעות  הגברת  תהליכי  החלב,  טיפות  לאחיות  ייעודית  הכשרה 
הפעלת משחקיות איתור בטיפות החלב, צירוף צוות פרא־רפואי לצוות טיפות החלב וגיוס 
אחראית מיצוי זכויות דוברת השפה הערבית. כמו כן, נעשו מספר פעולות להרחבת המענה 

בקופות החולים בתחום התפתחות הילד.
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ירושלים למחקרי מדיניות מחקר מקיף במטרה  2021-2020 ערכו חוקרות מכון  בשנים 
לאתר את החסמים המערכתיים הקיימים בתחום התפתחות הילד במזרח העיר, להגדיר את 

הבעיה ולהציגה בפני הגורמים שעשויים לתרום לקידום פתרונות ברמת המדיניות.

התערבות  המצריכות  מרכזיות  בעיות  שתי  הוגדרו  וניתוחם,  הנתונים  איסוף  לאחר 
מערכתית:

מערך שירותי האבחון והטיפול המוצע על ידי קופות החולים במזרח ירושלים מצוי  א. 
זה  למצב  העיר.  במערב  רק  מסופקים  מהשירותים  גדול  וחלק  משמעותי,  בחוסר 
השלכות רבות על משפחות מזרח ירושלמיות ועל יכולתן להעניק לילדים טיפול מיטבי 

בתחום התפתחות הילד.

שרשרת המעקב אחר מצבם של ילדים מזרח ירושלמיים — משלב הלידה, דרך שלב  ב. 
קופות  של  הילד  להתפתחות  במרכזים  או  ביחידות  האבחון  שלב  בקהילה,  האיתור 
החולים, ועד שלב ההפניה וקבלת טיפול מותאם — סובלת מהיעדר רציפות בהעברת 
המידע. דו״ח של מבקר המדינה משנת 2014 הצביע על בעיית העברת המידע בכלל 
ועוד1.  הבריאות  למשרד  החינוך,  למשרד  החולים,  לקופות  החלב  טיפות  בין  הארץ 
הבעיה חמורה יותר במזרח ירושלים. כתוצאה מכך, ניכרת ״נשירה״ של ילדים לאורך 
מקופות  מסודר  מידע  מקבל  אינו  הבריאות  משרד  ההתפתחותי,  במערך  הטיפול 

החולים, וילדים רבים במזרח העיר אינם מקבלים מענה טיפולי.

 —  2021 שנת  במהלך  מדיניות  למחקרי  ירושלים  במכון  שהתקיימו  דיונים  בסדרת 
בהשתתפות גורמים מובילים מארבע קופות החולים, המפקח על קופות החולים ממשרד 
והועלו  והבעיות,  החסמים  הוצגו   — ושיקומו  הילד  להתפתחות  והמחלקה  הבריאות 
הצעות לפתרונות2. מסמך זה מובא כסיכום לאותו תהליך, והוא משרטט מספר המלצות 
אופרטיביות לצמצום פערי האיתור, האבחון והטיפול הנוגעים לילדים ממזרח ירושלים 

בתחום התפתחות הילד.

https://www.mevaker.gov. .1 מבקר המדינה. )2014(. המערך של תחנות טיפות החלב, דוח 64ג

il/)X)1(S)sxzwnjv3hfl3qk0es1tmlmwe((/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/768-17.as
 px?AspxAutoDetectCookieSupport=1

2 הדיונים התקיימו במאי ובאוגוסט 2021, בהשתתפות נציגים מעיריית ירושלים, מארגוני חברה אזרחית, 

מקופות החולים וממשרד הבריאות, וכן בהשתתפות רופאים וחוקרים.

https://www.mevaker.gov.il/(X(1)S(sxzwnjv3hfl3qk0es1tmlmwe))/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/768-17.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/(X(1)S(sxzwnjv3hfl3qk0es1tmlmwe))/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/768-17.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/(X(1)S(sxzwnjv3hfl3qk0es1tmlmwe))/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/768-17.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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בשלבי  הפערים  לצמצום  יסייעו  אשר  בצעדים  להתמקד  הן  העיקריות  המלצותינו 
האיתור והאבחון, שכן בשלבים אלו נמצאים הפערים הגדולים ביותר:

)מסגרות  בקהילה  המוקדמים  האיתור  גורמי  בין  הקשר  רציפות  את  ולמסד  להדק   .1
לגיל הרך, זכיינים, רופאים ורופאות, טיפות חלב והורים( לקופות החולים, ולהבטיח 

העברת מידע שיטתית ורציפה כדי לאפשר מעקב.

ממזרח  ילדים  אחר  פרטני  למעקב  החולים  בקופות  ייעודיים  מקצוע  אנשי  להקצות   .2
ירושלים המופנים לאבחונים, משלב האיתור ועד קבלת טיפול מותאם.

מכוני  לפתוח  ירושלים:  למזרח  מיוחדת  בהתאמה  האבחון  מערך  את  ולתגבר  לחזק   .3
אבחון של כל קופות החולים במזרח העיר )או לכל הפחות — מתחמי אבחון משותפים 
לקופות החולים השונות(, לפתוח מתחמי אבחון זמניים או ניידים בשכונות השונות 

לתקופות קצרות )כגון: ניידות אבחון או יחידת אבחון ״פופ־אפ״(.

ירושלים,  במזרח  זכיינים  עם  החולים  קופות  של  ההתקשרות  דרישות  את  לחדד   .4
הכשרות  בעלי  ילדים  ולרופאות  לרופאי  דרישות  יכללו  למרפאות  הסף  שתנאי  כך 

מתאימות.

להגביר את הפיקוח של משרד הבריאות על ההכשרות הניתנות על ידי קופות החולים   .5
לרופאי ולרופאות הילדים הפועלים מטעמן בשכונות מזרח ירושלים.

לחייב את קופות החולים להעביר באופן קבוע נתונים על שירותיהן במזרח ירושלים   .6
בתחום התפתחות הילד, על פי דרישות ברורות. 

לצמצום  הנוגע  בכל  החולים  לקופות  יעדים  יגבש  הבריאות  שמשרד  ממליצות  אנו   .7
הפערים המפורטים במסמך זה.
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רקע ונתונים

בישראל קיים מערך מוסדר בתחום התפתחות הילד. את המערך כולו ניתן לפרוס לשלושה 
שלבים עיקריים: שלב האיתור, שלב האבחון ושלב הטיפול. 

ידי  על  מתבצע  האבחון  שלב  בקהילה;  גורמים  ידי  על  בעיקר  מתבצע  האיתור  שלב 
הוא  גם  מתבצע  הטיפול  שלב  הילד;  להתפתחות  והיחידות  הילד3  להתפתחות  המכונים 
על ידי המכונים והיחידות להתפתחות הילד או על ידי קופות החולים. הטיפול מאפשר 
מגוון מענים: החל מטיפולים זמניים ונקודתיים בעיכובים התפתחותיים קלים ועד מסגרות 

טיפוליות הנותנות מענה לאורך חיי האדם.

א. שלב האיתור

איתור ראשוני או חשד ראשוני לעיכוב התפתחותי בקרב ילדים יכול לעלות מצד ארבעה 
הילדים  רופאי  והצוות המקצועי של טיפות החלב,  הילד, אחיות  הורי  גורמים בקהילה: 

בקהילה ומטפלות או גננות במערכת החינוך. 

בשל פערים תרבותיים, מחסור ברופאי ילדים בעלי התמחות או הכשרה בתחום התפתחות 
הילד, ונטייה רווחת בקרב משפחות מזרח ירושלמיות להשאיר את ילדיהם בטיפול ביתי או 
משפחתי עד לגיל גן — ישנם פערים משמעותיים באיתור ילדים עם עיכובים התפתחותיים 

במזרח העיר. 

להפעיל  החלה  בירושלים,  החלב  טיפות  את  המפעילה  ירושלים,  עיריית  זאת,  בעקבות 
בשנת 2019 תוכנית מיוחדת לתגבור מערך האיתור בתחנות טיפות החלב במזרח העיר. 
טיפות  מערך  שבו  בעיר,  הבריאות  מערכת  של  המיוחד  המבנה  בשל  התאפשר  התגבור 

החלב מופעל על ידי העירייה עצמה.

3 במכונים אלו עובד צוות מקצועי מגוון, הכולל רופאים מתחומי התמחות אחדים ומטפלים במקצועות 

בריאות, כגון פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק. מקצת המכונים שייכים למשרד הבריאות 
ומסונפים לבתי חולים ממשלתיים, ורובם שייכים לקופות החולים.
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במסגרת התוכנית נבנתה מעטפת של שירותים ואנשי מקצוע, והם פעלו במסגרת השירות 
העירוני בטיפות החלב. התוכנית כוללת:

הכשרות  באמצעות  הילד  התפתחות  בתחום  האחיות  של  המקצועי  הידע  העמקת   

ייעודיות.

שילוב משחקיות ילדים וצוות פרא־רפואי מאבחן בעבודת טיפות החלב.  

מינוי רכזת מיצוי זכויות — במטרה לפתח ״קו ישיר״ מטיפות החלב למכוני התפתחות   

הילד ולסייע למשפחות שילדיהם אותרו בטיפות החלב והופנו להמשך אבחון.

הכשרת רופאים בקהילה בתחום התפתחות הילד.  

עבודה להגברת מודעות ההורים לנושאים התפתחותיים — בעיקר על ידי הנגשת חומרי   

מידע ועבודה באמצעות רשתות חברתיות.

תגבור צוות טיפות החלב באנשי מקצוע ממקצועות הטיפול, כגון קלינאי תקשורת   

ותזונאיות.

התוכנית, שנועדה להגדיל את איתור עיכובי ההתפתחות בקרב ילדים במזרח העיר, חשפה 
השטח  פני  אל  והעלתה  ירושלים,  במזרח  הילד  התפתחות  מערך  של  בפעולתו  כשלים 

אתגרים המצריכים טיפול מערכתי:

יש להבטיח קשר רציף בין איתור ילדים עם חשד לעיכוב התפתחותי במסגרת   .1
משרד  ושל  החולים  קופות  של  הילד  התפתחות  מערך  ובין  החלב,  טיפות 

הבריאות. 

במסגרת המיזם העירוני עמדה רכזת מיצוי הזכויות בקשר רציף עם מרבית קופות   
החולים בנוגע לילדים שאותם היא הפנתה, אולם הקשר היה תלוי ביכולתה לעבוד עם 
אנשים מסוימים בקופות החולים, והוא לא הקיף את כל המקרים של ילדים עם חשד 
לעיכוב התפתחותי. כמו כן, בשל קשיים שונים, רכזת מיצוי הזכויות פעלה רק בחלק 

מטיפות החלב במזרח העיר.

במסגרת הראיונות עם מנהלות תחום התפתחות הילד בקופות החולים עלה בבירור   
הצורך לחזק את ממשקי העבודה שבין טיפות החלב לבין קופות החולים, ובכלל זה 
לבחון אפשרות למנות אחראית לניהול קשר זה בכל אחת מקופות החולים )בדומה 

למינוי של אשת מקצוע ייעודית בקופת החולים מכבי(.
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יש צורך והכרח לחזק את היכרותם של הרופאים בקהילה עם תחום התפתחות   .2
הילד ואת מומחיותם המקצועית בו.

רוב הרופאים )גם רופאי משפחה וילדים( מתמחים בבתי החולים, והם חסרים כלים   
ירושלים,  במזרח  הבריאות  שירותי  מבנה  בשל  כן,  כמו  ההתפתחותי.  בתחום  וידע 
שרובם ניתנים על ידי זכיינים עצמאיים ולא בהפעלה ישירה, לקופות החולים ישנה 
כך,  משום  הילד.  התפתחות  בתחום  בקהילה  רופאים  להכשיר  בלבד  חלקית  יכולת 

האיתור בקהילה, שחלקו הגדול אמור להתבצע אצל רופאי הילדים, לקוי מאוד. 

הילדים  רופאי  כי רק למיעוט  נמצא  ירושלים למחקרי מדיניות  במחקר שערך מכון   
הפועלים בהתקשרות עם קופות החולים יש תת־התמחות בהתפתחות הילד, ומרביתם 
עוברים מעט מאוד הכשרות בתחום. כמו כן, נמצא כי רופאי הילדים אינם מבצעים 

בדיקות התפתחות כדבר שבשגרה.

אי לכך, רצוי לבחון להוסיף דרישות מקצועיות בתחום התפתחות הילד בהתקשרות   
מקצועיות  הכשרות  על  להקפיד  יש  כן,  כמו  הזכיינים.  עם  השונות  החולים  קופות 

עיתיות, אשר יהוו תנאי לחידוש ההתקשרות עם זכיין.

״בדרך כלל כשלומדים רפואת ילדים אין דגש על נושא התפתחות הילד. למשל   
מסיימים את ההתמחות ולא יודעים מה העבודה והתפקיד של קלינאי תקשורת. 
לכן רופא הילדים לא מרגיש שזו העבודה שלו, בגלל המחסור בהכשרות בנושא. 
הוא לא יודע למי להפנות את הילד ולא מכיר את ההתמחויות שנמצאות במרכז 

התפתחות הילד״4.

ב. שלב האבחון והטיפול

רופאים בעלי הכשרה בהתפתחות הילד הנותנים שירות במזרח ירושלים

בעלי  שהם  בירושלים  הרופאים  של  מספרם  את  לאמוד  ניסיון  נעשה  המחקר  במסגרת 
הכשרה בתחום ההתפתחות הילד )ובכלל זה נוירולוגים(, ומתוכם רופאים העובדים במזרח 
העיר או כאלו אשר נותנים שירות בשפה הערבית, אך היה קושי בהשגת הנתונים הללו 
משתי סיבות: )1( למשרד הבריאות אין כתובת של מרפאות הרופאים; )2( השירות הרפואי 

במזרח ירושלים ניתן באמצעות זכיינים, והמידע מפוזר בין גורמים שונים.

4 מתוך ריאיון שהתקיים עם רופא ילדים, דצמבר 2020.
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על פי נתוני משרד הבריאות )נכון למאי 2021(, במחוז ירושלים כולו יש 26 רופאים בעלי 
התמחות בנוירולוגיית ילדים ותת־התמחות בהתפתחות הילד, מתוכם שני רופאים ערבים, 

הנותנים שירות במסגרת כמה קופות חולים.

החולים  לקופות  המכון  פניית  )לאחר  לאומית  חולים  מקופת  שהתקבל  מידע  פי  על 
השונות(:

זה  ושירות  הילד,  בהתפתחות  בעלי התמחות  רופאים  שירות של  ניתן  העיר  במרכז  	

נגיש לכל התושבים בעיר. רופא אחד מתוך ארבעה רופאים התפתחותיים מדבר ערבית 
שוטפת. 

ערבית.  דובר  מהם  אחד  רופאים,  שני  ידי  על  בירושלים  ניתן  נוירולוג  של  שירות  	

השירות לדוברי ערבית ניתן במרכז העיר. נוירולוג דובר ערבית מגיע אחת לשבוע 
לסניף במערב העיר, שבו חברים מספר גדול של ילדים ממזרח העיר.

אין בידינו נתונים על המצב בשאר קופות החולים.

במחקר אותרו שלושה רופאים במזרח העיר בעלי התמחות בתחום התפתחות הילד, ונמצא 
כי יתר רופאי הילדים בקהילה לא בהכרח מכירים את מערכות התפתחות הילד )אבחון 
התהליכים  אודות  על  ידע  וחסרי  הילד,  התפתחות  בתחום  מקצועי  ידע  חסרי  וטיפול(, 

האדמיניסטרטיביים הכרוכים בתהליכי האבחון והטיפול. 

מכונים ויחידות התפתחותיות בירושלים

קופות החולים השונות מספקות שירותי אבחון וטיפול בתחום התפתחות הילד עבור תושבי 
מכלל  ל־40%  קרוב  מהווים  ירושלים  מזרח  תושבי  שערבים  פי  על  אף  כולה.  ירושלים 
תושבי העיר, מרבית שירותי האבחון והטיפול ניתנים במערב העיר. כפי שנראה, מערך 

האבחון סובל מפער משמעותי בין השירות הניתן במזרח העיר למערבה.

התפתחותיות  ויחידות  הילד  להתפתחות  מכונים  מספר  יש  כללית  חולים  לקופת  	

ובבית חנינא  בירושלים. בשכונת שועפאט נמצא מכון התפתחות הילד של הקופה, 
ובהר הזיתים ישנן יחידות התפתחותיות.

טובא.  באום  הקופה  בסניף  הילד  להתפתחות  שלוחה  יש  לאומית  חולים  לקופת  	

יחידה  יש  הזיתים  בהר  העיר.  ומזרח  העיר  דרום  לשכונות  שירות  נותנת  השלוחה 
להתפתחות הילד המופעלת על ידי זכיין, ונותנת שירות לשכונות צפון העיר. במערב 
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העיר קופת החולים מפעילה שש שלוחות להתפתחות הילד בסניפי הקופה בשכונות 
שונות. כמו כן, הקופה מעסיקה שני זכיינים, שהם יחידה מוכרת להתפתחות הילד, 

בשכונת רמות וברוממה.

לקופת חולים מאוחדת יש ארבעה מכונים להתפתחות הילד בירושלים, מתוכם אחד  	

מרכזי בגבעת שאול, ובו מתבצעים האבחונים. כל המכונים נמצאים במערב העיר.

במזרח  מכונים  ושני  העיר  במערב  הילד  להתפתחות  מכון  יש  חולים מכבי  לקופת  	

העיר: בצור באהר ובצלאח א־דין.

ג. רצף מידע ויכולות מעקב

מראיונות שערכו חוקרות מכון ירושלים למחקרי מדיניות עולה כי ישנו קושי לעקוב אחר 
ילדים המופנים עם חשד לעיכוב התפתחותי: לא קיים מערך להעברת מידע פורמלי בין 
צוות טיפות החלב לרופאים בקהילה, ואין רצף מעקב בין המערכת העירונית של טיפות 
החלב למכונים וליחידות ההתפתחותיות של קופות החולים. לכך מצטרף הקושי לעקוב 

אחר האבחון והטיפול שניתנים במזרח ירושלים על ידי זכיינים של קופות החולים. 

מצטרפים  הילד  של  והטיפול  האבחון  תהליך  אחר  לעקוב  והקושי  המידע  רצף  בעיית 
לאתגרים הייחודיים במזרח ירושלים — הנובעים מחסמים תרבותיים, מקשיי שפה, מחוסר 
השונות  הזכאויות  על  ידע  ומחוסר  הילד  התפתחות  מערך  עם  היכרות  מחוסר  מודעות, 

לאבחון ולטיפול.

רכזת מיצוי הזכויות שמונתה על ידי עיריית ירושלים נמצאת בקשר עם אנשי המקצוע 
בקופות החולים כדי לנסות לשפר את רצף המידע. לקופות החולים עצמן אין בהכרח אשת 
מקצוע ייעודית העוקבת אחר הילדים המגיעים משכונות מזרח ירושלים. יוצאת דופן היא 
קופת חולים מכבי, שבה מונתה בתחילת 2021 עובדת סוציאלית כמנהלת תחום התפתחות 

הילד במזרח ירושלים, והיא מקיימת קשר רציף של העברת מידע עם הרכזת העירונית.

שלבי האבחון והטיפול בילדים ממזרח ירושלים — פערים בין שירותי קופות החולים

תחום התפתחות הילד בישראל סובל ממחסור ידוע בכוח אדם טיפולי. במאי 2021 פורסם 
דו״ח מסכם של צוות בין־משרדי שעסק בפער בין ההיצע לצורך במקצועות הפרא־רפואיים 
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בתחום התפתחות הילד5. מהדו״ח עולה כי בישראל ישנו חוסר בכל המקצועות בתחום, 
כפי שניתן לראות בטבלה6:

הפער בין מספר בעלות הרישיון הנדרש לתחזית בעלות הרישיון

ריפוי בעיסוקקלינאות תקשורתפיזיותרפיהשנה

20201,9472,1892,570

20251,7552,1022,767

20301,6592,0333,223

20351,6832,1083,851

השפה  דוברי  ובמטפלות  במטפלים  מיוחד  מחסור  ישנו  הארץ,  בכלל  מחסור  על  נוסף 
הערבית. כמו כן, המקצועות הללו מתאפיינים באי־יציבות תעסוקתית — וזו מוסיפה על 

הקושי להעניק שירות מיטבי לתושבי מזרח ירושלים7.

מעבר לחוסר הידוע באנשי מקצוע בתחומים הפרא־רפואיים, קיים גם פער גדול באספקה 
ובהנגשה של מערך האבחון לתושבי מזרח ירושלים. הפער נעוץ בכמה גורמים:

)1( מיעוט מכוני אבחון המעניקים שירות לתושבי מזרח ירושלים בשכונות מזרח 
ירושלים

מקרה,  לכל  שונים  מקצוע  אנשי  נדרשים  ההתפתחותי  בתחום  אבחונים  לקיים  כדי 
ולעיתים, עבור אבחונים מורכבים, נדרשת הסתכלות של כמה אנשי מקצוע. כל קופות 
החולים מפעילות בירושלים מכוני אבחון ובהם אנשי מקצוע בתחומים הנדרשים. עם זאת, 

המכונים העיקריים מצויים בחלקה המערבי של העיר. להלן הפירוט:

ירושלים,  ערביי  בקרב  מהמבוטחים  ל־7.5%  שירות  המעניקה  מכבי,  חולים  קופת  	

מפעילה בעיר שלושה מכוני אבחון: אחד ממוקם ברחוב אגריפס בעיר )מערב העיר(, 

הבריאות:  במקצועות  אדם  כוח  פערי  דו״ח   .)2021( וחברה.  ממשל  אגף  הממשלה,  ראש  משרד   5

https://www.gov.il/he/departments/ בעיסוק.  וריפוי  תקשורת  קלינאות  פיזיותרפיה, 
 publications/reports/healthreport071021

6 שם, עמ׳ 51, לוח 19.4.

7 קושי נוסף נובע מהעובדה שהסמכתם של מטפלים הלומדים במדינות ערב או ברשות הפלסטינית אינה 

מוכרת על ידי משרד הבריאות.

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/healthreport071021
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/healthreport071021
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ושני מכונים במזרח העיר )צור באהר וצלאח א־דין(. בשלוחה בצלאח א־דין מתבצעים 
מכבי  הערבית.  שפה  נערכים  והם  ירושלים,  ממזרח  המבוטחים  של  האבחונים  רוב 
היא הקופה היחידה אשר מינתה מנהלת יחידה להתפתחות הילד תושבת מזרח העיר. 
גם  היא  והטיפוליים  הניהוליים  לתפקידיה  ומעבר  סוציאלית,  עובדת  היא  המנהלת 
מהווה גורם מקשר בין הגורמים בקהילה )טיפות חלב, רופאים( ומטפלת באופן יזום 

במשפחות הזקוקות לסיוע במערך האבחון והטיפול. 

קופת חולים לאומית, המעניקה שירות לכ־7.8% מהמבוטחים בקרב ערביי ירושלים,  	

מפעילה בעיר רק מכון אבחון אחד, ברחוב הגידם )מערב העיר(. חלק מהשירותים 
סניף  בתוך  המכון  של  שלוחה  גם  קיימת  כולם.  לא  אבל  הערבית,  בשפה  ניתנים 
ניתנים בה רק שירותי  של הקופה באום־טובא, הנותנת שירות בשפה הערבית, אך 

טיפול.

קופת חולים מאוחדת מעניקה שירות ל־21% מהמבוטחים בקרב ערביי ירושלים, וגם  	

ירושלים  מזרח  תושבי  שאול.  בגבעת  העיר,  במערב  אבחון  מכון  רק  מפעילה  היא 
מגיעים לאבחונים בגבעת שאול. חלק מהאבחונים נערכים בעברית וחלק בערבית.

קופת חולים כללית היא הקופה הגדולה במזרח ירושלים, ומעניקה שירות ל־63% מכלל  	

ערביי ירושלים. לקופת חולים כללית מרכז התפתחות הילד בבית חנינא, בבניין חדש 
)שעבר לאחרונה משועפאט(, וכל שירותי האבחון ניתנים בו בשפה הערבית. כמו כן, 

הקופה מפעילה יחידה להתפתחות הילד בצור באהר, הנותנת שירותים חלקיים.

2021, דיווחו  נוסף על כך, במסגרת ראיונות ושולחנות עגולים שהתקיימו במהלך שנת 
קופות החולים על צעדים שהן נוקטות כיום ועל צעדים שהן מתכוונות לבצע בעתיד הקרוב 

כדי לפתח את שירותי התפתחות הילד במזרח ירושלים:
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פתיחת יחידה  	
התפתחותית 
נוספת בצור 

באהר
הכשרת  	
רופאים 

של שירותי 
התפתחות 

הילד ממזרח 
העיר

תרגום  	
והנגשה 

דיגיטלית 
של שאלונים 

וטפסים

 מרפאת אספהני
)צלאח א־דין(:

מינוי עו״ס ערבייה  	
לניהול המרפאה, 

צעד שהוביל 
להעלאת המודעות 

למזרח ירושלים 
במחוז

העלאת אחוזי  	
המשרה של אנשי 

המקצוע
הקצאת תקציב  	

שנתי לציוד
שילוב פסיכולוג 	

פועלים לשיפוץ  	
המרפאה ולהקצאת 

קומה להתפתחות 
הילד ולפיזיותרפיה

פועלים לחתימה  	
עם זכיין נוסף

פועלים  	
לחתימה עם 
זכיין בדרום 

העיר
פועלים  	

לחתימה עם 
נוירולוג ילדים

מרפאת אום טובא:
אנשי המקצוע  	

מועברים להעסקה 
כשכירים

מבוצעות בדיקות סינון  	
לילדים עד גיל שלוש

מבוצעות בדיקות סינון  	
לאחים של ילדים שפנו 

להתפתחות הילד
פועלים לרכישת ציוד  	

לאבחונים

פועלים לחתימה עם  	
זכיין בצפון העיר

פועלים לחתימה עם  	
נוירולוג ילדים

מקדמים היכרות  	
הדדית בין אנשי 
המקצוע במערב 

ירושלים ובמזרחה

)2( הפעלת מכון אבחון במערב העיר ללא התאמה שפתית ותרבותית

רק לקופות החולים כללית ומכבי יש שירותי אבחון מלאים הממוקמים בשכונות הערביות 
כלל תושבי מזרח  פועל מכון אבחון אחד בלבד עבור  גם בקופות אלו  של מזרח העיר. 
 2022 בתחילת  הרבים.  לתושבים  נגישות  וקשיי  עומס  שיוצר  מה  הערבים,  ירושלים 
התפתחותית  יחידה  לכדי  חלקי,  באופן  כה  עד  שניתן  שירות  ירושלים  עיריית  מיסדה 
בדומה  התפתחות  מעוכבי  לילדים  וטיפולים  אבחונים  ניתנים  ציבורית, ובמסגרתה 
לשירות של המכונים להתפתחות הילד של הקופות. יחידות ציבוריות דומות פועלות בארץ 
במסגרת עירייה או עמותה, ומטרתן להנגיש ולהרחיב את שירותי התפתחות הילד במקומות 
שהשירות של הקופות אינו מספיק. היחידה יושבת כרגע בטיפת החלב בשועפאט, ואמורה 

לעבור למרכז חדש עירוני להתפתחות הילד במזרח העיר.

כי  ירושלים למחקרי מדיניות עם אנשי המקצוע, עולה  מראיונות שקיימו חוקרות מכון 
אחוזי ההגעה של משפחות ערביות ממזרח ירושלים לאבחון במערב העיר נמוכים מאוד. 
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במקרים מסוימים תואר כי על כל עשרה מוזמנים לאבחון מקרב תושבי מזרח העיר, מגיע 
מוזמן אחד בלבד. החסמים המקשים על הגעה לתורים במערב העיר אינם רק חסמים של 
נגישות פיזית ותחבורתית, אלא גם חסמים תרבותיים )נשים ערביות ממזרח ירושלים אינן 
נוטות לצאת למערב העיר לבדן(, חסמים פסיכולוגיים )סטיגמה תרבותית באשר לקשיים 

התפתחותיים( וחסמים שפתיים )ידיעה מועטה של השפה העברית(.

האבחון  שאלוני  הערבית:  לשפה  מלא  באופן  מותאם  אינו  האבחון  מערך  כך,  על  נוסף 
בקופות החולים תורגמו רק לאחרונה לשפה הערבית, והאבחון עצמו אינו מתקיים בהכרח 

על ידי אנשי מקצוע ערבים )חסרים בעיקר רופאים נוירולוגים ערבים(. 

התפתחות  בשירותי  הערבים  לתושבי  השפתית  ההנגשה  מצב  את  המתארת  טבלה  להלן 
הילד בקופות החולים העיר, כפי שעלה בראיונות עם גורמים מהמערך:

כל השירותים  	
ניתנים במזרח 
העיר, בערבית

חלק מהשירותים  	
ניתנים במזרח 
העיר, בערבית

בתיק הרפואי ניתן  	
לכתוב בעברית 

או באנגלית, ולכן 
גם סיכום האבחון 

שניתן להורים 
ולרופא הילדים אינו 

בערבית
יש הנחיות בערבית  	

שניתן ׳לשתול׳ 
בסיכום האבחון 

כדי לסייע להורים, 
או שאנשי מקצוע 

דוברי ערבית 
כותבים בכתב יד 

את עיקרי הדברים 
)כמו הנחיות מה 

לעשות(
המערכת הדיגיטלית  	
לתזכורת על תורים 
פועלת רק בעברית

האבחונים נעשים  	
במערב העיר. יש 

מעט אנשי מקצוע 
דוברי ערבית

יש מזכירה דוברת  	
ערבית, נעזרים 

בה מעט )תרגום 
אינו מוגדר כחלק 

מתפקידה(
משתמשים לעיתים  	

בקו תרגום של 
משרד הבריאות

יש ציפייה  	
מההורים לדעת 

עברית או אנגלית 
לצורך מילוי 

הטפסים ותקשורת 
במכון. מי שאינו 

שולט באחת משתי 
השפות — מצופה 

שימצא מישהו 
שיסייע לו

האבחונים  	
נעשים במערב 
העיר. יש כמה 

אנשי מקצוע 
דוברי ערבית, 
ובמידת הצורך 

נעזרים במזכירה 
דוברת ערבית

לא משתמשים  	
במערכת 

דיגיטלית 
לתזכורת על 

תורים. המזכירה 
מתקשרת להורים



1617

קשר חסר בין קופות החולים לרופאים בקהילה, ומיעוט הכשרות רלוונטיות   )3(
בתחום התפתחות הילד לרופאים במזרח ירושלים 

כאמור, חלק מהשירותים של קופות החולים במזרח ירושלים ניתנים על ידי זכיינים, וחלק 
מהם ניתנים בהפעלה ישירה של קופות החולים. המבנה המורכב של מתן שירותי בריאות 
לתושבי מזרח ירושלים מקשה על פיקוח, מעקב ובקרה, כמו גם על פיתוח הידע המקצועי 

של הרופאים.

לרוב רופאי הילדים ידע מועט בנושא בהתפתחות הילד. הרופאים מוכשרים בבתי חולים 
ולא בקהילה, ולכן אינם מקבלים הכשרה מספקת באיתור ילדים עם עיכובים התפתחותיים. 
חלק מהרופאים במזרח העיר הם רופאים כלליים, ללא התמחות ברפואת ילדים או משפחה 
)לחלק מאותם הרופאים יש התמחות ברפואת ילדים ממוסד לא־ישראלי, והתמחותם אינה 
מוכרת על ידי משרד הבריאות הישראלי(. מתוך ראיונות שקיימו חוקרות מכון ירושלים 
למחקרי מדיניות, עולה כי פערים אלו משפיעים על המודעות לבעיות בהתפתחות הילד 
דיווחו  מצידן,  החולים,  קופות  מבצעים.  שהרופאים  ההתפתחות  בדיקות  תדירות  ועל 
שהן מציעות מפעם לפעם הכשרות נוספות לרופאים, אולם לרוב ההיענות של הרופאים 

נמוכה.

כמו כן, ישנן השלכות של ההתקשרות בין קופות החולים לזכיינים. תופעה ייחודית למזרח 
ירושלים היא מעבר של לקוחות בין קופות החולים, בעקבות מעבר של זכיינים או רופאים. 
מעבר זה פוגע לא רק בשירות שהקופה נותנת )בתחום התפתחות הילד יש תקופת אכשרה 

של שישה חודשים, שלפניה לא ניתן לתת שירות(, אלא גם במעקב וברציפות הטיפול.

חוסר במעקב מוסדר של משרד הבריאות אחר שירותי קופות החולים לתושבי   )4(
מזרח ירושלים בתחום התפתחות הילד, לפי פרמטרים מוסכמים

מהמחקר עולה בצורה ברורה כי המידע והנתונים אינם מאוגמים באופן שמאפשר מעקב 
אחר רצף האיתור-אבחון-טיפול של ילדים ממזרח ירושלים.

חלק מקופות החולים העבירו לנו נתונים חלקיים, אולם מתבקשת הסדרה שיטתית ורציפה 
של העברת נתונים מהזכיינים השונים העובדים עם קופות החולים במזרח ירושלים אל 
קופות החולים, ומהן אל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו שבמשרד הבריאות, בראשות 

ד״ר הדר ירדני. 
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להלן הנתונים שאנו ממליצות לאסוף מכל אחת מקופות החולים, כדי שניתן יהיה לשפר 
את השירותים בתחום התפתחות הילד וגם לאפשר מעקב אחר ילדים בניסיון למנוע את 

״נשירתם״ מהמערכת לפני קבלת מענה טיפולי ראוי.

נתונים נדרשים בתחום התפתחות הילד, לפי קופת חולים:

מכוני קופת החולים )בהפעלה ישירה ודרך זכיינים( ומהות השירות הניתן בהם   .1
)אבחון וטיפול, המקצוע של העובדים(;

פריסה גאוגרפית של המרכזים;   .2

סוג ההפעלה של כל מכון: הפעלה ישירה או הפעלה באמצעות זכיין;  .3

מספר אנשי מקצוע במרכז והיקף שעות העבודה של כל אחד מהם;  .4

מתוכם  וכמה  ירושלים,  במזרח  הקופה  עבור  העובדים  הילדים  רופאי  מספר   .5
בעלי התמחות בהתפתחות הילד או בנוירולוגיית ילדים;

שפת השירות )כולל טפסים לאבחון, תוצאות ביקור והמלצות(;  .6

חלב,  )טיפת  ההפניה  ומקור  הקופה  במרכזי  לאבחון  המופנים  הילדים  מספר   .7
רופא, מסגרת חינוכית(;

הילדים  ומספר  התפתחותי,  עיכוב  עם  שנה  בכל  המאובחנים  הילדים  מספר   .8
המופנים להמשך טיפול;

בהתפתחות  מקצוע  אנשי  ידי  על  הקופה  במסגרת  המטופלים  הילדים  מספר   .9
הילד, ומספר הילדים שסיימו את הטיפול שהומלץ עבורם.

רק באמצעות איסוף מסודר של נתונים תתאפשר הצבת יעדים ברורים שיבטיחו שהשירות 
שניתן לילדי מזרח ירושלים מספק מענה הולם לצרכים בתחום התפתחות הילד.

ידי  )על  בקהילה  האיתור  ִמשלב  ילדים,  אחר  מעקב  רצף  לקיים  ממליצות  אנו  כן,  כמו 
הצוות במסגרת החינוכית, רופאי הילדים או צוות טיפות החלב( ועד קבלת אבחון ומענה 

טיפולי.
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סיכום והמלצות

שירותי  במתן  ואתגרים  פערים  על  מצביעים  במחקר  שנאספו  והמידע  הנתונים  מגוון 
שהוצג,  הניתוח  לנוכח  ירושלים.  במזרח  הילד  התפתחות  בתחום  וטיפול  אבחון  איתור, 
אנו ממליצות להתמקד בטיפול בבעיות שבשלבי האיתור והאבחון, שם נמצאו הפערים 

הגדולים ביותר.

להלן תמצית ההמלצות שהופיעו לאורך המסמך, על רצף שלבי המערך:

טיפול

להרחיב את הפריסה   
הגאוגרפית של שירותי 

הטיפול במזרח העיר
להגדיל את היצע   

המטפלים
לרכז מאמץ לבחינת   
הגורמים ל״נשירה״ 

במהלך הטיפול 
ולמציאת פתרונות 

מותאמים לאוכלוסיית 
מזרח ירושלים

למנות אנשי מקצוע   
ייעודיים למעקב 

אחר ילדים לכל אורך 
שרשרת האיתור-

אבחון-טיפול

אבחון

לשפר את הנגישות   
השפתית בשאלונים 
ולאורך האבחונים - 
מתן אפשרות להגיש 

טפסים בערבית
להרחיב את הנגישות   

הפיזית לשירותי 
אבחון עבור תושבי 

מזרח העיר
מתן הסבר על תוצאות   

האבחון על ידי איש 
מקצוע דובר ערבית
ליצור ממשק עבודה   
ייעודי למעקב אחר 

הפניות ממזרח 
ירושלים בין טיפות 

החלב וקופות 
החולים, ולמנות 

אשת מקצוע מזרח 
ירושלמית מטעם כל 
קופה לריכוז הטיפול 
בילדים ממזרח העיר

איתור

לחזק את יכולות   
האיתור בקהילה 

באמצעות עבודה עם 
מסגרות הגיל הרך 

הפרטיות ועם ההורים
להוסיף לדרישות   
ההתקשרות של 

קופות החולים עם 
הזכיינים את רפואת 

הילדים ורפואת 
הילדים עם תת־

התמחויות בתחומים 
התפתחותיים

להכניס דרישה   
להכשרות עיתיות 

סדירות בתחום 
התפתחות הילד עבור 

רופאים
לחזק את הקשרים   

והממשקים 
המקצועיים שבין 

רופאים בקהילה לבין 
צוותי טיפות החלב

יצירת מאגר נתונים מאוחד לכל מערך התפתחות הילד )החל משלב האיתור בקהילה 
ועד קבלת טיפול מותאם(, מלווה במערך מדדים

חברי הוועד המנהל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

דן הלפרן, יו״ר

אברהם אשרי
פרופ׳ נאוה בן צבי

דוד ברודט
פרופ׳ חנוך גוטפרויד

רענן דינור
ד״ר אריאל הלפרין

רות חשין
סלי מרידור

תהלה פרידמן
ד״ר נעמי פרל

שי דורון
גיל ריבוש

ד״ר דוד קורן, מנכ״ל המכון
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חברי הוועד המנהל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

דן הלפרן, יו״ר

אברהם אשרי
פרופ׳ נאוה בן צבי

דוד ברודט
פרופ׳ חנוך גוטפרויד

רענן דינור
ד״ר אריאל הלפרין

רות חשין
סלי מרידור

תהלה פרידמן
ד״ר נעמי פרל

שי דורון
גיל ריבוש

ד״ר דוד קורן, מנכ״ל המכון
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נכון לתחילת שנת 2021 התגוררו במזרח ירושלים 366,800 תושבים ערבים. דהיינו, ירושלים היא העיר 
הערבית הגדולה בישראל. ברם, סוגיות פוליטיות ומשפטיות הביאו להשקעה ממשלתית מצומצמת 

במזרח העיר, ומחקרים רבים מעידים על מצבן הירוד של התשתיות הפיזיות ועל היעדר נגישות מספקת 
לשירותי בריאות, רווחה וחינוך. 

בכל הנוגע לקבלת שירותים בתחום התפתחות הילד, קיימים פערים משמעותיים בין ילדים במזרח 
ירושלים לילדים במערב ירושלים ובישראל כולה. על פי הערכות משרד הבריאות וקופות החולים, 

כ-40% מהתינוקות במזרח ירושלים אינם מטופלים במערך הבריאות הישראלי, ובשנת 2019 רק 2%-3% 
מהילדים במזרח העיר הגיעו לטיפולים התפתחותיים, לעומת כ-10%-15% מהילדים בישראל.

מסמך מדיניות זה הוא תוצאה של מחקר מקיף שערכו חוקרות מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשנים 
2021-2020. המסמך סוקר את מבנה מערך התפתחות הילד בירושלים, מתחקה אחר החסמים 

המערכתיים שאינם מאפשרים לתושבי מזרח ירושלים לקבל מענה מספיק ומציע המלצות לצעדים 
שיסייעו לשפר את השירותים להתפתחות הילד במזרח העיר.

ד"ר שרית בן שמחון-פלג, סמנכ"לית המחקר במכון וחוקרת בתחומי הממשל והחברה האזרחית. בעלת 
תואר שלישי בפוליטיקה וממשל מאוניברסיטת אוקספורד.

דגנית לוי, חוקרת הערכה במכון. סוציולוגית, בעלת ניסיון של למעלה מעשרים שנה במחקר חברתי 
יישומי ובהערכת תוכניות בתחומים חברתיים.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית 
ומרחבית בת-קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, הוא הכתובת שמעצבי מדיניות פונים אליה לבירור, 
קידום והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים 

למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, 
שדה מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה וחיזוק 

מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.


