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ملخص

بحسب معطيات سنة 2021، يسكن يف شرقّي القدس 366,800 ُمقيم عربّي، أي أّن اورشليم - القدس 

حكومّي  استثمار  إىل  والقانونّية  السياسّية  املسائل  أّدت  ذلك،  مع  إسرائيل.  يف  عربّية  مدينة  أكرب  هي 

محدود يف شرقّي املدنية، إذ ُتشي أبحاث كثية إىل ترّدي حالة الُبنى التحتّية وعدم وجود إتاحة كافية 

لخدمات الصّحة، والرفاه والرتبية. 

املدينة مقارنة  بتقديم خدمات تطّور الطفل، هناك فجوات حقيقّية بني األطفال يف شرقّي  يتعّلق  بما 

بباقي األطفال يف دولة اسرائيل. أظهرت املعطيات، التي تّم الحصول عليها من صناديق املرىض ووزارة 

الصّحة يف سنة 2019، أّن %2-%3 من األطفال يف شرقّي القدس يتوّجهون للعالجات التطّوريّة، مقارنة 

بنسبة ترتاوح بني %10-%15 من األطفال يف إسرائيل. باإلضافة إىل ذلك، تشي تقديرات وزارة الصّحة، 

أّن حوايل %40 من األطفال الرّضع يف شرقّي القدس ال يحصلون عىل عالج يف جهاز الصّحة اإلسرائييّل. 

يمنع  تّم تشخيص وجود 40 معيق  القدس يف سنة 2018،   - بلدّية اورشليم  أجرته  يف بحث مسحّي 

األطفال من مواليد شرقّي القدس من الحصول عىل عالج الئق يف جهاز تطّور الطفل. يرتبط جزء من 

هذه املعيقات بمرحلة الكشف )مثاًل: املشاركة املنخفضة يف أطر الطفولة املبكرة، عدم وعي األهل، قّلة 

عدد األطّباء والطبيبات يف املجتمع من أصحاب التأهيل يف تطّور الطفل(، ويرتبط جزء آخر يف مرحلة 

التشخيص )مثاًل: قّلة عدد معاهد التشخيص املتاحة جغرافًيا واملالئمة لغويًّا وثقافيًّا، وقّلة عدد املهنّيني 

يف مجال التشخيص(، كما يرتبط جزء آخر بمرحلة العالج )مثاًل: قّلة عدد أطر العالج املالئمة وصعوبات 

الوصول والتوافر(. يدّل هذا الوضع عىل الحاجة لتدّخل عىل عّدة قنوات باملوازاة من أجل تحسني وتوسيع 

خدمات تطّور الطفل لصالح سّكان شرقّي القدس. 

يف سنة 2019، بدأ ينشط يف اورشليم - القدس برنامج لتقليص الفجوات يف مجال تطّور الطفل. يعمل 

منظومة  لتقوية  واملُعّدة  القدس،  لسّكان شرقّي  الخدمات  تقّدم  التي  والطفل  األّم  مراكز  الربنامج يف 

ا للممرِّضات يف  تأهياًل مخّصصًّ تأّخرات تطّوريّة. يشمل الربنامج  الذين يعانون من  الكشف عن األوالد 

مراكز األّم والطفل، وسيورات رفع الوعي وإتاحة املعلومات لألهل، وتشغيل مالعب كشف التطور لدى 

األطفال يف مراكز األّم والطفل، وإضافة طاقم طّبّي مساِعد لطاقم مراكز األّم والطفل، وتجنيد مرّكزة 

التي  أُجريت عّدة خطوات لتوسيع الحلول  باللغة العربّية. باإلضافة إىل ذلك،  استنفاد حقوق ناطقة 

تقّدمها صناديق املرىض يف مجال تطّور الطفل.
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عن  للكشف  شاماًل  بحًثا  السياسات  لبحث  القدس  معهد  باحثات  أجرت   ،2020-2012 سنَتْي  خالل 

املعيقات البنيويّة القائمة يف مجال تطّور الطفل بشرقّي القدس، وتحّديد املشكلة وعرضها أمام الجهات 

التي بمقدورها أن ُتسهم يف النهوض بحلول عىل مستوى السياسات. 

بعد جمع البيانات وتحليلها، تّم تحّديد مشكلتنْي مركزيّتنْي تحتاجان إىل تدّخٍل شامٍل: 

 

1.     يعاين جهاز خدمات التشخيص والعالج التي تقّدمها صناديق املرىض يف شرقّي القدس من نقٍص 

م جزء كبي من الخدمات يف غربّي املدينة فقط. هناك تِبعات كثية لهذا الوضع عىل  ، حيث ُيقدَّ حادٍّ

العائالت املقدسّية يف شرقّي املدينة، وعىل قدرة منح األطفال خدمة ُمثىل يف مجال تطّور الطفل.

تعاين سلسلة متابعة حالة األطفال يف شرقّي القدس – من مرحلة الوالدة، مروًرا بمرحلة الكشف   .2

يف املجتمع، ومرحلة التشخيص يف وحدات أو مراكز تطّور الطفل يف صناديق املرىض، حّتى مرحلة 

اإلحالة والحصول عىل العالج املناسب – من غياب تتابع وتسلسل نقل املعلومات. أشار تقرير مراقب 

البالد بني مراكز األّم والطفل وصناديق  2014 إىل مشكلة نقل املعلومات يف كّل  الدولة من سنة 

املرىض، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الصّحة وغيها1. املشكلة يف شرقّي القدس أصعب بكثي. 

نتيجة ذلك، هناك “تسّرب” لألطفال عىل طول مسار العالج يف جهاز تطّور الطفل، كما ال تحصل 

وزارة الصّحة عىل معلومات منّظمة من صناديق املرىض، وال يحصل الكثي من أطفال شرقّي املدينة 

عىل حلول عالجّية. 

ضمن سلسلة نقاشات أجريت يف معهد القدس لبحث السياسات خالل سنة 2012 – بمشاركة جهات 

قيادّية من صناديق املرىض األربعة، ومفّتش صناديق املرىض يف وزارة الصّحة وقسم تطّور الطفل وإعادة 

لتلك  لتلخيص  الوثيقة  هذه  تأيت  لحلول2.  اقرتاحات  وُطرحت  واملشاكل،  املعيقات  ُعرضت   – تأهيليه 

السيورة، كما أّنها ترسم عدًدا من االقرتاحات العملّية لتقليص فجوات الكشف، والتشخيص والعالج 

املتعّلقة باألطفال يف شرقّي القدس بمجال تطّور الطفل. 

https://www.mevaker.gov.il/(X(1)S(sxzwnjv3hfl3qk0es1tmlmwe))/ .1 مراقب الدولة )2014(. جهاز محّطات مراكز األّم والطفل، تقرير 64ج 

sites/ DigitalLibrary/Pages/Reports/768-17.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 2  أجريت املناقشات يف مايو واغسطس 2021، بمشاركة مندوبني عن بلدّية اورشليم-القدس، ومنّظمات املجتمع املديّن، وصناديق املرىض، ووزارة 

الصّحة، وأطّباء، وباحثني.
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الكشف  بمراحل  الفجوات  تقليص  يف  تساعد  التي  الخطوات  تركيز  هي  األساسّية  توصياتنا 

والتشخيص، وهي املراحل التي توجد فيها الفجوات األكرب: 

توطيد ومأّسسة تتاُبع وتسلُسل العالقة بني جهات الكشف األولية يف املجتمع  )أطر الطفولة املبكرة،   .1

صناديق املرىض،  وبني  واألهل(  الطفل  تطّور  مراكز  والطبيبات،  األطّباء  االمتياز،  حقوق  أصحاب 

وضمان نقل معلومات منهجّي ومتتابع ليك تكون هناك إمكانّية للمتابعة. 

تخصيص مهنّيني يف صناديق املرىض للمتابعة الشخصّية لكّل األطفال من شرقّي القدس الذين تتّم   .2

إحالتهم للتشخيصات، من مرحلة الكشف إىل الحصول عىل عالٍج مالئٍم.

لكّل  تشخيص  معاهد  فتح  القدس:  لشرقّي  خاّصة  مالءمة  مع  التشخيص  جهاز  وتعزيز  تقوية   .3

صناديق املرىض يف شرقّي املدينة )أو عىل األقل مراكز تشخيص مشرتكة لصناديق املرىض املختلفة(، 

وفتح مراكز تشخيص مؤّقتة أو متنّقلة يف األحياء املختلفة لفرتات قصية.

القدس،  شرقّي  يف  االمتيازات  حقوق  أصحاب  مع  صناديق املرىض  بني  التعاقد  متطّلبات  توضيح   .4

بحيث تشمل شروط الحّد األدىن للعيادات متطّلبات لوجود أطّباء وطبيبات أطفال أصحاب تأهيل 

مالئم. 

زيادة تفتيش وزارة الصّحة عىل التدريبات التي ُتقّدم من ِقبل صناديق املرىض ألطّباء وطبيبات أطفال   .5

يعملون ضمنها يف أحياء شرقّي القدس. 

ثابٍت عن خدماتها يف شرقّي القدس يف مجال تطّور  إلزام صناديق املرىض بنقل املعلومات بشكٍل   .6

الطفل، بحسب متطّلبات واضحة.

الفجوات  بتقليص  يتعّلق  ما  بكّل  املرىض  لصناديق  أهداف  بوضع  الصّحة  وزارة  تقوم  بأن  نويص   .7

املفّصلة بهذه الوثيقة.
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خلفّية ومعطيات 

يف إسرائيل، هناك جهاز منّظم بمجال تطّور الطفل. يمكن تقسيم هذا الجهاز إىل ثالث مراحل أساسّية: 

مرحلة الكشف، مرحلة التشخيص، ومرحلة العالج. 

تجري مرحلة الكشف، باألساس، من خالل جهات يف املجتمع؛ وتجري مرحلة التشخيص من خالل 

تطّور  العالج من خالل معاهد ووحدات  الطفل؛ وتجري مرحلة  تطّور  الطفل3 ووحدات  تطّور  معاهد 

الطفل أو من خالل صناديق املرىض. يمنح العالج الكثي من الحلول: بدًءا من العالجات املؤّقتة والعينّية 

لتأّخرات تطّوريّة بسيطة إىل أطر عالجّية تقّدم حلواًل ملدى حياة اإلنسان. 

1. مرحلة الكشف

أربع جهات  من  عند األطفال  تطّورّي  تأّخر  بوجود  األّويّل،  أو االشتباه  األّويّل،  الكشف  يظهر  أن  يمكن 

يف املجتمع: أهل الطفل، املمرِّضات والطاقم املهنّي يف مراكز األّم والطفل، وأطّباء األطفال يف املجتمع 

واملعالجات، أو مرّبيات يف جهاز التعليم. 

الطفل،  تطّور  لني يف مجال  والنقص يف أطّباء األطفال املتخّصصني أو املؤهَّ الثقافّية،  الفجوات  بسبب 

وامليل السائد عند العائالت املقدسّية إلبقاء أطفالها للعالج البيتّي أو األسرّي حّتى جيل الروضة، هناك 

فجوات كبية يف الكشف عن األطفال مع تأّخرات تطّوريّة يف شرقّي املدينة. 

ل مراكز األّم والطفل يف  يف أعقاب ذلك، ومنذ عام 2019، أطلقت بلدّية اورشليم - القدس، التي تشغِّ

املدينة، برنامًجا خاًصا لتعزيز منظومة الكشف يف مراكز األّم والطفل يف شرقّي املدينة. تّم تحقيق هذا 

التعزيز بفضل املبنى الخاّص لجهاز الصّحة يف املدينة، حيث تشّغل فيه البلدّية بنفسها جهاز مراكز األّم 

والطفل.

  

3 يف هذه املعاهد يعمل طاقم مهنّي متنّوع، يشمل أطّباء من مجال تخّصصات معّينة ويعالجون بتخّصصات طبّية مثل: العالج الطبيعّي، عالج النطق، والعالج 

الوظيفّي. تتبع بعض هذه املعاهد لوزارة الصّحة كفروع يف املستشفيات الحكومّية، وتتبع غالبّيتها لصناديق املرىض. 
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يف إطار الربنامج، ُبنيت رزمة خدمات ومهنّيني، عملوا يف إطار الخدمة البلدّية يف مراكز األّم والطفل. يشمل 

الربنامج: 

صة.  تعميق املعرفة املهنّية للممرِّضات يف مجال تطّور الطفل من خالل دورات تأهيل مخصَّ  

ص يف عمل مراكز األّم والطفل. دمج مالعب أطفال وطاقم طبّي مساِعد ومشخِّ  

تعيني مرّكزة استنفاد حقوق بهدف تطوير "خّط مباشر" من مراكز األّم والطفل إىل معاهد تطّور الطفل،   

ومساعدة العائالت التي تّم الكشف عن أطفالها يف مراكز األّم والطفل وإحالتهم للتشخيص.

تأهيل أطّباء يف املجتمع بمجال تطّور الطفل.  

رفع وعي األهل يف مواضيع تطّوريّة، باألساس من خالل إتاحة منشورات معلوماتّية ونشاط يف الشبكات   

االجتماعّية.

تعزيز طاقم مراكز األّم والطفل بمهنّيني من مجاالت العالج املختلفة، مثل معالج نطق ومستشارة تغذية.  

التطّوريّة عند األطفال يف شرقّي  التأّخرات  لزيادة تشخيص  أُعّد  الذي  الربنامج،  مع ذلك، كشف هذا 

املدينة، عن إخفاقات يف عمل جهاز تطّور الطفل يف شرقّي القدس، وأبرزت تحّديات تستوجب عالًجا 

بنيويًا شاماًل:

تأّخر  بوجود  اشتباه  مع  أطفال  عن  الكشف  بني  ومتسلسلة  متتابعة  عالقة  ضمان وجود  يجب   .1

تطّورّي عندهم يف إطار مراكز األّم والطفل، وبني منظومة تطّور الطفل التابعة لصناديق املرىض 

ووزارة الصّحة.

        يف إطار هذه املبادرة البلدّية، كانت مرّكزة استنفاد الحقوق عىل اتصاٍل مستمرٍّ مع غالبّية صناديق املرىض 

حول األطفال الذين تّمت إحالتهم، لكّن هذه العالقة كانت مرتبطة بقدرتها عىل العمل مع أشخاص 

معّينني يف صناديق املرىض، ولم تشمل كّل حاالت األطفال املشتبه بوجود تأّخر تطّورّي عندهم. كذلك، 

وبسبب صعوبات مختلفة، عملت مرّكزة استنفاد الحقوق فقط يف قسم من مراكز األّم والطفل يف 

شرقّي املدينة.

      يف إطار املقابالت مع مديرات قسم تطّور الطفل يف صناديق املرىض، تبنّي بشكل واضح وجود حاجة 

لتقوية واجهات العمل بني مراكز األّم والطفل وصناديق املرىض، وضمن ذلك فحص إمكانّية تعيني 

مسؤولة عن إدارة هذه العالقة يف كّل واحدة من صناديق املرىض. 
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هناك ضرورة لتقوية معرفة األطّباء يف املجتمع عن مجال تطّور الطفل وتعزيز تخّصصهم يف هذا   .2

املجال.

       يتدّرب أغلب األطّباء )بما يف ذلك أطّباء العائلة واألطفال( يف املستشفيات، وتنقصهم أدوات ومعرفة 

م بغالبيتها  يف مجال تطّور الطفل. كذلك، وبسبب مبنى الخدمات الطبّية يف شرقّي القدس التي ُتقدَّ

سوى  صناديق املرىض  تمتلك  ال  مباشر،  بتشغيل  مستقلني وليس  امتياز  حقوق  أصحاب  خالل  من 

قدرة جزئّية فقط لتأهيل أطّباء يف املجتمع بمجال تطّور الطفل. لذلك، هناك خلل كبي يف الكشف عن 

األطفال باملجتمع، والذي من املفروض أن ُيَنّفذ بقسطه األكرب من خالل أطّباء األطفال.

مع  األطفال املتعاقدين  أطّباء  من  أقلّية  تمتلك  السياسات،  لبحث  القدس  بحث أجراه معهد  وفق        

صناديق املرىض تخّصًصا يف مجال تطّور الطفل، وغالبيتهم يحصلون عىل عدٍد قليٍل من دورات التأهيل 

يف املجال. كذلك، تبنّي أّن أطّباء األطفال ال يجرون فحوصات التطّور بشكل اعتيادّي. 

        لذلك، يوىص بدراسة إضافة متطّلبات مهنّية يف مجال تطّور الطفل يف تعاقد صناديق املرىض املختلفة 

شرًطا  تشّكل  دوريّة،  مهنّية  تدريبات  إجراء  عىل  التشديد  يجب  كذلك  االمتياز.  حقوق  أصحاب  مع 

لتجديد التعاقد مع صاحب حّق االمتياز. 

، عندما نتعّلم طّب األطفال، ال يكون هناك تشديد عىل موضوع تطّور الطفل. مثاًل،            "بشكٍل عامٍّ

ننهي التخّصص دون أن نعرف ما هو عمل وما هي وظيفة ُمعالج النطق. لذلك، ال يشعر طبيب 

األطفال أّن هذا ضمن عمله، بسبب النقص يف الدورات يف هذا املوضوع، وال يعرف ملن عليه أن 

ُيحيل الطفل، وال يعرف التخّصصات املوجود يف مركز تطّور الطفل4". 

2 . مرحلة التشخيص والعالج 

أطّباء مؤهّلون يف مجال تطّور الطفل يقّدمون الخدمة يف شرقّي القدس

يف إطار البحث، أُجريت محاولة لقياس عدد األطّباء يف اورشليم - القدس من أصحاب التأهيل يف مجال 

تطّور الطفل )بما يف ذلك أطّباء األعصاب(، ومن بينهم األطّباء الذين يعملون يف شرقّي املدينة، أو الذين 

يقّدمون خدمة باللغة العربّية. لكن، كانت هناك صعوبة بالحصول عىل هذه املعطيات لسببني: )1( ال 

م من خالل أصحاب  تملك وزارة الصّحة عنوان عيادات األطّباء؛ )2( الخدمة الطبّية يف شرقّي القدس تقدَّ

حقوق امتياز، واملعلومات موّزعة بني جهات مختلفة.

4  من مقابلة أُجريت مع طبيب أطفال، ديسمرب 2020.
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 بحسب معطيات وزارة الصّحة )مايو 2021(، يوجد يف لواء اورشليم-القدس كّله 26 طبيًبا من أصحاب 

التخّصص يف علم أعصاب األطفال، وآخرون حقل تخّصصهم الفرعّي هو يف تطّور الطفل، من بينهم 

طبيبان عربّيان يقّدمان خدمة يف إطار عّدة صناديق مرىض.

تّم الحصول عليها من صندوق املرىض “لئوميت” )بعد توّجه املعهد لصناديق  التي  بحسب املعلومات 

املرىض املختلفة(: 

يف مركز املدينة، ُيقّدم الخدمة أطّباء من أصحاب التخّصص يف تطّور الطفل، وهذه الخدمة متاحة   

لكل سّكان املدينة. طبيب واحد من بني هؤالء األطّباء األربعة يتحّدث العربّية بطالقة.

م خدمة طبيب أعصاب يف اورشليم-القدس من خالل طبيبني، أحدهما عربّي. ُتقّدم الخدمة  تقدَّ  

مّرة لألسبوع إىل فرع يف  بالعربّية،  ناطق  يأيت طبيب أعصاب  بالعربّية يف مركز املدينة.  للناطقني 

غربّي املدينة، حيث يضّم هذا الفرع عدد أعضاء كبي من أطفال شرقّي املدينة.

ال نملك معطيات عن الوضع يف باقي صناديق املرىض.

تبنّي يف البحث وجود ثالثة أطّباء يف شرقّي املدينة من أصحاب التخّصص يف مجال تطّور الطفل، كما تبنّي 

أّن باقي أطّباء األطفال يف املجتمع ال يعرفون بالضرورة عن أجهزة تطّور الطفل )التشخيص والعالج(، 

ولديهم نقص معريّف مهنّي يف مجال تطّور الطفل، والسيورات اإلداريّة املرتبطة بسيورات التشخيص 

والعالج.

معاهد ووحدات تطّور الطفل يف اورشليم-القدس 

تقّدم صناديق املرىض املختلفة خدمات تشخيص وعالج يف مجال تطّور الطفل لسّكان اورشليم-القدس 

بجميع أحيائها. عىل الرغم من أّن السّكان العرب يشّكلون ما يقرب من %40 من مجمل سّكان املدينة، 

ُتقّدم غالبية خدمات التشخيص والعالج يف غربّي املدينة. كما يبدو، يعاين جهاز التشخيص من فجوة 

كبية بني الخدمة املقّدمة يف شرقّي املدينة وغربها.

لصندوق املرىض “كالليت” هناك عدد معاهد لتطّور الطفل ووحدات تطّور يف اورشليم-القدس.   

يوجد يف حّي شعفاط معهد تطّور الطفل التابع للصندوق، وتوجد يف بيت حنينا والطور وحدات 

تطّور.

لصندوق املرىض “لئوميت” فرع لتطّور الطفل يف فرع الصندوق يف أم طوبا. يقّدم الفرع خدمة   

حّق  صاحب  بتشغيلها  يقوم  الطور  يف  طفل  تطّور  وهناك وحدة  املدينة،  وشرقّي  جنوبّي  ألحياء 

فروع  سّتة  صندوق املرىض  يشّغل  غرب املدينة،  يف  شمال املدينة.  خدمات ألحياء  وتقّدم  امتياز، 
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لتطّور الطفل يف فروع الصندوق باألحياء املختلفة. كذلك، يشّغل الصندوق صاحَبْي حّق امتياز، 

يشّكالن وحدة معروفة لتطّور الطفل، يف حّي راموت وروميما.   

لصندوق املرىض “مؤوحيدت” هناك أربعة معاهد تطّور طفل يف اورشليم-القدس، من بينها واحد   

مركزّي يف چـڤعات شاؤول، وُتجرى فيه التشخيصات. كل املعاهد موجودة يف غربّي املدينة.

املدينة، ومعهدان يف شرقّيها: يف  لصندوق املرىض “مكابي” هناك معهد لتطّور الطفل يف غربّي   

صور باهر ويف صالح الدين.  

3 . تتاُبع املعلومات وقدرات املتابعة 

متابعة  يف  صعوبة  هناك  أّن  السياسات  لبحث  القدس  باحثات املعهد  التي أجرتها  املقابالت  من  تبنّي 

الرسمّية  املعلومات  لنقل  منظومة  توجد  ال  لديهم:  تطّورّي  تأّخر  بوجود  اشتباه  مع  املُحالني  األطفال 

تتاُبع واستمرارية يف املتابعة بني الجهاز  بني طاقم مراكز األّم والطفل واألطّباء يف املجتمع، وال يوجد 

البلدّي ملراكز األّم والطفل ومعاهد ووحدات التطّور يف صناديق املرىض. ُتضاف إىل ذلك صعوبة متابعة 

التشخيص والعالج الذي ُيقّدم يف شرقّي املدينة من خالل أصحاب حّق االمتياز من صناديق املرىض.

ُتضاف مشكلة تتاُبع وتسلُسل املعلومات وصعوبة متابعة سيورة تشخيص وعالج الطفل إىل التحّديات 

الخاّصة يف شرقّي القدس، النابعة عن حواجز ثقافّية، وصعوبات لغويّة، وعدم وعي، وعدم معرفة 

عن جهاز تطّور الطفل وعن االستحقاقات املختلفة للحصول عىل التشخيص والعالج.

بلدّية اورشليم-القدس، مع املهنّيني يف صناديق املرىض  التي عّينتها  تتواصل مرّكزة استنفاد الحقوق، 

يف محاولة لتحسني تتاُبع وتسلُسل املعلومات. ال توجد، بالضرورة، عند صناديق املرىض موّظفة مهنّية 

مخّصصة ملتابعة األطفال الذين يأتون من أحياء شرقّي القدس. صندوق املرىض “مكابي” هو استثناء، 

إذ عنّي يف مطلع عام 2021 عاملة اجتماعّية مديرًة ملجال تطّور الطفل يف شرقّي القدس، وُتدير عالقة 

مستمّرة لنقل املعلومات مع املرّكزة البلدّية.

مراحل تشخيص وعالج األطفال يف شرقّي القدس - فجوات بني خدمات صناديق املرىض 

يعاين مجال تطّور الطفل يف إسرائيل من نقص معروف يف القوى البشريّة العالجّية. يف مايو 2021، ُنشر 

تقرير نهايّئ لطاقم متعّدد الوزارات تناول الفجوة بني العرض والطلب إىل مهن طبّية مساِعدة يف مجال 

تطّور الطفل5.

 5 وزارة رئيس الحكومة، قسم الحكم واملجتمع. )2021(. تقرير فجوات القوى البشريّة يف املهن الطبّية: العالج الطبيعّي، عالج النطق، والعالج الوظيفّي. 

  https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/healthreport071021
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  تبنّي من التقرير أّن يف إسرائيل هناك نقص بكّل مهن املجال، كما يمكننا أن نرى يف الجدول التايل6: 

الفجوة بني عدد أصحاب الرخص املطلوبة وتوقّعات أصحاب الرخص

باإلضافة إىل النقص العاّم يف البالد، هناك نقص عينّي يف املعالجني الناطقني باللغة العربّية. كذلك، 

شرقّي  لسّكان  مثىل  خدمة  تقديم  صعوبة  إىل  ُيضيف  وهذا  تشغييّل-  استقرار  بعدم  املهن  هذه  تمتاز 

القدس7 .

باإلضافة إىل النقص املعروف بمهنّيني يف املجاالت الطبّية املساِعدة، هناك فجوة كبية يف تزويد وإتاحة 

جهاز التشخيص لسّكان شرقّي القدس. الفجوة موجودة يف عّدة عوامل:

)1( قّلة معاهد التشخيص التي تقّدم الخدمة لسّكان شرقّي القدس يف أحياء شرقّي القدس

من أجل إجراء تشخيصات يف مجال تطّور الطفل، هناك حاجة ملهنّيني مختلفني لكّل حالة، وأحياًنا، 

من أجل تشخيصات معّقدة، هناك حاجة ملعاينة عّدة مهنّيني. تشّغل كّل صناديق املرىض يف اورشليم-

القدس معاهد تشخيص وفيها مهنّيون يف مجاالت مطلوبة. مع ذلك، تتواجد املعاهد املركزية يف القسم 

الغربّي من املدينة. فيما ييل التفصيل:  

نني العرب يف القدس، ُيشّغل         صندوق املرىض “مكابي”، الذي يقّدم خدمة لحوايل %7.5 من املؤمَّ

باهر  )صور  املدينة  شرقّي  يف  واثنان  غرب املدينة،  يف  أچريبس  شارع  يف  واحد  تشخيص:  معاهد  ثالثة 

نني من شرقّي القدس، وبالّلغة  وصالح الدين(. ُتجرى يف فرع صالح الدين غالبية التشخيصات للمؤمَّ

العربّية. “مكابي” هو الصندوق الوحيد الذي عنّي مديرة وحدة تطّور الطفل من سّكان شرقّي املدينة. 

املديرة هي عاملة اجتماعّية، وفيما عدا أدوارها اإلداريّة والعالجّية، تشّكل أيًضا عاماًل رابًطا بني الجهات 

املختلفة يف املجتمع )مراكز أّم وطفل، أطّباء(، وتعالج بشكٍل مباِدٍر العائالت التي تحتاج إىل مساعدة يف 

جهاز التشخيص والعالج. 

العالج الوظيفّيعالج النطقالعالج الطبيعّيالسنة

20201,9472,1892,570

20251,7552,1022,767

20301,6592,0333,223

20351,6832,1083,851

6 نفس املصدر، صفحة 51، الئحة 19.4.
7 صعوبة إضافية تنبع عن حقيقة أّن تأهيل املعاِلجني الذين يدرسون يف الدول العربّية أو السلطة الفلسطينّية غي معرتف به من وزارة الصّحة.
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نني العرب يف القدس،          صندوق املرىض “لئوميت”، الذي يقّدم الخدمة لحوايل %7.8 من املؤمَّ

يشّغل معهد تشخيص واحد فقط، يف شارع طرومبلدور )غربّي املدينة(. جزء من هذه الخدمات ُتقّدم 

باللغة العربّية، لكن ليس جميعها. هناك فرع للمعهد داخل فرع الصندوق يف أم طوبا، الذي يقّدم 

خدمات باللغة العربّية، لكنها تقتصر عىل خدمات عالج فقط.

نني العرب يف القدس، ويشّغل         صندوق املرىض “مؤوحيدت” يقّدم الخدمة لحوايل %21 من املؤمَّ

هو أيًضا معهد تشخيص واحد فقط يف غربّي املدينة، يف چـڤعات شاؤول. سّكان شرقّي القدس يصلون 

باللغة  آخر  العربيّة وجزء  باللغة  التشخيصات  من  جزء  ُيجرى  شاؤول.  چـڤعات  يف  التشخيصات  إىل 

العربّية.

        صندوق املرىض “كالليت” هو الصندوق األكرب يف شرقّي القدس، ويقّدم خدمة لحوايل %63 من 

مجمل العرب يف القدس. لصندوق املرىض مركز تطّور الطفل يف بيت حنينا، يف مبنى جديد )انتقل مؤخًرا 

العربّية. كذلك، يشّغل الصندوق وحدة  باللغة  التشخيص  من شعفاط(، وتقّدم فيه جميع خدمات 

لتطّور الطفل يف صور باهر، حيث ُتقّدم خدمات جزئّية.

صناديق  أبلغت   ،2021 خالل  التي أجريت  والطاوالت املستديرة  املقابالت  إطار  يف  إىل ذلك،  باإلضافة 

ا وتنوي اتخاذها يف املستقبل القريب من أجل تطوير خدمات تطّور  املرىض عن الخطوات التي تتخذها حالًيّ

الطفل يف شرقّي القدس:
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 فتح وحدة تطّور 

طفل إضافية يف صور 

باهر.

 تأهيل أطّباء 

خدمات تطّور الطفل 

من شرقّي املدينة.

 ترجمة وإتاحة 

رقمّية لالستبانات 

واالستمارات.

عيادة أصفهاين )صالح 

الدين(:

 تعيني عاملة اجتماعّية 

عربّية إلدارة العيادة، خطوة 

أّدت إىل رفع الوعي يف اللواء 

حول شرقّي القدس. 

 زيادة حجم الوظيفة 

للمهنّيني.

 تخصيص ميزانّيات سنويّة 

للمعّدات.

 دمج معالج نفيّس.

 يعملون عىل ترميم 

العيادة وتخصيص طابق 

لتطّور الطفل والعالج 

الطبيعّي.

 يعملون عىل التعاقد مع 

صاحب حّق امتياز إضايّف. 

 يعملون عىل التعاقد 

مع صاحب حّق امتياز 

يف جنوبّي املدينة. 

 يعملون عىل التعاقد 

مع طبيب أعصاب 

متخّصص باألطفال. 

عيادة أم طوبا:

 ُينقل املهنّيون للعمل كأجيين. 

 تجري فحوصات تصفية 

لألطفال حّتى عمر 3 سنوات.

 تجرى فحوصات تصفية ألخوة 

األطفال الذين أُحيلوا لتطّور 

الطفل.

 يعملون عىل شراء معّدات 

للتشخيص.

 يعملون عىل التعاقد مع 

صاحب حّق امتياز يف شمايّل 

املدينة.

 يعملون عىل التعاقد مع طبيب 

أعصاب متخّصص باألطفال. 

 يقومون بتعارف متبادل بني 

املهنّيني يف شرقّي املدينة وغربها.

تشغيل معهد تشخيص يف غربّي املدينة من دون مالءمة لغويّة وثقافّية   )2(

 

فقط لدى صندوَقْي املرىض "كالليت" و"مكابي" هناك خدمات تشخيص كاملة موجودة يف األحياء العربّية 

شرقّي املدينة. حتى يف هذين الصندوقني يعمل معهد واحد فقط لكّل سّكان شرقّي القدس العرب، ما 

2022، قامت بلدّية اورشليم-القدس بمأّسسة خدمة  ُيسبِّب ضغًطا وصعوبات وصول. يف مطلع عام 

م يف إطارها تشخيصات وعالجات  مت حّتى ذلك الحني بشكل جزيّئ لتصي وحدة تطّوريّة عاّمة، لتقدَّ ُقدِّ

لألطفال املتأخرين تطّوريًّا، مثل خدمات معاهد تطّور الطفل يف صناديق املرىض. تعمل وحدات تطّوريّة 

عاّمة مشابهة يف البالد ضمن إطار بلديّات أو جمعّيات، وتهدف إىل إتاحة وتوسيع خدمات تطّور الطفل 

يف األماكن التي ال تكفي فيها خدمات صناديق املرىض. موقع الوحدة الحايل يف مراكز أّم وطفل شعفاط، 

ومن املفروض أن تنتقل إىل مركز بلدّي جديد لتطّور الطفل يف شرقّي املدينة.
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 يظهر من املقابالت التي أجرتها باحثات معهد القدس لبحث السياسات مع مهنّيني أّن نسبة وصول 

العائالت العربّية من شرقّي القدس للتشخيص يف غربّي املدينة منخفضة جًدا. 

يف حاالت معّينة، ُوِصف ذلك بأّنه مقابل كّل عشر مدعوين للتشخيص من سّكان شرقّي املدينة، يصل 

املدينة ليست متعّلقة بصعوبات  مدعو واحد فقط. املعيقات التي تصّعب الوصول للمواعيد يف غربّي 

الوصول أو باملواصالت فحسب، بل هي أيًضا معيقات ثقافّية ونفسية )نساء عربّيات من شرقّي القدس 

ال يملن إىل الذهاب إىل غربّي املدينة وحدهّن وآراء سلبية مسبقة عن صعوبات يف تطور طفل(، ومعيقات 

لغويّة )معرفة قليلة باللغة العربيّة(.

باإلضافة إىل ذلك، جهاز التشخيص غي مالَءم بشكل كامل لّلغة العربّية: تُرجمت استمارات التشخيص 

يف صناديق املرىض مؤخًرا فقط إىل اللغة العربّية، وال ُيجري التشخيص نفسه مهنّيون عرب بالضرورة 

)هناك نقص باألساس بأطّباء أعصاب عرب(.

فيما ييل جدول يصف وضع اإلتاحة اللغويّة للسّكان العرب يف خدمات تطّور الطفل يف صناديق املرىض 

باملدينة، كما ظهرت يف املقابالت التي أجريت مع الجهات الفاعلة يف الجهاز:

 ُتقّدم كّل الخدمات 

يف شرقّي املدينة باللغة 

العربّية 

م جزء من الخدمات يف   ُيقدَّ

شرقي املدينة باللغة العربّية

 يف امللف الطبّي، ُيمكن 

الكتابة بالعربيّة أو 

باإلنجليزيّة فقط، ولذلك 

فإّن تلخيص التشخيص 

الذي ُيعطى لألهل ولطبيب 

األطفال ال يكون بالعربّية 

 هناك توجيهات بالعربّية 

يمكن "زرعها" يف تلخيص 

التشخيص ملساعدة األهل، 

أو أن يكتب املهنّيون الناطقون 

بالعربّية خطًيا األمور 

األساسّية )مثل توجيهات ما 

العمل(

 املنظومة الرقمّية للتذكي 

باملواعيد تعمل بالّلغة 

العربيّة فقط 

 جرى التشخيصات يف 

غربّي املدينة، هناك عدد 

قليل من املهنّيني الناطقني 

بالعربّية

 هناك سكرتية ناطقة 

بالعربّية، يتّم طلب 

املساعدة منها مّرات قليلة 

)الرتجمة ال ُتعترب جزًءا من 

وظيفتها(

 يستخدمون أحياًنا خّط 

الرتجمة التابع لوزارة 

الصّحة
 هناك توّقع من األهل 

بأن يجيدوا العربيّة 
أو اإلنجليزيّة لتعبئة 

االستمارات والتواصل مع 
املعهد. من ال ُيجيد إحدى 
هاتنْي اللغتني- يتوّقع منه 

أن يجد من يساعده

 ُتجرى التشخيصات 

يف غربّي املدينة. هناك 

عدد قليل من املهنّيني 

الناطقني بالعربّية، 

ويطلبون املساعدة عند 

الحاجة من سكرتية 

ناطقة بالعربّية

 ال يستخدمون املنظومة 

الرقمّية للتذكي باملواعيد. 

السكرتية تتصل باألهل
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نقص يف الربط بني صناديق املرىض واألطّباء باملجتمع، وقّلة دورات التأهيل ذات الصلة بمجال   )3(

تطّور الطفل لألطّباء يف شرقّي القدس

جزء من خدمات صناديق املرىض يف شرقّي القدس، كما سبق وذكرنا، ُيقّدم من خالل أصحاب حقوق 

الخدمات  لتقديم  هذا املبنى املعّقد  يصّعب  لصناديق املرىض.  مباشر  بتشغيل  منها  آخر  وجزء  امتياز، 

الطبّية لسّكان شرقي القدس عىل اإلشراف واملتابعة واملراقبة، وعىل تطوير املعرفة املهنّية لألطّباء. 

يملك غالبية األطباء معرفة قليلة حول موضوع تطّور الطفل. يتدّرب األطّباء يف املستشفيات وليس يف 

األطر الطبّية يف املجتمع، وال يحصلون عىل تأهيل كاٍف يف الكشف عن األطفال مع تأّخرات تطّوريّة. جزء 

من األطّباء يف شرقّي املدينة هم أطباء عاّمون، من دون تخّصص يف طّب األطفال أو العائلة )لجزء من 

هؤالء األطّباء يوجد تخّصص يف طّب األطفال من مؤّسسة غي إسرائيلّية، وتخّصصهم غي معرتف به 

من وزارة الصّحة اإلسرائيلّية(. يظهر من املقابالت التي أجرتها باحثات معهد القدس لبحث السياسات أّن 

هذه الفجوات تؤّثر عىل الوعي ملشاكل تطّور الطفل، وعىل وتية فحوصات التطّور التي ُيجريها األطّباء. 

صناديق املرىض، من جهتها، أبلغت أنها تقّدم من فرتة إىل أخرى دورات تأهيل إضافّية لألطّباء، لكن 

استجابة األطّباء قليلة. 

باإلضافة إىل ذلك، هناك َتِبعات للتعاقد بني صناديق املرىض وأصحاب حقوق االمتياز. الظاهرة الخاّصة 

بشرقّي القدس هي انتقال الزبائن بني صناديق املرىض، عىل أثر انتقال أصحاب حقوق االمتياز أو األطّباء. 

يضّر هذا االنتقال ليس فقط بالخدمة التي يقّدمها الصندوق )يف مجال تطّور الطفل هناك فرتة تأهيل 

مّدتها سّتة أشهر، قبلها ال يمكن تقديم خدمة(، بل يضّر أيًضا باملتابعة وتسلُسل العالج.

نقص باملتابعة املنّظمة من وزارة الصّحة لخدمات صناديق املرىض املقّدمة لسّكان شرقّي القدس   )4(

يف مجال تطّور الطفل، بحسب معايري مّتفق عليها 

يظهر من البحث بصورة واضحة أّن املعلومات واملعطيات ليس منّظمة بطريقة تمّكن من متابعة تسلُسل 

الكشف-التشخيص-العالج لألطفال من شرقّي القدس.

نقل لنا جزء من صناديق املرىض معلومات جزئّية، واملطلوب هو تنظيم منهجّي ومتكامل لنقل املعلومات 

من أصحاب حقوق االمتياز العاملني مع صناديق املرىض يف شرقّي القدس إليها، ومنها إىل قسم تطّور 

الطفل وتأهيله يف وزارة الصّحة. 
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فيما ييل املعطيات التي نويص بجمعها من كّل صناديق املرىض، ليك يكون يف اإلمكان تحسني الخدمات 

يف مجال تطّور الطفل، ومتابعة األطفال ملنع "تسّربهم" من الجهاز قبل الحصول عىل حّل عالجّي الئق. 

فقط من خالل جمع منّظم للمعطيات يكون يف اإلمكان وضع أهداف واضحة تضمن أن تمنح الخدمة 

املقّدمة ألطفال شرقّي القدس حاًلّ الئًقا لالحتياجات يف مجال تطّور الطفل.

كذلك، نويص بأن تكون هناك استمرارية يف متابعة األطفال، من مرحلة الكشف يف املجتمع )من خالل 

الطاقم يف إطار تربوّي، أطّباء األطفال، أو طاقم مراكز األّم والطفل( إىل الحصول عىل تشخيص وحّل 

عالجّي. 

املعلومات املطلوبة يف مجال تطّور الطفل، بحسب صندوق املرىض: 

الخدمة  وجوهر  امتياز(  حقوق  أصحاب  طريق  وعن  مباشٍر  )بتشغيٍل  املرىض  صندوق  معاهد   .1

املقّدمة فيها )تشخيص وعالج، مهنة املوّظفني(؛ 

2. االنتشار الجغرايّف للمعاهد؛

3. نوع تشغيل كّل معهد: تشغيل مباشر أو تشغيل عن طريق أصحاب حقوق امتياز؛ 

4. عدد املهنّيني يف املعهد وعدد ساعات عمل كّل واحد منهم؛ 

أصحاب  منهم  وكم  القدس،  كّل صندوق مرىض يف شرقّي  مع  العاملني  األطفال  أطّباء  عدد   .5

تخّصص يف تطّور الطفل أو طّب أعصاب األطفال؛ 

6. لغة الخدمة )يشمل استمارات للتشخيص، نتائج زيارة وتوصيات(؛

7. عدد األطفال املُحالني للتشخيص يف معاهد صندوق املرىض ومصدر اإلحالة )مركز األّم والطفل، 

إطار تربوّي(؛

صني يف كّل سنة مع تأّخر تطّورّي، وعدد األوالد املُحالني الستمرار العالج؛ 8. عدد األطفال املشخَّ

9. عدد األطفال املتعالجني يف إطار صندوق املرىض من خالل مهنّيني يف تطّور الطفل، وعدد األطفال 

الذين أنهوا العالج الذي أويص لهم به.
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تلخيص وتوصيات 

تشي مختلف املعطيات التي ُجمعت يف هذا البحث إىل الفجوات والتحّديات يف تقديم خدمات كشف، 

تشخيص وعالج يف مجال تطّور الطفل يف شرقي القدس. بناًء عىل التحليل الذي قدمناه، نويص بالرتكيز 

عىل معالجة املشاكل يف مراحل الكشف والتشخيص، حيث توجد الفجوات الكربى.  

فيما ييل ملخّص التوصيات التي ظهرت عىل طول الوثيقة، ضمن تسلسل مراحل الجهاز:

العالج

 توسيع االنتشار 
الجغرايّف لخدمات العالج 

يف شرقّي املدينة

 زيادة عرض املعاِلجني

 تركيز الجهود لفحص 
عوامل »التسّرب« خالل  

العالج إليجاد  حلول مالئمة 
لسّكان شرقّي القدس

 تعيني مهنّيىن 
مخّصصني ملتابعة األطفال 

عىل مدار مراحل الكشف-
التشخيص-العالج

التشخيص

 تحسني اإلتاحة 
اللغويّة يف االستمارات 

وعىل مدار التشخيصات- 
إعطاء إمكانية تقديم 

استمارات باللغة العربّية

 توسيع إمكانيات 
الوصول الفعيّل لخدمات 
التشخيص لسّكان شرقّي 

القدس 

 إعطاء شرح حول 
نتائج التشخيص من خالل 

مهنّي ناطق بالعربّية

 بناء واجهة عمل 
ملتابعة اإلحاالت من شرقّي 

القدس بني مراكز األّم 
والطفل وصناديق املرىض، 
وتعيني موّظفة مهنّية من 

شرقي القدس عن كّل 
صندوق مرىض لرتكيز عالج 
األطفال من شرقّي القدس

الكشف

 تقوية قدرات الكشف 
يف املجتمع من خالل عمل 

مع األطر الخاّصة للطفولة 
املبكرة ومع األهل

 إضافة طّب األطفال 
وطّب األطفال بتخّصصاته 

الفرعّية بمجال التطّور 
إىل متطّلبات التعاقد بني 
صناديق املرىض وأصحاب 

حقوق االمتياز

 إضافة مطلب املشاركة 
بدورات تأهيل دوريّة يف 

مجال تطّور الطفل لألطّباء

 تقوية العالقات 
والواجهات املهنّية بني 

األطباء باملجتمع وطواقم 
مراكز األّم والطفل

بناء قاعدة معلومات موّحدة لكّل جهاز تطّور الطفل )بدًءا من مرحلة الكشف يف املجتمع حّتى 
الحصول عىل عالج مالئم(، مراَفق بمنظومة مؤّشرات
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أعضاء مجلس اإلدارة
معهد القدس لبحث السياسية

دان هالبرين - رئيس مجلس اإلدارة
أبراهام أشري

الربوفيسور نافا بن-تسفي
دافيد بروديت

الربوفيسور حانوخ غوتفريوند
رعنان دينور

دكتور أريئل هلربين
روت حيشني

ساالي مريدور
تهيال فريدمان

دكتور نعمي بريل
شاي دورون

جيل ريبوش 

دكتور ديفيد كورين - املدير العام



ُتشي األبحاث إىل ترّدي حالة البنى التحتّية يف شرقّي القدس وإىل عدم إتاحة كافية لخدمات الصّحة، والرفاه 

القدس  الطفل، هناك فجوات حقيقّية بني األطفال يف شرقّي  تطّور  بتقديم خدمات  يتعّلق  بما  فيها.  والرتبية 

مقارنة بباقي األطفال يف غربّي القدس ويف إسرائيل عموًما. بحسب توقعات وزارة الصّحة وصناديق املرىض، ال 

يحصل حوايل %40 من األطفال الرّضع يف شرقّي القدس عىل عالج يف جهاز الصّحة اإلسرائييل، ويف سنة 2019 

توّجه %2-%3 فقط من األطفال يف شرقّي القدس للعالجات التطّوريّة، مقارنة بنسبة ترتاوح بني %10-%15 من 

األطفال يف إسرائيل. 

وثيقة السياسة العاّمة هذه هي نتاج بحث شامل أجرته باِحثات معهد القدس لبحث السياسات خالل سنَتْي 

2021-2020. ترصد الوثيقة مبنى جهاز تطّور الطفل يف القدس، وتتتبَّع املعيقات البنيويّة التي تمنع سّكان شرقي 

القدس من الحصول عىل حلول ُمرضية، وتقّدم توصيات لخطوات عملّية ستساعد يف تحسني خدمات تطّور 

الطفل يف شرقّي املدينة.

الُحكم واملجتمع املديّن.  العاّم يف املعهد وباحثة يف مجاالت  نائبة املدير  د. ساريت بن سيمحون-بيليغ، 
حاصلة عىل الدكتوراه يف السياسة والُحكم من جامعة أوكسفورد. 

دجانيت لفي، باحثة تقييم يف املعهد. عاملة اجتماع، صاحبة تجربة ألكرث من عشرين سنة يف البحث االجتماعّي 
التطبيقّي وتقييم الربامج يف املجاالت االجتماعّية. 

معهد القدس لبحث السياسات هو معهد بحثي وفكري يخرج من اورشليم- القدس نظرية اجتماعية 
واقتصادية ومكانية مستدامة. املعهد، الذي تأسس عام 1978، هو العنوان الذي يلجأ إليه صانعو السياسة 

لتوضيح وتعزيز وتعريف القضايا الرئيسية يف دراسة اورشليم- القدس ودولة إسرائيل. تساعد أبحاث وأنشطة 

املعهد املؤسسات والهيئات عىل تصميم وتنفيذ سياسات مبتكرة وفعالة. بالنسبة للمعهد، تعترب اورشليم- 

تنوع سكانها  تطوير املدينة لصالح  إن  للتأثي.  إلهام ومجال بحث ومخترب وفضاء مستهدف  القدس مصدر 

ومحبيها ومؤمنينها وتعزيز مكانتها العاملية الحايل عىل رأس جدول أعمال املعهد.
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شارع راداك 20, أورشليم-القدس 9218604 هاتف: 5630175-02 فاكس: 02-5639814
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