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הקדמה
של  בדווית  אוכלוסייה  מתגוררת  הנגב  באזור 
עירוניים  ישובים  נפש, חלקה במספר  כ–130,000 
והיתר מפוזרת במה שנקרא “ישובים לא מוכרים“. 
זוהי חברה שנמצאת בתהליכי שינוי ומעבר מהירים. 
רציניים  נגישות  קשיי  עם  מתמודדת  האוכלוסייה 
ילדים  והשכלה ותעסוקה.  למשאבי בריאות, חינוך 
עם מוגבלויות הם אוכלוסייה פגיעה במיוחד בתוך 

המכלול הזה.
את  ולנתח  לתאר  ניסיון  ייעשה  הבאים  בדברים 
הגורמים המצמצמים את הנגישות של ילדים בדווים 
עם צרכים מיוחדים לשירותי בריאות ושיקום, את 
זה  מצב  לשנות  בניסיון  המתרחשים  התהליכים 

ואת כיווני הפעולה אותם יש לפתח.

סקירת ספרות
בשנים האחרונות אנו עדים לעבודות מחקר רבות 
עם  ילדים  של  בבריאות  העוסקות  מבעבר  יותר 
צרכים מיוחדים במגזר הבדווי בנגב. בעבודות אלו 
יש דגש על חסמים במערכת הבריאות ובאוכלוסייה 
השירות  פערי  על  הגישור  את  המונעים  עצמה, 

הגורמים  בין  הכללית.  לאוכלוסייה  בינם  הקיימים 
המזוהים כחסמים נמנים: זמינות שירותים, מחסור 
האוכלוסייה  של  הסוציו–כלכלי  המצב  אדם,  בכוח 
השירותים,  עבור  בתשלום  ההשתתפות  ועלות 
חסמים תרבותיים הגורמים להעדפת שירות מסוים 
על–פני שירות אחר כגון פיזיותרפיה על פני ריפוי 
,1Lubetzky et al, 2004( בדיבור  ריפוי  או   בעיסוק 
שליליות  יחסית  עמדות   ,)2Galil et al, 2001

הכשרתם  וחוסר  מטפלים  צוותים  בקרב  יותר 
של  ֶחֶסר  מיוחדים,  צרכים  עם  ילדים  בתחום 
הורים בקרב  ותמיכה  ליווי  למניעה,  ייעוץ   שירותי 

.)3Morad et al, 2004(

ויותר עסקו חוקרים בסוגיה  לפני עשר שנים  כבר 
של התאמת השירות הרפואי לאוכלוסייה הבדווית 
בהתפתחות  עסקו  הם  ולתרבותה.  לצרכיה  בנגב, 
הבריאות  ובמדיניות  במערכת  ובבעיות  זה  שירות 
מסוגלת  לא  המערכת  היום  שעד  לכך  הגורמות 
של  עבודות  )ראה  זו.  אוכלוסייה  צרכי  את  לספק 
שוורץ6,  שיפרה  מוחמד5,  מוראד  מאיר4,  אבינועם 
בשנת  ועוד(.  עארף8  רביע  אבו  יונס7,  רביע  אבו 

נגישות שירותי בריאות 
לילדים עם מוגבלויות 
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2005 סיכמו שתי סטודנטיות את מדיניות הטיפול 
הבדווי  המגזר  על  דגש  עם  מוגבלויות,  עם  באדם 
בשירותים  השונים  המרכיבים  את  סקרו  הן  בנגב. 
ובחברה המשפיעים על בריאות ורווחת אנשים עם 
מוגבלות והצורך בבניית והפעלת מדיניות מותאמת 

.)9Halperin et al, 2005(

לתוקף  ממלכתי  בריאות  חוק  כניסת  לאחר  מיד 
גם נבחנו השינויים שחלו בשירות הרפואי וזמינותו 
על  התרעה  ניתנה  בנגב.  הבדווית  לאוכלוסייה 
בעייה במתן מענה לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים 
השירות  מול  הבדווית  המשפחה  של  הבעיות  ועל 

הרפואי וקשיי היום שלה.

הבדווית  האוכלוסייה  הצביעה   2000 בשנת  כבר 
בנגב על אי שביעות רצונה ממצב שירותי הבריאות 
ממצב  רצונה  שביעות  ואי  בקרבה  הפועלים 
שהם  לכך  קישור  נעשה  בכלל.  שלה  הבריאות 
מיעוט מקופח וגם לכך שמתחוללים בתוכה שינוים 
כך  עם  בבד  בד  דרמטיים,  וכלכליים   חברתיים 
ביכולת  הרפואי,  השירות  של  התרחבות  שיש 
שונים  שירות  נותני  לבחור  בזכות  להשתמש 
ובמודעות שחלה לגבי הזכאות לשירות שוויוני טוב 

.)10Borkan et al, 2000( .יותר

שונים  במרכיבים  התמקדו  נוספים  חוקרים 
האם,  תפקידי  כמו  הבדווית  המשפחה  במבנה 
וגם  נשים  ריבוי  ומעמדה,  השכלתה   בריאותה, 
בטיפול  חשוב  כמרכיב  שלה,  המודרניזציה  רמת 
מיוחדים  צרכים  עם  בילדים  ובמיוחד  בילדים 
)11Urkin et al, 2006(. מסורתיות המשפחה הבדווית, 
והממסד,  השירותים  מול  אותה  מנהל  האב   שבה 
על  וגם  השירות  איכות  על  ספק  ללא  משפיעה 
והבדווית  בכלל  הערבית  בחברה  הילד  בריאות 
)12Cwikel et al, 2003(. התמקדה בבריאות  בפרט. 
האישה הבדווית על מרכיביה השונים. היא הצביעה 
השירות  של  הפרגמנטציה  כמו  חשוב  נושא  על 
במקרה  כמו  בפריפריה  לאכלוסייה  הניתן  הרפואי 

של הבדווים בנגב.

המטפלים  בין  האמון  כי  הדגישו  ושותפיו  בכנר 
להורים הבדווים היה יחסית נמוך מזה שבין הורים 
לתקשורת  זה  את  קשר  הוא  למטפלים.  יהודים 
פחות יעילה מול ההורים הבדווים. ייתכן שגם גורם 
זה נכנס כשיקול בהחלטת הורים בדווים להביא את 
מהשירותים  רצונם  שביעות  לאי  או  לטיפול  ילדם 
 .)13Bachner et al, 2006( להם  הניתנים  הרפואים 
רצון  ושביעות  לאמון  הנוגעים  דומים  ממצאים 
להתפתחות  במרכזים  גם  נצפו  לרופאים  ביחס 

בקבלת  מעורבות  מחייבים  אלה  ממצאים  הילד. 
החלטות בין הורים בדווים לבין הרופאים וגם חלוקה 
באחריות בין שני הצדדים כדי להגביר את שביעות 

הרצון מהשירותים הניתנים.

חיי מעבר והמצב החברתי
החברה הערבית בישראל עוברת מזה כמה עשורים 
של  מדפוס  נעה  היא  וכלכליים.  חברתיים  שינויים 
המשפחה  של  פורמאלית  לא  תמיכה  מערכת 
המורחבת לדפוס של תמיכה מודרנית, פורמאלית, 
לספק  התמיכה  משאבי  דלדול  עם  להתמודד  כדי 
ומשפחותיהם  מוגבלויות  עם  האנשים  צרכי  את 
הקטנות והמורחבות. למרות מגמות השינוי הללו, 
במבנה  ונשענת  מסורתית  עדיין  היא  זו  חברה 
החברה  ושאר  המורחבת  המשפחה  על  ותפקוד 

הסובבת.
החברה הערבית ענייה ופחות משכילה, מאופיינת 
עומדים  החברתי  המבנה  בראש  גבוהה.  באבטלה 
גברים. ילדים, נשים, קשישים ואנשים עם מוגבלות 
של  העדיפויות  סדרי  של  בשוליים   נמצאים 
יש  שנים  במשך  כי  אם  זו,  מיעוטים   אוכלוסיית 
הכרה ברורה של הממסד שיש לתקן את האפליה 
קרובים,  נישואי  נוספים:  מאפיינים   הקיימת. 
קולקטיביסטיים  חיים  דפוסי  גבוה,  טבעי  ריבוי 
מהאוכלוסייה  מחצית  מובהקים.  פטריאכליים 
היא  בישראל  הערבית  החברה  רוב  ילדים.  הם 

מוסלמית. 
גודל האוכלוסייה הבדווית בצפון ובדרום הארץ הוא 
כרבע מיליון איש. כמאה ושלושים אלף חיים באזור 

הנגב. מרביתם ביישובים הלא מוכרים כיום.
ופחות משכילה אחוז האנשים  ענייה  כבכל חברה 
עם מוגבלויות בחברה הערבית גבוה וכך גם מספר 
הערבים  מכלל  כ–8%  מוגבלויות,  עם  הילדים 

בישראל לעומת 7% בקרב היהודים.14 
בגיל  מתחתן  ערביות  נשים  של  מבוטל  לא  אחוז 
ילד  ללידת  הסיכון  את  שמגדיל  מה  יחסית  מבוגר 
בין  יהיו  גם הסבירות שנישואים אלו  עם מוגבלות. 
נמוכה  נוסף. השכלת אם  סיכון  גורם  היא  קרובים 
בריאות  בשירותי  יותר  נמוכים  ושימוש  וחשיפה 
להפסקת  פנייה  שתהיה  הסיכוי  את   מקטינים 
מחקריות  עבודות  בעיה.  תתגלה  אם  ההיריון 
מדגימות את השוני שחל בתקופות מעבר כאשר 
אמהות מודרניות פונות לקבלת עזרה פורמאלית 
ומשכילות  יותר  מסורתיות  נשים  מאשר  יותר 
מתחתנות  הערביות  מהנשים  אחוז   54% פחות. 
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מבין  נמוכה.  השכלה  רמת  עם  רובן   ,20 גיל  לפני 
המשכילות, רק 15% מתחתנות בגיל זה. התופעה 
להביא  סיכון  גם  כולל  הריבוי הטבעי,  מגבירה את 
לעולם ילד במשקל נמוך, מה שמגביר את סיכוייו 

להיות עם מוגבלות. 
25% מכחצי מיליון תושבי הנגב הם בדווים שעד לא 
מזמן היו נוודים ומאז קום המדינה עוברים תהליך 
מהיר של מעבר לחיי קבע ועיור. לאוכלוסייה זו אין 
היסטוריה ארוכה של חשיפה לשירותים מודרניים. 
בעיניהם  נתפסים  אינם  בחייהם  השינויים השונים 
המדיניות.  מקובעי  חלק  שחושבים  כפי  כהצלחה, 
עם  העימות  בגלל  רבות  בעיות  זו  מעבר  לחברת 
הקשיים  שלה,  התרבות  מאפייני  בגלל  הממסד, 
בתוכה,  פוליטיים  שינויים  והחברתיים,  הכלכליים 
באזור  לחייה  הייחודיים  המאפיינים  בגלל  וגם 

פריפריה ומדבר. 
בעיקר,  הערביות,  מהמשפחות  קטן  לא  חלק 
מאבטלה  סובלות  פוליגמיות,  משפחות  הן  בנגב, 
הורים  שני  שבהן  משפחות  מ–20%  )יותר  גבוהה 
מהמשפחות   60%( ילדים  ,מרובות  עובדים(  אינם 
הערביות  מהמשפחות   46% לעומת  הבדוויות 
השכלה  ובעלות   )56%( עניות  הארץ(,  בצפון 
התרבותיים  המאפיינים  עם  יחד  אלה,  כל  נמוכה. 
שצוינו, מובילים להקצאה מצומצמת של משאבים 
משפחתיים למניעה, אבחון, טיפול ותמיכה בנושא 

מוגבלות.
ומובהק  ברור  קשר  על  הצביעו  רבים  מחקרים 
בקרב  תינוקות  של  הגבוהים  התמותה  אחוזי  בין 
הכלכלי– מצבה  לבין  בנגב  הבדווים  אוכלוסיית 
העיור  והליכי  לה  הניתן  הרפואי  השירות  חברתי, 
מחוז  של  הבריאות  לשכת  דוח  לפי  עוברת.  שהיא 
דרום במשרד הבריאות, 9% מכלל הילדים הבדווים 
סובלים  כ–5%  התפתחותי,  מעיכוב  סובלים  בנגב 
הילדים  מחצית  חודשים   6 בגיל  משקל,  מתת 
הם  מאוחר  יותר  בגיל  מאנמיה.  סובלים  הבדווים 

 .E וגם A סובלים גם מחוסר אבץ, ויטמין

ילדים בדווים עם צרכים מיוחדים - 
היקפים, צריכת שירותים

ילדים עם מוגבלות, 4.3%  8.5% מילדי ישראל הם 
פגיעה  ללא  כרונית,  ממחלה  סובלים  נוספים 
שני  ילדים.  כ–300,000  סה“כ  נלווית,  תפקודית 
בשכיחות  מפוזרת  המוגבלות  בנים,  מהם  שליש 
עם  הילדים  אחוז  השונות.  הגיל  קבוצות  בין  שווה 
הצרכים המיוחדים שלהם נכות אחת לפחות מגיע 

בקרב  ל–8.3%  בנגב,  בדווים  ילדים  בקרב  ל–9.1% 
הילדים הערבים ול–7.6% בקרב הילדים היהודים. יש 
דיווחים כי קיים תת–אבחון בקרב הילדים הערבים 
גבוהים  להיות  עלולים  המספרים  ולכן  והבדווים 

יותר.14 
הלאומית  המועצה  נתוני  של  יותר  טובה  בחינה 
כי  בבירור  מראה   ,200714 משנת  הילד  לבריאות 
פיגור  ילדים עם  יותר  פי שתיים  יש  במגזר הערבי 
המגזר  לעומת  וחושיות  פיסיות  נכויות  שכלי, 
יותר  היהודי. בקרב הבדווים מראים הנתונים אחוז 
קטן של ילדים עם פיגור שכלי, שכיחות גבוהה פי 
שתיים של נכויות פיסיות וגם חושיות. כאמור, רבים 
מדגישים כי מדובר בתת–אבחון ותת–הערכה. אחוז 
הילדים הבדווים עם מחלות כרוניות גבוה פי שתיים 

מזה של יהודים ושל ערבים שאינם בדווים. 
גבוה  אחוז  יש  בבדווי,  ובמיוחד  הערבי,  במגזר 
במיוחד של יילודים עם משקל נמוך. קיים קשר ידוע 
למוגבלות  הסיכון  לבין  וחומרתו  נמוך  משקל  בין 
אצל ילדים אלו. יש גורמים רבים ללידת פגים בקרב 
הבדווים. לגבי ילדים עם תסמונת דאון, קיים עודף 
הערבי  במגזר  דאון  תסמונת  עם  לידות  של   קל 

ואף יותר בקרב הבדווים בנגב.
נמוך  יישוב  של  החברתי–כלכלי  שהמצב  ככל 
ילדים עם  יותר של  יותר נמצא בו שכיחות גבוהה 
מוגבלויות  של  יותר  גבוהה  שכיחות  וכן  מוגבלות 
הבדווים  ביישובים  יותר.  גבוהה  חומרה  בדרגת 
נמוך מאוד, שיעור  דירוג סוציו–אקונומי  בנגב, עם 
גבוה  הוא  ופיסית  חושית  נכות  פיגור,  עם  הילדים 
החברתי– בסולם  גבוהים  יישובים  לעומת  במיוחד 
יותר  נוטות  ילד נכה  כלכלי. משפחות ערביות עם 

ישוב בדווי בלתי מוכר. צילום: אמיר ביתן
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תחבורה  הלבשה,  בילויים,  על  בהוצאות  לצמצם 
שירותי  של  נגישות  לבעיית  רמז  )אולי  ואחרות 
בריאות ורווחה(. במשפחה ברוכת ילדים, שיש בה 
ייפגעו  במשפחה  יותר  רבים  ילדים  נכה,  ילד  גם 
מכך מבחינה חברתית ולימודית. יותר הורים במגזר 
הערבי דיווחו על מצב המשפיע על הילדים האחרים 
כאשר יש במשפחה גם ילד עם נכות. אחוז ההורים 
שפונים לסידור מוסדי עבור ילדם הנכה נמוך בחצי 

מזה שבקרב יהודים.

אחוז הילדים הבדווים המקבלים לפחות שירות אחד 
דוח  לפי  זאת  היהודי,  שבמגזר  מזה  בהרבה  נמוך 
הילדים  שיעור  ברוקדייל.15  מכון  של   2008 משנת 
בנגב  הבדווים  ביישובים  נכות  קצבת  המקבלים 
לאלף תושבים: רהט 10.6, ערערה בנגב 7.3, חורה 
9.5, כסייפה 10.2, לקייה 8.7, שגב שלום 7.1, ותל 
שבע 12.7. שיעורם בשאר היישובים באותו הגודל 

נמוך ב–20%-50% מזה שבמגזר היהודי. 

 1996 לנתוני  בהשוואה   2005 שנת  של  נתונים 
לגבי הקצאת שירותים לילדים עם נכויות במגזרים 
השונים מראים את התמונה הבאה: רק 2% מההורים 
עם  יהודיות  מהמשפחות   14% לעומת  הבדווים 
צרכים מיוחדים זכו לייעוץ משפחתי, 10% לעומת 
8% זכו לקצבה מביטוח לאומי, 10% לעומת 24% זכו 
להסעה וליווי, 20% לעומת 29% לחינוך מיוחד, 2% 
לעומת  לסיוע פסיכו–סוציאלי, 10%  זכו  מול 21% 
לעומת  ו–37%  פארא–רפואיים  לטיפולים   39%
81% לפחות קיבלו שירות אחד כלשהו. דוגמה לכך 
נראה בנתוני המרכז להתפתחות הילד בעיר רהט 
בשנת 2005: 25 ילדים זכו לטיפול עובד סוציאלי, 
38 לטיפול קלינאי תקשורת, 31 לפיזיותרפיה ו–39 
לריפוי בעיסוק. אף אחד לא זכה לבדיקת רופא או 

פסיכולוג בישוב.

לא  בדווים  ליישובים  מוכרים  יישובים  בין  השוואה 
יותר:  אף  עגומה  תמונה  מציירת  בנגב  מוכרים 
12% במוכרים לעומת 8% בלא מוכרים זכו לטיפול 
בלא   38% לעומת  במוכרים   44% פארא–רפואי; 
וסיוע  מיוחד  חינוך  רפואי;  לטיפול  זכו  מוכרים 
שזכו  אלה  שיעור  שווה.  שיעור   - פסיכו–סוציאלי 
סוגי  שני  בין  זהה  כמעט  היה  בלבד  אחד  לשירות 
ומצב  והחברתי  הכלכלי  המצב  למרות  הישובים, 

התשתיות הקשה ביישובים הלא מוכרים.

מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  עם  בדוויות  משפחות 
לאמצעי  נגישות  של  בעיות  יותר  על  מדווחות 
עלות  מהבית,  השירות  של  גדול  וריחוק  תחבורה 
יותר,  רב  בזמן המתנה  וצורך  גבוהה של השירות, 

צרכים  עם  ילדים  ללא  בדוויות  משפחות  לעומת 
צרכים  בעל  ילד  עם  הבדווית  למשפחה  מיוחדים. 
יותר  רכב,  לה  שיש  סיכוי  פחות  יש  מיוחדים 
יותר  נמוכות  הבית  והכנסות  מובטל  שהאב  סיכוי 
מיוחדים.  צרכים  עם  ילד  ללא  בדווית  ממשפחה 
הן  כאשר  עומס  על  מדווחות  בדוויות  אמהות 
מטפלות בילד עם צרכים מיוחדים. הדבר משפיע 

לרעה על בריאותן הפיסית והנפשית.
חשוב מאוד לציין כי המשאב העיקרי עליו נשענות 
הבדווי,  במגזר  ובעיקר  בארץ,  הערביות  הנשים 
כמקור התייעצות לגבי מצב ילדיהן, הוא הרופאים 
וגם אחיות טיפת חלב. הן משתמשות הרבה פחות 

במידע מאמצעי תקשורת ומערכת החינוך.
את  ילדיהן  עם  מבקרות  פחות  הבדוויות  הנשים 
מערכת הבריאות וגם מרגישות פחות נוח לספר על 
והבית. אחוז הבדוויות המחליפות  מצב המשפחה 
פרגון  על  פחות  מדווחות  והן  נמוך  הוא  גם  מידע 

מצד הרופאים לגבי מילוי תפקידן כאמהות. 
בארץ15  מסוגו  ראשון  סקר  ערך  ברוקדייל  מכון 
שכלל ילדים מהמגזר הערבי והמגזר היהודי והראה 
כי ילדים ערבים סובלים מנכויות קשות פי שתיים 
יותר מאשר ילדים ביישובים היהודיים. האחוז הנמוך 
ייתכן  בסקר  שדווח  קלות  הפרעות  של  יחסית 
לחשיבות  מודעות  וחוסר  בתת–אבחון  שמקורו 

בעיות אלו במשפחה וגם במערכת החינוך.
זמינות  הדברים,  שאר  בין  נבדקה,  סקר  באותו 
ילדים   3,000( לילדים שנסקרו  השונים  השירותים 
 21% הנתונים:  אלה  הערבי(.  במגזר  נכות  עם 
מהילדים הערבים עם צרכים מיוחדים זכו לשירות 
 9% רק  היהודי.  במגזר  כפול  אחוז  לעומת  רפואי 
ביישובים   39% לעומת  פארא–רפואי  לשירות  זכו 
לעומת  פסיכו–סוציאלי  לשירות  זכו   8% היהודים, 
הילדים  אחוז  כי  לציין  יש  יהודים.  ביישובים   21%

המקבלים קצבת נכות במגזר הערבי גבוה יותר.
ואינם  לשירותים  שזקוקים  הערבים  הילדים  לגבי 
מקבלים אותם: 71% זקוקים לשירות רפואי ואינם 
 39% לעומת  הערבים  ביישובים  אותו  מקבלים 
ביישובים יהודים, 76% לשירות פארא–רפואי במגזר 
זקוקים לשירות  הערבי לעומת היהודי 40%, 88% 
צרכים  עם  ערבים  ילדים  בקרב  פסיכו–סוציאלי 

מיוחדים לעומת 72% ביישובים יהודים.
בשירותים  חמור  מחסור  על  מצביעים  החוקרים 
צורך  שיש  כך  ועל  שלהם  ובזמינות  הנדרשים 
שירותים  בפיתוח  משמעותית  בהשקעה 
בשירותים מחסור  מציינים  הם  זו.   באוכלוסייה 
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ותקנים.  תקצוב  יש  כאשר  גם  פארא–רפואיים, 
יש  לפעמים  בדרום.  הבדווי  במגזר  בולט  הדבר 
קשות  יותר  נכויות  עם  בילדים  לטפל  אילוצים 
במרכזי הטיפול על חשבון ילדים עם צרכים פחות 
קשים. מרכזי טיפול הנמצאים בבאר–שבע רחוקים 

ממגורי הילדים הבדווים ביישובים שלהם.

המרחב הפיסי, נגישות ושירותים 
לילד הבדווי עם צרכים מיוחדים

חיי המשפחה הערבית מתנהלים בתוך עולם פיסי 
מזו  שונה  היסטורית  התפתחות  על  הבנוי  נתון 
של החברה המודרנית המערבית, כמו זו שבערים 
תכולתו,  הבית,  מבנה  חדשים.  יהודים  ויישובים 
והתפוצה  היישוב  המשק,  לבית,  הקרוב  המרחב 
התפתחותית  מהוויה  חלק  הם  השירותים   של 
וגם  היסטורית, תרבותית, שמשקפת ערכי חברה 
משאבים מסוגים שונים. היא אף מרמזת לפעמים 
והחברה  המשפחה  בפני  הניצבת  איומים  על 
הערבית. המרחב הפיסי והנגישות הפיסית שבהם 
גיאו– תוצר  הם  הערבית  והחברה  המשפחה  חיה 
גם את האפליה בתחומים שונים  פוליטי המשקף 
בריאות  את  המקפחים  הרבים  לגורמים  וחובר 
הפגיעים  אלה  בריאות  ואת  הערבית  האוכלוסייה 
במקומות  הוזכר  הפיסי  המרכיב  בתוכה.  ביותר 
לאנשים  השירות  להתפתחות  כחיוני  בודדים 
לא  אך  בנגב  ובייחוד  הערבי  במגזר  מוגבלויות  עם 
נחקר לעומק ולא קיימות עבודות בנושא. יש עלייה 
שיש  עצמאיים  רופאים  של  המרפאות  במספר 
להם חוזה לספק שרות רפואי לאוכלוסייה הערבית 
נמצאות  הן  בפרט.  הבדווית  ולאוכלוסייה  בכלל 
לרוב בבתים פרטיים ומתצפית אישית התרשמתי 
התחבורה  שגם  לציין  יש  קשות.  נגישות  מבעיות 
ורוב  קיימת במגזר הבדווי  ואינה  הציבורית כמעט 
המשמשים  פרטיים  ברכבים  נוסעת  האוכלוסייה 
המגיעים  אלה  כולל  האוכלוסייה,  כלל  להסעת 
כמעט  היישוב  בתוך  כאשר  רפואי,  טיפול  לקבלת 

ואין תחבורה.
על  ומזג האוויר  רבים הצביעו על השלכות העונה 
וטיפול  אבחון  ומרכזי  למרפאות  מטופלים  הגעת 
במיוחד  קשים  בתנאים  מדובר  בנגב.  הבדווים  של 

גם בקיץ וגם בחורף. 
הדוק  קשר  יש  הפיסית  לסביבה  כי  לציין  חשוב 
אחרת  ותחלואה  בשמיעה  ירידה  כמו  לתחלואה 
משקל  בין  סיבתי  קשר  קיים  קשים.  זיהומים  כמו 
ביישובים הלא   נמוך בגיל צעיר מאוד לבין מגורים 

מוכרים בקרב ילדים בדווים בנגב. בכל שנה נולדים 
המטופלים  בנגב  בדווים  ילדים  אלפים  כשבעת 
לשכת  קבע.  ביישובי  מרפאות  ושבע  בעשרים 
הבריאות  משרד  של  הדרום  במחוז   הבריאות 
השירותים  אם  קריסה  של  מצב  מפני  הזהירה 
לזו  במיוחד  לאוכלוסייה,  יותאמו  ולא  יורחבו  לא 

ביישובים הלא מוכרים.

יש אזכורים לא מעטים של הגעת השירות הרפואי 
חלב,  טיפת  שירותי  כולל  בנגב  הבדווי  של  לביתו 
סוציאליים  ועובדים  רופאים  של  בית   ביקורי 
שרות  ואף  פיזיותרפיים  שירותים  גם  ולאחרונה 
שעולה  כפי  אך    )Singer et al, 2009( פליאטיבי 
מהמחקרים, שירות זה הינו בהיקפים לא מספקים, 
את  והבנתו  המקרים  ברוב  התאמתו  אף  על 

המציאות של חיי הבדווים בנגב.

עד לא מזמן, וגם כיום, רוב הבדווים ביישובים הלא 
בפחונים,  אחת,  קומה  של  בבתים  חיים  מוכרים 
ללא  ומסוכנות  מורכבות  יותר  וצורות  אוהלים 
העבר.  של  באוהלים  שהיה  כפי  ברורות,   גדרות 
פסולת  של  ריבוי  מסוכנים,  חומרים  בסביבה  יש 
עם  לכבישים  קרבה  מתכות,  כולל  שונים  מסוגים 
וכבדים  פרטיים  רכבים  חדירה של  סואנת,  תנועה 
קיום  אי  רקע  על  הבתים  של  אינטימית  לקרבה 
אלה  כל  השונים.  המרחבים  בין  פיסית  הפרדה 
מהווים ללא ספק איום שיש לקחת בחשבון כאשר 
את  להביא  נדרשת  הבדווית  האם  או  המשפחה 

הילד עם נכות לשירות כלשהו.

לגבי שבעת היישובים המוכרים, קיימת מדיניות של 
של  וגם  זאת  המבקשים  לאנשים  בית  ביקורי  קיום 
ביקורים יזומים על–ידי הצוות הרפואי. הדבר מתייחס 
עם  לילדים  ופחות  מוגבלות  עם  למבוגרים  בעיקר 
נכויות. שגרה זו אינה קיימת ביישובים הלא מוכרים, 
לגבי ילדים ומבוגרים כאחד. יש צורך לפתח מודעות 
רבה לצורך בשירות במקום מגורי האוכלוסייה והכרת 
כדי  היום שלה  וקשיי  והאמצעים  הפיסית  סביבתה 

לפעול בצורה מותאמת לשיפור בריאותה.

את  ומכיר  זו  אוכלוסייה  בקרב  העובד  כרופא 
גם  לומר,  ברצוני  ומשאביה,  תרבותה  סביבתה, 
של  עדויות  וגם מתוך  על סמך מחקרים שעשיתי 
תושבים, כי מרבית הילדים והמבוגרים עם נכויות 
אחרי  הרפואיים  השירותים  מעין  נעלמים  שונות 
הכניסה לבתי הספר. הם ממעיטים לבקר במרפאות 
כלל  בדרך  להגיע.  נדרשים  כאשר  החולים,  קופות 
קשה לאתר אותם וגם מעט מגיעים. הטיפול בהם 
תחלואה  על  הנתונים  הוליסטי.  מלהיות  רחוק 
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ותמותה וצריכת שירותים של אוכלוסיית האנשים 
זמינים  אינם  בנגב  הבדווים  בקרב  מוגבלויות  עם 
אליהם. ההסתכלות  להגיע  קטן  לא  ונדרש מאמץ 

הינה פרגמנטרית ולעיתים חד צדדית.
באשר לעמדות החברה הערבית ביחס אל אנשים 
כי מצאתי עדויות רבות  לציין  עם מוגבלות: רצוני 
חובתו  כי  לכך  הדת  וספרי  המוסלמית  בספרות 
עם  האדם  את  לקדם  החברה  ושל  המוסלמי  של 
שלו.  האינטרסים  על  להגן  תחום,  בכל  מוגבלות 
בשנים האחרונות אף נחקקו חוקים רבים שמטרתם 
שיפור מעמדו של האדם עם מוגבלות ובין הדברים 
שהוזכרו היה הדאגה לנגישות למשאבים החיוניים 

להתפתחות אנשים עם מוגבלויות.
החברה  בתרבות  הרי  הדתית  העמדה  למרות 
שליליות  עמדות  קיימות  בהווייתה  וגם  הערבית 
כלפי אנשים עם מוגבלות, כולל בין אנשי מקצוע. 
דיפרנציאלית  בגישה  נוקטת  האוכלוסייה הערבית 
הנטייה  כאשר  מוגבלויות  עם  ובנותיה  בניה  כלפי 
היא להכיל ולשתף את הבנים בחיי החברה, אך לא 
את הבנות. חשוב ביותר לציין כי עמדת רוב הבדווים 
כלפי אנשים עם מוגבלויות, ובעיקר, כלפי אנשים 
מתיישבת  אינה  שכלי,  ופיגור  פיסיות  נכויות  עם 
עם הגישה החיובית שיש בדת האיסלאם. החברה 
מחבקת את ילדיה כאשר המסורתיות בה עולה אך 
בעיתות של מצוקה ושל דלדול משאבים אנו עדים 
לעלייה במספר הערבים עם מוגבלויות הנמצאים 

במסגרות פנימייה רחוקות ממשפחותיהם.
דובר  שברובו  צוות  יש  שבהן  השונות  המסגרות 
יכולות  אינן  אחרת,  מתרבות  ובא  אחרת  שפה 
להיות מוכוונות אל אנשים עם מוגבלויות מהחברה 
בעיקר  תרבותם,  את  התואם  באופן  הערבית 
פעולה  כיוון  גדולים.  פנימייה  במוסדות  כשמדובר 
בתוך  קטנות  מסגרות  הקמת  הוא  יותר  מתאים 
בחיק  מוגבלויות  עם  אנשים  שמשאירות  המגזר 
החברה, כשהם שותפים במידה מה לחיי התרבות 

והשפה שלהם.

 פעולות לשינוי — 
מה נעשה, מה יש לעשות

בישראל  האוכלוסיות  שתי  בין  בולט  פער  קיים 
ותמיכה  טיפול  אבחון,  לשירותי  הנגישות  בתחום 
השירותים  של  והמספיקות  ההתאמה  מבחינת 
משאבים  בהשקעת  הצורך  הערבית.  לאוכלוסייה 
עם  ומבוגרים  לילדים  ורווחה  בריאות  בתחום 

מוגבלויות ברור וידוע.

תמיכה  של  מודלים  לפתח  מאמץ  יש  לאחרונה 
בחברה  והכללה  אינטגרציה  המעודדים  ושירות 
וככל  נדרשת  תרבותית  התאמה  עם  הערבית 

הנראה יש הצלחה מעודדת בתחום. 

מרבית אוכלוסיית המגזר הערבי בישראל מבוטחת 
בשנים  חוללה  זו  קופה  כללית.  בריאות  בשירותי 
מרפאותיה  של  בנגישות  מהותי  שינוי  האחרונות 
בדרום  הבדווים  בישובים  כולל  הערבי,  במגזר 
מבחינת  שינוי  חל  מוכרים.  הלא  בישובים  וגם 
במגזר,  הרפואיים  המקצוע  אנשי  במספר  עלייה 
שפה  דוברי  עובדים  שילוב  המרפאות,  זמינות 
בערבית,  בריאות  וקידום  פרסום  מסעות  ערבית, 
בריאות  בתחום  בהתערבויות  הדנים  כנסים  קיום 
חוק  כניסת  מאז  זאת  וכל  הערבית,  האוכלוסייה 
בריאות ממלכתי לתוקף בישראל. בסקר של מכון 
מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  לאוכלוסיית  ברוקדייל 
בנגב ניתן לראות שאחוז הילדים המקבלים שירות 
רפואי על–ידי רופא זהה לזה שבמגזר היהודי )42% 
אחרים.  בשירותים  לעומת הפערים  לעומת 43%( 
שירותים  לפחות  זוכים  גדולים  שילדים  נמצא 
 .6 גיל  תחת  אלו  מאשר  ופארא–רפואיים  רפואיים 
פחות  להרבה  זוכים  מוכרים  הלא  בישובים  ילדים 
שירותים רפואיים ופארא–רפואיים מאלו ביישובים 
המוכרים, למרות שהם זוכים ליותר שירותי הסעות 
גם  קיימת  המוכרים.  ביישובים  אלו  מאשר  וליווי 
לגבי סוג השירותים שמקבלים לעומת סוג  שונות 

הנכות וחומרתה אצל ילדים בדווים.

להתמודד  יכולה  לא  הבריאות  שמערכת  נראה 
בין  הבריאות  במצב  הקיימים  הפערים  עם  לבדה 
בארץ.  היהודית  לאוכלוסייה  הערבית  האוכלוסייה 
מלבד השינוי במערך שירותי הבריאות נדרש שינוי 
ועוד  חקיקה  חינוך,  תעסוקה,  הכוללת  במדיניות 

למען שינוי הסטאטוס של המיעוטים בישראל.

יש בעשור האחרון מאמץ לקדם תכניות להקמת 
בצפון  הערביים  ביישובים  וטיפול  אבחון  מרכזי 
גם  לצרכים,  יותר  רבה  מודעות  קיימת  ובדרום, 
קורסים  הכוללת  תרבותית  בכשירות  לצורך 
לצוותים, קורסים ללימוד השפה הערבית, תמיכה 
את  לשפר  כדי  ועוד,  פרטיים  פיזיותרפיה  במכוני 
יישוב  ברמת  הניתנת  השירותים  ואיכות  זמינות 
ערבי לילדים עם צרכים מיוחדים. קיים מאמץ רב 
האבחון  בתחומי  ערבים  עובדים  יותר  לשלב  כדי 
והטיפול במגזר הבדווי בנגב. מאמץ זה עדיין רחוק 

מלספק את הצרכים הרבים.
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הצעדים הנדרשים לקידום בריאות ילדים עם צרכים 
מיוחדים הוצעו על–ידי אנשי מקצוע רבים, זאת כדי 
לגשר על הפערים: הגדלת משאבים רוחבית לכלל 
מערכת הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים )נפתחו 
יש  ועוד,  ביישובים כמו רהט  ילד  מרכזי התפתחות 
יותר מרכזים לבריאות הילד, קיים שרות פיזיותרפי 
כמעט בכל ישוב, אך לגבי היישובים הלא מוכרים יש 
משפחה(;  רופא  עם  ראשונית  רפואה  מרפאת  רק 
להתאים  משאבים  של  דיפרנציאלית  הקצאה 
אדם  כוח  פיתוח  והערבית,  הבדווית  לאוכלוסייה 
ילדים  של  האיתור  הגברת  עצמו,  במגזר  מקצועי 
עם צרכים מיוחדים, ושיפור התיאום בין השירותים 
נמצאות  זו.  לאוכלוסייה  מענה  הנותנים  השונים 
מרכזי  לבניית  תכניות  תכנון  של  מתקדם  בשלב 
טיפול ושיקום לילדים עם צרכים מיוחדים המשלבים 
התאמה  עם  וחינוך  פארא–רפואי  טיפול  רפואה, 
ושילוב כוח אדם בדווים עם תכניות הכשרה בשלב 
פיגור  עם  באדם  לטיפול  האגף  תכנון.  של  מתקדם 
הבדווים  ביישובים  מסגרות  הקים  הרווחה  במשרד 
עם  משולב  רפואי  שירות  יותר  וכסייפה,  רהט  כמו 
גם  לאחרונה  ועוד  אומנה.  במשפחות  ילדים  חינוך, 
בוועדות  ערבית  שפה  דוברי  לשלב  מאמץ  נעשה 
אבחון והשמה ובשירותי הבריאות והרווחה. יש יותר 
תיאום בין הגורמים השונים כולל אקדמיה, ממשלה, 
קופות חולים ורווחה לגבי קידום בריאות אוכלוסייה 

זו. אך המצב רחוק מלהיות אידיאלי.
בטיפול  הקשורות  בעיות  לאיתור  שמיד  ועדת 
חוסר  על  הצביעה  בסיכון  ילדים  באוכלוסיית 
במה  רגישות  וחוסר  מטפלים  של  וידע  הכשרה 
לא  הבדווים.  כמו  ייחודיות  באוכלוסיות  שקשור 
ברמה  שהוגדרו  היעדים  להשגת  תוכניות  נקבעו 
אשר  ידע  ניהול  מערכות  ואין  ומקומית  לאומית 
יעקבו אחר התקדמות ויהוו בסיס למדיניות והליך 
שמיד,  ועדת  )דוח  ראיות  מבוסס  החלטות  קבלת 
זמינות  בעיות  על  הצביעה  אף  הוועדה   .17)2006
שוויונית.  לא  בריכוזיות  גם  הקשורה  שירותים  של 
תואר גם מצב שבו האחריות לטיפול באוכלוסייה זו 

הועברה לידי גורמים לא ממשלתיים, וולונטאריים, 
כדי לפקח  הוגדרו מנגנוני בקרה מספקים  לא  אך 
על עבודתם. מציאות זו קיימת בצורה נרחבת יותר 
התייחסות  ומחייבת  והבדווי  הערבי  במגזר  כיום 
הרחבת  על  ממליצה  הוועדה  בבקרה.  מיוחדת 
באוכלוסיות  להתמקד  המניעה,  בתחום  המאמץ 
פיתוח  במיוחד,  הבדווים  את  ומאזכרת  מיוחדות 
מכונים  בניית  וגם  בסיכון  בילדים  לטיפול  מדדים 

המתמקדים בחקר אוכלוסייה זו. 
לאור העובדה שאין שירותים מוניציפליים ביישובים 
גם  הקשה  המצוקה  רקע  ועל  מוכרים,  הלא 
של  צוותים  הכשרת  כגון  בעיות  וגם  התקציבית 
ותרומות  כספים  גיוס  קשיי  מקומיות,  רשויות 
במגזר ועוני של המגזר העסקי ביישובים ובעיות של 
קרקעות ותכנון, נדרשת גישה ייחודית לטיפול בכל 
הנושאים הללו כד ליצור תשתית פיסית ושירותית 
יעילה שתשרת את כלל הציבור הבדווי ובייחוד את 

הפגיעים בתוכו.
הקמת עמותות, קבוצות תומכות בקהילה, כניסת 
ארגונים המספקים מידע על שירותים כגון “קשר“ 
ואקטיביזם ופניות לבתי משפט, הגבירו את הלחץ 
בחמש השנים האחרונות על קובעי המדיניות לפתח 
לכלל  אחרים  וגם  מניעה  תמיכה,  רפואה,  שירותי 

האוכלוסייה ובתוכה לילדים עם צרכים מיוחדים.
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