
 

מיוחדות ואוכלוסיות  מוגבלויות  לחקר    המרכז 
مرآز ل بحث   ا ات  ل ّي محدود ل فئات  ا ل ة  وا لخاصّ    ا

  

  

ילדים עם צרכים מיוחדים באוכלוסייה הבדואית 
 דפוסי שימוש בשירותים, מאפיינים: בנגב

   הטיפול בהם על האמהותוהשלכות 
  :النّقب في البدوي الوسط في خاّصة إحتياجات ذوي أوالد

   الخدمات إستعمال أنماط, مميّزات

   األمهات على بهم العناية وأبعاد

  

  ענת זיו    דניז נאון        נורית שטרוסברג    
   زيف عنات           ناون دنيز          سطروسبرغ نوريت

  

ומומן בסיוע מיכאל , מוכרים-ל והמועצה לכפרים לא"בסיוע ארגון שתיהמחקר בוצע 
  קרן הלן באדר ואשלים, הברית-וסטס ארצות'מסצ, ואנדריאה דוברוף

 بمساعدة ومّول, بها المعترف غير للقرى والمجلس شتيل منظّمة بمساعدة البحث أجري
   وأشليم بادر هيلن صندوق, المتحّدة الواليات ماستشوستس, دوبروف وأندريا ميخائيل
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  צוות המחקר

  וקדיילמכון בר-וינט'ג-מאיירס
 :המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות

  דניז נאון
  נורית שטרוסברג

  ענת זיו

  :מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
  טלל דולב

  פרנקוביץ-שרית אלנבוגן
  שרון עמיאל

  ם'פידא ניג
  

   אוניברסיטת בן גוריון

  עליאן אלקרינאווי' פרופ

  



  ועדת ההיגוי

מאחר שבנוסף לליווי , זאת. דת נרחבת שהייתה גדולה מהרגיל לוועדות היגויאת המחקר ליוותה וע

הוועדה נועדה גם לקדם הליך תכנוני לשיפור ופיתוח שירותים לילדים ולבני נוער , המחקר עצמו

כגון , לוועדה מונו נציגים של כל הארגונים והגורמים הרלוונטיים. בעקבות ממצאי המחקר, בדואים

נציגי עמותות ; רווחה וחינוך, נציגים מקומיים של שירותי בריאות; ממשלתייםנציגים ממשרדים 

הוועדה הייתה מעורבת . נציגי התושבים ונציגי צוות המחקר; הקשורות לאוכלוסייה הבדואית בנגב

בניית השאלונים ומעקב אחר ביצוע , מערך המחקר, השאלות המחקריות, בקביעת יעדי המחקר

ועדות -היא פוצלה לצורך משימות מסוימות שדרשו זאת לתת, יתה נרחבתמאחר שהוועדה ה. המחקר

  . וכן בהתאם לגיל הילדים בהם היא עסקה, בריאות וחינוך, רווחה: לפי התחומים המקצועיים השונים

  

וברשימה להלן מופיעים כל מי , יש לציין עוד שבמהלך ביצוע המחקר התחלפו חלק מחברי הוועדה

  .בתפקיד אותו מילאו, קופת המחקרשמונו לוועדה לאורך ת

  

  :)'ב-'לפי סדר א( לוועדה מונו הנציגים הבאים

ר המועצה לכפרים "סיו, מר אברהם אבו סביח; כפרים בלתי מוכריםלר המועצה "יו, אבר אבו כף'מר ג

 מר קאסם; לכפרים בלתי מוכרים המועצה, מנהל תכנון אסטרטגי, אבו סמור מר סעיד; בלתי מוכרים

 מר; באר שבע ,ל"שתי, סגן מנהל, אבו עובייד מר סולטאן; תל שבע ,ר מועצה מקומית"יו, חאןאבו סרי

 מר; ערערה ,המועצה המקומיתר "יוסגן , אבו עראר מר סלימאן; תושביםנציג , אבו עמרין ומעה'ג

 ;באר שבע ,ל"שתי מנהל ,אבת אבו ראס'ת ר"ד; באר שבע ל"שתי, חינוך מיוחדרכז , אבו עראר מוניר

מנהל , אלקיעאן-אבו מר עלי; מועצה מקומית כסייפה, ס כסייפה"מנהל מתנ, אבו שארב מר איברהים

מנהל , חמאד-אבו מר יצחק; תושביםנציג , אבר'ג-אבו מר מוחמד; סים"חברת המתנ ,ס חורה"מתנ

-אבו מר עאמר; מועצה מקומית שגב שלום ,מועמר-אבו מר עאמר; חינוךמשרד ה, את'דריג פרהס-תבי

מועצה מקומית  ,מנהל מחלקת חינוך, קוש-אבו מר סאלם; משרד החינוך, קצין ביקור סדיר ,סאע

מנהל  ,רקייק-אבו מר חליל; בריאותמשרד ה ,מנהל מרפאה ברהט, רביע-אבו יונס ר"ד; ערערה

מועצה , מנהל מחלקת רווחה, שריקי-אבו מר עבדאללה; מועצה מקומית תל שבע, חינוך לקתמח

, ל מועצה אזורית אבו בסמה"מנכ ,מר זוהר אהרון; קצין נוער, מר אבשלום בושארי; מקומית כסייפה

מנהל , אלבז יר'מר ח; מועצה מקומית לקייה, חינוךלקת מנהל מח, אלאסד טאלב מר; אבו בסמה

מועצה מקומית  ,רכז נוער ,ס"עו ,סלמאן אלגריני מר; מועצה מקומית שגב שלום, שירותי הרווחה

 לקתמנהל מח, אלהוזייל מר עלי ;ת רהטיעירי, מנהל תכנון אסטרטגי, אלהוזייל עאמר ר"ד; רהט

 מר יוסף; נציג תושבים, ר ועד הורים לחינוך מיוחד"יו, אלנסאסרה מר סעיד; עיריית רהט, חינוך

; מועצה מקומית חורה ,אלעטאונה יד'מר מג; מועצה מקומית חורה, חינוךלקת מנהל מח, אלעטאונה

מועצה , חינוך לקתמנהל מח ,אלעמור מר אחמד; משרד העבודה והרווחה ,מפקח, נהאלעטאו מר יצחק

, אלעסאם סלמאן מר ; ל המועצה לכפרים בלתי מוכרים"מנכ, אלענאמי סלימן מר; מקומית כסייפה

' גב; משרד החינוך, מפקח חינוך רגיל ברהט, אלעתמין מר מוחמד ;ית רהטיעיר ,רווחה לקתמנהל מח

מר ; באר שבע ל"שתי, רכז חינוך מיוחד ,ויואלקרינא אמל'מר ג; היעצה מקומית לקימו ,אלצנע שיפא

, מפקח חינוך מיוחד במגזר הבדווי ,נאווייאלקר מר מוחמד ;ת רהטיראש עירי ,נאווייאלקר טלאל

, הספר לעבודה סוציאלית-בית, צוות המחקר, נאווייאלקר עליאן 'פרופ; משרד החינוך, מחוז דרום



 ,אנדורן יעל' גב; מוכרים לכפרים בלתי ר המועצה"יו ,מר חסין אלרפאיעה ;בן גוריוןאוניברסיטת 

לשכת  ,הרופא, בילנקו נטליה ר"ד; מנהל משרד הרווחה בנגב ,קימר ישראל בוד; משרד האוצר

מחוז  ,לשכת הבריאות מחוזית הרופא, בלמקר אילנה ר"ד; משרד הבריאות, מחוז דרום ,הבריאות

 ר"ד; משרד הבריאות, אם וילדבתחנה לרופאה אחראית , בריל גרטה ר"ד; אותהברי שרדמ, דרום

מנהל מחלקה לשירותים  ,בור'ג מר שחדה; משרד החינוך ,חינוך מיוחדלמפקח ארצי  ,חסין בשארה

 ,רביע'ג מר אברהים; באר שבע ,המכון להתפתחות הילד ,גולדשטיין אסתר ר"ד; ערערה, חברתיים

קרן הלן באדר , ממונה על תכניות ,הריס מר זכריה; צה מקומית שגב שלוםמוע, חינוך לקתמנהל מח

יה ירא יממונה מחוזית ללקוי, זהבי ריקי 'גב; למנהיגות בנגב מנדלמכון  ,ונרי קרן 'גב; בישראל

מנהלת מחוז דרום , חיים עמירה' גב; רהט, ח"מנהלת שפ, חבצלת טלי ' גב; משרד החינוך ,ווריםיוע

, יוספוביץ אסתר 'גב; משרד הרווחה, אגף נוער צעירים ושירותי תקון, יוגב טלי' גב; משרד החינוך

, יה ירדןבצ' גב; משרד הבריאות, מחוז דרום, אחות מרכזת תחום חינוך מיוחד בלשכת הבריאות

, רות ילדים ונועריש, כורזים יוסי ר"ד ;משרד הבריאות, חוז דרוםמ ,לשכת הבריאותאחות מפקחת 

אגף , לוי מר אבי; משרד החינוך, מחוז דרום, מנהלת תכנית החומש, כלפון עליזה' גב; משרד הרווחה

 מר חגי; אזורית אבו בסמה ועצהמ ,ח בדואים"מנהל שפ, לנסמן משה ר"ד; משרד החינוך, ר"שח

, מונטל דניאלה' גב; משרד הרווחה מחוז דרום, הטיפול באדם המפגר ומשפחתואחראי על , מויאל

החברה , מנהל מחוז דרום, מזרחי מר איתן; משרד החינוך, מחוז דרום, וחדמפקחת חינוך מי

 ;נציג תושבים, פעיל בחינוך מיוחד, מכאווי מר נבהאן; ל באר שבע"שתי, מיכאלי איתן מר; סים"למתנ

באר  ,ל"שתי, רכזת חינוך מיוחד, נטור ראונק 'גב; באר שבע ,שתיל, רכזת פורום נוער ,מסרי אינאס' גב

 מר מוחמד; משרד הבריאות, מחוז דרום, אחות מפקחת במגזר הבדווי, סדובסקי מרסל' גב; שבע

' גב; משרד החינוך ,מפקחת ארצית בנושא שילוב, פז דליה' גב; הילקי ,מנהל מחלקת רווחה ,סחניני

המועצה  ,מחקר ומידע לקתמח ,מיכל קמחי 'גב; משרד החינוך, מנהלת האגף לחינוך מיוחד, פן רות

, קרסל גדעון 'פרופ; ל באר שבע"שתי ,רכזת פורום נוער, צמח-קרמר חני 'גב; לשלום הילד הלאומית

ר פורום לקידום ילדים "יו, קרפלוס מיכאל 'פרופ; אוניברסיטת בן גוריון, המכון לחקר המדבר ,חוקר

צרכים קידום ילדים עם בפורום לחברה , קרפלוס ציפי' גב; אוניברסיטת בן גוריון, עם צרכים מיוחדים

, שחר ליאורה' גב; באר שבע ,שירות מבחן לנוער, קצינת מבחן לנוער, שחאדה ספא' גב; מיוחדים

 רבקה' גב; משרד החינוך, מדען ראשי, דני שטראוסיס מר; משרד הבריאות, אחות מפקחת מחוז דרום

החברה , מנהל מחלקת גיל רך ,שלומי דודמר  ;אשלים, מנהלת אגף אוכלוסיות מיוחדות, שי

מנהל המכון  ,שמש אילן ר"ד ;משרד הרווחה ,מפקחת שיקום מחוזית, שמילה שוש' גב; סים"למתנ

  .אוניברסיטת בן גוריון, לקידום נוער

  



 

  תמצית מחקר

המחקר הנוכחי מהווה מאמץ ראשוני וייחודי לבדוק את מצבם של ילדים ובני נוער בדואים עם צרכים 

. המרכזיים ולתרום לפיתוח שירותים הנחוצים להםלמפות את מאפייניהם וצורכיהם , מיוחדים

בנגב  18חלק ממחקר מקיף על כלל הילדים ובני הנוער הבדואים עד גיל  המוצג בדוח זה הואמחקר ה

אשר עד כה לא היה כמעט מידע שיטתי לגבי האוכלוסייה המתגוררת בהם , מוכרים-כולל בכפרים הלא

הדוח . עם המחקר המקיף בודת השדה נעשו במשולבהדגימה וע, מערך המחקר. עקב הקושי להשיגו

ם ממצאים על כלל ובהדוחות נפרדים מופקים , במקביל. הנוכחי מתמקד בילדים עם צרכים מיוחדים

ל "גוריון ובסיוע ארגון שתי-המחקר נעשה בשיתוף עם אוניברסיטת בן .הילדים ובני הנוער הבדואים

  . מוכרים-והמועצה לכפרים לא

  

  העיקריותמטרות המחקר 
  בקרב אוכלוסיית ) טיביות ונפשיותיקוגנ, פיזיות(לאמוד את שיעורי הילדים עם נכויות שונות . 1

  .הנוער הבדואיםבני הילדים ו

  .עם צרכים מיוחדיםהמאפיינים של הילדים  עלללמוד . 2

  רותים השיבה המידה  אתו ,חינוך ועוד, רווחה, בריאותדפוסי השימוש שלהם בשירותי לבחון את . 3

 .הקיימים עונים על צורכי הילדים
  . עקב נכות ילדיהן אמהותאת מידת העומס המוטל על הלבחון . 4

דרכי התמודדות , לגבי צורכי הילדים והמשפחותהבדואית לתת ביטוי לתפיסות האוכלוסייה  .5

 . ומענים מועדפים ממערכת השירותים ותרצוי
, נציגי שירותים ונציגי אוכלוסייה, תוקם בשיתוף אשליםלהעמיד את המידע לרשות ועדה מיוחדת ש

וליווי הוועדה בשימוש במידע לשם  ,לצורך תכנון ומתן המלצות לפיתוח שירותים לאוכלוסייה זו

  .כך

6 .

  

 שיטת המחקר
שיש להם בעיה באחד  ,הגרים עם משפחותיהם, 18עד גיל ילדים בדואים כוללת  אוכלוסיית המחקר

או שהם חולים במחלה כרונית הדורשת טיפול רפואי או  ,ים לילדים בגילםמתחומי התפקוד המקובל

  .רפואי קבוע-הפר

  

- הוצא בדגימה דו, כמו גם מדגם הילדים ללא צרכים מיוחדים, מדגם הילדים עם צרכים מיוחדים

  : שלבית

גמו שנד( קבעשובי הייאמהות מ 606שכלל  17-0אמהות לילדים בגיל  1,020 של םדגהוצא מ -' שלב א

שנדגמו (בנגב  מוכרים-כפרים הלאאמהות מה 414-ו) יישובי הקבע 7בדגימה מקרית שיטתית בכל 
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ילדים עם צרכים מיוחדים של  441מתוך  ילדים עם צרכים מיוחדים 388מדגם של הוצא  - 'שלב ב

 מתוך מדגם זה). בנגב מוכרים-בכפרים הלא 145-ישובי הקבע ויב 243( אמהות במדגם האמהות 1,020

ילדים שהנתונים שנאספו עליהם מראים כי הם שייכים לאוכלוסיית  359 ים לגביניתוח בדוח מוצגים

ילדים ללא  4,414ילדים ללא צרכים מיוחדים מתוך  926במקביל הוצא מדגם של , כאמור. המחקר

  .האמהות 1,020צרכים  מיוחדים של 

  

. הדגימהעל פי עקרונות  המראיינות ידי-עלה בשטח תהדגימה של האמהות ושל הילדים נעש

. סטודנטיות בדואיות מהנגב עברו הכשרה והדרכה מיוחדת לצורך תפקידן הן כדוגמות והן כמראיינות

ם באמצעות שאלונים מובנים בשפה פנים בביתה של הא-אל-הראיונות עם האמהות התבצעו פנים

דים בקרב זיהוי ילדים עם צרכים מיוח, הריאיון כלל איסוף נתונים על מאפיינים משפחתיים. הערבית

יולי -2003הסקר התבצע במהלך יולי . ילדיה ואיסוף נתונים על אלה מילדיה שעלו במדגם הילדים

2005 .  

  

העובדה שמדובר . עבודת השדה התארכה עקב האתגרים המיוחדים שהציב ביצוע מחקר מסוג זה

יפה  בנשים מראיינות הצריכה היערכות מיוחדת לאור המנהגים הבדואיים שאינם רואים בעין

. היה צורך לבצע את הראיונות בקבוצות של מראיינות ולפיכך, שה לבדה בשטחיהסתובבות של א

רגישות וחשדנות קיימות בה לגבי כניסת זרים לתחומי . החברה הבדואית היא חברה מסורתית סגורה

כפר ל כב. נדרשה עבודת הכנה נרחבת לפני הכניסה לכפר, לכןו ,מוכרים-במיוחד בכפרים הלא, הכפרים

על מנת שיידעו את  ,יצר צוות המחקר קשר עם המנהיגות המקומית והשיג את שיתוף הפעולה שלהם

מצוות המחקר נדרשה . ותאיינרמיעודדו ויאשרו להם להיענות ל, אודות ביצוע המחקרעל התושבים 

על פעמים רבות נדרשה הסכמת הב. נטיים בכל מקוםוועבודת הכנה ארוכה לזיהוי אנשי המפתח הרל

  . שהילריאיון הא

  

ישובים יהניידות בשטח הציבה אתגרים מיוחדים מאחר שלא קיימת כלל תחבורה ציבורית בתוך ה

לצו את צוות עבודת יקשיי נגישות א. מוכרים אף אין דרכים סלולות-ובכפרים הלא ,הבדואים ואליהם

עם נהג , כאלהבדרכים  שמסוגל לנוע, השדה להתארגן בנסיעות קבוצתיות של המראיינות ברכב מיוחד

 - נוספו תנאי מזג האוויר  ל אלהלכ  .מקומי שמכיר דרכים אלה ואת אופן הנהיגה וההתמצאות בהם

תור הבתים יא. שגרמו לתנאי עבירות קשים ברכב וברגל -חום קיצוני בקיץ וגשמים ובוץ בעונת החורף 

 ,מנות של התמצאות במקוםשובים שבהם מסומנים המגרשים דרש מיוישעלו במדגם על פי מפות הי
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  ם עיקרייםממצאי
מכלל הילדים הבדואים בנגב הם ילדים עם  9.1%נמצא כי  ,בהתבסס על הראיונות שנעשו עם האמהות

ה זו בגלל אומדן של השיעור האמיתי באוכלוסיי-ניתן להניח ששיעור זה מהווה תת. צרכים מיוחדים

שיעור זה גבוה בהשוואה , גם כך. ונטייה כלשהי להסתיר נכויות מסוימות, מודעות, בעיות אבחון

נתוני ההשוואה ). בהתאמה, 7.6%-ו 8.3%(בארץ לשיעורים המקבילים באוכלוסיות הערבית והיהודית 

נאון ( ח לאומימכון ברוקדייל והמוסד לביטו ידי-על 1998מתוך מחקר שנערך בשנת  נלקחוהארציים 

מאחר שאין סיבה , אך ,קיים פער של כמה שנים בין מועדי שני הסקרים, אומנם ).2000, ואחרים

ניתן , להניח שחל שינוי משמעותי בשיעורים שנמצאו לגבי האוכלוסייה הכללית בארץ בתקופה שחלפה

  .לערוך השוואה זו

  

 12.7%(יכר מהשיעור בקרב הבנות שיעור הילדים עם צרכים מיוחדים בקרב הבנים גבוה באופן נ

בקרב הבנים  9.8%(דפוס זה דומה לדפוס שנמצא בקרב כלל הילדים בישראל ). בהתאמה, 5.8%לעומת 

  ). בקרב הבנות 5.4%לעומת 

  

ומעלה גבוה  6שיעור הילדים עם צרכים מיוחדים בגיל  ,כמו בקרב כלל הילדים בארץ ,בקרב הבדואים

בעקבות , ה בהיקף האבחוניםייה זו קשורה לעלייסביר להניח כי על. ותרבהשוואה לשיעור בגיל נמוך י

  . 6הספר בגיל -הכניסה לבית

  

ההגדרה של נכות בתחום ( או בעיות התנהגות ורגש/ו מכלל הילדים הבדואים יש ליקויי למידה 7.9%-ל

תי בתחום זה על פער משמעו אםבעל מקצוע או על בסיס דיווח של ה ידי- עלזה כוללת ילדים שאובחנו 

מכלל הילדים הבדואים בנגב סובלים ממחלות כרוניות  4.9%; )גילאותו בהשוואה ליתר הילדים בני 

, או בשמיעה/סובלים ממוגבלות בראייה ו 2.0%; רפואי קבוע-הדורשות טיפול רפואי או פרה

ת בעיית שכיחו. סובלים מפיגור שכלי 0.3%; בעלי נכות פיזית 1.7%; המשפיעה על התפקוד הסדיר

, כן-כמו. אומדן מאחר שחלק מהילדים לא אובחנו עקב גילם הצעיר-הפיגור השכלי מהווה תת

, כי יש עוד ילדים עם פיגור שכלי קלגם ייתכן . האמהות אינן מדווחות על חלק מהילדים בגלל סטיגמה

פתחות ולא על בעיות למידה והת הדיווח אםכיוון שהמ, למידה והתנהגותליקויי אשר נכללים בתחום 

  . על פיגור שכלי
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 יםבולט. ילדים יהודיםהשיעורים בקרב ילדים בדואים גבוהים מהשיעורים בקרב , בכל סוגי הנכויות

יחסית , רפואי קבוע-השיעור הגבוה של הילדים הבדואים עם מחלות הדורשות טיפול רפואי או פרה

שיעור הילדים ו ;)בהתאמה, 2.1, 2.8, 4.9(יהודים ילדים ערבים ובקרב ילדים לשיעורים בקרב 

גדול למעלה מפי שניים מהשיעור בקרב , ערבים בכללילדים כמו בקרב אשר , עם נכות חושיתהבדואים 

  ).בהתאמה, 0.8, 2.2, 2.0(יהודים ילדים 

  

תופעה . שיעור הבנים עם צרכים מיוחדים גבוה באופן משמעותי מהשיעור בקרב הבנות, בכל סוג נכות

מהשיעור  2.5כאשר שיעור הבנים גבוה פי , רגש והתנהגות, למידה ליקוייר בתחום של זו ניכרת בעיק

 ,גם בקרב כלל הילדים בישראל, בדומה לבדואים). בהתאמה, 4.4%לעומת  11.3%(בקרב הבנות 

 4.7%לעומת  9%(ובייחוד בתחום הלמידה , שיעורי הבנים גבוהים יותר משיעורי הבנות בכל סוג נכות

 . )2000, נאון ואחרים( )בקרב הבנות
  

בעיקר בתחום של  בולטת יה בשכיחותיהעל. ה בגיליהשכיחות גבוהה יותר עם העלי, בכל סוג נכות

, רהוזככפי שכבר  ).12+בגיל  11.5-ול, 11-6בגיל  8.7-ל 5-0בגיל  5.8%-מ( רגש והתנהגות, ליקויי למידה

  .ערכת החינוךכי חלק מהילדים מאובחנים רק עם כניסתם למ סביר להניח

  

אחד מתוך כלל הילדים הבדואים סובלים מיותר מסוג  5.1% -סוגי נכות ילדים יכולים לסבול ממספר 

הנתונים . סוגי הנכות השוניםשל  םלועל פי ס הוגדרה לכל ילד הנכות העיקרית שלו, לכן. נכותשל 

או נכות /ידה קשים ונכות עיקרית בתחום ליקויי למיש מכלל הילדים הבדואים  2.8%-ל מראים כי

רפואי -נכות עיקרית הנובעת ממחלה הדורשת טיפול רפואי או פרהיש  3.1%-ל; התנהגותית- רגשית

 0.3%; סובלים מנכות חושית כנכות עיקרית 1.4% ;סובלים מנכות פיזית כנכות עיקרית 1.4%; קבוע

  . סובלים מפיגור שכלי

  

- או נכות רגשית/ו ליקויי למידה קשים שהנכות העיקרית שלהם היאהבדואים ילדים השיעור 

הוא נמוך יחסית לשיעור באוכלוסייה היהודית , כמו גם בקרב כלל האוכלוסייה הערבית, התנהגותית

עדר כלי אבחון ייש להניח כי הסיבה לכך קשורה לה ).באוכלוסייה היהודית 4.3לעומת  2.9- ו 2.8(

 נכות זווכי שיעור הילדים עם , ת הבדואיותולהיעדר מודעות לנכות זו בקרב האמהו ,בשפה הערבית

כלומר יש , שיעור שקיים באוכלוסייה היהודיתכמו הלפחות הוא באוכלוסיות הבדואית והערבית 

במידה . באוכלוסייה הערבית 2.9-באוכלוסייה הבדואית ו 2.8במקום  4.3%-לאמוד אותו לפחות כ

ית כזהה לשכיחות באוכלוסייה ערבוה בדואיתשלוקחים בחשבון את שכיחות הבעיה באוכלוסייה ה

 10.3%-אזי שיעור כלל הילדים עם צרכים מיוחדים בקרב האוכלוסייה הבדואית מגיע ל, היהודית

  ).8.3במקום  9.7%-ובקרב הערבית ל( 9.1במקום 
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שלישים מכלל הילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים מקבלים לפחות -כשני, על פי דיווח האמהות

, סוציאליים-פסיכו, רפואיים-פרה, שירותים רפואיים(ך רשימת השירותים שנבדקו שירות אחד מתו

בעיקר , שירותים רפואיים הוא הגבוה ביותר קבלתשיעור ). ייעוץ למשפחהו, הסעות וליווי, חינוכיים

כרבע הילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים ; )מהילדים 42%(רופא מומחה  ידי-עלטיפול  קבלת

חינוך ה מסגרות שלבעיקר , מקבלים ילדיםמעבר לאלה שכלל ה, חודייםיחינוך י מקבלים שירותי

- כגון מסגרות לשעות אחר, אין כמעט ילדים המקבלים שירותי חינוך ייחודיים אחרים( מיוחדה

עשירית מקבלים ; רפואיים-העשירית מקבלים שירותים פר; )חונך ושיעורים פרטיים, הצהריים

  . סוציאליים ושירותי ייעוץ למשפחה-חוזים בודדים מקבלים שירותים פסיכווא; שירותי הסעות וליווי

  

שנמצא בקרב  89%שיעור הילדים הבדואים המקבלים לפחות שירות אחד נמוך יחסית לשיעור של 

הפערים בין שתי האוכלוסיות נמצאו , למעט שירותים רפואיים. ילדים יהודים עם צרכים מיוחדים

בקרב  39%לעומת  בקרב הבדואים 10%(רפואיים -הכגון שירותים פר, בדקלגבי כל סוג שירותים שנ

 2%(סוציאליים -שירותים פסיכו ,)57%לעומת  25%(חודיים ישירותי חינוך י, )האוכלוסייה היהודית

הנתונים על , 2003יש להדגיש כי בעוד שהנתונים על הבדואים נאספו בשנת . ועוד) 21%לעומת 

יש להניח כי אשר , החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתיבזמן תחילת , 1998היהודים נכונים לשנת 

נראה , על כן. רפואיים-רפואיים ופרה הביא להעלאת שיעורי המקבלים שירותיםבשנים שלאחר מכן 

במועד המחקר הנוכחי גבוהים יותר מהשיעורים אלה שירותים  ובליקששיעורי הילדים היהודים ש

- והפער לגבי שירותים פרה, יים פער גם לגבי שירותים רפואייםשנמצאו במחקר הארצי ואם כך ק

אם לוקחים בחשבון שגם בקרב הילדים באוכלוסייה . רפואיים הוא אף גדול יותר מן המוצג לעיל

גבוהה עד כמה ניתן להסיק , היהודית נמצאו פערים גדולים בין הצרכים לבין המענים שניתנים בפועל

בדוח מוצג אומדן לפערים בין הצרכים כפי . הילדים הבדואים מסופקים בקרב-רמת הצרכים הלא

הצרכים בהנחה ש(ידי ועדות מומחים בעבור מדגם ארצי של ילדים עם צרכים מיוחדים -שהוערכו על

לבין המענים , )לאלה של כלל הילדים בארץ שהם בעלי אותה נכותבממוצע של ילדים בדואים דומים 

בקרב  ללא מעניםניתן לראות היקף גדול של צרכים מאומדן זה . שהילדים הבדואים מקבלים בפועל

  . בכל סוגי הנכויות ובכל סוגי השירותים, זאת. הילדים הבדואים

  

הבריאות , בתחומי הרווחה אנשי מקצוע המספקים שירותים לאוכלוסייה זובמסגרת המחקר רואיינו 

פער גדול בין כי קיים  לה עולהגם מראיונות א. ארצית-המחוזית והכלל, והחינוך ברמה המקומית

בהסעות , כגון מחסור במסגרות לחינוך המיוחד, הצרכים לבין המענים במגוון רחב של תחומים

ובמיוחד כוח , כגון רופאים ואחיות, מחסור בכוח אדם מקצועי, במרכזי בריאות, למסגרות חינוכיות

בעיות של מרחק ונגישות , חדיםמחסור בכלי אבחון לאיתור ילדים עם צרכים מיו, רפואי- אדם פרה

מחריף בקבלת שירותים הקושי . ובעיות שפה ותקשורת בין הצוות המטפל לבין המטופלים, שירותים
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רבעים -מהמחקר עלה כי האמהות של כשלושה - אלה מצב זה מטיל עומס כבד על האמהות של ילדים

, זאת. כבד עד כבד מאודכללי חשות עומס מדווחות כי הן מהילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים 

אמהות של ה: במישור הפיזי ובמישור הרגשיהעומס בא לידי ביטוי . אוכלוסייה היהודיתב 44%לעומת 

אמהות של למעלה ממחצית הילדים דיווחו כי , פיזידיווחו על עומס ) מהילדים 79%(רוב הילדים 

על עומס רגשי  דיווחו) מהילדים 62%(אמהות של רבים מהילדים ו, הטיפול משפיע לרעה על בריאותן

אמהות של  ידי-עלקרובות  עתיםנחווה ל, עצבנות, כאוןיד, רגשות דאגההכל אחד מ. קרובות עתיםל

 .למעלה ממחצית הילדים
  

מצב שממצאי , עבור ילדים בדואים עם צרכים מיוחדיםבור גדול בשירותים לאור המצב של מחס

. עבור אוכלוסייה זוביש צורך דחוף לפעול למען פיתוח שירותים , המחקר משקפים ומאשרים אותו

נציגי שירותים , "אשלים" המורכבת מנציגייעדי המחקר כוללים גם הקמת ועדה מיוחדת , ואומנם

שתעשה שימוש במידע שעלה מן המחקר לצורך תכנון ומתן המלצות , איתונציגי האוכלוסייה הבדו

הפצת מידע מן המחקר כבר נעשתה באמצעות הצגת נתונים ממנו . לפיתוח שירותים לאוכלוסייה זו

של המועצה הלאומית לשלום הילד והמועצה " 2007, ילדים מיוחדים בישראל"בשנתון הסטטיסטי 

  . כולו לילדים עם צרכים מיוחדיםהמוקדש , הלאומית לבריאות הילד

  

צוג גדול של אנשים מהאוכלוסייה יי, בין היתר, שכללה נרחבתאת המחקר ליוותה ועדת היגוי 

מעבר להיותה גוף מקצועי מייעץ ומלווה של , הוועדה. הבדואית שיש להם קשר לנושאי המחקר

שירותים ונציגי אוכלוסייה נותני , נועדה להפגיש ביחד אנשי מפתח ברמה ארצית ומקומית, המחקר

למען ישתפו פעולה במאמץ לקדם פיתוח של מערך השירותים לילדים בדואים בנגב תוך התבססות על 

  .ממצאי המחקר
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  רשימת לוחות
  3        הילדים עם צרכים מיוחדים במדגם לפי מאפיינים שונים: 1לוח 

  
  בקרב האוכלוסייה הבדואית , ילדים עם צרכים מיוחדים מתוך כלל הילדים: 2לוח 

  7  )1998נכון לשנת (ובקרב האוכלוסיות הערבית והיהודית בארץ ) 2003נכון לשנת (            
  
  7    גיל וסוג אוכלוסייה, לפי מין, ילדים עם צרכים מיוחדים מתוך כלל הילדים: 3וח ל
  

  , התפלגות ילדים בדואים עם צרכים מיוחדים והתפלגות כלל הילדים הבדואים: 4לוח 
  8                לפי מאפיינים דמוגרפיים            

  
  9      ואיםילדים בדואים עם סוגי נכות שונים מתוך כלל הילדים הבד: 5לוח 

  
  13    התפלגות ילדים בדואים עם צרכים מיוחדים לפי סוג נכות ולפי נכות עיקרית: 6לוח 

  
  באוכלוסייה , ילדים המקבלים שירותים מכלל הילדים עם צרכים מיוחדים: 7לוח 

  15       )1998נכון לשנת (ובאוכלוסייה היהודית ) 2003נכון לשנת (הבדואית             
  

  16  לפי מין , מתוך כלל הילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים, מקבלים שירותיםילדים ש: 8לוח 
  

  16  לפי גיל , מתוך כלל הילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים, ילדים שמקבלים שירותים: 9לוח 
  

  , מתוך כלל הילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים, ילדים שמקבלים שירותים: 10לוח 
  17                    לפי סוג הכפר  

  
  , ילדים שמקבלים שירותים מתוך כלל הילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים: 11לוח 

  17                 לפי הנכות העיקרית של הילד  
  

  ,  ילדים שמקבלים שירותים מתוך כלל הילדים הבדואים עם צרכים מיוחדים: 12לוח 
  18                לפי כל נכות שיש לילד  

  
  ם באוכלוסייה הארצית שוועדות מקצועיות המליצו שיעורי ילדים עם צרכים מיוחדי: 13לוח 

  שיקבלו שירותים ושיעורי ילדים בדואים עם צרכים מיוחדים שזקוקים לשירותים  
  22        לפי סוג השירות ולפי נכות עיקרית, ואינם מקבלים אותם  

  
  , ילדים עם צרכים מיוחדים שאמהותיהם מדווחות על עומס פיזי והרעה בבריאותן: 14לוח 

  23                  פי סוג אוכלוסייהל  
  

  ילדים עם צרכים מיוחדים שאמהותיהם מדווחות על קשיים רגשיים בעקבות : 15לוח 
  24              לפי סוג אוכלוסייה, הטיפול בהם  

  
  , ילדים עם צרכים מיוחדים שאמהותיהם מדווחות על מחסור בזמן: 16לוח 

  25                  לפי סוג אוכלוסייה  
  

  ילדים עם צרכים מיוחדים לפי העומס הכללי עליו האם מדווחת התפלגות : 17לוח 
  25                  ולפי סוג אוכלוסייה  
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  רשימת תרשימים
  10      לפי סוג אוכלוסייה , ילדים עם סוגי נכות שונים מתוך כלל הילדים: 1תרשים 

  
  10    לפי מין , ילדים בדואים עם סוגי נכות שונים בקרב כלל הילדים הבדואים: 2תרשים 

  
  11    לפי גיל , ילדים בדואים עם סוגי נכות שונים בקרב כלל הילדים הבדואים: 3תרשים 

  
  12  לפי סוג אוכלוסייה , ילדים עם סוגים שונים של נכות עיקרית מתוך כלל הילדים: 4תרשים 

  
  ילדים בדואים עם נכות עיקרית מסוגים שונים מתוך כלל הילדים : 5תרשים 

                   14                  לפי מין , יםהבדוא
  

  ילדים בדואים עם נכות עיקרית מסוגים שונים מתוך כלל הילדים : 6תרשים 
                   14                  לפי גיל , הבדואים

  
  28                   מדדים למצב כלכלי: 7תרשים 

  
  29          בעיות בקבלת שירותים בעבור ילדי המשפחה : 8תרשים 
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