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الزيارات العائلية لمراكز الشيخوخة أثناء الوباء  -الصوت غير
المسموع لطاقم الموظفين
دورون مريماس ،1رينات كوهين ،1تامي بيكر بورات 1وتانيا بوغوسلفسكي

1

احتلت زيارة أفراد األسرة في مراكز المسنين ودور رعاية المسنين منذ اندالع وباء الكورونا مركز
الصدارة في جدول األعمال العمومي .لقد ناضلت العديد من العائالت من أجل هذه القضية اإلنسانية
والمبررة وحصلت على دعم منظمات حقوق المسنين ووسائل اإلعالم .ومع ذلك ،تم تجاهل هذا
الصراع إلى حد كبير من قبل الطاقم المعالج وصوتهم في هذا الشأن لم يكن مسموعا تقريبا .خالل
ً
وحمال غير مسبوق .اضطر طاقم عمل صغير
هذه الفترة ،واجهت مراكز الشيخوخة تحديات معقدة
للتعامل مع إضافة أقسام مخصصة لعالج مرضى كورونا ،بينما يستمر مركز الشيخوخة في العمل
كمستشفى يقدم خدمات فريدة للمرضى الباقين بالمستشفى للعالج ألسباب أخرى ،بما في ذلك
المرضى في نهاية العمر المحتاجين إلى رعاية داعمة ،والمرضى الذين يعانون من الخرف المتقدم
واالضطرابات السلوكية ،والمرضى الذين يعيشون على أجهزة التنفس المرضى الذين بحاجة إلى
إعادة تأهيل .على ضوء هذا الواقع ،نقدم في مقال الرأي الذي أمامكم الصعوبات والمخاطر
والمخاوف والتحديات التي تواجه طواقم الموظفين الذين يقدمون الرعاية في مراكز الشيخوخة –
األطباء ،الممرضات ،موظفي المهن الصحية وإدارات المستشفيات  -ونتناول بشكل خاص مسألة
الزيارات العائلية .يؤكد المقال على أهمية إيجاد التوازن الصحيح بين هذه الزيارات وتقليل مخاطر
إصابة المرضى وطاقم الموظفين.

_____________
1

مركز رعاية المسنين شوهام ،برديس حنا
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ممارسة مجتمعية ناقدة ذات وعي للفقر :إطار مفاهيمي
روني ستريير

1

منذ بداية تطوره كمهنة وكمجال للمعرفة العلمية ،نظرت الخدمة االجتماعية إلى المجتمعات التي
تعيش في فقر كإحدى المجموعات السكانية المستهدفة الرئيسية بالنسبة لها ،سواء في الممارسة أو
في البحث.
يُلزم التوسع المستمر في أبعاد عدم المساواة والفقر في إسرائيل وحول العالم ،عودة المهنة إلى
مصادرها وعرض القيم والمعرفة واألدوات المجتمعية التي يمكن أن تساعد هذه المجتمعات على
مواجهة جذور الفقر وعواقبه.
إطارا مفاهيميًا فريدًا للممارسات المجتمعية الواعية بالفقر.
تعرض هذه المقالة
ً
يتناول هذا اإلطار خمس خصائص رئيسية للمجتمعات المنكوبة بالفقر :التهميش المتقدم ،التبعية،
التمييز متعدد األبعاد ،القمع الواعي المبطن  ،ومنع المشاركة.
يقدم المقال المبادئ األساسية للممارسة المجتمعية الواعية بالفقر :المشاركة العميقة في الحياة
المجتمعية ،تشجيع الشراكات القائمة على المساواة ،التعلم المستمر من المعرفة المجتمعية ،االلتزام
بالنهج التشاركي ،تطوير خطاب الحقوق االجتماعية ،السعي من أجل التغيير في السلطة والقوة،
مواجهة تقاطع األماكن المهمشة ،تعزيز الوعي المجتمعي النقدي
وصياغة األساليب التي تجمع بين ممارسة الميكرو – والماكرو في الفضاء المجتمعي.

_____________
1

المركز متعدد التخصصات لدراسة الفقر واإلقصاء االجتماعي ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة حيفا
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بين "شيء ُمختلق قليالً" و "وظيفة في ذروة التطور"  -الخدمة
االجتماعية المهنية في تجددها
ليمور جادوت 1ونوجا فيتوبسكي  -نافيه

2

في الماضي ،ركزت الخدمة االجتماعية المهنية ( )Occupational Social Workعلى
خدمات الرفاه للموظفين في مكان عملهم وعلى إعادة التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة .في
السنوات األخيرة ،حدث تغيير في نهجها ،وبدأت في التركيز على السكان الذين يعيشون في فقر
وبطالة بهدف دمجهم في عالم العمل .البحث الموثق في هذا المستند هو بحث رائد تناول تناسخ
الخدمة االجتماعية المهنية من منظور العمال االجتماعيين الذين يعملون في هذا المجال .تناول
البحث عددًا من القضايا الرئيسية :المعنى الذي يعطيه العمال االجتماعيون المهنيون لوظيفتهم؛
مجاالت وظائفهم الرئيسية؛ والممارسة المهنية التي تميز عملهم .تم جمع البيانات في عام 2017
من خالل مقابالت متعمقة مع  16عامالً اجتماعيا ً في إسرائيل يعملون في برامج التوظيف في
وزارة الرفاه ومنظمات المجتمع المدني.
تظهر النتائج أن التدخالت المهنية للعمال االجتماعيين في المنظمات المختلفة لها أوجه تشابه يمكن
من خاللها اإلشارة إلى خصائص الخدمة االجتماعية المهنية في هذا المجال .ومع ذلك ،كشفت
الدراسة أن مجال التدخل هذا ال يزال في مراحل التكوين المهنية وأنه يفتقر إلى بنية أساسية
نظرية محددة .باإلضافة إلى ذلك ،أظهر البحث أن هذه الممارسة تجمع بين التدخالت على
مستوى الفرد والمجموعة والمجتمع ،مع إهمال المستوى السياسي .تسلط النتائج الضوء على
الحاجة إلى التأهيل األكاديمي والعملي الذي يركز على العمل االجتماعي المهني مع السكان الذين
يعيشون في فقر وبطالة ،وكذلك الحاجة إلى دمج ممارسة السياسة في الممارسة المهنية للعمال
االجتماعيين المهنيين.

_____________
1
2

مدرسة الخدمة االجتماعية على اسم بوول برافلد ،الجامعة العبرية في القدس ،ومدرسة الخدمة االجتماعية ،كلية
سابير األكاديمية
مدرسة الخدمة االجتماعية ،كلية سابير األكاديمية
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تدهور الوضع المالي لمؤسسة التأمين الوطني وانعكاساته على
استئناف الحقوق االجتماعية :تأمين البطالة كدراسة حالة
ميخال كوريه ،1روتيم وولف ،1عومير كوهين

1

السؤال الذي يحتل مركز هذه المقالة هو ما إذا كان تدهور الوضع المالي لخطط التأمين الوطني
والتغيير في تكوين مصادر تمويلها يؤثر على سن (تشريع) حقوق الجمهور المؤمن عليه .تم
فحص هذا السؤال في المقالة من خالل دراسة حالة قطاع تأمين البطالة ،وهو قطاع تآكلت
مصادره المستقلة ،ورسوم التأمين والفائدة ،التي انتهت أموال صندوقها االحتياطي ،واضطرت
اآلن إلى االعتماد على مصادر خارجية في الميزانية لدفع مخصصات البطالة .تظهر نتائج
الدراسة أن التدهور في الوضع المالي للقطاع يتزامن مع سلسلة من التقليصات التي أصبحت أشد
وأسوأ كلما تدهور الوضع المالي للبرنامج .وجدنا أن األمر ليس صدفة وأن التدهور في الوضع
المالي كان سببًا رئيسيًا لتمرير التعديالت التشريعية التي شددت على معايير االستحقاق ،قلصوا
المخصصات وخفضوا مدة االستحقاق الستالمها .بصرف النظر عن الضرر الالحق بالقيمة
االقتصادية للمخصصات ،وجدنا أن طبيعة الحقوق الممنوحة بموجب خطة تأمين البطالة قد
تغيرت ،وهو تغيير أضعف بشكل أساسي العالقة بين راتب المؤمن عليه قبل حادث البطالة
صا
ومقدار المخصصات التي يستحقها .يقوض هذا التغيير طبيعة االستحقاق باعتباره مخص ً
الستبدال الراتب ،الذي يقدر على حماية مستوى معيشة المؤمن عليه خالل الفترة التي يكون فيها
عاطالً عن العمل .إن عملية تدهور الوضع المالي والتغيير في تكوين مصادر التمويل ليست فريدة
من نوعها في قطاع تأمين البطالة ،ولكنها تحدث أيضًا في قطاعات التأمين األخرى اليوم ،ووفقًا
للتوقعات من المتوقع أن يتطور األمر إلى عجز هيكلي حيث سينتهي به األمر إلى تدمير الصندوق
االحتياطي لكافة المؤسسة في حال لم يتم عالج الموضوع .واختتم المقال بمناقشة الدروس التي
يمكن استخالصها من حالة تأمين البطالة وتطبيقها على جميع خطط المؤسسة ،إذا وصلت إلى
حالة عجز مالي مستمر.

_____________
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مدرسة الخدمة االجتماعية ،جامعة حيفا
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على الخط وبين منزلين :عائالت إسرائيلية تعيش حياة زوجية يعيش
فيها الزوجان في أماكن منفصلة عن بعضهما البعض
ليئات شيفر 1وشري أهروني

1

عيش األزواج بأماكن منفصلة عن بعضهما البعض أو كما هو معروف في اللغة الشعبية
"ريلوكشين الفرد" هي نمط عائلي جديد في المجتمع اإلسرائيلي ،حالة متطرفة تكشف التوتر بين
تصورات العائلية التقليدية والقيم والهويات الليبرالية الجديدة في العالم بأكمله.
العاىالت اإلسرائيلية التي تتبع هذا النمط شفافة في نظر السلطات ،وهناك فجوة كبيرة بين اتساع
ظاهرة تشغيل األفراد دون عائالتهم خارج حدود الدولة وضعف موقف سلطات الدولة تجاهها
واالحتياجات المتغيرة لتلك العائالت.
البحث األكاديمي اإلسرائيلي ليس مطلوبًا حتى اآلن لهذا األمر أيضًا.
تقدم هذه المقالة بحثًا يسلط الضوء على ظاهرة عيش األزواج بأماكن منفصلة عن بعضهما
البعض ،ويوسع المعرفة به ويسعى إلى المساعدة في صياغة السياسات والترتيبات ذات الصلة
لصالح العائالت التي تدير هذا النمط العائلي .في هذه الدراسة ،أجرينا مقابالت متعمقة ومقابالت
جماعية مع رجال ونساء يعيشون أسلوب حياة كهذا ،وفي المقالة نقدم كيف تتفاوض هذه العائالت
مع الهياكل االجتماعية القائمة - ،تفكيك النمط العائلي التقليدي وبناء آخر بشكل مختلف  -تأثير
نمط المعيشة هذا على رضا الزوجين عن عالقتهما واالستراتيجيات التي يجندونها لمواجهة
التحديات التي يفرضها هذا الترتيب .أظهرت الدراسة أن العيش في أماكن منفصلة بالنسبة ألفراد
الطبقة الوسطى في إسرائيل هو حل للحفاظ على الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة
وتحسينه ،وكذلك وسيلة لتحقيق التطلعات المهنية والشخصية .أشارت اكتشافات أخرى إلى طبقتين
متوازيتين في روايات األزواج التي تعيش هذا النمط :الطبقة المرئية والطبقة المخفية .على
المستوى المرئي ،يتم التعامل مع ترتيب العيش في أماكن منفصلة لألزواج كمنصة تسمح للرجل
بتحقيق نفسه وإثبات هويته كمواطن عالمي وكرجل معيل ،بينما تقوم الزوجة عن طيب خاطر
بدور "المرأة ال ُمعززة"
وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن معظم األزواج الذين يمارسون أسلوب المعيشة هذا
يدعون إلى المساواة الجندرية ،إال أن عددًا قليالً من النساء اإلسرائيليات موجودات في الجانب
المسافر في هذا الترتيب.
تكشف الطبقة المخفية عن صعوبات إدارة العالقة الزوجية واألسرة من مسافة جغرافية ،بما في
ذلك الشعور بالوحدة الشخصية واالجتماعية.
_____________
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برنامج التعليم الجندري ،جامعة بن غوريون في النقب
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"الشعور الباطني" :اضطرابات األكل لدى الشابات من األصل
اإلثيوبي في إسرائيل واألعراض في مرآة الثقافة
رينات غروندمان-شم توف ،1عينات تسوفري ،2نوعاه ليفي هخط 7وياعيل لتسر

2

في العقود األخيرة ،كانت هناك زيادة في حدوث اضطرابات األكل بين السكان غير الغربيين.
ومع ذلك ،تظهر األدلة من األدبيات العلمية أنها ترجع ألسباب مختلفة عن تلك الموجودة بين
السكان الغربيين وأن طرق التعبير عنها مختلفة.
في هذا المقال ،سوف نركز على اضطرابات األكل كشكل محتمل للتعبير عن الضيق النفسي بين
الشابات من أصل إثيوبي في إسرائيل .سوف نتناول الظروف والجوانب االجتماعية والثقافية
الفريدة ،مثل عملية الهجرة ،واالندماج في المجتمع اإلسرائيلي ،وأسئلة عن الهوية وحاالت
الصدمة ،التي قد تساعد في عملية التشخيص والعالج .سنناقش أيضًا الصعوبات التي تنشأ بسبب
التصو رات الثقافية المختلفة للحاالت الصحية والمرضى الذين يعانون من مرض جسدي ونفسي،
والتركيز على اضطرابات األكل .في هذا السياق سوف نعرض وصفين للحالة .في المناقشة،
سا للثقافة ،والذي يتطرق بشكل متعمد لجوانب ثقافة المنشأ
سنقترح نموذ ًجا تشخيصيًا عالجيًا ،حسا ً
وعملية الهجرة ولقاء الثقافات .نقطة البداية هي أنه ال يمكن فحص التوجهات من الخلفيات الثقافية
صا تكامليًا
المختلفة وتشخيصها من منظور غربي فقط .باإلضافة إلى ذلك ،سوف نقدم تشخي ً
صا موج ًها نحو الغرب ومقابلة ذات حساسية للثقافة ( cultural
بالتفصيل ،والذي يتضمن تشخي ً
 )formulation interview; CFIواستيضاح لصورة معقدة بعد الصدمة.
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مركز عالج اضطرابات الطعام هداريم كفار سابا ،مركز الصحة النفسية شلفاتا
رئيس مدرسة الخدمة االجتماعية ،كلية علوم الرفاه والصحة ،جامعة حيفا

