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شراكة :الممارسة وآثارها خالل العمل مع الشبيبة
شاحار تيمور – شالفين

1

تعرض األدبيات المتعلقة بهذه الشراكه الممارسة أسا ًسا كأداة وظيفية لضمان تنفيذ
القرارات المتعلقة بالشبيبة .التطورات األخيرة في تصور الشراكة تدعو إلى تطبيقها في
إطار العالقات طويلة األجل بين المهنيين والشبيبة .على الرغم من إجماع واسع في
األدبيات بشأن اإلمكانات اإليجابية لهذه الممارسة ،ال تزال غامضة معاني الشراكة وسبل
تطبيقها سواء في العالقة العالجية أو في سياسة العمل مع األطفال والشبيبة .حاولت في
هذه المقالة تبديد هذا الضباب ودراسة اآلثار المترتبة على شركاء في العالقة العالجية
المستمرة من وجهة نظر سواء المهنيين أو الشباب مستخدمي خدمة المركز االجتماعي
العالجي للشباب المعرضين للخطر واإلقصاء.
أجريت الدراسة باستخدام مجموعات تركيز ،مراقبة المشاركين ومقابالت متعمقة وشبه
منظمة  .تم تحليل البيانات استنادا لمبادئ النظرية الراسية في هذا المجال .تظهر النتائج أن
الشراكة هي أداة عالجية تعتمد على االستمراريه في العالقات .تجربة طويلة األجل التي
تدمج طبقة هيكلية  -رسمية ،حيث يتم بواسطتها اتخاذ القرارات بشكل جماعي  ،وطبقة
مضمون -تجريب ،وإلقاء الضوء على تجربة التنمية والعالقات فضال عن صياغة
الشراكة كعالقة تتحدى التسلسل الهرمي ,حيث يستخدم االختالف بين مستخدمي الخدمة
والمهنيين كرافعة لعمليات الشراكة .خالل المناقشة يتم فحص التفاعل بين مستوي
الشراكة ،ويتم إظهار أهمية عناصر محددة من عمليات صنع القرار المشترك – جو،
محتوى ووتيرة – في إقامة ممارسة التي تتمركز حول الشراكة ،سواء في العالقات
العالجية أو سياسة عمليات صنع القرار المشتركة .من خالل المناقشه تستخرج
االستنتاجات المتعلقة بالممارسة والسياسات الموصى بها.

_____________
1
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اصابات عمل :بين العالقة السببية والقانونية
والعالقة السببية الطبية
تأثير رأي الخبير  -مستشار طبي معيّن من قبل المحكمة على قرارات
القضاة
إيمي وولف

1

توضح هذه المقالة الدراسة األولى من نوعها في إسرائيل والتي تقوم بفحص مدى تأثير
رأي خبير -مستشار طبي ما ،المعين من قبل المحكمة ،على قرار القضاة بشأن وجود أو
عدم وجود عالقة سببية بين العاهة الطبية والعمل.
إصابة العمل هي حادث أو مرض مهني الذي يحدث اثناء العمل أو نتيجة له ،ويحق
لمصاب العمل الحصول على مخصصات .من أجل االعتراف باصابته كإصابة عمل،
يتوجب أن يثبت المؤمن ،في جملة أمور ،وجود عالقة سببية بين المؤمن وعمله .هذه إحدى
نقاط الخالف الرئيسية بين المدعي ومؤسسة التأمين الوطني ،وبالتالي أحد األسئلة الرئيسية
المطروحة أمام محكمة العمل.
من أجل تحديد ما إذا كانت هناك عالقة سببية بين المشكله الطبيه والعمل ،غالبا ما تستعين
المحكمة بخبير طبي يعيّن من قبلها .حتى اآلن ،كتبت احكام قضائية واسعة ونشرت مقاالت
أكاديمية التي تتناول التمييز النظري بين العالقة السببية القانونية والعالقة السببية الطبية.
الكتابة في هذا المجال تؤكد أن المحكمة ترى بالفعل الخبير "كالم منزل" في مجال الطب،
لكنه يترك في يديه صالحية اتخاذ القرار .لقد تم تصميم هذه الدراسة لدراسة اآلثار العملية
المترتبة على التمييز بين العالقة السببية القانونية والعالقة السببية الطبية ،مع فحص مدى
مالءمة رأي الخبير بشأن العالقة السببية بين المشكلة الطبية والعمل.
شمل البحث طريقة بحث تجريبية  -كمية باستخدام طريقة البحث التجريبي -النوعي .تم
فحص ما مجموعه  229حك ًما قضائيا بشأن مسألة وجود عالقة سببية بين المشكله الطبيه
والعمل ،عندما استعانوا القضاة بخبير طبي .تم أخذ األحكام القضائية من جميع محاكم
العمل اإلقليمية.
وتبين نتائج الدراسة أن المحكمة تقرر في معظم الحاالت وفقاً لرأي الخبير .بسبب ذلك,
يثار شك بشأن المعنى العملي للتمييز بين العالقة السببية القانونية والعالقة السببية الطبية
ايضا وكذلك بالنسبة لفعالية آلية االعتراف باصابة العمل المتبعة اليوم .تكمن أهمية الدراسة
في اآلثار العملية التي يمكن أن تُشتق منها ،مثل إنشاء آلية بديلة لتحديد العالقة السببية بين
العمل والمشكلة الطبية .على سبيل المثال ،من الممكن النظر في نقل صالحية االستئناف
_____________
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على قرار موظف الدعاوى فيما يتعلق باالعتراف بإصابة عمل من المحكمة إلى اللجنة
الطبية .مع ذلك ،تتطلب مثل هذه الخطوة إجراء دراسة شاملة حول إدارة اللجان الطبية
ومدى مالءمتها للعمل كمحكمة استئناف.
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مشاركة الوالدين في لجان التخطيط والعالج والتقييم
التي تتعامل مع الترتيبات خارج المنزل
عيناف بن -جال 1وفيريد سالونيم – نافو

1

تتناول المقالة مشاركة الوالدين في لجان التخطيط والعالج والتقييم التي تتعامل مع
الترتيبات خارج المنزل .وهو مبني على تحليل  73بروتوكول من المناقشات التي جرت
بين  2012و .2014 -يتم جمع البروتوكوالت من جميع الدوائر األربعة التابعة لوزارة
الرفاه االجتماعية .بحثنا عن شهادات على عمليات المشاركة األبوية ومشاركة الوالدين في
اتخاذ القرارات ذات الصلة بطريقة معالجة أطفالهم :حضور الوالدين ومشاركتهما في
المناقشات التحضيرية وجلسات اللجان؛ التعبير عن مواقف الوالدين (سوا ًء كانوا غائبين أم
حاضرين) في جلسات اللجنة بشأن طبيعة العالج المطلوب؛ إدراج مواقف األهل
وتفضيالتهم في القرارات النهائية للجان؛ اإلشارة إلى التدخالت التي تركز على األسرة في
المجتمع قبل اتخاذ قرار بإخراج طفل من المنزل.
كشف التحليل عن النتائج التالية :في معظم الحاالت ،ال توجد وثائق تشير إلى إعداد
الوالدين للجلسة في اللجنة؛ لم يتم بذل جهد ثابت لضمان وجود اآلباء في الجلسة؛ ال يوجد
التزام صارم بعرض موقف واضح للوالدين الذين تغيبوا عن الجلسة؛ في معظم الحاالت،
يتم التطرق إلى مواقف الوالدين فيما يتعلق بالترتيبات خارج المنزل ،ولكنها مفصلة عندما
يتعلق األمر باألمهات ،ومختصرة ،عندما يتعلق األمر باآلباء؛ في جميع الحاالت ال يوجد
توثيق لعرض مختلف االحتماالت لطبيعة الترتيب خارج المنزل وفحص تفضيالت الوالدين
في مسائل مثل الموقع أو مستوى التدين أو طرق العالج؛ في ثلث الحاالت ،ال توجد أية
إشارة على اإلطالق إلى محاوالت التدخل في المجتمع قبل اتخاذ قرار بشأن ترتيب خارج
المنزل .عندما يتم التطرق اليها ،فإن معظم التدخالت تتمحور حول الطفل ،وال يوجد أي
تطرق تقريبًا إلى محاوالت التدخل التي تتطرق إلى االحتياجات المادية للعائلة .على
االغلب ،ال يوجد تفسير لفشل العالج المجتمعي ،وعندما يكون هناك تفسير ،يتم إلقاء اللوم
بالفشل على اآلباء دائ ًما.

_____________
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تصورات جنود دون إعاقات عقلية
نحو تجنيد أشخاص ذوي إعاقات عقلية لجيش الدفاع
االسرائيلي
شيرلي وورنير

1

برنامج متساوون في الزي مخصص لتمكين االشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية من
التجند لل خدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي بإجراءات مماثلة لجميع جنود جيش الدفاع
االسرائيلي .نعرض في هذه المقالة دراسة التي تفحص تصورات الجنود الذين ال يعانون
من إعاقات عقلية فيما يتعلق بتجنيد أشخاص ذوي اعاقات عقلية إلى جيش الدفاع
اإلسرائيلي .تم في اطار الدراسة مقارنة تصورات جنود ذوي إعاقات عقلية مع جنود الذين
ال يعرفون جنود ذوي إعاقات عقلية .شارك  239جندي دون اعاقات عقلية في الدراسة,
من بينهم  154عرفوا جنود من البرنامج .رد المشاركون على استبيان يشمل أداة لفحص
تصورات بشأن دمج الجنود ذوي اإلعاقات العقلية في الجيش وسؤالين مفتوحين.
كانت تصورات المشاركين حول دمج جنود ذوي إعاقات عقلية في الجيش اإلسرائيلي
إيجابية بشكل عام ،واكثر وسط االئك المشاركين الذين تعرفوا جنود ذوي إعاقات
عقلية.على الرغم من أنه في اطار اإلجابات على األسئلة المفتوحة عبر جزء من الجنود
عن بعض االزدواجية تجاه االندماج ،إال أن الكثيرين منهم عبروا عن إسهامهم في الجيش
وإمكانية زيادة الحوافز للخدمة العسكرية بين الجنود دون اعاقات عقلية .لقد شعروا أن هذا
الدمج يساهم في تطوير المفاهيم اإليجابية تجاه جنود ذوي إعاقات عقلية ،ويقوي إحساسهم
بالمساواة واالنتماء ،ويطور القدرات االجتماعية والمهارات الوظيفية ،ويحسِّن شعورهم
بالكفاءة الذاتية.
تشير النتائج إلى مساهمة البرنامج في خلق تصورات إيجابية لألشخاص ذوي اإلعاقات
العقلية وتقوية إيديولوجية التكامل االجتماعي والنفسي في جيش الدفاع اإلسرائيلي .من
حيث التطبيق ,تؤكد نتائج البحث على أهمية تشجيع التعارف المستمر بين الجنود الذين
يعانون من إعاقة عقلية مع من ليس لهم إعاقات عقلية.

_____________
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العامالت االجتماعيات المجتمعيات الفلسطينيات
العامالت في إسرائيل:
تجارب وتحديات
1

هزام هردل -زيق 1وعيديت باليت -كوهين

يستند هذا المقال إلى الدراسة النقدية األولى التي أجريت في إسرائيل حول النساء
الفلسطينيات ,المواطنات في إسرائيل الالتي ينخرطن في العمل الجماهيري ويعرضن
التجارب التي يتعرضن لها والتحديات التي تواجههن .استندت الدراسة إلى مقابالت شبه
منظمة مع  15عاملة اجتماعية في المجتمع المحلي .تشير النتائج إلى ثالثة تحديات رئيسية
التي تواجهها العامالت االجتماعية في المجتمع الفلسطيني في عملهم المجتمعي في
إسرائيل :التحدي المهني ،والتحدي السياسي ،والتحدي الجنسي .يتم التعبير عن هذه
التحديات بطرق مختلفة ،سواء في حياتهن المهنية أو في حياتهن الخاصة .لقد توجهت
الباحثات إلى هذه الدراسة اعتقادا منهن بأن اسماع صوتهن وتوثيق تجاربهن كعامالت
اجتماعيات في المجتمع الفلسطيني يسهم إسهاما فريدا في تحريرهم من أغالل التأثيرات
السياسية واالجتماعية والمعرفة األكاديمية في مجال العمل المجتمعي ودراسة المرأة
العربية الفلسطينية المنخرطة في هذا المجال.
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