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 بإسرائيل العربي  صندوق "شاليم": برامج في المجتمع 
 

وارد طوير خدمات وم، بهدف تجتماعي ةاالفاه والخدمات الر  ة بمساعدة وزارة لطة المحلي  الس  على يد  ١٩٣٨س صندوق "شاليم" عام تأس  

 في أنحاء البالد. طوري ةالت  ة اإلعاقة العقلي   ذوي  شاملة ل

 رؤية صندوق "شاليم"

لكامنة بهم وا القدرة اأن يكتشفب ، لهم الحق  بيعي  الط  ة داخل محيطهم بيعي  الط  في الحياة  األساسي   الحق   طوري ةالت  ة اإلعاقة العقلي   ذوي  ل

 المستطاع وحسب قدراتهم وإرادتهم وحاجتهم.ا داخل المجتمع بقدر ا، وعملي  ا، ثقافي  وليندمجوا اجتماعي  

 

 وتمرين في المواضيع اآلتية: ،ة، تطويرتيح استشارة مهني  صندوق "شاليم" ي

   ة.للمنشآت العام   تطوير ماد ي 

  طوري ةالت  ة اإلعاقة العقلي   ذوي  حديثة ل اجتماعي ةبرامج وخدمات. 

   مة ألصحاب المهن.ة متقد  ة وتعليمي  برامج إرشادي 

  ومن أجلهم. طوري ةالت  ة اإلعاقة العقلي   ذوي  ست على يد ي ة تأس  فن  فرق 

   طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  خذة اتجاه فعاليات تقدم تغييًرا في المفاهيم واالنطباعات المت. 

   ة، تدريب ومؤتمرات.ة ونموذجي  أبحاث، تطوير معرفة مهني 
 

(SPT - Strategic Pivot Thinking ) االستراتيجي   المحوري  فكير الت    

يز من ركالت  طوير والت  جل كجزء من الجهد المطروح أل. أثير االجتماعيالت  أتم  صندوق "شاليم" خمسة وثالثين عاًما من  في اآلونة األخيرة

 كير المحوري  فالت  أي  – 'Strategic Pivot Thinking (SPT) ' ة تدعى:جديد، بدأ الصندوق بفحص أهدافه في المستقبل عن طريق عملي  

ألكيدة ونقطة اتم ت استعارته من الحقل اللغوي لعالم األعمال من أجل عرض الفرص  "محور" -'Pivot' . المصطلح:االستراتيجي  

  ن يصنع تغييًرا واسعًا عبر استخدام موارد الصندوق.الت ي يأمل الصندوق بأن يعتمد عليها من أجل أحول الت  

 

 يرية أخرى.ة وجماهعبر هذه العملية، منهم أهمية المشاركة مع صناديق تطوعي ةتائج االستراتيجيالن  توص ل صندوق "شاليم" إلى بعض 

 

 :أثير المشتركالت  راكة وتوطيد الش  دة من أجل وحسب هذه العملية حدد صندوق "شاليم" اهتمامه بثالثة مواضيع محد  

ر صندوق العربي  المجتمع  .1 يثة بحاث حد"شاليم" عدد من البرامج في هذا المجال، باإلضافة إلى إتاحة الفرص أل: طو 
 وثورية.

 من أجل فرص العمل ومراكز اتاحة فرص العمل. ؤوبالد  العمل: وس ع صندوق "شاليم" البحث فرص محور  .2

دة ع وتطوير جوي المجتمف طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  دفيئة للتغيير: صندوق "شاليم" تتقبل أي ة مشاريع تزيد من دمج  .3
 حياتهم.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 العربي  برامج في المجتمع 

 شاطاتالن  ة بتطوير، بناء، تجديد وتأثيث مباني ومساحات خاص  
 

  تطوير/ )مشروع  115مليون شاقل لدعم  24على مدار العشر سنوات األخيرة، قام صندوق "شاليم" باستثمار مبلغ يشمل

واسعة نية معات سك ا. المشاريع أقيمت لمجتطوري ةالت   العقلي ةاإلعاقات  ذوي  بناء/ مستلزمات( من أجل مجموعات من األشخاص 

ت ى حمال الش   لمجتمعات عربية ودرزية من مجدل شمس فيامن فئات  –ق في البالد ، لجميع األجيال، ولكافة المناطمتنوعةو

 .بع في الجنوبالس  الكسيفة وتل 

  يال أج) عليميةت  الل األطر ويلة داخالط  عليم الت  هارية، من أجل أيام الن  أهيلية الت  عاية الر  استخدمت منح الصندوق من أجل مراكز

 مع.مريض واإلسكان بالمجتالت  أطر مساعدة البالغين برفيه، وأيضا الت  (، مراكز العمل و12 -6

  وذلك عن  -ق "شاليم"ي تم تمويله بشكل تام من قِبَل صندوال ذمليون شاقل، و 5.4تمت الموافقة بشكل سريع على استثمار بمبلغ

أجل تجديد  مت منذه المنح قد  مجلسا محليا. ه 38شاقل، بحيث تم تحويلهم بدون أي تأخير، إلى  80,000طريق منح بقيمة 

 اإلعاقات ي  ذوخاص ة، بهدف تطوير وتعزيز الخدمات لألشة لجميع األعمار وفي كل المجاالت الحياتي  وتجهيز األطر الجماهيري  

 .طوري ةالت   العقلي ة

  ات لتحسين ظروف معد  رميمات وشراء الت  مليون شاقل للبناء،  18.5تمت الموافقة وبشكل اعتيادي، على استثمار مالي بقيمة

 .محلي   مجلس 35في  طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقات  ذوي  األنشطة اليومية لألشخاص 



 

 

 

 

 

 

 

 لفريق ذو خبرةتدريب وتطوير 
 

 المباشرة. عايةلر  امون ين يقد  ال ذشديد على أولئك الت  يعمل صندوق "شاليم" بشكل كبير على تدريب الفرق في األطر الجماهيرية، مع 

 

، دوق "شاليم"دمها صني يقالت  بدورات تدريبية في جميع أنحاء البالد واللواءات، وأيضا دورات إضافية  العربي  تشارك فرق من المجتمع 

 :جتماعي ةواحتياجاته اال العربي  الفريدة للمجتمع  قافةالث  وجه إلى الت  بهدف 

 

  ما ة". عندتطوري  ة عقلي   إعاقات ذوي  جنسي ألشخاص  -، مثل "مدخل لتطوير اجتماعيالعربي  دورات لموظفين من المجتمع
أطر  ة منربي  العاطقون بالن  المختصون والمعالجون  امال )قبل حوالي ثالث سنوات(، شارك بهالش  ورة في منطقة الد  قدمت 

 متنوعة.

  طوري ةالت  اقات الث سنوات األخيرة: "مدخل لعالم اإلعالث  على مدار  العربي  مختصين من المجتمع تم تقديم دورات ألشخاص 
جنسي  -جتماعيارفيه"، "عمليات اتصال داعمة وبديلة"، "مدخل لتطوير الت  شاط الن  "، "مهارات وإثراء في مجاال العقلي ة

 إعاقة عقلية تطورية". ذوي  ألشخاص 

 فس"الن  عن  فاعالد  ( و"تأقلم مع سلوكيات صعبةلغة للحاوي" )"اندماج ورات نفسها، مثل الد  حقوا في الت  ين ال ذ لموظفيندورات ل ،
ورات الد  ل مثلة تشمسجيل لدورات خارج مكان عملهم )األالت   ين ومن أسباب مختلفة ال يمكنهمال ذوهنالك أيضا دورات لموظفين 

دارس ملن في المات مساعدات يعورالد  شارك في هذه ي ذُكرت أعاله(. الت  المواضيع بع بالس  ي تقام في منطقة رهط وتل الت  
 ت سابقا لكلي ذكرت  الة، إليمانهن  بأهمية اكتساب المعلومات وعرض كل المحتويات ة تطوري  أعاقات عقلي   ذوي  هات ألوالد وأم  

 فل.الط   معالجةالمتعاونين على 

  ا بسبب عدد ، وهذبي  العرتة األخيرة مساقات محددة لفرق من المجتمع الس  رقية، على مدار األعوام الش  يقام في كل سنة بالقدس

قام يالء العمال ين لهؤمرالت  متلقي الخدمات الكبير واألطر العديدة والكبيرة القائمة هناك. تحديد وتركيز االحتياجات في مجال 

 بمشاركة مديري األطر، والمدققين القطريين والمنظمات الفاعلة.

 .يني بحسب الحاجةالد  قافي والث  كي ف الت  هناك تركيز حول , في بناء البرامج

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
(٢٠١٥بع، الس  )تل  طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  رفيه لالت  إنهاء مساق لفرقة متخصصة ب   

 



 

 

 

 

 

 
 جتماعي ةالعالقات االب تغييرتغيير اجتماعي و

 
وهذا يشمل  ة في جميع البالد،في المؤسسات الحكومي   اجتماعي ةوعالقات  تعارفساعد في إعطاء منح لمشاريع صندوق "شاليم" ي

 لعقلي ةااإلعاقة  وي  ذندماج ، وتقد م االعوائق. وهذا انطالقا من اإليمان بأن هذه المشاريع تساعد على إزالة العربي  المؤسسات في المجتمع 

 في المجتمع.داخل عوائلهم ومجتمعاتهم، وأيضا تساعد على دمجهم  طوري ةالت  

 

 ين ومرافقاتعم لمرافقالد  من أجل أن يقدم  طوري ةالت   العقلي ةيوم تعارف مع موضوع اإلعاقة أقيم في اآلونة األخيرة بمدينة قلنسوة، 

 لهدف من هذاالبالد. امحلية عربية في مركز  الس  ربية الخاص ة" في سبعة مجالت  ين يعملون ضمن إطار "ال ذفريات وسائقي الباصات الس  

ف على القالت  الحفل هو رفع الخبرة المهنية في هذا المجال وأيضا إتاحة فرصة  ا يقارب حفل اشترك مهذا ال وانين والمعايير المهنية. فيعر 

 شخص. ١٥٠ال 

 

شفاعمرو.  مدينة ، أقيم فياجتماعي ةخصيات انوية وبحضور شالث  طالب وطالبة من طالب المدارس  ٢٠٠يوم تعارف آخر، بمشاركة 

عم الد  ركز مجوها في ي أنتالت  و طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  الحفل تضمن خطابات افتتاحية وعرض مشاريع فني ة من ابداع أشخاص 

كان هناك عزف  م"(. أيًضامركزا ومدعومين من قبل صندوق "شالي ٢٣)في البالد يوجد  طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  المخصص ل

 ذوي  ممثال من  ٢٠(، وعرض مسرحية "أحالم بسيطة" على يد طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  لجوقة موسيقية ومغن ي )جميعهم من 

 .طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة 

 

د من رى في البالأماكن أخأقيمت ب طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  ي من شأنها أن تغير في االنطباعات اتجاه الت  حفالت تعارفية أخرى و

 بينهم: بيت جن، ساجور، مجد الكروم، دالية الكرمل.

 

ه في فاالر  تب عم مكالمحلية )باالشتراك مع مندوبين من المجتمع( ، أيضا د الس  الحفالت تحصل على رعاية المج هذه

 خطيط للحفل، ودعم وتجهيز  صندوق "شاليم".الت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اإلسرائيلي العربي  في المجتمع  طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  األشخاص بحث في مجال 

 
 ل.ي المجافشجع توسيع األبحاث في المجال، كما أيضا تطوير ونشر المعرفة بين العاملين األخصائيين يدعم ويصندوق "شاليم" 

. وهذا ةطوري  الت   ي ةالعقلة اإلعاق ذوي  عليم المعطى لألوالد وللبالغين من الت  العالج وصندوق "شاليم" يدعم األبحاث الهادفة لتحسين جودة 

 ي نحيا به.ذمن أجل أن توفر لهم جودة حياة قصوى، داخل عائالتهم ومجتمعاتهم، كما أيضا داخل المجتمع ال  

 ثر من األبحاد. الكثياألكاديمية في أنحاء البالين أقيموا في العديد من المؤسسات ذمئات األبحاث وال  حتى اآلن دعم صندوق "شاليم" 

ية عرفة أكاديممل تطوير . باإلضافة إلى ذلك، من أجالعربي  بالمجتمع  طوري ةالت  إلى اإلعاقة العقلة  المدعومة على يد الصندوق، تطرقت

 .ربي  العتمع حثين من داخل المج، صندوق "شاليم" يرى قيمة مضافة بدعمه لتطوير باالعربي  في هذا الموضوع الخاص في المجتمع 

 الث األخيرة:الث  نوات الس  أمثلة ألبحاث أقيمت خالل 

في سوق العمل: مواقف، حواجز وما بينهما". كلي ة  العربي  من المجتمع  طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  . "أشخاص الد  أبو عصبة، خ

 لمعلومات أخرى(). ٢٠١٦القاسمي، 

". طوري ةالت  اإلعاقة  ذوي  أبو الوعوال، أسماء. "رؤية المختصين والمهتمين بزواج نساء عربي ات ال تعانين من أي إعاقة ذهنية من رجال 

 لمعلومات أخرى(). ٢٠١٥بإرشاد د. روني سطريار. جامعة حيفا، 

مقارنة بين أهالي دروز لمراهقين ذوي اعاقة ذهنية وبين أهالي  :تجربة أهل لمراهق مع اعاقة ذهنية في الطأيفة الدرزيةمها ناطور. "

" بإرشاد د. إيريس منور بنيميني. جامعة حيفا،  لبالمتابعة واالم س الضغط, الشعوردروز لمراهقين بدون اعاقة ذهنية في مقايي

 (.لمعلومات أخرى).٢٠١٤

 تطورية وذهنية عقلية طفال مع أو بدون ٕاعاقة  يُنِشئني عند األمهات العربيات اللواتي ُي النمو الشخص لميس عودة. "

   (لمعلومات أخرى. )٢٠١٤إيالن، -" بإرشاد د. ليئورا فيندلر. جامعة بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZfoM0vSAUs&feature=youtu.be
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1232
http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_2308_1423563340.pdf
http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_2308_1423563340.pdf
http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_5569_1423571446.pdf
http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_5569_1423571446.pdf


 

 

 

 

 

، ٢٠١٤لعام  جتماعي ةاالمن جرد الخدمات  ةمأخوذ) العربي  في المجتمع  طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  أحصائي ات بشأن 

 (.جتماعي ةفاه والخدمات االالر  لوزارة العمل،  ٥٥٧-٥٥٦صفحة 

لة في "قسم الخدمات االطوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  نسبة  سم البياني الر  )انظر  العربي  مع "، مرتفعة بشكل حاد في المجتجتماعي ة، المسج 

دة بحسب الجيل هي الن  (. ٦رقم  سب تم الن  هودي )الي المجتمعلأللف في  ٣،٥بالمقابل ل  العربي  لأللف في المجتمع  ٦،٦سبة الموح 

تيجة الن  . وعتين(توحيدهم بحسب الفئات العمرية في المجتمع اليهودي من أجل تفادي تأثير الفروقات بين الفئات العمرية في المجم

لى أع العربي   المجتمع في طوري ةالت   العقلي ةاإلعاقة  ذوي  لمات أخرى، في كل الفئات العمرية، نسبة صحيحة لجميع الفئات العمرية؛ بك

تين منها في المجتمع اليهودي.  بمر 

 

 

 

 

 


