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وزارة الرفاه والخدمات االجتامعية

وحدة معالجة األشخاص ذوي املحدودية الذهنية التطورية

مذكرة معلومات حول 
التشخيص ولجنة التشخيص

التابعة  اإلنرتنت  املعلومات صفحة  املزيد من  إيجاد  ميكنكم 

لوزارة الرفاه والخدمات االجتامعية ولدى العامل االجتامعي 

سكناكم.  مكان  يف  االجتامعية  الخدمات  مكتب  يف  املُعالج 



 مرحبًا،

أمامكم مذكرة معلومات حول تشخيص املحدودية الذهنية التطورية.

األشخاص  معالجة  لوحدة  تابعة  تشخيص  لجنة  أمام  عائلتكم  أفراد  أحد  سيُعرض 
املحدودية الذهنية التطورية.

يف هذه الحالة، تودون حتاًم أن تعلموا: ماذا نعني بلجنة تشخيص؟ ما هو املسار الذي 
سيّمر به الشخص الخاضع للتشخيص؟ ماذا يعني القرار؟

سنحاول يف مذكرة املعلومات هذه أن نجيب عن بعض األسئلة التي تراودكم:

عاّم يرتكز هذا اإلجراء: يرتكز هذا اإلجراء عىل قانون رعاية األشخاص ذوي املحدودية 
محدودية  بوجود  الرسمي  االعرتاف  جانب  إىل  القانون،  يهدف   .1969 لعام  الذهنية 

ذهنية، إىل ضامن أساليب رعاية وعالج مالمئة للفرد.

املسار يبدأ لدى العامل االجتامعي يف مكتب الخدمات االجتامعية يف مكان سكناكم: 
ذات  املواد  اجتامعي، جمع جميع  تقرير  ركيزة إلعداد  تشّكل  محادثة  يشمل  والذي 
الصلة، اآلراء الطبية، التقارير التعليمية و/أو التشغيلية، وثائق من مركز تطور الطفل 
)إذا وجدت(، آراء الطبيب النفيس )إذا لزم األمر( وغري ذلك. جميع هذه األمور مهمة 

ورضورية ملنظومة التشخيص لغرض التوّصل للتشخيص الصحيح. 
العامل االجتامعي يف قسم الخدمات االجتامعية يف مكان سكناكم هو العنوان الرئييس 

الذي ينسق مسار املعالجة.
)ليد  االجتامعية  والخدمات  الرفاه  لوزارة  تحّول  يده  عىل  جّمعت  التي  املواد  جميع 
املؤّهل  االجتامعي  العامل  اعتقد  إذا  قانونيًا(.  املؤّهل  االجتامعي  العامل  أو  املفتّش 
أنّه يوجد أساس منطقي ملحدودية ذهنية تطورية، يتم تحويل املواد ملركز التشخيص 
القريب/ة من مكان سكن الشخص  الحاجة(،  املواد وحسب  للجنة )وذلك حسب  أو 

الخاضع للتشخيص.

ماهية التشخيص: مسار متعدد األبعاد، يقيّم فيه األداء الذهني، القدرة عىل التأقلم، 
الخلفية  والنفسية،  الصحية  الحالة  واالحتياجات،  الرغبات  والصعوبات،  القوة  نقاط 

العائلية-البيئية والدعم الذي يحتاج إليه الشخص الخاضع للتشخيص. 
هناك أهمية قصوى لخضوع قريبكم لتشخيص شامل قبل مثوله أمام لجنة التشخيص.

التشخيص  مركز  مندوب  سيقوم  التشخيص،  ملركز  املواد  وصول  فور  التشخيص:  مركز 
الطبي،  الفحص  الالزمة، مبا يف ذلك:  الفحوصات  باالتصال بكم لغرض تنسيق مواعيد 
الفحص األدايئ، الفحص لدى األخصايئ النفيس، والفحص لدى الطبيب النفيس إذا لزم 

األمر. 

مسار التشخيص قد يرتاوح بني لقاء واحد وعدة لقاءات. مدة مسار التشخيص تتعلّق 
بالحالة نفسها، ومع األخذ بعني االعتبار طلبات العائلة. 

يف نهاية مسار التشخيص، تُقام جلسة تضم جميع أعضاء الطاقم التشخييص. بعد ذلك، 
تحّول املواد للجنة التشخيص.

القانونية  بالصالحية  وتحظى  قانوين،  بتفويض  عملها  اللجنة  تؤدي  التشخيص:  لجنة 
كان  إذا  ما  اللجنة  تقرر  العالجية.  واألساليب  الذهنية  املحدودية  لتشخيص  الحرصية 
الشخص ذو محدودية ذهنية تطورية. إن تقرر ذلك، تحدد اللجنة األساليب العالجية 

املالمئة. 

تتكّون اللجنة من خمسة مهنيني-عامل اجتامعي مؤّهل )رئيس اللجنة(، أخصايئ نفيس، 
اللجنة بالشخص الخاضع  القرار، تلتقي  أخصايئ تربوي، طبيب وطبيب نفيس. التخاذ 

للتشخيص، بالشخص املسؤول عنه، بالجهات املعالجة وبأي جهة أخرى ذات صلة.
الفحوصات  فيه  أجريت  الذي  املكان  نفس  يف  اللجنة  تجتمع  الحاالت،  غالبية  يف 
عن  منفصل  التشخيص هي جسم  لجنة  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  ذلك،  مع  التشخيصية. 

مركز التشخيص.

يرسل  الحق  وقت  ويف  املدعوين،  أمام  شفهيا  تعرض  اللجنة  قرارات  اللجنة:  قرارات 
للعامل  املُعالج،  للعامل االجتامعي  التشخيص للجهات املسؤولة،  ملّخص جلسة لجنة 
االجتامعي املؤّهل/املفتّش ولوزارة الرفاه والخدمات االجتامعية. إذا أجري قبل جلسة 
لجنة التشخيص تشخيًصا مسبًقا يف مركز التشخيص-ستتلقون أيًضا نسخة عن التشخيص.

االستئناف: ميكنكم تقديم استئناف عىل قرارات لجنة التشخيص للجنة االستئناف وذلك 
خالل 45 يوم من استالم ملخص الجلسة. لجان االستئناف تعمل يف محاكم الصلح يف 
القدس، تل-أبيب وحيفا. يجب إرسال االستئناف ملحكمة الصلح ذات الصلة، ليد رئيس 
لجنة االستئناف، والتسجيل عىل املغلف أن االستئناف تم بحسب قانون رعاية األشخاص 

ذوي املحدودية الذهنية لعام 1969.

تجدر اإلشارة إىل أّن املسار يبدأ فور توّجهكم لقسم الخدمات االجتامعية وحتى انتهاء 
جلسة التشخيص، ويستمر لبضعة أشهر، وقد يصل أحيانًا لستة أشهر. تعاونكم رضوري 
لغرض اتخاذ القرارات الصحيحة يف كّل مرحلة، ونأمل بأن تساهم القرارات التي تتخذ 
يف نهاية املسار يف مساعدة قريبكم عىل تلقي الخدمة األمثل. نحن نعي أنّه بواسطة 
العالجات، الدعم واملساعدة املالمئة، ميكن للشخص ذي املحدودية الذهنية التطورية 

أن يتقّدم ويحّسن من أداءه يف شتى مجاالت الحياة. 

ميكنكم إيجاد املزيد من املعلومات عىل صفحة اإلنرتنت التابعة لوزارة الرفاه والخدمات 
االجتامعية عىل العنوان التايل: www.molsa.gov.il ولدى العامل االجتامعي املُعالج يف 

مكتب الخدمات االجتامعية يف مكان سكناكم. 


