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   תמצית מחקר

בישראל כיו� גוברת והולכת חשיבות� של  תוכניות לקידו� בריאות כאמצעי ליצירת שינוי מקי�  :רקע

בחשבו� מביאה  מותאמת מבחינה תרבותית כניתות,  המקצועיתעל פי הספרות . בריאות�בהתנהגות

, באמונות בנוגע לבריאות, במנהגי�, בערכי�, בידע, הבדלי� בשפה, � בי� היתרהכוללי, משתני� רבי�

כגו� (באורחות חיי� , הפרטמקומו של כלל לעומת הבמקומו של , בתפקיד המשפחה, בדת ובדתיות

 .במסוגלות עצמית ובמידת האמו� במערכת הרפואית, )ואירוחדפוסי אכילה 

האוכלוסייה  חלק� מיועדות לכלל: מופעלות בישראליאות לקידו� ברמקיפות  תוכניות מספר ניכר של

 ויש לה,  מאוכלוסיית המדינה�20%  כ מהווההאוכלוסייה הערביתמאחר ש.  אוכלוסיות�וחלק� לתת

  בוח� מחקר זה – לאומיי� ותרבותיי�, חברתיי� �ייחודיי�  מאפייני� ג� רכי בריאות ייחודיי� ווצ

   . לאוכלוסייה זו המיועדות ג�תוכניותאת התאמת� של 

של תוכניות קידו� בריאות תרבותית להערכת התאמת� הלפתח קריטריוני� :  המחקרהעל של מטרת

קריטריוני� בת לקידו� בריאות ומוביל תוכניות לבחו� את מידת עמידת� של, יה הערביתילאוכלוס

  . ולזהות דרכי� לחיזוק ההתאמה התרבותית של תוכניות עתידיות אלה

מניעת  :נטיי� במיוחד לאוכלוסייה הערביתב רל� תחומיבחמישהוכניות שפותחו  תהמחקר בדק

,  לכ�בנוס�. איזו� סוכרת וקידו� תזונה נבונה, עידוד פעילות גופנית, ביתב מניעת תאונות, עישו�

 תחומי יותר מתחו� אחד מבי� תוכניות שכללו התייחסות ל�" אורח חיי� בריא"נבדקו תוכניות של 

 לאור השיעור ,יה הערביתיתחומי� אלה חשובי� במיוחד לאוכלוס. ת המוזכרי� לעילקידו� בריאו

השמנת יתר בקרב הנשי� של כרת ווהשיעורי� הגבוהי� של ס, הגבוה של מעשני� בקרב גברי�

    .והשיעור הגבוה של תאונות בית בקרב ילדי�

  רכיבי המחקר

  :  המפורטי� להל�שלושה רכיבי� עיקריי�במחקר  

 יה הערבית ילאוכלוסשל תוכניות בריאות תרבותית ה ת�תאמהקריטריוני� להערכת פיתוח  �

קרב  של תוכניות לקידו� בריאות ובדיקה ראשונית של מידת הפעלת� ב היק�מיפוי רחב �

 אוכלוסייה הערבית ה

 בדיקה מעמיקה של מידת התאמת� התרבותית של ארגוני� ושל תוכניות נבחרות  �

ואת הממצאי� העיקריי� , את שיטת המחקר שלו, כל רכיבשל  פציפיותלהל� נציג את מטרותיו הס

המחקר לא נועד לבחו� את מידת הצלחת� של התוכניות בשינוי דפוסי התנהגות . לגבי כל רכיב

 הבריאות בפועל בקרב האוכלוסייה הערבית

  פיתוח קריטריונים: 'רכיב א

 הקריטריוני� רשימת .יה הערביתלפתח קריטריוני� להערכת התאמה תרבותית לאוכלוסי: מטרה

  . בי� השאר להדרי� ולשמש כבסיס לפיתוח תוכניות בעתידעשויה 



 

ii  

מתבטאת היא המסוגלות התרבותית של הארגו� כפי ש. 1: קריטריוני� פותחו בשלוש רמותה: שיטה

ית תוצרי התוכנ. 3; נהתכנוו תוכניתהשלב פיתוח תהליכי� ב. 2;  ובמדיניות הארגו�בתשתית הארגונית

  .ואופ� הפעלתה

קריטריוני� בנושא נערכה סקירת ספרות נרחבת , ראשית. שלבי הקריטריוני� פותחו בתהלי� רב

פותחה רשימת קריטריוני� , בהתבסס על סקירה זו. להתאמה תרבותית של תוכניות קידו� בריאות

 בקידו�  גורמי� מובילי�בה�, בהתייעצות ע� סדרת מומחי�, לאחר מכ�. כלליי� אינטגרטיבית

רשימה זו הותאמה , אוכלוסייה הערביתקרב הבריאות באר� וגורמי� מובילי� בתחו� הבריאות ב

למאפייני� הייחודיי� של קידו� בריאות ולמבנה השירותי� , ל האוכלוסייה הערביתלצורכיה ש

של תרבותיי� ייחודיי� מומחי� מקומיי� מאפייני�  זיהושלב משמעותי בתהלי� ב. באר�

תהלי� הפיתוח התבסס ג� על . המשפיעי� על בריאות ועל קידו� בריאות, הערביתיה האוכלוסי

נוס� על פיתוח קריטריוני� . אחרותובמדינות מחקרי� שעסקו בצרכי� התרבותיי� של ערבי� באר� 

, צוות המחקר בהתייעצות ע� מומחי�פיתח ,  הערבית באופ� כלליאוכלוסייהלקידו� בריאות ב

  ).'מניעת תאונות וכו, דוגמת עישו�( ספציפיות לחמשת תחומי העשייה שנבדקו רשימות קריטריוני�

תהליכי פיתוח , מדיניות ארגונית כללית ותשתית ארגונית: בשלוש רמותפותחו קריטריוני� : תוצר

  "). תוצר"להל� מכונה מדדי (כני אות� תוכניות ותוכניות ספציפיות ות

   מיפוי: 'רכיב ב

 שבה תוכניות בקידו� בריאות בחמשת תחומי העשייה מופעלות בקרב לבחו� את המידה: מטרה

 . האוכלוסייה הערבית ועוברות מידה כלשהי של התאמה תרבותית

ה� .  הפעילי� בתחו� קידו� הבריאות באר� בולטי� ארגוני��14נשלח שאלו� בדואר ל: שיטה

כל אחד . 2005�2001ו בשני�  כל התוכניות לקידו� בריאות שה� הפעילעלהתבקשו לספק מידע בסיסי 

  .מהארגוני� השיב לשאלו�

עשרי� וחמישה אחוזי� .  מה� היו תוכניות ארציות�60%כ.  תוכניות221 על התקבל מידע : ממצאי�

 הופעלו על ידי �35%  הופעלו על ידי שירותי בריאות כללית ו40%, הופעלו על ידי משרד הבריאותמה� 

  . מגוו� ארגוני� אחרי�

שמוני� .  הערביתאוכלוסייה מהתוכניות הארציות הופעלו ג� בקרב ה80%כי , עולהמהממצאי� 

)  הערביתאוכלוסייהוכמעט כל התוכניות שהופעלו ג� בקרב ה(התוכניות הארציות כלל מאחוזי� 

א� שיש , ע� זאת. מעבר לשפה � מורחבת הייתה תרבותית ההתאמה ה מה� �60% כבו ,ערביתל תורגמו

נמצא שמספר ארגוני מפתח עוסקי� ,  הערביתאוכלוסייהתי של תוכניות להפעלה בהיק� משמעו

בקרב ארגוני� גדולי� . כאשר עיקר הדגש הוא על תרגו� לערבית, בהתאמה תרבותית במידה מוגבלת

 אוכלוסייהשירותי בריאות כללית התבלטה בכ� שכל התוכניות שהפעילה הותאמו ל, ואוניברסליי�

  . ית מעבר לתרגו� לשפה הערביתהערבית ועברו התאמה תרבות
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  תוכניות נבחרותשל בדיקה מעמיקה של ארגונים ו: 'רכיב ג

  :מטרות הבדיקה העיקריות מצוינות להל�: מטרות

במסגרת הקריטריוני� שפותחו את המסגרת המושגית והיישומיות של את לבחו� את הרלבנטיות ו .1

 .ראשו� במחקרהרכיב ה

  .י�בולט להתאמה תרבותית במגוו� ארגוני� לבדוק את הלימות התשתית הארגונית .2

  .לבדוק את הצעדי� הארגוניי� והמקצועיי� שננקטו כדי לפתח ולקד� רגישות תרבותית .3

  .תוכניות מובילות בקידו� בריאות מבחר התרבותית של ת�לבחו� את מידת התאמ .4

 . בתוכניות אלו תרבותיתהתאמה הגורמי� המעכבי�לנתח את  .5

 . מאמצי� לקד� רגישות של ארגוני� והתאמה תרבותית של תוכניותלזהות דרכי� לעידוד .6

 בתוכניות המובילות לנתח אילו ממדי� של התאמה תרבותית זוכי� בדר� כלל להתייחסות .7

 .הא� יש קשר בי� התייחסות זו לנושא התוכנית או לסוג הארגו�לבחו� ו, שנבדקו

 הערבית זכו להתייחסות ולהתאמה לבחו� את המידה שבה מאפייני� ספציפיי� של האוכלוסייה .8

  . בתוכניות שנבדקותרבותית

לבחו� עד כמה החומרי� הכתובי� שהופקו על ידי הארגוני� עבור האוכלוסייה הערבית היו  .9

 .מותאמי� תרבותית

בבחירת התוכניות נעשה מאמ� לכלול תוכניות . נבדקו לעומק  תוכניות�21תשעה ארגוני� ו: שיטות

התוכניות נבחרו בהתייעצות ). 'וכו, תזונה, עישו�(ומתחומי� שוני� בולטי� ני� ממגוו� ארגוות מוביל

. יי� שהתבקשו לזהות את התוכנית המובילה שלה� בתחומי העשייה הרלבנטיי�עיקרע� הארגוני� ה

באופ� כללי נית� לומר כי הארגוני� בחרו את התוכניות שהתאפיינו ברמה הגבוהה ביותר של התאמה 

המיטבית "משקפות את העשייה ,  המקרהמחקר כחקרילהתוכניות שנבחרו , כ�לפי. תרבותית

ה� יכולות , א� שאי� ה� מייצגות את כל התוכניות הישראליות לקידו� בריאות. בישראל" והמתקדמת

עוד ה� משמשות . להעיד על מידת ההתאמה התרבותית בקרב תוכניות בולטות וארגוני� מובילי�

 �  .  תוכניות לאוכלוסייה הערבית של תרבותיתמההתא להמסייעכמאגר יקר ער

בעיקר באמצעות ראיונות עומק ע� מנהלי� וע� מפעילי תוכניות נבדקו הארגוני� והתוכניות 

שאות� (המידה שבה כל אחד ממאפייניה של האוכלוסייה הערבית  את ה� נתבקשו לדרג .י�רלבנטי

ובא בחשבו� בפיתוחה וביישומה של כל ה) זיהינו באמצעות המומחי� ברכיב הראשו� במחקר זה

  .י�רלבנטינותחו חומרי� כתובי� ,  לכ� בנוס�.תוכנית

שנבדקו הארגוני� תשעת של  בעמידת�ות משמעותית  שוננמצאה:  ברמת הארגו�ממצאי�

 ,"במידה רבה" ארגוני� עמדו בכל הקריטריוני� או ברוב�חמישה . בקריטריוני� הארגוניי� שפותחו

ארגוני�  ע�. התאמה תרבותיתהיערכות ללאומיי� של � עומדי� בכבוד בסטנדרטי� ביל ה� ובס� הכו



 

iv  

מנוהלי� בידי וההאוכלוסייה הערבית בלבד המשרתי� את  נמני� ה� ארגוני� קטני� יחסית להא

  .   ארגוני� בינוניי� וגדולי� המשרתי� את כלל האוכלוסייה וה�,אנשי מקצוע ערבי�

 שנבדקו נעשו תו� שיתו� תוכניותומרבית ה,  רב בי� הארגוני� השוני�ולהשיתו� פע ישמצאנו כי לרוב 

 ליצור את ההתאמה �יות של שיתו� הפעולה העיקרהמטרות ה.  ארגוני�שלושה�שניי�פעולה של 

 תריויצהוצאות הת חלוק,  וארגו� היחסיי� של כל ארגו�יול יתרונותוצינבאמצעות ולחזקה התרבותית 

  .יהיסינרג

. 2; רמת המודעות להתאמה תרבותית. 1: נית� למפות את הארגוני� על גבי שלושה צירי�עוד נמצא ש

נמצא כי . מידת היוזמה בפעולות להתאמה תרבותית. 3; מידת המאמצי� לקד� התאמה תרבותית

ארגוני� ה� בעלי מודעות גבוהה לנושא ההתאמה התרבותית ושישה מה� אכ� מתשעת השמונה 

שישה ארגוני� בדר� כלל יוזמי� את הפעילות בעצמ� ושלושת ; קידומומשקיעי� מאמצי� רבי� ב

  .האחרי� לרוב מצטרפי� ליוזמות של אחרי� או מאפשרי� פעולות של אחרי�

ייצוג , צעדי� מקדמי התאמה, מודעות, למשל (ברוב מדדי התהלי� :ממצאי� ברמת התוכנית

" במידה רבה"וכמחצית� עמדו " ה רבהבמיד" התוכניות �21 עמדו שני שלישי� בער� מ )האוכלוסייה

יחסית מעט . )התאמה של צרכי�, התאמה של תכני�, התאמה של שפה, למשל  (ברוב מדדי התוצר

, כמו כ�.  מדד תהלי� מרכזי–תוכניות הצטיינו במדד של הכשרת צוות בנושא התאמה תרבותית 

  : נוכחנו כי נית� להבחי� בי� שלושה סוגי� של תוכניות

התרבותי , בהקשר החברתי( שפותחו ותוכננו במיוחד לאוכלוסייה הערבית יעודיותיתוכניות  �

 ; )והפוליטי

 אוכלוסייה הכללית תו� זיהוי האוכלוסייהקרב ה שפועלות בתוכניות אוניברסליות מובחנות �

ומתאימות את אופ� הפעולה והכלי� להקשר ,  כבר בשלב התכנו�אוכלוסייה�הערבית כתת

 ;  הערביתהיחודיי� של האוכלוסייהתרבותי ולצרכי� הי

 ה ומציעות ג� לבני האוכלוסייה שפותחו ותוכננו לכלל האוכלוסייתוכניות אוניברסליות כלליות �

.  הערביתאוכלוסייהיחודיי� של היתו� התאמה מינימלית לצרכי� ה, בה�השתת� הערבית ל

 .התאמה זו נעשית לרוב בשלב ההפעלה כמענה לבעיות שצצות בשטח

.  תוכניות היו כלליות�3 היו מובחנות ו11, ייעודיות תוכניות היו 7 התוכניות שנבדקו 21י מתו� נמצא כ

 ה� – קיבלו ציוני� גבוהי� בכל הקריטריוני� של התאמה תרבותית ייעודיותמצאנו שכל התוכניות ה

כנית תולא א� , לעומת זאת.  למעט בקריטריו� של הכשרת צוות– התוצר וה� במדדי תהלי�הבמדדי 

התוכניות המובחנות ממוקמות , כצפוי. קיבלה ציו� גבוה אפילו בקריטריו� אחדאחת לא כללית 

היו קרובי� הישגיה� ) התאמה של תכני�, מודעות להתאמה: כגו�(בחלק מהקריטריוני� ; באמצע

היו הישגיה� ) ערוצי הפצה מתאימי�: כגו�(לו באחרי� יוא, ייעודיותתוכניות האלו של היותר ל

  .תוכניות הכלליותאלו של הרובי� יותר לק

בעלי  של התאמה תרבותית הופעלו על ידי ארגוני� "מידה רבה"התוכניות שהופעלו ב, בדר� כלל

בה� לא הייתה בארגוני� תשתית ארגונית שהיו ג� מקרי� . תשתיות חזקות להתאמה תרבותית



 

v  

 באמצעות חבירה לארגוני� בעלי וזאת,  ובכל זאת ה� הגיעו להישגי� נאי�,חזקה להתאמה תרבותית

  .  היחסיי� של כל ארגו� לקידו� התאמה תרבותיתיותו� ניצול יתרונות, תשתית ארגונית דומה

במחקר נמצא כי כמה מהמאפייני� הייחודיי� לאוכלוסייה : ממצאי� לגבי מאפייני� ספציפיי�

ברמות חרדה גבוהות   מדובר, למשל, מניעת עישו�בתחו� . הערבית לא באו לידי ביטוי בתוכניות רבות

. ביישובי� ערביי� של החוק נגד עישו� במקומות ציבוריי� רמת אכיפה נמוכהבבקרב גברי� ערבי� ו

אכילה מרובה בזמ� ההיריו� חיונית ובחוסר מודעות לפיה�  ש,וחותות ר�תפיסבתחו� התזונה מדובר ב

  .לתרומת� של דיאטני� לבריאות

איכות רוב חוברות ההסברה הייתה , במחקר נמצא כי באופ� כללי: י�ממצאי� לגבי החומרי� הכתוב

עוד נמצא כי רמת . דיו בכמה מה� נמצא כי התרגו� לערבית אינו מדויק ובהיר, ע� זאת. גבוהה

ה� . אוריינות הבריאות בכמה חוברות גבוהה מזו המאפיינת בדר� כלל את האוכלוסייה הערבית

חזות מערבית מובהקת בעלות מאוירות בחוברות אחדות היו וההמצולמות הדמויות וה� הסביבה 

בכמה חוברות התוכ� עצמו לא התאי� מבחינה , לבסו�). משמרות בטיחות וגני� ציבוריי�, למשל(

באי שימוש בפסוקי� ,  למשל– omission(מדובר מצד אחד בהשמטה . תרבותית לאוכלוסייה הערבית

 עידוד � commission( רלבנטיי�  לא תכני�בהכללתחר ומצד א) מהקורא� כאשר אפשר להסתייע בה�

  ).  עלות ביישובי� ערביי�ו שכיו� כמעט אינ� פ–השתתפות בקבוצות גמילה מעישו� 

כגו�   (גורמי� מעכבי� כמה מצאהמחקר  :ממצאי� לגבי גורמי� מעכבי� ואסטרטגיות מסייעות

וחות המסייעות לקידו� התאמה ואסטרטגיות ר�)  וקשיי תקציב� מקומיי�מתיחות בי� ארגוני

�הקמת ועדת היגוי רב, שיתו� פעולה ע� גורמי� מהקהילה, מערכתית�כגו� פעולה רב(תרבותית 

זיהינו טקטיקות פעולה המתמודדות ע� , כמו כ�). גיוס דמויות מפתח בחברה הערבית, תרבותית

ודדות ע� הסטיגמה  קידו� קבוצות הליכה של נשי� כצורת התמ, למשל,כמו(חסמי� נקודתיי� 

  ).המוטלת על נשי� המתהלכות בגפ�

בהסתמכנו על קריטריוני� . י� ושימושיי�לבנטיר הקריטריוני� שפותחו בתחילת המחקר :מסקנות

הצלחנו לזהות אילו קריטריוני� של התאמה תרבותית מקבלי� מענה חלקי ואילו ארגוני� , אלה

לפיו יש ש, ומשלי� את הממצא שעלה בשלב המיפויניתוח העומק מאשש , לפיכ�. נוטי� להזניח אות�

, צור� להרחיב ולהעמיק את ההשקעה בהתאמה תרבותית בקרב מספר ארגוני מפתח ישראליי�

ארגוני� ישראליי� אחרי� השיגו . בה� חשוב להשקיע יותרשומדגיש את התחומי� הספציפיי� 

; וגמה או לשמש כשותפי�הישגי� משמעותיי� מבחינת התאמה תרבותית וה� יכולי� להוות ד

תוכניות מסוימות וצעדי� חדשניי� מסוימי� להתאמה תרבותית יכולי� א� ה� לשמש כדוגמאות 

מחקר זה פותח ותועד מאגר על פי ניסיונ� של ארגוני� ישראליי� ופי על ,  לכ�בנוס�. לתוכניות דומות

  .חשוב להפי� מאגר ידע זה.  צעדי� להתאמה תרבותיתעלידע קוהרנטי 

  ייחודיות המחקר

  :היבטי� המצויני� להל�ה מחשובה לתחו� המתפתח של התאמה תרבותיתתרומתו של מחקר זה  

לאוכלוסייה הערבית זהו המחקר הראשו� שמערי� בשיטתיות את מידת ההתאמה התרבותית  .1

 ;בריאות במגוו� ארגוני� ותוכניותשירותי הב
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 ;רבותית בקידו� בריאותהמחקר פיתח לראשונה מסגרת שיטתית להערכת התאמה ת .2

 ה� בקריטריוני� כלליי� שפותחו משתמשהמחקר , באשר לצורכיה� של אוכלוסיית יעד מסוימת .3

 ;ל וה� בידע ובניסיו� המקומיי�"בחו

 ;ברמת תהלי� פיתוח התוכניות וברמת תוצרי התוכנית, המחקר משלב קריטריוני� ברמת הארגו� .4

אשר רלבנטיי� לפיכ� (ליי� של אוכלוסיית היעד מאפייני� כלגבי המחקר מפתח קריטריוני� ל .5

 ;תחומי עשייה ספציפיי� בקידו� בריאותגבי ול) לתחומי� שוני� של קידו� בריאות

 לשפר את רמת ההתאמה כדיהמחקר מציג דוגמאות לצעדי� אפשריי� שתוכניות יכולות לנקוט  .6

  .התרבותית וכ� הוא מתעד חסמי� מרכזיי� בפני התאמה תרבותית

  

מחקר זה  יכול לשמש כמודל למחקרי� דומי� בתחומי� נוספי� של בריאות וכ� ,  האמור לעיללאור

  .בתחומי� כגו� חינו� או שירותי רווחה

  

  פעולהכיווני 

  :למשל, מממצאי המחקר מסתמני� כמה כיווני פעולה שאפשר לשקול

 במיוחדהמכוונת , לעודד את כל הארגוני� לאמ� אסטרטגיית התאמה תרבותית רב ממדית �

 .לאוכלוסייה הערבית

ההשקעה צריכה . להגדיל ולהעמיק את ההשקעה בתשתית ובתהליכי� להתאמה תרבותית �

 .להיעשות ה� ברמת המטה וה� ברמת השטח בדגש על הכשרת הצוות בנושא התאמה תרבותית

 .ליזו� מאמצי ההתאמה התרבותית בשלבי� המוקדמי� של פיתוח התוכנית �

מק מקרי� של ויש מקו� ללמוד לע,  בי� היתר.ארגוני�לשיתו� פעולה בי� ליצור תנאי� ללמידה ו �

 . להצליח�תוכניות מוצלחות ומה גר� לה

מתאימי� ביותר , לו אמצעי תקשורת המוניי� ואמצעי הפצה נוספי�ילבחו� יותר לעומק א �

 .להעברת מסרי� של קידו� בריאות לאוכלוסייה הערבית

אוכלוסיות � י� לקידו� בריאות של תתרלבנטיתרבותיי� הלבחו� יותר לעומק את המאפייני� ה �

 .בתו� האוכלוסייה הערבית

 .להמשי� במלאכת התיעוד וההפצה של ידע בנוגע לצעדי� מקדמי התאמה תרבותית �

להערי� את ההשפעה של התאמה תרבותית על המידה בה התערבויות לקידו� בריאות מצליחות  �

  .תלשנות התנהגויות סיכו� הקשורות לבריאו
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  תודות

, עליא� אלקרינאווי, שורוק איסמעיל, רות אוסטרי�, מיל'גלעזמי א: אנו מודי� לחברי ועדת ההיגוי

, טאס'פאת� ג, נורית גוטמ�, בשארה בשאראת, אפל�אורנה בראו�, עדנה בוקשטיי�, ליאו� אפשטיי�

, מוחמד חטיב, חוסי� ינהוהי'ג, ק חביב'ג, נוהא זידא�, ליאורה ולינסקי, רותי ויינשטיי�, נהאיה דאוד

, נסי� עאסי, ליל� מלוויל, ול'קמיל מח, דינה ליפסקי, עירית ליבנה, דיא� לוי�, חתא� כנאענה, ענת יפה

ועדת ההיגוי סיפקה תשומות חשובות . ח שרקייה'רגוענת שבתאי , לאה רוז�', ליבובי��עפרה קלטר

   . לתכנו� המחקר ולפירוש הנתוני�

  

על הייעו� ועל הסיוע " מסאר" ממכו� הי�אאבר�אבו עסבה ולאמירה קראקרהאלד 'תודה מיוחדת לח

  .בניתוח החומרי� בערבית

  

 תודה מיוחדת .תודה מקרב לב למרואייני� שהקדישו מזמנ� ושיתפו אותנו בידע ובתובנות שלה�

  .ני רוזנפלד על ההשקעה הרבה בעריכת הדוח'לענת ברבריא� ולג

  

קר� לו מיכאל ואנדריאה דוברו�ל,  שירותי בריאות ומדיניות בריאות מודי� למכו� הלאומי לחקראנו

.בעילו� ש� שסייעו במימו� המחקר
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  26                  לפי תחו� העישו�              

  , דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכהמה התאהמידת  :11 לוח
  27                לפי תחו� פעילות גופנית               

  , דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 12לוח 
  27                  לפי תחו� תזונה               

  , דו� בריאותיבתוכניות לק הערבית לוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 13לוח 
  28                תאונות לפי תחו� מניעת               

  , דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 14לוח 
  28                  לפי תחו� סוכרת              

 , יאותדו� בריבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 15 לוח
 28                    לוח מסכ�              

  31            פעילותארגו� מפעיל ותחו�, לפי סוג, תוכניות: 16לוח 

  31  מדדי תהלי� ומדדי תוצר, לפי סוג,  תוכניות שההתאמה התרבותית בה� גבוהה:17לוח 
 

  רשימת לוחות בנספחים

 53              התייחסות לאתגרי� בנושא עישו�: 1לוח ב

 54            ייחסות לאתגרי� בנושא פעילות גופניתהת: 2לוח ב

 55              התייחסות לאתגרי� בנושא תזונה: 3לוח ב

 56              התייחסות לאתגרי� בנושא סוכרת: 4לוח ב

56            התייחסות לאתגרי� בנושא תאונות בית  :5לוח ב
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  שא המחקר והרקע המדעינו. א

  נושא המחקר. 1

, אוכלוסיות ספציפיות� חלק� מיועדות לתת; לקידו� בריאותיפות מק תוכניותעשרות פועלות בישראל 

גוברת המודעות , כמו במדינות המערב, בישראל). 1999 ,ו�זוגבי ריא�אבו(האוכלוסייה   לכלל�וחלק� 

 של תוכניות לקידו� בריאות לאוכלוסיית מקבלי השירות עשויה לחולל שינוי ת�לכ� שהתאמ

לאוכלוסייה התרבותית ההתאמה לבחו� את מידת בא מחקר זה  .בהתנהגות� ולתרו� בכ� לבריאות�

 תוכניותכגו� ,  קידו� בריאות מסוגי� שוני�תוכניותנבחנו . בתוכניות של קידו� בריאותהערבית 

ארציות וה�   כללתוכניותה� בח� המחקר .  הסברה בתקשורתות סינו� ומסעתוכניות, חינו� לבריאות

  .ערבית ייחודיות לאוכלוסייה התוכניות

  

  רגישות תרבותית בשירותי בריאות . 2

שמאפשרות עבודה מועילה מדיניות לעמדות ול, התנהגויותלקשור " רגישות תרבותית"המונח 

אנשי ידי �עלארגוני� וידי �על,  מערכותידי�על  ושננקטות אוכלוסייה ספציפית ע� תתומותאמת 

של  החשיבותבירה $חינה תרבותית ַמְ! ִמ"רגישה"מערכת בריאות . )Cross et al., 1989(מקצוע 

מתאימה את  ,בכל רמותיהמטמיעה אותה , האוכלוסייה מקבלת השירות�תתה הייחודית של תרבות

ות תפיס ומכירה ביחסי הגומלי� בי�  של צרכני השירותתרבותה תלויי ו�ייחודייה ה�רכיושירותיה לצ

ל מחלות ותוצאות הטיפול באוכלוסיות לבי� שכיחות� ש, הקשורות לבריאות והתנהגויות בריאות

   .) Giger, Bechel & Davidhizar, 1996; Lavizzo-Mourey & Mackenzie, 1998( שונות

  
הבדלי� , בי� היתר, בחשבו�מביאה  תרבותית  רגישה מבחינהתוכנית,  המקצועיתעל פי הספרות

קשרי� הבעוצמת , תתי&בדת ובד, הקשורות לבריאותבאמונות , במנהגי�, בערכי�, בידע, בשפה

, )חוריכגו� דפוסי אכילה וא(באורחות חיי� ,  הפרט מקו�הכלל לעומתהדגשת מקו� ב, משפחתיי�ה

 Pasick, D'Onofrio & Otero-Sabogal, 1996 ('במידת האמו� במערכת הרפואית וכו, במסוגלות עצמית

;Brown et al., 2002 .(  

  
 Anderson et (� הרגישות התרבותית בשירותי בריאות נושא קידוהספרות המקצועית דנה בהרחבה ב

al., 2003; Betancourt, Green & Carrillo., 2002; Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations, 1996; National Center for Cultural Competence, 2003;  Purnell, 2002; Shaw-Taylor, 

 תוכנית ה שלצעדי� מעשיי� שיש לנקוט בשלב פיתוחחקרי� שמזהי� סדרת מדובר במ ).2002

שילוב אנשי מקצוע מאוכלוסיית ב, למשל, מדובר.  תרבותית"מותאמת"ל לש� הפיכתה ,ספציפית

 ;פיתוח שותפויות ע� מוסדות קהילתיי� הפועלי� בקרב אוכלוסיית היעדב ;בהפעלהוהיעד בתכנו� 

מאפייני� , רמת השכלה, מי�, גיל, שפה, לאו� (הוצורכילוסיית היעד אוכניתוח לעומק של מאפייני ב

  מחקרי� אלו ג� עוסקי�,בנוס� לכ� .'קבלת משוב מאוכלוסיית היעד וכוב ;)'תרבותיי� וכו

הקריטריוני� שפותחו ). cultural competence (תרבותית" רגישות"במסוגלותו של ארגו� לפעול ב

מת� הדרכה לכל , ללי� תוכנית כתובה לקידו� רגישות תרבותיתלבחינת מסוגלותו של הארגו� כו

הכנת , הכלת מידע על השפה והלאו� של כל מטופל בתיק הרפואי, הצוות בנושא של רגישות תרבותית

  . 'אפידמיולוגיות בעבור קהילות שונות וכו/תרבותיות/סקירות דמוגרפיות
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מספר ארגוני� רשימות קריטריוני�  פיתחו, ל"יצוי� שבנוס� למאמרי� האקדמיי� בנושאי� הנ

 Cultural and רשימת הקריטריוני� הבולטת היא של ארגו�. � ופרסמו אותלרגישות תרבותית

Linguistically Appropriate Services (CLAS) Standards of the Office of Minority Health ) Office of 

Minority Health, U.S. Department of Health and Human Services. 2001(.  

  
ה� תרבות קשורי� בלאו� וב, מוצאב �שהבדלי  מעידה על כ�בתחו� זההענפה   המקצועיתספרותה

ניית ְפִ!בעיכובי� ה� ושל טיפול ושל הפניות לטיפול פחות הולמי�  �בדפוסי ו ירודה יותרבבריאות

 שהתאמה תרבותית יכולה לשפר הנחהַ! ,לפיכ�). IOM, 2001; Anderson et al, 2003(לטיפול מטופלי� 

 Brasch( ש ופרייזרָר ְ!,יתר על כ�. ה� את תהליכי הטיפול וה� את תוצאותיו יש מידה רבה של היגיו�

and Fraser, 2000( של התאמה תרבותית שבעזרת� ייתכ� שיטות ובו תיארו תשע  ערכו ניתוח מקי�

עדיי� אי� הוכחות ל התאמה תרבותית לאפקטיביות ש ,אמנ�. שנית� לצמצ� הבדלי� בבריאות

מחקרי� רבי� , מצד אחד. אול� יש כמה כיווני� מבטיחי�, אמפיריות מפותחות וחד משמעיות

  : לדוגמה. הצביעו על קשר בי� הטמעת התאמה תרבותית מסוגי� שוני� לבי� תוצאות משופרות

ופיה במרפאות מצאו שהפעלת מגשרי� תרבותיי� בעבור עולי אתי) 2002(ניראל ואחרי�  �

ת� של השירותי� והגבירה את זמינות� ונגיש, מטופל�ראשוניות בישראל שיפרה יחסי מטפל

  .הרפואיי� ושיפרה את יכולת� של המטופלי� להתמצא במערכת

 שהכשרת יועצי� ברגישות Wade and Bernstein, 1991) (1991 במחקר משנת מצאווייד וברנשטיי�  �

ב הביאה לשיעורי� גבוהי� יותר "טיפול בבריאות הנפש בארהתרבותית במרכז אוניברסיטאי ל

 . של שביעות רצו� בקרב הלקוחות ולהשתתפות רבה יותר בפגישות המעקב

, ב"הכנסה בארה�  אשר הופצו בקרב נשי� שחורות מעוטותHIV/AIDSבסרטוני וידאו בנושא  �

י� הצופי� הביאה אתנית בי� השחקני� לב/הכנסת מסרי� ייעודיי� תרבותית והתאמה מגדרית

 ).HIV) Kalichman et al., 1993גידול ניכר בבדיקות ל

בדקו תוכניות לטיפול בסוכרת בקרב מהגרי� מקסיקני� ) Brown et al., 2002(בראו� ואחרי�  �

ההמלצות התזונתיות , תורגמו חומרי הסברה לספרדית, במסגרת התערבות זאת. בטקסס

. 'וכו בני משפחה ומנהיגי� דתיי� שותפו בתוכנית,  האכילה של המקסיקני�הותאמו לדפוסי

 שיתפהלא  "והיא, גבוהי� למדיהיו  וכניתתפעלת השיעורי חוסר האיזו� באוכלוסייה זו לפני ה

 .ירדו שיעורי חוסר האיזו� במידה רבה מאוד, וכניתבעקבות הת). non-compliant" (פעולה

  
התאמה תרבותית יש מגבלה של מחסור רוב המחקרי� שפורסמו לגבי ביש לציי� כי אחר מצד 

תו� התעלמות מהערכה של , מחקרי� אלה מתמקדי� בשיפורי� בידע ובגישות. בקבוצות ביקורת

נותרו עדיי� שאלות לגבי המידה שבה הפעלה , כתוצאה מכ�. ההשפעה על התנהגות ועל מצב בריאות

או אפילו לשיפור בתוצאות , תשל התאמה תרבותית מסוגי� שוני� אכ� יכולה להביא לשיפור בבריאו

  ).Anderson et al., 2003; Brach and Fraser, 2000(ביניי� כגו� שביעות רצו� והיענות של מטופלי� 

  

 להתאמה תרבותית עד שיתגבש בסיס תוכניותנשאלת השאלה הא� יש לעכב הפעלה של , לאור זאת

ת של ת דקדקני�קביל לקידו� הערכ�המחקר הנוכחי מבוסס על גישה הגורסת שבמ. נתוני� אית� יותר

 מבטיחות תוכניותיש מקו�  לעמוד על מאפייני� תרבותיי� ייחודיי� ולהפעיל , התערבויות מעי� אלה
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, בעד התאמה תרבותית חזק למדיהמושגי גישה זו מבוססת על הדעה שהטיעו� . של התאמה תרבותית

     . ושהעלויות הכרוכות בה ה� על פי רוב סבירות

  
 שיפור איכות: ובה�, ותנוספג� תרומות  ניברגישות תרבותית להאמורה , בריאותל התרומד מלב

בני גזע שוויו� ברמת הבריאות של אנשי� �צמצו� הבדלי� ואי; השירותי� ואיכות תוצאות הטיפול

מזעור הסיכוי לתביעות על רשלנות ; יכולת תחרות בשוק; אתני או תרבותי שונהבעלי רקע או שונה 

תוצאות . )Anderson et al., 2003; Betancourt, Green & Carrillo., 2002; Cohen & Goode, 1999 (יתרפוא

ברמת דיוק ,  התרבותית של המידע הבריאותי המופ�הביניי� המוזכרות בספרות כוללות שיפור בהלימ

צור�  המטופלי� את ההנחיות שה� מקבלי� ל� שלהבנתמידת שיפור בב, גבוהה יותר של אבחנות

  )Geron, 2002 (המטופלי�הטיפול ושיפור בשיעורי ההיענות של 

  
.  חסמי� שוני�בשל, נה קלה למימושנאיהיא שברור , ת של רגישות תרבותיתהאפשריו יהלצד תרומות

 התרבותאת , רכיהווהמכירי� את צבסוגיות בריאות הבקיאי�  , אנשי מקצועשלזמ�  שקעתמדובר בה

בעלי ג� כאשר יש בנמצא אנשי מקצוע , הדבר עלול להיות יקר. יעדה של אוכלוסיית התשפאת ו

מנהלי� האחראי� להקצאת המשאבי� לא תמיד מביני� את החשיבות של . הכישורי� הדרושי�

או לא תמיד רואי� את שיפור הבריאות של אוכלוסיות מיעוטי� כיעד בעל עדיפות /ו, רגישות תרבותית

  .)Betancourt, Green & Carrillo, 2002( גבוהה

  
  וה� לקידו� בריאות התערבותתוכניותתרבותית במאפייני הרגישות בדק ה� את מידת ההמחקר שלנו 

 של הארגו� ותהלי� התכנו� של ההתערבות  המסוגלות התרבותית�יה גורמי� המשפיעי� עלאת ה

� מת�  על אופההעדרשל  או רגישות תרבותית  את ההשפעות של קיו�לא בח�המחקר . הספציפית

  ). בריאותיות ואחרותתוצאות(האוכלוסייה על ו) תוצאות הביניי�(הטיפול 

  

  מצב בריאותה והצורך בהתאמה תרבותית, האוכלוסייה הערבית. 3

מיעוט בעל מאפייני� חברתיי� בהיותה , אוכלוסייה הערבית בישראללרגישות תרבותית חשובה 

ספרות ענפה . ברובהמוסלמית בהיותה , היתרבי� , אוכלוסייה זו מתאפיינת. ולאומיי� ייחודיי�

מדגישה את הצור� בהתאמה תרבותית ) הברית ומארצות ערב ורק מיעוטה מישראל�ברובה מארצות(

 בי� היתר מוזכרי� המאפייני� הבאי� של .סלמיות בעול�וות ערביות ומשל שירותי בריאות לאוכלוסי

מעורבות המשפחה בקבלת החלטות , צניעותהקפדה על :  בכלל ומוסלמיות בפרטאוכלוסיות ערביות

 כי הדבר עשוי ,לנסות למנוע מחלותאי� צור� לפיה ש ,דטרמיניסטית בנושא בריאות וחוליותפיסה 

 Ali, 1996; Al-Shahri, 2002; Ben-Ari, 2001; Laffrey et al., 1989; Lawrence( האל להתנגש ברצונו של 

& Rozmus, 2001 ( .ע� זאת. לאוכלוסייה הערבית באר�רלבנטיי�  אלו �מאפייני צתקמייתכ� ש ,

לאוכלוסייה המוסלמית בישראל יש מאפייני� תרבותיי� וצורכי בריאות שוני� מאלה של אוכלוסיות 

  .מוסלמיות במקומות אחרי� בעול�

  
 מאוכלוסיית ישראל �20%כמהווה היא ו, האוכלוסייה הערבית באר� נחשבת למיעוט גדול יחסית

 תהליכי� מואצי� של התחוללו בקרבהמאז קו� המדינה ). 1999 ,ראלי לבקרת מחלותהמרכז היש(

 , ברמת החיי�ו ג�התרחשושינויי� משמעותיי� ,  עלתהכלכלית�ה החברתיתתרמ. מודרניזציה ופיתוח

של תהליכי� ושינויי� אחת התוצאות  .במבנה החברתי והתעסוקתי ובמצב הבריאות ,השכלהרמת הב
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 ,Kop & Litan(הייתה צמצו� חלק מהפערי� בי� האוכלוסייה הערבית ליהודית  ותבתחו� הבריאאלה 

 בעשורי� ,למשל. )1999, המרכז הישראלי לבקרת מחלות; 2002,  המרכז למידע סטטיסטי;2002

ת במדינות השכיח�(בשיעורי התמותה ממחלות זיהומיות חלה ירידה משמעותית האחרוני� 

רמת ההיגיינה האישית וכ� ב ,התברואהברמת , ברמת החיי� � עלייהבעקבות וזאת , )מתפתחות

ג�  ,כגו� תוחלת חיי� ותמותת תינוקות, במדדי בריאות מסוימי�. חיסוני�ה החלת מדיניותבעקבות 

  .1כיו� עדיי� יש פער בי� האוכלוסייה היהודית לערבית

  
מעבר בעקבות דווקא  ,כנראהו,  של המודרניזציה בהפחתת המחלות הזיהומיותיהבמקביל ליתרונות

, עלתה שכיחות� של מחלות כרוניות, האוכלוסייה הערבית מחברה מתפתחת לחברה מפותחת

   .מחלות כלי ד� וסרט�, כמו סוכרת, חברות מפותחותהמאפיינות 

  
שיעור תמותה ,  הערבית אפשר לציי� שיעור גבוה של סוכרתהאוכלוסייל האופייניותבעיות הבריאות ב

, המרכז הישראלי לבקרת מחלות(תמותה גבוה מסרט� הראות  שיעור �ובקרב גברי� , גבוה מתאונות

את היתר בקרב נשי� ערביות ו�השמנת � הגבוהי� יחסית שלשיעוריהזה יש לציי� את בעניי� ). 2004

פערי� אלה מדגישי� את החשיבות בפעילות . ערבי� שיעורי העישו� הגבוהי� יחסית בקרב גברי�

  .ו� בריאות בקרב האוכלוסייה הערביתקידשל אפקטיבית 

  
קבע כיסוי ביטוח בריאות אוניברסלי לכלל  1995שנכנס לתוק� בינואר חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

והרחיב את , השוויו� בי� ערבי� ליהודי� בשירותי הבריאות�ובכ� ביטל היבט אחד באי, האוכלוסייה

�כמו). לפני החוקוסייה זו לא היו מבוטחי�  באוכל�12%כ(אוכלוסייה הערבית קרב ההכיסוי בהיק� 

� גמול לקופותוא� השתית את הִת, חולי� וסל שירותי� אחיד�החוק בחירה חופשית בקופתקבע , כ�

ללא , פי גיל��פי מספר חבריה ועל�חולי� ממומנת על�שבה כל קופת, החולי� לפי שיטת הקפיטציה

, בעקבות זאת. )1999, יובל, פרפל; 2003, תבשארא (כפי שהיה נהוג לפני החוק, קשר לרמת הכנסת�

וחלו שיפורי� ברמת השירותי� המוצעי� ,  על האוכלוסייה הערבית החולי�גברה התחרות בי� קופות

   .לאוכלוסייה זו

  
יהודית פערי� משמעותיי� בי� האוכלוסייה הערבית ַלנותרו , ג� לאחר החלת החוק, למרות זאת

 בעיות קשות של ג�יש .  בשיעורי הביקורי� אצל רופאי� מומחי�ובמיוחד, שימוש בשירותי בריאותב

החולי� � השונות של קופותתוכניותה, כפי שיפורט להל�,  לכ�בנוס�. מוכרי�� שובי� הלאיתשתית בי

של האוכלוסייה לצורכיה לא תמיד מותאמות ) בקידו� בריאות ובטיפול בחולי�(ושל משרד הבריאות 

לדת בעיקר שייכות , הערביתשימוש בשפה  ,בי� השארהכוללי�  ,�התרבותייולמאפייניה  הערבית

רשימת ' ר(' דיי� וכווחי ימאפייני אירוח, משפחות גדולות, ותרמות השכלה והכנסה נמוכ, �אהאסל

  .)3.2בסעי�  ,י�ימאפייני� כלל

                                                   
 23%לעומת ( מתמותת התינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית הייתה עקב מומי� מולדי� 40%, 2000בשנת  1

 מהשיעור המקביל באוכלוסייה היהודית 3.7ושיעור המומי� המולדי� היה פי ) באוכלוסייה היהודית
)Tarabeia et al., 2004  .(ולדי� ה� הסיבה לכמחצית ההבדל בתמותת תינוקות בי� ערבי� ליהודי� מומי� מ
השיעור הגבוה של נישואי קרובי� בקרב האוכלוסייה המוסלמית מהווה גור� עיקרי ). 2007אפשטיי� וחורב (

 ,Amitai et al., 2005; Jaber and Halpern(בעיקר בקרב הבדווי� , באחוזי� הגבוהי� של מומי� מולדי�
  .)2007אפשטיי� וחורב   ;2006
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  מטרות המחקר. ב

 ; הערביתוכלוסייהאלשל תוכניות קידו� בריאות  ת� התאמתלפתח קריטריוני� להערכ: מטרה כללית

ולבחו� של תוכניות לקידו� בריאות לאוכלוסייה הערבית  התרבותיתההתאמה מידת להערי� את 

  . דרכי� להבטחתה ולחיזוקה

  

  מטרות ספציפיות

קריטריוני� להתאמה תרבותית לאוכלוסייה הערבית של תוכניות קידו� מסגרת מושגית ולפתח  �

 .בריאות

באר� בתחו� קידו� בריאות מופעלות בקרב מובילות ה תוכניותבה השלבדוק את המידה  �

  .האוכלוסייה הערבית

  .קידו� בריאותמובילות ב תוכניות התרבותית של מגוו� ההתאמה לבדוק את מידת �

 .לפתח רגישות תרבותיתולבדוק את הצעדי� הארגוניי� והמקצועיי� שננקטו כדי לקד�  �

 .תיתאינ� מותאמות תרבו תוכניותלנתח את הסיבות לכ� ש �

 .לזהות דרכי� לעידוד מאמצי� לקד� רגישות תרבותית �

  

 קריטריונים של התאמה תרבותית לאוכלוסייה הערבית. ג

  :פותחו קריטריוני� לבדיקת  התאמה תרבותית של

  שלה�כפי שהיא מתבטאת בתשתית הארגוניתספקי התוכניות  של �מסוגלות �

  תוכניתהתכנו� של ההפיתוח ו יתהליכי� בשלב �

  תוכנית ואופ� הפעלתה תוצרי ה �

  
נערכה סקירת ספרות נרחבת של קריטריוני� , ראשית. הקריטריוני� פותחו בתהלי� רב שלבי

על פי סקירה ). Joint commission, 1996: National Center, 2003(להתאמה תרבותית בשירותי בריאות 

בה� גורמי� , ומחי�בהתייעצות ע� מ, לאחר מכ�. פותחה רשימת קריטריוני� אינטגרטיבית, זו

, מובילי� בקידו� בריאות באר� וגורמי� מובילי� בתחו� הבריאות בקרב האוכלוסייה הערבית

יצוי� . של האוכלוסייה הערבית ולמבנה השירותי� באר� הותאמה רשימה זו לצורכי קידו� בריאות

, )טיביי�ָרק&(ויי� ל רלבנטיי� בעיקר לשירותי� רי+" שנכללו ברשימות בחו�שחלק מהקריטריוני

  .התמקד צוות המחקר בקריטריוני� הרלבנטיי� לתוכניות קידו� בריאות,  כאמור, אול�

  
המשפיעי� על , לאחר מכ� זיהו מומחי� מקומיי� מאפייני� תרבותיי� ייחודיי� לאוכלוסייה הערבית

י� של תהלי� הפיתוח התבסס ג� על מחקרי� שעסקו בצרכי� התרבותי. בריאות ועל קידו� בריאות

  . ערבי� באר� ובארצות אחרות
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קהילתיי� � קריטריוני� אלה הביאו בחשבו� ג� את מאפייני האוכלוסייה והמשאבי� המשפחתיי�

 בד בבד ה� .שעשויה להצליח בקרב אוכלוסייה זושאפשר להסתמ� עליה� כדי לבנות התערבות 

ה� כדי ,  הפעלת התוכניותמתייחסי� למאפייניה של האוכלוסייה הערבית שצרי� להביא בחשבו� בעת

להפו� גורמי� שעלולי� להיות מעכבי� למסייעי� וה� כדי להתחשב בגורמי� מעכבי� שלא נית� 

ומחייבי� את ) כדוגמת תשתית פיזית ביישוב או נגישות לתחבורה ציבורית(לשנות� במסגרת התוכנית 

   . התאמת התוכנית אליה�

 
קריטריוני� אלו . הארגונית של התאמה תרבותיתמציג את הקריטריוני� לגבי התשתית  1לוח 

 רשימת  אתמציג 2לוח , לעומת זאת. ולא מתייחסי� לתוכנית ספציפית, י� לארגו� בכללותורלבנטי

ומציי� ליד כל קריטריו� הא� מדובר בקריטריו� , י� להערכת תוכנית ספציפיתרלבנטיקריטריוני� הה

  .  שניה�לאו , תוכנית שנוצר מתהלי� זהלקריטריו� לאיכות ה, לתהלי� פיתוח התוכנית

  
שני לוחות אלו התבססו על רשימות שונות שמופיעות בספרות הכללית על התאמה , כפי שצוי� לעיל

ת� התייעצנו סייעו לנו לבחור מתו� הרשימות הגנריות את הפריטי� כאשר המומחי� שִא, תרבותית

  .הערבית בישראל האוכלוסייהי� לאתגר של התאמה תרבותית עבור רלבנטיה

  
להביא ומציי� מאפייני� ייחודיי� של האוכלוסייה הערבית שיש , נבנה מראש לפרויקט זה 3לוח 

לאוכלוסייה א� רוצי� שתתאי� תרבותית , בחשבו� בפיתוח כל סוג של תוכנית לקידו� בריאות

, חלותהמרכז הלאומי לבקרת מ; 2003, בשראת(התבססה ה� על ספרות קיימת הרשימה . הערבית

  .יועצי� של הפרויקט/� וה� על ראיונות ע� המומחי)2004

  
פותחו ג� קריטריוני� ספציפיי� בחמישה , בנוס� למאפייני� אלו הרלבנטיי� לקידו� בריאות בכלל

עידוד פעילות . 3; מניעת תאונות. 2; מניעת עישו�. 1: תחומי� משמעותיי� לאוכלוסייה הערבית

  .'קריטריוני� ספציפיי� אלו מוצגי� בנספח א.  איזו� סוכרת. 5; הקידו� תזונה נבונ. 4; גופנית

  
   תשתית ארגונית של התאמה תרבותית�קריטריוני� ברמת הארגו� : 1לוח 

  יות מוצהרת בנושא התאמה תרבותית מדינ  .1

  מדיניות ארגונית ונהלי� להתאמה תרבותית  .2

   אוכלוסיית היעד  גי� שללאמונות ולמנה, מת� הערכה וכבוד לערכי� תרבותיי�  .3

  זיהוי והערכה של צורכי אוכלוסיית היעד בתחו� הבריאות  .4

  או ההנהגה המקומית/שיתו� הקהילה ו  .5

  גיוס אנשי מקצוע מאוכלוסיית המיעוט  .6

  י המקצוע בנושא של התאמה תרבותיתהכשרת כלל אנש  .7

  ידע לגבי ערוצי ההפצה המתאימי� לאוכלוסיית היעד  .8

  בקרת איכות של המדיניות והנהלי� בהתאמה תרבותית  .9
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  קריטריוני� ברמת התוכנית: 2לוח 

  מדדי תוצר  מדדי תהלי�  

       טרו� תוכנית–הצרכי� שלה ומאפייניה , זיהוי אוכלוסיית היעד

   V  הגדרת אוכלוסיית יעד של התוכנית  .1

    V זיהוי והיכרות של צורכי אוכלוסיית היעד .2

    V   היעד להתערבותת של אוכלוסייבחינת מוכנותה .3

הסביבתי והפוליטי של , זיהוי והתחשבות בקונטקסט החברתי .4
 אוכלוסיית היעד

V    

באמונות ומנהגי� של , בנורמות, זיהוי והתחשבות בערכי�  תרבותיי� .5
  אוכלוסיית היעד

V    

    V  הכרה במשפחה ובקהילה כמערכות מרכזיות של תמיכה והתערבות .6

    V  חי� מקרב אוכלוסיית היעד ומחוצה לההתייעצות ע� מומ .7

   
  שותפויות בקהילה

    

   V  גיוס מערכות הטיפול המסורתיות באוכלוסיית היעד .8

 key(הבטחת מעורבות� הפעילה של מנהיגי� ואנשי מפתח מהקהילה   .9
stakeholders(  

V    

  V  V  גיוס וניצול המוסדות הקיימי� בתו� הקהילה .10

  V  V  ירותי� קיימי� בקהילהש/משאבי�/התחברות לתוכניות .11

  V  V ספקי שירות שמכירי� את קבוצת היעד/קשר ע� נותני .12

      

      בחירת הצוות המפעיל של התוכנית והכשרתו

   V  של הצוות המפעיל" גיוו� אתני/"הבטחת שונות .13

    V  הכשרת הצוות  המפעיל בתחו� התאמה תרבותית .14

   
      לתההתאמה  תרבותית של תוכני התוכנית ואופ� הפע

, תכני�, שפה(התאמה תרבותית של  חומרי התוכנית לקהל היעד  .15
 )עיצוב, עזרי�, תמונות

  V  

מסגרת ( הבטחת סביבת ואופ� ההפעלה מתאימה לאוכלוסיית היעד  .16
  )'בחירת צוות וכד, שעות הפעלה, הפעלה

V V  

  V    קביעת ערוצי הפצה מתאימי�  לאוכלוסיית היעד של התוכנית .17

  V   לנגישות של האוכלוסייה לתוכניתהסרת המחסומי�  .18

  V   והעלאה למודעות של אוכלוסיית היעד) outreach(יישוג  .19

   
     הערכת התוכנית והבטחת איכות

) outcomes(הערכה של תהלי� הפעלת התוכנית והתוצאי� שלה  .20
 באוכלוסיית היעד

V V  

השוואת התהלי� והתפוקות של התוכנית בי� אוכלוסיית היעד  .21
  )כדי לעמוד על הסיבות להבדלי�(יות אחרות לאוכלוס

  V  

כגו� בחינה (הפעלת מנגנו� מותא� תרבותית לבקרה ולהבטחת איכות  .22
 )שיטתית של הנהלי� ויצירת מדדי ביצוע

  V  
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  מאפייני� כלליי� של האוכלוסייה הערבית הרלבנטיי� לקידו� בריאות: 3לוח 

אוכלוסיית . 1
  מיעוט

בשל העיסוק במילוי , לעתי�. צרכי� ייחודיי� בהיותה אוכלוסיית מיעוטלאוכלוסייה הערבית באר� 
אי מילוי� של צרכי� . המערכות המספקות שירותי� אינ� מודעות לכ�, צורכי כלל האוכלוסייה

  .ייחודיי� אלו משפיע על מצב הבריאות

מדובר .  מודרני ומערבי יותרובמהלכ� היא מאמצת אורח חיי�, החברה הערבית עוברת תהליכי שינוי  חברה במעבר. 2
א� כי שינוי זה אטי יותר מהשינויי� , א� ג� בשינוי ערכי�, בשינויי� חיצוניי� באורח החיי�

  .   החיצוניי�

בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה בהרבה ) ה� בקרב המשפחות וה� בקרב הילדי�(שיעור העוני , ככלל  רמת הכנסה. 3
  .תמשיעור העוני באוכלוסייה היהודי

ה� של , רמת ההשכלה של האוכלוסייה הערבית נמוכה יותר מרמת ההשכלה של האוכלוסייה היהודית  רמת השכלה. 4
  .א� שבשני� האחרונות יש עלייה דרמטית בשיעור הנשי� הערביות המשכילות, נשי� וה� של גברי�

השפה .  לטת בעבריתחלק מהאוכלוסייה הערבית אינה שו. השפה הדומיננטית באר� היא עברית  שפה. 5
הערבית נחלקת לשפת הדיבור שאינה אחידה אלא משתנה בהתא� לאזור המגורי� ולשפה 

  . שהיא שפה אחידה�הקלסית הכתובה , הספרותית

  מיעוטה נוצרית ודרוזית, רוב האוכלוסייה הערבית באר� מוסלמית   דת.6

וסייה המוסלמית בפרט גבוהי� יחסית לשיעורי שיעורי הפריו� באוכלוסייה הערבית בכלל ובאוכל  גודל משפחה. 7
בשני� האחרונות שיעורי הפריו� יורדי� בכל קבוצות , ע� זאת. הפריו� בקרב האוכלוסייה היהודית

  האוכלוסייה הערבית

אזורי ויישובי .8
צורת /מגורי�

  יישוב

 אוכלוסייה ובו ריכוז גדול של(המשולש והנגב , הגליל: יש שלושה ריכוזי� של אוכלוסייה ערבית
רוב . רוב האוכלוסייה הערבית מתגוררת ביישובי� ערביי� ומיעוטה ביישובי� מעורבי�). בדווית

   ערי��היישובי� הערבי� ה� כפריי� ומיעוט�  

נגישות . 9
  השירותי�

, ביישובי� הקטני� ובכפרי� הגישה לשירותי� מחו� ליישוב וג� בתוכו מוגבלת בגלל קשיי� בניידות
  תחבורה ציבורית דלילה  ובמרחק מערי� שמספקות שירותי�ב, בזמינות

מעמד האישה נמו� יחסית והציפייה ממנה היא בעיקר למילוי . החברה הערבית פטריארכלית בעיקרה מעמד האישה.  10
א� כי ג� כא� המילה האחרונה היא בדר� , יו� של המשפחה�תפקידי� בתו� הבית ולעיצוב חיי היו�

, י� האחרונות חלה עלייה בשיעורי ההשכלה  של הנשי� הערביות א� ע� זאתבשנ.  כלל של הגבר
לחברה הערבית קשה לקבל אישה בתפקידי� . עדיי� נמוכי�עבודה ה בכוח �שיעורי השתתפות

  ציבוריי� ובעמדות כוח

ת יש אמצעי תקשור. האוכלוסייה הערבית באר� צרכנית של אמצעי תקשורת באר� ובעול� הערבי  תקשורת. 11
האוכלוסייה הערבית חשופה ג� , מעבר לכ�. באר� בשפה הערבית שמיועדי� לאוכלוסייה הערבית

יש חשיפה גבוהה במיוחד בשני� האחרונות , בנוס� לכ�. לאמצעי התקשורת העיקריי� בעברית
  .זירה הפופולרי'לערוצי הלוויי� שמשדרי� בערבית ממדינות ערב השכנות ובייחוד ערו� אלג

וחת הגישה שלפיה מעשי האד� מוגבלי� והכול נתו� בידי בקרב האוכלוסייה הערבית ר�). דטרמיניז�(  פטליז�. 12
כיוו� , ובכלל זה כל אירוע או אסו� הקשור לבריאות, ולכ� אי אפשר לשנות את מהל� החיי�, האל

 שכ�, גישה זו מקשה מאוד להשקיע השקעה אפקטיבית בקידו� בריאות. שגורל האד� נגזר מראש
משו� שבכל מקרה האד� לא , היא עלולה להיתפס כהתערבות ברצו� האל וכפעולה חסרת משמעות

  .יוכל לשנות את גורלו

מוכנות . 13
לתוכניות 

  בריאות

לחלק מהנשי� קשה להשתת� בגלל טיפול . הגברי� אינ� מעונייני� להשתת� בתוכניות כאלו, לרוב
  . ברתיותבבעל ובשל המחויבויות המשפחתיות והח, בילדי�

נשי� נדרשות לשמור על , כמו כ�.  מעוררות תחושת בושההומוסקסואליותוסמי� ואלכוהול צריכת   בושה וכבוד. 14
  )'לבוש וכו, התנהגות(על צניעות� ועל כבוד משפחת� , כבוד�

אינטראקציה . 15
  חברתית

וחת בחברה ותפיסת הזמ� שונה מתפיסת הזמ� הר�, טית בדר� כללהאינטראקציה החברתית ִא
  .אי� לוחות זמני� ואי� הקפדה על דיוק בזמני�, לרוב. המערבית

אוריינות . 16
  בריאות

בהתא� לרמת ההשכלה הנמוכה יחסית בחברה הערבית סביר להניח שג� רמת האוריינות בבריאות 
  נמוכה

יחס המדינה . 17
  לאוכלוסייה

כמעט בכל התחומי� ,  היהודיתהאוכלוסייה הערבית באר� בעדיפות נמוכה יחסית לאוכלוסייה
ברמה של  �קט�  תקציב ,  תשתיותהעדר, כגו�, היא סובלת מבעיות אקוטיות רבות. החברתיי�

מחסור במסגרות של פעילות בזמ� ומחסור בכוח אד� בתחומי� מסוימי� , שובי� וברמה הלאומיתיהי
  .תרבות פנאי ופעילויות
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  האוכלוסייה הערבית קרבבהפעלתן ו מיפוי תוכניות קידום בריאות. ד

  ת המיפויו מטר.1

   :מפורטות להל�ת המיפוי ומטר

 מופעלות בקרב  בחמשת תחומי העשייהקידו� בריאותארציות בבה תוכניות ש את המידה לבחו� .1

 .  ועוברות מידה כלשהי של התאמה תרבותיתהאוכלוסייה הערבית

 שכללו את ,בקידו� בריאות אזוריות ומקומיות  של תוכניות�אופייאת ו �היקפלבחו� את  .2

  .האוכלוסייה הערבית

   המיפוישיטת. 2

 .2001שהופעלו באר� משנת , המשמעותיות לקידו� בריאותאספנו מידע בסיסי על אודות התוכניות 

 קידו� תזונה נבונה, עידוד פעילות גופנית, מניעת תאונות, מניעת עישו� :� תחומיבחמישה התמקדנו

 כמה תוכניות שכללו התייחסות ל�" אורח חיי� בריא"תוכניות של בדקנו  ,בנוס� לכ�. איזו� סוכרתו

  כי בשנה זו יצא לאור,2001  שנתבחרנו את התקופה מאז. בריאות המוזכרי� לעילהתחומי  קידו� מ

שהופעלו , התוכניות המשמעותיות לקידו� בריאותעד את כל י שת"קידו� בריאות בישראל"ספר בש� 

.  רשימה זו עודכנה והושלמה במהל� המיפוי.י� ובתחילת שנות האלפיי�באר� בסו� שנות התשע

שעוסקי� והארגוני� שהופיעו בספר זה  14 של פרטיה�את שמותיה� ו הכוללת את ,נבנתה רשימה

ארגוני� כמו ,  החולי�קופות, כגו� משרד הבריאות, בחמשת תחומי קידו� הבריאות שהוזכרו לעיל

 פרויקטי� מקומיי� שהתמקדו באוכלוסייה חיפשנו. ' בטר� וכדארגו�, האגודה למלחמה בסרט�

 ,לכל אחד מהארגוני�נבנה שאלו� קצר שנשלח  .א� לא נכללו בספר בגלל היות� מקומיי�, הערבית

בי� (בקידו� בריאות שלה� ות המובילהתוכניות הארציות  אודותעל מידע באמצעותו ביקשנו לקבל ש

 שיש לה�שלה� המקומיות תוכניות על הוכ� ) ית ובי� א� לאו האוכלוסייה הערבא� הופעלו בקרב

 לא ביקשנו לקבל מידע על אודות התוכניות המקומיות שהיו . הערביתזיקה ישירה לאוכלוסייה

אי� כל סיבה או ציפייה שתוכניות כאלו יכללו אלמנטי� של התאמה שמאחר ,  ליהודי� בלבדותמיועד

   .תרבותית לאוכלוסייה הערבית

  

  :  כל אחת מהתוכניות שאלנו את המרואייני� את השאלות הבאותלגבי

 ? )או תחו� הפעילות(הפרויקט /מהו ש� התוכנית  .1

ייעו� , מסעות הסברה באמצעי התקשורת הכתובי� והאלקטרוניי�כולל ( מהו סוג ההתערבות  .2

 ?)'דפי מידע וכו, תוכניות בקבוצות, לפרט

 ?יתהא� הפרויקט הופעל בקרב האוכלוסייה הערב .3

, הא� נעשתה התאמה תרבותית כלשהי, א� הפרויקט אכ� הופעל בקרב האוכלוסייה הערבית .4

 ?  מה נעשה�ובקווי� כלליי� 

 ? מדוע לא�לא הופעל בקרב האוכלוסייה הערבית הפרויקט א�  .5
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בלנו מידע ממספר רב של מחלקות יממשרד הבריאות ק. הארגוני� שפנינו אליה� השיבו לשאלו� 14כל 

נבנה מאגר מידע ). במיוחד לשכות באזורי� ע� ריכוז גבוה של אוכלוסייה ערבית(בריאות ולשכות 

 של המרואייני� קודדו והועברו יה�תשובות. שכלל את כל התשובות שהתקבלו מהארגוני� השוני�

חשוב לציי� כי הנתוני� שנתקבלו אינ� מציגי� במדויק את מלוא .  לצור� ניתוח�SPSSלתוכנת 

 או לא לא התקבלו תשובות ברורותלגבי חלק מהתוכניות  כיוו� שלעתי� , וזאת,חהפעילות בשט

 לסווג את פעילות� וקשהתחלק מהארגוני� ,  כמו כ�.)5, 4למשל לגבי שאלות  (התקבלו תשובות כלל

 המיפוי הייתה לקבל אינדיקציה ת להזכיר שמטרחשוב, ע� זאת. מסגרת שנקבעה בשאלו�העל פי 

מידת ההתאמה לגבי ואוכלוסייה הערבית קרב ההפעילות בתחו� קידו� בריאות בהיק� לגבי כללית 

  .ג� א� חסר לנו מידע על מספר תוכניות, מטרה זו הושגה,  לדעתנו.המדווחת

  

  ממצאי המיפוי. 3

  הקדמה .3.1

אוכלוסייה קרב ההפעלת� במידת , תחו� פעילות�על פי ,  של התוכניות�מציג את שכיחות 4לוח 

 תוכניות על ידי 221הופעלו  2005�2001בשני� מהלוח עולה כי .  לאוכלוסייה זות�התאמופי אהערבית ו

קרב כלל הופעלו ב)  תוכניות130(� מה 60%כמעט . בה� עוסק המחקרשבחמשת התחומי�  הארגוני�

 ביישובי� חלק� ו  בלבד יישובי� ערביי�התוכניות המקומיות שבדקנו  הופעלו במרבית . האוכלוסייה

   .ורבי�מע

  

.  לפי רמה שונותהיומטרות המיפוי ש משו� , בה הופעלושרמה  פי הלעחשוב לבחו� את הממצאי� 

שה� משרתות אוכלוסיות רחבות  משו�ה�  ( ונתמקד בה�תוכניות הארציותדו� תחילה ַ!בפרק זה נ

 האוכלוסייהשמאחר , התאמה תרבותיתגדול יותר מבחינת אתגר מציגות  � שהמשו�וה� יותר 

   . ולאחר מכ� נדו� בתוכניות המקומיות)ניתכמאוכלוסיית היעד של התויחסית  חלק קט� היאהערבית 

  

  ארציותהתוכניות  ה3.2

הופעלו על ידי  �40%כ, הופעלו על ידי משרד הבריאותמה�  �25%כי כעולה פילוח התוכניות לפי ארגו� מ

בתי ספר , קופות אחרות, כולל עיריות(רי�  על ידי עמותות וארגוני� אחוהיתר , שירותי בריאות כללית

מניעת תאונות התחלקו באופ� די שווה בי� שמופו הארציות התוכניות תחומי ). 'לבריאות הציבור וכו

 מי� שיעור התוכניות בתחו,לעומת זאת ).19%(ומניעת עישו� ) 19%(כרת וס, )22%(תזונה , )23%(

שליש מהפעילויות כ).  בהתאמה�8% ו9% (חסיתכי� י נמווהיואורח חיי� בריא פעילות גופנית 

 �15% ו התמקדו בייעו� אישי15%, כרבע התמקדו בהדרכה, תוהפצבובהפקת חומר הסברה התמקדו 

פעלות במתכונת של וחות מוהמד&מהתוכניות  17%,  לכ�בנוס�. במסעות הסברהנוספי� התמקדו 

    .)תוכנית שכללה מספר סוגי התערבות, כלומר (תוכנית רחבה
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  )באחוזי�( פי מאפייני רקעל ,התפלגות התוכניות: 4לוח 

    
  תוכניות ארציות

N=130   

 תוכניות אזוריות ומקומיות
  )יישובי� מעורבי�(

N=24 

  
  יישובי� ערביי� בלבד

N=67 
  100  100  100  )באחוזי�(כ "סה

  
  פילוח לפי ארגו�

      

  57  33  27  משרד הבריאות

  8  0  43  שירותי בריאות כללית

  35  67  30  ארגוני� אחרי�  
  

  תחו� פעילות
      

  12  17  19  מניעת עישו�

  39  8  23  מניעת תאונות

  2  8  9  פעילות גופנית

  16  30  22  תזונה

  6  4  19  סוכרת

  25  33  8  אורח חיי� בריא
  

  סוג ההתערבות
      

  47  42  21  הדרכות

  10  17  30  הפקת והפצת חומר הסברה

  14  25  15  ייעו� אישי

  8  8  0  שתלמותמידע וה

  3  4  11  קמפייני�

  9  0  1  העצמה ופיתוח קהילתי

  2  0  1   הקמת ועדות

  2  0  2  סקר/הערכת פעילות

  10  4  17   תוכנית רחבה

  5  0  2  אי� תשובה

   ואופייהאוכלוסייה הערביתקרב המידת ההפעלה ב 3.3

וח על וד&) 80%(ערבית  הוכלוסייהקרב האבשמופו הופעלו הארציות רוב התוכניות , 5כפי שעולה מלוח 

, אוכלוסייה הערביתקרב ה תוכניות שלא הופעלו בלגבי. תוכניות נוספות בקרבה בעתידכוונה להפעיל 

וייתכ� כי יש לכ�  תשובההתקבלה לא חצית המקרי� מבעט כמ. לכ� הסיבות עלהמרואייני� נשאלו 

ייני� חשו חוסר נוחות לציי� מרוא. ב; חוסר יכולת להסביר את הסיבה לכ�. א: שתי סיבות אפשריות

ואת העובדה   בעיות תקציב הכרוכות בהפעלה כזוציינותשובות הנפוצות ה .תיתאת הסיבה האִמ

  .צור� בהפעלה מיוחדת באוכלוסייה הערבית היה ולכ� לא, התוכנית פותחה לכול� ופתוחה לכול�ש

  

כדי להגיע . הותאמו לה ה הערביתאוכלוסייקרב השאלנו את הארגוני� הא� התוכניות שהופעלו ב

  : לאחידות מבחינת התשובות שלחנו למרואייני� את ההגדרה הבאה
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 ידי�הננקטות עלמדיניות לעמדות ול, התנהגויות מתייחס ל'התאמה תרבותית 'המונח"

� שמאפשרות עבודה מועילה ומותאמת במצבי� בי�, ארגוני� ואנשי מקצוע, מערכות

  ".תרבותיי�

  
 ,.Cross et al (1989קרוס ואחרי� משנת הגדרה הקלאסית של הגדרה זו מבוססת על ה

(1989.  

   

  )באחוזי�(אוכלוסייה הערבית  לשנכללו במיפוי תוכניות מידת התאמת� של : 5לוח 

    
תוכניות 
  ארציות
N=130  

תוכניות אזוריות 
יישובי� (ומקומיות 

  )מעורבי�
N=24 

  
יישובי� 

  ערביי� בלבד
N=67  

         הערביתאוכלוסייהקרב ההפעלה ב

  100  92  80  כ�

  0  8  14  לא 

  0  0  6  אי� תשובה

  100  100  100  הכול�ס�

  

  ביצוע התאמה תרבותית כלשהי

      

  43  50  76  עברו התאמה תרבותית 

  0  13  1  לא עברו התאמה תרבותית

  25  0  1  פותחו מלכתחילה לאוכלוסייה הערבית

  32  29  8  אי� תשובה

  0  8  14  לא הופעלו באוכלוסייה הערבית

  100  100  100  ס� הכול

  

  סוג ההתאמה התרבותית

      

  9  35  12  שפה בלבד 

  48  17  64   מעבר לשפה

  0  8  14  באוכלוסייה הערביתהופעלה לא 

  0  9  1  באוכלוסייה הערבית א� ללא התאמההופעלה 

  43  31  9  אי� תשובה

   100   100  100  ס� הכול

  

יותר  ו)76%(תרבותית  הותאמוהארציות של התוכניות שיעור גבוה יחסית , על פי הדיווח שקיבלנו

 על פי ,הכללזו תאמה ה. שהיא התאמה מעבר לשפה בלבד,  זכו להתאמה מורחבת)64%( �ממחצית

הכשרה מיוחדת של אנשי , הפעלת קבוצות מיקוד לאיתור צרכי� והעדפות של האוכלוסייה, הדיווח

  . 'וכו תסייה הערבי העצמה ופיתוח מנהיגות של חלקי� מהאוכלו,מקצוע

  

נעשתה התאמה תרבותית כלשהי א� נתמקד בתוכניות שהופעלו בקרב האוכלוסייה הערבית נראה ש

  ).מעבר לשפה(וח על התאמה מורחבת  מה� ד&�80% כמעט בכול� ובכ
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חברתית ה גור� הרצייה .מבוססי� על דיווח עצמי וייתכנו הטיות מסוימותנתוני� אלה יש לזכור כי 

, לדעת צוות המחקר, ע� זאת.  וה� על האופ� שבו הוערכותוכניותלהשפיע ה� על בחירת העלול היה 

  .לא נראה כי קיימת תופעה נרחבת מעי� זו, ובהתבסס על שיחות ע� אנשי מפתח בשטח

  

 ממצאים לפי תחום פעילות 3.4
.  התאמה תרבותיתנעשתה בה�תוכניות ששיעור הב שונות מסוימת הארציות נמצאהבתוכניות 

ואילו , )90%(ואורח חיי� בריא ) 96%(כרת ותוכניות בתחומי סבהשיעורי� הגבוהי� ביותר נמצאו 

 של הגבוה ביותרהשיעור נמצא כרת וסבתחו� ה). 59%(תזונה בתחו� ההשיעור הנמו� ביותר נמצא 

ח  פעילות גופנית ואור, בלבד מהתוכניות בתחומי� של תאונות�50%כלעומת ; )96%(התאמה מורחבת 

   .2חיי� בריא

  

 ממצאים לפי ארגון 3.5
 �70% בכ.  התאמה תרבותית מורחבתנעשתהשירותי בריאות כללית כל התוכניות הארציות של ב

.  התאמה מורחבתנעשתה �40%כבו,  התאמה כלשהי נעשתה משרד הבריאותלהתוכניות הארציות שמ

  .ריאותלאלו שנמצאו עבור משרד הב בארגוני� האחרי� השיעורי� היו דומי�

  

  מקומיותאזוריות וההתוכניות  ה3.6

הופעלו רק בקרב ) 74%( 67 �שבה,  תוכניות אזוריות ומקומיות91התקבל דיווח על  עולה כי 4מלוח 

 שהופעלו רק בקרב  התוכניות67גבי ל. הופעלו בקרב קהל יעד מעורב) 26%( �24ו האוכלוסייה הערבית

ושל תוכניות בתחו� מניעת תאונות ) 57%(יאות האוכלוסייה הערבית בולט חלקו של משרד הבר

).  בקרב התוכניות הארציות21% לעומת 47%(כמו כ� נמצאה התמקדות בהדרכות קבוצתיות ). 39%(

האזוריות  תוכניות ה�24ב .3חלק גדול יחסית מתוכניות אלו פותחו מלכתחילה לאוכלוסייה הערבית

אורח חיי� בתחו� ושל תוכניות " רגוני� אחרי�א"בולט חלק� של )  מעורבי�יישובי�ב(והמקומיות 

 מהתוכניות 50% רק .)4לוח ' ר (הדרכות קבוצתיות ה� סוג ההתערבות השכיח ביותר, ג� כא�. בריא

  .)5לוח ' ר (תה התאמה מעבר לשפהי הי� מה�20% ובפחות מ, יהאלו עברו התאמה תרבותית כלשה

  

  בדיקה לעומק של ארגונים ותוכניות ספציפיות .ה

     הבדיקה לעומקמטרות. 1

לבחו� את מידת הרלבנטיות והישימות של המסגרת המושגית ושל רשימות הקריטריוני� שפותחו  �

 במסגרת המחקר

                                                   
ג� ש� נמצא קשר , כמו הממצאי� כא. יצוי שבניתוח העומק שיוצג להל עולה תמונה שונה במידה מסוימת 2

א� ש� נמצא פחות קשר בי תחו� הפעילות למידת , חזק בי הארגו המפעיל ומידת ההתאמה התרבותית
 .  ההתאמה

תשובות על השאלות שהתייחסו לביצוע התאמה תרבותית לא התקבלו , לגבי חלק גדול מהתוכניות האלו 3
שהיה , כלומה(יתכ שברוב המקרי� האלו המרואייני� הניחו שהתשובה הייתה מובנת מעליה . ואופייה

  ).ושההתאמה הייתה מורחבת, התאמה או פיתוח מלכתחילה לאוכלוסייה הערבית
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 י� בולטלבדוק את הלימות התשתית הארגונית להתאמה תרבותית במגוו� ארגוני�  �

 בותית לבדוק את הצעדי� הארגוניי� והמקצועיי� שננקטו כדי לפתח ולקד� רגישות תר �

נבחרו על ידי שתוכניות ( וכניות מובילות בקידו� בריאותבתלבחו� את מידת ההתאמה התרבותית  �

 )� בקידו� בריאות באר�בולטיהארגוני� ה

לקידו� בריאות בקרב אלו  של תוכניות  תרבותיתהתאמה הגורמי� המעכבי�לנתח את  �

  הערביתאוכלוסייהה

 של ארגוני� והתאמה תרבותית של תוכניותלזהות דרכי� לעידוד מאמצי� לקד� רגישות  �

,  בתוכניות המובילות שנבדקולנתח אילו ממדי התאמה תרבותית זוכי� בדר� כלל להתייחסות �

 והא� יש קשר בי� התייחסות זו לנושא התוכנית או לסוג הארגו�

לבחו� את המידה שבה מאפייני� ספציפיי� של האוכלוסייה הערבית זכו להתייחסות ולהתאמה  �

   בתוכניות שנבדקובותיתתר

לבחו� עד כמה החומרי� הכתובי� שהופקו על ידי הארגוני� עבור האוכלוסייה הערבית היו  �

 מותאמי� תרבותית

  

   הבדיקה לעומקשיטות. 2

   לבדיקה לעומקתוכניותבחירת ה 2.1

מידת  לבחו� לעומק את כולנולא יומוב� ש,  לקידו� בריאות באר�תוכניותיש הרבה , כפי שצוי� לעיל

וכניות מובילות  ת21 לזהות ולבחו� לעומק יסינו נ, אתבמקו� ז. �הרגישות התרבותית של כל אחת מה

התוכניות נבחרו בהתייעצות ע� הארגוני� ). 'וכו, תזונה, עישו�(ממגוו� ארגוני� ומתחומי� שוני� 

י� שהתבקשו לזהות את התוכנית המובילה שלה� בכל אחת מחמשת תחומי העשייה בולטה

באופ� כללי נית� לומר כי הארגוני� בחרו מקרב תוכניותיה� את התוכניות . שרלבנטית לארגו� שלה�

  . שהתאפיינו ברמה הגבוהה ביותר של התאמה תרבותית

  

� על פי א�. חקרי המקרה ככלל משקפי� את העשייה המיטבית והמתקדמת בישראל, לפיכ

ה� יכולות להעיד על מידת , ת לקידו� בריאותמייצגות את כל התוכניות הישראליואינ�  התוכניותש

בנושא עוד ה� משמשות כמאגר יקר ער� . ההתאמה התרבותית בקרב תוכניות מובילות וארגוני מפתח

  .  הערביתאוכלוסייהתוכניות לשל תרבותית ה ההתאמה

  

יש  ;6 חלו' ר (הארגו� המפעיל ואוכלוסיית היעד,  התוכניתתחו� � שלושה פרמטרי� עיקריי�בדקנו 

חלק מהתוכניות התייחסו ליותר , כמו כ�.  הופעלו בשיתו� מספר גורמי� מהתוכניותחלקלציי� ש

עידוד , מניעת תאונות, מניעת עישו�: התמקדנו בחמשת התחומי� הבאי� ו�) דאחמתחו� פעילות 

ית לצד  לאוכלוסייה הערבנועדובדקנו תוכניות ש .קידו� תזונה נכונה ואיזו� סוכרת, פעילות גופנית

,  לכ�בנוס�. יה הערביתי או חלקית לאוכלוסלחלוטי� ותאמו והההאוכלוסייו לכלל ועדתוכניות שנ
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משאבי� בהיקפי פעולת� וב, באופיי�הנבדלי� זה מזה בדקנו תוכניות שהופעלו על ידי ארגוני� 

  . העומדי� לרשות�

  

  )תוכניותמספר ( הערבית שנבדקו לעומק לאוכלוסייהמאפייני התוכניות : 6לוח 

  'מס  מאפייני�
    ארגו� מפעיל

  4  משרד הבריאות

  3  משרד החינו�

  4  4שירותי בריאות כללית

  5  מכבי שירותי בריאות

  3  רי� ערביי� "מלכ

  7  רי� כלליי�"מלכ
    

    תחו� פעילות

  6  מניעת עישו�

  6  מניעת תאונות

  7  פעילות גופנית

  5  תזונה

  4  סוכרת
    

    היק�

  8  ארצי

  8  ימחוז

  5  מקומי
    

    אוכלוסיית היעד

  13  כלל האוכלוסייה

  8  האוכלוסייה הערבית בלבד

חלק , כמו כ�.  כי חלק מהתוכניות הופעלו בשיתו� מספר גורמי��21 הסכו� גבוה מ,לגבי המשתנה ארגו� מפעיל(*) 
    מהתוכניות התייחסו ליותר מתחו� פעילות אחד

  

 ופועלי� במגוו� הספקי� שירותי� שוטפי� לכלל האוכלוסייבדקנו ארגוני� גדולי� המ, מצד אחד

שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי , משרד החינו�, משרד הבריאות(תחומי� של קידו� בריאות 

הנוטי� , )בטר�, האגודה למלחמה בסרט�, סי�"החברה למתנ(רי� גדולי� "לצד מלכ) בריאות

                                                   
של , חמישית, לול במחקר תוכנית נוספתבעת הצגת הממצאי� בפני ועדת ההיגוי התברר שהיה מקו� לכ 4

א� הדבר לא היה משנה מהותית את ממצאי המחקר כי ג� .  בתחו� של תזונה–שירותי בריאות כללית 
בי . הייתה רמה גבוהה של התאמה תרבותית, כמו בתוכניות האחרות של כללית שכ נבדקו, בתוכנית זו

במקו� לנסות לשכנע את , ורתיי� בדרכי� בריאות יותרבתוכנית זו נית דגש על הכנת המאכלי� המס, היתר
הוכנו וחולקו במרפאות כרטיסיות ופוסטרי�  אסתטיי� , בנוס�. האוכלוסייה לוותר על מאכלי� רוויי שומ

הוק� אתר בערבית ע� , כמו כ. הצגה במטבחי� הביתיי�/ ע� מתכוני� בריאי� שהיו מיועדי� לתלייה 
והוטלה ,  הגורמי� המסייעי� כא היה שסג מנהל מחלקת התזונה הוא ערביאחד. מידע רב בנושא התזונה

גור� מעכב הוא העדר . עליו האחריות לרכז את כל המאמצי� בתחו� התזונה עבור האוכלוסייה הערבית
  .מספיק תזונאי� ערביי� במדינה
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 הרי� קטני� שצמחו מתו� האוכלוסיי"ו מלכבדקנ, ומצד אחר, להתמקד בתחו� פעילות מסוי�

  .דאחהמתמקדי� א� ה� בתחו� פעילות קידו� בריאות , )עמותת המילניו� ואגודת הגליל(הערבית 

  

פנינו ) שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות, משרד חינו�, משרד בריאות(בארגוני� הגדולי� 

 ארגו�העיקריי� ב תוכנית או הפרויקטאת ה יי�קשנו כי יצילממונה על מחלקת קידו� הבריאות וב

  סוכרת, תזונה,פעילות גופנית, עישו�: בכל אחד מהתחומי�) 2000החל משנת (בשני� האחרונות 

 בנוגע לפיתוח נ� שנוכל לראייכדי ,"שטח"איש מטה ואיש  – שמ� של שני אנשי�את  וכ� ת ביתוותאונ

 בתחו� תוכניותקשנו לקבל פירוט של היארגו� ובת ה/רי� פנינו למנהל"במלכ.  והפעלתהתוכניתה

 � אגודת הגליל; תאונות בית�  עמותת המילניו�; תאונות בית� בטר�(ר "בו עוסק המלכשקרי יהע

ג� ).  מניעת עישו�–  האגודה למלחמה בסרט�; אורח חיי� בריא� סי�"החברה למתנ ;כרתוטיפול בס

 מפעיל – אחד ברמת מטה והשני –תוכנית  בכא� ביקשנו לקבל את שמ� של שני בעלי תפקידי�

   . בשטחתוכניתה

  

  הנושאים שנבדקו ומקורות המידע 2.2

ריאיו� ב. ודמות המעורבת בהפעלתה ובניהולה תוכניתאיינו דמות מפתח בפיתוח הי רתוכניתבכל 

  : הבאותנשאלו בי� היתר השאלות

או שהתווספה ,  מלכתחילהיתתוכנהא� האוכלוסייה הערבית הייתה חלק מאוכלוסיית היעד של ה  .א

 ? בקרב האוכלוסייה היהודיתתוכניתלאחר הפעלת ה

 ? תוכניתבאיזו מידה עלה הצור� בהתאמה תרבותית בעת תכנו� ה  .ב

 צעדי� תוכנית פיתוח המידה כלל תהלי�  באיזו וכ�,  באופ� כלליתוכניתתהלי� פיתוח המה היה   .ג

  5;שמקדמי� התאמה תרבותית

, ערוצי הפצה, שפה, עיצוב,  לאוכלוסייה הערבית מבחינת תכני�ניתתוכהא� וכיצד הותאמה ה  .ד

 ';וכו

 איזו הדרכה ניתנה לאנשי � המופעלת באמצעות אנשי מקצוע בשטח תוכניתא� מדובר בסוג   .ה

 תופעל בצורה מותאמת תוכניתהאוכלוסייה הערבית כדי להבטיח שהע� המקצוע שעובדי� 

  6;תרבותית

הא� וכיצד התגברו על ; מעכבי� לקידו� ההתאמה התרבותיתמה היו הגורמי� המסייעי� וה  .ו

 ?הגורמי� המעכבי�

 ולהפעלתה תוכניתהמרואייני� התבקשו ג� לספק לצוות המחקר חומרי� שוני� הקשורי� ל  .ז

, תוכניתמסמכי� ניהוליי� הקשורי� לתכנו� ה, סרטוני�, עלוני הסברה: באוכלוסייה הערבית

  .'הפעלתה והערכתה וכו

                                                   
כפי ,  מומחי�בחינה זו נעשתה מול הקריטריוני� התהליכיי� שצוות המחקר פיתח בהתייעצות ע�   5

 .1שהוסבר לעיל בקשר למטרה 
אינ , כגו אלו המתבססות על העברת מסרי� בתקשורת ההמונית, חלק מהתוכניות לקידו� בריאות   6

כגו אלו המתבססות על הדרכות בקבוצות או שיחות בי , אחרות. מופעלות באמצעות אנשי מקצוע בשטח
יש לזכור שלגבי התוכניות . ות של מספר רב של אנשי מקצועכ בנויות על מעורב, אחות למטופל בודד/רופא

ההפעלה בשטח התאפיינה בהתאמה , בסופו של דבר, המחקר לא התכוו לבדוק  עד כמה, בקבוצה השנייה
 .  וההתארגנות התאפיינו בהתאמה תרבותית, התכני�, והסתפק בבחינת המידה שבה התכנו, תרבותית
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 תוכניותארגונית לקידו� התאמה תרבותית ב�מפעיל בדקנו ג� את ההתארגנות הכללבכל ארגו� 

את המנהל האחראי על כלל פעילות הארגו� בקידו� , בדר� כלל, איינוילש� כ� ר. קידו� בריאות

י� רלבנטיבריאיו� זה בחנו את מסוגל&ת הארגו� להתאמה תרבותית על פי הקריטריוני� ה. בריאות

 ). 1מטרה במסגרת (שפותחו 
  

   ספציפיתתוכניתניתוח הממצאים לגבי כל  2.3

 לעומתצוות המחקר בח� את הנעשה בפועל ". חקר מקרה" ספציפית ביצענו תוכניתלגבי כל 

המידה , המסוגלות התרבותית של הארגו� המפעיל: הקריטריוני� להתאמה תרבותית בשלוש הרמות

 �וההתאמה , � המקדמי� התאמה תרבותיתתכנו� ההתערבות כלל מאפייניפיתוח והשבה תהלי

 .  ההתערבות עצמהתוכנית �התרבותית של התוצר 
  

, בסדר היו� של הארגו�כלולה  עצמה תוכניתצוות המחקר בח� ג� עד כמה ההתאמה התרבותית של ה

  מידה יש התאמה תרבותיתובאיזו מידה קיימת תשתית ארגונית המכוונת להתאמה תרבותית ובאיז

על גורמי� מעכבי� ועל , צביע על גורמי� מסייעי�מהדוח , לבסו�.  קידו� בריאותניותתוכבפועל של 

   .תהספציפי תוכנית באופ� כללי וברמת ה,ההתמודדות ע� קשיי�

  

  בדיקת ההתייחסות של הארגונים למאפיינים הספציפיים. 2.4

 ידי המומחי� של האוכלוסייה הערבית שזוהו על הצוות המחקר בדק עד כמה כל אחד ממאפייני

הביא ושהוגדרו על יד� כמאפייני� שיש ל) 2004, המרכז הלאומי לבקרת מחלות: 2003, בשראת(

� העוסקי� בולטי ארגוני� שלאכ� זוכה להתייחסות , בחשבו� בעת בניית תוכנית מותאמת תרבותית

באות� (י� רלבנטיי� את המאפייני� הבולט מהארגוני� התשעההצגנו בפני . בקידו� בריאות באר�

ו בחשבו� כל מאפיי� הביאוביקשנו מה� לדרג את המידה שבה ה� ) י� לאותו ארגו�רלבנטיתחומי� ש

חשוב לציי� כי הארגוני� קיבלו את הניסוח . שלה� בתחו� זה) תוכניותהאו (בעת הכנת התוכנית 

יטה פרטי� נוספי� על הש. כפי שה� מופיעי� בנספח א לדוח זה, המלא של כל אחד מהמאפייני�

  .וכ� ממצאי הבדיקה מוצגי� בנספח ג, לבדיקה זו

  

 בדיקת מידת ההתאמה התרבותית של החומרים הכתובים שהופקו על ידי הארגונים 2.5

  האוכלוסייה הערבית עבור
הכתובי� לאוכלוסייה הערבית בנושאי� של קידו� באיזו מידה החומרי� בדקנו כחלק מההערכה 

  . האיורי� והתמונות,  השפה,תכני� מבחינת האכ� מותאמי� להבריאות 

  

האגודה למלחמה , שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, בטר�(ארגוני� חמישה קשנו מיב

: בדקנושה הערבית בחמשת התחומי� יחומר כתוב לאוכלוסי להעביר אלינו) בסרט� וארגו� המילניו�

, קשנו לקבל חוברות הסברהיב. ת ביתכרת ומניעת תאונווס, פעילות גופנית, תזונה, מניעת עישו�

  .רגוני� פריטי� מחמישה א32ל קיבלנו וכהס� ב. 'ספרי� וחוברות לימוד וכד, מדבקות, עלוני�
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 על בסיס לאוכלוסייה הערבית �תיה שהעריכה את מידת התאמיהחומרי� נותחו על ידי חוקרת ערב

 –  נבחנו שני היבטי�השפהבדיקת ב. קריטריוני� שפותחו במסגרת פרויקט זה והמופיעי� בנספח א

את ובעיקר , אוכלוסיית היעדשל  המאפייניהצגתו הולמת את הא� החומר מוצג בערבית תקנית והא� 

מידת השימוש בדמויות הודגשה  התמונות והאיורי�בבדיקת .  שלהרמת אוריינות הבריאות

  . ובמסגרות האופייניות לאוכלוסייה הערבית

  

  אינטגרציה  -ניתוח הממצאים . 2.6 

צוות המחקר ניתח אות� באופ� , לאחר בדיקת הממצאי� לגבי כל תוכנית ספציפית וסיכומ�

  :בחנו את השאלות הבאות, בי� היתר. בעיקר בשיטות איכותניות. אינטגרטיבי

 ?הא� תוכניות קידו� בריאות שנבדקו מאופיינות בהתאמה תרבותית, באופ� כללי .1

 ?כו בדר� כלל להתייחסות ואילו  פחותאילו ממדי� של התאמה תרבותית ז .2

 ?מה יכולות להיות הסיבות לכ�? ארגוני�הא� מידת ההתאמה התרבותית שונה בי�  .3

 ?מה יכולות להיות הסיבות לכ�? התוכניתתחומי הא� מידת ההתאמה התרבותית שונה בי�  .4

, מה� הגורמי� המעכבי� התאמה תרבותית ומה� הגורמי� המסייעי� להתאמה תרבותית .5

 ? מוזכרי� בהקשר של מספר רב של תוכניותה

וה� מהספרות , ה� מההתנסות באר�, מה נית� ללמוד על אופ� ההתמודדות ע� גורמי� מעכבי� אלו .6

  ?לאומית� המקצועית הבי�

  

למד צוות המחקר בעיקר  יצוי� כי מבדיקת התוכניות שהתאפיינו בהתאמה תרבותית מועטה יחסית

תוכניות שהתאפיינו בהתאמה תרבותית רבה יחסית הוא למד על ומבדיקת ה, על הקשיי� והחסמי�

פשר לנו קר התוכניות שהתאפיינו בהתאמה תרבותית רבה ִאֵח, בנוס� לכ�. דרכי� להתגבר עליה�

מעבר לרשימה שפותחה ע� , לזהות רכיבי� שיש לכלול בתוכניות המופעלות באוכלוסייה הערבית

  .צוות המומחי�

  

  ממצאי הבדיקה לעומק. 3

  היערכות הארגונים לקידום התאמה תרבותית. 3.1

 תרבותיתלהתאמה מסכ� את המידה שבה כל אחד מהארגוני� עונה על הקריטריוני� השוני�  77לוח 

)�להל� . של האוכלוסייה הערבית בקידו� בריאותהייחודיי� רכיה ובטיפולו בצ, )פירוט בהמש

  :מפורטי� הממצאי� העיקריי� העולי� מהלוח

ארגוני� שקיבלו ציו� , על פי רוב. בעמידת� בקריטריוני�בי� הארגוני� ונות משמעותית ש נמצאה �

 .קיבלו ציו� דומה ג� בשאר הקריטריוני�, גבוה באחד מהקריטריוני�

 ובכ� הוכיחו ,קיבלו דירוג גבוה בכל הקריטריוני� או ברוב� מבי� התשעהחמישה ארגוני�  �

 .לאומיי� עדכניי��רטי� בי�שארגוני� ישראליי� יכולי� לעמוד בסטנד

                                                   
הפרמטרי� לתחומי� הספציפיי� קובצו .  לעיל1יטריוני� המופיעי� בלוח מבוסס על הקר 7הניתוח בלוח  7

  . כמפורט בנספח ג
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ע� הארגוני� שעמדו בכל הקריטריוני� או ברוב� נמני� ה� ארגוני� המשרתי� את האוכלוסייה  �

 .הערבית בלבד והמנוהלי� בידי אנשי מקצוע ערבי� וה� ארגוני� המשרתי� את כלל האוכלוסייה

� א� התמקדו בי� א� התמקדו באוכלוסייה הערבית ובי (יותר הארגוני� הממוקדי�, ככלל �

טו להקצות יותר מהמנגנוני� הארגוניי� שלה� להבטחת השגתה ָנ) בריאות ספציפית�בהתנהגות

 . של ההתאמה התרבותית

ההירתמות המוגבלת של חלק . כל הארגוני� ערי� במידה זו או אחרת לצור� בהתאמה תרבותית �

לו שהמקו� הנמו� . בכ�מה� להשגת מטרה זו אינה נובעת אפוא מהעדר מודעות או מהעדר עניי� 

תועלת או �זוכה ההתאמה התרבותית בסדר העדיפויות של הארגו� נובע לעתי� משיקולי עלות

  .ממיעוט תקציבי�

המחויבות הכספית לקידו� בריאות מוגבלת , תחומיי��בשלושה מתו� ארבעת הארגוני� הרב �

סביר להניח שבחלק ). היעדי� ולאור המטלות הלאומיות שלה��במיוחד לאור המטלות מרובות(

להגיע לאוכלוסייה קיי� קושי , שה� בעלי משאבי� מוגבלי� לקידו� בריאות, מהארגוני� האלו

 למצוא את המשאבי� ואת האנרגיות לענות על צורכיה� קיי� קושי ג� ,בהתאמהו, הכללית

 .המיוחדי� של אוכלוסיות מיעוטי�

 לקידו� תוכניותתכנו� ויישו� , עידודלש� , ארגוני� אחדי� מפעילי� אסטרטגיות של ביזור רב �

 פעולה ע� �חלק מהארגוני� מבזרי� סמכות באמצעות שיתו.  מותאמות תרבותיתבריאות

בתי ספר או (ארגוני� אחרי� מבזרי� את סמכות� ליחידות השדה שלה� . ארגוני� מקומיי�

 ואינ� יכולי� הצוותי� במטות קטני�, בהתא� לכ�. תוכניתכדי שיובילו  את פיתוח ה) מרפאות

 .להקצות מומחי� המיועדי� לטיפול באוכלוסייה הערבית

למעלה ממחצית . ארגוני מקי� ומגוו�� מהראיונות שערכנו עלה כי קיי� שיתו� פעולה בי� �

קיימי� חסמי� לשיתו� ,  ע� זאת.מהתוכניות שבדקנו מומנו בשיתופ� של שני ארגוני� או יותר

 . � לבי� כמה מהארגוני� המובילי�פעולה בי� ארגוני� ערביי� ספציפיי

כ� ;  תרבותית מכירי� על פי רוב זה את זהי מקצוע שהשתתפו בתוכניות ע� התאמהאנש �

 .ארגוני�שבהרבה מהשיחות הלא רשמיות שמתנהלות ביניה� נוצר מגע בי�
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   תשתית ארגונית� התאמה תרבותיתל הקריטריוני�: 7לוח 

  
  
  

אגודת 
 המילניו�

  
  
  

אגודת 
 הגליל

  
  
  

החברה 
 סי�"למתנ

  
  

אגודה 
למלחמה 

 בסרט�

  
  
  
  

  בטר�

  
משרד 
�החינו�
תחו� 

 בריאות

משרד  
�הבריאות
המחלקה 

לקידו� 
  בריאות

שירותי 
�בריאות

  מכבי
קידו� 
 בריאות

שירותי 
 �בריאות

�כללית
קידו� 
 בריאות

ש� 
קריטריוני�  /הארגו�

של תשתית  
ארגונית להתאמה 

  תרבותית
ר "מלכ
 ערבי

ר "מלכ
  ערבי

 ר"מלכ
 יהודי

ר "מלכ
  יהודי

 �ר"מלכ
 יהודי

 'מש
 ממשלה

 'מש
 ממשלה

  סוג וש� ארגו� ממשלתי ממשלתי

תאונות 
 בית

  סוכרת
  

פעילות 
  גופנית

מניעת 
  עישו�

תאונות 
  בית

  עישו�
  תזונה

�עישו�
גמילה 
  ומניעה
  תזונה

פעילות 
  גופנית

תאונות 
  בית

�עישו�
גמילה 
  ומניעה
  תזונה

פעילות 
  גופנית

תאונות 
  בית

  סוכרת

�שו�עי
גמילה 
  ומניעה
  תזונה

פעילות 
  גופנית

תאונות 
  בית

  סוכרת

  נושאי ההתערבות

�גבוה  גבוה גבוה
 בינוני

�גבוה גבוה גבוה
 בינוני

�גבוה
 בינוני

מרכזיות נושא  גבוה נמו�
הרגישות 

התרבותית ברמת 
ההצהרות של 

 הארגו�
�גבוה גבוה גבוה

 בינוני
 של זיהוי והערכה גבוה נמו� בינוני נמו� גבוה גבוה

 היעד' צורכי אוכ
�גבוה גבוה גבוה

 בינוני
�גבוה גבוה

 בינוני
זיהוי מאפייני�  גבוה נמו� בינוני נמו�

תרבותיי� 
וחברתיי� יחודי� 

 היעד' לאוכ
�גבוה גבוה גבוה

 בינוני
�בינוני נמו� גבוה גבוה

 נמו�
 �קיו� צוות רב גבוה נמו�

 תרבותי
פ ע� "כרות ושתיה  גבוה ו�נמ גבוה בינוני גבוה גבוה בינוני גבוה גבוה

אנשי /גופי� 
ארגוני� /מפתח
 היעד' באוכ

�נמו� גבוה גבוה בינוני גבוה גבוה
פעולות 

התאמה 
אי� תוצר 

של 
יוזמות 

מקומיות 
 ס"בבתיה

קיו� תשתית  גבוה נמו� בינוני
ארגונית להכנה 

 תוכניתולהפעלת 
 מותאמת תרבותית

יוזמת   יוזמת  יוזמת
  ומאפשרת

יוזמת 
 ומאפשרת

בעיקר   וז�י
  מאפשר

בעיקר 
  מאפשר

יוזמת   יוזמת
 ומאפשרת

מידת ההובלה של 
  הארגו�

  

ונות שלה� להתאמה תרבותית על גבי נית� למפות את הארגוני� והמכ&, לסיכו� הניתוח הארגוני

  : ארבעה צירי�

 מודעות להתאמה תרבותית .1

 האופ� שבו נעשית ההתאמה התרבותית .2

  ע� לארגוני� אחרי�שלו לי� של הארגו� ויחסי הגוממידת היזמות  .3

  )הישגי�(מידת ההתאמה התרבותית  .4
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: טווח המודעות נע בי� מודעות רחבה  למצומצמת. מודעות להתאמה תרבותית –הציר הראשו� 

צורכי : למשל,  מביאה בחשבו� היבטי� חברתיי� ותרבותיי� של האוכלוסייה הנדונהרחבהמודעות 

ערכי� ונורמות הייחודיי� לאוכלוסייה ולמבני� , תפיסות, בריאות וצורכי תשתית פיזית ואנושית

מודעות רחבה ). מבנה של חמולות ופוליטיקה פנימית, מוקדי כוח, דוגמת פיקוח חברתי(החברתיי� בה 

מודעות ; חברתי�כדי לייצר שינוי תרבותי, מערכתית�רואה את החשיבות של התערבות ופעולה  רב

 בדר� כלל ; באופ� צר ואינה רואה את הרב ממדיות מתייחסת להתאמה תרבותית מצומצמת 

  .  ההתאמה התרבותית מתבטאת רק בשפה

  

בקצה האחד עומדי� ארגוני� שתמיד ישתמשו . ביצוע ההתאמה התרבותיתאופ�  –�הציר השני 

ועל בסיס זה יכניסו התאמות לאוכלוסייה (בתוכנית שנבנתה לכלל האוכלוסייה כנקודת התחלה 

 עומדי� ארגוני� שנוטי� לפתח מראש תוכניות חדשות עבור האוכלוסייה נגדמואילו ) הערבית

שבדר� כלל רק תוכניות שפותחו מראש לאוכלוסייה הערבית התייחסו לצרכיו , יצוי�. הערבית

  ). כגו� האוכלוסייה הבדווית או האוכלוסייה הכפרית(הייחודיי� של פלח מסוי� באוכלוסייה הערבית 

  

בקצה האחד ממוקמי� .  היזמות של הארגו� ויחסי הגומלי� ע� ארגוני� אחרי�מידת –הציר השלישי 

בקצה .  מגמה של התאמה תרבותית של תוכניות קידו� בריאותלהובילארגוני� שמקבלי� על עצמ� 

 ליוזמות קיימות של גופי� אחרי� ונרתמי� לעשייה תו� שיתו� מגיבי� ממוקמי� ארגוני� אשר מנגד

 ). לדוגמה בתי ספר(ומאפשרי� שימוש בתשתיות המערכתיות שלה� , ייעו�מת� תמיכה ו, פעולה
  

 ומקבלי� אחריות כוללת על סדר יו�בעלי יוזמה שמובילי� הארגוני� הראשוני� ה� ארגוני� 

ה� בדר� כלל . התכנו� והפיתוח וכלה בשלב ההוצאה לפועל, החל בשלב העלאת הרעיו�, התוכנית

בתחומי עשייה " מתמקצעי�"ה� , כמו כ�. וכלוסייה המקומיתומכירי� את הא" שטח"קרובי� ל

הארגוני� האחרי� בדר� כלל גדולי� ומרובי , מנגד. או לפי נושא פעולה/מוגדרי� לפי אוכלוסיית יעד ו

  . א� פחות יוזמי� או מובילי� תוכניות,  ומלווי� אות�ה� מאפשרי� קיו� תוכניות. תחומי פעילות

  

וני� הצור� בהתאמה תרבותית הוא חלק מהשיח הארגוני ברמה זאת או חשוב לציי� כי בכל הארג

ברוב הארגוני� נובעת המודעות הראשונית לצור� בהתאמה תרבותית מההכרה בעובדה . אחרת

לא נתנו תפוקות זהות בקידו� בריאות של ) לאוכלוסיות היהודית והערבית(שתשומות זהות 

כלומר , יכולת� לתרג� מודעות לפעולה, כל הארגוני�א� שקיי� שיח ב, אול�. האוכלוסייה הערבית

אחת הסיבות לכ� עשויה להיות שוני בי� הארגוני�  .משתנה מארגו� לארגו�, לפעול הלכה למעשה

  . תקציבי� וכוח האד� שברשותו, המשאבי�, מבחינת גודל הארגו� ובהתא� לכ� שוני בהיקפי הפעולה

  

ע� זאת לא . ינונית ע� התאמה תרבותית גבוהה עד בינוניתברוב הארגוני� מצאנו מודעות גבוהה עד ב

תמיד נמצאה הלימה בי� רמת מודעותו של הארגו� לבי� מידת ההתאמה התרבותית של התוכניות 

אול� בשל מיעוט משאבי� או בשל , יש ארגוני� שרמת מודעות� גבוהה. המופעלות על ידו או מטעמו

  . ית בתוכניות שה� מפתחי� בינוניתמידת ההתאמה התרבות, סדרי עדיפות שוני�
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מהמחקר עלה כי התשתית והמנגנוני� בארגוני� שמתמקדי� בתחו� אחד בלבד כללו מגוו� רחב של 

בעיקר משרדי הממשלה (בארגוני� הרב תחומיי� , כלי� שתמכו בהתאמה תרבותית ולעומת זאת

מות ולפעילות של גופי� אחרי� ולכ� ה� הצטרפו ליוז, חסרו אחד או יותר ממנגנוני� אלו, )שנבדקו

  .התשתית הארגונית המתאימה הייתה קיימתשבה�  

  

נוטי� לשת� פעולה ע� ארגוני� אחרי� היא המדיניות תחומיי� �הארגוני� הרבסיבה נוספת לכ� ש

ליחידות השדה ופתיחת דלתות הארגו� להפעלת תוכניות על ידי סמכויות ביזור  �הכוללת שלה� 

  אילו� , מגו� מפעיל ונות� שירותי� לגו� מפקחיבה לכ� היא אסטרטגיה של מעברייתכ� שהס. שותפי�

  . או באוכלוסיות אחרות אחרי�בריאות בנושאי�ה משאבי קידו� מיקודכלכלי או 

  

 שנבדקו נעשו תו� תוכניותומרבית ה,  רב בי� הארגוני� השוני�שיתו� פעולהמצאנו כי לרוב קיי� 

 כדי לנצל את היתרונות היחסיי� של ,זאת. ארגוני� שנחקרו במחקר זה יותר משני  בי�שיתו� פעולה

ומומחיות רפואית נרחבת , מצד אחד" מבפני�"היכרות מעמיקה של האוכלוסייה הערבית (כל ארגו� 

 הערבית אוכלוסייההדמויות הפועלות בתחו� של קידו� בריאות ב. יה ביניה�יוליצור סינרג) מצד אחר

נשי� שמכירי� זה את זה ולרוב נעזרי� ברשתות החברתיות העומדות ה� פורו� מצומצ� של א

. תוכניותבו משתמש פורו� זה כדי לתמו� בשועדות ההיגוי ה� אחד הכלי� . מאחורי כל אחד מה�

ר קט� פנה "מלכבאחד מה� . בה� לא התקיי� שיתו� פעולה בי� הארגוני�שמצאנו שני מקרי� 

 : של הארגוני� הקטני�לתחושת�: ולא נוצר שיתו� זהבהצעה לשיתו� פעולה ע� ארגו� גדול 

לא כל כ� מקדמי� , כשאתה בא כגור� חיצוני ומתערב במנדט מקומי של ארגו� שקיי� בקהילה"

  ". ד מהוסס וחשדניובסופו של דבר זה תפקיד שלה� ולכ� שיתו� הפעולה היה מא. אות� בברכה

  

הטווח נע מהתאמה גבוהה ועד חוסר . בפועל ת של התוכניומידת ההתאמה התרבותית � הציר הרביעי 

ממדי� רחב של מה למגוו� יתאהתוכנית מ, גבוההתוכנית ל שכאשר מידה ההתאמה ; התאמה

אופ� , תוכניתכגו� קביעת מקו� הפעלת ה(י� רבי� היבטוהדבר מקבל ביטוי ב ,באוכלוסיית היעד

  ). 'וכו, צוות המפעיל בנושא התאמה תרבותיתההכשרת 

  

 לרוב היו בעלי מודעות  התאמה תרבותית גבוההארגוני� שהפעילו תוכניות בעלות שההתרשמנו

ומוכני� ליזו� דרכי� חדשות , היו מוכני� ג� לפתח תוכניות מראש עבור האוכלוסייה הערבית, רחבה

ארגוני� בעלי התאמה תרבותית גבוהה לרוב בחנו בכל אחד . החדרתהללהתאמה תרבותית ו

כפרי או : ת מהו ההקשר התרבותי החברתי הייחודי לפלח האוכלוסייה המסוי�מהשלבי�  של התוכני

היכרות ע� הארגוני� ובעלי התפקידי� , הדת ומידת המרכזיות שלה, בצפו� בדרו� או במשולש, עירוני

  . 'בקהילה וכו

  

 לא רק מהבדלי� י�ארגוני� במידת ההשקעה בהתאמה תרבותית נובעההבדלי� בי� התכ� שיי

בשירותי בריאות כללית : למשל. תועלת� אלא ג� מהבדלי� בשיקולי עלות, לנושא ואכפתיותבמודעות 

� מבוטחיואילו במכבי שירותי בריאות )  מיליו� חברי הקופה�2 מ�20%כ( ערבי� �400,000כמבוטחי� 

הואיל ומרבית ההשקעה בהתאמה תרבותית ).  ממיליו� חברי הקופה�5%כ( ערבי� �50,000רק כ
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 ומשתלמתההשקעה לנפש קטנה , ככל שיותר מבוטחי� נהני� מההתאמה התרבותיתש הרי, קבועה

  .יותר

  

   מידת ההתאמה התרבותית של תוכניות ספציפיות3.2

 קריטריוני� על פי ובחנו אות� מופעלות על ידי תשעה ארגוני� ה לקידו� בריאותתוכניות 21סקרנו 

שכשני נמצא , 8כפי שעולה מלוח . ספר ארגוני� הופעלו תו� שיתו� פעולה של מ�רוב. 3שהוצגו בפרק 

 בלו ציוני� גבוהי� במדדיי ק�כמחציתתהלי� והכל מדדי בבלו ציו� גבוה כמעט י ק� מהי�שליש

 בנושא התאמה צוותההכשרת  ה היגבוהי�בלו ציוני� יק ת יחסיתותוכנימעט  והמדד שב. תוצרה

 להכרתק יתנאי מספוזה אוכלוסיית היעד  בני ה�הצוות אנשי כי בראיונות  היו מי שציינו . תרבותית

 היתרו� האמור לעיל הטמו� בשייכותו של הצוות לצד. ולהתמודדות טובה עמ�החסמי� התרבותיי� 

.  היעד קיי� חשש שחסמי� תרבותיי� או קשיי� מסוימי� יהיו נסתרי� מעיניוהמטפל לאוכלוסיית

�הכשרת אנשי הצוות על ידי הצפת הקשיי� והחסמי� העומדי� בפניה� כבני הקהילה , לפיכ

  . וכמטפלי� חיונית להקניית כלי� לפירוק החסמי� שעמ� ה� מתמודדי� באופ� אישי וחברתי

  

נובע בי� התוכניות  השוני . התייחסות כלשהי להתאמה התרבותיתברוב התוכניות מצאנו, בדר� כלל

פירושה ארגוני� אחדי� התאמה תרבותית ב,  למשל.הארגוני� לנושאשל  הלדעתנו מרמת מודעות שונ

ערוצי , תכני�, ת שפהכולל ה,ממדית� התאמה רבפירושה אחרי� ובלערבית י התוכנית כֵנותתרגו� 

וואה בי� ארגוני� העוסקי� ביותר מנושא אחד נית� לומר שארגו� לאחר הש. הכשרת צוות ועוד, הפצה

. דאג לפעול בהתא� בכל התוכניות שהפעיל, שנושא ההתאמה התרבותית מצוי בלב העשייה שלו

, בהמש�ג� על כ� ראה (לוי ארגו� לוי תוכנית אלא ְתהשוני בי� התוכניות בדר� כלל לא היה ְת, כלומר

  ). בפרק זה3.5סעי� 

  

  )  N=21;מספר תוכניות (לפי מדדי תהלי� ומדדי תוצר,  מידת ההתאמה התרבותית:8לוח 

  נמוכה    תבינוני   הגבוה  
        מדדי תהלי�


  3  3  15  תמודע

  3  4  14  צעדי� מקדמי� התאמה

  3  8  8  (*)הכשרת צוות 

  4  2  15  ייצוג האוכלוסייה

  8  0  13  קיו� רכז ערבי

        

        מדדי תוצר

  5  4  12  התאמה של שפה

  4  6  11  ערוצי הפצה מתאימי�

  3  3  15  התאמה של תכני�

  4  5  12  התאמה לצרכי�

  " י�רלבנטילא " מקרי� 2במדד הכשרת צוות היו (*) 
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, עמדות(תרבות , דת: היעדאוכלוסיית הייחודיי� של  הרכיוצהתמקדה בתרבותית ההתאמה ה

, שפה, פוליטיקה מקומית, מבנה חברתי ,)יחסי� מגדריי� ופטריארכליי� ,ערכי�, נורמות, ותסתפי

נתוני� , )אוריינות בריאות, ידיעת קרוא וכתוב(תשתית פיזית והו� אנושי , ח בחברהויחסי כ

, תמונותב, עיצובב,  בתכני�התוצר של ההתאמה התרבותית התבטא. אפידמיולוגיי� ודמוגרפיי�

כשרת בה, מתכונת ההפעלהב ,מסגרת ההפעלהב, מיקו� ההפעלהב, שעות ההפעלהב, ערוצי ההפצהב

י� שצוינו לעיל רכיבתוכניות בעלות התאמה תרבותית גבוהה התייחסו לחלק גדול מה. הצוות המפעיל

תוכניות בעלות התאמה תרבותית דלה ו, )ובכ� התייחסו לרבדי� שוני� של התאמה תרבותית(

  .  בלבדי� מעטי�רכיבהתייחסו ל

  

בעל   וכאשר,  היעד התייחסות מפורשת לאוכלוסייתייתההכבר בשלב התכנו� כאשר במחקר נמצא כי 

ופקד על ההתאמה התרבותית של התוכניות ה  הערביתההאוכלוסיי מקרב תפקיד מפתח במטה הארגו�

)case manager (–כדי הפעלתה, כאשר, לעומת זאת.  דרגת ההתאמה התרבותית הייתה גבוהה � ,תו

  על אנשי הצוות בשטחהמוטלעומס הו  גדול יותר�מאמ נדרש,  לאוכלוסיית היעדהותאמה תוכניתה

   .גדול יותר

  

התוכניות שהופעלו במידה רבה של התאמה תרבותית הופעלו על ידי ארגוני� ע� תשתיות , בדר� כלל

ארגוני� בעלי ידע לגבי סוגי ערוצי תקשורת שמתאימי� , כלומר, חזקות להתאמה תרבותית

היו ג� מקרי� . � קיבלו הכשרה בנושא התאמה תרבותיתאו ארגוני� שעובדיה, לאוכלוסיית היעד

, בה� לא הייתה בארגוני� תשתית ארגונית חזקה להתאמה תרבותית ובכל זאת הגיעו להישג� נאי�ש

 תו� ניצול היתרונות היחסיי� של כל ,וזאת באמצעות חבירה לארגוני� בעלי תשתית ארגונית מעי� זו

  . ארגו� לקידו� התאמה תרבותית

  מצאים לגבי מאפיינים ספציפייםמ 3.3

ושהוגדרו  האוכלוסייה הערבית שזוהו על ידי המומחי�של עד כמה כל אחד ממאפייניה , עולה השאלה

המרכז : 2003, בשראת( על יד� כמאפייני� שיש להביא בחשבו� בעת בניית תוכנית מותאמת תרבותית

י� בולטי� העוסקי� בקידו� בריאות  של ארגונ�כה להתייחסות אכ� ָז)2004, הלאומי לבקרת מחלות

הצגנו בפני שמונה מהארגוני� הבולטי� את רשימת , כדי לתת מענה חלקי לשאלה זו. באר�

וביקשנו מה� לדרג את המידה שבה ה� הביאו ) באות� תחומי� שרלבנטיי� לאותו ארגו�(המאפייני� 

ב לציי� כי הארגוני� קיבלו את חשו. בתחו� זה) או תוכניות(בחשבו� את המאפיי� בעת הכנת תוכנית 

  .לדוח זהא כפי שה� מופיעי� בנספח , הניסוח המלא של כל אחד מהמאפייני�

  

ובכלל , במידה מועטה, במידה מסוימת, במידה רבה: הדירוג נעשה באמצעות סול� ב� ארבע קטגוריות

תורג� לציו� "  לאבכלל" ו4תורג� לציו� " במידה רבה.  "תרגמנו את התשובות לציוני� מספריי�. לא

בהיותו (חישבנו את ממוצע הציוני� של אות� ארגוני� שנתנו ציוני� באותו תחו� , לגבי כל פרמטר. 1

  ).רלבנטי לה�

  

וייתכ� שהיו , מאחר שהוא מבוסס על דיווח עצמי של הארגוני�, ברור שלניתוח זה יש מגבלה מסוימת

בנוס� . ואת המונחי� האחרי� בסול�" ה רבהבמיד"הבדלי� ביניה� באופ� שבו ה� פירשו את המונח 
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�ייתכ� שמגבלה , ע� זאת. ייתכ� שחלק מהארגוני� מוכני� לערו� ביקורת עצמית יותר מאחרי�, לכ

, שכ� בדר� כלל, מאפייני� בתו� תחו� מסוי�זאת אינה משמעותית כשמשווי� בי� הציוני� שניתנו ַל

  . לגבי כל אחד מהמאפייני� הרלבנטיי� לתחו� זהכל הארגוני� הפעילי� בתחו� מסוי� נתנו ציוני�

  

מנהלי הארגוני� שבדקנו הסכימו ע� רשימת המאפייני� המיוחדי� של האוכלוסייה , באופ� כללי

א� , היו שציינו שאינ� מכירי� חלק מ� המאפייני�. הערבית כפי שהוגדרו על ידי קבוצת המומחי�

היו כמה מאפייני� ברשימה , ע� זאת. בעתיד ניותתוכאמרו שיכללו אות� ב, לאחר שהובאו לידיעת�

  . או יותר הביעו ספקות לגבי תקפות�מ� המנהלי� שאחד 

  

המאפייני� שהובאו .  הכלליי� של האוכלוסייה הערביתהמציג את הממצאי� לגבי מאפייני 9לוח 

רי שפה שונה דוב,  הערבי� מיעוט לאומי� שלהיות: היומידה הרבה ביותר בהכנת התוכניות בחשבו� ַ!

וע� מוכנות פחותה , ע� נגישות מוגבלת לשירותי� הניתני� מחו� ליישוב, מהשפה הדומיננטית באר�

מידה הפחותה ביותר היו מאפייני� שהובאו בחשבו� ַ!ה.  יחסית להשתת� בתוכניות קידו� בריאות

שר בי� התנהגויות הק, שכיחות� של משפחות גדולות יחסית, בעיות ביחס המדינה לאוכלוסייה הערבית

לא ברור עד כמה הדבר . והקצב האטי יחסית של אינטראקציות חברתיות, שונות לבושה או לכבוד

נובע מכ� שהארגוני� לא מסכימי� ע� המומחי� שמאפייני� אלו אכ� מאפייני� את האוכלוסייה 

 או שלפני ,או שה� סבורי� שהמאפיי� איננו צרי� להשפיע על עיצוב תוכנית ההתערבות, הערבית

  .מודעי� למאפיי�/שקיבלו את השאלו� פשוט לא היו ערי�

  

מידה מועטה יחסית היו בחשבו� ְ!שהובאו עולה שהנושאי� . מציג את הממצאי� לגבי העישו� 10לוח 

מגבלות שלה� ו  העישו�ת אינטנסיביולע זה  מתח  שלשפעתו ערביי ישראל והשלרמות מתח גבוהות 

  .ערביי�שובי� יבאכיפות החוק בי

  

הובא  הערבית לוסייההמאפיי� שעסק במחסור בזמ� פנוי באוכ) 11לוח (בתחו� הפעילות הגופנית 

הנושאי� שזכו במעט התייחסות באופ�  ) 12לוח (בתחו� התזונה .  באופ� יחסיבחשבו� במידה מועטה

ת תסכול השכיחות הגבוהה יחסית של רגשו, ריו�יהתפיסה שחשוב לאכול הרבה בזמ� הה: היויחסי 

ר מיעוט הפנייה לדיאטניות ומועדי הארוחות אח, הדפוסי� המיוחדי� של עריכת קניות, ועצבנות

ושוב , הציפייה שהאישה תאכל יחד ע� הילדי� כשאלו חוזרי� מבית הספר, כלומר( ובערב הצהריי�

  ).מהעבודהיותר ע� הבעל כשהוא חוזר מאוחר 

  

, )14לוח (בתחו� ההתמודדות ע� סוכרת . ו לציוני� גבוהי�כל המאפייני� זכ, )13לוח (באשר לתאונות 

והנטייה של חלק , המאפייני� שקיבלו ציו� נמו� יחסית היו רמות המתח הגבוהות של ערביי ישראל

לאור הבעיות בהיענות להנחיות , לוותר מראש על הניסיו� להסביר לחולי� את ההנחיותמהמטפלי� 

    . בקרב חולי סוכרת באוכלוסייה ערבית

  

מידת ההתאמה לסטנדרטי� הייתה יחסית נמוכה בתחו� , )15לוח (כפי שעולה מהלוח המסכ� 

  .התזונה ובתחו� המאפייני� הכלליי� של האוכלוסייה הערבית
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 ,דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 9לוח 
  לפי מאפייני� כלליי�           

 דירוג ממוצע מאפייני� כלליי� 
 3.8 מיעוט לאומי  1
 3.5 חברה במעבר 2
 3.1 רמת הכנסה 3
 3.4 רמת השכלה 4
 3.7 שפה 5
 3.3 דת 6
 3.0 גודל משפחה 7
 3.3 ישובי מגורי�יאזור ו 8
 3.6 נגישות לשירותי� 9

 3.4 מעמד האישה 10
 3.4 ערוצי תקשורת המוניי� 11
 3.4  גישה פטליסטית 12

 3.6 להשתת�מוכנות  ב12

 3.1 בושה וכבוד 13
 3.1 זמ� ואינטראקציה חברתית 14
 3.4 אוריינות בבריאות 15
 2.6 הערבית' יחס המדינה לאוכ 16

   

 3.3 ממוצע 

  

 לפי תחו� ,דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 10לוח 
  העישו�

  דירוג ממוצע עישו� 

 4.0 עישו� ומגדר 1
 4.0 גיל התחלת העישו� 2
 3.3 אינטנסיביות העישו�  3
 3.7 הקשר בי� עישו� להשכלה 4
 4.0 רבותיי�סטוריי� ותישורשי� ה 5
 4.0 עישו� ואירוח 6
 4.0 עישו� וסולידריות 7
 3.7 העישו� הפסיבי 8
 2.7 העישו� וסימפטומי� נפשיי� 9

 3.3 אכיפת החוק 10
   
 3.7 ממוצע 

  



 

  27

 לפי תחו� ,דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 11ח לו
  פעילות גופנית

  דירוג ממוצע פעילות גופנית 

 4.0 שיעורי עיסוק 1
 3.5 העיסוק בעבודות פיזיות 2
 4.0 מחסומי� כלכליי� 3
 4.0 מחסור בתשתיות ציבוריות 4
 3.0 מחסור בזמ� פנוי 5
 3.7  אינו אידאללהיות רזה 6
 4.0  צניעות 7
 4.0 הליכה ככיוו� מבטיח 8

   

 3.8 ממוצע 

  

  , דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 12לוח 
  תחו� תזונה             לפי 

  דירוג ממוצע תזונה 

 3.5 חברה במעבר 1
 3.5 השמנת יתר 2
 3.3 דימוי גו� 3
 2.7 הריונות 4
 3.3 מודעות 5
 3.5 תפיסות לגבי סוגי אוכל 6
 3.3 אוכל ואירוח 7
 3.3 אוכל וחגי� 8
 3.0 תסכול ועצבנות 9

 3.3 מעמד האישה 10
 3.0 דפוס עריכת קניות 11
 3.3 זמינות של מאכלי� בריאי� 12
 3.0 יה לדיאטניותימיעוט פנ 13
 3.0 צ וערב"מועדי הארוחות אחה 14
 3.3 קרארוחת בו 15
 3.5 אוכל מוכ� ואוכל מהיר 16

   

 3.2 ממוצע 
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  לפי תחו� , דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 13לוח 
  מניעת תאונות

 דירוג ממוצע מניעת תאונות
 4.0 חוסר מודעות 1
 3.7 התנהגות לא בטוחה 2
 4.0 ריבוי מפגעי� בטיחותיי� 3
 4.0 לכלי גרועמצב כ 4
 3.7 פטליז� 5

   

 3.9 ממוצע 
  
  

 ,דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 14לוח 
 לפי תחו� סוכרת              

  דירוג ממוצע סוכרת 

 3.7 שיעורי סוכרת גבוהי� 1
 4.0 סטיגמה 2
 3.0 לח� נפשי 3
 4.0 דפוסי תזונה 4
יתפעילות גופנ 5  4.0 
 3.7 מעמד האישה 6
 3.7 פטליז� 7
אה למלא אחר הנחיות רופינטי 8  4.0 
מטופל�קשרי מטפל 9  3.0 

   

 3.7 ממוצע 
  
  

  לוח מסכ�,דו� בריאותיבתוכניות לק  הערביתלוסייהתרבותית לאוכההתאמה המידת : 15לוח 
 ממוצע  
י�כללימאפייני�  1  3.3 
 3.7 מניעת עישו� 2
גופניתפעילות  3  3.8 
 3.2 תזונה 4
 3.9 מניעת תאונות 5
 3.7 התמודדות ע� סוכרת 6
   

כ"סה   3.6 
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  ממצאים לגבי החומרים הכתובים 3.4

בלטו לחיוב כל החומרי� שהוכנו . רוב החומרי� נמצאו מתאימי� לאוכלוסייה הערבית, באופ� כללי

  .ומרי� שהוכנו על ידי ארגו� בטר�וחלק מהח, על ידי ארגו� מילניו� ושירותי בריאות כללית

  

  : נמצאו  בעיות משלושה סוגי�, ע� זאת

  בעיות שפה .1

 שימוש בדמויות ובתכני� שלא הולמי� את האוכלוסייה הערבית .2

  בכלי� המתאימי� במיוחד לאוכלוסייה הערביתחוסר שימוש .3
  

  בעיות שפה .1

 דיו 8א היה מקצועיבחלק מהמקרי� היה נית� להבחי� שהחומרי� תורגמו מעברית והתרגו� ל �

 .או לא ערו� כראוי
או לוחות שהבנת� דורשת רמת אוריינות בריאות גבוהה מזו /חלק מהחומרי� כללו סעיפי� ו �

 כגו� הסבר אנטומי ופיזיולוגי על מחלת הסוכרת ועל ,שמאפיינת את רוב האוכלוסייה הערבית

  .הטיפול באינסולי�
 

 . שלא הולמי� את האוכלוסייה הערביתבתמונות  ובתכני�, באיורי�, שימוש בדמויות .2
  :דוגמאות לכ� כוללות

  במגזר הערביאינ�כאשר קבוצות כאלו כמעט , התייחסות לקבוצת טיפול בגמילה מעישו� �
 שימוש בתמונות של  דיוקני� מערביי� מובהקי� �
 שימוש בשמות עבריי� �
 התייחסות לשבת כיו� המנוחה �
האוכלוסייה  בבקראשר כמעט אינ� פועלות  " משמרות זהירות בדרכי�"תמונות והתייחסות ל �

 הערבית
 איורי� של  גינות ציבוריות �
 נופי� עירוניי� �
  

 אי שימוש בכלי� המתאימי� לאוכלוסייה הערבית .3
  :למשל

 לאוכלוסייה מוסלמיתהעדר שימוש של פסוקי� מהקורא� כדי להעביר מסרי� בריאותיי�  �
הסביבה (ות בקרב ילדי� במגזר הערבי העדר התייחסות לנסיבות שבה� מתרחשות רוב התאונ �

 )כות שחייהדלי ובאר מי� לעומת בֵר, הביתית כולל אמבטיה
  

 

                                                   
כלולי� ג� חומרי� שתורגמו , חשוב לציי שבי החומרי� שנמצאו כחזקי� מההיבט הלשוני,  ע� זאת 8

  .לצד חומרי� שנכתבו מלכתחילה בערבית, מעברית
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   ממצאים לגבי סוגי התוכניות 3.5

ממדיות של התאמה �במידה שבה ה� מתייחסות לרבזו מזו נבדלות ה ,מצאנו שלושה סוגי תוכניות

  : תרבותית

לאוכלוסייה מראש  וועדנ � ה.של התאמה תרבותיתתוכניות בעלות רמה גבוהה אלו ה� . "ייעודיות"

 תוכנית אלה שאותרו בשלב הראשו� של הענות על צורכיה� של ל כדי נבנתה מראשתוכניתכל . הערבית

של  השוני� של התרבות ה פותחה תו� התייחסות לממדיתוכניתה. באמצעות מחקר מקדי�

 �ההתייחסות לממדי. הערבית ההאוכלוסייקבוצה בתו� כלל � ה תתיתשהי, היעדאוכלוסיית 

ובשלב ) תוכניתשיווק ה(בשלב ההפצה , בשלב פיתוח התכני�, התרבותיי� התבטאה בשלב התכנו�

. תוכנית היא תהלי� מתמש� שמתקיי� לאור� הפעלת הלאוכלוסיית היעד תוכניתהתאמת ה. ההפעלה

 ההאוכלוסיי את  אתה לא מכיר, ערביתאוכלוסייהג� כאשר מכירי� ": לדברי אחד המרואייני�

התהלי� יותר חשוב .  עוברת הרבה גלגולי�תוכניתה. לומדי� תו� כדי עשייה, ולכ�, תה אתה עובדשִא

  .נופלות תחת הגדרה זו)  תוכניותשבע(שבדקנו ) 33%(כשליש מהתוכניות  ".מהתוצאה הזמנית אד הוק

  

ת תו� זיהוי האוכלוסייה תוכניות אלו פועלות בקרב האוכלוסייה הכללי ."מובחנות�אוניברסליות"

תאימו את אופ� הפעולה והכלי� להקשר התרבותי הכבר בשלב התכנו� ה� . אוכלוסייה� הערבית כתת

 למובחנות נעו� ייעודיות תוכניותההבדל העיקרי בי�  . הערביתהולצרכי� הייחודיי� של האוכלוסיי

 ולא בצור� ייחודי של ההאוכלוסיי המובחנת מקורו בצור� גלובלי של תוכניתבעובדה שפיתוח ה

א�  ,הָהֵזשל התוכנית הייעודית וארצית �הכלל תוכניתשל ה המטרה, כלומר.  הערביתההאוכלוסיי

   .נופלות תחת הגדרה זו) 52%(אחת עשרה תוכניות  . שונה�יישוהאופ� 

  

ה� הופנו ג� לאוכלוסייה . התוכניות אלו פותחו עבור כלל האוכלוסיי. "כלליות�אוניברסליות"

. ה� הותאמו לצורכיה הייחודיי�, כמענה לבעיות שצצו בשטח, בשלב ההפעלה, ולרוב, ערביתה

נופלות תחת הגדרה ) 14%(שלוש תוכניות . ההתאמה התרבותית הייתה מצומצמת וכללה מעט מדדי�

הנותנת מענה מראש , אחד ההבדלי� המהותיי� בי� שלושת סוגי התוכניות הוא בי� פעולה יזומה. זו

רמת ההתאמה . המתמודדת ע� משברי� שצצי� תו� כדי הפעלה, תגובהלבי� ,  ייחודיי�לצרכי�

  .הייתה תלויה במיוחד בקיו� תשתית ארגונית ובקיו� מדיניות מוצהרת בנושא המיושמת בפועל

  

ואילו במכבי שירותי בריאות רוב , ייעודיותעולה כי רוב תוכניותיה של שירותי בריאות כללית  16מלוח 

לא נמצא .  לתוכניות מובחנותייעודיותביתר הארגוני� היה שילוב בי� תוכניות . ות היו כלליותהתוכני

  .ייעודיותקשר בי� תחו� הפעילות למידה שבה התוכניות היו 
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  )מספר תוכניות(ארגו� מפעיל ותחו� פעילות , סוגלפי , *תותוכני: 16וח ל
  ייעודיות  

N=7 
  מובחנות

N=11  

  כלליות
N=3  

        עילארגו� מפ

  0  2  2  משרד הבריאות

�  0  2  1  משרד החינו

  0  1  3  שירותי בריאות כללית

  3  2  0  מכבי שירותי בריאות

  0  1  2  רי� ערביי� "מלכ

  0  5  2  רי� כלליי�"מלכ
        

        תחו� פעילות

  1  3  2  מניעת עישו�

  0  5  1  מניעת תאונות

  2  3  2  פעילות גופנית

  0  3  2  תזונה

  0  2  2  סוכרת

חלק מהתוכניות התייחסו ליותר , כמו כ.  יש לזכור שחלק מהתוכניות הופעלו בשיתו� מספר גורמי�(*) 

   .אחדמתחו� פעילות 

  

 –קריטריוני� של התאמה תרבותית ה קיבלו ציוני� גבוהי� בכל ייעודיותעוד מצאנו שכל התוכניות ה

לא הייתה א� , לעומת זאת.  למעט בקריטריו� של הכשרת צוות–ה� במדדי תהלי� וה� במדדי תוצר 

ציוני התוכניות המובחנות בחלק , כצפוי. תוכנית כללית שקיבלה ציו� גבוה אפילו בקריטריו� אחד

, ייעודיותהיו קרובי� יותר לציוני התוכניות ה) התאמה של תכני�, מודעות: כגו�(מהקריטריוני� 

    ).17לוח (ציוני התוכניות הכלליות  היו קרובי� יותר ל) ערוצי הפצה מתאימי�: כגו�(ואילו באחרי� 

  

  )אחוזי�(מדדי תהלי� ומדדי תוצר , לפי סוג, תוכניות שההתאמה התרבותית בה� גבוהה: 17לוח 

  ייעודיות  
N=7 

  מובחנות
N=11 

  כלליות
N=3 

        מדדי תהלי�

  0  72  100  מודעות

  0  64  100  צעדי� מקדמי� התאמה

  0  33  71  *הכשרת צוות

  0  64  100  יהייצוג האוכלוסי

  0  54  100  קיו� רכז ערבי
        

        מדדי תוצר

  0  46  100  התאמה של שפה

  0  36  100  ערוצי הפצה מתאימי�

  0  73  100  התאמה של תכני�

  0  46  100  התאמה לצרכי�

  במדד הכשרת צוות היו שני מקרי� לא רלבנטיי� *
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  ותית של תוכניותבים וגורמים מסייעים להתאמה תרבגורמים מעּכ, מאפיינים 3.6

צוינו י� שמוצגי� להל� מסייע והגורמי� המעכבי� והמאפייני� מסוימי� של האוכלוסייה הערבית

ראינו שאסטרטגיות ,  למשל,כ�.  ברוב התוכניות דומי�ה� מצאנו כי . בראיונות שערכנופעמי� רבות

  .חוצות ארגוני� ותוכניות פעולה מוצלחות

  

שהצריכו התייחסות מיוחדת כאשר נעשתה אתגרי� � למעשה ה המאפייני� המצויני� בסעי� זה

ה� עשויי� בהקשר מסוי� .  הערביתאוכלוסייה קידו� בריאות בקרב התוכניותהתאמה תרבותית של 

 צד אחד הוא מ: כדוגמת צוות מפעיל מקרב אוכלוסיית היעד, מסייעי��בי� ובהקשר אחר להיות מע$

זיהוי מוקד� של גורמי� שעלולי� . ותסבאות� נורמות ותפישבוי ומצד אחר מכיר ומבי� את התרבות 

  .בי� עשוי לסייע בהפיכת� לגורמי� מסייעי�להיות מע$

  

 י� האופייניי�דומבאתגרי� שוני� נתקלו בתחומי� תוכניות שהתמודדו ע� התאמה תרבותית 

ות עישו� היו צריכות להתמודד ע� החשיבתחו� הכל התוכניות ב, לדוגמה.  המשות�תחו�ל

התרבותית המוקנית לעישו� וחר� עובדה זאת להעביר את המסר כי העישו� הוא פעולה המזיקה 

כל אחת , ווהתמודד, תוכניות ההתערבות העבירו מסר זה באמצעי� ובאופני� שוני�. לבריאות

  . הזה התרבותיחס� ע� ה,בדרכה

  

  )2004, רת מחלותהמרכז הלאומי לבק: 2003, בשראת( האוכלוסייה הערבית מאפייני 3.6.1

היא מעגנת נורמות התנהגות .  המסורת היא אחד הביטויי� המובהקי� של התרבות– מסורת .1

 להיות נוקשה ממנה ולהוות עשויה קשורה לדת אבל לעתי� היא. שהשתרשו בחברה לאור� השני�

אחת האסטרטגיות מתבססת על מציאת , ולכ�, ממוש� תהלי� הואשינוי מסורת . גור� מעכב

 .שעוקפי� את המוקשי� המסורתיי� ולא פועלי� נגד�" יצירתיי�"ות פתרונ

ות ספציפיות ס לדת מקו� משמעותי בחיי הפרט באוכלוסיית היעד והיא משפיעה ה� על תפי–דת .2

 על ידי האל נגזר מראשהגורל ש התפיסה כמו ,ות כלליותסוה� על תפי) ת העישו�סלמשל על תפי(

  ).יז�דטרמינ(ללא יכולת שינוי של האד� 

,  לכ�בנוס�. שה נמו�יפטריארכלית ומעמדה של האחברה  החברה הערבית היא – שהימעמד הא .3

ועל כ� ה� , המשפחה המצומצמת והמורחבת וכלפי לנשי� יש מחויבויות רבות כלפי משק הבית

השתתפות בפעילויות האסורות על ,  לכ�בנוס�. רכיה� לתחתית סדר העדיפותודוחקות את צ

  .ובתמיכתו כרוכה באישור הגבר,  צעידה בכפר דוגמת,הנשי�

4. �נית� לומר שהתאמה תרבותית שאינה ממוקדת ,  באופ� כללי– ה הערביתיהאוכלוסי בקרבת נ�ש

שכ� ג� בקרב אוכלוסיית היעד ,  כללית בלבדיאה) ברמת היישוב(רכי האוכלוסייה המקומית וצב

ג� בקרב אנשי , כתוצאה מכ�). נוצרי�דרוזי�יערב, דרו�� משולש�גליל, כפר�עיר(קיימת ש�נ&ת רבה 

  .לגבי סוג ההתאמה התרבותית הנדרשתקונסנזוס  אי� ערבי� מקצוע

פיקוח "ו" כול� מכירי� את כול�"בה ש, מדובר בחברה מסורתית וחמולתית � מבנה חברתי .5

החשש מביקורת חברתית על , מצד אחד. הדוק כופה על הפרט התנהגות קונפורמית" חברתי



 

  33

 ומצד אחר אפשר להסתייע בכוח )3.6.2סעי� ' ר(הגות שונה ופורצת דר� הוא גור� מעכב התנ

 . )3.6.3סעי� ' ר(הפוליטי של החמולה לש� קידו� התוכנית 

השפעתה  אוריינות בריאות נמוכה ומודעות נמוכה לקשר בי� התנהגות מסוימת ל– הו� אנושי נמו� .6

 .על הבריאות

המגיע מקרב אוכלוסיית היעד עלול להיות שבוי ) או המטפלי� (תוכנית צוות ה– צוות מפעיל .7

, עיוור לצרכי� ייחודיי� או רגיש יתר על המידה לכל שינוי שכרו� בו זעזוע של המסורת, בתרבות

 לש� תוכניתשחשוב לשת� אנשי מקצוע מהקהילה בהפעלת הא� . הדת או הנורמות המקובלות

 . שג� ה� חלק מהתרבותיש להיות ערי� לכ�, הגדלת סיכויי הצלחתה

 
  גורמי� מעכבי� 3.6.2

 מדובר . גור� מעכבעשוי להיות המבנה החברתי החמולתי ביישוב הערבי – פוליטיקה מקומית .1

 תופעל ביישוב תוכנית א� הה� אלו הקובעי�. שעל פיה� יישק דברמאוד ח דומיננטיי� ובגורמי כ

 הפעלתשיתו� פעולה ובכ� לסכל את סכסוכי� פנימיי� בי� מנהיגי� יכולי� להכשיל . או לא

רלבנטיי� משתרבבי� לתהלי� קבלת � נראה שלעתי� שיקולי� לא,  לכ�בנוס�. התוכנית ביישוב

 .ההחלטות

, כ�לפי. ישובי� הערביי� נמוכה ביותריבית חברת� כלכלית הרמה ה– וסדרי עדיפות קשיי תקציב .2

מעבר . יותר מקידו� בריאותהתקציב מצומצ� ומיועד בדר� כלל לצרכי� הנחשבי� לדחופי� 

� דוחק את  והוא, הארגוני� הפועלי� בתחו� קידו� בריאות פועלי� א� ה� בתקציב מצומצ�, לכ

במורד סול� העדיפויות ועל אחת כמה וכמה את ההתאמה התרבותית ) מניעה(קידו� הבריאות 

 .  הערביתאוכלוסייה קידו� בריאות לתוכניותשל 

ישובי� י בלקויה יותר מהתשתית� ית הפיזית ביישובי� הערביהתשתי – תשתית פיזית לקויה .3

העדר ,  למשל,כ�. קידו� בריאותלתוכניות ה � שלהפעלתאת  קשותעובדה זו יכולה לה. יהודיי�

 . מדרכות להליכה בטיחותית מסכל תוכניות המצריכות תשתית מינימלית זו

התאמה "לוא משמעות המושג תחו� לא תמיד מודעי� למב הארגוני� הפועלי� –חוסר מודעות  .4

 . התאמה תרבותיתרבדי� השוני� של ואינ� מבחיני� ב,"תרבותית

 מצאנו שארגוני� ממלכתיי� שרואי� את עצמ� כאחראי� על המנדט – ארגונית�תחרות בי� .5

לקידו� בריאות מתקשי� לשת� פעולה ע� ארגוני� מקומיי� בראשית דרכ� המבוססי� על 

 . בשיתו� פעולה נובע ג� על רקע פרסונליאפשר שהקושי . יוזמה פרטית

 ערבי� דיאי� במדינת ישראל ) כגו� דיאטניות(עות ו בחלק מהמקצ–ערבי� מחסור באנשי מקצוע  .6

 בעלי מקצוע דיולכ� כל הארגוני� מתקשי� להעסיק , בלו את ההכשרה וההסמכה הדרושהישק

  .ערביי�
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  י� מסייעגורמי�  3.6.3

  :) הפעולה הכוללתכנו
 אופ
 (רמה אסטרטגית

של יה ותמיכה הדדית י סינרגלש� יצירת חזיתות פעולה כמהשילוב מדובר ב .מערכתית�פעולה רב .1

כפי שהגדיר זאת אחד ו� שומערכתית הכרחית כי�פעולה רב. הגורמי� השוני� זה בזה

לא רק בעיה של החולה עצמו אלא עניי� , בעיה תרבותית וחברתית"במדובר , המרואייני�

הפרט אינו יכול להביא לשינוי בעצמו אלא השינוי צרי� להיות שינוי כוללני ,  כלומר".חברתי

  .חברתיו

דוגמת מערכת  (תוכנית בתכנו� ובהפעלת ה–תו� פעולה ע� גורמי� שוני� בקהילה חבירה ושי .2

�). אנשי דת, מובילי דעה(וע� דמויות מפתח בקהילה ) ס"מתנ, רשות מקומית, קופת חולי�, חינו

הוא ,  לכ�בנוס�. הפעולה מאפשר היכרות ע� השטח ודריסת רגל בתו� היישוב והקהילהשיתו� 

מאפשר להתבסס על תשתיות פיזיות וארגוניות קיימות ועל ההכרה והמוניטי� של השותפי� 

  . התשתית הקיימת משמשת ג� כערו� להפצת התוכניות. המקומיי�

את , )דוגמת חמולות(ח ומוקדי הכאפשר לזהות את . חברתית בקהילה�הדינמיקה הפוליטית .3

שיכולי� לתמו� , את בעלי התפקידי� הרלבנטיי� ואת מנהיגי הקהילה, רשתות הפיקוח החברתי

 הקפדה על שיתו� כל המושגת באמצעותממלכתיות /ניטרליות, לפיכ�. האו להכשילבתוכנית 

, "נטרל מוקשי�ל"מגדילה את הסיכוי , הצדדי� המעורבי� ואי צידוד בקבוצה מסוימת בקהילה

 . לגייס תומכי� ולזכות בשיתו� פעולה של הקהילה

 מכיר) במשולש או בדרו�, בית בגליל� ב�(צוות ערבי ומקומי  – צוות מפעיל מקרב אוכלוסיית היעד .4

הנורמות המקובלות את והחברתית בקהילה הדינמיקה את ,  אורחות התרבות אתהיטב

או אז הוא . דמויות מוכרות בקהילה להתבסס על יכולהצוות המוביל , יתרה מכ�. אוכלוסייהב

 ".אחד משלנו"מזוהה כ

לצד היתרו� האמור לעיל הטמו� בשייכותו של הצוות  – או המטפל/הכשרת הצוות המפעיל ו .5

 יהיו נסתרי�  מסוימי� שחסמי� תרבותיי� או קשיי�קיי� חשש המטפל לאוכלוסיית היעד

כבני ה� הצפת הקשיי� והחסמי� העומדי� בפני הצוות על ידי  אנשיהכשרת, לפיכ�. מעיניו

עמ� ה� מתמודדי� באופ� אישי שקניית כלי� לפירוק החסמי� הוכמטפלי� חיונית ל קהילהה

 .וחברתי

למרות המבנה , על כ�. תזונההמרכזי במשפחה והיא אמונה על   תפקידאישהל – שהימעמד הא .6

דפוסי התנהגות הבריאות במשפחה  שיכולות לשנות את ה� אלו נשי� ה, המשפחתי הפטריארכלי

 . ותוכניות ההתערבות מתמקדות בהעצמת�

ת ביצירת שינוי ווחת מסייע הרשת החברתית הצפופה וההתנהגות הקונפורמית הר�–מבנה חברתי  .7

, התגברה על החס� התרבותי בצורה מכבדת תרבות" פורצי דר�"ברגע שמסה קריטית של 

 .  אות� בסביבת� הקרובה ה והפיצ  מסרי� מקדמי בריאותההטמיע

שימוש ). נוצרית, סלמיתומ, דרוזית(האוכלוסייה הערבית י בחיי שמעותפקיד מת לדת – דת .8

יכולי� להוות מנו� להצלחת , תוכניותבמסגרות דתיות וגיוס אנשי הדת לתמיכה ב ובתכני� דתיי�

 . על ידי הקניית לגיטימציה לתכני� ולמסגרת ההפעלהתוכניתה
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 תוכניתה. הערכי� והחברה, הנורמות,  המסורת ע�בלי יצירת התנגשותיאותיי� קידו� יעדי� בר .9

 תוכל להכיל את מהלכיה מבלי שתחולל חברהכ� שה, צריכה לפעול תו� כיבוד התרבות וערכיה

זוהי פעולה . השינוי צרי� להיות יחד ומתו� החברה": לדברי אחד המרואייני�. מהפכות גדולות

  ".א שוברת את הכללי�שמרחיבה את המסגרת אבל ל

גור� זה מסייע בשלב התכנו� לזיהוי צרכי� ולמיפוי  – נתוני� וייעו� מומחי�, התבססות על ידע .10

העמדות  , ותסהתפי, התרבות, ההאוכלוסייאלו ה� אמצעי� להכרת , במקביל. המצב הקיי�

�ייעי� לפעולות גורמי� אלה מס,  לכ�בנוס�. בי�שעלולי� להוות חסמי� מע$, וחותוהנורמות הר

 .תוכניתההערכה לבדיקת האפקטיביות של ה
  

  ):תכנו
 אופ
 פעולה בתוכנית ספציפית(רמה טקטית 

זיהינו מודל פעולה אשר ממפה את .  העצמה קהילתית לקידו� בריאות מותא� תרבותיתתוכניות .1

משותפת צורכי קהילת היעד הספציפית תו�  שיתו� קבוצת פיילוט של נשי� מתו� הקהילה ובנייה 

א�  (המצד אחד חברות קבוצת הפיילוט מהוות נציג&ת של צורכי האוכלוסיי. תהשל התוכנית ִא

ומצד אחר ה� מסייעות בבניית התוכנית ) לגבי צור� שאותר מראש או שעלה תו� כדי הפעילות

במהל� ההפעלה עולות התנגדויות . ומסייעות בהפצתה בקרב שאר חברות הקהילה) העצמה(

. שעמ� התוכנית צריכה להתמודדווחי� בחברה שמשקפות את החסמי� הר�, בוצהמחברות הק

משתתפות התוכנית יכולות לסייע ולקד� את הפצת התוכנית וה� מקנות לגיטימציה להשתתפות 

 . רחבה בה על ידי יצירת מסה קריטית לשינוי חברתי

י� שוני� בקהילה ושל  ובה נציגי� של גורמ– תרבותית�הקמת ועדת היגוי ארצית ומקומית רב .2

 מגייסת שותפי� לפעולה ,פעולה זו מכשירה את הקרקע לקראת הפעלת התוכנית. אנשי מקצוע

בה מפותחת שבמקרי� רבי� זוהי ג� הזירה המקצועית . וממקמת את התוכנית בשיח הקהילתי

 .התוכנית

ה לקהל יעד  התאמת המדיו� והתכני� תו� ניסיו� ליצור ערו� הפצה חדש שיפנ– אתר אינטרנט .3

 . צעיר

 הסתייעות במובילי דעת קהל בעלי השפעה בחברה הערבית – גיוס דמויות מפתח בחברה הערבית .4

 . כדי ליצור לגיטימציה לפעילות מקדמת בריאות שאינה מקובלת חברתית כיו�

 אווירה נינוחה שאינה מזוהה ע� חולי כדי לקד�  יצירת–" כי�"שילוב פעילות הסברה ביו�  .5

 .דמי� בריאותמסרי� מק

ל למציאת מענה רלבנטי  מדובר בבעל עניי� מתו� הקהילה שמזהה צור� ופוֵע– "משוגע לדבר" .6

גור� זה יכול להיות שות� מרכזי מתו� הקהילה לקידו� תוכניות או להוביל . לצור� ייחודי זה

 .בעצמו ולעמוד בראש תוכנית עצמאית

 
  .נספח בפירוט ב 'ר, �יייפ ספצבנושאי� טקטיתהרמה אופ� ההתמודדות ב לגבי 
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 מטה
/ אנשי שטח 

 שירות נותני

 מקבלי השירות/ קהילת יעד 

  דיון וכיווני פעולה . ו 

אילו להצלחנו לזהות במחקר . י� ושימושיי�הקריטריוני� שפותחו בתחילת המחקר רלבנטי

ניתוח העומק מאשש ומשלי� . לאאילו ל ומתייחסי�קריטריוני� של התאמה תרבותית הארגוני� 

עוסקי� בהתאמה תרבותית במידה פתח מספר ארגוני מש, לפיכ� את הממצא שעלה בשלב המיפוי

מדגיש את התחומי� הספציפיי� הניתוח , כמו כ� . כאשר עיקר הדגש הוא על תרגו� לערבית, מוגבלת

  .בה� חשוב להשקיע יותרש

  

ויש בכ� הישג , אוכלוסייה הערביתקרב  מופעלות ג� בבאר� לקידו� בריאותות מובילהרוב התוכניות 

חלק . ונות רבה במידת ההתאמה התרבותית שנעשית לתוכניות אלוקיימת ש, ע� זאת. לא מבוטל

 והדבר תור� רבות לפיתוח תוכניות ,תחו תשתיות מרשימות להתאמה תרבותיתימהארגוני� פ

 אוכלוסייהל �  יה יסוכלו לכלל האשמיועדות הערבית וכ� להתאמת� של תוכניות אוכלוסייהחודיות ליי

  .  הערבית

  

, דת, היעדאוכלוסיית צרכי� ייחודיי� של  ,למשל, לל רבדי� שוני�המושג התאמה תרבותית כו

נתוני� , תשתית פיזית והו� אנושי, ח בחברהויחסי כ, שפה, פוליטיקה מקומית, מבנה חברתי, תרבות

,  התאמת תכני�אמצעות בהתממש בפועל לההתאמה תרבותית יכול. אפידמיולוגיי� ודמוגרפיי�

הכשרת , מתכונת הפעלה, מסגרת הפעלה, מיקו� הפעלה, שעות הפעלה, ערוצי הפצה, התמונות, עיצוב

 שהארגו� יזהה את מסוגלותו לבצע התאמה תרבותית בהתייחס למכלול חשוב מאוד. הצוות המפעיל

כדי , זאת .את נקודות החולשה ולזהותהשגה י נב שיוכל להגדיר לעצמו יעדי�  כדידלעילהרבדי� 

  ).דוגמת שיתו� פעולה ע� ארגוני� אחרי�(י� באמצעי� שונעל כ� יוכל להתגבר ש

  

סיונ� של י שארגוני� יכירו את הרבדי� השוני� של התאמה תרבותית חשוב לחשו� אות� לידע ולנכדי

ה� בהקשר של אופי ההתארגנות , ארגוני� אחרי� שכבר פועלי� בכיוו� של התאמה תרבותית גבוהה

לה בי� ארגוני� בפרויקטי� ספציפיי� יכול ליצור פעו �שיתו. וה� לגבי ההתאמות הספציפיות שנעשו

 אול� אי� בה� תחלי� לפיתוח ,סיונ� של אחרי� והסתייעות בה� בטווח הקצריללמידה מנהזדמנויות 

�מצאנו . תשתית ארגונית התומכת בהתאמה תרבותית בטווח הארו

 בכל רמות הפעילות של יונחלנושא ההתאמה התרבותית רצוי שכי 

ברמת המדיניות המוצהרת וברמת המטה וכלה באנשי  החל ;הארגו�

א� ארגו� מעוניי� להגיע לרמה גבוהה . הצוות הבאי� במגע ע� השטח

חשוב שהמסר יחלחל ויוטמע בכל הרמות אזי , של היענות תרבותית

 שההצהרה בדבר התאמה תרבותית לא תישאר כדי ,הארגוניות

הרבדי� הכלולי� במושג התאמה של  ק�רד לעומחשוב שמטה הארגו� ֵי. "אות מתה"בבחינת 

באילו רבדי� של התאמה ,  כלומר–יגדיר את יכולתו ואת יעדיו לגבי התאמה תרבותית , תרבותית

. תח תשתיות ארגוניות בהתא� ויַפ–תרבותית בכוונתו לעסוק מתו� מכלול הרבדי� הכלולי� במושג 

 לתת כדי קהילת היעד  הצוות בשטח לבי�בי� אנשיהכנה זו הכרחית ליצירת שיתו� פעולה פורה והדוק 

  .מענה לצרכי� הספציפיי� של השטח ולצקת ליעדי� שהציב המטה תוכ� קונקרטי מותא� תרבותית
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 המייצרי� ,מצאנו כי לעתי� ג� ארגוני� בעלי תשתית ארגונית מבוססת לתמיכה בהתאמה תרבותית

 הכשרת  שלקריטריו� לב מספקת למייחדי� תשומתאינ�  , הערביתאוכלוסייהתוכניות מיועדות ל

א תנאי ינראה שבעיני ארגוני� מסוימי� עצ� העובדה שהצוות מגיע מאוכלוסיית היעד ה. הצוות

חשוב שיעבור הכשרה , ג� כאשר הצוות המפעיל בא מקרב אוכלוסיית היעד.  ולא היא�  קימספ

וכלוסיית היעד ושלה� קנה כלי� ודרכי התמודדות ע� חסמי� תרבותיי� של אבהתאמה תרבותית וִי

  . עצמ�

  

מהראיונות שקיימנו עולה כי פעילות מקדמת בריאות כרוכה בשינוי חברתי מהספרות המקצועית ו

חשוב לרתו� למלאכת השינוי , לפיכ�.  כולהשאינו בר מימוש על ידי הפרט הבודד אלא על ידי החברה

 לייצר קונצנזוס חדש כדי ,י� שוני� תו� יצירת שיתו� פעולה בי� ארגונ,גורמי� שוני� בתו� הקהילה

, מערכת הרווחה,  ובכלל זאת מערכת החינו�–חבירה של גורמי� שוני� . ולהביא לשינוי התנהגותי

. עשויה לחולל שינויהיא  תייצר סינרגיה של הכוחות הקיימי� בשטח ו–השלטו� המקומי ואנשי הדת 

ולהיעזר ברשתות החברתיות ,  לגייסאות� נית�שחשוב לזהות את גורמי המפתח בקהילה , על כ�

  .ובתשתיות הקיימות שלה�

  

מומל� לכל הארגוני� לאמ� אסטרטגיה של התאמה תרבותית כבר בשלבי� מוקדמי� של פיתוח 

זיהינו שהתאמות . ייעודיותשכ� נמצא שההישגי� היו גבוהי� במיוחד בתוכניות , תוכניות התערבות

לתה מצריכות הרבה יותר מאמ� ומעמיסות יותר על עשות בתוכנית תו� כדי הפעישצריכות לה

ו בחשבו� כבר בשלב הובא של התאמה תרבותית �ירלבנטיהמערכת מאשר תוכניות שהקריטריוני� ה

  . הפיתוח והתכנו� של התוכנית

  

�חשוב לזהות אילו גורמי� עשויי� לסייע ליישו� מוצלח של התוכנית ואילו גורמי� עלולי� , מעבר לכ

את הגורמי� המסייעי� חשוב לרתו� להצלחת התוכנית ואת הגורמי� המעכבי� . וע�להיות לו לר

הקונפורמיות בחברה הערבית עלולה , לדוגמה. סייעי�מחשוב לנטרל או להפו� בדר� יצירתית ל

, ע� זאת. דתית או תרבותית, ליזו� שינוי התנהגותי שאינו מקובל חברתית" פורצי דר�"להקשות על 

 לאחר אוכלוסייה עשויה להקל על הפצת מסרי� מקדמי בריאות בקרב כלל האותה קונפורמיות

  .שנעשתה פריצת הדר� הראשונה

  

הוא בח� ה� את הפעולות שה� נוקטי�  .ארגוני� העוסקי� בקידו� בריאותבמחקר זה התמקד 

מוב� שגורמי� .  לש� כ�עוד יכולי� לעשותה� את הפעולות שה� התאמה התרבותית וה� ודילק

משרד הבריאות יכול לפתח סטנדרטי� מחייבי� להתאמה , בי� היתר. � יכולי� לתרו� לעניי�נוספי

האוניברסיטאות , כמו כ�. ל"סיו� בחויומהנבאר� ארגונית �וליצור הזדמנויות ללמידה בי� תרבותית

והמכללות יכולות להגביר את המאמצי� לגייס מועמדי� מתאימי� מהאוכלוסייה הערבית לתוכניות 

    .רפואה וקידו� בריאות, סיעוד, כגו� תזונהרלבנטיות די� לימו

  

לבחו� באיזו מידה ההשקעה בהתאמה תרבותית משתלמת מבחינת השגת יעדי בריאות  חשוב 

אנו ממליצי� לבחו� במחקר עתידי את יחסי העלות מול התועלת של תוכניות מותאמות . מוגדרי�

  . יאות של תוכניות שהותאמו תרבותית לכאלו שלאתוצאות במדדי ברתרבותית על ידי השוואה בי� 
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  :�הנושאי� נוספי� שיש לחקור ולהתעמק בה� בעתיד 

ככלי� להעברת מסרי� של קידו� בריאות , יעילות� של אמצעי תקשורת ואמצעי הפצה נוספי� �

 לאוכלוסייה הערבית 

  רצית שברמה האלעומת זו של התאמה תרבותית ברמה המקומית יה וחסרונותיהיתרונות �

 ת� להצלחהגורמי�ובחינת מקרי� של תוכניות מוצלחות ניתוח  �

אוכלוסיות בתו� � י� לקידו� בריאות של תתרלבנטיהבדלי� במאפייני� התרבותיי� ה �

  ) 'נוצרי� וכו, דרוזי�, י�וכולל בדו(האוכלוסייה הערבית 
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  קריטריונים לתחומים הספציפיים: נספח א

פירוט זה משלי� את . להל� פירוט האתגרי� הספציפיי� לפי התחומי� השוני� של קידו� בריאות

  . 3הרשימה המופיעה בלוח 

  ספציפיים לנושא העישוןאתגרים . א

שיעור העישו� גבוה יותר  הערבית הבקרב האוכלוסיי, אוכלוסייה היהודיתת הלעומ .עישו� ומגדר .1

התפשטות ע� . חוכלהעישו� קשור אסוציאטיבית לגבריות ו. בקרב גברי� ונמו� יותר בקרב נשי�

 �  .שיעורי העישו� בקרב הנשי� עולי�, בקרב האוכלוסייה הערביתהמודרניזציה תהלי

 ,הדבר נובע .  מאשר היהודי�להתחיל לעש� בגיל צעיר יותר הערבי� נוטי� .גיל התחלת העישו� .2

 .  הצעירי�בקרב העישו� שלמהדימוי החיובי , בי� היתר

 המעשני� הערבי� נוטי� לעש� כמות גדולה יותר של סיגריות ביו� לעומת .אינטנסיביות העישו� .3

 .מעשני� יהודיי�

בקרב שכלה השרמת הככל שמדיווחי� אנקדוטליי� עולה  .הקשר בי� עישו� להשכלה .4

 .הפו� מהדפוס באוכלוסייה היהודית(שיעורי העישו� עולי� ,  יותרהגבוההאוכלוסייה הערבית 

יש שורשי� היסטוריי� בקרב האוכלוסייה הערבית  לעישו� .שורשי� היסטוריי� ותרבותיי� .5

 .י�ותרבותיי� עמוקי� המקבלי� ביטוי בשירה ובפתגמ

לעישו� יש חלק מאוד חשוב בתהלי� האירוח ובאירועי� ,  באוכלוסייה הערבית.עישו� ואירוח .6

 .מצופה שמארח יציע סיגריות ושהאורח יקבל אות� ויעש�; החברתיי�

 הערבית מודגש הקולקטיב וחשיבות ההרמוניה בי� אוכלוסייהב. עישו� וסולידריות חברתית .7

� זהמנעות מעישו� או מחאה נגד עישו� בדר� כלל מתנגשי� ע� עריה; הפרט לחברה. 

זאת .  באוכלוסייה הערבית קיימת מודעות יחסית נמוכה לנזקי העישו� הפסיבי.העישו� הפסיבי .8

יתר בני המשפחה אינ� , ובשל המבנה המשפחתי הפטריארכלי, לרוב הגבר הוא המעש�, ועוד

 . מביעי� התנגדות וסופגי� את העישו� הפסיבי

   ע� רמות גבוהות יחסית של מתח הערבי� באר� חיי�, ככלל. עישו� וסימפטומי� נפשיי� .9

)Gross et al. 2007; Ponizovsky et al 2007; Levav et al. 2007.( העישו� היא אחת הדרכי� ייתכ� ש

 .להתמודד ע� מתח זה

 בי� היתר רלבנטיהדבר . חוקי המדינה נאכפי� פחות בחברה הערבית, באופ� כללי. אכיפת החוק .10

  .י�לחוק האוסר עישו� במקומות ציבורי

  ספציפיים לנושא תזונהאתגרים . ב

 התפרנסה מחקלאות דבר שאפשר לה נגישות האוכלוסייה הערביתרוב , בעבר. חברה במעבר .1

לא הייתה באפשרות , בשל העוני שבו הייתה שרויה רוב האוכלוסייה, במקביל. לאוכל בריא
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 המעבר לאורח ע�. המשפחה להרשות לעצמה מאכלי בשר ומאכלי� עתירי שומ� בתדירות גבוהה

 כ� שצריכת ;ושינתה את התפריט היומי, חיי� מודרני יותר הפכה החברה הערבית לחברת שפע

המזונות הפחות בריאי� תופסת נתח נכבד יותר בהרכב התזונה היומי וצריכת המזו� בכלל גדלה 

 . באופ� משמעותי

הדבר נובע בי�  .יותקרב נשי� ערביות לעומת יהוד בההרבה יותר שכיחהשמנת יתר  .יתר� השמנת .2

יש טענה כי  .לי וה� מהבדלי� בנסיבות ובאילוצי�אהיתר ה� מהבדלי� בתפיסה של מבנה גו� איֵד

 ,נשי� ערביות גבוהה במקצת מהצריכה בקרב היהודיותהנצרכת על ידי כמות הקלוריות היומית 

לתוצאה אול� האפקט המצטבר של ההפרש הקט� הזה יחד ע� אי ביצוע פעילות גופנית גר� 

 . העגומה של השמנת יתר בקרב נשי� ערביות

לאחר . אישה רווקה נוטה לטפח את עצמה ולדאוג למשקלה כדי למצוא שידו� טוב. דימוי גו� .3

 להזניח את עצמ� וזה  נוטותהחתונה ובעקבות הלידות והעיסוק המתמיד בצורכי המשפחה הנשי�

מלאה הוא סימ� לעושר /להיות שמנה, תובקרב נשי� מבוגר. בא לידי ביטוי בי� היתר בהשמנה

 .ולבריאות

 מספר ההריונות של , וככלל, ריו�יקיימת תפיסה שחשוב לאכול הרבה בזמ� הה. הריונות והשמנה .4

  . נשי� יהודיותגדול יותר מזה שלנשי� ערביות 

 . קיימת פחות מודעות לתזונה נכונה ולקשר בינה  לבי� בריאות. מודעות .5

לא רק  (לטעי� ביותרנחשב ) כגו� בשר כבש( אוכל רווי שומ�. ל ספציפיי� סוגי אוכיתפיסות לגב .6

דבש מרפא ושמ� זית הוא ,  מושרשי�מיתוסי� דתיי�על פי ). במיוחדהערבית א� ש� בחברה 

 .טוב

נהוג להגיש הרבה אוכל לאורחי� וקיי� לח� חברתי לא לסרב לאוכל המוגש על ידי . אוכל ואירוח .7

 .חד באירועי� כגו� חתונות במיובולטהדבר  .המארח

בעיד אלפטר ועיד ). לאחר הצו�( נהוג לאכול הרבה ממתקי� בערב �ברמאדא. אוכל וחגי� .8

 .אלאדחא נהוג לאכול הרבה בשר כבש

, יתר� לפעמי� לאכילת� גורמי�וה,  יחסית בחברה הערביתי�רגשות אלו שכיח. תסכול ועצבנות .9

 .במיוחד בקרב נשי�

א� היא חייבת להגיש את המאכלי� שהבעל , ית להכנת האוכלשה אחראיהא. מעמד האישה .10

יש לה� פחות זמ� להשקיע בהכנת , וככל שהנשי� יוצאות יותר לעבודה.  לאכולי�והילדי� רוצ

 .אוכל בריא

 בלי לתכנ� מראש בצורה , נהוג לערו� קניית מצרכי� בצורה ספונטנית.דפוס עריכת קניות .11

 את תפריט הארוחות מושכלת



 

  45

ישובי� ערביי� אי� יי� בכולרממכולות ובחנויות הב. יי�טטל מאכלי� בריאי� ודיאזמינות ש .12

בשל עלות� , מהביקוש המועט למוצרי� אלו, בי� היתר, יתכ� שהדבר נובעי. היצע של מאכלי� אלו

 .ובשל העדר המודעות לחשיבות�

. עו� מקצועיממעטי� לפנות ליי, כאשר עושי� דיאטה בחברה הערבית. מיעוט פנייה לדיאטניות .13

 . ממיעוט הדיאטניות הערביות, בי� היתר, הדבר נובע

שהאישה תאכל יחד ע� הילדי� כשאלו חוזרי�  מצופה. מועדי הארוחות אחר הצהריי� ובערב .14

 .ושוב ע� הבעל כשהוא חוזר יותר מאוחר מהעבודה, מבית הספר

בשני� . העול� המערביקיימת נטייה לחקות דפוסי אכילה שליליי� של . אוכל מוכ� ואוכל מהיר .15

  . �י ביישובי� הערבי מתפשטותהאחרונות  רשתות האוכל המהיר

  ספציפיים לנושא פעילות גופניתאתגרים . ג

בקרב האוכלוסייה הערבית נמו� יותר  שיעור העוסקי� בפעילות גופנית .עיסוק בפעילות גופנית .1

 .24במיוחד בקרב נשי� מעל גיל ,  האוכלוסייה היהודיתמזה שבקרב

 התפרנסו �  גברי� ונשי� �ערבי� עד לאחרונה חלק משמעותי מה. עיסוק בעבודות פיזיותירידה ב .2

ע� הדעיכה של תחו� החקלאות בחברה הערבית  והמעבר של . מעבודות פיזיות ובייחוד מחקלאות

נעל� אפיק משמעותי לפעילות , הגברי� לעבודות פחות פיזיות והנשי� לעבודה במשק הבית בלבד

 .וטר� נמצאו לו תחליפי� הולמי�, גופנית

יקרי� ולכ�  חלק מאפיקי הפעילות הגופנית  כגו� מכוני כושר ובריכות שחייה. מחסומי� כלכליי� .3

 . אינ� זמיני� לחלק גדול מהערבי�

מתאימות ה מדרכות אי�ישובי� הערביי� יברוב ה. מחסור בתשתיות ציבוריות מתאימות .4

 .יהיכות שחבֵר, מכוני כושר, אולמות ספורט:  כגו�,ט אחרי�הליכה וג� אי� מתקני ספורמסלולי ל

שה� האחראיות הבלעדיות לגידול� ולטיפול בה� ובב� , לנשי� ע� הרבה ילדי�. מחסור בזמ� פנוי .5

 .קשה למצא זמ� לעיסוק בפעילות גופנית, הזוג ולעתי� במשפחה הקרובה של ב� הזוג

סוק בפעילות גופנית הוא יניעי� העיקריי� לעבקרב היהודי� אחד המ. אללהיות רזה אינו איֵד .6

שלפי , ובמיוחד בקרב נשי� מבוגרות, מניע זה קיי� פחות באוכלוסייה הערבית. רזותהרצו� ִל

 . מלא הוא סימ� לעושר ולבריאות/להיות שמ�, התפיסה שלה�

רי�  גבמעורבת של דבר המונע פעילות גופנית ;בחברה הערבית יש דגש חזק על צניעות. צניעות .7

 .הליכה במקומות ציבוריי�בוכ� מונע מאישה בודדת לעסוק בריצה או , ונשי�

  סוכרתספציפיים לנושא איזון האתגרים . ד

אוכלוסייה הערבית גבוהי� קרב הבשיעורי הדיווח העצמי על סוכרת .  גבוהי�סוכרתשיעורי  .1

ות לערביות גדולי�  הפערי� בי� יהודי;במיוחד בקרב הנשי�, אוכלוסייה היהודיתמאלו שבקרב ה

 .במיוחד בקרב נשי� מבוגרות
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 בייחוד בקרב הצעירות סוכרתסטיגמה סביב מחלת היש אוכלוסייה הערבית קרב הב. סטיגמה .2

 רבי� מסתירי� את סוכרתחולי , על כ�.  שכ� הדבר עלול לפגוע בסיכוייה� לשידו� הול�,הרווקות

רועי� וכשמבקרי� אצל י בא תזונה הולמתלשמור על הדבר מקשה , בי� היתר. �תחלמ

 .קרובי משפחה/חברי�/שכני�

, אוכלוסייה הערבית שיעורי� גבוהי� של סימפטומי� נפשיי� הכוללי� מתחקרב ה ב.לח� נפשי .3

 .סוכרת איזו� האתדבר המקשה 

כגו� דגש על מאכלי� ) ראה לעיל( הערבית אוכלוסייה דפוסי התזונה השכיחי� ב.דפוסי תזונה .4

 .סוכרת הלאז� אתמקשי� , ומ�מתוקי� או עתירי ש

מקשי� , במיוחד בקרב נשי� ערביות מבוגרות,  שיעורי� נמוכי� של פעילות גופנית.פעילות גופנית .5

 ).ראה לעיל. (סוכרת איזו� האת

רכי ילדיה ורכי בעלה ואת צושה מבוגרת אמורה להעדי� את צי בחברה הערבית א.שהימעמד הא .6

רכיה ולא תשתמש ולא תכי� לעצמה אוכל מיוחד לצ סוכרתחולת לכ� אישה . על פני הצרכי� שלה

 .רכיהובזמ� הפנוי כדי לדאוג לצ

הכול "קרי האמונה ש,  קיימת נטייה לפטליז�האוכלוסייה הערבית בחלק משכבות .פטליז� .7

הדבר מביא להזנחת הטיפול בבעיות .  ולכ� אי� טע� להתערב ברצו� האל, ובידיו"מאלוהי�

שלא גורמות , סוכרתכמו ה" נסתרות"לה להיות חזקה במיוחד במחלות נטייה זו עלו. רפואיות

 .לכאבי�

למלא אחר לא  הערבית ההאוכלוסיייה בקרב י יש נט.להנחיות הרופא לטיפוללקויה היענות  .8

 סוכרתוחת התפיסה כי הצורכי� כדורי� לר�, לדוגמה.  במלוא�סוכרתהנחיות הרופא לטיפול ב

ולכ� נוטלי הכדורי� מקפידי� פחות על , יקי� אינסולי�אלו המזרשל מצב� חמור פחות מ

 . היצמדות להנחיות הרופא

מוותרי� על הדרישה חלק מהמטפלי� , לאור הבעיות בהיענות. מטפלה ויתור על היענות מצד .9

ייתכ� שיש מקו�  ; מהאוכלוסייה הערבית שיבצעו את ההנחיותסוכרתנשי� חולי מגברי� ומ

  . לא תיפגעאיכות הטיפולדי שכ,  להשקיע כא� מאמ� מיוחד

  ספציפיים לנושא תאונות ביתאתגרים . ה

ביישובי� ערביי� תשתיות רבות לקויות וה� מהוות כר פורה למפגעי� . ריבוי מפגעי� בטיחותיי� .1

  .בטיחותיי�

חוסר מודעות לקיומ� של , ראשית. יש לכ� שתי פני�.  לגבי מפגעי� בטיחותיי�חוסר מודעות .2

חוסר מודעות לאפשרות שנית� לפעול , שנית. ברשות המקומית, בבית הספר, יתמפגעי� שוני� בב

 .כדי למנוע תאונות אלו

אינ� מקפידי� על שמירת , המשמשי� מודל לחיקוי של הילדי�, ההורי�. תיתוחיהתנהגות לא בט .3

הילדי� מפנימי� התנהגות זו . חגירת חגורת בטיחות בעת הנהיגה, למשל, כמו, בטיחות בעצמ�
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 אי� הבנה והפנמה של הסכנות הכרוכות –ברמת המודעות : הבעייתיות כפולה. חקי� אותהומ

 . מתנהגי� בצורה לא בטיחותית–ברמת הפעולה , בהתנהגות זו

הדאגה לנושאי ,  מצב זה עלול לגרו� לכ� שבמסגרת האמצעי� הקיימי�.מצב כלכלי גרוע

אנשי� , למשל, כ�. געי� נמוכההבטיחות נדחקת למקו� שולי ולפיכ� ההשקעה בטיפול במפ

ע� זאת . נמנעי� מהתקנת מעקה בטיחות במדרגות הבתי� בשל מחסור באמצעי� כלכליי�

אנשי� יעדיפו לנצל את המשאבי� : הושמעה הטענה ששורש הבעיה נעו� בסדרי עדיפות לקויי�

   . בבטיחותתחת השקעה) יש יקרלמשל ַש(הקיימי� להשקעה באלמנטי� ראוותניי� 

לפיכ� לא נעשי� . ולא נית� להשפיע על הגורל" הכול מאלוהי�" יש נטייה להאמי� ש.ז�פטלי .4

לי זה לא "בקרב המשכילי� נפוצה ג� האמונה ש. מאמצי� פעילי� לטפל במפגעי� ולמנוע תאונות

אז ה� יוכלו למנוע , ה� סבורי� שא� יחנכו את ילדיה� כשורה ובצורה שונה מאחרי�". יקרה

 .תאונות מילדיה�
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   בנושאים השונים המאפייניםהתמודדות הטקטיקות עם : בנספח 

  כפי שעלו מהתוכניות שנבדקוה נציג טקטיקות להתמודדות ע� חסמי� תרבותיי� וחברתיי�זבנספח 

. טיפול בסוכרת ומניעת תאונות בית, פעילות גופנית ותזונה, מניעה וגמילה מעישו�: בנושאי� הבאי�

  .טקטיקות אלו מתמודדות ע� מאפייניה הייחודיי� של האוכלוסייה הערביתכמו כ� נבדוק עד כמה 

  

  מניעה וגמילה מעישון

 באמצעותגברי� הייתה האחת הדרכי� להתמודדות ע� העישו� הנפו� בקרב . הרחקת המעש� .1

אלא ביקשו , שנחשב למקובל ורצוי,  הנשי� לא ביקשו מהגברי� לחדול מעישו�–עקיפת המכשול 

נמנעו נזקי העישו� מרוב בני , בכ�. רבת הילדי� כדי למנוע עישו� פסיבירבת� ובִקבִקמה� לא לעש� 

  .בסמכותו בתו� המשפחה או במסורת,  ללא פגיעה בכבוד הגבר,המשפחה

דמות בריאות ומונעות עישו� פסיבי וכדי כדי להפעיל בהצלחה את הנשי� כמַק. העצמת נשי� .2

 תו� התייחסות �פותחה תוכנית להעצמת, ליתלהתמודד ע� מעמד� הנמו� בחברה הפטריארכ

שה להיות מודעת י של האהההעצמה מיועדת לפיתוח יכולת. לערכי� ולנורמות של החברה

 . נות ע� קונפליקטי� לנהל דיאלוג ע� הסובבי� אותה ולהתמודד בדרכי� שו,לעצמה

3. �רב גברי� הייתה וח של עישו� בקדר� נוספת להתמודדות ע� המנהג הר�. ת לגברי�תזמו� מודע

התוכנית זיהתה צמתי� עיקריי� . איתור חלונות הזדמנויות להחדרת המודעות לנזקי העישו�

 כמו לידה של תינוק חדש או נישואי� ומיקדה את מאמצי שינוי ,במעגל החיי� של הפרטי�

ע
 אבא לא יכולתי לבקש ": לדברי אחת המרואיינות. ההתנהגות בנקודות זמ� קריטיות אלה

 ".זוג חדש אני יכולה לעשות חוזה ולהתחיל משהו חדש�יק לעש� אבל ע
 ב�שיפס

דר� שלישית להתמודדות ע� המסורת והפתגמי� המהללי� את  הגבר המעש� הייתה . גיוס הדת  .4

 על ידי הוצאת פסוקי� תוכניתהאימאמי� סייעו ל). האימאמי�(וס מנהיגי הדת המקומיי� יג

תר עישו� הפוגע בגו� אינו מ&הבהירו כי  ובמשתמע ,בריאמהקורא� שדוגלי� בשמירה על גו� 

 בדרשות של יו� לשימושה לאימאמי� ועדת ההיגוי הכי� ערָ$והאימא� שהיה שות� ב. באסלא�

  .  את המסרי� בקרב אוכלוסיית הגברי�וטמיעי כדי שה�, שישי

, לדוגמה. ריאותשימוש באלמנט מעורר עניי� ושיחה סביב נושאי קידו� ב .הצעת תחלי� לעישו� .5

)  למסרי� החברתיי� המקובלי�מנוגד(דמה לגמילה מעישו� כדי להעביר מסר �חלוקת סיגריות

אלמנט החלוקה יצר גירוי לשיחה . בנושא עישו� במסגרת אירוח מבלי לפגוע בכבוד האורחי�

 .בנושא עישו� פסיבי
  

  פעילות גופנית ותזונה

סיס איתור צרכי� מקי� של אוכלוסיית היעד הטקטיקה נבנית על ב. וקהילתית העצמה אישית .1

 מודל של היא, למעשה. התכני� הרלבנטיי�של � מ כוח נשי מקומי לקידוו של ועל הכשרת

לאחר שלב איתור הצרכי� נבנית תוכנית בשיתו� הנשי� המשתתפות . העצמה אישית וקהילתית

חילה לזהות את ונת זאת של בניית התוכנית מסייעת מלכתת$ַמ. בה מתו� קהילת היעד
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בשלב . המחסומי� הקיימי� וכ� להצי� את הנקודות הבעייתיות שדורשות התייחסות מיוחדת

מאוחר יותר מקבלות המשתתפות ידע וכלי� כדי שישמשו כמפיצות של המסרי� הבריאותיי� 

  .בנושא תזונה בקרב הקהילה שלה� תו� הכרת הקהילה ושימוש בערוצי� המקובלי� בה

טקטיקה זו מתמקדת במת� פתרו� נקודתי ומעשי . סמי� לשינוי אורחות חיי�מת� פתרונות לח .2

הטקטיקה מחויבת . בפניה� עומדות נשי� ערביות המעוניינות לרדת במשקלשלחסמי� ספציפיי� 

הוכ� ספר מתכוני� לבישול מאכלי� , לדוגמה. לפתרונות פרגמטיי� לצרכי� שאותרו מראש

ספר זה ענה על הצור� להמשי� . ור מינימלי על מרק� וטע�מסורתיי� בצורה בריאה יותר ובווית

דוגמה נוספת היא  . להכי� אוכל מסורתי ונת� מענה שאפשר היה לעשות בו שימוש בחיי היו� יו�

דוגמה . מנוי חינ� לחדר כושר שנת� מענה ישיר ונקודתי לקושי הכלכלי של הנשי� לממ� פעילות זו

 דיאטנית בשעות הבוקר וגמישות במקו� המפגש בהתא� שלישית היא קביעת מועדי פגישות ע�

 .לצרכי� ולקשיי� העומדי� בפני הנשי� הערביות
  

  טיפול בסוכרת

באות� חסמי� יהיו שבויי� המקומיי�  שאנשי הצוות ייתכ�, כאמור לעיל. מטפלהדרכת צוות  .1

ווקא לכ� הוחלט למקד את ההתערבות ד. תרבותיי� ולעתי� א� לא יזהו את החסמי� ככאלו

, הצוות בטיפול במחלת הסוכרתחיזוק הידע והמיומנויות של ל מעבר, בטקטיקה זו. בצוות המטפל

. מציפי� את קשייו של הצוות המטפל כאשר הוא צרי� להעביר מסרי� הנוגדי� את תרבותו

הוא הכלי החדשני שעשוי לתרו� בעקיפי� ) ולא בחולי� עצמ�(בצוות הרפואי ; ההתמקדות

 .הסוכרת של החולי�לשיפור איזו� 

קהל היעד . פנייה לכמה אוכלוסיות יעד יחדטקטיקה זו מתאפיינת ִב. התערבות הוליסטית .2

כגו� , במחקר מקדי� זוהו חסמי� שמפריעי� לה� לטפל במחלה. הראשו� הוא חולי סוכרת ערבי�

התוכנית יצרה כלי� . רמת ידע נמוכה באשר למחלה ולדרכי הטיפול בה או קשיי� כלכליי�

קהל היעד השני . הרצאות או מת� כס� לרכישת תרופות, לדוגמה; להתמודדות ע� חסמי� אלה

ההתערבות פועלת להגברת מודעותה למחלה ולצמצו� . הוא הקהילה הסובבת את חולי הסוכרת

הסטיגמה במסגרת הרצאות בבתי ספר לתלמידי� ולהוריה� ובמסגרת אירועי� חווייתיי� 

 .אחרי�
  

  מניעת תאונות בית

התוכנית מובנית וכוללת חומרי לימוד המותאמי� לצורכי  �תוכנית לימודי� בית ספרית מובנית .1

המותאמת  , חוברת עבודה לתלמידהתוכנית כוללת. )סוגי פגיעות, איורי�, שפה(האוכלוסייה 

 למערכת תוכניתהכנסתה של ה. מדרי� למורהוכ� ) מבחינת סוגי הפגיעה הנפוצי�(לגילי� השוני� 

�סדר היו� של היישוב ושל קהל בתכני� מיקמה את ה כחלק מתוכנית הלימודי� בעצ� החינו

ילדי� , מורי� �  משק� את שלושת השותפי�שבנושא  הרצאות להורי� ונתניכ�  ו  כמ.היעד שלה

   . שינוי בתחו� של מניעת תאונותל משמעותי כגור� –הורי� ו

 
המטרה היא  �  ושא מניעת תאונותמהות מהקהילה בנימהות מדריכות אי א� העצמת קהילה .2

 לבתי� של נשי� בקהילת� וכנסיישבזיהוי מפגעי� בטיחותיי� כדי  מהקהילהלהכשיר נשי� 
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ההסתייעות בנשי� מקומיות .  הטבעיתת�בסביב ותיתחי ליצור סביבה בטכיצד אות�  יכודריו

יצוע של היא מגדילה  את הנגישות לקהל יעד ומאפשרת כניסה לבתי� וב": פותחת דלתות"

  . הלכה למעשה בזירה הביתית המוכרתהדרכה

  

  תמודדות הטקטיקות עם המאפיינים בנושאים השוניםה

� של מאפיינישזיהינו בתוכניות מתמודדות ע� ה) לעיל(חודיות יבחנו באיזו מידה הטקטיקות הי  

אחד כל .  הערבית בנושאי� השוני� של קידו� בריאותאוכלוסייהיחודיי� ליהתאמה תרבותית ה

 או בהתאמה של תוכנית תוכניתחודית בבנייה מראש של יי� אלו בעצ� מזמי� התייחסות ימאפיינמ

ראיונות ע� מתו� י� אלה זוהו מתו� סקירת ספרות מקיפה וכ� מאפיינ.  הערביתאוכלוסייהקיימת ל

   .1בלוח בת ובאמ) מאפייני�(ת של האתגרי� הרשימה המפורט. מומחי� בחמשת הנושאי�

  : הקשר בי� הטקטיקות לאתגרי� על פי שני מדדי�ת אבדקנו 

 עקי�/ישיר באופ� מאפיי� מידה הטקטיקה מנסה להתמודד ע� הובאיז �
  חלקי/מלא באופ� מאפיי� מידה הטקטיקה מנסה להתמודד ע� הובאיז �

  
הציו� נקבע על פי הטקטיקה שנתנה את . י� נתנו ציו� בכל אחד מהמדדי� לעילמאפיינלכל אחד מה

 אול� טקטיקה אחת ,א� חלק מהטקטיקות נתנו מענה חלקי ועקי�: למשל. מקי� ביותרהמענה ה

להראות כי זיהינו  מענה כדי  ,זאת". מלא וישיר"המדד קיבל ציו� , לפחות נתנה מענה מלא וישיר

נתנו , י�מאפיינבה� הטקטיקות ניסו לתת מענה ישיר ומלא לשבאות� מקרי� .  המסוי�מאפיי�ל

 שלא תמיד אנו סבורי�חשוב לציי� כי  .יות לאופ� ההתאמה התרבותית שנעשתהדוגמאות קונקרט

ר וליצכדי בתחו� מסוי� ) מאפיי�מרכזיותו של הבכמוב� תלוי ג� (י� מאפיינצרי� לתת מענה לכל ה

ע� זאת חשוב שבעלי העניי� יהיו ערי� לכל אחד . אוכלוסייהשינוי ולקד� את בריאותה של ה

ואילו אינ�  רוצה לתת מענה תוכניתי� המאפיינלו מיבר בשלב התכנו� לאי� ויחליטו כמאפיינמה

ל וי� תהיה מדורגת ויהיה נכו� יותר להחליט לטפל קוד� כמאפיינלעתי� ההתמודדות ע� ה. בתחומה

ר תשתית להתמודדות ויצי מתו� הנחה שפירוק� של אלו יסייע ולעתי� א� , יותר"קלי�"י� מאפיינב

  . המש� התהלי�י� נוספי� במאפיינע� 

  

  )1לוח ב(ינים בנושא עישון יהתייחסות למאפ

 �חודיי� המזמיני� התייחסות בהתאמה תרבותית של תוכניות למניעה יי� הימאפיינ העשרתמתו

  : וגמילה בעישו� מצאנו כי

  מלאה וישירהיש התייחסות , אחד מאפיי�ל �
  עקיפה וחלקיתי� יש התייחסות מאפיינ לחמישה �
   הייתה התייחסותכלל לא י�מאפיינ לארבעה �

  
צמצו� העישו� ,   כי בשלב זה,תכ�יי.  שזכה להתייחסות מלאה וישירה הוא העישו� הפסיבימאפיי�ה

הדורשי� התייחסות מורכבת לרבדי� , י� אחרי� מאפיינהתמודדות יותר מאשר � הפסיבי נתפס כבר

�  . הערביתאוכלוסייהוחי� בנושא העישו� בחברתיי� ותרבותיי� הר
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שורשי� , אינטנסיביות העישו�, עישו� ומגדר:  שזכו להתייחסות חלקית ועקיפה ה�המאפייני�שת חמ

הטקטיקות שפותחו מנסות . עישו� וסולידריות חברתית, עישו� ואירוח, � ותרבותיי�יסטורייה

טקטיקה של הצעת תחלי� לעישו� מנסה להתמודד ע� : למשל. להתמודד באופ� עקי� ע� אתגרי� אלו

וכ� מרמזת ) הדמ�סיגריות( שהמארח יגיש סיגריות בכ� שהיא נותנת תחלי� מלאכותי לעישו� היהציפי

  . על כ� שהעישו� אינו רצוי בביתו של המארח
  

העישו� וסימפטומי� נפשיי� ואכיפת , קשר בי� עישו� להשכלה, גיל התחלת עישו�: י�מאפיינלארבעה 

  .החוק לא הייתה כל התייחסות בטקטיקות שזיהינו
  

 )2לוח ב( התייחסות למאפיינים בנושא פעילות גופנית 
 :יחודיי� בנושא פעילות גופנית מצאנו כיי ההמאפייני�מתו� שבעת 

 מלאה וישירה יש התייחסות חמישהל �
 חלקית וישירהיש התייחסות אחד ל �
  הייתה התייחסותכלל לא אחדל �
  

מחסומי� : מאפייני�ע� חמישה כי שתי הטקטיקות ניסו להתמודד באופ� ישיר ומלא עולה  לוחמה

. להיות רזה אינו אידאל וצניעות, מחסור בזמ� פנוי, מחסור בתשתיות ציבוריות מתאימות, כלכליי�

שאלו תשלבנה בהמש� ג� את כדי ונות מראש לקהילת הנשי� בשלב הראשו� טקטיקות אלו מכ&

מסלולי הליכה מסודרי� ר קהילתי הקימו הנשי� נג& בטקטיקה של ִס,למשל. הגברי� של הקהילה

  .בכפר ובכ� יצרו תשתית לפעילות פיזית לקהילה כולה
  

 הערבית בצורה ישירה א� אוכלוסייההטקטיקות התמודדו ע� שיעורי� נמוכי� של פעילות גופנית ב

ירידה בעיסוק "ל. אוכלוסייה� שה� פנו ישירות לאוכלוסיית הנשי� בלבד ולא לכלל הוכיו, חלקית

  . לא יוחדה תשומת לב כלל "בעבודות פיזיות
  

 )3ב(התייחסות למאפיינים בנושא תזונה 
 � : כייחודיי� בנושא תזונה מצאנוי  ההמאפייני� 15מתו

 מלאה וישירהיש התייחסות לחמישה  .1

  עקיפה וחלקית יש התייחסות לשלושה .2

 הייתה התייחסותכלל לא  לשבעה  .3
  

יה ימיעוט פנ, אוכל וחגי�, נות מסוימי�תפיסה לגבי מזול, מודעות לתזונה נכונהל, להשמנת יתר

עיקר באמצעות מודעות וכ� בעזרת ב ,לדיאטניות  נית� מענה מלא וישיר בשתי הטקטיקות שזיהינו

הכנת ספר מתכוני� לבישול מאכלי� מסורתיי� בצורה בריאה :  כגו�,י� ויצירתיי�מעשיפתרונות 

ליווי והדרכה צמודה , בחודש הרמדא�הכנת חוברת הדרכה על אכילה , והטע� מבלי לשנות המרק�

  . של דיאטנית
  

. אוכל ואירוח וכ� חברה במעבר ניתנה התייחסות חלקית ועקיפה, מעמד האישה: י�מאפיינלשלושה 

 אול� לא היה ,� אלו הועלו במסגרת הגברת המודעות והעצמה אישיתמאפייניהתכני� הנוגעי� ל

  .סיו� לתת לה� מענה ישירינ
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חוסר , דפוס עריכת קניות, תסכול ועצבנות, הריונות והשמנה, דימוי גו�: חרי�י� אמאפיינלשבעה 

לא ניתנה , נגישות לאוכל מוכ� ואוכל מהיר, מועדי הארוחות, זמינות של מאכלי� בריאות ודיאטטיי�

  . כל התייחסות בשתי הטקטיקות שזיהינו

  

 )4לוח ב( התייחסות לאתגרים בנושא סוכרת 
 :  מצאנו כיסוכרתיחודיי� בנושא יה המאפייני�מתו� תשעת 

 מלאה וישירהיש התייחסות שבעה ל .1

   הייתה התייחסותכלל לא   י�שניל .2

  
מעמד , דפוסי תזונה, סטיגמה,  גבוהי�סוכרתשיעורי : אוכלוסייהחודיי� לי היהמאפייני�שבעה מ

  . שירהמטופל מקבלי� התייחסות מלאה וי�קשרי מטפל, ענות להנחיות הרופאיה, פטליז�, האישה

  
,  וכ� שיעורי� נמוכי� של פעילות גופניתסוכרתלח� נפשי כגור� מפריע לאיזו� ה, המאפייני�שני לגבי 

יש , סוכרתיתכ� שהסיבה לכ� היא שכאשר מדובר במחלת הי. שתי הטקטיקות לא נותנות התייחסות

 הישירה של  � הללו אינ� נתפסי� כחלק מאחריותהמאפייני� ולכ� שני ,התייחסות קלינית רפואית

  ).אחיות, רופאי�(המטפלי� 

  

  ):5לוח ב(התייחסות למאפיינים בנושא תאונות בית 
 :חודיי� בנושא תאונות בית מצאנו כיי  היהמאפייני�מתו� חמשת 

 מלאה וישירהיש התייחסות שלושה ל .1

  עקיפה וחלקית יש התייחסות אחדל .2

 ישירה וחלקית יש התייחסות אחד ל .3
  

חוסר מודעות למפגעי� השוני� : סיו� מלא וישיר להתמודד את� ה�ישה נ שנעהמאפייני�שלושת 

התפיסה הפטליסטית , התנהגות לא בטיחותית של ההורה, )נע�ולאפשרות שנית� לָמ(בבית ובסביבה 

�  . וחת אשר מעכבת התנהגות פעילה מונעת שמטרתה למנוע מפגעי� ותאונות ביתהר

  
 אוכלוסייהקר באמצעות חינו� והגברת המודעות של השתי הטקטיקות נוגעות באתגרי� אלו בעי

הבית , המרפאה, טיפת חלב ,בית הספר(במסגרות השונות ) ילדי� וצוותי� מטפלי�, מורי�, הורי�(

רואה את ההדרכה בתו� הבתי� , האסטרטגיה המתמקדת בהעצמה קהילתית). והסביבה הקרובה

  .   הלכה למעשה,תיקונ� של מפגעי�את � כהכרחית על מנת לזהות מפגעי� ברמת הפרט וכדי לבחו

  
: למשל.  כגור� המעכב מניעת מפגעי�אוכלוסייהסיו� לתת מענה ישיר למצב הכלכלי הגרוע של היאי� נ

  .השקעה במניעת מפגעי� על חשבו� שימוש בחומרי גל� יקרי� במגבלה כלכלית קיימת

  
 סדר לשנות אתעות לנושא ו להגביר את המודנועדה הידע בנושא מניעת תאונות בית הקניית

אי� למשפחה יכולת כלכלית ליצור סביבה שיתכ� י,  קשת יו�הייכאשר מדובר באוכלוס. העדיפויות

  .ללא קשר לסדרי עדיפות, יחותיתבט
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 ה מנסות לתת מענה למניעמנ�הטקטיקות א. לריבוי מפגעי� בטיחותיי� נית� מענה ישיר וחלקי

 מענה �תמאינ� מכוונות לה� אול� ) החצר, הבית( ברמת הפרט וטיפול במפגעי� בטיחותיי� הקיימי�

המהוות כר פורה למפגעי�  ,)רמת הכלל(לטיפול במפגעי� הקיימי� ברמת התשתיות של הקהילה 

  . בטיחותיי�

  

   התייחסות לאתגרי� בנושא עישו�:1לוח ב
   מדדי�   טקטיקה

  
  

 אתגרי�

  
הרחקת 

 המעש�

  
העצמת 

 נשי�

  
תזמו� 

 המודעות

  
ס גיו

 הדת

הצעת 
תחלי� 
 לעישו�

  
מידת 

 יחסותיההת

  
מידת ישירות 

 חסותיההתי

  
אופ� 

 התייחסותה
  פהעקי תחלקי 1 1 1 1 1 עישו� ומגדר

גיל התחלת 
 העישו�

  בכלל לא בכלל לא 0 1 0 0 0

אינטנסיביות 
 העישו�

  פהעקי תחלקי 1 1 1 1 1

הקשר בי� 
עישו� 

 להשכלה

  בכלל לא בכלל לא 0  0 0  0 0

רשי� שו
היסטוריי� 
 ותרבותיי�

  פהעקי תחלקי 1 1  1 1 1

עישו� 
 ואירוח

   פהעקי תחלקי 1 0 0 1 1

עישו� 
וסולידריות 

 חברתית

  פהעקי תחלקי 1 1 1 1 1

העישו� 
  הפסיבי

העצמת  הישיר המלא 1  1  1  1  1
האישה 

והילדי� כדי 
שיוכלו לבקש 

מהגבר לא 
 לעש� ליד�

העישו� 
וסימפטומי� 

 נפשיי�

  בכלל לא בכלל לא 0 0 0 0 0

  בכלל לא בכלל לא 0 0 0 0 0 אכיפת החוק

  אי� התייחסות של הטקטיקה לאתגר = 0 �

  יש התייחסות של הטקטיקה לאתגר= 1 �
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  התייחסות לאתגרי� בנושא פעילות גופנית:2בלוח 
   מדדי� טקטיקה

  
  

 אתגרי�

  
סנגור 
 קהילתי

  
שינוי אורח 

 חיי�

  
מידת 

 תייחסותהה

  
ת מידת ישירו

 יחסותיההת

  
  

  אופ� ההתייחסות
שיעורי עיסוק 

  בפעילות גופנית
 הנגשת הפעילות הגופנית   הישיר תחלקי 1  1

 באמצעות הליכה בכפר 

עיסוק ירידה ב
 בעבודות פיזיות

  בכלל לא בכלל לא 0 0

 נגישות לחדר כושר הישיר המלא 1 1 מחסומי� כלכליי�
 וכ� קיו� פעילות ,בחינ�
נה  הליכה שאי�גופנית

 עולה כס�

מחסור בתשתיות 
 ציבוריות מתאימות

תיקו� התשתיות והקמת  הישיר המלא 1 1
 מסלולי הליכה בכפר 

הקמת קבוצות הליכה  הישיר המלא 1 1 מחסור בזמ� פנוי
 לאמהות וילדי�

להיות רזה אינו 
 אידאל

רזה זה "בנושא מת� ידע  רהישי המלא 1 1
 "בריא

בוצות הליכה הקמת ק הישיר המלא 1 1 צניעות
בכפר והפיכת ההליכה 

 לחלק מפעילות חברתית 
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  התייחסות לאתגרי� בנושא תזונה:3לוח ב
    מדדי� טקטיקה

  
  

 אתגרי�

שינוי 
אורח 
 חיי�

  
סנגור 
 קהילתי

  
מידת 

 התייחסותה

מידת 
  ישירות

 ההתיחסות

  
  

 התייחסותהאופ� 
 

   עקי� חלקי 1 1 חברה במעבר

יית תוכנית מקיפה בנ ישיר מלא 1 1 יתר� השמנת
לירידה במשקל 

, ספורט, דיאטה(
) בדיקות תקופתיות

המותאמת לצרכי� 
 למגבלות של האישה

 

   בכלל לא בכלל לא 0 0 דימוי גו�

   בכלל לא בכלל לא 0 0 הריונות והשמנה

  מת� ידע ישיר מלא 1 1 מודעות

תפיסות לגבי סוגי 
 אוכל ספציפיי�

  מת� ידע ישיר מלא 1 1

   עקי� חלקי 0 1 ואירוחאוכל 

הכנת חוברת מתכוני�  ישיר מלא 1 1 אוכל וחגי�
להכנת מאכלי חג 

בצורה בריאה ללא 
 שינוי המרק� והטע�

הכנת חוברת 
הדרכה 

לאכילה בחג 
  הרמדא�

   בכלל לא בכלל לא 0 0 תסכול ועצבנות

   עקי� חלקי 1 1 מעמד האישה

   בכלל לא בכלל לא 0 0 דפוס עריכת קניות

 זו�זמינות של מ
 בריא ודיאטטי

   בכלל לא בכלל לא 0 0

פנייה  מיעוט
 תלדיאטני

ליווי והדרכה צמודה  ישיר מלא 1 1
 של דיאטנית

 

מועדי הארוחות 
אחר הצהריי� 

 ובערב

   בכלל לא בכלל לא 0 0

אוכל מוכ� ואוכל 
 מהיר

   בכלל לא בכלל לא 0 0
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  כרתו התייחסות לאתגרי� בנושא ס:4לוח ב
  

  

  

 התייחסות לאתגרי� בנושא תאונות בית: 5לוח ב
 מדדי� טקטיקה

   אתגרי�
  תוכנית לימודי�

 ס"לביה

  
העצמת 
 קהילה

  
  מידת

 התייחסותה

מידת 
  ישירות

 ההתייחסות

  
  

 תייחסותהאופ� ה
 מת� ידע  הישיר המלא 1 1 חוסר מודעות

התנהגות לא 
 של בטוחה

 ההורי�

הדרכת , כניסה לבתי� הישיר המלא 1 1
זיהוי מפגעי� , המשפחה

 וטיפול בה�
ריבוי מפגעי� 

 בטיחותיי�
  הישיר תחלקי 1 0

מת� ידע לשינוי סדרי  פהעקי תחלקי 1 0 מצב כלכלי גרוע
 עדיפויות  

מת� ידע כיצד אפשר  הישיר  המלא 1 1 פטליז�
 למנוע תאונות

    מדדי� טקטיקה

  

  

 אתגרי�

הדרכת 
צוות 
 מטפל

  
התערבות 
 הוליסטית

  
מידת 

 התייחסותה

  
ישירות מידת 

 יחסותיהתה

  
  

 התייחסותהאופ� 
 סוכרתשיעורי 
 גבוהי� 

  הישיר המלא 1 1

קיו� פעילויות למניעה וטיפול  הישיר המלא 1 1 סטיגמה
יה י לכלל האוכלוססוכרתב

מת� +יחד סוכרתולחולי 
יה יכלל האוכלוסמודעות ל

 סוכרתבנושא מחלת ה

  בכלל לא בכלל לא 0 0 לח� נפשי

 סוכרתהדרכה של חולי  הישיר המלא 1 1 דפוסי תזונה
והמבוגר שאמו� על הבישול 

 בבית

פעילות שיעורי 
   נמוכי�גופנית

  בכלל לא בכלל לא 0 0

קרוב משפחה /הזמנת ב� הזוג הישיר המלא 1 1 מעמד האשה
 וכרתסלהדרכה בנושא 

 מת� ידע  הישיר המלא 0 1 פטליז�

היענות להנחיות 
 הרופא 

הדרכה של הצוות המטפל  הישיר המלא 1 1
 ומת� כלי� להתמודדות

�קשרי מטפל
 מטופל

הדרכה של הצוות המטפל  הישיר המלא 0 1
 ומת� כלי� להתמודדות
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   תשתית ארגונית-פירוט הקריטריונים להתאמה תרבותית : נספח ג

  . 7ו בלוח בנספח זה מפורטי� הקריטריוני� הספציפיי� שעומדי� בבסיס הקטגוריות אשר פורט

  

באיזו מידה נושא חשיבות  � מרכזיות נושא הרגישות התרבותית ברמת ההצהרות של הארגו� �

הרגישות התרבותית הוא בשיח הארגוני ואיזו מידה החשיבות מקבלת ביטוי ברמת ההצהרות של 

 .דרג המטה ומקבלי ההחלטות בארגו�

תית הארגונית של הארגו� מכוונת  באיזו מידה התש–  היעדלוסייתזיהוי והערכה של צורכי אוכ �

באיזו מידה היא מתבססת על איסו� ? חודיי� של האוכלוסייהיהצרכי� הישל הערכה ללזיהוי ו

חודיי� יזהות צרכי� ילועדת היגוי כדי ללמוד ו, מומחי�, שימוש בנתוני� קיימי�, נתוני מחקר

 לוסייתל בריאות לפי אוכבאיזו מידה נעשה איסו� ומעקב אחר אינדיקטורי� ש ?אוכלוסייהשל ה

 ? היעד

 באיזו מידה התשתית –  היעדלוסיית� לאוכיחודייזיהוי מאפייני� תרבותיי� וחברתיי� י �

חודיי� לאוכלוסיית היעד ובאיזו יהארגונית רגישה לזיהוי המאפייני� התרבותיי� והחברתיי� הי

, ערכי�, מנהגי�, ותאמונ,  נורמות� תוכניותמידה אלו נמצאי� בשיח הארגוני וביישו� של ה

 .'אורח חיי� וכד, פוליטיקה

המחוז ברמת  ,באיזו מידה קיי� בארגו� צוות רב תרבותי ברמת המטה – תרבותי�קיו� צוות רב �

, תדרוזי, תמוסלמי( היעד אוכלוסייתבאיזו מידה קיימת נציגות בארגו� של ? או ברמה המקומית

בתכנו� ובהפעלת תוכניות לקידו� , ת החלטותמעורבי� בקבלה� באיזו מידה ? )או נוצרית תיובדו

הא� יש ? הא� מחזיקי� בתפקידי מפתח בארגו�.  הערבית בפרטאוכלוסייהבריאות בכלל ול

 ?  הערביתאוכלוסייהבארגו� אד� שאמו� על נושא ההתאמה התרבותית ל

רגו�  באיזו מידה הא–  היעדאוכלוסייהארגוני� ב/אנשי מפתח/ ע� גופי�יתו� פעולהכרות ושיה �

?  היעדלוסייתמנהיגי דעה בקרב אוכ, אנשי דת, אנשי מפתח, בעלי תפקידי�, ארגוני�, מכיר גופי�

באיזו מידה מתקיי� שיתו� ? אנשי� אלו/באיזו מידה מקיי� הארגו� קשר שוט� ע� ארגוני�

באיזו מידה אלו משמשי� כערוצי , )ועדת היגוי(פעולה ע� ארגוני� אלו ברמה של קבלת החלטות 

 ?תוכניתבאיזו מידה אלו שותפי� להפעלה של ה, פצהה

 מדיניות יש באיזו מידה �  מותאמת תרבותיתתוכניתקיו� תשתית ארגונית להכנה ולהפעלת  �

, באיזו מידה קיימי� משאבי� לש� התאמה תרבותית, ונהלי� כתובי� של התאמה תרבותית

התאמה של , למשל(תרבותית נגיש לביצוע התאמה /צוות קבוע שעוסק /באיזו מידה קיי� קדר

)י�תרגו� חומר, תכני�
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