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   המחקרתמצית

  
הצטברות של עדויות . בעשור האחרו� זוכה נושא בריאות נשי� בישראל להתענינות רבה

ממחקרי� שוני� הגבירה את ההכרה בקרב אנשי המקצוע כי בישראל אי� התייחסות 

במשות� " אישה" פותחה תכנית 2001בשנת . נשי� ולקידו� בריאות�מתאימה לטיפול ב

מכו� �וינט'ג�מאיירסו, הסוכנות היהודית ,קליבלנדשל ית ה היהודפדרציהידי �על

  . במטרה לקד� את בריאות הנשי� בישראל, ברוקדייל

  
, מורכב ממספר תכניות לקידו� בריאות נשי� המופעלות בקרב רופאי�" אישה"פרויקט 

אחת התכניות הללו היא תכנית ייחודית לפיתוח מנהיגות . ההאוכלוסייכלל ובקרב נשי� 

  . נשי� בקהילה בתחו� בריאות נשי�

  

  תיאור התכנית לפיתוח מנהיגות נשים

הייתה להכשיר נשי� בקהילה על , �2001בל ופעחלה לשהקרית של התכנית יהמטרה הע

המשתתפות קיבלו , שיג יעד זהכדי לה. מנת שיפעלו לקידו� בריאות הנשי� בקהילת�

ההנחה . במסגרת הכשרת� ידע בבריאות נשי� וכלי� לפיתוח ולהפעלת פרויקטי� בקהילה

הייתה שהידע והמיומנויות שהמשתתפות ירכשו במהל� הקורס יאפשרו לה� להיות 

ליזו� תכניות , לקד� את המודעות בנושא, פעילות בתחו� בריאות נשי� בקהילת�

 .ולהוציא� לפועל
  

התכנית לפיתוח מנהיגות נשי� דומה לתכניות המתוארות בספרות הקיימת בתחו� 

אשר מטרת� היא להעצי� את , Lay health activists)(בריאות מהקהילה פעילי הכשרת 

כגו� בדיקת , ידי מת� ידע וכלי� בסוגיות בריאותיות�על, "עוזרי� טבעיי�"אות� 

  . (Earp et al. 1995)ממוגרפיה 

  
 lay(קהילה ב מתבססת על מודל של פיתוח קהילתי ופיתוח מנהיגות מקומית התכנית

leaders( .יש צור� שהתכנית תתאי� לצורכי , כדי לקד� נושא מסוי� בקהילה, לפי מודל זה

לבחירת הנשי� המשתתפות  ,על כ�.  ה� מבחינת התכני� וה� בדרכי הפעולהההאוכלוסיי

במסגרת ההכשרה שלה� כמנהיגות בקהילה : עצמה יש ער� מוס�  הקהילה בקורס מתו�

וכ� לזהות , ההאמונות והערכי� של האוכלוסיי, התפיסות, הצרכי�על  �נית� ללמוד מה

. מה� הגורמי� היכולי� לתמו� בהשגת היעדי� הבריאותיי� הרצויי� או לעכב אות�

סיית  לצורכי אוכלותתאי� תכנית שהתאמה שללה ובניילטוב יותר  שמש בסיסלימוד זה מ

  . היעד

  
 קבוצות 28הכל פעלו �ובס�,  התקיימו שני מחזורי� של התכנית2004�2001במהל� השני� 

בהנחיית )  נשי�288( קבוצות 17המחזור הראשו� מנה .  שעברו את ההכשרה)נשי� �500כ(

  : שני גופי�

נבחרה משו� שהייתה לה תשתית נרחבתו ,) קבוצות14שהכשירה (סי� "החברה למתנ) 1(
1
 

                                                   
פריסה ארצית המאפשרת , ובה� מטה ברמה הארצית, לתשתית ייחודית זו יש מספר היבטי�  1

תשתיות פיזיות ומקצועיות קיימות ברמה , אזורי�פעילות בהיק� רחב ושיתו� פעולה על
, כארגו� מבוסס. תרבותי�וכ� מפגש בי�, סי� השוני�"ואפשרויות למידה בי� המתנ, המקומית



 

 iii

 חקרהמרכז ל) 2(;  בתחומי� רבי�ת�פעלת תכניות הבנויות על הקהילה ולפיתוח מנהיגלה

 נבחר משו� ) קבוצות3שהכשיר (בנגב אוניברסיטת ב� גוריו�  בהאישהוקידו� בריאות 

המחזור השני של . מעשיבריאות נשי� ובמחקר תחו� שהייתה לו מומחיות אקדמית ב

   .סי�"ר פעלו במסגרת החברה למתנאש)  נשי�202( קבוצות 11התכנית מנה 

  

עברו משתתפות המחזור הראשו� , )2003�2001(במהל� השנתיי� הראשונות של התכנית 

, הקורס התיאורטי.  לביצוע פרויקטי� בקהילהאחריו הכשרה מעשיתלוקורס תיאורטי 

 ידע נועד להקניית, כשלוש שעות כל מפגש, אחת לשבוע,  מפגשי�19שנמש� כשנה וכלל 

 בחלק השני של התכנית .עבודה בקהילהלידע וכלי� לספק למשתתפות יאות נשי� ובבר

 הידע והכלי� שקיבלו מעשית שבמסגרתה התנסו ביישו� הכשרהעברו המשתתפות 

 בשלב .לקידו� בריאות נשי� בקהילה י�ביצוע פרויקטבבתכנו� ו ,בקורס התיאורטי

,  שלה�ות שבקהילי�ס" המתנ במסגרת2004קבוצות הנשי� פעלו במהל� שנת , השלישי

כחלק  .ס"מטע� המתנשפעלה  הקבוצה שלהרכזת המקומית תו� ליווי והדרכה של 

סי� לחזק את המשתתפות ולתת לה� תחושה שה� חלק מעשייה "מהאסטרטגיה של המתנ

, התקיימו כנסי� אזוריי� וארציי� שאפשרו לנשי� להפגש, ארצית/אזוריתברמה ה

 ההשלב השלישי הופעל רק בחבר. רצאות מקצועיות בנושאחוויות ולשמוע הבחלק התל

 לתמיכה בהמש� הפעילויות נחוצה הייתה התשתית הסי�"במתנסי� משו� שרק "מתנל

   .של הקבוצות

  

ת נשי� מכל ויצוי� שמפעילי התכנית לקחו על עצמ� אתגר גדול בכ� שניסו לעבוד ע� קבוצ

�, כגו� עולות(בוצות אוכלוסייה חלשות מק נשי� �ובה, כולל נשי� מתרבויות שונות, האר

 אינ� מהוות קבוצת יעד לפיתוחבדר� כלל ש) ערביות ונשי� בעלות הכנסה נמוכות

   .מנהיגות

  

  הערכת התכנית

מכו� ברוקדייל על �וינט'ג�קליבלנד והסוכנות היהודית פנו למאיירסהיהודית של  הפדרציה

ה את התכניות השונות שהופעלו וילוו" אישה"מנת שיסייע בפיתוח המודל של פרויקט 

  . במסגרת הפרויקט בהערכה מעצבת ומסכמת

  

הערכת , תכניתהערכת המרכיב התיאורטי של ה: קריי�יערכה כללה שלושה שלבי� עהה

הערכת  . ומעקב לש� הערכת פעילות הנשי� לאחר הקורס,ל ההכשרה המעשיתשהמרכיב 

  .2005�2001� התקיימה בי� השני� רכיבי� אלו של התכנית לפיתוח מנהיגות נשימשלושת 

  

 ובשלבי� השוני� של ,ההערכה המעצבת נעשתה בשלב התכנו� וגיוס המשתתפות

כ� נעשתה �כמו.  וכ� בשלב ביצוע הפרויקטי� בקהילה,בתחילת הקורס ובסופו: הפעלתה

  . הערכה מסכמת בסיו� כל אחד ממחזורי התכנית

  

                                                                                                                                                 
סי� הייתה אפשרות להקצות סכומי כס� קטני� לתמיכה בפרויקטי� "מתנלחברה ל

 . שהמתנדבות יזמו



 

 iv

ראיונות , שאלוני� סגורי�: כותניי�השתמשנו בכלי� כמותניי� ואי במסגרת ההערכה

בבניית תכנית ההערכה וכליה התבססנו על הספרות העולמית . עומק וטופסי דיווח שוני�

ומחקרי   וכ� סקרנו מאמרי�,הקיימת בנושאי� של העצמה אישית והעצמה קהילתית

רת מאמרי� ומחקרי� אלו מסוכמי� בסקי. הערכה של תכניות המתבססות על מודל דומה

  בנושא של פיתוח מנהיגות לקידו� בריאות בקהילהות מקיפה שהוכנה ופורסמהספר

  .)2003, אלרועי וגרוס(

על תרומות הקורס התיאורטי  בדוח מוצגי� הממצאי� העיקריי� של המחזור הראשו�

שביעות הרצו� על  ו,)מוטיבציהומסוגלות עצמית , ידע בבריאות נשי�, לדוגמה(ותוצאותיו 

 .של המנהיגות בקהילה � מוצג סיכו� הפעילויות של המחזור הראשו�כ� כמו. מ� הקורס

הבחירה  .' במוצגי� בנספח' י של מחזור בטלוחות המסכמי� את הערכת הקורס התיאור

לגבי מחזור , ראשית. קריותינעוצה בשתי סיבות ע'  בדוח זה את ממצאי מחזור אלהדגיש

 ואילו, פרויקטי� של הנשי� בקהילהבוצעה הערכה מקיפה יותר שכללה ג� את ביצוע ה' א

, שנית .ה של ביצוע פעילויות הנשי� בקהילהלא כללה הערכ' תכנית ההערכה של מחזור ב

ראינו לנכו� לא להציג את ' מחזור בלממצאי ' היות שמצאנו דמיו� רב בי� ממצאי מחזור א

 מצאונשי� המועטי� המשמעותי ההבדלי� .מנע מחזרותיכדי לה' א ממצאי מחזור בומל

  .יצוינו בסו� פרק הממצאי�

  

  ממצאים 

להפקת לקחי�  וכ�  , במהל� הפעלתהתכנית שימשו משוב מעצב לשיפור ההממצאי�

המודל ה רחבה יותר של לבחינ כ� שימשו הממצאי��כמו. של התכנית' להפעלת מחזור ב

הפועלות בקהילה לקידו� נושא בריאות הנשי�  של פיתוח קבוצות של נשי� מנהיגות

  . קהילהב

  

  הערכת הקורס

 הגבוהכללית  הביעו שביעות רצו� )83% (הנשי�שיעור גבוה של , מהממצאי� עולה כי

הנחיה האופ� מ , למשל,הנשי� היו מרוצות מאוד מרוב היבטי הקורס, הכל�בס�. מהקורס

שבעי� ושלושה אחוזי�  .)83%(תכנית הלימודי� בבריאות האישה מו, )92%(של המפגשי� 

 מהנשי� ציינו כי היו 93%, כ��כמו.  שהקורס ענה על הציפיות שלה�ו בדעההנשי� הימ

  .ממליצות לנשי� אחרות להשתת� בתכנית

  

של נשי�  לפעול לקידו� בריאות� סיימו את הקורס ע� מוטיבציה גבוהה) 84%(רוב הנשי� 

  הידעממבח�.  ציינו כי הקורס תר� רבות לידע שלה� בבריאות נשי�82% ;בקהילה שלה�

  .עולה כי ה� אכ� שיפרו את הידע שלה� בתחו� זה במידה רבהשנער� לפני ואחרי הקורס 

  

לחשיבות של קידו� בריאות שלה� מודעות  רבות ל�כמעט כל הנשי� דיווחו שהקורס תר

 �80%יותר מ .)90%(לפעול למע� קידו� בריאות נשי� שלה� רצו� לו ,)92%(נשי� בקהילה 

� לתחושת המסוגלות שלה� ליזו� ולהוציא לפועל פרויקטי� מהנשי� דיווחו כי הקורס תר

   . לקידו� בריאות הנשי� בקהילה שלה�

  



 

 v 

כלי� מעשיי� בבידע וג�  מהמשתתפות סברו שהקורס תר� לה� הרבה י�שליש�כשני

א� כי יש לציי� שפחות נשי� הצביעו על תרומה רבה  ;) בהתאמה�65%  ו70% (לעבודה

    . ורס בהקניית ידע עיוני והעלאת מודעות לנושאתרומת הק בנושאי� אלו לעומת

  

דבר , בקרב מגוו� אוכלוסיות ויישובי� מסוגי� שוני� ה הופעלתכניתה, כפי שצוי� לעיל

בצפו� היא פעלה ג� בקרב האוכלוסייה הערבית , בי� היתר. שהציב אתגר נוס� בפניה

 ,דבות ופעילות קהילתיתסיו� ומסורת של התני נע� פחות אוכלוסיות �  )הבדואי� (ובדרו�

ג� בקרב המשתתפות הערביות הרוב המכריע  מצאנו שאתעל א� ז. בפרט מציד� של נשי�

שיעור זה אמנ� נמו� במקצת מהשיעור .  שביעות רצו� כללית גבוהה מהקורסוהביע) 76%(

נמצא הבדל מובהק בי� , כ��כמו. א� הבדל זה לא היה מובהק, )86%(בקרב היהודיות 

, 63% לעומת 78%(ציפיות שלה�  הלעונה עהקורס טענה שודיות לערביות בהנשי� היה

א� השיפור , ) במבח� הידע�5.8 ל�4.2מ(ג� בקרב נשי� ערביות היה שיפור בידע ). בהתאמה

תשעי� ושניי�  ).�7.3 ל�5.2 ש� השיפור היה מ( יותר מאשר בקרב נשי� יהודיות קט�היה 

בדומה ,  ממליצות לנשי� אחרות להשתת� בתכניתציינו כי היוהערביות  מהנשי� אחוזי�

  ).94%(לשיעור אצל נשי� יהודיות 

  

לגבי  הנשי� הערביות הביעו שביעות רצו� נמוכה יותר באופ� מובהק מהנשי� היהודיות

. � א� כי ג� כא� שיעורי שביעות הרצו� היו גבוהי,רוב ההיבטי� הספציפיי� של הקורס

לעבודה  ,לזיהוי צרכי�( והקניית כלי�בבריאות נשי� בנושאי� הקשורי� לידע , כ��כמו

א� באופ� מובהק כנמוכה , רגו את תרומת הקורס כגבוההיה� ד )עבודת צוותול, בקהילה

  .יותר מהיהודיות

  

. ברוב הנושאי�' היו דומי� לאלו של מחזור א' הממצאי� ממחזור ב, כפי שצוי� לעיל

למוטיבציה , צוותלמסוגלות לעבוד בתר נמצא שלקורס הייתה תרומה רבה יו' במחזור ב

נמצא שהקורס הביא , כ�� כמו.ולמסוגלות ליזו� ולבצע פרויקטי� בקהילה, לפעול בקהילה

דבר שלא , מצב שלאחריובי� הלשיפור גדול במסוגלות עצמית בי� המצב לפני הקורס ל

  ).שבו הממד של מסוגלות עצמית לא נבדק לפני הקורס(' נבדק במחזור א

  

   הפעילות לאחר הקורסהערכת

בתמיכת , 2004 התקיימו במהל� שנת ,במחזור הראשו�שהשתתפו בכל הקבוצות 

הפעילויות  נושאיבחירת , לרוב. לקידו� בריאות נשי� בקהילה  פעילויות,סי�"המתנ

. ע� צורכי הקהילה תוצאה של איתור צרכי� ושל תהלי� ממוש� של היכרות היו וסוגיה� 

אול� כל , היק� גדול במהל� השנהפעילויות בוביצעו , ילות יותרקבוצות היו פעכמה מה

  :סוגי הפעיליות כללו. הקבוצות היו פעילות במידה זו או אחרת

הנושאי� נקבעו על פי . עבור נשות הקהילה בסדרת הרצאות בנושאי בריאות נשי� �

 כולל נושאי� של בריאות הנפש, בקשת הציבור

 )הרצאה, הצגה(ימות במשפחה פעילויות לפיתוח מודעות לנושא אל �

 �והפעלת הקמת קבוצות הליכה �

 )הרצאות, טיפולי� אלטרנטיביי�, ציוד וביגוד, אוכל בריאות(ירידי בריאות /ערבי �

  פעילויות חברתיות לנשי� בקהילה� ימי כי� �
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 )לפגועות נפש" אנוש"מועדו� (הקמת מועדו� נשי�  �

 

  ביםכמעגורמים פעילות המשכית בקהילה ובגורמים תומכים 

ברוב . בעקבות התכנית התהווה סגל של נשי� הפועלות לקידו� בריאות נשי� בקהילת�

במהל� . הפכה לפעילות ממוסדתפעילות המנהיגות , תכניתסי� שהשתתפו ב"המתנ

עמדו שיעורי נשירה של המשתתפות בשני ,  השנתיי� של תכנית ההכשרה של הנשי�

ג� . האלכחס למתרחש בקורסי� ארוכי� נמו� בישהוא שיעור , 20%המחזורי� סביב 

התמידו נשי� חלק משמעותי מה, לאור� כל תקופת ביצוע הפרויקטי� בקהילה

נשי� אליה� חברו כאשר , הקבוצהשל  המשכיותה גרעי� מקורי זה שמר על . בהשתתפות�

 והתמקצעו בעשייה התפתחו, מדובר בקבוצת נשי� שלאור� השני�. במהל� השני�נוספות 

 משמשות קבוצה תכניתועל פי הדיווח של מפעילי ה, בקהילה ע� בריאות הנשי�שלה� למ

במהל� השני� בה� .  לקידו� בריאות ונושאי� אחרי� בקהילה2007ג� בשנת  שפעילה

, התרחבה עשיית המתנדבות לתחומי� נוספי� בחלק מהמקומות, פעלה תכנית ההכשרה

   .נשי�וה� התגייסו למשימות שאינ� בהכרח בתחו� בריאות 

   

 ו בספרות היווזכרשה אלה מבי� נותעקרואילו פשר לזהות של התכנית ִא שנתי�הרבהליווי 

לב מיוחדת כאשר � תשומתה�ושיש לתת ל , התכניתה שללהצלחת במיוחד י�חשוב

  :עקרונות אלה כוללי�. מפעילי� תכניות דומות בעתיד

מומל� לבחו� את  �  ואופ� גיוס המשתתפות בחירת הקריטריוני
 למיו� המשתתפות �

 לעבוד בצוות וכ� היכולת, לתרו� לקהילהשלה המוטיבציה , ת המועמדתי�מידת פִנ

 .מידת המסוגלות העצמית לפעול בקהילה
ההכשרה צרי�   תהלי�� חיזוק הקשר בי� התיאוריה ליישו
 בהכשרת המשתתפות �

� והפעלה של כלומר ייזו, ישו� בפועל של התיאוריהבי� ילשלב בי� למידה תיאורטית ל

לייש� את החומר התיאורטי למשתתפות תאפשר  התנסות כזו .פרויקט בקהילה

   .לביצוע פרויקטי� בקהילה ולהבי� אי� הוא מתקשר שנלמד

.  יכולות לפעול בחלל ריקנ� הנשי� אי� תשתית ארגונית להפעלתה של התכניתיצירת  �

ה המקומית וה� ברמה  ה� ברמ�  י�ס"ידי המתנ�כזו שניתנה על(ה� זקוקות למסגרת 

או כל סיוע אחר , )פקס, טלפו�(טכני ולקבל סיוע משרדי ,  להיפגשיוכלושבה  )הארצית

 תחושת שייכות �תשתית כזאת ג� נותנת לה. לו ה� זקוקות כדי לפעול בקהילה

  . למערכת מאפשרת ותומכת

 החל מתכנו� התכנית �  לקהלי יעד שוני
תכניתהתאמה תרבותית של ההבטחת  �

רכי האוכלוסיות וחשובה המודעות לצור� ברגישות תרבותית לצ, ה באופ� הפעלתהוכל

, הבדלי� בשפה,  בי� היתר,התאמת התכנית צריכה לקחת בחשבו� .המשתתפות בה

   .'וכד באמונות בנוגע לבריאות, במנהגי�, בערכי�, בידע

מדה ההת � בקהילה יה�תיופעילוב� יהצרכי
 של הנשי
 להמש � המנהיגות תחזוקת �

ספר צרכי� מחשוב לתת מענה ל. של הנשי� כפעילות בקהילה אינה ברורה מאליה

 ,כגו� ליווי והדרכה מקצועית, על מנת לשמר אות� כפעילותאלה חודיי� של נשי� יי

   .פשרה זאת ִא,סי�"כפי שנמצאה במתנ, תשתית חזקה .הקהילה ועוד קבלת הכרה של
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 לייש� את "פרויקט אישה"אסטרטגיה של מצאנו שה, ל" לנקודות הספציפיות הננוס�

�לאסטרטגיה זו אפשרה הפעלה ע. סי� הייתה מוצלחת במיוחד"מתנ הבאמצעותהתכנית 

הגודל בגלל . סיו� בפיתוח מנהיגות בקהילהיע� ידע ונ, מבוסס, גדול, י ארגו� ארצייד

סי� תרמו " המתנ,כ��כמו". משהו גדול"המתנדבי� הרגישו חלק מ, ה הרחבהסוהפרי

ובהקצאת כס� , העסקת רכזי� מקומיי� ,באמצעות תשתיות קיימותלהצלחת הפרויקט 

יזמו נתנו למתנדבות הרגשת סי� "המתנ שהכנסי� הארציי�, בנוס�. לביצוע פרויקטי�

� וכ� סיפקו הזדמנות ללמידה משותפת ומפגש בי�,שה� חלק מפרויקט ארצי גדול וחשוב

 .  תרבותי
  

  :צלחת של התכניתמוי� שעיכבו את הפעלתה המספר גורמההערכה ג� זיהתה 

 על מנת שנשי� יוכלו לגייס משאבי� � קושי בגיוס מקורות מימו� לפעילויות �

 י�הדרוש ההכרחיי� לפעילות בקהילה חשוב להקנות לה� את המיומנויות והידע

 .לפעילות זו
הסמויה ו הגלויה החשוב להכיר את הדינמיק �  התמודדות ע
 פוליטיקה מקומית �

שיתו� כל הגורמי� . הארגוני� בקהילה בקהילה וכ� בי� המתקיימת בי� אנשי מפתח

 . לקבלת הכרהי�י חיונתושמירה על ניטרליו הללו בתכנית
 היא ארוכה יחסית וכ� �ת שההכשרה להובתכני � שחיקה של המנהיגות לאור� זמ� �

, עשייהכדי לראות את התמורה ב" נשימה ארוכה"אופי הפעילות הוא כזה המצרי� 

יקבלו הנשי� ש חיוני, כאמור .היא בלתי נמנעתמנהיגות ההתמודדות ע� שחיקה של ה

  .התמודד ע� השלכותיה של שחיקה זול את התמיכה הנחוצה כדי שיוכלו

  

  תרומת ההערכה עד כה

הממצאי� . במהל� חמש השני� האחרונות נעשו שימושי� שוני� בממצאי ההערכה

 ,שימשו לשיפור התכנית תו� כדי הפעלתה' זור אשהתקבלו מההערכה המעצבת של מח

כגו� חיזוק הקשר בי� , מנהיגותתכנית המחזור השני של הובהמש� שימשו בסיס לתכנו� 

והתאמת הקורס לנשי� מאוכלוסיות , התנסות המעשיתבי� ההלמידה התיאורטית ל

ההערכה המסכמת של שני מחזורי התכנית משמשת היו� בסיס  .ותרבויות שונות

 פעילפעלת� של תכניות נוספות לפיתוח מנהיגות נשי� המתבססות על המודל של לה

בשני� האחרונות הפדרציה היהודית של קליבלנד והסוכנות , ואכ�. בריאות מהקהילה

תו� מת� ,  תומכות במגוו� תכניות דומות,יחד ע� פדרציות יהודיות נוספות, היהודית

  .בוצות פגיעות שונותק�לב מיוחדת לאזורי הפריפריה ולתת� תשומת

  

עשויי� להביא תועלת הערכה של התכנית תהלי� היש להניח שהעקרונות שעלו ב, בנוס�

לפיתוח קהילתי מסוג זה מגוו� רחב של תכניות  מנחי� בתכנו� ובהפעלת � קוויולשמש

      .בעבור מנהיגות בתחו� הבריאות או בתחומי� אחרי�

 


