
 

 

 

 

 

 

 הנגשה תרבותיתבין זיקות בין ערך כבוד האדם ו

 בני ציוןבית החולים בוחן במקרה 

 1ןאבי שחף ואורלי אלטמ

 מבוא

פרסם משרד הבריאות הנחיה לבתי החולים הממשלתיים "לפעול להתאמה  2011בשנת 

עלה הצורך, שאותו זיהו ראשי המשרד,  2.והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות"

כמו גם בשנים שלאחר הקמת המדינה הגיעו לארץ שישנם בין העולים בדה שמהעו

 לשמרוהגים נהאוכלוסיות מובחנות, בעיקר מבוגרים מקרב המגזר הערבי ועובדים זרים, 

 55%ראשי המשרד זיהו כי על תרבות מוצאם.  נשעניםה אורחות חיים והרגלי בריאות

 ,ל הקושי השפתישלת שירות רפואי בנמנעים מקב ,המתקשים בשפה העברית ,מהמטופלים

פגיעה באיכות לוכי היעדרה של הנגשה תרבותית ולשונית מובילה לטעויות באבחון, 

  3.אשפוזים חוזרים למספר רב יותר שלהטיפול ו

והנחה אותה  ,מינה אחות אחראית כמנהלת הנגשה תרבותית בני ציוןבית החולים 

בין היועץ נה להחולים. במפגש מקדים בי להפעיל תהליך לקידום הנגשה תרבותית בבית

 כיהוסכם , נבנתה תוכנית פעולהבטרם שגויס לסייע לצוות העתיד לקום, ועוד  הארגוני

 .כבוד האדם יהיה הציר הערכי המרכזי שלאורו תתפתח ההנגשה התרבותית בבית החולים

משגה של ראשון תוצג החלק המשני חלקים עיקריים: ב תמורכב סקירת התהליך

לקידום הנגשה  לבניית התוכניתבוד האדם, שהיוותה תשתית מושגית ותאורטית כ

 שכלל הכשרת ,הארגוני לקידום הנגשה תרבותיתתהליך השני יתואר חלק התרבותית. ב

                                                           
  , מנהלת אורלי אלטמן; חום התמחותו קידום ערך כבוד האדם בארגונים, ת, יועץ ארגוניאבי שחף 1

 .הנגשה תרבותית בבית החולים בני ציון
 .הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול בחיפההכותבים מודים למר איציק יתח, מנהל   
  2001חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,  2
 2012אברבוך,  3
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יונים התרבותיים השונים והתגבשותם של האחים מידע על האפוארגון פיתוח  ,יםצוות

בבית החולים דרך פיתוח רגישות  מקדמים את כבוד האדםהכסוכני שינוי  והאחיות

     להיבטים התרבותיים השונים. 

 כבוד האדם כתשתית תאורטית לקידום הנגשה תרבותית .א

הוא מושג עתיר משמעויות. יש לו היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים,  "כבוד האדם"

הפנימי של ושוזרות אותו בגרעין  ומשפטיים, חינוכיים וארגוניים. כל הדתות מתייחסות אלי

  אמונה. כבוד האדם קיים בכל תחומי חיינו, ומתבטא בעיקר בהתנהגויות יומיומיות.ה

בין  ;בין פרט אחד לפרט אחר 4סוג מסוים של יחסים בין בני אדם: אכבוד האדם הו

מבחין בין קבוצה אחת לקבוצה אחרת. שלנגר  ;בין פרטלבין קבוצה  ;בין קבוצהלפרט 

  זה:מושג של שלושה היבטים ב

1. Honor (הוקרה) –  .הדגש הוא על סימנים חיצוניים, על התנהגות נאותה, על נימוסים

הכבוד בהקשר זה מופנה אל האדם בגלל מעמדו בחברה או בארגון, בגלל הסטטוס 

שלו, לעיתים בשל הכוח שיש לו. זו התייחסות מיוחדת אשר ניתנת לאנשי שררה בשל 

בהיררכיה הדתית, במיצב הניהולי או בדרגה  במדינה ובמוסדות השלטון,כאלה היותם 

. בארגונים צא באלההפיקודית. למשל: קימה בפני שופט, הצדעה לבעל דרגה וכיו

 ,המאופיינים ברמה גבוהה של פורמליות, בדרישה לצייתנות או במדרג היררכי קשיח

 ניתן לשער כי תימצא שכיחות גבוהה יותר של התנהגויות מן הסוג הזה.

2.  Respect (הערכה )–  הדגש הוא על תחושה פנימית שאותה מבטא מעריך כלפי מוערך

 או , מנתח לב מציל חייםמן דגול, מדינאי מצליחובשל הצלחותיו, הישגיו ויכולותיו. א

ל גלהערכה של הסובבים אותם לא בליזכו  , אלהמוביל את ארגונו להישגיםהמנהל 

ל כבוד מן הסוג הזה. כך למשל מעמדם אלא בשל פועלם. הערצה היא ביטוי קיצוני ש

, או חתני פרס respectבני נוער משדרים כלפי ספורטאים או זמרים את התחושה של 

נובל זוכים להערכה רבה מהקהילייה העולמית על שום תגלית שגילו, הישג מקצועי 

 יוצא דופן שהשיגו או תרומה שתרמו לקידום השלום בעולם. 

3. Dignity (כבוד לאדם כאדם) – ש הוא על התייחסות לפן האנושי שקיים בכל אדם הדג

קושר בין בני אדם ללא קשר למינם, גילם, מקצועם, דתם, הבאשר הוא אדם. זהו יחס 

, dignity–תפיסת ה פי-ל. הכבוד ניתן לאדם בשל היותו אדם. עצא באלהעושרם וכיו

ת חיים הם שווים בזכות הבסיסית שלהם לחיו ,למרות שבני האדם אינם זהים ביניהם

היא שלכל  dignityהנחת היסוד של שיש בהם כבוד. האדם וכבודו שלובים אלה באלה. 

אדם בכל תפקיד, בכל מצב ובכל תרבות יש צורך עמוק שיתייחסו אליו בכבוד 

                                                           
 2000שלנגר,  4
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ושיימנעו מהשפלתו. כל אדם מצפה ביחסיו עם זולתו לשני דברים: שיכירו בקיומו 

רכיבים המגוונים של אישיותו, מחשבותיו, ויתייחסו אליו בהוגנות ויכירו בכך שהמ

 –במקביל לכך ורגשותיו, עבודתו, משפחתו, עדתו ואמונותיו, הם חלק ממהותו כאדם. 

אינו ניתן להגדרה. הוא שוכן בגופותיהם  ignityd5 כייש הטוענים  שיימנעו מהשפלתו.

, נעה dignity–ובנשמותיהם של בני אדם. הראבן טוען שמימוש כבוד האדם במציאות כ

  6, שיש בו סתירה פנימית.על גבי רצף "מתח כבוד האדם"

 
בין שני קטבים אלו. החיים החברתיים והארגוניים במתח תמידי אפוא נמצאים במציאות 

לעיתים במודע ובמכוון  –הם בחוסר כבוד כלפי לפעולוגם  םאת זולתבני אדם יכולים לכבד 

 לי להתכוון לכך. ולעיתים מב

נדנר, בלין ליעסיקה גם את אמטמונה במשמעויות של כבוד האדם ההמורכבות 

 & Human Dignityלאומי ששמו-ןארגון בי 2003הקימה בשנת ש, ופסיכולוגית רופאה

Humiliation Studiesמנים, פסיכולוגים ואנשי אקדמיה, א 6,000-. זוהי רשת שמאגדת כ

שונות לחיזוק המודעות לכבוד האדם בעולם ולהוקעת פועלים בדרכים הויועצים, 

 התנהגויות משפילות. חזונו של הארגון הוא לבנות עולם שבו כל אדם יוכל לחיות חיי כבוד. 

 עם בין השאר כקשור honor–, מוצג מושג האצל לינדנר dignityובין   honorהבחנה ביןב

ולנסות להנציח  ,שלוט על אחריםהצורך של בני האדם בתקופות שונות ובתרבויות שונות ל

כסוג של נתפס עליונות של אדם מסוים מול נחיתות של אדם אחר. צורך פסיכולוגי זה 

ניצבים ההיבריס. כלומר, יש כאן ביטוי ליחסים אנכיים והיררכיים שבהם בעלי מעמד גבוה, 

ונות בפועל הם עד כדי ביטויי נכונות ונכאחרונים לציית לדורשים מהמעל בעלי מעמד נמוך, 

היסטורית ולשונית הוא שייך . במהותו התרבותית יש היבט מגדרי honor–למות עבורם. ל

                                                           
5 2010 ,2009 ,2007 ,, 2000Lindner 
 2000הר אבן,  6

לקיומו כאדם, להכיר בו, להוסיף לו משוב חיובי אודות  דוכבחס ילי
 עצמו, מעשיו, מחשבותיו, רגשותיו, משפחתו, מקצועו ועדתו

 לקיומו כאדם, לא להכיר בו, להתעלם ממנו, להשפיל אותו דוכבהמלהמעיט 

 התייחס, להקשיב, להתחשב, להסביר,ל :ביטויים התנהגותיים
 לתת אמון, לעזור, לפרגן, לגלות אמפתיה

 לדכא, לנצל, לזלזל, ללעוג, להתנשא, לבייש,  ביטויים התנהגותיים:
 לנהוג באלימותלרמוס, 

 לכבד אדם

 להקל באדם



רלי אלטמן ואו  אבי שחף 

64 

 

בנוסף, פרשנות זו לכבוד האדם מקבלת משמעויות . honorable men - לגברים ולא לנשים

ברלית יבחברה דמוקרטית ל honor כאשר הפערים בין תפיסת שונות בתרבויות שונות

 honor תפיסה חברתית שלהלכך היא דוגמה  ות קיצוניים.להילים לחברות מסורתיות עלו

killing שבה אם של ילדה שנאנסה טוענת כי בתה צריכה הסומלית, , שמתרחשת בחברה

להיהרג משום שהאדם שאנס אותה לא יינשא לה ולכן יש להגן על כבוד המשפחה. האם 

בכבוד? האם התנהגות  ברית מילה שעורכים לבנות בסומליה הוא מתן כבוד או פגיעה

מנם תוצר של רצון חופשי ובחירה חופשית או שהיא ביטוי של פחד ומנומסת ביפן היא א

 מושרש בתרבות היפנית? ה

עבר מתקופה ארוכה מאוד לאורך ההיסטוריה מ 7אצל לינדנר אותו הקשר, מתוארב

 equal dignity of each singleלתפיסה של honor  ranked, מתפיסה שלהאנושית

individualבתקופות קדומות נשא חותם של  מאבק בין בני האדם על מקורות מחיה. ה

מאופיין העידן שחדרו גם למבנים היררכיים גיבש עליונות גברית מול נחיתות נשית ו

יתר שוויון בין בני האדם יחד עם תפיסה חיובית שמושתתת על זכויות במאבק על ידע ועל 

 אדם. 

honor ,מבטא הגנה קולקטיבית של משפחות, שבטים ומדינות  ,בהמשך לגישה זו

השתרש במהלך תקופת  dignity–מושג השמציב את הפרט במרכז.  dignity-בניגוד ל

הנאורות בקרב בני האדם כתגובה לתפיסת "החיים כסבל" שהנחילה הכנסייה הנוצרית 

של יאולוגי חיוב אידהוא ביטוי של  dignity–כבוד האדם כם. יבאירופה של ימי הביני

משדרות את המסר לפיו "אני קיים כבן אדם משום שאתה האינטראקציות בין בני אדם 

 אני לא קיים". -"אם אני לא מכיר בקיומך האנושי  - קיים כבן אדם", ובמילים אחרות

ההנחה בדבר סביבות מאפשרות והזדמנויות שוות לכל שהתפתחו במודרנה לצד התפיסה 

 . dignityלהבטחת חיים שיש בהם  ותיהדמוקרטית אובחנו כחיונ

מצבים שבהם נעשה שימוש לרעה לתת תשומת לב ל יחד עם זאת, חשוב

שימוש במושג כמראית עין, כאמתלה להשגת ( 1) שתי דוגמאות:להלן  . dignityבמושג

מטרות אחרות שאין כל קשר ביניהן ובין כבוד לאדם באשר הוא אדם. למשל: מנהל או בעל 

עובדיו, אך לא מתוך אמפתיה וראיית הפן האנושי שקיים בהם, אלא עסק שמקשיב ל

 ת יותר שתוביל בסופו של דבר לקידוםכאמצעי להשיג מהם נכונות לעבודה מאומצ

 ,"תרבות הקורבנות"( 2)-; והאינטרסים האישיים שלו שהם אלה שניצבים בראש מעייניו

ות, הופך את הקורבנות לזכות, עלול לעורר לגיטימציה לתחושת קורבנ dignity-כששימוש ב

 נותן לה אישור ומעודד היווצרותה של תרבות שבה ניתן יהיה לסגוד לקורבן ולקורבנות.
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מורידה  honor–משום שפגיעה ב honor–היא קשה יותר מפגיעה ב dignity–פגיעה ב

מטלטלת את האדם  dignity-אדם מדרגה או ממעמד גבוה למקום נמוך יותר אבל פגיעה ב

 חזקה עד כדי שהיא מערערת על עצם השתייכותו השוויונית למשפחת האדם.ה מה כבעוצ

חוסר הכבוד  ,לפי גישה זובארגונים.  dignityמושג ממקדת את ה 8אחרת גישה

החלו להכיר בנזקים הנפשיים  לאחרונהאך רק מנם שנים רבות ובמקומות העבודה קיים א

על הירידה בתפוקה ועל ריבוי  וובהשפעתההרסנית באווירת העבודה  ו, בפגיעתםגורוא שה

( 1)שתי צורות של פגיעה בכבוד האדם במקומות עבודה:  קיימותההיעדרויות של עובדים. 

ניצול לרעה של סמכות, צורה שבדרך כלל נחשפת מהר ובמקרים רבים העובדים אינם 

ין בה מניפולציה פרוורטית, שהיא ערמומית מדי מכדי להבח( 2)-; ומשלימים עם קיומה

כ"חוסר יכולת לראות בני אדם אחרים מוגדרת בהקשר זה ונזקיה חמורים יותר. פרוורסיה 

 כבני אנוש".

מגלים בדרך כלל אוזלת יד מול האצבע מאשימה כלפי ארגוני עבודה  כאן מופנית

מצבי השפלה ודיכוי של עובדים. הממונים אמורים לטפל בתופעות אלו מיד כשהן נוצרות 

כשרו לכך, ולכן במקרים רבים הם אינם יודעים כיצד לנהוג ומעדיפים אלא שהם לא הו

הממונה הפרוורטי נהנה להשתמש באחר  מתרחשות מול עיניהם.הלהתעלם מההטרדות 

כבאובייקט, כאילו היה בובה על חוט. הוא מביא את האחר למצב של חוסר אונים כדי 

. אין זה פסול םחל באמצעיכדי להגשים את משאלתו אין הוא בו, ושיוכל להרוס אותו

בעיניו להשפיל אחרים כדי להעלות את ערכו העצמי, אין לו כבוד לזולת והוא יכול לגלות 

מול האלימות הזאת, שאינה מובנת  עוינות בגלל זוטות. אין בו שום חמלה כלפי קורבנותיו.

, נוהגים לו, מוצא הקורבן את עצמו מבודד. עמיתיו לעבודה, כמו בכל המצבים הפרוורטיים

מפיקים הנאה היש זאת ועוד: למטרה. בעצמם במורך לב, בצייתנות, שמא הם יהפכו 

מבקשת להתמודד עם  הנגשה תרבותית .מן המחזה שעיקרו הרס האדם האחר סדיסטית

  ומצבים אלו.dignity -המורכבות של תפיסת ה

 cultural) ף כשירות תרבותית, או בשמה הנוסבמערכת בריאותהנגשה 

competence), לתת טיפול למטופלים בעלי מגוון ערכים, אלה  מערכות מוגדרת כיכולתן של

אמונות והתנהגויות, ולהתאים את הטיפול לצרכים החברתיים, התרבותיים והלשוניים 

 10.שוויון בצריכתםה חוסרהיא משמשת כלי להגברת נגישות לשירותים ולצמצום  9.שלהם

מתבטאת במודעות לתפיסות העולם התרבותיות של  כשירות תרבותית ,ברמת נותן השירות

בידע לגבי תפיסות ומנהגים תרבותיים שונים , ברגישות כלפי הבדלים תרבותיים, בני האדם

                                                           
 2002היריגוין,  8
9 Betancourt, Green & Carrillio, 2002 

10 , 2000& FraserirectorBrach  1999; ,e& GoodCohen ; 7Epstein, 200 
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ייחודה של הנגשה תרבותית במערכות  11.תרבותית-וברכישת מיומנויות לתקשורת בין

י שיהיה יעיל בריאות הוא בהיותה מיומנות המבוססת על ידע חיוני למתן מענה רפוא

 12.לאוכלוסיות בעלות רקע תרבותי שונה

שנערכה בין דצמבר  13בסקירה של מצב הכשירות התרבותית בבתי חולים בישראל

לפי התחום שההיגד שייך ( 1)שחולקו בשני אופנים: היגדים  73נבדקו , 2014לפברואר  2012

 להנחיה שבהיגד: מנכ"ללפי אופן התייחסות חוזר ה( 2)-; וארגוני, לשוני או תרבותי –לו 

"צעד מומלץ" או אי התייחסותו של החוזר להיגד והצגתו כפי שהוא מופיע "סטנדרט חובה", 

נמצא כי הציון המסכם של בתי החולים במדד בסקירה זו  14.לאומיים-ןבסטנדרטים הבי

נמוך ביחס לסטנדרטים -ממוצע שמוגדר כבינוני ,4–ל 0בסולם הנע בין  2.2הכשירות הוא 

 האמריקאי. Clas–לאומיים כגון ה-ןהבי

dignity  .שוויון ערך האדם הוא החוט המקשר בין והנגשה תרבותית שלובים זה בזה

אין אפשרות לפתח הנגשה תרבותית בכל ארגון, ובוודאי שלא בבית שני מושגים אלה. 

  .dignity–חולים, ללא מודעות לערך כבוד האדם במשמעותו כ

זיקות בין כבוד האדם והנגשה תרבותית מזווית של המוצג להלן ומפרט  מודלה

לליבת העבודה של ידי היועץ הארגוני כותב המאמר, כביטוי -, פותח עלשוויון ערך האדם

 הצוות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Betancourt, Green & Carrillio, 2002 
12 Bacote, 2002-Campinha 
 2016אלרועי, שוסטר ואלמקייס,  13
  US Department of Health and Human Services, 2013 - " האמריקניClasכגון " 14

 שוויון ערך האדם

 כל בני האדם נולדו שווים,

 וזכאים לחיות חיי כבוד

 מתן טיפול לכל אדם 

בהתאם לקודים התרבותיים 

 מאפיינים את חייוה

מתן טיפול לכל אדם 

בהתאם לקודים התרבותיים 

 מאפיינים את חייוה
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 בבית החוליםהארגוני התהליך  .ב

עיר כנית "וומנהל תבני ציון , יזמו מנהלת ההנגשה התרבותית בבית החולים 2017בספטמבר 

את הרעיון לקדם הנגשה תרבותית בבית החולים. היועץ הארגוני  ללא אלימות" בחיפה

"התבוננות על הנגשה : ואת העיקרון המנחה שלבתחילת התהליך שהוזמן על ידם הציג 

מנהלת ההנגשה מטופל".  של כלתרבותית מפרספקטיבה של שמירה על ערך כבוד האדם 

כי כל אחד מחברי ת וכבר במפגש הראשון הובהר התרבותית בנתה צוות של אחים ואחיו

על עצמו מחויבות להשתתף בתהליך למידה, שיאפשר לו לבנות יוזמה אישית,  יקבלהצוות 

"קבוצה נבחרת  :פיועל הוגדר יעד שינוי ש. ולהנחות אותה ביחידות שונות בבית החולים

סה כבוד לאדם בשל תייצר שפה משותפת שבבסי בני ציוןשל בעלי תפקידים בבית החולים 

תרבותית ותתרגם תובנות לפעולה". הוסכם כי כל איש  אדם, תחזק מודעות להנגשה והיות

באפיוני התרבות שאליה הוא שייך, אך גם יכיר את שונים בבית החולים צוות ינחה צוותים 

במפגש השני הצטרפו לקבוצה שתי  ידי עמיתיו.-האפיונים התרבותיים האחרים שיונחו על

 :הוגדרו שלושה כיווני הכשרה נוספות ובכך הקבוצה נסגרה ויצאה לדרך. חברות

היכרות עם התפיסה של הנגשה תרבותית, עם הביטויים הערכיים וההתנהגותיים של  .1

 כבוד האדם ועם הזיקות ביניהם.

שני התרבויות ל 15ששממפרק כל אחת המשמעי וישים -יצירת מסמך בהיר, קליט, חד .2

 .עולהדרכי פו מידע רכיבים: 

 גיבוש הצוות כסוכני שינוי לקידום הנגשה תרבותית בבית החולים. .3

ידי היועץ -ידי מנהלת ההנגשה התרבותית והונחו על-, שאורגנו עלסדנאות הראשונותב

נו את חברי הצוות זימו 16בחנה בין שלושת סוגי הכבוד לפי שלנגר,ההו את ניהעל הארגוני,

ו אותם לחבר את נעודד בחיי בית החולים. indignityושל   dignityלזהות מצבים של

התובנות שעולות עם עולמם הרגשי ולשלב את אלה עם הציפייה לקדם הנגשה תרבותית 

חברי לערך הכבוד בחייהם כאנשי מקצוע בארגון היררכי ומורכב.  יחד עם חיזוק מודעות

לדת אומרת יו ד ושל חוסר כבוד בחיי בית החולים:הצוות לא התקשו לזהות מצבים של כבו

מביע את שמחתו לעבוד עם צוות הרופא תורן או  ''את שליחת האל"לאחות בזמן הלידה: 

תחזרי לרוסיה" "אחות שאומרת למטופלת:  ,לעומתם, וביטויים של כבודעלו כאלה  .מסוים

"אני מדברת עם האחות האחראית והיא ממשיכה ללכת ומדברת : אחות אחרת שמספרתאו 

 . בית החוליםב ות של חוסר כבודדוגמאות לחוויכ עלו. אלה שר עין"תוך כדי הליכה ללא ק

-היווה מיקרו ,רבויות שונותשש ת ייצג בעצמוכאמור ש ,ההרכב ההטרוגני של הצוות

 בארגון הגדול.האמור לפעול קוסמוס של התהליך 

                                                           
מבוגרים עולי אתיופיה, אנשי מסורת דרוזים, שומרי  עולים מבוגרים מברית המועצות לשעבר, 15

 .מסורת ערבים נוצרים, שומרי מסורת ערבים מוסלמים, יהודים דתיים
 2000שלנגר,  16
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כדי  אותם הגיע הרגע לרתום ,בקרב חברי הצוות נטמעה dignity-לאחר ששפת ה

בשלב הראשוני אספנו מידע על  יים התנהגותיים בהקשרה להנגשה תרבותית.לתת לה ביטו

חולי, מתייחסות להוקיבלנו גודש של מידע שהכיל עמדות והתנהגויות  ,כל אחת מהתרבויות

נושאים למוות וכלפי תרופות, כלפי , למאכלים, ליחס כלפי אנשי טיפול, לרגישות דתית

שבקרב עולים מחבר העמים אסור להשאיר כך למשל סיפרה אחת המשתתפות  נוספים.

חלונות פתוחים ליד מיטת החולה משום שהוא עלול להצטנן, ומשתתפת עולה מאתיופיה 

 ,מידע רב הצטבר מאוד.להם לאיפוק גם כשכואב של מטופלים בני העדה הנטייה סיפרה על 

נת אחידה את האפיונים התרבותיים בצורה במתכו ונוצר צורך לייצר מתודה שתציג

ה למספר פרשנויות משמעית ולא נתונ-ממוקדת ולא מעורפלת, תמציתית ולא מסתעפת, חד

  .אפשר התחברות מהירה ויישוםשתמתודה נגישה  -

בו אורגן המידע דרך שתי ההכוונות: ממחישות את האופן ההצוות יצר שש טבלאות 

  .מכוון לפעולה לאור המידע – "עשה ואל תעשה"ו מרכז מידע רלוונטי, – "הידעת?"

את ההתייחסות לתרבותם של המבוגרים מבין  ,באמצעות טבלה מפורטת ,במאמר זה נציג

אחת בלבד לגבי כל אחת מחמש  , ולצידה נאזכר דוגמהעולי ברית המועצות לשעבר

 התרבויות האחרות.

 ?מה חשוב שנדע וכיצד נכון שנפעל :הנגשה תרבותית

 תם של המבוגרים מבין עולי ברית המועצות לשעברתרבו

 עשה ואל תעשה ?הידעת

ברית המועצות לשעבר כללה רפובליקות רבות שלא בכולן 
רוסית היא שפת האם. מכך נובע שהאפיונים התרבותיים, 

כולל שפת הדיבור של עולי רוסיה, אינם אחידים. מקום 
, קווקז, מגוריו של המטופל בברית המועצות לשעבר )גרוזיה

 ( הוא זה שמגדיר את מנהגיו ואת שפתו.דומהבוכרה וכ

אל תצפה שכל מטופל שעלה 
דבר מברית המועצות לשעבר, י

היה רגיש לכך . רוסית על בוריה
שקיימים הבדלים בין מדינות 

 המוצא השונות.

השימוש ב"תרופות סבתא" ובתרופות עממיות )כמו 
ונחשב לא פחות  ולריינקה, כוסות רוח, קרנלול( הוא נפוץ

מתרופות קונבנציונליות. לכן המטופלים מביאים אותן 
 איתם מהבית.

הכר את התרופות העממיות 
האלה, היה מודע לחשיבותן 

עבור המטופלים, גלה הבנה לכך 
ובדוק אפשרות לשלב אותן 

 בטיפול ככל הניתן.

 אשפוז. –כל הגעה לבית חולים משמעותה עבור המטופל 
וצים מאשפוזים קצרים או משחרור המטופלים אינם מר
 הביתה מחדר המיון.

הסבר בסבלנות את השוני בין 
הרפואה בארץ ובין הרפואה 

ברוסיה, הדגש את העובדה כי 
עבור כל מטופל תתקבל החלטה 

בנוגע לאשפוז בהתאם למצבו 
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הספציפי, והבהר את הסיכון 
 קיים באשפוז שאינו הכרחי.ה

א בשל מעמדו ומקצועו המטופלים מייחסים כבוד רב לרופ
(honor .ויצייתו להוראותיו ) 

תן למטופל מידע מקיף ככל 
האפשר, שתף אותו בבחירות 

הרפואיות, הסבר לו על 
האפשרות הפתוחה בפניו לקבל 

ייעוץ נוסף של מומחים ופעל 
ליצירת סנכרון בין ההזדמנות 

שניתנת  למטופל ליהנות 
מהרפואה הישראלית ובין 

שלא לפי הקושי שלו לנהוג 
 ם.יהעקרונות הסובייטי

החולי נתפס בצורה קיצונית, ובמידה ואדם מצטנן או 
 משתעל הוא כבר מרגיש חולה.

היה רגיש ליצור הבחנה בין 
מידת החומרה של המקרה 

הרפואי של המטופל ובין הצורך 
שלו לזכות בתשומת לב 

 ובשיחות נפש. 

רתו לשעבר נהוג לנייד נפטר לפני קבות המועצות בברי
באופן שבו רגליו פונות קדימה. אם מובילים בצורה כזו 

 מטופל הוא מרגיש שמובילים אותו לקראת מותו.

הימנע מהובלה או מניוד מטופל 
 באופן שבו רגליו פונות קדימה.

תחילת השנה האזרחית  לציון"נובי גוד" הוא יום חג 
החדשה. זה החג היחידי שאינו נחשב לסובייטי. הוא מתחיל 

. חג זה הוא בעל  1.1–ומסתיים בבוקר ה 31.12–ב הבער
חשיבות רבה מאוד, ונוהגים לאכול בו ארוחות גדולות, 

 לשתות, לרקוד ולבטא שמחה.

הכר יום חשוב זה, היה מודע 
לחשיבותו עבור המטופלים 

ואפשר להם לציין אותו וליהנות 
 ממנו.

לשעבר שימשו גם ת המועצות הרופאים בברי
. הם גילו דאגה גם למצבו הנפשי של כפסיכותרפיסטים

המטופל ונתנו מענה גם לצרכיו הנפשיים. היה נהוג שאותו 
רופא יטפל באותו מטופל לאורך זמן ויכיר אותו ואת 

משפחתו. מעבר של מטופל בין רופאים שונים לא היה 
 ידי המטופל כרצון להיפטר ממנו.-מקובל ונתפס על

היות ובית החולים מורכב 
של מומחים  ממערך גדול

אין אפשרות  ,בתחומים שונים
למנוע במצבים מסוימים טיפול 

ידי יותר ממטפל אחד. עם -על
זאת חשוב להכיר הרגל זה 

ולפתח רגישות כלפי מצבים 
כאלה באמצעות שיח בשפה 

נעימה ומרגיעה, שיקנה למטופל 
תחושה שהוא רצוי ושלא 

מנסים לסיים מהר את הטיפול 
 .   ולהעביר אותו לגורם אחר
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 עולי אתיופיההדור המבוגר של בני תרבותם של 

 מסביב.רבים  המטופל נותן מידע בצורה כללית ולא ממוקדת, בתוספת סיפורים הידעת?

היה סבלני ואל תיחפז. שאל אותו שאלות שיכוונו אותו למתן מידע : עשה ואל תעשה

 רלוונטי.

 דרוזיםאנשי מסורת תרבותם של 

 מיד כחוויה שלילית.המוות לא נתפס ת הידעת?

אפשר לבני המשפחה להיפרד מהמת, תן להם זמן ומרחב לרחוץ ולעטוף : עשה ואל תעשה

 את הגופה ולקחת אותה לקבורה מיידית.

 ערבים נוצריםשומרי מסורת ותם של תרב

ידי כומר. במקרה -נעשית עלהטבילה חייבים לעבור טבילה לפני המוות. בדרך כלל  הידעת?

הוטבל ומצבו קריטי, ולא מתאפשרת הגעת כומר לפני המוות יוכל כל אדם של יילוד שטרם 

 נוצרי שעבר בעצמו טבילה, להטביל את היילוד.   

לודים או ילדים שנוטים למות כדי שיוכלו ליצור יידע את המשפחה לגבי י: עשה ואל תעשה

 קשר מהיר עם כומר.

 ערבים מוסלמיםשומרי מסורת תרבותם של 

 מתפללים חמש פעמים ביום, כשזמני התפילה קבועים ומקודשים. ? מוסלמיםהידעת

 אפשר תנאים לתפילה מכובדת בזמנים הרלוונטיים.: עשה ואל תעשה

 תרבותם של היהודים הדתיים

מפגש בין איש לאישה, הכוללות: מרחק בין צניעות וקיימות הלכות מיוחדות לגבי  הידעת?

 ם בני משפחה.גברים לנשים שאינם נשואים אחד לשני ואינ

תן העדפה למטפל גבר שיטפל במטופל גבר ולמטפלת אישה שתטפל : עשה ואל תעשה

שמור על פרטיות וצניעות של  הימנע ממגע שאינו טיפולי בבן מין שונה. במטופלת אישה.

היה רגיש לכך שיש איסור נגיעה בין גבר ואשתו בזמן מחזור ואף  המטופל במהלך בדיקות.

 נאסרים גם תוך כדי הלידה(. לאחר הלידה )מגעים
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 לקראת הטמעת ההנגשה התרבותית  ?מה לפנינוג. 

שלושת סוגי הכבוד שמציג שלנגר קיימים בחיי היומיום של כל בית חולים. ייחודה של 

תוך הדגשת שוויון  dignity–י שבינה ובין תפיסת הההנגשה התרבותית הוא בחיבור הטבע

ברמת  17תהליך.התוכן ובין הבין נוצר שילוב  ,של תהליך זה ערך האדם. בהיבט הארגוני

התוכן עודדנו את חברות הצוות לזהות אפיונים תרבותיים שונים של כל אחת משש 

( 2)-; ונית ומתפתחתשלבית שנב-פעולה רב( 1)שני אפיונים:  והתרבויות. ברמת התהליך בלט

, קיבל על עצמוהאחים והאחיות לצוות משימה ש 11היווצרות דינמיקה שגיבשה את 

כני וההיבט התהאתגר של קידום כבוד האדם בבית חולים. להתמודד עם , כפרטים וכקבוצה

בבסיס התפיסה  שוכןה היבט התהליכיידי כל אחד מהם. ה-היה מוכר לחברי הצוות ונבנה על

לראות את "פיתוח ארגוני, היה זר להם ודרש הקדשה רבה של משאבי זמן. והכלים של 

 המטופל כאדם אוטונומי בעל צרכים פיזיים ורגשיים", כדבריה של אחת מחברות הצוות.

בעת כתיבת דיווח זה התעוררה השאלה: כיצד מטמיעים בקרב צוותים בבית החולים 

 ידעת?" ו"עשה ואל תעשה"? : "הבשנוישג את ההנגשה התרבותית דרך שני המסרים

                                                           
17 Schein, 1969 

 תהליך לקידום הנגשה תרבותית ברוח ערך כבוד האדם

 החלטה על הקמת הצוות, הרכבו וייעודו
 .חיבור בין מנהלת הנגשה תרבותית ובין יועץ ארגוני חיצוני

 הכשרת הצוות
 .האדם והנגשה תרבותית בודכרות עם המושגים כיה .א
 .תוצר: "הידעת?" ו"עשה ואל תעשה" איסוף נתונים על אפיוני התרבויות, ויצירת .ב
 גיבוש זהות הצוות כמנהיגים משפיעים. .ג

 פעולה ביחידות בית החולים
 .מפגשי הדרכה למתן מידע ולפיתוח רגישות תרבותית
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מורכב מאחים ואחיות שאינם מנהלים. הם לא ממונים על עבר את התהליך צוות שה

אחרים והם אינם  ביצוע לאנשים כפופים להם, אין להם סמכות לתת הוראותהעובדים 

נקודות חוזק שתי עשויות להיות  והשפעהאישית  ותגמנהיעל כן רק  נמצאים בעמדות כוח.

של חברי  תםרגע לפני יציאכך, לצורך . הקבוצהאת הזהות של  לבנות נכון יהיהבאמצעותן ש

שדרכו  18,את מודל הטווח המלא של המנהיגות הצוות להנחיה בבית החולים, לימדנו

התנסו אנשי הצוות  ,בנוסף .לכל חבר בצוות לזהות את פוטנציאל המנהיגות שלו אפשרנו

 סדנה לרכישת מיומנויות השפעה.נחיית בה

משלושה  מורכבה נבנה תוואי של מפגש הנחיה, תוכנית הפעולה שיוצאת לדרךל

של המנחה, התייחסות לצוות ההנגשה  'עצמי'ההצגת  תפתיחת המפגש כולל( 1) שלבים:

כולל הסבר על הנגשה ה גוף המפגש( 2; )הגדרת מטרת המפגש ופתיח חווייתי התרבותית,

יוני התרבות המסוימת שאליה משתייך חבר תרבותית וחיבורה לערך כבוד האדם, הצגת אפ

המאפשר לזהות למידה סיום המפגש ( 3)-; והצוות ואותה הוא מציג ומתן מקום לשאלות

 ותובנות.

 והאחים והאחיות יצא 11תהליך הייעוץ הסתיים, והיועץ הארגוני נפרד מהצוות. 

 להנחיה ביחידות בית החולים בהכוונתה של מנהלת ההנגשה התרבותית.  

יום בפני כניצבות ה נחנו מבקשים לסיים את המאמר בהעלאת מספר שאלותא

-מונחה על את המעבר מתהליך הכשרה מבטאותאלו שאלות  .והנהלת בית החולים הצוות

מה יבטיח את הטמעת )א(  .של מנהיגות מחוללת שינוילעבודה עצמאית ידי גורם חיצוני 

ת החולים? כיצד נדע שצוות ההנגשה ההנגשה התרבותית כחלק מהתרבות הארגונית של בי

כיצד נדע שהאינטראקציות החדשות, המאמצות שיח  התרבותית ביצע שינוי משמעותי?

האם יימשך ; )ב( כעדיפות ומשקפות שינוי התנהגות?נתפסות  ,חדש בין מטפל ומטופל

נרטיב של הנגשה  כך שניתן יהיה לייצר ,תיעוד של התהליךשיכלול גם מעקב מלווה 

אם הצוות יצליח לשמור על כוחו כצוות שלומד יחד, ; )ג( ה?ית ברוח כבוד האדםתרבות

תומך זה בזה ומחויב כגוף אחד למטרה שלשמה נוצר או שיתפרק לפרטים כשכל אחד פועל 

האם נוכל באמת לראות עליית שלב בתהליך השינוי שבו חברי הצוות הופכים ; )ד( בנפרד?

מה חברי הצוות יפנימו את זהותם כמנהיגים משפיעים  עד כממעבירי מידע לסוכני שינוי? 

: איפה באים לידי ביטוי פוטנציאל המנהיגות שלי ויכולתי להשפיע על השאלהבאמצעות 

תשדר היא ועד כמה  ,נהלה הבכירה של בית החולים מעורבתהעד כמה תהיה ה)ה(  ?שינוי

  בתי חולים נוספים?האם יש כאן הזדמנות ליצירת מודלינג ל)ו( -ו כי הנושא חשוב?

 
                                                           

18 , 1991BassAvolio &  
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