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 גמילה מעישון בקרב נשים חרדיות בביתר עלית

 

 קופת חולים מאוחדת

 

ר אביגיל מעיני     "ד  

 רופאת נשים 

 מנחת קבוצות גמילה מעישון קופת חולים כללית ומאוחדת 
 



שיעורי העישון באוכלוסיה הבוגרת בישראל לפי  
 אחוזים משוקללים   –מין וקבוצת אוכלוסייה 

 2015ח שר הבריאות על עישון בישראל "מתוך דו



האוכלוסייה הבוגרת  בשיעורי העישון בקרב מגמות 

  בישראל

2015ח שר הבריאות על עישון בישראל "מתוך דו   

 



 שיעורי העישון באוכלוסייה הבוגרת בישראל

(נשים)לפי קבוצות גיל וקבוצת אוכלוסייה  

  2015ח שר הבריאות על עישון בישראל "מתוך דו 

  אחוזים : INHIS-3סקר 



 

 שיעורי העישון באוכלוסייה הבוגרת בישראל 

לפי השכלה וקבוצת אוכלוסייה    

2015ח שר הבריאות על עישון בישראל "מתוך דו   

  

: 

 



 

 

 

 
 אוכלוסיה  גברים יהודיים נשים יהודיות גברים ערביים נשים ערביות 

 ממוצע  18.2 20.6 19.9 26.5

 חציון  18 18 18 25

 טווח הגילים 16-20 17-21 16.5-22 20.5-30

לפי קבוצת, הגיל בעת התחלת העישון  

אוכלוסייה ומין                                
2015ח שר הבריאות על עישון בישראל "מתוך דו    



  2012בשנת , שיעורי העישון השוואה בינלאומית

אחוזים נשים: עישון על בסיס יומי  

 



לפי  מעשניםשיעור החשיפה לעישון בקרב לא 
 2014ישראל , קבוצת אוכלוסייה ומין

 2015ח שר הבריאות על עישון בישראל "מתוך דו



"הסדנה החברתית"            

" 

 

 
גמילה מעישון בקרב נשים חרדיות בביתר עלית   

 

 קופת חולים מאוחדת

 

ר אביגיל מעיני     "ד  

 רופאת נשים 

 מנחת קבוצות גמילה מעישון קופת חולים כללית ומאוחדת 
 



 העישון בחברה החרדית 
 

  איש 5000 בקרב טלפוני סקר בוצע 2011 בשנת

 מתאימים נמצאו 835 מתוכם                    

 

 13.8% הינו 18 גיל מעל המעשנים הגברים שיעור כי נמצא•

 19% בעבר המעשנים שיעור•

 שמעשנים נוספים בית בני על דיווחו ,המשיבים מכלל 3.8%•

  העוזרות תרופות שישנן ידעו לא בהווה מהמעשנים78% •
  .הבריאות בסל הכלולות ,מעישון לגמילה

 לתרופות מרשם מהרופא לבקש מעוניינים לא 69.4% ,כן כמו•
   זאת יעשו אם יודעים אינם 87.5% ועוד אלו

 
  ששיעור ידוע אך חרדיות בנשים העישון שיעור לגבי נתונים אין•

  סמך על מהמשוער יותר גבוה אך יחסית נמוך זו באוכלוסייה העישון
   הבריאות מקצועות ועובדי מרופאים שנאסף מידע



השפעת פסקי הלכה ורבנים על הרגלי העישון   

מהמעשנים בהווה שמעו על פסק ההלכה נגד : 84.7%•
 ס או על איסורים דתיים אחרים"העישון משנת תש

  

טענו , מתוך המעשנים ששמעו על פסק ההלכה 44.8% •
 שהדבר השפיע על הרגלי העישון שלהם

 .חלקם ניסו להפסיק לעשן לגמרי אך לא הצליחו

 

מהמעשנים בהווה השיבו שרב חשוב שהם קשורים   31% •
 .  אליו מעשן

השיבו שאם הרב הזה יפסיק לעשן אין זה   %82 , מתוכם•
 .ישפיע על הרגלי העישון שלהם כלל



"הסדנא החברתית"  

 המטרה

חלקן חוזרות ) לאפשר לנשים חרדיות   

להיגמל באופן צנוע ומוסתר מהחברה( בתשובה  

 הסירו את השלט סדנת גמילה מעישון מעל הדלת

"הסדנא  החברתית " בקבוצת ווטס אפ קראו לעצמן   

 



"הסדנא החברתית"  

 שיטות

נשים   12במשך חודשיים גויסו טלפונית באופן יזום    

דרךההכרות של מקדמת הבריאות והמזכירה של  

גורם לבעיות   )חדר הכושר ובעזרת המלצת הרב 

(בשלום בית  

 זיהוי מטופלות מעשנות המגיעות לבדיקה גינקולוגית

 והמלצה להשתתף בקבוצה לגמילה מעישון



"הסדנא החברתית"  

:להסכמתן להשתתף בתהליךהסיבות    
 מרגישות מוקצות ולא מקובלות

 נוסעות לעיר זרה כדי לעשן באופן אנונימי 

, כולן מטופחות ועוסקות בספורט   

הקימוט ,הריח , ומוטרדות מאד ממראה גופן   

 והכתמים שמתלווים לעישון  הסיגריה

 מוטרדות מעישון בבני זוג ובעיקר בילדים בוגרים

, בעלת מעון) כולן נמצאות במגע עם ציבור בעבודתן 
טכנאית דמים בקופת חולים  , פקידה, קוסמטיקאית

(ומנחת גמילה בנרקומנים בריטורנו   



"הסדנא החברתית"  
 

 חרדות מהגמילה

 כולן מטופחות וחוששות שיעלו במשקל    

אנרכיסטיות ומופרעות, ושובבות , הסיגריה כמייצגת תכונות של מיוחדות  

"!(  מגניבות מעשנות וכל המשעממות לא "כל ה)   

 הגמילה כבגידה בחברות קרובות שמעשנות אחת אצל השניה 

שותות אלכוהול , מעשנות,והשתייכות  חברתית לקבוצת נשים היוצאות לחופשה ביחד

 רוקדות  ומשתזפות

ויתרתי על כל כך הרבה בתהליך החזרה :"הסיגריה כשריד וקשר לימי החילוניות 

" זה הדבר האחרון שנשאר לי מימי החילוניות  -בתשובה  

 קשר למשפחה הראשונית 

 הסיגריה היא הדבר האחרון שנשאר ממי שהייתי בעבר 

פעמים לעשן יש בן בכור  . לאחת מהן המבוגרת יותר שהפסיקה בעבר כבר מס 

ש או בערבים פנויים הוא טקס של "תלמיד ישיבה ועישון הסיגריה ביחד איתו במוצ

כ בעולם החרדי בין אם לבן בוגר"שאין בדר: "קרבה ופתיחות   

(כעת בנה לא מעשן יותר בבית והם יוצאים יחד לשוחח במרפסת)  

 

 



"הסדנא החברתית"  
 התהליך

שיתוף ודיבור פתוח על    -בעיקר שיתוף רגשי מאד אינטנסיבי •
 משמעויות העישון והגמילה 

 בכי  •

 הרבה מאד הומור עצמי וצחוק •

למידה  , המאפרה ובלון החמצן, בעד ונגד:משחקי תפקידים •
 (גשר מאחד  –מהצלחות 

כ  "אח -(בעיקר סביב הקשר עם חברות מעשנות) פסיכודרמה •
 היה שיתוף עם החברה ודווח המשכי בסדנא  

 אם אחת נעדרה היה ביטוי של קושי:התפתחה מעין תלות ביניהן •

 קשר הדוק לאחר תום הסדנא וביטויי געגוע•

 לא היה  חיבור לקלפי תודעה•

 



"הסדנא החברתית"  

 תוצאות
,נשים 12קבוצה ל     

( ית"אחת עוס)תיכונית  -השכלה 40-55גילאים בין     

, מתוכן התמידו להשתתף במפגשים 6  

, נטלו טיפול תרופתי  5   
 והפסיקו לעשן   התמידו בטיפול 4

לא מעשנות אחרי שנה 3*   

 

   

משתתפות כי בני הזוג המעשנים הצטרפו אף הם לקבוצות  3כחלק מהתהליך דיווחו   

:גמילה מעישון  

 בן בוגר של אחת מהן מנסה להגמל לבדו 

 פגישת רכבת אחרי חודש 

 עדיין בקשר ביניהן בקבוצת תמיכה ונפגשות

, יומיומי, הנשים הצעירות בקשר חזק מאד  

ומיד אחת מתייצבת אצל חברתה לצאת לטיול או משהו  " צאמפיקס:"מילת הקוד שלהן שמסמלת צורך בחיזוק
 שיסיח את דעתן מהסיגריה

מבקשת חיזוקים -מיד כתבה בקבוצה-שאכטות 3ב" חטאה"אחת שהפסיקה פעם שניה לפני יומיים *   



" הסדנא החברתית"  

  מסקנות

 מצב  קרוב לוודאי הרבה יותר שכיח מהמדווח

יש צורך בסקר יותר מקיף הכולל נשים חרדיות  –  

יש צורך להעלות מודעות של גורמים מטפלים כי לא מדווח  -  

"תתיחסי לזה כמו איסור חדש -הטלת על עצמך המון איסורים"  

פסיקות וציטוטים  , שימוש בהלכות –( רבנים)להעלות מודעות של מנהיגי קהילה   
 תורניים

 בעיה בגמילה מקבילה של בני זוג 

"אני לא מעשנת במרפסת-זה סוד"לא יכולות להרחיק סיגריות מהבית כי   

" ( לקסיקון לא מוכר)קושי בהבנת תכנים ומידעים רפואיים   

)אשמה והסתרה, בושה)קושי בתמיכה משפחתית וחברתית   

  
יש צורך בקבוצות נפרדות ומותאמות לאוכלוסיית הנשים החרדיות המעשנות כדי  

 לאפשר להן להתבטא בחופשיות ולהביא חוויות מעולם התוכן המיוחד להן
   



 

מעלה שאלה של" הסדנא החברתית"  

 כשירות ורגישות תרבותית- כיצד לתקשר איתן  

?באופן מותאם   

 
 

 

 

 

 

 



??מהי תרבות  
שעל פיה מתנהלת, מערכת סדורה של משמעויות וסמלים " 

".האינטראקציה החברתית   

 
•  דת

•  מגדר

•  מוצא

•  השכלה

•  אוריינטציה מינית

•  עיסוק  

•  הזדהות משותפת
• עמדות ומנהגים, אמונות  

 



 השפעת התרבות

 –היא על 
 , ביטויי כאב•

 מרחב אישי  •

 תפיסת הזמן  •

 ארגון חברתי  •

 מי מקבל החלטות על)
 (  הבריאות 

 פיקוח סביבתי  •
 גנטית -שונות ביולוגית•
 



 רב תרבותיות 
,בשל הגיוון התרבותי הרב בארץ   

העוסקים בשרותי הבריאות חשופים לאינספור תרבויות ותת 
 תרבויות

ונהלים  , מאפיינים, מוגדרת כהתנהגויות*כשירות תרבותית 
לתפקד באופן אפקטיבי  ( או יחיד)שמאפשרים למוסד 

 . תרבותיים-במצבים רב

המטרה היא שהמטפלים יכירו בשונות הנובעת מהבדלים בין  
לשונית או תרבותית  , עדתית, קבוצות שונות מבחינה אתנית

 , ויתחשבו בשונות זו בעת הטיפול הרפואי

באמונה  , כלכלי-ובמיוחד בהבדלים הקשורים במעמד חברתי
בתפיסות  , ברמות הבנה לשונית, בדפוסי התנהגות, דתית

 עולם ובדרכי קבלת החלטות
 אניטה נובל. דר /כשירות תרבותית בשירות הבריאות *

 ש הנרייטה סאלד"ס לסיעוד ע"בי
 של הדסה והאוניברסיטה העברית

 



  

תרבות מקצועית של  המטפל-תת   

צוות המטפלים גם הם קשורי תרבות לקהילת המדעים 
שלה קודים תרבותיים שלא תמיד מתחשבים באמונות  

 של תרבויות אחרות 

:לפתח רגישות תרבותית–חובת המטפל     

, לרכוש ידע תרבותי על הדרכים המקובלות אצל הלקוח
 להמנע מסטיגמה וסטראוטיפים

 לחזק נוהגי בריאות חיוביים וקידום שינוי המקובל עליו 

זה מעיד על  –להצמד לנורמות התרבותיות של המטופל 
(של המטופל    כבוד לתרבותו (

!!כדי לשמר ולשקם את בריאותו  



      

מודל לרכישת כשירות ורגישות       

תרבותית                          

 
 

 רצון תרבותי- על אדם לרצות , זהו תהליך ארוך שנים

 מהרצון משתמעת מחויבות מוסרית לטפל בכל המטופלים ללא קשר

אמונותיהם ודרך החיים שלהם, לערכיהם התרבותיים    

מודעות תרבותית- חקירה שאדם חוקר על הרקע התרבותי שלו כדי שיהיה מודע  
 לתרבויות אחרות 

מיומנות תרבותית –יכולת לאסוף נתונים רלוונטיים בעלי אופי תרבותי על אדם  
 ועל בעיות הבריאות שלו ויכולת לבדוק אותו לאור תרבותו  

מפגש תרבותי -מעודד אנשי מקצוע להפגש פנים אל פנים ומונע נפילה למלכודת 
 של דעות קדומות

הבדלים תוך תרבותיים-לעיתים השוני בתוך אותה תרבות גדול מהשוני בין 2  
 תרבויות שונות 

 ידע תרבותי- חפוש ורכישת ידע המאפשר לאיש המקצוע להתבונן באמונותיו 

 של הלקוח מתוך הבנה

NEGOTIATION&PERMISION— 
 טכניקות של מטפל להשיג הענות לטיפול למרות הבדלים תרבותיים   



 תודה רבה 



Avigail_mayani@walla.com 
0509-166613 

mailto:Avigail_mayani@walla.com

