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  תקציר
  

לקראת . ולישראל הגיעו עולים ספורים בלבד, נים הייתה העלייה מאתיופיה דלילה ביותרעד שנות השמו

 ומבצע שלמה 1985- מבצע משה שהחל ב-אמצע שנות השמונים הגיעו עולים רבים בשני גלים גדולים 

 השתנה אופי העלייה והיא נעשתה מתונה בהרבה ,לאחר שני גלי עלייה גדולים אלה. 1991שהיה במאי 

עולים שהגיעו לארץ מאתיופיה במהלך שנות השמונים הגיעו לאחר נדודים ותלאות במדבר . ציפהאך ר

 ואילך הגיעו לאחר שהייה 90-העולים שהגיעו מתחילת שנות ה, לעומתם. ובמחנות פליטים בסודן

שהייתה באותו זמן המקור להפצת נגיף , אבבה-ממושכת בערים הגדולות באתיופיה ובמיוחד באדיס

אבבה ללא עבודה ומצבם הכלכלי -שהייתם הממושכת של העולים בגונדאר ובאדיס. ס באתיופיההאייד

שבהם שיעור תפוצת , לעומת גלי העלייה הראשונים: הטוב יחסית יצרו מעין חממה להתפשטות הנגיף

 חשוב לציין.  הוא עלה באופן ניכר90-הרי שבסוף שנות ה,  ומעלה היה אפסי9הנגיף בקרב העולים בני 

  .2000-ששיעור זה ירד בתחילת שנות ה

  

בשל הגידול בתפוצת הנגיף בקרב בני העדה האתיופית ובשל הדאגה משיעור זה החליטה ממשלת ישראל 

החל משנת ₪  מיליון 4.5-לשם כך הוקצה תקציב של כ. להגביר ולהתמקד במאמצים למניעת התפשטותו

כדי להעביר לאוכלוסייה זו , זאת.  האתיופית וחלקו יועד לפעולות הסברה ומניעה לאוכלוסייה1997

מלכתחילה ברור היה כי זו משימה לא . מסרים אוניברסליים מותאמים וזמינים להם מבחינה תרבותית

מאחר שרוב העולים האתיופים לא הכירו את הרפואה המודרנית ואת הכללים הבסיסיים של , קלה

   .התנהגות בריאות

  

כלל . 1: יעד- בקרב קהילת יוצאי אתיופיה שתי אוכלוסיותלתוכנית הלאומית למניעת איידס

לשם , ובעיקר, לשם קידום התנהגות מינית בטוחה, כדי לשנות גישות ועמדות( האתיופית האוכלוסייה

הנשאים והחולים . 2 ;)שהוא כידוע אמצעי מניעה יעיל מאוד למניעת איידס, הגברת השימוש בקונדום

  . )זוג בנגיף-כדי למנוע את הדבקתם של בני(

  

 האתיופית היה הפעלתן של קבוצות אוכלוסייהאחד הרכיבים העיקריים בתוכנית למניעת איידס בקרב ה

 15-כל קבוצה מנתה כ .במיוחד בנושא מניעת מחלות מין ואיידס, הסברה בקהילה לחינוך ולבריאות

כחמישה מפגשים וכל פי רוב פעילותה ארכה -על. משתתפים והיא הייתה הומוגנית מבחינת מין וגיל

 הן –ברחבי הארץ , פעילות הקבוצות התנהלה בעברית או באמהרית. מפגש ארך כשעתיים עד ארבע שעות

מועדוני עולים בסים ו"מתנב, והן בדיור קבע) בשביל עולים חדשים(אתרי קרוונים בבמרכזי קליטה ו

המסבירים . אקדמיות-ת קדםוכן במסגרת הצבא ובמכינו, )בשביל מי שמתגוררים בדיור קבע בקהילה(

  . היו בני העדה האתיופית שהוכשרו לשם כך מטעם משרד הבריאות

  

את , מכון ברוקדייל להעריך את פעילותן של קבוצות ההסברה-וינט'ג-מאיירסמשרד הבריאות ביקש מ

לפני הפעלת : התנהגותם של משתתפי הקבוצות בשתי נקודות זמן-את העמדות ואת כוונות, הידע

היה ניתן ללמוד על  מהשוואת התשובות שהתקבלו בשתי נקודות זמן אלו. ת ומיד לאחריההתוכני

סייעו להבין את מידת הצורך  הנתונים מהסקר שלפני הפעלת התוכנית, בנוסף. השפעת התוכנית

הנתונים מהסקר שנערך עם סיום התוכנית סייעו לבדוק האם יש נושאים שלא הובלטו ו ,בהתערבות

  . מספיק
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שמילאו בעצמם (בקבוצות הסברה בדיור קבע  משתתפים: המחקר כלל בדיקת שתי אוכלוסיותמערך 

שרואיינו על אותו שאלון (בקבוצות הסברה שנערכו במרכזי קליטה  ומשתתפים, )שאלון מובנה בעברית

דוח זה מתמקד בעיקר בממצאים שהתקבלו מהקבוצות ). פנים-אל-בשיטת ריאיון פנים, באמהרית

הממצאים על הקבוצות שנערכו ביישובי קבע היו דומים והם מובאים . מרכזי הקליטהשהתקיימו ב

  .בנספח בדוח זה

  

  עיקר הממצאים 
בנהריה ובמרחביה בתקופה , בוצעה הערכה של שש קבוצות הסברה שנערכו במרכזי הקליטה בטבריה

ברית באולפן והשתתפו כל המרואיינים היו עולים חדשים והם למדו ע. 2002 למארס 2001שבין אוקטובר 

  .בקבוצת ההסברה כחלק מתוכנית הלימודים באולפן

  

. כמעט כל המשתתפים נכחו בכל המפגשים". אחרי" שאלוני 108-ו" לפני" שאלוני 161הכול נאספו -בסך

הסיבה העיקרית לפער במספר השאלונים היא שפעילות אחת הקבוצות הסתיימה לפני מועד הסיום 

לא היו הבדלים משמעותיים בהרכב הדמוגרפי . וף את השאלונים ממשתתפיההמתוכנן והיה קשה לאס

כולל אלה שהמעקב אחריהם " (אחרי"לעומת הרכבם הדמוגרפי של המרואיינים " לפני"של המרואיינים 

  ). אבד

  

כשמונים . 2000 או בשנת 1999היתר עלו בשנים , 2001שני שלישים מהמשתתפים עלו לארץ בשנת 

-29  היו בני42%; 18-28 היו בני 30%, ינים לא סיימו מסגרת חינוך פורמלי באתיופיהאחוזים מהמרואי

ארבעים אחוזים מהמרואיינים קיבלו הסבר על איידס לפני השתתפותם . 40- היו בני יותר מ28%- ו45

  ). לרוב במחנות העולים באתיופיה(בקבוצות ההסברה 

  

בין . רצויה/ מהשאלות הם ענו את התשובה הנכונה55%עולה כי על " לפני"מניתוח תשובות המרואיינים 

הנושאים שבהם רמת הידע הייתה מוגבלת במיוחד היו היכולת לזהות נשא איידס על בסיס מראה חיצוני 

  .ממצאים אלה מעידים שאכן היה צורך בהתערבות. ובאילו נסיבות חשוב להשתמש בקונדום

  

 10-בערך של כ" אחרי"ות של מרואייני קבוצת הרצוי/נמצא שיש שיפור בממוצע התשובות הנכונות

רצויות של מרואייני /השיפור הגדול ביותר בין ממוצע התשובות הנכונות). 65%- ל55%-מ(נקודות אחוז 

   72%-מ(חל בשאלות ידע " לפני"לעומת ממוצע התשובות של מרואייני קבוצת ה" אחרי"קבוצת ה

   45%-מ(ועל כוונת התנהגות ) 57%- ל50%-מ(דות כמו כן נמצא שיפור גם בשאלות על עמ). 88%-ל

  .השאלות שנשאלו 30כל כמעט אחוז המרואיינים שענו תשובה נכונה או רצויה גדל לגבי ). 56%-ל

  

נשאלו המרואיינים גם שאלה פתוחה על , בראיונות שנערכו לאחר סיום פעילותה של קבוצת ההסברה

ע מהמרואיינים אמרו כי ישנו את התנהגותם הקשורה כרב. השינוי שעשוי לחול בהתנהגותם בעקבותיה

. שיעור דומה ענו כי ישנו את גישתם כלפי חולי איידס וכלפי נשאים. לשימוש בקונדום ולבדיקות איידס

מרואיינים גם נשאלו האם לאחר השתתפותם בקבוצת ההסברה תגדל תחושת הנוחות שלהם להשתמש 

  . שתחושת הנוחות שלהם תגדלכשלושה רבעים מהם ענו. בקונדום או תפחת
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, חשוב לציין שגם לאחר התוכנית נותרו כמה חסרים בולטים בידע בסוגיות מסוימות, למרות השיפורים

ללמוד מהם המרכיבים  מהממצאים הללו ניתן .הנסיבות שבהן חשוב במיוחד להשתמש בקונדום, למשל

לותן של קבוצות ההסברה במתכונתן ייתכן עוד כי משך פעי. שאותם יש להדגיש לשם שיפור התוכנית

  . הנוכחית קצר מדי ולכן קשה להקיף את הנושאים הללו לעומק

  

כולל מתוכני ההסברה ומהשימוש , מדיווחי המרואיינים הסתמנה שביעות רצון כללית גבוהה מהתוכנית

ם שימוש מוגבר בעזרי, למשל, המרואיינים העלו מספר הצעות לשיפור התוכנית. בעזרים השונים

  . שיפור רמת ההוראה של המדריכים והגדלת מספר המפגשים, מוחשיים להסברה

  

 אוכלוסייהממצאי המחקר חידדו את הצורך במחקרי המשך שיבחנו את תוכנית ההסברה שניתנת ל

והערכת השפעת ההסברה על  שימוש בכלי מחקר איכותניים, למשל(האתיופית מהיבט רחב יותר 

  ).המשתתפים לאורך זמן

  

עמדותיהם והידע החסר של המשתתפים בנושא האיידס לפני ההסברה הדגישו את הצורך , כוםלסי

 היא הביאה לשיפור מסוים על אף שהתוכנית הייתה קצרהניתן לראות ש. בהתערבות ואת חשיבותה

השפיעה על כוונות ההתנהגות ועל  כמו כן היא. ברמת הידע ובעמדותיהם של המשתתפים בקבוצות

גם לאחר ההתערבות עדיין יש חסרים , עם זאת. ות העצמית לגבי השימוש בקונדוםתפיסת המסוגל

  .ניכרים בידע ובעמדות

  

טיוטות מחקר זה נשלחו למגוון רחב של אנשי מקצוע בתחום אספקת שירותי בריאות לאוכלוסייה 

ועדת הממצאים הוצגו בו, כמו כן.  האתיופיתאוכלוסייהכולל אנשי מקצוע מובילים מה, האתיופית

לאור ממצאי המחקר נעשים מאמצים . האתיופיתמהאוכלוסייה בהשתתפותם של נציגים , ההיגוי

 נעשים ,מלבד זאת). מתאימים והבניית מערכי שיעור פיתוח, גוןכ(לשיפור פעילותן של קבוצות ההסברה 

במיוחד בקרב יוצאי אתיופיה המתגוררים , מאמצים להגברת היקף ההשתתפות בקבוצות ההסברה

   .ביישובי קבע
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  תודות
  

  .בהכנת המחקר ובהכנת דוח זה הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם

צפי רחמני על שיתוף ' ר ניצה אברמסון וגב" ד–אנו מודים למנהלי תוכנית ההסברה , ראשית כול

  .הפעולה

  

שלהם ומניסיונם נתנו את הערותיהם ותרמו מהידע , אנו מודים לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המחקר

  .האישי לדיון ולהבנת ממצאי המחקר

  

  :חברי ועדת ההיגוי למחקר

אביבה , שרה כהן, יחיאל ערן, ר ורדה סוסקולניק"ד, ר אלכס לבנטל"ד, צפי רחמני, ר ניצה אברמסון"ד

, דובני פיק, משה רחמים, יפה אליהו, חיים סאלם, רונן לוי, רבקה ויסברג, עירית לבנה, חוה ברנע, נמרודי

  אורה סקלר, טדי גרמאי

  

בשלבי המחקר  מנהל המחלקה לשחפת ואיידס על הערותיו, ר דניאל שם טוב"תודתנו נתונה גם לד

  .השונים

  

, מכון ברוקדייל שסייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות-וינט'ג-מאיירסנו מיברצוננו להודות גם לחבר

  .השהדפיס לענת ברבריאן שערכה את הדוח ולאילנה פרידמן

  

העוסקים במתן שירותי בריאות , טיוטה סופית של הדוח נשלחה למגוון רחב של אנשי מקצוע

אנו מודים להם שקראו את . כולל אנשי מקצוע מובילים מהקהילה האתיופית, לאוכלוסייה האתיופית

  .טיוטת הדוח והעירו את הערותיהם
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  מבוא. 1
  

  העלייה מאתיופיה לישראל: רקע 1.1
לקראת . ולישראל הגיעו עולים ספורים בלבד, שמונים הייתה העלייה מאתיופיה דלילה ביותרעד שנות ה

מבצע " ב נפש4,000-כ: גדולים" גלים"אמצע שנות השמונים היא התעצמה ועולים רבים הגיעו בשני 

 הנעשתה העליי,  לאחר שני גלי עלייה אלה.1991-ב "מבצע שלמה"ב,  נפש20,000- וכ,1985-ב" משה

 מספר אזרחי . נפש10,000- כעלו 2001 ובשנת,  שנהמדי נפש 4,000-עלו כ 2000-1998 בשנים .תונה יותרמ

   . נפש90,000-ישראל ממוצא אתיופי עומד כיום על כ

  

בר ובמחנות הגיעו לאחר נדודים ותלאות במד שמוניםשנות הבמהלך  לארץהעולים מאתיופיה שהגיעו 

ורבים איבדו בני משפחה , בכללן מלריה, מחלות זיהומיותומתזונה -תתמ סבלורבים . פליטים בסודן

לארץ מתחילת העולים שהגיעו , םלעומת). Nahmias et al., 1993(ושהו במחנות מעבר בתנאים קשים 

טיפול ה בעקבות, בריאותם המשופרת .גונדראו באבבה -אדיסשהו תקופה ממושכת ב , ואילך90-שנות ה

מעין , למעשה, מצבם הכלכלי הטוב יחסית ושפע הפנאי שעמד לרשותם היוו, שקיבלו בערים אלהרפואי ה

  . חממה להתפשטות נגיף האיידס

  

  מחלת האיידס וHIV-נגיף ה,  העלייה מאתיופיה1.2
בדיקות ב ,ומעלה נבדקים עם הגעתם לארץ 9בני כל העולים , אתיופיהמאחר שמחלת האיידס אנדמית ל

קרב עולי שיעור תפוצת נגיף האיידס ב, 1991 בשנת . לצורך התערבות וטיפול,האיידססינון לנגיף 

שיעור . )Kaplan et al., 1998 (6%-8%- הוא עלה ל ואילך1998-ומ, 1%-2%-ה כהיומעלה  9 בני אתיופיה

 ההימצאות של הנגיף הן בשל העלייה בשיעור, של נגיף האיידס בקרב אוכלוסייה זו עלהמצאות יהה

 חשוב לציין שנתונים חדשים משנת .ערים הגדולות הממושכת של העולים בתםשהייוהן בשל , באתיופיה

  .5% מראים על ירידה בשיעור זה עד לרמה של 2003

  

הנגיף יכול להיות מועבר גם תוך .  היא באמצעות מגע מיניהאיידסדרך ההעברה הנפוצה ביותר של נגיף 

. תוך עירוי דם שלא עבר בדיקת סינון לאיידס ותוך הנקה,  של מרפאים בריפוי מסורתישימוש בכליהם

,  שבה השירותים הרפואיים מעטים ופרוצדורות של רפואה מסורתית כמו כריתת החך הרך-באתיופיה 

  לפי פנקהרסט .  השימוש בכליהם של מרפאי הרחוב שכיח-הקזת דם ועקירת שיניים נפוצות מאוד 

)Pankhurst, 1990 (ולכן הביקוש , רמתם ותפוצתם של שירותי הרפואה ברחבי אתיופיה אינה אחידה

  . כי הם מצויים בהישג יד, למרפאים המסורתיים גבוה יותר
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  יוצאי אתיופיה בישראלהתכנית הלאומית למניעת איידס בקרב  1.3
 למניעת הת מאמציר איגבהל  ממשלת ישראלחליטה ה2 ודוח ועדת נבון1פרשת תרומות הדםבעקבות 

. באמצעות פעולות הסברה ומניעה נרחבות,  האתיופית בארץאוכלוסייה בקרב הHIV-התפשטות נגיף ה

   הוא הקצה תקציב של 1997והחל משנת , האחריות על ניהול פעולות אלה הוטלה על משרד הבריאות

  .ח לשנה למטרה זו" מיליון ש4.5-כ

  

ובשל , אוכלוסיית היעד ולהתאימם לצורכיה התרבותייםבשל הצורך להעביר מסרים אוניברסליים ל

היה צורך לגבש תוכנית מניעה וטיפול , הקושי של חלק מעובדי מערכת הבריאות ליצור עמה קשר

  לפעול–למנוע את התפשטות המחלה והאחרת , האחת: התוכנית נועדה בעיקר לשתי מטרות. מיוחדת

 הן כדי להגביר את השתתפותם בתוכנית ,זאת. שור תרבותיטיפול וגי, תוך תיאום, זוגם-עם נָשאים ובני

הן כדי למנוע את העברת הנגיף בין בני ; אנושי וגם מניעתי, דבר שיש לו ערך בריאותי, המעקב והטיפול

  .יילודים/זוג שאחד מהם נשא והן כדי למנוע העברת הנגיף מאימהות נשאיות לעוברים

  

האחת היא כלל בני העדה . ש אפוא שתי אוכלוסיות יעדלתוכנית למניעת איידס בעדה האתיופית י

  . הנשאים והחוליםאוכלוסיית , כאמור, היאאחרת הו, האתיופית

  

משרד הבריאות , אוכלוסייה האתיופית לנושאלשם העלאת רמת הידע והמודעות בקרב כלל בני ה

כניות רדיו בשפה ת ;ממוצא אתיופיי מסבירים " עת המועבר הסברה בקבוצות:באמצעים שוניםמשתמש 

קלטות וידאו ; חוברות הסברה מודפסות; קלטות שמע;  בשפה האמהריתהטלוויזיתכניות  .האמהרית

  .הכוללות סרט דרמה ותיאטרון קהילתי

  

, כדי להגביר את היענותם של הנשאים והחולים למעקב תקופתי במרכזי האיידס ולקבלת טיפול תרופתי

 אתיופי ממוצאמחלקים להם קונודומים ומתאמים , י האיידסמכסים את הוצאות הנסיעה שלהם למרכז

עובדים סוציאליים ויחידות גם במרכזי האיידס פועלים  ,כמו כן. ם מבחינה רגשית לאורך זמןהתומכים ב

  . לפי הצורךניידות של מרכזי האיידס מגיעות אל החולים

  

  .פשטות נגיף האיידסדוח זה מתייחס אך ורק לאספקט של מערך ההסברה בקבוצות למניעת הת

  

                                                   
 לאהוחלט משיקולי בריאות הציבור ,  האתיופיתאוכלוסייה בHIV-נגיף המצאות הגבוה של יבשל שיעור הה 1

 מחשש שבתקופת נטילת התרומה היה התורם בתקופת החלון, להשתמש בתרומות דם של עולים מאתיופיה
הניתנים לאיתור בבדיקת הסינון יכולים   ועד שהגוף מפתח נוגדנים לנגיףHIV-בההדבקה משך הזמן מנקודת (
 אבחן שהאדם הוא נשאלשבה בבדיקת דם לא ניתן , תקופה זו נקראת תקופת החלון. חודשיםשלושה  כארוךל

HIV( . לאחר גילוי. מבלי ידיעתם, י עולים מאתיופיה" הושמדו כל מנות הדם שנתרמו עהשיקולים אלעקב 
  .אשר יצאו בהפגנת ענק מול משרד ראש הממשלה, מדיניות זו פרץ זעם רב בקרב בני העדה

הטיפול :  לטיפול בשני נושאיםה ועדת נבוןנתמנת , יוצאי אתיופיה בשל פרשת תרומות הדםתבעקבות הפגנ 2
  .האוכלוסייה האתיופית בקרב HIV-במנות הדם והקמת מערך הסברה למניעת התפשטות נגיף ה
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  איידס וHIV בנושאהסברה קבוצות  1.4
, הוקמה מטעם משרד הבריאות היא. האוכלוסייה האתיופיתתוכנית ההסברה בקבוצות נועדה לכלל 

- משתתפים ונפגשו על 15-כמנו , מבחינת מין וגיל, ההומוגניות, הקבוצות. בשיתוף גורמי קליטה וקהילה

ומקצתן הוקמו ) נֹובֹו-ֶדה(מקצתן נוצרו במיוחד למטרה זו ;  וחציפי רוב כחמש פעמים במשך חודש

 ובאתרי קרוונים והן בדיור קבע מרכזי קליטההקבוצות פעלו הן ב. כיתות אולפן, למשל, למטרות אחרות

 בעברית או התנהלהות פעיל ה.אקדמיות-וכן בצבא ובמכינות קדם, סים ומועדוני עולים" מתנ-

  . לפי הצורך,אמהריתב

  

- מטרת.  משרד הבריאותמטעם  והוכשרו לתפקידם בהשתלמותהופייוצאי אתיבקבוצות הם מסבירים ה

לשם כך הן פועלות לשינוי .  באיידסותדבקיהעל של קבוצות ההסברה היא להקטין את שיעור הה

עמדותיהם של המשתתפים כלפי המחלה ולהקניית ידע על דרכי ההידבקות באיידס ועל דרכי ההימנעות 

כמו כן הן מעודדות את . HIVהן מעודדות את המשתתפים להשתמש בקונדום ולהיבדק לגילוי ; מכך

  .המשתתפים לשפר את יחסם לנשאים המתגוררים בקהילה

  

  הנושאים המכוסים בקבוצות ההסברה

על דרכי העברתו ועל דרכי ההימנעות מהידבקות , בקבוצה מסבירים למשתתפים על נגיף האיידס

הימנעות מהדבקה דרך שימוש במכשירים שפוצעים את הגוף , מהדבקה במגע מינילדוגמה הימנעות (

במהלך ההסברה מדגישים את חשיבותה של התקשורת בין בני הזוג לפני קיום ). 'וגורמים לדימום וכדו

גם מסבירים למשתתפים ; את הבדיקה לגילוי איידס ואת חשיבות היבדקותן של נשים הרות; מגע מיני

חשוב מאוד לנקוט , את השימוש בתרופות ומדגישים שעל אף התרופות; 3"החלון"ופת את משמעות תק

כמו כן מדברים בקבוצות על מלחמה בסטיגמה שיש כלפי הנשאים בקהילה . אמצעי זהירות נגד הידבקות

והמשתתפים , בכל קבוצה מדגימים את השימוש בקונדום. ועל החשיבות שבקבלת הנשא ולא בנידויו

  . ומים בחינםמקבלים קונד

  

מתקיימת גם פעילות הסברה בקבוצות , בנוסף לתוכנית ההסברה בקבוצות שמיועדת לכלל בני העדה

כדי לעזור . פעילותן של הקבוצות לבני נוער ממושכת יותר ואורכת תשעה מפגשים. המיועדות לבני נוער

הכוללת בתוכה גם , בקליטתם מוצעת להם תוכנית רחבה יותר של חינוך מיני לנוער במעבר תרבותי

התוכנית פותחה על ידי צוות משותף של בית הספר .  כולל מניעת איידס-מרכיב חזק של בריאות מינית

וינט ישראל והאגודה 'ג, לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה

ולצעירים מפעילים את התוכנית לנוער ). 1997, ברגיא ושמעון, שטרקשל(הישראלית לתכנון משפחה 

היא . מנחי משרד הבריאות ומנחים שהוכשרו במיוחד לעבודה בחינוך מיני עם נוער במעבר תרבותי

שיקולים , גיל ההתבגרות, תרבותי-מעבר בין: עוסקת בסוגיות שונות הקשורות למיניות ולזוגיות לדוגמה

מש באמצעי מניעה למניעת האם להשת, ההחלטה האם לקיים יחסי מין או לא לקיים, בבחירת בן זוג

  .היריון ומניעת מחלות המועברות במגע מיני ובהן מחלת האיידס

                                                   
הניתנים לאיתור בבדיקת הסינון יכולים   ועד שהגוף מפתח נוגדנים לנגיףHIV-ההדבקה במשך הזמן מנקודת  3

 אבחן שהאדם הוא נשאלשבה בבדיקת דם לא ניתן , תקופה זו נקראת תקופת החלון. חודשיםשלושה  כארוךל
HIV.  
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בני פוסטרים שעוצבו במיוחד ל: כגון, באמצעים שוניםהמסבירים בתוכניות ההסברה בקבוצות נעזרים 

 תיאטרון קהילתי של בני העדה המציג מספר דרמות בנושא וסרט וידאו שהופק במיוחד לצורך זה, העדה

  . ההסברהמשתף את הקהל ומביא אותם לדיון בנושאישידס יא והHIV-ה

  

   מטרת המחקר1.5
בין , מכון ברוקדייל להעריך את פעילותן של קבוצות ההסברה-וינט'ג-מאיירסמשרד הבריאות ביקש מ

 ,ידעה  את לבדוקהייתה מחקרהמטרת . היתר כדי לבחון את מידת תרומתן והתאמתן לאוכלוסיית היעד

) HIV(של משתתפי קבוצות ההסברה בנושא תסמונת הכשל החיסוני  םהתנהגות-כוונותאת מדות ועאת ה

מהשוואה בין התשובות . לפני הפעלת התוכנית ומיד לאחריה: ומחלת האיידס בשתי נקודות זמן

הנתונים מהסקר שלפני הפעלת . שהתקבלו בשתי נקודות זמן אלו ניתן ללמוד על השפעת התוכנית

ייעים לעמוד על מידת הצורך בהתערבות ואילו הנתונים מהסקר בסיום התוכנית מסייעים התוכנית מס

  .לבדוק האם יש נושאים שלא הובלטו מספיק

  

  שיטת המחקר . 2
  

  ית המחקראוכלוסי 2.1
מנתה אוכלוסיית המחקר את כלל ) 2001 ליולי 2000בתקופה שבין יולי (בשלב הראשון של המחקר 

ראשון , שבי שומרון, עפולה(שהתקיימו במסגרות דיור קבע ) תשע קבוצות (משתתפי קבוצות ההסברה

רוב . לפני ההסברה ולאחריה, הם התבקשו למלא שאלון בעברית). בית שאן ולוד, יבנה, גדרה, לציון

  .יודעי קרוא וכתוב בעברית, )18-13 בני 70%(המרואיינים בשלב זה היו צעירים 

  

בכל קבוצות הגיל וכולל את אלה שאינם יודעי , המשתתפים בתוכניתכדי שניתן יהיה לראיין את כלל 

שבו , ובשלב השני, תורגם השאלון לאמהרית, קרוא וכתוב בעברית או אינם יודעי קרוא וכתוב בכלל

אוכלוסיית המחקר בשלב השני הייתה כלל . שונתה השיטה לראיונות פנים אל פנים, מתמקד דוח זה

פברואר -2001 בתקופה של אוקטובר ,בנהריה ובמרחביה, טבריה בקליטהבמרכזי קבוצות משתתפי שש ה

" לפני" שאלוני 161-הכול נאספו כ- בסך.פנים-אל-שמילאו שאלון באמהרית בשיטת ריאיון פנים 2002

" אחרי"בסיום כל פגישות ההסברה הופצו שאלוני . ל"משש הסדנאות שהתקיימו במהלך התקופה הנ

לעומת " אחרי"הפער בין מספר שאלוני ". אחרי" שאלוני 108 נאספו הכול-ובסך, בקרב המשתתפים

נוצר משום שתוכנית הלימודים באחד האולפנים הסתיימה לפני שכל המשתתפים " לפני"מספר שאלוני 

והיה קושי לאחד את הקבוצה שוב לאחר סיום הלימודים באולפן ללימוד " אחרי"מילאו את שאלוני ה

 2001אוקטובר (ה את הממצאים שהתקבלו מהתקופה השנייה של המחקר דוח זה מפרט בהרחב. עברית

  .'ופירוט ממצאי השלב הראשון של המחקר מופיעים בנספח ב) 2002לפברואר 

  

   מתודולוגיה2.2
שיטת המחקר מבוססת על דיווח עצמי של משתתפי תוכנית ההסברה שרואיינו לפני ההסברה ולאחריה 

ידי מראיינים -הריאיון נערך על. שיטת ריאיון פנים אל פניםב, באמצעות שאלון מובנה באמהרית

איינו את המשתתפים במפגש הראשון ובמפגש ישהוכשרו לכך ור) יוצאי אתיופיהסטודנטים וסטודנטיות (

  .המראיינות ריאיינו את הנשים והמראיינים ריאיינו את הגברים. האחרון
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  כלי המחקר

תוך , ונבנה על ידי שותפי המחקר) שיפורטו בהמשך( שונים כלי המחקר היה שאלון מובנה שכלל נושאים

כדי לבדוק את תרגומו לאמהרית ואת התאמתו , כדי התייעצות עם חלק מהמסבירים בתוכנית

כדי לשפר , הובהר למשתתפים שמטרת השאלון היא בדיקה עצמית של התוכנית. התרבותית לבני העדה

  .ולהדגיש חלקים מסוימים בה לפי הצורך

  

  :שאים שנבדקו בשאלון הם אלוהנו

   ועל דרכי ההימנעותHIV-ידע על העברת נגיף ה 

  כוונת התנהגות מינית מדווחת של המרואיינים 

  התייחסות למחלת האיידס 

  היחס לנשאי הנגיף 

  HIVמסוגלות עצמית לשימוש בקונדום ולביצוע בדיקות לגילוי  
  .HIVכוונות התנהגות לגבי שימוש בקונדום וביצוע בדיקת  

  

   מגבלות המחקר2.3
כי היה , או סמנים בריאותיים/לא נבדקה התנהגות ו,  כלומר,במחקר לא נשאלו שאלות על התנהגות

 ראינו ,אך מניסיון המחקר. בשל רגישות הנושא, האוכלוסייה האתיופיתחשש מאופן ההתקבלות בקרב 

  .ת זאת במחקר בעתידשאפשר לדבר גם על דברים רגישים תוך התאמה תרבותית וכדאי לשקול לעשו

  

עשוי להיות פער בין דיווח אישי על עמדות וכוונות התנהגות , כמו בכל מחקר העוסק בהתנהגות בריאות

לא תמיד על כוונות התנהגות סובייקטיבי -ווח אישיידמאחר ש, לבין עמדותיו האמיתיות של המרואיין

פנים לעומת מילוי -אל-בריאיון פניםבמיוחד כאשר מדובר (את העמדות האמיתיות של המרואיין מייצג 

העוסק בהתנהגויות , עם זאת חשוב לציין שזוהי מגבלתו של כל סקר מסוג זה). עצמי אנונימי של השאלון

  .קטיבייםישלא ניתן למדוד אותן באמצעות מדדים אובי, בריאותיות

  

סברה לעומת מספר בשל בעיות לוגיסטיות בריאיון נוצר פער בין מספר המרואיינים לפני הה, כאמור

הממצאים בקבוצות .  ולכן יכולת ההשוואה בין שתי נקודות הזמן מוגבלת,המרואיינים אחרי ההסברה

שבהן לא היה פער גדול בין מספר המרואיינים לפני ההסברה ולאחריה דמו לממצאים שעלו מהשוואה 

רצויות הוא /ת הנכונותוניתן לומר שייתכן מאוד שהשיפור שהתקבל בממוצע התשובו, בין כל הקבוצות

אך חשוב לבחון את השפעת התוכנית , את הבדיקה שלנו ערכנו רק עם סיום התוכנית. אכן שיפור ממשי

זאת לאחר שהוכנסו שינויים בתוכנית והופקו . למשל כעבור חצי שנה; מה מסיומה-גם לאחר שעבר זמן

  .לקחים בעקבות המחקר

  

השאלונים היו אנונימיים ועל כן לא ניתן היה , שות הנושאשעקב רגי, תהימגבלה מתודולוגית נוספת הי

  ).Paired Sample T-Test(לבצע מבחן לשני מדגמים תלויים 
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  ממצאים. 3
  

   היקף ותיאור קבוצות ההסברה3.1
 מיוצאי 5,500-בהשתתפות של יותר מ, "איידס ומיניות" קבוצות בנושא 3504- פעלו כ2000-1998בשנים 

. צעירים יותר והיתר, )63% (26-רוב המשתתפים היו בני יותר מ). מוצא אתיופיישראלים מ(אתיופיה 

 פעלו 30%-עוד כ. המשתתפים היו עולים חדשים, כלומר, שישים אחוזים מהקבוצות פעלו במרכזי קליטה

הקבוצות התקיימו . שירות לאומי ומכינה, ל"קבע והיתר במסגרת תוכניות בצה-בשכונות או בדיור

  . אך אין בידינו נתונים על התפלגות מספר הקבוצות לפי מין, ולגברים לחודלנשים לחוד 

  

   קבוצות ההסברה במרכזי קליטה3.2
 שראיינו את קבוצות הגברים ה אתיופייוצאיהמראיינים בקבוצות ההסברה היו ארבעה סטודנטים 

-ינים הועסקו עלהמראי. וארבע סטודנטיות בנות העדה שראיינו את קבוצות הנשים בשלושת האולפנים

איינו באמצעות שאלון מובנה בשיטת ריאיון פנים אל יר, כאמור, והם, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסידי 

שאלוני (ושוב במפגש האחרון ") לפני"שאלוני (פנים את המשתתפים בסדנה במפגש הראשון של הסדנה 

שדה ה בשיתוף עם רכזת עבודה ,ידי צוות הפרויקט ממשרד הבריאות-המראיינים הודרכו על"). אחרי"

ליווה וריכז את , רכז תוכנית ההסברה של משרד הבריאות בצפון. מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסשל 

  ".אחרי" שאלוני 108-ו" לפני" שאלוני 161-בסך הכול נאספו כ, כאמור. איסוף הנתונים באולפנים

  

  "לפני" הממצאים שהתקבלו משאלוני 3.3
 74%.  גבריםיצוין שכמחציתם נשים וכמחציתם. 1מוצג בלוח " לפני"המרואיינים ההרכב הדמוגרפי של 

מבין אלה שלמדו ,  מהם דיווחו שלמדו באתיופיה22%. 2001עלו לארץ בשנת ) 68%( ומרביתם 45-18בני 

  . שנים12-5למדו בין ) 62%(מרביתם , באתיופיה

  

                                                   
אך בפועל מדובר על היקף גדול יותר מתחילת , חשוב לציין שזהו היקף קבוצות ההסברה מהנתונים שיש בידינו 4

  .הסברה קבוצות 550- ולמעשה התוכניות נמשכות עד היום ומדובר על כ, התוכנית
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  )זיםבאחו(מאפייני רקע של המרואיינים לפני ההסברה : 1לוח 
  כ"סה
161=N 

 

 100  סך הכול
   מין

 54  גברים
 46  נשים

    
   גיל

28-18 30 
45-29 42 
74-46 28 

    
    מצב משפחתי

  7  רווק
  81  נשוי
  12  אלמן/חי בנפרד/גרוש

    
   יהישנת על

2000-1999  31 
2001   69 

    
   לימודים באתיופיה

 21  כן
 79  לא
    

   )N=34(מספר שנות לימוד באתיופיה 
4-1  38 
9-5  47 

12-10  15 
  

התנהגות של -עמדות וכוונות,  שאלות שחולקו לכמה קבוצות שמטרתן לברר ידע33" לפני"בשאלון ה

השאלות בדקו את הידע של המרואיינים בנושא העברת האיידס מאדם .  ואיידסHIVהמרואיינים לגבי 

את הידע של ; דותיהם כלפי מחלת האיידסאת הרגלי ההתנהגות המינית של המרואיינים ואת עמ; לאדם

 .מחלת האיידסעל  וHIV-איינים על נגיף הוהמר
  

מעבר נגיף האיידס מאדם : נושאי השאלוןלשם בחינת הידע של המרואיינים חולקו הממצאים לפי 

שאלות לגברים , שאלות ידע בנוגע לנגיף ולמחלה, התנהגות מינית והתייחסות למחלת האיידס, לאדם

את התשובות אלות לנשים בלבד ולפי כל אחד מהנושאים בדקנו את שיעורי המרואיינים שענו בלבד וש

  :לפי החלוקה להלן, 2הממצאים מוצגים בלוח , הרצויות/הנכונות

   50%שאלות שבין . ב; רצויה/ מהמרואיינים ענו עליהן את התשובה הנכונה50%-שאלות שפחות מ.א

 מהמרואיינים 90%- ל75%שאלות שבין . ג; רצויה/ובה הנכונה מהמרואיינים ענו עליהן את התש75%-ל

 מהמרואיינים ענו עליהם את התשובה 90%שאלות שמעל . ד; רצויה/ענו עליהן את התשובה הנכונה

  .רצויה/ הנכונה
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  "לפני"הממצאים שהתקבלו משאלון : 2לוח 

ענו תשובה 
 רצויה/נכונה

כיצד מועבר האיידס מאדם 
  לאדם

וההתייחסות התנהגות מינית 
  אל מחלת האיידס

שאלות ידע 
בנוגע לנגיף 

 HIV-ה
ולמחלת 
  האיידס

שאלות לגברים 
ידע (בלבד 

 והתנהגות מינית

שאלות לנשים 
ידע (בלבד 

והתנהגות 
  מינית

כשיתוש עוקץ אדם באזור  0-49%
 -שיש בו הרבה איידס

  האיידס לא עובר

צריך להשתמש בקונדום רק 
עם בן או בת זוג שאני לא 

ר היטב ולא עם חבר או מכי
;  לא מסכים–חברה קבועים 

צריך להתרחק מאדם שנדבק 
;  לא מסכים–בנגיף האיידס 

צריך להשתמש בקונדום רק 
עם בחורה שעושה מין בשביל 

אני חושב ;  לא מסכים–כסף 
שבתקופה הקרובה אעשה 

 –בדיקה לגילוי נגיף האיידס 
  .מסכים

אפשר לדעת 
לפי המראה 
החיצוני אם 

נדבק אדם 
בנגיף האיידס 

   לא מסכים–

אני יודע היטב 
איך להשתמש 

 –בקונדום 
אם ; מסכים

ארצה לעשות 
בדיקה לגילוי 
, נגיף האיידס 
אני יודע לאן 

   מסכים–לפנות 

 אני יכולה 
לדעת אם גבר 
שאני מקיימת 
אתו יחסי מין 

 משתמש
 –בקונדום 
  מסכימה

כשנשא איידס מתעטש או  50%-74%
; א עובר האיידס ל–משתעל 

כשאוכלים מאותם כלים 
 -שנשא איידס אכל מהם 

  האיידס לא עובר

אין טעם להשתמש בקונדום 
כי הקונדום לא תמיד עוזר 

 לא –נגד הידבקות באיידס 
  ;מסכים

זה לא יפה שאישה תציע לגבר 
 לא –להשתמש בקונדום 

לא כדאי לעשות ; מסכים
בדיקה לגילוי נגיף האיידס כי 

 –עדה זה עושה סטיגמה על ה
אם בן הזוג שלי ; לא מסכים

לא מסכים לקיים יחסי מין 
לא אקיים אתו , עם קונדום

אם חבר ;  מסכים–יחסי מין 
שלי יתגלה כנשא נגיף 

האיידס אני אמשיך לבקר 
  . מסכים–אצלו ולאכול אצלו 

מתן תרופות 
לאישה 

בהיריון שהיא 
נשאית יכול 
להקטין את 

הסיכון 
 שהתינוק
–נשא  ייוולד
 יש היום ;נכון

תרופות 
שבעזרתן ניתן 

להתרפא 
לגמרי ממחלת 

 לא –האיידס 
  .נכון

  

 

אני יכול להגיד 
לאישה שאני 
מקיים אתה 

יחסי מין שאני 
רוצה להשתמש 

 -בקונדום
אם ; מסכים

אשתי תיכנס 
להיריון ארצה 

שהיא תעשה 
בדיקה לגילוי 
 –נגיף האיידס 

  .מסכים

 

אני יכולה 
לדרוש מגבר 

שאני מקיימת 
חסי מין אתו י

להשתמש 
 –בקונדום 
  .מסכימה

אם ארצה 
לעשות בדיקה 

לגילוי נגיף 
אני , האיידס

יודעת לאן 
 –לפנות 

 .מסכימה
אם אכנס 

להיריון אעשה 
גם בדיקה 

לגילוי נגיף 
 –האיידס 
  מסכימה

 אישה בהיריון שנדבקה בנגיף  75%-89%
האיידס יכולה להעביר את 

   נכון–הנגיף לתינוק 

דום רק צריך להשתמש בקונ
עם בן או בת זוג שאני חושב 
שהם נשאים או שהם נראים 

כשגבר ;  לא מסכים–נשאים 
, לא רוצה להשתמש בקונדום
האישה יכולה לא להסכים 

 –לקיים אתו יחסי מין 
לנשים בהיריון חושב ; מסכים

במיוחד לעשות בדיקה לגילוי 
   . מסכים–נגיף האיידס 

אני יכול לדרוש  
מבת זוג חדשה 

 בבדיקה להיבדק
לגילוי איידס 

  לפני שאני מקיים 
 – אתה יחסי מין 

  .מסכים
  

 

אני יכולה 
לדרוש מבן זוג 

חדש לעשות 
בדיקה לגילוי 

איידס לפני 
  שאני מקיימת 

אתו יחסי מין  
   מסכימה–

כשנשא איידס מקיים יחסי  90%-100%
מין בלי קונדום עם אישה 

;  האיידס עובר–בריאה 
מין כשגבר בריא מקיים יחסי 

בלי קונדום עם נשאית איידס 
כשאדם ; עובר  האיידס–

בריא משתמש במכשירים 
: שפוצעים את הגוף כמו

סכיני גילוח , מזרקים
שהשתמש בהם קודם אדם 

 האיידס –שהוא נשא איידס 
 .עובר

נשא או נשאית של איידס 
צריכים לספר לבן הזוג שלהם 

  שהם נשאים
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מעבר . רצויה הן א/יעור נמוך מהמרואיינים ענו את תשובה נכונהמהממצאים עולה כי השאלות שבהן ש

ה ועם /ה קבוע/עם חבר, סוגיית שימוש בקונדום עם בן זוג שאינו מוכר. ב; נגיף האיידס בעקיצת יתוש

מודעות כללית לגבי מקום ביצוע , ביצוע בדיקה לגילוי איידס. ג; נשים המקיימות יחסי מין תמורת כסף

בהמשך הדוח תוצג . זיהוי נשאים לפי מראה חיצוני. ד;  לבצעה בתקופה הקרובההבדיקות וכוונות

  . ההשוואה שערכנו בין תגובות המרואיינים בנושאים אלה לפני ההסברה ולאחריה

  

עמדות וכוונות התנהגות של המרואיינים הוא חישוב ממוצע התשובות , כלי נוסף שמסייע לנו לבחון ידע

 מתייחס לתשובות -המונח תשובות נכונות " (לפני"הרצויות מתוך כלל השאלות שנכללו בשאלון /הנכונות

כלומר , תנהגותכוונות ה, והמונח תשובות רצויות מתייחס לתשובות לשאלות על עמדות, לשאלות הידע

  ). תשובות רצויות מבחינת מפעילי התוכנית

  

מספר שנות לימוד , שנת עלייה, לפי כלי זה נמצא כי אין הבדל בממוצע התשובות הנכונות לפי מין

לגבי גיל המשתתפים בסדנה נמצא הבדל מובהק בין . 2כפי שניתן לראות בלוח , באתיופיה ושיוך לקבוצה

שממוצע , לעומת קבוצות הגיל האחרות, 14-התשובות הנכונות היה כשממוצע , 74-46קבוצת גיל 

 ניתן לראות כי בממוצע ענו המשתתפים את לוהכ-ךבס. 18- היה בסביבות הןהתשובות הנכונות שלה

  . מהשאלות בשאלון55%רצויה על /התשובה הנכונה

  

שמטרתן " לפני"ון בהערכה של קבוצות ההסברה שהתקיימו במרכזי הקליטה נכללו מספר שאלות בשאל

ואם כן באיזו , הייתה לברר האם המשתתפים בתוכנית ההסברה קיבלו הסברה בנושא איידס בעבר

  .מסגרת ועל ידי מי הועברה ההסברה

  

.  באתיופיה והשאר בישראל92% -קיבלו בעבר הסבר על איידס ) N=64" (לפני" מהמרואיינים 40%

אבבה או -באדיס(במחנות המעבר לעולים ,  בקהילהידי רופא או מסביר-באתיופיה ההסבר ניתן על

בישראל ניתנה . וינט או במקום התקהלות העדה כמו בית הכנסת של המחנה'במרפאה של הג, )בגונדר

) 88%(מרבית המרואיינים מבין אלה שקיבלו הסברה בעבר . י מסביר בקהילה"באולפן אחר ההסברה ע

  . השתתפותם בקבוצת ההסברה שארגן משרד הבריאותדיווחו שהיא התקיימה לפני יותר משנה ממועד
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  "לפני"רצויות לפי משתני רקע בסקר /ממוצע התשובות הנכונות: 3לוח 
 N  ממוצע תשובות נכונות  נתונים דמוגרפיים

 161 16.5  כ משתתפים"סה
    מין
 87 16.9  זכר
 74 16.0  נקבה

      
   *גיל 

28-18 17.9 48 
45-29 17.0 68 
74-46 14.2 45 

      
    שנת עלייה
2000-1999  15.6 50 

2001  16.8 111 
      

    מספר שנות לימוד באתיופיה
  127  15.5  לא למדו

4-1  19.6 13 
9-5  19.8 16 

12-10  20.8 5 
      

      קבוצה
  44  16.3  גברים , טבריה
  43  15.6  נשים, טבריה
  23  18.3  גברים, נהריה
  12  17.2  נשים, נהריה

  20  16.4  גברים, מרחביה
  19  16.2  נשים, מרחביה

 *0.05< P  
  

  "אחרי" הממצאים שהתקבלו משאלוני 3.4
בסיום , לאחר סיומה כלומר, פנים עם משתתפי ההסברה-אל- שאלונים שמולאו בריאיון פנים108נאספו 

י ההרכב הדמוגרפי של המרואיינים אחרי ההסברה לעומת המרואיינים לפנ. המפגש האחרון של הקבוצה

וכפי שניתן לראות מהלוח לא היו הבדלים משמעותיים בהרכב הדמוגרפי של . 4ההסברה מוצג בלוח 

  ".לפני"לעומת הרכבם הדמוגרפי " אחרי"המרואיינים 

  

עמדות וכוונות התנהגות לגבי , כדי להעריך את השפעת ההסברה על אוכלוסיית היעד מבחינת ידע

הרצויות של המשתתפים לפני התוכנית ואחריה לפי /תבדקנו את ממוצע התשובות הנכונו, האיידס

  .קבוצות גיל

  

ושבעזרתם יכולנו להעריך את השפעת , ייתכן שיש משתנים נוספים מעבר לגיל שאיננו מודעים להם

אך בשל הקשיים שנתקלנו בהם בשלב איסוף הנתונים ובמסגרת הנתונים שעומדים , תוכנית ההסברה

  .רק לפי קבוצות גיל" אחרי"ו" לפני"וצע התשובות הנכונות בדקנו את השינוי בממ, לרשותנו
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מאפייני הרקע של המרואיינים אחרי ההסברה לעומת מאפייניהם של המרואיינים לפני : 4לוח 
  )באחוזים(ההסברה 

  "אחרי" 
108=N 

  "לפני"
161=N 

 100 100  הכול-סך
    מין

 54 47  גברים
 46 53  נשים

      
    גיל

28-18 32 30 
45-29 35 42 
74-46 33 28 

      
      מצב משפחתי

  7  7  רווק
  81  82  נשוי
  12  11  אלמן/חי בנפרד/גרוש

      
    שנת עלייה
2000-1999 32 31 

2001  68 69 
      

 N 34=N=25  מספר שנות לימוד באתיופיה
4-1  36 38 
9-5  52 47 

12-10  12 15 
  

ואפשר , ויות לפני ההסברה ולאחריה לפי קבוצות גילרצ/ מוצג השינוי בממוצע התשובות הנכונות5בלוח 

בסך " (לפני"לעומת " אחרי" נקודות אחוז בערך בממוצע התשובות הנכונות 10לראות שיש שיפור של 

  ).65%- ל55%-רצויות עלה מ/הכול ממוצע התשובות הנכונות

  

  רצויות לפי קבוצות גיל/ממוצע תשובות נכונות: 5לוח 
  

  גיל
  ונותממוצע תשובות נכ

  לפני תכנית ההסברה
  ממוצע תשובות נכונות 
 אחרי תכנית ההסברה 

28-18 17.9) 60%( 20.0) 67%( 
45-29 17.0) 57%( 20.1) 67%( 
74-46 14.2) 47%( 18.1) 60%( 
 )65% (19.4 )55% (16.5  כ"סה

  

חלה וכוונות על עמדות כלפי המ, השאלון שבו השתמשנו כלל שאלות ידע על המחלה ועל הנגיף, כאמור

 שאלות על 17הופיעו " אחרי"ו" לפני"בשאלונים . התנהגות הנוגעות למחלה ולמניעת ההידבקות בה

 מוצג השינוי בממוצע התשובות 6בלוח .  שאלות על כוונת התנהגות5- שאלות על ידע ו8, עמדות

ואפשר . תנהגותעמדות וכוונות ה, הרצויות לפני ההסברה ולאחריה לפי החלוקה לשאלות ידע/הנכונות

 72%-עלה מ(הרצויות חל בשאלות הידע /לראות שהשיפור המשמעותי ביותר בממוצע התשובות הנכונות

  ).88%-ל
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  רצויות לפי סוג השאלה/ממוצע תשובות נכונות: 6לוח 
ממוצע תשובות נכונות  

 לפני תוכנית ההסברה
ממוצע תשובות נכונות 
 אחרי תוכנית ההסברה

 )88% (7.04 )72% (5.73 שאלות ידע
 )57% (9.61 )50% (8.43 שאלות על עמדות

 )56% (2.80 )45% ( 2.25 שאלות על כוונות התנהגות
 )65% (19.4 )55% (16.5 ) השאלות30כלומר מתוך סך (כ כל השאלות "סה

  

נשאלת השאלה האם השיפור בממוצע " אחרי"לעומת " לפני"מאחר שיש פער בין מספר שאלוני 

כלומר נבע מעלייה ברמת הידע והמודעות , היה ממשי" לפני"לעומת " אחרי"רצויות /נותהתשובות הנכו

החשש היה שהצלחנו לאסוף , כלומר". אחרי"של המשתתפים או שהוא נובע מהקושי באיסוף שאלוני 

ומכאן נבע השיפור , את השאלונים מאותם משתתפים שהייתה להם מחויבות ועניין גבוהים בנושא

  .ות הנכונות שקיבלנובממוצע התשוב

  

מצאנו " אחרי"ו" לפני"מבדיקה שערכנו לגבי קבוצות שבהן לא היה פער גדול בין מספר מרואייני 

דומה לשיפור שמצאנו כאשר השווינו את " לפני"לעומת " אחרי"שהשיפור בממוצע התשובות הנכונות 

השיפור שקיבלנו בממוצע ניתן לומר ש. ממוצע התשובות הנכונות של כל המרואיינים בכל הקבוצות

  .הוא שיפור ממשי) 10%בערך של (התשובות הנכונות 

  

 שאלות בשאלון לפי קבוצות 33מתוך , רצויות לפני ההסברה ולאחריה/ממוצע תשובות נכונות: 7לוח 
  ")אחרי"ו" לפני"שבהן היה פער נמוך בין מספר שאלוני (הסברה 

  
  

  קבוצה

  ממוצע תשובות
רצויות /נכונות

  ברהלפני ההס

מספר 
  משתתפים

  לפני ההסברה

  ממוצע תשובות
  רצויות /נכונות

  אחרי ההסבר

מספר 
  משתתפים

  אחרי ההסברה
 17 )71% (21.3 23 )61% (18.3  גברים', קבוצה א
 13 )62% (18.6 12 )57% (17.2  נשים', קבוצה א
 16 )63%( 19 20 )55% (16.4  גברים', קבוצה ב
 20 )61% (18.2 19 )54% (16.2  נשים', קבוצה ב

  

 מהמרואיינים ענו עליהן את 50%-בתחילת תוכנית ההסברה ואחריה איתרנו את השאלות שפחות מ

. 8כפי שמוצג בלוח , וגם כאן היה ניתן לראות שיפור ברמת הידע של המשתתפים, רצויה/התשובה הנכונה

" אחרי"לו בשאלוני  אמרו שהם יודעים להשתמש היטב בקונדום ואי32%רק " לפני"לדוגמה בשאלוני 

  .77%-עלה אחוז זה ל

  

למעט , רצויה/כמו כן נראה שבכל השאלות חל שיפור מבחינת שיעור האנשים שענו את התשובה הנכונה

ת זוג שאני לא /צריך להשתמש בקונדום רק עם בן"ו" צריך להתרחק מאדם שנדבק באיידס: "בהיגדים

ייתכן שבעקבות .1 : יתן להסביר בכמה דרכיםאת ההרעה היחסית שחלה בשאלות אלה נ." מכיר היטב

החשיפה למידע רב בתוכנית עלתה רמת החרדה של המשתתפים והם חשו שעליהם להתרחק מאדם שיש 

לא הייתה ברורה וצריך היה להתייחס , השאלה בנושא שימוש בקונדום עם אדם שמכירים. 2; לו איידס

. 3 ;משמעית -התשובה לשאלה לא הייתה חדר כלומ, עבר בדיקה לאיידסלא גם למצב של אדם מוכר ש

, צריך להתרחק מינית מאדם שיש לו איידס, ייתכן שהמרואיינים הבינו את השאלה בהקשר המיני כלומר

  .מאחר שהיא הופיעה בין סדרת שאלות בשאלון שעסקו בנושא השימוש בקונדום
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רצויה בשאלונים לפני /ונה מהמרואיינים ענו עליהן את התשובה הנכ50%-שאלות שפחות מ: 8לוח 
  )*באחוזים(ההסברה ואחריה 

  "לפני"שאלוני  
161=N 

  "אחרי"שאלוני  
108=N 

אחוז המשתתפים שענו  
  את התשובה הנכונה

אחוז המשתתפים שענו  
  את התשובה הנכונה

 77  32  אני יודע היטב איך להשתמש בקונדום
  צריך להשתמש בקונדום רק עם בן או בת זוג שאני לא 

  מכיר היטב ולא עם חבר או חברה קבועים   
  
32 

   
24 

  אני יכולה לדעת אם גבר שאני מקיימת איתו יחסי מין 
  משתמש בקונדום   

  
38 

   
54 

  23   43  צריך להתרחק מאדם שנדבק בנגיף האיידס
  אפשר לדעת לפי מראה חיצוני אם אדם נדבק בנגיף 

  האיידס   
  
48  

   
74  

  56   49  ה אעשה בדיקה לגילוי איידסאני חושב שבתקופה הקרוב
  100%-לא מסתכם ל* 
  

   חוות דעתם של המשתתפים בתוכנית ההסברה3.5
 םמהממצאים עולה כי בסך הכול הסתמנה שביעות רצון גבוהה מהתוכנית ומהעזרים שהשתמשו בה

יתנו אמרו שנ) 83%(ורובם ,  מהמשתתפים אמרו שהתוכנית הייתה מעניינת מאד89%. במהלך התוכנית

  .יות רבות לשאול שאלות במהלך התוכניתולהם אפשר

  
אמרו שהמדריך נעזר בתמונות רבות להדגמה ושהתמונות עזרו להם להבין טוב ) 86%(רוב המרואיינים 

 אמרו שלא הייתה להם מספיק אפשרות לשאול 17%-יש לציין ש, מצד אחר). 90%(יותר את ההסברה 

  .9כפי שמופיע בלוח , שאלות

  
 שביעות הרצון של המשתתפים מהתוכנית ומהעזרים שהמדריך השתמש בהם במהלך התוכנית :9לוח 

  )באחוזים(
 N=108  השאלה

    מידת העניין בתוכנית
 89  ד עבוריותוכנית ההסברה הייתה מעניינת מא

 11  בכלל לא מעניינת עבורי/כך מעניינת-יתה לא כליתוכנית ההסברה ה
    

    ההסברההאפשרות לשאול שאלות במהלך 
 83 ניתנו לי אפשרויות רבות 
 17  ניתנו לי אפשרויות מעטות

    
   המדריך נעזר בתמונות להדגמה

 86  בהרבה תמונות
 11  במעט תמונות

 3  בכלל לא היו תמונות
    

   התמונות עזרו להבין טוב יותר את ההסברה
 90  מאוד עזרו
 10  מעט עזרו

    
    המדריך נעזר בסרט להדגמה

  100  לא
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ההצגות כללו דרמות . במהלך התוכנית הוצגו בפני המשתתפים הצגות תיאטרון על ידי שחקנים בני העדה

המשותף לכל הקטעים התיאטרליים . בין חברים ובני משפחה, שונות הקשורות לתקשורת בין בני זוג

 7סך הכול היו ב.  ומחלת האיידסHIV-יום שנגעו בנושא נגיף ה-היה שהם הציגו סיטואציות מחיי היום

  . הצגות תאטרון בלבד3- הוצגו בכל תוכנית הסברה כ,אך מפאת חוסר הזמן, הצגות תיאטרון

  

הם התבקשו לציין " ?כמה הצגות תיאטרון היו בתוכנית ההסברה" מהמשתתפים ענו על השאלה 19רק 

לא : " היוההצגות שנצפו. בשאלות פתוחות שלוש הצגות שבהן צפו ושני דברים שהם למדו מכל הצגה

הדברים הבולטים שנלמדו ". חוסר תקשורת בין בני זוג"ו" אני יותר גרוע מאיידס", "נדבקים מחיבוק

איך האיידס לא עובר : המרואיינים למדו" לא נדבקים מחיבוק"מההצגה . 10מכל הצגה מוצגים בלוח 

אני יותר "מההצגה . ושלא צריך לפחד ולהתרחק מַנָשא") מלחיצת יד או מחיבוק, לא נדבקים מאוכל("

שהכעס יכול לגרום "ו" צריך להשתמש בקונדום ולא להאמין לאף אחד"הם למדו ש" גרוע מאיידס

למדו המרואיינים " חוסר תקשורת בין בני זוג"מההצגה ". י הדבקת אחרים אסורה"ונקמה ע, לנקמה

ם להביא לפירוק חוסר תקשורת ושמועות עלולי, שפחד"ו" צריך לדבר עם בן הזוג בלי להתבייש"ש

  ".משפחה

  

 ניתן היה .התפלגות התשובות באחוזים(ההצגות שנצפו והדברים העיקריים שנלמדו מהן : 10לוח 
  )לענות יותר מתשובה אחת

   שם ההצגה
 N=19  לא נדבקים מחיבוק

 1.3  ממוצע מספר התשובות למשתתף שצפה
  :הדברים העיקריים שנלמדו מההצגה

 68  מלחיצת יד או מחיבוק,האיידס לא עובר מאוכל
 37 לא צריך לפחד ולהתרחק מנשא

 16 לא לנדותו, צריך לתמוך בחולה
 5 קיום יחסי מין, דרך הדם, איך האיידס עובר

    
 N=17   אני יותר גרוע מאיידס

  1.3  ממוצע מספר התשובות למשתתף שצפה
    :הדברים העיקריים שנלמדו מההצגה

  65  האמין לאף אחדצריך להשתמש בקונדום ולא ל
  53  י הדבקת אחרים אסורה"נקמה עוהכעס יכול לגרום לנקמה 

  12  יש חשיבות רבה להסברה על התנהגות נכונה גם לאחר שנדבקים
    

  N=18   חוסר תקשורת בין בני זוג
  1.06  ממוצע מספר התשובות למשתתף שצפה

    :הדברים העיקריים שנלמדו מההצגה
  67  לי להתביישצריך לדבר עם בן הזוג ב

  17  חוסר תקשורת ושמועות עלולים להביא לפירוק משפחה, פחד
  17  צריך לדרוש בדיקה לגילוי איידס לפני שמקיימים יחסי מין

  

   הצעות לשיפור התוכנית3.6
לא כל המרואיינים ענו על . אפשר לשפר את תוכנית ההסברה, לדעתם, המשתתפים בתוכנית נשאלו כיצד

. 11 והתוצאות מוצגות בלוח 1.2מבין אלו שענו ממוצע התשובות למרואיין היה , שאלה פתוחה זו

להרחיב את , המשתתפים ציינו שכדי לשפר את תכנית ההסברה צריך להביא יותר סרטים והצגות
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ולדאוג שההסברה תהיה יותר ברורה ומובנת ) ליותר משתתפים ולמשך זמן ארוך יותר(התוכנית 

  .למשתתפים

  

  )מהתשובות(%  ניתן לשפר את תוכנית ההסברה כיצד: 11לוח 
  

  הצעות לשיפור תוכנית ההסברה
75=N  

 ) מהמרואיינים ענו על השאלה69%רק (
 31  סרטים וצילומים, להוסיף הצגות

 26 אין מה לשפר , התוכנית הייתה טובה
להזמין יותר מרצים ("לשפר ולגוון את דרכי ההוראה 

לשמוע סיפור חיים  ";"מנוסים שיציגו דוגמאות מהחיים
שהמסביר יבדוק בסיום השיעור שהדברים ","של נשא
 ")הובנו

  
  

18 
  11  להאריך את משך התוכנית

 7  להגדיל את מספר משתתפי התוכניות
  7  נוער-לייעד את התוכנית בעיקר לרווקים ולבני

  

המלצות ה: חשוב לשים לב שחלק מהמלצות המרואיינים בשאלה מעידות על שביעות רצון גבוהה

מבחינת מספר . להאריך את התוכנית ולהפיצה לעוד אנשים מעידות על הצורך של האוכלוסייה בתוכנית

  .ארגוניות ומוסדיות, יש לכך משמעויות תקציביות, המפגשים

  

   כוונות המשתתפים לשינוי התנהגותם בעקבות התוכנית3.7
ימוש בקונדום ועל שינוי המשתתפים נשאלו לאחר ההסברה שאלה סגורה על עמדתם בנושא הש

זוגם - אמרו שהם ירגישו נוח יותר להשתמש בקונדום או לדרוש מבן77%. התנהגותם בעקבות ההסברה

 21%עם זאת חשוב לשים לב שעדיין ההסברה לא שינתה את הרגשתם של . שישתמש בקונדום

  ).12לוח (מהמשתתפים בנוגע לשימוש בקונדום 

  

ממוצע , ובשאלה זו,  הם ישנו בהתנהגותם בעקבות ההסברההמשתתפים נשאלו בשאלה פתוחה מה

המשתתפים ציינו את שינוי . 13התשובות שהתקבלו מוצגות בלוח . 1.4התשובות למרואיין שענה היה 

לא אפחד "; "אתמוך בחולה ולא אשפוט אותו כי זה יכול לקרות לכל אחד: "היחס לנשא ולחולה

ושינוי ." האיידס לא עובר בלחיצת יד או באוכל, אה חיצוניאפסיק לאתר חולים לפי מר, להתקרב לנשא

כי , אעשה בדיקה", "לא אקיים יחסי מין בלי קונדום", "אקפיד להשתמש בקונדום("בכוונת התנהגות 

  ").יש תקווה עם תרופות

  

  )באחוזים; שאלה סגורה(היחס לשימוש בקונדום וכוונות לשינוי התנהגות בעקבות ההסברה : 12לוח 
 108=N 

  :היחס לשימוש בקונדום
  100  הכול-סך

 77  ארגיש יותר נוח להשתמש בקונדום או לדרוש מבן זוג להשתמש בקונדום
 21  ארגיש פחות נוח להשתמש בקונדום או לדרוש מבן זוג שישתמש בקונדום

 2  ארגיש אותו דבר כמו קודם להשתמש בקונדום
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  )באחוזים; שאלה פתוחה(רה דברים שתשנה בהתנהגותך בעקבות ההסב: 13לוח 
 N=97 : דברים שתשנה בהתנהגות שלך בעקבות ההסברה

  " ,לא אפחד להתקרב לנשא" ",אתמוך בחולה ולא אשפוט אותו("יחס לנשא ולחולה 
  ") אפסיק לאתר חולים לפי המראה החיצוני"    

  
27 

  " ,נדוםלא אקיים יחסי מין בלי קו" ",אקפיד להשתמש בקונדום("התנהגות - כוונות
 ")אעשה בדיקה כי יש תקווה עם תרופות"    

  
25 

 23  לא אשנה כלום
  11  )יותר זהיר, אהיה יותר אחראי, אשמור על עצמי(מודעות אישית 

  9  ")תשומת לב לבן זוג, אהיה נאמן לבן זוג("תפיסת היחסים בין המינים 
  רך להסביר לאחרים מרגיש צו... אוכל להסביר לאחרים("אסביר לאחרים שפחות מודעים 

  ")בעיקר לילדים ובני משפחה... בעיקר למי שפחות מודע    
  
5  

   

  )קבוצות ההסברה בדיור קבע( ממצאים משאלונים במילוי עצמי 3.8
 משתתפים בהסברה בסקר 116רואיינו ) 2001 עד יולי 2000יולי (בשלב הראשון של המחקר , כאמור

מתחת (מרבית הנבדקים היו צעירים . סברה שנערכו בדיור קבעמקבוצות הה, "אחרי" בסקר 57-ו" לפני"

  . שנים וכולם יודעי קרוא וכתוב בעברית10הנמצאים בארץ בממוצע , )22לגיל 

  

יצוין שגם בשלב זה . בצירוף לוחות נבחרים' הממצאים שהתקבלו בשלב זה מוצגים בפירוט בנספח ב

כוונת התנהגותם של משתתפי קבוצות את העמדות ואת , מטרת המחקר הייתה לבדוק את הידע

; לפני תחילת ההשתתפות בתוכנית. א :ההסברה בנושא מחלת האיידס ונגיף האיידס בשתי נקודות זמן

בשלב זה . להשוות בין המצב לפני ההשתתפות בתוכנית ולאחריה. ג; עם סיום ההשתתפות בתוכנית. ב

פנים מבחינת שיפור בשיעור -אל-התקבלו ממצאים דומים לממצאים שהתקבלו בשלב סקר פנים

גם בשלב זה של המחקר נמצא ממצא ". לפני"לעומת שאלון " אחרי"רצויות בשאלון /התשובות הנכונות

הם ירגישו יותר נוח ,  מהמרואיינים דיווחו שלאחר שהשתתפו בתוכנית ההסברה87%חיובי שלפיו 

  .להשתמש בקונדום או לדרוש מבן זוגם שישתמש בקונדום

  

  ני פעולהכיוו. 4
המחקר חידד את הצורך ואת החשיבות בעריכת מחקרי המשך לבחינת תוכנית ההסברה לאוכלוסייה 

  : לדוגמה, האתיופית מהיבט רחב יותר

 ;שימוש בכלי מחקר איכותניים 
 על מנת לבחון את השפעת תוכנית ההסברה על אוכלוסייה – הערכת ההסברה בקבוצות בדיור קבע  

 ;בוגרת המתגוררת בקהילה
 לבחון את השפעת תוכנית ההסברה לאחר –הערכת השפעת ההסברה על המשתתפים לאורך זמן  

 ;שעבר פרק זמן מסיומה
תוך , הוספת שאלות על התנהגות או על שימוש באינדיקטורים אובייקטיביים לבדיקת התנהגות 

 . התאמה תרבותית
ניתן לשאול את , להלאור הניסיון ממחקר זה נמצא שבקבוצות שעברו הסברה ובנסיבות הא

  .המרואיינים שאלות רגישות והן אף מתקבלות בהבנה
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על קובעי המדיניות ומפעילי התוכנית בשלב זה לשקול האם השיפור שהושג ברמת הידע והעמדות עולה 

שכן (או האם ניתן היה לצפות שיפור גדול יותר , בקנה אחד עם המטרות והיעדים שהוצבו לתוכנית

יש להשוות את , כמו כן). שהם קלים יותר לשינוי לעומת התנהגות בפועל, ועמדותמדובר בשינוי ידע 

  . הממצאים שהתקבלו מהערכת תוכנית זו לעומת תוכניות התערבות אחרות

  

קובעי המדיניות ומפעילי התוכנית צריכים בשלב זה הן לשקול האם השיפור שהושג ברמת הידע 

ות שיפור גדול ּפְצאו האם ניתן היה ִל, ם שהוצבו לתוכניתוהעמדות עולה בקנה אחד עם המטרות והיעדי

והן להשוות את , )שהם קלים יותר לשינוי לעומת התנהגות בפועל, שכן מדובר בשינוי ידע ועמדות(יותר 

  . הממצאים שהתקבלו מהערכת תוכנית זו לעומת תוכניות התערבות אחרות
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נוכחות בקבוצות ההסברה לפי כמות השאלונים שמולאו בראיונות : נספח א
  פנים אל פנים

  הקבוצה ' מס
  ומקום המפגש

  תאריך השאלונים 
  לפני ההסברה

  תאריך השאלונים 
  אחרי ההסברה

מספר המשתתפים 
  לפני ההסברה

מספר המשתתפים 
  אחרי ההסברה

10  
  גברים, טבריה

24.10.2001 18.12.2001 44 18 

11  
  נשים, טבריה

24.10.2001 18.12.2001 43 24 

12  
  גברים, נהריה

20.12.2001 23.1.2002 23 17 

13  
  נשים, נהריה

20.12.2001 23.1.2002 12 13 

14  
  גברים, מרחביה

6.2.2002 11.3.2002 20 16 

15  
  נשים, מרחביה

6.2.2002 11.3.2002 19 20 

  
  

  הרצויה/רואיינים ענו את התשובה הנכונה מהמ50%שאלות שמעל : נספח ב
  לפני ההסברה 

161=N 
  אחרי ההסברה 

108=N  
  

  השאלה
אחוז המרואיינים שענו 
  את התשובה הנכונה

אחוז המרואיינים שענו  
  את התשובה הנכונה

  האיידס לא , כשנשא איידס מתעטש או משתעל
  עובר   

  
51 

   
81  

  אני , אם ארצה לעשות בדיקה לגילוי נגיף האיידס
  יודע לאן לפנות   

  
49  

   
80  

  מתן תרופה לאישה בהיריון שהיא נשאית יכול 
  להקטין את הסיכון שהתינוק יוולד נשא   

  
51  

   
84  

  אם אשתי תכנס להיריון ארצה שהיא תעשה גם 
  בדיקה לגילוי נגיף האיידס   

  
54  

   
75  

  , כשאוכלים מאותם כלים שַנָשא איידס אכל מהם
  א עוברהאיידס ל   

  
55 

   
85  

  אני יכולה לדרוש מגבר שאני מקיימת איתו יחסי 
  מין להשתמש בקונדום   

  
55  

   
77  

  אני , אם ארצה לעשות בדיקה לגילוי נגיף האיידס
  יודעת לאן לפנות   

  
59  

   
81  

  אם חבר שלי יתגלה כנשא נגיף האיידס אני אמשיך 
  לבקר אצלו ולאכול אצלו   

  
59  

   
85  

  השתמש בקונדום כי הקונדום לא תמיד אין טעם ל
  עוזר נגד הידבקות מאיידס   

  
64  

   
77  

  כי זה , לא כדאי לעשות בדיקה לגילוי נגיף האיידס
  עושה סטיגמה על העדה   

  
67 

   
84  

  אם אכנס להיריון אעשה גם בדיקה לגילוי נגיף 
  האיידס   

  
68  

   
90  

  אם בן הזוג שלי לא מסכים לקיים יחסי מין עם 
  לא אקיים איתו יחסי מין, קונדום   

  
70  

   
85         
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  )המשך(הרצויה / מהמרואיינים ענו את התשובה הנכונה50%שאלות שמעל 
  לפני ההסברה 

161=N 
  אחרי ההסברה 

108=N  
  

  השאלה
אחוז המרואיינים שענו 
  את התשובה הנכונה

אחוז המרואיינים שענו  
  את התשובה הנכונה

  ה שאני מקיים איתה יחסי אני יכול להגיד לאיש
     מין שאני רוצה להשתמש בקונדום

  
70  

   
94  

  86  74  זה לא יפה שאישה תציע לגבר להשתמש בקונדום
  צריך להשתמש בקונדום רק עם בן או בת זוג שאני 

  חושב שהם נשאים או שהם נראים נשאים   
  
76  

   
68  

  אני יכול לדרוש מבת זוג חדשה לעשות בדיקה 
  י איידס לפני שאני מקיים איתה יחסי מיןלגילו   

  
83  

   
94  

  אני יכולה לדרוש מבן זוג חדש לעשות בדיקה 
  לגילוי איידס לפני שאני מקיימת איתו יחסי מין   

  
84  

   
90  

  האישה יכולה , כשגבר לא רוצה להשתמש בקונדום
  לא להסכים לקיים אתו יחסי מין   

  
86  

   
90  

  להעביר את הנגיף אישה שנדבקה באיידס יכולה 
  לתינוק   

  
86  

   
90  

  לנשים בהיריון חשוב במיוחד לעשות בדיקה לגילוי 
  נגיף האיידס   

  
88  

   
98  

  נשא או נשאית של איידס צריכים לספר לבן הזוג 
  שלהם שהם נשאים   

  
92  

   
92  

  כשגבר בריא מקיים יחסי מין בלי קונדום עם 
  )האיידס עובר(אישה נשאית איידס    

  
93  

   
98  

  כשגבר נשא איידס מקיים יחסי מין בלי קונדום 
  )האיידס עובר(עם אישה בריאה    

  
94  

   
97  

  כשאדם בריא משתמש במכשירים שפוצעים את 
  סכיני גילוח שהשתמש בהם , מזרקים: הגוף כמו   
  )האיידס עובר(קודם אדם שהוא נשא איידס    

  
  
96  

   
  
95  
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   שאלונים במילוי עצמי–של המחקר ' שלב אממצאים שהתקבלו מ: 'נספח ג
  

 הוערכו תשע קבוצות הסברה שבהן השתתפו יודעי קרוא וכתוב בעברית 2001 ליולי 2000בין יולי 

: הקבוצות התקיימו בדיור קבע במקומות שונים ברחבי הארץ. שמילאו לבדם שאלון מובנה בעברית

קבוצות אלו היו לנשים לחוד ולגברים . שאן ולודבית , יבנה, גדרה, ראשון לציון, שבי שומרון, עפולה

  .5הפגישות לקבוצה היה ' ממוצע מס. לחוד

  

מכון ברוקדייל הפיצה בין משתתפי ההסברה שאלונים למילוי עצמי במפגש -וינט'מראיינת מטעם ג

  .הראשון של ההסברה ושוב במפגש האחרון

" לפני"לעומת " אחרי"ר בין מספר מרואייני הפע". אחרי" שאלוני 57-ו" לפני" שאלוני 116כ "נאספו בסה

: סיבות ארגוניות כמו(נובע מקושי לוגיסטי בשלב איסוף השאלונים ולא מנשירת משתתפים מהתוכנית 

  ).משתתפים שעזבו לפני שהספיקו למלא שאלון סיום, חוסר תיאום בין המראיינת למסביר בקבוצה

   

. 18-13 הם בני 70%). 62%( יצוין שמרביתן נשים ,1ההרכב הדמוגרפי של המרואיינים מוצג בלוח ג

  .1990עלו לארץ לאחר שנת ) 86%(רווקים ומרביתם ) 90%(מרביתם 

  

  "אחרי"לעומת המרואיינים " לפני"מאפייני רקע של המרואיינים : 1לוח ג
  
 

  באחוזים" לפני"
116=N 

  באחוזים" אחרי"
57=N 

    מין
 37  38 גברים 
 63  62  נשים

      
    גיל

15-13 34  31 
18-16 36  24 
21-19 18  24 

22+  12  21 
      

    מצב משפחתי
 85  90  רווק
 13  8  נשוי
 2  2  חי בנפרד/גרוש

      
    שנת עליה

 15  14  1989עד 
 85  86   ואילך1990- מ
      

    עיסוק כיום
 75  79  לומדים
 25  21  חיילת/חייל

      
    מוסד הלימודים שבו לומדים כיום

 68  85  אולפנה/ תיכוןבית ספר
 25  15   שנות לימוד12- השלמת השכלה ל

 7    אוניברסיטה/מכללה 
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עמדות וכוונות , כדי להעריך את השפעת תוכנית ההסברה על המשתתפים בתוכנית מבחינת שינוי ידע

לעומת " אחרי"הרצויות למשתתפים /בדקנו את ממוצע התשובות הנכונות, התנהגות לגבי האיידס

שבעזרתם יכולנו להעריך את השפעת , ייתכן שיש משתנים נוספים מעבר לגיל. י קבוצות גיללפ" לפני"

אך בשל הקשיים שנתקלנו בהם בשלב איסוף הנתונים ובמסגרת הנתונים שעמדו . תוכנית ההסברה

  .רק לפי קבוצות גיל" אחרי"ו" לפני"הרצויות /לרשותנו בדקנו את השינוי בממוצע התשובות הנכונות

. הרצויות לפני ההסברה ולאחריה לפי קבוצות גיל/ מציג את השינוי בממוצע התשובות הנכונות2לוח ג

  ".לפני"לעומת " אחרי"הרצויות /  בממוצע התשובות הנכונות10%ניתן לראות שיש שיפור של 

  
  מצופות לפי קבוצות גיל/ממוצע תשובות נכונות: 2לוח ג

  גיל
ממוצע תשובות נכונות לפני ההסברה 

 ) שאלות30ך מתו(
ממוצע תשובות נכונות אחרי 

 ) שאלות30מתוך (ההסברה 
15-13 18.4) 61%( 21.2) 71%( 
18-16 18.8) 63%( 22.1) 74%( 
21-19 14.8) 49%( 20.3) 68%( 

22+ 18.2) 61%( 18.5) 62%( 

  )69% (20.6   )60% (17.9  כ"סה

  
ואיינים ענו עליהן את התשובה בתחילת ההסברה ואחריה אותרו השאלות שפחות ממחצית מהמר

כדי לבחון את השפעת ההסברה בנוגע לנושאים שבהם רמת הידע והעמדות הייתה , זאת. הרצויה/הנכונה

  .חסרה

  
  כפי שמוצג בלוח (נמצא כי במרבית השאלות חל שיפור מבחינת הידע והעמדות של משתתפי התוכנית 

 ייתכן שההרעה היחסית שחלה נבעה ".צריך להתרחק מאדם שנדבק באיידס"למעט בשאלה ) 3ג

מה שהגביר את רמת החרדה ; מחשיפתם של המרואיינים למידע הרב שנמסר להם במהלך ההסברה

  .בשל ניסוח לא ברור, גם ייתכן שהנשאלים לא הבינו היטב את השאלה. שלהם מאיידס באופן כללי

  
הרצויה לפני ההסברה /כונה מהמרואיינים ענו עליהן את התשובה הנ50%-שאלות שפחות מ: 3לוח ג

  ואחריה
 N=57אחרי ההסברה    N=116לפני ההסברה  

  השאלה
ענו את שאחוז המשתתפים 
  הרצויה/התשובה הנכונה

אחוז המשתתפים שענו את   
  הרצויה/התשובה הנכונה

  מתן תרופות לאישה בהיריון שהיא נשאית יכול 
  וולד נשאילהקטין את הסיכון שהתינוק י   

  
40  

   
86  

  אני יודע , ידסי ארצה לעשות בדיקה לגילוי אאם
  לאן לפנות   

  
43  

   
81  

  אני , ידסיאם ארצה לעשות בדיקה לגילוי א
  יודעת לאן לפנות   

  
41  

   
97  

  אני חושב שבתקופה הקרובה אעשה בדיקה 
  ידסילגילוי נגיף הא   

  
31  

   
40  

  14   63  צריך להתרחק מאדם שנדבק בנגיף האיידס
  

מה היחס שלהם לגבי השימוש בקונדום לאחר , בשאלה סגורה, ה נשאלו המרואייניםלאחר ההסבר

  .ההסברה
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 מהמרואיינים דיווחו שהם ירגישו יותר נוח להשתמש 87% מראה כי 4ממצא חיובי שנמצא ומוצג בלוח ג

אך עם זאת חשוב עדיין לשים . בקונדום או לדרוש מבן זוגם שישתמש בקונדום לאחר ההסברה שקיבלו

ב לכך שלמרות כל תוכנית ההסברה הנרחבת והדגשת נושא הקונדום כאמצעי יעיל ביותר למניעת ל

  . דיווחו שירגישו אותו דבר או ירגישו פחות נוח להשתמש בקונדום לאחר ההסברה13%איידס 

  

  ) בשאלה סגורה(היחס לשימוש בקונדום : 4לוח ג
 57=N  

   היחס לשימוש בקונדום אחרי ההסברה 
 87  ותר נוח להשתמש בקונדום או לדרוש מבן זוג שישתמש בקונדוםארגיש י

 9  ארגיש פחות נוח להשתמש בקונדום או לדרוש מבן זוגי שישתמש בקונדום
 4  ארגיש אותו דבר כמו קודם להשתמש בקונדום

  

שגם בשלב זה נראה כי בסך הכול המרואיינים שבעי רצון מתוכנית ההסברה , מהממצאים עולה

  . שהשתמשו בהן במהלך התוכניתומהעזרים

  

) 89%(ורובם ,  מהמרואיינים דיווחו שהתוכנית הייתה עבורם מעניינת מאוד98%, 5כפי שמוצג בלוח ג

  .דיווחו שניתנו להם אפשרויות רבות לשאול שאלות במהלך התוכנית

  

בין טוב כמחצית מהמרואיינים אמרו שהמדריך נעזר בתמונות רבות להדגמה ושהתמונות עזרו להם לה

  .5כפי שמופיע בלוח ג, )78%(יותר את ההסברה 

  

שביעות הרצון של המרואיינים מהתוכנית ומהעזרים שהמדריך השתמש בהם במהלך התוכנית : 5לוח ג
  )באחוזים(

  N = 57   השאלה
 98 תוכנית ההסברה הייתה מעניינת מאוד 

 2  בכלל לא מעניינת /תוכנית ההסברה הייתה לא כל כך מעניינת
 89  ניתנו לי אפשרויות רבות לשאול שאלות

 11  בכלל לא ניתנו לשאלות שאלות/ניתנו לי אפשרויות מועטות
    

   המדריך נעזר בתמונות להדגמה
 53  בהרבה תמונות
  45  במעט תמונות

  2  בכלל לא היו תמונות
    

    התמונות עזרו להבין טוב יותר את ההסברה
  78  מאוד עזרו
  22  מעט עזרו

  

 מהמרואיינים ענו עליהן את התשובה 50%-שיותר מ,  ומציג את השאלות3 הוא לוח משלים ללוח ג6 גלוח

ניתן לראות שבמרבית השאלות חל שיפור מבחינת . הרצויה לפני תוכנית ההסברה ולאחריה/הנכונה

  ".לפני"לעומת הסקר " אחרי"הרצויה בסקר /שיעור העונים את התשובה הנכונה
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הרצויה לפני ההסברה / מהמרואיינים ענו עליהן את התשובה הנכונה50%על שאלות שמ: 6לוח ג
  )באחוזים(ולאחריה 

  לפני ההסברה 
116=N 

  אחרי ההסברה 
57=N 

  השאלה
המשתתפים שענו את 
  התשובה הנכונה

המשתתפים שענו  
 את התשובה הנכונה

        82  54  אמשיך לבקר ולאכול אצל חבר שיתגלה כנשא נגיף האיידס
        86  64  י יכול לדרוש מבת זוג חדשה לעשות בדיקה לגילוי איידסאנ

  צריך להשתמש בקונדום רק עם בן זוג לא מוכר ולא עם 
  ה קבועים/חבר   

  
65 

   
70        

  ניתן לדעת האם גבר שאתו מקיימים יחסי מין משתמש 
  בקונדום   

  
67 

   
67        

        95  70  אני יודע איך להשתמש בקונדום
        79  70  אם אכנס להיריון אעשה בדיקה לגילוי איידס

        83  73  לא אקיים יחסי מין עם בן זוג שמסרב להשתמש בקונדום
  אם אשתי תכנס להיריון ארצה שהיא תעשה בדיקה לגילוי 

  איידס   
  
75 

   
85        

        95  75  האם האיידס עובר כשאוכלים מאותם כלים של נשא איידס
   האיידס עובר כשמשתמשים באותם כלים פוצעים האם

  שנשא איידס השתמש בהם   
  
76 

    
96        

  האם ניתן לדעת לפי המראה החיצוני שאדם נדבק בנגיף 
  האיידס   

  
77 

   
84 

        96  78  האם האיידס עובר כשנשא איידס מתעטש או משתעל
        95  79  אישה בהריון שנדבקה בנגיף יכולה להעבירו לתינוק
        82  81  זה לא יפה שאישה תציע לגבר להשתמש בקונדום

  אני יכול להגיד לאישה שאני מקיים אתה יחסי מין שברצוני 
  להשתמש בקונדום   

  
82 

   
86        

  ת זוג שאני חושב שהם /צריך להשתמש בקונדום רק עם בן
  נשאים או שהם נראים נשאים   

  
83 

   
74        

  ש בקונדום כי הוא לא תמיד עוזר נגד אין טעם להשתמ
  הידבקות באיידס   

  
83 

   
98        

  כשגבר לא רוצה להשתמש בקונדום האישה יכולה לסרב 
  לקיים אתו יחסי מין   

  
83 

   
84        

  לא כדאי לעשות בדיקה לגילוי איידס כי זה עושה סטיגמה על 
  העדה   

  
84 

   
90        

  ש לעשות בדיקה לגילוי איידס אני יכולה לדרוש מבן זוג חד
  לפני קיום יחסי מין אתו   

  
84 

   
97        

  האם האיידס עובר כשגבר בריא מקיים יחסי מין בלי קונדום 
  עם נשאית איידס   

  
90 

   
95        

  לנשים בהיריון חשוב במיוחד לעשות בדיקה לגילוי נגיף 
  האיידס   

  
92 

   
89        

  י מקיימת אתו יחסי מין אני יכולה לדרוש מגבר שאנ
  להשתמש בקונדום   

  
93 

   
100        

  האם האיידס עובר כאשר גבר נשא מקיים יחסי מין בלי 
  קונדום עם אישה בריאה   

  
94  

   
100        

  נשא או נשאית של איידס צריכים לספר לבן הזוג שלהם שהם 
  נשאים   

  
97  

   
98 
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