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 אפל-אורנה בראון' פרופ - ס"ביה ראש דבר

 

 

 על אתכם לעדכן שמחה ואני שנה עוד עברה
  .הספר בבית הנעשה
 סטודנטים 148  ס"בביה ללמוד החלו השנה

 עליה זוהי. המגמות בשבע', א לשנה חדשים
 בשנה ס"בביה ללמוד מהמתחילים 30%-כ של

 סטודנטים 350 -כ לנו יש הכל סך. שעברה
 על בנוסף. הלימוד שנות בשלושת, שני לתואר

 בשלבים דוקטורנטים 22 אצלנו לומדים כך

 .הלימודים של שונים
 חדשה לימודים תוכנית לפתוח אישור קיבלנו

 שיהיה סטודנט. קהילתית נפש בבריאות
 בסוף ספח יקבל זה בנושא בהתמחות מעוניין

 שיתוף זהו. התמחותו תצוין בו הלימודים
 ובין הציבור לבריאות הספר בית בין פעולה
 בפקולטה קהילתית נפש לבריאות החוג

. חיפה באוניברסיטת ובריאות הרווחה למדעי

 בה MD/MPH תוכנית תפתח לכך נוסף
 לשלב יוכלו מהטכניון לרפואה סטודנטים

 .הציבור בבריאות לימודים
 של השנייה הלימודים שנת נפתחה השנה

 שני לתואר הבינלאומית הלימודים תוכנית
  לארץ מחוץ סטודנטים עבור הציבור בבריאות

", עליה עשו"ש ישראליים וסטודנטים
 .הסטודנטים במספר גדולה עליה ונרשמה

 10-מ ל"מחו סטודנטים 16 לנו יש כיום
באנגלית  הם הלימודים. שונות מדינות

 וכן בסמסטר סמסטרים שני לאורך ונלמדים

 

 מוזמנים ישראלים סטודנטים גם. קיץ
 כללי באופן. זו לימוד לתכנית להצטרף

 לכל פתוחים באנגלית הקורסים
 קיץ בסמסטר. הספר בית של הסטודנטים

 את לעניין שיכולים קורסים מספר יינתנו
 מהקורסים חלק. במיוחד הסטודנטים

 ל"מחו אורחים פרופסורים ידי על יינתנו
  הסטודנטים וגם אתם גם, עולמי שם בעלי

  .להירשם מוזמנים

 positive בנושא כנס ארגנו שעברה בשנה

deviance, ללמוד ניתן בה  חדשה גישה זוהי 
 דרך הבריאות את ולשפר לשנות ניתן כיצד

 למרץ 1-ב, השנה. כישלונות ולא הצלחות
 הסינגור בנושא כנס הכט באולם  יתקיים

 .מראש הירשמו אנא, מוזמנים וכולם
, שנה בכל ,שעברה בשנה שדיווחנו כפי

 הערכת מקיימת גבוהה להשכלה המועצה
 כחלק. שונים לימוד תחומי של איכות

 רחב מאד דוח הכין הספר בית, זו מהערכה
 בית של ההוראה ואיכות ניהול, מבנה לגבי

 מהווה זה דוח הכנת של התהליך. הספר
 במאי. הספר בית של פנימית איכות בקרת
 בכל לביקור לאומית בין ועדה  תגיע השנה

 את ותבדוק בישראל לבריאות הספר בתי
 ח"לדו ביחס הספר בבתי העבודה איכות
 צריך הספר בית מהתהליך כחלק. שנכתב
 האסטרטגיות ואת שלו החזון את להציג

 סקר נערך, לכך נוסף. בעתיד החזון להשגת
 על לשעבר מהסטודנטים ללמוד כדי בוגרים
 וכיצד לימודיהם בזמן שחוו הלמידה תהליך

. ומקצועיותם עיסוקם על השפיעו הלימודים
 בית בפעילויות שינויים עורכים כבר אנו

 .הסקר לממצאי בהתאם ספר
 במבחנים הצלחה לכם מאחל הספר בית סגל

 .מוצלח לימודים והמשך
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 פרופ' רונית אנדוולט -ועדת האסדרה התזונתית 
 

 תוכן העניינים:

 

 

 

 
אורנה ' פרופ -  ס"ביה ראש דבר

 1............ ..............אפל-בראון
  

 
 ועדת האסדרה התזונתית 

 2.............פרופ' רונית אנדוולט
 
 

בביה"ס  תכנית לימודים חדשה
 לבריאות הציבור

 5.................. ד"ר שרון שניטמן
 
 

–מגמת לימוד סביבתית 
תעסוקתית בבית הספר לבריאות 

 הציבור 
 6...................ד"ר יונה אמסטר

 
מדעני בריאות מגשרים על גבולות 

 פוליטיים

 7......................... ד"ר מיה נגב

 
 

מבחר מחקרים בביה"ס לבריאות 
 2016 -הציבור 

 8................ ברק-ד"ר רוני אלרן

 

 

דוקטורטים בביה"ס לבריאות 
 6201 -הציבור 

 
 9.............. ד"ר בתיה ש. מרום

 10........טלמור-ד"ר אורלי צ'ילג
 

 
בביה"ס  החוקרים פרסומי

 11 ........ 2016 -לבריאות הציבור 
 

 
 

 מטרתה הבריאות משרד ל"מנכ בראשות אסדרה ועדת
 יותר בריאה מזון סביבת שתאפשר רגולציה ליצור

מאיה , אבידור גינסבורג, רונית אנדוולט/ לאוכלוסייה
  .משה בר סימנטוב, איתמר גרוטו, אודי קלינר, גולן

, סוכרת ובהן, אליה הקשורות הכרוניות והמחלות השמנה
 התמותה גורמי את מהווים וסרטן דם וכלי לב מחלות

 חלה האחרונות בשנים. בישראל הראשיים והתחלואה
-וכ מהילדים 30%-כ: ההשמנה בשכיחות דרמטית עלייה
 9.7%-כ. והשמנה משקל מעודף סובלים מהמבוגרים 60%

 עד מגיע השיעור עניות אוכלוסיות בקרב) מסוכרת סובלים

 .(25% לכדי
 היווצרות על מכרעת השפעה יש הגופנית ולפעילות לתזונה
 המזון הרכב האחרונות השנים 50 במהלך. אלו מחלות

 מזונות. מעובד-ואולטרה למעובד והפך ומרקם צורה שינה
 גבוה קלורית ודחיסות נמוכה תזונתית איכות בעלי אלו

  .מאוד
 שיווק עם בשילוב מעובד למזון גבוהה זמינות של השילוב

 בהרכב שינוי עם ביחד הקלורית בצריכה לעלייה הביאו
 וחומרים רווי שומן, נתרן, סוכר של יתר וצריכת התזונתי
. אליה הנלווית ולתחלואה להשמנה שהובילו, משמרים

 התזונתי בערכם ניכרים חלקים איבדו המזונות, בנוסף
 הלכו אשר ומינרלים וויטמינים, הטבעיים סיבים כגון

  .התיעוש תהליךב לאיבוד
 על לפעול החליטו בעולם רבות מדינות אלו נתונים לאור
 בריא מזון של שהבחירה כך המזון סביבת את לשנות מנת

 על לקחה ישראל מדינת גם. לאוכלוסייה יותר קלה תהיה
 לאומית תכנית של מהלך באמצעות האתגר את עצמה

 של הועדה ופועלת הוקמה זו במסגרת". בריא אפשרי"
. האוכלוסייה של בריאה תזונה לקידום תזונתית אסדרה

 food choice) המזון סביבת - התכנית של המרכזי הרעיון

architecture )המזון סביבת ושינוי המדינה באחריות היא 
 הבאה תחלואה במניעת להועיל פוטנציאל בעל הוא

 השמנה ובעקבותיו בריא לא מזון אכילת בעקבות
 .ותחלואה
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 מטרה
 סביבה לקידום תזונתית לאסדרה המלצות גיבוש

  .בישראל לאוכלוסייה בריאה תזונתית
 

  שיטות
 משרדי של נציגים עם תחומית בין ועדה הקמת .1

 נציגי, מקצוע אנשי, האקדמיה נציגי, שונים ממשלה

 .ציבור ונציגי התעשייה
 את להציג לאומיים-ובין מקומיים מומחים הזמנת .2

 .התזונתית האסדרה בתחום ניסיונם
 דעת חוות לקבלת הציבור עם פתוח שיח קידום .3

  .והמלצות
 בהן אוכלוסיות נציגי עם מיקוד קבוצות קיום .4

  ד.במיוח גבוהה הכרונית והתחלואה ההשמנה שכיחות
 נושאים של ואסדרה לחקיקה המלצות גיבוש .5

  ה.בריא תזונה מקדמי
 ואחרים חקיקתיים יישום צעדי אחר מעקב המשך .6

 .יישום לבקרת מלווה ועדה קיום תוך
 

 תוצאות
 במסגרתן פגישות 13 כלל הידע איסוף תהליך .1

 הקשורים שונים תוכן מתחומי מומחים הועדה שמעה

  .בינלאומיים מומחים זה ובכלל וסביבה לתזונה
 עיתונאים באמצעות לציבור שקוף היה התהליך. 2

 והישיבות המצגות ופרסום, הוועדה לישיבות שזומנו
 כן-כמו. הבריאות משרד של האינטרנט באתר

, ל"דוא באמצעות עמדתו את להביע לציבור התאפשר
 1,000-מ למעלה שכללו מיקוד וקבוצות, אינטרנט

 מרכזיות תמות 9-ל שנאספו תובנות מספר הוצגו. איש
 פיזית הנגשה; תזונתי בחינוך הצורך: בהן שהעיקריות

 סימון; בריא מזון של כלכלית הנגשה; בריא מזון של
 מזון ממכר חנויות ועיצוב; מושכלת לבחירה מזונות

 .בריאה תזונתית להנגשה
 הנגשה) כלכלית אסדרה בתחום המלצות גובשו. 3

 על מגבלות; מזון סימון(; בריא מזון של כלכלית
 מזונות של רפורמולציה; מזיק מזון של ופרסום שיווק
 רגולציה; רווי ושומן סוכר; נתרן להפחתת שונים

 קידום; השונות החינוך במערכות תזונה על תזונתית
 ידי על המוזנים גדולים במפעלים בריאה תזונה

 מזון ליצר וקטנים בינוניים יצרנים עידוד; המדינה
 לעידוד מחקר מענקי ותמריץ תמיכות מתן, בריא
 מדענים בין פעולה שיתוף באמצעות בריא מזון ייצור

 תזונתי חינוך קידום; שונים ממשלה ממשרדי
 .ובמדיה החינוך במערכת לאומית והסברה

 
 

  ההמלצות פירוט להלן
 ושיפוטי אינפורמטיבי: האריזה בחזית סימון.  א
 הרכיבים סימון: האריזה בחזית" שלילי" שיפוטי סימון. 1

 מופיעים הם כאשר וקלוריות נתרן, רווי שומן, סוכר: הבאים
 מכיל: "הנוסח את שיכיל בתו, במזון ומעלה מסוים בריכוז
 4 עד יתכנו מסוים למזון(". רכיב שם) ..של גבוהה כמות

 .תווים
 מזון מוצר סימון: האריזה בחזית" חיובי" שיפוטי  סימון. 2

. הבריאות משרד של התזונה להמלצות מתאים הרכבו אשר
 משרד בהמלצות עומד זה מוצר" הנוסח את יכיל התו

 האריזה בחזית לסימון דוגמא". נבונה לתזונה הבריאות
 (:בהמשך ייבחר הסופי הלוגו)

 
 
 של האחורי בחלק הבהרות – אינפורמטיבי סימון .3

 :האריזה
, קלוריות: הבאים התזונה רכיבי של הגופן הבלטת/הגדלהא. 

 .נתרן, סוכר, רווי ושומן שומן
 (.כפית=סוכר גרם 4 כל, )בכפיות הסוכר סימוןב. 
 מזון תוספי של הגופן הבלטת/הגדלהג. 
 רמת של מדד) במוצר הכולל הרכיבים מספר כימותד. 

   ד(העיבו
 פרסום על דגש עם מזיק מזון של ושיווק פרסום הגבלות. ב

 לילדים ושיווק
 ייעודית מדיה) במדיה מזיק מזון לפרסום מוחלט איסור. 1

 בכל, 16 גיל עד לילדים המיועדת( צפייה לשעות בהתאם או
 רשתות, אינטרנט, ואלקטרונית כתובה תקשורת: האמצעים

 .שיווקי תוכן על גם יחולו אילו מגבלות. וקולנוע חברתיות
 עם בשילוב הפרסום התניית: הפרסום אמצעי בשאר. 2

" נתרן/שומן/סוכר...של גבוהה כמות מכיל זה מזון: "אזהרה
 כמפורט שיפוטי בתו סימון שיחייבו לקטגוריות בהתאם

  .מזון לסימון המתייחס בסעיף
 של יותר או אחת תווית שעליו מזון כל: מזיק מזון הגדרת. 3

 .כאמור סימון תו
 אמנה באמצעות ההמלצות יישום את תחל התעשייה . 4

 .החקיקה להשלמת עד תחילה
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  פורמולציה רה. ג
 האריזה בחזית חיובי/שלילי בסימון שימוש .1

-רה לביצוע התעשייה ועידוד לקידום כאמצעי

 .במזון פורמולציה
 בדפוסי הדרגתי שינוי לאפשר מנת על הדרגתי שינוי. 2

  .התעשייה של והיערכות הציבור של צריכה
 הבריאות משרד של מקצועיים צוותים הקמת. 3

 סוכר, מלח הפחתת על עבודה להמשך והתעשייה

 .רווי ושומן

 .טרנס בשומן שימוש איסור. 4
 
 בהמשך לבחינה – מזיק מזון מיסוי. ד

 המיסוי בנושא בדיונים להמשיך הוחלט זה בשלב
 לקידום משלים כחלק המלווה הוועדה במסגרת

 בריאה תזונה לקידום כוללת אינטגרטיבית תכנית
 .בישראל

    
 בריא מזון של ייצור עידוד. ה

 לייצור בינוניים/קטנים יצרנים לעידוד ועדה הקמת
 הציבור בריאות שירותי ראש בראשות בריא מזון

, אוצר, בריאות: המשרדים של נציגים בהשתתפות

 .והתעשייה המקומי השלטון, כלכלה
 
 ייצור לעידוד מחקר מענקי  ותמריץ תמיכות בחינת. ו

 משרד של הראשי המדען בהובלת, בריא מזון

 .עומד חקלאות, אוצר, כלכלה בשיתוף הבריאות
   בריא מזון של כלכלית הנגשה

 מדגן סטנדרט לחם של תקינה  – מלא מדגן לחם .1

 .לצרכן מחיר בפיקוח מלא
 לפיקוח נוספים בריאים מזונות הכנסת של בחינה. 2

 המצויים בריאים לא מוצרים עם החלפה או מחירים
 .בפיקוח

 
   לאומית והסברה תזונתי חינוך. ז
 -  הבריאות משרד בסיוע, הטף מגיל תזונתי חינוך. 1

 גיל מותאמות חדשניות הדרכה ערכות יצירת

 .הגננות של תזונתי ולווי ואוכלוסייה
 תזונתי חינוך שעת לקדם החינוך למשרד הצעה. 2

 תזונאים ידי על שנה בכל אחד בסמסטר לשבוע אחת
/ במדעים מודול יצירת באמצעות או הילדות לאורך
  .ועוד בתיכונים בתזונה ומסלול בגרות בחינת

 התו על הסבר על בדגש מתכללת הסברה תכנית. 3
 ים" תזונה של מושכלת ובחירה האריזה בחזית

 .האסדרה תהליך כל של והסבר" תיכונית
 

 תזונאים ידי על מאויש תזונתי למענה סנטר קול שילוב. 4
  .לקהל לשאלות למענה
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 הספר בבית תפתח( ח"תשע) הבאה הלימודים שנת' א בסמסטר
 תכנית, קהילתית נפש לבריאות החוג עם בשיתוף, הציבור לבריאות

 נפש בבריאות MPH תלמידי יתמחו במהלכה וייחודית חדשה לימודים
 רבים אתגרים בפני ניצבים הציבור בבריאות מומחים. קהילתית
 להפרעות מודעות העלאת, סיכון גורמי זיהוי הכוללים, הנפש בבריאות

, הטיפול בקבלת הקשורה הסטיגמה הסרת, בהן הטיפול ויעילות נפשיות

 .אליהם נגישות ושיפור הנפש בריאות שירותי בהספקת פערים ביטול
 שינוי של בעיצומו נמצאת בישראל הציבורית הנפש בריאות מערכת
 מקצוע אנשי ולטפח להכשיר נועדה זו חדשה לימודים תכנית. מהפכני

 התמודדות לצורך, בתחום ומעשי תיאורטי ידע בעלי, הציבור בבריאות

 MPH בתואר ההתמחות. והעתידיות הקיימות הנפש בריאות בעיות עם
 לכת מרחיקי לשינויים בין מענה לתת  נועדה הנפש בבריאות

 הבוגרים. בארץ הנפש לבריאות הציבורי המגזר בתוך המתרחשים
 ופיתוח ניהול וכן מחקר כגון, שונים התחומים בין לנווט יוכשרו

  .נפש בריאות בתחום עצומים אתגרים בעל בעולם מדיניות
 במערכת לעבוד המעוניינים לסטודנטים במיוחד מתאימה התכנית
 אתכם מזמינים אנו. קהילתיים ובארגונים הציבורית הנפש בריאות

 הציבור בריאות בתחום מקצוע אנשי של הבא מהדור חלק להיות
 את ולהוביל לתרום לכם שיסייעו ומיומנויות ידע לרכוש המעוניינים

 .הנפש בריאות במערכת ההתפתחויות

 :קורסים
 6 יילמדו הסטודנטים, הציבור לבריאות הספר בבית לקורסים בנוסף

 מבוא) קהילתית נפש לבריאות בחוג החובה מקורסי ס"שש
 הקהילתית הנפש לבריאות מבוא, שיקומית לפסיכיאטריה

 .קהילתית נפש לבריאות בחוג בחירה ס"שש 10 וכן(, ופסיכופתולוגיה

 :הסגל חברי
 שניטמן שרון ר"ד: התוכנית ראש
, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה מתחומי, כלל בדרך, באים הסגל חברי

 בריאות מערכות ניהול, אפידמיולוגיה, והתנהגותית חברתית רפואה
  .אנוש ומשאבי

תכנית לימודים חדשה בביה"ס לבריאות הציבור תפתח החל משנת הלימודים 

 ד"ר שרון שניטמן –( 2017-2018תשע"ח )
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 עוסק והתעסוקתית הסביבתית הבריאות תחום
 על  התעשייה של והסכנות הסביבתי הזיהום בהשפעת
 תחום. בפרט והעובדים בכלל הקהילה של הבריאות

. כולו בעולם והן בישראל הן במהירות מתפתח זה
, הסטודנטים בקרב וגובר ההולך העניין למרות

 בקרב במודעות העלייה וכן מחקר בתקציבי העלייה
 לצורך במשאבים מחסור יש עדיין, מדיניות קובעי
 טיפול לצורך או הנדרשות מניעה תכניות מימון

 קהילות בקרב הציבור בבריאות הקשורים בנושאים
 עבודה ובמקומות הסביבה מפגעי מושפעות שכבר
 העניין שלמרות כיוון בעיקר זאת. בריאות מסכני

 תעשייתיות פליטות שיעורי, הגוברים ומודעות
 השנה. לגדול ממשיכים אחרים סביבתיים ומפגעים
 בריאות מצב על מיוחד בדגש התאפיינה החולפת
 חיפה מפרץ באזור אוויר וזיהום בכלל הסביבה
 אחרים וחוגים שלנו המגמה בהם הנושאים, במיוחד

 .אקדמיים ולימודים מחקר עורכים באוניברסיטה
 

 הספר בבית חיפה באוניברסיטת שלנו המגמה
 לעסוק אידיאלי במיקום נמצאת הציבור לבריאות
 הסביבה בתחום ביותר הדחופים הנושאים במרבית
 ביותר הגבוה משיעור סובלת ישראל. הציבור ובריאות

 -ה מדינות בקרב תעסוקתית ותמותה פציעה של

OECD .ופגיעות מחלות של גבוה השיעור 
 י"עפ. חיפה מפרץ מאזור בחלקו בארץ תעסוקתיות

 נמצאת ישראל(, WHO) העולמי הבריאות ארגון
 שאלת. בעולם האוויר זיהום מבחינת 12-ה במקום
 חיפה במפרץ כימיים ומזהמים האוויר זיהום

 שריפות כולל, האזור תושבי את להטריד ממשיכה
 ומקרים בחיפה הזיקוק בבתי אחרונות תעשייתיות

 בריאות על משמעותיות השלכות בעלי אחרים דומים
 .הציבור

 
 
 

 הסביבתיים הנושאים עם יחד, אלה אזור תלויות סוגיות
 הניעו, והבינלאומית הלאומית ברמה הציבור בבריאות
 תעסוקתית סביבתית במגמה הצמיחה את לאחרונה

. חיפה באוניברסיטת הציבור לבריאות הספר בבית
 הסטודנטים אוכלוסיית האחרונות השנתיים במהלך
 בתהליך נמצאים אנו, עצמה את שילשה שלנו במגמה
 את הגדלנו וכן למחלקה חדשים סגל חברי שני של הגיוס
. חדשים בינלאומיים פעולה ושיתופי המחקר היקף

 וביניהם שונים מרקעים מגיעים במגמה הסטודנטים
 לרפואה רופאים, חולים בקופות אחראיות אחיות

 היגיינה ואחראי בעבודה בטיחות מנהלי, תעסוקתית
. בציבור במגזר והן הפרטי במגזר הן התעשייתית

, ממשלתיים מוסדות, באקדמיה מועסקים שלנו הבוגרים
 הסגל. תעסוקתיות ומרפאות חולים בתי, פרטית תעשייה
 משרד עובדי, המדיניות בתחום מומחים כולל במגמה

. חולים וקופות אזוריים רפואיים מרכזים, הבריאות
, פחות לא מגוונים במגמה הסגל של המחקר תחומי
, הציבור בריאות על האקלים שינוי של ההשפעה לרבות
 מערכת שירותי, הבנויה הסביבה, אנרגיה הפקת

 סרטן, אוויר זיהום, תעשייתיות פליטות, אקולוגית

 .עבודה במקום בריאות וקידום תעסוקתי
 

 והתעשייתי הסביבתי הזיהום של ההשפעה בעוד
, העולם וברחבי בישראל כותרות לעשות ממשיכה
 וחשיפה חינוך, מחקר באמצעות כי היא תקוותנו

 הסביבתית הבריאות את ולשפר לעזור נוכל קהילתית
  .לה ומעבר בחיפה והתעסוקתית

 
 
 
 
 
 

 ד"ר יונה אמסטר –תעסוקתית בבית הספר לבריאות הציבור –מגמת לימוד סביבתית 
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 בכנס להשתתף הזכות לי הייתה 2016 בנובמבר
 ר"ד. טרנברג דניאל תוכנית בוגרי כנס, ייחודי מדעי

 יהודי וחוקר נפרולוג רופא היה טרנברג דניאל
, הוריו. 2007 בשנת מטוס בתאונת שנהרג, בריטי
 את 2008 בשנת לזכרו הקימו, טרנברג וליידי לורד
 תומכת התוכנית. טרנברג דניאל עמיתי קרן

 התיכון המזרח בין הבריאות במדעי פעולה בשיתופי

 ומעניקה (United Kingdom) ,המאוחדת לממלכה
 ניסיון לרכוש הקריירה בראשית למדענים מימון

, היום עד בתוכנית השתתפו עמיתים 190. בתחומם
 לממלכה שנסעו התיכון מהמזרח מדענים

 וללמוד בתחומם מומחים עם לעבוד המאוחדת
 המאוחדת מהממלכה ומדענים, חדשות שיטות
 פתוחה התוכנית. התיכון למזרח שהגיעו

, הפלסטינית הרשות, ירדן, מלבנון למשתתפים

 ,Watts) המאוחדת והממלכה מצרים, ישראל

2016).  
 הזכות לי הייתה 2013 בשנת, בתוכנית כעמיתה

 Dr. Sari Kovats, London עם חודש במשך לעבוד

.School of Hygiene and Tropical Medicine  
 בריאות במערכת רפורמה הוטמעה, 2013 בשנת

 הסוכנות הקמת את שכללה, באנגליה הציבור

 Public Heath הציבור לבריאות הממשלתית

.England  הציבור לבריאות הסוכנות, באנגליה 
. הבריאות ממשרד חלק ואינה, עצמאית היא

 להערכות הלאומית התוכנית פורסמה, שנה באותה
 כיצד בחן שלנו המחקר. באנגליה אקלים לשינוי

 לשינוי נערכת באנגליה הציבור בריאות מערכת

  .(Negev and Kovats, 2016) אקלים
 
 
 
 
 

 

 של בתחום לעסוק להתחיל מיוחדת הזדמנות הייתה זו
 המחקר תחומי בין הוא שהיום, ובריאות אקלים שינוי

 .שלי העיקריים
, בקפריסין הבוגרים בכנס השתתפתי 2016 בנובמבר

, הפלסטינית הרשות, ירדן, מלבנון בוגרים 90-כ עם ביחד
 הזדמנות הייתה זו. המאוחדת והממלכה מצרים, ישראל
, שכנות ממדינות מובילים מדענים להכיר נהדרת

 הגבולות. רפואיים-הביו במדעים בחידושים ולהתעדכן
. הכנס ימי שני במהלך במהרה נעלמו הפוליטיים

 הוא הקרוב היעד תאריך, להגשות כעת פתוחה התוכנית
 בתחומים צעירים למדענים ממליצה אני. 11.1.2017

 . מועמדותם את להגיש רפואיים-הביו
 :לפרטים

http://www.acmedsci.ac.uk/grants-and-

schemes/grant-schemes/daniel-turnberg-travel-

fellowship/ 

 

Watts, G. (2016). Fellowship links researchers in 

the UK and the Middle East. The 

Lancet, 388(10058), 2338-2339. 

   

Negev, M., & Kovats, R. S. (2016). Climate 

change adaptation in the reorganized UK public 

health system: A view from local government. 

Public Health, 134, 102-104. 
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בשנים האחרונות גוברת ההתעניינות המדעית בנושא של 
כמטפלת משפחתית מוסמכת מצאתי . ארוחות משפחתיות

עניין מיוחד בקידום מודעות הציבור לנושא של חשיבות 
הקפדה על . ההקפדה על ארוחות משפחתיות סדירות

ארוחות משפחתיות סדירות היא חשובה במיוחד היות 
ארוחה משפחתית היא רוטינה ביתית השומרת על יציבות ו

מספר מחקרים הראו על קשר בין . עבור ילדים ונוער
מדדים רגשיים והתנהגותיים בקרב ילדים ונוער לבין 

יתרה . מידת ההקפדה על ארוחות משפחתיות סדירות
ארוחות משפחתיות סדירות מקושרת עם שמירה על , מכך

. בריאות פיזית ונפשית טובה יותר בקרב ילדים ונוער
מיעוט ארוחות הראו מספר מחקרים כי , לעומת זאת

הפרעות קשיים רבים ובעיקר עם משפחתיות מקושר עם 
מחקרים אלו הראו . התנהגויות בולימיות כדוגמתבאכילה 

ויות בולמיות כי הסיכוי של ילדים ונוער לפתח התנהג
גדול יותר בקרב משפחות ( כדוגמת בולמוסים והקאות)

זאת כמובן לאחר , אשר לא מקפידות על ארוחות סדירות
היות . דמוגרפי-ניטרול של ערפלנים כדומת רקע סוציו

ומרבית המחקרים אשר נערכו עד כה על הנושא של 
. ארוחות משפחתיות התייחסו לאוכלוסייה הכללית

אלו הרגלים של ארוחות משפחתיות  :נשאלת השאלה
קיימים בקרב אוכלוסייה של משפחות להם ילד או ילדה 

האם כמו כן חשוב לשאול ? הסובלים מהפרעות אכילה
אשר הורו כי באוכלוסייה הכללית קיים קשר  ממצאיםה

 ,בין מיעוט ארוחות משפחתיות לבין התנהגויות בולימית
ער הסובלים של ילדים ונואוכלוסייה תקפים גם בקרב 

לסיום נשאלת השאלה האם קיים קשר  .מהפרעות אכילה
לבין רמת ארוחות משפחתיות של בין מיעוט 

 .אכילההפסיכופתולוגיה של הפרעת ה

 ברק-ד"ר רוני אלרן - ארוחות משפחתיות בקרב ילדים ונוער הסובלים מהפרעות אכילה
 

כדי לענות על השאלות הללו ערכתי מחקר עם עמיתי 

 ,M. Sztainer, AB. Goldschmidt)מאוניברסיטת שיקגו 

D. Le Grangeבמסגרת מחקר זה חילקנו שאלונים ל .)-
ילדים ובני נוער הסובלים מהפרעות אכילה ופנו  154

לקבלת טיפול במרפאה להפרעות אכילה של בית החולים 
של אוניברסיטת שיקגו. שאלוני המחקר כללו שאלות על 
תדירות הארוחות המשפחתיות בבית )בוקר, צהרים, ערב( 

תולוגיה של הפרעת וכן שאלונים לאבחון רמת הפסיכופ

 14.92+2.62האכילה. הגיל הממוצע של הילדים היה 
שנים, והם התחלקו באופן הבא בין האבחנות השונות של 

(, בולימיה n=60)הפרעות האכילה: אנורקסיה נרבוזה 

 (. n=62(, הפרעת אכילה לא ספציפית )n=32נרבוזה )
 

תוצאות המחקר הורו על הבדלים מובהקים בתדירות 
ת המשפחתיות בין ילדים ונוער הסובלים הארוחו

מאנורקסיה נרבוזה בהשוואה לבולימיה נרבוזה. מרבית 
( דיווחו 71.7%המשתתפים הסובלים מאנורקסיה נרבוזה )

כי הם אוכלים עם בני משפחתם ארוחת ערב חמש או יותר 
פעמים בשבוע. לעומת זאת, רק פחות ממחצית 

( דיווחו 43.7%מהמשתתפים הסובלים מבולימיה נרבוזה )
כי הם אוכלים עם בני משפחתם ארוחת ערב חמש או יותר 
פעמים בשבוע. בנוסף הראו הממצאים כי בקרב ילדים 
ונוער הסובלים מבולימיה נרבוזה, ובקרב ילדים ונוער 
הסובלים מהפרעת אכילה לא ספציפית נמצא קשר מובהק 
בין קיום ארוחות משפחתיות לבין רמת הפסיכופתולוגיה 

 (.p<.05הפרעת האכילה לבין ) של
הממצאים מחזקים מחקרים קודמים שנערכו בקרב ילדים 

כי הקפדה על  ובני נוער באוכלוסייה הכללית ומראים
ארוחות משפחתיות יכולה להוות יעד טיפולי מרכזי. באופן 
ספציפי, עבור ילדים ונוער הסובלים מאנורקסיה נרבוזה, 

על התדירות תמך הטיפול המשפחתי בהפרעת האכילה יס
)הקיימת כבר אצל הגבוהה של הארוחות המשפחתיות 

היעילות של ההורים את ר יהגבמרבית המשפחות(, כדי ל
. לעומת זאת, עבור בהגדלת הערך הקלורי של כל ארוחה

יעד ראשון ילדים ונוער הסובלים מבולימיה נרבוזה, 
 משפחתיות בטיפול יהיה יצירת תבנית קבועה של ארוחות

סייעו בכדי להתקדם בתוכנית הטיפולית לטובת אשר י
  צמצום הבולמוסים וההקאות.
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הערכת הגורמים המנבאים השתתפות בעבודה לאחר פציעת ידיים בקרב גברים עובדי 

ד"ר בתיה ש. מרום –כפיים יהודים וערבים מצפון הארץ   

 

 
 

 מבוא: 
פציעות ידיים הן שכיחות ועשויות להגביל את היכולת 
להשתתף בעבודה. קשיים בחזרה לעבודה עלולים לגרום 
לנפגע, קשיים כלכליים, חברתיים ואחרים, ולהוות נטל 
על החברה בכללותה. בנוסף, פגיעות ידיים כרוכות 
בטיפול רפואי ושיקומי ממושך, בהיעדרות ממושכת 

 לטיפול ולפיצוי. מעבודה ובהוצאות כספיות 
החזרה לעבודה לאחר מחלה או פציעה הינה תהליך 
מורכב המושפע מגורמים רבים. קיימת הסכמה שגורמים 
הקשורים למצב הבריאותי או ממצאים רפואיים 
אובייקטיביים, אינם הגורמים היחידים המשפיעים על 
חזרה לעבודה. כיום, מושם דגש על אינטגרציה בין 

סיכו סוציאליים, אישיים וסביבתיים גורמים רפואיים, פ
 כמשפיעים על השתתפות בעבודה.

מטרת מחקר העוקבה היה לבחון מהם הגורמים 
המנבאים השתתפות בעבודה, שנה לאחר פציעות ידיים 
בקרב גברים יהודים וערבים עובדי כפיים.  המדגם כלל 

יהודים שטופלו  במכוני    88 -ערבים ו 90נבדקים,  178
ריפוי בעיסוק של שירותי בריאות כללית בין השנים 

2012-2014. 
 

 ממצאים מרכזיים:
מהמשתתפים חזרו לעבודתם  75.3%בסיום המעקב 

ערבים(. לא נמצא הבדל מובהק  71.1%יהודים,  79.5%)
בחזרה לעבודה   בין עובדי כפיים יהודים וערבים שנה 

א הבדל מובהק בזמן החציוני לחזרה נמצ לאחר הפציעה.

. חציון החזרה (P=.05)לעבודה בין שתי הקבוצות 

 (CI 78.01-123.98) 101לעבודה בקרב היהודים היה 

על  ימים בקרב הערבים.  (CI 93.80-148.19)151לעומת 
פי המודל הסופי הגורמים, חוללות עצמית )מסוגלות 

 עה,   עצמית(, מעורבות של עורך דין בתהליך התבי
 

 
 
 
 

אתניות, דרישות של תנועות ידיים חוזרניות בעבודה, 
עומס בעבודה, הכרה בתביעה על ידי הביטוח הלאומי, 
דפוס תגובה של מצבי לחץ, כאב, חומרת הפציעה ודיווח 
עצמי של רמת התפקוד והמגבלה, נמצאו משפיעים על 

 זמן החזרה לעבודה. 

 

 מסקנות מדעיות ויישומיות:

קיים צורך באיתור, הדרכה, והתייחסות מיוחדת בתהליך 

השיקום לנפגעי  ידיים עם חוללות עצמית נמוכה. יש לתת 

דגש בטיפול השיקומי להיבטים של כאב ודפוס תגובה של 

מצבי לחץ.  מומלץ להתייחס לדרישות עבודה מבחינת 

ן במהלך מידת השימוש בידיים הן בשלב ההערכה וה

השיקום. יש לפתח תכניות שיקום עבודה  לכל אותם 

 מטופלים הנמצאים בסיכון לאי חזרה לעבודה. 

בנוסף מומלץ לבדוק היבטים תרבותיים נוספים כמו 

גישות, אמונות ותפיסות כלפי חולי ומוגבלות והשפעתם 

 על חזרה לעבודה. 

 

 : מנחי עבודת הדוקטורט

לבריאות הציבור, אוניברסיטת פרופ' רפי כראל, ביה"ס 

רופולוגיה, תחיפה, דר' משה שרעבי, החוג לסוציולוגיה ואנ

מכללת יזרעאל, פרופ' נאוה רצון, החוג לריפוי בעיסוק, 

 אוניברסיטת תל אביב. 

 

המוסד לביטוח  מענק של המחקר מומן בחלקו על ידי* 

 . לאומי
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פיתוח ויישום של אלגוריתם מעודן המבוסס על שימוש בתרופות להערכת האפידמיולוגיה 

 1998-2008(, Big Dataעתק ) של מחלת פרקינסון בישראל; ניתוח נתוני
 טלמור-ד"ר אורלי צ'ילג –

 
 

  רקע:
 

מחלת פרקינסון הינה מחלה ניוונית של מערכת העצבים 
המזדקנת, ומתקדמת  המרכזית, הפוגעת באוכלוסיה

נטל על שירותי הבריאות למחלה מתלווה באופן הדרגתי. 
צפוי לגדול מכיון שהאוכלוסיה הכללית ה ,ועל החברה

הולכת ומתבגרת. הערכת שיעורי התחלואה והתמותה 
חקר  רכילצותכנון מדיניות  רכישל פרקינסון הכרחית לצ

המחלה. אולם, בעולם קיים רק קומץ של רשמי 
ייעודיים, ומערכי המחקר המקובלים לאמידת  פרקינסון

שיעורי התחלואה בפרקינסון )סקרי "דלת לדלת", 
מרפאות( הינם יקרים במונחי זמן -סקרים מבוססי

ומשאבים, וסובלים ממגבלות נוספות. מטרת עבודה זו 
שרדות יהיתה לחקור את ההימצאות, ההיארעות והה

ראל במחלת פרקינסון בקרב האוכלוסיה הכללית ביש
-מונחה-איתור"גיית ובמשך עשור, תוך שימוש במתודול

המתבססת על מסדי נתונים  (drug-tracing) "תרופות
ממוחשבים של בתי מרקחת. פיתחנו ותיקפנו אלגוריתם 
מעודן לאיתור מקרי פרקינסון )לפי רמות בטחון: 
"ודאית", "סבירה" או "אפשרית"(, בהתבסס על רכישות 

סוניות ייעודיות ועל דפוסי פרקינ-של תרופות אנטי
צריכת התרופות. יישמנו את האלגוריתם על מסד 

, 1998-2008הנתונים של "מכבי שירותי בריאות" לשנים 
מקרים  חולי פרקינסון, כולל 7,134ה של עוקב ובנינו

 .(incident)וחדשים  (prevalent)קיימים 
 

 : תוצאות ומסקנות
 

, שיעור ההימצאות של מחלת 2000-2007בין השנים 
. שיעור 256/100,000 -ל 170/100,000 -הפרקינסון עלה מ

 .33/100,000ההיארעות של המחלה נותר יציב ועמד על 
שיעורי ההימצאות וההיארעות עלו עם הגיל, ובגילאי 

להימצאות,  1.38+ היו גבוהים יותר בקרב גברים )פי 50
להיארעות(. הנשים שרדו זמן רב יותר מתחילת  1.45פי 

הטיפול, והגיעו עד גיל מבוגר יותר בהשוואה לגברים 

(HR=0.7 .) תמותת חולי הפרקינסון בעוקבת המחקר
ה ימובהק בהשוואה לאוכלוסיהיתה גבוהה באופן 

  ,SMRmen=1.69)הכללית הישראלית 

SMRwomen=1.49, p<0.05.)  גם הגיל ברכישה
כן, ראוי -עלראשונה השפיע על ההישרדות של החולים. 

קבוצות גיל שונות לו למגדרשמחקרים עתידיים יתייחסו 

( נפרדים clustersשל חולי פרקינסון כאל אשכולות )
 הממצאים הישרדות.וחלה, ניהולה, בהקשר של סיכון למ

מעידים על עלייה חדה בשיעורי ההימצאות של  שלנו
המחלה במהלך העשור שבו בוצע המחקר, וכן על שיעורי 
היארעות גבוהים ביותר. ממצאי מחקר זה מצביעים על 
גידול הנטל הצפוי הקשור בתחלואת פרקינסון בישראל, 

כן יכולים לסייע למקבלי החלטות בתכנון והקצאת -ועל
 משאבים עתידיים.

 
 

בודת הדוקטורט: פרופ' שי לין )ביה"ס לבריאות מנחי ע
הציבור, אוניברסיטת חיפה( ופרופ' חוה פרץ )ביה"ס 

  אביב(.-לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל
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