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 שגיא-שירה זלבר' פרופ - ס"ביה ראש דבר

 

 
 

השנה החולפת היתה יוצאת דופן בכל 

ונה המובנים. כולנו חווינו את העולם בדרך ש

מכל מה שהכרנו, וכך גם את עולם 

האקדמיה. האוניברסיטה הגיבה במהירות 

והתאימה עצמה לשינוי הדרסטי של דרך 

ההוראה. המרצים למדו ללמד קצת אחרת 

ומעל לכל, הסטודנטים שיתפו פעולה בצורה 

 ראויה לשבח ועברו הסתגלות מהירה. 

ללא שיתוף הפעולה הנפלא של כל הצדדים 

לחת ההוראה, המשכיות המעורבים, הצ

המחקר והחוויה האקדמית בכללותה לא היו 

 מתאפשרים.

 תודה גם לצוות המנהלי הנפלא שלנו, 

שבזכותו המשיכה  ,גילה, מריה וערן

רה המערכת לעבוד כרגיל גם בתקופה שיצ

 דה. בעבום אתגרים חדשי

 

 

 

 

עם פרוץ המגיפה, ארגן בית הספר את כנס 

מומחים  הקורונה הראשון בישראל עם

של  האפידמיולוגימובילים בארץ מתחומי 

מחלות זיהומיות, ניהול מגיפות, מדיניות 

בריאות, תקשורת בריאות, אתיקה 

והתמודדות עם מצבי דחק. הכנס התקיים 

בשיתוף עם איגוד רופאי בריאות הציבור 

 ועם בתי הספר לבריאות הציבור בישראל.  

אז, לא תיארנו לעצמנו שזה יהיה הכנס 

אחרון פנים אל פנים שנעשה או נשתתף בו ה

   .2020בכל שנת 

לאורך כל השנה החולפת היו חברי הסגל 

שלנו פעילים בתחום הקורונה, אם 

בתפקידים במשרד הבריאות, ועדות של 

משרד הבריאות ואחרות, ארגון ומתן 

הרצאות בכנסים, מחקר רלוונטי, העברת 

מסרים מקדמי בריאות לציבור בתקשורת 

דוגמאות באתר בית . ולארית ועודהפופ

: הספר

19-https://publichealth.haifa.ac.il/he/covid 

 .םאנו גאים בפעילות הענפה ומודים לכול

שנה הצטרפו אלינו כמה חברי סגל חדשים ה

ונוספו קורסים חדשים. ד"ר גפן קליינשטרן 

 צטרפה לצוות מגמת ביוסטטיסטיקהה

 

 

 

https://publichealth.haifa.ac.il/he/covid-19
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 תוכן העניינים:

 

 

 

 שירה' פרופ - ס"ביה ראש דבר
 1........שגיא-זלבר

 
 

לאנשי המקצוע בבריאות 
הציבור יש אחריות להעברת 

פרופ' אורנה  –מסרים לציבור 
 5.......אפל -בראון

 
 

ונה כפי הנחיות ומידע בתז
צוות האגף שהופקו על ידי 

 – הבריאות לתזונה של משרד
פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת 

  6......  אגף התזונה
 

 ס"בביה מחקרים מבחר
 2020 - הציבור לבריאות

 
 

 סימפטומים של הפרעות אכילה
בקרב מבוגרים הסובלים 

ד"ר רוני אלרן  –מדיכאון וחרדה 
 8........ברק

 
 

 -אפידמיולוגיה גנטית של סרטן 
 01........ד"ר גפן קליינשטרן

 
 

 COVID-19-קנאביס ומגפת ה
וד"ר דניס שרון שניטמן  פרופ' –

 12........רוזנברג
 
 

חווית ההנקה בקרב נשים עם 
הפרעות אכילה:  מנוף להבראה 

רות  -או עוגן לשמירת החולי
נתן, פרופ' יעל לצר, ד"ר -בר

 13........איתן גור
 
 

נייר עמדה: מסמך כתוב שמוביל 
מעיין אליה  -לשינוי במציאות  

 15........וג'וני רוק
 
 
הול וצריכת משאבי בריאות ני

 17........בתקופת הקורונה
 
 

פרסומי החוקרים בביה"ס 
 -לבריאות הציבור 

2020........19 
 
 
 
 
  

  

 היא ביוסטטיסטיקאיתקליינשטרן ד"ר 

ואפידמיולוגית, הנה חוקרת ברמה 

בינלאומית בתחום של אפידמיולוגיה 

גנטית והיא תלמד קורסים בנושא זה 

וקורסים בביוסטטיסטיקה, בסיסיים 

 .ומתקדמים

ד"ר שמואל קלנג אמנם אינו חדש אצלנו, 

 .אך הפך השנה לחבר סגל בכיר בתקן

ניהול  ד"ר מיקי שרף הצטרף למגמת

ומלמד קורס שמותאם בין השאר 

לתקופת הקורונה בנושא ניהול בארגוני 

 הבריאות בישראל, הלכה למעשה.

יש לנו כבוד גדול השנה לקבל מרצה 

ד"ר דורית ניצן, מנהלת שעת  ,אורחת

חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות 

העולמי, אשר נותנת קורס מיוחד בנושא 

ום ומגיפות, של התמודדות עם מצבי חיר

עקרונות ודוגמאות מהניסיון של ארגון 

 . הבריאות העולמי

 

בנוסף ניתנים מספר קורסים חדשים על 

ידי חברי סגל ותיקים: נטע לוטרמן 

מלמדת השנה את הקורס ניהול ופיתוח 

עבודת צוות )במערכת הבריאות(, פרופ' 

מאיר פוגטש מלמד קורס חדש בנושא: 

ריה ודילמות תאו ,מבוא -יסודות הניהול 

 –במערכת הבריאות, וד"ר צביקה וינר 

קורס חדש בקבלת החלטות. פרופ' יעל 

לצר החלה השנה ללמד קורס חדש 

בנושא: התערבות וייעוץ בינאישי, 

המיועד לדיאטניות במגמת תזונה, 

בריאות והתנהגות. ד"ר מאיה פלד רז 

מלמדת השנה לראשונה את הקורס 

 מחקר בבני אדם: אתיקה, משפט,

 .ובריאות הציבור

 

 

 

 

 

 

שירה זלבר ' פרופ, אורנה בראון אפל' פרופ

ר יעקב רוזנפלד באוניברסיטת "שגיא וד

 2018י מא, קרואטיה, זגרב

בנוסף, בכל הקורסים הרלוונטיים בבית 

הספר נוספו תכנים הדנים במגיפת הקורונה 

  .וניהול מגיפות ומצבי משבר באופן כללי

 

השנה זכינו במענק מיוחד לפתח קורס חדש 

הדוגל במעורבות חברתית בקהילה 

בהובלתה של ד"ר רוני אלרן ברק, ראש 

ריאות והתנהגות. הקורס מגמת תזונה, ב

הינו בנושא של "דיאטנים למען אוכלוסיות 

מוחלשות : פיתוח ויישום מודל התערבות", 

נבחר מתוך מגוון קורסים שהוצעו  והוא

 .לאוניברסיטה

זו השנה הראשונה לפתיחתה של   ,כמו כן

ר "בהובלתו של ד ,מגמת ביוסטטיסטיקה

סטודנטים חדשים.  11עם   ,פבל גולדשטיין

יחת המגמה העשירה מאוד את פת

הקורסים בביוסטטיסטיקה בבית הספר 

שפתוחים גם למגמות אחרות 

  .ולדוקטורנטים בבית הספר

 

השנה האקדמית תשפ"א נפתחה עם מספרי 

שיא של הרשמת סטודנטים וגידול של כל 

תכניות ההתמחות בבית הספר. יש לנו 

אחוז במספר  30השנה עליה של 

 הסטודנטים! 

טודנטים בשנה זו לעומת שנים מספרי הס

קודמות וכן התפלגות הנרשמים לפי מגמות 

   .בגרפים מטה יםמתואר

 153השנה סיימו את התואר השני 

במסלול תיזה )כולל  28סטודנטים, מתוכם 

סיימו את לימודי  6-מחקר מקדים( ו 

  רט.הדוקטו
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טובה בהרבה מקודמתה ברמה האישית, האקדמית והלאומית. עם  2021כולנו תקווה שתהיה לנו שנת  

 בוא החיסונים לקורונה יש מקום לאופטימיות, אולם הלקחים כבר נלמדו ואסור שיישכחו. 

 :אומר "הֶדֶבר"אלבר קאמי בספרו 

אתה מתקשה להאמין להן. מספר מגפות אכן, מגפות הן דבר נפוץ, אבל כשהן ניחתות על ראשך, "

כן, מגפות ֶדֶבר ומלחמות מוצאות תמיד -פי-על-הֶדֶבר שידע העולם אינו נופל ממספר המלחמות. ואף

האדם מופתעים". אכן, אחד הדברים החשובים שלמדנו השנה הוא כי אל לנו להיות מופתעים -את בני

ציבור, לוודא חיבור לצרכי השטח ולשוק השכלה גבוהה בבריאות ה וכי עלינו לקדם באופן מתמשך

העבודה במוסדות בריאות הציבור במדינה על שלוחותיהם, שהשנה ברור יותר מתמיד מה רבה 

חשיבותם. ולכן, נמשיך לדאוג שההכשרה האקדמית של מאות הסטודנטים שלנו תשמור על רמתה 

י לכל סטודנט.  זוהי שליחות הגבוהה, תוך מתן כלים פרקטיים ופיתוח חשיבה עצמאית, לצד יחס איש

  !תודה לכל הצוות ולסטודנטים שצועדים ביחד בדרך החשובה הזו ,וזכות

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והפקולטה  כנס "הבסיס המדעי להיערכות לקורונה ולמגיפות אחרות" שארגן בית הספר לבריאות הציבורתמונה מ
 2020ובתי הספר לבריאות הציבור בישראל, מרץ  רלמדעי הרווחה והבריאות ביחד עם איגוד רופאי בריאות הציבו
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 א“תשפ(, Nהתפלגות לומדים בפועל לפי מגמות )
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היתה שנה ייחודית לאנשי המקצוע בבריאות  2020שנת 

ירה יר הופנה אלינו, ופתאום אחרי קרהציבור. הזרקו

ארוכה בבריאות הציבור, אני לא צריכה להסביר לאנשים 

ומה אני חוקרת  ששואלים אותי מה זה בריאות הציבור,

, ROומלמדת, כולם כבר יודעים. הציבור כבר יודע מה זה 

 ומה זה אקספוננציאלי ועוד.

אך תקופה זו מביאה איתה אתגר גדול לאנשי המקצוע 

ריאות הציבור. האתגר הוא כיצד מעבירים את הידע בב

שלנו בבריאות הציבור בצורה ברורה ומובנת לציבור הרחב 

ובעיקר, כיצד משכנעים את הציבור להיענות להמלצות 

תפיסת העולם והקונספטים  לשינוי התנהגות. שלנו

שמובילים את הפעולות בבריאות הציבור אינם נהירים 

לובלי של היום הוא ציבור לכולם. הציבור בעולם הג

שבעיקר מסתכל בסביבה הקרובה לו, ולא עוסק בהערכת 

הסיכונים של הציבור כולו, רק הערכת הסיכון שלו 

ותפיסת סיכון זו מתווה את התנהגותו. בניגוד לכך, 

בבריאות הציבור אנו מתייחסים לציבור כולו. במהלך 

השנה הזו התברר עד כמה האינטרסים של כל סקטור 

יבור עוסקים רק באותו סקטור. מצב זה יצר מבול של בצ

שמנע את קבלת ההחלטות על בסיס  םלחצים פוליטיי

בריאות בלבד. אין זה מצב שצריך להפתיע כמובן, אך גם 

 איך מתנהלים אחרת לא ברור.

אנשי המקצוע בבריאות הציבור מחויבים להסביר את כל 

גפה מכיוון שמ, המהלכים לציבור, מטלה קשה ביותר

מסוג זה לא התרחשה אף פעם בעולם המודרני ואין ניסיון 

 קודם להיאחז בו, אין ראיות ברורות למה עושים

 

 

אנחנו נמצאים ב"ערפל קרב" בו לכל מפקד דעה קצת  

 Informationשונה. תופעה אחת ברורה מתרחשת והיא 

Overload  או ריבוי מידע. הציבור הרחב נחשף לשעות

דיה אלקטרונית רבות שבהן נאמרים טלויזיה, רדיו ומ

ומוצגים נתונים רבים ודעות שונות. לרוב הציבור קשה 

להתמודד עם ריבוי שכזה, והוא מתקשה בסינון המידע 

הרלוונטי לצרכיו מתוך כל בליל המידע שצריך לעזור לו 

להחליט כיצד להתנהג. מחקרים מראים שריבוי 

חינת אינפורמציה אינו מביא לתוצאות חיוביות מב

התנהגות בריאותית. ריבוי המידע רק גורם לתסכול, 

 להתעלמות ולפעמים לחוסר אמון. 

אבל בכל זאת חובתנו כאנשי מקצוע לתת מידע ולהסביר 

מה הגורמים למגפה, כיצד ניתן להימנע מהדבקה וכיצד 

 .להתנהג

ובתנו להנגיש את המידע לציבור. ניתן לעשות זאת ח

נו מסבירים מכיוונים באמצעות הופעה במדיה, בה א

שונים כיצד להתנהג. רצוי להמעיט בביקורת ובויכוחים 

עם קולגות בתקשורת ולהעביר מסר מאד ברור ואחיד. 

 שאינה בונהנכון שזה קשה לפעמים, אך לטעמי כל ביקרת 

רק שוחקת עוד קצת את האמון שיש לציבור באנשי 

המקצוע ומערערת את רצון הציבור לאמץ התנהגות 

תית חיובית. אך שוב, חובתנו להסביר ולהסביר שוב בריאו

 את המצב לאשורו ובעיקר מה ניתן לעשות ולמה.

הבנת העמדות והאמונות של הציבור מאפשרת לנו 

להתייחס ישירות לעמדות ודעות אלו, להפריך או לחזק 

אותן וכך לעודד את שלוש ההתנהגויות העיקריות שאנחנו 

ברתי, שימוש במסכה דורשים היום מהציבור: ריחוק ח

 ומניעת התקהלויות.

אני קוראת לכל הסטודנטים והבוגרים שלנו לראות את 

עצמכם כמובילי דעה וכאנשי מקצוע בבריאות הציבור 

 היכולים להביא לשינוי.   

 אפל -פרופ' אורנה בראון – לאנשי המקצוע בבריאות הציבור יש אחריות להעברת מסרים לציבור

 



 

  

   35מתוך  6עמוד  /01.01.2021 /8ידיעון מס' 

 צוות האגף לתזונה של משרדהנחיות ומידע בתזונה כפי שהופקו על ידי  
לת אגף התזונה, מנהפרופ' רונית אנדוולט – הבריאות  

 

עליה במשקל, השמנה וירידה לא רצונית במשקל . 2

בעת הזו  ,יכולים אף הם להחמיר את התחלואה ועל כן

 במיוחד, חשוב לשמור על משקל גוף תקין. בנוסף, מצבים

שאף היא  ,אלו מהווים גורמי סיכון לתחלואה כרונית

 .מזיקה בפני עצמה

 :המעשה

המצב המורכב של המגפה חייב אותנו לכתיבה ועשייה 

שיהיה  -מסיבית בדאגה מצד אחד לכלל האוכלוסייה

לכולם מספיק מזון וזאת לאור העובדה שמדינות רבות 

  ,נהכגון אוקראי ,החליטו לסגור גבולות ולא לייצא מזון

שהחליטה לא לייצא דגנים לישראל. מאחר וישראל היא 

מדינת "אי" ומרבית חומרי הגלם מובאים ממדינות 

נדרשנו לעבודה מול משרדי ממשלה נוספים ומול  ,שונות

וחייבים לראות מה קריטי לבריאות   ,אגף המודיעין בצבא

 מצבי מחסור.  וייווצרכך שלא   , לארץ בכל מחירלהביאו 

חויבנו להיערך למספיק מזון רפואי לכלל החולים  ,כמו כן

המאושפזים ולצפי לפי תחזיות של כמות החולים 

המורכבים שיצטרכו מזון רפואי והזנה פרנטרלית מרכזית. 

ההערכות כללה בניית מודל רפואי יחד עם צוות מדעי 

את היחסים של המזונות הרפואיים לאמוד שינסה   ,מייעץ

וש בחולים המורכבים השונים והפרנטרלים לשימ

גם  ,בקורונה. לאור הידע המועט שהיה באותה עת

 ההערכה הייתה מורכבת ביותר. 

בנוסף היה צריך לדאוג להמשך הטיפול התזונתי בחולים 

בבתי החולים  ,לשוהים בטיפולי בית ,בקופות החולים

ובמלונות הקורונה. שמירה על רצף הטיפול בנוכחות 

חייבו מעבר  ,סגול ועוד מגבלות תו ,מגבלות פיזיות

 םדיגיטליילרפואה מרחוק ואישור מהיר של כלי טיפול 

 בבתי החולים ובקופות.

 

 

 

 

עודדנו כתיבה של קווים מנחים טיפוליים וכן קיימנו 

 

: מגפת הקורונה מציבה אתגרים רפואיים ותזונתיים  רקע

מצב  .מרובים בפני הצוותים הרפואיים והאוכלוסייה

החירום הנמשך על פני חודשים רבים ובו אוכלוסייה רבה 

הנמצאת בבתים, מחייב אותנו להתייחס לתזונה של כלל 

 האוכלוסייה כמרכיב מניעתי וכמרכיב טיפולי תומך

 .משמעותית

החזרה לשגרה בצל הקורונה מדגישה את חשיבות התזונה 

הבריאה ואת תפקיד התזונאים בקידום נושא חשוב זה 

ציבור הרחב, הבריאים והחולים בקרב הלחוסן הבריאותי 

עלי הצרכים המיוחדים, ובמיוחד הקשישים, הנכים, ב

החולים בנגיף הקורונה,  הנשאים, ת,מבודדי הבי

ושפזים ואלו הנמצאים במלונות, המא הנמצאים בבית,

כולם צריכים להקפיד על תזונה בריאה  .בטיפול נמרץ

המסייעת בהתמודדות עם המחלה ושמירה על סטטוס 

 .תזונתי תקין

 

 רציונל:

מצב תזונתי תקין ותזונה בריאה יכולים לסייע בתמיכה .  1

עם מצבי בריאות  בהתמודדות טובה יותר של כל אדם

עם מגפת הקורונה. נמצא שחסרים כמו גם  וחולי

תזונתיים מעלים את הסיכון לחומרת המחלה ולהופעת 

 . סיבוכיה
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עודדנו כתיבה של קווים מנחים טיפוליים וכן קיימנו 

ויטמין  ,מספר סקירות ספרות על הקשר תזונה / השמנה

D  וקורונה. כמו כן כתבנו הנחיות ללקיחת ויטמיןD  לכלל

 עם מומחים בתחום.  תבהתייעצוהאוכלוסייה 

מאוד גדול הן בנוסף הצוותים עברו תקופה של לחץ 

חלקם גם  .כנס לבידודימהחשש להדבק והן מהצורך לה

נדבקו בקורונה ונדרשנו למתן תמיכה שוטפת לכלל 

הצוותים ובעיקר לתמיכה במנהלים השונים בצוותים כדי 

 לתת להם סיוע להמשיך ולתמוך בצוותים שלהם. 

מגפת הקורונה יצרה מצבי מחסור חדשים וחוסר ביטחון 

שקודם לכן לא  ,גדולים של האוכלוסייהתזונתי בחלקים 

אגף התזונה נרתם לכתיבת . צבה בפני מצוקות כאלוינ

לדיונים רבים בכנסת ובמל"ל  ,הנחיות לסלי מזון בריאים

תכלול כלל הפעילות של כל לוכן ברשויות המקומיות ו

ניסיון לאתר את כלל תוך כדי  ,משרדי הממשלה בנושא

, צעות מחקרים שוניםזונתי וזאת באמהזקוקים לסיוע ת

אוכלוסיית מהגרי העבודה , ילדים בגילאי בית לגבי למשל 

 באמצעות שאלון להורים ועוד ועוד.  ,ספר

מעבר לכל אלו המצב המתמשך של המגפה גרם לחלקים 

 ,ניכרים מהאוכלוסייה לשבש את דפוסי האכילה שלהם

 "בריא אפשרי"ולכן נעשו פעילויות דוברות רבות במסגרת 

של בריאה ות החברתיות כדי לעודד אכילה  והרשת

 הציבור. 

 :לסיכום

 ,מגפת הקורונה לצד האתגר הגדול והמצב המשברי

יצרה הזדמנויות  ,שהכניס את כלל המדינה למצב מורכב

לצד חיבורים  ,לא מעטות של שיפור וגיוון אמצעי הטיפול

בין משרדי ממשלה שונים והחברה האזרחית לקידום 

 .בריאים וחולים כאחד ,כלל האוכלוסייהתזונה בריאה של 

שקרה  ,בתוך כך חשוב לזכור כי שיבוש דפוסי האכילה

 ,עלול להעלות את הסיכון לתחלואה כרונית ,בעת הקורונה

ולכן  ,שעלול ללוות אותנו גם כאשר נוכל לשכוח מהקורונה

 תזונה בריאה קריטית לכל זמן. 

: הבריאותכנס לאתר משרד יניתן לה ,למי שמאוד מתעניין

כל  -תחת חומרים לאנשי מקצוע ,גיף קורונה החדשנ

 החומרים 
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השנים האחרונות  15במהלך איך נולד הרעיון למחקר? 

אני עובדת כפסיכותרפיסטית ומטפלת משפחתית 

כל השנים  מוסמכת בתחום של הפרעות אכילה. לאורך

האלו בלטה לי מאד העובדה, כי מרבית המטופלים 

הסובלים מהפרעות אכילה סובלים גם מהפרעה 

פסיכיאטרית נוספת, כדוגמת דיכאון או חרדה. במקרים 

מסוימים הפרעת האכילה היא דומיננטית והדיכאון 

והחרדה הינם פחות בולטים. אולם במקרים אחרים ניתן 

אכילה הסובלים מרמות לראות מטופלים עם הפרעות 

גבוהות של תחלואה פסיכיאטרית נלווית אשר מחזקת את 

הפרעת האכילה ומביאה עמה סבל רב. אחת השאלות 

מה הוא תפקידם של  אשר עלתה לי בהקשר זה הייתה:

ויותר  –רדה בחיזוק ושימור הפרעת האכילה הדיכאון והח

 מי מבין שתי ההפרעות האלו )דיכאון או חרדה(–מכך 

שרות עם רמה גבוהה יותר של סימפטומים של מקו

 הפרעות אכילה.  

 

 

 
 
 

 

 ד"ר רוני אלרן ברק – של הפרעות אכילה בקרב מבוגרים הסובלים מדיכאון וחרדה םסימפטומי

 

 

והפרעת  חרדההפרעת עדויות מראות כי : רקע מדעי

הפרעות הפסיכיאטריות השכיחות ביותר הן ה דיכאון

חולות עד שני שליש מהבקרב החולים בהפרעות אכילה. 

אכילה  תוהפרעבאשפוז פסיכיאטרי על רקע מאושפזות ה

 Blinder) דיכאוןמסובלות  מהן 90%חרדה ועד סובלות מ

et al., 2006.)  יחד עם זאת, עדיין לא ברור מי מבין שתי

מקושרת עם  ההפרעות הנלוות הללו )דיכאון או חרדה(

של הפרעות אכילה.  םעוצמה גבוהה יותר של סימפטומי

לפיכך במחקר זה ניסיתי להעמיק את הבנת הקשר בין 

ודיכאון לבין הפרעות אכילה, תחלואה נלווית של חרדה 

של  םולבחון האם קיימים הבדלים בעוצמת הסימפטומי

 ארבע קבוצות של מתנדבים: הפרעת האכילה בקרב

בלבד, דיכאון וחרדה, ללא דיכאון חרדה  בלבד, דיכאון

 וללא חרדה.

( N = 3,780)בוגרים מתנדבים במחקר השתתפו  :שיטות

 Harvardברסיטת אשר גויסו דרך אתר האינטרנט של אוני

(https://implicit.harvard.edu/) המשתתפים דיווחו .

(, n = 374האם הם הסובלים מהפרעות אכילה בהווה )

וחולקו על פי   ,(n = 2,970  ((, או מעולם לאn = 436בעבר )

תתפים דווח זה לשלוש קבוצות מחקר. כמו כן דיווחו המש

האם הם סובלים בהווה מדיכאון ו/או חרדה. חומרת 

הסימפטומים של הפרעת האכילה אובחנה באמצעות 

(. בוצעו מבחנים EAT-26, Garner, 1982שאלון מובנה )

על מנת לבחון את ההבדלים  ANOVAסטטיסטיים מסוג 

הפרעות אכילה קשרים בין תסמיני ולאתר  בין הקבוצות

בלבד, דיכאון חרדה  וים. לבד,נלוחרדה ודיכאון לבין 

 .וחרדה, ללא דיכאון וללא חרדה

 

 

 

 
 

 

 2020 -מבחר מחקרים בביה"ס לבריאות הציבור 
 

https://implicit.harvard.edu/
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הפרעות נלוות של דיכאון ללא  נמצא כי מתנדבים :תוצאות

וחרדה היו בעלי העוצמה הנמוכה ביותר של תסמיני 

פרעות נלוות )גם שתי הלה. מתנדבים עם הפרעות אכי

דיכאון וגם חרדה( היו בעלי העוצמה הגבוהה ביותר של 

עם חרדה בלבד היו  תסמיני הפרעות אכילה, ולמתנדבים

עם  מתנדביםחמורים יותר ביחס ל הפרעות אכילהתסמיני 

. ממצאים אלו היו עקביים כאשר בחנו בנפרד לבדבדיכאון 

פעילה, כמו גם מתנדבים עם  מתנדבים ללא הפרעת אכילה

 הפרעת אכילה בעבר ומתנדבים עם הפרעת אכילה בהווה.

 

 בקרב בני נועראשר בוצע בניגוד למחקר קודם  :דיון

(Hughes et al., 2013 ממצאי ,)מראיםהנוכחי  המחקר 

עשויה להיות קשורה  נלוויתחרדה הפרעת , כי לראשונה

 השוואהב ם חמורים יותר של הפרעות אכילהלתסמיני

תוצאות המחקר מצביעות על  הפרעת דיכאון נלווית.ל

יכולה חרדה האפשרות לפיה קיים מנגנון היזון חוזר בו ה

או /ו קיצונית , כך שדיאטהלסייע בשימור הפרעת אכילה

הפרעות אכילה )כדוגמת הקשורות ל חולניותהתנהגויות 

משמשות את החולים  צומות, הקאות, שימוש במשלשלים(

באופן רגעי, תוך שימור  סת את תסמיני החרדהלוו בכדי

 רמה גבוהה של חרדה מצד אחד והפרעות אכילה מצד שני.

 

Elran-Barak, R., Goldschmidt, AB. (2020). 

Differences in Severity of Eating Disorder 

Symptoms between Adults with Depression and 

Adults with Anxiety. Eating and Weight Disorders-

Studies on Anorexia Bulimia and Obesity.  

Advance online publication. 

https://doi.org/10.1007/s40519-020-00947-y 
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 פן קליינשטרןד"ר ג -אפידמיולוגיה גנטית של סרטן 

 
 

 

 
 
 

במהלך לימודי לתואר ראשון בסטטיסטיקה 

צד ניתן ליישם באוניברסיטה העברית התעניינתי מאוד כי

ולשלב את המשוואות המתמטיות והסטטיסטיות עם 

נתוני אמת. לכן בחרתי להמשיך לתואר שני 

אשר היה מוכוון לסטטיסטיקה בתחום  ,בביוסטטיסטיקה

הרפואה. תואר זה במחלקה לסטטיסטיקה היה מאוד 

תאורטי, אבל כלל גם קורסים באפידמיולוגיה וניסויים 

ציבור בהדסה עין כרם, ושם קלינים בביה"ס לבריאות ה

נחשפתי לראשונה לעולם של בריאות הציבור. זאת היתה 

ידעתי שאני רוצה להמשיך  .אהבה ממבט ראשון

לדוקטורט בבריאות הציבור ולבצע מחקר רפואי, וסוף 

סוף ליישם את כל הכלים הסטטיסטים שלמדתי על נתוני 

י אמת,  אשר יביאו תועלת לבריאות הציבור. ואכן המשכת

לדוקטורט בביה"ס לבריאות הציבור ובחרתי בתחום 

אפידמיולוגיה של סרטן לימפומה בהנחיית פרופ' אורה 

פלטיאל, רופאה המטולוגית בכירה בהדסה ופרופ' 

לבריאות הציבור, ופרופ' רונית ניראל מהמחלקה 

 לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית.

 

ביקורת -במסגרת הדוקטורט ערכתי את מחקר המקרה

ראשון בישראל בקרב יהודים וערבים בתחום לימפומה ה

ובדקתי גורמי סיכון  (NHLשאינם הודג'קין ) Bשל תאי 

 -סביבתיים ומחלות זיהומיות הקשורות לסיכון לחלות ב

NHL ביהודים וערבים. 

 

 

 

 

 

 

 

עים ביותר שגילינו היו שממוצע גיל הממצאים המפתי

שנים בערבים בהשוואה  9-היה קטן יותר ב NHLאבחנת 

היה הרבה יותר  NHLליהודים, והתת סוג האגרסיבי של 

( לעומת יהודים 71%ערבים ) שכיח בקרב

(41%).(Kleinstern et al. PLoS ONE, 2017) .  ,יתר על כן

וסרטן  Bת מצאנו קשר בין זיהום מתמשך של צהבת נגיפי

NHL וגם קשר בין זיהום מתמשך של צהבת נגיפית ,B 

והיסטוריה משפחתית של סרטנים המטולוגים 

(Kleinstern et al. Haematologica, 2016) . לכן אנו

משערים שגורמים תורשתיים עשויים להיות קשורים 

ליכולת של הגוף לסלק את הצהבת נגיפית מהגוף, מה 

 NHLשל דבר גם לפגיעות ל שעשוי להיות קשור בסופו 

 .Bוגם לזיהום מתמשך של צהבת נגיפית 

 ,חלק קטן מהדוקטורט שלי כלל גם אפידמיולוגיה גנטית

אך לא היה המומחיות שלי,  ,אשר מאוד עניין אותיתחום 

 ,דוקטורט במיו קליניק-ולכן החלטתי להמשיך לפוסט

מינסוטה, על מנת לרכוש את הידע  ,רוצ'סטר

 4.5 -גנטית של סרטן. במינסוטה ביליתי כ באפידמיולוגיה

שנים עמוסות במחקר והצגה בכנסים בינלאומיים. החורף 

מעלות, ולעיתים אף היו ימים  -30שם קשה מאוד ומגיע ל 

שהיה שווה "לסבול"  ,, אך המחקר היה כ"כ מרתק-50של 

 את מזג האוויר הכ"כ קיצוני.

 polygenicדוקטורט פיתחתי ציון גנטי -במסגרת הפוסט

risk score (PRS)  מדנ"א תורשתי עבור סרטן מסוג

. הציון הגנטי הזה (CLL)לוקמיה לימפוציטית כרונית 

מבוסס על שינויים גנטיים שכיחים הידועים כקשורים 

 . CLLלסיכון למחלת ה 
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בינלאומי של בקונסורציום כחברה פעילה גם  

 International Lymphomaאפידמיולוגיה של לימפומה 

Epidemiology Consortium (InterLymph)  וגם

, CLLבינלאומי של אפידמיולוגיה גנטית של  בקונסורציום

Genetic Epidemiology of CLL Consortium (GEC) ,

הייתה לי האפשרות לבצע את המחקר הזה תוך שימוש 

עם  CLLבמדגם הגדול ביותר מסוגו בעולם עבור מחלת ה 

ביקורות ללא המחלה  8000-וכ CLLמקרים של  3000-כ

 genomeנומי רחבים תוך שימוש בנתונים ממחקרי קשר ג

 wide association studies (GWAS).  למעשה מצאנו

הוא גורם הסיכון המשמעותי והחזק  PRSשהציון הגנטי 

, ויש לו יכולת לרבד אנשים CLLביותר עד כה למחלת ה 

לקבוצות סיכון. עניין זה חשוב במיוחד עבור קרובי 

אשר יש להם מצב  ,CLLמשפחה מדרגה ראשונה של חולי 

 :הנקרא CLLליני פרה סרטני ל ק

 monoclonal B-cell cell lymphocytosis (MBL) 

(Kleinstern et al. Blood, 2018) . 

ממצאים מרגשים אלו מספקים תובנה לזיהוי מוקדם של 

העלולים להיות בסיכון מוגבר לחלות ב  MBLאנשים עם 

CLL.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתחתי ציון גנטי  ,שביצעתי לאחרונה ,במחקר אחר

tumor mutational load (TML)  ,בוסס על דנ"א המ

ומצאנו כי המספר הכולל של מוטציות  ,מתאים סרטניים

בקרב  CLLמנבא זמן עד טיפול ראשון ל  CLLבגנים של 

 TML. למעשה ה MBLוגם בקרב אנשים עם  CLLחולי 

סיפק מידע פרוגנוסטי משמעותי יותר מהמדד הפרוגנוסטי 

 CLL international prognosticנלאומי הקיים כיום יהב

index (CLL-IPI) ובמיוחד בקרב אנשים המוגדרים ,

-CLLבקבוצות סיכון נמוכות עד בינוניות עפ"י מדד ה 

IPI , או יותר גנים מוטנטים  2מהחולים עם  80%שבהן

בלבד בקרב  23%שנים לעומת  5נזקקו לטיפול בתוך 

 .Kleinstern et al)חולים שהיו ללא מוטציות כלל 

American Journal of Hematology, 2020).   חשוב לציין

חדשים נמצאים  MBL-ו CLLממאובחני  75%-שכ

-CLL-בקבוצות סיכון נמוכות עד בינוניות עפ"י מדד ה

IPI וכיום מומלץ להם להיות במעקב קבוע אחר ,

חודשים. אנו מאמינים כי  6-12התקדמות המחלה כל 

המבוסס על  TMLהכנסת השימוש של הציון הגנטי 

טניים עבור מאובחנים חדשים יכול מוטציות מתאים סר

להוות סמן ביולוגי נוסף כדי לחזות את זמן התקדמות 

 המחלה הדורשת טיפול. 
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 שרון שניטמן וד"ר דניס רוזנברג 'פרופ – COVID-19-קנאביס ומגפת ה

 

  
 

 

 2020שרון שניטמן וד"ר דניס רוזנברג ערכו בשנת  פרופ'

סקר מקוון בקרב משתמשי הקנאביס הבגירים בישראל 

בנושא "מגפת הקורונה, שימוש בקנאביס ושוק הקנאביס 

בישראל". המשתתפים במחקר גויסו באמצעות מגזין 

חדשות בכל הנושאים ה"קנאביס" שמהווה פורום ואתר 

 הקשורים לקנאביס בישראל. 

הסקר הופץ בשני גלים: הגל הראשון בשני סבבים עם 

אפריל, תקופת -נחקרים שונים בכל סבב )סבב א': מרץ

הסגר הראשון; סבב ב': מאי( והגל השני בסבב אחד 

)אוקטובר(. המשתתפים בגל השני של הסקר הם משתתפי 

וא"ל על מנת שהקישור הגל הראשון אשר סיפקו כתובת ד

 לשאלון הגל השני יישלח אליהם באופן פרטי.

 

על סמך הנתונים אשר סופקו בגל הראשון של סקר, 

החוקרים כתבו שני מאמרים. הראשון מביניהם, הנמצא 

, עסק Substance Abuseשני בכתב העת כיום בשיפוט 

בקשר שבין גורמי מתח, והתמודדות באמצעות צריכת 

גורמי . דווח על ידי המשתתפים בסקרש כפי הקנאביס

המתח שנבדקו הם הגורמים הבריאותיים )חשש מפני 

-רונה( והגורמים הסוציוהידבקות/הדבקה בנגיף הקו

חשש מפני ההשלכות הכלכליות אקונומיים )

הניתוח האנליטי בוצע  והתעסוקתיות של מגפת הקורונה(.

 ממשתתפי הסקר. 755על סמך נתוניהם של 

מתוכם הגבירו את שימושם  35%ים כי הממצאים מרא

בקנאביס במידה רבה/רבה מאוד מאז פרוץ מגפת 

 .הקורונה

 
  

 

 

-הממצאים ההסקתיים מעלים כי גורמי מתח סוציו

אקונומיים קשורים באופן חיובי וישיר לשימוש מוגבר 

בקנאביס וגם באופן בלתי ישיר, בתיווך של ההתמדדות 

יגוד לכך, הקשר בין גורמי באמצעות צריכת הקנאביס. בנ

מתח בריאותיים לבין שימוש מוגבר בקנאביס הינו בלתי 

ישיר, והוא כולו מתווך על יד התמודדות באמצעות צריכת 

 הקנאביס.

 

 Drugהמאמר השני, אשר נמצא כיום בשיפוט בכתב העת 

 and Addiction Review עסק בקשר שבין תפיסת ,

רכת ההשפעה של הסיכון הקשורה למגפת הקורונה )הע

עישון הקנאביס על החמרת המחלה בעקבות ההידבקות 

בנגיף( וגורמי מתח בריאותיים לבין הגבלת שיתוף 

המוצרים לעישון הקנאביס כפי שדווחה על ידי משתתפי 

הסקר. הניתוחים הסטטיסטיים בוצעו על סמך נתוניהם 

 ממשתתפי הסקר. 759של 

החומרה של ממצאי המחקר מצביעים על הירידה במידת 

גורמי מתח בריאותיים, במידת הסיכון הנתפס ובמידה של 

הגבלת שיתוף המוצרים לעישון הקנאביס בין שתי 

התקופות. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין גורמי מתח 

צרים לעישון בריאותיים לבין מידת ההגבלה בשיתוף המו

. אולם, הקשר החיובי בין הקנאביס בין שני הסבבים

לבין מידת ההגבלה בשיתוף המוצרים תפיסת סיכון 

 לעישון הקנאביס נצפה אך ורק בתקופת הסגר הראשון.

 

-מממצאי המחקר הראשון נובע כי גורמי מתח סוציו

 גורם הפוגע באופן משמעותימהווים אקונומיים מהווים 

לכן על קובעי  .אוכלוסייהבבריאותה הנפשית של 

פיתוח  המדיניות בתקופת המגפה לטפל בכך הן על ידי

 –חברתי, הן על ידי מתן סיוע ישיר -תכניות סיוע כלכלי

, לאור הממצאים של בעיקר לאוכלוסיות בסיכון. בנוסף

להמשיך לתחזק את תקשורת  מומלץהמאמר השני, 

 COVID-19-הסיכון ולהסביר באופן קבוע, כי סכנת ה

טרם חלפה, ויש להמשיך להקפיד על הנחיות למניעת 

 התפשטות הנגיף. 
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חווית ההנקה גורמת לנשים הסובלות מהפרעות אכילה 

חושה של שליטה ואמצעי להרגיש אימהות טובות יותר, ת

נוסף לרדת במשקל, כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית 

 הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. 

״שהיה לי ברזל מאוד מאוד מאוד נמוך, מאוד נמוך 

והרגשתי מאוד רע עם עצמי שאולי אני גורמת לה … אהה

]מצביעה על התינוקת[ למשהו לא טוב. התחלתי לקבל 

אמרתי שאני חייבת להוסיף לי ביצה .. ביצה  זריקות וגם

אחת ביום, כי כי...כנראה שזה חסר לי את החלבון הזה ו.. 

, סיפרה מיכל, אחת ״ביצה היוםאז כן אני אוכלת 

 המשתתפות במחקר שסובלת מהפרעת אכילה.

 

הפרעות אכילה פתולוגיות הן שילוב של מחשבות 

שורים והתנהגויות המייצגות את טווח התסמינים הק

להפרעות בדימוי הגוף, עד להתפתחות אנורקסיה 

מחקרים שנעשו לדברי החוקרים, ובולימיה נרבוזה. 

האחרונות מצביעים על עליה מתמשכת  השניםבחמישים 

. הסיבה בעיקר באוכלוסייה מערבית ,של הפרעות אכילה

להפרעת אכילה אינה ברורה ונוטים לראותה כשילוב של 

יים, פסיכולוגיים, משפחתיים, גורמים גנטיים, ביולוג

חברתיים וסביבתיים, שחוברים יחדיו בנקודת זמן רגישה 

 וגורמים להתפרצותה. 

 

 

במחקר הנוכחי שמבוסס על עבודת התיזה של 

 הסטודנטית, רות בר נתן, מביה"ס לבריאות הציבור, 

הספר  ראש בית בהנחיית  החוקרים פרופ' יעל לצר,

סיטת חיפה וראש המרכז לעבודה סוציאלית באוניבר

וד"ר איתן  רמב"ם, קריה הרפואיתלהפרעות אכילה ב

גור, מנהל המחלקה להפרעות אכילה במרכז הרפואי תל 

, בדקו החוקרים את חווית ההנקה בקרב נשים עם השומר

הפרעות אכילה, אשר השתמשו בהקאות יזומות לפני 

כניסתן להיריון כדרך לווסת את משקלן ולשמור על משקל 

, שהחליטו 20מוך. במחקר השתתפו תשע נשים מעל גיל נ

להניק את ילדן לפחות בחודש הראשון שלאחר הלידה 

 ואשר נערכו איתן ראיונות עומק.

מתוצאות המחקר עולה כי הצעירות תיארו את המניע 

להנקה כרצון להיות אמא טובה יותר על פי הנורמות 

 והצפיות החברתיות המקובלות. 

הפרעת אכילה משתמשות לעיתים "נשים הסובלות מ

במחלתן בשביל לצמצם את הנשיות שלהן ותפקידיה 

השונים. האימהות היא אחד הסממנים הנשיים 

המובהקים ביותר ובהתאם הינו מורכב עבורן", אמרו 

״אני  , אחת המשתתפות במחקר, אמרה:ענבלהחוקרים.  

גם אהיה אתו כל החיים, אני מעדיפה שאם אני יכולה 

ו.. ככה זה היה עם ההנקה. כאילו אני מרגישה לעזור ל

שאם אני מסוגלת להעניק לו עכשיו, אבל זה לא היה בלב 

זה לא הייתה … ברחה לי המילה. אבל… שלם. זה לא היה

דרך חיים שלי. זאת אומרת, זה לא שאני בן אדם 

אני אלד ילד. יש אימהות כאלה שישר … יילד… שעכשיו

מהי. אני לא. עשיתי את יש להן, מתפרץ להן הרגש האי

". הדברים כי ככה צריך לעשות את הדברים, בהתחלה

״כי.. כי.. כי.. אם מיכל, משתתפת נוספת במחקר, אמרה: 

אני לא אניק, אז אני לא מספיק אימא טובה ]מגחכת[ לא 

כישלון,  יודעת איך להסביר את זה, אני לא מוצלחת, אני

 ".הילדים שלילא מסוגלת להאכיל את אני לא בסדר, אני 

 

 

 

  

: מנוף להבראה או עוגן לשמירת החוליהפרעות אכילהעם נשים בקרב חווית ההנקה   

 רות בר נתן, פרופ' יעל לצר, ד"ר איתן גור
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כאשר בדקו החוקרים את הקשר בין שליטה ואובדן 

שליטה המאפיין את הצעירות הסובלות מהפרעות אכילה 

נמצא כי ההנקה נותנת להן תחושת משמעות מעצם 

שהן היחידות בהזנת תינוקם ובחשש להפסיק את העובדה 

ההנקה ואז הן יאבדו שליטה והמחלה תחזור במלא 

 עוצמתה.  

״שמעתי קולות, אני סירבתי שמישהו יחליט לי, גם ש׳ 

׳את תעשי מה שנראה לך׳ הוא … בקטעים האלו… מאוד

שנה וחצי זה סבבה ואז היה מבחינתו, חודש זה סבבה, 

אמרה לו שהיא רואה איזה ילד  (מעט בבוז) כשחברה שלו

בן שנתיים ניגש לאימא שלו, מרים את החולצה ולוקח את 

ונת כזה, הציצי, הוא הזדעזע על זה ואמר לי ׳את לא מתכו

אמרתי לו ׳אל תדאג, מתי  ת(צוחק) נכון? זה שיניים והכל

שאני ארגיש.. זה.. אז לא התערבו לי בזה וגם לא נתתי 

לכאן ולכאן, יו כל מיני קולות שיתערבו לי בדעה. גם אם ה

", ספרה נוגה, אחת המשתתפות די המילה הייתה שלי

 במחקר.

 

קשר נוסף אותו בדקו החוקרים הוא הקשר בין הנקה 

לירידה במשקל. לדברי החוקרים, הסימפטומים של 

הפרעת האכילה כמו התקפי האכילה וההקאות ירדו 

ת בתדירותם ועוצמתם ולעיתים אף פסקו כליל בתקופ

ההנקה. "התחושה שהמחלה נמצאת שם מובילה אותן 

להניק בשביל לווסת את משקלן ולרדת במשקל", אמרו 

 החוקרים.  

: ״בלידה השנייה, ספיר אחת המשתתפות במחקר הוסיפה

שכבר זה היה ממקום מאוד מאוד קשה וחולה, ההנקה 

לאבד במשקל ואז זו … הייתה תמריץ מאוד מאוד טוב ל

קה הכי ארוכה בעצם, שנה. שאני לא הייתה תקופת ההנ

מה באמת האכיל את הילדה כי הייתי … יודעת אפילו מה

… מאוד מאוד חולה, ובמשך שנה שלמה הנקתי אותה

הנקות ורק להגביר את … ממש הייתי שואבת בין ה

הייצור של החלב, ובלי.. כמעט בלי אוכל בכלל, אז אני לא 

יץ נטו בשבילי יודעת איך א... אבל שמה זה ממש היה תמר

 יותר. בראשון, זה היה יותר בשביל הילד״.

 

      

  

"נשים הסובלות מהפרעת אכילה תופסות את הבחירה 

בהנקה ואת ההנקה עצמה כתהליך המגן מפני הפרעת 

אכילה. הן מרגישות משמעותיות יותר, בעלות שליטה 

ועוסקות בנושאים אחרים מלבד משקל גוף ואוכל. חלק 

קה כאמצעי מהמשתתפות במחקר התייחסו לפעולת ההנ

לירידה במשקל וכפעולה שנותנת להן תחושת שליטה ולכן 

בחרו להניק את ילדן לתקופות ארוכות", סיכמו 

 החוקרים.

 



 

  

   35מתוך  15עמוד  /01.01.2021 /8ידיעון מס' 

 

 

  

נייר עמדה הוא מסמך מדיניות, המציג בעיה שנמצאת על 

מסמך בהיר סדר היום ומציע פתרון מבוסס ראיות. זהו 

, ומתומצת, ועם זאת מבוסס על מחקר יסודי ומעמיק

המשמש ארגונים ובעלי תפקידים לשינוי מציאות. 

ית ובריאות" בקורסים "גישות חדשות במדיניות ציבור

מזהים בעיית  םו"מדיניות בריאות וסביבה" הסטודנטי

מדיניות ציבורית, שמעניינת אותם ונוגעת לחייהם 

המקצועיים, חוקרים פתרונות מהעולם ומציעים מתווה 

לפתרון הבעיה. לפניכם שתי דוגמאות של סטודנטים, 

שבחרו להשתמש בנייר העמדה על מנת להוביל שינוי 

 במקום עבודתם.

 

 מעיין אליה

 מנהלת מעונות יום שיקומיים כרמיאל, עמותת אלווין

 סטודנטית שנה ב' במגמת ניהול מערכות בריאות

 

במהלך עבודתי כמנהלת מעונות יום שיקומיים נחשפתי 

לפער הגדול בין מספר הטיפולים להם זכאים פעוטות עם 

שעות טיפול שבועיות, לבין מספר הטיפולים  14אוטיזם, 

שעות  4 –לים פעוטות עם מוגבלויות אחרות אותם מקב

היוצר חוסר  ,פער גדול, לא מידתיזהו שבועיות בלבד. 

  שוויון בולט בין ילד אחד לאחר.

בלימודי התואר השני לניהול מערכות בריאות, בקורס 

מיה נגב, הבנתי שיש דרך להשפיע ולקדם  "רמדיניות עם ד

ספת שעות שמטרתו לקדם הו ,שינוי!  כתבתי נייר עמדה

טיפול גם לילדים שלא על רצף האוטיזם. תהליך הכתיבה 

היה מלמד ומשמעותי ובמהלכו יצרתי קשר עם אנשי 

רכזת פורום  ביניהם עו"ד ולרי זילכה, –מפתח בתחום 

  ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות.

 

 

  -בעקבות כתיבת נייר העמדה, החשיבה והדיונים בנושא

  הגלגלים מתחילים להניע!

פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות קיימו 

זכיתי  להיות גם אני פר פגישות בנושא , בהן כבר מס

 ,נוכחת, ויחד מתחילים להניע תהליך מדיני לקדם שינוי

כך שכל ילד עם עיכוב התפתחותי ומגבלות , לא משנה 

איזו, יוכל לקבל את הטיפולים להם הוא זקוק ולמצות 

  את הפוטנציאל הטמון בו.

אני נרגשת להיות חלק מהתהליך החשוב הזה! למדתי 

רבות על הזכות, החובה, והדרך להשפיע ולקדם מדיניות 

  הוגנת וצודקת.  ,נכונה

 

 ג'וני רוק

 , בית החולים הצרפתי, נצרתאח מוסמך

 סטודנט שנה ב' במגמת ניהול מערכות בריאות 

 

שבמידה  ,במהלך חיינו אנחנו מזהים הרבה פעילויות

ור נשיג תוצאות יעילות יותר עבורנו ועב ,ונעשה בהם שינוי

שהדאיגו  הנושאיםאחד  ,הסובבים אותנו. כאח מוסמך

אותי במיוחד היה בעיית התזונה העתירה בשומן, סוכר 

בבית החלטתי להוביל  .ונתרן, שאנו אוכלים בדרך כלל

לשנות אותו לעשיר  ,בשינוי בתפריט התזונה היומי

מאכלים הפחות בריאותיים ב ולהפחיתבמזונות בריאים 

ונתרן בכמויות גבוהות. הצלחנו הכוללים סוכר, שומן 

שהוביל  , צעדכמשפחה לשנות את התפריט היומי שלנו

 ה.לתוצאות חיוביות מורגשות בגוף ובנשמ

. אני מועסקבו חולים הבבית את אותה הבעיה גם גיליתי 

שינוי בתפריט  התפריט היה עתיר בשומן, סוכר ונתרן.

ל יכוחולים ההמנה היומית לכלל האחים והאחיות בבית 

 . לשיפור בבריאותם להוביל

 

 
 

 

 

 מעיין אליה וג'וני רוק -  נייר עמדה: מסמך כתוב שמוביל לשינוי במציאות
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זיהוי הבעיה חששתי מהצורה שבה אני מביע את  לאחר

האם יקשיבו  ?תתקבל על ידי ההנהלההאם היא : עמדתי 

  ?ואיך לשכנע אותם שעמדתי מוצדקת ?לי

 

ר מיה נגב במהלך "בקורס עם ד"נייר עמדה" כלי נחשפתי ל

 .שניהתואר ה

בחרתי להתמקד  ,שהגשתי בסיום הקורס בנייר העמדה,

תהליך כתיבת  .ית הארוחה המוגשת לצוות הסיעודייבבע

אנחנו לומדים את נייר העמדה היה תהליך מלמד שבו 

מקצועית ההבעיה ומנסים לפתור אותה בצורה 

לאחר סיום העבודה  . למוסד עצמוביותר מתאימה וה

לקרוא את נייר כללית הראיתי לנכון לתת לתזונאית 

הביעה נכונות רבה לשינוי ותמכה היא הפתעתי העמדה. ל

המתאפשר  ,החל שינוי חלקי .במה שמוצג בעבודתי

מנות המוגשות באופן יומי ב ,כחיתבמסגרת הכלכלית הנו

 ;לצוות. הוחלף הלחם מחיטה לבנה ללחם מחיטה מלאה

לקבל ריבה ללא התחלנו במקום ריבה עתירת סוכר  

מגוון רחב יותר של פירות וירקות ונוסף תוספת סוכר, 

 במנה.  

בעתיד הקרוב על מנת  תקציביים אנו נדאג למצוא פתרונות

נייר  ת המוגשות ונציג אתהמנולהרחיב את השינוי לכלל  

 .עמדה להנהלת המוסדה
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 ניהול וצריכת משאבי בריאות בתקופת הקורונה

 אוניברסיטת חיפה /הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותפאנל שולחן עגול בהשתתפות 
מאוחדתקופת חולים מכון המחקר של ו  

 

ב למצבם של חולי הקורונה על כלל מצבי תקופת הקורונה שנמשכת כבר שנה, העלתה באופן טבעי את תשומת הל

 התחלואה, העומס בבתי החולים וסוגיות חברתיות חשובות של התחלואה לפי מגזרים.

אך מה קרה לתחלואה שאיננה קורונה בתקופה זו? מה ההשלכות של ארוע כה חריג על כלל התחלואה הכרונית 

 במדינת ישראל ?

 

 -במאוחדת ערכו קופת חולים הבריאות בשיתוף מכון המחקר של אוניברסיטת חיפה/הפקולטה למדעי הרווחה ו

 דנו בסוגיות הבאות: ושולחן עגול וב 17/01/2021

זיהוי ; ניהול המשאבים והצרכים בתחום הסיעוד, האונקולוגיה, אישפוזי הבית והתרופות לאור גלי הקורונה השונים

יה ליישם "בדיעבד" או לעתיד על מנת להביא לתוצאות האם ישנן תובנות שניתן ה; נקודות אור ולא רק נקודות חושך

 יעילות יותר?

 

שסקר את תקופת הקורונה ואת הפעילות המרכזית שמשרד  ,מר יולי אדלשטיין, את הכנס פתח כבוד שר הבריאות

הן בסוגיית תשתיות האשפוז, ההסברה וכמובן פעילות החיסונים בה ישראל  ,הבריאות מבצע בתקופה מורכבת זו

תשתיות פיתוח ילה מבחינה עולמית. השר נתן דגש על המאמצים שהוא עושה מול משרד האוצר על מנת שמוב

 משך השנים האחרונות.בגם לאחר סיומה כדי להשיג פערים שהצטברו  ךופת הקורונה יימשקהבריאות שנבנו בת

 בפאנל השולחן העגול.שגם השתתפה  ,רוזנברג-גב' סיגל רגב, לאחר מכן ברכה מנכ"לית קופת חולים מאוחדת

 
 הבאים: הממצאים עלו שמואל קלנג דר' של בניהולו מאוחדת של המחקר מכון של המרכזית במצגת

  

 הגלים. לשאר הראשון הגל בין להפריד יש בריאות, משאבי ניהול מבחינת 
  

 בריאות. משאבי וצריכת ניהול על קשות השפיע ואכן הלם" "גל בחזקת היה הראשון הגל 
  

 ,התחזקו. אף וחלקן הקודמות לשנים הדומות למגמות חזר הבריאות משאבי ניהול כי לראות ניתן בהמשך 
  

 להרגלה. חזרה קורונה( )שאינם ואישפוזים מיונים מבחינת החולים בבית הפעילות רמת 
   

 הקורנה. מגפת של האמיתית הגיבורה הינה בקהילה הרפואה 
  

 תה.על אף אלא ירדה, שלא רק לא תרופות צריכת 
  

 ,הבריאות. במדדי הרעה ישנה הציבור. ידי על השוטפות הבדיקות בכמות ברורה פגיעה קיימת מאידך  
 הבינוני. בטווח ביטוי לידי יבואו בריאותנו על השליליות ההשלכות הצער, למרבה
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ונקולוגי, המרכז הרפואי ברזילי אשקלון, ד"ר רוני צבר, מייסד פאנל המשתתפים כלל את ד"ר נעם אסנה, מנהל המכון הא
ומנכ"ל צבר שירותי רפואה, מלי קושא, מנהלת אגף הסיעוד, קופת חולים מאוחדת, מר שלמה מנע, מנכ"ל נוברטיס 

 ל, מדטרוניק ישראל.”מר ירון יצהרי, מנכליפשיץ, סמנכ"ל, מדיסון פארמה ו ישראל ,עו"ד יואל
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