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היוותה המשכה של תקופת  החולפת נההש

יוצאת דופן ואופיינה בעיקר כהסתגלות 

למרות שתקופה זו אופיינה  ל"רגיל החדש". 

בפחות טלטלות, גם לקבלתה של שיגרה 

אחרת ולהשלמה שזהו מצב כרוני ללא סיום 

נראה לעין, יש מחיר ויש צורך בדרכי 

התמודדות. תחום בריאות הציבור נשאר 

בותו ניכרת מאוד. תקופה זו בכותרות וחשי

ממחישה במיוחד כמה בריאות הציבור הינו 

תחום רב מקצועי הדורש שילוב פעולה של 

מומחים מדיסציפלינות שונות שחוברות 

יחדיו להתמודדות מיטבית עם משברים. 

בתקופת הקורונה, חזינו בשילוב כוחות של 

אפידמיולוגים, רופאים, מומחי תקשורת 

ריינות בריאות, מומחי בריאות, מומחי או

אתיקה של בריאות, מומחי תזונה וקידום 

בריאות ועוד, על מנת לסייע בהתמודדות עם 

 משבר המגיפה על כל השלכותיו. 

 

 

תקופה זו הציפה גם נושאים שמחייבים 

תשומת לב רבה יותר וחשיבה לשיפור, כמו 

אבדן אמון הציבור ומתן מקום רחב יותר 

לדעות שונות ומגוונות. יש לזכור תמיד כי הן 

הציבור הרחב והן כלל אנשי המקצוע זכאים 

ן, מלא ומונגש. בנוסף, יש לקבל מידע אמי

לתת מקום להשמעת קולות שונים ודיעות 

מגוונות, כל עוד הן מבוססות ראיות ואינן 

מונעות מאינטרסים זרים. בעולם הרפואה 

והמדע, מתקיימת ביקורת עמיתים תמידית 

ודיון מקצועי פתוח שמנוהל בשקיפות בכל 

נושא ונושא, זו צריכה להיות דרכינו גם 

ה. בסופו של דבר, יש לזכור כי בניהול מגיפ

ההובלה של בריאות הציבור בתקופה 

מורכבת כפי שלא היתה מעולם, הנה זכות 

ונטל ואנו מלאי הערכה לנושאים בנטל הזה 

 במסירות אין קץ. 

בעוד אנו נמצאים בין גלי הקורונה והולכת 

ונבנית ההבנה כי הקורונה הופכת לנוכחת 

כיצד  כרונית בחיינו, יש לחשוב קדימה

לשמור על החוסן הבריאותי והנפשי של 

האוכלוסייה בישראל. מעל לכל, ברור כי יש 

 לחזק את מערך בריאות הציבור במדינה.

נקודה חשובה נוספת שלא נשמעת דיה בשיח 

על מגיפת הקורונה, היא שילוב הכוחות 

המסוכן של מגפת הקורונה עם מגפת 

 ההשמנה.
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תחלואת הקורונה אינה פוגעת באופן שווה 

-בכולם. כלומר, אוכלוסיות ממעמד סוציו

אקונומי נמוך נפגעות יותר, בין השאר כיוון 

שאוכלוסיות אלו סובלות יותר מהשמנה, 

סוכרת ומאי ביטחון תזונתי שמוביל 

ית של מזון מזין ובריא לצריכה נמוכה יחס

)שיקר יותר בדרך כלל( וצריכה מוגברת של 

מעובד עתיר סוכר ושומן רווי. -מזון אולטרא

ממחקרים רבים שנעשו ברחבי העולם, ניתן 

לראות באופן מובהק את הקשר שבין 

השמנה ומחלותיה הנלוות דוגמת סוכרת, 

לחץ דם ועוד, לבין הסיכון להיות חולה קשה 

בעקבות הקורונה ואף סיכון  יותר או מונשם

מוגבר לתמותה. בצרפת, איטליה ובריטניה 

למשל מצאו כי בעקבות ההשמנה הסבירות 

שלוש אצל הסובלים  -לכך קופצת פי שתיים

מהשמנה לעומת אלו שלא. בשילוב הכוחות 

של שתי המגיפות: קורונה והשמנה, מגיפת 

, נוצרת "הסערה המושלמת" 21-המאה ה

ריאותי הרב ביותר. יתרה שמובילה לנזק הב

מכך, השהייה המוגברת בבית, בשילוב עם 

הלחץ הנפשי שמוביל לאכילה רגשית, יוקר 

המאכלים הבריאים, ופרסום אגרסיבי של 

מזונות ומשקאות מזיקים מחמירים את 

ההתדרדרות התזונתית של האוכלוסיה 

ומחלישים את עמידותה בפני מחלות. ילדים 

ם וחשופים יושבים יותר למול המסכי

של חטיפים ושתייה ממותקת  לפרסומות

בכל המדיות הדיגיטאליות. ממחקרים 

שנערכו בעולם, נמצא כי הקבוצה שמושפעת 

ביותר מפרסומות אלו הן הילדים. לפיכך, 

למרות שמרבית המאמצים של ממשלת 

ישראל ומערכת הבריאות על שלל זרועותיה, 

מתמקדים כעת במציאת פתרונות לצמצום 

אין זה אומר  ת ונזקי הקורונה,תחלוא

שצריך לשים את כל שאר הנושאים בצד, 

 נהפוך הוא.

 

 

 

 

 

ראשית, יש לראות איך ממשלת ישראל 

מנגישה את המזון הבריא לכלל 

האוכלוסייה בישראל כך שתוכל לצרוך 

שמן זית ואגוזים   ,ירקות, דגיםפירות, 

בכמות המבטיחה להם ביטחון תזונתי 

ריאה שמשפרת את פעילות מערכת ותזונה ב

החיסון ומפחיתה השמנה ומחלות נילוות. 

"הסערה המושלמת", צריכה לעלות לסדר 

היום הציבורי ולהשפיע על מקבלי 

ההחלטות על מנת שלא נמצא את עצמנו 

עוברים את הקורונה ואז מתחילים 

להתמודד עם נזקי הסופה, ועל מנת 

שאוכלוסיית ישראל תהיה בעלת חוסן 

יאותי גבוה בהתפרצותה של המגיפה בר

 הבאה.  

ברוח זו, חברי הסגל של בית הספר 

לבריאות הציבור בחיפה, פעילים ותורמים 

בשני המישורים של התחלואה בקורונה ושל 

התחלואה הכרונית: הן במחקר, הן 

בהוראה והן בקידום בריאות ובעידוד 

מדיניות ופעילות ציבורית עניפה בתחומים 

גם רבים מהסטודנטים שלנו  הרלוונטיים.

שותפים פעילים בדאגה לבריאות הציבור, 

מובילים במערכת הבריאות ברמה 

הקלינית, הניהולית, קידום בריאות 

 הקהילה ומדיניות בריאות.  

לאורך כל התקופה, טיפוח ההוראה 

והמחקר בבית הספר לבריאות הציבור היו 

נר לרגלינו. עשינו כל מאמץ שההוראה 

ל, שלבוגרינו לא יחסר כל ידע תמשך כרגי

או כלי מחקר ושהאווירה תהיה מקדמת 

ונעימה. ואכן, דוקא בתקופה הזו, בית 

הספר גדל ותכניות חדשות נפתחו )"פעילות 

 החוג עם בשיתוף" ובריאות גופנית, מאמץ

 גרפים ראו) להפתח עתידות או( לפזיותרפיה

 לפי והתפלגות, סטודנטים מספרי של מטה

  (.והתמחויות ודלימ תכניות
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בנוסף, יש פריחה גדולה של מחקר בתחומי קורונה ומחוצה להם והנחיית סטודנטים רבים לתיזה  

 ולדוקטורט. 

 

 ה מספקת ומלמדת, בריאה ומקדמת בריאות!מאחלת לכולם שנה של עשיי

 

 :חוה אלברשטייןמאת  אחרי המבולונסיים באופן אופטימי במילות השיר 

 

 שניים שניים הם יוצאים

 קלו המים רכב

 נרגשים ומרוצים

 אושר בעיניים.

 מתקשים להיפרד

 ביחדמתקבצים 

 פיל כבשה גירף זאב

 האחווה פורחת.

 עד עכשיו ומעכשיו

 התיבה רוחשת

 העבר הרע נשטף

 מה יפה הקשת.

 מהיום בכל שנה

 נפגש כולנו

 לא נשכח את האימה

 שפקדה אותנו .

 זה לזה ניתן הכל

 אהבה וכח

 את זוועות יום האתמול

 לא ניתן לשכוח.

 עד עכשיו ומעכשיו

 התיבה רוחשת

 העבר הרע נשטף

 יפה הקשת....מה 

 

  

 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=383&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=383&lang=1
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בעשורים האחרונים מסתמנת עלייה בשיעורי הפרעות 

התנהגויות דיאטה מזיקות, פתולוגיה  ,א(אכילה )ה"

הקשורה באכילה ועודף משקל בעולם המערבי ובכלל זה 

סיבתית, כאשר נוטים -גם בישראל. האטיולוגיה הינה רב

ון גנטי עם גורמי סיכלהדגיש את השילוב של מרכיב ה

סיכולוגיים משפחתיים פמשמעותיים נוספים, אישיותיים 

המודל החברתי תרבותי מסביר בצורה  ותרבותיים.

משמעותית את ההתפתחות הפרעות אלו. מודל זה מציע 

תרבותיות בעיקר בהקשר -שמסרים ונורמות חברתיות

לאידאל הרזון, דימוי ותפיסת הגוף, והחשיבות הרבה 

למשקל ולהופעה חיצונית על הצלחה והערכה הניתנת 

עצמית בעלי השפעה משמעותית על התפתחות וקיבוע 

 מסרים של ההפנמה תהליך זה מודל פי עלהפרעות אלה.   

 העיקרי המסד את מהווים אלה חברתיות ונורמות

  .אכילה הפרעות להיווצרות

 המודרני בעידן והעוצמתיות השכיחות הדרכים אחת

 הרזון לאידאל בנוגע מסרים ובכללם מסרים להעברת

 אלו מסרים. המדיה באמצעות היא, והצלחה ליופי כמודל

 את מפעילים במיוחד אך, הרחב לקהל ברובם מכוונים

 ולא תמים קהל, ומתבגרים ילדים על והשפעתם קסמם

 .ביקורתי

ת בערוצי המדיה מסרים אלו מועברים באינטנסיביו

כבר בגיל צעיר ויכולים לגרום לעוות השונים, מופנמים 

מה נכון ומה ניתן להשגה, לחיפוש  תפיסת המציאות לגבי

דרכים לוויסות משקל וכפועל יוצא לאי שביעות רצון 

 ממבנה הגוף וצורתו ופגיעה בדימוי הגוף ובערך העצמי. 

 

ווח הפתולוגיה גורמי הסיכון שנמצאו קשורים עם כל ט

נשים, גיל התבגרות מוקדמת  הקשורה באכילה הם:

, דימוי ות משקלימוש בדרכים מזיקות לוויסומאוחרת, ש

גוף וערך עצמי ירודים, מאפיינים אישיותיים מוקדמים 

כמו פרפקציוניזם, רגישות גבוהה וצורך מתמיד בהכרה 

יה וקבלת אישורים, רגישות רבת לביקורתיות, ונטי

. גורם סיכון משמעותי נוסף (74%-27%לכפייתיות, )בין 

הינו המרכיב החברתי תרבותי, המאדיר את הרזון כמודל 

ליופי והצלחה, ובכללו בולטים שלושה גורמי הדק 

סביבתיים, המשפיעים במיוחד בגיל ההתבגרות: קבוצת 

והשוואה חברתית, המדיה והמשפחה. סוכני  השווים

חברות אלה משפיעים ומושפעים האחד מהשני ומעצימים 

את אי שביעות הרצון מהגוף, אשר בתורו פוגע בדימוי 

. קות לירידה במשקללהתנהגויות מזי הגוף ומוביל

המשותף לשלושת סוכני חברות אלה הינם המרכזיות 

הניתנת למסרים המעצימים את אידאל הרזון, את 

ההתנהגויות לוויסות וירידה במשקל, ואת עיסוק היתר 

 במשקל, צורה ואכילה.

 

ממצאים אלה מעוררים דאגה משמעותית בקרב מומחים 

צורך מבריאות הציבור בעולם המערבי, וקוראים ל

 במציאת מענה מניעתי מידי.  

 

 

   והמשפחה החברתית ההשוואה, המדיה של התפקיד -ספר בבתי אכילה הפרעות למנוע נכון איך

 פרופ' יעל לצר

 פרופ' יעל לצר
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על אנשי חינוך ובריאות הציבור להכיר מקרוב את  

הבעייתיות של כל טווח ה"א בקרב בני נוער, ללמוד את 

עה של כל תוכניות ההתערבות העיקריות שנעשו למני

הפתולוגיות הקשורות באכילה בבתי ספר, להימנע מאלו 

שעלולות להזיק וליישם את התוכניות שנמצאו יעילות 

בשילוב הורים. עדיין נדרש מחקר מקיף על מנת לפתח 

תוכניות התערבות בשלושת רמות המנע, אשר יכולות 

למנף את המדיה לטובת בריאות הציבור, באמצעות 

שלתית והכשרה מקיפה של אנשי חקיקה, מדיניות ממ

 חינוך. 

 

Latzer, Y.  (2016). Media and ED. “Dvarim”, 9, 

115-132. 

Latzer, Y.  (in press). First, do not harm: what is 

harmful and what is beneficial in preventing eating 

disorders in schools. “Mifgash”. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשית נבחנה השאלה האם ה"א מדבקות? האם דפוסי 

הקאות  :יים כולל סימפטומים של ה"א כמואכילה בעיית

יזומות, שימוש במשלשלים ומשתנים ועוד מושפעים מלחץ 

חברתי, למידה פאסיבית מחברים, בני משפחה ומאמצעי 

התקשורת. ממצאי המחקרים השונים אכן תמכו בהשפעה 

החזקה של לחץ חברתי על התפשטות המחלה בקרב בני 

, המכוונת בעיקר נוער, וכן בהשפעה הרבה של התקשורת

לבני נוער, על דימוי גוף. יש חוקרים שהגדילו לעשות וטענו 

כי התקשורת היא זו שהאיצה את התפתחות ההפרעות 

 בדימוי גוף והתפתחות הסימפטומים של ה"א במתבגרים. 

מבין תוכניות המניעה הראשוניות שנבחנו מחקרית, 

בולטות במיוחד אלו שהתמקדו על סיפוק ידע ישיר על 

ה"א, שימוש בדיווחים מהתקשורת על ה"א, שמיעת 

חוויות אישיות של חולות בפועל או מחלימות מה"א, 

ותוכניות מניעה שהתמקדו ישירות על שיפור דימוי הגוף 

באמצעים שונים. בניגוד למצופה, הממצאים הראו, כי 

מרבית תוכניות המניעה שפותחו לא היו יעילות, יתרה 

חמרה בדימוי הגוף, לאי שביעות מכך, חלקן אף הובילו לה

רצון ממבנה הגוף ומשקלו, לאימוץ הרגלי אכילה 

בעייתיים ומזיקים ולפגיעה בערך ובביטחון העצמי. 

ממצאים אלו קראו לצורך לבחון מחדש ולעומק את 

תוכניות ההתערבות המועברות בבתי הספר, להימנע 

משימוש בתוכניות שעלולות להזיק, ולפתח תוכניות 

   חדשות.

בעקבות נתונים ראשוניים אלו, פותחו תוכניות מניעה 

הממוקדות בגורמי הסיכון העיקריים להתפתחות 

פתולוגיה הקשורה בה"א, דימוי גוף וערך עצמי ירודים, 

לחץ מצד קבוצת השווים, והשפעת המדיה. התוכניות 

שפותחו התבססו על תכנים אינטראקטיביים, לשני 

אף שיתפו הורים. ואכן,  המינים, לכל הגילאים, וחלקם

ממצאים מתוכניות מניעה מהשנים האחרונות הצביעו על 

שיפור משמעותי בפתולוגיה הקשורה בה"א, בקרב 

חודשים לאחר  6-12מתבגרות ומתבגרים, גם במעקב של 

ההתערבות. היעילות הגבוהה נמצאה בקרב קבוצות 

יסוננס ד בסיכון, בתוכניות שהתמקדו על העצמה,

עמידה בלחצים חברתיים וקריאה ביקורתית  קוגניטיבי,

של המדיה, ואשר הועברו על ידי אנשי מקצוע שעברו 

 הכשרה מתאימה. 
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שאינו על רקע של צריכת אלכוהול, הניכר כבד שומני 

בעיקר באנשים עם עודף משקל, סוכרת ו/ או תזונה לא 

בריאה, הינו מחלת הכבד השכיחה ביותר בעולם, עם 

בישראל בקרב אוכלוסייה כללית  30%המצאות של כ

בוגרת. זוהי מחלת כבד שנובעת ברובה מתזונה לא בריאה 

ך, וניתנת לטיפול על וחוסר פעילות גופנית והשמנה, ומאיד

  ידי שינוי אורחות חיים. 

 

 באיכות קרובות לעיתים מאופיין מעובד אולטרה מזון

 זהו. מאידך גבוהה אנרגיה וצפיפות מחד נמוכה תזונתית

 שונים תוספים ומכיל סגורה באריזה שמגיע מזון

 חיי את להאריך או המוצר טעם את לשפר שמטרתם

 שמנים, סוכרים מניםנ הללו החומרים בין. שלו המדף

(, רווי שומן שהוא) דקלים שמן וביניהם שונים ושומנים

, להבדיל. משמרים וחומרים מייצבים, חמצון נוגדי, מלח

 או חימום כמו עיבוד תהליך שעבר מזון הוא מעובד מזון

 במחקרים.  תעשייתיים חומרים לו הוספו שלא אך, בישול

 אולטרא וןמז של גבוהה צריכה כי נמצא בעבר שנערכו

 נחקרה לא אך כרונית ותחלואה תמותה עם קשורה מעובד

 .שומני כבד למחלת בנוגע

 

 

 
 
 

 

צריכה מוגברת של מזון אולטרה מעובד מעלה את הסיכוי ליתר לחץ דם, לעודף שומנים בדם בקרב כלל 
 האוכלוסייה

 שגיא-ופרופ' שירה זלבר וכקמן-איבנקובסקי דנה-

 

 

 

שגיא ראש בית -במחקר הנוכחי ביקשו פרופ' שירה זלבר

הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, 

וכקמן מבית הספר -הדוקטורנטית דנה איבנקובסקי

פ' רויטל קריב , לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, פרו

איסקוב, ד"ר מוריאל -פרופ' אורן שיבולת , ד"ר נעמי פליס

אביב ופרופ' איתי בנטוב -ווב, מהמרכז הרפואי תל

מאוניברסיטת וושינגטון, לבדוק את הקשר בין צריכת 

מזון אולטרא מעובד לתסמונת המטאבולית, מחלת כבד 

 Liverשומני ונזק כבדי. במחקר שפורסם בכתב העת 

International  נבדקים גברים ונשים כאשר  789השתתפו

 מהם אובחנו עם כבד שומני.   39%

 

 אולטרה מזון של גבוהה צריכה כי עולה המחקר מתוצאות

 עם להיות שניים פי כמעט של לסיכוי קשורה מעובד

 היא מטאבולית מונתתס. ומרכיביה מטבולית תסמונת

 והשומנים הסוכר רמות ובו בטנית להשמנה הנלווה מצב

 עוד. גבוה הדם ולחץ נמוך הטוב הכולסטרול, גבוהות בדם

 יש מעובד אולטרה מזון הרבה שצורכים לאנשים כי, נמצא

               , דם לחץ מיתר לסבול 1.5כ פי של גבוה סיכוי

 להם ושתהיה( דםב שומנים עודף) טריגליצרידמיה-היפר

 (. HDL" )הטוב כולסטרול"ה של נמוכה רמה

 

 שנערכו נוספים למחקרים מתווספות המחקר תוצאות

 מעובד אולטרה מזון בין קשור קיים כי נמצא בהם בעבר

. לב ומחלות סוכרת,  סרטן  של ולהתפתחות להשמנה

 ביתי מזון של הצריכה חשיבות את מחזקות התוצאות

: כמו מינימלי באופן מעובדים או יםמעובד שאינם ומזונות

 לא חלב מוצרי, קטניות, אגוזים, גרעינים, פירות, ירקות

 .מעובד לא בקר בשר, עוף, דגים, ממותקים

 

 

 

 

 2021 -חר מחקרים בביה"ס לבריאות הציבור מב

 

שגיא -פרופ' שירה זלבר וכקמן-איבנקובסקי דנה   

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174011/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174011/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174011/
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בקרב אנשים עם כבד שומני נמצא כי צריכת מזון אולטרה 

להיות עם סמנים בדם  1.89פי מעובד קשור עם סיכוי של 

דלקתי )מצב חמור יותר של כבד המרמזים על כבד שומני 

יותר סיכוי להיות עם לחץ דם גבוה.  2.26ופי שומני( 

בנוסף, בקרב חולי כבד שומני מעשנים, צריכה גבוהה של 

יות לה 3.5פי  מזון אולטרה מעובד קשורה עם סיכוי של

 צלקת כבדית )פיברוזיס(. עם סמנים המרמזים על נוכחות 

 

 

ל אותם מזונות ומשקאות , כדאי להפחית צריכה שלסיכום

המגיעים מוכנים לאכילה באריזות ובניהם גם מאפים 

ארוזים, חטיפים למיניהם, מעדני חלב ממותקים וכמובן 

בשר מעובד ושתייה מתוקה. להבדיל, חשוב וכדאי לקנות 

מזונות טריים, לבשל בבית וכמובן להרבות בירקות, 

הינו טוב פירות, קטניות ודגנים מלאים. סגנון אכילה כזה 

 הן לבריאות הכבד והן לבריאות כללית. 
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 סביבה מרובת ספרים בילדות קשורה בתפקוד קוגניטיבי טוב יותר בזקנה

 שוורץ ונעם דמרי-ד"ר גלית וינשטיין, ד"ר אלה כהן-

 

 

 
 

 

 

-שוורץ מבית-מחקר זה נעשה בשיתוף עם דר' אלה כהן

גוריון, ונעם -בן ברסיטתהספר לבריאות הציבור באוני

 .דמרי, ממנהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

 

דמנציה, מחקרים רבים מצביעים על כך שהסיכון ל

ובתוכה מחלת האלצהיימר, נקבעים עשרות שנים לפני 

הופעת התסמינים ואבחנת המחלה. בפרט, גורמים בילדות 

כמו השכלה, מצב סוציואקונומי ורכישת שפה נקשרים 

לירידה קוגניטיבית איטית יותר ולסיכון מופחת למחלות 

  דמנציה בזקנה.

סמן גודל הספרייה הביתית, במחקרים אחרים, נמצא כ

טוב לרכישת השכלה, להישגים אקדמיים ולהצלחה 

מקצועית. גודל הספרייה נמצא לאחרונה קשור גם 

למיומנויות קוגניטיביות משופרות בצעירים, למשל 

ביכולת לפתור בעיות מתמטיות וטכניות. מצד שני, 

השכלה ויכולות קוגניטיביות גבוהות בגיל צעיר נחשבים 

 מוח ודמנציה בעתיד. גורמים מגנים מפני הזדקנות ה

 

במחקר הנוכחי בדקנו האם יש קשר בין גודל הספרייה 

שהייתה קיימת בבית בתקופת הילדות לבין התפקוד 

  הקוגניטיבי והשינוי בו בגיל מבוגר.

 

 

 

 

 

 

 SHARE                            הנתונים למחקר נלקחו מסקר 

(Survey of Health, ageing and retirement in 

Europe) שנים  50, אשר אוסף מידע ממבוגרים מגיל

ארצות באירופה ומישראל. במחקר הנוכחי  27-ומעלה מ

שנים ומעלה אשר השתתפו  65נכללו רק אנשים מגיל 

, וללא היסטוריה של שבץ מוחי, SHAREשל  5-ו 4בגלים 

משתתפים. כל  8,239דמנציה או מחלת פרקינסון, סה"כ 

רו הערכה קוגניטיבית הכוללת מבחנים המשתתפים עב

הבודקים זיכרון מילולי, יכולת שפה ויכולות ניהוליות. 

בגל החמישי, כל משתתף נשאל שאלות רבות על ילדותו, 

ובין היתר נשאל "כמה ספרים, בערך, נמצאו בביתך כאשר 

שנים או פחות" התשובות האפשריות היו  10היית בן 

ספרים(",  11-25) (", "כמדף אחד0-10"מעט מאד )

 101ספרים(", "שתי ספריות )בין  26-100"ספרייה אחת )

 200ספרים(" או "יותר משתי ספריות )מעל  200-ל

ספרים(". המבחנים הסטטיסטיים כללו בעיקר רגרסיה 

לינארית כאשר המשתנה התלוי היה הציון במבחן 

)מחושב כהפרש  5-ל 4הקוגניטיבי וכן השינוי בציון בין גל 

הציונים(. המודלים הסטטיסטיים כללו ערפלנים  בין

פוטנציאליים רבים, כולל מספר המחלות הכרוניות, מסת 

כן נבדק אם -גוף, מצב כלכלי, פעילות גופנית ועישון. כמו

גיל, מין ורמת השכלה משנים את הקשר בין מספר 

  הספרים לבין התפקוד הקוגניטיבי.

 

 התפקוד כך ,ספרים יותר נמצאו שבבית שככל, מצאנו

 בכל יותר טוב היה המחקר משתתפי של הקוגניטיבי

 ירידה הייתה המשתתפים כל אצל. שנבדקו התחומים

 איטית הייתה הירידה אך, הגיל עם בקוגניטיבי בתפקוד

. הילדות בתקופת בבית ספרים יותר שדווחו ככל יותר

 תקנון לאחר גם סטטיסטית מובהקים נשארו אלו קשרים

 בקרב יותר חזקים והיו, נוספים משתניםול, השכלה לרמת

 .שנים 80-מ צעירים משתתפים

 

    

 

 ד"ר גלית וינשטיין
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קיימים מספר הסברים אפשריים לתוצאות המחקר. 

חשפו לספרים רבים גם ייתכן, שהמשתתפים שבילדותם נ

קראו יותר, ובכך שיפרו את יכולותיהם השפתיות בילדות. 

יכולות אלה, מצדן, תרמו להגדלת ה"רזרבה 

הקוגניטיבית" שהתבטאה בירידה איטית יותר בתפקוד 

הקוגניטיבי שנים רבות מאוחר יותר. עוד ייתכן, שאנשים 

שנחשפו לספרים רבים בילדותם עסקו במהלך חייהם 

פעילויות שמקדמות יכולות קוגניטיביות כמו פתרון ביותר 

תשבצים ולמידת שפה, וכן רכשו מקצועות הדורשים יותר 

מאמץ קוגניטיבי, מה שמצדו יכול להוביל לבריאות מוח 

טובה יותר בזקנה. אפשרות נוספת היא שאורח החיים של 

אלו שנחשפו לספרים רבים בביתם היה בריא יותר, אך 

ר מאחר והקשרים נשארו מובהקים הסבר זה פחות סבי

גם לאחר תקנון להתנהגויות בריאות. לבסוף, הסבר נוסף 

יכול להיות נעוץ בגנטיקה והורשה: קיימת השערה שגנים 

מסוימים העוברים בתורשה קשורים לרכישת השכלה 

מחד ולתפקוד קוגניטיבי מאידך. העובדה שהקשרים 

ולה להצביע שנים או פחות יכ 80נמצאו חזקים יותר בבני 

סיכון -מושפעים מגורמי 80על כך שקשישים מעל גיל 

 סיכון הטמונים בילדות. -רבים נוספים, ופחות מגורמי

 
 

ממצאי המחקר תורמים להבנת החשיבות של תנאי 

הסביבה, ובפרט תרומתו של גירוי אינטלקטואלי הנובע 

מחשיפה לספרים בתחילת החיים, לבריאות מוחית איתנה 

מנת -כך. מחקרי המשך נדרשים על-אחרעשרות שנים 

לבחון את השפעת השינויים הטכנולוגיים והמעבר למדיה 

דיגיטלית אצל ילדים על הזדקנות המוח והסיכון לדמנציה 

 בזקנה.      
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 בנגב בדואים בילדים ההיפגעויות רמת להורדת התערבות הערכת

 אפל-פרופ' אורנה בראון-

 

 
 
 

 
 

 20,000-ילדים מפגיעות וישנם כ 100בכל שנה מתים מעל 

אשפוזים מסיבה זו. פגיעות אלו ניתנות למניעה וארגון 

בטרם עוסק מעל עשרים שנה בניסיון להוריד את מספר 

הילדים הנפגעים או נהרגים מפגיעות מסוגים שונים.  רוב 

ת הם מתאונות דרכים, נפילות, כוויות, טביעות הפגיעו

והרעלות. בישראל הילדים באוכלוסייה הערבית הינם 

בעלי שיעורי היפגעויות גבוהים יותר בהשוואה לשאר 

האוכלוסייה, הפער הגדול ביותר הוא בקבוצת הגיל אחד 

עד ארבע. שיעורי ההיפגעויות ירדו בשנים האחרונות ברוב 

ירדו פחות במגזר הערבי, כך גדל  האוכלוסייה אך יחסית

הפער בין שתי האוכלוסיות. אוכלוסיית הילדים הבדואית 

היא הפגיעה ביותר, עם סיכוי של פי שתים להיפגע 

 בהשוואה לילדים יהודים.  

ארגון בטרם לקח על עצמו להוביל התערבות מקיפה 

בשיתוף הקהילה, השלטון המקומי וארגונים נוספים, 

יד את שיעורי התמותה והאשפוזים המטרה היתה להור

של ילדים באוכלוסייה הבדואית בדרום. ההתערבות 

הרחבה הכוללת סוגים שונים של פעילויות אשר מערבות 

קבוצות אוכלוסייה שונות.  במאמר שפרסמנו השנה 

 .Myers, Orr, et al)דיווחנו על התערבות רחבת היקף זו 

2021) . 

  

 המרכיבים השונים של ההתערבות הרחבה כללו:

תוכנית של הנהגת בני נוער למניעת היפגעויות בהם  .1

בני נוער עברו הכשרה בנושא ונכנסו לבתי שכנים 

וקרובים להדרכת משפחות כיצד להיערך בבית 

 למניעת היפגעויות.

 . סדנאות והדרכות של אימהות בטיפות החלב.2  .2

הוי סכנות בסביבת הבית והדרכה ביקורי בית לזי .3

 כיצד ליצר סביבה בטוחה לילד בבית.

 הדרכת ילדים בגני הילדים,  .4

. קמפיין תקשורתי בנושא וכנסים שנתיים למעורבים 5-ו

  בפעילויות.

שנים ולאורך השנים  4למשך  2014-ההתערבות החלה ב

ישובים  9הצטרפו ישובים נוספים כאשר בסופו של דבר 

בהתערבות. ארגון בטרם ערך הערכת  בדואים השתתפו

 .Myers, Orr, et al)התהליך של התוכניות הספציפיות 

2021) . 

כללית להצלחת  אנחנו התבקשנו לערוך הערכה

-פוסטההתערבויות ופרויקט ההערכה היווה את מחקר ה

דוקטורט של ד"ר ויקי מאיירס. הערכה זו פורסמה גם 

 ,Myers)השנה יחד עם המאמר המתאר את ההתערבות 

(Malkin, et al. 2021. 

לשם ביצוע ההערכה קיבלנו מידע משני מקורות מידע 

נפרדים לגבי פניות ילדים למיון, אשפוזים והסיבות לפניות 

למיון. מקור מידע אחד היה ישירות מבית חולים סורוקה 

מהמיון וכולל את כל הפניות למיון והאשפוזים בעקבות 

היפגעות. המקור השני היה מידע ממרכז הטרואמה 

הבריאות בו מרוכזים כל הפניות למיון  הלאומי של משרד

בהם סיבת הפניה היתה טראומה והפונה אושפז לפחות 

 .2018עד  2013ללילה אחד. המידע כלל את השנים 

ניתוח הנתונים הראה ירידה משמעותית במספר ושיעור 

בשנת  5-17וילדים בני  0-4הפניות למיון של ילדים בני 

שלפני ההתערבות,  בהשוואה לפניות למיון בתקופה 2018

 .2013שנת 

  
 

 

 

 

אפל-ה בראוןפרופ' אורנ  
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בשיעורי  7.6%חושב שינוי של  2018לשנת  2013ברגרסיית פאוסון בו ערכנו השוואה בין לאורך השנים משנת 

הפניות למיון בין שתי התקופות. נוסף לכך, ערים שהחלו בהתערבות בשנים הראשונות להתערבות הראו ירידה 

 (. 2016-17פה המאוחרת יותר )גדולה יותר בשיעורי הפניה למיון בהשוואה לערים שהצטרפו להתערבות בתקו

 

לא מצאנו ירידה בשיעורי האשפוזים בשתי קבוצות הגיל, מכאן ששיעורי הפגיעות החמורות יותר עבורם 

מתאשפזים לא ירדו אך הפגיעות הקלות יותר הצטמצמו. עוד הראו הנתונים שעיקר הירידה נבעה מירידה 

יעורי ההיפגעויות בתאונות דרכים, שם לרוב חומרת בהיפגעויות עקב כוויות ונפילות. לא היתה ירידה בש

הפגיעות גבוה יותר. יש לציין שמטרת ההתערבות לא היתה להוריד את שיעורי ההפגעויות מתאונות דרכים, 

 מטרה מסוג כזה דורשת התערבויות מסוג אחר.

 
ילה וקבוצות מצאנו שהתערבות רחבת היקף הכוללת מספר גישות שונות ושיתוף אירגונים בקה ,לסיכום

 אוכלוסיה שונות בקהילה יכולים להביא לתוצאות מרשימות של ירידה בהיפגעויות של ילדים צעירים. 

 

 

Myers V., Malkin G., Nir N., Orr D. & Baron-Epel O. (2021) Evaluation of an intervention to 

reduce child injury in Bedouin communities in Southern Israel. Injury Prevention, injuryprev-2020-

044013. Available at: https://injuryprevention.bmj.com/content/early/2021/03/11/injuryprev-2020-

044013?rss=1&utm_term=consumer&utm_content=012021&utm_campaign=usage&utm_medium=

cpc&utm_source=trendmd (accessed on 12/16/2021). 

 

Myers V., Orr D., Vered-Chen L. & Baron-Epel O. (2021) Design and implementation of a 

multifaceted injury prevention intervention in Bedouin children in southern Israel. Injury 

Prevention 0, injuryprev-2021-044201. Available at: 

https://injuryprevention.bmj.com/content/early/2021/06/28/injuryprev-2021-044201.abstract 

(accessed on 12/16/2021). 
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מהתיאוריה לשדה -קורסים ייחודיים בבית הספר לבריאות הציבור  

ר סדנת המחקר בבריאות וסביבה בביה"ס לבריאות הציבו

מיועדת לסטודנטים לתואר שני ותואר שלישי בתחומי 

בריאות הציבור, איכות הסביבה, מדיניות ציבורית ומה 

שביניהם. הסדנה היא קורס שבועי המשמשת מרחב 

ללמידה, קריאה משותפת של מאמרים, התייעצות ולמידה 

הדדית בשיטות מחקר ועוד. מדי חודש מתקיים סיור 

 בנושאי בריאות וסביבה. 

יצאנו למפרץ חיפה להכיר סוגיות  2021חודש נובמבר ב

 וקונפליקטים בין אדם לטבע במרחב העירוני.

הסיור החל בגינת השבשבת, גינה קהילתית בה פועלים 

התושבים ליצירת מרחב אקולוגי וקהילתי, ומגדלים 

ירקות פירות עצים ופרחים במרחב ציבורי. נפגשנו עם 

אנן ומובילת הגינה פנינה מדן, תושבת שכונת נווה ש

ולמדנו כיצד הגינה תורמת לבריאות התושבים ומהם 

 האתגרים העומדים לפיתחה.

התחנה השנייה הייתה בסמוך לבית הספר תל חי בשכונה, 

שם נפגשנו עם ישי וולפוביץ', פעיל סביבתי למען הבראת 

מפרץ חיפה. ערכנו תצפית על המפרץ ועל התעשייה הכבדה 

בסוגיות הנוגעות לבריאות  והמזהמת בשטחו, ודנו

התושבים, המדיניות הרצויה בתכנון ופיתוח האזור 

 בעתיד.

המשכנו לנחל סעדיה, פינת טבע חבויה בקצה העיר, ליד 

נשר ביציאה ממנהרות הכרמל. אריק דרובוט, פעיל 

להצלת הנחל, ערך לנו סיור שעסק בסוגיות של שימור טבע 

ההתנדבותית לניקוי מול פיתוח עירוני, וסיפר על פעילותו 

ושימור הנחל והתנעת מאבק ציבורי להפיכת המקום 

 לאזור מוגן ונגיש לרווחתם התושבים.

סיימנו בסיור במוזיאון הפירמידה הסמוך לשוק 

הפשפשים, שם ביקרנו בתערוכה של אמנים מרחבי העולם 

: שינוי 21-שעוסקת באתגר הגדול ביותר לבריאות במאה ה

 אקלים.

 

 

  
 

 

 : תצפית מפרץ חיפה תמונהב
 

 
 

 גינה קהילתית במרחב הציבורי -שבשבתגינת התמונה: ב
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 סדנת מחקר בבריאות וסביבה

מיה נגבד"ר   
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 נחל סעדיהמשתתפי הסיור בתמונה: ב
 

 

 

 נחל סעדיהמשתתפי הסיור בתמונה: ב
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הקורס ״דיאטניות למען אוכלוסיות מוחלשות״ הוא קורס 

משלב עשייה המתקיים בבית הספר לבריאות הציבור החל 

משנת הלימודים תשפ״א. הקורס כולל רכיב עיוני ורכיב 

טח עם אוכלוסיות מוחלשות, והוא מעשי של עבודת ש

״תזונה בריאות  בתכניתמיועד לסטודנטים לתואר שני 

והתנהגות״. הקורס נתמך על ידי היחידה למעורבות 

שותפות אקדמיה קהילה )פרויקט הדגל(  –חברתית 

  בדיקנאט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה.

 

בישראל קיימות מספר אוכלוסיות מוחלשות אשר 

בין היתר, בהרגלי תזונה לקויים ובמיעוט  מאופיינות,

התנהגויות מקדמות בריאות )כדוגמת אנשים החיים 

בעוני, אנשים בעלי צרכים מיוחדים או מוגבלויות, ועוד(. 

מצב זה משפיע לרעה על בריאותם של אנשים המשתייכים 

לאוכלוסיות אלו, פוגע בתוחלת החיים שלהם, ומהווה 

ור. היכולת לעמוד באתגר אתגר משמעותי לבריאות הציב

זה מחייבת את המטפלים בכלל ואת הדיאטנים בפרט 

להכיר באופן מעמיק את הצרכים הייחודיים של אותן 

אוכלוסיות, ולפתח מיומנויות ורגישויות המתאימות 

לעבודה עם אוכלוסייה מוחלשת, כדוגמת מיומנויות 

בקרב  –הנשענות על ערכי סולידריות וחמלה. לדוגמא 

נפש, קיימים שיעורי תחלואה גבוהים במחלות  נפגעי

, מחלות לב( וכן שיעורי תמותה 2כרוניות )כגון סכרת סוג 

גבוהים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. האטיולוגיה לכך 

מורכבת וכוללת תזונה לקויה המובילה לעודף משקל 

והשמנה, התנהגויות בריאות מסכנות )עישון, מיעוט 

לוואי של הטיפול התרופתי  פעילות גופנית(, השפעות

הפסיכיאטרי ומחסומים בקבלת שירותי בריאות. 

מחקרים מורים כי התערבות תזונתית הכוללת הדרכה 

לשינוי התנהגויות בריאות, יכולה לסייע ולשפר מדדי 

 בריאות בקרב אוכלוסייה זו.  

 

  

 

 מתקיים מוחלשות״ אוכלוסיות למען ״דיאטניות הקורס

 הסטודנטים ראשוןה בסמסטר. סמסטרים שני במשך

 בקרב תזונתית להתערבות מודלים של מגוון לומדים

. הנפש נפגעי אוכלוסיית על בדגש, מוחלשות אוכלוסיות

 הנותנים בארגונים משתלבים הסטודנטים השני בסמסטר

 אנוש עמותת כדוגמת) זו לאוכלוסייה וסיוע שירותים

 פרויקט או מיזם ויוזמים( בקהילה נפש לנפגעי המסייעת

 מתקיימים הקורס במסגרת. שעות 20-כ של בהיקף רתיחב

 את ניתחו הסטודנטים בהם קבוצתיים מפגשים גם

 מושגים לאור בהן ודנו המעשית מהפעילות החוויות

 בתמונות לראות שניתן כפי. הקורס בראשית שנלמדו

 בחרו הסטודנטים מרבית, א"תשפ ל"משנה המצורפות

 של חברתיים ניםמועדו או בהוסטלים הפרויקט את לקיים

 .אנוש עמותת

 
הכנת ארוחה בריאה ביחד עם משתקמים בתמונה: 

 במועדון אנוש
 

 

      

 

"דיאטניות למען אוכלוסיות מוחלשות" -קורס משלב עשייה  

ברק-ד"ר רוני אלרן  

עדי יערן –עוזרת הוראה   
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 עזרים שהוכנו על ידי הסטודנטים בקורס-בתמונות 
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  מטרות:

מטרת המחקר הנוכחי הינה לזהות הבדלים בעמדות 

ובאמונות לגבי אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז בקרב 

אימהות ומורות ערביות ויהודיות, על מנת להבין מה 

משפיע על החלטת אימהות לילדים עם הפרעות קשב 

 , לפנות לאבחון וטיפול בילדן.ADHDכוז ורי

 

 :שיטות

ראיונות עומק עם אימהות  23מחקר איכותני הכולל 

מורות  12-לילדים שאובחנו עם הפרעת קשב וריכוז ו

)ערביות ויהודיות( מבתי ספר יסודיים בצפון הארץ. 

תמלילי ראיונות העומק נותחו בשיטות איכותניות, 

 מעוגנת בשדה.המבוססת על עקרונות התיאוריה 

 

 תוצאות:

ניתוח הנתונים חשף ארבע תמות, המדגישות את השוני 

בין שתי  ADHD -בין אימהות ומורות בתפיסת ה

 ADHD( מידת המדיקליזציה של 1הקבוצות האתניות: )

הייתה שונה בין הקבוצות האתניות. אימהות ומורות 

יהודיות נטו לתפוס את הפרעת קשב וריכוז יותר כבעיה 

ת, בעוד שאימהות ומורות ערביות תפסו אותה יותר רפואי

( אימהות ערביות 2כהתנהגות חברתית בגיל הילדות; )

, ADHD-דיווחו על רגשות אשם ביחס לאבחון וטיפול ב

( 3בעוד שאימהות יהודיות חשו אהדה והבנה כלפי ילדן; )

בקרב אימהות ערביות, הסביבה החברתית משפיעה יותר 

( סטיגמטיזציה 4ודיות; וכן )מאשר בקרב אימהות יה

 דווחה רק על ידי אימהות ערביות.

 

 מסקנות: 

המחקר שלנו מצביע על כך שקיימים הבדלים אתניים 

שעשויים להסביר את ההבדלים  ADHDבתפיסה של 

 .ADHD-בשכיחות ובטיפול ב

 

 2021 -דוקטורטים בביה"ס לבריאות הציבור 

 

החלטת אימהות ערביות ויהודיות על פניה לאבחון וטיפול תרופתי בילדיהן המאובחנים עם הפרעות קשב 
 מחקר איכותני –( ADHDוריכוז )

 MHA ,אמאל שחאדה שיני-

 

 
 

 

 

  ר?למחק הרעיון נולד איך

בדת כרוקחת במשרד השנים האחרונות אני עו 13-ב

הבריאות. במסגרת תפקידי ובפיקוח על בתי המרקחת, 

בלטה לי מאוד העובדה שצריכת תרופות ממריצות 

( הרבה יותר ADHD)לטיפול בהפרעות קשב וריכוז 

שכיחה בחברה היהודית בהשוואה לחברה הערבית. אחת 

השאלות שעלו בהקשר זה: איך הורים לילדים עם הפרעות 

בלים החלטה לפנות לאבחון וטיפול קשב וריכוז מק

 בילדיהם.

 

 :מדעי רקע

 שונה( ADHD) וריכוז קשב להפרעת בתרופות השימוש

 של השכיחות, בישראל. האתנית לקבוצה בהתאם, בעולם

 ילדים בקרב וריכוז קשב להפרעות ממריצים מרשמים

. ערבים ילדים בקרב מאשר ארבעה פי גבוהה יהודים

 של ועמדות תפיסות על שפיעלה עשויים אתניים הבדלים

 .ADHD-ב וטיפול אבחון לגבי ההורים

 אמאל שחאדה שיני
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 יושבנות, פעילות גופנית, ותפקוד קוגניטיבי במבוגרים

 
 RD, MPHטל גפני, -

 

 

 
 

 
 

 

 

פעילות גופנית מהווה חלק גדול מחיי במשך שנים רבות. 

לאחר שרכשתי ניסיון כדיאטנית קלינית וספורט, הייתי 

 -מוכנה לאתגר הבא והחלטתי לשלב תחומי עניין נוספים

לכן, ללמוד ולעסוק  .מחקר, מדע וסטטיסטיקה

באפידמיולוגיה הייתה הבחירה הנכונה עבורי. עבודת 

תם של  ד"ר גלית וינשטיין ופרופ' כרם הדוקטורט, בהנחיי

שובל, עוסקת  בחקר הקשרים שבין  פעילות גופנית, 

התנהגות יושבנית וכושר גופני לבין תוצאים קוגניטיביים 

 וסיכון לדמנציה.

 

 Journal of -לאחרונה, תוצאות מהמחקר פורסמו ב

Aging and Physical Activity . המחקר שפורסם ומחקר

ערכים בשיתוף פעולה עם מכון קופר נוסף שבדרך, נ

 .לרפואה מונעת )טקסס, ארה"ב(

 

 יושבנות, פעילות גופנית, ותפקוד קוגניטיבי במבוגרים

בדק את הקשר שבין זמן ישיבה ופעילות  מחקר חתך

גופנית לבין ירידה ביכולת הקוגניטיבית במבוגרים בגילאי 

ות (. באמצעות רגרסיות לוגיסטיN=3,780שנים ) 55-87

מרובות נבדקו הקשרים העצמאיים והאינטראקציות שבין 

זמן ישיבה ופעילות גופנית לבין ציון במבחן קוגניטיבי 

 MoCA (Montreal Cognitive Assessment scores .)

נקודות מעיד על יכולת קוגניטיבית  30-26של  MoCAציון 

נקודות מעיד על יכולת  26-תקינה ואילו ציון נמוך מ

ת נמוכה שעבורה יש לעשות ברור קליני נוסף. קוגניטיבי

           נמצא שמשתתפים עם זמן ישיבה ארוך במשך היום

% מסך כל שעות העבודה, לימודים או פנאי( היו 75 ≤) 

לליקוי   (CI 1.19,2.17 95%) 60%-בסיכון גבוה ב

קוגניטיבי, לעומת משתתפים עם זמן הישיבה הנמוך 

למשתנים מבלבלים ולפעילות ביותר, וזאת לאחר תיקנון 

 גופנית.

 

בדומה, ולאחר תיקנון לזמן ישיבה, משתתפים שלא עמדו 

בהמלצות האמריקאיות לפעילות גופנית היו בסיכון גבוה 

( לליקוי קוגניטיבי לעומת CI 1.06,1.53 95%) 27%-ב

משתתפים שעברו את ההמלצות. לאחר ריבוד לקבוצות 

שנים( אשר  64-55ר )הצעירה יות גיל, נמצא כי הקבוצה

הייתה בסיכון מוגבר ליכולות  דיווחה על זמן ישיבה ארוך

 87-65קוגניטיביות נמוכות ואילו בקבוצה המבוגרת יותר )

שנה( לא נמצאה עדות לקשר. הסיכון הגבוה ביותר לליקוי 

קוגניטיבי נמצא בקרב משתתפים עם זמני ישיבה ארוכים, 

צעו. מסקנת המחקר בלי קשר לרמת הפעילות הגופנית שבי

הייתה, שמשך זמן ישיבה ממושך ורמות נמוכות של 

פעילות גופנית הן גורמי סיכון עצמאים ליכולת 

קוגניטיבית נמוכה. עם זאת, לישיבה ממושכת עלולות 

להיות השלכות שליליות על התפקוד הקוגניטיבי בין אם 

 האדם מבצע פעילות גופנית רבה או לא. 

 

 

 

 

 טל גפני 
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