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שנת תשפ"ג נפתחת בסימן של
צמיחה של בית הספר לבריאות
הציבור, הניכרת בסגל האקדמי
הגדל ובפתיחת התמחויות
חדשות. השנה, הצטרפו לסגל
שלנו מומחים לקידום בריאות –
ד"ר מיקה מורן, אפידמיולוגיה –
פרופ' סטיבן לוין, וסטטיסטיקה –
ד"ר יובל נוב. הם הביאו עמם
הקמה של קורסים חדשים
ומעניינים שמשקפים את אופיו
הרב מקצועי והרב תחומי המיוחד
של בית הספר לבריאות הציבור
בחיפה. ד"ר מיקה מורן, מרחיבה
את היריעה של קידום בריאות
לסביבות מקדמות בריאות ובנות
קיימא. פרופ' סטיבן לוין, הכניס
את תחום בריאות הנפש והדגיש
את חשיבותו בבריאות הציבור,
לצד העמקת שיטות מחקר
אפידמילוגיות.  ד"ר יובל נוב,
מעשיר את קורסי הסטטיסטיקה
של בית הספר, מקדם את מגמת
ביוסטטיסטיקה ומלווה
סטודנטים למחקר בתהליך

החשיבה של עיבוד הנתונים. 

ברוח החדשנות של בית הספר,
נפתחה השנה התמחות ראשונה
מסוגה בישראל בתחום של
ביואתיקה ובריאות הציבור,
בהובלתה של ד"ר עו"ד מאיה פלד
רז. מטרת ההתמחות הנה קידום
שילובה של החשיבה האתית
בתהליכי קבלת החלטות מדיניות
בריאות ברמת השונות, החל
ממדיניות טיפול פרטנית, עבור
במוסדית וכלה ברגולציה
שלטונית. הלימודים בתוכנית
משלבים היכרות מעמיקה עם
מערכת הבריאות בישראל,
מאפייניה וצורכיה היחודיים, עם
מושגי יסוד פילוסופיים,
תיאוריות מוסר ועקרונות
הביואתיקה ורגולציית הבריאות
הישראלית. ההתמחות שמה דגש
לממשק בין כל תחומים אלו
ומעניקה כלים לשילובם בעבודת

השטח. 
 

לכבוד פתיחתה של ההתמחות
נערך ביולי השנה כנס בנושא
"אתיקה ורגולציה של מחקר עם
בני אדם" בשיתוף עם החוג
לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה.
נשאו דברי פתיחה  פרופ' דני
סטטמן, ראש החוג לפילוסופיה,
הפקולטה למדעי הרוח,
אוניברסיטת חיפה, ד"ר שגית
מור, ראש המרכז לבריאות,
משפט ואתיקה, הפקולטה
למשפטים, אוניברסיטת חיפה.
הגיעו לשאת דברים מומחים
ומובילי דעה ממסגרות שונות
מכל הארץ כולל משרד הבריאות,
הצבא, קופות החולים, משרד
החינוך, וחוגים אחרים
באוניברסיטת חיפה- סיעוד

ואנתרופולוגיה. 
 

דבר ראשת ביה"ס
 

פרופ' שירה זלבר-שגיא
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השנה נחגוג את הסינוף של
לשכת הבריאות המחוזית בחיפה
לפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות באוניברסיטת חיפה
ואת שיתוף הפעולה ארוך השנים
עם בית הספר לבריאות הציבור.
בתאריך 6 לפברואר 2023 ייערך
כנס חגיגי ראשון לציון הסינוף
החשוב הזה. סינוף בין בית הספר
לבריאות הציבור של אוניברסיטת
חיפה לבין לשכת הבריאות
המחוזית חיפה מהווה דרך
להכרות שוטפת ישירה עם
מדיניות משרד הבריאות ודרכי
יישומה, והוספת שדה להתנסות
מעשית וביצוע מחקרים שבסיס
המידע שלהם נמצא בלשכת
הבריאות (דיווח מחלות מדבקות,
רשומות תחנות טיפת חלב ועוד).

 
השנה, יש לנו את הכבוד לארח
את הכנס השנתי של איגוד
רופאי בריאות הציבור ובתי
הספר לבריאות הציבור, שייערך
ב- 11 ביוני 2023. הכנס יכלול
הרצאות מרתקות של מובילי
דעה, מומחים וקובעי מדיניות
בתחומים מגוונים בבריאות
הציבור, סדנאות בעברית
ובאנגלית, תוך מפגש בין כל
אנשי בריאות הציבור על כל

תחומיה בישראל. 
 
 
 

לבית הספר פעילות בינלאומית
ענפה, ודוגמא מצוינת לכך היא
פרויקט הארסמוס בו אנו
שותפים. בית הספר לבריאות
הציבור זכה במימון האירופי של
Erasmus+ עבור פרויקט משותף
תלת-שנתי עם בתי ספר לבריאות
הציבור בישראל ואירופה לתכנית
Sharing European שכותרתה
Educational Experience in

Public Health for Israel
 (SEEEPHI).  מטרת הפרויקט
היא להגביר את כוח העבודה
בבריאות הציבור בישראל
באמצעות שיתוף הניסיון
האירופאי. הפרויקט מובל על ידי
איגוד בתי הספר לבריאות הציבור
(ASPHER) באזור אירופה
ושמונה מוסדות להשכלה גבוהה
בישראל ואירופה: אוניברסיטת
בן-גוריון, האוניברסיטה העברית,
אוניברסיטת חיפה, המכללה
האקדמית אשקלון, אוניברסיטת
מאסטריכט (הולנד), אוניברסיטת
קורק (אירלנד), אוניברסיטת
הצלב האדום השוודי (שבדיה)
Jagiellonian ואוניברסיטת
(פולין). בנוסף, גם איגוד רופאי
בריאות הציבור בישראל שותף

לפרויקט. 
במסגרת הפרויקט אנו בונים עם
שותפינו, פלטפורמה מקוונת
שתעזור לאנשי בריאות הציבור
למצוא תעסוקה בתחומם.
הפלטפורמה מתוכננת לעלות
לאוויר בכנס השנתי של איגוד
רופאי בריאות הציבור ובתי הספר
לבריאות הציבור ביוני 2023.
SEEEPHI השותפים מפרויקט
ישתתפו בכנס וביריד תעסוקה

חגיגי שילווה את הכנס. 
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ביה"ס העניק השנה תעודת הצטיינות ופרס דוקטורנט מצטיין 
לחמישה דוקטורנטים שפרסמו בעיתוני Q1 לפחות מאמר מדעי אחד מהדוקטורט שלהם. 

 
 

מאחלים לכל הסטודנטים שלנו החדשים והממשיכים, שנת לימודים פורייה ומהנה, הרבה תובנות
חדשות וחוויה מהנה אתנו הסגל האקדמי והמנהלי! 

 
בתמונה, מחזור תשפ"ג, בהצלחה! 

 

בתמונה טקס הענקת התעודות לסטודנטים והמנחים הגאים 
פרופ' מנפרד גרין, פרופ' ענת גסר אדלסבורג ואנוכי. 

 

שלכם, שירה

עבד אלהאדי שחברי נור
פאר ויקטוריה
ביטון כהן ריקי

גלובוס ענבל
איבנקובסקי-וכקמן דנה

 

 

אלו שמות הסטודנטים המצטיינים, 
גאים בכם!
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נעים להכיר: פרופ' סטיבן לוין

נטילת חומצה
פולית במהלך

ההיריון מפחיתה
את הסיכוי
לאוטיזם

באמצעות השפעה
מיטיבה על

התפתחות המוח

 

שמי סטיבן לוין ואני פרופ' מן המניין באוניברסיטת חיפה, מומחה
בפסיכולוגיה ניסויית. 

למעלה מ-15 שנים אני עוסק ביישום טכניקות סטטיטיות
מתקדמות, בעיקר ב-R, על מנת לבחון אפדימיולוגיה פסיכיאטרית,
בדגש על הפרעות נוירו- התפתחותיות ונוירו-דג'נרטיביות (מחלות

ניווניות). 
בשנת 2011 הועלתי לדרגת פרופ' לאחר שפירסמתי למעלה מ-120
מאמרים בכתבי עת נחשבים כגון BMJ ו-JAMA PSYCHIATRY וכן
יצרתי שותפויות הנמשכות למעלה מעשור עם עמיתים מארה"ב,

גרמניה ושוודיה. 
במסגרת הפוסט-דוקטורט שלי עסקתי בניתוח ניסויים קליניים

ותצפיות בחולי סכיזופרניה. 
 

המחקר הנוכחי שלי מתמקד באפידמיולוגיה פסיכיאטרית
ופסיכומטרית, במטרה לזהות גורמי סיכון וגורמים מעכבים
בהפרעות על הקשת האוטיסיטית, סכיזופרניה ודמנציה. במחקרי,
ביקשתי לזהות גורמים הוריים המעלים את הסיכון של ילדים לפתח
הפרעות נוירו-התפתחותיות. למשל, גילינו כי נטילת חומצה פולית
במהלך ההיריון מפחיתה את הסיכוי לאוטיזם באמצעות השפעה

מיטיבה על התפתחות המוח.
 

בהקשר של סכיזופרניה, אני מעוניין לזהות את גורמי הסיכון
ולבחון את ההטרוגניות של מחלה זו. לבסוף, אני מבקש לזהות
גורמי סיכון ניתנים לשינוי לפיתוח דמנציה, למשל נטילת תרופות

נוגדות דיכאון, אופיאדים ורמות חומצה פולית בדם. 
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המחקר שלי חותר
להבין את הקשר בין

מאפייני הסביבה
הפיסית לבין

התנהגויות בריאות
ותוצאי בריאות

 נלווים
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נעים להכיר: ד"ר מיקה מורן

לאורך השנים, התנסיתי במחקרים
בקני מידה גיאוגרפיים מגוונים, החל
ממרחבי פעילות של יחידים (לדוג':
מסלולי הליכה לבית הספר, אזורי
משחק של ילדים), דרך שכונות
מגורים וכלה באזורים מטרופולינים

נרחבים. 
בהשראת המודל הסוציו-אקולוגי
לקידום בריאות, המחקר שלי חותר
להבין את הקשר בין מאפייני הסביבה
הפיסית לבין התנהגויות בריאות
ותוצאי בריאות נלווים, זאת תוך
התמקדות בשתי שאלות עיקריות: (1)
כיצד הפיסית הפיסית שבה אנו חיים
יכולה לעודד התנהגויות בריאות
ולשפר את בריאות הפרט והציבור? ו-
(2) האם וכיצד ניתן להסביר פערים
בתוצאי בריאות באמצעות פערים
בסביבות חיים? השאלה הראשונה
מנחה את המחקרים שלי על סביבות
Activity) ידידותיות לפעילות גופנית
friendly environments), בעוד
שהשנייה עמדה במוקד המחקר שלי
על השטחים ירוקים, בריאות

והאי-שוויון בבריאות.

אני מאמינה שהסביבות שבהן אנו
חיים מעצבות במידה רבה את
הבחירות ההתנהגותיות שלנו ולכן
יכולות לשמש כפלטפורמה
קוסט-אפקטיבית לתוכניות התערבות
לקידום בריאות. ברוח זו, לאורך
השנים פיתחתי עניין בסביבות
מקדמות בריאות – תת תחום בקידום
בריאות המתמקד בגורמי בריאות
סביבתיים וחברתיים. במחקרים שלי
אני משלבת גישות תיאורטיות
ומתודולוגיות מתחומי הסביבה
והבריאות, אשר רכשתי במהלך
לימודי לתואר שני בבריאות הציבור
(אוניברסיטת חיפה, המחזור הראשון
של בית הספר) ולימודי תואר שלישי
בתכנון ערים ואזורים (הטכניון).
שיטות המחקר שלי מגוונות וכוללות
שיטות כמותניות (למשל ניתוח
מרחבי, רגרסיות מרובות רמות)
ואיכותניות (למשל שיחה בהליכה,
ראיונות עומק, ומיפוי קוגניטיבי).
מחקריי מתמקדים באוכלוסיות שונות
בישראל (ילדים, נוער, מבוגרים, מגזר
יהודי וערבי) ובשנים האחרונות
עסקתי במחקר גם באמריקה

הלטינית. 



סביבות ידידותיות

לפעילות גופנית

מאופיינות בהליכתיות

(walkability)

ונגישות גבוהה

לשטחים פתוחים

ולמרחבי פנאי.
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סביבות ידידותיות לפעילות גופנית
(activity friendly environments)

סביבות ידידותיות לפעילות גופנית
(walkability) מאופיינות בהליכתיות
ונגישות גבוהה לשטחים פתוחים
ולמרחבי פנאי. סביבות אלו חשובות
לילדים במיוחד בזמנינו לאור אורח
החיים היושבני ושיעורי ההשמנה
הגבוהים. במחקר הדוקטורט שלי
הליכתיות שכונתית נמדדה על ידי:
צפיפות, נגישות ליעדים (חנויות,
מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים
פתוחים) וקישוריות רחובות גבוהה
(high street connectivity). המחקר
העלה ממצאים סותרים: מחד,
הליכתיות שכונתית גבוהה מעודדת
הליכה, אך באותה עת, הליכתיות
מעכבת אופניים ואינה משפיעה כלל
על משחקי חוץ של ילדים. ממצאים
אלו, המצביעים על פערים בצרכים
הסביבתיים של פעילויות שונות,
מעלים את הצורך בהבחנה מבדלת
,(walkability) בין: הליכתיות
רכיבתיות (bikeability) ומשחקיות

 (playability)
Moran, Plaut & Baron-Epel,)

 .(2016
מגוון שאלות נוספות נבעו מהמחקר
הזה, לדוגמא, כיצד אלמנטים
סביבתיים ברמת הרחוב יכולים
להשפיע על המסלולים שאותם ילדים
בוחרים? בדקתי שאלה זו באמצעות
ניתוח מסלולים ליעדים יום-יומיים
כמו בית ספר, מתנ"ס או פארק, זאת
תוך השוואה בין שכונות עירוניות
Moran, Rodriguez &) ופרבריות
Corburn, 2018). נמצא שילדים
שמתגוררים בשכונות עם צפיפות
צמתים גבוהה הולכים בתדירות גבוהה 

יותר, אבל הם בוחרים במסלולים
שלאורכם מעט צמתים. הממצאים
מצביעים על פרדוקס אקולוגי לפיו
קישוריות רחוב בקנה מידה שכונתי
מעודדת הליכה (על ידי אפשור דרכים
ישירות וקצרות בין יעדים), אבל ברמת
המסלול, ריבוי צמתים דווקא מעכב
הליכה (על ידי הגברת החשיפה לכלי
רכב בצמתים). ממצאים אלו מעלים
אתגר תכנוני חשוב, הנובע מהצורך
לשלב בין הליכתיות גבוהה לבין

בטיחות בדרכים. 

קבוצת גיל נוספת שמסקרנת אותי
היא מבוגרים בגיל זיקנה. לאור
הירידה בניידות וריבוי השעות שאנו
מבלים בבית בתקופת חיים זו, קידום
שכונות הליכתיות הינו משמעותי
לקידום בריאות במיוחד בגיל זה.
כשסקרתי ספרות איכותנית על
הקשר בין סביבות בנויות ופעילות
Moran et al.,) גופנית בגיל זיקנה
2014) מצאתי שצרכים סביבתיים
הייחודיים לגיל זיקנה נמצאו
במחקרים שהשתמשו בשיטות
walk) מרחביות, כגון: שיחה בהליכה
along interview), תצפיות, מציאות
מדומה ו-photo voice. שילוב שיטות
מרחביות מסייע בהבנה מעמיקה של
הקשר סביבה-בריאות. מסקנה זו
יישמתי במחקר הבא שערכתי
באמצעות ראיונות שיחה בהליכה.
במהלך הראיונות, אזרחים ותיקים
הלכו בסביבת מגוריהם ותיעדו
אלמנטים סביבתיים המעודדים/
מעכבים הליכה באמצעות יישומון
The Stanford) מבוסס טאבלט

(Healthy Discovery Tool
 .(King et al., 2016)

https://www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/556
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361920918301305
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25034246/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27525309/
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ניתוח הנתונים כלל הצלבה בין
נרטיבים של 48 משתתפים מחיפה
לבין מאפייני הסביבה האובייקטיביים
כפי שנמדדו באמצעות מערכות מידע
גיאוגרפיות (ממ"ג). בשכונות במצב
כלכלי נמוך דווח על ריבוי חסמים
להליכה ותועדו מסלולי הליכה קצרים
יותר שלאורכם פחות צמחייה.
בשכונות במצב כלכלי בינוני-גבוהה
דווח על ריבוי זרזים להליכה ותועדו

מסלולים ארוכים עם ריבוי צמחייה. 
 

ממצאים אלו מצביעים על אי-שוויון
בנגישות לסביבות מקדמות בריאות
לאזרחים ותיקים ומעלים את הצורך
בנטיעת עצים בערים כאסטרטגיה

לקידום בריאות לכל. 

טבע עירוני, בריאות ופערים
בבריאות

בשנים האחרונות הרחבתי והעמקתי
את העניין המחקרי שלי בטבע עירוני
כסביבה מקדמת בריאות במסגרת
מחקריי באוניברסיטת ברקלי
שבקליפורניה. לקחתי חלק במחקר
בינלאומי לחקר בריאות עירונית
.(SALURBAL) באמריקה הלטינית
באחד המחקרים בחנתי את
הפוטנציאל של טבע עירוני כגורם
המצמצם פערים בבריאות. פוטנציאל
זה נוסח זה מכבר כ"היפוטזת
האקוויגנזה של שטחים ירוקים
The equigenesis) "פתוחים
.(hypothesis of greenspaces
המחקר מבוסס על רישומי המוות בין

השנים 2012-2016 עבור 671 ערים 

מתוך 28 אזורים מטרופוליניים ב-9
Moran) מדינות באמריקה הלטינית
et al., 2021). תוצאות המחקר הראו
קורלציה בין רמות השכלה גבוהות
לבין תוחלת חיים גבוהה ותמותה
סציפית נמוכה, ובכך המחקר מאושש
פערים בבריאות הידועים זה מכבר
באמריקה הלטינית. עם זאת, התקבלו
ממצאים מעורבים לגבי השערת
האקוויגנזה. ההשערה אוששה עבור
תמותה מאלימות, אבל לא עבור
תוחלת חיים ותמותה ספציפית אחרת.
לדוגמה, בקרב גברים, כל עלייה של
יחידה אחת בהשכלה הייתה קשורה
לירידה של 16% בתמותה מאלימות
באזורים הפחות ירוקים, אך רק
לירידה של 8% בלבד באזורים

הירוקים. 

נטיעת עצים בערים

כאסטרטגיה לקידום

בריאות לכל

https://drexel.edu/lac/salurbal/overview/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753000/
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תוצאות אלו תומכות בהשערת
האקוויגנזה בכך שהראו שבאזורים
ירוקים מצטמצם אי-השוויון בתמותה
הקשורה לאלימות. מאידך, ממצאים
אחרים מראים שבאזורים ירוקים
דווקא גדלים הפערים בתוחלת חיים
ובתמותה קרדיו-וסקולרית, כפי שניתן
לראות בגרף שלהלן. על אף
הממצאים המעורבים, מדיניות יירוק
עירונית חשובה לקידום הבריאות, אך
היא צריכה לקחת להיעשות תוך
שאיפה לצמצום הפערים בבריאות
(לדוגמא: על ידי הבטחת נגישות לכל

למרחבי פנאי איכותיים ובטוחים). 

מדיניות יירוק

עירונית חשובה

לקידום הבריאות,

אך היא צריכה לקחת

להיעשות תוך

שאיפה לצמצום

הפערים בבריאות
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לסיום, 
כבוגרת המסלול הראשון בבית הספר לבריאות הציבור במגמת קידום בריאות,
זכיתי לקחת חלק בתקופה מיוחדת ומעוררת השראה של צמיחה והתפתחות.
במסגרת עבודתי לצד פרופ' אורנה בראון-אפל התנסיתי במחקר מגוון בנושאים
המחברים היבטים שונים של סביבה, התנהגויות ובריאות. כמו כן, היתה לי
הזדמנות לעבוד לצד פרופ' רפי כראל (ז"ל) ולהיחשף למחקריו על היבטים שונים
של בריאות הסביבה, וכן לפעילותו ההתנדבותית כרופא באפריקה. אל תחום
המחקר שלי התוודאתי לראשונה בקורס אורחות חיים שבמסגרתו פרופ' רונית
אנדוולט לימדה על תחבורה פעילה – המרת נסיעות בהליכה, רכיבת אופניים
ושימוש בתחבורה ציבורית – גורם מרכזי במחקר על סביבות מקדמות בריאות,
אשר היווה ועודנו מהווה מושא למחקרים רבים שבהם אני עוסקת. לאור זאת, אני
חשה שמחה כפולה ומכופלת להצטרף לסגל בית הספר לבריאות הציבור,

הצטרפות שהיא כמו חזרה הביתה אל כור מחצבתי. 
 



נעים להכיר: ד"ר יובל נוב

תרומות אלה שונות מאד, בכמה
היבטים חשובים, מתרומות דם
ומתרומות איברים סולידיים (כגון לב,
כליה, וכבד). אני מתעניין בדרכים
לשפר את תהליך איתור התורמים,
תוך שימת לב להשלכות הרפואיות
ולעלויות הנלוות לתהליך קבלת

ההחלטות.
 

שיתפתי פעולה עם חוקרים רבים
בארץ ובעולם, בין השאר
מאוניברסיטת סטנפורד, מכון מקס
פלאנק, האוניברסיטה הלאומית של
סינגפור, אוניברסיטת מנצ'סטר
והטכניון, וכן עם רופאים מבית

החולים רמב"ם ומבני ציון.
 

בעבודתי אני משתמש באופן נרחב
בשפת התכנות R, שהיא שפה
חינמית וכתובה בקוד פתוח,
שפותחה במיוחד עבוד סטטיסטיקה
והסתברות. לימדתי קורסי תכנות ב-
R מספר רב של פעמים
באוניברסיטת חיפה, וכן העברתי
סדנאות ב-R עבור חוקרים ממגוון

תחומים.
 
 

הסתברות ריתקה אותי מילדות. אני
זוכר כיצד בעקבות הרהורים על
משחק השש-בש, גיליתי בכוחות
עצמי כמה חוקי הסתברות פשוטים.
לימים, כשלקחתי בשנה השנייה
בלימודיי בטכניון את הקורס
האקדמי הראשון שלי בהסתברות,
ידעתי סופית שמצאתי את התחום

שמעניין אותי.
 

בהמשך הדרך השלמתי תואר שני
ודוקטורט, שניהם באוניברסיטת
סטנפורד שבקליפורניה, ולאחר סיום
הדוקטורט שהיתי שנתיים
באוניברסיטת ניו יורק. בשנת 2006
חזרתי לארץ, לחוג לסטטיסטיקה
באוניברסיטת חיפה, ובתחילת שנה
זו (תשפ"ג) עברתי לבית הספר

לבריאות הציבור באוניברסיטה.
 

בעבודתי המחקרית אני משלב
יישומים של סטטיסטיקה, הסתברות
וחקר ביצועים עבור בעיות ושאלות
ממדעי החיים ורפואה. נושא
המעניין אותי לאחרונה הוא מערך
המידע והתפעול של מאגרי הנתונים

העולמיים עבור תרומות מוח עצם. 
 

מאז שנת 2019 אני חבר במועצת
האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה,
שמטרתו היא לקדם, לפתח, להפיץ
וליישם סטטיסטיקה והסתברות

בישראל. 
 

בשנת הלימודים הזו (תשפ"ג) אלמד
בבית הספר לבריאות הציבור קורס
בשם "חשיבה סטטיסטית", שיעסוק
בעקרונות מנחים של שימוש נאות
בסטטיסטיקה ובכשלים נפוצים
בניתוח נתונים, בדגש על מחקר
רפואי, ותוך שימוש מינימלי
במתמטיקה. בנוסף, אלמד את
הקורס "ביוסטטיסטיקה ג'", הכולל
היכרות עם חבילות R מתחום
 הביוסטטיסטיקה, והמיועד
.R-לסטודנטים בעלי רקע בסיסי ב
דרך קורס נוסף, אני מלווה מספר
תלמידי תואר שני ודוקטורט בבית
הספר בניתוח הסטטיסטי הדרוש

למחקריהם.  
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תוכנית ההתמחות החדשה ב"ביואתיקה ובריאות הציבור"
 

ד"ר עו"ד מאיה פלד רז, ראש תוכנית התמחות בביואתיקה ובריאות הציבור

עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג
הצטרפו לבית הספר לברה"צ 9 סטודנטים
חדשים, שהחלו את לימודיהם בתוכנית
ההתמחות החדשה בביואתיקה ובריאות

הציבור.
התוכנית, שדומות לה מתקיימות במיטב
האוניברסיטאות ברחבי העולם,  הינה
היחידה בנוף תוכניות הלימודים בברה"צ
בישראל, וייחודית ככלל באקדמיה
בישראל, בשילוב אותו היא מיישמת בין
היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות
בישראל, מאפייניה וצורכיה היחודיים, עם
מושגי יסוד פילוסופיים, תיאוריות מוסר
ועקרונות הביואתיקה ועם רגולציית
הבריאות הישראלית – תוך מתן דגש
לממשק ביניהם ומתן כלים לשילובם

בעבודת השטח.
 

מחשבות ראשוניות על הקמת ההתמחות
בביואתיקה עלו כבר בשנת 2019, אך
הקמתה זכתה לדחיפה משמעותית על
רקע מגפת הקורונה, והתובנות שעלו
במהלכה, לגבי חשיבות האתיקה וההבנה
המשפטית בתהליכי קבלת החלטות

בבריאות ובבריאות הציבור.

למה נדרשת בכלל התמחות בביואתיקה
ורגולציה של בריאות?

 
ביואתיקה היא ענף של האתיקה הכללית,
אשר מיישם תורות ועקרונות אתיים
כלליים לבעיות הנוגעות לבריאות האדם,
לבריאות הציבור ולכל תחומי מדעי החיים
ומדעי הבריאות. המחקר בתחום זה עוסק
בדילמות מכל שלבי החיים, דרך נושאים
של אתיקה ביחסי מטפל-מטופל וכלה
בסוגיות של צדק חלוקתי וקבלת החלטות

מדיניות בבריאות הציבור. 
 

ביואתיקה הנה במקביל מרכיב עיקרי בכל
עשייה טיפולית, קבלת החלטות מדיניות
וכתיבת נהלים במערכת הבריאות, מחקר
בבני אדם, והכשרת סטודנטים במקצועות

הבריאות. 
ההכרה בחשיבות שילובה של חשיבה
אתית והביקוש לבעלי הכשרה ייעודית
בביואתיקה במערכת הבריאות בישראל,
עולים משמעותית בשנים האחרונות,

והודגשו עוד יותר בתקופת הקורונה.
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מומחיות בביואתיקה נדרשת בין היתר
בוועדות האתיקה הקליניות כמו גם
המחקריות במערכת הבריאות, והנה כלי
חיוני להבנת ויישום ראוי של חקיקה
ונהלים. העמקת והרחבת ההכשרה
האתית בקרב העובדים במערכת, תאפשר
התנהלות טיפולית טובה יותר, תוך
הפחתת תופעת הסטרס האתי, המאפיינת
את עבודתם של מטפלים רבים במערכת,
והנובעת ממצב מתמשך של ספקות

באשר למוסריות התנהלותם. 
 

בנוסף להיכרות עם גוף היידע וכלי
החשיבה האתיים עם הבנה של מנגנונים
וכלי משפטיים, מבקשת התוכנית לקדם
הבנה של ההכרעות האתית שבבסיס
הרגולציה של מערכת הבריאות בישראל,
ושל ההשלכות המשפטיות של תהליכי
קביעת המדיניות על מערכת הבריאות,

העובדים בה וצרכנייה.
 

במקביל להקניית כלים אתית ומשפטיים
לבעלי המקצועות הטיפוליים, פועלת
התוכנית גם "בכיוון ההפוך" – להקניית
ידע על מערכת הבריאות, מאפייניה
וצרכיה, למשפטנים הפועלים כבר
במסגרתה או המבקשים להשתלב בה.
ידע מסוג זה הינו חיוני, לאור התרחבות
מערכי הייעוץ המשפטי במוסדות
הבריאות השונים, והעלייה בשנים
האחרונות בדרישה להכשרת משפטנים
בנבכי מערכת הבריאות, ובמורכבויות

הייחודיות העולות במסגרת מערכת זו.
 

אז מה לומדים בתוכנית?
 

עם סיום הסמסטר הראשון לתוכנית,
שמקנה לסטודנטים היכרות ראשונית עם
מערכת הבריאות, עם עקרונות בריאות

הציבור ועם כלים אפידמיולוגיים

וביוסטטיסטיים, מתמקדת ההוראה
במסלול בהקניית כלים לחשיבה ודיון
אתיים, תוך מעבר מהכללי – מבוא
לאתיקה ותיאוריות מוסר,אל הממוקד
יותר –ביואתיקה, ומשם לדיונים
ספציפיים בסוגיות של התנהלות

טיפולית וטכנולוגיות בריאות. 
 

במקביל מפנה מסלול ההתמחות את
הזרקור אל המעטפת הרגולטורית
והשיפוטית, המכווינה התנהגות
במערכת הבריאות, תוך היכרות, דיון
והקניית כלים ביקורתיים בהקשרה
של חקיקה ופסיקה מרכזיים, הנוגעים
למערכת יחסי מדינה – אזרח, מערכת
יחסי מטפל – מטופל, מחקר בבני
אדם, בריאות הסביבה, מבנה מערכת
הבריאות ויחסי השחקנים השונים
בתוכה (משרד הבריאות/בתי

חולים/קופות וכו') וניהול סיכונים.
 

למי מיועדת התוכנית?
התוכנית מיועדת לבעלי מקצועות
טיפול, אדמיניסטרציה ומשפט,
הפועלים במסגרת מערכת הבריאות
בישראל, או המעוניינים להשתלב בה,
המתמודדים בשגרה עם תהליכי
קבלת החלטות מורכבים – בין אם
ברמת הקליניקה והשטח, ובין אם
ברמת הניהול ברמות השונות

והמדיניות הציבורית.
כיום לומדים בתוכנית סטודנטים
ממקצועות הרפואה, הסיעוד, המנהל
הרפואי וטיפול החירום בשטח
(פרמדיק) – אשר ישתלבו בהמשך
בעשיה בשטח כמו גם במחקר

אקדמי.
 

בהצלחה לכולם.
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האם ועידות האקלים יצילו את העולם?
 
 

ד"ר מיה נגב, נציגת ביה"ס לבריאות הציבור בועידת האקלים 2022 
שארם א-שייח', מצרים

בנובמבר האחרון התכנסה בפעם ה-27
ועידת האקלים של האו"ם. בוועידה זו
נפגשים נציגי כל מדינות העולם בדרגים
הבכירים ביותר, על מנת... להציל את
העולם! מדי שנה, מתכנסים נשיאים, ראשי
ממשלות, שרים ודיפלומטים למו"מ על
עתידו של כדור הארץ. על השולחן: כמה
גזי חממה תתחייב כל מדינה להפחית?
שינוי האקלים, או בשמו המעודכן "משבר
האקלים", הוא אחת הסכנות המרכזיות
לבריאות הציבור בתקופתנו. האטמוספירה
שעוטפת את כדור הארץ מורכבת מגזי
חממה כגון פחמן דו-חמצני, מתאן ואדי
מים ויוצרת את "אפקט החממה": חלק
מקרינת השמש נכנסת לתוך כדור הארץ
וחלק יוצא, וכך מתאפשר האקלים הנוח
לחיים על פני כדור הארץ. אבל, מאז
תחילת המהפכה התעשייתית בני האדם
פולטים יותר מדי גזי חממה מתעשייה,
תחבורה, ייצור חשמל ממקורות מזהמים
כמו פחם, נפט וגז "טבעי", ובכך מופר
האיזון וכדור הארץ מתחמם, וגם יש עלייה

חדה באירועי אקלים קיצוניים. 
בשנים האחרונות אנו עדים לשריפות ענק
מקליפורניה עד אוסטרליה, שטפונות
והצפות של כפרים שדות וערים בבנגלדש,
פקיסטאן וגרמניה, גלי חום קטלניים בכל
העולם (אפילו בקנדה השיא הגיע ל 49.6
מעלות), וגם גלי קור עז, סופות הוריקן
ובצורות – כולם הוחמרו בשל משבר
האקלים. שינוי אקלים גורם לעלייה
בתמותה, בתחלואה כולל מחלות נשימה,
לב ושבץ, פגיעה בבריאות הנפש, עלייה
באלימות כולל אלימות מגדרית וגלי הגירה

של מהגרי אקלים. 

כולם רוצים לעצור את משבר האקלים,
אבל כל מדינה רוצה שגם המדינות
האחרות יירתמו, ואף מדינה לא מוכנה

לשלם מחיר כלכלי יותר מאחרות. 
המטרה של ועידות האקלים היא לתאם
הפחתת פליטות בין המדינות. לאורך
השנים היו הישגים קטנים לצד כשלונות
מפוארים: העולם עדיין פולט מדי שיא
חדש של גזי חממה. עם השנים ועידת
האקלים הפכה עם השנים מאירוע של
משא ומתן על הפחתת פליטות לאירוע
פסגה שנתי ענק של 40,000 פוליטיקאים,
מדענים, אקטיביסטים, וגם לוביסטים של
תעשיות הנפט והדלק – השנה היו מעל
600 לוביסטים כאלה בוועידה, יותר מאשר
מספר החברים במשלחת המדינית הכי
גדולה, של ארה"ב, שבראשה עמד הנשיא

ביידן.   
 
 

חדר משא ומתן  בוועידת האקלים
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הוועידה היא אירוע חשוב שמייצר מפגשים ושיח, אבל יש גם ביקורת רבה על כמות פליטות גזי
החממה שהאירוע עצמו מייצר, בטיסות מכל העולם, הסעדה ובזבוז מזון, ויצירת מתחם ענק שנבנה
מהחולות לשימוש חד פעמי. השנה עיקר הביקורת נשמע ממדינות הדרום הגלובלי, שמייצר היסטורית
הכי מעט פליטות, אבל סובל מאירועי האקלים הכי קשים וחסר את החוסן הכלכלי ואת התשתית

להתמודד עם משבר האקלים.
 

מדינת ישראל הקימה השנה לראשונה ביתן בוועידה, בו הוצגו חדשנות ישראלית בתחומי הקלינטק,
מים, אנרגיה, חקלאות ועוד, אבל נשמעה גם ביקורת על כך שבישראל עדיין אין חוק אקלים, מחוייבות
להפחתת פליטות, תוכנית הערכות לשינוי אקלים או תקצוב לכך. ביום המדע הציגו מדענים
מהאקדמיה בישראל את מחקריהם, וגם אנחנו המשלחת מאוניברסיטת חיפה הצגנו מחקרים העוסקים

בהשפעת שינוי אקלים על בריאות הציבור. 
 

בנימה אישית, ניצלתי את ההזדמנות שהוועידה הייתה בשכונה שלנו במזרח התיכון, ונסעתי באוטובוס
ותחבורה שיתופית לשארם, כדי לחסוך את הפליטות של הטיסות. פגשתי מדענים מודאגים מכל
העולם, וגם נציגי עמים ילידים מקצוות תבל ששינוי האקלים כבר מכחיד את איזורי המחייה שלהם
ומאיים על הקיום והתרבות שלהם. מצרים, שהובילה את הוועידה, הצליחה להשיג החלטה על קרן
פיצויים למדינות הדרום הגלובלי (העולם המתפתח, מדינות עם הכנסה נמוכה-בינונית) שנפגעות הכי
קשה ואין להן אמצעים להתמודד, אולם השאלה כמה כסף יזרימו מדינות העולם לקרן ואיך הוא
יחולק, נותרה לדיון בוועידה בשנה הבאה שתתקיים באבו דאבי. קרן הפיצויים על הפסדים ונזקים
כתוצאה משינוי אקלים הייתה ההישג העיקרי בוועידה, ששוב נכשלה, משום שלא הצליחה להגיע
להסכמות בנוגע ליעדי הפחתת פליטות שאפתניים. זוהי תחזית מדאיגה במיוחד לעתידנו ועתיד
ילדינו. מההיבט של בריאות הציבור, מדיניות אקלים טובה תורמת גם לבריאות הציבור, ועלינו לפעול,
על ידי הפחתת שימוש ברכב פרטי וטיסות ומעבר לתחבורה ציבורית ופעילה וחופשות מקומיות,
צמצום בזבוז מזון והפחתת צריכת בשר ומעבר לתפריט עשיר בפירות ירקות וקטניות, צמצום קניות
וצרכנות ומעבר לחוויות משותפות, וקידום שתילת עצים לקירור העיר, חוסן אקלימי, ומעבר אנרגיות

מתחדשות ונקיות.
 
מיצג ואירוע צד בוועידת האקלים 
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SEEEPHI שיתוף פעולה אירופה-ישראל: פרוייקט
 

ד"ר דנה איבנקובסקי-וכקמן

בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת
חיפה קיבל את המימון האירופי של
Erasmus+ עבור פרויקט משותף תלת-שנתי
עם בתי ספר לבריאות הציבור בישראל ואירופה
Sharing European לתכנית שכותרתה
Educational Experience in Public Health
for Israel (SEEEPHI). מטרת הפרויקט היא
להגביר את כוח העבודה בבריאות הציבור
בישראל באמצעות שיתוף ניסיון חינוכי אירופי,
כולל הרמוניזציה, יכולת תעסוקה, מנהיגות
והסברה. הפרוייקט מובל על ידי איגוד בתי
הספר לבריאות הציבור באזור אירופה
(ASPHER) ושמונה מוסדות להשכלה גבוהה
בישראל ואירופה: אוניברסיטת בן-גוריון,
האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה,
המכללה האקדמית אשקלון, אוניברסיטת
מאסטריכט (הולנד), אוניברסיטת קורק
(אירלנד), אוניברסיטת הצלב האדום השוודי
(שבדיה) ואוניברסיטת Jagiellonian (פולין).
בנוסף, גם איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

שותף לפרויקט.
 

הצוות של אוניברסיטת חיפה כולל את פרופ'
שירה זלבר-שגיא, פרופ' אורנה ברון-אפל, פרופ'
מנפרד גרין, ד"ר מאיה פלד רז, ד"ר דנה

איבנקובסקי-וכקמן וינה דובדבני. 
 

במסגרת הפרויקט, צוות אוניברסיטת חיפה
משתף פעולה עם צוות של אוניברסיטת
Jagiellonian (פולין), במטרה לבנות
פלטפורמה מקוונת לבוגרי בתי הספר לבריאות
הציבור ולבעלי עניין בבריאות הציבור.
הפלטפורמה תספק מידע על משרות בבריאות
הציבור בישראל, תנגיש הצעות עבודה
לסטודנטים ובוגרים ישראלים ותאפשר לבעלי 

 

תפקידים במוסדות בריאות הציבור לגייס
עובדים. כדי להתאים את הפלטפורמה לצרכי
הבוגרים, חשוב היה ללמוד עוד על הנקודות

הבאות:  
1) איך הבוגרים מצאו את עבודתם?

2) האם יש פער במציאת עבודה
שהפלטפורמה תוכל לגשר עליו?

3) האם לימודי MPH עזרו לבוגר/ת למצוא
עבודה, לשפר ולהרחיב את הכישורים הנוכחיים

או לקבל קידום?
 

כדי לענות על שאלות אלו, ערכנו סקר בוגרים.
הסקר נשלח בדואר אלקטרוני ל-849 בוגרים
שסיימו תואר שני או דוקטורט בעשר השנים
האחרונות. מאה עשרים ושבע הגיבו (14.9%).
גילינו שתואר שני לא עזר הרבה במציאת
עבודה או בשינוי הגדרות התפקיד, ככל הנראה
מכיוון שרוב הבוגרים כבר מועסקים במערכת
הבריאות עוד טרם תחילת התואר. בנוסף עולה
מהסקר, כי סטודנטים פונים לרוב באופן
עצמאי למקום העבודה (40.0%) או מקבלים
עזרה מעמיתים (26.7%) או חברים (19.2%)
במציאת עבודה. עם זאת, 40% מהסטודנטים
מרגישים שהתואר עזר להם לקבל קידום
(בדרגה או בשכר) בעבודתם הנוכחית ו--50
60% מרגישים שהתואר עזר להם לתרום יותר
למקום עבודתם הנוכחי ולבצע את עבודתם
בצורה טובה יותר. 19 בוגרים הסכימו להשתתף

בראיון עומק. עד כה נערכו ארבעה ראיונות.
הפלטפורמה המקוונת מתוכננת לעלות לאוויר
בכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור
ובתי הספר לבריאות הציבור, שיתקיים
באוניברסיטת חיפה ב-11 ביוני 2023. שותפים
מפרויקט SEEEPHI מישראל ומאירופה,

ישתתפו בכנס.
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בתמונה: מפגש שותפים אשר התקיים בקרקוב, פולין בספטמבר 2022.

SEEEPHI שיתוף פעולה אירופה-ישראל: פרוייקט
 



הקשר בין תפקודים בינאישיים בקרב מטופלים
בריאטריים לבין הצלחת הניתוח בטווח הקצר והארוך:

מחקר מבוקר

תופעת ההשמנה נמצאת בסימן עליה מתמדת בעשורים האחרונים, בארץ ובעולם, 
ומעוררת דאגה ברמת בריאות הציבור. ניתוח בריאטרי מהווה היום את הטיפול
היעיל ביותר להשמנה חולנית (BMI> 40 ק"ג/מ2) ומשפיע על הירידה
המשמעותית ביותר במשקל. עם זאת כ - 20-35% מהמטופלים מתחילים לעלות
חזרה במשקל בין 18-24 חודשים מהניתוח. חוקרים וקלינאים ניסו להתחקות
אחר המאפיינים אשר יוכלו לנבא את הצלחת הניתוח לטווח הקצר והארוך. בין
הגורמים שנבדקו היו גורמים התנהגותיים, פיזיים, חברתיים, פסיכוסוציאליים,
כירורגיים ודמוגרפיים. עם זאת, למיטב ידעתנו, לא נבחנו סוגיות בתפקודים
בינאישיים. תפקודים בינאישיים כוללים בין היתר בטחון בהתקשרות, מיומנויות
בינאישיות ספציפיות (יכולת לתמוך באחר, יכולת להיות מעורב בחיי האחר,
יכולת להיות אסרטיבי, יכולת ליזום ולנהל שיחה, היכולת לבטא רגשות (באופן
שמותאם לסיטואציה החברתית), יכולת להתמודד עם ביקורת במצבים בין
אישיים, והיכולת להתמודד עם קונפליקטים). ניתן לבחון את אותן מיומנויות
בינאישיות בתחומי חיים שונים (עבודה, חברה ופנאי, מערכת יחסים עיקרית,
הורות ויחסים במשפחה הקרובה והרחוקה). תפקוד בינאישי נוסף בא לידי ביטוי
גם ביכולת לווסת רגשות (יכולת הבנה רגשית, שימוש באסטרטגיות של ויסות
רגשי, מודעות לרגשות, שליטה על דחפים, התנהגות מכוונת מטרה וקבלה של

תגובות רגשיות).  
 

ד"ר ענבל גלובוס, פרופ' יעל לצר ופרופ' ענת ברונשטיין - קלומק
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פרופ' יעל לצרפרופ' ענת ברונשטיין- קלומק

מחקרים בבי"ס לבריאות הציבור

ד"ר ענבל גלובוס



 

מטרות:
למחקר הנוכחי שתי מטרות: האחת,
לבחון את ההבדל בתפקודים
הבינאישיים בין מועמדים לניתוח
בריאטרי שעברו את הניתוח (עם
וללא פתולוגיה של אכילה), לבין
מועמדים לניתוח שלא עברו את
הניתוח (ללא פתולוגיה של אכילה)
ולבין נחקרים במשקל תקין.
השנייה, לבחון את הקשר בין
תפקודים בינאישיים לבין הצלחת
הניתוח הבריאטרי בטווח הקצר
(שנה מהניתוח) ובטווח הארוך

(שלוש שנים מהניתוח). 

שיטות:
המחקר נחלק לשני חלקים בהתאם
לשאלות המחקר. החלק הראשון
הוא מחקר מקרה ביקורת בו
השתתפו 220 מועמדים לניתוח
בריאטרי ממכבי שרותי בריאות,
מעל גיל 18. המועמדים לניתוח
חולקו לשלוש קבוצות: האחת, עם
פתולוגיה של אכילה ("פתולוגיה של
אכילה", n= 67) השנייה, ללא
פתולוגיה של אכילה ("ניתוח
בריאטרי", n = 129) והשלישית,
ללא פתולוגיה של אכילה שלא
ניגשו לניתוח ("מועמדים לניתוח",
n= 24). את שלוש הקבוצות הנ"ל
 השוו ל- 68 משתתפים
מהאוכלוסייה הכללית במשקל תקין
(ללא פתולוגיה של אכילה) ("משקל
תקין"). נבחנו הבדלים במדדים
רגשיים (דיכאון וחרדה) ותפקודים
בינאישיים (סגנון התקשרות, קשיים
במיומנויות בינאישיות ספציפיות,
מיומנויות בינאישיות בתחומי חיים
שונים וקשיים בוויסות הרגשי) בין
ארבעת קבוצות המחקר. החלק
השני של המחקר היה מחקר עוקבה
פרוספקטיבי בו עקבנו אחר כלל
המועמדים לניתוח שעברו את

הניתוח. 
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אותם מדדים שנבחנו בזמן 0 (לפני
הניתוח) נבחנו גם בזמן 1 (כעבור
שנה מהניתוח) ובזמן 2 (בממוצע 3
שנים מהניתוח). נתוני משקל וגובה
נמדדו גם כן בכל אחד מהזמנים
ונבחן הקשר בין תפקודים
בינאישיים להצלחת הניתוח בטווח
הקצר (שנה מהניתוח) ובטווח

הרחוק (שלוש שנים מהניתוח).
 

ממצאים מרכזיים:
בקבוצה המאופיינת בפתולוגיה של
אכילה נמצאו רמות גבוהות יותר של
סימפטומים במדדים רגשיים
(דיכאון וחרדה) בהשוואה לקבוצה
של הניתוח הבריאטרי והמשתתפים
במשקל תקין. כמו כן נמצאו רמות
גבוהות יותר של קשיים בתפקודים
בינאישיים הבאים לידי ביטוי
בהתקשרות חרדה ונמנעת, קשיים
במיומנויות בינאישיות ספציפיות
(דאגת יתר לאחר ותלותיות יתר),
בעיות במיומנויות בינאישיות
בתחומי חיים שונים (בחיי החברה
והפנאי ובמערכות יחסים עם
המשפחה המורחבת והקרובה)
וקשיים בוויסות הרגשי (קשיים
בקבלת תגובות רגשיות, קשיים
בהתנהגות מכוונת מטרה, קשיים
בשליטה על דחפים וקשיים
בשימוש באסטרטגיות של ויסות
רגשי). בנוסף בקבוצה המאופיינת
בפתולוגיה של אכילה נמצאו רמות
גבוהות של קשיים בתפקודים
בינאישיים הבאים לידי ביטוי
בקשיים במיומנויות בינאישיות
(קשיים ביצירת קשרים חברתיים,
יתר אגרסיביות, פתיחות יתר לאחר),
בעיות במיומנויות בינאישיות
בתחומי חיים שונים (בעיות
במערכת יחסים עיקרית) וקשיים
בוויסות הרגשי (חוסר מודעות
רגשית) בהשוואה לקבוצה במשקל

תקין. 

בקבוצה המאופיינת

בפתולוגיה של

אכילה נמצאו רמות

גבוהות יותר של

סימפטומים במדדים

רגשיים  בהשוואה

לקבוצה של הניתוח

הבריאטרי

והמשתתפים

במשקל תקין.
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כמו כן, נמצא כי בקרב הקבוצה של
מועמדים לניתוח היו רמות גבוהות
יותר של סימפטומים במדדים
רגשיים (דיכאון וחרדה) בהשוואה
לקבוצה של הניתוח הבריאטרי
והמשתתפים במשקל תקין וכן רמות
גבוהות יותר של קשיים בתפקודים
בינאישיים הבאים לידי ביטוי
בבעיות במיומנויות בינאישיות
בתחומי חיים שונים (בעיות בתפקוד
ההורי). בנוסף לקבוצה של
מועמדים לניתוח היו רמות גבוהות
יותר של קשיים במיומנויות
בינאישיות ספציפיות (קושי להיות
מעורב בחיי האחר) לעומת הקבוצה
של הניתוח הבריאטרי וקשיים
במיומנויות ספציפיות (דאגת יתר
לאחר) בהשוואה לקבוצת המשקל

התקין. 
לא נמצאו הבדלים באף אחד
מהפרמטרים בין הקבוצה של ניתוח

בריאטרי לבין אלו במשקל תקין. 
בטווח הקצר (שנה מהניתוח) נמצא
כי פתיחות יתר (ביטוי רגשות שלא
תואם לסיטואציה החברתית) בזמן 0

ניבאה ירידה נמוכה יותר במשקל.
כמו כן נמצא כי שינוי בהתקשרות
חרדה בין זמן 0 לזמן 1 ניבא ירידה
נמוכה יותר במשקל (על סף
מובהקות סטטיסטית) בפרק זמן זה.
בטווח הרחוק ( 3 שנים מהניתוח),
שינוי בהתקשרות נמנעת ושינוי
בקושי בקבלה של רגשות בין זמן 1
לזמן 2 ניבאו ירידה נמוכה יותר
במשקל בפרק זמן זה. כמו כן, שינוי
בתפקוד בחיי החברה והפנאי
וביכולת להיות מעורב בחיי האחר
בין זמן 1 לזמן 2 הגיעו לסף
מובהקות סטטיסטית ביכולת ניבוי

בפרק זמן זה.
 
 
 

מסקנות:
למועמדים לניתוח עם פתולוגיה של
אכילה נמצאה רמה גבוהה יותר של
סימפטומים במדדים רגשיים
(דיכאון וחרדה) בהשוואה
למועמדים לניתוח שעברו את
הניתוח ונבדקים במשקל תקין. כמו
כן נמצאו עם רמות גבוהות יותר
בהשוואה לשאר קבוצות המחקר
בהתקשרות לא בטוחה (הבאה לידי
ביטוי ברמה גבוהה יותר של סוגי
התקשרות חרדה ונמנעת), בקשיים
במיומנויות הבינאישיות הספציפיות
(הבאות לידי ביטוי ביתר אגרסיביות,
פתיחות יתר לאחר, דאגת יתר
לאחר, תלותיות יתר באחר), בקשיים
במיומנויות בינאישיות בתחומי חיים 
שונים (בחיי החברה והפנאי,
במערכות יחסים בתוך התא
המשפחתי (הקרוב והרחוק) בחברה
ובפנאי) וברמות גבוהות יותר של
קשיים בוויסות הרגשי (הבאים לידי
ביטוי בקושי בקבלה של תגובות
רגשיות, קשיים בהתנהגות מכוונת
מטרה, קשיים בשליטה על דחפים)
ולכן נמצאים בסיכון גבוה יותר
להצלחת הניתוח. בנוסף, גם
מועמדים לניתוח שמחליטים לא
לגשת לניתוח, נמצאו עם תחלואה
נלווית נפשית גבוהה יותר ועם יותר
קשיים בתפקודים הבינאישיים
בהשוואה למועמדים לניתוח שעברו
את הניתוח ונבדקים במשקל תקין,
ולכן מומלץ לשקול התערבות בשתי
אוכלוסיות אלה כמו טיפול
בפסיכותרפיה בינאישית על מנת
להגיע להישגים טובים יותר לאחר
הניתוח. מועמדים לניתוח (ללא
פתולוגיה של אכילה) שעברו את
הניתוח, נמצאו עם רמת סימפטומים
רגשיים ותפקוד בינאישי זהה

לאוכלוסייה במשקל תקין. 
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מכאן שההבדלים בתפקודים
הבינאישיים בין אלו הניגשים
לניתוח לבין אלו במשקל תקין
נובעים ככל הנראה מפתולוגיה של
אכילה ולא בהכרח בשל ההשמנה

עצמה. 
זיהוי תפקודים בינאישיים
ספציפיים, אשר יכולים לנבא ירידה
במשקל לאחר ניתוח בריאטרי, יכול
לסייע לאנשי הטיפול, למקד את
הטיפול בתפקוד בהיבט החברתי,
ביכולות התקשורת הבינאישית
(הכוללת פתיחות יתר) ויכולות
בוויסות רגשי (הכוללות קבלה של
רגשות). התערבות ממוקדת בתחומי
בעיות אלויוכלו אולי למתן או למנוע
את העלייה במשקל לטווח הרחוק

של שנים לאחר הניתוח. 
 
 
 

זיהוי תפקודים

בינאישיים

ספציפיים, אשר

יכולים לנבא ירידה

במשקל לאחר ניתוח

בריאטרי, יכול לסייע

לאנשי הטיפול,

למקד את הטיפול

בתפקוד בהיבט

החברתי, ביכולות

התקשורת

הבינאישית  ויכולות

בוויסות רגשי.



הקשר בין אינטראקציות חברתיות חיוביות ושליליות
ואורך טלומרים בקרב נשים אחרי הלידה 

אינטראקציות חברתיות חיוביות ושליליות נקשרות עם בריאות פיזית ונפשית. 
 איכות היחסים, מבחינת ההיבטים החיוביים והשליליים שלה, הם בעלי חשיבות
רבה, שכן הם עשויים להיות בעלי תוצאות בריאותיות מנוגדות. הספרות
המקצועית מדגימה קשר בין יחסים חברתיים חיוביים לבין תוחלת חיים ארוכה
יותר, כמו גם קשר בין יחסים חברתיים שליליים לבין יותר בעיות בריאותיות,
שיעור הישרדות נמוך יותר ובריאות מדווחת פחות טובה. התקופה שלאחר
הלידה רוויה באינטראקציות משפחתיות וחברתיות, העלולות להוות גורם
המשפיע על בריאותן, רווחתן וקצב התאוששותן של נשים לאחר הלידה. סביבה
תומכת וחיובית נקשרת עם בריאות טובה יותר אצל האם, עם זאת, על אף
שתמיכה חברתית מטרתה חיובית, היא עשויה גם להוות מקור לסטרס ולהיתפס

כשלילית על ידי היולדת. 
 

טלומרים שהם קצוות הכרומוזומים, אשר תפקידם להגן על החומר הגנטי,
מתקצרים עם כל התחלקות של התא ועל כן משמשים כמדד להזדקנות התא.
מחקרים קודמים מראים כי גורמי סטרס ממקור פיזיולוגי ופסיכולוגי נקשרים
להתקצרות מואצת של טלומרים, אי לכך, אורך טלומרים יכול לשמש כסמן
לחשיפה כרונית לסטרס מכל סוג שהוא ולהזדקנות ביולוגית. מנגד, התנהגויות
בריאות כמו פעילות גופנית, מדיטציה ויוגה נמצאו כמשפיעות על קצב

התקצרות הטלומרים ואפילו מאריכות אותם. 
 
 
 

נורית הומינר קליפר , בהנחיית: פרופ' אורנה בראון-אפל וד"ר שירן בורד
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מחקרים בבי"ס לבריאות הציבור

נורית הומינר קליפר
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במחקר זה רצינו לבחון את הקשר
בין סוגי תמיכה חברתית- חיובית
ושלילית והשינוי באורך הטלומרים
במהלך השנה הראשונה לאחר
הלידה בקרב אימהות לאחר לידה
ראשונה. כ- 103 אימהות, נשואות
ובריאות שעברו לידה ראשונה,
תקינה לתינוק בריא גוייסו מבית
חולים בני ציון ומטיפות חלב של
משרד הבריאות במחוז חיפה.  כולן
סיפקו שתי דגימות דם יבש למדידת
אורך טלומרים שנאספו מיד לאחר
הלידה וכשנה לאחר מכן וענו על
שאלונים שבחנו את הקשרים

החברתיים שלהן. 
 

תוצאות המחקר הראו שבקרב 70%
מהאימהות אורך הטלומרים
התקצרו או לא השתנו ואילו בקרב
30% מהאימהות הטלומרים התארכו
בתום השנה הראשונה שלאחר
הלידה. בקרב נשים שדיווחו על
קשרים חברתיים שליליים גבוהים,
היה סיכוי קטן פי 3 להתארכות
טלומרים, בהשוואה לנשים שדיווחו
על רמה נמוכה או לא דיווחו כלל על
אינטראקציה חברתית שלילית.
בהסתכלות על שלושת סוגי
האינטראקציה השלילית שנבחנו –
חוסר רגישות, קונפליקטים
והתערבות. נמצאה מובהקות
סטטיסטית רק עבור חוסר רגישות.
נשים שדיווחו על חוסר רגישות
גבוהה יותר, היה להן סיכוי קטן פי 2
להתארכות טלומרים. בנוסף, לנשים

שדיווחו על רמה גבוהה יותר של
שביעות רצון מבן זוגן, היה סיכוי פי

3 יותר גדול להתארכות טלומרים
בהשוואה לנשים שדיווחו על

שביעות רצון נמוכה יותר. 
 
 

לסיכום נשים שדיווחו על רמה
גבוהה יותר של שביעות רצון מבן

הזוג ורמה נמוכה יותר או לא דיווחו
כלל על אינטראקציה שלילית היה

סיכוי פי 3 להתארכות טלומרים.
 

ממצאי מחקר זה יכולים לעודד זיהוי
היבטים חיוביים ושליליים של
תמיכה משפחתית וחברתית במבחני
סקר מוקדמים לאחר לידה. זאת
מתוך הבנה שהיעדר תמיכה
משפחתית חיובית, או נוכחות של
אינטראקציות משפחתיות וחברתיות
שליליות, עלולים להוביל להשלכות
בריאותיות שליליות קצרות וארוכות
טווח עבור האם. ממצאי מחקר זה
עשויים להנחות אנשי מקצוע
ולספק להם כלים נוספים לאבחון
נשים לאחר לידה, שיכלול הערכה
של יחסיהן המשפחתיים
והחברתיים. בנוסף, ממצאים אלו
יכולים להנחות ולעודד אמהות
להתאים את התמיכה החברתית
לצרכיהן כדי להקל ולזרז את

החלמתן לאחר הלידה.
 
 
 
 

 
 
 

היעדר תמיכה

משפחתית חיובית,

או נוכחות של

אינטראקציות

משפחתיות

וחברתיות שליליות,

עלולים להוביל

להשלכות

בריאותיות שליליות

קצרות וארוכות טווח

עבור האם.



הבנה של הקשר בין

ההתנהגויות השונות

בקרב בני נוער יכול

לשמש בסיס לפיתוח

התערבויות לקידום

אורח חיים בריא

ופעיל.
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שרון לוי

מחקרים בבי"ס לבריאות הציבור

תחבורה פעילה, פעילות גופנית, מסכים ורשתות
חברתיות בקרב בני נוער בישראל: מחקר משולב

שרון לוי, בהנחיית: פרופ' אורנה בראון-אפל 

רקע
פעילות גופנית (פ"ג) מהווה גורם
מרכזי לקידום בריאות וחוסן, אבל
מרבית בני הנוער בישראל אינם
פעילים בהתאם להמלצות
בינלאומיות. תחבורה פעילה (ת"פ),
הליכה ורכיבה על אופניים, משלבת
פ"ג בחיי היום ותורמת לבריאות
הפרט והכלל. מסכים ורשתות
חברתיות (ר"ח) הינם מרכיב
אינטגרלי בחוויית מתבגרים. הבנה
של הקשר בין ההתנהגויות השונות
בקרב בני נוער יכול לשמש בסיס
לפיתוח התערבויות לקידום אורח

חיים בריא ופעיל.
 

מטרה
מטרת המחקר המשולב הינה לזהות
את הקשר בין התנהגויות ת"פ, פ"ג,
מסכים ור"ח בקרב בני נוער

בישראל.
 
 
 

שיטות מחקר
ערכנו מחקר הכולל מרכיב איכותני
exploratory ומרכיב כמותני
sequential mixed methods
research design. בשלב הראשון
נערכו ראיונות חצי מובנים עם 25
זוגות הורים ומתבגרים. ניתוח
שיטתי לזיהוי תמות מרכזיות, שימש
בסיס לפיתוח מרכיבי השאלון
הכמותי. בשלב השני נערך מחקר
חתך עם מתבגרים בגילאי 13-17
(N=2911) במדגם ארצי של בתי
ספר במגזר יהודי כללי ברמות שונות
של עירוניות. הניתוח האינטגרטיבי
כלל הקבלת ממצאי ניתוח קשרים
ורגרסיות למבנים איכותניים

מרכזיים.
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תוצאות
אחת התמות המרכזיות שזוהו
בניתוח השלב האיכותני הינה
‘חברים ור"ח מקדמים ת"פ ופ"ג’.
מתבגרים ציינו שת"פ ופ"ג עם
עמיתים היא פעילות חברתית
והזדמנות לזמן איכות ללא הסחות

דעת ומסכים. 
במקביל, ר”ח משמשות לקידום ת"פ
ופ"ג. בשלב הכמותי כללנו מדדים
של ת"פ, פ"ג; ושאלות חדשות על
חשיפה וקידום של ת"פ ופ"ג
באמצעות הר"ח.  נמצא כי 38%
מהמתבגרים מדווחים על ת"פ יומי
לבית הספר וממנו, 46% מדווחים על
ת"פ יומי לפנאי, ו-20% מדווחים
שהם משתתפים בממוצע של 60
דקות או יותר של פ"ג יומי. יש קשר
חיובי בין התנהגויות ת"פ ופ"ג

שונות. 
 

בקרב משתמשים בר”ח, 22%
מדווחים שתמונות, סרטונים או
הזמנות להשתתף בפ"ג באמצעות
הרשתות, מעודדים אותם להשתתף
בפ"ג ו-12% מדווחים באופן דומה
על השתתפות בת"פ. ההשפעות
החיוביות של ר”ח על פ"ג קשורים
r=.309,) להתנהגות מדווחת של פ"ג

 .(p < .001
 

 
 
 

 
 
 

במודל רגרסיה למדגם אשכולות
מרובד עבור משתנה תלוי מרוכב של
r2= .121; Wald F= 32.73) ת"פ
df=7, p<.001))) נמצא קשר חיובי
;(df=13) למשתנים בלתי תלויים
נורמה חברתית של הליכה תדירה
,(t=5.48, p<.001) של החברים
השפעות חיוביות של ר”ח על ת"פ
(t=6.70, p<.001), שייכות לקבוצות
t=3.65,) חברים בר”ח בנושא פ"ג
t=5.79,) מגדר בנים ,(p<.01
t=2.39,) ועירוניות גבוהה (p<.001

 .(p<.05
 

מסקנות 
המחקר המשולב הציע הזדמנות
להעמקה בהתנהגויות ת"פ, פ"ג,
מסכים ור”ח בקרב מתבגרים. אנו
מזהים את הפוטנציאל של ר”ח
לעודד חלק מהמתבגרים להשתמש
בת"פ ולהשתתף בפ"ג זאת לצד דגש
על הזדמנויות לתקשורת עם חברים
ואינטראקציות חברתיות במהלך
ת"פ ופ"ג מהווים דגשים לפיתוח
תוכניות לקידום אורח חיים פעיל

בקרב בני נוער בישראל.
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