
 סיכום ההרצאה – 18.3.14 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 פרופ' יוסי הראל פיש, אורח המחלקה לניהול מערכות בריאות, של  והרצאתשמענו את 

 מופלאות ההיסטוריה של המדע בקידום הבריאות והרווחה של ילדים ונוער: ניתוח המסעבנושא: 

 .תחומי שחיבר בין המחקר המדעי ליישום מדיניות ובין האקדמיה לשדה-מימדי והרבהרב 

פיש הינו ראש תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער, -פרופ׳ יוסי הראל

רסיטת בר אילן ומשמש גם כמדען הראשי של הרשות הלאומית למלחמה בביה"ס לחינוך באוניב

 בסמים ובאלכוהול. 

 להלן סיכום ההרצאה: 

הוא נושא רחב שנחקר מזה עשרות שנים. עסקו בו חוקרים חקר מניעת התנהגויות סיכון של בני נוער 

מתחומי בריאות הציבור, רפואה מונעת ואפידמיולוגיה מחד, ואנשי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה 

)פסיכולוגיה וסוציולוגיה( מאידך. במהלך השנים חלה התקדמות מתודולוגית מרשימה, עם פיתוח 

תחילה עסקו במענה לשאלות פשוטות תוך ניתוח שאלונים. שיטות דגימה וסילום, ידע בתחום בניית ו

שימוש בכלי ניתוח פשוטים. עם התפתחות תחום המחשוב, התאפשר חקר ומתן מענה לשאלות 

 משתניים.-מורכבות באופן אמפירי תוך שימוש בכלים של ניתוחים רב

חקר השפעה של התנהגויות שונות )ולא רק של  שאפשר' של המאה הקודמת חל שינוי 80-בשנות ה

( על בריאות, ומומחי בריאות הציבור נכנסו לשיח שקשור , בהן התמקדו עד אזמחלות זיהומיות

, והממשל האמריקאי מינה "כח משימה" מיוחד HIV-לבריאות ולמניעה. בתקופה זו התפרץ נגיף ה

יך של זיהוי סדרי עדיפויות וגורמים במטרה לשפר את בריאותם של בני נוער. הצוות החל בתהל

הם גורמים שזוהו . כמעט כל הגורמים בולטים בתחלואה ובתמותה של אזרחים אמריקאיים

התנהגותיים: א. עישון, ב. סמים ואלכוהול, ג. תזונה והרגלי אכילה, ד. חוסר פעילות גופנית, ה. 

רט, פציעות בבית, אובדנות(. תאונות דרכים, פציעות ספו)התנהגות מינית מסוכנת, ו. פציעות 

מומחים מכל אחד מן התחומים נאספו וניסו לאפיין התנהגויות בעייתיות שיוצרות את הפגיעה 

נלית ואופרטיבית יהמשמעותית ביותר, ולפתח מדד לכימות ההתנהגויות הללו. כך נוצרה הגדרה נומ

 תחום מדעי החברה. תקפה ומהימנה של כל התנהגויות הסיכון. היתה לכך השפעה אדירה על 

שיטות מחקר לאיסוף מידע של התנהגויות הסיכון הגיע מתחום מדעי החברה. כך החלו סקרי 

וחיפשו קשר בין התנהגויות.  ,אוכלוסיות בסיכוןניטרו מגמות לאורך זמן, חיפשו תתי , בהם אוכלוסייה

בפני עצמה  כתוצאהתחום בריאות הציבור עבר מהפכה של ממש. החלו להגדיר את גורם הסיכון 

(health outcome ולא רק כמחולל מחלה. עישון גורם לסרטן ,)–  .אבל, מה גורם זה גורם סיכון ידוע

וזו נקודת ציון משמעותית. מוקד המחקר במדעי החברה היה מה מחולל  –לאדם להתחיל לעשן?? 

 –פיתח מערכת ניטור משל עצמו  CDC-בית, שכונת מגורים, העולם החברתי. ה –את גורמי הסיכון 

' 90-והנחיות העברה. בשנות ההתנהגויות, עם מתודולוגיה סדורה,  60סקר )שאלון( גדול שכולל 

מבוססים על ידע מדעי )למשל, סקר רחב בתחום הסמים והאלכוהול(,  רביםהחלו להצטבר נתונים 

ממצאים של המחקר הענף הבארה"ב ובאירופה.  וסקרים ארציים והתפתחו מערכות מחקר בולטות

 בתחום מסייע לנו להבין בני נוער, ולקבוע מדיניות.

תחום חשוב שצומח מן המחקר הוא בניית אסטרטגיות ותכניות התערבות. המטרה היא להתערב 

מה קורה  –ולשפר את הבריאות ואת איכות החיים. בעבר תכניות ההתערבות התמקדו בפתולוגיה 

בקרים בבית הספר באופן סדיר. תכניות המניעה עסקו ב"תיקון" אצל אלו שמעשנים, אלו שלא מ

' הבינו כי לתכניות אלו אין השפעה של 90-הבעיות הללו. אבל, יעילותן היתה מוגבלת. בשנות ה

ורמי ההשפעה החזקים ביותר, והתברר כי כולם גורמי עסקו בזיהוי ג 2000-ממש. ומתחילת שנות ה

בחוסן והעצמה )ולא בפתולוגיה(. לא . מכאן, הבינו שיש להתמקד חוסן, להגנה בפני בעיות ותחלואה

"אל תעשה", אלא "עשה", במטרה לבנות אלטרנטיבות להתנהגויות הסיכון, תוך שינוי של תרבות 



הבילוי, מה "אין" בקרב בני נוער. הבינו שיש ליצור אסטרטגיות התערבות כוללניות, מבוססות על 

 ודדות. ראיות מחקריות, ולא תוכניות ב

גם כאן חל שינוי בשנים האחרונות. מדובר . הוא קביעת מדיניותשל המחקר בתחום הרובד האחרון 

על תהליכי שינוי ארוכי טווח, הכוללים הנגשה של ידע מדעי עדכני למקבלי ההחלטות, על מנת שיוכלו 

 ם בשטח. מוליישאת ממצאי המחקר, להבין 

 

 


