
  תשעז –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 
 7.12.16 – 2הרצאה מספר סיכום 

 

 שלום רב, 

לסמסטר א' תשע"ז, של  השניההתקיימה הפגישה  2016בדצמבר  7-היום, יום רביעי, ה

, שריקי-ד״ר ורד קאופמן סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות. ההרצאה הועברה על ידי

 . דיאטנית ואפידמיולוגית

סיימה לימודי ביוכימיה ותזונה באוני' העברית בירושלים, וד"ר שריקי  –ד"ר קאופמן 

 באפידמיולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון.  

היא חברת סגל במחלקה לתזונה באוניברסיטת אריאל וחוקרת במרכז לפתרונות בריאות 

, טורונטו, סייקל( בבית החולים סנט מthe Centre for Urban Health Solutions) יםעירוני

השמנת יתר בקרב ילדים, ובדקה את לטיפול ומניעת קנדה. ערכה מספרי מחקרי התערבות 

הקשר בין גורמים חברתיים לבין בריאות הנפש של האם ומחלות כרוניות. במחקרה 

 כלכלי. -חברתיותזונתי התמקדה בפיתוח שיטות שונות לאיסוף מידע 

שימשה כסגנית מנהל התוכנית הלאומית למדדי שריקי -בתפקידה האחרון, ד"ר קאופמן

(, עסקה בפיתוח מדדים )בעיקר בתחומי משקל QICHאיכות לרפואת הקהילה בישראל )

ואבדן משקל בקרב קשישים(, אספה מידע מנותני שירות בתחום  בילדים BMI הגוף,

 התכנית.  ותהרפואה, והיתה מעורבת בהכנת דוח

הון חברתי ומשטרי תזונה על משקל הגוף ובחירות המחקר הנוכחי שלה עוסק בהשפעת 

( בקרב BMIהקשר בין הון חברתי לבין מדד מסת הגוף )ההרצאה עסקה בנושא  מזון.

 The association between social capital and) תושבים עירוניים בטורונטו, קנדה

body mass index among urban city-dwellers in Toronto, Canada .)לן סיכום לה

 רצאה: הה

' כ"השפעת החברה והקהילה על 70-80-( הוגדר בשנות הsocial capitalהון חברתי )

האדם", או הרווח שיש מרשתות חברתיות ורכישת חברויות בתוך קבוצה או קבוצות )לא 

מחקרים רבים עסקו בהון מדובר על קשר בין שני חברים, אלא קשר רחב יותר, עם קהילה(. 

מעט מחקרים בלבד עסקו בהון חברתי שכונתי או ברמות גבוהות יותר. מספר  חברתי אישי.

. קשר 2(, bonding. אמון וקשר, קשר אישי )1מדדים הוצעו להערכת הון חברתי, ביניהם: 

 קשר ברמה גבוהה יותר.  – 3 .Linking(, bridgingקולקטיבי )פחות אישי(, פוליטי למשל )

מה הקשר בין הון חברתי לבין בריאות? ידוע למשל שהוא מפחית עישון והתנהגויות סיכון 

)כגון יחסי מין בקרב בני נוער(, ותורם למניעת התנהגויות בריאות שליליות )זיהום אויר(. 

דרוג נמוך של אמון )"אני לא בוטח בנתונים שפורסמו על ידי משרד הבריאות"..( קשור למדדי 

 ים. בריאות נמוכ

(. השערות המחקר BMIהמחקר הנוכחי התמקד בקשר שבין הון חברתי למדדי משקל הגוף )

חות יפתחו עודף משקל והשמנת יתר, וכי יימצא קשר היו כי אנשים עם הון חברתי גבוה, פ



המחקר נערך בטורונטו, קנדה, בה  למשתנים כגון מין, אזור מגורים, ונידחות סוציואקונומית. 

שכונות שונות, והיא מאופיינת בהגירה רבה. במחקר  140-מיליון תושבים, ב 2-מתגוררים כ

אנשים,  2400נדגמו משקי בית משכונות שונות ואזורים גאוגרפיים שונים, ובסהכ השתתפו 

יכולת ללכת  – walkability -. מדדי הליכה  1שנים. בין המדדים שנבדקו היו:  25-64בגילאי 

למשל, היחס בין  –( Food retail environmentיבת המזון ). סב2ברגל ליעדים רצויים, 

. מדדים סוציואקונומיים המעידים על שוליות או 3חנויות המזון המהיר לכלל חנויות המזון, 

נידחות חברתית. המשתנה התלוי היה משקל הגוף )תקין / עודף משקל(. למודל הוכנסו 

בין מדדי ההון החברתי היו גודל הקשר  גורמים נוספים כגון גיל, מין, שנות הגירה ועוד.

 החברתי, מגעים חברתיים, לכידות חברתית בקהילה ועוד. 

התוצאות העיקריות של המחקר היו כי גברים שמשקלם תקין הם צעירים יותר, ומשכילים 

יותר. נשים שמשקלן תקין הן מבוגרות יותר, מועסקות בעלות הכנסה גבוהה, ומשכילות 

אלו התקבלו מובהקים רק בקרב קבוצת הנשים, כאשר  –יותר. לגבי מדדי ההון החברתי 

ומדדים גבוהים של לכידות חברתית נוטות להיות  נשים עם רשת חברתית רחבה יותר,

בעלות משקל תקין. גם מדדי השכונה )שירותים שונים בשכונה, מדדי ביטחון, היכולת ללכת, 

 נידחות( נמצאו מובהקים בקרב נשים בלבד. 

מגינות מפני השמנה. נידחות  walkability –ניתן לסכם כי בקרב נשים, לכידות חברתית ו 

נמצאו קשורים  walkability –להשמנה. בקרב גברים, נידחות חברתית ו  קשורה לסיכון

 באופן דומה. 

 נכחו בהרצאה:     

 פרופ' רות בירק.  -דיקאנית הפקולטה 

רופ' פד"ר צבי קוז'ול, ד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר אורית עליון,  –המחלקה לפיזיותרפיה 

 , פרופ' מאיר לוטןנועה רפאלי בארטולדו, -אברהם כץ, ד"ר סילבי פרנקל

גנות, פרופ' יוסי וייס, ד"ר פרידה -ד"ר עו"ד רחלי ניסנהולץ -המחלקה לניהול מערכות בריאות 

  מר דני קוצ'וק, ד"ר אפרים שפירא, פרופ' דני מורןשור, 

, ד"ר , שרון גבריאלעז, ד"ר אולגה רז, גב' אסתר גונןפרופ' מונה בו -המחלקה לתזונה 

  אביגיל נברו

ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט, פרופ' אסתר בן יצחק,  –המחלקה להפרעות בתקשורת 

בשט, גב' חיה -מרגלית, ד"ר עדי ליפשיץ בן-ד"ר נעמה קינן, ד"ר גיל צוקרמן, גב' אביטל טראו

 זלצברג, גב' מירה ברלין. 

 המחלקה לסיעוד: ד"ר עופרי לני

 המחלקה לקדם רפואה: ד"ר גדי תורג'מן

 ד"ר מיכל הוכהויזר. -לריפוי בעיסוק  המחלקה

 גב' שרון פלג –מרפאות האוניברסיטה 



 בו תתקיים הרצאתה ד"ר מיכל חמו לוטם,  4.1.17בתאריך  נתראה במפגש הבא, 

מבט  –חדשנות ברפואה ובריאות ( בנושא: סגנית נשיא לחדשנות, קרן המרכז רפואי שיבא)

 . על

 בברכה, 

 מיכל איכט

 

 

 

 

 

 


