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 שלום רב,

  

' תשע"ו, של סמינריון בסמסטר הראשונה להתקיימה הפגישה  1026 למרץ 9-היום, יום רביעי, ה

גורמים ברמת ביה"ס  ד"ר ריקי טסלר, בנושא הפקולטה למדעי הבריאות. ההרצאה הועברה על ידי 

 . וגורמים ברמת התלמיד המנבאים התנהגויות סיכון ותחושת רווחה בקרב בני נוער

הנה מרצה בפקולטה לבריאות ורווחה, אוניברסיטת חיפה ומכללת סמינר הקיבוצים ד"ר טסלר 

(, עמיתה לחוקר הראשי, ד"ר יוסי הראל פיש, בתוכנית Health Promotionבתחום קידום בריאות )

המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של ילדים ונוער באוניברסיטת בר אילן , תוך התמקדות 

( בקרב מנהלי בתי הספר במערכת החינוך. School Wellness Policyת קידום בריאות )במדיניו

עוסקת במחקרי הערכה ובהבניית תכניות התערבות ומניעה לקידום דפוסי התנהגויות בריאות 

)תזונה ופעילות גופנית( ולמניעת התנהגויות סיכון )עישון ואלכוהול( בקרב ילדים ובני נוער במסגרות 

ת ובלתי פורמאליות. מסיימת את הפוסט דוקטורט בטכניון בפקולטה לתכנון ובינוי ערים. פורמאליו

: תוכנית התערבות "בריאות בלב היער" לעידוד פעילות גופנית בקרב בני נוער בסיכון ,  נושא הפוסט

 . באמצעות יערות אורבנים של קק"ל

 

 ההרצאה: סיכום להלן 

( היא 'תהליך של שינוי ושיפור התנהגותי', או: להפוך WHOההגדרה המדעית )לפי  – קידום בריאות

 את הבחירה הנכונה והקלה לבחירה הבריאה. 

למעשה, כל מסגרת יכולה להיות מקדמת בריאות, מקומות עבודה, בתי סוהר, וכמובן בתי ספר, היות 

על מסוימת יכולים להשפיע  ומבלים בהם שעות רבות. מנהלי בתי ספר שמחליטים על מדיניות

התנהגותם של הילדים, ויכולים )וצריכים( לקדם את בריאותם. לפי המודל הסוציואקולוגי קיימת 

 השפעה דו כיוונית של הפרט והסביבה זה על זה. 

עבודת המחקר של ד"ר טסלר עסקה בכמה משתנים, הן ברמת בית הספר, והן ברמת הפרט )רווחה 

-ילדים מ 0000שתיית אלכוהול, עישון(. נדגמו מעל זמן בילוי עם חברים, בדידות, תמיכת הורים,  –

 בתי ספר, וכן תושאלו מנהלי בתי ספר.  210

הממצאים העיקריים העידו כי בבתי ספר ישנם נהלים וחוקים ברורים בנושא התנהגויות סיכון. אולם 

ם העידו על עצמ 7% –נמוכה יחסית )למשל, בחטיבות הביניים  –המחויבות לנושא קידום בריאות 

החלק של הערכת מה יעילותן?  –כמחויבים לנושא(. ישנן תכניות התערבות, אבל נשאלת השאלה 

גם  –התכניות הוא חיוני, וחסר. במרבית המקרים התלמידים אינם שותפים לתכניות, וחמור מזה 

 ההורים אינם שותפים )בולט בעיקר בחטיבות ובתיכונים(. 



בנים נמצאו בסיכון גבוה לשתייה בולמוסית, כאשר הסיכון עולה עם העלייה בגיל. ברמת בית הספר, 

( כאשר אין שיתוף הורים בתכניות. מבחינת עישון, הסיכון אף גבוה יותר 2.1הסיכון גבוה יותר )פי 

 (. מכאן, חשוב לשתף הורים בתכניות לקידום הבריאות של ילדיהם. 1)פי 

המנהלים, אשר טוענים כי בריאות הילדים חשובה להם, אך לא מגדירים "קידום בולט פער אצל 

 בריאות" כחלק מחזון בית הספר. 

ויש ניסיון בתי ספר כאלו,  100-יש כיום כ פער זה מצטמצם בבתי ספר שמוגדרים כ"מקדמי בריאות".

מקדמי בריאות,  כיום בודקים הבדלים בין תפקוד הילדים הלומדים בבתי ספר .להרחיב את הכמות

לבין ילדים מבתי ספר שאינם מוגדרים כמקדמי בריאות אך יש בהם תכניות מתאימות, לבין ילדים 

   בתי ספר שאינם מקדמי בריאות ושאין בהם תכניות. 

חלק מהמנהלים טענו "אצלנו אין בעיות של עישון ואלכוהול.. זו בעיה של ההורים כי תופעות אלו 

מודים". מנגד, ההורים טוענים "הילד מבלה שעות רבות ביום במסגרת מתרחשות אחרי שעות הלי

שבית הספר יתייחס לכך". לאור העובדה שיש עלייה בשיעור השתייה הבולמוסית ועישון  –החינוכית 

הסמים בקרב ילדים, חשובה התערבות מוקדמת, של כלל הקהילה )למשל, תכנית "גדולים ולא 

 תזונה נכונה וספורט.  –שמנהלי בתי הספר נוטים לקדם תחומים ו'(. -שותים" בכיתות ה'

חשוב למפות את צרכי בית הספר, מה בדיוק הילדים צריכים, ומה מעניין אותם. חלק מהתכניות אינן 

יעילות, ואחרות לא מתאימות למסגרות בהן הן מתקיימות. רצוי כי בבתי הספר יהיו צוותים מסודרים 

 של מקדמי בריאות. 

 

      ה:כחו בהרצאנ

  פרופ' רות בירק. - דיקאנית הפקולטה

ד"ר צבי קוז'ול, פרופ' אברהם כץ, ד"ר תמר יעקב, ד"ר אופירה איינשטיין,  - המחלקה לפיזיותרפיה

  נועה בן עמי., פרופ' מאיר לוטן, ד"ר ד"ר איריס פישרד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר אורית עליון, 

גנות, פרופ' יוסי ווייס, פרופ' יאיר -רחלי ניסנהולץ ד"ר עו"ד - המחלקה למנהל מערכות בריאות

עופר רגב, פרופ' דני  עו"ד, קורן ליאת שפירא, מר אילן לוי, ד"ר אבי זיגדון, ד"ר אפרים שפירא, ד"ר

  .מורן

 . פרופ' מונה בועז, ד"ר אולגה רז, גב' אסתר גונן -המחלקה לתזונה

"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט, ד"ר ריקי יצחק, ד-פרופ' אסתי בן -המחלקה להפרעות תקשורת

מרגלית, גב' מירה ברלין, גב' חיה -סוויד, ד"ר גיל צוקרמן, ד"ר נעמה קינן, אביטל טראו-טייטלבאום

 . בשט-זלצברג, ד"ר עדי ליפשיץ בן

 ד"ר מיכל הוכהויזר. -המחלקה לריפוי בעיסוק 

 ד"ר גדי תורג'מן. -המחלקה לקדם רפואה

  

 


