
 לאם אם
בחודש  " אם לאם"לאימהות של " הורות חיובית"סדנת 

נפתחת  ( בחודש אוגוסט לא תתקיים סדנא)ספטמבר 
בין השעות   7.9.16המפגשים יתחילו בתאריך . להרשמה

,  בסדנא זו(. התכנסות 9:30)באוניברסיטה  12.00- 10:00
נחלוק יחדיו את נושא , מפגשים רצופים 4-שמורכבת מ

. ההורות והאימהות לילדים בגילאי לידה עד שנה
,  קריאת ספרים לתינוקות, הורות חיובית: הנושאים הם

השתתפות בקבוצה כרוכה בהרשמה . גבולות וטיפול עצמי
המפגש  . מספר המקומות מוגבל. מראש לכל המפגשים

ר "בהשתתפות ד, רכזת אם לאם, ניאגו לימור י"יועבר ע
פתיחת  . ח"ש 100 -תשלום לסדנא. פרץ-סטרןאליסון 

  .הסדנא מותנית במספר הנרשמות
,  נא לפנות ללימור, הרשמה ועלויות, לפרטים נוספים
 .052-8321736בטלפון רכזת אם לאם 

 9.8.16 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה

שלה-אישה ב  

   דייטשמןורד , שנים נפלאות 4לאחר 
   כמנהלת תפקידה את מסיימת
  שלה-ב אישה פרויקט של הקלינית

   .(פסיכותרפיים טיפולים שירות)
   ,החיוך על לוורד להודות רוצים אנו

   והאהבה המקצועיות ,המסירות
   הפרויקט את ריכזה שבהם

ומאחלים לה בהצלחה בתפקידה החדש כראש היחידה  
להכשרה מעשית במחלקה לעבודה סוציאלית  

 .גוריון-באוניברסיטת בן
 
שלה נכנסת נועה  -תפקיד המנהלת הקלינית של אישה בל

לתחום הדרכות המטפלים מונתה שרית . ברנדס-סיטון
 .  נאחל לשתיהן בהצלחה. פנחסי

 

2' גיליון מס  

  ,ים/ים יקרות/חברות

רגע .  אנחנו עומדים בפתחם של החגים
כנסים  , נפרסם כאן אירועים, לפני

אחת לחודש נפרסם . ופעילויות עתידיות
.  תקציר של מאמר וקישור למאמר המלא

מיני תחומים  המאמרים יהיו מכל 
אילו  -נשמח לשמוע מכם. הקשורים למרכז

נושאים מעניינים אתכם והייתם רוצים 
 .                      שנכתוב עליהם

 צוות המרכז, תודה

1 

 חגים מתכוני ספר
אם "לקראת החגים נפרסם ספר מתכונים של מתנדבות 

הספר יופץ במייל  ". שלה-אישה ב"ומטפלים של " לאם
אם תרצו לקבל עותק ואתם עדיין לא חברים  . בלבד

שילחו לנו מייל ותקבלו את , ברשימת התפוצה שלנו
 womcen@bgu.ac.ilהספר 

mailto:womcen@bgu.ac.il
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 אירועים
 

ייערך ביום הכנס . הארצי השלישי של בתי הספר לעבודה סוציאליתהדוקטורנטים שמחים לבשר על כנס אנו 
 . שפיצר באוניברסיטת בן גוריון בנגב' ק ג'וג' ב שרלוטש על שם "בבית הספר לעבודה סוציאלית ע, 7.2.17שלישי 

 .  נשמח אם תפיצו את הקול קורא לכנס

2' גיליון מס 9.8.16 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  
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 הכנס הארצי השלישי לדוקטורנטים בבתי הספר לעבודה סוציאלית -אירועים
 

2' גיליון מס 9.8.16 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  
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 פרסים
 קול קורא

 גולדסמיט. ון ר'לזכרו של פרופסור גפרס  
-ב. היה מומחה בעל שם עולמי באפידמיולוגיה של בריאות סביבתית ורפואה תעסוקתית( 1922-1999) גולדסמיט' פרופ
בה היה חבר , גוריון בנגב-עלה ארצה מברקלי בקליפורניה והצטרף לפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן 1979

חבריו ועמיתיו ברחבי העולם גמרו , משפחתובני  . 1999-סגל ואחד מעמודי התווך במחלקה לאפידמיולוגיה עד מותו ב
לסטודנט שניהל מחקר או פרויקט  , שקלים 7,000אומר להנציח את זכרו על ידי הקמת קרן המיועדת להענקת פרס של 

מקבלי הפרס יבחרו על סמך מחויבותם ותרומתם המוכחת למנהיגות בתחומים  .  במדעי הבריאות ומדעי הסביבה
שיטות האומדות את השפעות מזהמים  , בריאות סביבתית ותעסוקתית: פעיל גולדסמיט' ובנושאים בהם היה פרופ

 .סטטיסטיקה-סביבתיים מתחומי האפידמיולוגיה והביו
 :לקבלת הפרס חייבים לענות על שני הקריטריונים הבאיםמועמדים 

,  פיזיותרפיה, סיעוד, בריאות הציבור, רפואה)גוריון באחת המחלקות במדעי הבריאות -להיות רשום באוניברסיטת בן
בהן נושא המחקר היה קשור , מדעי הסביבה או בפקולטות אחרות, (ביולוגיה, לדוגמא)מדעי הטבע , ('רוקחות וכד

הסטודנט חייב שהצעת התיזה שלו  (. חינוך למודעות סביבתית, למשל)עשה את מחקריו  גולדסמיט' לנושאים בהם פרופ
 .עיבודם או שסיים את התיזה כולה/ מאושרת ובשנה האקדמית הנוכחית עוסק באיסוף הנתונים

 .ים לשירות או מחקר רלבנטיים מתחום בריאות סביבתית או תעסוקתית/ים הקשור/ים מקורי/להוביל פרויקט
 

 :צריכות לכלולההצעות 
 עבודת המחקרנושא . 1
רשימת פרסומים קודמים , דואר אלקטרוני, כתובת, טלפון, כולל עיסוק בתחום הרלבנטי -קורות חיים: המציעפרטי . 2
 .תמונה, תואר אקדמי והמחלקה בה לומד, (אם יש)
שהם לא המנחים ולא הנחו  )המלצה מהמנחה האקדמי ושני מכתבים נוספים של ממליצים אקדמיים נוספים מכתב . 3

 (.את המחקר
  : המגישהצהרת . 4

 ?האם קיבל מימון ממקור אחר ובאיזה סכום( א
 ?קיבל פרס אחר כסטודנטהאם ( ב
 ?גולדסמיטהסטודנט מרגיש שעבודתו ראויה לפרס מדוע ( ג

 (:מ"ע 3עד )תקציר המחקר .   5
 שאלה מחקרית והשערות המחקר( א             
 רקע מדעי( ב             
 שיטות המחקר( ג             
 תוצאות  ( ד             
 התרומה לחקר בריאות סביבתית ותעסוקתית( ה             
 .נא להוסיף נספח עם עותקים של מאמרים שפורסמו או תקצירים שהוצגו מעבודה זו( ו             

 

 זוכה הפרס יתבקש להרצות ולהציג את ממצאי המחקר בפני סמינר סטודנטים וחברי פקולטה
 ארגון סמינר זה יהיה באחריות הסטודנט ומנחו ואמור להיות חלק אינטגרלי. השייכים לתחום

 .מהפעילויות האקדמיות של הפקולטה
ון גולדסמית שתמכה באופן חלקי במחקרו של הסטודנט אם  'ש ג"יתבקש הזוכה להזכיר את קרן הזיכרון ע, כמו כן

 .הממצאים יתפרסמו, לאחר קבלת הפרס
מוזמנים להעביר את ההצעה בצרוף מכתב המלצה מהמנחה  , הסבורים כי הם עונים על קריטריונים אלהמועמדים 

רכזת המרכז לחקר וקידום בריאות  , גרבליולי צוויקל באמצעות כנרת 'ג' לפרופ: המתייחס לפעילות המוגדרת, הראשי
לבירורים נוספים  . 18.11.16-העד  ac.ilwomcen@bgu.,  : למייל( 1.10.16-עטר החל מה-מ טינה בן"או למ)האישה 

 .6477562. ניתן להתקשר לטל

2' גיליון מס 9.8.16 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  

mailto:womcen@bgu,.ac.il
mailto:womcen@bgu,.ac.il
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 מאמר החודש
 

 
 תרבותי ואמונות בריאות של אימהות על התנהגות מתן חיסונים לפעוטות  -האתנוהרקע השפעת 

The effect of ethno culture and health beliefs on mothers vaccination behavior 
 ראובניחיים ' פרופ, פרג מר אביהו ,  צוויקלולי 'ג' פרופ, שרגאר יאנה "ד, שרידאורלי ' פרופ

 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, לעבודה סוציאליתהמחלקה 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, לניהול מערכות בריאותהמחלקה 
 
 

 תקציר
שירותים אלו כוללים בין השאר . שרותי רפואה מונעת לפעוטות ניתנים בישראל באופן אוניברסלי לכלל האוכלוסייה

האתגרים הניצבים בפני שירותי הרפואה מונעת הנו מתן מענה המותאם לצרכי קבוצות   אחד. מתן חיסונים לתינוקות
תרבותי כלפי מתן חיסונים לפעוטות בקרב אימהות  בישראל לא  -האתנוהשפעתו של הגורם . תרבותיות שונות-אתנו

מטרות המחקר הנוכחי היו לבחון אמונות והתנהגויות כלפי מתן חיסונים לתינוק בקרב ארבע קבוצות  . נחקר בהרחבה
 .  מ ואתיופיה"וילידות בריה( יהודיות ובדואיות)אימהות מרקע אתנו תרבותי שונה ילידות הארץ 

 
,  אימהות 100דגימת מכסות כללה . מחקר חתך השוואתי אשר בוצע בשכונות נבחרות בקהילה באזור הנגב :שיטות

הנתונים נאספו באמצעות שאלונים וכרטיס  (. N=400)חודשים  24עד  18לתינוקות בני , מכל קבוצה אתנו תרבותית
 .  טיפת חלב של הפעוט

 
יותר אימהות  . לאימהות מרקע אתנו תרבותי שונה אמונות בריאות שונות כלפי מתן חיסונים לתינוקן : ממצאים

ממצאינו עולה כי התנהגות  . בדואיות בהשוואה לאימהות מקבוצות אחרות מקפידות על מתן חיסונים מסודר לילדיהן
האימהות מתעצבת בחדשים הראשונים של חיי התינוק והיא המנבא המרכזי בהתנהגותן כלפי מתן חיסונים בגילאי  

 .שנה ולאחר גיל שנה, חצי שנה
 

לצורך הגברת ההיענות כלפי מתן חיסונים יש להציע תכניות התערבות   והמלצות אפשריות לקובעי מדיניותמסקנות 
 .  מותאמות תרבות ומוצא עבור אימהות לתינוקות סמוך ללידה או בעת ההיריון

 
 
 

 2015משנת " ביטחון סוציאלי"בהמאמר המלא אפשר לקרוא את 
/Pages/sarid.aspx96www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachonhttps:// 

 
  
 

2' גיליון מס 9.8.16 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon96/Pages/sarid.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon96/Pages/sarid.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon96/Pages/sarid.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon96/Pages/sarid.aspx
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 קצת מהתקשורת

  10מנענע " חשיבות הטיפול בדיכאון לאחר לידה"לינק לכתבה  :מהרדיו

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169 

 

 
 גם אצל אבות מופרש ההורמון המהדק את הקשר עם התינוק, בדומה לאימהות: מאתר הארץ

http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1216915 

 

 לזכרה
 

ל  "ז ויטמןאפשטיין  אייליןהמרכז לחקר וקידום בריאות האישה מבכה את מותה של 
למלגות עידוד   ויטמןייסדה את קרן  איילין. 2016שהלכה לעולמה בסוף חודש יולי 

פיתח צוות המרכז מודל  , אייליןהודות לתרומתה של . לסטודנטים בתחום בריאות האישה
לנשים חולות סרטן ומחלות  , התנהגותית דרך אמנות-התערבות קוגניטיבית -חדש לטיפול

יהי  . מלאת קסם אישי ותחסר לכולנו, הייתה אישה נעימת הליכות איילין. כרוניות אחרות
 .זכרה ברוך

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,       רבקה כרמי' פרופ, ל"ז ויטמןאפשטיין  איילין' גב, מנהלת המרכז, ולי צוויקל'ג' פרופ :מימין לשמאל
 (.ג"אב, דני מכליס :צילום)נשיאת האוניברסיטה 

2' גיליון מס 9.8.16 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1199369&sid=169
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1216915
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1216915
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1216915
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                                                                                                    ?  "לאםאם "בלהתנדב מעוניינים 

 052-8321736בטלפון , רכזת אם לאם, אצל לימור ניאגופרטים 

* 

                ?                                                 "שלה-אישה ב"או ל" אם לאם"לתרום למעוניינים 

 לחצו כאןמאובטחת  לתרומה 

* 

                                                                  womcen@bgu.ac.il     במיילצרו קשר , נוספיםלפרטים 

 08-6477562בטלפון או 

* 

                               המרכזאתר 

in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/default.aspxhttp:// 

 

 

 

 :צוות המרכז

 מנהלת המרכז, ולי צוויקל'ג' פרופ

 רכזת אם לאם, לימור ניאגו

 שלה-רכזת אישה ב, ברנדס-נועה סיטון

 רכזת מנהלית, גרבליכנרת 

2' גיליון מס 9.8.16 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  

http://in.bgu.ac.il/en/associates/Pages/Support-BGU.aspx
mailto:womcen@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/womcen/

