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 ד"ר גיא טוביאס/פרופ' יהונתן מן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 Health policy and disparities מושב: 

 The effect of community water fluoridation cessation on children's dental שם התקציר: 

health – a national experience. 

tchi Tali***, Bernstein Yaron**, Tobias Guy*, Findler Mordechai**, Chackar שמות השותפים:

Grinberg Beatrice**, Mann Jonathan**, Sgan-Cohen Harold. * 

*Department of Community Dentistry, Hebrew University-Hadassah School of Dental 

Medicine, Jerusalem, Israel . 

**Dental Research Unit – Maccabi-Dent, Maccabi Healthcare Fund, Israel . 

 ***Department of Periodontology, Hebrew University-Hadassah School of Dental Medicine, 

Jerusalem, Israel . 

   : התקציר

Abstract 

Background: Community Water Fluoride (CWF) is the proven cornerstone of primary dental 

health care promotion. In 2002 CWF was made mandatory at a national level in Israel, 

however a new government revoked these regulations in August 2014. "Maccabi" is the 

second largest national health care provider with 2.3 million members, "Maccabi-Dent", its 

dental branch, has to date 57 clinics, employing 1200 dentists  . 

Aims: The aim of this study was to evaluate the cumulative effect on treatment rates six 

years after CWF was terminated in Israel, based on the number of dental treatments 

provided to children aged 3-12 years in “Maccabi-Dent” clinics  . 

Methods: For this retrospective study, computerized dental treatment codes were collected. 

The “rate of treatment” was calculated by dividing the number of restorative treatments or 

extractions, by the number of individuals receiving treatment. The population size and the 

age group visiting the specific clinic were also considered . 

Results: The independent variables were fluoride concentration in drinking water, age and 

socioeconomic position (SEP). There was a significant increase in restorative dental 

treatments after 2014, (R2 =0.0402), with approximately twice the number of treatments 

required in the absence of CWF. Age had a significant association (β=-0.389, p<.001) as did 

SEP (β =0.086, p=.019) . 

Conclusion: After CWF cessation in Israel, rates of dental treatments significantly increased . 

Practical implication: By examining accepted notions with up-to-date information, new 

confirmatory evidence helps decision makers understand the importance of adding fluoride 

to drinking water. As we proceed to desalination, water fluoridation becomes to be an 

essential, simple and relatively cheap procedure . 



 
 
 

 ד"ר אסנת בשקין  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 Health policy and disparities מושב: 

מיפוי צרכים והערכת פערים בכישורים בשוק העבודה בבריאות הציבור בישראל בעידן   שם התקציר: 

 של שינויים גלובאליים 

 ד"ר אסנת בשקין, החוג לבריאות הציבור, המכללה האקדמית אשקלון, ישראל  שמות השותפים:

 ד"ר רוברט אוטוק, איגוד בתי הספר לבריאות הציבור באירופה, בלגיה 

 קה, המכון לחקר הטיפול ובריאות הציבור, אוניברסיטת מאאסטריכט, הולנד פרופ' קסיה צ'בנובס 

 ד"ר קרן דופלט, החוג לבריאות הציבור, המכללה האקדמית אשקלון, ישראל 

 אורי קפרא, החוג לבריאות הציבור, המכללה האקדמית אשקלון, ישראל 

 ישראל פרופ' תד טולצינסקי, החוג לבריאות הציבור, המכללה האקדמית אשקלון, 

 לורי לייטון, איגוד בתי הספר לבריאות הציבור באירופה, בלגיה 

 פרופ' זהר מור, החוג לבריאות הציבור, המכללה האקדמית אשקלון, ישראל 

 הקדמה:  : התקציר

הכשרה ופיתוח כוח אדם מיומן הוא בסיס חיוני לכל ארגון, כמו גם לבריאות הציבור. לפיכך, יש  

שיוכלו לספק מענה לדרישות של שוק העבודה בתחום   להתאים את המיומנויות של העובדים כך 

 בריאות הציבור, באופן שיאפשר לארגון להתמודד בהצלחה עם השינויים העולמיים. 

 מטרות: 

להעריך את רמות המיומנויות והכישורים, הקיימים כיום ואלו הנדרשים לעתיד, בשוק העבודה  

 בבריאות הציבור בישראל. 

 שיטות: 

מחקר משולב שיטות אשר כלל סקר המבוסס על כלי אירופאי להערכת צרכים ומיומנויות הנדרשים  

מעסיקים מארגונים שונים בשוק העבודה בבריאות הציבור   49( בקרב CFPHWבבריאות הציבור )

ממנהלים קובעי מדיניות   31(. בנוסף, בוצעו ראיונות עומק עם 37.6%בישראל )שיעור היענות 

 תחום.  העוסקים ב

 תוצאות: 

המשתתפים דיווחו על פער בין המטלות בתחום אחריותם לבין כישורי העובדים הנדרשים לביצוען.  

משיבים מלשכות הבריאות הצביעו על פער בכישורי תקשורת, ביכולות הסברה והתאמה תרבותית  

קופות  (. משתתפים מ62.9%-61.7%של מסרים, וכן פערים בכישורי מנהיגות וחשיבה מערכתית )

חולים וממשרדים ממשלתיים הצביעו על פער בכישורי אוריינות ארגונית וביכולת הסתגלות העובדים  

(. נמצאו הבדלים בין ארגונים הנמצאים במרכז הארץ מול אלה בפריפריה,  45.0%למצבים דינמיים )

ת ואתיקה  כך שבאחרונים נמצאו פערים משמעותיים יותר בכוח אדם מיומן, בייחוד בכישורי מדיניו 

לעומת    68.2%בהתאמה(, וכן בכישורי יצירת שיתופי פעולה ושותפויות ) 42.6%לעומת   72.7%)

בהתאמה(. קובעי מדיניות אשר התראיינו למחקר הביעו צורך בפיתוח מנהיגות חזקה, גיבוש   58.7%



 
 

עם  שיתופי פעולה רחבים, העמקת הקשר בין האקדמיה לשטח וקידום כוח אדם מיומן להתמודדות  

 המציאות המשתנה.  

 מסקנות: 

יש צורך בהתאמת ההכשרה האקדמית של כוח האדם בבריאות הציבור לצרכי שוק העבודה, תוך  

הגדרת תכנים ומיומנויות הנדרשים לכל רמת הכשרה )מתחיל, מתקדם ומומחה(. בנוסף יש לקדם  

יאות הציבור  התפתחות מקצועית תוך שיפור תנאי העסקה ולחזק את מעמדו של כוח האדם בבר 

 בישראל.  

 



 
 
 

 ד"ר וואסף נעאמנה המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 Health policy and disparities מושב: 

alities in The association of social determinants and networking with inequ שם התקציר: 

health services utilization among Jews and Arabs: Pilot study 

 ,Wasef Na'amnih1, Rinat Cohen2, Saif Abu mouch3, Manfred Green4  שמות השותפים:

Khitam Muhsen1   

 1  Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel   . 

2 Department of Health Promotion, School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel 

Aviv University, Tel Aviv, Israel  . 

 3 Internal Medicine B department, Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Israel  . 

4 Faculty of Social Welfare and Health Sciences, School of Public Health, Haifa University, 

Haifa, Israel      . 

 Background : התקציר

Gaps exist in health services utilization between Arabs and Jews in Israel; however, the 

contribution of social determinants to these disparities is not clear . 

Objective 

To construct and validate a tool for the assessment of social network among adults with a 

significant illness. We also explored differences between Arabs and Jews in utilizing social 

networks and support . 

Methods 

Based on the literature and consultation with experts, a questionnaire was constructed. The 

feasibility of questionnaire was tested among a small sample and it was modified 

accordingly until agreement on a final version was reached. A convenience sample of 74 

adults aged≥50 years with significant illness were interviewed face-to-face. A factor analysis 

was performed and internal consistency was assessed by Cronbach's alpha coefficient . 

Results 

The study included 45 Arabs and 29 Jews, with mean ages of 55.6 and 61.7 years, 

respectively. The factor analysis identified several factors related to the structure and quality 

of social network in general and social network based on family members or friends. 

Cronbach's alpha values of the constructed scales based on these factors were  0.757 and 

0.744, respectively  . 



 
 

The use of personal relationships was more common among Jewish participants than Arabs, 

P<0.001. The desire to extend the number of people who can be contacted in significant 

illness was more common among Arab (86%) vs.  Jewish (48%), participants P=0.001 . 

Conclusions 

New scales were constructed to evaluate social network and networking to cope with 

significant illness, with high reliability. Initial findings suggest differences between Arabs and 

Jews in utilization social network and networking in using health services . 

 



 
 
 

 פרופ' שלמה זוסמן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 Health policy and disparities מושב: 

 + בישראל 65שימוש בשירותי רפואת שיניים בקרב בני  שם התקציר: 

 1לנה נטפוב    2אילא קרמל שיפמן      2ורמן-איילת ברג     1שלמה פ. זוסמן שמות השותפים:

    

 משרד הבריאות, האגף לבריאות השן   1

 ברוקדייל -ג'וינט -מכון מאיירס  2

 הקדמה : התקציר

לשיניים תפקיד חשוב בתזונה נאותה והתערות בחברה, אשר חשיבותם עולה בזקנה. השימוש  

תחלואה ואף תמותה, ולתרום לשיפור התפקוד ואיכות החיים.  בשירותים דנטליים יכול להפחית 

 חסמים מקשים על זקנים לצרוך שירותים אלה.  

יושמה ברפורמה בשירותים הדנטליים לזקנים, שמטרתה לשפר את נגישות השירותים   2019בשנת 

לזקנים ולהפחית חלק מן החסמים. טיפולי שיניים מניעתיים, משמרים ומשקמים לאוכלוסייה  

 המבוגרת נכללו בסל השירותים שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי.  

 אן חלק המתיחס לשימוש בשרותי רפואת שיניים. + ממנו אנו מביאים כ65בוצע מחקר בקרב בני 

 מטרות  

+ בשירותים דנטליים ולזהות את החסמים העיקריים לצריכתם  65ללמוד על דפוסי השימוש של בני 

 בקבוצות אוכלוסייה הנבדלות במצבן הכלכלי או באזור מגוריהן.  

 שיטות  

 . 2020אפריל - אר+ בחודשים פברו65בני  512ראיונות טלפוניים עם מדגם מייצג של 

 תוצאות 

מעידים   17%-פעמים בממוצע(, ו 2.9+ ביקרו אצל רופא השיניים בשנה החולפת )65כמחצית מבני 

ביקרו אצל שיננית בשנה החולפת. שיעורי השימוש   35%שלא ביקרו אצל רופא שיניים מעולם. 

כסות את  יהודים ובקרב המתקשים ל-בשירותים דנטליים נמוכים יותר בפריפריה, בקרב לא 

( מהם לא פונים לקבלת טיפול בגלל מחירו. כרבע מן  18%הוצאותיהם החודשיות. קרוב לחמישית )

ביוזמת השיננית. קרוב לשליש ציינו   1.5%המבקרים אצל רופא שיניים עשו זאת לצורך טיפול דחוף, 

 שהוא היה לצורך טיפול משקם, ושליש באו לבדיקת מנע. השאר באו מסיבות אחרות.  

+ אינם מודעים להחלת הרפורמה, לפיה טיפולי שיניים לאוכלוסייה המבוגרת נכנסו  65ית בני מרב

 לסל הבריאות שמספקות קופות החולים.  

 מסקנות 

עדיין נותרו חסמים לצריכת השירותים. חוסר מודעות להתנהגות בריאותית ומחירי הטיפול הם  

+  65ולפיו פחות ממחצית מבני   החסמים העיקריים של מי שמצבם הכלכלי טוב פחות. הממצא

מודעים לרפורמה בשירותים הדנטליים מחייב העלאת המודעות לשינויים שהיא מביאה, בייחוד בקרב  

 מי שמצבם הכלכלי טוב פחות. 



 
 
 

 ד"ר איתמר שפרן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 Health policy and disparities מושב: 

rated Health and Mortality in the Elderly: A Comparison Between Jewish -Self שם התקציר: 

and Arab Populations in Israel 

y of Medicine, Tel Itamar Shafran, School of Public Health, Sackler Facult שמות השותפים:

Aviv University, Tel Aviv, Israel. 

Yael Benyamini, Bob Shapell School of Social Work, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel . 

Lital Keinan Boker,  Israel Center for Disease Control, Ministry of Health, Chaim Sheba 

Medical center, Tel-Hashomer, Israel . 

Yariv Gerber,  School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel 

Aviv, Israel. התקציר: rated health (SRH) has been shown to predict -Background: Self

morbidity and mortality across the lifespan. However, its predictive value might differ 

between populations, being affected by socioeconomic and cultural factors.  

Goal: To investigate the association between SRH and mortality among the elderly 

population in Israel by ethnic group . 

Methods: A prospective cohort study based on the first National Health and Nutrition Survey 

of Older Adults (MABAT ZAHAV 2005-2006, n=1761), consisting of Jewish (n=1463) and Arab 

(n=298) participants. SRH was measured on a 4-point scale. Mortality data were retrieved 

from the National Death Registry (through 2019). Survival analysis was performed using Cox 

regression models  . 

Results: Mean age (SD) was 75 (±6) and 72 (±5) years in the Jewish (54% women) and Arab 

(50% women) groups, respectively. Jewish participants were more likely to rate their health 

as not good or poor compared with Arab participants (35% vs. 29% and 11% vs. 8% 

respectively, P=0.01). During a median follow-up of 13 (IQR: 8-13) years, 744 deaths 

occurred, 152 in the Arab group. The age- and sex-adjusted hazard ratio (HR) for mortality in 

the Arab vs. Jewish participants was 1.33 (95% CI: 1.12-1.60). HRs (95% CIs) for mortality 

adjusted for sociodemographics and multimorbidity in the poorest vs. highest SRH 

categories were 2.78 (1.14-6.74) in the Arab sample and 2.75 (1.89-4.00) in the Jewish 

sample  . 

Conclusions: Although Jewish participants had poorer SRH, their survival rate was higher. 

Poor SRH was equally associated with higher mortality in both groups. Further research is 

warranted to better understand the factors influencing SRH in Jewish vs. Arab older adults . 



 
 
 

 יצחקי/ ד"ר תמר ברמן - ד"ר זהר ברנט המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 זיהומיות וחיסונים  אם וילד, מחלות מושב: 

 Results of the National Biomonitoring Program show Persistent Iodine שם התקציר: 

Deficiency in Israel 

 Itzhaki-Zohar Barnett שמות השותפים:

 א.שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

 ב. הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין 

Daniel Ehrlich 

 משרד הבריאות, ירושלים, ישראל  שירותי בריאות הציבור,

Aron M. Troen 

המחלקה לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה  

 העברית, רחובות 

Efrat Rorman 

 א.שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

 אל אביב, ישר- ב. מעבדות בריאות הציבור, משרד הבריאות, תל

Luda Groismann 

 א.שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

 אביב, ישראל - ב. מעבדות בריאות הציבור, משרד הבריאות, תל

Moran Blaychfeld Magnazi 

 א.שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

 ב. בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, ישראל 

Ronit Endevelt 

 א.שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

 ב. בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, ישראל 

Tamar Berman 

 א.שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

 אביב, ישראל - הציבור, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תלב. בית הספר לבריאות 

 Background: Adequate iodine intake is essential for human health, for normal : התקציר

thyroid function, and for attainment of full intellectual potential in children. In 2016 a 



 
 

national survey reported that the Israeli population was iodine deficient, finding a median 

urinary iodine concentration (UIC) of 83µg/L among school age children, which fell below the 

WHO threshold of 100 µg/L for population adequacy. Despite this, Israel has not yet 

mandated salt iodization and continues to rely heavily on desalinated seawater. Therefore, 

there is serious concern that the problem persists  . 

Aims: To evaluate UIC in a national survey of Israeli children and compare findings to 

different countries, taking into consideration the levels of desalinated water, and 

fortification policies . 

Methods: Spot urine UIC was determined by mass-spectrometry for 166 healthy children 

aged 4-12, in the 2020-2021 Israeli Human Biomonitoring Program. Parents completed 

demographic and dietary questionnaires  . 

Results: The median UIC was 80.1µg/L (IQR 44.7-130.8 µg/L), indicating that the population’s 

iodine states has not improved in the last five years. In comparison to 13 countries with 

population size above 150,000 with desalinated water consumption of at least 1m3 per 

capita, only Israel and Lebanon lack salt iodization and were iodine insufficient  . 

Conclusions: Israel should urgently mandate salt iodization to correct persistent iodine 

deficiency. Our international comparison suggests that mandatory salt iodization can 

compensate for any potential impact of desalination. Our study highlights the critical 

importance of human biomonitoring in public health surveillance of nutritional and 

environmental exposures . 



 
 
 

 ד"ר איזבלה קרקיס  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 אם וילד, מחלות זיהומיות וחיסונים  מושב: 

 Regional Differences in Pediatric Asthma Hospital Admissions: National Data שם התקציר: 

from Israel 1996-2017 

 Isabella Karakis1,PhD*, Joel Reiter2* MD, , Itamar Grotto3, MD,  Lena , שמות השותפים:

Novack4, PhD, Ziona Haklai3, MA, Yael Applbaum3, MD, Ada Steiman3, MSc, Ethel-Sherry 

Gordon3, PhD, Eva Riener5, MSc, Eitan Kerem2, MD,  Malena Cohen-Cymberknoh2, MD 

  *Isabella Karakis and Joel Reiter contributed equally as co-first authors  . 

Affiliations: 1 Environmental Epidemiology Department, Public Health Services, Ministry of 

Health, Jerusalem, Israel; 2 Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem, Israel; 

Pediatric Pulmonary Unit, Department of Pediatrics, Hadassah Medical Center, Jerusalem, 

Israel; 3 Health Information Division, Ministry of Health, Jerusalem, Israel; 4 Clinical Research 

Center, Soroka University Medical Center, Beer Sheva, Israel; 5 Ben Gurion University in the 

Negev, Beer Sheva, Israel 

 Background: Asthma is a common chronic childhood illness and frequent cause of : התקציר

hospitalization. A decline in hospital admission rates was noted up to the 1990's, however, 

trends are not as clear since the turn of the century. This study aimed to assess the rates and 

regional differences of asthma admissions over more than two decades using the national 

Ministry of Health database, which registers data from all the hospitals  . 

Methods: A retrospective cohort study, analysis of all pediatric asthma admissions, for 

patients 1-14 years old, between 1996 and 2017 as recorded by the National Hospital 

Discharge Registry, was performed. Asthma admission rates were calculated per 1,000 age 

adjusted residents, using the number of admission cases as the numerator, and age specific 

population size as the denominator . 

Results: The annual asthma hospitalization rate decreased in the entire pediatric population 

from 2.14 in 1996 to 0.89 in 2017. Children in the 1-4 year age group comprised most of the 

hospital admissions, and most of the decline was attributable to this age group. Significant 

differences in hospitalizations were found between different regions as well as differences in 

the rate of decline in asthma hospitalizations with the lowest admission rate in the 

Jerusalem district, highest in Haifa, northern and southern Israeli regions and the greatest 

rate of decline in the Tel-Aviv district . 

Conclusions: This nationwide study, over more than two decades, shows clear regional 

differences in the rates of asthma admissions as well as regional differences in the rates of 

decline . 



 
 
 

 וינר וול ד"ר יונית   המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 אם וילד, מחלות זיהומיות וחיסונים  מושב: 

 CMV seroprevalence among pregnant women, maternal CMV infection during שם התקציר: 

pregnancy and fetal transmission rates;  

a retrospective population based epidemiological study 

 

iskin3,4, Ziva Kalderon5, Well1, Yechiel Schlesinger1,2, Ian M-Yonit Wiener שמות השותפים:

Rachel Michelson-Cohen6 and Assaf Ben-Shoham7 

1Infectious disease unit, Shaare Zedek Medical Center, Faculty of Medicine, Hebrew 

University of Jerusalem, Israel . 

2 Department of Pediatrics, Shaare Zedek Medical Center, Faculty of Medicine, Hebrew 

University of Jerusalem, Israel . 

3 Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem, 

Israel . 

4 Infectious Diseases, Clalit Health Services, Jerusalem, Israel 

5 Progenin Laboratories, Clalit Health Services, Jerusalem, Israel . 

6 Department of Obstetrics and Gynecology, Shaare Zedek Medical Center, Faculty of 

Medicine, Hebrew University of Jerusalem, Israel . 

7 Department of family medicine, Clalit health services, Jerusalem, Israel 

 Maternal CMV infection during pregnancy, may be associated with fetal infection : התקציר

and long-term sequelae. Our aim was to provide updated epidemiological population-based 

information about CMV seroprevalence among pregnant women, the incidence of primary 

and non-primary CMV infection during pregnancy and to describe the incidence of 

congenital CMV (cCMV)  . 

This retrospective study is based on demographic and serologic data of all childbearing age 

women who were members of Clalit Health Services and registered in Jerusalem district 

during the study period (2013-2019). We performed sub-sample analysis of integrated 

inpatient data on infants born to those women who gave birth in Shaare-Zedek Medical 

Center  . 

45,634  women with at least one gestational event were included. The initial CMV 

serostatus was positive in 89% women, this rate differed between ethnic and socioeconomic 

subgroups. During an 11-year period, CMV infection was observed in 35% of seronegative 

and 0.8% seropositive women. The incidence rate of maternal CMV infection during 

pregnancy was 12/1000 (10% in seronegative versus 0.2% in seropositive women). The 



 
 

incidence rate of cCMV among neonates of seronegative women was higher than 

seropositive (7.1 versus 1.2/1000). In a multivariable regression analysis, only CMV 

seropositivity status before pregnancy was found to be protective for cCMV . 

Amongst the seropositive women, a low number of non-primary cCMV infections were 

identified, none of which were detected in serology tests performed during pregnancy  . 

In a population with high CMV seropositivity, repeated serology testing during pregnancy 

was effective in identifying most neonates with cCMV born to seronegative mothers but not 

those born to seropositive women, reiterating the difficulties in identifying non-primary 

infections . 

 



 
 
 

 גב' ולריה אסאטו  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 אם וילד, מחלות זיהומיות וחיסונים  מושב: 

 New insights -es Development of multivalent Shigella vaccin שם התקציר: 

Cohen, Shubham Mathur, -Meron Sudai, Ortal Ariel-Valeria Asato, Shiri שמות השותפים:

Anya Bialik and Dani Cohen 

Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel התקציר : : Shigella is a leading Background

cause of moderate to severe diarrhea. Injectable tetravalent Shigella O-specific 

polysaccharide (O-SP)-linked to carrier proteins (conjugate vaccines) are under development 

to cover the most common serotypes causing shigellosis worldwide. S.flexneri 2a and 6 

serotypes are components of these vaccines as they have distant O-antigen structures and 

showed no cross-reactivity in mice and guinea pig studies.  

Objectives: We challenged the existing knowledge and examined cross-reactivity between 

antibodies induced in humans by a novel and potent synthetic O-SP-based non-acetylated 

conjugate, Sf2a-TT15, against S.flexneri 2a and heterologous S.flexneri 6 LPS  . 

Methods: IgG antibody levels to S.flexneri 2a and 6 LPS, measured by ELISA, were examined 

in 62 pre- and post-vaccination sera of volunteers receiving the SF2a-TT15 conjugate in a 

phase I study. Avidity and serum bactericidal activity were assessed in a subsample of the 

volunteers  . 

Results: SF2a-TT15 conjugate induced cross-reacting IgG antibodies to S.flexneri 6 

heterologous LPS. Cross-reactivity percent (>4-fold response) was higher after vaccination 

with 10µg as compared with 2µg vaccine doses (52% versus 22%, p=0.033) and correlated 

with the magnitude of the response to the homologous S.flexneri 2a LPS. Cross-reactivity 

was greater with the S.flexneri 6 non-acetylated LPS than with the acetylated LPS (52% 

versus 18%, p=0.002). Cross-reacting antibodies exhibited enhanced avidity and bactericidal 

activity against non-acetylated as compared with acetylated LPS  . 

Conclusion: SF2a-TT15 non-acetylated O-SP-based vaccine induces IgG antibodies cross-

reacting with heterologous non-acetylated S.flexneri 6 LPS in more than 50% of volunteers. 

Cross-reactivity/cross-protection between S.flexneri 2a and 6 O-SPs could allow a significant 

reduction of costly multivalent vaccine components . 



 
 
 

 ד"ר נאורה אלתרמן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 ד, מחלות זיהומיות וחיסונים אם ויל  מושב: 

 Exposure to ambient temperature and rapid weight gain among infants שם התקציר: 

delivered at term 

Carlos Francisco Dionicio López 1, Neora Alterman 1, Ronit Calderon- שמות השותפים:

Margalit 1, Michael Hauzer 2, Itai Kloog 3, Raanan Raz 1 

1 Braun School of Public Health, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel 

2 Clalit Health Services, Haifa, Israel 

3 Department of Geography and Environmental Development, Ben-Gurion University of the 

Sheva, Israel-Negev (BGU), Beer התקציר: Introduction: 

Rapid weight gain during infancy is a risk factor for childhood overweight, a global public 

health problem. Studies have shown that exposure to high ambient temperature during the 

prenatal period and during adulthood is associated with birthweight and obesity 

respectively  . 

Aim : 

To assess whether exposure to high ambient temperature during infancy is associated with 

rapid weight gain . 

Methods : 

We conducted a population-based historical cohort study of singleton term babies born 

2008-2013 using data from the Israeli network of ‘well-baby’ clinics. Ambient air 

temperature was assessed using a hybrid spatio-temporal model. The average mean and 

minimum temperature at the clinic location during the first year of life per each infant were 

calculated. Rapid infant weight gain was defined as a z-score difference >0.67 between 

birthweight and weight at age one year. We assessed relative risks using log-linear models 

and adjusted for variables based on directed-acyclic graphs  . 

Results : 

Our study included 217,310 infants. We found an adjusted positive association between 

ambient temperature exposure and rapid infant weight gain. Compared to the third quintile 

of minimum annual temperature, infants exposed to the first and second quintile had a 

relative risk of 0.98 (95% CI 0.96, 1.00) and 0.97 (95% CI 0.95, 0.98), respectively, while those 

exposed to the fourth and fifth quintiles had a relative risk of 1.06 (95% CI 1.04, 1.07) and 

1.02 (95% CI 1.00, 1.04). The association with mean ambient temperature was slightly 

weaker . 



 
 

Conclusion:                                                                                                                                                                                                                                                              

Exposure to higher ambient temperature is associated with rapid infant weight gain in Israel. 

This finding is of importance in the climate change era . 

 



 
 
 

 ד"ר שירלי שפירא בן דוד  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 אם וילד, מחלות זיהומיות וחיסונים  מושב: 

פרויקט התערבות להעלאת שיעורי התחסנות כנגד זיהומים פנאומוקוקלים בקרב   שם התקציר: 

 מדוכאי חיסון 

ד"ר שירלי שפירא בן דוד, ד"ר אורנה שמאי, ד"ר איריס גורן, ד"ר ורד מורד, ד"ר   שמות השותפים:

 אריקה כהן יונגר 

הקדמה: מדוכאי חיסון נמצאים בסיכון גבוה לזיהומים, חלקם   : התקצירראל מכבי שירותי בריאות, יש

יכולים להימנע ע"י קבלת חיסונים מתאימים. על פי תדריך החיסונים הישראלי, למדוכאי חיסון  

מומלצים חיסונים נוספים שאינם חלק מחיסוני השגרה של האוכלוסייה הכללית.  ההיענות בקרב  

  .בלבד 10.7%היתה נמוכה ועמדה על    PCV13 ת לקבלת חיסון מדוכאי החיסון במכבי שירותי בריאו

 מטרה: העלאת ההיענות לקבלת חיסונים כנגד מחלה פנאומוקוקלית.  

הוקם במכבי שירותי בריאות, קופת החולים השניה בגודלה בישראל,   2018-2019שיטות: בשנת 

קבוצות מטופלים מדוכאי חיסון על פי ההגדרות בתדריך החיסונים.   6רשם של מדוכאי חיסון שכלל  

, בהתאם לקבוצות מרכזיות של פעולות, קבלת  18הרשם איתר את האוכלוסיות המתאימות מעל גיל 

ם מדכאי חיסון ואבחנות. לאוכלוסיות השונות ברשם הופעלה תוכנית התערבות שכללה:  טיפולי

התרעות לצוות הרפואי בעת פתיחת הגיליון הרפואי על הצורך בקבלת חיסון, ביטול  הצורך בקבלת  

אישור מקדים לחיסונים על סמך נוכחות ברשם, חינוך רפואי והטמעת פרויקט קידום בריאות על ידי  

 עוד.  צוות הסי 

חוסנו    1.10.2019-1.10.2021מדוכאי חיסון אותרו ונכללו ברשם. בתקופה שבין  36,413תוצאות: 

  17,475עמד על   PCV13. סך כל שיעור המחוסנים ב  PCV13מטופלים בחיסון   13,574( 37.3%)

 בהיענות לקבלת החיסון.    300%מדוכאי חיסון, מהווה עליה של מעל ל

חיסונים לאוכלוסיות מדוכאות חיסון גרם לעליה משמעותית בכיסוי החיסון  מסקנות: פרויקט הנגשת ה

. הפרויקט היווה פלטפורמה להנגשת חיסונים נוספים לקבוצות שונות של  PCV13הפנאומוקוקלי 

. הכללת אוכלוסית מדוכאי החיסון בתוך רשם ייעודי תרם גם  Bמדוכאי חיסון כגון מנינגוקוק והפטיטיס 

 ואי שלהם כאוכלוסיה יחודית כגון בזמן מחלת הקורונה, חיסוני קורונה ומחקר. לטיוב הניהול הרפ 



 
 
 

 יחזקאל - ד"ר גלית הירש המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קורונה  מושב: 

 :ליין בקרב נשים ב"אמצע החיים" בישראל -מוש בשרותי בריאות און שי שם התקציר: 

 המצב לפני התפרצות הקורונה ובמהלך הסגר הראשון 

,  1פלטיאל -, אינה זסלבצקי1, שרהלי גלסר  1, אדל פרחי 1יחזקאל -גלית הירש   שמות השותפים:

 1,2גבע - ליאת לרנר

יניות בריאות, מרכז  היחידה לחקר בריאות האישה והילד, מכון גרטנר לחקר אפידמיולגויה ומד 1

 רפואי שיבא, תל השומר, מסונף לאוניברסיטת תל אביב, ישראל 

בית ספר לבריאות הציבור , הפקולטה לרפואה על שם סאקלר, אוניברסיטת תל אביב,   2

 :רקע  : התקצירישראל 

העלייה בתוחלת החיים מציבה בפני מערכות הבריאות אתגרים ייחודיים הקשורים לטיפול הולם  

גרת.  השימוש באינטרנט לשירותי רפואה מרחוק הינו דוגמא לכלי הדורש התאמה  לאוכלוסייה המבו

מיוחדת לאוכלוסייה זו, מכיוון שהיא מאופיינת ברמת אוריינות דיגיטלית נמוכה.  מאז התפרצות מגפת  

COVID-19  האוכלוסייה המבוגרת נמצאת בסיכון גבוה להידבקות בנגיף ולתחלואה קשה, מצב ,

ריחוק. מאידך, האוכלוסייה המבוגרת ממשיכה לסבול מתחלואה כרונית הדורשות    המחייב שמירה על

ליין יכולים לאפשר המשך שרות של אוכלוסייה זו למרות  - יעוץ וטיפול רפואי תדיר.  שרותי רפואה און

 הצורך בריחוק. 

 מטרה:

שינויים  הערכת מידת השימוש באינטרנט לשירותי בריאות בקרב האוכלוסייה המבוגרת, ובחינת ה

 שחלו בעקבות התפרצות הקורונה. 

 שיטה: 

 .  59-79מחקר עוקבה הכולל נשים )יהודיות וערביות( בגילים 

.  2020-בתקופת הסגר הראשון ב 232, ומתוכן רואיינו 2018נשים בשנת  484נערך ראיון טלפוני עם 

 השאלון כלל מידע על שימוש באינטרנט בכלל ולשירותי בריאות בפרט. 

 ריים: ממצאים עיק

( השתמשו  7.7%( ומיעוט מהנשים הערביות )71.6%לפני תקופת הקורונה רוב הנשים היהודיות )

באינטרנט. מתוך נשים יהודיות שהאינטרנט היה זמין עבורן, לפחות מחצית גלשו גם באתרי קופות  

  הגבירו את תדירות השימוש באינטרנט לצורך תקשורת עם בני 60%-החולים. בתקופת הפנדמיה, כ

לצורך בילוי או הסחת דעת, וכמעט רבע הגבירו את השימוש באינטרנט   40%-משפחה וחברים, כ 

( השתמשו באינטרנט לעתים קרובות יותר לצורך  7% -עבור גישה למידע רפואי. עם זאת, מיעוט )כ

 קבלת שירותי בריאות.. 

 מסקנות:  

ימוש באינטרנט בכלל, ולקבלת  ממצאי המחקר מצביעים על פערים ניכרים בין אוכלוסיות בישראל בש

שירותי בריאות בפרט.  תופעה מדאיגה במיוחד בתקופת מגפת הקורונה, עת האוכלוסייה המבוגרות  



 
 

נאלצה לשהות בבית מבודדות.  הממצאים מחדדים את הצורך בהגברת הידע והנגישות לאמצעים  

 דיגיטליים בעיקר כשהצורך בהם לשירותי רפואה גובר. 

 



 
 
 

 ד"ר דבורה פרנקנטל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קורונה  מושב: 

 תופעות בסמיכות זמנים לחיסון השלישי )בוסטר( כנגד מחלת הקורונה  שם התקציר: 

[,  1,2[, ליטל קינן בוקר ]1,2]אפרתי -[, זיו קרני1[, מירי זטלאוי ]1דבורה פרנקנטל ] שמות השותפים:

 [1,3] מיכל ברומברג

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות   1 

 בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה 2 

 אביב  - בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל 3 

  אושר מתן חיסון שלישי )מנת דחף( של חברת פייזר לכל מי 2021הקדמה: בסוף יולי   : התקציר

שחוסן בשני חיסונים ועברו לפחות חמישה חודשים ממועד קבלת החיסון השני. קיים תת דיווח  

למשרד הבריאות של תופעות בסמיכות לחיסוני הקורונה ועל כן החשיבות בביצוע סקר בקרב  

 מתחסנים, לאפיון תופעות בסמיכות להתחסנות במנת החיסון השלישי. 

של חברת פייזר כנגד    3-יום מהחיסון ה   21-30פיעו תוך מטרות: לבדוק את שכיחות התופעות שהו

 +. 18קורונה בקרב אזרחי ישראל בני 

במדגם אקראי של אזרחי ישראל   2021שיטות: סקר עוקבה טלפוני נערך בין ספטמבר לאוקטובר  

של חברת פייזר כנגד קורונה. המדגם נלקח   3-יום בחיסון ה 21-30ומעלה שחוסנו לפני   18בגיל 

גר המחוסנים של משרד הבריאות. השאלון כלל מידע על מאפיינים דמוגרפיים, תחלואת  מתוך מא

 רקע, תופעות שהופיעו לאחר החיסון, כולל פירוט התופעות, מועד הופעתן, משך התופעות וחומרתן. 

( ממשתתפי  66%(. כשני שליש )71.4%מרואיינים השלימו את הסקר )היענות  2,049תוצאות: 

(  75%ה כלשהי בסמיכות זמנים למתן החיסון. שיעור זה היה גבוה יותר בנשים )הסקר ציינו תופע

( וכלליות  55.7%( וירד עם העלייה בגיל. תופעות השכיחות שדווחו היו מקומיות )58%לעומת גברים )

ומטה   54מהנשים בגילאי  10%-(. כ3.9%( ואלרגיות )4.5%( ואחריהן תופעות נוירולוגיות )48.6%)

  3( נמשכו עד 69.5%( והכלליות )80.1%אי סדירות במחזור. רוב התופעות המקומיות )דיווחו על  

מהתופעות האחרות נמשכו גם בסיום המעקב. כרבע מהמרואיינים עם   47%-33%-ימים, בעוד ש 

 דכאון/חרדה או מחלה אוטואימונית דווחו על החמרה במחלתם לאחר החיסון.  

היו חולפות, מקומיות וכלליות, בדרגה קלה עד   3-יסון המסקנות: רוב התופעות שהופיעו לאחר הח

-21-בינונית. תופעות אלרגיות או נוירולוגיות ושינויים במחזור החודשי לא היו שכיחים ונמשכו מעבר ל

 ימי מעקב. מומלץ מעקב ארוך טווח אחר התופעות שהתמשכו בזמן ביצוע הסקר.  30

 



 
 
 

 גב' תמר זוהר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קורונה  מושב: 

policy among public health professionals in Israel during the -Trust in COVID 19 שם התקציר: 

first wave of the pandemic: A cross-sectional study 

   שמות השותפים:

 Tamar Zohar 1, Maya Negev 1, Hagai Levine 2 

   

1 .School of Public Health, University of Haifa, Haifa, Israel 

2 .School of Public Health, Hebrew University-Hadassah, Jerusalem, Israel 

pandemic has highlighted the important role of public -Background: The COVID 19 : התקציר

health professionals in designing and communicating effective policies  . 

Purpose: To evaluate the level of trust in the COVID-19 national public health policy among 

public health professionals in Israel and its correlates during the first wave of the pandemic  . 

Methods: A purposive sampling of public health professionals in Israel, through professional 

and academic public health networks (N=112). The survey was distributed online during May 

2020. Level of trust was measured by 18 related statements using Likert scale . 

Results: A moderate level of trust in policy was found among public health professionals 

(Mean: 2.84, 95% Cl: [2.70, 2.98]). Higher proportion of low trust was observed among 

public health physicians compared to researchers and other health professionals (70% vs. 

51% and 38%, respectively, p<0.05). Most public health professionals (77%) rated their 

involvement in decision-making as low, and they reported a lower level of trust in policy 

than those with high involvement (Mean=2.76 vs. 3.12, p<0.05). Respondents reported high 

levels of trust in the Association of Public Health Physicians (80%) and in hospitals (79%), but 

very low levels of trust in the Minister of Health (5%  .) 

Conclusions: Israeli public health professionals exhibited moderate levels of trust in COVID-

19 national public health policy and varied levels of trust in government agencies during the 

first wave of COVID-19. Professionals’ trust in policy-making during early stages of 

emergencies is important, and preemptive measures should be considered, such as involving 

professionals in the decision-making process, maintaining transparency of the process, and 

basing policy on evidence  . 

 



 
 
 

 ד"ר ברברה סילברמן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קורונה  מושב: 

 2020בקרב חולי סרטן בישראל, -COVID- 19אומדן תחלואה ותמותה מ שם התקציר: 

בוקר. המרכז הלאומי  - ינןד''ר ברברה סילברמן, גב' ריטה דיכטיאר, פרופ' ליטל ק שמות השותפים:

 הקדמה  :התקציר לבקרת מחלות, משרד הביראות, ישראל

ישראלים מהמחלה. לפני שהיו חיסונים   10,000-, נפטרו יותר מCOVID-19-מאז התפרצות מחלת ה 

זמינים, המאמצים למיתון התפרצות המחלה התרכזו בעטיית מסכות, ריחוק חברתי וסגרים.   

 יתר לחלות ולמות מהמחלה. -ןמבוגרים וחולים בסרטן הוגדרו בסיכו 

 מטרת המחקר 

בקרב חולי סרטן, לפני כניסת החיסונים לישראל,     COVID-19לחשב שיעורי תחלואה וקטלניות של

 ולהשוות אותם לשיעורים באוכלוסייה הכללית.  

 שיטות 

, והיה בחיים  2014-2019שלפנו ממאגר הרישום הלאומי לסרטן כל חולה סרטן חודרני שאובחן בין 

 . לפי אבחנה המורפולוגיה, המחלה הוגדרה כגידול המטולוגי או מוצק. 31.12.2019-ב

וחישבנו את שיעורי היארעות   2020הצלבנו עוקבה זו עם מסד נתוני בדיקות ופטירות מקורונה לשנת 

. שיעורים אלה הושוו לשיעורים באוכלוסייה הכללית.  קטלניות  100,000-ותמותה מהמחלה ל 

 שנפטרו מהמחלה.  COVID-19- וז החולים בהמחלה חושבה כאח 

 תוצאות 

  3.9%היה   COVID-19חולי סרטן שעמדו להגדרות הנ''ל . שיעור ההיארעות של 109,289זיהינו 

 (. p=0.0082בקרב חולים עם גידול מוצק )  3.2%-בקרב חולים עם מחלה המטולוגית, ו 

ומעלה.   60מוכה ביותר, בגילאים והנ 25-39ההיארעות הגבוהה ביותר נצפתה בחולי סרטן בגילאים 

שיעור ההיארעות בקרב חולי הסרטן היה לרוב נמוך במובהק מזה שבאוכלוסייה הכללית, למעט  

 , שם לא נמצא הבדל מובהק. 0-14בקבוצת הגיל 

(. תמונה דומה נשקפת גם  p<0.001עלה עם הגיל בחולי הסרטן ) COVID-19הקטלניות של  

ומעלה. בכל קבוצות   60רים הגבוהים ביותר נצפו בקבוצת הגיל של באוכלוסייה הכללית, כך שהשיעו 

הגיל שיעור הקטלניות בחולי סרטן היה גבוה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, אבל הפערים הצטמצמו  

 עם עליית הגיל. 

 מסקנות 

בחולי סרטן הייתה נמוכה בהשוואה לאוכלוסייה   COVID-19כמעט בכל קבוצות הגיל ההיארעות של 

עדיין לא היו בנמצא חיסונים ממצא זה יכול להצביע על התנהגות    2020ת. הואיל ובשנת הכללי

בחולי הסרטן שחלו במחלה    COVID-19מונעת יעילה יותר בקרב חולי הסרטן. עם זאת, קטלניות 

 הייתה גבוהה בהרבה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.  

 



 
 
 

 ד"ר עמית גינזבורג  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קורונה  מושב: 

 Timing, extent and outcomes of public health measures in the first wave of the שם התקציר: 

COVID-19 pandemic in Israel and a comparative analysis by socioeconomic indices 

  ,Amit Ginzburg, Deborah Barda, Orly Manor, Ora Paltiel, Hagai Levine שמות השותפים:

Braun School of Public Health and Community Medicine, Hadassah Medical Organization and 

Faculty of Medicine, Hebrew University of   

Jerusalem, Israel 

Ronit Levine-Schnur 

Harry Radzyner Law School, Reichman University, Herzliya, Israel 

 Background: This study aimed to compare the public health measures (PHMs) : התקציר

implemented by Israel in the face of the first wave of the COVID-19 pandemic to those of 

other countries, and to assess whether socio-economic characteristics were associated with 

decision-making . 

Methods: PHMs and pre-pandemic characteristics, using internationally accepted indices, of 

50 countries were collected from 1/1/2020-30/06/2020; and associations between them 

were assessed (log-rank test). Cox regression was performed to assess the independent 

contribution of pre-pandemic characteristics to time-to-implementation of measures. 

Correlations between timing of specific measures and COVID-19 mortality at 60 days were 

assessed . 

Results: Israel ranked in the upper third of the OECD in swiftness to implementation of eight 

of the ten measures compared. In univariate survival analysis, countries with an education 

level below the OECD median were more likely to implement a lockdown (p-value= 0.043) 

and to close restaurants and entertainment venues (p-value=0.007) when compared to 

countries above the OECD median. In Cox regression models, controlling for geographic 

location, democracy level above the OECD median was associated with a longer time-to-

implementation of a lockdown (HR=0.35, 95% CI=0.14-0.88, p-value=0.025). Similarly, a high 

level of GDP per capita was inversely associated with closing schools; and a high level of 

education inversely associated with closure of restaurants and entertainment venues . 

Earlier initiation of all PHMs was associated with lower mortality at 60 days, controlling for 

geographic location  . 

Conclusions: Israel's initial response to the pandemic was relatively quick. Countries with 

lower socio-economic indices were quicker to initiate forced social distancing. Early initiation 

of PHMs was associated with reduced mortality in the short-run . 

 



 
 
 

 גב' ליאת אורנשטיין  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קידום בריאות: עישון, תזונה וסביבה   מושב: 

RELATED DISPARITIES FOLLOWING -TRENDS AND DETERMINANTS OF SMOKING שם התקציר: 

ISRAEL’S NATIONAL TOBACCO CONTROL PLAN: ANALYSIS OF TWO NATIONWIDE SURVEYS 

(2010 AND 2017) 

a Chetrit1, Ilya Novikov2, Bernice Oberman2, Michal Liat Orenstein1, Angel  שמות השותפים:

Benderly1,3, Ofra Kalter-Leibovici1,3 

1 Cardiovascular Epidemiology Unit, 2 Biostatistics and Biomathematics Unit, Gertner 

Institute for Epidemiology and Health Policy Research, Sheba Medical Center, Ramat-Gan, 

Israel 

3 Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israelהתקציר : Background: Despite a 

global decline in smoking prevalence, disparities in smoking rates have been persisting or 

even increasing in many countries in recent years.  

Aims: To evaluate trends and determinants of smoking habits in the Israeli population, in the 

context of the National Tobacco Control Plan (NTCP), launched in May 2011 . 

Methods: We used data from the cross-sectional Social Surveys conducted among Israeli 

adults (≥20 years) in 2010 (n=7,524) and 2017 (n=7,230). Detailed information on smoking 

habits, and demographic, socioeconomic and health-related characteristics, was collected 

through in-person interviews. Trends and determinants of smoking status were tested in the 

pooled sample, using multinomial logistic regression models. Determinants of age at 

smoking initiation were examined using parametric survival analysis of interval-censored 

data  . 

Results: Between 2010 and 2017, there was a 1.6% decline in current smoking, and a 1.4% 

increase in past smoking rates. However, among Arab men, smoking prevalence increased 

(from 45.0% to 48.5%). Higher educational level and income were inversely associated with 

active smoking. Men with good/very good perceived health were less likely to ever smoke, 

whereas women reporting good/very good health status were more likely to smoke. 

Disparities in smoking initiation age by education have increased among women. Finally, a 

trend towards younger age at smoking uptake with increase in birth year was seen in both 

sexes  . 

Conclusions: Six years after the enactment of Israel’s NTCP, the modest overall decline of 

smoking rates was not equally distributed across all population subgroups. Future tobacco-

control policies should focus on reducing social and cultural inequalities in smoking uptake . 



 
 
 

 גב' אביגיל גושן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קידום בריאות: עישון, תזונה וסביבה   מושב: 

 Diet Quality and Mortality Risk in a Nationally Representative Elderly Cohort שם התקציר: 

 Abigail Goshen, MSc 1; Uri Goldbourt, Ph.D. 1; Lital Keinan Boker, MD, PhD שמות השותפים:

2; Yariv Gerber, Ph.D. 1 

1 . Dept. of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv, 6997801, Israel  . 

2 . Israel Center for Disease Control, Israel Ministry of Health, Ramat Gan, Israel . 

ng index (HEI) is a tool developed by the US Background: The healthy eati : התקציר

Department of Agriculture to evaluate overall diet quality (DQ). We sought to assess the 

predictive value of DQ in long-term survival of an elderly cohort, a population segment for 

which data are sparse . 

Methods: Comprehensive data of the first National Health and Nutrition of the Elderly 

("Mabat Zahav"), conducted in 2005-2006 [n=1,786; mean age (SD), 74.6 (6.2) years; 53% 

women], were used. A 24-hour dietary recall, assessed at study entry, was used to calculate 

HEI-2015 scores. Mortality follow-up lasted through June 2019 via the National Death 

Registry. Cox regression models were constructed to assess the association of DQ with 

mortality . 

Results: The mean (SD) HEI score was 60 (12); median 60 (interquartile range 51-69). 

Participants with higher DQ score were younger, more educated, and had a lower burden of 

comorbidities. During a mean (SD) follow-up of 10.2 (4.0) years, 917 deaths occurred. 

Survival estimates at 10 years across increasing DQ tertiles were 61%, 64%, and 70% (P=.02). 

After adjustment for age and sex, HEI scores were inversely associated with mortality, with 

hazard ratios (95% confidence intervals) of 0.78 (0.66- 0.92) in the upper tertile, and 0.83 

(0.71- 0.97) in the middle tertile, compared with the lower tertile (P trend=.002). Further 

adjustment for education, comorbidities and total energy intake did not substantially change 

the association  . 

Conclusions: Our findings suggest an inverse association between HEI score and mortality in 

the elderly, emphasizing the need to promote nutritional awareness among the elderly 

population in Israel  . 

 



 
 
 

 גב' מאיה שדה  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 ה וסביבה קידום בריאות: עישון, תזונ  מושב: 

 RESIDENTIAL GREENNESS IS BENEFICIAL FOR THE QUALITY OF LIFE AFTER שם התקציר: 

CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY 

 Michael Brauer, School of Population & Public Health, University of British  שמות השותפים:

Columbia, Canada,  

email: michael.brauer@ubc.ca   

Alexandra Chudnovsky, AIR-O Lab, Porter School of Environment and Geosciences, Faculty of 

Exact Sciences, Department of Geography and Human Environment, Tel Aviv University, 

Israel, email: achudnov@post.tau.ac.il   

Nirit Agay, Unit for Cardiovascular Epidemiology, the Gertner Institute for Epidemiology and 

Health Policy Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel, email: 

nirita@gertner.health.gov.il  

Arnona Ziv, The Information and Computerizations Unit, , the Gertner Institute for 

Epidemiology and Health Policy Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel, 

email: arnonaz@gertner.health.gov.il   

Rachel Dankner, Unit for Cardiovascular Epidemiology, the Gertner Institute for 

Epidemiology and Health Policy Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel  , 

Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Israel, email: 

racheld@gertner.health.gov.il   

ith Background: A seminal study showed better surgical recovery among patients w : התקציר

a green (tree) compared to a brick wall window view. We aimed to investigate the 

association of greenness in the residential environment and quality of life (QoL) 1-year after 

Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery    . 

Methods: In a multicenter cohort study of CABG patients operated on in 6 cardiothoracic 

wards in Israel during 2004-2007 patients were interviewed 1 day before surgery and 1-year 

thereafter. Successful surgical recovery was defined as >0.5 increase in the MacNew heart 

disease-related QoL score between baseline and follow-up. Percent vegetation in a 90 meter 

buffer from patient's home was measured using satellite images  . 

Results: Mean age of the cohort (N=861), was 64.3±10.0 and 69.6±9.1 years for men and 

women (22%), respectively.  In logistic regression models, adjusted for baseline emotional 

QoL, age, sex, demographic & socio-economic characteristics, health status, physical fitness 

and depression, a greener environment conferred greater 1-year improvement in emotional 

QoL, OR=1.33 (95%CI: 0.99-1.79). This association was stronger in low-income patients 

(59.2%), OR=1.80 (95%CI: 1.19-2.72), while in patients with average or high income (40.8%) 



 
 

no such association persisted (OR=0.96, 95%CI: 0.63-1.46) (p for interaction=0.03). A positive 

association among low-income patients was also demonstrated for the MacNew global 

score, O   R=1.45 (95%CI: 0.99-2.14) . 

Discussion: We demonstrate that greener residential environment is associated with greater 

improvement in quality of life 1-year after CABG surgery. Importantly, this improvement 

interacts with patient's level of income, and is more pronounced in low-income patients  . 

 



 
 
 

 גב' מאיה רודנאי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קידום בריאות: עישון, תזונה וסביבה   מושב: 

 Second hand smoke exposure during pregnancy: Qualitative interviews with שם התקציר: 

Israeli pregnant women 

 Zeev(1)-Maya Rodnay(1), Yael Bar  שמות השותפים:

 Braun School of Public Health and Community Medicine, The Hebrew University-Hadassah 

Medical Centre, Jerusalem, Israel(1) התקציר : hand smoke [SHS] -Background: Second

exposure during pregnancy is associated with low birth weight, stillbirth, preterm delivery, 

congenital malformations, and delayed neonatal neurodevelopment. Rates of SHS exposure 

at home are high in Israel, reported by 24% of non-smoking Jewish women, and 61.3% of 

Arab women.   

The aim of this study was to explore in-depth the experiences of pregnant women regarding 

their exposure to SHS, specifically from their partner  . 

Methods: Qualitative semi-structured interviews were conducted with women who are 

currently pregnant or have recently given birth and have a partner who smokes. Participants 

were recruited through promoted social media advertisements. Women were offered 50 NIS 

as reimbursement for their time.  Interviews were audio-recorded and transcribed. A 

general thematic approach guided the analysis  . 

Results: Sixty-six semi-structured interviews were conducted: 54 in Jewish participants, and 

12 in Arab participants. Overall, 29 were never smokers, 23 ex-smokers, and 14 current 

smokers . 

Preliminary results indicate that general knowledge regarding SHS being harmful was high, 

with low levels of knowledge on specific harms. The cigarette smoke smell was a strong 

motivator for behaviour change.  Inability to confront partner was also prominent, with 

women reporting using personal means such as covering their face or moving away to 

reduce exposure  . 

Conclusions: Participating women reported lack of knowledge about SHS specific harms, 

with mixed feelings about their right for clean air. Pregnant women’s experiences of SHS 

exposure suggest a need to raise awareness to the specific harms of SHS to the pregnant 

women and baby, and an inclusive approach, including the partner and other family 

members in interventions . 

 



 
 
 

 פרופ' זהר מור/מר אנואר אבודין  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קידום בריאות: עישון, תזונה וסביבה   מושב: 

 :Party Keepers שם התקציר: 

A significant community-based intervention for harm reduction 

 

Roy Zucker1,2, Zohar Mor3,4, Anuar Abudin1,4, Glen Davis5, Hansel  שמות השותפים:

Arroyo1, Gal Wagner kolasko2, Dan Arad6, Guy Shilo7 

1 . Magen David Adom Israeli EMS services, Israel   

2 . Clalit LGBT Health Services, Gan Meir, Tel Aviv, Israel 

3 . Tel Aviv Department of Health, Ministry of Health, Tel Aviv, Israel  . 

4 . School of Health Sciences, Ashkelon Academic College, Ashkelon, Israel . 

5 . Psychiatrist, private practice, New York, USA . 

6 . Tel Aviv Medical Center Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel 

7 . Bob Shapell School of Social Work, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel  . 

round:  Gay men (GM) use recreational drugs more often than Backg : התקציר

heterosexuals—especially at parties. Partygoers at parties may be at risk of drug overdosing, 

without access to immediate emergency care. This study evaluates a novel intervention 

aimed at training individuals who frequent parties to provide immediate on-site assistance 

to partygoers who have overdosed   . 

Methods: The Party Keepers (PK) is a unique 4-hours course that trained GM to identify, 

prevent and treat common medical syndromes that are associated with excessive substance 

use. In order to evaluate the success of the PK course, GM who were trained reported their 

sexual risk behavior, the use of pre-exposure prophylaxis (PrEP) and drug-use behaviour 

before and after the course, and also if they were involved in emergency situations in 

parties . 

Results: Of the 85 participants who completed the training, 52 (62%) completed the 

questionnaires. Their average age was 37.0 years, most lived in Tel-Aviv and were single. 

Participants reported that they reduced their own use of recreational drugs (cocaine, amyl 

nitrates, alcohol), reduced their sexual risk behaviours, and significantly increased their use 

of PrEP. Of all the PKs, 63% (N=32) assisted partygoers at public venues, which enhanced 

their sense of community responsibility. In multivariate analysis, a high level of confidence 

as a PK, and the knowledge gained in the course predicted the number of occasions they 

assisted partygoers in emergency situations  . 



 
 

Conclusions: The peers PK intervention was useful in reducing drug use and sexual risk 

behaviours among the course participants. Most course participants also responded to drug-

related emergency situations at gay parties  . 

 



 
 
 

 ד"ר אלישבע לייטר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 קידום בריאות: עישון, תזונה וסביבה   מושב: 

  Cardiovascular disease risk factors and health behaviors שם התקציר: 

of Haredi women in Israel: a comparison study 

 

Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for  -Elisheva Leiter שמות השותפים:

Women, Cardiology Department, Hadassah University Medical Center, Jerusalem, Israel   

Keren L. Greenberg - Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for Women, Cardiology 

Department, Hadassah University Medical Center, Jerusalem, Israel   

Milka Donchin- Braun School of Public Health and Community Medicine at the Hebrew 

University and Hadassah, Jerusalem, Israel &  Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness 

Center for Women, Cardiology Department, Hadassah University Medical Center, Jerusalem, 

Israel 

   Osnat Keidar-Braun School of Public Health and Community Medicine at the Hebrew 

University and Hadassah, Jerusalem, Israel &  Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness 

Center for Women, Cardiology Department, Hadassah University Medical Center, Jerusalem, 

Israel 

    Sara Siemiatycki-Bishvilaych Women's Medical Center, Jerusalem, Israel    

Donna R. Zwas  - Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for Women, Cardiology 

Department, Hadassah University Medical Center, Jerusalem, Israel     . 

economic, culturally insular populations are -Background: Women from low socio : התקציר

at increased risk for cardiovascular disease (CVD). The ultra-Orthodox Jewish (UOJ) 

community in Israel is a rapidly growing low socio-economic, insular, cultural-ethnic minority 

with numerous obstacles to health. Objectives: The current cross-sectional study 

investigates CVD-related health behaviors and risk factors in a sample of OUJ females, 

comparing sample characteristics with the general population. Methods: Self-administered 

questionnaires completed by a cluster randomized sample of 239 UOJ women included 

demographics, CVD-related health behaviors (consumption of fruit, vegetables, and 

sweetened beverages; hours of sleep; secondhand smoke exposure; and physical activity 

engagement) and risk factors (BMI, reported diagnoses of diabetes, high blood pressure, and 

heart disease).  Results: Compared with the general population, UOJ women were less likely 

to consume 5 fruits and vegetables a day (12.7% vs. 24.3%, p<.001); more likely to consume 

> 5 cups of sweetened beverages a day (18.6% vs. 12.6%, p=.019), and more likely to sleep < 

7 hours a night (62.0% vs. 50.6%, p=.002).  UOJ women also reported less secondhand 

smoke exposure (7.2% vs. 51.4%, p<.001) and higher rates of physical activity 

recommendation adherence (60.1% vs. 25.6%, p<.0001) than the general population. 



 
 

Obesity was higher in UOJ women (24.3% vs. 16.1%, p<.0001). Increased parity and reduced 

moderate physical activity were associated with increased BMI (χ2=30.10, p=.012 and F(3, 

142)= 2.99, p=.033, respectively). Grand multiparity (68% prevalence rate), in particular, 

increased women’s chances of being overweight or obese (OR=4.46 (95% CI=2.24-8.93), 

p<.001).  Conclusions: This study suggests that health promotion interventions in this 

population target healthy weight maintenance, nutrition, and physical activity . 



 
 
 

 גב' דנה איבנקובסקי וכקמן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 רפואה וטרינרית ומחלות זואונוטיות  מושב: 

alcoholic fatty -High meat consumption is prospectively associated with non שם התקציר: 

liver disease and liver fibrosis markers 

   שמות השותפים:

Dana Ivancovsky-Wajcman1 RD; Naomi Fliss-Isakov2 RD, PhD; Laura Sol Grinshpan1; Muriel 

Webb2,3 MD; Oren Shibolet2,3MD, PhD; Revital Kariv 2,3 MD; Shira Zelber-Sagi1,2 RD, PhD . 

1School of Public Health, University of Haifa, Haifa, Israel 

2Department of Gastroenterology Tel Aviv Medical Center, Tel Aviv, Israel 

3Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 

alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a chronic disease strongly -Background: Non : התקציר

related with lifestyle. The association of meat consumption with NAFLD has been tested. 

However, the prospective association between meat consumption and steatosis incidence 

and remission and liver fibrosis is yet to be tested   . 

Aims: To prospectively test the association of meat types consumption with incidence and 

remission of NAFLD and liver fibrosis markers   . 

Methods: A prospective cohort study among subjects 40-70 years old, participating in two 

screening days, at least 5 years apart. NAFLD was determined by ultrasonography or CAP≥ 

294 dB/m. Liver fibrosis was evaluated by Fibrotest or fibroscan. Meat consumption was 

evaluated by a detailed food frequency questionnaire (FFQ), the trajectories of consumption 

were calculated as the percent of change from baseline (gr/d)    . 

Results: A total of 320 subjects had completed two screening days and had valid FFQ. In 

multivariate adjusted analyses, high consumption of red and/or processed meat (gr/d above 

the baseline median) was associated with higher risk for NAFLD with elevated ALT incidence 

(RR=5.97, 1.84-19.37, P=0.003). Unprocessed red meat was associated with incidence of 

NAFLD with elevated ALT, lower odds for NAFLD remission and greater odds for new or 

persistence fibrosis. (RR=3.69, 1.26-10.77, P=0.017; OR=0.33, 0.14-0.78, P=0.012; OR=4.77, 

1.45-15.70, P=0.010, respectively). Regarding meat consumption trajectories, a 10% daily 

increments in the consumption of total or processed meat were significantly associated with 

greater risk for new or persistent NAFLD (OR=2.07, 1.18-3.61, P=0.011; OR=1.85, 1.02-3.35, 

P=0.044, respectively)  . 

Conclusion: High consumption of red meat or processed meat is associated with NAFLD and 

significant fibrosis in a prospective study . 

 



 
 
 

 ד"ר דבורה פרנקנטל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 רפואה וטרינרית ומחלות זואונוטיות  מושב: 

 תסמיני גיל המעבר וגישות כלפי טיפול הורמונלי בקרב נשים ישראליות  שם התקציר: 

[,  1,2[, ליטל קינן בוקר ]1[, מירי זטלאוי ]1,2אפרתי ]- [, זיו קרני1טל ]דבורה פרנקנ שמות השותפים:

 [1,3] מיכל ברומברג

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, תל השומר.   1

 בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה 2

 אביב  - בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל 3

הטיפול היעיל ביותר לנשים עם תסמיני גיל המעבר מתחת לגיל  מבוא: טיפול הורמונלי הוא  : התקציר

שנים מחדילת הווסת, שאין להן התוויות נגד. מכיוון שההנחיות לטיפול הורמונלי  -10ופחות מ  60

 השתנו בעשור האחרון, יש חשיבות לבחון האם השימוש בטיפול והגישות כלפיו השתנו. 

בר למשתנים דמוגרפיים ובריאותיים בקרב נשים  מטרות: לבדוק את הקשר בין תסמיני גיל המע 

מנופאוזה. בנוסף, לבחון את שיעור השימוש בטיפול הורמונלי ואת  - בשלב הפוסט 55-75בגילאי 

 עמדותיהן של הנשים כלפי הטיפול.  

.  2018-2020שיטות: הנתונים נלקחו מתוך סקר חתך טלפוני במדגם של משקי בית שנערך במהלך 

מנופאוזה. השאלון כלל מידע על  -בשלב הפוסט 55-75על כלל הנשים בגילאי  מהסקר נדלו נתונים 

מאפיינים דמוגרפיים, בריאותיים, תסמיני גיל המעבר, שימוש בטיפול הורמונלי וגישות כלפיו. בוצעה  

משתנית לזיהוי משתנים הקשורים לתסמיני גיל המעבר וחושב אחוז הנשים  -רגרסיה לוגיסטית רב

 המטופלות.  

( דיווחו שסבלו מתסמין אחד או יותר ובעיקר מגלי חום  68.8%נשים, הרוב ) 688ות: מתוך תוצא

 (. נמצא קשר בין תסמיני גיל המעבר להימצאות תסמיני חרדה ו/או דיכאון 50.4%)

(OR=2.07, 95% CI 1.18-3.63 ( ואוסטיאופורוזיס )OR=1.80, 95% CI 1.10-2.95  למרות שמרבית .)

(, וכולן דווחו שפנו לעזרה,  78.3%דווחו שתסמיני גיל המעבר הפריעו להן ) הנשים הסימפטומטיות 

דיווחו על שימוש בטיפול הורמונלי. רוב הנשים    12.6%-מהמרואיינות קבלו טיפול כלשהו ו  29.1%רק 

 הסכימו שהן מודאגות מהתוצאות המזיקות של הטיפול.  71.5%-( התנגדו לטיפול הורמונלי ו58.3%)

ני גיל המעבר נמצאו קשורים לשיעורים גבוהים יותר של תסמיני חרדה ו/או דיכאון  מסקנות: תסמי

ואוסטיאופורוזיס. מרבית הנשים שדיווחו כי חוו תסמינים וביקשו עזרה, לא קבלו כלל טיפול ומרביתן  

הביעו עמדה שלילית ביחס לטיפול הורמונלי. הממצאים מראים ששיעור השימוש בטיפול הורמונלי  

לא השתנה בעשור האחרון וכי קיים צורך לקדם גישות חיוביות בנושא טיפול הורמונלי בקרב  בישראל 

 נשים וגניקולוגים, להפחתת חסמים.  

 



 
 
 

 פרופ' אמיר שטיינמן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 רפואה וטרינרית ומחלות זואונוטיות  מושב: 

 חיידקי מעי עמידים לאנטיביוטיקות בבעלי חיים בישראל  שם התקציר: 

טורבן, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה  -ד"ר ענת שניידרמן  שמות השותפים:

 העברית בירושלים 

 ט, האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר אדר כהן, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קור

ונציה, המחלקה לביולוגיה מולקולרית, הפקולטה לרפואה ע"ש אדלסון, אוניברסיטת  -פרופ' שירי נבון 

 הקדמה : התקציראריאל 

מהווים אתגר טיפולי   Extended spectrum β-lactamaseחיידקי מעי המייצרים אנזימים מסוג 

 נרית. המשפיע על הצלחתו ועלותו ברפואה הומנית ווטרי

 מטרות 

מטרת העבודה היא קביעת שיעור וגורמי סיכון לנשאות בחיידקים אלו באוכלוסיות שונות של חיות  

 מחמד. 

 שיטות 

נבדק. מיני   ESBLמטושים רקטליים נדגמו, הועשרו, נזרעו על צלחות סלקטיביות וייצור אנזימי 

(. סיווג גנטי של  Vitek-2קבעו )( ודפוסי רגישות לאנטיביוטיקות שונות נMALDI-TOFהחיידקים זוהו ) 

(. גנים לעמידות נקבעו ע"י  multilocus sequence typing MLSTחיידקים לזנים שונים נקבע בשיטת ) 

PCR   .וריצוף 

 תוצאות 

במהלך   77.9%-ועלה ל  19.6%, בהגעה לאשפוז היה 20.8%שיעור הנשאות של סוסים בחוות היה 

בידודי חיידקים(. קבוצת    192, מתוך 59.9%)  Escherichia coliהאשפוז. מין החיידק העיקרי היה 

ול  (. גורמי סיכון לנשאות בחוות כללו גזע, זוויג וטיפ56.8%)  CTX-M-1הגנים העיקרית שזוהתה היא  

 אנטיביוטי. גיל מבוגר זוהה כגורם מגן. 

  21.4%, שיעור הנשאות בעת ההגעה לביה"ח היה 6.2%שיעור הנשאות של כלבים בקהילה היה 

 Klebsiella - ו E. coliבמהלך האשפוז. מיני החיידקים העיקריים שבודדו היו   53.7%-ועלה ל 

pneumoniaeסיכון לנשאות. גורמית, אשפוז קודם נמצא כגורם   - . באנליזה רב 

( זוהה כמין החיידק  55%)  Enterobacter cloacae -, ו 12%שיעור הנשאות של בע"ח בפינות חי היה 

העיקרי. נשאות נמצאה בקשר מובהק סטטיסטי עם הרשות ללטף את בעלי החיים וטיפול אנטיביוטי  

 קודם זוהה כגורם סיכון. 

 מסקנות 

נשאות חיידקי מעי עמידים בבע"ח בישראל. ממצאי   בעבודות מחקר אלו נמצא שיעור גבוה יחסית של 

המחקר שלנו מדגישים את ההכרח לעצב ולהטמיע אמצעי בטיחות ביולוגית, על מנת למנוע העברה  

בין בע"ח והדבקה זאונוטית, וכן לפתח תכניות לשימוש נכון באנטיביוטיקה, על מנת להוריד את  

 טרינרית. שיעור העמידות הגבוה לאנטיביוטיקה ברפואה הוו



 
 
 



 
 
 

 מר שובהאם מאטור  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 רפואה וטרינרית ומחלות זואונוטיות  מושב: 

 .vaccinated sheep Serum PCR diagnosis of Brucella melitensis infection in Rev 1 שם התקציר: 

Department of Epidemiology and Preventive Medicine,  -Shubham Mathur שמות השותפים:

School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv and 

Department of Bacteriology, Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, Israel.  

Svetlana Bardenstein- Department of Serology, Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, 

Israel . 

Dani Cohen- Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, 

Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel   . 

Menachem Banai- Department of Bacteriology, Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, 

Israel . 

 Background: Serological diagnosis provides  robust and effective approach in : התקציר

monitoring and controlling brucellosis in animals and humans. Brucella melitensis Rev. 1 is a 

live vaccine strain used in prophylactic vaccination campaign against small ruminant 

brucellosis. Because the vaccine strain shares identical serological antigens with the 

corresponding field strains, differentiating infected from vaccinated animals (DIVA) is 

hampered resulting in disrupting surveillance campaigns and interventions that involve 

vaccination  . 

Objectives: We have developed a serum PCR as an approach in which we directly isolate 

trace residual DNA from serum samples and amplify the sequences as nested sequences in 

order to determine the etiological agent involved in brucellosis field cases  . 

Methods and Results: With this approach a minimal amount of 0.45ng of trace DNA can be 

amplified. Different Brucella species were identified through amplification of tRNA(uracil-5-)-

methyltransferase sequence as a species marker, whereas amplification of omp2a sequence 

act as a DIVA marker between Rev. 1 vaccine-induced immune response or Israeli field strain 

induced immune response, respectively. This approach was also applied in cows, where S19 

vaccination might hinder infection by B.melitensis field strain. Besides sheep and cattle, the 

validity of this novel tool was demonstrated by the successful diagnosis of human brucellosis 

via serum samples received at the national reference laboratory. This approach was also 

used in  by confirming a B.canis infection amongst dogs based upon their serum samples   . 

Conclusions: Collectively, these findings open up a novel way in studying the etiology of 

Brucella infections by serum PCR and can facilitate the development of a pan-genomic map 

of prevailing Brucella strains in an epidemiological setting. 



 
 
 

 מר שובהאם מאטור  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 רפואה וטרינרית ומחלות זואונוטיות  מושב: 

 Polysaccharide based Brucella vaccine-Development of an O שם התקציר: 

Department of Epidemiology and Preventive Medicine,  -Shubham Mathur שמות השותפים:

School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv and 

Department of Bacteriology, Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, Israel 

Menachem Banai- Department of Bacteriology, Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, 

Israel 

Dani Cohen- Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, 

Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 

 Background: Brucella live vaccine strains activate the cellular arm of the immune : התקציר

system important in protection against abortion storms among infected herds and thus 

preventing spread of the disease into naïve animals. Nevertheless, the live strains cause 

adverse effects in the field whereas their potency in preventing infection is disputable  . 

Objective: To develop a novel Brucella O-polysaccharide (OPS) conjugate vaccine to induce 

functional anti- Brucella OPS antibodies by means of  Serum Bactericidal Activity (SBA)  . 

Methods and Results: B. melitensis Rev.1 OPS was purified by mild acetic acid treatment of 

whole cells. MALDI-ToF analysis showed the OPS mass was around 9000D. 2D-NMR analyses 

confirmed this mass estimation showing the OPS chain included about 52 RHaNFo residues 

and the M epitope establishing about 25% of the chain residues. The purified OPS was then 

conjugated to a recombinant Tetanus Toxin Heavy Chain (rTTHc) and purified by SEC-HPLC 

chromatography. 12% SDS PAGE and Western blot analyses confirmed successful synthesis 

of the Brucella OPS:rTTHc conjugate. The conjugate immunogenicity was then determined in 

CD1 mice along with PBS, OPS and rTTHc as control groups. Sera of mice immunized with the 

OPS-rTTHc conjugate showed significantly stronger in-vitro cell killing of a rough B. abortus 

RB51 vaccine strain (P<0.01) and smooth B. melitensis 16M (P<0.01) as compared to control 

groups. OPS-immunized mice sera had reduced killing activity than OPS-rTTHc immunized 

mice sera  . 

Conclusions: The OPS:rTTHC conjugate induced antibodies against the core of the OPS which 

were functional in killing of zoonotic Brucella strains. This opens new horizons towards 

development of novel conjugate vaccines against brucellosis  . 

 



 
 
 

 ד"ר אהוד אלנקוה  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 ואה וטרינרית ומחלות זואונוטיות רפ  מושב: 

התחקות אחר הסרובר המתפרץ סלמונלה מינכן/וירג'יניה בעופות וההשלכות אפשריות   שם התקציר: 

 על השליטה בהפצתו 

,  2, יניב פימה2, ענת ויסמן2, אלינור יחזקאל2, סינטיה סאטוצ'נה1קטיה ארנולד  שמות השותפים:

 1, אהוד אלנקוה3, אסף רוקני3, יבגניה יאקונין1טל רקלר

 בי"ס לוטרינריה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.  1

 המעבדות לבריאות העוף, המועצה לענף הלול.  2

 המעבדות המרכזיות, משרד הבריאות  3

טיפואידית מהווה איום עולמי לבריאות הציבור. במהלך השנים  -הקדמה: סלמונלה לא : התקציר

ליניים של בני אדם ובבעלי חיים.  החלה עלייה בשכיחותו של סרובר מינכן במקרים ק 2017-2018

ועד לאחרונה, לא קיים    2019בשל הפסקת הסיווג הסרוטיפי של זני סלמונלה בענף הלול החל משנת 

 מידע על מידת המצאות הסרוטיפ בענף גידול העופות בישראל כיום. 

גולות  מטרות: פיתוח שיטה מהירה ויעילה לזיהוי של סרובר מינכן, והערכת שכיחותו בשלוחת התרנ

 בישראל. כמו כן, התחקות אחר העברתו בין להקות רבייה לפטם.

באמצעות שימוש במסד נתונים של    in silicoשיטות: סמנים גנטיים יחודים לסרובר מינכן זוהו ונבדקו 

-inלזיהוי הסרובר הוקמה ונבדקה   Multiplex-PCRסרוטיפים. מערכת    37רצפי סלמונלה מ 18,282

vitro   סרוטיפים שונים. לאחר מכן, בידודי סלמונלה מקבוצה סרולוגית    53-סלמונלה מ בידודי  105עם

C  נסרקו לזיהוי סרוטיפ מינכן.   2021שנאספו כחלק מתוכנית הניטור האקטיבי בלולי רבייה בשנת

להקות רבייה חיוביות    9-ו  13-להקות פטם שמקורן ב 35-ו  43-בנוסף, בוצע מעקב לזיהוי הסרובר ב 

בדיקות עוקבות(,   3בדיקות עוקבות( או שליליות לסלמונלה )בלפחות   2)בלפחות   לסרובר מינכן

 בהתאמה. 

וסגוליות של   99.21-100%שתוכננה נמצאה כבעלת רגישות של Multiplex-PCR - תוצאות: שיטת ה

( מהבידודים שנאספו בלולי  CI95%=75-82%;  79%)  482/611-. סרובר מינכן זוהה ב88.89-100%

- ( וCI95%=44-75%;  61%)  26/43-ן, לפחות בידוד אחד של סלמונלה מינכן נמצא בהרביה. כמו כ

( מלהקות הפטם שמקורן בלהקות רבייה של חיוביות ושליליות,  CI95%=45-79%% -; ל 63)  22/35

 בהתאמה. 

מסקנות: הבדיקה הגנטית שפותחה איפשרה זיהוי מהיר ויעיל של סרובר מינכן. סרובר זה הפך  

נטי שמזוהה בעופות בישראל. יתרה מכך, הפרופורציות הדומות של להקות הפטם  לסרובר הדומינ

הנגועות ללא קשר למקור הלהקות עשוי להצביע על כך שקיימת גם הדבקה מן הסביבה. ממצא זה  

 מרמז ששליטה בהפצת הסרובר על ידי חיסון של להקות רבייה בלבד עלולה שלא להיות מספקת. 



 
 
 

 ד"ר דארה שוורץ המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 2019)-היענות הורים והפניות לטיפול שיניים בתכנית לכת פלואוריד בגני טרום חובה שם התקציר: 

2021)  

 

מתמחה לרפואת שיניים ציבורית האגף לבריאות השן, משרד הבריאות,    -שוורץ ד.   שמות השותפים:

 ירושלים, ישראל  

 של פרויקטים, תל אביב, ישראל   -שלב י.  

מתמחה לרפואת שיניים ציבורית האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, ירושלים,    - ג'אראלה מ. 

 ישראל 

האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, ירושלים,   מתמחה לרפואת שיניים ציבורית   -חרזאללה, ע.  

 ישראל 

 מנהלת האגף לבריאות השן, האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, ירושלים ישראל.  - נטפוב ל.  

מנהל המחלקה לשירותיים דנטליים, האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, ירושלים   - דקל ד.   

 ישראל. 

 הקדמה:  : התקציר

היא להקנות ידע והרגלים שיקדמו את בריאות השיניים, לזהות   מטרת שירותי בריאות השן לתלמיד 

 ילדים עם עששת ולהפנות אותם לטיפולי שיניים.  

תכנית לכת פלואוריד מופעלת במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד, בקרב ילדים בגני טרום חובה  

 באזורים עם תחלואת עששת גבוהה.  

מהלך הפעולה מתבצעת בדיקת חלל הפה ביצוע המריחה מותנה בהסכמת הורים בכתב . ב

 ותוצאותיה, לרבות הפניות לטיפול שיניים במקרה הצורך, מועברות להורים. 

 מטרה:  

-2019מטרת העבודה היא להעריך מידת הסכמת הורים ואחוז הילדים שהופנו לטיפול בין השנים 

 באזור דרום.   2021

 שיטה: 

 (  chi-squareוף/לא דחוף( נותחו )מבחן נתוני הסכמות הורים והפניות ילדים לטיפול )דח 

 ילדים שהשתתפו בתכנית, על פי חלוקה מגזרית ) כללי, הערבי וחרדי(.    53,519עבור 

 תוצאות:  

 הסכימו למריחת לכת פלואוריד.  60%מתוך כלל הורי הילדים בגנים שהשתתפו בתכנית, יותר מ  

 (. 47%בהשוואה למגזר החרדי ) כ   (75%אחוז הסכמות ההורים במגזר הערבי היה גבוה יותר )כ 

 הופנו באופן דחוף.   11%מכלל הילדים שנבדקו הופנו לטיפול, ומתוכם  52%



 
 

הופנו   26%הופנו לטיפול ומתוכם  85%אחוז הפניות הילדים לטיפול היה גבוה יותר במגזר הערבי, 

 באופן דחוף.  

 הופנו באופן דחוף.  13%הופנו לטיפול ומתוכם  57%במגזר החרדי, 

 סקנות: מ

אחוז ההסכמות הורים להשתתפות ילדיהם בתכנית לכת פלואוריד גבוה, במיוחד לאור העובדה  

 שהתכנית חדשה יחסית. 

אחוז ההסכמות באוכלוסייה החרדית היה נמוך, וזה עשוי להוות חסם בפני מניעת וגילוי עששת ילדות  

 מוקדמת. 

 כמות לתכנית. יש צורך במאמצי הסברה במגזר זה כדי להעלות את היקף ההס

היקף ההפניות, כולל הדחופות, במגזר הערבי היה גבוה.  נדרשים מאמצים מיוחדים למניעת עששת  

 במגזר זה עקב התחלואה גבוהה.

 יש להרחיב מאמצי מניעה וגילוי מוקדם של עששת גיל הרך בקהילה )טיפת חלב וקופות חולים(. 

 



 
 
 

 ד"ר אדל פרחי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 trends and causes-Maternal mortality in Israel 1998 :2017 שם התקציר: 

Geva, MD PhD1,2 Inna -Adel Farhi PhD,1  Saralee Glasser MA,1* Liat Lerner שמות השותפים:

Zaslavsky-Paltiel MSc1 Galit Hirsh-Yechezkel PhD,1 Mordechai Dulitzky MD, 3,4 Israel 

Hendler MD,3,4 

1 Women & Children's Health Research Unit, Gertner Institute for Epidemiology & Health 

Policy Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, affiliated with Tel Aviv University,  

Israel   

2 School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel 

3 Department of Obstetrics and Gynecology, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel . 

4 Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel התקציר: Introduction:  

Reducing maternal mortality is a global health priority, and an accurate evaluation of its 

rates and causes can advance this goal  . 

Aims : 

To evaluate trends and causes of maternal deaths in Israel from 1998 to 2017 . 

Materials and Methods : 

Data for each death occurring within one year of childbirth was received from the Israeli 

Central Bureau of Statistics (CBS) including maternal age, dates of childbirth and causes of 

death.  The number of livebirths yearly was drawn from CBS Statistical Abstracts.  Maternal 

mortality ratios (MMR) were calculated for three postpartum periods: 0-365 days; 0-42 days 

(early); 43-365 days (late).  Cause of death was categorized according to ICD-MM groups, 

and by direct and indirect obstetric deaths  . 

Results : 

During 1998-2017, 449 women died within 365 days of delivery; 132 in the early and 317 in 

the late postpartum period. The overall MMR declined from 20.6 to 11.4 (rate-ratio=0.55; 

95%CI 0.39-0.77), as did the early MMR (5.0 to 2.6; 95%CI 0.26-1.02) and late MMR (15.6 to 

8.8; 95%CI 0.39-0.83).  There was an increased risk of mortality among women over age 35.   

Only 7.8% of deaths were from direct obstetric causes, which were more prevalent within 

days 0-42.  The remainder were due to coincidental (27.2%) and indirect/non-obstetric 

complications  (65%     .) 

Conclusion : 

In Israel, the MMR declined by nearly 50% between 1998 and 2017; the largest rate of 

decline among OECD countries.  This study offers an overall picture, however the data is not 



 
 

based on case inquiries that would improve understating of clinical and sociodemographic 

factors, to inform efforts for better prevention of avoidable maternal death . 



 
 
 

 ד"ר דינה צימרמן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

ased on A Comprehensive 19: A Years’ Worth of Knowledge B-IPediatric COVID שם התקציר: 

Nationwide Database 

 ,Deena Zimmerman, MD, MPH, Department of Maternal & Child Health  שמות השותפים:

Public Health Services, Ministry of Health, Israel 

Isabella Karakis, PhD, Environmental Epidemiology, Public Health Services, Ministry of 

Health, Israel 

Keren Landsman, MD, MPH, Epidemiology Division, Public Health Services, Ministry of 

Health, Israel 

Avner Kantor, MA, Business Administration Department, University of Haifa, Israel 

Shay Reicher, PhD, Risk Assessment, Public Health Services, Ministry of Health, Israel 

Janice Wasser, MPH, Department of Maternal & Child Health, Public Health Services, 

Ministry of Health, Israel 

are few; most include small -Background: Original studies of pediatric COVID 19 : התקציר

numbers of children. This study’s goal is to report a population-based examination of SARS-

CoV-2 infection in children using a national registry of all RT-PCR tests performed . 

Methods: The RT-PCR data represents an observational study of all known pediatric cases 

(birth to 17 years, inclusive) tested between January 27,2020- March 31, 2021. Frequencies 

were presented in tables and graphs. Relative frequencies are calculated as percentages. 

Cases were  plotted by calendar week including lockdown dates and education system 

openings and closings.Epidemiological investigation followed, collecting demographic data, 

clinical characteristics, known contacts and presumed place of infection. Frequencies were 

presented in tables and graphs. Relative frequencies are calculated as percentages. Cases 

were  plotted by calendar week including lockdown dates and education system openings 

and closings  . 

Results: During the study period, 7766621 adults and 1960316 children were tested for 

SARS-CoV-2 in Israel. Out of the children tested, 250150 (12.7) were RT-PCR positive. During 

the same time period the positive rate in adults was 7.4%. There were different percentages 

of positivity by age group; within children, the percentage rises with age group. The majority 

of children were asymptomatic. Before vaccination, children were most likely to be infected 

by adults. This pattern has changed with vaccination . 

Conclusions: Our findings indicate that children of all ages can infect and be infected with 

COVID-19; rates of infection differ by age group. This data provides epidemiological 

information throughout the epidemic including the impact of immunization and is thus 

important for policy decisions . 



 
 
 



 
 
 

 ד"ר קרן דופלט  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

סטיגמה, האשמה ובושה: ראיונות עומק עם שורדי קורונה    -קין"    כאילו יש עלינו אות " שם התקציר: 

 בישראל 

 

החוג לבריאות הציבור, המכללה   -ד"ר קרן דופלט, ניקול דוידוב, אירה פלוט  שמות השותפים:

 האקדמית אשקלון, אשקלון, ישראל 

ביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון   - פרופ' נדב דוידוביץ' 

 , באר שבע, ישראל בנגב

 מכון ון ליר בירושלים, ירושלים, ישראל  - ד"ר חגי בועז 

הקדמה: סטיגמה היא תהליך חברתי רב עוצמה המאופיין בתיוג, אפלייה והפרדה. מדינות   : התקציר

בעולם התקשו למנוע סטיגמות הקשורות למגפת הקורונה, למרות שהן גרמו לחולים להסתיר  

ימנע מהדרה, וכך החמירו את מצבם והמשיכו את שרשרת  סימפטומים ולא ללכת להיבדק כדי לה

 ההדבקה. 

מטרה: לבחון את החוויות של שורדי קורונה כנושאי סטיגמה וכבעלי תחושות של אשמה ובושה  

 בעקבות ההידבקות במחלה, ואת ההתמודדות עם תהליך ההחלמה והיחס של הסביבה אליהם. 

ונותחו   2020למחצה עם שורדי קורונה. הראיונות נערכו בנובמבר -ראיונות עומק מובנים 20שיטות: 

 בגישה האיכותנית פנומנולוגית. 

תוצאות: הממצאים חולקו לשלוש תקופות, שהיו מאופיינות בחוויות שונות: ההדבקה, מהלך המחלה  

בשלב של המתנה לתוצאה, חוסר  ותקופת ההחלמה. התמות המרכזיות שנמצאו נגעו לפחד ולחרדה 

הוודאות, תחושת אשמה ו"למה זה קרה לי?", חוסר האונים הן כלפי המערכת והן כלפי המשפחה  

בדגש על הילדים, תחושת הבושה וההשפלה, רצון להסתיר את המחלה, סטיגמה ותחושה של פחד  

 חושות האשם. מצד הסובבים, חרדה ופחד להידבק שוב ועד לדרכי ההתמודדות עם הסטיגמה ות

מסקנות: מידע שגוי וחוסר מודעות לגבי מחלת הקורונה יכולים לגרום לסטיגמות ולהפעלת סנקציות  

על חולים/מחלימים, ולחסמים מפני כניסה לבידוד, ביצוע בדיקות ודיווח על מגעים. המחקר תורם  

מגפה   להרחבת הידע אודות הטלת סטיגמה והפנמה עצמית של סטיגמה בשל מצב רפואי בזמן

)בדר"כ הספרות עוסקת בסטיגמה עקב מחלות כרוניות ונכות(, תוך שימוש בנרטיבים האישיים  

לבחינת אסטרטגיות ההתמודדות בקרב שורדי קורונה. המחקר מציג את יחסי הגומלין בין החולה  

לבין המשפחה, הקהילה ומערכת הבריאות. הממצאים מדגישים את הצורך של מערך בריאות הציבור  

יאות הנפש בהסברה הן כלפי האוכלוסייה והן כלפי הצוותים הרפואיים בדגש על התאמה לקבוצות  ובר

 אוכלוסייה שונות אשר חשות תחושות קשות של סטיגמה, אפלייה והדרה. 



 
 
 

  Wagner' Taliגב  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

Epidemiology and transmission of drug resistance mutations among treatment- שם התקציר: 

naïve people living with HIV-1 in Israel, 2010-2018 

 Tali Wagner(1,2), Neta Zuckerman(1,2), Tami Halperin(3), Daniel שמות השותפים:

Chemtob(4,5), Itzchak Levy(1,6), Daniel Elbirt(4,7), Eduardo Shachar(8,9), Karen Olshtain-

Pops(10), Michal Chowers(1,11), Valery Istomin(12), Klaris Riesenber(13,14), Marina Wax(2), 

Rachel Shirazi(2), Yael Gozlan(2), Ella Mendelson(1,2), Dan Turner(1,3) and Orna Mor(1,2) 

(1)Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Israel; (2)National HIV and Viral Hepatitis 

Reference Laboratory, Chaim Sheba  Israel ; (3)Tel-Aviv Sourasky Medical Center Crusaid 

Kobler AIDS center Tel Aviv, Israel. (4)Faculty of Medicine, Hebrew University, Jerusalem, 

Israel ; (5) Tuberculosis and AIDS Department, Ministry of Health, Jerusalem, Israel; 

(6)Infectious Disease Unit, Chaim Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israel ;(7)Kaplan 

Medical Center, Rehovot, Israel ; (8)Immunology Unit, Rambam Health Care Campus, Haifa, 

Israel ; (9)Rappaport Faculty of Medicine, Institute of Technology, Technion, Haifa, Israel ; 

(10)Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel ; (11) Infectious Diseases, Meir Medical 

Center, Kfar Saba, Israel ; (12) Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Israel ; (13) Goldman 

Medical School, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev,Beersheba, 

Israel ; (14) Infectious Disease Institute, Soroka Medical Center, Beersheba, Israel  ;התקציר :  

Introduction: Israel is a country with low prevalence (0.1%) of HIV-1. However, immigration 

may have partially re-shaped the epidemic landscape.  

Objective: Characterization newly diagnosed people living with HIV-1 (PLHIV) . 

Materials and Methods: Demographic, clinical and molecular characteristics of all PLHIV 

(n=3639) identified in Israel in 2010-2018 were retrieved in this cross-sectional observational 

study. HIV-1 subtypes and transmitted drug resistance mutations (TDRM) were determined . 

Results and conclusions: HIV-1 transmission was mainly (39.1%) through heterosexual 

contacts; 34.3% were men who have sex with men (MSM); 10.4% were people who use 

injection drug. Many (>75%) were immigrants. Israeli born PLHIV (33.1%) were mostly 

(78.3%) MSM while only 9% of PLHIV born in Sub Saharan Africa (SSA) and Eastern Europe 

and Central Asia (EEU/CA) were MSM. The proportion of those from SSA (17.6%) decreased 

in years 2013-2018 while that of those from EEU/CA (24.8%) increased significantly 

(p<0.001). TDRM percentage was 12.1%; 3.7, 3.3 and 6.6 % had protease inhibitors (PI), 

nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTI) and non-nucleoside reverse transcriptase 

inhibitors (NNRTI) TDRM, respectively. None had integrase TDRM. Large active clusters in 

subtype B, small clusters in subtype C (with one unexpected MSM cluster), a tight A1 cluster 

of locally born PLHIV with NNRTI K103 and E138 mutations and a looser cluster of A6 from 

EEU were observed. Israelis, <50 years old, carrying A1 had the highest risk for having TDRM . 



 
 

Increase in PLHIV from EEU/CA and decrease in those from SSA characterized the national 

HIV epidemic in 2010-2018. Baseline resistance testing should be recommended to allow 

tight monitoring of those with TDRM . 



 
 
 

 ד"ר מיכל ברומברג  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 Current use of nutrition facts tables and attitudes towards new red and green שם התקציר: 

front-of-package labels among Israeli consumers 

Boker1,4, Ronit -Michal Bromberg1,2, Tali Sinai1,3, Lital Keinan  שמות השותפים:

Endevelt4,5, and Dvora Frankenthal1 

1Israel Center for Disease Control, Ministry of Health, Ramat Gan, Israel 

2School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 

3School of Nutritional Sciences, The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and 

Environment, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel   

4School of Public Health, Faculty of Social Welfare and Health Sciences, University of Haifa, 

Haifa, Israel 

5Nutrition Division, Public Health Services, Ministry of Health, Jerusalem, Israel 

 Background: Starting January 2020, the Israeli government has implemented new : התקציר

regulations requiring mandatory red warning front-of-package labels (FOPL) for high levels 

of sodium, sugar, or saturated fats. A voluntary green positive FOPL for products fitting the 

national nutritional recommendations was concurrently encouraged  . 

Objectives: To characterize consumers' current use of Nutrition Facts Tables (NFT) and their 

attitudes towards the new FOPL  . 

Methods: A nationally representative cross-sectional telephone survey was conducted 

among Israeli citizens aged ≥21 between January and March 2020. The structured 

questionnaire included demographic and health-related questions and questions on the 

level of agreement with statements regarding usage of NFT and understanding and attitudes 

towards the new FOPL. Multivariate logistic regression models were applied to examine the 

associations between the participants’ behavior and intentions and their demographics and 

health-related characteristics . 

Results: Most of the 1,042 survey respondents reported that they usually check the NFT 

before purchasing food (76.2%) and they intend to purchase fewer red-labeled (81.1%) and 

more green-labeled products (85.0%). Current NFT use was associated with female gender, 

Arab ethnicity, coronary heart disease diagnosis, and exercising regularly. Whereas, future 

intentions to purchase fewer red-labeled products were associated with female gender, 

Arab ethnicity, higher BMI and non-smokers, and future intentions to purchase more green-

labeled products were associated with Arab ethnicity, lower education, and higher BMI   . 

Conclusions: Consumers with higher BMI and lower education expressed higher intentions 

to use the new FOPL, but not higher current use of NFT. This finding suggests that these 



 
 

high-risk groups, which the new labels are meant to target, may indeed benefit from the 

new policy . 

 



 
 
 

 גב' גל זאבי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

הכיסוי החיסוני בקרב אחים צעירים לאוטיסטים בהשוואה לאחים צעירים לילדים עם   שם התקציר: 

 שיתוק מוחין ולאוכלוסייה הכללית בישראל 

 גל זאבי, אוניברסיטת תל אביב   שמות השותפים:

 הקדמה :התקציר גבי חודיק וצחי גרוסמן, מכבי שירותי בריאות 

ם, יחד עם החששות שעלו בעבר בנוגע  מגמת ההססנות הגוברת לגבי מתן חיסונים ברחבי העול

לקשר אפשרי בין התחסנות להתפתחות אוטיזם, מעלים שאלה בדבר האפשרות כי אחים צעירים  

לאוטיסטים הינם בעלי שיעורי התחסנות נמוכים יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית וכן בהשוואה  

 התפתחויות אחרות.    –לילדים בעלי הפרעות נוירו  

 מטרת המחקר 

אוכלוסייה בעלת כיסוי חיסוני נמוך יותר בהשוואה  -חון האם אחים צעירים לאוטיסטים מהווים תת לב  

לאוכלוסייה הכללית ולאחים צעירים למאובחנים בשיתוק מוחין. כמו כן, לזהות חיסונים ספציפיים בהם  

 קיימים שיעורי התחסנות נמוכים.  

 שיטות 

חברים במכבי שירותי בריאות בין   846,368ה של מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, המבוסס על אוכלוסיי

. המחקר השווה את הכיסוי החיסוני עד גיל שנתיים בין קבוצת אחים צעירים  2016 – 2005

משתתפים   172לאוטיסטים, אחים צעירים למאובחנים בשיתוק מוחין וקבוצת ייחוס. כל קבוצה כללה 

את הכיסוי החיסוני בוצעה באמצעות רגרסיה  שזווגו לפי גיל, מין ומרווח השנים בין האחים. השוו 

 לוגיסטית מותנית ומבחנים סטטיסטיים נוספים.  

 תוצאות  

( וילדים  81%כשבוחנים קבלת כלל החיסונים עד גיל שנתיים, אחים צעירים לבעלי שיתוק מוחין )

נים  ( להיות מחוסp < 0.05( הינם בעלי סבירות גבוהה יותר באופן מובהק )83%מקבוצת הייחוס )

(  CI, 1.3-7.37 95%) 3.4של  adjusted ORs(, עם 69%באופן מלא מאשר אחים צעירים לאוטיסטים )

(, בהתאמה. בנוסף, קבלת החיסונים בזמן הנדרש הייתה נמוכה בקרב אחים  CI, 1.3-7.6  95%) 3.1-ו

  ( בהשוואה לקבוצת45%( ובקרב אחים צעירים לאוטיסטים )44%צעירים לבעלי שיתוק מוחין ) 

 (. 61%הייחוס )

 מסקנות 

לאחים צעירים לאוטיסטים יש כיסוי חיסוני נמוך באופן מובהק בהשוואה לקבוצות המחקר הנוספות  

. אחים צעירים לבעלי שיתוק מוחין מאופיינים בקבלת מרבית החיסונים, אולם לא לפי  0-2בגילאי 

הזמנים הנדרשים בתכנית החיסונים בישראל. אוכלוסיות אלו נמצאות בסיכון יתר ללקות במחלות  

 זיהומיות, ויש לפעול לשיפור הכיסוי החיסוני שלהן. 

 



 
 
 

 גב' חנין שיבלי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

לבריאות: מקרה בוחן של האוכלוסייה   עוני אנרגטי, חוסן קהילתי ואיכות חיים הקשורה שם התקציר: 

 הערבית בישראל 

ביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות, והמרכז האוניברסיטאי  1  שמות השותפים:

 .גוריון בנגב, ישראל- אוניברסיטת בן , (PREPARED)לחקר המוכנות והמענה למצבי חירום ואסונות

 נגב, ישראל. גוריון ב-המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן  2

עוני אנרגטי מוגדר כחוסר היכולת של האדם להשיג אנרגיה מספקת לצרכי משק בית   : התקציר

בסיסיים דוגמת בישול, חימום, תאורה ועוד, והוא זוהה כאתגר בריאותי וסביבתי גלובלי. זמינות  

המתאר את יכולתה של קהילה לקדם   – ונגישות לתשתיות אנרגיה הן רכיב ליבה של חוסן קהילתי 

יאות ורווחה ולהתמודד עם משברים ושינויים. מיעוטים אתניים נמצאים בסיכון מוגבר לחוות עוני  בר

אנרגטי ורמות נמוכות של חוסן קהילתי ופגיעים במיוחד להשלכותיהם. מטרת המחקר הייתה לבחון  

ית  את הקשר בין עוני אנרגטי, חוסן קהילתי ואיכות חיים הקשורה לבריאות בקרב האוכלוסייה הערב 

 בישראל. 

אפריל  -ישראלים במשולש במהלך פברואר - נערך סקר באמצעות שאלון בקרב תושבי יישובים ערביים

. כלי המחקר כלל שאלות לדיווח עצמי אודות זמינות ונגישות של מקורות אנרגיה, חוויות  2021

יאות  ( ואיכות חיים הקשורה בברCCRAM-10הקשורות בעוני אנרגטי, ותפיסות של חוסן קהילתי ) 

(WHOQOL-BREF  .) 

מהמשתתפים דיווחו שהם מחוברים לרשת החשמל הארצית   72%משתתפים. רק  198המדגם כלל 

  -דיווחו כי הם נאלצים לשנות תוכניות לעיתים קרובות עקב מחסור בחשמל, ו   25% -באופן ישיר. כ 

ובין קנייה של    נוספים דיווחו כי לעיתים קרובות הם נאלצים לבחור בין תשלום חשבון חשמל 11%

מוצרי מזון בסיסיים או תרופות. נמצא קשר שלילי בין עוני אנרגטי לאיכות חיים הקשורה בבריאות  

(r=-0.32, p<0.001( וכן קשר חיובי בין חוסן קהילתי לאיכות חיים הקשורה לבריאות ;)r=0.32, 

p<0.001 לעומת זאת, לא נמצא קשר מובהק בין עוני אנרגטי וחוסן קהילתי .) (p>0.05 .) 

הממצאים מציעים תובנות חדשות לגבי הקשר בין עוני אנרגטי לבין איכות חיים הקשורה לבריאות  

האוכלוסייה   - וחוסן קהילתי, והשלכותיו האפשריות על אחת הקבוצות הפגיעות בחברה הישראלית

דגישה  הערבית. הדיווח על רמה ירודה של איכות חיים הקשורה לבריאות בהעדר בטחון אנרגטי מ

 את הצורך בשינויי מדיניות כדי לשפר את הנגישות למשאבי אנרגיה בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ 



 
 
 

 אפל -פרופ' אורנה בראון  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

סקירת שיטות התערבות לצמצום התחלואה מברוצלוסיס מקום המדינה עד היום וזיהוי   שם התקציר: 

 החסמים להצלחה 

  אפל, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל- אורנה בראון שמות השותפים:

 סמירה עוביד, מחוז הצפון, משרד הבריאות, נצרת, מכללת מקס שטרן, עמק יזרעאל, ישראל 

 חקלאות ופיתוח הכפר, ישראל דורית כבביה, משרד ה

 מכללת מקס שטרן עמק יזרעאל, ישראל   -שירן בורד 

 בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל  - ויקי מאייר

מספר המקרי הברוצלוסיס בבני אדם עלה פי ארבע   2014-ל  2009רקע: בין השנים  : התקציר

נרשמה ירידה, אך אין הבטחה   2014-בחברה הערבית. לאחר שיא במספר ב   95%בישראל, מתוכם 

שירידה זו היא קבוע, וכל עוד אין שינוי במכלול הגורמים המביאים למחלה יש סיכוי רב להתפרצות  

חדשה. מכאן ברור שהמחלה אנדמית בישראל. מספר התערבויות נערכו בעבר אך הניבו רק זמנית  

 את התוצאות הרצויות. 

המחלה בקרב עדרים ובני אדם, אשר בוצעו בישראל,   מטרות: סקירת שיטות ההתערבות למניעת  

וניתוח באמצעות האסטרטגיות ושיטות הפעולה בקידום בריאות. המטרה היתה לזהות החסמים  

 המונעים מיגור המחלה.  

שיטות: סקירת ספרות רחבה של פרסומים מדעיים ומקצועיים נערכה, במטרה לזהות התערבויות  

 צעו חולקו על פי שטחי הפעולה של קידום בריאות.    למיגור המחלה. ההתערבויות שבו

תוצאות: כבר לפני קום המדינה הבריטים הוציאו תקנות שיביאו למניעת המחלה בקרב עדרים ולאורך  

השנים נוספו תקנות רבות בכדי להנחות פעילות למניעת התפשטות המחלה בין עדרים ומעבר לבני  

לטיפול בעדרים כולל דיווח על עדרים, חיסונים, בדיקות  אדם. התערבויות אלו כללו את כל התקנות 

לעדרים ותשלום למגדלים כקומפנסציה להמתת חיות חולות ועוד. התערבויות נערכו גם להדרכת  

הציבור הרחב והמגבנים/נות לגבי דרכי מעבר המחלה והמניעה, כגון הימנעות מצריכת חלב או גבינה  

גל חדש של תחלואה בברוצלוסיס התרחש שוב ושוב   מחלב לא מפוסטר. אך התוצאות מראות כי 

 לאחר הפסקת ההתערבויות. כיום המחלה אנדמית בישראל.   

מסקנות: המדינה השכילה להעביר תקנות למניעת המגפה והתערבויות אחרות, אך ההתערבויות היו  

ויות  זמניות במקרה הטוב ולאחר הפסקתן המחלה חזרה ביתר שאת. לכן ללא המשכיות של ההתערב

והקצבת תקציבים לביצועם לאורך כל השנים לא ניתן יהיה למגר את המחלה סופית. גורמים נוספים  

כגון גורמים תרבותיים וסביבתיים תורמים גם לאי הצלחת תכניות המניעה. התעלמות מגורמים אלו  

 מונעת את מיגור המחלה. 

 



 
 
 

 אפל -פרופ' אורנה בראון  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 כיצד ניתן למגר את הברוצלוסיס על פי הציבור הערבי בישראל  שם התקציר: 

  אפל, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל- אורנה בראון שמות השותפים:

 , משרד הבריאות, נצרת, מכללת מקס שטרן, עמק יזרעאל, ישראל סמירה עוביד, מחוז הצפון

 דורית כבביה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ישראל 

 מכללת מקס שטרן עמק יזרעאל, ישראל   -שירן בורד 

הקדמה:   : התקצירבית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל  - ויקי מאייר

בני אדם. ידע רב קיים לגבי דרכים למניעת התחלואה  ברוצלוסיס מלטנסיס מועברת מחיות חולות ל

בחיות ובבני אדם. אך עדין המחלה הינה אנדמית בישראל. פעולות בעבר להפחתת הברוצלוזיס  

 .בישובים ערבים בישראל היו מוגבלים בהצלחתם

מטרת המחקר: לזהות שיטות התערבות להפחתת שיעורי היארעות ברוצלוזיס באמצעות שיתוף  

 הקהילה.  

  88שיטות: המחקר נערך בשיטות איכותניות וכמותיות. נערכו ראיונות עומק וקבוצות מיקוד בקרב 

משתתפים מהאוכלוסייה הערבית בישראל: הציבור הרחב, גבנים ומגדלי עדרים. בהמשך, על בסיס  

החלק האיכותני של המחקר פותח שאלון כמותי ונערך סקר לבדוק את מקובלות הפתרונות בקרב  

משתתפים המתגוררים בכפרים ערבים בצפון   613וסייה. הסקר בוצע פנים אל פנים בקרב האוכל

 ובדרום הארץ שחוו בעבר מקרים של ברוצלוזיס. 

תוצאות: המשתתפים העלו מספר חסמים להצלחת ההתערבויות, כולל חוסר אמון, נאמנות לשכנים  

רבויות לצמצום התחלואה.  וקרובים, חסמים כלכליים ועוד. המשתתפים הציעו רשימה של התע

במסגרת הסקר נבדקה המקובלות והחשיבות של ההתערבויות השונות לפי נקודת מבטם של  

המרואיינים. ההתערבויות שזכו לדרוג הגבוה ביותר היו: בדיקה וטרינרית שגרתית לעדר בחינם,  

עדרים ולתת  הגברת הפיקוח על סחר לא חוקי בעדרים המיובאים מאזורים נגועים, האפשרות לבטח  

פיצוי כספי הולם באם הושמדו עדרים נגועים במחלה, בנוסף המשתתפים הציעו התערבויות נוספות  

 שזכו לדרוג נמוך יותר. 

מסקנות: במסגרת המחקר נוצר תהליך שיתופי עם הציבור בקהילות בהן היו התפרצויות של  

להתנהגויות מפחיתות   ברוצלוזיס בצפון ובדרום הארץ. כדי להתגבר על חוסר הידע והחסמים 

בתחום הגיבון, ובתחום ההסברה,   - ברוצלוזיס מומלץ לפעול במספר מישורים: בתחום גידול העדרים: 

וכמו כן לשלב אנשי מקצוע מתחומים שונים כדי לקבל תמונה שלמה של מקורות ההדבקה של  

ולוגיים. יש להתאים  המחלה ודרכי המניעה ולהגדיל את המודעות להיבטים חקלאיים, רגולטוריים וטכנ

 את ההתערבויות לאוכלוסיות יעד ולהעביר מידע דרך הצינורות המתאימים לציבורים השונים.  

 



 
 
 

 ד"ר גבריאה קליינרמן קליינרמן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 in cats from military bases in Israel-CoV-SARS 2 שם התקציר: 

-corrected version - 

 Gabriela Kleinerman¹, Libi Weiss ², Yoav Gal², Saar Gross ¹, Yacov שמות השותפים:

Malamud¹, Shira Topol¹, Ella Ariel¹, Sagi Gilboa¹, Sivan Melloul¹, Shani Margi¹, Omri Shif¹, Lavie 

Haim¹.  

¹Medical Corps, Israeli Defense Forces, Kryat Ono, Israel 

² Israeli Ministry of Defense, Tel Aviv, Israel 

   : התקציר

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is spread worldwide and affects even vaccinated individuals. The 

main transmission route of SARS-CoV-2 is through infectious droplets from human to 

human; however, reverse zoonotic events were reported in a variety of domestic and wild 

populations of mammals. In addition, sustained naturaltransmission was documented in 

minks and in white-tailed deer. Domestic cats are more susceptible to infection with SARS-

CoV-2 than other domestic animals and can transmit the virus to other individuals of the 

same species. Since cats are one of the most common pets worldwide and in Israel in 

particular, studies on the prevalence of SARS-CoV-2 infection in cats are of high public health 

importance. In this study we investigated SARS-CoV-2 natural infection in stray cats that live 

inside military bases in Israel by analyzing presence of SARS-CoV-2 RNA and modified a 

microarray serological assay used in human epidemiologic studies to detect cat antibodies 

against SARS-CoV-2. Of a total of 131 cats analyzed by serology, 3 cats showed IgG 

antibodies against SARS-CoV-2 RBD and S2P(2.3%). The prevalence did not correlate with 

human incidence measured during the time of sampling (R=-0.18, p=0.61); however, it did 

correlate with the number cats sampled in each location (R=0.628, p=0.05). All cats tested 

negative by PCR. Although the low number of seropositive cats found in this study reveal no 

direct threat to public health; further investigations on big scales are warranted, in the light 

of the emerging new viral variants in other animal species . 



 
 
 

 ד"ר זאב דביירין  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 2020-2016בישראל בשנים   Neisseria gonorrhoeaeסקירת מצב העמידויות של שם התקציר: 

טל אלון, המעבדה הארצית לבריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור, משרד   שמות השותפים:

 הבריאות, ת"א, ישראל 

ות, ת"א,  ישראל ניסן, המעבדה הארצית לבריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריא 

 ישראל 

זאב דביירין,המעבדה הארצית לבריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ת"א,  

 ישראל 

אפרת רורמן, המעבדה הארצית לבריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ת"א,  

 ישראל 

 רקע:   : התקציר

א אחת ממחלות המין הנפוצות  , היNeisseria gonorrhoeae (NG)זיבה, הנגרמת על ידי החיידק 

ביותר בישראל ובעולם. העלייה הגלובלית בעמידות החיידק לאנטיביוטיקות, החל מפניצילין ועד  

 לצפלוספרוינים מדור שלישי, מהווה נושא קריטי לבריאות הציבור.  

 מטרות: 

 בישראל.  2020-2016בשנים  NG. ניתוח עמידויות של תרביות מבידודי 1

 לעמידות.  STובחינת קורלציה בין  NG( של  ST-Sequence Typeל הגנטי ) . ניתוח הפרופי 2

 שיטות: 

 . E-test - בשיטת ה EUCASTאבחון עמידויות לתרופות של שורה ראשונה מבוסס על דרישות  

 . NG-MASTניתוח הפרופיל הגנטי בוצע בשיטת 

 תוצאות:  

. הרגישות לפניצילין בכל השנים  מנקבות   8.65% - תרבויות מזכרים ו  91.34%דגימות:   809נבדקו 

, הראו  Azithromycin, Ciprofloxacin Tetracycline. הרגישות לתרופות 5%-הייתה נמוכה ביותר כ

  2016 - לרמת הרגישות שהייתה ב 2020וירידה בשנת    2018דפוס דומה של עלייה ברגישות בשנת 

  - (, כאשר רגישות ל92% - ל  80-עלתה באופן מתמיד )מ   Cefixime  -(. רגישות ל 42% -ל  10)בין 

Azithromycin   כל הדגימות היו רגישות ל 45%לא עלתה מעל .-Ceftriaxone  ו-Spectinomycin  . 

 צברים, ומתוכם הנפוצים ביותר היו:  200  -אופינו כ NG-MASTבשיטת 

ST292 (n=18),  ST4269 (n = 17), ST5441 (n = 11)  ו- ST2318 (n = 9)אירופה  . כאשר, הצבר הנפוץ ב

ST1407  .לא אובחן עד כה בישראל 

 Spectinomycin - ו Ceftriaxoneהיו עמידים לכל התרופות, למעט   ST4269כל בידודי הצבר 

 היו רגישים לכל התרופות.   ST292ובידודי הצבר



 
 

 מסקנות: 

בכדי לזהות מוקדם הופעה   NGקיימת חשיבות רבה במעקב אחר מצב הרגישות לאנטיביוטיקות של 

.  45%לא עלתה מעל Azithromycin - עמידים בישראל. מצאנו שרגישות החיידק ל NG של זני 

. אפיון גנטי של זני  Ceftriaxone-מהווה תרופה משלימה ל  Azithromycinבישראל בשנים האחרונות 

NG   מאפשר לעקוב אחר התפוצה הגלובלית והמקומית שלST  .שונים, כולל בידודים עמידים 



 
 
 

 גב' נדרה וינריך  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 A Social Marketing Approach to Nutrition Promotion in Afghanistan שם התקציר: 

 nications, Ltd., Jerusalem, IsraelNedra Kline Weinreich, Weinreich Commu שמות השותפים:

Mustafa Basij-Rasikh and Mujtaba Basij-Rasikh, QARA Group, Kabul, Afghanistan 

 NOTE: At the time of submission of this abstract, the status of the partners in Kabul is 

unknown and for their safety, please do not post their names online publicly in relation to 

this presentation, as our past collaboration may put them in current danger .התקציר:  

Introduction 

The Noshejaan campaign in Afghanistan addressed both the supply and demand sides of 

healthy food. To address malnutrition, particularly among women and children, a 

multidimensional social marketing campaign aimed to increase protein consumption as part 

of a balanced diet, focusing on locally produced soy. In addition to implementing a culturally 

relevant, research-based nutrition campaign to increase consumer demand for soy products, 

the project also worked with the local soy industry to build production capacity and a 

distribution network . 

Goals of the Research 

1) To identify the needs of the target audience regarding their nutrition knowledge, 

attitudes and behaviors 

2) To evaluate the effectiveness of a social marketing approach in improving 

nutritional status and to optimize future phases 

Methods 

A pre-campaign and post-campaign randomized household survey of adults in three 

provinces, stratified by district and local levels, included 1,152 respondents in the first wave 

and 1,236 in the second. Pre- and post-campaign outcome data were compared according to 

campaign exposure . 

Results 

On all measures, outcomes exceeded initial targets. Knowledge about protein increased by 

43 percent. Awareness of soy increased by 160 percent. Purchases of soy products increased 

by more than 300 percent. Those exposed to the campaign were three times more likely to 

have used soy flour (41.6% exposed versus 12.8% unexposed). For nearly all measures, those 

exposed to the campaign far exceeded non-exposed in positive levels of knowledge, 

attitudes and behaviors . 

Conclusions 



 
 

A social marketing campaign that simultaneously addresses the needs of both consumers 

and food suppliers creates a sustainable market system for increasing consumption of 

healthy local foods . 



 
 
 

 ד"ר מירי לוצקי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 onset type 2 diabetes-Adolescent cognitive function and incident early שם התקציר: 

 Miri Lutski, PhD*1,2; Inbar Zucker, MD, MPH*1,2; Aya Bardugo, BSc3; Cole  שמות השותפים:

D. Bendor, BSc3; Estela Derazne, MSc2; Dorit Tzur, MBA3; Deborah Novick MSc1; Itamar Raz, 

MD5; Orit Pinhas-Hamiel, MD2,6; Ofri Mosenzon, MD5; Arnon Afek, MD7; Hertzel C. 

Gerstein8; Gilad Twig, MD*2,3,4; Tali Cukierman-Yaffe, MD*2,4 

1 The Israel Center for Disease Control, Ministry of Health, Ramat Gan, 

Israel;                                                                                 2 Department of Epidemiology and 

Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv 
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tly healthy adolescents has been Background Cognitive function among apparen : התקציר

associated with cardiovascular morbidity and mortality. We examined the relationship 

between global and subdomain cognitive scores in adolescence and early-onset type 2 

diabetes (T2D) in men and women  . 

Methods A nationwide, population-based study of 971,677 Israeli born adolescents (56% 

men; mean age 17.4 years) who were medically examined and their cognitive performance 

was assessed before compulsory military service during 1992-2010. Data included global and 

subdomain cognitive Z-scores (problem-solving, verbal abstraction and categorization, 

verbal comprehension, and mathematical abilities). Data were linked to the Israeli National 

Diabetes Registry. The relations between global and subdomain scores and incident T2D was 

determined using Cox proportional hazard models and logistic regression models. Analyses 

were conducted separately for men and women  . 

Findings During 16,095,122 person-years, 3,570 individuals developed T2D. After 

adjustment, those in the low compared to the high quintile of global cognitive Z-score had 

the highest risk for T2D; HR 2.46, (95% CI 2.10-2.88) for men and 2.33 (95% CI 1.88-2.89) for 



 
 

women. A one-unit lower global cognitive Z-score was associated with 1.41 (95% CI 1.34-

1.48) and 1.46 (95% CI 1.36-1.56) increased risks for men and women, respectively. The 

relationship was noted for the cognitive subdomains scores as well as for global cognitive 

score, with no heterogeneity across cognitive subdomains  . 

Interpretation This large nationally representative cohort demonstrated relationship 

between global, as well as subdomain cognitive scores in late adolescence, and incident 

early onset T2D in both sexes which was independent of socioeconomic status  . 

 



 
 
 

 ד"ר זיוה שטל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 ?האם מעשנים ירצו להפסיק לעשן עקב היות העישון גורם סיכון לתחלואה בקורונה שם התקציר: 

(, ד"ר תמר  3(, גב' הנאא חישימאת )3(, מר רשיד עאבד ) 4,1,2ד"ר זיוה שטל )  שמות השותפים:

 ( 2)פרויד 

 לשכת הבריאות מחוז דרום, משרד הבריאות, ישראל  1

מרכז סיאל למחקר ברפואת משפחה ורפואה ראשונית, המחלקה לרפואת משפחה, החטיבה   2

גוריון בנגב,  -לבריאות בקהילה ע"ש פרופ' חיים דורון, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן 

 שבע, ישראל - באר

ות בריאות, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן  המחלקה למדיניות וניהול מערכ 3

 גוריון בנגב, באר שבע, ישראל 

שבע,  - גוריון בנגב, באר-בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן 4

 ישראל 

ן,  הקדמה: עישון מעלה את הסיכון למגוון רחב של מחלות כרוניות, פגיעה במערכות החיסו : התקציר

הנשימה, הלב וכלי הדם ועוד. הסיכון של מעשנים שנדבקו בנגיף הקורונה לתחלואה קשה ולתמותה  

 הוא כפול בהשוואה למי שאינו מעשן. 

 מטרות: לבדוק האם החשש לחלות במחלת הקורונה הינה גורם המשפיע על אנשים להפסיק לעשן? 

ופץ ברשתות החברתיות במהלך  שיטות:  מחקר חתך, שבוצע באמצעות שאלון מובנה אנונימי שה

. השאלון כלל שאלות לגבי מאפיינים דמוגרפיים, ידע לגבי עישון וקורונה ונכונות  2021יולי - יוני

 ומעלה. 18להפסקת עישון. השאלון הופץ בשפות העברית והערבית ויועד למעשנים בגילאי 

 תוצאות:   

  -יהודים ו  26% - שנים כ 33±11.9היה  מהעונים(, ממוצע הגיל 66% -גברים ) כ 191על השאלון ענו 

מעשנים   22.4%מעשנים נרגילה,  29%ערבים מוסלמים. מאפייני העישון על פי דיווח עצמי:  57% -כ

השיבו שעישון   45%חלו בעבר בקורונה,  34%מעשנים סיגריות.  48% - גם נרגילה וגם סיגריות ו

פת הקורונה חשבו להפסיק לעשן. לשאלה:  השיבו שבתקו 39%הינו גורם סיכון לתחלואה בקורונה, ו 

לא    1"באיזה מידה הפחד מקורונה משפיע על הרצון להפסיק לעשן?" הנשאלים היו  צריכים לדרג 

.  2.5±3.01איש השיבו לשאלה זו ממוצע הדירוג היה    280משפיע במידה רבה ,  7משפיע כלל עד 

צו להפסיק לעשן בתקופת הקורונה  כמו כן נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בשאלה זו בין אנשים שר

, בהתאמה(. במודל רגרסיה לוגיסטית לניבוי רצון    p<0.0001, 1.5±1.7לעומת    2.4±5.0לאלו שלא )

להפסיק לעשן בתקופת הקורונה, נמצא כי המשתנים המנבאים העיקריים את הרצון להפסיק לעשן  

ישון כגורם סיכון לקורונה   (, עOR=1.68, p<0.0001הינם: עליה ברמת הפחד לחלות בקורונה )

(OR=3.96 , p<0.0001( ותחלואה קודמת בקורונה )OR=3.56, p<0.0001  .) 

 מסקנות: 

 החשש לחלות בקורונה משפיע על מעשנים ויכול להוות גורם מעודד לגמילה מעישון. 

 



 
 
 

 גב' יעל גור  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

טיפול באוכלוסיות קצה במרפאת לוינסקי של לשכת   –לקרב את שוליים למרכז  שם התקציר: 

 הבריאות ת"א 

   שמות השותפים:

לא די    :התקצירן נועה אלרון  מיכל עילם  דר' אורית יוסיפוביץ'  דר' יסמין מאור יעל גור , מורן קאה

לבחון מהן הזכויות החברתיות להן זכאי אדם בחברה, חשוב לברר גם באיזו מידה קיימת נגישות  

לזכויות הללו ולמנגנונים אשר אמורים להגן על מי שסובל מהדרה, ממצוקה או מחולי. חוקרים  

ובילים להגשמת הזכויות והשגת הצדק, אינם פתוחים ונגישים לכל האנשים  מסכימים, כי השבילים המ

בחברה באופן צודק, פעמים רבות הם אף סגורים ונמצאים מחוץ להישג היד. מרפאת לוינסקי של  

לשכת הבריאות ת”א, הממוקמת בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, הינה מרפאה קהילתית  

גישה עבור כל אדם, מתוך האמונה כי לכל אדם הזכות  המרפאה פתוחה ונ .HIV למחלות מין ו

  .לבריאות, לכבוד והזכות לחיות את חייו על פי דרכו

היכולת לראות כל אדם כאדם בשילוב תפיסה מקצועית מגובשת המבינה את צרכיו, וקושרת בין  

צוות רב  הן מאבני היסוד של מרפאת לוינסקי ומתוך כך, פועל במרפאה  -גורמים חברתיים ובריאות  

מקצועי הכולל נשות/אנשי רפואה, סיעוד, ועבודה סוציאלית. צוות זה, עוסק במיצוי זכויותיהם 

החברתיות של קבוצות מטופלים/ות אשר מוצאות/ים עצמן/ם מודרות/ים על פי רוב, ממערכות  

 הבריאות והביטחון הסוציאלי.  

במסגרת ההרצאה יוצגו ארבע קבוצות ייחודיות אשר צורכות תדיר את שירותי המרפאה ושלוחותיה  

  MSMהניידות ואשר מתמודדות עם נזקי הדרה מתמשכים ממערכת הבריאות: נשים וגברים בזנות, 

)גברים המקיימים יחסי מין עם גברים(, אנשים על הרצף הטרנסי, חסרות וחסרי בית. ההצגה תכלול  

ור נתוני התחלואה, הרגלי המין וגורמי הסיכון של קבוצות אלו. בהמשך לכך יוצגו מספר  תיא

התערבויות אשר מפעיל הצוות כלפי הקבוצות המודרות במטרה לצמצם את הפערים שהן חוות  

בנגישות לשירותי בריאות. ההתערבויות תוצגנה דרך מודל ארבעת המימדים לטיפול באוכלוסיות קצה  

 מערכות הבריאות והרווחה, שפותח במרפאת לוינסקי. אשר מודרות מ

 



 
 
 

 גב' יעל גור  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

טיפול בזיהומים המועברים במין בקרב חסרי מעמד מאפריקה וישראלים שאותרו   שם התקציר: 

 במרפאת לוינסקי של ל.ב. ת"א

פרופ' מיכאל אלקן , מורן קהאן , נועה אלרון  אריקה בוני  דר' אורית יוסיפוביץ'    שמות השותפים:

ת הבריאות ת”א, הינה מרפאה  רקע: מרפאת לוינסקי של לשכ  :התקצירדר' יסמין מאור  ויעל גור 

המרפאה מיועדת לכל אדם וכל השירותים, ניתנים בחינם ובאופן אנונימי   .HIV קהילתית למחלות מין ו 

ואוניברסלי ולכן נגישים לחסרות/י מעמד אזרחי ישראלי בדיוק כפי שהם נגישים לאזרחים/יות  

 .המדינה

המדינה למערכות הציבוריות בישראל  מחקרים אשר בדקו את נגישותם של השוהים שאינם אזרחי 

מלמדים על נחיתותה היחסית של קבוצה זו בתחומי הבריאות, הביטוח הלאומי, החינוך, הרווחה  

וההגנה המשטרתית. בשל הזרּות ובשל היעדר זכויות אזרחיות בסיסיות קהילות השוהים בישראל  

פגיעה ולניצול מצד הסביבה.  אשר אינם אזרחי המדינה, הופכות חלשות, חסרות הגנה, וחשופות ל

נחיתות זאת מקשה על הנגישות למערכת הבריאות בישראל, ברם, מרפאת לוינסקי, בהיותה מרפאה  

 חינמית ואנונימית מהווה נמל מבטחים לאוכלוסייה של מבקשי המקלט בישראל. 

של  שיטה: מדובר במחקר תיאורי שמסכם כמעט עשור לפעילות המרפאה. אוכלוסיית המחקר בזרוע  

מחלות מין מורכבת ממבקשי מקלט ילידי אריתריאה או סודן, כשילידי ישראל מהווים את קבוצת  

נכללו כול הפונים שנמצאה אצלם תוצאה   HIVהבקרה. נבדקו גברים תסמיניים בלבד. בזרוע של 

 חיובית של מחלה המועברת במין.  

ירדה אחרי השלמת המכשול   תוצאות: שכיחות הביקורים של מבקשי מקלט השתנתה עם השנים, ולא 

בגבול סיני. נמצאה עלייה בשכיחות של מחלות המין בשתי האוכלוסיות בציר הזמן, כשהשכיחות של  

עגבת זיבה וכלמידיה עלתה בקרב מבקשי המקלט במידה רבה יותר. לא נמצאו הבדלים במספר  

קלט. השכיחות של  הביקורים לנפש ובשכיחות מתן הטיפול התרופתי בין ילידי ישראל ומבקשי המ

HIV   אצל גברים הייתה גבוהה יותר מאשר אצל נשים. לא נמצאו הבדלים בגיל הממוצע בין נשים

, אחריו ארץ לידה באפריקה שמתחת לסהרה, כשקרן  MSMלגברים. גורם הסיכון השכיח ביותר היה 

ד הבריאות לגבי  אפריקה היא האזור השכיח. גורמי הסיכון הללו דומים לקבוצות שפורסמו על ידי משר 

 מאובחנים במדינת ישראל. 



 
 
 

 גב' שרון לוי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 בני נוער מספרים על תחבורה פעילה: השפעות הורים, חברים ונגיף הקורונה  שם התקציר: 

יאות הציבור, אוניברסיטת חיפה; התכנית הלאומית לחיים  גב' שרון לוי, ביה"ס לבר  שמות השותפים:

ִריא, משרד הבריאות  -פעילים ובריאים   ִריבָׁ   ֶאְפשָׁ

הקדמה: פעילות   : התקציר אפל, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה- פרופ' אורנה בראון 

ארגון  גופנית )פ"ג( מהווה מרכיב מרכזי באורח חיים בריא ותורמת להתפתחות בני נוער. המלצת ה

דקות של פ"ג ברמת אינטנסיביות בינונית   60הבריאות העולמי הינו על ביצוע יום יומי של לפחות 

מבני הנוער בעולם אינם פעילים בהתאם להמלצות. במהלך נגיף הקורונה, דווח על   80%ומעלה, אך 

ניים,  ירידה בפ"ג בקרב הציבור בישראל ובעולם. תחבורה פעילה )ת"פ(, הליכה ורכיבה על אופ

   .תורמת הן לבריאות הפרט והן לבריאות הכלל כחלק מהחתירה לחברה בת קיימא

מטרת המחקר: המחקר נועד לזהות גורמים מעודדים וחסמים לשימוש בת"פ ופ"ג, מזווית בני הנוער  

וההורים; לבחון קשרים בין עמדות והתנהגות של בני נוער והוריהם; ולבחון השפעות של נגיף  

 התנהגויות אלו. הקורונה על 

זוגות נער/ה והורה ברחבי הארץ בנושאי ת"פ, פ"ג   25שיטות: מחקר איכותני, ראיונות עומק עם 

יוני,  -והתנהגויות אלו במהלך שלבי הסגר והחזרה לשגרה בגל הראשון של נגיף הקורונה )מרץ 

 מרכזיות. (. ניתוח שיטתי באמצעות תוכנה לניתוח איכותני וקידוד לזיהוי קשרים ותמות 2020

תוצאות ומסקנות: תמות מרכזיות הקשורות לשימוש בת"פ בקרב נוער כוללים: טיפוח עצמאות  

ובריאות מאפשר ת"פ; פינוק ופחדים מעכבים ת"פ; נורמות משפחתיות וקהילתיות משפיעות על  

אמצעי תחבורה של מתבגרים; הנאה אישית וגישות חיוביות מעודדות ת"פ; חברים ורשתות חברתיות  

קדמים ת"פ ופ"ג; סביבה בנויה ואפשרויות התחבורה משפיעות על בחירה בת"פ. השפעת נגיף  מ

הקורונה ותוכניות התערבות זוהו ביחס לכל אחד מהתמות. הממצאים מצביעים על ההשפעה  

החיובית של תפיסות תומכות של הורים, עידוד פעיל ונורמות משפחתיות וקהילתיות לת"פ בגיל  

נורמות חברתיות ורשתות חברתיות והסביבה הבנויה יכולות להשפיע על שימוש   ההתבגרות. בנוסף,

בת"פ. מגיפת הקורונה עודדה את השימוש בת"פ, סיפקה מסגרת לחוויות חיוביות ויכולה לשמש חלון  

הזדמנויות ייחודי לאימוץ הרגלים של התנהגויות בריאות בקרב הורים ובני נוער ולקידום בריאות כלל  

 הציבור. 



 
 
 

 אורי גולדבורט   פרופ' המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

מספר גורמי סיכון כמנבא הישרדות גברים עובדים בשירות המדינה והעיריות מעבר   שם התקציר: 

 85-ו  80, 75לגיל 

 אורי גולדבורט  שמות השותפים:

 שחר לב ארי 

הקדמה: גורמי סיכון שונים ממלאים תפקיד מגוון באורך   :התקציר אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

 שנים 85-ו 80, 75ברות לשרוד מעבר לגיל חיים. מהאומדנים הנפוצים בתחום זה הוא חישוב ההסת
(Exceptional longevity ). 

משתתפים    8006בארצות הברית, התבססו אומדנים כאלו על ממצאים ממחקר הלב של הונולולו )

משתתפים,במחקר פריימינגהאם   2531תושבי הוואי ממוצא יפני( ומשתתפי שתי בדיקות לפחות )

 במסצ'וזטס.  

, עובדים קבועים באזורי  40-65גברים, בני  10,059הישראלי השתתפו   IIHDשיטות ומטרה: במחקר 

  6-. נבדקים אלו נדגמו ב 1962-ל  1899מהם עלו ארצה בין   86%  1961-תל אביב, חיפה וירושלים ב 

 . 1961איזורי לידה בתפוצות הגולה, בהתפלגות דומה לזו של גברים בגילים אלו בישראל בשנת  

מ"מ כספית ומעלה(. עודף כולסטרול בנסיוב הדם   140תר לחץ דם סיסטולי ) הגדרנו כ"מפגע" את: י

ק"ג    30-מ  BMI; 2מ"ג לד"ל(. דיווח על עישון סיגריות בעת הראיון; הימצאות סוכרת סוג  240)מעל 

משתנים משאלונים אישיים; ומצב   8למטר רבוע ; בעיות משפחה "חמורות או חמורות מאוד" בסיכום 

 צוי בעשירון הנמוך. חברתי המ- כלכלי

מגמות ירידה רציפות   85-ו  80, 75תוצאות: ברגרסיה לוגיסטית, הראו אומדני ההישרדות מעל גילאי 

ומעלה . במעבר מהעדר מפגעים   6-עד ל   0-( עם עליית מספר ה"נפגעים" מ    OR) odds ratiosשל  

  0.64-( ו 0.52-1.03 )רב"ס 0.73(, 1.33עד  0.62, 95%)רב"ס  0.91בהתאמה   ORלאחד בלבד היו  

 ( בהישרדות האמורה. 0.46-0.89)רב"ס 

  0.46כנזכר,   0.64כדלקמן:  6עד  1-במספר נפגעים העולה מ ORהיו אומדני  85בהישרדות מעל גיל 

- ( ו0.12-0.26)רב"ס   0.18( , 0.18-0.35) 0.25(, 0.24-0.46)רב"ס  0.33(, 0.33-0.63)רב"ס 

 (. 0.05-0.17)רב"ס   0.09

ירדה משמעותית עם "מספר המפגעים". התוצאות    IIHDומדן אורך חיי גברים במחקר מסקנות: א 

ביולוגיים ואחרים באמצעים מגוונים,  - מדגישות את חשיבות איתור וטיפול בגורמי סיכון קליניים, פסיכו

 שתועלתם נתמכת במחקרים בתחומי תחלואה ותמותה עיקריים. 

 



 
 
 

 מר ציון דדון  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 בין הפרטה להלאמה -יאות לתלמיד במחוז דרום שירותי בר שם התקציר: 

לשכת הבריאות מחוז דרום, משרד הבריאות , ישראל;    - פרופ' מיכאל גדלביץ   שמות השותפים:

המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן  

 גוריון בנגב, באר שבע, ישראל 

ניהול מערכות בריאות, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר,  המחלקה למדיניות ו - ד"ר ענת רוזנטל 

  רקע  :התקציר אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, ישראל 

. ההפרטה פגעה בתקצוב השרות וצמצום תקנים  1997שירותי בריאות לתלמיד הופרטו בשנת 

 השירות הולאם.   2012והובילה לירידה בכיסוי החיסונים בבתי ספר. בשנת 

 מטרות 

מודל ההפעלה של שירותי בריאות התלמיד והשפעתו על היקף ואיכות השירותים בתקופת  בחינת 

 ההפרטה ולאחר הלאמתו. 

 שיטות 

 המחקר מעורב שיטות:  

החלק הכמותי התבסס על תיאור וניתוח נתוני כיסוי החיסונים, בדיקות הסקר וחינוך   •

(  09/2011-02/2012ם לפני )לבריאות, שבוצעו בבתי הספר במחוז דרום בתקופת ההפרטה בשנתיי

 ( ההלאמה; 03/2012-08/2013ואחרי )

החלק האיכותני התבסס על תצפיות וראיונות עם אחיות בשרות, אחיות מפקחות וחברי   •

 .  2012הנהלת המחוז, שעבדו בתקופה הרלוונטית, לפני ואחרי 

 תוצאות 

וי החיסונים. חיסוני  עם הלאמת שירותי בריאות נרשמה עליה ניכרת ומובהקת סטטיסטית בכיס

MMRV 94.62% -בממוצע בתקופת ההפרטה ל  51.83%-עלו מ ( לאחר החזרהp <.001  בבדיקות .)

במגזר הבדואי. בחינוך לבריאות, ירד   20%במגזר היהודי,  14%הסקר נרשמה עליה ממוצעת של  

 (.  p <.001)  5%- ל  25%-היקף הכיסוי מ

הניתוח האיכותני הרחיב את ממצאי המחקר והדגיש שני תהליכים מקבילים. האחד מתייחס ל"מודל  

הפעלת השירות" בשתי התקופות שאינו תואם לפעילות אחיות בהתאם לתקנון משרד הבריאות  

ומרביתו עוסק בביצוע חיסונים ובדיקות סקר בלבד, והשני עוסק ב"השלכות ארוכות טווח על  

 קיבעו חלק ניכר מתהליכי ההפרטה על השירות לאחר הלאמתו.  השירות", אשר  

 מסקנות 

תהליכי הפרטה והלאמה גרמו לפגיעה בשירות וצמצמו אותו לכדי מתן חיסונים ובדיקות סקר בלבד.  

מממצאי המחקר עולה כי קיים יתרון להפעלת שירותי בריאות על ידי המדינה ומוסדותיה לצד  

במחוז. כמו כן, על שירותי בריאות להיות מותאמים לאזור ולסוג   שירותים נוספים הניתנים באותו

האוכלוסייה, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות הדורשות משאבים גדולים יותר, כפי שעלה מנתוני  

 הביצוע בתקופת ההפרטה וההלאמה.  



 
 
 



 
 
 

 ד"ר ישראל ניסן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

גורמי סיכון לתחלואה ופרופיל גנטי של בידודי כלמידיה טרכומטיס בקרב מטופלי   שם התקציר: 

 המרפאה למחלות מין במחוז ת"א 

  , 2,3, יסמין מאור1, אפרת רורמן1, זאב דביירין 1, שלמה פילו1לאה פיצחדזה  שמות השותפים:

 1, ישראל ניסן5,תמר שוחט 4, רבקה שפר 2אורית יוספוביץ

 המעבדה הארצית לבריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור, ת"א.  . 1

 היחידה למחלות זיהומית, ביה"ח וולפסון, חולון.  . 2

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א, ת"א.  . 3

 לשכת בריאות תל אביב, שירותי בריאות הציבור.  . 4

 המחלקה לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, אוניברסיטת ת"א, ת"א.  . 5

 רקע:   : התקציר

בארץ    Chlamydia trachomatisבשנים האחרונות ניכרת עליה דרמתית בשיעור ההדבקות בחיידק 

ובעולם. במחוז ת"א פועלת מרפאת לוינסקי, מרפאה קהילתית לאיתור וטיפול במחלות מין, המעניקה  

 וונות וללא תשלום.  שירותים לאוכלוסיות מג

 מטרות: 

 . 2014-2018. זיהוי גורמי הסיכון לתחלואה בכלמידיה באוכלוסיית הפונים למרפאת לוינסקי בשנים 1

 בקבוצות הסיכון השונות.  C. trachomatis. ניתוח הפרופיל הגנטי של  2

 שיטות: 

ה שנאספו מהפונים  ( מחקר חתך, ניתוח נתונים דמוגרפיים והתנהגותיים ותוצאות בדיקות המעבד1) 

  -בקרב נשים, גברים הטרוסקסואלים ו  C. trachomatis  -למרפאת לוינסקי וקביעת הסיכון להדבקה ב 

MSM  . 

 דגימות חיוביות לכלמידיה באמצעות   96( אפיון הפרופיל הגנטי של  2)

MLST + ompA sequencing . 

 תוצאות:  

  2.3% -ו  4.8%, 5.5%נשים. נמצא כי  27.2% - גברים ו 72.8%פונים מתוכם   8,189במחקר נכללו 

(. גורמי  P-value<0.001בהתאמה, חיוביים לכלמידיה )  MSM  -מהנשים, גברים הטרוסקסואלים ו 

שנה ושימוש בסמים ו/או    25 - הסיכון לתחלואה בנשים וגם בגברים הטרוסקסואלים הם גיל מתחת ל

.  HIV -הם נשאות או תחלואה ב  MSM  -אלכוהול בעת קיום יחסי מין. גורמי הסיכון לתחלואה ב 

 נמצא קשר בין סימפטומים לתחלואה.   MSM  - בגברים הטרוסקסואלים ו

של כלמידיה בדגימות מהטרוסקסואלים     ST (Sequence Type) – הפרופיל הגנטי של הגנוברים  וה 

. הגנוברים הנפוצים באוכלוסיית  MSM  -)נשים וגברים(, שונה מהותית מאשר בדגימות מ 

 .  MSM  - השכיחים ב J -ו  D, G, לעומת  E, D, Fואלים הם הטרוסקס



 
 

 מסקנות: 

נשים הינן בעלות סיכון גבוה יותר לתחלואה בכלמידיה לעומת גברים. נשים וגברים הטרוסקסואלים  

שנה, הינם בעלי סיכון גבוה לתחלואה בכלמידיה. בנוסף, מחקר זה מציג לראשונה   25מתחת לגיל 

באוכלוסיות בסיכון בארץ ומדגים הבדלים   C.  trachomatisרית של החיידק נתוני אפידמיולוגיה מולקול

 בין הגנוברים בשלוש תת האוכלוסיות שנבחנו. 

 



 
 
 

 ד"ר רוית בסל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

typhoidal salmonellosis in Israel between -in the epidemiology of non Trends שם התקציר: 

2010 and 2020 

Dror3, Meirav Shtrauss4, Diana Taran5, Tamar -Ravit Bassal1,2, Shifra Ken שמות השותפים:

Wolf5, Orli Sagi6, Nati Keller7, Gill Smollan7, Sharon Amit8, Orit Treygerman9, Shulamit 

Leventhal10, Maya Davidovich-Cohen11, Lital Keinan-Boker1,12, Dani Cohen2 

1 .Israel Center for Disease Control, Ministry of Health, Tel Hashomer, Israel; 2. Sackler 

Faculty of Medicine, School of Public Health, Tel Aviv University, Israel; 3. Central 

Laboratory, Clalit Health Services, Haifa District, Israel; 4. Haemek Medical Center, Afula, 

Israel; 5. Central Laboratory, Maccabi Health Services, Rehovot, Israel; 6. Soroka University 

Medical Center and the Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer 

Sheva, Israel; 7. Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel 

8 .Hadassah Medical Centers, Jerusalem, Israel; 9. Central Laboratory, Meuhedet Health 

Services, Lod, Israel; 10. Central Laboratory, Clalit Health Services, Tel-Aviv, Israel 

11 .Central Salmonella Laboratory, Public Health Services, Ministry of Health, Jerusalem, 

Israel; 12. School of Public Health, University of Haifa, Haifa, Israelהתקציר : Introduction: 

Salmonellosis is the most common enteric foodborne disease.  

Aims: To present trends in the epidemiology of non-typhoidal salmonellosis in the last 

decade in Israel . 

Methods: Data on Salmonella spp. isolated at eight sentinel laboratories and serotyped at 

the Salmonella National Reference Laboratory of the Ministry of Health were collected by 

the Israel Sentinel Laboratory-Based Surveillance Network (ISLBSN), established by the Israel 

Center for Disease Control more than 2 decades ago  . 

Results: Between January 2010 and December 2020, 10,933 non-typhoidal Salmonella cases 

were reported. The age-adjusted incidence rate of culture-proven salmonellosis according to 

the ISLBSN was constant and slightly lower than in the previous decade (2000-2009), 23.1 

per 100,000 versus 26.8 per 100,000, respectively. The age-adjusted incidence rates were 

high in summer months (June-September) and low in winter months (December-February). 

There were two incidence peaks in 2015 and 2017, associated with an increase in the 

incidence rate of S. Enteritidis, which replaced S. Infantis that was the predominant serotype 

in the previous decade. Since 2019, the incidence rate of S. Virginia increased and became 

the leading serotype in 2020. The lowest age-adjusted incidence rate was observed in April 

2020, probably due to the COVID-19 pandemic and the non-medical measures taken to 

control it  . 



 
 

Discussion: The incidence rate of salmonellosis in Israel during the last decade is still high 

and national-wide outbreaks occur. Control measures, to reduce the risk of foodborne 

transmission of salmonellosis, should be maintained and enhanced . 



 
 
 

 ד"ר רוית בסל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 antibodies among children in Israel-CoV-SARS-Seroprevalence of anti 2 שם התקציר: 

   שמות השותפים:

Ravit Bassal1,2, Lital Keinan-Boker1,3, Aharona Glatman-Freedman1,2, Yaniv Lustig2,4, Ella 

Mendelson2,4, Victoria Indenbaum2,4 

1 .Israel Center for Disease Control, Ministry of Health, Sheba Medical Center, Ramat Gan, 

Israel 2. Department of Epidemiology and Preventive Medicine, Sackler Faculty of Medicine, 

School of Public Health, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 3. School of Public Health, 

University of Haifa, Haifa, Israel 4. Central Virology Laboratory, Ministry of Health, Public 

Gan, Israel-Health Services, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Ramat התקציר:  

Introduction: COVID-19 in children is mostly asymptomatic, and true exposure of children to 

SARS-CoV-2 is unknown. Serological surveys examining the presence of antibodies against 

SARS-CoV-2 worldwide did not account for temporal dynamics of seroconversion. 

Aims: To estimate the exposure to SARS-CoV-2 by antibody prevalence in Israeli children 

between January 2020 and March 2021 and to identify populations at higher risk of 

infection . 

Methods: 2,765 sera samples of children aged 0.00-15.99 years were included, collected for 

the Israeli National Sera Bank (INSB) from blood test residuals from laboratories located 

throughout Israel, between January 2020 and March 2021. The presence of antibodies and 

neutralizing antibodies was examined in the Central Virology Laboratory of the Ministry of 

Health using validated assays . 

Results: Seropositivity rate of the samples collected between January and April 2020 was 

0.0% and increased since May 2020 (0.5%; 95%CI: 0.0-3.0%) through March 2021 (21.8%; 

95%CI: 15.4-29.3%). We demonstrated significant increase in Monthly percent change 

among children aged 12.00-15.99 years (41.1% during July 2020-March 2021) and 0.00-5.99 

years (32.1% during June 2020-March 2021). Seropositivity odds were higher among 

children living in Jerusalem (OR=2.0; 95%CI: 1.1-3.6) or Tel Aviv (OR=2.0; 95%CI: 1.0-3.9) 

districts compared to the North district, and in children of low socioeconomic status (SES) 

(OR=3.1; 95%CI: 1.9-5.1) compared to high SES . 

Conclusions: An increase in seropositivity of children for COVID-19 corresponded well with 

the spread of the pandemic in Israel. Seropositivity rate in children was higher than the rate 

of confirmed PCR tests, indicating high rates of asymptomatic infection and under-diagnosis, 

and stating the importance of seroprevalence studies during pandemic . 



 
 
 

 פרופ' ליאת לרנר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

ארעות  הקשר האפשרי בין טיפולי הפריה חוץ גופית בנשים הזקוקות לתרומת ביצית והי שם התקציר: 

 סרטן שד 

, פרופ' דוד  3,4, ד"ר שי אליצור1, גב' חנאן דראושה1,2פרופ'  ליאת לרנר שמות השותפים:

 3,4, פרופ' קובי לברון3,4בידר

 בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, ישראל  1

בריאות, מרכז רפואי  היחידה לבריאות האישה והילד, מכון גרטנר לאפידמיולוגיה וחקר מדיניות  2

 שיבא, תל השומר, ישראל 

 יחידת ההפריה החוץ גופית, אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי שיבא, תל השומר, ישראל  3

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, ישראל  4

הקדמה: אי פריון כשלעצמו הינו גורם סיכון ידוע להתפתחות סרטן בנשים במיוחד סרטן   : התקציר

 שד.  

וכלוסיית הנשים שזקוקות לתרומת ביצית במסגרת טיפולים לאי פריון הינה אוכלוסייה ייחודית  א

 שטרם נחקרה. 

מטרות המחקר: להעריך את הקשר בין החשיפה לתרומת ביצית לבין היארעות סרטן השד בהשוואה  

 לנשים באוכלוסייה הכללית ובהשוואה לנשים לא פוריות שטופלו בהפריה חוץ גופית. 

ת המחקר:. מחקר עוקבה היסטורי הכולל נתונים על הנשים שנזקקו לתרומת ביצית בין השנים  שיטו

  - במרכז הרפואי שיבא. בסיס הנתונים הוצלב מול רישום הסרטן הלאומי )מעודכן ל 2003-2014

(. היארעות סרטן השד בנשים שנזקקו לתרומת ביצית הושוותה להיארעות סרטן השד  2016

 SIR- Standardבישראל תוך תקנון לגיל האישה, ושנות מעקב,  וחושבו שיעור  באוכלוסייה הכללית 

incidence ratio   .ורווח בר סמך מתאים 

  96נשים שעברו טיפולי תרומת ביצית. בכלל העוקבה נמצאו  3281תוצאות: בעוקבת המחקר נכללו  

יעורי הסרטן  (.. בהשוואה לש 1.24%מקרים של סרטן שד ) 39(, מתוכם 3.06%מקרי סרטן )

באוכלוסייה הכללית, לא נצפתה עליה ביחס ההיארעות המתוקנן לכלל סוגי הסרטן ואפילו אפקט מגן  

SIR=0.74; 95%CI 0.59-0.91  וכך גם עבור סרטן השדSIR=0.73; 95%CI 0.52-1.01  בהשוואה לנשים .

מובהקים בהיארעות  נשים(, לא נמצאו הבדלים  2218שטופלו בהפריה חוץ גופית ללא תרומת ביצית )

 סרטן בכלל וסרטן שד בפרט.  

מסקנות: מנתוני מחקר ראשוני זה הכולל מעקב קצר יחסית להתפתחות סרטן, נמצא שחשיפה  

לטיפולי תרומת ביצית, אינה גורם סיכון להתפתחות סרטן בכלל וסרטן שד בפרט. יש צורך במחקרים  

 נוספים.  נוספים שיכללו מעקב ארוך יותר ותקנון לגורמי סיכון

 



 
 
 

 ד"ר מעתז ג'אראלה  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

  A decade of dental care reform in Israel שם התקציר: 

service uptake by children between 2011-2020 

 

ג'אראלה מ. מתמחה לרפואת שיניים ציבורית, האגף לבריאות השן, משרד    שמות השותפים:

 הבריאות, ירושלים, ישראל 

חירזאללה ע. מתמחה לרפואת שיניים ציבורית, האגף לבריאות השן משרד הבריאות, ירושלים,  

 ישראל 

 ושלים, ישראל שוורץ ד. מתמחה לרפואת שיניים ציבורית, האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, יר

דקל מרקוביץ' ד. מנהל המחלקה לשירותים דנטאליים, האגף לבריאות השן, משרד הבריאות,  

 ירושלים, ישראל  

 ילון ד. הנחיות וסטנדרטים,האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

  דומב הרמן ח. מנהלת המחלקה למקצועות דנטאליים, האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, 

 ירושלים, ישראל 

 :Introduction : התקצירנטפוב ל. מנהלת האגף לבריאות השן, משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

Reform of dental care in Israel started in July 2010 and commenced with the inclusion of 

preventive and restorative treatments for children in the basket of services of the National 

Health Insurance Law.  Eligibility was initially up to age 8, and gradually increased until the 

age of 18 in 2019. The service is provided by four HMOs in Israel . 

Objectives : 

To examine the uptake of dental services and pattern of treatment provided to children in 

the first decade of the reform  (2011-2020 .) 

Methods : 

Analysis of annual reports provided by the four HMOs to the Ministry of Health . 

Results : 

The number of eligible children increased from 1,549,851 in 2011 to 3,090,413 in 2020. 

Percentage of children treated increased from 18.3% to 35.4%, average number of 

treatments per child ranged between 3.11 and 3.98. The most treated group is 6 to 12 year 

olds. The ratio of Preventive/ Restorative treatments changed from 40%/60% in 2011 to 

67%/33% in 2020. Slight decrease in the percentage of treated children was reported in 

2020 (30.9%  .) 

Conclusions 



 
 

Dental services uptake increased steadily during the decade, with slight decrease in 2020, 

probably due to the pandemic lockdown . 

Further efforts, which may include a multi-disciplinary approach, could greatly assist to 

prevent dental caries among children in the community settings. Pediatricians and public 

health nurses can play a vital role in ECC prevention, early detection and referral to 

treatment, especially during the pandemic  . 

 



 
 
 

 ד"ר זיוה שטל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 CORONAVIRUS OUTBREAK AMONG BEDOUINS of HURA שם התקציר: 

אות דרום משרד הבריאות, בה"ס לבריאות הציבור ,  לשכת ברי  -ד"ר זיוה שטל שמות השותפים:

 הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון 

 לשכת בריאות דרום משרד הבריאות, בה"ס לבריאות הציבור   -ד"ר פרחאן אלסאנע 

לשכת בריאות דרום משרד הבריאות, בה"ס לבריאות הציבור , הפקולטה   - פרופ' מיכאל גדלביץ

 Introduction: The first case of coronavirus in :התקציר ברסיטת בן גוריוןלמדעי הבריאות אוני 

Israel was confirmed on February 21, 2020, becoming a starting point of COVID-19 outbreak 

in the country. The rapid response to limit the outbreak included enforcing social distancing, 

restricting gatherings, and requiring the use of masks in public places. The Israeli 

government declared first lockdown on March 25, 2020. This case study traces the first 

COVID-19 outbreak in the Bedouin town of Hura in Southern Israel. 

Methods: In Israel all COVID-19 cases detected by the community health services are 

reported to local District Health Offices for epidemiological investigation.  This information is 

entered into a National software program, enabling analysis of infection origin, follow-up of 

cases, and their contacts  . 

Results: A 35-year-old woman from Hura developed symptoms and tested positive for SARS-

CoV-2 on April 23, 2020.  Thus she became the index case of a local outbreak. Subsequently, 

2,383 RT-PCR tests were performed, with 210 cases confirmed within 5 weeks . 

Conclusion: We demonstrate how a single positive case of COVID-19 can plausibly lead to a 

long transmission chain, whereby those infected during the primary encounter became new 

sources for extended disease spread. The higher transmission rate in the Bedouin population 

in comparison the general population may derive from differences in lifestyle as well as 

additional socioeconomic circumstances, such as close residences of family members, daily 

extended family visits, religious holiday (Ramadan), start of wedding season and crowded 

social gatherings 

 



 
 
 

 ד"ר שירה רוזנצוייג  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 כות נדרשתתמונת מצב והיער –אלרגנים במזון   שם התקציר: 

המעבדה הארצית לבריאות הציבור, משרד הבריאות, תל   - ד"ר שירה רוזנצוייג  שמות השותפים:

 אביב 

 המעבדה הארצית לבריאות הציבור, משרד הבריאות, תל אביב  -גב' אנה קוקושקין  

 המעבדה הארצית לבריאות הציבור, משרד הבריאות, תל אביב  - ד"ר אפרת רורמן 

 הבריאות, תל אביב שרות המזון הארצי, משרד  -מר שי חן  

 הקדמה : התקציראגף התזונה, משרד הבריאות, ירושלים   -פרופ' רונית אנדוולט  

שכיחות הרגישות למזון בכלל ואלרגיה למזון בפרט נמצאת בעליה מתמדת ברחבי העולם. השכיחות  

. חלק מילדים אלו  1-2%ובקרב ילדי בית הספר  3-5%המשוערת בקרב פעוטות וילדי הגן היא 

 רגישות למזונות שונים בבגרותם.  ימשיכו לסבול מ 

חולים הלוקים באלרגיה למזון עלולים לפתח תסמינים מסכני חיים )תגובה אנפילקטית( לאחר חשיפה  

 (. ppmלכמות מזערית של מזון, הנמדדת בחלקים בודדים למיליון )

דרה של  ( ואין הג2013בישראל אין כיום תקנה מחייבת לסימון אלרגנים במזון )קיימת טיוטה משנת 

(. לפיכך, כיום נסמכים על הצהרות יצרן וולונטריות  ppm 20כמויות סף מותרות, למעט עבור גלוטן )

 ועל רמות הסף של שיטות הבדיקה לכימות אלרגנים. 

 מטרות 

 סקירת נוכחות וכימות אלרגנים במוצרי מזון שונים הנמכרים בארץ. 

 שיטות 

צעות מגוון ערכות מסחריות ייעודיות לכל אלרגן.  באמ  ELISAבדיקות אלרגנים מבוצעות כיום בשיטת 

סף הכימות תלוי בסוג הערכה. המעבדה הארצית לבריאות הציבור בת"א בודקת את האלרגנים  

 הבאים: 

 ( ppmסף כימות ) אלרגן 

 5.0 גלוטן 

 1.0 אגוז ברזיל 

 2.5 אגוז לוז 

 2.0 אגוז מלך 

 1.0 מקדמיה 

 0.75 בוטנים 

 0.5 ביצים 



 
 

 4.0 (parvalbumin)דגים 

 0.4 חלב 

 2.5 סויה 

 1.0 פיסטוק 

 2.0 פקאן 

 2.5 קשיו 

 2.5 שומשום 

 2.5 שקדים 

 תוצאות 

. עד כה  15 -הורחב מגוון האלרגנים הנבדקים ל  2021סוגי אלרגנים ובשנת   8נבדקו רק  2020בשנת 

רגות, דהיינו  מן הבדיקות התקבלו תוצאות חו  5% -מוצרי מזון. ב  565 - בדיקות ב 950 - בוצעו כ

נמצאה נוכחות אלרגנים שלא הופיעו בהצהרת היצרן או שלגביהם נטען שהמוצר לא מכיל אותם.  

עיקר החריגות נמצאו במוצרים שהכילו אלרגן חלב, בוטנים ושומשום. נציין שאלה הם שלושת  

 האלרגנים מסכני החיים השכיחים ביותר בקרב ילדי ישראל. 

 מסקנות 

ת למזון באוכלוסייה, ובפרט במקרים של אלרגיה מסכנת חיים, מגבירה את  העלייה בשכיחות הרגישו

 הצורך במתן מענה אנליטי ורגולטורי מקיף.  

 



 
 
 

 ד"ר שושנית אוהד  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 Meeting New Challenges and Risks of Legionella Water Contamination under שם התקציר: 

the Uncertainties of a World Pandemic 

   שמות השותפים:

 Ministry of Health, National Public Health Laboratory, Tel Aviv, Israel: Shoshanit Ohad, Inna 

Danilin, Ravid Ben David, Sara Israel Fassi, Tanya Kagan, Tali Tsur, Luda Groisman, and Efrat 

Rorman 

 Ministry of Health, National Environmental Health Service, Jerusalem, Israel: Irit 

Henהתקציר : Introduction 

Prompt and fluctuating reaction to COVID-19 pandemic included minimizing inter-personal 

contact led to a total shutdown of hotels and recreational facilities, opening COVID hospital 

wards and full lockdown . 

Methods 

Drinking and recreational water systems are routinely monitored for the presence of 

Legionella species. Laboratory data are part of risk management, prompt identification of 

infection sources, disinfection intervention measures etc. During the Covid-19 pandemic, 

Legionella monitoring activity has gone through adjustments in order to speedup laboratory 

results and accelerate risk assessment as well as authorizing processes. Molecular methods 

for detection and quantification of Legionella were added to microbiological techniques  . 

Aims 

The results from these two approaches are obtained in different scales. Therefore, the 

application of these two methods in parallel, contributed to an increased level of uncertainty 

and ambiguity among regulatory personnel. There was an urgent need to develop a decision 

tree for molecular result interpretation in parallel to the already established regulations 

referring to microbiological results . 

Results and Conclusions 

A comparison of data at the National Public Health laboratory between the two periods; 

2019 before COVID and 2020 post the third COVID lockdown, demonstrated: a three-fold 

increase in the number of Legionella tests and a rise from 1 to 8 epidemiological 

investigations. Cross-sectional investigations showed an increase in Hot tubs as a Legionella 

contamination source, along with very high Legionella counts, ranging from tens of 

thousands to millions  . 



 
 

A multi-discipline approach such as demonstrated above will enable the development of a 

strategy to meet such challenges, and will ultimately allow effective adjustments to revised 

regulations . 

 



 
 
 

 ד"ר זיוה שטל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 ידע ועמדות בכלל האוכלוסייה בקשר לגניקומסטיה שם התקציר: 

   (4)( , ד"ר ערן חדד2(, תאמר עזאיזה )2(, רינת אבו ג'נב ) 3, 2, 1ד"ר זיוה שטל )  שמות השותפים:

 לשכת בריאות מחוז דרום, באר שבע, משרד הבריאות  1

 ת אשקלון, ישראל בית הספר למדעי הבריאות , המחלקה לבריאות הציבור, המכללה האקדמי 2

שבע,  - גוריון בנגב, באר-בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן 3

 ישראל 

 המחלקה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי שמיר , ישראל   4

הקדמה: חזה נשי בגבר  )גניקומסטיה( היא בעיה שכיחה בקרב גברים. במרבית המקרים   : התקציר

מצא גורם ברור. גניקומסטיה עלולה לגרום למבוכה חברתית רבה, במיוחד  הבעיה אידיופטית ולא נ

בקרב מתבגרים, לדיכאון ולפגיעה באיכות החיים. המידע הקיים בספרות המקצועית בנוגע  

לגניקומסטיה בעיקרו קליני ואפידמיולוגי ועוסק במאפייני הבעיה והטיפולים האפשריים. אולם,  

 יה הפסיכוסוציאליות דלות.    המודעות החברתית לבעיה והשלכות

 מטרות: להעריך את הידע ואת העמדות לגניקומסטיה בכלל האוכלוסייה בישראל  

ומעלה בשיטת נוחות. השאלון כלל  פרטים   18שיטות: מחקר חתך כמותי שבו גויסו גברים ונשים בני 

פי גניקומסטיה.  דמוגרפיים, ידע על גניקומסטיה המיועד לגברים בלבד, עמדות כל- אישיים וסוציו

ולנשים עמדות על גודל שד. עמדות סווגו לעמדה חיובית או שלילית ביחס ללחץ חברתי בושה ורצון  

 Google-לשנות, עמדה שלילית התבטאה בציון גבוהה יותר בסולם ליקרט בשאלון(. השאלון הועלה ל 

Forms .והופץ ברשתות חברתיות ולקבוצות וואטסאפ עם קישור לשאלון , 

  69%שנים.  28.9נשים, בגיל ממוצע  61%שאלונים. המחקר כלל   100: נאספו תוצאות 

מהגברים הכירו את המילה  64%בעלי השכלה גבוהה.  81% - מהמשתתפים הם רווקים ו

( ידעו מה משמעות המונח. בקרב הגברים שהשתתפו    48.7%"גניקומסטיה" אולם פחות ממחצית )

(  עברו ניתוח לפתרון  10.3%קומסטיה. ארבעה גברים )דיווחו כי הם לוקים בגני  12.8%במחקר, 

הבעיה. נמצא קשר חיובי בין ידע לבין עמדות חיוביות לגבי גניקומסטיה. עוד נמצא קשר שלגברים  

עמדות שליליות יותר כלפי גניקומסטיה בהשוואה לעמדות שליליות של נשים כלפי חזה גדול/קטן.  

 לה גבוהה עמדות שליליות יותר כלפי גניקומסטיה.  בנוסף, נמצא שלצעירים יותר ולבעלי השכ 

מסקנות: הממצאים מלמדים שיש לקדם הידע בציבור לגבי מאפייני גניקומסטיה והטיפול בה. על  

קידום הבריאות בתחום זה להתמקד באוכלוסיית הגברים ובייחוד אלה בגיל ההתבגרות. כיון שקיים  

ים וגברים בכלל, עשוי לצמצם נזקים פסיכולוגיים  טיפול כירורגי יעיל לבעיה, הידע בקרב מתבגר

 עתידיים.   

 



 
 
 

 אופיר -גב' מרב מור  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

יטה חדשנית, כלי הסברה מעשי  ש  –שיטת מדרג המזונות הישראלי   – לבחור נכון" " שם התקציר: 

 ושפה תזונתית משותפת לקידום בריאות הציבור בישראל 

פרופ' רם רייפן, המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות מזון   שמות השותפים:

 אופיר, תזונאית קלינית-וסביבה ע"ש רוברט סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים, ומרב מור 
M.Sc  הקדמה  : התקציר.מומחית בקידום בריאות 

הסברה תזונתיים יעילים ומהימנים, שיסייעו לציבור  -מדינות רבות בעולם, כולל ישראל, זקוקות לכלי 

כרוניות  - לבחור במזונות בריאים יותר, לעמוד בהמלצות התזונתיות, ולהפחית את הסיכון למחלות 

 יתר.   - ולהשמנת

 מטרת המחקר 

פותחה בישראל, כדי לתרגם את מכלול הידע  מזון חדשנית ש-"לבחור נכון" היא שיטת הסברה ודירוג

- מדעית את תדירות הצריכה-הסברה פשוט וברור, הקובע באופן מבוסס -התזונתי המורכב, לכלי

 המזון בתפריט היומי, ומאפשר עמידה בהמלצות התזונתיות הכמותיות. -המומלצת של כל סוגי 

 שיטות  

מזון: ירקות ופירות, עשירים  -קבוצות  4-ל המזון והמשקאות המרכזיות בישראל, חולקו -קטגוריות  150

  3-בחלבונים, עשירים בשומנים, עשירים בפחמימות וקבוצת המשקאות. בכל קבוצה חולקו המזונות ל 

ידי אייקון פשוט וברור  - במתינות" ו"להמעיט". מודל זה מיוצג על- צריכה: "להעדיף", "לצרוך-המלצות

 של צלחת מרומזרת שמרכזה ירוק.  

קריטריונים תזונתיים    500-תזונתי מורכבת, הכוללת יותר מ -ידי מערכת פרופיל- נקבע עלהמזון -דירוג

סף( מתוקפים, שקופים ובלתי תלויים, המותאמים באופן ספציפי לכל קטגוריה וקטגוריה.  -)ערכי 

רווי ודגנים  -גורמים מגבילים ראשיים' )סוכרים מוספים, נתרן, שומן ושומן  4הדירוג מבוסס על תכולת '

קלוריות  - אדום, משקאות דלי-העיבוד, טיגון, בשר -גורמים מגבילים משניים' )דרגת   12'- לאים( ומ

 ועוד(.  

 תוצאות 

הגורמים המגבילים הראשיים'   4ידי חישוב תכולת '- תיקוף מאות הקריטריונים התזונתיים נערך על

- ושבו שילוביידי גברים, נשים וילדים בישראל. בכל תפריט ח -בתפריטים מיצגים, הנצרכים על 

במתינות" ו"משולב"(. נמצא כי התפריטים "המשולבים",  -קריטריונים שונים )"להעדיף", "לצרוך

מהאנרגיה(,    10%-5%מאפשרים עמידה בהמלצות התזונתיות הכמותיות לצריכת סוכרים מוספים )

ים  (, דגנים מלא10%-עד  –רווי -מהאנרגיה, שומן  35%-מ"ג ליום(, שומן )עד 2,300-נתרן )עד 

 )לפחות מחצית מצריכת הדגנים( ועוד. 

 מסקנות 

דרך, המאפשרת לראשונה, לבחור במזונות  -מזון פורצת -"לבחור נכון" היא שיטת הסברה ודירוג

- המומלצת של כל סוגי-מדעית את תדירות הצריכה-בריאים יותר באופן כמותי, לקבוע באופן מבוסס

מדים בהמלצות התזונתיות. לאימוץ שיטה זו  המזון בתפריט היומי, ולתכנן תפריטים בריאים העו

לכת  - היעד, יכולות להיות השפעות מרחיקות-בישראל, תוך יצירת שפה תזונתית משותפת לכל קהלי

 הציבור.   -על קידום בריאות



 
 
 



 
 
 

 ד"ר יבגניה יאקונין  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 Genomic Characterization and Source Investigation of Salmonella enterica שם התקציר: 

serovars Tennessee and Orion Causing Two Concurrent Outbreaks Linked with Tahini, Israel 

2021 

Background: Two concurrent Salmonella outbreaks caused by the rarely reported serovars T 

 Eugenia Yakunin 1, Dana Shakh2, Ofira Adiv3, Nir Rudoler4, Yakov שמות השותפים:

Buriakovsky5,  Amir Itzhaki5, Oren Catabi3, Pnina Oren2, Emilia Anis3, Ruth Yishai6, Maya 

Cohen1, Assaf Rokney1-Davidovich התקציר:   

Methods: Genomic clustering and subsequent molecular analyses of suspected isolates from 

human and food origins using wgMLST were performed at the Salmonella National 

Reference Center (NRC) of the PHL-J.  The Division of Epidemiology and the National Food 

Services led the case and trace back investigations, and identification of implicated food 

sources . 

Results: Between March 8th and August 9th, 34 S.Tennessee and 38 S.Orion cases were 

identified. Cases were geographically distributed across Israel, mainly in adults, with a peak 

in April. The mean age of cases for S. Orion was 47 years (range:0-91 years, 63% female), and 

for S. Tennessee 19 years (range:0-86 years, 50% female). Whole genome sequencing (WGS) 

of 25 S. Orion isolates confirmed a single genetic cluster (<10-allelic differences, ST-639). 

WGS analysis of 21 S. Tennessee revealed 4 genotypes, with a predominant clone (ST-5018, 

17 cases). Trace back investigations revealed that the source of contamination were tahini 

products imported from Egypt. WGS analysis confirmed a genetic link between the clinical 

and food sequences. A recall of all tahini items from the implicated exporter was issued by 

the end of May 2021, leading to a decrease in cases . 

Conclusions: The investigation indicated that a single brand of imported tahini was the 

source of two concurrent outbreaks. Surveillance, rapid identification and elimination of 

implicated foods were successful in limiting the spread of infection . 



 
 
 

 ד"ר ודים פיקובסקי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 2018-ל  2014בריאות השיניים של  ילדים בדרום הארץ בין  שם התקציר: 

 .נטפוב ל., דקל ד., פיקובסקי ו., זוסמן ש.פ שמות השותפים:

 האגף לבריאות השן, משרד הבריאות 

   : התקציר

 כלכלית נמוכה.   - בדרום הארץ מתגוררת אוכלוסייה יהודית וערבית, חלקה הניכר ברמה חברתית

רוב מי השתייה באזור הנפ מים מותפלים ללא תכולת פלואוריד כלל , לאחר הפסקת ההפלרה ב  

2014 . 

.  שירותי בריאות  2014החל מ  12ד גיל שירותי רפואת שיניים לילדים כלולים בסל הבריאות לילדים ע

השן לתלמיד מופעלים ברשויות מקומיות לילדי גנים ובתי ספר וכוללים בדיקות סקרינייג והפניה 

לטיפולי שיניים לפי הצורך, שיעורי חינוך לבריאות לרבות הדרכה לשמירה על היגיינת הפה וקידום  

 עקרונו תזונה נבונה.  

 מטרה:  

 . 2018-ל   2014בדרום הארץ בין השנים   12נסות בעששת אצל ילדים בני הערכת השינויים בהת

 שיטה: 

 .  12( בקרב תלמידים בני  DMFנבדקה ההתנסות בעששת )מדד    2018 - וב  2014בשנת 

תלמידי כיתות ז' מאתם בתי ספר ושכבות, ביישובים עירוניים וכפריים,    250-הבדיקה בוצעה בקרב כ

 י.  במגזר היהודי ובמגזר הבדוא 

 תוצאות:  

 2018 -ב  1.33 -ל  2014בשנת  1.17 -עלה  מ  DMFTבאוכלוסייה הכללית מדד התנסות בעששת,  

 בהתאמה.   1.89 -ל  1.81  -בקרב אוכלוסייה יהודית המדד עלה מ 

 בהתאמה.  1.96  -ל  1.73 -מ DMFTבקרב אוכלוסייה בדואית נצפתה עלייה 

עם עליה משמעותית יותר בקרב אוכלוסייה  ,  0.68-ל  0.4 -)עששת המטופלת( עלה מ  Fמרכיב 

 (. 0.37-0.44( לעומת יהודית )  0.44-1.02הבדואית )

 מסקנות: 

בדרום , חרף הפעלת שירותי   12נצפתה עליה במדד התחלואה בעששת בקרב תלמידי בני ה 

בכל  בריאות השן לתלמיד ומימוש הזכאות לטיפולי שיניים בסל שבא לידי ביטוי בעלית הכיסוי הטיפולי  

 חלקי האוכלוסייה. 

נראה כי הכנסה טיפולי שיניים לסל הבריאות תורמת לעליה בשיעור שיניים מטופלות אך לא השפיע  

 על תחלואה בעששת שיניים אשר המשיכה לעלות.  

 הוספת פלואוריד למי השתייה המותפלים עשויה לתרום להורדת התחלואה.   



 
 
 



 
 
 

 ד"ר יעל גוזלן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

RNA, quantitative HBsAg, levels of HBV in peripheral lymphocytes and -HBV שם התקציר: 

HBV mutation profiles in chronic hepatitis B 

*†Daniella Aaron†1,2, Yana Davidov3, Maria Lichter3, Gil Yael Gozlan ,1 שמות השותפים:

Ben Yakov3, Oranit Cohen-Ezra3, Orit Picard4, Oran Erster1, Ella Mendelson1,2, Ziv Ben-

Ari2,3, Fadi Abu Baker†5, Orna Mor†*1,2 

1National HIV-1 and Viral Hepatitis Reference Laboratory, Chaim Sheba Medical Center, 

Ramat Gan, Israel; Yael.Gozlan@sheba.health.gov.il; daniellame36@gmail.com; 

Oran.Erster@sheba.health.gov.il; Ella.Mendelson@sheba.health.gov.il; 

orna.mor@sheba.health.gov.il 

2Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Israel; daniellame36@gmail.com; 

Ella.Mendelson@sheba.health.gov.il; Ziv.BenAri@sheba.health.gov.il; 

orna.mor@sheba.health.gov.il ; 

3The Center for Liver Diseases, Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israel; 

Yana.Davidov@sheba.health.gov.il; Mari-ya.Likhter@sheba.health.gov.il; 

Gil.BenYakov@sheba.health.gov.il; Oranit.CohenEzra@sheba.health.gov.il; 

Ziv.BenAri@sheba.health.gov.il ; 

4Gastroenterology Laboratory, Sheba Medical Center, Ramat-Gan, Israel; 

Orit.Picard@sheba.health.gov.il 

5Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Israel; fa_fd@hotmail.com 

*Correspondence: Yael Gozlan, National HIV-1 and Viral Hepatitis Reference Laboratory, 

Chaim Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israel; Phone number +972-3-5302458; Email 

Yael.Gozlan@sheba.health.gov.il; Orna Mor, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, 

Israel; Phone number +972-3-5302458; Email orna.mor@sheba.health.gov.il 

†These authors have contributed equally to the work .התקציר : Comprehensive 

characterization of chronic HBV (CHB) patients is required to guide therapeutic decisions. 

The cumulative impact of classical and novel biomarkers on the clinical categorization of 

these patients has not been rigorously assessed. We determined plasma HBV-RNA and 

HBsAg levels, HBV in peripheral lymphocytes (PBMCs) and HBV muta-tion profiles in Israeli 

CHB patients. Patients demographics (n=139) and classical HBV biomarkers were determined 

during clinical routine. HBV-RNA in plasma and HBV-DNA in PBMCs were determined by RT-

PCR. HBsAg levels were determined using Architect. In HBV-DNA viral load >1000 IU/ml 

samples- genotype, mutations in precore (PC), basal core promoter (BCP), HBsAg and Pol 

regions were determined by sequencing. Most patients (n=126) were HBeAg negative 

(HBeAgNeg) with significantly lower levels of HBV-RNA, HBV-DNA and of HBsAg compared to 

HBeAg positive (HBeAgPos) patients (p<0.05). HBV genotype D prevailed (61/68) and >90% 



 
 

had PC/BPC mutations. Escape mutations were identified in 22.6% (13/63). HBeAgNeg 

patients with low levels of HBsAg (log IU≤3) were older and were charac-terized by 

undetectable plasma HBV-DNA, undetectable HBV-RNA but not undetectable HBV-DNA in 

PBMCs com-pared to those with high HBsAg levels. In >50% of the studied HBeAgNeg 

patients (66/126), the quantitation of HBsAg and HBV-RNA may impact clinical decisions. In 

conclusion, combined assessment of classical and novel serum bi-omarkers especially in 

HBeAgNeg patients, which are the largest group of CHB in many regions, may assist in 

clinical decisions. Prospective studies are required to determine the real-time additive 

clinical advantage of these biomarkers. 



 
 
 

 גב' אריאל קאים  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 השפעת 'עייפות פנדמית' על היענות להתחסנות: ניצחון המדע על הפוליטיקה  שם התקציר: 

im(1,2*), Dr. Moran Bodas(1,2*), Dr. Baruch Velan (3), Mrs. (Ms. Arielle Ka שמות השותפים:

Arnona Ziv(3) , Dr. Eli Jaffe(4,5), Dr. Bruria Adini(1  

 *Joint first authors 

1  )Department of Emergency & Disaster Management, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv-Yafo, Israel 

2 )National Center for Trauma & Emergency Medicine Research, The Gertner Institute for 

Epidemiology & Health Policy Research, Sheba Medical Center, Tel-HaShomer, Israel 

3 )The Computerization and Information Division, The Gertner Institute for Epidemiology & 

Health Policy Research, Sheba Medical Center, Tel-HaShomer, Israel 

4  )Magen David Adom (the Israeli Red Cross), Tel Aviv, Israel 

5  )Medical School, Ben Gurion University in the Negev, Beer-Sheba, Israel 

 רקע  : התקציר

ההתמודדות המתמשכת עם מגיפת הקורונה הובילה לקושי משמעותי בשמירה על התנהגויות מנע  

‘(Pandemic fatigue   .)’ 

 מטרה 

ון ושמירה על התנהגויות מנע )כמו עטיית  לבחון את הגורמים המשפיעים על היענות לקבלת חיס 

 מסיכה וריחוק חברתי(, במהלך הגל הרביעי של מגיפת הקורונה בישראל. 

 שיטות 

בוצע מחקר חתך, שכלל שימוש בשאלון מובנה שהופץ בפלטפורמה   2021במהלך חודש ספטמבר 

וצעה בשיטה של  ומעלה. דגימת האוכלוסייה ב 18(, לאוכלוסייה מגיל iPanelאינטרנטית מקוונת )

 דגימת שכבות פרופורציונאלית לפי גיל, מגדר, דתיות ואזורים גיאוגרפיים. 

השאלון כלל התייחסות למצב התחסנות ותחלואה, רמת הציות להתנהגות מניעתית )למשל, עטיית  

-1מסיכה וריחוק חברתי( ועמדות לגבי מדיניות הקשורה להתנהלות עם המגיפה, בכל אחד מהגלים )

4 .) 

 אות תוצ

- משיבים. ממצאי המחקר מצביעים על כך של'עייפות פנדמית' ישנה השפעה רבת 940המחקר כלל 

 יקף על מאמצי המדינה להעלות את שיעור ההתחסנות באוכלוסייה.   ה

באופן ספציפי, מחקר זה הראה שבשלב זה של המגיפה האמון ברשויות ואפילו מרכיבי תפיסת  

מחלה, כבר לא מהווים גורם מנבא היענות לקבלת חיסון.  האיום, כמו דאגה וחשש מהידבקות ב

 במקום זאת, תפיסת חשיבות החיסון ויעילותו מהווים גורם מנבא להתחסנות.  



 
 

 מסקנות 

בשלב זה של המגיפה, התמקדות בראיות מבוססות מידע הקשורות לחיסון, יעילה יותר בשיפור  

ן הציבור. ממצאי המחקר גם מצביעים על  היענות להתחסנות מאשר ניסיונות לנסות ולהחזיר את אמו

 כך שתקשורת סיכונים המשתמשת בטקטיקות פחד מאבדת מיכולתה לייצר מוטיבציה להתחסן. 

 



 
 
 

 גב' טליש רזי בניטה  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

ם מרפואה מרחוק בהשוואה לביקור פרונטלי ברפואה  השוואת שביעות רצון מטופלי  שם התקציר: 

 הראשונית בקרב מבוטחי כללית במהלך מגיפת הקורונה 

, פרופסור עידן  2, מר אילן פלדהמר1, גב' סיגל דרדיקמן 1גב' טליש רזי בניטה  שמות השותפים:

 2, ד"ר גיל לביא2ד"ר יעל וולף שגיא 3מנשה

 חטיבת השירות, שירותי בריאות כללית  -1

 טגיה, שירותי בריאות כללית אגף תכנון ואסטר -2

 המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  -3

רפואה מרחוק )ר"מ(, שנועדו לתת מענה  -רקע: מערכת הבריאות מעודדת שימוש בשירותי  : התקציר

לביקוש הגובר ולפערי זמינות ונגישות. לשביעות רצון מטופלים חלק משמעותי בהצלחת הטמעת  

רונה חלה האצה ניכרת בשימוש בשירות כך, מתאפשר לבחון את שביעות  הקו -ר"מ. עם פרוץ מגפת 

 הרצון מהשירות באוכלוסייה מגוונת ורחבה.    

מטרות: השוואות שביעות רצון מטופלים בקרב משתמשי ר"מ בהשוואה לביקור פרונטלי  בשנת  

 ברפואה הראשונית.  2021

ת רצון מביקור רופא ברפואה  שיטות: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי הבוחן ממצאי סקר שביעו

משתנים של  -ראשונית, לפי סוג התור במבוטחי כללית. הסקר כולל שבע שאלות. נבנו מודלים רבי

( והמשתנה המסביר  5רצון" )דירוג –רגרסיה לוגיסטית לכל שאלה. המשתנה המוסבר הוגדר כ"שבע

 כסוג התור. 

רי ר"מ נמצא כי שיעור שבעי הרצון  מתוכם בהמשך לביקו  35%שאלונים,  150,990ממצאים: נכללו 

מר"מ בפרמטרים אדיבות וכבוד, תשומת לב, והסברים מצד הרופא גבוה יותר בהשוואה לביקורים  

מטופל הופג. עם  -(כך שהחשש לפגיעה במרכיבים אלו בקשר רופאORs=1.13, 1.12, 1.09פרונטליים )

ות רצון ממועד התור בר"מ ומתיאום בין  זאת, ניכר כי ר"מ לא מייצרת חוויה של פחות מאמץ, וכי שביע 

(, וכי לקוחות פחות שבעי  0ORs=0.87, 0.8הצוות נמוכה יותר בהשוואה לביקורים הפרונטליים ) -אנשי

הכל, המטופל חש מעט  -(. בסךOR=0.85רצון ממידת המאמץ הנדרש מצדם לעומת ביקור פרונטלי ) 

לפרונטליים. ניתן להסביר את שביעות   ( בביקורי ר"מ בהשוואה OR=0.94פחות "בידיים טובות" )

מהתורים בר"מ התקיימו במועד   47%הרצון הנמוכה יותר בהיבט המאמץ לקבל שירות, בכך שרק 

 מהתורים הפרונטליים.   71%שנקבע  לעומת 

מסקנות והמלצות: שביעות רצון מטופלים משירותי ר"מ ברפואה הראשונית אינה נופלת מזו שדווחה  

נטליים בהיבטי הקשר עם הרופא המטפל. אולם, חווית המאמץ הנדרש מהמטופל  לאחר ביקורים פרו

עלולה להוות חסם להמשך השימוש בשירות. יש לתת את הדעת בנושא זמני המתנה בר"מ באופן  

 שיסייע לשפר את חווית המטופל ולעודד את השימוש בשירות.    

 



 
 
 

 ד"ר טלי סיני  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 ,Dietary Patterns among Adolescents Are Associated with Growth שם התקציר: 

Socioeconomic Features, and Health-Related Behaviors 

Tal Shimony (1), Mona Boaz (3) and  Tali Sinai (1,2) , Rachel Axelrod (1) , שמות השותפים:

Vered Kaufman-Shriqui (3) 

1- Israel Center for Disease Control, State of Israel Ministry of Health, Ramat-Gan 5265601, 

Israel 

2- School of Nutritional Sciences, The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and 

Environment, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot 7610001, Israel 

3-  Department of Nutrition Sciences, School of Health Sciences, Ariel University, Kiryat 

Hamada 3, Ariel 40700, Israel התקציר: Introduction and aim: Dietary patterns (DPs), usually 

established in adolescents, are important modifiable risk factors in the etiology of 

malnutrition and chronic diseases. This study aimed to identify DPs of adolescents and 

examine their associations with growth, sociodemographic, and lifestyle 

characteristics  . 

Methods: A nationally representative, school-based, cross-sectional study was conducted in 

Israeli adolescents aged 11–18 years during 2015–2016. A self-administered survey queried 

sociodemographics, health behaviors, and diet. Weight and height were measured, and 

WHO height z-scores and BMI cutoffs were calculated. Food frequency questionnaire data 

were analyzed using principal components analysis (PCA) to identify DPs. Associations 

between growth, lifestyle, and sociodemographic characteristics and DPs were modeled 

using multivariable logistic regressions . 

Results: A total of 3902 adolescents (46% males, mean age 15.2 _ 1.6 years) completed the 

survey. PCA identified five DPs, accounting for 38.3% of the total variance. The first two 

prominent DPs were the ‘plant-based food’ DP, which was associated with the female sex, 

higher socioeconomic status, overweight/obesity, and healthy lifestyle and the ‘junk food’ 

DP, which was associated with lower SES, unhealthy lifestyle, and lower height z-scores  . 

Conclusions: Our results elucidate major DPs that strongly correlate with lifestyle risk 

behaviors and suboptimal growth among adolescents. Implementing screening for DPs 

should be further examined to identify higher risk health factors among youth . 

 



 
 
 

 גב' שירה כסלו  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 כלים להקדמת תרופה למכה בחדירת מוצר העישון הבא  –סיגריות אלקטרוניות  שם התקציר: 

 שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון, קיבוץ אילון  שמות השותפים:

 :רקע :התקציר מיקי כסלו, מדען נתונים, המיזם למיגור העישון, קיבוץ אילון

קביעת צעדי מדיניות למאבק בעישון מגיעה באיחור ביחס לשינויים המתרחשים בשוק ובהתנהגות  

משווקים בישראל מוצרי עישון חדשים המאתגרים את הרגולטור. לו ניתן היה   2013הצרכנים. משנת 

עוד  לנבא השינויים העתידיים בדפוסי צריכת מוצרי העישון, קובעי המדיניות היו מתאימים המדיניות 

בטרם כיבוש השוק בידי מוצר עישון חדש דוגמת הסיגריות האלקטרוניות. בעוד שלמומחי בריאות  

 הציבור לא היה בשימוש כלי כזה, יצרני המוצרים נעזרו בכלים לניבוי הצלחתו של מוצר עישון חדש.  

 מטרות: 

 יה.  ניבוי חדירת מוצר עישון חדש לשוק טרם הפיכתו לסיכון בריאותי נפוץ באוכלוסי

 שיטות מחקר: 

  5,691סקרים בקרב מדגם מייצג באוכלוסייה )סה"כ    5ניתוח נתונים כמותיים שנאספו במסגרת 

, ונבנו סימולציות לבדיקת נכונות המודל  R- בישראל. הנתונים נותחו ב  2017-2019נשאלים(, בשנים 

יות וסיגריות  המוצע. הנשאלים נשאלו לגבי תדירות שימושם במגוון מוצרי עישון לרבות סיגר 

 אלקטרוניות. 

 ממצאים:  

בחישוב מתמטי מדויק חושב שיעור המתנסים שיהפכו למעשנים קבועים ולמעשה יתמכרו למוצר.  

סיגריות:   -"יחס אימוץ". יחס האימוץ נבדק למוצרים השונים  -נתון מספרי זה הוגדר ע"י החוקרים כ 

. יחס האימוץ שונה ממוצר למוצר  17.2%, מוצר טבק בחימום: 40.5%, סיגריות אלקטרוניות: 55.8%

בהתאם לתפוצת ההתנסות בו, ולמשך הימצאותו בשוק. החיבור בין שני מרכיבים אלה מאפשר ניבוי  

 היקף ועומק החדירה לשוק.  

 מסקנות והמלצות: 

מדידה כבר בשלבים מוקדמים לחדירת מוצר עישון חדש  -נתוני התנסות במוצר מגיעים להיקפים ברי 

הסיגריות האלקטרוניות. היכולת של קובעי המדיניות לקבוע רגולציה כששיעורי  לשוק דוגמת 

ההתנסות נמוכים, מתוך ידיעה שעיכוב בקביעת מדיניות עלול להביא לאיבוד השליטה על קצב  

התפשטות המוצר באוכלוסייה מהווה יתרון משמעותי לקובעי המדיניות ולבריאות הציבור. מחקר זה  

בוי השינויים במאפייני תופעת העישון ע"י מומחי בריאות הציבור, המפגיש  מהווה פריצת דרך בני

 אותם עם דרך חשיבתם של יצרני מוצרים אלו, תוך חישוב סיכויי הצלחתם לשווק את מרכולתם. 

 



 
 
 

 גב' אמאל שחאדה שיני  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 Arab and Jewish Mothers’ Decisions Regarding Treatment of their Children שם התקציר: 

with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Qualitative Study 

 Sheeny MHA-,  Amal Shehadeh שמות השותפים:

.School of Public Health, Faculty of Social Welfare & Health Sciences, University of Haifa, 

Haifa, Israel   

  Hadass Goldblatt, PHD 

 Department of Nursing, Faculty of Social Welfare & Health Sciences, University of 

Haifa, Haifa, Israel 

  :Orna Baron-Epel, PhD, MPH 

 School of Public Health, Faculty of Social Welfare & Health Sciences, University of 

Haifa, Haifa, Israel   

 Background: The use of medication for attention deficit hyperactivity disorder : התקציר

(ADHD) differs globally, depending on ethnic group. In Israel, the prevalence of stimulant 

prescriptions for ADHD among Jewish children is four times higher than among Arab 

children. Ethnical differences may affect parents’ perceptions and attitudes towards 

diagnosing and treating ADHD. Therefore, it is important to identify differences in attitudes 

and beliefs towards diagnosis and treatment of ADHD among Arab and Jewish mothers and 

teachers, in order to understand what affects the mothers’ decision whether to medicate 

their child diagnosed with ADHD . 

Methods: A qualitative study including 23 in-depth interviews with mothers of children 

diagnosed with ADHD and 12 teachers (Arabs and Jews) from elementary schools in 

Northern Israel. The interviews were analyzed using thematic analysis . 

Results: Data analysis revealed four themes, emphasizing the way mothers and teachers 

perceive ADHD differently in the two ethnic groups: (1) The degree of ADHD medicalization 

differed between the ethnic groups. Jewish mothers and teachers tended to perceive ADHD 

more as a medical problem, while Arab mothers and teachers perceived it more as a 

childhood social behavior; (2) Arab mothers reported guilt feelings in relation to ADHD 

diagnosis and treatment, whereas Jewish mothers felt sympathy and understanding towards 

their child; (3) Among Arab mothers, the social environment is a stronger influence than 

among Jewish mothers; and (4) Stigmatization was reported only by Arab mothers  . 

Conclusions: Our study suggests that there are ethnical differences in the perception of 

ADHD that may explain the differences in its prevalence and treatment . 

   



 
 
 



 
 
 

 ד"ר אילנה סינואני פרתי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

B.1.1.529 -CoV-The rise and fall of respiratory viruses alongside the SARS 2 שם התקציר: 

outbreak in Israel, winter season 2021-2022 

Balter (1), Ital Nemet (1), Nofar Atari (1), -Ilana S. Fratty (1,2), Shira Reznik שמות השותפים:

Limor Kliker (1,3), Hilda Sherbany (1), Nathan Keller (4), Michal stein (3,6), Ella Mendelson 

(1,3) and Michal Mandeloboim (1,3) 

1Central Virology Laboratory, Public Health Services, Ministry of Health and Sheba Medical 

Center, Tel-Hashomer, Israel . 

2The Israel Center for Disease Control, Israel Ministry of Health, Tel-Hashomer, Israel 

3Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Israel. 

4Ariel University, Ariel, Israel . 

5Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel 

6Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel ; 

 roundBackg : התקציר

Influenza A and other respiratory viruses circulate each winter and cause respiratory 

symptoms which may lead to death  . 

Objectives 

To compare infection rates of influenza A and other respiratory viruses during the COVID 

pandemic, as compared to pre-pandemic seasons . 

Methods 

RT-PCR data relating to influenza, RSV, HMPV, parainfluenza and adenovirus infections 

between 2019 and 2022 alongside the COVID pandemic, were retrospectively analyzed  . 

Results 

In total, samples from 13,674 hospitalized patients were analyzed. During the pandemic, 

almost no influenza cases were identified. In January 2021, when SARS-CoV-2 vaccination 

began, COVID-19 incidence declined, but later rose again with the circulation of the delta 

variant and the weakening of the vaccine influence. By August-September 2021, a booster 

vaccine policy was implemented, leading to a decline in COVID-19 cases. When the 

2021/2022 winter season began, the number of influenza A(H3N2) and other respiratory 

infections sharply increased. A comparison of the area under the curve (AUC) of influenza-

positive cases during 7 consecutive winter seasons showed that between 2015 and 2020, 

the minimal AUC was 281.1 while in 2021-2022, it was significantly lower (162.6 AUC; 



 
 

P=.0017) although the percentage of positive influenza cases was similar to those of 

previous years. After the entrance of omicron variant to Israel positive cases of influenza, 

RSV and HMPV waned again   . 

Conclusions 

The dominance of influenza A(H3N2) abruptly ended upon circulation of the SARS-CoV-2 

omicron variant. However, a post-COVID-19 influenza outbreak is possible, hence the 

planning of the next influenza vaccine is critical to ensure lower influenza-related 

hospitalization rates . 

 



 
 
 

 ד"ר עדי וינוגרד  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 The association between normal Glucose Challenge Test results during שם התקציר: 

pregnancy and women’s future health 

Aviv Department of Health, Ministry of health, -Tel -grad Adi, MD Vino שמות השותפים:

Israel; Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the 

Negev, Beer-Sheva, Israel. 

Wainstock Tamar, PhD- Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion 

University of the Negev, Beer-Sheva, Israel . 

Sergienko Ruslan, MA, MHA- Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben-

Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel . 

Simon-Tuval Tzahit, PhD - Department of Health Policy and Management, Ben-Gurion 

University of the Negev, Beer-Sheva, Israel . 

 Yoles Israel, MD -Clalit Health Services, The Central District, Rishon Le Tzion, Israel; 

Department of Obstetrics and Gynecology, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, 

Israel . 

 Background: The prevalence of gestational diabetes mellitus )GDM( is constantly : התקציר

increasing worldwide. Screening is recommended for all pregnant women by a 50-gram 

glucose challenge test (GCT). While the long-term maternal implications of GDM have been 

studied, the association between normal GCT results and long-term morbidities, has not 

been sufficiently addressed  . 

Objective: We aimed to study the association between high-normal GCT results (120-139 

mg/dL) and incidence of future maternal metabolic morbidities  . 

Methods: This population-based retrospective cohort study conducted between the years 

2005-2020 and included all women aged 17-55 who underwent GCT at the Central District of 

Clalit Health Services. GCT results were categorized into five study groups: <120 (reference), 

120-129, 130-139, 140-149 and ≥150 mg/dL. Cox proportional survival analysis models were 

used to calculate the hazard ratios of study groups, adjusted for confounders, clinical and 

demographic characteristics  . 

Results: During the study period, 77,568 women met the inclusion criteria, of them 53%, 

12.3% and 10.3% had normal GCT results of <120, 120-129, and 130-139 mg/dL, 

respectively. During the follow-up period of 6.07±4.35 years, 13,151 (17.0%) cases of 

metabolic morbidity were documented. High normal GCT results of 120-129 and 130-139 

mg/dL were significantly associated with increased risk for future metabolic morbidity 

compared to low normal results of <120 mg/dL (adjusted HR=1.145, 95% CI 1.076-1.218 and 

1.324, 95% CI 1.243-1.410, respectively)  . 



 
 

Conclusions: Although GCT is only recommended as a dichotomous screening tool as part of 

the routine prenatal care, its absolute results, even within the normal range, has significant 

predictive value for long term maternal metabolic morbidities  . 

 



 
 
 

 פרופ' זהר מור  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 מבט מבפנים -אזרחי לבלימת התפרצות הקורונה בישראל -שיתוף פעולה צבאי  שם התקציר: 

 פרופ' זהר מור, שירותי בריאות הציבור  שמות השותפים:

 תא"ל )מיל'( ניסן דוידי, מפקדת אלון, פקע"ר 

 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור 

הקדמה: שירותי בריאות הציבור )ברה"צ( שימשו כחוד החנית לבלימת התפרצות הקורונה.   : התקציר

וההבנה לגבי עומק ההשלכות    בחודשים הראשונים לחילת ההתפרצות, עם העליה במספר החולים

הלאומיות, ברה"צ הגיעו קרוב לקצה גבול היכולת מבחינת הדרישות לתיפעול גמיש ולתכלול  

 ההתפרצות ברמה הלאומית.   

הדרג המדיני החליט שבפיקוד העורף )פקע"ר( תוקם מפקדה משימתית לקטיעת שרשראות  

יתנו את ההיבטים הרגולטיביים, בעוד  ההדבקה )מפקדת אלון(. נקבע שברה"צ ישמשו כגוף מנחה וי 

 שמפקדת אלון תטפל בתכלול ובתפעול. 

שיטות: במקביל להצטברות הידע על הנגיף, הבדיקות, החיסונים ודרכי המניעה היה צורך לקבוע את  

פורמאלית בין  -חלוקת הסמכויות בין הגופים, גיבוש הרגלי עבודה ולגשר ברמה הפורמאלית והבלתי 

מערכתיים  -נה, קצב פעילות אחר, שפה, גיוס משאבים לצד אינטרסים פנים תרבות ארגונית שו

 ואישיים. 

תוצאות: פקע"ר בקיא בניהול מצבי חירום, מתאפיין ביכולות של תגובה מהירה, גמישות בגיוס  

ובהפעלת כ"א, מיומנות בפרישת שטח, חיבור לשלטון המקומי, יצירתיות ויכולות מחשוב ומודיעין לצד  

פקודות וניהול מתקדם. פעילות מפקדת אלון גובתה במשאבים נדיבים. ברה"צ, מצידה,   מדדי בקרה, 

אירגונית, זהות ערכית,  -הביאה ידע מקצועי עשיר, ניסיון בניהול התפרצויות, תשתית תקשורת פנים 

 מחוייבות מקצועית והיכרות טובה עם האוכלוסיה.  

וקושי לקבל הנחיות מגורמים שאינם חלק  מפקדת אלון התאפיינה בתחלופה גבוהה של אנשי צוות 

ארוך. ברה"צ,  -משרשרת קבלת ההחלטות שנקבעו. המפקדה התקשתה גם בתכנון לטווח בינוני

שיגרתית וקושי לוותר  -מצידם, התמודדו עם מחסור במשאבים, יכולת מוגבלת לקיים עבודת שטח לא 

 על סמכויות ושליטה במיגור ההתפרצות.  

היתרונות היחסיים של שני הגופים היה צורך בתהליך מהיר ועמוק של   מסקנות: בכדי למזג בין

היכרות הדדית, מפגשי בכירים ובניית אמון, במקביל לבדיקת גבולות, קביעת שדות פעולה ופיתוח  

יכולות תקשורת לתיאום הפעילויות, תוך הבנת המורכבויות ההדדיות וגילוי רגישות לצרכים  

להצלחת פעילות המפקדה והלחצים מהדרג המדיני והצבאי שימשו  ולאינטרסים. הציפיה מהציבור 

 זרז להצלחת התהליך. 

 



 
 
 

 סיני -פרופ' אביעד טור  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 ומס פיננסי בקרב אנשים שנפטרו מסרטן ובני משפחתםהוצאות מהכיס וע  שם התקציר: 

 ;אביב, ישראל -פרופ' נטע בנטור, אוניברסיטת תל  שמות השותפים:

הקדמה: ברוב מדינות   :התקציר ד"ר דיימיאן אורבן, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, ישראל; 

המערב, גם באלה שיש ביטוח בריאות ממלכתי או כללי, חלק מההוצאות הטיפול בחולים בסרטן  

  .י החולים ובני משפחתםממומנות על יד 

מטרות: מטרת המחקר הינה לזהות את סוגי ההוצאה מהכיס בחצי השנה האחרונה לחיי אנשים  

 שנפטרו מסרטן ובני משפחתם, לבדוק את היקף ההוצאות וללמוד על העומס הכלכלי עליהם.

לון מובנה  בני משפחה של אנשים שנפטרו מסרטן רואיינו בראיון טלפוני, באמצעות שא  491שיטות: 

 חודשים לאחר מות יקירם.   3-6סגור, 

מהנשאלים הנפטרים היו בעלי יכולת   56%, ולדברי 70תוצאות: הגיל הממוצע של הנפטרים היה 

בממוצע. הסיכוי    5,800$מהנפטרים היתה הוצאה מהכיס עבור תרופות,  42%-כלכלית גבוה. ל 

שלא יכלו להשאר לבד בבית ללא השגחה  להוצאה מהכיס לתרופות היה גבוה באופן מובהק בקרב מי  

  8,000$מהנפטרים היתה הוצאה מכיס למטפלת פרטית,  32%-ובעלי יכולת כלכלית נמוכה. ל 

בממוצע.  הסיכוי להוצאה מהכיס   2,800$היתה הוצאה מהכיס לאחות פרטית,  9%-בממוצע, ול 

ם, לא יכלו להשאר לבד  למטפלת או אחות היתה גבוה באופן מובהק בקרב מי שהיו מוגבלים בתפקוד

 בבית, ויכולת כלכלית נמוכה.  

הסיכוי לעומס כלכלי לחולה ובני משפחתו עקב ההוצאות מהכיס היה גבוה בקרב נפטרים עם מוגבות  

תפקודית, ללא יכולת להשאר לבית בבית, וללא ביטוח רפואי או סיעודי פרטי, בעוד שהסיכוי היה  

כנסה גבוהים יותר, ובקרב חולים שנפטרו בבית. בנוסף בני  נמוך באופן מובהק בקרב בעלי השכלה וה

 המשפחה דיווחו על הוצאות לנסיעות, אמבולנס, ומימון אוכל ולינה כאשר יקירם היה מאושפז.  

מסקנות: מהמחקר עולה החשיבות שיש לשימור ולהרחבה, ככל האפשר, של מימון תרופות וטיפולים  

בע מידי שנה. בנוסף, עולה הצורך להגביר את התחשבות  אונקולוגיים מתוך סל הטכנולוגיות שנק 

ביכולת הכלכלית של החולים בעת התוית   - רופאי בריאות הציבור ככלל והרופאים האונקולגים בפרט  

 תרופות וטיפולים, ובמיוחד בחודשים האחרונים לחייהם. 



 
 
 

 גב' ליאת אורנשטיין  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 גורמים הקשורים ליוזמה והצלחה להפסיק לעשן: ניתוח נתונים מסקר לאומי שם התקציר: 

 1,2ליבוביץ'- קלטר , עפרה 1, אנג'לה שטרית1חוקרים: ליאת אורנשטיין שמות השותפים:

היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר לחקר האפידמיולוגיה ומדיניות בריאות,  1

 גן, ישראל  -המרכז הרפואי ע"ש שיבא, רמת

החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,  2

 יב, ישראל אב-אביב, תל -אוניברסיטת תל 

הקדמה: שיעורים נמוכים יותר של גמילה מעישון בקבוצות מוחלשות תורמים להרחבת   : התקציר

 הפערים החברתיים בשיעור המעשנים ובתחלואה ותמותה הקשורות בעישון. 

רקע הכנסת  - מטרות: לבחון גורמים הקשורים ליוזמה והצלחה להפסיק לעשן בחברה הישראלית, על

 סגרת התוכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו. שירותי גמילה לסל הבריאות במ

. אוכלוסיית המחקר  2017חתך המבוסס על מידע מהסקר החברתי של הלמ"ס לשנת -שיטות: מחקר 

מעשנים בעבר או בהווה. הבחנו בין מי שלא ניסו בעבר להיגמל, מי שניסו אך עדיין   2,859כללה 

כלכליים, בריאותיים, וכן  -דמוגרפיים, חברתיים   מעשנים ומי שהצליחו להיגמל נכון לעת הסקר. גורמים

גורמים הקשורים להרגלי העישון, הקשורים בסיכוי ליזום ולהצליח להפסיק לעשן נבחנו בעזרת  

 נומיאלית.  -מודלים של רגרסיה לוגיסטית מולטי

מהמעשנים הפעילים לא ניסו   42%-תוצאות: פחות ממחצית מהמשתתפים הצליחו להיגמל, כאשר כ

ק לעשן. בגילאים הצעירים הסיכוי לנסות להפסיק לעשן בכלל, ולהצליח בפרט, נמוך יותר.  להפסי 

לעומת יהודים ילידי הארץ.   51%-הסיכוי של מעשנים ערבים לנסות ולהצליח להפסיק לעשן נמוך בכ 

הסיכוי להיגמל מעישון נמצא גבוה יותר בקרב בעלי השכלה ויכולת כלכלית גבוהה יותר. מעשנים  

סיגריות/יום( נמצאו כבעלי סיכוי גבוה יותר לנסות ולהצליח להפסיק לעשן לעומת מי   20)מעל  כבדים 

משפחתי נשוי וקיום בעיה בריאותית נקשרו גם הם  -סיגריות/יום. מין נקבה, מצב 5שמעשנים עד 

  בסיכוי גבוה יותר להצליח להיגמל. לבסוף, חשיפה תדירה לעישון פסיבי נמצאה קשורה בסיכוי נמוך 

 (. 0.19-0.38: 95%סמך  - ; רווח0.27צולב: -יותר להצלחה בהפסקת עישון )יחס

מסקנות: למרות הסבסוד של סדנאות קבוצתיות בשילוב של טיפול תרופתי/תחליף ניקוטין להפסקת  

כלכליים ודמוגרפיים. יש  -פי מאפיינים חברתיים -עישון, עדיין ניכרים פערים בשיעורי הגמילה על 

ד בהסברה, לעודד שימוש בשירותי הגמילה מעישון, ולספק ליווי לאורך זמן בכדי  להשקיע מאמץ מיוח

למנוע חזרה למעגל המעשנים בקרב קבוצות בעלי שיעורי גמילה נמוכים. בנוסף, יש לשקול  

 התערבויות לצמצום חשיפה לעישון פסיבי. 



 
 
 

 גב' חני שרודר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

Crisis in the -Promoting a Culturally Adapted Policy to Deal with the COVID 19 שם התקציר: 

Haredi Population in Israel 

alem, Schroeder Hanni, Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerus שמות השותפים:

Jerusalem, Israel. 

Numa Ronny, Ministry of Health, Jerusalem, Israel 

Shapiro Ephraim, Department of Health Systems Management, Ariel University, Ariel, Israel 

 Background : התקציר

The Haredi-community (HC), a religious minority, was disproportionately harmed by the 

COVID-19 pandemic. The Israeli Ministry of Health undertook a unique initiative to reduce 

COVID-19 transmission in the HC. In August-2020, a special task force was established, the 

“Haredi Desk” (HD) . 

Aims: To promote health policies that reduce health inequities and provide a customized 

and culturally sensitive response to the management of the COVID-19 outbreak . 

Methods: The HD objectives were: 1. Formulating COVID-19 policy guidelines tailored to 

specific HC needs and strengthening mutual trust. 2.Reducing the spread of COVID-19. 

3.Increasing adherence to the preventive measures and vaccination  . 

Results: The HD activity has improved the effectiveness of COVID-19 prevention and care for 

the HC. Improved accessibility to PCR-tests increased the number of tests. Welfare-related 

activities tailored to HC needs, including delivery of food to quarantined/sick families and 

recovery hotels helped increase adherence to quarantine and reduce the spread of COVID-

19.  People from the HC were recruited to facilitate the epidemiological investigations. This 

increased trust and resulted in more accurate results. Crafting detailed guidelines together 

with the community leaders resulted in more public trust and increased compliance. 

Advocacy actions included “behind the scenes” meetings with influential rabbis which led to 

high immunization rates in some cities  . 

Conclusions:The establishment of a central headquarters that aims to promote health policy 

that is customized and culturally sensitive was a lever to reduce inequality and improve 

quality of care in the HC.  This initiative demonstrated how the government can increase 

trust with minority groups and potentially reduce health inequalities regarding other health 

issues as well . 

 



 
 
 

 גב' קרן גרינברג  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 ר פוסט מושב: 

 Development and Usage of a Health Recommendation Web Tool (HeaRT) שם התקציר: 

Designed to Inform Women of Personalized Preventive 

 Health Recommendations 

 

 Keren Greenberg, Tamar Poupko, Devorah Sorotzkin, Osnat Keidar, Donna שמות השותפים:

R. Zwas 

The Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for Women, Hadassah University 

Medical Center, Israel 

based screening and -Background: Implementation of guidelines for evidence : התקציר

disease prevention remains a core challenge in healthcare. A health recommendation tool 

(HeaRT) that provides women with profiled, individually-tailored information about 

recommended tests and screening was designed to improve women's engagement in 

preventive health  . 

Objective: This study's aim is to describe the development and usage patterns of HeaRT  . 

Methods: Extracted web tool data including user input (age, BMI, smoking status and family 

history of heart disease) and time spent in the results screen were analyzed. Engagement 

was assessed by time spent in results categories, number of clicks and whether the user 

emailed or printed the recommendations. Usage patterns were analyzed using multivariate 

analyses, logistic regression and cluster analyses  . 

Results: Web-tool analysis found that 68.6% of users accessed results and approximately 

15% printed or emailed the recommendations list. Further analysis found that almost all the 

users entered the nutrition category, followed by the risk factor category and physical 

activity category. Three usage patterns were identified by cluster analysis, including a 

nutrition/physical activity cluster, a risk factor cluster and a pan-user cluster. A cluster 

affiliation analysis found BMI and smoking status were not predictors of cluster affiliation, 

whereas users over the age of 65 were more likely to solely enter the risk factor tab and 

users with a family history of heart disease were more likely to either enter only the risk 

factor tab or to enter all tabs  . 

Conclusions: This tool and similar programs may enable health care consumers to actively 

participate in directing their own health maintenance . 

 



 
 
 

 ד"ר אלישבע לייטר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

Participatory Research:  based-Integration of Mixed Methods in Community שם התקציר: 

Development of a Disease Prevention Intervention for Haredi Women 

 Elisheva Leiter שמות השותפים:

Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for Women, Cardiology Department, 

Hadassah University Medical Center, Jerusalem, Israel   

 Adi Finkelstein 

Department of Nursing, Faculty of Life and Health Sciences, Jerusalem College of 

Technology, Jerusalem, Israel   

 Milka Donchin 

Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for Women, Cardiology Department, 

Hadassah University Medical Center, Jerusalem, Israel 

Braun School of Public Health and Community Medicine at the Hebrew University and 

Hadassah, Jerusalem, Israel   & 

Keren Greenberg 

Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for Women, Cardiology Department, 

Hadassah University Medical Center, Jerusalem, Israel   

   Sara Siemiatycki 

Bishvilaych Women's Medical Center, Jerusalem, Israel  

 Donna R. Zwas    

Linda Joy Pollin Cardiovascular Wellness Center for Women, Cardiology Department, 

Hadassah University Medical Center, Jerusalem, Israelהתקציר : nd: The Haredi Backgrou

community in Israel is a high risk, low socio-economic, culturally insular minority. Haredi 

women are considered at particular disadvantage, with numerous cultural, religious and 

socio-economic factors potentially impacting their health. Utilizing mixed methods in 

community-based participatory research is a rapidly growing technique for addressing 

"wicked problems" in health promotion, particularly with underserved and minority 

populations. 

Purpose: To describe the development of a disease prevention intervention with Haredi 

women in Israel using mixed methods and community-based participatory research  . 

Design: This collaborative, seven-staged development process used an exploratory 

sequential mixed methods design . 



 
 

Participants: Women from a targeted Haredi community in Israel with distinct geographic, 

religious, and cultural parameters. These included 5 key informant interviewees, 7 

participants in 5 focus groups each, a cluster randomized sample of 239 questionnaire 

respondents (an 87% response rate), and 11 steering committee participants      . 

Method: Qualitative data was analyzed through Interpretative Phenomenological Analysis by 

two researchers. Quantitative data was collected via questionnaire (designed based on 

qualitative findings), and analyzed utilizing descriptive statistics   . 

Results: Barriers to health behavior engagement and intervention preferences were 

identified. The final intervention included walking programs, health newsletters, community 

leader trainings, teacher and student trainings, and health integration into schools   . 

Conclusion: Utilizing mixed methods in community-based participatory research improved 

cultural tailoring, potentially serving as a model for intervention design in other difficult to 

access, low socio-economic, and culturally insular populations    . 

 



 
 
 

 ד"ר אריאל בניס  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 One Digital Health: A Unified Framework for Future Health Ecosystems שם התקציר: 

mburis (3), PhD;  Catherine Chronaki (4), Arriel Benis (1, 2), PhD;  Oscar Ta שמות השותפים:

MSc;  Anne Moen (5), RN, PhD 

(1 )Faculty of Technology Management, Holon Institute of Technology, Holon, Israel 

(2 )Faculty of Digital Technologies in Medicine, Holon Institute of Technology, Holon,  Israel 

(3  )Department of Veterinary Medicine and Animal Productions, University of Naples 

Federico II, Naples, Italy 

(4 )HL7 Europe , Brussels, Belgium 

(5 )Faculty of Medicine, Institute for Health and Society, University of Oslo, Oslo, 

Norway התקציר: lth (ODH) is a proposed unified structure. The Background: One Digital Hea

conceptual framework of the ODH Steering Wheel is built around two keys (ie, One Health, 

digital health), three perspectives (ie, individual health/well-being, population/society, 

ecosystem), and five dimensions (ie, citizens’ engagement, education, environment, 

human/veterinary health care, Healthcare Industry 4.0). 

Objective: ODH aims to digitally transform future health ecosystems, by implementing a 

systemic health and life sciences approach that takes into account broad digital technology 

perspectives on human health, animal health, and the management of the surrounding 

environment . 

Methods: This approach allows to address the intrinsic complexity of novel health and care 

scenarios in digitally transformed health ecosystems. In the emerging hybrid landscape, 

citizens and their health data have been called to play a central role in the management of 

individual and population-levels perspective data . 

Results: The challenges of ODH and of its model include facilitating and improving 

interactions between One Health and digital health communities, to allow for efficient 

interactions and the delivery of near–real-time, data-driven contributions in systems 

medicine and systems ecology. However, digital health literacy; the capacity to understand 

and engage in health prevention activities; self-management; and collaboration in the 

prevention, control, and alleviation of potential problems are necessary in systemic, 

ecosystem-driven public health and data science research . 

Conclusions: People in a healthy odh ecosystem must use an active and forceful approach to 

prevent and manage health crises and disasters, such as the COVID-19 pandemic . 

Benis A, et al., One Digital Health: A Unified Framework for Future Health Ecosystems, J Med 

Internet Res 2021;23(2):e22189, doi: 10.2196/22189 



 
 
 

 גב' חני שרודר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

ירך: מדיניות מקדמת איכות ששמה את  במטופלים לאחר שבר בצוואר ה  PROMמדדי שם התקציר: 

 המטופל במרכז

חני שרודר, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה   שמות השותפים:

 .העברית, ירושלים, ישראל

פרופ' אבי ישראלי, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים,  

 ישראל. 

 רכז הרפואי הדסה, ירושלים, ישראל. פרופ' אירי )מאיר( ליברגל, המ

 ד"ר עומר אור, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים, ישראל. 

 ד"ר קארין אנדרוס, בית הספר לסיעוד, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל. 

 פרופ' דני ג'וסטו, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, ישראל. 

 הקדמה  : התקצירשיבא, תל השומר, ישראל. פרופ' אייל צימליכמן, המרכז הרפואי 

ידוע ששברים בצוואר הירך )שצ"י( מעלים את הסיכון להתדרדרות ותמותה של מבוגרים. לכן משרד  

הבריאות קידם מספר צעדי מדיניות לשיפור איכות הטיפול במטופלים אלו, בכללם תמרוץ כלכלי  

 Patient Reported Outcomeומדדי איכות. העלייה בשימוש של מדדי תוצא מנקודת המטופל ) 

Measure: PROM  ככלי למדידת יעילות קלינית, כלכלית ואיכות הטיפול, והזדקנות האוכלוסייה )

והעליה הצפויה בשיעור המטופלים עם שצ"י מצדיקה לקדם צעדי מדיניות למדידה מערכתית של  

PROM    .באוכלוסייה זו 

ותוצאים פונקציונליים של מטופלים אחרי   כיום ישנם מספר שאלונים מתוקפים לבחינת איכות חיים 

 לאוכלוסייה זו.   PROMשצ"י אולם בישראל טרם הותאם שאלון 

 מטרת המחקר 

 למטופלים לאחר שצ"י.   PROMהתאמת שאלון  

 שיטות 

( סקירה סיסטמתית  1מרכזי, במרכזים הרפואיים שיבא והדסה. המחקר כולל שני חלקים: )-מחקר רב 

( מחקר איכותני לזיהוי התוצאים המצופים  2ובחירה של שאלון מותאם. ) של סוגי השאלונים הקיימים 

של מטופלים ובדיקה של ההתאמה השאלון שנבחר. בשל מגפת הקורונה והסיכון בהתקהלות, חלק  

 זה בוצע באופן מכוון בזום ובאמצעות ראיונות טלפוניים. 

 תוצאות 

באוכלוסייה זו. לצורך    PROMל  מתאים למדידה ש SF36לאחר השלמת הסקירה, נמצא שהשאלון  

קבוצתיים )סה"כ   2-ראיונות אינדיבידואלים ו  8בוצעו   2021בדיקת ההתאמה בפועל, במהלך שנת 

מרואיינים(. מהראיונות עלה קונצנזוס בקרב כלל המרואיינים לגבי הצורך בשאלון, "כשמדברים   15

". הנושאים המרכזיים שעלו הם:  ושומעים זה חלק מהטיפול" מרואיין ציין ש"חבל שלא שאלו אותי 

תפקוד גופני, יכולת לחזור לבצע פעולות יומיומיות ללא מגבלה בריאותית או נפשית, טיפול בכאב,  



 
 

חיוניות ורווחה נפשית, חרדה מנפילה חוזרת, דכדוך, עצב ואשמה מהנפילה. בתיקוף השאלון עלה כי  

 הוא מתאים ועונה על הצרכים הללו.  

 מסקנות  

 במטופלים לאחר שצ"י תוביל לשיפור איכות הטיפול.    PROMמדידה של  

 במטופלים לאחר שצ"י.  PROMנמצא מתאים למדידת   SF36שאלון ה 

 



 
 
 

 יקס פאהאוט גב' אל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 Perceptions on climate change and willingness to take preparedness action in שם התקציר: 

an Arab urban locality in Israel 

 Alix Pahaut (University of Haifa, Haifa, Israel), Bnan Egbaria (University of שמות השותפים:

Haifa, Haifa, Israel), Alaa Obeid (Galilee Society, Shefa-'Amr, Israel), Maya Negev (University 

of Haifa, Haifa, Israel)התקציר: Introduction: Being in a climate hotspot, cities in the Middle 

East need to assess their vulnerability and build climate resilience. Understanding the 

population’s perceptions and willingness to act can support appropriate adaptation. 

Objectives and methods: Analyze experience and perception of climate change, social 

resilience, and willingness to take preparedness actions in Shefa-‘Amr (Shefaram) using an 

online questionnaire distributed via social media  . 

Results: 482 responses representing the three religions, 58.2% women, overrepresentation 

of higher education. 96.8% indicated they believe climate change is happening. 50.6% 

answered they were “very worried” about climate change, and 49.1% answered that it has 

already started to harm people in the Galilee. 47.7% and 28.6% of respondents indicated 

that they have experienced "some” negative health consequences from extreme heat and 

heavy rain/flooding, respectively. 20.3% said that they experienced “some” negative 

financial consequences from extreme heat, and 23.5% from heavy rain/flooding. 

Respondents indicated high rates of willingness to take preparedness actions like ensuring 

good housing drainage (88.3%), planting trees (85.6%), designing buildings to require less 

air-conditioning (83.8%), or signing a petition (89.8%). They were less interested about 

whether political candidates include climate preparedness in their agenda (65.5%). There 

was low willingness to sell or exchange land for neighborhood green space development 

(32.8%). Social resilience was not very high – 52.6% “somewhat agree” that there is mutual 

help and concern while 41.1% disagreed . 

Conclusion: Respondents showed a high level of awareness and concern regarding climate 

change, and willingness to take a range of actions. These findings can serve the municipality 

in engaging the community in a climate adaptation plan  

 



 
 
 

 טרביה -גב' אינאס כיאל  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

ההשפעה של גורמים סביבתיים וגורמים חברתיים קובעי בריאות על דפוסים מרחביים   שם התקציר: 

 של היארעות סרטן בישראל: מחקר עוקבה מבוסס מרשם של כמיליון תושבים 

 

(, אילן  4(, איתי קלוג)3אל)(, ירון מיכ2(, אביעד זיק)1טרביה)-מחברים: אינאס כיאל  שמות השותפים:

 (. 1(, קרן אגאי שי)6(, מיכאל בלנק)5לוי)

 אילן, צפת, ישראל -. המעבדה לבריאות וסביבה, הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר 1

. המחלקה לאונקולוגיה, מכון שרת לאונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה והפקולטה לרפואה,  2

 ם.  האוניברסיטה העברית בירושלי

 אילן, רמת גן, ישראל -. המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר3

 שבע, ישראל - גוריון בנגב, באר-. המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן 4

 . המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, ישראל 5

אוניברסיטת  . המעבדה לביולוגיה מולקולרית ותאית של סרטן, הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, 6

 אילן, צפת, ישראל -בר

רקע: בישראל, דפוסים מרחביים של היארעות סרטן המוסברים באופן חלקי על ידי גורמים   : התקציר

סביבתיים וגורמים חברתיים קובעי בריאות לא נחקרו מספיק. מטרת המחקר הייתה לחקור את  

חבים של היארעות  ההשפעה של גורמים סביבתיים וגורמים חברתיים קובעי בריאות על דפוסים מר

 .  1995-2015סרטן בישראל בין השנים 

מרשם. אוכלוסיית המחקר הייתה מדגם מייצג של  -שיטה: המחקר הנוכחי הנו מחקר עוקבה מבוסס

, מחובר לרשם הלאומי לסרטן בישראל. חשיפות סביבתיות פרטניות  1995מפקד האוכלוסין בשנת 

מיקרון( חושבו לכל שנה   2.5 - יקי שווה או קטן מ)תחמוצות חנקן, סביבה ירוקה, זיהום אויר חלק 

בהתבסס על היסטורית המגורים. המחקר התבצע בשלושה שלבים; איתור צבירי היארעות סרטן )כל  

-Global\Local Morans’ I, Getisהאתרים, ריאה, שלפוחית השתן, שד, ערמונית ועור( באמצעות:  

Ords Hotspot, Kulldorf Scan statisticsרכת הקשר עם גורמים סביבתיים וגורמים חברתיים  ; הע

 קובעי בריאות באמצעות רגרסיה לוגיסטית; רגרסיה בינומיאלית שלילית ומיפוי ערפול שרייתי. 

אנשים. היארעות   1,022,637מקרים חדשים של סרטן בקרב  62,049תוצאות: במהלך המעקב היו  

, וצבירי סרטן מרכזיים אותרו באזור חיפה  (I=0.2, p-value<0.000סרטן בישראל הייתה צבירית )

מרכז  -אביב - מרכז. צבירים של חשיפות סביבתיות בבסיס העוקבה אותרו באזור תל -אביב-ואזור תל

)תחמוצות חנקן וזיהום אויר חלקיקי( ובאזור חיפה )סביבה ירוקה וצפיפות אוכלוסייה(. באזור חיפה  

(. ממצאי  outliersוקפים באזורים עם ערכים נמוכים )אותרו אזורים עם ערכי זיהום חלקיקי גבוהים המ

הרגרסיה הלוגיסטית הראו קשר גולמי מובהק סטטיסטי בין היארעות סרטן וחשיפה מצטברת גבוהה  

(.  OR=2.01, 95%CI:1.96-2.07(, וזיהום חלקיקי )OR=1.85 ,95%CI: 1.81-1.89לתחמוצות חנקן  )

בינונית לסביבה ירוקה בהשוואה לרמה  נמצא קשר מובהק סטטיסטי בין חשיפה לרמה 

 (.  OR=1.02, 95%CI:1.00-1.04( אך לא לחשיפה לרמה גבוהה ) OR=0.91, 95%CI:0.89-0.93נמוכה)



 
 

מסקנות: היארעות סרטן בישראל הנה צבירית במרחב. קיים קשר בין היארעות סרטן וחשיפה  

 מצטברת לגורמים חברתיים קובעי בריאות וגורמים סביבתיים. 

 



 
 
 

 גב' מירי זטלאוי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

- בקרב האוכלוסייה בישראל לפני ואחרי זמינות החיסונים  COVID-  19גישות לחיסוני שם התקציר: 

 חקר חתך לאומי מ

( ,  3( אסנת לוקסנבורג ) 1,2אפרתי )- ( זיו קרני1רי זטלאוי )(, מי1דבורה פרנקנטל) שמות השותפים:

 (1,4) (, מיכל ברומברג1,2ליטל קינן בוקר )

 ( המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, תל השומר  1)

 ( בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה 2)

 ( חטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר, משרד הבריאות 3)

 אביב   -בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל (  4)

מבוא: הססנות חיסונים, שמוגדרת כדחייה או סירוב להתחסן, מהווה מכשול למאמצים   : התקציר

 . COVID-19- להתגבר על התחלואה והתמותה ממגפת ה

לפני ואחרי זמינות החיסונים בישראל,   COVID-19מטרות: לבדוק האם חל שינוי בגישות לחיסוני  

 +. 21ת הקשר בין הססנות חיסונים למאפייני האוכלוסייה בגילאי ולקבוע א

שיטות: הנתונים נלקחו מתוך סקר חתך טלפוני במדגם של משקי בית שנערך במהלך ספטמבר ועד  

)כשהחיסונים    2021עד מאי  2020לדצמבר   20-)לפני זמינות החיסונים(,  ומה 2020לדצמבר  20-ה

ל מאפיינים דמוגרפיים, בריאותיים, גישות לחיסונים וסיבות  היו זמינים(. השאלון כלל מידע ע 

להססנות חיסונים. הססנות חיסונים הוגדרה בשאלה: "אם בעתיד הקרוב יצא חיסון לקורונה, האם  

תסכים/י להתחסן?" או "החיסון לקורונה זמין, האם תסכים/מי להתחסן?". תשובות של "לא" או "לא  

משתנית במטרה לזהות אילו משתנים  -רגרסיה לוגיסטית רב יודע/ת" הוגדרו כהססנות. בוצעה

 קשורים להססנות חיסונים.  

  COVID-19( דווחו על רצון להתחסן בחיסון נגד .72.0%מרואיינים, רובם ) 2,998תוצאות: מתוך 

(. חוסר מידע מספק  P<0.001)  16.3%-ל  45.6%-ההססנות להתחסן ירדה בין שתי תקופות הסקר מ

,  37.4%-ו  54.3%הסיבה העיקרית להססנות חיסונים וירד משמעותית בין התקופות ) על החיסון היה

P<0.001  אך מנגד, פחד מתופעות לוואי כסיבה להססנות חיסונים עלה בתקופה לאחר זמינות .)

(. בתקופה לאחר זמינות החיסונים, נמצא קשר בין הססנות  P=0.005,  33.8%-ו  26.2%החיסונים )

רבי, רמת דתיות גבוהה, השכלה נמוכה, תחלואה בקורונה והססנות להתחסן נגד  לגיל צעיר, מוצא ע

 . 84.0%-שפעת בחורף שעבר. זמינות החיסונים הורידה את הסיכון להססנות ב 

מסקנות: תוצאות הסקר מצביעות על כך שמסע ההסברה הישראלי להתחסנות היה מוצלח, אך  

למרות הירידה שנצפתה בהססנות החיסונים, נשאר שיעור לא מבוטל של אנשים באוכלוסייה  

שמתעקש לא להתחסן בכלל. נדרש מסע הסברה שיכלול מתן מידע על החיסון ותופעות הלוואי  

 ייה עם רמת הססנות גבוהה. ושיפנה לקבוצות באוכלוס 

 



 
 
 

 ד"ר מאיה גרברניק  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

ק"מ: תנועת מהגרי עבודה במעבר גבול יבשתי במסוף   1 – רוק" ב מאזור אנדמי "לאי י  שם התקציר: 

 2020-2021רבין,  במתווה "שמים סגורים"  

 רופאת נפת אילת, מחוז דרום  -ד"ר מאיה גרברניק  שמות השותפים:

 אח מפקח נפתי, אילת.  - PhDד"ר שי אביב  

סקירת חתך של המצב והתנהלות הייחודית נוכח מתווה אי ירוק ואתגרי כניסת אזרחים   : התקציר

 ם)עובדים זרים(, באישור חריג של שר הפנים, נוכח מתווה שמים סוגרים. ירדני

פנדמיה בהליכים    - מטרה: היכרות עם אתגרי מעבר גבול  יבשתי במתווה אי ירוק & שמיים סוגרים

 ייחודים ומאפשרים. 

 סקירת התנהלות מתווה קורונה "אי ירוק" באתגר מעברי גבול יבשתיים: 

 אי ירוק. \ביום,  לעבודה בתיירות במתווה שמים סגורים   מעבר מאות  אזרחים ירדנים 

 היערכות והדרכות לצוותים במסוף הגבול  ושת"פ התאחדות בתי המלון בהליך  •

 קליטת מהגרי עבודה מירדן )פרוט הליך ברמת לשכה(         

 2020-2021סוף רבין  -סיקרת מס  העובדים בפועל בעבר גבול יבשתי   •

 עיים ברמת המחוז והמטה הארצי הכהינה ופידבק להליך . פירוט סיורים מקצו •

 הלכה למעשה הליך בידוד  אזרחים זרים מאזור אנדמי באי ירוק.  •

 התפלגות שיעורי תחלואה בקרב כלל העוברים במסוף רבין, ביחס לאוכלוסיה באילת  •

ם לצד  שיעור התחסנות ומוטבציה בקרב מהגרי ירדן )תרכיבים שונים( ומענים אופרטיביי •

 המתווה. 

 הפקחת לקחים ולמידה על מודל של שת"פ בין בריאות , בטחון פנים, רווחה ותיירות בנפת אילת  

 



 
 
 

 גב' מונא עומר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 children hospitalized for acute gastroenteritis Antibiotic use among שם התקציר: 

 Muna Omar1, Roula Abu Jabal1, Eias Kassem2, Dani Cohen1, Khitam  שמות השותפים:

Muhsen1 

1Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, 2Department of Pediatrics, Hillel 

Yaffe Medical Center, Hadera, Israel 

 Background: Acute gastroenteritis (AGE) is a frequent illness among children and is : התקציר

mostly caused by viruses. Unnecessary antibiotic use might be common in these patients, 

but evidence is still limited . 

Objective: To characterize the extent and correlates of antibiotic use among children 

hospitalized for AGE  . 

Methods: This single-center study was conducted among children aged 0-59 months 

hospitalized for AGE during 2013-2015. Information was collected on demographics and 

symptoms via parental interviews on admission. Stool samples were tested for rotavirus 

antigen and stool cultures were performed for bacterial enteropathogens. Data were 

obtained from medical records on antibiotic treatment, laboratory results, and diagnosis 

codes. Children who had viral gastroenteritis and received antibiotics were defined as having 

excess antibiotic use. Multiple logistic regression was conducted to predict excess antibiotic 

use . 

Results: The analysis included 1017 children (48.2% females), of those 179 (17.6%) had 

bacterial gastroenteritis (positive stool culture for Salmonella, Shigella or Campylobacter), 

195 (19.1%) had confirmed or suspected non-enteric bacterial co-infections, and 643 (63.3%) 

had viral gastroenteritis, lab or clinically confirmed. Excess antibiotic use was found among 

239 (37.2%) children with viral AGE. Macrolides (68.2%), penicillins (49.4%) and 

cephalosporins 3red generation (42.7%) were the most common antibiotics  . 

Children who performed urine culture and blood culture were more likely to receive 

antibiotic treatment OR=3.37 (95% CI 1.90-5.95) and OR=1.85 (95% CI 1.27-2.72), 

respectively, as well as children who performed X-ray imaging vs. children who did not 

OR=5.07 95% CI (2.85-9.01 .) 

Conclusions: Excess antibiotic use is common in hospitalized children with viral AGE, and it is 

correlated with performing tests investigating bacterial infections   . 

 



 
 
 

 ד"ר וואסף נעאמנה המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 Comparison between school age children with and without obesity in שם התקציר: 

nutritional and inflammation biomarkers 

 ,Wasef Na'amnih1*, Eias Kassem2, 3*, Maanit Shapira3, 4, Asher Ornoy5  שמות השותפים:

Khitam Muhsen1   

 *Equal contribution 

 1  Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler 

Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel   . 

2 Department of Pediatrics, Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Israel  . 

3 Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel . 

 4  Laboratory division, Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Israel  . 

5 Adelson School of Medicine, Ariel University, Ariel and the Hebrew University Hadassah 

Medical School    . 

 Background : התקציר

Childhood obesity is a major health issue. Our objective was to compare nutritional and 

inflammation biomarkers between school age children with and without obesity . 

Methods 

A community-based cross-sectional study was conducted during 2017-2019 among healthy 

children aged 10-12 years from two Arab villages in Hadera sub-district. Parents were 

interviewed in Arabic regarding sociodemographic data and children’s health status. Body 

weight and height measurements were performed. Obesity was defined using the 2007 

WHO standard growth curves, as body mass index Z score >2 standard deviations. 

Differences between the groups were tested using the Student’s t-test and logistic 

regression model . 

Results 

Overall 128 children (60% males) with a mean age of 11.3 were included in the study, of 

those 63 (49.2%) had obesity and 65 (50.8%) had normal weight. The mean levels of white 

blood cells (P=0.004), platelets (P=0.03) and uric acid P<0.001, were higher in the obese 

children than those with normal weight. Significantly, higher ferritin, CRP, triglycerides and 

LDL-cholesterol levels were found among children with obesity than children without 

obesity. A multivariable model showed that obesity was significantly positively associated 

with CRP (OR=1.40 [95% CI 1.09–1.80]) and ferritin (OR=1.02 [95% CI 1.00–1.04]) levels, 



 
 

while an inverse associations were found for serum HDL-cholesterol (OR=0.94 [95% CI 0.89–

0.99]) and transferrin-saturated (OR=0.88 [95% CI 0.80–0.98]) levels  . 

Conclusions 

School age children with obesity have higher levels of inflammation markers such as CRP and 

ferritin, and lower HDL cholesterol than children with normal weight. Such markers play a 

role in metabolic syndrome, therefore our findings might suggest early roots of metabolic 

syndrome in children     . 

 



 
 
 

 פרופ' לאה רוזן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 ISRAEL BECOMES THE 30th PARTICIPATING COUNTRY IN THE INTERNATIONAL שם התקציר: 

TOBACCO CONTROL (ITC) POLICY EVALUATION PROJECT   

 

 Laura J. Rosen1, David M. Steinberg2, Vicki Myers Gamliel1,3, Shannon  שמות השותפים:

Gravely4, Anne C.K. Quah4, Yael Bar Zeev5, Vaughan Rees6 , Shira Kislev7, Geoffrey T. 

Fong4,8,9 

   

1Dept. of Health Promotion, School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv 

University, Israel, 2Dept. of Statistics, Tel Aviv University, Israel, 3Gertner Institute, Israel, 

4Department of Psychology, University of Waterloo, Canada, 5Hebrew University Braun 

School of Public Health, Israel, 6Harvard T. H. Chan School of Public Health, USA , 7Smoke 

Free Israel, 8School of Public Health Sciences, University of Waterloo, Canada, 9Ontario 

Institute for Cancer Research, Canada 

 Background: With nearly 9 million annual deaths globally, tobacco remains the : התקציר

primary preventable cause of premature death around the world. Without dramatic 

changes, a predicted billion individuals are expected to die this century. In Israel, the 

smoking rate has stagnated at about 20% for the past decade.  Much more must be done in 

Israel and beyond . 

Goals: To describe the Israel/ITC Project 

Methods: The International Tobacco Control Policy Evaluation (ITC) Project is the first-ever 

international cohort study of tobacco use. Its overall objective is to measure the 

psychosocial and behavioural impact of key national level policies of the WHO Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC). ITC Surveys are being conducted in 31 countries, 

inhabited by over 50% of the world’s population. Consistency in survey measures across ITC 

countries enable cross-country comparisons to measure differences in strength of policy 

implementation and impact over time. The research, based on regular monitoring, takes 

advantage of the natural experiment provided by continuously changing policies and 

behaviors in countries around the world   . 

   

Results: I In 2021, the ITC Project partnered with researchers at Tel Aviv University to 

establish The ITC Israel (IL) Survey.  The launch of the Wave 1  is planned for March/April 

2022   . 



 
 

Conclusions:  Participation in the international ITC Project is a golden opportunity for 

collaborative research with investigators around the world, which can inform policy makers 

in Israel and elsewhere what policies are most effective in reducing tobacco use  . 

 



 
 
 

 פרופ' לאה רוזן  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

ECTING NONSMOKERS FROM TOBACCO SMOKE PENETRATION IN MULTIPROT- שם התקציר: 

UNITAPARTMENT BUILDINGS – PROGRESS VIA LITIGATION IN ISRAEL 

 Laura Rosen (1), Amos Hausner (2),Vicki Myers Gamliel (3)  שמות השותפים:

(1  )Tel Aviv University, Ramat Aviv, Israel, (2) Attorney, Israel Council for Smoking 

Prevention, Jerusalem, Israel, (3) Gertner Institute, Ramat Gan, Israel 

unit apartment buildings is a -Background Tobacco smoke penetration in multi : התקציר

significant public health problem in many countries.  In Israel, where most of the population 

lives in multi-unit housing, research conducted in 2017 and 2021 showed that about 50% of 

the population is subject to this nuisance. Methods We review recent litigation in Israel on 

this topic. Results In 2019, a civil appeal to a district court resulted in a settlement in which 

the smoking neighbor was forced to move her place of smoking on her porch, without 

financial charges to any parties. By contrast, a landmark ruling in a civil case in July 2021 held 

smokers financially accountable; they were forced to pay compensation to the nonsmokers 

exposed to secondhand smoke inside their own homes. At present, a third case, an 

administrative case, is pending in the Supreme Court. It was initiated by the non-

governmental organization (NGO), Clean Air (Avir Naki), in conjunction with 6 people who 

suffered significant health damage in the wake of regular exposure to tobacco smoke by 

neighbors. The case is against the Minister for the Environment, the Minister of Health, and 

the Minister of Interior Security (Police), for enforcement of existing laws. All three cases 

have received massive media coverage. Conclusion Progress in protection of nonsmokers in 

their own homes, from smoke penetration by neighbors' smoking, represents a serious 

challenge. Recent litigation in Israel suggests that courts have the power to promote the 

reduction and even abolition of exposure of adults and children to secondhand smoke in 

their own homes, however, serious challenges remain . 



 
 
 

 ד"ר רותי ברגר  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

התערבות קבוצתית מקוונת ללימוד שיטות הרפיה ודמיון מודרך בבית החולים אסותא   שם התקציר: 

 רמת החייל 

 

 ביב ענת לרון, המערך הפסיכולוגי, אסותא רמתהחייל, תל א  שמות השותפים:

 רעות רון, מכון אסותא לחקר שרותי בריאות, אסותא מרכזים רפואיים, תל אביב 

  : התקצירד"ר רועי ברנע, מכון אסותא לחקר שרותי בריאות, אסותא מרכזים רפואיים, תל אביב

הקדמה: בעשורים האחרונים המערב משכיל להבין את מה שהמזרח כבר הבין שנים רבות: יש קשר  

שר בין מחלות כרוניות )כדוגמת סרטן( למצב נפשי ירוד הוכח מחקרית.  הדוק והדדי בין גוף ונפש. ק

נפש ורפואה קונבנציונלית. הרפיה ודמיון מודרך  -מכאן, קיימת חשיבות רבה לטיפול משולב של גוף 

הם כלים טיפוליים המשמשים להתמודדות עם קשיים נפשיים, השפעתם הוכחה מחקרית על חולים  

לם, בשל הריחוק החברתי הנגזר ממגיפת הקורונה, חשובה בחינת יעילות  כרוניים באופן פרונטלי, או

התערבות זו, באופן מקוון. בית החולים אסותא מציע כשגרה קבוצות הרפיה ודמיון מודרך המונחות  

 .ZOOM) על ידי מטפלים מקצועיים. עם התפרצות הקורונה, קבוצות אלה הפכו למקוונות )באמצעות

תערבות קבוצתית מקוונת הכוללת הרפיה ודמיון מודרך ובדיקת שביעות רצון  מטרות: בחינת יעילות ה

 וכאב בבית החולים אסותא רמת החייל.   IVFממנה במטופלי אונקולוגיה, 

,  למטופלים לפני  2020-2021שיטות: מחקר עוקבה כמותני, של שאלונים מקוונים שנשלחו בשנים 

 מזווג.  tון מודרך וניתוחם במבחן ואחרי התערבות מקוונת של קבוצות הרפיה ודמי 

  4-12קבוצות מקוונות. כל קבוצה מנתה  14, התקיימו 2021לאפריל  2020תוצאות: בין אפריל 

דקות, אחת לשבוע, עם מנחה מקצועית    60מפגשים בני  4מטופלים, ההתערבות כללה סדנה בת 

  86(, וכללה 93%)פסיכולוגית רפואית מומחית או מתמחה(. אוכלוסיית המחקר מנתה ברובה נשים )

מטופלים ענו על השאלונים לפני ואחרי.   49(. 12%( וכאב )37%) IVF(, 51%ונקולוגיים ) מטופלים א 

מעידים על שיפור מתון אך  DASS( בשאלון   -0.314( ולחץ )-0.24הציונים הסופיים של מדדי דיכאון )

מובהק אחרי ההתערבות. בשאלון תפיסות המטופלים את הטיפול המקוון, הודגם שיפור משמעותי  

 ואונקולוגיה, לעומת ירידה במטופלי כאב.     IVFיבמטופל

מסקנות: נמצאה יעילות של ההתערבות המקוונת בשיפור יכולות המטופלים בניהול לחץ וחרדה,  

ושביעות רצון של המטופלים מהממד המקוון. יש לבחון במחקרי המשך, השוואה מול קבוצות  

 המתקיימות פרונטלית. 

 



 
 
 

 ד"ר נעמה סטורלזי  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 Antimicrobial use in food producing animals in Israel שם התקציר: 

 dagan, Israel-Dr. Naama Sturlesi, Veterinary services, Bet  שמות השותפים:

dagan, Israel-Lubrani, Veterinary services, Bet Dr. Erezהתקציר : In 2014, the Veterinary 

Services launched a project regarding antimicrobial use (AMU) among food producing 

animals (FPA) in Israel. AMU in FPA may influence public health by two major ways. The first 

is the formation of antimicrobial resistance (AMR) and the second is antimicrobial residues 

in food from animal origin. 

The main purposes of the project are to gather information regarding the extent of the AMU 

in FPA in Israel, to examine trends of AMU in different sectors of FPA and to assess 

implication of AMU for veterinary purposes in Israel  . 

The information collected via a yearly questionnaire to the veterinary drug Marketing 

Authorization Holders. Imported or manufactured antimicrobial active substances in Israel 

were regarded as proxy to AMU . 

The questionnaire includes a list of all antimicrobial agents, coccidiostats and growth 

promoters divided to classes. Since 2018, the questionnaire included an antimicrobial 

distribution among all animal categories (poultry, cattle, fish, swine and caprine) . 

The AMU is calculated in mg of active substance per animal unit weight, Population 

correction unit (PCU), referring to the cumulative biomass of FPA  . 

Data regarding the years 2014-2019 demonstrate high AMU in FPA in Israel compare to 

similar reports from European countries. An increase of AMU was noticed in 2018-2019 

compared to previous years, mainly in the aminoglycoside and polypeptide pharmacological 

families . 

There is a significant lack of information regarding AMU at the farm level in Israel. Significant 

steps are taken in order to improve the situation, a Regulatory impact assessment report 

and a national action plan are both underway . 

 



 
 
 

 גב' אמל חייט  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 sectional survey with Arab and Jewish retailers-IQOS POS marketing: a cross שם התקציר: 

 Amal Khayat1, Hagai Levine1, Carla J. Berg2, Lorien C. Abroms2, Daniel שמות השותפים:

Elbaz1, Yael Bar-Zeev1 

1Braun School of Public Health and Community Medicine, Faculty of Health, The Hebrew 

University of Jerusalem and Hadassah, Jerusalem, Israel 

2Milken Institute School of Public Health, George Washington University, Washington, DC, 

USA 

OS is a heated tobacco product (HTP) developed by Philip Morris Introduction: IQ : התקציר

International (PMI), it’s the global HTP market leader and the only one in Israel. Smoking 

rates as well as IQOS and/or e-cigarette use are higher in the Arab than the Jewish 

population in Israel. The point-of-sale (POS) environment is one of the under-studied 

marketing channels that might affect the consumer’s perceptions of the product. The way 

IQOS is promoted to merchants, might affect their direct-to-consumer approach . 

Aim: To assess and compare IQOS marketing strategies at POS and merchants’ attitudes 

towards IQOS between Arab and Jewish neighborhoods . 

Methods: We used publicly available data on IQOS Israel website to identify IQOS POS 

locations in 5 large cities in Israel (Beer Sheva, Haifa, Jerusalem, Tel Aviv and Nazareth). Data 

collection was conducted in two steps: 1) via phone; 2) in-person. Descriptive analysis was 

conducted using counts (%) and means (SD). Bivariate analysis was conducted using Chi-

Square and Fischer’s exact test, to assess the differences in promotional strategies directed 

at Arab and Jewish POS . 

Results and conclusion: 69 surveys were filled (21 Arab and 48 Jewish). More merchants 

from Arab POS were given branded items and invited to IQOS parties, had any interaction 

with a PMI salesperson, perceived IQOS as an e-cigarette and that it has appealing flavors 

(p<0.05 for all). IQOS marketing has been mostly uniform, but with more personal 

communication with Arab merchants (80% vs. 50%, p-value<0.05). Tobacco companies’ 

marketing influences should be minimized and controlled within regulatory efforts in order 

to protect public health, with attention to special populations . 



 
 
 

 ד"ר גל זגרון  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 חידושים במעבדה ובסביבה לפתרון אפידמיולגי מלא  – בריאות אחת ובורליה  שם התקציר: 

ד"ר תמר גרוסמן, מנהלת המרכז הארצי לפרזיטולוגיה, מעבדות בריאות הציבור,   שמות השותפים:

 משרד הבריאות, ירושלים, ישראל 

 ים, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, ישראל תמר יגר, ראש תחום מזיק

ד"ר לאור אורשן, מנהלת המעבדה האנטומולוגית, מעבדות בריאות הציבור, משרד הבריאות,  

 הקדמה :התקציר ירושלים, ישראל

שינויי האקלים מובילים לעלייה במחלות וקטוריאליות בעולם כולו. חיידקי בורליה מועברים לאדם ע"י  

ה בורגדורפרי )מחלת ליים( ובורליה פרסיקה )קדחת אנדמית חוזרת(.  וקטורים, בעיקר חיידקי בורלי 

בישראל המחלה הנפוצה היא קדחת אנדמית חוזרת והווקטור קרצית המערות נמצא במרבית  

 ממקרי התחלואה כי מערות הן מקום החשיפה.  90%ממערות הארץ. במחקרים קודמים נמצא בכ

בחקירות תחלואה   2020בישראל החל משנת  מטרת המחקר לדווח על הצעדים החדשים הננקטים 

 מבורליה ובעקבותיהם זיהוי מקומות חשיפה חדשים.  

 שיטות 

חקירות סביבתיות בוצעו ע"י צוות בקרת מזיקים במשרד להגנת הסביבה )הג"ס(, באמצעות ניטור  

  תחמוצת הפחמן. הקרציות שנאספו הועברו למעבדות בריאות -סביבתי והצבת מלכודות נפילה עם דו 

 הציבור במשרד הבריאות )משה"ב(. במעבדות יושמה שיטה חדשה לזיהוי בורליה פרסיקה בקרציות. 

 תוצאות 

בוצעו שש חקירות. בכל החקירות נמצאה לפחות מלכודת אחת עם קרצית   2020-2021במהלך 

 המערות.  

ורגישות גבוהה יותר משיטות אחרות   100%בשיטה המעבדתית החדשה נמצאה סגוליות של 

 דקו. שנב

בשלוש חקירות נמצאו מערות נגועות בקרציות והוצבו שלטי אזהרה למניעת כניסה ובשלושת  

האתרים האחרים נמצאו בתי גידול בקרבת מגורי אדם ונדרשו פעולות הדברה משולבת שבוצעו  

 בפרוטוקול ייעודי למצבים ייחודיים אלו. 

 מסקנות 

בעבר, אגף מזיקים והדברה בהג"ס הסתמך על ממצאי תשאול אפידמיולוגי למניעת כניסה למערות  

, שיתוף פעולה בגישת "בריאות  2020חשודות כמקור להדבקה בקדחת אנדמית חוזרת. החל משנת 

אחת" של צוות מזיקים והדברה ומעבדות בריאות הציבור הוביל לפיתוח חקירות סביבתיות  

חלואה בקדחת אנדמית חוזרת. החקירות הובילו לזיהוי שלושה מקומות חשיפה לא  ומעבדתיות של ת

שגרתיים אשר לא היו מתגלים בהישענות בלעדית על תשאול אפידמיולוגי. בדיווח זה אנו מדגימות  

את הערך הרב של גישת "בריאות אחת" לפתרון סוגיות בבריאות הציבור: כיצד בתי גידול של  

 בריאות האדם ואת החשיבות של שיתופי פעולה בין סביבה למעבדה. וקטורים משפיעים על  

 



 
 
 

 ד"ר מרים טבנקין  המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 behavioral -factors associated with compliance with the COVIDThe 19 שם התקציר: 

guidelines in adults in Israel: a multi-wave longitudinal study on public trust. 

 ,Miri Tabenkin, Nadav Davidovitch, Natalya Bilenko, Prof. Golan Shahar  שמות השותפים:

Limor Ahronson-Daniel,  David Greenberg, Hadar Shalev,  Avichai Tendler, Itamar Grotto 

Ben-Gurion University and Soroka University Medical Center Beer-Sheba, Israel and Google 

Health, Israel 19 :התקציר pandemic is a worldwide health -Background: The COVID

emergency requiring cooperation and compliance with guidelines by the public. Public trust 

is one of the various factors cited in the professional literature as influencing compliance. 

This study examines the relationship between the level of trust in Israeli health authorities 

and compliance. 

Study objectives: To examine the relationship between public’s trust level in the Israeli 

Ministry of Health (MOH) and additional predictive variables, and the public’s compliance 

with behavioral guidelines intended to prevent COVID-19 morbidity and mortality in Israel  . 

Methods: Longitudinal panel study. Participants answered 13 repeated surveys regarding 

COVID-19 issues. The first survey was distributed prior to the first case of COVID-19 in Israel, 

allowing to evaluate changes from baseline. The primary statistical analysis method used 

was Mixed Models regression for repeated measures with mixed-effects . 

Results: The central research hypothesis was verified to be correct, and a significantly 

positive association between trust in the MOH and compliance with guidelines was 

discovered. A higher level of trust in the Israeli MOH is associated with higher adherence to 

anti-COVID-19 behavioral guidelines. More years of non-academic education, being exposed 

to media about COVID, and a high level of anxiety were also associated with higher 

adherence .    

Conclusions: These findings may help with the understanding of some of the factors 

influencing public cooperation and compliance with guidelines during routine times and 

emergencies. The uniqueness of the data that was collected since before the first case of 

COVID-19 in Israel may emphasize the association between the two variables put to the test  . 

 



 
 
 

 שפירא בן דוד   ד"ר שירלי המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

 מרפאה וירטואלית לניהול וטיפול במחלימי קורונה, מכבי שירותי בריאות  שם התקציר: 

ד"ר שירלי שפירא בן דוד, ד"ר עדי גבע, ד"ר קסניה מקינובסקי, ד"ר מורן רבאו,   שמות השותפים:

 ד"ר יעל כוכבי, ד"ר דניאל לנדסברגר, ד"ר מירי מזרחי ראובני, ד"ר דניאלה רחמים כהן 

הקדמה: עם ההחלמה ממחלת הקורונה החריפה עולות פניות   : התקצירראל מכבי שירותי בריאות, יש

  .אקוטים-מהמחלימים לרופא המשפחה ורופאים מקצועיים לגבי תסמינים שונים פוסט 

מטרות: מתן טיפול ייעודי למחלימי קורונה במסגרת קופת החולים, באופן רב צוותי, על מנת לתת  

 לאיסוף ידע על התסמונת.     מענה רפואי למטופלים, לרופאים הראשוניים ומקור 

שיטות: הקמה מהירה בעולם משתנה של מרפאה לניהול וטיפול במחלימי קורונה בקופת חולים  

מכבי, קופת החולים השניה בגודלה בישראל. המרפאה הוקמה בפורמט וירטואלי, על מנת לתת  

מרופאות משפחה  נגישות גאוגרפית שווה לכלל חלקי הארץ. המרפאה כולל צוות רב תחומי המורכב 

שהתמקצעו בטיפול במחלימי קורונה וכן פיזיותרפיסטיות, עובדות סוציאליות, מרפאות בעיסוק  

שבועות    4ולפחות  16ותזונאיות. כמו כן צוות של רפואה משלימה שותף.  ההפניה למרפאה מעל גיל 

יפים מובנים וכן  לאחר סיום המחלה, על פי שיקול דעת הרופא המטפל. נבנתה הפנייה ייעודית עם סע

 על המטופל למלא שאלון מקדים.  

  909מטופלים בפורמט הוירטואלי, מתוכם  1359טופלו  10.2.2022ועד   18.1.2021תוצאות: מ

רופאים ראשוניים.. הפריסה   677שנים. הפניות התקבלו מ 16-89( נשים. גילאי המטופלים 66.9%)

, באופן שוויוני בין המרכז לפריפריה. מתוך  הגאוגרפית של המטופלים היתה מרמת הגולן ועד אילת

ימים לאחר   91משיבים על שאלון מקדים לפני ההגעה למרפאה, עם זמן מענה חציוני של  583

  362(, כאב 76.3%) 445( התלוננו על קושי בפעילות גופנית, ירידה באנרגיה 79%)463ההחלמה, 

למה. בסקר שביעות רצון שנערך  ( חווים קושי בתפקוד בעבודה לאחר ההח44%)  259( ו 62%)

מהם הביעו שביעות רצון כללית גבוה מהטיפול הרפואי שקיבלו   79%מטופלים,  110בקרב 

 במרפאה.  

מסקנות: מרפאת המחלימים הוירטואלית עונה על צורך שנוצר בקרב רופאים ומטופלים לקבלת  

טיפול ניתן באופן וירטואלי  אקוטים. ה-שירות ייעודי לטיפול במחלימים מקורונה עם תסמינים פוסט

 ובכך מנגיש באופן שוויוני את המרפאה לכל חלקי הארץ.  

 



 
 
 

   המציג.ה:   /  שם המגיש.ה

 פוסטר  מושב: 

   שם התקציר: 

   : התקציר  שמות השותפים:

 


