
 

  

  

  :  לאומי של ארגון הבריאות העולמי- המחקר הישראלי נערך בפעם החמישית כחלק מהמחקר הרב
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מות בין כולל מג, חקר זהח מציג את הממצאים הישראליים והבינלאומיים של מ"הדו . ובצפון אמריקה

  . 1994-2006השנים 

  המתמקדות בגורמי , התערבותאסטרטגיות ממצאי המחקר מיועדים להוות בסיס לפיתוח מדיניות ו

  .הניתנים לשינויהשפעה 

  

, המשפחה, הספר-ובהם בית, ממצאי המחקר הישראלי מתמקדים במערכים החברתיים של הנוער

עישון , פעילות גופנית, תזונה: ן לבריאות בתחומיםכן נסקרות התנהגויות סיכו.  וקבוצת השוויםהקהילה

ובכללה , ח"גם הבריאות הנפשית והגופנית של הנוער נדונה בדו. סיגריות ונרגילה ושתיית אלכוהול

ח עוסק גם בנושא הפציעות "הדו. תפיסה עצמית וסימפטומים נפשיים וגופניים, ההרגשות הכלליות

  .הספר ומחוצה לו- ביתאישית בקרב בני הנוער ב-והאלימות הבין

  

על רווחתם ובריאותם של בני נוער בבית ספר הבינלאומי ידי חוקרים מתוכנית המחקר -המחקר נערך על

  .בשיתוף משרד הבריאות ומשרד החינוך ובחסות ארגון הבריאות העולמי, אילן- לחינוך באוניברסיטת בר

  

  :ספרים נוספים בסדרה זו

בריאות והתנהגויות , רווחה חברתית, נוער בישראל). 1997(ורא גי, דפנה ורהב,  קני;יוסי, הראל •

 . מכון ברוקדייל-וינט'ג: ירושלים. סיכון במבט בינלאומי

, נוער בישראל. ק חביב'ג; עסבה- אלד אבו'ח; מיכל מולכו; פרנקוביץ-שרית אלנבוגן; הראל יוסי •

  . מכון ברוקדייל-וינט'ג: ירושלים.  בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי, רווחה חברתית

וער נ). 2002(ק 'ג, אלד וחביב'ח, עסבה-  אבו;מיכל,  מולכו;שרית, פרנקוביץ- אלנבוגן;יוסי, הראל •

 מכון - וינט'ג: ירושלים. בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי, רווחה חברתית, בישראל

  .ברוקדייל

  

  www.hbsc.biu.ac.il  - מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של תוכנית המחקר ב

  

 

� Well-Being  - פשית מה הם הגורמים בסביבות החברתיות המשפיעים על רמת האושר ותחושת הרווחה הנ 

 ?והחברתית של הנוער הישראלי         

 ?מהם דפוסי התנהגויות הסיכון והרגלי הבריאות העיקריים של הנוער בישראל ומה היקפם  �

 ?מה היקף תופעות האלימות וההיפגעות מפציעות ותאונות בקרב בני נוער  �

 ?האם יש הבדלים משמעותיים בין בנים לבנות ובין קבוצות אוכלוסייה שונות  �

 ?הספר שלהם ועל קשריהם עם משפחתם ועם בני גילם-מה חושבים בני הנוער על בתי  �

  .המספק תמונה כוללת על חייהם של בני הנוער בישראל, ח זה"שאלות אלה ואחרות מקבלות מענה בדו  �

 

        
 

  


