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סופה   חדשות  השבוע -נושא: 1פרק 

 טרופית

 סופה טרופית

 טרופית סופה

 בליזארד טורנדו,ציקלון, טייפון, הוריקן, הרסניות רוחות

 

 טרופית סופה

 

 תופעה לאותה שניתנו שמות הם ציקלון, טייפון,הוריקן

 של ההיווצרות תנאי. בעולם שונים באזורים מטאורולוגית

 .זהים הם ציקלון ופתוס טייפון סופת,הוריקן סופת

 

 משפת השם מקור .האטלנטי באוקיינוס מתפתחות הוריקן סופות■ 

. הספרדים הגיעו בטרם עוד הקריבי בים שחי עם, הטאינו

 .סערה -  huracan  הורקן הטאינו בשפת

 大风 מסינית השם מקור -  השקט באוקיינוס מתפתחות  טייפון סופות■ 

 .סערה– וביחד וחר=  פון,גדול=  דא -בסינית. דאפון

 היוונית במילה השם מקור – ההודי באוקיינוס מתפתחות  ציקלון סופות■ 

 ".בתנועה מסתובב" שמשמעותה κυκλῶν קוקלון

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   קגם   בפייסבו
 

 אטמוספרי לחץ של אזורים הם הטרופיות הציקלון סופות כל

 שנרשמו הברומטריים הלחצים. האוקיינוס לפני הסמוך נמוך

 כדור פני על מהנמוכים הם טרופיות ציקלון סופות במרכז

 ידי על מונעות טרופיות ציקלון סופות. sea.2 של ברמה הארץ

 המופץ מעננים כמוס חום בשחרור שמקורה, חמה ליבה

 יותר חם תמיד הוא הסופה מרכז. הסופה מרכז סביב במאונך

, הסערה עין: בסופה עיקריים חלקים שלושה. סביבתו מאשר

 .הגשם יעננ וגושי, הסערה עין עמוד קירות

 זורחת השמש הסערה בעין. הסופה מרכז הוא הסערה עין

 הרוחות. הרסניות רוחות נושבות מסביב אך שקט והכל

 לכח ביטוי, לחצים להשוות נסיון הן מסביב הנושבות העזות

 .קוריוליס

  

 

  הוריקן סופת 

 ■ נזקים■  הוריקן הייווצרות ואופן תאור■   

 

 מזרח ודרום מקסיקו מפרץ בחופי נפוצה ההוריקן סופת 

 משבי, מרובים גשמים. ולח חם אוויר מכילה הסופה. ב"ארה

. לולייני הסופה מבנה. ש"קמ 120 מעל במהירות חזקים רוח

 ".הסערה עין" הסופה במרכז

. חלשה רוח רוח בו ונושבת מעננים נקי אזור הוא  הסערה עין

 עזות ברוחות מלווים מפותחים העננים הסערה לעין מסביב

 .כבדים שמיםוג
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 הוריקן להיווצרות התנאים

 

 מחקר של נושא הוא טרופיות ציקלון סופות היווצרות סיבת

 .במלואה מובנת אינה ועדיין נרחב מתמשך

 כל מתקיימים לא אם גם לעיתים נוצרות טרופיות ציקלון סופות

 :הבאים התנאים

' מ 50 של בעומק המים טמפרטורת, המקרים במרבית■  

 צלסיוס מעלות 27 ℃   לפחות  היא

 החום שחרור את המאפשר, הגובה עם מהיר קירור■  

 .הסופה של  האנרגיה מקור את המהווה, הכמוס

 ובינוניים נמוכים בגבהים בעיקר, גבוהה לחות■  

 הטרופוספירה

 רוחב לקו צפונית) מ"ק 500 לפחות.המשווה מקו מרחק■  

 כח את צללנ כדי( דרום  °10 רוחב לקו ודרומית, צפון °10

 .קוריוליס

 .באוקיינוסים רק הקיימת גדולה מספיק ים מסת■  

  

  

 

 נזקים 
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 לרוחב ולהגיע עצומים למימדים לגדול יכולה ההוריקן סופת

 החוף אל האוקיינוס מן  הסופה בהגיע. מ"ק 1,000 עד של

 מכה הסופה. ש"קמ 250-300-ל להגיע יכולה הרוחות עוצמת

 .בדרכה הנקרה בכל בעוצמה

 מגלי רבים נזקים נגרמים, הרוח ידי על הנגרם לנזק בנוסף

 של העצום השאיבה כח בשל רב לגובה מתרוממים אשר הים

 כבישים, בבתים פוגעים הגבוהים הגלים. ההוריקן מרכז

 בשל נגרמים נוספים ונזקים הרס. ועצים סירות מכוניות

 בוץ למפולות וגורמים ארצה הניתכים העזים הגשמים

 אזורים נסחפים נהרות באזור היא הסופה כאשר. ותולשטפונ

 קצה אל הסופה באה בחוף הפגיעה אחרי. הזרם עם שלמים

 .קיים אינו כבר, בים מקורו אותה המניע" הדלק" כי

  

 ספיר סולם. )עוצמתן מידת לפי מדורגות הוריקן סופות

 ( Saffir Simpson  סימפסון

 

 טורנדו 

 

 הנראה, אוויר עמוד של  אלימה מערבולת הוא טורנדו

 התחתון ובחלקו קומולונימבוס ענן בבסיס שמקורו, כמשפך

 נפוץ הוא. ביבשה כלל בדרך נוצר הטורנדו. לאדמה נושק הוא

 של החוף ובמישור הגדולים במישורים ב"ארה במרכז בעיקר

 .מקסיקו מפרץ
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 חם זרם. אוויר זרמי שני של ממפגש נוצרת הטורנדו סופת

 מאוד ויבש קר אוויר עם נפגש מקסיקו במפרץ שמקורו ולח

 יוצר השונים האוויר זרמי מפגש. הצפוני הקוטב מאזור המגיע

 סופת במרכז כמו, המערבולת במרכז. ציקלון מערבולת

 זה נמוך לחץ אזור. מאוד נמוך אוויר לחץ אזור יש, הוריקן

 של גבוהה למהירות להגיע היכולות עזות רוחות למשבי גורם

 .ש"קמ 400

 שראשו פיל חדק כמו או,ענק משפך כמו נראה רנדוהטו

 המשפך של רוחבו. הקרקע אל ממרומים יורד והוא בעננים

 .מזה יותר אף ולעיתים', מ 50-250 בין הוא

 כל ללא מתרחשות הטורנדו סופות, טרופיות מסופות בשונה

 . שעה½    -כ ונמשכות מוקדמת התראה

 

 

 Blizzard בליזרד 

 

 נזק גורמת הבליזרד, כה עד נדונוש מהסופות בשונה  

 .הטמפרטורה של פתאומית בנפילה

 בצפון בעיקר נפוצה היא. חמורה שלגים סופת היא הבליזרד

 במהירות והנושבות, מאוד קרות ברוחות ראשיתה.אמריקה

 מרכז אל הצפוני הקוטב מכיוון המגיעות, ש"קמ 55 לפחות של

 בין ורותהטמפרט של מיידית לצניחה גורמת היא. אמריקה

 .עזות שלגים ולסופות, צלסיוס מעלות ℃  °20  -ל  °10

 הסופה. עצומים הם ולסביבה לחקלאות, לאדם הנזקים

 היא כ"בד.המטוסים תנועת כולל התחבורה את משתקת
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 בשנת בליזרד סופת.לשנה אחת אמריקה צפון את פוקדת

. אדם קורבנות 4,000 תבעה, אירן לכינוי שזכתה 1974

 .  לקראתה להערך אפשר אי ולכן מראש ניצפית אינה הסופה
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מגזין הארוורד  חדשות  -  נושא: 2פרק 

 החלטות

The Magazine - HBR - Harvard Business Review 

 שגויה החלטות קבלת  

The 4 Mistakes Most Managers Make 

 קבלת החלטות ציבוריות

 סיכום קבלת החלטות 

 דרכים פשוטות לקבל החלטה נכונה

 המלכודות בקבלת החלטות

 סגנונות של קבלת החלטות – איזה טיפוס אתם? | מהות החיים 7

 קבלת החלטות: 8 השלבים להחלטה אופטימלית

 סגנונות שיתוף בהחלטות ובניהול שינויים | ניהול בגובה העיניים

 מתקשים בקבלת החלטות? – טכניקות אימון יעזרו לכם בנושא
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https://www.a-a.co.il/index.php/decision-making/summary-of-decisions
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 הכרה חדשות -  נושא: 3פרק 

  עסקים מבנה של אנתרופולוגית

Anthropological recognition 

of business structure 

Leading Clever People - Harvard Business Review 

The Underlying Psychology of Office Politics - Harvard 

Creativity and the Role of the Leader - Harvard Business . 

Better Sales Networks - Harvard Business Review 

The People Who Make Organizations Go—or Stop 

 

Patterns of Organization Change - Harvard Business Review 

 עסקי במבנה אנתרופולוגית הכרה

  – ששת האלמנטים של מבנה ארגוני

 

 אנתרופולוגיה יישומית בישראל 

 עסקית אנתרופולוגית

The Rise of Corporate Anthropology - Harvard Business . 

 עליית האנתרופולוגיה הארגונית
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https://hbr.org/2007/03/leading-clever-people
https://hbr.org/2014/12/the-underlying-psychology-of-office-politics
https://hbr.org/2008/10/creativity-and-the-role-of-the-leader
https://hbr.org/2006/07/better-sales-networks
https://hbr.org/2002/06/the-people-who-make-organizations-go-or-stop
https://hbr.org/1967/05/patterns-of-organization-change
http://img2.timg.co.il/forums/56745099.doc
http://www.pickpook.org/oldsite/17liron.htm
https://hbr.org/2007/11/the-rise-of-corporate-anthropo
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  עליית האנתרופולוגיה הארגונית

True Leadership: Leading with Meaning 

Innovation & Entrepreneurship Industry and Background Note  

8.95 Add to Cart  

ועכשיו זה סוף סוף  , אני מנבא כבר שנים שאנתרופולוגים יידרשו בקרוב לעבודה במקום העבודה

 .אנתרופולוגים הם מדענים חברתיים אשר לומדים התנהגות אנושית באמצעות תצפית שיטתית .עובר

וגים אני מתמקד בעיקר באנתרופול .פיזי, ארכיאולוגי ורפואי -ישנם סוגים שונים של אנתרופולוגים 

אני גם מאמין  .חברתיים ותרבותיים, שחלקם מתעניינים ביחסים חברתיים במקום העבודה העכשווי

שסוציולוגים )הרקע שלי(, פסיכולוגים חברתיים ואפילו כמה כלכלנים מוכווני התנהגות יהיו בעלי 

  .יתשימוש הולך וגדל בחיי החברה, אבל אני שורי במיוחד באנתרופולוגיה בגלל הדגש על תצפ

זה המפתח לדעת מה עובד ומה לא, איך אנשים משתמשים  ?מה כל כך טוב על תצפית שיטתית

בטכנולוגיה וכלים אחרים במהלך יום העבודה, איך עובדים לחלץ משמעות )או לא( מהעבודה שלהם, 

 .כולנו עושים הכללות גורפות על נושאים אלה ועוד רבים, אבל אנחנו לא באמת יודעים .וכן הלאה

  .אנתרופולוגיה ארגונית מספקת את האפשרות של לדעת מה קורה ולמה בארגונים

הם ירצו לראות זמן רב לפני שיגיעו  .אנתרופולוגים יכולים להיות כאב בתחת .כמובן, זה לא קל

הם יתעקשו לפרש  .הם יטילו ספק בהנחות היסוד שלך .זמן רב יותר מכפי שתראה סביר -למסקנה 

שויים אפילו להתנגד הרצון שלך להתערב בתהליך העבודה הם למדו, במיוחד אם הם ע .כל דבר קטן

  .זה אומר תנאי עבודה גרועים יותר עבור העובדים המעורבים

חברות החלו לקבל את זה שוב )העולם התחיל להתרגש האנתרופולוגיה הארגונית במהלך בום דוט 

ור אנתרופולוגים היה זירוקס, אם כי הוא המשרד הראשון שידעתי לשכ .(קום, אבל זה בועה פרץ גם

מאוחר יותר הגיעו מוטורולה ואינטל )אם כי עדיין יש להם על יחס  .איבד את ההובלה המוקדמת שלו

נוקיה הניחה הימור  .מהנדסים לאנתרופולוגים(, וחברות טכנולוגיה רבות אחרות 1עד  10,000של 

הרמן מילר משתמש בהם כדי לעזור להבין איך  .גדול עליהם להבין איך אנשים חיים חיים ניידים

מעבדה מחקרית במימון ממשלתי,  ,MITER .אנשים עובדים במשרדים ולהשתמש רהיטים שלהם

וכן, על הצבא, צבא  .משתמשת בהם כדי להעריך כיצד חיילים משתמשים בטכנולוגיה, בין היתר

אם כי  -הקהילה והעם בעיראק ארה"ב גילו כי אנתרופולוגים יכול להיות מאוד מועיל בבניית 

  .אנתרופולוגים רבים יש בעיות על סיוע

פרופסורים  .היינו רואים אנתרופולוגיה תאגידית עוד יותר אם האוניברסיטאות זיהו אותה כשדה חוקי

במישיגן סטייט,  מריאטה באבאאחד החריגים העיקריים הוא  .רבים עדיין מסתכלים על המשמעת

  .מיםשהיתה חלוצה בהכרה ביישומים עסקיים של אנתרופולוגיה ותלמידים לתארים מתקד

אולי הוא חשב על האנתרופולוגיה  .יוגי ברה אמר פעם כי אתה יכול לצפות הרבה על ידי צפייה

  .הארגונית

  ?אתה רוצה ?האם יש לך אנתרופולוגים שעובדים בקרבך

  ."קרא את כל ההודעות של טום דבנפורט של "הדבר הגדול הבא

  .בפברואר 5-וב  4-במיאמי ב  Think Thinkידבר בכנס  Davenport טום
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 ריקות הבטחותחדשות  -  נושא: 4פרק  

Empty promises 

READER'S DIGEST  Empty 

promises 

Empty Promises | Reader's Digest US Magazine Articles 

 אורגניים מיצים   

Organic juices 
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12 Fruits and Vegetables You Should Always Buy Organic 

Natural Flavored Water Recipes To Mix Up Yourself 

The Best Herbs and Supplements for Diabetes | Reader's 

 השקרים הגלויים של תעשיית המזון

 מפסיקים לבלוע שקרים: חברות המזון מאמצות תקן בריאות חדש

 מסע אל צדה האפל של תעשיית המזון העולמית 

 לשקרנים מזון תוספי   

 הכל אודות תוספי מזון ותוספי תזונה לספורטאים 

 בריאות -נשים מחקר ענק: ויטמינים מגבירים הסיכון למוות ב

 |תוספי תזונה| השמנת יתר

 גולינגו - BMI מחשבון 

 לחישוב מסת הגוף -

 מסוכן  אנטיביוטי סבון
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https://www.israelbody.org/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4134255,00.html
http://www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=790&CategoryID=105
http://www.goleango.com/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20BMI.php
http://www.le-la.co.il/bmi/
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 אפריקן - מגזיןחדשות  -  נושא: 5פרק 

 מגזין עסקים

Magazine - African Business Magazine 

Magazine - African Business Magazine  
 

 הזדמנויות טכנולוגיות באפריקה

African Business Magazine 

 חקלאות ואגרוטכנולוגיה

 ?מה מונע מאפריקה לבנות את עצמה

 הצטמצמות שטחי החקלאות מערערת את יציבות אפריקה

 השפעת שנויי האקלים על החקלאות באפריקה

 כלכלת אפריקה

 כיצד מזון מהונדס גנטית עלול לסכן את בריאותנו

 שישה מיליארד באפריקה | הידען
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כלכלת אפריקה  חדשות  -  נושא: 6פרק 

 מצריים

  במצריים עסקים

Business in Egypt 

 עבד אל-פתאח א-סיסי: הקרב של הגנרל על לבם של האזרחים

 האויב הגדול של נשיא מצרים הבא: הכלכלה - כלכלה

 המצרית הכלכלה

Business - Daily News Egypt 

Business Culture and Etiquette in Egypt | Today 

Doing Business in Egypt, Arab Rep - World Bank Group 
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 דוחות מגזין חדשות -  נושא: 7פרק 

 לצרכן

Consumer Reports Magazine 

Consumer Reports Magazine 

 התרופות והסכנות  

Too Many Meds? America's Love Affair With 

Consumer Reports Examines: Do Americans Take Too 

As Drug Prices Increase, Quality of Life Goes Down 

 

 הרעלת תרופות | שירותי בריאות כללית

 סכנה: מה אסור לאכול עם תרופות לדילול דם? - בריאות

 יותר מדי מבוגרים מטפלים שלא לצורך בבלוטת התריס - מחקרים - הארץ

 מרשם לאסון: כשלוקחים יותר מדי תרופות ביחד - בריאות

 תרופות מדי יותר
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התרופות  חדשות  -  נושא: 8פרק 

 מסוכנות?

  ?האם באמת מסוכן לקחת תרופות

 בריאות -תרופות ללא מרשם: האחריות מוטלת עליכם 

 טילת כמה תרופות ביחד הסכנה שבנ

 תרופות ללא מרשם רופא: יתרונות מול סכנות

 הסכנות שטמונות בתרופות ללא מרשם

 תרופות נפוצות שעלולות לפגוע

 ?האם באמת מסוכן לקחת תרופות 

000 

קבע: משככי כאבים ותרופות להורדת הכולסטרול מסוכנים  10תחקיר ערוץ 
ה שלנו גילתה: רוב הטענות שהועלו בכתבה אינן נתמכות על לבריאות. בדיק

 ידי המחקר הרפואי, או לפחות מופרזות. שרק נהיה בריאים!

על הסכנות הטמונות בצריכת  תחקיר 10שודר בערוץ  2015בספטמבר  2-ב
ותרופות להורדת רמות כולסטרול )סטטינים(. בין  תרופות לשיכוך כאבים

היתר הועלו טענות על כך שצריכתן כרוכה בסכנת חיים ממשית, והטענות 
אף גובו בדוגמאות ממקרים אמיתיים שקרו. עם זאת, נשאלת השאלה עד 

כמה באמת אפשר להסיק מהמקרים האלה, מצערים ומזעזעים ככל שיהיו, 
 ולקבוע שיש כאן תופעה?

 י כאבים ותפקודי הכבדמשככ
אחת הטענות המרכזיות בתוכנית הייתה שמשככי כאבים, ובעיקר נורופן, 

ספיקת כבד -אחוז מהמקרים של אי 50-ספיקת כבד, וש-גורמים לאי
מתרחשים כתוצאה משימוש בתרופות לשיכוך כאבים. יש לכך חשיבות 

 .רבה, כמובן, היות שהכבד הוא מסנן הרעלים העיקרי של הגוף

 מאמרמקרים כאלה אכן תועדו, אבל  –שר לחלקה הראשון של הטענה בא
מעלה שהם  2009שפרסמה קבוצה של רופאי משפחה מארה"ב בשנת 

נדירים מאוד וגם הפיכים. עם זאת, מהמאמר עולה שלא מומלץ למי שסובל 
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התרופות הללו, כיוון שהן מפורקות בכבד ועלולות ממחלת כבד ליטול את 
 .ליצור עליו עומס מיותר

באשר לחלק השני של הטענה, אכן יש עדות לכך שהרעילות של הפרצטמול 
היא  –שהוא החומר הפעיל באקמול, אך לא במשככי כאבים באופן כללי  –

. עם ובבריטניה בארה"בספיקת כבד אקוטית -הגורם השכיח ביותר לאי
זאת, יש לזכור שהמחקרים שמצאו את זה לא נעשו על כלל האוכלוסייה, 

ספיקת כבד והחוקרים ניסו להבין עד כמה -אלא על אנשים שכבר סבלו מאי
 שלהם קשורה להרעלת פרצטמול.הבעיה 

לכבד מנטילת העתידי הנתון הזה כלל אינו עונה על השאלה מהו הסיכון 
ספיקת כבד -פרצטמול. לשם כך צריך לדעת אם יש שינוי בשכיחות של אי

בקרב מי שצורכים את התרופות הללו באופן קבוע, בהשוואה למי שאינם 
 נוטלים אותן.

 ביםסיכונים אחרים בנטילת משככי כא

בתחקיר נטען גם שמשככי כאבים גורמים לבעיות בתפקודי כליות 

ולדימומים בקיבה, ושאדוויל ונורופן מעלים את הסיכון להתקפי לב 

לפחות לפי אזהרה שפרסם מינהל המזון והתרופות של  –ולשבץ 

 ארה"ב.

בעקבות נטילת משככי  ל כלייתי ודימומים בקיבהכשגם מקרים של  

 כאבים הם נדירים.

שנעשה השנה על אוכלוסייה גדולה  מחקראזהרה כזו אכן יצאה, אבל 

חולי שבץ(, לא מצא כל קשר בין  3,000-אלף אנשים בריאים וכ 20)

ופרופן )החומר הפעיל בתרופות האלה(, לבין מקרי השימוש באיב

בשכיחות השבץ, כלומר  0.94השבץ. כל מה שנמצא היה שינוי של פי 

דווקא ירידה קטנה ולא משמעותית. כמו כן לא נמצא קשר בין שימוש 

 בפרצטמול לשבץ )שעבורו התקבלו ערכים דומים(.

 
 מ"ג של איבופרופן, תרופה לשיכוך כאבים | צילום: סייג' רוס, ויקיפדיה 200טבליות 
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 סכנה בנטילת אופטלגין?
בארץ,  לגבי אופטלגין, שהוא אולי משכך הכאבים הפופולרי ביותר

נטען שהוא פוגע בייצור תאי הדם הלבנים במערכת החיסון, ולכן 

מעמיד את מי שלוקח אותו בסכנה בריאותית. בפועל אכן יש עדויות 

למקרים כאלו, אך הם נדירים. גם מוות כתוצאה מנטילת אופטלגין 

הוא נדיר ביותר, ולמעשה נדיר אף יותר ממוות כתוצאה מנטילת 

ווה לזו של מוות כתוצאה מנטילת אקמול אספירין, ושכיחותו ש

 אלף איש(. 50-ל 1)בסביבות 

בתחקיר סופר גם על אדם שסובל מאלרגיה לאופטלגין. התופעה הזאת 

ידועה, אולם כמו סיכונים אחרים של נטילת אופטלגין היא איננה 

שכיחה במיוחד. יש לזכור שלכל תרופה או טיפול רפואי יש תופעות 

ו, לרבות אלרגיות, ומשככי הכאבים אינם יוצאים לוואי וסיכונים משל

דופן בכך. רצוי שכל אדם יידע לאילו תרופות הוא אלרגי ומכל מקום 

רוב האלרגיות אינן קטלניות. גם אם היו אנשים שחרב עליהם עולמם 

בעקבות נטילת תרופה זו או אחרת, הסטטיסטיקה אינה עוסקת 

 במקרים פרטיים אלא בכלל האוכלוסייה.

 ות שקשורות בסטטינים?סכנ

סטטינים הם תרופות שמשמשות להורדת רמות הכולסטרול. בתחקיר 

הוזכר מחקר שמצא קשר בין נטילה ממושכת של סטטינים לבין נזקים 

לגידים, אולם בדומה למקרה של הפרצטמול, המחקר הזה בדק 

מלכתחילה רק אנשים עם בעיות בגידים ומטרתו היתה להבין כמה 

 קשורות לנטילת סטטינים. מהבעיות הללו

במקרה הספציפי שהוזכר בתחקיר, המידע הזה עזר למי שסבל מקרע 

בגיד לאתר את מקור הבעיה, אך האם המשמעות היא שמי שצורך 

-שנערך ב מחקרסטטינים אכן נמצא בסיכון גבוה לבעיות כאלו? 

, על עשרות אלפי נבדקים לא מצא הבדל בשכיחות של קרעים 2014

 בגידים בין צרכני סטטינים לבין אלה שלא צרכו סטטינים.

עם זאת, טענה אחרת שעלתה בתחקיר, על כך שסטטינים פוגעים 

-ש נמצאבשרירים, זוכה לתמיכה מדעית לפחות באופן חלקי, כיוון ש

אחוזים מהאנשים שנוטלים סטטינים סובלים מבעיות  15-10
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מחקרים בשרירים. גם לממצא הזה יש להתייחס בזהירות, כיוון שב

נמצאו הבדלים גדולים בשכיחות של בעיות בשרירים בין סוגי  אחרים

טטינים שונים שנצרכו, וגם בהם השכיחות של הרס תאי שריר לא ס

עלתה על אחוז אחד אפילו אצל מי שהשתמשו בסטטין שגרם לנזק 

הגדול ביותר. רק בשילוב עם פיבראט, תרופה אחרת להורדת 

 אחוזים. 10-כולסטרול, הגיעה השכיחות לערכים גבוהים של כ

שהוצגו בתחקיר הם מהממצאים המחקריים, לפיכך, נראה שהמקרים 

בבחינת יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. תמיד ניתן יהיה למצוא 

אנשים שנפגעו בצורה קיצונית מתרופה זו או אחרת, משום שכל אדם 

מגיב אחרת לחומרים שונים, אולם כדי לקבוע אם התרופה מסוכנת או 

לא יש לענות על השאלה מהו השיעור של המקרים הקיצוניים הללו 

 וך כלל צרכני התרופה.מת

הלקח האמיתי שיש ללמוד מהתחקיר הוא שחשוב להיות ערים לכל 

גם לתופעות שנחשבות נדירות,  –הסכנות הכרוכות בנטילת התרופה 

וכמובן להתייעץ עם רופא או לפחות עם רוקח לפני שלוקחים תרופה 

ללא מרשם. לקח נוסף שנכון תמיד הוא שחשוב להקפיד על אורח 

א ועל תזונה מאוזנת, כדי שלא נצטרך לקחת תרופות חיים ברי

 מלכתחילה.
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אפשר גם בלי חדשות  -  נושא: 9פרק  

 תרופות

 בריאות -אפשר גם בלי תרופות 

  ?מהן הסכנות הטמונות במשככי הכאבים הפופולריים

 להשתמש רק לפי ההוראות 

 הרמב"ם והטיפול בתרופות 

  בלי תרופות: 5 סודות להתמודדות עם סטרס - בריאות

 טיפולים טבעיים

 טיפול טבעי בחרדה

הפרעות חרדה הן קבוצה של הפרעות המתאפיינות בתחושה של פחד ללא סיבה 

ית לתחושה זו. החרדה יכולה להתעורר כתוצאה מחשיפה ריאלית ואובייקטיב

לאובייקט מסוים )פוביה(, חשיפה חברתית, כתוצאה מזיכרונות שונים או 

להוות מעין תחושה קיימת וקבועה המלווה את הפרט בחייו כל הזמן )חרדה 

 מוכללת(.

 

 . שינויים תזונתיים1

ונים הקיימים ידוע שבמצב של חרדה ישנם שינויים באיזון החומרים הש

במערכות הגוף בכלל ובמח בפרט. התרופות הפסיכיאטריות פועלות על העלאת 

החומרים החשובים לאיזון והרגעה במח. גם שינויים תזונתיים יכולים להועיל 

 בשחרור חומרים מרגיעים למערכות הגוף.

פחמימות מלאות, ובעיקר שיבולת שועל עשויים להיות בעלי השפעה מרגיעה. 

והן משביעות ולכן מרגיעות את  Bהפחמימות המלאות מכילות ויטמין  בנוסף,
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הגוף, מאפשרות שינה טובה יותר, ובזמן השינה הרגועה עשויים להעלות את 

 מנסות לעשות. ת נוגדות חרדהתרופורמת הסרטונין במח, פעילות שגם 

 

 . תוספי מזון2

חלק מהחומרים שצוינו לעיל ניתן להשיג גם בתוספי מזון כמו שמן דגים או 

שמן פשתן, או בקפסולות. בבתי המרקחת ניתן להשיג גם, ללא מרשם רופא, 

תרופות הומיאופתיות ותרופות הנשענות על פרחי באך, שמטרתן להרגיע. 

 .B6או  Bאו רגיעון מכילים בדרך כלל ויטמין תכשירים כמו רסקיו 

 

 . טיפולים אלטרנטיביים4

בקרב המטפלים עולה ההכרה בכך שכמו שתחושת החרדה חודרת אל הגוף 

ומשפיעה עליו, כך גם הטיפול חייב לכלול התייחסות למתחים שבגוף. ההשפעה 

תחושה כאן היא דו כיוונית, וגם שחרור של מתח בגוף עשוי להוביל לירידה ב

 הסובייקטיבית של החרדה.

קיימים בשוק מטפלים המציעים טיפול פסיכותרפויטי, המשלב שיחה עם מגע 

בנקודות בהן המתח והחרדה נוטים להצטבר. עיסויים שונים עשויים להוריד 

רמות של חרדה ולשחרר את הגוף והנפש. גם דיקור, שיאצו, הילינג ורייקי 

 אצל אנשים הסובלים מהפרעות חרדה.עשויים להיות בעלי השפעה מטיבה 

 תופעות לוואי

בעיקרון, לטיפולים טבעיים לא אמורות להיות תופעות לוואי. יחד עם זאת, על 

המשתמש בהן לשים לב לשינויים פיזיים ורגשיים, ולבדוק את מידת התאמת 

 התכשירים לצרכיו.

 יעילות

ד נקודה מסוימת. ע –לטיפולים הטבעיים לטיפול בחרדה רמה טובה של יעילות 

אין ספק כי שימוש בתהליכים ותכשירים טבעיים עדיף כקו ראשון לפני פנייה 

לטיפולים ארוכים ולהתערבויות פסיכיאטריות. יחד עם זאת, כאשר הפרעת 

החרדה קשה, מגבילה ופוגעת באיכות החיים של הפרט, וכאשר הטיפולים 
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ב, חשוב לפנות הטבעיים והאלטרנטיביים אינם משפרים מספיק את המצ

 לגורמים מקצועיים לקבלת טיפול נוסף.

 

 

  

 התמכרות?חדשות  -  נושא: 10פרק  

 ?איך אפשר לזהות התמכרות לתרופות מרשם או למשככי כאבים

 עלייה בהתמכרות לתרופות מרשם עם חומרים אופיאטים

 התמכרות לתרופות מרשם

 ?לאילו תרופות מתמכרים -התמכרות לתרופות 

 מיפוי של דאטה על התמכרות לתרופות מרשם בארה"ב  

 כואב כמה שזה רווחי: איך נראית התמכרות המונית למשככי כאבים

 התמכרות לתרופות הרגעה 

 ?מהן התרופות הנפוצות -תרופות לטיפול בהתמכרויות 
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 מגזין חדשות -  נושא: 11פרק  

 ליקום מחוץ חיים אסטרונומיה

Astronomy magazine lives 

outside the universe 

Where's the Edge of the Universe? - Space.com 

Astronomy News -- ScienceDaily 

Universe Today - Space and astronomy news 
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