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 ו"תשע הלימודים לשנת לתיזות נושאים

 הציבור לבריאות הספר בית

 :המנחים בעזרת ספציפיים נושאים לבחור ניתן בהם כללים יםנושא

 חיסונים .1

 בדיקות לביצוע היענות .2

 תובריאותי תיוהתנהגו .3

 דרכים ותאונות היפגעויות מניעת .4

 אכילה והפרעות השמנה .5

 סרטן של אפידמיולוגיה .6

 ובריאותסביבה תעסוקה  .7

 

 :הציבור לבריאות הספר בית מנחי מציעים אותם ספציפיים נושאים

 

 :ר ליאורה אור"ד

 אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות )סרטן, מחלות לב, סוכרת, השמנה( .1

 היענות להמלצות רפואיות ובריאותיות  .2
 מבחני סינון .3

 

 

 ד"ר רונית אנדוולט

 (אדלסבורג -ענת גסרד"ר )בשיתוף עם רגולציה ופרסומות ילדים בתחום המזון  .1

 (אדלסבורג -ענת גסר ד"ר )בשיתוף עם  ירמידת המזון ודרך תקשורה לציבורפ .2

 איידס ושחפת סטטוס תזונתי של מהגרי עבודה נשאים .3

 חוק ההזנה -הערכה של תכנית ההזנה בבתי הספר  .4

 ".הערכה של התכנית "ביטחון תזונתי לכל .5
 

 

 אפל-בראון אורנה' פרופ

  שונות על בריאות באוכלוסיות חברתית תמיכה של השליליות השפעותיה .1

 בישראל בצעירים האלכוהול ועישון )כולל נרגילה( שתית מאפייני .2

 הערבית יהיבאוכלוס חברתיות ונורמות סיגריות ונרגילה עישון .3

 ( familisem) גבוה משפחתיות לרמת והקשר בריאות .4

עישון , גופנית פעילות כגון שונות בריאות התנהגויות על משפיעה הפיזית הסביבה כיצד .5
 ועוד תזונה

 בישראל שונות באוכלוסיות לבריאות והקשר חברתי הון .6

 )נהגים, הולכי רגל( והסיכונים לתאונות דרכיםהתנהגות משתמשי הדרך  .7

 פטליזם והתנהגויות בריאות שונות באוכלוסיות שונות .8

 ד"ר ליזה רובין( עם יחסות לאוכלוסיות שונות לאפידורל בלידה )בשיתוףיהת .9
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 גרינברג –שולי בראמלי  ר"ד

 כלכלת בריאות כללי וכלכלת בריאות בישראל .1
a. כלכלת ביטוחי בריאות 
b.  רפורמות בעולם 
c. )כלכלת עבודה )בהקשר של נותני שירות רפואי 
d. ביקוש והיצע של שירותי בריאות 
e.  מנגנוני פיצוי 
f.  יעילות של מערכות בריאות 

g. שילוב פרטי ציבורי )מימון והספקה( במערכות בריאות 
h.  מרסנת הוצאות וכלי מדיניות אחריםרגולציה. 

 
 הבריאותקבלת החלטות בתנאי אי וודאות במערכת  .2

a. ברמת החולה ובני משפחתו 
b. ברמת הצוות המטפל 
c. הקשר בין הצוות המטפל לחולה 
d. ברמת מקבלי החלטות 
e. הבדלים תרבותיים בתהליכי קבלת החלטות בבריאות 

f. שנאת סיכון בבריאות. 
 

 אדלסברג-גסר ענת ר"ד

 אסטרטגיות ואופן תקשור רטלין לציבור  .1
 (ד"ר רונית אנדלווט)בשיתוף עם רגולציה ופרסומות ילדים בתחום המזון  .2
 (ד"ר רונית אנדלווט)בשיתוף עם  ירמידת המזון ודרך תקשורה לציבורפ .3

 אסטרטגיות הפחדה בתקשור מגפות  .4

 התמודדות הממסד הרפואי בנושא התחסנות רופאים ואחיות בזמן מגפות .5

בהשוואה למים מינרלים: עמדות, תפיסות סיכון ודפוסי התנהגות בציבור  מי ברז .6
 (מיה נגב עם ד"רבשיתוף )

 .(מיה נגבד"ר  בשיתוף עםתפיסות לגבי חומרים מסוכנים בצעצועים ) .7

לשם כך . כולל כתיבת תזה העוסקת בתקשורת סיכוניםכימיקלים במוצרים לתינוקות,  .8
בניית סקר אינטרנטי, עריכת מספר ראיונות וסקירת ספרות  שיכלול יבצע מחקר אמפרי

 . (מיה נגב. )בשיתוף עם ד"ר ענת בליווי, הנחיה והדרכה של החוקרות
 

 ד"ר גלית וינשטיין

 סיכון לדמנציה -גורמי .1

 הקשר בין סוכרת ומחלת אלצהיימר .2
 הערכת המצאות והיארעות דמנציה באוכלוסיות אתניות מיוחדות .3
 ביולוגיים בדם שקשורים לתפקוד קוגניטיביסמנים  .4

 קשר בין תפקוד קוגניטיבי ומדדי "שבריריות" בקשישים .5
 

 

 שגיא-זלברג שירה ר"ד

 כבד שומני לא אלכוהולי ומחלות כבד אחרות .1

 מחלות דרכי העיכול והקשר לתזונה, ספורט, עישון וכו׳ .2
 סוכרת ומחלות לב וגורמי סיכון מטבוליים וסביבתיים .3
 ים וכלים בלתי פולשניים לבחינת נזק כבדיהערכת סמנ .4
 התנהגות תזונתית .5
 טיפול באורחות חיים במחלות דרכי העיכול והכבד.  .6
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 פרופ' יעל לצר

 .כל הנושאים הקשורים בהפרעות אכילה

 

 ד"ר משה משעלי

 טרנדים בריאותיים )התנגדות לחלב בשר תרופות התערבויות רפואיות( .1

  .כרונייםהתנגדות לטיפול בקרב חולים  .2
 

 

 ד"ר מיה נגב

 רגולציה של כימיקלים במוצרים המיועדים לתינוקות וילדים )כגון צעצועים ומזרונים( .1

 היבטים של בריאות הציבור –שינוי אקלים: הערכות והפחתת פליטות  .2
 שירותי מערכת אקולוגית והשפעתם על בריאות פיזית, נפשית וחברתית .3
עמדות, תפיסות סיכון ודפוסי התנהגות בציבור מי ברז בהשוואה למים מינרלים:  .4

 אדלסבורג(-עם ד"ר ענת גסרבשיתוף )
 אדלסבורג(-גסר ד"ר ענת בשיתוף עםתפיסות לגבי חומרים מסוכנים בצעצועים ) .5

 בשנים: המחקר תיאור. 2005-2015 בשנים בישראל חום גלי עקב ותמותה תחלואה עודף .6
 קשורים חום שגלי מראים בעולם מחקרים. קיצוניים חום גלי בישראל נמדדו האחרונות

 קשר יש האם לבחון היא המחקר מטרת. וחולים קשישים בקרב בעיקר, תמותה לעודף
 בין ולהשוות, התחלואה סוגי את לאפיין, ותמותה תחלואה לבין החום עומס בין בישראל

. גבוה אקונומי-סוציו מעמד לעומת נמוך אקונומי-סוציו ממעמד באוכלוסיות הדפוסים
 בקרב בעיקר, חום גלי ולאחר במהלך ותמותה תחלואה עודף שקיים היא המחקר השערת

 למשרד מדיניות המלצות פיתוח תכלול העבודה. נמוך אקונומי-סוציו ממעמד אוכלוסיות
 והלשכה הבריאות ממשרד קיימים נתונים מאגרי על יתבסס המחקר: נתונים .הבריאות
)בשיתוף נוספים  נתונים איסוף נדרש לא. מטאורולוגיים ונתונים לסטטיסטיקה המרכזית

 (החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבהמד"ר שלומית פז ו פרופ' מנפרד גריןעם 

מצבי קיצון אקלימיים: ידע והתנהגות באוכלוסיות שונות בישראל, ופיתוח המלצות  .7
החוג מד"ר שלומית פז ן ופרופ' מנפרד גרי)בשיתוף עם   מדיניות להתראה והסברה
 (.לגיאוגרפיה ולימודי סביבה

לשם כך . כולל כתיבת תזה העוסקת בתקשורת סיכוניםכימיקלים במוצרים לתינוקות,  .8
בניית סקר אינטרנטי, עריכת מספר ראיונות וסקירת ספרות  יבצע מחקר אמפרי שיכלול

  .אדלסבורג(-. )בשיתוף עם ד"ר ענת גסרבליווי, הנחיה והדרכה של החוקרות

 ניתן לפנות גם לגבי נושאים נוספים הקשורים למדיניות בריאות וסביבההערה: 

 פרופ' מנפרד גרין

 בשנים: המחקר תיאור. 2005-2015 בשנים בישראל חום גלי עקב ותמותה תחלואה עודף .1
 קשורים חום שגלי מראים בעולם מחקרים. קיצוניים חום גלי בישראל נמדדו האחרונות

 קשר יש האם לבחון היא המחקר מטרת. וחולים קשישים בקרב בעיקר, תמותה לעודף
 בין ולהשוות, התחלואה סוגי את לאפיין, ותמותה תחלואה לבין החום עומס בין בישראל

. גבוה אקונומי-סוציו מעמד לעומת נמוך אקונומי-סוציו ממעמד באוכלוסיות הדפוסים
 בקרב בעיקר, חום גלי ולאחר במהלך ותמותה תחלואה עודף שקיים היא המחקר השערת

 למשרד מדיניות המלצות פיתוח תכלול העבודה. נמוך אקונומי-סוציו ממעמד אוכלוסיות
 והלשכה הבריאות ממשרד קיימים נתונים מאגרי על יתבסס המחקר: נתונים. הבריאות
 בשיתוף) נוספים נתונים איסוף נדרש לא. מטאורולוגיים ונתונים לסטטיסטיקה המרכזית

 (סביבה ולימודי לגיאוגרפיה מהחוג פז שלומית ר"וד ד"ר מיה נגב עם
 המלצות ופיתוח, בישראל שונות באוכלוסיות והתנהגות ידע: אקלימיים קיצון מצבי .2

 לגיאוגרפיה מהחוג פז שלומית ר"ד"ר מיה נגב וד עם בשיתוף)  והסברה להתראה מדיניות
 (.סביבה ולימודי
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 רז-ד"ר מאיה פלד

 בולות המגע בטיפולי רפואה משלימהשל ג הבניית והטמעת קוד אתיקה .1

 ועדות אתיקה במחקר בבני אדם באקדמיה. .2
 ד"ר ליזה רובין

 נושא המחקר שאלות המחקר/ הצעות לקבצי נתונים

מוצע להשתמש בקובץ היסטורי של נתונים 
 מטיפת חלב

מחקר השוואתי של דפוסי גדילה של ילדים  .1
ראשוניים במשפחה לעומת ילדים עם סדר לידה 

גבוה באותן משפחות. האם מספר הילדים או 
מרווחים בין הלידות משפיעים על מועד המעבר בין 
 תקופת הגדילה הינקות לתקופת הגדילה של ילדות? 

של האם הכניסה למעון משפיע על דפוסי הגדילה  .2 מחקר המשך
 ילדים?

מה שיעור הילדים  -בין שאלות המחקר 

, late onset hearing lossהמאובחנים עם 
איך ניתן לאתר את הילדים הללו מוקדם 
ככל האפשר, ועוד. נתוני בסיס ניתן לקבל 

מקובץ הנתונים של שירותי בריאות 
 לתלמיד.

אפיון סוגי החרשות ומועד האבחנה של תלמידים  .3
 ליקוי שמיעה ידועה.הנכנסים לכתה א' עם 

יכולים  מה המחיר של המערכת הנפרדת.
לבדוק אלה שבטיפת חלב של הקופות 
לעומת אלה של טיפות חלב של משרד 

, השאלה היא של מחסומים .הבריאות
 יחסות של הורים,  זמן עד לבדיקה,התי

 בדיקות שגרה לעומת בדיקות לבירור.  

 מה קורה להפניות של הרופאים בטיפת חלב? .4

 

 

 פרופ' שמואל רשפון

התנית כניסה לבית ספר בתיעוד על קבלת חיסוני השגרה של גיל   ידע ועמדות של הורים לגבי .1
 הילדות.

 של קשישים לגבי קבלת החיסונים המומלצים להם על ידי משרד הבריאות.  ידע ועמדות .2

 

 ד"ר שרון שניטמן

1. Medical cannabis 

2. Alcohol, cigarette and other substance use 

3. Adolescent health. 


