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המגמה לבריאות סביבתית ותעסוקתית בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה 
מכשירה אנשי בריאות הציבור בתחומים של בריאות העובד ובריאות סביבתית. מטרת 

הלימודים היא לפתח כוח אדם מקצועי, המגיע מרקעים שונים, שיפעל לקידום בריאות 
האוכלוסייה בכל הקשור לתעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות. הגישה להקניית הידע 

 בתחומים אלו מושתתת על הבנה אפידמיולוגית וטוקסיקולוגיה של בעיות קלאסיות 
ואקטואליות בתחום בריאות העובד והסביבה, תוך הדגשת מנגנונים ודרכי מניעה.

 ההוראה ניתנת ע"י צוות מרצים מומחים בכל אחד מן הנושאים העיקריים )בריאות 
 העובד, מחלות תעסוקתיות, תקינה, בטיחות וגהות, אפידמיולוגיה, איכות אויר, טפול 

בשפכים, הערכת סיכונים סביבתיים(. רבים מהמרצים הם בכירים במערכת הבריאות 
בתחומי בריאות סביבתית ותעסוקתית.

תוכנית הלימודים כוללת סיורים, השתתפות במחקרים, פרוייקטים בקהילה, והשתתפות 
בכנסים. מערך הלימודים בנוי משלושה מקבצים - מקבץ קורסי חובה של ביה"ס לבריאות 
הציבור )קורסי יסוד(, מקבץ קורסי חובה למגמה ומקבץ קורסי בחירה המותאמים לנושאי 

העניין המיוחדים של הסטודנט. מערך הלימודים כולל מסלול ללא תזה ומסלול עם תזה. 
 לרשותם של הסטודנטים שבוחרים מסלול עם תיזה, מגוון נושאים למחקר הכוללים 

 השפעות תעסוקתיות וסביבתיות על בריאות העובד והאוכלוסייה עם אפשרות גישה 
למסדי נתונים שונים. 

התוכנית כוללת מסלול הכשרה לרופאים ואחיות ברפואה תעסוקתית שבסופו מקבלים 
תואר שני בבריאות תעסוקתית )M.Occ.H(.  רופאים ואחיות במסלול רפואה תעסוקתית 

מקבלים הכשרה מעשית שתסייע להם קלינאים יעילים בקופות החולים, בבתי החולים 
 ובתעשייה. הרופאים עוברים הכנה מיוחדת למבחן שלב א והאחיות עוברות הכשרה 

ולתפקידים קליניים ומנהליים של אחות תעסוקתית. בוגרי המגמה מועסקים במגוון מקו
ומות כגון – תעשיה, רשויות מקומיות, איגודי ערים, משרדי ממשלה, שרותי בריאות, מער

כות בריאות ותקינה. 

המגמה לבריאות סביבתית ותעסוקתית



 בנוסף, קורסי הבחירה כוללים מעל 60 קורסים בכל התחומים בבריאות הציבור, 
מניהול מערכות בריאות ועד קידום בריאות.

"במהלך הלימודים במגמה רכשתי ידע רב בתחום, אשר בחלקו עזר לי להבין לעומק היבטים רבים בתחום ההתמחות שלי ברפואה 
התעסוקתית ובחלקו עזר לי להרחיב את אופקי בתחומי רפואה רבים. הלימודים במסגרת הקורסים השונים דחפו אותי להתעניין 

במחקר ברפואה התעסוקתית בארץ, מחקר אשר לא זוכה בארץ להתעניינות ופרסומים מספקים. בנוסף לכך, במסגרת הלימודים 
נערכו מספר ביקורים במפעלים וחברות לצורך התנסות מעשית בשטח. הלימודים באונ' חיפה היו באווירה אקדמית נעימה ומעודדת 

והמרצים עודדו חשיבה מקורית ומחקר."
ד"ר מקלדה אוסנת, בוגרת המגמה ומתמחה ברפואה תעסוקתית שירותי בריאות כללית

רשימת קורסי 
הליבה במגמה

מבוא לבריאות הסביבה

מבוא לטוקסיקולוגיה

מדיניות בריאות וסביבה

עקרונות מערכתיים של בריאות העובד

קידום בריאות במקומות עבודה

הכנה לשלב א )למתמחים ברפואה תעסוקתית(

מבוא לבריאות העובד

בטיחות בעבודה

גהות תעסוקתית

אפידמיולוגיה של מחלות תעסוקתיות

 אפידמיולוגיה סביבתית 

ארגונומיה



 מנפרד גרין 
MD MPH

מומחה ברפואה תעסוקתית' שימש כראש 
ענף בריאות הצבא בשנים 1989-1986, ראש 

והיחידה לאפידמיולוגיה במכון לבריאות העו
בד בשנים 1986-1982 ו- 1994-1989 שימש 

כראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד 
הבריאות בין השנים 2008-1994. 

כמו כן שימש כראש החוג לאפידמיולוגיה 
וורפואה מונעת בפקולטה לרפואה ע"ש סא
קלר באוניברסיטת תל-אביב בשנים -2003

1999 וראש בית הספר לבריאות הציבור 
באוניברסיטת חיפה בשנים 2009-2014.

יונה )אריק( אמסטר 
MD MPH

מומחה ברפואה תעסוקתית וסביבתית 
וחוקר בריאות תעסוקתית ואפידמיולוגיה. 

ולמד ביולוגיה ורפואה באוניברסיטת קליפור
ניה ברקלי, ובעל תואר שני בבריאות הציבור 

 מאוניברסיטת הרווארד. 

וד"ר אמסטר סיים את התמחותו הקלינית בר
פואה תעסוקתית וסביבתית בהרווארד שם 

היה גם חוקר פוסט-דוקטורט ומדען אורח 
במחלקה לבריאות הסביבה. כיום הוא ראש 

המגמה לבריאות סביבתית ותעסוקתית. 
 מחקריו מתמקדים בהערכת חשיפה

 והשפעות בריאותיות של חשיפות למזהמים 
תעשייתיים.

הסגל שלנו

 יהונתן דובנוב
MD MPH

 סגן רופא המחוז של משרד הבריאות. 
MD אוניברסיטת יקטרינבוו  ד"ר דובנוב בוגר

רג, רוסיה ובוגר MPH האוניברסיטה העברית 
בירושלים.

ובחמש עשרה שנים האחרונות פעילות המק
וצועית מתמקדת במגוון רחב של נושאים בת

חום של האפידמיולוגיה הסביבתית והשפעות 
גורמים סביבתיים לבריאות הציבור. 

הוא עובד בתור יועץ מקצועי בכיר בתחום 
ובריאות וסביבה במרכז האירופי לבריאות וסבי

 EUROPE WHO בה של



 אלי רוזנברג 
MD MPH

בוגר תואר ראשון מאוניברסיטת קולומביה 
בניו-יורק, בוגר ביה"ס לרפואה על שםסאקלר 

באוניברסיטת תל-אביב ותואר שני בבריאות 
הציבור במגמת בריאות הסביבה ובעבודה 

מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל. 

ועבודת פוסט-דוקטורט נעשה בתכנית למני
עת סרטן במרכז פרד הצ'ינסון לחקר הסרטן 

בסיאטל. מאז 2005 הצטרף למשרד הבריאות 
כמנהל המחלקה לבריאות העובד וממונה 

ארצי על היוזמה "לעתיד בריא 2020".  

 רפי כראל 
MD, DrPH 

מנהל המחלקה לרפואה תעסוקתית של 
כללית שרותי בריאות במחוז הדרום בשנים 
1986-2004.  משנת 2004 פרופ' בביה"ס 
ולבריאות הצבור באוניברסיטת חיפה ) המג

מה לבריאות הסביבה והתעסוקה(. 

תחומי ענין בהוראה ומחקר – אפידמיולוגיה 
תעסוקתית עם דגש על הערכת קשר סבתי 
ולגבי סרטו תעסוקתי וכן מחלות ריאה תעסו
וקתיות. הערכת גורמים  המשפיעים על תחו

שת הצבור לגבי סכוני הבריאות של חשיפות 
תעשיתיות וסביבתיות.

 מיה נגב
PhD

ועוסקת במדיניות בריאות וסביבה בהיבטים שו
נים ובהם ממשק מדע-מדיניות, רגולציה, יישום 

מדיניות, תפיסות סיכון, שיתוף ציבור ותסקירי 
השפעה על הבריאות, ובנושאים שונים בהם 
כימיקלים במוצרי צריכה, שינוי אקלים וחומרי 
הדברה. היא מחברת מובילה בפרק הבריאות 
בפרויקט שירותי מערכת של המארג בחסות 
האקדמיה הלאומית  למדעים, וחברת הוועד 

המנהל של מכון הערבה ללימודי הסביבה. 

הייתה ראש תחום מדיניות סביבתית בביה"ס 
לממשל ומדיניות ע"ש  הרטוך באוניברסיטת תל 

אביב. הייתה שותפה למחקרים באוניברסיטת 
 London School of Hygiene ברקלי, קליפורניה ו

.and Tropical Medicine



שיפור איכות ביצוע הרפואה התעסוקתית

טיוב הדרכת צוותי בריאות בתחום הבריאות התעסוקתית 

תכנון אסטרטגיה לאומית לקידום בריאות העובד

אפיון היקף התחלואה התעסוקתית

התערבויות יישומיות לקידום בריאות העובד

שימור ושיפור ערנות עובדים

מטריצת החשיפה לעבודה בקרב העובדים הישראלים והפלסטינים

השפעת ייצור חשמל בפחם על בריאות מערכת הנשימה

חשיפת מתכות כבדות בקרב עובדי מיחזור אלקטרוניים

השפעת מדיניות האנרגיה על זיהום האוויר בישראל

כימיקלים במוצרים לתינוקות וילדים: השוואת רגולציה ואנליזיות כימיות

חשיפות סביבתיות וגדילת עוברים: מחקר עוקבת הריון בחיפה

הערכת שרותי המערכת האקולוגית ורווחת האדם בשמורה הביוספרית הר הכרמל

מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית

 הערכת מודלים שונים לקביעת הקשר שבין זהום אויר לשכיחות אסטמה

 הערכת המודעות לנזקי שמיעה בקרב עובדים במגזר הערבי 

 הערכת הגורמים המשפיעים על חזרה לעבודה בקרב עובדים עם פציעות בכפות 

שחיקה בקרב רנטגנאים.

נושאי ותחומי מחקר במגמה

ד״ר אמסטר ובוגרים ממסלול 
למתמחים ברפואה תעסוקתית



"מעבר לכך במגמה יש צוות הוראה 
מקצועית, המרצים הם חוקרים ותקים 
בתחום והם משתפים את הסטודנטים 

בניסיון שלהם. "

"המגמה מתאפיינת בקורסים מרתקים 
שמתעסקים בנושאים וסוגיות סביבתיים 
ותעסוקתיים שנתקלים בהם בחיי יומיום 
ובעבודה וקשורים לבריאות של כל אחד 

ואחת מאתנו"

"אני אישית קיבלתי ידע לא 
רק מקצועי אלא ידע פרקטי 
ומשמעותי גם שלא נחשפתי 

אליו קודם"

"זכיתי ביחס טוב מצד הצוות 
 במיוחד ראש המגמה שתמיד 

 מפרגן ומעודד אותי ואת 
הסטודנטים האחרים"

"אני במסלול של תיזה ונמצאת 
בלווי שוטף מצד המנחים מהמגמה. 

הם מכוונים ומתקנים אותי בצורה 
מקצועית בכל שלב בתיזה"

 "בוגר המגמה נחשף לידע רחב 
 מקצועי ופרקטי שיכול לעזור לו 
 בתחומים שונים בחיים ובעולם 

העבודה"

מה אומרים הבוגרים..



בואו להיות 
בקשר איתנו 

כתובת:
 אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, 

 הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838 

טלפון:
04-8288597 ,04-8288675

פקס:
04-8288637

לפניות באי-מייל:

 גב' גילה פילוסוף אסס, מנהלן 
 gassas@univ.haifa.ac.il

 גב' מריה ליברזון, מזכירה
 mliberzon@univ.haifa.ac.il


