
 

 

 מחקר ישראלי בבריאות הציבור להתמודדות עם מגיפת הקורונה והשלכותיה 

 בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

 אוניברסיטת חיפה 

 

בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה מתכבד לארח חוקרים אשר ערכו מחקרים בתחומים שונים בבריאות 

הציבור להתמודדות עם מגיפת הקורונה. אנו שמחים להזמין ראשי ונציגי בתי הספר לבריאות הציבור בארץ, רופאי 

סציפלינות שונות, לדיון בנושא מחקרים פעילים בריאות הציבור, עובדי בריאות בכל התחומים וחברי סגל אקדמי מדי

 בתחום הקורונה בישראל. 

לינק לכנס בזום: .  14:00-17:00בשעות שלישייום  12/01/2021מועד הכנס 

https://us02web.zoom.us/j/87115715020 

 

  דקות לשאלות( 3דקות +  12)משך כל הרצאה   תכנית הכנס

 , אוניברסיטת חיפהפרופ' פייסל עזאיזה, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  -  14:00

 ויו"ר הכנס   , אוניברסיטת חיפה,פרופ' שירה זלבר שגיא, ראשת בית הספר לבריאות הציבור

  ברכות

 אוניברסיטת חיפה ,הספר לבריאות הציבורפרופ' מנפרד גרין, ראש התכנית הבינלאומית, בית    14:05 - 14:20

 הערכת התמותה העודפת שנקשרת לקורונה

 בורוכוב, מרצה, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, וחיל-ד"ר נילי גרינברג    14:20 -14:35

  הרפואה, צה"ל

 מיגון עובדים חיוניים כנגד תחלואה בנגיף הקורונה

 פרופ' יורם )יורי( גדרון, פרופ לפסיכולוגיה רפואית ואחראי לתוכנית הבינלאומית בחוג     14:35- 14:50

 לסיעוד, אוניברסיטת חיפה    

 התפקיד הפרוגנוסטי של עצב הואגוס בהישרדות בקורנה: העצב התועה איננו טועה

 בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה ,תמר זוהר, מסטרנטית   14:50 - 15:05

https://us02web.zoom.us/j/87115715020
https://us02web.zoom.us/j/87115715020


 

 

 עמדות של אנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור כלפי קבלת ההחלטות בנושא 

 בישראל COVID-19בריאות הציבור במהלך משבר 

 , ראשת תכנית ההתמחות במנהל מערכות בריאות, בית הספר לבריאות הציבור, ד"ר מיה נגב   15:05 – 15:20

 אוניברסיטת חיפה   

 ומשבר הקורונה שינוי אקלים –חוסן קהילתי בעיר חיפה 

בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, וחוקרת בכירה -פרופ' ליטל קינן  15:20-15:35

 בביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה 

 התנהגויות בריאות בתקופה שבין שני הסגרים הראשונים בישראל

 בבריאות הקהילה, אוניברסיטת חיפהההתמחות תכנית ד"ר עו"ד מאיה פלד רז, ראשת    15:35 -15:50

   מוגבלות, גיל וצדק –תיעדוף משאבי טיפול נמרץ בזמן קורונה 

 בבריאות סביבתית וגהות תעסוקתית ההתמחותתכנית ראש  ,ד"ר יונה אמסטר   15:50-16:05

Developing a joint WHO-ILO policy brief in the midst of an ever changing  

pandemic 

 פרופ' שרון שניטמן, ראשת תכנית ההתמחות בשירותי בריאות הנפש, בית הספר לבריאות   16:05-16:20

 הציבור, אוניברסיטת חיפה   

 בימי קורונה קנביס צריכת

 ראשת תכנית לימודים בתזונה, בריאות והתנהגות, בית הספר לבריאות ברק, -ד"ר רוני אלרן  16:20-16:35

 אוניברסיטת חיפההציבור,    

 בדידות בקרב חולים במחלות כרוניות בזמן הקורונה

 אדלסבורג, ראשת תכנית ההתמחות בקידום בריאות, בית הספר לבריאות -פרופ' ענת גסר  16:35-16:50

 הציבור, ראשת )מייסדת( מרכז המחקר לתקשורת בריאות וסיכונים, אוניברסיטת חיפה   

בקרב תתי אוכלוסיות מוחלשות )ערבים, חרדים  צרכים, תפישות סיכונים וחסמים

: אתגרים, קונפליקטים, תקשורת ויחסי COVID-19-וקשישים( בישראל במהלך משבר ה

 מיעוט ורוב

 



 

 

 

 

פוסט  ד"ר מורן בלייכפלד מגנאזי, מנהלת מחלקת מחקר, אגף התזונה משרד הבריאות.  17:05 – 16:50

  דוקטורנטית בבית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

 רעב בקרב מהגרי עבודה בעת הקורונה בתל אביב
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