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 2022, ספטמבר 19

 גשנת הלימודים תשפ" -תפקידים בבית הספר לבריאות הציבור

 שגיא-פרופ' שירה זלבר -בית הספר לבריאות הציבור ראש

 ועדת הוראה -ראשי תכניות/מגמות/התמחויות 

 אדלסבורג-פרופ' ענת גסר -קידום בריאות

 ד"ר גלית וינשטיין -אפידמיולוגיה

 ד"ר גפן קליינשטרן  -בריאות הקהילה

 ד"ר יונה אמסטר -בריאות הסביבה ותעסוקה

 ד"ר רוני אלרן ברק -תזונה בריאות והתנהגות

 מאיה פלד רז עו"ד ד"ר -ביואתיקה

 ייןד"ר פבל גולדשט –ביוסטטיסטיקה 

 ד"ר מיה נגב -מנהל מערכות בריאות

 פרופ' מאיר פוגטש  -ניהול מערכות בריאות

 אפל-פרופ' אורנה בראון -פעילות גופנית, מאמץ ובריאות

 פרופ' מנפרד גרין, פרופ' ריצ'רד שוסטר -התוכנית הבינלאומית

אפל, -שגיא, פרופ' אורנה בראון-אדלסברג , חברים: פרופ' שירה זלבר-פרופ' ענת גסר -יו"ר -MPHועדת תואר שני 

 ברק.-, ד"ר רוני אלרןד"ר מיה נגבפרופ' ליטל קינן בוקר, 

אפל,  פרופ' ליטל קינן בוקר, פרופ' שרון -יו"ר פרופ' מנפרד גרין, חברים: פרופ' אורנה בראון -ועדת דוקטורט

-, ד"ר רוני אלרןאדלסבורג, ד"ר גלית וינשטיין, ד"ר מיה נגב-ת גסרשגיא, פרופ' ענ-שניטמן, פרופ' שירה זלבר

 ., ד"ר גפן קליינשטרןפבל גולדשטיין , ד"רברק

אדלסבורג, פרופ' אורנה -פרופ' מנפרד גרין, פרופ' ענת גסרחברים: שגיא, -יו"ר פרופ' שירה זלבר -ועדת הוראה

רז, ד"ר מיה נגב,  -ר, פרופ' מאיר פוגטש, ד"ר מאיה פלדבראון אפל, פרופ' ליטל קינן בוקר, פרופ' ריצ'ארד שוסט

 ברק, ד"ר גפן קליינשטרן.-ד"ר גלית וינשטיין, ד"ר יונה אמסטר, ד"ר רוני אלרן

 שגיא ומריה ליברזון-מפגשים בימי שני פעם בשבועיים, מרכזת פרופ' שירה זלבר -סמינר דוקטורנטים
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 פרופ' שרון שניטמן -איש הקשר עם הספרייה 

 ד"ר גפן קליינשטרן רכזת הסמינר הבית ספרי:

 נציגות בי"ס בוועדות פקולטטיות 

 ברק-ד"ר רוני אלרן -ועדת הוראה פקולטטית 

 ד"ר גלית וינשטיין -ועדת מחקר פקולטטית 

  ד"ר פבל גולדשטיין, ד"ר רוני אלרן ברק ,פרופ' סטיבן לוין מאיה פלד רז יו"ר,עו"ד ד"ר  -ועדת האתיקה. 

 

 

 


