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ר גלית וינשטיין"דאשרףלה 'אבו ח

 בקרב קשישים דרוזים MoCAשיעור הימצאות לקות קוגניטיבית לפי ציוני 

2020צפון מדינת ישראל, וליס'בכפר ג

Abu- KhellaAshrafDr. Galit Weinstein

The Prevalence of Cognitive Impairment  using MoCA, among 

Druze Elderly Population in Julis village, Northern of Israel   

יוכבד לויפר' פרופקידום בריאותבאדרהנעאמנה-ה'אבו אלהיג1

מהימנול ותוקף של כלי הערכה בשפה הערבית לבחינת תפקוד מבוגרים 

ובחינת הקשר בין ,  הסובלים מכאב גב תחתון אקוטי וכרוני18-72בגילאים 

2009יומית-הימנעות מתנועה עקב פחד מכאב גב ותפקוד בפעילות יום

Abu Elheiga-

NaamnehBadiraProf. Yocheved Laufer

Reliability and validity of arabic language assessment tools for 

testing the function of adults aged 18-72 suffering from acute and 

chronic low back pain and examination of the correlation between 

avoidance of movement based on fear of back pain and function 

during daily activities

אדלסבורג-ענת גסר' פרופבריאות הקהילהחנאןאבו סאלח24

מה הן החסמים המקשים על אחיות טיפת חלב לאתר ולזהות מוקדם נשים 

2020?במשפחה באוכלוסייה הערבית בישראל נפגעות אלימות 

Abu-SalehHananProf. Anat Gesser-Edelsburg 

The barriers that make it difficult for Tipat Halav nurses to early 

trace and identify domestic violence injured women in the Israeli 

Arab society

רבקה אינזלברג' פרופ, שי לין' פרופמנהל מערכות בריאותאמיןאבו פול3

Primary Physicians Change of Knowledge and Attutude after 

Providing Information on Vascular Risk Factors for Alzheimer 

Disease2011

Abo FoulAmin

Prof. Shai Linn, Prof. Rivka 

Inzelberg

Primary Physicians Change of Knowledge and Attutude after 

Providing Information on Vascular Risk Factors for Alzheimer 

Disease

מנהל מערכות בריאותמוחמדאבו פול2

ר אייל "ד, שמואל רשפון' פרופ

שוורצברג

על שיעור היענות של נטילת סטטינים  (SMS)השפעת השימוש במסרונים 

לאחר אירוע קרדיאלי בשנים " הלל יפה"בקרב חולים ששוחררו מבית החולים 

2005 - 20092011

Abo FoulMuhamad

Prof. Shmuel Rishpon, Dr. Eyal 

Shwartzberg

Short message service ( sms) impact on patients recceiving long 

term lipid lowering therapy with statins who were released from 

hillel yaffa medical center after cardiac event in 2005-2009

גד רנרט' פרופ, ליטל קינן בוקר' פרופאפידמיולוגיהזמורודהאבו פול25

השפעת תרופות נוגדות קרישה ומעכבי טסיות על שיעור הבדיקות החיוביות 

 לגילוי Fecal Immune Chemical Test (FIT)והתוקף של בדיקת  הסינון 

2021מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת

Abu-FulZomoroda

Prof. Lital Kinan Boker, Prof. 

Gad Renert

Effect of anticoagulants and platelet inhibitors on 

positivity rates and validity of Fecal Immune Chemical Test (FIT) 

for early detection of colorectal cancer  

א

אפידמיולוגיה



שמואל רשפון' פרופבריאות הקהילהואה'נגאבופול4

 בקרב ילדים 2007שיעור קבלת חיסון נגד אבעבועות רוח מחוז חיפה בשנת 

2008 שנים והגורמים המשפיעים עליו1-17בני 

AbofoullNajwa Prof. Shmuel Rishpon

Factors that influence varicella vaccine uptake among chilDr.en 1-

17 years old in haifa district in 2007

שי לין' פרופ, רפי כראל' פרופבריאות הקהילהסיגליל'אברג5

חקירת הקשר שבין התפתחות סרטן שלפוחית השתן לבין חשיפות תעסוקתיות 

2007בקרב עובדים בצפון הארץ

AbargilSigal

Prof. Rafael Carel, Prof. Shai 

Linn

Case control study of the relationship between occupational risk-

factors and occurrence of bladder cancer in workers in northern 

israel

אפידמיולוגיהציפיאברהם6

אלון ' פרופ, בוקר-ליטל קינן' פרופ

מרמור

הקשר בין רמות שומנים בדם לבין הימצאות רבדים טרשתיים בכלי הדם 

CARDIAC CT2008הכליים כפי שהם נראים בבדיקת 

AvrahamZipi

Prof. Keinan - Boker Lital, Prof. 

Alon Marmur

The relationship between cholesterol levels in blood and the 

presence of coronary plaques as evaluated by cardiac ct

ר שלמה הראלי"דמנהל מערכות בריאותמורןאברון7

אומדן הקשר בין שלושה כישורים של אינטליגנציה לבין תשישות חמלה בקרב 

20122014אחריות העובדות בבית חולים בני ציון בחיפה כמקרה בוחן בשנת 

EvronMoranDr. Hareli Shlomo

The relationship between the three skills of emotuonal intelligence 

and compassion fatigue among nurses working at bnei zion 

hospital in haifa in 2012

ר נאסר פאס"ד, ליטל קינן בוקר' פרופאפידמיולוגיהאמילאגא8

נהריה - זיהומים בפצע פתוח אחרי ניתוחי בטן בבית חולים לגליל מערבי 

2007עור היארות גורמי סיכון" 2005-2007

AgaEmil

Prof. Keinan - Boker Lital, Dr. 

Nassar Faris

Surgical site infections after abdominal surgery at the westren 

galilee hospital in nahariya israel 2005-2007 : incidence and risk 

factors a prospective cohort study

2006ח לגליל המערבי"הערכת התנאים הארגונומיים של עובדים מול צג מחשב בביהשי לין' פרופ, רפאל כראל' פרופבריאות הקהילהנסרהאדלבי9

IdilbiNasra

Prof. Rafael Carel, Prof. Shai 

Linn

Evaluation of ergonomuc conditions of video display terminals ( 

vdts) workers in the westren galilee hospital

אפידמיולוגיהאילונהאוגורצב10

ליטל קינן ' פרופ, ר יעקב רוזנפלד"ד

בוקר

 על הידע IVFהערכת השפעתה של הדרכה לנשים המועמדות לטיפול 

2011העוברים שיוחזרו לרחם והריונות מרובי עוברים' והעמדות שלהן לגבי מס

UgortsevIlona

Dr. Yaakov Rosenfeld,  Prof. 

Keinan -Boker Lital

Evaluation of patient education process on the knowledge and 

attitudes of ivf patients regarding the number of embryos to be 

transferred to the nterus and multiple pregnancies to the uterus 

and multiple pregnancies

אפידמיולוגיהדקלהאופיר בירמן11

ר יהונתן "ד, רונית אנדוולט' פרופ

2013 באזור חיפה7-11הקשר שבין סביבת בית הספר להשמנה בילדים בגילאי דובנוב

Ofir BirmanDikla

Prof. Ronit Endvelt, Dr. 

Jonathan Dubnov

The built environment and childhood obesity among 7-11 year old 

chilDr.en living in haifa

אורנה בראון אפל' פרופקידום בריאותשירהאורן12

אפיון שלבי המודל לפי רמה : מודל שלבי המוכנות כבור פעילות גופנית בישראל

2015מוצא והתנהגויות בריאות שונות, מין, גיל, סוציואקונומית



OrenShiraProf. Orna Baron - Epel

Transformational model for physical activity in israel : 

characterizing the stages of the model according to social 

economic status age sax ethnicity and different health behaviors

ירדןאזריאל27

ר עינב "זהבי וד-ענת דרך' פרופ

סרולוביץ

עיצוב העיסוק כממתן הקשר בין תפקיד הדרכה קלינית של סטודנטים לסיעוד 

וטיפול סיעודי חסר

AzrielYarden

Prof. Anat Drach-Zahavy, Dr. 

Einav Srulovici

The role of the Mentoring of Nursing Students in Missed Nursing 

Care: Job Crafting as a Moderator

שמואל רשפון' פרופאמאלא'אחמד היג22

במחוזות ' וג' הסיבות לשיעור הנמוך של קבלת החיסון נגד שפעת בכתות ב

2015ח"חיפה והצפון בשנת הלימודים תשע

Ahmad HijaAmalProf. Shmuel Rishpon

The reasons for the low rate on influenza vaccination in second 

and third grades in Haifa and northern districs in the school year 

2018

שמואלאטיאס13

מחקר , בריאות הקהילה

ר אלעד שיף"ד, בוקר-ליטל קינן' פרופמקדים

הערכת יעילותן של שיטות טיפול פרטניות וגנריות ברפואה משלימהמ משולבת 

בהשוואה לטיפול שמרני בלבד בהפחתת חרדה  (קונבנציונלי)בטיפול שמרני 

2013טרום ניתוחית

AttiasSamuel

Prof. Keinan - Boker Lital, Dr. 

Elad Schiff

Effectiveness of integrating individualized and generic 

complementary medicine treatments with standard of care versus 

standard of care alone for reducing preoperative anxiety

שירה זלבר שגיא' פרופיעלאטיאס סנסלסקי

Predictors of weight loss success in overweight pre-diabetic 

adults in mobile-based interventions, examined via Lumen device 

pilot study

Atiyas SemcelskyYaelProf. Shira Zelber-Sagi

באוכלוסייה  , ניסוי פיילוט הבוחן גורמים המנבאים הצלחה בירידה במשקל

בהתערבות מבוססת טלפון סלולרי , מבוגרת טרום סכרתית עם עודף משקל

באמצעות מכשיר הלומן

בריאות והתנהגות, תזונהדנהאיבנקובסקי14

ר רויטל "ד, שירה זלבר שגיא' פרופ

קריב

הקשר בין סוג הבשר ושיטת הבישול לבין מחלת כבד שומני לא אלכוהולי 

2016ותנגודת לאינסולין

IvancovskyDana 

Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr. 

Revital Kariv

The association of dietary meat type and its cooking method with 

non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance

2007פרסום תרופות בעיתונות היומית בישראלר ענת קליין"ד, שי לין' פרופמנהל מערכות בריאותאילנהאלטמן דורון15

Altman DoronIlanaProf. Shai Linn, Dr. Anat KlinDr.ugs advertising in the israeli daily press

יעל לצר' פרופבריאות והתנהגות, תזונהעדיאלרון יוטל16

דפוסים תזונתיים של מטופלות עם הפרעת אכילה בולמוסית או בולמיה 

2013עם או בלי תסמונת אכילה לילית, נרבוזה

Elron YutalAdiProf. Yael Latzer

Dietary patterns of patients wihh binge eating disorder of bulimia 

nervosa with and without night eating synDr.ome

סהרהאלפקס26

בריאות סביבתית וגהות 

2021הקשר בין מנגן בדגימות דם ותפקוד קוגניטיבי בסקר לאומי מייצגר יונה אמסטר"דתעסוקתית

ElfaksSaharaDr. Yonah Amster

Association between blood Manganese and Cognitive Function in 

a National Representative Survey

2022

ניהול מערכות בריאות

2022

ניהול מערכות בריאות

תזונה בריאות והתנהגות28



בריאות הקהילהחנהאקונס17

שמואל ' פרופ, מיכה ברחנא' פרופ

' פרופ, ר יהונתן דובנוב"ד, רשפון

פורטנוב. בוריס א

הקשר בין חשיפה לזיהום אויר במהלך הריון לבין מדדי גדילה של הילוד בנפת 

2007-20092011חיפה בשנים 

AkonsHannah

Prof. Micha Barchana, Prof. 

Shmuel Rishpon, Dr. Jonathan 

Dubnov, Prof. Boris A Portnov

The relationship between exposure to air pollution during 

pregnancy and growth indices of newborns in haifa subdistrict 

2007-2009

ר משה משעלי"דמורןאקוס כרמל21

הקשר בין גורמים אישיותיים וסביבתיים להתנגדות לטיפול בקרב חולי סוכרת 

22019סוג 

Accos CarmelMoranDr. Moshe Mishali 

The relationships between personality variables and 

environmental factors and resistance to treatment among type 2 

diabetes patients

נעמי יוסמן' פרופ, רונית אנדוולט' פרופתזונה בריאות והתנהגותשריתאקרמן18

בקרב  (ניהוליים)הקשר בין מדד מסת גוף לבין תפקודים אקזקוטיביים 

2012מחקר מבוקר: מבוגרים

AkermanSarit

Prof. Ronit Endvelt, Prof. 

Naomi Josman

The relationship between body mass index (bmi) and executive 

functions among adults: controlled study

גרינברג-ר שולמית בראמלי"דניהול מערכות בריאותרחלארזי20

התאמת הכיסוי המימוני בביטוחי תרופות במערכת הבריאות בישראל 

2018בהתחשב בעלויות המאמירות של הטכנולוגיות הרפואיות

AraziRachel

Dr. Shulamit Brammli-

Greenberg

Ajusting insurance coverage for drugs in the Israeli health system 

considering the escalating cost of technology

יוכבד לויפר' פרופניהול מערכות בריאותאוריאתרוג19

גישות ותפיסות רופאי משפחה ופיזיותרפיסטים את הפיזיותרפיה האוטופדית 

2012בקהילה

EthrogOriProf. Yocheved Laufer

Attitudes and perceptions of family physicians and physical 

therapists regarding orthopedic physical therapy in the community

ר ליזה רובין"ד, שמואל רשפון' פרופאפידמיולוגיהקלין'גבארי1

תת גובה ומשקל יתר אצל ילדים , השוואה של שיעואי המצאות של תת משקל

- ושל הCDC 2000- שנים בעקומת גדילה של ה0-5ישראלים בין הגילאים 

WHO 20062011

Prof. Shmuel Rishpon, Dr. Lisa 

Rubin

Comparison of the prevalence rate of underweight shortness and 

overweight among israeli chilDr.en aged 0-5 years using the cdc 

2000 and the who 2006 growth charts

אדלסבורג-ענת גסר' פרופניהול מערכות בריאותאברהיםבדארנה25

כיצד גברים צעירים בחברה הערבית תופסים את הקשר בין דימוי גברי לבין 

והשפעתן של הרשתות החברתיות על שני , אלימות ונשיאת נשק ושימוש בו

2021היבטים אלה

BadarnaIbrahimProf. Anat Gesser-Edelsburg

How is the connection between the image of masculinity, violence 

and carrying and using firearms perceived by young men in the 

Arab Israeli population, and how are these perceptions influenced 

by social networks

ב

בריאות והתנהגות, תזונה



תזונה בריאות והתנהגותמאיהבוקאי2

רונית ' פרופ, ר חיים שפירא"ד

ר סימון וולפסון"ד, אנדוולט

חווית הכאב והתנהגות אכילה על פי תפיסתן של נשים הסובלות 

2016מפיברומיאלגיה

BukaiMaya

Dr. Haim Shapiro, Prof. Ronit 

Endvelt, Dr. Simon Vulfsons

Pain experience and eating behavior according to the 

comprehension of women who suffer from fibromyalgia

ענת גסר אדלסבורג' פרופניהול מערכות בריאותרשאבוקאעי17

איתור ואפיון הדרכים בהן מורים ויועצים מציגים להורים של תלמידי בתי ספר 

2018את עמדתם לגבי מתן טיפול תרופתי עבור הפרעת קשב וריכוז

BoukaiRashaProf. Anat-Gesser Edelsburg

Identifying and characterizing how teachers and counselors 

convey their recommendations to treat attetion deficit disorder 

with medication to parents

אופירבורגר26

בני נוער , הרכב גוף ורכיבי התסמונת המטבולית בילדים, הקשר בין מיןר גלית וינשטיין"ד, יעל לבנטל ' פרופ

מחקר אורך: מגווני מגדר/נדרים'ומבוגרים צעירים טרנסג

BorgerOphir

Prof. Yael Lebenthal, Dr. Galit 

Weinstein

The association between sex, body composition and metabolic 

syndrome components in transgender/gender diverse children, 

adolescents, and young adults: a longitudinal cohort study

גרינברג-ר שולמית בראמלי"דניהול מערכות בריאותמונאית'בח3

המתאם בין מצב חולי והערכה עצמית של בריאות והקשר לשימוש בשירותי 

2015בריאות

BkheetMonaDr. Shuli Brammli-Greenberg

The correlation between health status and self assessment of 

health condition and the relation to health services utilization

ר ריזאן סחניני"ד, מיכה ברחנא' פרופמנהל מערכות בריאותואילבטחיש14

בחינת מאפיינים של אשפוזים בבתי חולים כלליים הניתנים לטיפול במסגרת 

2017הקהילה בקרב ילדים מבוטחי מכבי שירותי בריאות באזור חיפה

BatheeshWail

Prof. Micha Barchana, Dr. 

Rizan Sakhnini

An examination of the Prof.erties of hospitalization in general 

hospital that could be provided in community among chilDr.en 

policyholders maccabi health services in haifa

רונית אנדוולט' פרופתזונה בריאות והתנהגותסילביהביאלוסטוצקי16

שינוי תפישה אישית בנושא תזונה והתנהגות בקרב גננות בעקבות הדרכה 

2017תזונתית במסגרת השתלמות לגנים מקדמי בריאות

BialostozkySilviaProf. Ronit Endvelt 

Personal perceptive change of nutrition and related behaviors of 

kindergarden teachers following participation in continuing 

education program for Health promotion in kindergarden

ברק-ר רוני אלרן"דתזונה בריאות והתנהגותירדןביגן21

לבחינת התערבות להפחתת הסטיגמה על  (Mixed methods)מחקר משולב 

2020השמנה בקרב אנשי מקצועות הבריאות

BiganYardenDr. Ronnie Elran-Barak

Mixed methods Research to examine intervention to reduce the 

stigma on obesity among health care workers

2016נשפעת ארגון ועיצוב המרחב הפיזי על התקשרות והדינאמיקה בטיפול תזונתיענת גסר אדלסבורג' פרופתזונה בריאות והתנהגותיעלבירמן טבת4

Tevet BirmanYaelProf. Anat Gesser - Edelsburg

Dieticians approaches and perspectives on the physical 

environment in influencing the dynamics with the patient

גלית וינשטיין' פרופאפידמיולוגיהשקדבכר 27

 מוח במבוגרים עם סוכרת MRIהקשר בין מזון אולטרה מעובד ומדדי הדמיית 

2מסוג 

BacharShakedProf. Galit Weinshtein

The Association Between Ultra Processed Food and Brain MRI 

Imaging Measures in Adults with Type 2 Diabetes2023

2022 תזונה בריאות והתנהגות



ר גילה רוזן"ד, יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותענבלבלוג5

הקשר בין פתולוגיות הקשורות עם הפרעות אכילה באמהות לבין יחסי האכלה 

2013עם תינוקן בגיל שנה

BalogInbal

Prof. Yael Latzer, Dr. Geila 

Rozen

The realationship between maternal pathology associated with 

eating disorders and observed feeding interaction with their one 

year old infant

קידום בריאותליובובבלין15

' פרופ, אפל-אורנה בראון' פרופ

שמואל אידלמן

בדיקת הקשר בין רמת האוריינות הבריאותית של מטופלים לבין איכות ההכנה 

2005לבדיקצת קולונוסקופיה

BalinLubov

Prof. Orna Baron - Epel, Prof. 

Shmuel EdelmanThe relationship between health literacy and quality of preparation

תזונה בריאות והתנהגותמיהבן אבו6

ר גל "ד, שירה זלבר שגיא' פרופ

רז-דובנוב

Child Characteristics as Predictors for BMI Reduction in Obesity 

Geroup Therapy2013

Ben AbuMaya

Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr. Gal 

Dubnov Raz

Child Characteristics as Predictors for BMI Reduction in Obesity 

Geroup Therapy

יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותשירבן יעיש7

הקשר בין פרפקציוניזם לבין שינוי בקצב האכילה בקרב אנשים שהשתמו 

2014"נוביסיטי"בהתקן 

Ben YaishShirProf. Yael Latzer

The realationship between level of perfectionism and change in 

eating pace among participants who used the nobesity device

יעל לצר' פרופשירןבנדלר20

קשר בין אירועי חיים טראומתיים בילדות להפרעת אכילה התקפית עם או בלי 

2019(NES)תסמונת אכילה לילית 

BendlerShiranProf. Yael Latzer

Relationship between childhood traunatic life events and 

pshychopathology for Binge Eating Disorders, with or without 

Night Eating Syndrome (NES)

קידום בריאותגולןבניסטי8

ר סלמאן "ד, אפל-אורנה בראון' פרופ

2013הסיבות לעישון בקרב מבוגרים צעירים במהלך השירות הצבאיזרקא

BenistiGolan

Prof. Orna Baron - Epel, Dr. 

Salman Zarka

Tobacco use among young adults in the israeli army a qualitative 

research study

2010הקשר בין שינוי בהתנהגויות בריאות בזמן היריון ומיקוד שליטהאפל-אורנה בראון' פרופאפידמיולוגיהמאגיבנר9

BannerMaggieProf. Orna Baron - Epel

The relationship between changes of health related behaviors 

during pregnancy and locus of control

19
דנהבר אילן

ר יניב "ד, אפל-אורנה בראון' פרופ

ריינגוורץ

הקשר בין השתתפות ברשת ערים בריאות למדדי בריאות התנהגותיים בקרב 

הערים הגדולות בישראל

Bar IlanDana 

Prof. Orna Baron - Epel, Dr. 

Yaniv Rainwarts

The relationship between participation in a healthy cities network 

and behavioral health measures among the largest cities in Israel

22
רותבר נתן

תזונה בריאות והתנהגות
ר איתן גור"יעל לצר וד' פרופ

-חוויית ההנקה בקרב נשים הסובלות מאנורקסיה נרבוזה מהסוג ההתקפי

2020היטהרותי ובולימיה נרבוזה

Bar NathanRuth

Prof. Yael Latzer and Dr. Eitan 

Gur

The experience of breastfeeding in women suffering from 

Anorexia Binge Purge or Bolemia Nervosa

גיורא פילר' פרופ, רפאל כראל' פרופאפידמיולוגיהאינהברודסקי10

השוואת חומרת התסמונת  - Obstructive sleep apnea (OSA)תסמונת 

2012וגורמי הסיכון לה בין גברים יהודים לבים גברים ערבים בצפון הארץ

2019

תזונה בריאות והתנהגות

ניהול מערכות בריאות



BrodskyInna

Prof. Rafael Carel, Prof. Giora 

Pillar

Obstructive sleep apnea ( osa) comparison of synDr.ome severity 

and risk factors between adult jewish and arab males in northern 

israel

ניהול מערכות בריאותעינבברוק11

, אמיר קוגלמן' פרופ, ר ליאורה אור"ד

ר אנה זיסברג"ד

 בתי חולים 4-גורמי סיכון לארועים יטרוגניים במחלקות טיפול נמרץ ילודים ב

2005-20062010, בישראל

BrockEinav

Dr. Liora Ore, Prof. Amir 

Kugelman, Dr. Anna Zidberg

Risk factors for iatrogenesis in 4 neonatal intensive care units in 

israel 2005-2006

שגיא-שירה זלבר' פרופאפידמיולוגיההילהברמן24

הקשר בין איכות שינה ירודה ומשך שינה לא תקין לבין מחלת כבד שומני לא 

אלכוהולי

BermanHilaProf. Shira Zelber-Sagi

The association of poor sleep quality and abnormal sleep duration 

with non-alcoholic fatty liver disease

רונןברנד18
אפידמיולוגיה

חאלד ' פרופ, שגיא-שירה זלבר' פרופ

כרכבי

 והקשר 2היפרגליקמי בחולי סוכרת מסוג -חסמים להיצמדות לטיפול פומי אנטי

2018מחקר חתך בקרב שלוש תת אוכלוסיות בישראל: לשיעור היצמדות

BrandRonen

Prof. Shira Zelber-Sagi and 

Prof. Khaled Karkabi

Barriers to adherence with oral anti-hyperglycemic medications 

and their correlation with adherence rate: a cross sectional study 

in three sub-populations in Israel

2015חסמים חברתיים ודילמות של אימהות מיניקות ושחוו הנקהאפל-אורנה בראון' פרופמחקר מקדיםאלהברקוביץ12

BerkovichEllaProf. Orna Baron - EpelSocial barriers and dilemmas of breastfeeding mothers

ר ליאורה אור"דאפידמיולוגיההאשםבשארה13

שיעורי : 2005-2010: שחפת סמויה בקרב עולים מאתיופיה לנפת צפת

2012השוואה בים שתי גישות מעקב- השלמת טיפול ועלויות 

BisharaHashemDr. Liora Ore

Latent tuberculosis infection among ethiopian migrants to zefat 

sub district 2005-2010 : teratment completion rates and costs a 

comparative study

2020בנוגע להידבקות בברוצילוזיס בקרב האוכלוסייה הערבית תפיסות פטליסטיותאפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותמראםבשארה ניגם 23

Bishara Nijem MaramProf' Orna Baron-Epel

Fatalistic conceptions of infection with brucellosis in the Arab 

population

רונית אנדוולט' פרופקידום בריאותסוהאבאנם'ג12

: חסמים ומניעים לעיסוק בפעילות גופנית אצל ילדים עם תסמונת דאון בישראל

2020מנקודת מבטם של ההורים

GhanemSohabProf. Ronit Endwelt

Barriers and motivations for physical activity in children with Down 

syndrome in Israel: from the parents' point of view

מנהל מערכות בריאותרשאאנם'ג8

ר רביע "ד, מיכה ברחנא ' פרופ

חלאילה

 - 2016, שחיקה בקרב אחיות אחראיות מחלקה בבתי חולים בצפון הארץ 

2017דמוגרפיים-היקף וקשר עם מאפייני עבודה ומאפיינים סוציו

GhaneemRasha

Burnout among head nurses of wards in hospitals located in 

northern israel 2016 : scope implications and links to work and 

sociodemographic characeristics

מנפרד גרין' פרופניהול מערכות בריאותדלאלבארין'ג1

, מאפייני התוקפים, שכיחות תופעת האלימות כלפי עובדי מערכת הבריאות

חולים גריאטרי -וזאת בבית, וההשפעות שלה על העובדים, גורמי סיכוןלתופה

2012חולים כללי-בהשוואה לבית

2021

ג



JbarinDlalProf. Manfred Green

The frequency of violence towards workers in the healte system 

characteristics of the assailants risk factors of the phenomenon 

and its effects on workers in a geriatric hospital compared to a 

general hospital

שמואל רשפון' פרופניהול מערכות בריאותראיפהבארין'ג2

ידע ועמדות על החיסונים המומלצים לעובדי בריאות בקרב עובדי בריאות 

2014ם"במרכז רפואי רמב

JabareenRaaifaProf. Shmuel Rishpon

Knowledge and attitudes towards healthcare recommended 

vaccination among healthcare workers at rambam medical center

ר מיה נגב"דניהול מערכות בריאותאיהםגוטאני13

ידע ומודעות לגבי שינוי אקלים בקרב צוות סיעודי ורפואי במערכת הבריאות 

2021בישראל

GotaniAihamDr. Maya Negev

Knowledge and awareness of climate change among nursing and 

medical staff in the health system in Israel

2019הקשר בין הפרעת ריכוז וקשב לבין השמנהבוקר-ליטל קינן' פרופבת אלגולדשטיין10

GoldsteinBat ElProf. Lital Keinan-Boker

The association between attention deficit and hyperactivity 

disorder and obesity 

יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותעינתגולדשטיין3

לאכילה איטית על שינוי התנהגות אכילה " נוביסיטי"השפעת השימוש בהתקן 

2014תפקיד האימפולסיביות: והרגלי אכילה

GoldshteinEinatProf. Yael Latzer

The influence of the nobesity slow bite device on eating behavior 

and eating habits the role of impulsivity

תזונה בריאות והתנהגותרעותגולדשמידט מויאל4

ר רויטל "ד, שירה זלבר שגיא' פרופ

2014הרגלי אכילה וכבד שומני שאינו אלכוהולי, הקשר בין חרדה מצבית ותכונתית קריב

Goldshmidt-MoyalReut 

Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr. 

Revital Kariv

The Association between State and Trait Anxieties, Dietary 

Patterns and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

2015סקר חתך תיאורטי ואנליטי- תפקוד קוגניטיבי של חולים במחלת קרוהן ר רונית אלמוג"דאפידמיולוגיהדניאלגולן5

GolanDanielDr. Ronit Almog

Cognitive function of patients with crohns disease a cross 

sectional study

זהבי-ר ענת דרך"דניהול מערכות בריאותנדיהגולפנשטיין6

בחינת אסטרטגיות עבודה הרגשית של אחיות מול - ? לכל מטופל מגיע חיוך

2012מתוך פרספקטיבה של תאוריית הייחוס, מטופלים

GolfinshteinNadyaDr. Anat Drach - Zahavy

Caring with a smile ? An attribution theory perspective to 

emotional labor in patient provider encounters

יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותטליהגלזר7

התפקיד של פעילות התנדבותית בקרב : הקשר בין זהות לבין פתולוגיית אכילה

2013מתבגרות דתיות לאומיות

GlazerThaliaProf. Yael Latzer

The relationship between identity and disordered eating the role of 

voluntteering among national orthodox female adolescents in 

israel

ליאורה אור' פרופמרינהגנויאניק

ידע ועמדות של רופאים ראשוניים בישראל כמנבאים עשייה וכוונת שימוש 

אבחון וטיפולבמחלות כרוניות, בבדיקות גנטיות למניעה

2021 14

ניהול מערכות בריאות

תזונה בריאות והתנהגות



GnoyanicMarinaProf. Liora Ore

Are primary care Israeli Physicians' knowledge and attitused 

toward clinical genetics predict their use and intemt to use genetic 

testing for the prevention, diagnosis and teratment of chronic 

diseases

2018עמדות ותפיסות של נשים ערביות לגבי משך תקופת הנקהרונית אנדוולט' פרופקידום בריאותביאןגראבה טאטור9

Gharaba TatourBayanProf. Ronit Endevelt

Attitudes and perceptions of arab women regarding continued 

breastfeeding

אפל-אורנה בראון' פרופטליהרביב-גרוסמן11

נקשר בין הרגלי תזונה ופעילות גופנית ובין אינדקס מסת גוף בקרב מתבגרים 

בישראל

Grosman- RavivTaliaProf. Orna Baron-Epel

The relationship between Nutritional Behaviors and Physical 

Activity to Body mass index in Youth

ניהול מערכות בריאותאמירהדאהר אגבריה1

ליטל קינן ' פרופ, ר יעקב רוזנפלד"ד

בוקר

מהם הגורמים המשפיעים על עמדות כלפי אימוץ ועל חסמים לאימוץ בקרב 

2011?יהודים ומוסלמים הסובלים מבעיות פוריות בישראל

Dahar-AgbariehAmira

Dr. Yaakov Rosenfeld,  Prof. 

Keinan -Boker Lital

Attitudes toward adoption adoption and barriers to adoption 

among jews and muslims treated for fertility problems in israel

ר רונית אלמוג"דפיראסדאוד2

 Klebsiella Pneumoniae- גורמי סיכון וקבוצות בסיכון לנשאות חיידק ה

Carbapenemase2015

DaoudFirasDr. Ronit Almog

Kpc klebsiella pneumoniae carbapenemase risk factors and high 

risk groups

עמדות הצוות הסיעודי בנוגע להנחיות העבודה במהלך משבר הקורונהענת גסר אדלסבורג' פרופרעיהדואק13

DuekRaayaProf. Anat Gesser - Edelsburg 

Covid-19 infection control guidelines as perceived by Israeli 

nursing staff during the pandemic

אפל-אורנה בראון' פרופינהדובדבני

זיהוי דרכי פעולה אופטימליות ליצירת תכניות התערבות בחברה החרדית 

בישראל למניעת היפגעות ילדים בלתי מכוונת

DouvdevanyYanaProf. Orna Baron - Epel

Identification of optimal intervention programs methods for  child 

injury prevention in Ultra-Orthodox community in Israel

ליזה רובין' פרופאכרםדלאשה

בחינת הגורמים המשפיעים על החלטת האישה היולדת לקבל או לדחות 

הרדמה אפידורלית

DallashehAkramProf. Liza Rubin

Examining the factors affecting the maternity women's decision to 

accept or reject epidural anesthesia

אפל-אורנה בראון' פרופבריאות הקהילהחיאתדבאח עואודה 10

הקשר בין אמונה פטליסטית לבין ניהול הטיפול  העצמי בקרב חולי סוכרת 

2021 המגיעים למרפאה בקהילה2מסוג 

Dabbah AwawdeHayatProf. Orna Baron - Epel

The relationship between fatalistic beliefs and the management of 

self-care among type 2 diabetics who come to a community clinic

תזונה בריאות והתנהגותיעלדבוש3

סופיה ' פרופ, רונית אנדוולט' פרופ

איש שלום

 ומדדי איכוצת חיים בקרב גברים עובדי תעשיות Dהקשר בין רמות ויטמין 

2011עתירות ידע בישראל

14

2022 קידום בריאות

11

2022 קידום בריאות

2021

2021ניהול מערכות בריאות

2019

אפידמיולוגיה

ד

תזונה בריאות והתנהגות

14

ניהול מערכות בריאות



DabushYael

Prof. Ronit Endvelt, Prof. 

Sophia Ish Shalom

The relationship between vitamin d levels anf quality of life among 

men workers in high-tech industries in israel

ניהול מערכות בריאותליאתדיזנגוף ממונטוב12

ר שרון "ד, ליטל קינן בוקר' פרופ

אלרעי פרייס

הערכת איכות ובטיחות של הקושי הצפוי בביצוע צנרור הקנה במסגרת מרפאת 

ניתוח -בהשוואה למרפאת טרום, רפואה-ניתוח הנעשית באמצעות טלה-טרום

2021מסורתית
Dizengoff 

MamontovLiat

Prof. Lital Keinan-Boker, Dr. 

Sharon Alroy Preis

Quality and safety of intubation difficulty in telemedeicine 

compared to the standard of-care in pre-operative clinic

תזונה בריאות והתנהגותמוריהדמארי4

יהודה ' פרופ, שירה זלבר שגיא' פרופ

חוברס

המצאות חרדה מצבית הקשורה באכילה בקרב חולי מחלות מעיים דלקיות 

2016והערכת הקשר שלה עם הגבלת מזונות ומאפייני המחלה

DamariMoriya

Prof. Shira Zelber-Sagi, Prof. 

Yehuda Chowers

Prevalence of state anxiety related to eating in patients with 

lnflammatory bowel disease and its association with foods 

restriction and disease characteristics

ר שרון שניטמן"דתזונה בריאות והתנהגותגליהדניאלי9

בחינת הקשר בין ציפיות של אלכוהול בשילוב עם משקאות אנרגיה ודפוסי 

2018שתייה שונים בקרב סטודנטים

DanieliGaliaDr. Sharon Sznitman

Examining the relation between expectancies of alcohol combined 

with energy drinks and different drinking petterns among 

university students

2012ל"השפעת רעש רקע על מדדי דיוק ויעילות של תבחין סריקת השמיעה בצהרפאל כראל' פרופתעסוקתית-סביבתיתסרגיידנילוב5

DanilovSergeiProf. Rafael Carel

The effect of ambient noise on accuracy and efficacy measures of 

hearing screening test in idf

ענת גסר אדלסבורג' פרופתזונה בריאות והתנהגותענבלדרוקר 6

בחדרי כושר , פעילים גופנית, זיהוי ואבחון העמדות והתפיסות בקרב בוגרים

2016בישראל באשר לשימוש בתוספי תזונה

Dr.ukerInbalProf. Anat Gesser - Edelsburg

Ldentifying and diagnosing attitudes and perceptions among 

physically active adults in israeli gyms regarding the usage of 

dietary supplements

שירה זלבר שגיא' פרופתזונה בריאות והתנהגותגליהדרור לביא7

תפיסת המחלה ותחושת מסוגלות עצמית לשינוי אורחות חיים , הערכת ידע

2014בקרב חולי כבד שומני והקשר לתבנית אכילה וביצוע פעילות גופנית בפועל

Dr.or-LaviGalitProf. Shira Zelber-Sagi

Evaluation of the knowledge illness perception and self afficacy of 

nafld patients regarding lifestyle modification and association with 

pattern of eating and physical activity

2015קשר בין הדדיות וסביבה חברתית לבין בריאותם של חולי סוכרתאפל-אורנה בראון' פרופאפידמיולוגיהשנידרעי8

DerhyShanyProf. Orna Baron - Epel

The relationship between reciprocity social environment and the 

health of diabetics

זהבי-ר ענת דרך"דניהול מערכות בריאותמריםהוארי1

גם כאשר , מנהיגות מעצבת ממריצה להקשה לעבודה וטיפול ממוקד בחולה

2010דרישות בעבודה גבוהות

HawariMiriamDr. Anat Drach - Zahavy

Transformational leadership boosts work engagement and patient 

centered care also when job demands are high

דוד בדר' פרופ, ר ליאורה אור"דאפידמיולוגיהמעייןהובר2

בית , הקשר בין זמן הרישום למעקב הריון וערך אינדקס טיפול רפואי לבין פגות

2010-20112012, חיפה, החולים בני ציון

ה



HuberMaayanDr. Liora Ore ,Prof. David Bader

The relation between timing of registration to prenatal care and 

kessner index to preterm birth bnei zion hospital haifa 2010-2011

רונית אנדוולט' פרופתזונה בריאות והתנהגותנוריתקליפר-הומינר3

הורים וילדים לגבי , עמדות ותפיסות של צוות החינוך בבית הספר, זיהוי ידע

2017תכנית ההזנה בבתי ספר יסודיים בישראל

Houminer KleparNouritProf. Ronit Endvelt

Ldentifying the knowledge attitudes and perceptions of school 

staff parents and chilDr.en regarding the school lunch program in 

elementary schools in israel

2018רמת המודעות והנכונות להתחסן בקרב סטודנטים בישראל - HPV-מחקר במנפרד גרין' פרופמחקר מקדיםייאון'גהונג 6

HongJiyeonProf. Manfred Green

Researching HPV-, HPV vaccine related knowledge and 

vaccination intentions among college students in Israel

ר יובל קאופמן"ד, ר ליאורה אור"דאפידמיולוגיהיעלהראל הוד4

תהליך ומשך האבחון בקרב הנשים , שיעור היארעות אנדומטריוזיס בנפת חיפה

2009-20112013המאובחנות בנפת חיפה 

HodYael

Dr. Liora Ore, Dr. Yuval 

Kaufman

Lncidence and diagnostic process until surgical confirmation of 

endometriosis in northern israeli women an insight into the 

diagnostic delay and potential causes 2009-2011

אפידמיולוגיהגילהררי5

שירה זלבר ' פרופ, מנפרד גרין' פרופ

שגיא

השוואה הקשר בין פעילות גופנית השעות העבודה לבין פעילות גופנית בשעות 

2012הפנאי כגורם סיכון לתמותה ממחלות לב ותמותה כללית

HarariGil

Prof. Manfred Green, Prof. 

Shira Zelber-Sagi

Comparison of occupational physical activity and leisure time 

physical activity as risk factors for mortality from all causes and 

lschemic heart disease

קידום בריאותימאמיוהבי1

ר שרון "ד, רונית אנדוולט' פרופ

שניטמן

אורחות חיים ושיעורי השמנה , הסיבות לביצוע ניתוח בריאטרי בהקשר תרבותי

בהשוואה לשיעורי השמנה וניתוחים , בקרב האוכלוסייה הדרוזית בכרמל

חברי קופת חולים מאוחדת בין השנים , בריאטריים בקרב יהודים בכרמיאל

2010-20142017

WhabyYmame

Prof. Ronit Endvelt ,Dr. Sharon 

Sznitman

Carrying out bariatric surgery in the context of culture way of life 

and obesity rates among the Dr.uze community on mount carmel 

compared to obesity and bariatric surgery rates among the jewish 

population in carmiel members of meochedet ( health 

maintenance organization ) between the years 2010-2014

ר גילה רוזן"ד, יעל לצר' פרופחןוינר

על הרגלי האכילה , השפעה הדרכה מקצועית לאימהות לילד ראשון לאחר לידה

וההאכלה של תינוקן בגיל שנה

WienerChen

Prof. Yael Lazer, Dr. Geila 

Rozen

The effect of professional parental training after birth for first time 

mothers, on eating and feeding habits of their one-year-old 

infants: a controlled study

שלומית פז' פרופ, ר גלית וינשטיין"דמחקר מקדיםשירזורד2

 50טמפרטורת סביבה גבוהה והסיכון לשבץ בישראל בריץ בקרב מבוגרים בני 

2019שנים ומעלה

ו

2021בריאות והתנהגות, תזונה 3



VeredShiraz

Dr. Galit Weinshtein, Prof. 

Shlomit Paz

High ambient temperature and stroke risk during summer among 

Israeli individuals aged 50 years and above

שרון שניטמן' פרופאפידמיולוגיהשאדיהוהר'זגאירה אבו ג13

המנבאים את הדביקות לטיפול בקנאביס רפואי בקרב חולי / הגורמים הקשורים

2022סרטן

ZgairyShadiaProf. Sharon Sznitman

What are the factors related to medical Cannabis adherence 

among cancer patients?

יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותעדיתה'בז-זהר1

מחקר עוקבה : טיפול כפוי באנורקסיה נרבוזה בישראל תוצאות קליניות והיענות

2013רטרוספקטיבי

Zohar-BejaAditProf. Yael Latzer

Compolsury treatment for anorexia nervosa in israel clinical 

outcomes and compliance a retrospective cohort study

2021השלכות ומדיניות הטיפול: הבנת מנגנונים של נוירופתיה סוכרתית כואבתמיכל גרנות' פרופ, ר זיידס יצחק"דניהול מערכות בריאותרבאבזובידאת 8

ZubiedatRabab

Dr. Itzhak Zaidise, Prof. Michal 

Granot

Understanding Mechanisms of Painful Diabetic Neuropathy: 

Implications and Treatment Policies

חגי לוין' פרופ, ר מיה נגב"דתמרזוהר 9

אמון במדיניות הקורונה בקרב אנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור בישראל 

מחקר חתך: במהלך הגל הראשון

ZoharTamar 

Dr. Maya negev, Prof. Hagai 

Levine

Trust in COVID-19 policy among public health professionals in 

Israel during the first wave of the pandemic: A cross-sectional 

study

יעל לצר' פרופ, ר גילה רוזן"דתזונה בריאות והתנהגותליאוראגמון-זוסמן2

הקשר בין הדרכה טרום לידתית על פי שיטת דנסטן או גישת סאטר ותפיסת 

2012מחקר השוואתי מבוקר: האם את תינוקה בחודשיים הראשונים לחיים

Zussman-AgmonLior

Dr. Geila Rozen, Prof. Yael 

Latzer

The effect of antenatal training programs ( the dunstan baby 

language vs the ellyn satter approach) on the mothers perception 

of har baby during the first two months of life ( controlled trial)

אפידמיולוגיהמרינה(זיק)זוסמן 3

ר איזבלה "ד, רפאל כראל' פרופ

שי לין' פרופ, קרקיס

 - Work Ability Index)בדיקת יישום השימוש בשאלון לקביעת כושר עבודה 

WAI) 2008באוכלוסיית אחיות בישראל

ZusmanMarina

Prof. Rafael Carel, Dr. Isabella 

Karakis, Prof. Shai Linn

Evaluation of the utilization of the work ability index ( wai) 

questionnaire in nurses in israel

2018ניהול הטיפול בהשמנת יתר חולנית בקרב רופאי משפחהברק-ר רוני אלרן"דניהול מערכות בריאותאלהאםזועבי6

ZoabiElhamDr. Roni Elran-BarakManagement of morbid obesity among family physicians

אפל-אורנה בראון' פרופמנהל מערכות בריאותדאן'וגזועבי5

הקשר בין מעורבות משטרתית מוגברת לבין חגירת חגורות בטיחות בישובים 

2017ערבים בצפון ישראל

ZoabiWijdanProf. Orna Baron - Epel

The association between the increase of police involvement and 

the use of safety restraints among arab communities who live in 

the south of israel

'גיל האבחון ונסיבות גילוי לקות שמיעה בקרב אוכלוסיית תלמידי כתה אליזה רובין' פרופויאםזועבי11

ז

אפידמיולוגיה

2022ניהול מערכות בריאות



ZoabiWeamProf. Liza Rubin

Age of diagnosis and circumstances of detection of hearing 

impairment among the population of first grade students

יעל לצר' פרופ, ברק-ר רוני אלרן"דיאראזהרה זייתון12

Experiences of weight stigma among Arab and Jewish bariatric 

surgery candidates in Israel: Associations with internalization of 

weight-bias

ZahraYara

Dr. Roni Elran-Barak, Prof. 

Yael Latzer

: סטיגמה על רקע משקל בקרב ערבים ויהודים המועמדים לניתוח בריאטרי

הקשר עם הפנמת סטיגמת משקל

קידום בריאותחןזרצקי4

' פרופ, ענת גסר אדלסבורג' פרופ

אפל-אורנה בראון

בדיקת ההשפעה של נושאים בריאותיים על עמדות וכוונות התנהגותיות של 

חינוך-על פי גישת בידור" - האלופה"בני נוער באצמעות סדרת טלוויזיה 

ZareckiChen

Prof. Anat Gesser - Edelsburg, 

Prof. Orna Baron - Epel 

Testing the impact of health issues on attitudes and behavioral 

intentions of adolescent through tv series haalufa according to the 

entertianment education approach

אפל-אורנה בראון' פרופאיילהק יהודה"ז7

מרכיבים המעודדים ומעכבים הפעלה ויישום של תוכניות התערבות לקידום 

בריאות בבתי ספר יסודיים בישראל

Zak YehudaAyalaProf. Orna Baron - Epel

Components that encourage and delay the operation and 

implementation of intervention programs for health promotion in 

elementary schools in Israel

מורןלרנר-זקן10

ישי ' פרופ, אפל-אורנה בראון' פרופ

ניסוי רנדומלי מבוקר: שיפור החוויה הרפואית של משפחות המטופלים ומלוויהםלכטר

Zaken-LernerMoran

Prof. Orna Baron - Epel, Prof. 

Jesse Lachter

Enhancing the medical experience of escorts of patients for 

endoscopic procedures: A prospective randomized controlled trial

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותעיסאחאג1

ח "שכיחות תופעת האלימות כלפי רופאין ואחיות והגורמים לו בקרב עובדי בי

2007האנגלי בנצרת

HagEisa Prof. Orna Baron - Epel

Violence phenomenon incidence toward doctors and nurses and 

causes to violence among employees of nazareth hospital

מנפרד גרין' פרופניהול מערכות בריאותהלאאזם'ח19

בחינת ההבדלים בעמדות אודות השימוש בקנאביס רפואי בקרב מטופלים 

2020אונקולוגיים יהודים וערבים

KhazemHalaProf. Manfred Green 

Examining the differences regarding attitudes related to the use of 

medical cannabis among Jewish and Arab oncology patients

ניהול מערכות בריאותלובנאחאפי2

ר בשארה "ד, אפל-אורנה בראון' פרופ

בשאראת

האם מתן ייעוץ של רוקח בזמן שחרור ממחלקות אשפוז משפר את ההיעונת 

2012?של חולי לב לטיפול התרופתי

HafiLubna

 Prof. Orna Baron - Epel, Dr. 

Bishara Bisharat

Does providing fharmacist counseling to cardiac patients in israel 

prior to discharge from hospital conttribute to increasing patients 

medication compliance

2006הגורמים המשפיעים על הנוער במגזר הערבי בישראל להתחיל לעשןאפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותאימאןאזי'חג3

2022תזונה בריאות והתנהגות

ח

מחקר מקדים

2012

אפידמיולוגיה

2021

2022ניהול מערכות בריאות

2022



HijaziEman Prof. Orna Baron - Epel

Factors that influence smoking initiation in arab adolescents in 

israel

ניהול מערכות בריאותעתאבחגאזי4

, ר ליזה רובין"ד, מנפרד גרין' פרופ

ר גלית שריג"ד

מי מבקש בדיקת סקר לקרישיות יתר במסגרת בדיקות תקופתיות והאם 

2013?הבדיקה משפיעה על ההתנהגות הבריאותית של אותו אדם 

HijaziEtab

Prof. Manfred Green, Dr. Lisa 

Rubin, Dr. Galt Sarig

Who Requests Thrombophilia Screening at Periodic Medical 

Examinations and Does the Screening Affect Health Related 

Behavior?

ענת גסר אדלסבורג' פרופקידום בריאותרנאאזי'חג13

מיתוג האין אונות ומיצובה של : גלולת הפלא (Viagra)תרופת הוויאגרה 

2017חינוך-הוויאגרה כפתרונה באמצעות בידור

HijaziRanaProf. Anat Gesser - Edelsburg

The magic pill the barnding of impotence and the positioning of 

viagra as its solution through edutainment

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותטליחודק12

בדיקת הקשר בין תחושת מסוגלות עצמית של יולדת לבין שימוש באלחוש 

2006אפידורלי

KhodakTali Prof. Orna Baron - Epel

Analysing the connection between the self efficacy of the laboring 

women and use of the epidural analgesia

2013השפעת מערכת ממוחשבת על היארעות טעויות בחלוקת תרופותר יצחק זיידיס"ד, שי לין' פרופניהול מערכות בריאותאוסאמהחוסין5

HusseinOsamah

Prof. Shay Linn, Dr. Itzhak 

Zaidise

The effect of computerized physician order entry on the incidence 

of errors in medication dispensing

שרון שניטמן' פרופשירותי בריאות נפשמדחת חוסין22

בדיקת הקשר בין מוצא אתני לבין שימוש באלכוהול בקרב מתבגרים עם 

2021פגיעות עצמיות ובסיכון אובדני גבוה בישראל

HusseinMedhatProf. Sharon R. Sznitman

Examining the Association between Ethnicity and Alcohol Use 

among Adolescents with Self- Harm Events and at High Suicidal 

Risk in Israel

פג- לבין תוצאי בריאות בפגים ובמדדים של קשר הורהNIDCAPת הקשר בין שימוש בשיטליזה רובין' פרופומאנה'גורי'ח23 2021

KhouryJomana Prof. Lisa RubinThe relationship between NIDCAP use and health outcomes in premature babies and parent relationship

ר שולי בראמלי גרינברג"דניהול מערכות בריאותנסריןול'ורי נח'ח14

הקשר בין פעולות אופרטיביות ברמת המחלקה לבין מדדי ביצוע במחלקת 

2017ם"ג וניתוחי ראש וצוואר בבית החולים רמב.א.א

Khoury NakhoulNisreenDr. Shuli Brammli-Greenberg

The linkage between hospital department level's operative actions 

and performance measures in department of ENT and Head and 

Neck Surgery at Rambam Hospital

תזונה בריאות והתנהגותואן'נגורי משמום'ח18

ר ראוי "ד, שירה זלבר שגיא' פרופ

2020אלכוהולי-הקשר בין בשר אדום ומיקרוביום בקרב מבוגרים חולי כבד שומני לאחזאן

Khoury ShamshoumNajwan

Proכ. Shira Zelber-Sagi, Dr. 

Hazan Rawi

The Relationship between Red Meat and the Microbiome among 

Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease

ר פבל גולדשטיין"דסוארטיב'ח

על , ההשפעה הסינרגטית של הגריה החושית בחדר סנוזלן ותמיכת המטפל

בקרב האוכלוסייה המבוגרת המתגוררת , הכאב ועל בריאות הפיזית ומנטאלית

בבתי אבות

2022 ניהול מערכות בריאות 25
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KhatibSewarDr. Pavel Goldstein

The synergistic effect of sensory stimulation during Snoezelen 

room therapy and therapist's support on pain and the physical and 

mental health of the older adults living in nursing homes.

2014מחקר המצאות השוואתי: אורטוקסיה בסטודנטים למדעי התזונה בישראליעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותטלחייקין6

HaikinTalProf. Yael Latzar

Orthorexia in israeli nutrition students comparative prevalence 

study

ניהול מערכות בריאותשקמהחכם7

, יהונתן חסין' פרופ, ר ליאורה אור"ד

2011 כגורם פרוגנוסטי בחולים עם תפקוד ירוד של החדר השמאליCorinהאנזים ליטל קינן בוקר' פרופ

HachamShikma

Dr. Liora Ore, Prof. Yonathan 

Hasin, Prof. Lital Keinan - Boker

Prognostic value of corin patients with left ventricular systolic 

dysfunction 

אפל-אורנה בראון' פרופניהול מערכות בריאותמירבתטיב'חכרוש ח8

הקשר בין אמונות בריאות ואמונות פטליסטיות של ההורים והשגחה הורית 

2017בישראל במחוז צפון'  ש1-3למניעת תאונות בית בקרב ילדים בגיל 

Hakrosh KhatibMervat Prof. Orna Baron - Epel

The relationship between parents healthy and fatalistic beliefs and 

between parental supervision toward preventing household 

accidents among chilDr.en aged 1-3 in israels northern district

ליזה רובין' פרופאפידמיולוגיהענאיהחלבי20

הסוג וממוצע שעות השהייה במסגרות הטיפוליות על , השפעות גיל הכניסה

 באוכלוסייה הדרוזית בכפרים דלית אל 3התפתחות השפה בקרב ילדים בני 

2021כרמל וירכא

HalabyInaiaProf. Lisa Rubin

The Influences of Entering Age, Type, and Average Hours of Day 

Care, on the Linguistic Development in Three-Year-Old Druze 

Children from Daliat El-Carmel And Yarka Villages 

2021קנאביס רפואי וסטיגמה מחקר איכותני בקרב חולי כאב כרונירן-ר שאול לב"ד, שרון שניטמן' פרופניהול מערכות בריאותאמאניחליחל24

HulaihelAmani

Prof. Sharon R. Sznitman, Dr. 

Shaul Lev-Ran

Medical Cannabis and Stigma a Qualitative Study with Chronic 

Pain Patients

אורנה בראון אפל' פרופקידום בריאותרנאחמאדה דראושה21

אפיון חסמים וגורמים מאפשרים ביצוע פעילות גופנית בקרב נשים ערביות מעל 

2021בצפון ישראל, 20גיל 

Hamade DarawshaRanaProf. Orna Baron-Epel

Characterization of barriers and factors enables physical activity 

to be performed among Arab women over the age of 20 in 

northern Israel

בוקר-ליטל קינן' פרופניהול מערכות בריאותחאתםחמוד17

מנבאים , היארעות: תוצאי בריאות בלתי רצויים במחלימות מסרטן השד

2020וההשפעה על איכות החיים

Hamood HatemProf. Lital Keinan-Boker

Adverse conditions in breast cancer survivors: Incidence, 

determinants, and effect on quality of life

מנפרד גרין' פרופ, ר רונית אלמוג"דבריאות סביבהרולאחמוד9

ראיות לאחר אוטם חד בשריר הלב והשפעתה על -היענות לתרופות מבוססות

2013התמותה מכל הסיבות

2022 ניהול מערכות בריאות 25



HamoodRola

Dr. Ronit Almog, Prof. Manfred 

Green

Adherence to evidence based therapy after acute myocardial 

infarction and its impacton all cause mortality

אפל-אורנה בראון' פרופניהול מערכות בריאותכמיליהחמזה10

אפיון הגורמים הקשורים למידת היענות לשימוש בשירותי בריאות ומדדי איזון 

2017סוכר בקרב חולי סוכרת בישראל

HamzaKamelia Prof. Orna Baron - Epel

Association of factors contributed to health services utilization and 

glycemic balance in diabetic patients in israel

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותאחלאםחמיס11

מקודת מבט של אנשי מפתח במועצות , גורמים לתאונות דרכים במגזר הערבי

2012המקומיות ובעיריות

KhamisAhlam Prof. Orna Baron - Epel

Causes for traffic collisions among the arab population as 

perceived by public officials in municipal councils

גרינברג-ר שולי ברמלי"דמחקר מקדיםלימורחן16

ג "השפעת מודל אחות מנהלת מקרה על מדדי שירות וביצוע במחלקת אא

2019ם"ניתוחי ראש צוואר בבית חולים רמב

ChenLimorDr. Shuli Bramli-Grinberg

The impact of case manager nurse model on service and 

performance measures in the Otolaryngology Head and Neck 

Surgery Department at Rambam Medical Center

נסריןחנא15

קידום בריאות

אפל-אורנה בראון' פרופ

, 18הקשר בין עישון נרגילה ומשקל גוף בקרב גברים ערבים  מעל גיל 

בכפרים וערים ערבים באזור הגליל תחתון בצפון, היושבים בבתי קפה
2019

HannaNasreenProf. Orna Baron-Epel

The relationship between nargila smoking and body weight among 

Arab men over 18 years old, who sit in coffee shops, in Arab 

ביקורת -מחקר מקרה: פרמטרים שקשורים לתסמונת מטבולית כגורם סיכון לטרשת נפוצהשגיא-שירה זלבר' פרופהדסארד חרדון

Arad HardoonHadasProf. Shira Zelber-Sagi Metabolic syndrome-related components as potential risk factors for multiple sclerosis: a case-control study

2018מחקר חתך ואורך: פעילות גופנית ותפקוד קוגניטיבי באוכלוסיה מבוגרתר גלית וינשטיין"דאפידמיולוגיהטלגפני גל 7

Gafni Gal TalDr. Galit Weinshtein

Physical activity and cognitive function in elderly Europeans: a 

cross-sectional and longitudinal study

2017הקשר בין אוריינות בריאותית מתמטית לבין תוצאי בריאות בחולי סוכרתר עדו גל"ד, רונית אנדוולט' פרופקידום בריאותיערהטולדנו1

ToledanoYaaraProf. Ronit Endvelt, Dr. Ido Gal

The relationship between numeracy and health outcomes in 

diabetic patients

2014עמדותך ותפיסות של רופאי ילדים לגבי מחלת הפסוריאזיס והטיפול בהמנפרד גרין' פרופ, ר ליזה רובין"דאפידמיולוגיהפאניטימסטוט2

TimstutFanny

Dr. Lisa Rubin , Prof. Manfred 

Green

Attitudes and perceptions of pediatricians concerning psoriasis in 

chilDr.en

תזונה בריאות והתנהגותנעמהטל6

-שירה זלבר' ר משה משעלי ופרופ"ד

שגיא

עמדת : הקשר בין תופעת ההתנגדות לצריכת חלב ומוצריו ובין המשתנים

היפוכונדרייה , מוקד שליטה בבריאות, תושיה נלמדת, תפיסות בריאות

2018והתנהגות בריאות

TalNaama

Dr. Moshe Mishali and Prof. 

Shira Zelber-Sagi

The relationship between the phenomenon of objection to milk 

and diary products and the following variables: attitudes of jealth 

conceptions, learned resourcefulness, health locus of control, 

hypochondria, and health behaviors

תזונה בריאות והתנהגותתמרטל3

ר שירה זלבר "ד, ר שרון נחמני"ד

2017מחקר חתך בקרב מטופלים בריאטריים, הפרעות אכילה והתמכרות למזוןשגיא

ט

2023 מחקר מקדים



TalTamar 

Dr. Sharon Nachmani, Prof. 

Shira Zelber-Sagi 

Disorder eating and food addiction a cross sectional study of 

bariatric patients

ר דנה יגיל"דקידום בריאותריקיטסלר4

רגשות ושחיקה בקרב צוות הסיעוד במחלקת האשפוז כמשתנים נמתווכים 

2009בקשר בין מנהיגות לאקלים שירות פסיכולוגי

TeslerRikiDr. Dana Yagil

Emotion and burnout among hospital nurses mediators between 

leadership and psychological service climate

2017תפיסות ועמדות הצרכנים בישראל כלפי חטיפי בריאותרונית אנדוולט' פרופאפידמיולוגיהטליה טטיאנהטפליצקי5

TeplitskyTalia TatianaProf. Ronit EndveltConsumer perception and positions on healthy snacks in Israel

שירה זלבר שגיא' פרופאפידמיולוגיהשירהיאיר סבג1

 להערכת השפעת הטיפול Cבחולי הפטיטיס , סקר רשומות רטרוספקטיבי

ומידת הצלחת הטיפול על מדדים מטבולים במטופלים במרכז רפואי העמק בין 

2004-20102012השנים 

Yair-SabagShiraProf. Shira Zelber-Sagi 

A retrospective survey in hepatitis c  patients to evaluate 

treatments effects on metabolic components between the years 

2004-2010 at emek medical center 

ר מיה נגב"ד, חגי לוין' פרופמאיהיולס4

ניתוח גיאוגרפי של משקלי לידה נמוכים בקרב תינוקות באזור מפרץ חיפה 

2020ושאר ישראל

JollesMaya

Prof. Hagai Levine, Dr. Maya 

Negev

Geographic analysis of low birth weight among babies born in the 

Haifa Bay Area and the rest of Israel

עמאד קסיס' פרופ, מנפרד גרין' פרופחלימהיונס

 ימים ומטה בסיכון לזיהום חיידקי 90מודל קליני ומעבדתי לאיתור תינוקות בני 

מחקר חתך, רציני

Dabaja-YounisHalima

Prof. Manfred Green, Prof Imad 

Kassis

Establishment of a clinical and laboratory model for the detection 

of infants 90 days of age and younger at risk of serious bacterial 

infection, cross-sectional study

8
בוקר-ליטל קינן' פרופסאוסןיונס

 לבין RFM ומדד מסת השומן היחסית BMIהקשר בין מדד מסת הגוף 

2022הימצאות מחלות כרוניות הקשורות בהשמנה

YounisSawsanProf. Lital Keinan-Boker

The Association between Body Mass Index and Relative Fat Mass 

Index and the Prevalence of Obesity Related Chronic Diseases

7
תזונה בריאות והתנהגותמוריה ימין

שירה זלבר ' פרופ, רויטל קריב' פרופ

הקשר בין מסת שריר ותפקוד השריר לבין מחלת הכבד השומני הלא אלכוהולישגיא

YaminMoriya

Prof. Revital Kariv, Prof. Shira 

Zelber Sagi

he association of muscle mass and function with Non-alcoholic 

fatty liver disease (NAFLD)

הגדלת חזה אצל חולות באנורקסיה נרבוזהיעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותשניינובר2

YanoverShaniProf. Yael LatzarBreast enlargemeent in patients with anorexia nervosa

ברק-ר רוני אלרן"דתזונה בריאות והתנהגותעדייערן

האם נוכחות דיאטנית כחלק אינטגרלי מצוות מחלקה פסיכיאטרית אקוטית 

ממתן עליה במשקל בקרב המאושפזים בהשוואה לדיאטנית המשמשת כיועצת 

חיצונית

9

62021

סביבה ותעסוקה

אפידמיולוגיה

אפידמיולוגיה

2021

2014

2022

י



YaaranAdiDr. Roni Elran-Barak

Will the presence of dietian as an integral part of a psychiatric 

department staff will moderate the rate of weight gain among 

inpatients copared to dietitian who who serves as an outsource 

consult.

הילהיצחק3

ר "ד, ר יהונתן דובנוב"ד, שי לין' פרופ

ר משה שירב שוורץ"ד, אילנה קורן

 18 בילדים עד גיל 1קשר אפשרי בין זיהום אוויר לבין היארעות סוכרת מסוג

 בישראל2012-2015בשנים 

YitzhakHila

Prof. Shai Linn, Dr. Jonathan 

Dubnov, Dr Ilana Koren, Dr 

Moshe Shirav- Schwartz

The possible association between air pollution and the Incidence 

of type 1 diabetes mellitus in children under 18 - from 2012 to 

2016 in Israel

נויישראל שר5

ר רוני "ד, אפל-אורנה בראון' פרופתזונה בריאות והתנהגות

ברק-אלרן

חשיפה לערוצי התקשורת ועמדות , הקשר בין משתנים סוציודמוגרפיים

פטליסטיות לבין ידע והתנהגות בנוגע למחלת הברוצילוזיס בקרב אוכלוסיית 

ערביי ישראל
2020

Israel SherNoy

 Prof. Orna Baron-Epel, Dr. 

Roni Elran-Barak

The relationship between socio-demographic variables, exposure 

to mass media and fatalistic attitudes with knowledge and 

behavior regarding brucellosis in the Israeli Arab population

רפאל כראל' פרופניהול מערכות בריאותעבדאללהכבת1

בדיקת השפעת הפעלת מערכת מידע ממוחשבת במחלקות פנימיות בבית 

2012חולים על שיפור מדדי יעילות של תהלידי עבודה

KabatAbdallah Prof. Rafael Carel

Cpoe and its effwct on improving certain clinical procedures in 

medical words of hacarmel hospital

עידוד בישול בריא בקרב טבחי ישיבות חרדיות בישראלרונית אנדוולט' פרופמחקר מקדיםנירכהן11

CohenNirProf. Ronit Endevelt

promoting healthy cooking among cooks at ultraorthodox yeshivot 

(high school seminaries) in Israel

2015הקשר בין דפוסי אכילה לבעיות אכילה בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטייעל לצר' פרופ, ר עינת גל"דתזונה בריאות והתנהגותמורןכהן2

CohenMoranDr. Eynat Gal, Prof. Yael Latzar

Relation between eating patterns and eating problems in chilDr.en 

with asd

2010הקשר בין דיכאון והשימוש במשככי כאבים לטיפול בכאב כרוניאילון אייזנברג' פרופ, ר דורית פוד"דניהול מערכות בריאותקטיכהן3

CohenKety 

Dr. Dorit Pud, Prof. Elon 

Eisenberg

The relationship between depression and the use of analgesic 

Dr.ugs to treat chronic pain

ענת גסר אדלסבורג' פרופמחקר מקדיםריקיכהן8

לשינוי התנהגותי  (The Positive deviance approach)" החריג החיובי"גית 

בקרב , י שיפור ההיענות להיגיינת ידיים"במניעת העברת מחלות זיהומיות ע

2018ירושלים- ח הדסה עין כרם "רופאים ואחיות בביה

CohenRickyProf. Anat Gesser-Edeslburg

The positive deviance approach for behavioral change in 

preventing the transmission of infectious diseases by imroving 

hand hygiene compliance, among physicians & nurses in 

Hadassah Medical Center

רונית אנדוולט' פרופתזונה בריאות והתנהגותתמרכהן יוגב4

מזינים לקידום בריאות - מדיניות מיסוי משקאות מתוקים וחטיפים לא

2013האוכלוסייה ולמניעת השמנה בילדים בישראל

9

כ

2019תזונה בריאות והתנהגות

2022

2022



Cohen-YogevTamar Prof. Ronit Endvelt

Obesity prevention and health promotion among chilDr.en in israel 

by taxation policy of unhealthy snacks and beverages

אפידמיולוגיהאוריתכהן קסטל5

ר חאלד "ד, ליטל קינן בוקר' פרופ

ארנה גייר' פרופ, כרכבי

סייענים וחסמים להימצדות לטיפול התרופתי בקרב חולי גלאוקומה מבוטחי 

2008-92010שירותי בריאות כללית במחוז חיפה וגליל מערבי במהלך 

Cohen CastelOrit

 Prof. Lital Keinan - Boker, Dr. 

Kahled Karkabi , Prof. Orna 

Geyer

Promoters and barriers to medication adherence among 

glaucoma patients of clalit health services haifa and western 

galilee district in 2008-2009

ר חנין קרוואני חורי"דניהול מערכות בריאותהזארכיאל10

ביצוע קוגניטיבי ותפיסתי של ילדים עם חרשות חד צדית

עם ובלי שתל קוכליארי

2022

KayyalHazarDr. Hanin Karawani Khoury

Cognitive and Perceptual Performance in Children with Single 

Sided Deafness with and without Cochlear Implant 

אפל-אורנה בראון' פרופבריאות הקהילהאומימהכנאעני6

הערכה של תוכנית ביקורי בית למניעת היפגעות ילדים בבית ובחצר באום 

2011אלפאחם

KnaniOmaima Prof. Orna Baron - Epel

Evaluation of home visitation program to prevent child home and 

backyard injuries in umm al fahm

ברק-ר רוני אלרן"דתזונה בריאות והתנהגותבלהכנר9

תפיסות של נשים עם הפרעות אכילה לגבי השימוש בקהילות אינטרנטיות 

2020מפריע בתהליך הטיפול/כגורם מסייע

KanerBellaDr. Roni Elran- Barak

The perspective women on ED all while using social media and 

how it helps/interferes in the treatment process

שמואל רשפון' פרופבריאות הקהילהוויליאםכסאברי7

 בקרב עובדי 2004-2005שיפור ההיענות לקבלת חיסון נגד שפעת בחורף 

2006ח האנגלי נצרת"ביה

KassabriWilliamProf. Shmuel Rishpon

Influenza vaccination coverage among employees of nazareth 

hospital in the winter of 2004-2005

יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותעינתלב ארי1

דפוסי אכילה , מאפיינים קליניים: תסמונת אכילה לילית בקרב נשים

2011ופסיכופתולוגיה

Lev - AriEinatProf. Yaal Latzar         

Night eating synDr.ome amongwomen : clinucal characteristics 

eating habits and psychopathology

שרון שניטמן' פרופקידום בריאותדנהלב לחובצקי9

קשר בין מאפיינים דמוגרפיים וסוציואקונומיים לבין שימוש בקנאביס רפואי 

2020בקרב מטופלים מבוגרים עם כאב כרוני במרפאת כאב במרכז הרפואי העמק

Lev LiahovetzkyDanaProf. Sharon R. Sznitman

The association between demographics and socioeconomic 

status and the use of medical cannabis in adult chronic pain 

patients at the Emek medical center pain clinic

רונית אנדוולט' פרופתזונה בריאות והתנהגותסיגליתלבונסקי8

סרקופניה ונפילות בקרב, הקשר בין היענות לתזונה ים תיכונית

קשישים באוכלוסייה היהודית והערבית החיים בקהילה

2020

ל



LabunskiSigalitProf. Ronit Endevelt

The Association between Adherence to Mediterranean Diet, 

Sarcopnia, and Falls among Jewish and Arab Elderly Living in the 

Community

עופר אמיר' פרופ, ר רונית אלמוג"דאפידמיולוגיהעידיתלביא2

במחוז חיפה , נוגדי דיכאון והסיכון לאירוע כלילי חריף ראשון ותמותה כללית

2015מחקר מקרה ביקורת מקונן בעוקבה רטרוספקטיבית, והצפון

LaviIditDr. Ronit Almog, Prof. Ofer Amir

Antidepressants use and the risk of first acute coronary event and 

overall mortality nested case-control study in a retrospective 

cohort from haifa and northern district of israel

ר טלי סיני"ד,  בוקר-ליטל קינן' פרופשי יוסףלובל

בחינת הקשר בין חשיפה לשואה לבין תחלואה כרונית ותמותה בקרב קשישים 

 ומעלה בישראל65בני 

LubelShay Yosef

Prof. Lital Keinan-Boker, Dr. 

Tali Sinai 

Examination the association between exposure to the Holocaust 

and chronic morbidity and mortality among the elderly aged 65 

and above in Israel

קידום בריאותמיכללוי נגבי3

-ר רות פילץ"ד, ליטל קינן' פרופ

2009על דפוסי פעילות ספורטיבית של ילדים" כפר האקטיבי"השפעת הפעילות בבורשטיין

Levi-NegbiMichal Prof. Lital Keinan - Boker 

The effects of exposure to sports activity patterns of chilDr.en 

after participation at "hacfar haactivy"

תזונה בריאות והתנהגותורדלוין4

ר גלית "ד, רונית אנדוולט' פרופ

קוניק-ר גלית גולדזק"ד, וינשטיין

הערכת יכולת הניבוי של מדדים ביוכימיים ואנתרופומטריים למצבי סיכון 

2016 ומעלה המרותקים לביתם בקהילה65תזונתי ואשפוזים בבני 

LevinVered

Prof. Ronit Endvelt, Dr. Galit 

Weinstein, Dr. Galit Goldzak-

Kunik

Evaluating the predictive value of biochemical and anthropometric 

measures for nutritional risk and hospitalization among 

homebound seniors in community

אפל-אורנה בראון' פרופאילנהפוסטרנק -לזבניקוב10

הערכת תפקוד ובריאות , הקשר בין תחושת קוהרנטיות לבין רמות חרדה

ועוצמת הקשר עם היילוד בקרב יולודות ישראליות מצפון הארץ לאחר ניתוח 

קיסרי מתוכנן
2022

 Lazebnikov-PosternakIlanaProf. Orna Baron Epel 

The Association Between Sense of Coherence, Self-Rated 

Health, Anexiety and Emotional Bond Between Mother and Infant 

Among Women Undergoing Elective Cesarean Surgery

2014סטיגמה כלפי מטופלים עם השמנת יתר בקרב אחיות קהילה בישראלאפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותמריהליאל5

LielMaria Prof. Orna Baron - Epel

Prof.essional stigma toward obese people among community 

nurses in israel

2010מאבק מגן דוד אדום להכרה בינלאומית המסגרת הצלב האדוםשפרה שוורץ' פרופ, ר יצחק זיידיס"דמנהל מערכות בריאותאביטלליברמן6

LibermanAvital

Dr. Zaidise Itzhak,  Prof. 

Shvarts Shifra

The struggle of red magen david for international and the red 

cross recognition

מחקר אפידמיולוגי של סרטן הלבלב תוך שימוש בפרספקטיבות מרובותמנפרד גרין' פרופינג'קסואזליוי7

Liu Xuejing Prof. Manfred Green

Epodemiological Study of Pancreatic Cancer Using Multiple 

Perspectives

ר גלית ויינשטיין"דמנהל מערכות בריאותלירןלרמן לוריה

מאפייני צריכת סטימולנטים לטיפול בהפרעת קשב וריכוז בקרב משרתים 

 בישראל26-18בצבא בגילאי 

Lerman LuryeLiranDr. Galit Weinstein

Characteristics of the consumprion of stimulants among soldiers 

in the army with ADHD aged 18-26 in Israel

2020

2022 11

12

מחקר מקדים

2022אפידמיולוגיה

ניהול מערכות בריאות



אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותרביעמגנדף6

בקרב  (BMI)השפעת פעילות גופנית והתנהגויות ישיבה על מדד מסת הגוף 

2018בני נוער המתגוררים בעיר חיפה

MgndafRabeaProf. Orna Baron-Epel

The effect of physical acrivity and sitting behavior on body mass 

index (BMI) among youth living in Haifa city

אפל-אורנה בראון' פרופמחקר מקדיםענבלמוזס11

ביקורים דיגיטליים באמצעות שיחת וידאו ברפואה  – פיילוט רפואה היברידית 

2020נשים ועור, ראשונית

MozesInbalProf. Orna Baron-Epel

Hybrid Medicine Pilot Implementation – Scheduled Video Visit 

Program in Primary Care and Dermatology: 

Mixed-Methods Study

שי לין' פרופ, ר קרן אור חן"דניהול מערכות בריאותשרוןמור1

הקשר בין תפיסת קיום נהלי שירות בקרב מרפאים בעיסוק לילדים בתחום 

2009הציבורי והפרטי לבין שביעות רצון מאיכות השירות בקרב הורי המטופלים

MorSharon

Dr. Keren Or-Chen, Prof. Shai 

Lin

The correlation between understanding the existence of service 

procedures among pediatric occupational therapists in the public 

and private services and between satisfaction with service quality 

among the clients parents

מנהל מערכות בריאותשדאמחול7

ר ליזה "ד, אפל-אורנה בראון' פרופ

רובין

 לעומת טיפול יבש על נשירה 70%השפעת אלכונול : טיפול בגדם הטבור

2018ותוצאים אחרים בקרב פגים

MakhoulShada

Prof. Orna Baron-Epel, Dr. Lisa 

Rubin

Umbilical cord care: The effect of 70% alcohol versus dry cord 

care on separation and other outcomes in pre-term babies

רונית אנדוולט' פרופניהול מערכות בריאותפואדאיל'מיח2

מנבאים וחסמים לשימוש במרשם דיגיטאלי על ידי חולים מהמגזר הערבי 

2016במכבי שירותי בריאות

בוקר-ליטל קינן' פרופמיכלמיטיאגין

תיכוני וקיום אורח חיים בריא לבין -הקשר בין היצמדות לדפוס תזונה ים

הימצאות תחלואה כרונית בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל

MityaginMichal

The association between Adherence to Mediterranean Diet, 

Healthy Lifestyle  and Chronic Morbidity in the Israeli Population 

MichaelFoadProf. Ronit Endvelt

Predictors and barriers for using digital prescriptions by arab 

patients at maccabi healthcare services

אדלסבורג-ענת גסר' פרופקידום בריאותאדוהמיר חלבי9

לשינוי התנהגותי במניעת זיהומים  (Positive Deviance)גישת החריג החיובי 

" בלתי נראים"נרכשים על ידי שיפור סביבה הגיינית בקרב עובדי בריאות ה

2019בשני מרכזים רפואיים בישראל

Mir HalaviAdvaProf. Anat Gesser - Edelsburg

Exploring the power of the Positive Deviance Approach for 

behavioral change - preventing cross-infections by improving 

hygiene among "unseen" workers in two Israeli Medical Centers

2008בעידן הרפורמה בבריאות הנפש, בפסיכיאטריה" הדלת המסתובבת"תופעת ר מרדכי מרק"ד, ליטל קינן בוקר' פרופניהול מערכות בריאותבלאלמנסור3

MansourBilal

 Prof. Lital Keinan - Boker, Dr. 

Mordachai Mark

"Revolving door" psychiatric patients in the era of mental health 

reform

2022תזונה

מ

12



2022לבין שביעות רצון והיענות הורים לאבחון וטיפול , הקשר בין זמני המתנהליזה רובין' פרופעולאמנסור

MansourOlaProf. Lisa RubinThe association between waiting times, parent’s satisfaction and compliance for diagnosis and treatment in a Child Development Center in the North Region, Israel

2010הבדלים במאפייני הנפילות בים ילדים ערבים ליהודיםאפל-אורנה בראון' פרופאפידמיולוגיהלאס'אחמוחמד-מסאלחה4

Massalha-MohamedIkhlas Prof. Orna Baron - Epel

The difference in characteristics of falls between arab and jewish 

chilDr.en

ר שרון שניטמן"דקרוליןמעבוק10

האם השימוש בקנביס רפואי קשור לירידה בנטילת אופיואיטים וצריכת שירותי 

?בריאות בקרב מטופלים הסובלים מכאב כרוני בישראל

Ma'boukCarolynDr. Sharon Sznitman

Is the use of medical cannabis associated with reduced use of 

opioids and health care services among chronic pain patients in 

Israel?

דינהמרגול

יהושע ' פרופ, שירה זלבר שגיא' פרופ

הערכת אי איכות במערכת הבריאות המבוססת על ניתוח פסקי דין בישראלדרור (שוקי)

MargolDina

Prof.  Shira Zelber-Sagi , Shuki 

Dror

Assessment of non-quality in the health system based on the 

analysis of court rulings in Israel

2012לידות בית בישראל בראייה ממסדית ותרבותיתענת גסר אדלסבורג' פרופמנהל מערכות בריאותמיכל(רוזי)מרוז 5

MerozMichalProf. Anat Gesser - EdelsburgInstitutional and cultural perspectives of home birth In israel

גריגורימשקיט8

ר משה "ד, שירה זלבר שגיא' פרופ

משעלי

התנהגותיים להישנות בהשמנה לאחר ניתוחים - הקשר בין גורמים פסיכו

בריאטריים

MashkitGrigory

Prof.  Shira Zelber-Sagi , Dr. 

Moshe Mishali

Psycho- behavioral factors and weight regain following bariatric 

surgery

רימהנבואני ביסאן9

, ר שרה שחף"ד, מיכל גרנות' פרופ

ר יצחק זיידס"ד

חוויותיהן בתהליך השתלבותן של נשים דרוזיות " יום אחד אולי אפרוש כנפיים"

2022הווה ועתיד, עבר: במקצוע הסיעוד

Nabwani BesanRima

Prof. Michal Granot, Dr. Sara 

Shachaf, Dr. Itzhak Zaidise

Someday, I'll spread my wings and fly away

The personal experience of Druze women as nurses: past present 

and future

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותחיהנוימן1

היענות אמהות לאחר לידה ראשונה לקבל ביקור בית לצורך קבלת תמיכה 

2006ומידע בהנקה וטיפול בתינוק

NeumanHaya Prof. Orna Baron - Epel

The response of first-time mothers to accept home visits for 

support and information about breastfeeding and caring for the 

baby

שמואל רשפון' פרופבריאות הקהילהאסתרנול2

מבוטחי שירותי בריאות כללית ,  שנים12-18ידע ועמדות הורים לבנות בגילאי 

השפעתם ,  כלפי חיסון בנותיהם נגד נגיף הפפילומה2012בשנת , במחוז צפון

2012על הכוונה לתת לה חיסון ועל מתן חיסון

NollEsterProf. Shmuel Rishpon

Knowledge and attitudes concerning human papilloma virus 

vaccination among parents of girls aged 12-18 years in " clalit 

health services " northern districtin 2012 and actual vaccination 

and intention to vaccinate them

2019

2022

תזונה בריאות והתנהגות

2019

ניהול מערכות בריאות

ניהול מערכות בריאות 13

ניהול מערכות בריאות

ניהול מערכות בריאות

נ



ר ליאורה אור"דניהול מערכות בריאותנסרין(שאמי)נופי 3

היענות להמלצות בתחום הפעילות הגופנית בקרב בני נוער חולי סוכרת מסוג 

2016(TPB)ניבוי באמצעות תאוריית ההתנהגות המתוכננת : 2014-2016ישראל , 1

Noofi (Shami)NesreenDr. Liora Ore

Compliance of type 1 diabetic adolescents with recommendations 

to perform physical activity israel 2014-2016: prediction by the 

theory of planned behavior

מחקר מקדיםמרווהנחאס8

, יעל לצר' פרופ, רפאל כראל' פרופ

'ר מועאד פראג"ד

השוואה בין נשים ערביות לבין נשים יהודיות המועמדות לניתוח בריאטרי עקב 

2020תפקוד מיני ותפקוד כללי, עודף משקל בהתייחס למאפייני גוף

NahasMarwa

Prof Rafael Carel, Prof Yael 

Letzer, Dr Moaad Farraj

Sexual functioning and body image among bariatric surgery 

candidates: A comparison between Israeli Jewish and Arab 

women

ר גלית וינשטיין"דאפידמיולוגיהנדיהניימרשנסקי7

נאם מין ומוצא אתני משפיעים על הקשר בין רמות ליפידים בדם לבין תפקוד 

2020או דמנציה (קל/ סובייאקטיבי)קוגניטיבי בקרב מטופלים בעלי ליקוי קוגניטיבי 

NaimershenskiNadiaDr. Galit Weinstein

Do Sex and Ethnicity Modify the Association between Blood Lipids 

and Cognitive Performance among Cognitively Impaired 

(Mild/Subjective) and Demented Subjects?

שמואל רשפון' פרופבריאות הקהילהשרוןענבר-ניר4

אימהות לילדים מגיל חצי שנה עד , דפוסי הנקה בקרב נשים ממוצא אתיופי

ובמרכז קליטה , בתחנות לבריאות המשפחה בחדרה וביוקנעם עילית, חמש

2006מרחביה

Nir-InbarSharonProf. Shmuel Rishpon

Breastfeeding patterns among mothers to chilDr.en six months to 

five years old immigrants from ethiopia in the north of israel 2005-

2006

גרינברג-ר שולי ברמאלי"דמנהל מערכות בריאותרואןנסירי6

הקשר עם , אפיון תפיסת הציבור את חומרצת האלימות כלפי צוות מטפל

, כלכליים ושביעות רצון משירותי בריאות-חברתיים, מאפיינים דמוגרפיים

2018המלצות לקובעי מדיניות

Nseiri RawanDr. Shuli Brammli-Greenberg

Characterizing the public's perception of the severity of the 

violence against the medical staff, the connection between 

demographic features, socio-economic status and satisfaction 

with jealth services, recommendations to policy makers

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותאוריתנתיב5

הקשר בין אמונה פטליסטית לבין ניהול הטיפול העצמי בקרב חולי סוכרת סוג 

2013 המגיעים למרפאות מומחים2

NattivOrit Prof. Orna Baron - Epel

The association between fatalistic belief and self-care 

management among type 2 diabetic patients which come to clinic 

experts

ניהול מערכות בריאותהזארסאבא1

' פרופ, ר שולי בראמלי גרינברג"ד

זמיר-דיאן לוין

הקשר בין ההחלטה לבצע בדיקת סריקה לגילוי מוקדם של מחלקת הסרטן 

אנשי מקצוע : לבין אופן הצגת הנתונים הסטטיסטים של יעילות בדיקת הסריקה

2016מתחום הבריאות לעומת אנשי מקצוע מתחום החינוך

ס



SabaHazar

Dr. Shuli Brammli-Greenberg, 

Prof. Diane Levin-Zamir

The association between the decision to undergo a screening test 

for early detection of cancer and the way the statistics of the 

screening tests efficiency are presented : health care 

Prof.essionals as compared to education Prof.essionals

ליטל קינן בוקר' פרופאפידמיולוגיהחגיתסגל פרל2

הקשר בין חיפוש מקורות מידע בנושאי בריאות לבין אוריינות בריאותית 

2016ומשתנים נוספים

Segal-PerlHagit Prof. Lital Keinan - Boker

The relationship between search of information sources regarding 

health to health literacy and other health related characteristics

ר שרון שניטמן"דמנהל מערכות בריאותחנאןעוסמאן-סובח7

בחינת הקשר בין הידע הנרכש במהלך לימודי הרפואה והעמדות כלפי קנאביס 

2017רפואי בקרב סטודנטים לרפואה בטכניון

Subh-Osman HananDr. Sharon Sznitman

Examining the realation between knowledge acquired during 

medical studies and attitudes towards medical cannabis among 

medical students at the Technion

שירה זלבר שגיא' פרופתזונה בריאות והתנהגותאסתיסולומון3

הקשר בין דיאטה ים תיכונית למחלת כבד שומני לא אלכוהולי בקרב מבוגרים 

2014ישראלים

SolomonEstiProf. Shira Zelber-Sagi 

he association between the mediterranean dietary 

pattern and non-alcoholic fatty liver disease inisraeli 

adults

שמואל רשפון' פרופבריאות הקהילהלילהסולימאן8

ידע ועמדות של נשים הרות ערביות במחוז חיפה על חיסונים נגד שפעת 

20172018-ושעלת המומלצים לנשים בהריון ושיעור קבלת חיסונים אלה ב

SulimanLaylaProf. Shmuel Rishpon

Knowledge and attitudes among pregnant Arab women in the 

Haifa district in Influenza and Perussis vaccinations 

recommended for pregnant women and the rate of receipt of 

these vaccines in 2017

מחקר חתך: תפקוד קוגניטיבי בהריון והתנהגויות בריאותנעמי יוסמן' פרופ, ר גלית ויינשטיין"דניקהסושנסקי

Sushanskynika

Dr. Galit weinstein, Prof. Naomi 

Josman

Cognitive function during pregnancy and health beahaviors: a 

cross- sectional study

יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותיפעהברקמן-סכלקנס4

הקשר בין דיכאון וחרדה לבין שינוי התנהגות בכיוון של האטת קצב האכילה 

2016"נוביסיטי"בקרב אנשים שהשתמשו בהתקן 

Schellekens-BerkmanYifaProf. Yaal Latzar         

The relationship between depression anxity and change in eating 

pace among participants who used the nobesity device

אפל-אורנה בראון' פרופבריאות הקהילהמונאסכראן9

הקשר בין אמונה פטליסטית לבין ההיענות לביצוע בדיקת דם סמוי צואה לגילוי 

50-742018מוקדם של סרטן המעי הגס באוכלוסיה הערבית בני 

Sakran MonaProf. Orna Baron-Epel

The relationship between fatalistic belief and compliance with a 

fecal occult blood test for early detection of colorectal cancer in 

the Arab population aged 50-74

ברק-ר רוני אלרן"ד, יעל לצר' פרופרוואןסלאמה דכור

Self-esteem and Interpersonal characteristics among Bariatric 

Surgery candidates: The role of binge eating behaviors

14

2022 בריאות והתנהגות, תזונה

132021 קידום בריאות



Salameh DakwarRawan

Prof. Yaal Latzar, Dr. Roni 

Elran Barak         

התפקיד : הערכה עצמית ומאפיינים בינאישיים בקרב מועמדים לניתוח בריאטרי

של התקפי אכילה

ר שרון שניטמן"שאפידמיולוגיהאמאניסמרי חאלדי 11

בחינת הקשר בין ידע וגישות כלפי קנאביס רפואי בקרב רוקחים קהילתיים 

2020ישראלים במחוז חיפה והקריות

Semry-KhaldiAmanyDr. Sharon Sznitman

Examining the relation between knowledge and attitudes towards 

medical cannabis among Israeli community pharmacists at Haifa 

and the Krayot

ניהול מערכות בריאותהיבהעראידה- סעד10

ר שירן "ד, אפל-אורנה בראון' פרופ

בורד

 (SF12הקשר בין הון חברתי ואוריינות בריאותית ובין מצב הבריאות הכללי 

2019אקונומי נמוך-בקרב נשים ערביות ממעמד סוציו

Saad-AraideHeba

Prof. Orna Baron-Epel, Dr. 

Shiran Bord

The relationship between social capital and health literacy and the 

overall health-related quality of life (SF12) among low 

socioeconomic Arab women

ר ליאורה אור"דאפידמיולוגיההנאדיסעדי5

שכיחות הגורמים משפיעים על :  2012הנקה באוכלוסייה הערבית בישראל 

2013ההיענות להמלצות לי תיאוריית ההתנהגות המתוכננת

SaadiHanadiDr. Liora Ore

Breastfeeding patterns among the arab population in israel 2012. 

compliance with recommendations and affecting factors according 

to the theory of planned behavior

אפידמיולוגיהלילהספדי6

רונית ' פרופ, ר חגית פרידמן"ד

ר ליזה רובין"ד, אנדוולט

הקשר בין חלב אם לבין התפתחות מערכת העצבים בתינוקות בשלים כפי 

2014שמשתקף בתנועות יניקה ובתבניות תנועה ספונטנית

SafadiLaila

Dr. Hagit Friedman, Prof. Ronit 

Endevelt, Dr. Lisa Rubin

The relationship between breast milk and mature nervous system 

development as reflected by neonatal oral-motor assessment 

scale and general movements assessment in full term infants

נועהסרי12

ר סיגל "ד, שירה זלבר שגיא' פרופ

פישמן

הקשר בין סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים לסיכון לתסמונת המעי הרגיז 

(IBS)

SeriNoa

Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr. 

Sigal Fishman

The association between different types of Bariatric surgeries and 

the risk of Irritable Bowel Syndrome (IBS)

בריאות הקהילהכריסטיןעאסי20

ר מאיה "ד, אורנה בראון אפל' פרופ

רז-פלד

השפעת עדכון נוהל משרד הבריאות בנושא חיסון עובדי מערכת 

ח מאוחדת "על היענות לחיסונים בקרב העובדים של קופ (8/2016)הבריאות

2016-20202020מחוז צפון בשנים 

AssyChristine

Prof. Orna Baron Epel, Dr. 

Maya Peled Raz

Effect of updating the Ministry of Health's procedure regarding 

vaccination of health system workers on the response to vaccines 

among the employees of the Northern District United Health 

Insurance Fund over the years 2016-2020

קידום בריאותנאסיםעאסי1

ר חמו "ד, אפל-אורנה בראון' פרופ

לוטם מיכל

לבין היפגעויות בלתי מכוונות ולהתנגויות סיכון בקרב " ילדי מפתח"הקשר בין 

2008ילדים באוכלוסייה הערבית

AssiNaseem

 Prof. Orna Baron - Epel, Dr. 

Michal Hemo-Lotem

Unintentional injuries and risky behavior with relation to " latchkey 

chilDr.en" among arab chilDr.en

14

2022 בריאות והתנהגות, תזונה

ע

2020תזונה בריאות והתנהגות



אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותאינאס עבד24

סקר עמדות לביצוע בדיקות גנטיות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל 

הנישואים בנישואי קרובים כאמצעי להורדת שיעור מומים

AbedEnas Prof. Orna Baron - Epel

A survey of attitudes regarding genetic tests among the Arab 

community in Israel

2014 ותמותה ממחלות לב וכלי דםNon-HDLהקשר בין כולסטרול שירה זלבר שגיא' פרופתזונה בריאות והתנהגותפטרהעבד2

AbedPetraProf. Shira Zelber-Sagi 

The association between non hdl cholesterol and mortality from 

cardiovascular disease

בוקר-ליטל קינן' פרופאפידמיולוגיהתמאםעבד אלגני19

 באוכלוסייה אירופית לבנה על פי 2ניבוי תמותה כללית והיארעות סוכרת מסוג 

2020רמות סוכר ואינסולין בזמן העמסת סוכר, תנגודת לאינסולין

Abdul-GhaniTamamProf. lital Keinan-Boker

Prediction of All-Cause Mortality and Diabetes Mellitus in 

Caucasian Population by Insulin Resistance, Glucose and Insulin 

Concentrations during Oral Glucose Load

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותאמירהעבד אלהאדי16

גורמים המשפיעים על שימוש באפידוראל בלידה בקרב נשים מהאוכלוסיה 

2019הערבית

Abd ElhadiAmeera Prof. Orna Baron - Epel

Factors which are influencing epidural use in childbirth among 

Arab women in Israel

2018שיח מיני אינטרנטי בקרב בני נוער ערבים בישראלענת גסר אדלסבורג' פרופמנהל מערכות בריאותמונאורעבד אלהאדי17

Abed Elhadi MunawarProf. Anat Gesser - EdelsburgInternet sex discourse among young Arab youth in Israel

זהבי-ר ענת דרך"דקידום בריאותנסרהעבד אלהאדי4

עיסוק במשימה כמתווך בקשר שבין אקלים שירות מחלקתי וטיפול ממוקד 

2009בחולה

AbdelhadiNasraDr. Anat Drach - Zahavy

Task engagement as a mediator in the relationship between unit 

service climate and patient- ventered care

2015החסמים של נשים ערביות מוסלמיות להפסקות הריון עקב גילוי מום מולדענת גסר אדלסבורג' פרופמנהל מערכות בריאותנורעבד אלהאדי שחברי15

Abed Elhadi ShahbariNourProf. Anat Gesser - Edelsburg

Pregnacy termination barriers due to a genetic defect detection 

among muslim arab women

ר נירה קורן מורג"ד, שי לין' פרופמנהל מערכות בריאותמחמודעבד אלמועטי5

ח מתחילת הסימפטומים ועל איחור "הגורמים המשפיעים על איחור בהגעה לבי

בהתחלת הטיפול לרה פרפוזיה בחולים עם אוטם חריף בשריר הלב ובדיקת 

תמותה באשפוז ואישפוז )הקשר בין זמני ההגעה לבית החולים ותואי הטיפול 

2.12.2001-20.11.20032007ח כרמל בתקופת "בבי (ממושך

Abed el MoatiMahmoud

Prof. Shai Linn, Dr. Koren 

Neara-Morag

Factors associated with delay from symptom onset to hospital 

arrival and to reperfusion therapy in patients eith acute myocardial 

infarction and the correlation between arrival times to outcomes ( 

in hospital mortaliyt and longer hospitalization ) carmel hospital 

2.12.2001-20.11.2003

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותמריםעבד אל רחים3

השימוש בחגורות בטיחות בזיקה לישוב המגורים במגזר הערבי והגורמים 

2012המשפיעים על השימוש בחגורות בטיחות בזמן נסיעה

Abed el RahimMiryam Prof. Orna Baron - Epel

The use of seatbelts in relation to living in the arabic sector and 

the factors that affect the use of aeatbeles during Dr.iving

בריאות הקהילההישאםעואודה6

מרים בן ' פרופ, שמואל רשפון' פרופ

הרוש

 מחלות נגדן ניתן 4השפעת טיפול כימותרפי ורדיותרפי על רמות נוגדנים נגד 

אונקולוגית ילדים של -במטופלי המחלקה ההמטו, חיסון שגרתי בגיל הילדות

2004-20052008ם "המרכז הרפואי רמב

2022



AwawdiHisham

Prof. Shmuel Rishpon, Prof. 

Meriam Ben Harush

The influence of chemotherapy and radiotherapy on levels of 

antibodies against 4 vaccine - preventable diseases included in 

the routine vaccination program among patient treated for cancer 

in hemato-oncology department of chilDr.en in rambam medical 

center 2004-2005

אפידמיולוגיהחאלדעואודה7

מנפרד ' פרופ, שירה זלבר שגיא' פרופ

חסין יהונתן' פרופ, גרין

הקשר בין עישון כפוי ומחלת לב כלילית חדה בקרב נשים ערביות ישראליות 

2012באזור הצפון

AwawdiKhaled

Prof. Shira Zelber-Sagi, Prof. 

Manfred Green, Prof. Yonathan 

Hasin

The association between passive smoking and acute coronary 

heart diseases among arab israeli women in north region

2020מעקב ארוך טווח לאחר ניתוח בריאטרי מסוג שרוולרונית אנדוולט' פרופמנהל מערכות בריאותעיריתעובד21

OvedIritProf. Ronit Endevelt

Health status, eating and lifestyle habits in the long-term following 

sleeve gastrectomy

רונית אנדוולט' פרופתזונה בריאות והתנהגותחניןעוביד18

הגורמים הקשורים בהיענות לייעוץ תזונתי במחלת הסוכרת בקרב חולי סוכרת 

2019 במגזר הערבי2סוג 

ObeidHaneenProf. Ronit Endevelt

The Factors Related to Nutritional Counseling adherence among 

Type 2 Diabetes Patients in the Arab Sector

קידום בריאותאפרתעוז8

-ר רות אסא"ד, רות דיקשטין' פרופ

2011בדיקת יעילות הטיפול הנוירודינאמי בכאבי גב תחתון עם הקרנה לרגלדפרין

OzEfrat

Prof. Ruth Dickstein, Dr. Ruth 

Defrin

Efficacy of neurodynamics treatment for low back pain with 

radiation to the leg

אפל-אורנה בראון' פרופבריאות הקהילהחירעומרי9

הקשר בין אמונות בריאותיות שלהורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות 

2008באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

OmariKhier Prof. Orna Baron - Epel

The relationship between parental health beliefs and car safety 

seat use among israeli arab chilDr.en

קידום בריאותלניעופרי10

ר יהונתן "ד, מיכה ברחנא' פרופ

2007השפעת מרחק מגורים בקרב עורק תחבורה ראשי על תפקודי נשימה של ילדיםאפל-אורנה בראון' פרופ, דובנוב

OfriLani

Prof. Micha Barchana, Dr. 

Jonathan Dubnov, Prof. Orna 

Baron - Epel 

Living near main roads and the effects on respiratory functions in 

chilDr.en

ר יצחק זיו נר"ד, ר יצחק זיידיס"דמנהל מערכות בריאותסיגלעזרא11

 עם TYPE 2מדידת ההיענות לביצוע הנחיות לטיפול עצמי בקרב חולי סוכרת 

כיבים סוכרתיים שאושפזו במחלקת שיקום אורתופדי בבית חולים תל השומר 

2012-20132013בין השנים 

EzraSigal

Dr. Isaac Zaidis, Dr. Isaac Siev-

Ner

Measuring adherence to self-care guidelines for patients with 

diabetes type 2 with diabetic ulcers admitted in the orthopedic 

rehabilitation department at tel hashomer hospital during 2012-

2013

בריאות הקהילהעולאעלי סאלח12

-אורנה בראון' פרופ, ר ליזה רובין"ד

אפל

ההבדל במידת שביעות הרצון מהזוגיות בין נשים לאחר לידה נרתיקית לבין 

נשים לאחר לידה בניתוח קיסרי בקרב נשים ישראליות תושבות הצפון בתקופת 

2011חודשיים עש שמונה חודשים לאחר לידה



Ali SalehOla

Dr. Lisa Rubbin, Prof. Orna 

Baron - Epel 

Difference in marital satisfaction between women after vaginal 

birth and women after cesarean birth among jewish and arab 

israeli women in northern israel two to eight months after giving 

birth

אורנה בראון אפל' פרופאמאניעלי סאלח25

הגורמים הקשורים  לאי הצלחה בהפסקת עישון בקרב חולים במחלה כרונית 

כאשר גורם הסיכון שלה עישון סגריות

Ali SalehAmany Prof. Orna Baron - Epel 

The factors associated with the failure to quit smoking among 

patients with chronic disease when smoking cigarettes is its risk 

factor

מחקר מקדיםענתעמית אהרון13

' פרופ, אפל-אורנה בראון' פרופ

2010זיהוי הגורמים לאי מתן חיסונים לילדים בגיל שנתיים בעיר תל אביב יפושמואל רשפון

מאיר פוגטש' פרופמנהל מערכות בריאותספאעסלי14

רמת שחיקה בקרב רוקחי קהילה במדינת ישראל והקשר עם משתנים 

2015דמוגרפיים ומשתנים הקשורים לעבודה, כלכליים-חברתיים

AsaliSafaProf. Meir Pugatch

Burnout level among community pharmacists in israel and the 

effect of social-economic demographic and job related aspects on 

it

אפידמיולוגיהשיריןעסלי23

-ענת גסר' פרופ, ר מיה נגב"ד

אדלסבורג

נורמות חברתיות ותפיסות סיכון לגבי איכות המים בישראל והקשר לדפוסי , ידע

2021צריכת מי שתייה

AsaliShereen

Dr. Maya Negev, Prof. Anat 

Gesser-Edelsburg

Knowledge, Social Norms, and Perceptions Regarding Water 

Quality in Israel and the Relation to Drinking Water Consumption

מנפרד גרין' פרופמחקר מקדיםמאיסאעתאמנה22

בנוגע לסיום , המופנים לטיפול מפלסטין לישראל, הקשיים של ילדים חולי סרטן

2021הטיפולים

AthamnehMaisaProf. Manfred Green

Barriers affecting pediatric oncology referrals from hospitals in the 

occupied Palestinian territories to hospitals in Israel

מנפר גרין' פרופתכנית בינלאומיתאיזבלהפאו14

 בבית החולים HIV  בקרב מטופלים במרפאת HIV-שכיחות כישלון טיפולי ב

  Ndop District בבית החולים HIV-לעומת במרכז הטיפול ב, ם בישראל"רמב

. בקמרון והשוואת גורמים במערכת הבריאות המשפיעים על הטיפול  בנשאי

HIV2020

FewoEssabelaProf. Manfred Green

Prevalence of HIV Treatment Failure Among Patients Treated in 

Rambam Hospital HIV Day Care Clinic in Israel and Ndop District 

Hospital HIV Treatment Center in Cameroon and Their Health 

Care System Factors in Relation to HIV Patient Care

2003-2004עישון נרגילה בקרב בני נוער ערבים ויהודים בשנת אפל-אורנה בראון' פרופאחמדפארס9

FaresAhmadProf. Orna Baron-Epel

Waterpipe Tobacco smoking amog Israeli young adults in 2003-

2004

ר גלית וינשטיין"דניהול מערכות בריאותנסריןפארס5

 MRIהקשר בין מידת הקלאוסטרופוביה ומאפייני הנבדק לבין הצלחת בדיקת 

2018והשלכות למדיניות

פ

2019 ניהול מערכות בריאות

2022אפידמיולוגיה



FaresNasrinDr. Galit Weinshtein

The relationship between the degree of claustrophobia and 

subject characteristics to the success of MRI and its policy 

implications

ר מיה נגב"דנסריןפארס10

תפיסת התושבים והמבקרים במרחב ? האם שהות בטבע תורמת לבריאות

הביוספרי הר הכרמל

FaresNasrinDr. Maya Negev

Does spending time in nature have health benefits? Perspectives 

of residents and visitors in the Mount Carmel Biosphere Reserve

אפרתפז דובינסקי

ר רונית "ד, שגיא-שירה זלבר' פרופ

אפיון הצריכה התזונתית בנשים טבעוניות בהריון והשפעותיה על משקל התינוקענבר

Paz DubinskyEfrat

Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr. 

Ronit Anbar

Characterization of nutritional consumption in vegan pregnant 

women and its effects on baby weight

רעותפיניק13
תזונה בריאות והתנהגות

ברק-ר רוני אלרן"ד

הקשר בין ברית טיפולית והרגלי אכילה לבין היענות לטיפול ואיזון סוכרת מסוג 

2020 בקרב מתבגרים והוריהם1

PienikReitDr. Roni Elran-Barak

The Correlation Between Working Alliance and Eating Habits to 

Adherence and Glycemic Control Among Adolescents with Type 1 

Diabetes and Their Parents

תזונה בריאות והתנהגותדניאלהפיריאן צולקר6

דיאן ' פרופ, שגיא-שירה זלבר' פרופ

2018מגבירי הנעה (SMS) בעזרת מסרונים 2העלאת היצמדות לטיפול בסוכרת סוג ר אורלי טמיר"ד, זמיר-לוין

Pirian TsulkerDaniella

Prof. Shira Zelber-Sagi, prof. 

Diane Levin-Zamir, Dr. Orly 

Tamir

Adherence to treatment recommendations in Type 2 Diabetes 

using motivational Short Message Service (SMS)

קידום בריאותשרהפישר1

דיאן ' פרופ, אפל-אורנה בראון' פרופ

2017חסמים ונגישות לאמצעי מניעה בקרב נשים צעירות ישראליות יוצאות אתיופיהזמיר-לוין

FisherSarah

Prof. Orna Baron - Epel, Prof. 

Diane Levin-Zamir

Barriers to contraceptive access and use amongst yonng israeli 

women of ethiopian descent

קידום בריאותשחרפרטיג2

-ר הראל"ד, אפל-אורנה בראון' פאופ

פיש יוסי

ניתוח , הון חברתי וצריכצת אלכוהול מסוכנת בקרב מתבגרים יהודים בישראל

2006-72012,  בישראלHBDC-נתוני סקר ה

FertigShahar

Prof. Orna Baron - Epel, Dr. 

Yossi Harel-Fisch

Social capital and risky consumption of alcohol among jewish 

israeli adolescents . A study based on data from the HBSC israel 

2006-7

2018הקשר בין גורמים תזונתיים לבין תפקוד קוגניטיבי בגיל המבוגרר גלית וינשטיין"דתזונה בריאות והתנהגותעפריפרי7

PeriOfriDr. Galit Weinshtein

The association between nutritional factors and cognitive 

functioning in older adults

תזונה בריאות והתנהגותאלאה'פריג12

גל ' פרופ, שגיא-שירה זלבר' פרופ

רז-דובנוב

 SCIDהקשר בין הצריכה האנרגטית היומית לבין שינויי משקל הגוף בחולי 

2020המאושפזים לקראת השתלת מח עצם

FreigAlaa

Prof. Shira Zelber – Sagi, Prof. 

Dubnov – Raz Gal

The relationship between daily energy consumption and changes 

in body weight in SCID patients hospitalized for Bone Marrow 

Transplantation

קרן ליןפריש11

רויטל ' פרופ, שגיא-שירה זלבר' פרופ

קריב

הקשר בין איכות שינה והרגלי אכילה כגורמי סיכון למחלת כבר שומני לא 

אלכוהולי ותנגודת לאינסולין

15

2020

תזונה בריאות והתנהגות

2019
בריאות סביבתית וגהות 

תעסוקתית

2022תזונה בריאות והתנהגות



FrischKeren Lyn

Prof. Shira Zelber-Sagi, Prof. 

Revital Kriv

Study Sleep Quality and Eating Habits as risk factors for Non-

Alcoholic Fatty Liver Disease and Insulin Resistance

ר מאיה פלד רז"ד, מנפרד גרין ' פרופבריאות הקהילהמיכלפרל8

בדיקת ידע - נוהל ביקור קטינים במרפאה ראשונית ללא ליווי אפוטרופוס 

, ויישום של רופאים ואחיות במרפאות ראשוניות במחוז חיפה וגליל מערבי

2018שירותי בריאות כללית

PerlMichal

Prof. Manfred Green and Dr. 

Maya Peled Raz

Procedure for a primary clinic visit by a minor unaccompanied by 

a guardian - examination of knowledge and implementation by 

physicians and nurses in primary clinics in the Haifa and Western 

Galilee Districts, Clalit Health Services

ר גלית וינשטיין"דתזונה בריאות והתנהגותטלילהפרנקלין3

מחקר חתך בקרב אוכלוסיית - הקשר בין נטילת מטפורמין לתפקוד קוגניטיבי 

2017 המבוטחים בקופת חולים מכבי בישראל2מבוגרים חולי סוכרת מסוג 

FranklinTalilaDr. Galit Weinshtein

The association between metformin use and cognitive function 

among elderly individuals with type 2 diabetes

ר גילה רוזן"ד, יעל לצר' פרופתזונה בריאות והתנהגותעודדפשטצקי4

מחקר : תינוק ועל הרגלי אכילה-השפעת הדרכה מקצועית על יחסי האכלה אם

2013אורך השוואתי

PshetatzkiOded 

Prof. Yaal Latzar, Dr. Gila 

Rozen

The effect of parental guidance on mother - infant feeding 

interaction and healthy eating habits: a comparative longitudinal 

study

שירה זלבר שגיא' פרופתזונה בריאות והתנהגותרעותצור1

The Association between Serum Level of 25-hyDr.oxyvitamin D 

and Non-alcoholic Fatty Liver Disease2017

ZurReutProf. Shira Zelber Sagi

The Association between Serum Level of 25-hyDr.oxyvitamin D 

and Non-alcoholic Fatty Liver Disease

מנהל מערכות בריאותדיאנה ניקולרבינסקי'צ3

ר מיה "אדלסבורג וד-ענת גסר' פרופ

נגב

תפיסות סיכון של נשים המשתתפות במחקרי ניטור ביולוגי בישראל ובחינת 

2019עמדותיהן לגבי הדיווח החוזר של התוצאות המתקבלות במחקרים אלו

ChervinskiDiana Nicol

Prof. Anat Gesser-Edelsburg, 

Dr. Maya Negev

Risk perceptions of women participating in biomonitoring studies 

in Israel and examination of the reportong of the personal results 

obtained in these studies

מנהל מערכות בריאותויקטוריהרנייק'צ2

ליטל קינן ' פרופ, מיכה ברחנא' פרופ

בוקר

השוואת תחלואה נלווית והישרדות בקרב חולי לוקמיה מילואידית חדה לאחר 

2013השתלת מח עצם מתורם בהתאם לסוג ההכנה

CherniakVictoria

Prof. Micha Barchana, Prof. 

Lital Keinan - Boker

Comparative comorbidity and survival among adult patients with 

acunt myeloid leukemia undergoing myeloablative vs . 

Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic cell transplantation

ר מיה נגב"דבריאות הקהילהסוניהקבהא מצרווה10

עמדות והתנהגות מדווחת , הקשר בין ידע נתפס: אוריינות בריאות וסביבה

2021בקרב רופאי משפחה ורופאי ילדים בישראל

צ

ק

2020

תזונה בריאות והתנהגות



Kabha MasarwaSonyaDr. Maya Negev

Environmental health literacy: The Relation Between Perceived 

Knowledge, Attitudes and Reported Behavior Among Family 

Physicians and Pediatricians In Israel

2015הקשר בין הפטוגלובין וסרטן בחולי סוכרתר שני בלום"ד, רפאל כראל' פרופתעסוקתית- סביבתית הודאעואד-קבהא1

Awad-KabhaHoda

Prof.  Rafael Carel, Dr. Shany 

Blum

The relationship between haptoglobin phenotype and cancer in 

diabetic patients

רונית אנדוולט' פרופבריאות הקהילהמהאקבלאן2

הרגלי התסונה והמבנה המשפחתי באוכלוסייה הדרוזית והשפעתם על איזון 

2015הסוכרת בקרב הנשים

KablanMahaProf. Ronit Endvelt

Dietary habits and family structure Dr.uze population its effect on 

controlling diabetes in women

ר שרון שניטמן"ד, אלי בוכבינדר' פרופקידום בריאותדבורהקדיש9

: צוותים במרכזי בדיקות למחלות המועברות במין שמציעות בדיקות אנונימיות

2019ושינוי חברתי, המוטיבציות משפיעות על עבודתם, הנבדקים

KadishDeborah

Prof. Eli Buchbinder, Dr. 

Sharon Sznitman

Staff at STI testing sites offering anonymous testing: clients, 

motivations govering their work, and social change

מיכה ברחנא' פרופאפידמיולוגיהילנהקודרין3

מ לשעבר שעלו ארצה בין "מאפייני תחלואה בסרטן בקרב עולים ממדינות בריה

1989-20002011השנים 

KuDr.inElenaProf. Micha Barchana

Cancer incidence characteristics among immigrants from the 

former soviet union to israel ( 1989-2000)

חןקויפמן מאיר13

שירה זלבר ' פרופ, רויטל קריב' פרופ

שגיא

כוח שריר על פוליפים במעי הגס בקרב אוכלוסייה בסיכון , הקשר בין הרכב גוף

2021בינוני להתפתחות פוליפים במעי הגס

Koifman MeirChen

Prof. Revital Kariv, Prof. Shira 

Zelber Sagi

The association between body composition and handgrip strength 

on colonic polyps among a population with an average risk for 

colorectal cancer

אופירקופל14
ל"תכנית בינה

ר מאיה פלד רז"ד

מסירת מידע רפואי אודות מטופל מחוסר הכרה או שאינו כשיר למלוויו בחינת 

עמדות וידע של צוות רפואי וסיעודי, התנהלות

KoppelOfirDr. Maya Peled Raz

Handing over Medical information of an unconscious or 

uncompetent patient to its escorters examination of stands, 

knoledge and actions of medical stuff

ר יצחק זייזיס"ד, ורדה שלו' פרופמנהל מערכות בריאותיוסףקושניר4

שינוי בצריכת שירותי בריאות בתחום גילוי סרטן השד לאחר שידור התכנית 

2016בנושא של סרטן שד בצעירות" עובדה"

KuchnirYossi

Prof. Varda Shalev, Dr. Itzhak 

Zaidise

Changes in healthcare services utilization following documentery 

tv program about young breast cancer patients

רונית אנדוולט' פרופקידום בריאותדועאאקטיש 9

התפיסות והעמדות בקרב בני האוכלוסייה הערבית לגבי צריכת משקאות 

2019ממותקים

KateshDuaaProf. Ronit Endevelt

Perceptions and attitudes among the Arab population in Israel 

regarding the consumption of sugary drinks

שרון שניטמן' פרופ, ר עמית באומל"דורדקיסר 

ִיּׂשּוג למטרת מניעת אובדנות במדיה החברתית על ידי מתנדבים שעברו 

מחקר איכותני: הכשרה

KeasarVered

Dr. Amit Baumel, Prof. Sharon 

Sznitman

Suicide Prevention Outreach on Social Media Delivered by 

Trained Volunteers: A Qualitative Study

112021 שירותי בריאות נפש

תזונה בריאות והתנהגות

2022



איתיקליינר

תזונה בריאות והתנהגות

ר גלית וינשטיין"ד

משך מחלת הסוכרת עם תפקוד , השמנה, הקשר בין שליטת הסוכר בדם

מחקר חתך בקרב קשישים החולים : FTOקוגנטיבי והאינטרקציות עם הגן 

2בסוכרת מסוג 
2021

KlainerItayDr. Galit Weinstein

The association of glycemic control, obesity, and type 2 diabetes 

disease duration with Cognitive Function and the interaction with 

the FTO gene: A cross-sectional study in elderly individuals with 

Type 2 Diabetes

ענת גסר אדלסבורג' פרופתזונה בריאות והתנהגותגליתקלקשטיין5

ילד באמצעות ארוחה -אימהות כסוכנות שינוי לשיפור וחיזוק קשר אם

ארוחה - "מחקר איכותני על מודל קבוצתי , תזונה ובישול בריא, משפחתית

2016 המוטופלות בשרותי הרווחה5-12לאימהות לילדים בגיל " משפחתית בכייף

KalksteinGalitProf. Anat Gesser - Edelsburg

Mother as an agent of change for improving and strengthening 

mother- child connection using family meals nutrition and healthy 

cooking . A qualitative study on a group model " fun family meals" 

to mother of chilDr.en aged 5-12 in the social care

שמואל רשפון' פרופאפידמיולוגיהיעלקנדליק6

קשר בין ידע ועמדות של רופאים ואחיות המטפלים בילדים בקהילה לבין 

20162016התנהגותם המעודדת קבלת חיסוני שגרה במחוז הצפון בשנת 

KandlikYaalProf. Shmuel Rishpon

The relationship between knowledge and attitudes among 

physicans and nurses caring for chilDr.en in community clinicd 

with their bahavior  in the context of promoting routine 

vaccinations in the northern district of israel in the year 2016

קידום בריאותאסתרקצוטי7

רונית ' פרופ, אפל-אורנה בראון' פרופ

אנדוולט

הקשר בין שיפור הרגלי תזונה ופעילות גופנית של הורים לבין ירידת משקל 

בקרב הילדים הסובלים מהשמנת יתר במרפאות המטפלות בילדים הסובלים 

2012מעודף משקל

KatzotyEsther

Prof. Orna Baron - Epel, Prof. 

Ronit Endvelt

The relationship between pediatric overweigh clinic and healthier 

lifestyle among parents of chilDr.en who participate in an 

overweigh clinic

מנפרד גרין' פרופ, ר ליאורה אור"דאפידמיולוגיהדולבקרולינסקי8

בריאותיים והתנהגויות בריאותיות לבין היענות , הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים

2010לבדיקת צואה לדם סמוי וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בישראל

KarolinskyDolev

Dr. Liora Ore, Prof. Manfred 

Green 

The association between dempographic status health 

characterisitics and health behaviors and colorectal screening 

compliance in israel

2011רמות מלטונין והקשר להשמנה ולתסמונת מטבולית בבני נוערמנפרד גרין' פרופתזונה בריאות והתנהגותשליאשכנזי-ראכמוט1

Rachmuth-AshkenaziShellyProf. Manfred Green

Melatonin levels and the relation to obesity and the metabolic 

synDr.ome in adolescents

ר סמי סעדי"ד, רפאל כראל' פרופמנהל מערכות בריאותסוהארבאח2

הערכת השימוש באמצעי מיגון אישיים להגנה מפני נזקי שמיעה מושרי רעש 

והגורמים המשפיעים על השימוש בעובדים במקומות עבודה קטנים במגזר 

2015הערבי בצפון ישראל

ר

12



RabahSuha

Prof.  Rafael Carel, Dr. Sami 

Saadi

Evaluation of the use of personal protective devices against noise 

induced hearing loss and the factors influencing the use of 

workers in small workplaces in the arab sector in northern israel

רונית אנדוולט' פרופקידום בריאותרניןרבאח3

ידע והתנהגות תזונתית בקרב משפחות חולי אלצהיימר בחברה הדרוזית 

2016בישראל

RabahRaneinProf. Ronit Endevelt

Knowledge and behavior nutritionally among families of 

alzheimers patients in the Dr.uze in israel

רז-ר מאיה פלד"דרובינשטיןרוניה 11

שקיפות מלאה והגנה על הפרטיות כתנאי סף לתמיכה בשימוש משני במידע 

2021ללא קבלת הסכמה, רפואי למטרות מחקר

RonyaRubinsteinDr. Maya Peled-Raz

Full Transparency and protection of Privacy as pre-requisites for 

support of secondary use of health information for research 

purposes without informed consent

קידום בריאותיוהנהרוטמן4

אורנה ' פרופ, מיכה ברחנא' פרופ

אפל-בראון

 Papכלכליים על השימוש בבדיקת הסריקה -ההשפעה של משתנים חברתיים

smear2007 בקרב נשים בישראל

RotmanJohanna

Prof. Micha Barchana, Prof. 

Orna Baron - Epel 

The influence of socio - economic factors on the use of pap smear 

screening tests by israeli women

2009פערים תרבותיים באיכות הטיפול של חולים אונקולוגים בשחרור מאשפוזר אפרת שדמי"דמנהל מערכות בריאותנוסייבהריאן5

RayanNosaiba Dr. Efrat Shadmi

Cultural differences in the quality of care of oncology patients 

discharged from the hospital

אפידמיולוגיהאלינהריבקין10

Dr. Galit Weinstein, Prof. Gil 

Atzmon

ליקוי קוגניטיבי בקרב מאנים אשכנזים בארצות הברית וקשר בינה לבין מצבם 

2020התנהגותיים ומאפיינים אישיותיים, דמוגרפיים-גורמים סוציו, הבריאותי

RivkinElinaר גל"דhגיל עצמון' פרופ; ת וינשטיין

The Correlates of Cognitive Impairment in Ashkenazi Jewish 

Centenarians: Cross-Sectional Study of Unique Population

2011מגמות וגורמי סיכון להימצאות וריקוצלה בקרב מתבגרים בישראלר סלמאן זרקא"ד, רפאל כראל' פרופתעסוקתית- סביבתית עמיתרייס6

RaisAmit

Prof. Rafael Carel, Dr. Salman 

ZarkaTrends and risk factors for varicocele among israeli adolescents

2015שחיקה בקרב רנטגנאים בישראלרפאל כראל' פרופתעסוקתית- סביבתית בלהריסין7

RysinBelaProf. Rafael CarelBurnout among radiographers in israel

2013איכות הטיפול הרפואי בחולות סוכרת לפני ובתחילת ההריון דורש שיפורר רונית אלמוג"דאפידמיולוגיהשלומיתמשיח- ריסקין 8

Riskin-MashiahShlomitDr. Ronit Almog

The Quality of Periconception Medical Care in Women with 

Diabetes Needs Improvement!

אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותבתרפאלי9

גורמים בסביבה הביתית וגורמים חברתיים הקשורים להשמנה ועודף משקל 

2017מחקר חתך- בקרב מתבגרים בישראל 

RefaeliBatProf. Orna Baron Epel 

Factors in the home environment and social factors related to 

obesity and overweight among adolescents in israel cross - 

sectional study

מחקר חתך, מאפייני גינות הכושר והשימוש בהן בשלוש ערים במישור החוף בישראלאפל-אורנה בראון' פרופאיריסרן

RanIrisProf. Orna Baron Epel  Characterization and use of outdoor gyms in three cities on the Israeli coastline: A cross-sectional study
2022אפידמיולוגיה12

מנהל מערכות בריאות



אפל-אורנה בראון' פרופקידום בריאותמירישאול1

הקשר בין ייעוץ לפעילות גופנית בקרב חולי סוכרת וחולי לב לבין ביצוע פעילות 

2012גופנית בטווח הרחוק

ShaulMiriProf. Orna Baron - Epel

The association between physical activity counseling for diabetics 

and heart patients and the adoption of long - term physical activity

ענת גסר אדלסבורג' פרופמנהל מערכות בריאותשבאטשבאט2

איתור חסמים ודרכי הפחתתם בתהליך השיווק החברתי לשילוב אנשים עם 

2013בישראל (המוסלמית)הפרעות נפשיות בקהילה הערבית 

ShbatShbatProf. Anat Gesser - Edelsburg

Identifying the barriers in the social marketing process of  

integrating of people with mental disorDr.es in the Arab ( Muslim) 

community in israel and ways to reduce them

שישגב16

בריאות סביבתית וגהות 

ר אלי שטרן"ד, ר מיה נגב"דתעסוקתית

 למזעור API 2350-   וNFPA 30הערכת אפקטיביות המלצות תקני  

תוך שימוש ,  שמקורם ממכלי בנזיןVCEההסתברות להתרחשות אירועי 

 לחישוב ההסתברויות להתרחשות אירועי הכשל LOPAבמתודולוגיית 

2020האפשריים

SegevShayDr. Maya Negev, Dr. Eli Stern

Analysis of the NFPA 30 and API 2350 recommendations 

effectiveness in minimizing the likelihood of VCEs (Vapor Cloud 

Explosions) from gasoline storage tanks, using the LOPA (Layers 

of Protection Analysis) methodology for estimating the likelihood 

of the various loss of containment scenarios

תזונה בריאות והתנהגותדפנהשוהם3

ר סיגל "ד, שירה זלבר שגיא' פרופ

פישמן

הפרעת אכילה בולמוסית ןתסמונת אכילה לילית בקרב אנשים עם השמנה 

2015מורבידית המגיעים למרפאה בריאטרית והקשר לפיברוזיס כבדי

ShohamDafna

Prof. Shira Zelber Sagi, Dr. 

Sigal Fishman

Binge eating disorder and night eating synDr.ome amonng 

patients with morbid obesity who visit the bariatric clinic and the 

association wite liver fibrosis

ר רונית אלמוג"דאפידמיולוגיהויסאלשחאדה11

תחלואה נלווית וניבוי הישרדות בחולים עם בולוס בימפגואיד , אפידמיולוגיה

2018בצפון הארץ

Shihade WesalDr. Ronit Almog

Epidemiology, comorbidities, and prediction of survival in patients 

with Bullous Pemphigoid in Northern Israel 

מנהל מערכות בריאותסיזאטשחבראת12

ר יעקב "ד,  אפל-אורנה בראון' פרופ

רוזנפלד

 אצל גברים עם ספירת Yהערך המוסף של בדיקת חברים זעירים בכרומוזום 

2017זרע לא תקינה

ShahbaratSizett

Prof. Orna Baron-Epel,  Dr. 

Yaakov Rosenfeld

The added value of Y-Micro-Delited test in men with abnormal 

sperm count 

ר ענבר צוקר"ד, ר גלית וינשטיין"דאפידמיולוגיהרותםשחר17

 ומעלה 65גורמי סיכון לאשפוז בחולים עם אבחנה חדשה של דמנציה בגילאי 

2021מחקר עוקבה רטרוספקטיבי. בישראל

ShaharRotem

Dr. Galit Weinstein, Dr. Inbar 

Zuker

Risk factors for hospitalization in newly diagnosed individuals with 

Dementia, aged 65 years and older in Israel. Retrospective cohort 

study

ש



תזונה בריאות והתנהגותשירןשי14

אורן ' פרופ, שגיא- שירה זלבר' פרופ

שיבולת

השוואה בין חולי כבר שומני לא אלכוהולי ובין חולי שחמת וחולים לאחר 

2019שבריריות ואיכות חיים, מרחב מחיה: השתלת כבד בתחומים

shaiShiran

Prof. Shira Zelber Sagi, Prof. 

Oren Shibolet

Comparison of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) 

patients with cirrhotic and liver transplant patients in life space, 

frailty and quality of life parameters

שמואל רשפון' פרופבריאות הקהילהרנאשיבלי4

' ידע ועמדות בקרב אימהות לתלמידים בכיתות ח: החיסון נגד נגיף הפפילומה

במחוזות חיפה והצפון בשנת , והגורמים המשפיעים על החלטתן לחסן את ילדן

2017ז"הלימודים תשע

ShibliRanaProf. Shmuel Rishpon

The human papilloma virus vaccine : knowledge and attitudes 

among mothers of eighte graders and the factors influencing their 

decision to immunize their child in the haifa and northern districts 

in the school year 2016-2017

שירה זלבר שגיא' פרופתזונה בריאות והתנהגותדליתשלזינגר5

הקשר בין מחלת כבד שומני לא אלכוהולי ובין פרמטרי איכות חיים וצריכת 

2013שירותי בריאות בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל

SchlesingerDalitProf. Shira Zelber Sagi

The association between non alcoholic fatty liver diseases ( 

NAFLD) and quality of life (QOL) paramrters and utilization of 

health service in israeli jewish population

ענת גסר אדלסבורג' פרופתזונה בריאות והתנהגותסבטהשלייב6

בחינת תפישות ועמדות לגבי השימוש באינטרנט ככלי התערבות בטיפול 

2015תזונתי בעיניי משתמשים מהאוכלוסיה הרוסית בישראל

ShalayevaSvetlanaProf. Anat Gesser - Edelsburg

An examination of perceptions and attitudes towards the use of 

the internet as a tool for long - term dietary interventions among 

the soviet union's immigrants living in israel.

20082010, היענות לבדיקת ממוגרפיה בנשים ערביות בישראלליטל קינן בוקר' פרופ, ר ליאורה אור"דמנהל מערכות בריאותמרוותשמאס7

ShammasMirvat

Dr. Ore Liora, Dr. Keinan -

Boker Lital

Compliance with mammography screening among arab israeli 

women 2008

תזונה בריאות והתנהגותאוסנתקיי- שני 8

' פרופ, ענת גסר אדלסבורג' פרופ

רונית אנדוולט

אפיון עמדות וחסמים לאימוץ תזונה בריאה מנקודת ראות ההורים לילדי הגן 

2015במעמד כלכלי חברתי נמוך

Shany-KayOsnat

Prof. Anat Gesser Edelsburg, 

Prof. Ronit Endevelt

Identification and characterization of paradigms difficulties and 

obstacles in adopting a Prof.er nutrition diet of parents to chilDr.en 

at the age range of 3-5 from a low socioeconomic status

מנהל מערכות בריאותאניהלבי-שפסו13

ר מיה "ד, אדלסבורג- ענת גסר ' פרופ

נגב

 כלפי הכימיקלים שבמוצרי התינוקות 0-2זיהוי התפיסות של הורים לילדים בני 

2018ותיאור התנהגותם בתהליך קבלת ההחלטיות ברכישת המוצר

Shapso-LabiAnia

Prof. Anat - Gesser Edelsburg, 

Dr. Maya Negev

Identifying the perceptions of parents of children aged 0-2 years 

towards the chemicals in baby product and describing their 

behavior in the decision-making process in the purchase of a 

product

אפידמיולוגיהתמרשרון9

ליטל קינן ' פרופ, ר יעקב רוזנפלד"ד

בוקר

השפעת פעילות גופנית מדווחת בקרב נשים עם הריון יחיד על הסיכון ללידה 

2011מוקדמת

SharonTamar 

Dr. Yaakov Rosenfeld, Prof. 

Keinan -Boker Lital

The effect of reported physical activity during singleton pregnancy 

on preterm birth



שלומית פז' פרופ, ר מיה נגב"דניהול מערכות בריאותרעותשרמן יעקב15

היערכות מערכת הבריאות בעיר חיפה להתמודדות עם מצב חירום בשל מזג 

2020אוויר קיצוני הנובע משינויי האקלים

Sherman YackobReut

Dr. Maya Negev, Prof. Shlomit 

Paz

The preparation of the health system of Haifa to emergency 

situation resulting from extreme weather due to climate change 

ר רונית אלמוג"דאפידמיולוגיהעדינוב-שרעבי10

 בקרב יולדות GBS-בחינת הגורמים הקשורים לשיעורי ההימצאות של חיידק ה

2017השוואה בין נשים דתיות וחרדיות לבין נשים חילוניות- יהודיות מצפון הארץ 

Sharabi-NovAdiDr. Ronit Almog

Examination of the factors relevant to the prevalence of GBS 

bacteria among jewish parturients in northern israel - a 

comparison between orthodox and secular women

תזונה בריאות והתנהגותיערהיק 'קמינצ-תירוש1

' פרופ, ענת גסר אדלסבורג' פרופ

רונית אנדוולט

הערכת עמדות ותפישות צרכנים בישראל בנושא סימון תזונתי בגב ובחזית 

2013הערכת סימון תזונתי בחזית האריזה בישראל- מקרה מבחן . האריזה

Tirosh - 

KamienchickYaara

Prof. Anat Gesser - Edelsburg, 

Prof. Ronit Endevelt

Evaluation of israeli consumer's perceptions and positions of front 

and back of package nutrition labeling . A case study - evaluation 

of front of package nutrition labeling in israel

רונית אנדוולט' פרופקידום בריאותאלינורתירם ואקרט2

הקשר לרמה : צריכת שתיה מתוקה ממותקת מלאכותית ואנרגיה

2018מוצא והתנהגויות בריאות שונות, מין, גיל, סוציואקונומית

Tiram Vakrat Elinorprof. Ronit Endevely

Consumption of sweet, artificially sweetened and energy 

bevarages: Association to social economis status, age, sex, 

etnixity and different helth behaviors
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