שנת הגשה

נושא עבודה

מנחים

שם פרטי מגמה

שם משפחה

מס"ד

א

2011

 בקרב קשישים דרוזיםMoCA שיעור הימצאות לקות קוגניטיבית לפי ציוני
 צפון מדינת ישראל,בכפר ג'וליס
The Prevalence of Cognitive Impairment using MoCA, among
Druze Elderly Population in Julis village, Northern of Israel
מהימנול ותוקף של כלי הערכה בשפה הערבית לבחינת תפקוד מבוגרים
 ובחינת הקשר בין, הסובלים מכאב גב תחתון אקוטי וכרוני18-72 בגילאים
יומית-הימנעות מתנועה עקב פחד מכאב גב ותפקוד בפעילות יום
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
מה הן החסמים המקשים על אחיות טיפת חלב לאתר ולזהות מוקדם נשים
?נפגעות אלימות במשפחה באוכלוסייה הערבית בישראל
The barriers that make it difficult for Tipat Halav nurses to early
trace and identify domestic violence injured women in the Israeli
Arab society
Primary Physicians Change of Knowledge and Attutude after
Providing Information on Vascular Risk Factors for Alzheimer
Disease
Primary Physicians Change of Knowledge and Attutude after
Providing Information on Vascular Risk Factors for Alzheimer
Disease
) על שיעור היענות של נטילת סטטיניםSMS( השפעת השימוש במסרונים
בקרב חולים ששוחררו מבית החולים "הלל יפה" לאחר אירוע קרדיאלי בשנים
2009 - 2005

2021

Short message service ( sms) impact on patients recceiving long
term lipid lowering therapy with statins who were released from
Prof. Shmuel Rishpon, Dr. Eyal
hillel yaffa medical center after cardiac event in 2005-2009
Shwartzberg
השפעת תרופות נוגדות קרישה ומעכבי טסיות על שיעור הבדיקות החיוביות
 לגילויFecal Immune Chemical Test (FIT) והתוקף של בדיקת הסינון
 פרופ' גד רנרט מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת,פרופ' ליטל קינן בוקר

2020

2009

2020

2011

Effect of anticoagulants and platelet inhibitors on
positivity rates and validity of Fecal Immune Chemical Test (FIT)
for early detection of colorectal cancer

ד"ר גלית וינשטיין

אשרף

אפידמיולוגיה

Dr. Galit Weinstein

Ashraf

קידום בריאות פרופ' יוכבד לויפר

Prof. Yocheved Laufer

חנאן

 פרופ' רבקה אינזלברג,בריאותשי לין
'מנהל מערכות פרופ

Prof. Lital Kinan Boker, Prof.
Gad Renert

אמין

Amin

 ד"ר אייל,פרופ' שמואל רשפון
שוורצברג
מנהל מערכות בריאות

אבו סאלח

24

אבו פול

3

אבו פול

2

אבו פול

25

Abo Foul

מוחמד

Muhamad

אפידמיולוגיה

1

Abu-Saleh

Hanan

Prof. Shai Linn, Prof. Rivka
Inzelberg

נעאמנה-אבו אלהיג'ה

Abu Elheiga-Naamneh

Badira

Prof. Anat Gesser-Edelsburg

23

Abu- Khella

באדרה

אדלסבורג-בריאות הקהילהפרופ' ענת גסר

אבו ח'לה

Abo Foul

זמורודה

Zomoroda

Abu-Ful

2008

2007

2008

2014

2007

 בקרב ילדים2007 שיעור קבלת חיסון נגד אבעבועות רוח מחוז חיפה בשנת
 שנים והגורמים המשפיעים עליו1-17 בני
Factors that influence varicella vaccine uptake among chilDr.en 117 years old in haifa district in 2007
חקירת הקשר שבין התפתחות סרטן שלפוחית השתן לבין חשיפות תעסוקתיות
בקרב עובדים בצפון הארץ
Case control study of the relationship between occupational riskfactors and occurrence of bladder cancer in workers in northern
israel
הקשר בין רמות שומנים בדם לבין הימצאות רבדים טרשתיים בכלי הדם
CARDIAC CT הכליים כפי שהם נראים בבדיקת
The relationship between cholesterol levels in blood and the
presence of coronary plaques as evaluated by cardiac ct
אומדן הקשר בין שלושה כישורים של אינטליגנציה לבין תשישות חמלה בקרב
2012 אחריות העובדות בבית חולים בני ציון בחיפה כמקרה בוחן בשנת
The relationship between the three skills of emotuonal intelligence
and compassion fatigue among nurses working at bnei zion
hospital in haifa in 2012
 נהריה- זיהומים בפצע פתוח אחרי ניתוחי בטן בבית חולים לגליל מערבי
" עור היארות גורמי סיכון2005-2007
Surgical site infections after abdominal surgery at the westren
galilee hospital in nahariya israel 2005-2007 : incidence and risk
factors a prospective cohort study

2006 הערכת התנאים הארגונומיים של עובדים מול צג מחשב בביה"ח לגליל המערבי

2011

2013

2015

Evaluation of ergonomuc conditions of video display terminals (
vdts) workers in the westren galilee hospital
 על הידעIVF הערכת השפעתה של הדרכה לנשים המועמדות לטיפול
והעמדות שלהן לגבי מס' העוברים שיוחזרו לרחם והריונות מרובי עוברים
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

בריאות הקהילהפרופ' שמואל רשפון
Prof. Shmuel Rishpon

נג'ואה
Najwa

 פרופ' שי לין,בריאות הקהילהפרופ' רפי כראל

שלמה הראלי
מנהל מערכות ד"ר
בריאות

Dr. Hareli Shlomo
 ד"ר נאסר פאס,פרופ' ליטל קינן בוקר
Prof. Keinan - Boker Lital, Dr.
Nassar Faris

ציפי

5

אברהם

6

אברון

7

אגא

8

אדלבי

9

אוגורצב

10

אופיר בירמן

11

אורן

12

Avraham

Moran

Evron
אמיל

Emil

Aga

 פרופ' שי לין,בריאות הקהילהפרופ' רפאל כראל
נסרה
Prof. Rafael Carel, Prof. Shai
Linn
Nasra
Idilbi
 פרופ' ליטל קינן,ד"ר יעקב רוזנפלד
אפידמיולוגיה בוקר
אילונה

Dr. Yaakov Rosenfeld, Prof.
Keinan -Boker Lital
Ilona
 ד"ר יהונתן,פרופ' רונית אנדוולט
 באזור חיפה7-11 הקשר שבין סביבת בית הספר להשמנה בילדים בגילאי
אפידמיולוגיה דובנוב
The built environment and childhood obesity among 7-11 year old Prof. Ronit Endvelt, Dr.
chilDr.en living in haifa
Jonathan Dubnov
Dikla
 אפיון שלבי המודל לפי רמה:מודל שלבי המוכנות כבור פעילות גופנית בישראל
 מוצא והתנהגויות בריאות שונות, מין, גיל,סוציואקונומית
קידום בריאות פרופ' אורנה בראון אפל

אברג'יל

Abargil

מורן

אפידמיולוגיה

4

Abofoull
סיגל

Prof. Rafael Carel, Prof. Shai
Linn
Sigal
 פרופ' אלון,בוקר-פרופ' ליטל קינן
אפידמיולוגיה מרמור
Prof. Keinan - Boker Lital, Prof.
Alon Marmur
Zipi

אבופול

Ugortsev
דקלה
Ofir Birman
שירה

2013

2016
2007
2013

2021

2011

2019

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
Prof. Orna Baron - Epel
Shira
Oren
הסיבות לשיעור הנמוך של קבלת החיסון נגד שפעת בכתות ב' וג' במחוזות
חיפה והצפון בשנת הלימודים תשע"ח
פרופ' שמואל רשפון
אמאל
אחמד היג'א
ניהול מערכות בריאות
The reasons for the low rate on influenza vaccination in second
and third grades in Haifa and northern districs in the school year
2018
Prof. Shmuel Rishpon
Amal
Ahmad Hija
הערכת יעילותן של שיטות טיפול פרטניות וגנריות ברפואה משלימהמ משולבת
בריאות
בטיפול שמרני (קונבנציונלי) בהשוואה לטיפול שמרני בלבד בהפחתת חרדה
,הקהילה
 ד"ר אלעד שיף טרום ניתוחית,בוקר-מחקר מקדים פרופ' ליטל קינן
שמואל
אטיאס
Effectiveness of integrating individualized and generic
complementary medicine treatments with standard of care versus
standard of care alone for reducing preoperative anxiety
הקשר בין סוג הבשר ושיטת הבישול לבין מחלת כבד שומני לא אלכוהולי
ותנגודת לאינסולין
The association of dietary meat type and its cooking method with
non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance

Prof. Keinan - Boker Lital, Dr.
Elad Schiff
Samuel
Attias
 ד"ר רויטל,פרופ' שירה זלבר שגיא
 בריאות קריב,תזונה
והתנהגות
דנה
Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr.
Revital Kariv
Dana
Ivancovsky
פרסום תרופות בעיתונות היומית בישראל
 ד"ר ענת קליין,בריאותשי לין
'מנהל מערכות פרופ
אילנה

13

איבנקובסקי

14

אלטמן דורון

15

Dr.ugs advertising in the israeli daily press
Prof. Shai Linn, Dr. Anat Klin
Ilana
Altman Doron
דפוסים תזונתיים של מטופלות עם הפרעת אכילה בולמוסית או בולמיה
 עם או בלי תסמונת אכילה לילית,נרבוזה
והתנהגות לצר
 בריאות פרופ' יעל,תזונה
עדי
אלרון יוטל
Dietary patterns of patients wihh binge eating disorder of bulimia
nervosa with and without night eating synDr.ome
Prof. Yael Latzer
Elron Yutal
 בריאותAdi
סביבתית
הקשר בין מנגן בדגימות דם ותפקוד קוגניטיבי בסקר לאומי מייצג
ד"ר יונה אמסטר
וגהות
סהרה
אלפקס
Association between blood Manganese and Cognitive Function in
a National Representative Survey
Dr. Yonah Amster
Sahara
Elfaks
 פרופ' שמואל,פרופ' מיכה ברחנא
הקשר בין חשיפה לזיהום אויר במהלך הריון לבין מדדי גדילה של הילוד בנפת
' פרופ, ד"ר יהונתן דובנוב,רשפון
2007-2009 חיפה בשנים
 פורטנוב.בריאות הקהילהבוריס א
חנה
אקונס
The relationship between exposure to air pollution during
Prof. Micha Barchana, Prof.
pregnancy and growth indices of newborns in haifa subdistrict
Shmuel Rishpon, Dr. Jonathan
2007-2009
Dubnov, Prof. Boris A Portnov
Hannah
Akons
הקשר בין גורמים אישיותיים וסביבתיים להתנגדות לטיפול בקרב חולי סוכרת
2 סוג
ד"ר משה משעלי
מורן
 בריאות והתנהגות,תזונה

22

אקוס כרמל

16

26

17

21

2012

2018

2012

The relationships between personality variables and
environmental factors and resistance to treatment among type 2
diabetes patients
הקשר בין מדד מסת גוף לבין תפקודים אקזקוטיביים (ניהוליים) בקרב
 מחקר מבוקר:מבוגרים
The relationship between body mass index (bmi) and executive
functions among adults: controlled study
התאמת הכיסוי המימוני בביטוחי תרופות במערכת הבריאות בישראל
בהתחשב בעלויות המאמירות של הטכנולוגיות הרפואיות
Ajusting insurance coverage for drugs in the Israeli health system
considering the escalating cost of technology
גישות ותפיסות רופאי משפחה ופיזיותרפיסטים את הפיזיותרפיה האוטופדית
בקהילה

 בריאות והתנהגות,תזונה
Dr. Moshe Mishali

Moran

 פרופ' נעמי יוסמן,רונית אנדוולט
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
Prof. Ronit Endvelt, Prof.
Naomi Josman
Sarit

Accos Carmel
שרית

Attitudes and perceptions of family physicians and physical
therapists regarding orthopedic physical therapy in the community Prof. Yocheved Laufer

18

ארזי

20

אתרוג

19

Akerman

גרינברג-שולמית בראמלי
ניהול מערכות ד"ר
בריאות
רחל
Dr. Shulamit BrammliGreenberg
Rachel
Arazi
בריאותיוכבד לויפר
'ניהול מערכות פרופ

אקרמן

אורי

Ori

Ethrog

ב

2015

 תת גובה ומשקל יתר אצל ילדים,השוואה של שיעואי המצאות של תת משקל
- ושל הCDC 2000- שנים בעקומת גדילה של ה0-5 ישראלים בין הגילאים
WHO 2006
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
חווית הכאב והתנהגות אכילה על פי תפיסתן של נשים הסובלות
מפיברומיאלגיה
Pain experience and eating behavior according to the
comprehension of women who suffer from fibromyalgia
איתור ואפיון הדרכים בהן מורים ויועצים מציגים להורים של תלמידי בתי ספר
את עמדתם לגבי מתן טיפול תרופתי עבור הפרעת קשב וריכוז
Identifying and characterizing how teachers and counselors
convey their recommendations to treat attetion deficit disorder
with medication to parents
המתאם בין מצב חולי והערכה עצמית של בריאות והקשר לשימוש בשירותי
בריאות

2017

The correlation between health status and self assessment of
health condition and the relation to health services utilization
Dr. Shuli Brammli-Greenberg
Mona
בחינת מאפיינים של אשפוזים בבתי חולים כלליים הניתנים לטיפול במסגרת
 ד"ר ריזאן סחניני הקהילה בקרב ילדים מבוטחי מכבי שירותי בריאות באזור חיפה,בריאותמיכה ברחנא
'מנהל מערכות פרופ

2011

2016

2018

 ד"ר ליזה רובין,פרופ' שמואל רשפון

אפידמיולוגיה

Prof. Shmuel Rishpon, Dr. Lisa
Rubin
 פרופ' רונית,ד"ר חיים שפירא
והתנהגות ד"ר סימון וולפסון
,תזונה בריאות אנדוולט
Dr. Haim Shapiro, Prof. Ronit
Endvelt, Dr. Simon Vulfsons
Maya
בריאותענת גסר אדלסבורג
'ניהול מערכות פרופ

Prof. Anat-Gesser Edelsburg

ג'קלין

בארי

1

מאיה

בוקאי

2

בוקאעי

17

בח'ית

3

בטחיש

14

Bukai
רשא

Rasha

גרינברג-שולמית בראמלי
ניהול מערכות ד"ר
בריאות

Boukai
מונא

Bkheet
ואיל

2017

2020

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
שינוי תפישה אישית בנושא תזונה והתנהגות בקרב גננות בעקבות הדרכה
תזונתית במסגרת השתלמות לגנים מקדמי בריאות
Personal perceptive change of nutrition and related behaviors of
kindergarden teachers following participation in continuing
education program for Health promotion in kindergarden
) לבחינת התערבות להפחתת הסטיגמה עלMixed methods( מחקר משולב
השמנה בקרב אנשי מקצועות הבריאות
Mixed methods Research to examine intervention to reduce the
stigma on obesity among health care workers

Prof. Micha Barchana, Dr.
Rizan Sakhnini

Wail

רונית אנדוולט
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות

Prof. Ronit Endvelt

סילביה

Silvia

ברק-והתנהגותאלרן
תזונה בריאות ד"ר רוני
Dr. Ronnie Elran-Barak

2005

2013

2014

2019

2013

ענת גסר אדלסבורג
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
Dieticians approaches and perspectives on the physical
environment in influencing the dynamics with the patient
Prof. Anat Gesser - Edelsburg
הקשר בין פתולוגיות הקשורות עם הפרעות אכילה באמהות לבין יחסי האכלה
עם תינוקן בגיל שנה
 ד"ר גילה רוזן,יעל לצר
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
The realationship between maternal pathology associated with
eating disorders and observed feeding interaction with their one
Prof. Yael Latzer, Dr. Geila
year old infant
Rozen
בדיקת הקשר בין רמת האוריינות הבריאותית של מטופלים לבין איכות ההכנה
' פרופ,אפל-פרופ' אורנה בראון
לבדיקצת קולונוסקופיה
קידום בריאות שמואל אידלמן
Prof. Orna Baron - Epel, Prof.
The relationship between health literacy and quality of preparation Shmuel Edelman
Child Characteristics as Predictors for BMI Reduction in Obesity
 ד"ר גל,פרופ' שירה זלבר שגיא
Geroup Therapy
רז
-תזונה בריאות דובנוב
והתנהגות
Child Characteristics as Predictors for BMI Reduction in Obesity
Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr. Gal
Geroup Therapy
Dubnov Raz
הקשר בין פרפקציוניזם לבין שינוי בקצב האכילה בקרב אנשים שהשתמו
"בהתקן "נוביסיטי
יעל לצר
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות

ביאלוסטוצקי

16

ביגן

21

בירמן טבת

4

בלוג

5

בלין

15

בן אבו

6

בן יעיש

7

בנדלר

20

בניסטי

8

Bialostozky
ירדן

Yarden

2016 נשפעת ארגון ועיצוב המרחב הפיזי על התקשרות והדינאמיקה בטיפול תזונתי

2013

Batheesh

Bigan
יעל

Yael

Tevet Birman
ענבל

Inbal

Balog
ליובוב

Lubov

Balin
מיה

Maya

Ben Abu
שיר

The realationship between level of perfectionism and change in
eating pace among participants who used the nobesity device
Prof. Yael Latzer
Shir
Ben Yaish
קשר בין אירועי חיים טראומתיים בילדות להפרעת אכילה התקפית עם או בלי
)NES( תסמונת אכילה לילית
פרופ' יעל לצר
שירן
תזונה בריאות והתנהגות
Relationship between childhood traunatic life events and
pshychopathology for Binge Eating Disorders, with or without
Night Eating Syndrome (NES)
Prof. Yael Latzer
Shiran
Bendler
 ד"ר סלמאן,אפל-פרופ' אורנה בראון
הסיבות לעישון בקרב מבוגרים צעירים במהלך השירות הצבאי
קידום בריאות זרקא
גולן

Tobacco use among young adults in the israeli army a qualitative
research study

2010

2019

2020

2012

2010
2021

2018

2015
2012

2020

Prof. Orna Baron - Epel, Dr.
Salman Zarka

Golan

הקשר בין שינוי בהתנהגויות בריאות בזמן היריון ומיקוד שליטה
אפל-אפידמיולוגיה פרופ' אורנה בראון
The relationship between changes of health related behaviors
during pregnancy and locus of control
Prof. Orna Baron - Epel
הקשר בין השתתפות ברשת ערים בריאות למדדי בריאות התנהגותיים בקרב
 ד"ר יניב,אפל-פרופ' אורנה בראון
הערים הגדולות בישראל
ריינגוורץ
ניהול מערכות בריאות
The relationship between participation in a healthy cities network Prof. Orna Baron - Epel, Dr.
and behavioral health measures among the largest cities in Israel Yaniv Rainwarts
-חוויית ההנקה בקרב נשים הסובלות מאנורקסיה נרבוזה מהסוג ההתקפי
תזונה בריאות והתנהגות
היטהרותי ובולימיה נרבוזה
פרופ' יעל לצר וד"ר איתן גור
The experience of breastfeeding in women suffering from
Prof. Yael Latzer and Dr. Eitan
Anorexia Binge Purge or Bolemia Nervosa
Gur
 השוואת חומרת התסמונת- Obstructive sleep apnea (OSA) תסמונת
 פרופ' גיורא פילר וגורמי הסיכון לה בין גברים יהודים לבים גברים ערבים בצפון הארץ,אפידמיולוגיה פרופ' רפאל כראל
Obstructive sleep apnea ( osa) comparison of synDr.ome severity
and risk factors between adult jewish and arab males in northern Prof. Rafael Carel, Prof. Giora
israel
Pillar
 בתי חולים4- גורמי סיכון לארועים יטרוגניים במחלקות טיפול נמרץ ילודים ב, פרופ' אמיר קוגלמן,ד"ר ליאורה אור
2005-2006 ,בישראל
אנה זיסברג
ניהול מערכות ד"ר
בריאות
Risk factors for iatrogenesis in 4 neonatal intensive care units in
Dr. Liora Ore, Prof. Amir
israel 2005-2006
Kugelman, Dr. Anna Zidberg
הקשר בין איכות שינה ירודה ומשך שינה לא תקין לבין מחלת כבד שומני לא
אלכוהולי
שגיא-אפידמיולוגיה פרופ' שירה זלבר
The association of poor sleep quality and abnormal sleep duration
with non-alcoholic fatty liver disease
Prof. Shira Zelber-Sagi
 והקשר2 היפרגליקמי בחולי סוכרת מסוג- פרופ' חאלד חסמים להיצמדות לטיפול פומי אנטי,שגיא-פרופ' שירה זלבר
אפידמיולוגיה
 מחקר חתך בקרב שלוש תת אוכלוסיות בישראל:לשיעור היצמדות
כרכבי
Barriers to adherence with oral anti-hyperglycemic medications
and their correlation with adherence rate: a cross sectional study Prof. Shira Zelber-Sagi and
in three sub-populations in Israel
Prof. Khaled Karkabi
חסמים חברתיים ודילמות של אימהות מיניקות ושחוו הנקה

מאגי
Maggie
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אפל-מחקר מקדים פרופ' אורנה בראון
אלה
Prof. Orna Baron - Epel
Ella
Berkovich

Social barriers and dilemmas of breastfeeding mothers
 שיעורי:2005-2010 :שחפת סמויה בקרב עולים מאתיופיה לנפת צפת
 השוואה בים שתי גישות מעקב- השלמת טיפול ועלויות
Latent tuberculosis infection among ethiopian migrants to zefat
sub district 2005-2010 : teratment completion rates and costs a
comparative study
Dr. Liora Ore
תפיסות פטליסטיות בנוגע להידבקות בברוצילוזיס בקרב האוכלוסייה הערבית
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Fatalistic conceptions of infection with brucellosis in the Arab
population

Prof' Orna Baron-Epel
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:חסמים ומניעים לעיסוק בפעילות גופנית אצל ילדים עם תסמונת דאון בישראל
מנקודת מבטם של ההורים
קידום בריאות פרופ' רונית אנדוולט
סוהאב
Barriers and motivations for physical activity in children with Down
syndrome in Israel: from the parents' point of view
Prof. Ronit Endwelt
Sohab
Ghanem
- 2016 , שחיקה בקרב אחיות אחראיות מחלקה בבתי חולים בצפון הארץ
 ד"ר רביע, פרופ' מיכה ברחנא
דמוגרפיים-היקף וקשר עם מאפייני עבודה ומאפיינים סוציו
חלאילה
מנהל מערכות בריאות
רשא
Burnout among head nurses of wards in hospitals located in
northern israel 2016 : scope implications and links to work and
sociodemographic characeristics
Rasha
Ghaneem
, מאפייני התוקפים,שכיחות תופעת האלימות כלפי עובדי מערכת הבריאות
חולים גריאטרי- וזאת בבית, וההשפעות שלה על העובדים,גורמי סיכוןלתופה
חולים כללי-בהשוואה לבית
בריאותמנפרד גרין
'ניהול מערכות פרופ
דלאל
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
Prof. Manfred Green
Dlal
Jbarin
ידע ועמדות על החיסונים המומלצים לעובדי בריאות בקרב עובדי בריאות
במרכז רפואי רמב"ם
בריאותשמואל רשפון
'ניהול מערכות פרופ
ראיפה
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ג'בארין

1

ג'בארין
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Knowledge and attitudes towards healthcare recommended
vaccination among healthcare workers at rambam medical center Prof. Shmuel Rishpon
Raaifa
Jabareen
ידע ומודעות לגבי שינוי אקלים בקרב צוות סיעודי ורפואי במערכת הבריאות
בישראל
מיה נגב
ניהול מערכות ד"ר
בריאות
איהם
גוטאני
Knowledge and awareness of climate change among nursing and
medical staff in the health system in Israel
Dr. Maya Negev
Aiham
Gotani
הקשר בין הפרעת ריכוז וקשב לבין השמנה
בוקר-פרופ' ליטל קינן
בת אל
גולדשטיין
תזונה בריאות והתנהגות
The association between attention deficit and hyperactivity
disorder and obesity
Prof. Lital Keinan-Boker
Bat El
Goldstein
השפעת השימוש בהתקן "נוביסיטי" לאכילה איטית על שינוי התנהגות אכילה
 תפקיד האימפולסיביות:והרגלי אכילה
יעל לצר
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
עינת
גולדשטיין
The influence of the nobesity slow bite device on eating behavior
and eating habits the role of impulsivity
Prof. Yael Latzer
Einat
Goldshtein
 ד"ר רויטל,פרופ' שירה זלבר שגיא
 הרגלי אכילה וכבד שומני שאינו אלכוהולי, הקשר בין חרדה מצבית ותכונתית
תזונה בריאות קריב
והתנהגות
רעות
גולדשמידט מויאל
The Association between State and Trait Anxieties, Dietary
Prof. Shira Zelber-Sagi, Dr.
Patterns and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Revital Kariv
Reut
Goldshmidt-Moyal
 סקר חתך תיאורטי ואנליטי- תפקוד קוגניטיבי של חולים במחלת קרוהן
אפידמיולוגיה ד"ר רונית אלמוג
דניאל
גולן
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Cognitive function of patients with crohns disease a cross
sectional study
 בחינת אסטרטגיות עבודה הרגשית של אחיות מול- ?לכל מטופל מגיע חיוך
 מתוך פרספקטיבה של תאוריית הייחוס,מטופלים
Caring with a smile ? An attribution theory perspective to
emotional labor in patient provider encounters
 התפקיד של פעילות התנדבותית בקרב:הקשר בין זהות לבין פתולוגיית אכילה
מתבגרות דתיות לאומיות
The relationship between identity and disordered eating the role of
voluntteering among national orthodox female adolescents in
israel
ידע ועמדות של רופאים ראשוניים בישראל כמנבאים עשייה וכוונת שימוש
 אבחון וטיפולבמחלות כרוניות,בבדיקות גנטיות למניעה
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

Dr. Ronit Almog

Daniel
זהבי-ענת דרך
ניהול מערכות ד"ר
בריאות

Dr. Anat Drach - Zahavy

Golan
נדיה

Nadya

יעל לצר
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות

Prof. Yael Latzer
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Thalia
פרופ' ליאורה אור

Glazer
מרינה
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14
Prof. Liora Ore

ניהול מערכות בריאות
Marina
Gnoyanic
קידום בריאות פרופ' רונית אנדוולט
ביאן

עמדות ותפיסות של נשים ערביות לגבי משך תקופת הנקה
גראבה טאטור
Attitudes and perceptions of arab women regarding continued
breastfeeding
Prof. Ronit Endevelt
Bayan
Gharaba Tatour
נקשר בין הרגלי תזונה ופעילות גופנית ובין אינדקס מסת גוף בקרב מתבגרים
בישראל
אפל-פרופ' אורנה בראון
טליה
רביב-גרוסמן
תזונה בריאות והתנהגות
The relationship between Nutritional Behaviors and Physical
Activity to Body mass index in Youth
Prof. Orna Baron-Epel
Talia
Grosman- Raviv
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מהם הגורמים המשפיעים על עמדות כלפי אימוץ ועל חסמים לאימוץ בקרב
?יהודים ומוסלמים הסובלים מבעיות פוריות בישראל
Attitudes toward adoption adoption and barriers to adoption
among jews and muslims treated for fertility problems in israel
Klebsiella Pneumoniae -גורמי סיכון וקבוצות בסיכון לנשאות חיידק ה
Carbapenemase
Kpc klebsiella pneumoniae carbapenemase risk factors and high
risk groups
בחינת הגורמים המשפיעים על החלטת האישה היולדת לקבל או לדחות
הרדמה אפידורלית
Examining the factors affecting the maternity women's decision to
accept or reject epidural anesthesia
הקשר בין אמונה פטליסטית לבין ניהול הטיפול העצמי בקרב חולי סוכרת
 המגיעים למרפאה בקהילה2 מסוג

 פרופ' ליטל קינן,ד"ר יעקב רוזנפלד
ניהול מערכות בוקר
בריאות
Dr. Yaakov Rosenfeld, Prof.
Keinan -Boker Lital
ד"ר רונית אלמוג

אמירה

Amira

Firas
פרופ' ליזה רובין
ניהול מערכות בריאות

Prof. Liza Rubin
אפל-בריאות הקהילהפרופ' אורנה בראון
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The relationship between fatalistic beliefs and the management of
self-care among type 2 diabetics who come to a community clinic
 ומדדי איכוצת חיים בקרב גברים עובדי תעשיותD הקשר בין רמות ויטמין
עתירות ידע בישראל
The relationship between vitamin d levels anf quality of life among
men workers in high-tech industries in israel
המצאות חרדה מצבית הקשורה באכילה בקרב חולי מחלות מעיים דלקיות
והערכת הקשר שלה עם הגבלת מזונות ומאפייני המחלה
Prevalence of state anxiety related to eating in patients with
lnflammatory bowel disease and its association with foods
restriction and disease characteristics
בחינת הקשר בין ציפיות של אלכוהול בשילוב עם משקאות אנרגיה ודפוסי
שתייה שונים בקרב סטודנטים
Examining the relation between expectancies of alcohol combined
with energy drinks and different drinking petterns among
university students

Prof. Orna Baron - Epel
Hayat
Dabbah Awawde
 פרופ' סופיה,פרופ' רונית אנדוולט
שלום
תזונה בריאות איש
והתנהגות
יעל
דבוש
Prof. Ronit Endvelt, Prof.
Sophia Ish Shalom
Yael
Dabush
 פרופ' יהודה,פרופ' שירה זלבר שגיא
תזונה בריאות חוברס
והתנהגות
מוריה
דמארי
Prof. Shira Zelber-Sagi, Prof.
Yehuda Chowers

Moriya

שרון שניטמן
תזונה בריאות ד"ר
והתנהגות

Dr. Sharon Sznitman
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Danieli

השפעת רעש רקע על מדדי דיוק ויעילות של תבחין סריקת השמיעה בצה"ל
תעסוקתית' רפאל כראל
פרופ
-סביבתית
סרגיי
The effect of ambient noise on accuracy and efficacy measures of
hearing screening test in idf
Prof. Rafael Carel
Sergei
Danilov
 בחדרי כושר, פעילים גופנית,זיהוי ואבחון העמדות והתפיסות בקרב בוגרים
בישראל באשר לשימוש בתוספי תזונה
ענת גסר אדלסבורג
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
ענבל
Ldentifying and diagnosing attitudes and perceptions among
physically active adults in israeli gyms regarding the usage of
dietary supplements
Prof. Anat Gesser - Edelsburg
Inbal
Dr.uker
 תפיסת המחלה ותחושת מסוגלות עצמית לשינוי אורחות חיים,הערכת ידע
בקרב חולי כבד שומני והקשר לתבנית אכילה וביצוע פעילות גופנית בפועל
שירה זלבר שגיא
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
גליה
Evaluation of the knowledge illness perception and self afficacy of
nafld patients regarding lifestyle modification and association with
pattern of eating and physical activity
Prof. Shira Zelber-Sagi
Galit
Dr.or-Lavi
קשר בין הדדיות וסביבה חברתית לבין בריאותם של חולי סוכרת
אפל-אפידמיולוגיה פרופ' אורנה בראון
שני
The relationship between reciprocity social environment and the
health of diabetics
Prof. Orna Baron - Epel
Shany
Derhy
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 גם כאשר,מנהיגות מעצבת ממריצה להקשה לעבודה וטיפול ממוקד בחולה
דרישות בעבודה גבוהות
זהבי-ענת דרך
ניהול מערכות ד"ר
בריאות
מרים
Transformational leadership boosts work engagement and patient
centered care also when job demands are high
Dr. Anat Drach - Zahavy
Miriam
Hawari
 בית,הקשר בין זמן הרישום למעקב הריון וערך אינדקס טיפול רפואי לבין פגות
2010-2011 , חיפה,החולים בני ציון
 פרופ' דוד בדר,אפידמיולוגיה ד"ר ליאורה אור
מעיין
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The relation between timing of registration to prenatal care and
kessner index to preterm birth bnei zion hospital haifa 2010-2011 Dr. Liora Ore ,Prof. David Bader
Maayan
Huber
 הורים וילדים לגבי, עמדות ותפיסות של צוות החינוך בבית הספר,זיהוי ידע
תכנית ההזנה בבתי ספר יסודיים בישראל
רונית אנדוולט
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
נורית
קליפר-הומינר
Ldentifying the knowledge attitudes and perceptions of school
staff parents and chilDr.en regarding the school lunch program in
elementary schools in israel
Prof. Ronit Endvelt
Nourit
Houminer Klepar
 רמת המודעות והנכונות להתחסן בקרב סטודנטים בישראל- HPV-מחקר ב
מחקר מקדים פרופ' מנפרד גרין
ג'ייאון
הונג
Researching HPV-, HPV vaccine related knowledge and
vaccination intentions among college students in Israel
Prof. Manfred Green
Jiyeon
Hong
 תהליך ומשך האבחון בקרב הנשים,שיעור היארעות אנדומטריוזיס בנפת חיפה
2009-2011 המאובחנות בנפת חיפה
 ד"ר יובל קאופמן,אפידמיולוגיה ד"ר ליאורה אור
יעל
הראל הוד
Lncidence and diagnostic process until surgical confirmation of
endometriosis in northern israeli women an insight into the
Dr. Liora Ore, Dr. Yuval
diagnostic delay and potential causes 2009-2011
Kaufman
Yael
Hod
 פרופ' שירה זלבר השוואה הקשר בין פעילות גופנית השעות העבודה לבין פעילות גופנית בשעות,פרופ' מנפרד גרין
הפנאי כגורם סיכון לתמותה ממחלות לב ותמותה כללית
אפידמיולוגיה שגיא
גיל
הררי
Comparison of occupational physical activity and leisure time
physical activity as risk factors for mortality from all causes and
Prof. Manfred Green, Prof.
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 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
2010-2014
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
 על הרגלי האכילה,השפעה הדרכה מקצועית לאימהות לילד ראשון לאחר לידה
וההאכלה של תינוקן בגיל שנה
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
50 טמפרטורת סביבה גבוהה והסיכון לשבץ בישראל בריץ בקרב מבוגרים בני
שנים ומעלה

 ד"ר שרון,פרופ' רונית אנדוולט
קידום בריאות שניטמן

Prof. Ronit Endvelt ,Dr. Sharon
Sznitman

ימאמי

Ymame

 ד"ר גילה רוזן,פרופ' יעל לצר
 בריאות והתנהגות,תזונה
Prof. Yael Lazer, Dr. Geila
Rozen
Chen
 פרופ' שלומית פז,מחקר מקדים ד"ר גלית וינשטיין
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 מחקר עוקבה:טיפול כפוי באנורקסיה נרבוזה בישראל תוצאות קליניות והיענות
רטרוספקטיבי
Compolsury treatment for anorexia nervosa in israel clinical
outcomes and compliance a retrospective cohort study
Prof. Yael Latzer

עדית
Adit

הקשר בין הדרכה טרום לידתית על פי שיטת דנסטן או גישת סאטר ותפיסת
 מחקר השוואתי מבוקר:האם את תינוקה בחודשיים הראשונים לחיים

 פרופ' יעל לצר,גילה רוזן
תזונה בריאות ד"ר
והתנהגות

The effect of antenatal training programs ( the dunstan baby
language vs the ellyn satter approach) on the mothers perception Dr. Geila Rozen, Prof. Yael
of har baby during the first two months of life ( controlled trial)
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- Work Ability Index( בדיקת יישום השימוש בשאלון לקביעת כושר עבודה
 ד"ר איזבלה,פרופ' רפאל כראל
) באוכלוסיית אחיות בישראלWAI
 פרופ' שי לין,קרקיס

ניהול הטיפול בהשמנת יתר חולנית בקרב רופאי משפחה

Management of morbid obesity among family physicians
הקשר בין מעורבות משטרתית מוגברת לבין חגירת חגורות בטיחות בישובים
ערבים בצפון ישראל
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The association between the increase of police involvement and
the use of safety restraints among arab communities who live in
the south of israel
בדיקת ההשפעה של נושאים בריאותיים על עמדות וכוונות התנהגותיות של
חינוך- על פי גישת בידור- "בני נוער באצמעות סדרת טלוויזיה "האלופה
2012 Testing the impact of health issues on attitudes and behavioral
intentions of adolescent through tv series haalufa according to the
entertianment education approach
מרכיבים המעודדים ומעכבים הפעלה ויישום של תוכניות התערבות לקידום
בריאות בבתי ספר יסודיים בישראל
2021 Components that encourage and delay the operation and
implementation of intervention programs for health promotion in
elementary schools in Israel
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Understanding Mechanisms of Painful Diabetic Neuropathy:
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Violence phenomenon incidence toward doctors and nurses and
causes to violence among employees of nazareth hospital
Prof. Orna Baron - Epel
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בחינת ההבדלים בעמדות אודות השימוש בקנאביס רפואי בקרב מטופלים
אונקולוגיים יהודים וערבים
בריאותמנפרד גרין
'ניהול מערכות פרופ
Examining the differences regarding attitudes related to the use of
medical cannabis among Jewish and Arab oncology patients
האם מתן ייעוץ של רוקח בזמן שחרור ממחלקות אשפוז משפר את ההיעונת
?של חולי לב לטיפול התרופתי
Does providing fharmacist counseling to cardiac patients in israel
prior to discharge from hospital conttribute to increasing patients
medication compliance
הגורמים המשפיעים על הנוער במגזר הערבי בישראל להתחיל לעשן
Factors that influence smoking initiation in arab adolescents in
israel
מי מבקש בדיקת סקר לקרישיות יתר במסגרת בדיקות תקופתיות והאם
? הבדיקה משפיעה על ההתנהגות הבריאותית של אותו אדם
Who Requests Thrombophilia Screening at Periodic Medical
Examinations and Does the Screening Affect Health Related
Behavior?
 מיתוג האין אונות ומיצובה של:) גלולת הפלאViagra( תרופת הוויאגרה
חינוך-הוויאגרה כפתרונה באמצעות בידור
The magic pill the barnding of impotence and the positioning of
viagra as its solution through edutainment
בדיקת הקשר בין תחושת מסוגלות עצמית של יולדת לבין שימוש באלחוש
אפידורלי
Analysing the connection between the self efficacy of the laboring
women and use of the epidural analgesia

Prof. Manfred Green
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'ניהול מערכות פרופ
אוסאמה
The effect of computerized physician order entry on the incidence Prof. Shay Linn, Dr. Itzhak
of errors in medication dispensing
Zaidise
Osamah
Hussein
בדיקת הקשר בין מוצא אתני לבין שימוש באלכוהול בקרב מתבגרים עם
פגיעות עצמיות ובסיכון אובדני גבוה בישראל
פרופ' שרון שניטמן
שירותי בריאות נפש
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Examining the Association between Ethnicity and Alcohol Use
among Adolescents with Self- Harm Events and at High Suicidal
Risk in Israel
Prof. Sharon R. Sznitman
Medhat
Hussein
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שולי בראמלי גרינברג
ניהול מערכות ד"ר
בריאות
נסרין
ח'ורי נח'ול
The linkage between hospital department level's operative actions
and performance measures in department of ENT and Head and
Neck Surgery at Rambam Hospital
Dr. Shuli Brammli-Greenberg
Nisreen
Khoury Nakhoul
 ד"ר ראוי,פרופ' שירה זלבר שגיא
אלכוהולי-הקשר בין בשר אדום ומיקרוביום בקרב מבוגרים חולי כבד שומני לא
תזונה בריאות חזאן
והתנהגות
נג'ואן
ח'ורי משמום
The Relationship between Red Meat and the Microbiome among
Proכ. Shira Zelber-Sagi, Dr.
Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Hazan Rawi
Najwan
Khoury Shamshoum
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'תזונה בריאות פרופ
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Orthorexia in israeli nutrition students comparative prevalence
study
Prof. Yael Latzar
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Prognostic value of corin patients with left ventricular systolic
Dr. Liora Ore, Prof. Yonathan
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Hasin, Prof. Lital Keinan - Boker
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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
Prof. Orna Baron - Epel
Mervat
Hakrosh Khatib
 הסוג וממוצע שעות השהייה במסגרות הטיפוליות על,השפעות גיל הכניסה
 באוכלוסייה הדרוזית בכפרים דלית אל3 התפתחות השפה בקרב ילדים בני
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אפידמיולוגיה פרופ' ליזה רובין
ענאיה
חלבי
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
Prof. Lisa Rubin
Inaia
Halaby
אפיון חסמים וגורמים מאפשרים ביצוע פעילות גופנית בקרב נשים ערביות מעל
 בצפון ישראל,20 גיל
קידום בריאות פרופ' אורנה בראון אפל
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Characterization of barriers and factors enables physical activity
to be performed among Arab women over the age of 20 in
northern Israel
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 מנבאים, היארעות:תוצאי בריאות בלתי רצויים במחלימות מסרטן השד
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Adverse conditions in breast cancer survivors: Incidence,
determinants, and effect on quality of life

Prof. Orna Baron-Epel

Rana

בוקר-בריאותליטל קינן
'ניהול מערכות פרופ

Prof. Lital Keinan-Boker

Hamade Darawsha

חאתם

Hatem

21

חמוד

Hamood

17

2013

2017

2012

2019

2019

ראיות לאחר אוטם חד בשריר הלב והשפעתה על-היענות לתרופות מבוססות
התמותה מכל הסיבות
Adherence to evidence based therapy after acute myocardial
infarction and its impacton all cause mortality
אפיון הגורמים הקשורים למידת היענות לשימוש בשירותי בריאות ומדדי איזון
סוכר בקרב חולי סוכרת בישראל
Association of factors contributed to health services utilization and
glycemic balance in diabetic patients in israel
 מקודת מבט של אנשי מפתח במועצות,גורמים לתאונות דרכים במגזר הערבי
המקומיות ובעיריות
Causes for traffic collisions among the arab population as
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The impact of case manager nurse model on service and
performance measures in the Otolaryngology Head and Neck
Surgery Department at Rambam Medical Center
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 מחקר חתך ואורך:פעילות גופנית ותפקוד קוגניטיבי באוכלוסיה מבוגרת
ד"ר גלית וינשטיין
Physical activity and cognitive function in elderly Europeans: a
cross-sectional and longitudinal study
Dr. Galit Weinshtein
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תזונה בריאות שגיא
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The relationship between the phenomenon of objection to milk
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hypochondria, and health behaviors
Shira Zelber-Sagi
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A retrospective survey in hepatitis c patients to evaluate
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Geographic analysis of low birth weight among babies born in the
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 מחקר חתך,רציני
Establishment of a clinical and laboratory model for the detection
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hospital in the winter of 2004-2005
Prof. Shmuel Rishpon
William

כבת

1

כהן

2

כהן

3

כהן

8

כהן יוגב

4

כהן קסטל

5

כנאעני

6

כנר

9

כסאברי

7

Kabat

Cohen

Cohen

Cohen

Cohen-Yogev

Cohen Castel

Knani

Kaner

Kassabri

ל

ל
2011

2020

2020

2015

2009

2016

2014
2010

2020
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Examining the realation between knowledge acquired during
medical studies and attitudes towards medical cannabis among
medical students at the Technion
Dr. Sharon Sznitman
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Knowledge and attitudes among pregnant Arab women in the
Haifa district in Influenza and Perussis vaccinations
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Cognitive function during pregnancy and health beahaviors: a
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"בקרב אנשים שהשתמשו בהתקן "נוביסיטי
יעל לצר
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The relationship between fatalistic belief and compliance with a
fecal occult blood test for early detection of colorectal cancer in
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Prof. Orna Baron-Epel
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2016-2020 מחוז צפון בשנים
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Unintentional injuries and risky behavior with relation to " latchkey
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רז-בריאות הקהילהפלד

כריסטין

עאסי

Prof. Orna Baron Epel, Dr.
Maya Peled Raz
Christine
Assy
 ד"ר חמו,אפל-פרופ' אורנה בראון
קידום בריאות לוטם מיכל
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Pregnacy termination barriers due to a genetic defect detection
among muslim arab women
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Factors associated with delay from symptom onset to hospital
arrival and to reperfusion therapy in patients eith acute myocardial
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The influence of chemotherapy and radiotherapy on levels of
antibodies against 4 vaccine - preventable diseases included in
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in hemato-oncology department of chilDr.en in rambam medical
center 2004-2005
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The association between passive smoking and acute coronary
heart diseases among arab israeli women in north region
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והתנהגות
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The Factors Related to Nutritional Counseling adherence among
Type 2 Diabetes Patients in the Arab Sector
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Efficacy of neurodynamics treatment for low back pain with
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 ד"ר יהונתן,פרופ' מיכה ברחנא
השפעת מרחק מגורים בקרב עורק תחבורה ראשי על תפקודי נשימה של ילדים
אפל- פרופ' אורנה בראון,קידום בריאות דובנוב
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Measuring adherence to self-care guidelines for patients with
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ניהול מערכות בריאות
Waterpipe Tobacco smoking amog Israeli young adults in 20032004
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The relationship between the degree of claustrophobia and
subject characteristics to the success of MRI and its policy
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Does spending time in nature have health benefits? Perspectives
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israeli adolescents . A study based on data from the HBSC israel Prof. Orna Baron - Epel, Dr.
2006-7
Yossi Harel-Fisch
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Sarah
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Fisher
שחר

Shahar

פישר
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2020

2018

2017

2013

הקשר בין גורמים תזונתיים לבין תפקוד קוגניטיבי בגיל המבוגר
The association between nutritional factors and cognitive
functioning in older adults
SCID הקשר בין הצריכה האנרגטית היומית לבין שינויי משקל הגוף בחולי
המאושפזים לקראת השתלת מח עצם
The relationship between daily energy consumption and changes
in body weight in SCID patients hospitalized for Bone Marrow
Transplantation
הקשר בין איכות שינה והרגלי אכילה כגורמי סיכון למחלת כבר שומני לא
אלכוהולי ותנגודת לאינסולין
Study Sleep Quality and Eating Habits as risk factors for NonAlcoholic Fatty Liver Disease and Insulin Resistance
 בדיקת ידע- נוהל ביקור קטינים במרפאה ראשונית ללא ליווי אפוטרופוס
,ויישום של רופאים ואחיות במרפאות ראשוניות במחוז חיפה וגליל מערבי
שירותי בריאות כללית
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

גלית וינשטיין
תזונה בריאות ד"ר
והתנהגות

עפרי

Dr. Galit Weinshtein
Ofri
 פרופ' גל,שגיא-פרופ' שירה זלבר
רז
-תזונה בריאות דובנוב
והתנהגות

Prof. Manfred Green and Dr.
Maya Peled Raz

7

'פריג

12

פריש

11

פרל

8

פרנקלין

3

פשטצקי

4

Peri
אלאה

Prof. Shira Zelber – Sagi, Prof.
Dubnov – Raz Gal
Alaa
Freig
 פרופ' רויטל,שגיא-פרופ' שירה זלבר
קריב
קרן לין
תזונה בריאות והתנהגות
Prof. Shira Zelber-Sagi, Prof.
Revital Kriv
Keren Lyn Frisch

 ד"ר מאיה פלד רז, בריאות הקהילהפרופ' מנפרד גרין

פרי

מיכל

Michal

Perl

 מחקר חתך בקרב אוכלוסיית- הקשר בין נטילת מטפורמין לתפקוד קוגניטיבי
 המבוטחים בקופת חולים מכבי בישראל2 מבוגרים חולי סוכרת מסוג
גלית וינשטיין
תזונה בריאות ד"ר
והתנהגות
טלילה
The association between metformin use and cognitive function
among elderly individuals with type 2 diabetes
Dr. Galit Weinshtein
Talila
Franklin
 מחקר:תינוק ועל הרגלי אכילה-השפעת הדרכה מקצועית על יחסי האכלה אם
אורך השוואתי
 ד"ר גילה רוזן,יעל לצר
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
עודד
The effect of parental guidance on mother - infant feeding
interaction and healthy eating habits: a comparative longitudinal
Prof. Yaal Latzar, Dr. Gila
study
Rozen
Oded
Pshetatzki

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

2017 and Non-alcoholic Fatty Liver Disease
The Association between Serum Level of 25-hyDr.oxyvitamin D
and Non-alcoholic Fatty Liver Disease
תפיסות סיכון של נשים המשתתפות במחקרי ניטור ביולוגי בישראל ובחינת
במחקרים אלו
המתקבלות
של התוצאות
לגבי הדיווחstudies
עמדותיהן
2019 Risk perceptions
of women
participating
inהחוזר
biomonitoring
in Israel and examination of the reportong of the personal results
obtained in these studies

שירה זלבר שגיא
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
Prof. Shira Zelber Sagi
אדלסבורג וד"ר מיה-פרופ' ענת גסר
מנהל מערכות נגב
בריאות
Prof. Anat Gesser-Edelsburg,
Dr. Maya Negev

רעות
Reut

צור

1

צ'רבינסקי

3

Zur

דיאנה ניקול
Diana Nicol Chervinski

2013

השוואת תחלואה נלווית והישרדות בקרב חולי לוקמיה מילואידית חדה לאחר
השתלת מח עצם מתורם בהתאם לסוג ההכנה
Comparative comorbidity and survival among adult patients with
acunt myeloid leukemia undergoing myeloablative vs .
Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic cell transplantation

 פרופ' ליטל קינן,פרופ' מיכה ברחנא
מנהל מערכות בוקר
בריאות

Prof. Micha Barchana, Prof.
Lital Keinan - Boker

ויקטוריה

Victoria

צ'רנייק

2

Cherniak

ק
2021

 עמדות והתנהגות מדווחת, הקשר בין ידע נתפס:אוריינות בריאות וסביבה
בקרב רופאי משפחה ורופאי ילדים בישראל
Environmental health literacy: The Relation Between Perceived
Knowledge, Attitudes and Reported Behavior Among Family
Physicians and Pediatricians In Israel

2015

2015

2019

2011

2016

2019

2021

הקשר בין הפטוגלובין וסרטן בחולי סוכרת
The relationship between haptoglobin phenotype and cancer in
diabetic patients
הרגלי התסונה והמבנה המשפחתי באוכלוסייה הדרוזית והשפעתם על איזון
הסוכרת בקרב הנשים
Dietary habits and family structure Dr.uze population its effect on
controlling diabetes in women
:צוותים במרכזי בדיקות למחלות המועברות במין שמציעות בדיקות אנונימיות
 ושינוי חברתי, המוטיבציות משפיעות על עבודתם,הנבדקים
Staff at STI testing sites offering anonymous testing: clients,
motivations govering their work, and social change
מאפייני תחלואה בסרטן בקרב עולים ממדינות בריה"מ לשעבר שעלו ארצה בין
1989-2000 השנים
Cancer incidence characteristics among immigrants from the
former soviet union to israel ( 1989-2000)
שינוי בצריכת שירותי בריאות בתחום גילוי סרטן השד לאחר שידור התכנית
"עובדה" בנושא של סרטן שד בצעירות
Changes in healthcare services utilization following documentery
tv program about young breast cancer patients
התפיסות והעמדות בקרב בני האוכלוסייה הערבית לגבי צריכת משקאות
ממותקים
Perceptions and attitudes among the Arab population in Israel
regarding the consumption of sugary drinks
יִּׂשּוג למטרת מניעת אובדנות במדיה החברתית על ידי מתנדבים שעברו
 מחקר איכותני:הכשרה
Suicide Prevention Outreach on Social Media Delivered by
Trained Volunteers: A Qualitative Study

בריאות הקהילהד"ר מיה נגב

סוניה

קבהא מצרווה

10

Dr. Maya Negev

Sonya
Kabha Masarwa
 ד"ר שני בלום,תעסוקתיתרפאל כראל
'פרופ
- סביבתית
הודא
עואד-קבהא
Prof. Rafael Carel, Dr. Shany
Blum
Hoda
Awad-Kabha
בריאות הקהילהפרופ' רונית אנדוולט
Prof. Ronit Endvelt

מהא
Maha

אפידמיולוגיה

Prof. Micha Barchana

ילנה
Elena

 ד"ר יצחק זייזיס,בריאותורדה שלו
'מנהל מערכות פרופ
Prof. Varda Shalev, Dr. Itzhak
Zaidise
Yossi
קידום בריאות פרופ' רונית אנדוולט
Prof. Ronit Endevelt

2

קדיש

9

קודרין

3

קושניר

4

קטיש

9

KuDr.in
יוסף
Kuchnir
דועאא

Duaa

 פרופ' שרון שניטמן,ד"ר עמית באומל
שירותי בריאות נפש
Dr. Amit Baumel, Prof. Sharon
Sznitman
Vered

קבלאן
Kablan

 ד"ר שרון שניטמן,קידום בריאות פרופ' אלי בוכבינדר
דבורה
Prof. Eli Buchbinder, Dr.
Sharon Sznitman
Deborah
Kadish
פרופ' מיכה ברחנא

1

Katesh
ורד

קיסר
Keasar

11
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 משך מחלת הסוכרת עם תפקוד, השמנה,הקשר בין שליטת הסוכר בדם
 מחקר חתך בקרב קשישים החולים:FTO קוגנטיבי והאינטרקציות עם הגן
תזונה בריאות והתנהגות
2 בסוכרת מסוג
ד"ר גלית וינשטיין
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
Dr. Galit Weinstein
Itay
ילד באמצעות ארוחה-אימהות כסוכנות שינוי לשיפור וחיזוק קשר אם
 "ארוחה-  מחקר איכותני על מודל קבוצתי, תזונה ובישול בריא,משפחתית
 המוטופלות בשרותי הרווחה5-12 משפחתית בכייף" לאימהות לילדים בגיל
ענת גסר אדלסבורג
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
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
קשר בין ידע ועמדות של רופאים ואחיות המטפלים בילדים בקהילה לבין
2016 התנהגותם המעודדת קבלת חיסוני שגרה במחוז הצפון בשנת
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
הקשר בין שיפור הרגלי תזונה ופעילות גופנית של הורים לבין ירידת משקל
בקרב הילדים הסובלים מהשמנת יתר במרפאות המטפלות בילדים הסובלים
מעודף משקל
The relationship between pediatric overweigh clinic and healthier
lifestyle among parents of chilDr.en who participate in an
overweigh clinic
 בריאותיים והתנהגויות בריאותיות לבין היענות,הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים
לבדיקת צואה לדם סמוי וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בישראל
The association between dempographic status health
characterisitics and health behaviors and colorectal screening
compliance in israel

Prof. Anat Gesser - Edelsburg
פרופ' שמואל רשפון

אפידמיולוגיה

גלית

Esther

קנדליק
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קצוטי

7

קרולינסקי
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Katzoty
דולב

Dolev

5

Kandlik

אסתר

אפידמיולוגיה

קלקשטיין

Kalkstein
יעל

 פרופ' רונית,אפל-פרופ' אורנה בראון
קידום בריאות אנדוולט

Dr. Liora Ore, Prof. Manfred
Green

Klainer

Yaal

Prof. Orna Baron - Epel, Prof.
Ronit Endvelt

קליינר

12

Galit

Prof. Shmuel Rishpon

 פרופ' מנפרד גרין,ד"ר ליאורה אור

איתי

Karolinsky

ר
2011

2015

רמות מלטונין והקשר להשמנה ולתסמונת מטבולית בבני נוער
מנפרד גרין
'תזונה בריאות פרופ
והתנהגות
שלי
אשכנזי-ראכמוט
Melatonin levels and the relation to obesity and the metabolic
synDr.ome in adolescents
Prof. Manfred Green
Shelly
Rachmuth-Ashkenazi
הערכת השימוש באמצעי מיגון אישיים להגנה מפני נזקי שמיעה מושרי רעש
והגורמים המשפיעים על השימוש בעובדים במקומות עבודה קטנים במגזר
הערבי בצפון ישראל
 ד"ר סמי סעדי,בריאותרפאל כראל
'מנהל מערכות פרופ
סוהא
רבאח

1

2

2016

2007
2009

2020

2011
2015

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
ידע והתנהגות תזונתית בקרב משפחות חולי אלצהיימר בחברה הדרוזית
בישראל
Knowledge and behavior nutritionally among families of
alzheimers patients in the Dr.uze in israel
Pap כלכליים על השימוש בבדיקת הסריקה-ההשפעה של משתנים חברתיים
 בקרב נשים בישראלsmear
The influence of socio - economic factors on the use of pap smear
screening tests by israeli women

Prof. Rafael Carel, Dr. Sami
Saadi

Suha

קידום בריאות פרופ' רונית אנדוולט

Rabah
רנין

Prof. Ronit Endevelt
Ranein
Rabah
 פרופ' אורנה,פרופ' מיכה ברחנא
אפל-קידום בריאות בראון
יוהנה
Prof. Micha Barchana, Prof.
Orna Baron - Epel
Johanna
Rotman
פערים תרבותיים באיכות הטיפול של חולים אונקולוגים בשחרור מאשפוז
אפרת שדמי
מנהל מערכות ד"ר
בריאות
נוסייבה
Cultural differences in the quality of care of oncology patients
discharged from the hospital
Dr. Efrat Shadmi
Nosaiba
Rayan
 ליקוי קוגניטיבי בקרב מאנים אשכנזים בארצות הברית וקשר בינה לבין מצבםDr. Galit Weinstein, Prof. Gil
 התנהגותיים ומאפיינים אישיותיים,דמוגרפיים- גורמים סוציו, הבריאותיAtzmon
The Correlates of Cognitive Impairment in Ashkenazi Jewish
Centenarians: Cross-Sectional Study of Unique Population
ת וינשטיין; פרופ' גיל עצמוןhד"ר גל

אפידמיולוגיה

אלינה
Elina

מגמות וגורמי סיכון להימצאות וריקוצלה בקרב מתבגרים בישראל

 ד"ר סלמאן זרקא,תעסוקתיתרפאל כראל
'פרופ
- סביבתית
Prof. Rafael Carel, Dr. Salman
Trends and risk factors for varicocele among israeli adolescents
Zarka
Amit
שחיקה בקרב רנטגנאים בישראל
תעסוקתיתרפאל כראל
'פרופ
- סביבתית

רבאח

3

רוטמן

4

ריאן

5

ריבקין

10

רייס

6

ריסין

7

Rivkin
עמית
Rais
בלה

Burnout among radiographers in israel

2013

2017

Prof. Rafael Carel
Bela
Rysin
איכות הטיפול הרפואי בחולות סוכרת לפני ובתחילת ההריון דורש שיפור
אפידמיולוגיה ד"ר רונית אלמוג
שלומית
 משיח- ריסקין
The Quality of Periconception Medical Care in Women with
Diabetes Needs Improvement!
Dr. Ronit Almog
Shlomit
Riskin-Mashiah
גורמים בסביבה הביתית וגורמים חברתיים הקשורים להשמנה ועודף משקל
 מחקר חתך- בקרב מתבגרים בישראל
אפל-קידום בריאות פרופ' אורנה בראון
בת
רפאלי
Factors in the home environment and social factors related to
obesity and overweight among adolescents in israel cross sectional study
Prof. Orna Baron Epel
Bat
Refaeli

8

9

ש
2012

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

אפל-קידום בריאות פרופ' אורנה בראון

The association between physical activity counseling for diabetics
and heart patients and the adoption of long - term physical activity Prof. Orna Baron - Epel

מירי

Miri

שאול

Shaul
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2013

2020

2015

2018

2017

2021

2019

2017

איתור חסמים ודרכי הפחתתם בתהליך השיווק החברתי לשילוב אנשים עם
הפרעות נפשיות בקהילה הערבית (המוסלמית) בישראל
בריאותענת גסר אדלסבורג
'מנהל מערכות פרופ
שבאט
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
Prof. Anat Gesser - Edelsburg
Shbat
Shbat
 למזעורAPI 2350 - וNFPA 30 הערכת אפקטיביות המלצות תקני
בריאות
 תוך שימוש, שמקורם ממכלי בנזיןVCE ההסתברות להתרחשות אירועי
סביבתית
 לחישוב ההסתברויות להתרחשות אירועי הכשלLOPA במתודולוגיית
וגהות
האפשריים
 ד"ר אלי שטרן,ד"ר מיה נגב
תעסוקתית
שי
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
הפרעת אכילה בולמוסית ןתסמונת אכילה לילית בקרב אנשים עם השמנה
מורבידית המגיעים למרפאה בריאטרית והקשר לפיברוזיס כבדי
Binge eating disorder and night eating synDr.ome amonng
patients with morbid obesity who visit the bariatric clinic and the
association wite liver fibrosis
 תחלואה נלווית וניבוי הישרדות בחולים עם בולוס בימפגואיד,אפידמיולוגיה
בצפון הארץ
Epidemiology, comorbidities, and prediction of survival in patients
with Bullous Pemphigoid in Northern Israel
 אצל גברים עם ספירתY הערך המוסף של בדיקת חברים זעירים בכרומוזום
זרע לא תקינה
The added value of Y-Micro-Delited test in men with abnormal
sperm count
 ומעלה65 גורמי סיכון לאשפוז בחולים עם אבחנה חדשה של דמנציה בגילאי
 מחקר עוקבה רטרוספקטיבי.בישראל
Risk factors for hospitalization in newly diagnosed individuals with
Dementia, aged 65 years and older in Israel. Retrospective cohort
study
השוואה בין חולי כבר שומני לא אלכוהולי ובין חולי שחמת וחולים לאחר
 שבריריות ואיכות חיים, מרחב מחיה:השתלת כבד בתחומים
Comparison of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
patients with cirrhotic and liver transplant patients in life space,
frailty and quality of life parameters
' ידע ועמדות בקרב אימהות לתלמידים בכיתות ח:החיסון נגד נגיף הפפילומה
 במחוזות חיפה והצפון בשנת,והגורמים המשפיעים על החלטתן לחסן את ילדן
הלימודים תשע"ז

Dr. Maya Negev, Dr. Eli Stern
Shay
 ד"ר סיגל,פרופ' שירה זלבר שגיא
תזונה בריאות פישמן
והתנהגות
Prof. Shira Zelber Sagi, Dr.
Sigal Fishman
ד"ר רונית אלמוג

דפנה

ויסאל

אפידמיולוגיה

רותם
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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
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Prof. Shmuel Rishpon
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2008 , פרופ' ליטל קינן בוקר היענות לבדיקת ממוגרפיה בנשים ערביות בישראל,ליאורה אור
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Compliance with mammography screening among arab israeli
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הערכת עמדות ותפישות צרכנים בישראל בנושא סימון תזונתי בגב ובחזית
' פרופ,פרופ' ענת גסר אדלסבורג
 הערכת סימון תזונתי בחזית האריזה בישראל-  מקרה מבחן.האריזה
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תזונה בריאות רונית
והתנהגות
יערה
קמינצ'יק-תירוש
Evaluation of israeli consumer's perceptions and positions of front
and back of package nutrition labeling . A case study - evaluation Prof. Anat Gesser - Edelsburg,
of front of package nutrition labeling in israel
Prof. Ronit Endevelt
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