
 

 

 

 2021-2022  שנת הלימודים תשפ"ב

 סילבוס

 סמינר מחקר לדוקטורנטים

286.7000, 286.5000, ב -סמסטר א ו  

 מרכזי הסמינר

 שגיא-פרופ' שירה זלבר

 בהשתתפות סגל בית הספר

 

נקודות  2-לתלמידי דוקטורט בבית הספר לבריאות הציבור, קורס השווה ערך ל חובהקורס סמינריון 

 סמסטראליות.

הקורס יכלול הצגות של מחקרי הסטודנטים בשלבים השונים שלהם, העלאת קשיים, שאלות, דיון פתוח 

דקות וזמן  30-40וביקורת עמיתים בונה בהשתתפות כל הדוקטורנטים וסגל בית הספר. משך ההרצאה 

 אלות. לש

 נוסף לכך, בחלק מהשיעורים, יוצגו נושאים מתודולוגיים על ידי מורי בית הספר וכן חוקרים חיצוניים. 

בבניין הפקולטה לרווחה  4בקומה  442, בחדר סמינרים 12:15 -ל 9:15ימי שני בין המפגשים יערכו פעם בחודש ב

 המפגשים שיתקיימו באוקטובר נובמבר יתקיימו בזום: ובריאות. 

https://us02web.zoom.us/j/89915563584?pwd=bXBMOGlFSGhoeHNzK0R6LysvdnVyQT09 

  

 מטרות הסמינר

, ניתוח הנתונים לאפשר לכל הדוקטורנטים להציג את מחקרם בשלביו השונים, משלב התכנון דרך הביצוע

 והכתיבה ולקבל משוב ועצות. הסטודנטים ידרשו להציג את התקדמותם במסגרת זו לפחות פעם בשנה. 

 נדרשת נוכחות מלאה, השתתפות פעילה בדיונים ובהצגת התקדמות דוקטורט.   נוכחות והשתתפות:

 היעדרות מעל פעם בסמסטר תמנע אפשרות לסיום דוקטורט.

https://us02web.zoom.us/j/89915563584?pwd=bXBMOGlFSGhoeHNzK0R6LysvdnVyQT09


 

 

 

תמונות הגלריה לא יוקלטו. אי  –סטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט ה 

פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות. במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש 

 לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה.  

  סמסטר א'

 מנחה ונושא, שם המציג תאריך 

1.  18/10/21 

 

 שגיא-שירה זלבר' פרופ, הרצאת מבוא

פיתוח ותיקוף של שיטת ניקוד  -שגיא  -שירה זלבר' פרופ: מנחה, ערן זיתן

 מחקר חתך –עבור כל סוגי מחלות המעי הדלקתי , אנדוסקופי יחידה ופשוטה לשימוש

הכוונה לניתוח \תכנון -ראש מגמת ביוסטטיסטיקה , ר פבל גולדשטיין"ד  

 שאלות+  סטטיסטי

בדיקת , כיצד להתכונן לוועדה מלווה -ר ועדת דוקטורט "יו, מנפרד גרין' פרופ 22/11/21  .2

  .עקרונות ודגשים? הדוקטורט וביקורת עמיתים

  -ברק-שגיא וד״ר רוני אלרן-שירה זלבר' פרופר, מנחה: פרופ-תמר לוינסון

התנהגויות אכילה לא תקינה בקרב הקשר בין גורמי סיכון ספציפיים למחלה לבין 

 .1מתבגרים עם סוכרת מסוג 

אפידמיולוגיה של צהבת נגיפית מסוג שגיא -שירה זלבר' פרופ: מנחה, דניאל רשא

E השוואתי -מחקר חתך רב מרכזי, בישראל וגורמי סיכון פוטנציאלים 

חווית ההורים והמורים  -אפל -אורנה בראון' פרופ: מנחה, שחאדה שיני אמאל  

  מחקר איכותני -בחברה הערבית והיהודית ADHDלילדים עם 

  -שגיא-שירה זלבר' פרופ: מנחה, מיכל ריין 20/12/21  .3

Personalized 

 Nutrition by Prediction of Glycemic Responses in women with 

Gestational Diabetes Mellitus 

 שגיא-ועיבוד הנתונים, פרופ' שירה זלברהרצאה בנושא בקרת איכות 

הקשר בין שימוש  -ר שרון שניטמן"ר גלית ויינשטיין וד"ד: מנחות, שירז ורד  

 .המערכת האנדוקנבינואידית וקוגניציה באוכלוסייה המבוגרת, בקנביס

 שגיא-שירה זלבר' פרופ, הרצאה בנושא הטיות 10/01/22  .4



 

 

 מנחה ונושא, שם המציג תאריך 

אפיון הגורמים המשפיעים על  -אפל -בראוןאורנה ' פרופ: מנחה, כלנית קיי

 שימושים בשירותים מקוונים והשפעתם על איזון מחלת הסוכרת

  -שירה זלבר שגיא' פרופ: מנחה, לורה סול גרינשפן  

The association of ultra-processed food (UPF) consumption with 

non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), and the role of gut 

microbiome and genetic predisposition 

 

  סמסטר ב'

 מנחה ונושא, שם המציג תאריך 

   -אדלסבורג -ענת גסר' פרופ: מנחה, רנא חיגאזי 28/02/22 .5

יישומיות לתיקון מיסאינפורמציה -פיתוח אסטרטגיות תקשורתיות תיאורטיות

והתאמתן לקבוצות בעלות  מדבקותוודאות במהלך התפרצות מחלות -ולתקשור אי

 עמדות שונות כלפי חיסונים

השפעת : בחירה בתחבורה פעילה -אורנה בראון אפל ' פרופ: מנחה, שרון לוי

רכיבה באופניים ובאופניים חשמליים , חברה ואישיות על הליכה, סביבה, מדיניות

 .בקרב בני נוער

 שגיא-שירה זלבר' פרופ, "היום שאחרי הדוקטורט"בנושא ודיון הרצאה   

6.  מנפרד גרין' פרופ: מנחה, ערין חטיב 21/3/21 

Clinical effectiveness, safety and cost-effectiveness evaluation of the 

integration of a designated pharmacist in hematooncology treatment 

program 

הקשר בין מסחר בקנאביס באמצעות  – ר שרון שניטמן"ד: מנחה, יפעת בן ברוך

בחינת ההשלכות על : מודל מבוסס אפליקציה לנורמליזציה של שימוש בקנאביס

 .הפחתת נזקים ובריאות הציבור

 Independent and Joint -ר גלית וינשטיין"פרופ כרם שובל וד: מנחה, טל גפני  

Associations of Sitting Time and Physical Activity with Cognition 



 

 

 מנחה ונושא, שם המציג תאריך 

Function among Mid-Life Adults: the Cooper Center Longitudinal 

Study 

  -שגיא -שירה זלבר' פרופ: מנחה, רעות צור 25/04/22 .7

Dietary and lifestyle patterns and the development of colonic polyps 

among population with average and high risk for colorectal cancer 

 Biological aging and -אפל -אורנה בראון' פרופ: מנחה, נורית הומינר קליפר

Social Interactions: The role of positive and negative social 

interactions in telomere length, stress and perceived health among 

postpartum women 

   -ר פבל גולדשטיין"ד: מנחה, היבה עקל  

 בטיחות על התרופתי לטיפול הנוגעות לתמיכה בהחלטות ממוחשבת מערכת השפעת

 שיעור להורדת התראות צמצום של ואפקט מתווך אדפטציה :החולים  בבתי הטיפול

 לטיפול הוראות ברישום טעויות

  -פרופ' אורנה אפל בראון, פרופ' טוני היימן, מנחים : ענבל מוזס 16/05/22 .8

 נושא המחקר: קדמים וחסמים ברפואה היברידית

התמודדות עם סיכון לדמנציה בעזרת תרופות  -, מנחה: ד"ר גלית וינשטייןאבי כהן

 חדשות לסוכרת

 

, מנחות: ד''ר גלית וישנטיין וד''ר אנה ארוניס )האוניברסיטה מגלי קוזין פורת  

ונטייה גנטית  (ADHD)הקשר בין תסמיני הפרעת קשב וריכוז  -בירושלים(העברית 

: התנהגות בריאותית ותפקוד קוגניטיבי בגיל העמידה ובמבוגרים, למצב התזונתי

 .מחקר תצפיתי והתערבותי

  –מיטל משלי, מנחים: דר' מיה נגב ודר' נדב שפר  6/6/22 .9
Regulation of Post Market Surveillance (PMS) of medical device and 

the correlation with adverse event reporting – a comparative 

assessment and an empirical examination: US, Europe, and Israel. 

  -מאיה יולס, מנחות: פרופ' שלומית פז, ד"ר גלית וינשטיין וד"ר מיה נגב

לוויין להערכת חשיפה לטמפרטורה בכדי לחקור -מבוססיבמודלים מרחביים  שימוש

 אוויר לבין סיכון לשבץ מוחי-תנאי מזג את הקשר בין

 - אורנה בראון אפל' פרופ: מנחה, אלה ברקוביץ  

 ביטחון תזונתי והון חברתי בקרב חולי סוכרת


