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 2022-2023שנת הלימודים תשפ"ג  

 סילבוס

 סמינר מחקר לדוקטורנטים

286.7000, 286.5000ב,  -סמסטר א ו  

 שגיא-פרופ' שירה זלברמרכזת הסמינר 

 הספרבהשתתפות סגל בית 

 

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 

 לשאלות. 

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

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

ובריאות. חלק מהמפגשים יתקיימו בזום וחלק באופן פרונטלי )כל מפגש ראשון ואחרון בכל סמסטר(, בתאריכים 

 דל, ובמידה של תקלה הלינק לזום הינו:  שייקבעו מראש כמפורט מטה.  הכניסה דרך המו

https://us02web.zoom.us/j/88373910087?pwd=SWNDZmlFQzNMUlhRREgrb2R2V0VpQT09 

 מטרות הסמינר

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

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

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

 היעדרות מעל פעם בסמסטר תמנע אפשרות לסיום דוקטורט.

 

https://us02web.zoom.us/j/88373910087?pwd=SWNDZmlFQzNMUlhRREgrb2R2V0VpQT09
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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 

 שור או עזרה.  לפני השיעור לקבלת אי

  סמסטר א'

 מנחה ונושא, שם המציג תאריך

1 .24/10/22 

 מפגש מקוון בזום

 שגיא-שירה זלבר' פרופ, הרצאת מבוא

אפידמיולוגיה גנטית וסביבתית של -אחמד, מנחה: ד"ר גפן קליינשטרן  נמארנה 

 Bלוקמיה לימפוציטית כרונית משפחתית והמצב הפרה סרטני לימפוציטוסיס של תאי 

 מונוקלונלים בישראל

-השלכות נוירולוגיות ארוכות -צור סושסנקי ניקה, מנחה: ד"ר גלית וינשטיין

: מחקר עוקבה פרוספקטיבי SARS-CoV-2 -הטווח של הידבקות בוירוס ה

 במבוגרים בישראל

 2 .28/11/22 

 מפגש פרונטלי

הקשר בין תסמיני  -ד"ר גלית וינשטיין וד"ר אנה ארוניס: מנחה, קוזין פורת מגלי

( ונטייה גנטית למצב התזונתי, התנהגות בריאותית ADHDהפרעת קשב וריכוז )

  ותפקוד קוגניטיבי בגיל העמידה ובמבוגרים: מחקר תצפיתי והתערבותי.

האפידמיולוגיה של  -אליאס אינאס, מנחה: ד"ר גפן קליינשטרן -ספורי

Monoclonal B-cell Lymphocytosis – MBL  בישראל וגורמי סיכון ופרוגנוזה

 פוטנציאליים

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

  מחקר איכותני -בחברה הערבית והיהודית ADHDלילדים עם 

 :ביל פישר בנושא' הרצאת אורח: פרופ 12/12/22. 3
 Bias Against Men Who Have Sex Blood Donor Screening Questionnaire Creates 

With Men and Fails to Identify Individuals Who Practice HIV Transmission Sexual 
Risk Behaviors 

פגיעות והיערכות לשינוי אקלים באקלים  - ר מיה נגב"ד: מנחה, פאהאוט אליקס

 מואץ שיטות באוכלוסיית מיעוטים מסורתית בעיור-חם ויבש: מחקר משולב

 -חנאן, מנחה: פרופ' ליטל קינן בוקר, פרופ' ליאת לרנר גבע  דראושה

הסיכון האפשרי לתחלואה ארוכת טווח בקרב נשים שעברו טיפולי פוריות 

 וטיפולי הפריה חוץ גופית בישראל 



 

 

 Abba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838 199|      3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

  972-4-800000  |        i@univ.haifa.ac.il  |        https://hw.haifa.ac.il  

  

 מנחה ונושא, שם המציג תאריך

 

דיאגנוסטית -מסגרת רב מודאלית, טראנס -פולק קרן, מנחה: ד"ר פבל גולדשטיין  

לפנוטיפ וחיזוי משולב של כאבי גב תחתון כרוניים ובריאות מנטאלית, תוך שימוש 

 מחקר קוהורט. –בהערכה רגעית אקולוגית 

09/01/23 

  מפגש פרונטלי

 לימודית !!!-פעילות חברתית

 

 

 

  סמסטר ב'

 מנחה ונושא, שם המציג תאריך 

4 .06/03/23 

 מפגש פרונטלי

 

יעילות  -גרינברג -ר שולי ברמלי"ד, ר שי כהן"ד: מנחה, ערין חטיב אל עבאסי

תועלות של שילוב רוקח ייעודי בתוכנית -בטיחות הטיפול התרופתי והעלות, קלינית

 טיפול המטואונקולוגית

  -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 

  –מיטל משלי, מנחים: דר' מיה נגב ודר' נדב שפר 

רגולציה ותפיסות עדכוני : הגורמים הקשורים לדיווח אירועים חריגים בציוד רפואי

 .בקרב צוותים רפואיים וחברות ציוד רפואי

  -ברק-שגיא וד״ר רוני אלרן-שירה זלבר' פרופר, מנחה: פרופ-תמר לוינסון  17/04/23. 5

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

 .1מתבגרים עם סוכרת מסוג 
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 מנחה ונושא, שם המציג תאריך 

הקשר  -ר שירן בורד"ד, אורנה אפל בראון' פרופ: מנחה, הומינר קליפר נורית 

בריאות מדווחת ואורך טלומרים , סטרס, חיובית ושלילית, בין אינטראקציה חברתית

 בקרב נשים לאחר הלידה

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

 .וקוגניציה באוכלוסייה המבוגרת המערכת האנדוקנבינואידית, בקנביס

   -היבה עקל, מנחה: ד"ר פבל גולדשטיין

 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

6 .15/05/23 

 

 ז"ק יהודה, מנחה: פרופ' אורנה אפל בראוןאיילה 

 ?נושא המחקר: כיצד להפוך בתי ספר למסגרות המקדמות את בריאות התלמידים

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

בחינת ההשלכות על : מודל מבוסס אפליקציה לנורמליזציה של שימוש בקנאביס

 .ובריאות הציבורהפחתת נזקים 

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

לוויין להערכת חשיפה לטמפרטורה בכדי לחקור -במודלים מרחביים מבוססי שימוש

 אוויר לבין סיכון לשבץ מוחי-תנאי מזג את הקשר בין

7 .12/06/23 

 מפגש פרונטלי

 

 

  -ענבל מוזס, מנחים : פרופ' אורנה אפל בראון, פרופ' טוני היימן

 נושא המחקר: קדמים וחסמים ברפואה היברידית

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

 חדשות לסוכרת

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

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

 .בקרב בני נוער

 

 


