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  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  המבוטח   

  האגף לבריאות השן
 מנהל האגף: ד"ר שלמה זוסמן

ד"ר איילת ברג ולדמן, מכון 
  ברוקדייל

  צרכים טיפולים דנטלים של קשישים

  ברפואת שיניים בקרב ילדי ישראלדפוסי שימוש   ד"ר לנה נטפוב  
  מערך פסיכולוגיה

  שם מנהל היחידה: ימימה גולדברג
יעקב האזרחי, חברת מרטינס 

  הופמן
  בדיקת היתכנות לתוכנית לאומית למניעת התאבדות באמצעות פיילוט

  האגף לבריאות הנפש
  ראש האגף: ד"ר גד לובין

   

  ממונה מחקר ותכנון
  ממונה: ד"ר דפנה לוינסון

 בשיתוף עם ד"ר דפנה לוינסון ,
ד"ר אילת רימון , וצוות העבודה 

  הסוציאלית בבי"ח איכילוב 

שיטת הראיון המוטיבציוני  כאמצעי לצמצום  השימוש לרעה באלכוהול בקרב  
  פונים לחדר מיון  באיכילוב   

ד"ר איבון מנסבך   בשיתוף עם   
פרופ' אפטר  בי"ח שניידר וד"ר 

  ו פרבשטיין  בי"ח זי

  הנפש בקרב נוער ערבי  בישראל בריאות לשרותי ונגישות זמינות

אירית אלרועי מכון ברוקדייל]    
  מוזמן ע"י שירותי בריאות הנפש

  רפורמה בקרב  בוגרים וילדים לפני ציבוריים  נ"ברה בשירותי שימוש סקר 

בשיתוף עם   דפנה לוינסוןד"ר   
חברי ועדת ההיגוי של הועדות 

להערכת מסוכנות במשרדי 
  הרווחה והבריאות  

הערכת הפעילות של  הועדות להערכת סיכון לאלימות במשפחה
  

ד"ר עידו לוריא, בית חולים   
אברבנאל [בשיתוף עם ד"ר דפנה 

לוינסון ] במימון חברת 
  אסטרהזניקה (ישראל) בע"מ

הערכת יעילות הקצאת תקן  -ניטור  המעבר בין בית החולים והטיפול הקהילתי 
 מיוחד  לנושא בבית  החולים למניעת אישפוזים חוזרים

  

ד"ר דפנה לוינסון , ד"ר גיורא   
  קפלן

הערכה עצמית של בריאות נפשית  וההערכה עצמית של בריאות כללית : 
  הקשרים בין שני המדדים וההבדלים ביניהם 

  מחלקה לטיפול בהתמכרויות
  ד"ר פאולה רושקה מנהלת המחלקה:

    

פאולה רושקה, אלכס   
קרן - אנטולי מרגוליס - פוניזובסקי

  איוון מנסבך-גולדמן

סקר שביעות רצון של טיפול במרכזים לטיפול תרופתי ממושך למכורים 
 לאופיאטיים 

בקרב מכורים הנמצאים במסגרות טיפול תרופתי  שימוש לרעה במתילפנדיט   פוניזובסקי-רושקה - מרגוליס  
  החזקתי

מחקר מלווה למעבר מטיפול בבופרנורפין לבופרנופרין/נלוקסון בקרב מכורים    פוניזובסקי -מרגוליס- רושקה  
  לאופיאטים  והשפעת על איכות החיים



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  פרופ. אבי וויצמן -פרופ. גל ידיד  

  פוניזובסקי -רושקה- יעל דליהו
מזון לשיפור והצלחה של תהליך גמילה במסגרות של כתוסף  DHEAמתן 

  קהילות טיפוליות והשפעתו על התפקוד הקוגניטיבי
מרגוליס -רושקה גרינשפון  

  פוניזובסקי
  מחקר קליני כפול סמיאות, רנדומאלי לטיפול בבקלופן בקרב

 -רושקה -פרופ. אמיר שמואלי  
 ( (סטודנט ׂ עבודת –איתי פרידמן ׁ

  MPHתיזה 

הערכות כלכליות של טיפול תרופתי ממושך והשוואת מתדון, בופרנורפין 
  ובוססקסון

ד"ר -פרופ נוימרק -פאולה רושקה  
ד"ר -ד"ר שם טוב -מור

  MPHעבודת תיזה  - פוניזובסקי

מחלות זיהומיות בקרב מכורים לאופיאטים והשלכת הישארות בטיפול על 
  שיעורי מחלות הזיהומיות ותמותה מהן.

-רושקה -גרישנפון - מרגוליס  
  פוניזובסקי

  אקטיביים בקרב הפונים לחדר מיון פסיכיאטרי לשנה- שימוש בחומרים פסיכו

 -מרגוליס- רושקה -קמינסקי   
  פונוזובסקי

  שימוש בהיפנוזה ככלי עזר במכורים העושים שימוש מזיק בסמי רחוב

  תחום מידע והערכה  
  שם המנהלת: גב' רינת יופה

    

  ציונה חקלאי, אינה פוגצ'וב,   
  יצחק לבב

  סיכון להתאבדות בקרב אנשים עם היסטוריה של אשפוז פסיכיאטרי

   Weiser M, Werbeloff  
N Dohrenwend BP, Levav l,  

 Yoffe R,  Davidson Mx 

Do psychiatric registries include all persons with schizophrenia in the 
general population?   

 A population-based longitudinal study 
  אביב -לשכת בריאות מחוזית תל

  רופאה מחוזית: ד"ר רבקה שפר
    

  היחידה לבריאות השן
  מנהל היחידה: ד"ר אלי קובי

  קובי  אלי ר"ד
  

 .ברק ובני הרצליה בערים 13 ו 5 בבני דנטליות וחבלות טיפול צרכי ,עששת סקר

הערכה איכותנית של תכנית לקידום בריאות השן בתחנות לבריאות המשפחה   ד"ר אלי קובי  
  בבת ים

  מרפאת לוינסקי
  מנהלת יחידה: גב' יעל גור

  גב' יעל גור
בשיתוף עם פרופ' עינת פלד 

  ביה"ס לעב"ס אונ' ת"א

  מין ומחלות מין ,בזנות נשים ,לזנות ביחס זנות לקוחות של עמדות

  מחקר עמדות של בני נוער ביחד למיניות   עמי בן שרונה  
  שהשתקמו בזנות נשים של הצלחה סיפורי תיעוד  לוין רויטברג וטל חלאבי רני  
מין וכאילו שאינם השוואה בין תחלואה מינית בקרב גברים הרוכשים שרותי   מור זהר ר"וד שפר רבקה ר"ד  

רוכשים שירותי מין, הטרוסקסואלים והומוסקסואלים, שנעשו לקבלת טיפול 
  במרפאת לוינסקי.



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  בריאות וקידום סיעוד

  .רחמני שרית ר"מנהלת יחידה: ד
  רחמני שרית ר"ד

  
  א"ת במחוז חלב בטיפות לקוחות רצון שביעות

  לשכת הבריאות המחוזית מחוז הצפון
  דר- מיכל כהן 'רופאה מחוזית: דר

    

  אפדימיולוגיה סביבתית
  

  

רופא נפת  –דר' חיים רוטברט 
  צפת 

  דר' מיכל כהן דר  בשיתוף : 
המעבדה לחקר הכנרת , חקר 

  ימים ואגמים בישראל
  דר' אורה הדס
  דר' תמר זהרי

  פרופ' אסף סוקניק

הקשר בין פריחת כחוליות רעילות במימי הכנרת ותלונות בריאותיות של 
  מחקר מקדים  -קייטנים

  דר  -מיכל כהן 'דר  קידום בריאות
  דר' חיים רוטברט רופא נפת צפת
דר' מוחמד חטיב ,המח' לקדום 

  בריאות שרותי בריה"צ
מקדמת  דר' סמירה עובייד
  בריאות מחוזית

נית התערבות להורדת שיעור תמותת תינוקות, שנים אחרי תכ 15תכנית הערכה 
  מומים מולדים ופגות בקרב האוכלוסייה הערבית בנפות יזרעאל  ונצרת: 

  האם אנשי הדת יכולים להיות סוכני שינוי בנושאים בריאותיים   .א

  דר-דר' מיכל כהן
רופאה  –קסטרו -דר' נועה די

אחראית בנושא בקרות מחוז 
  הצפון

האם נשים הרות אשר עברו הדרכה בהיותן תלמידות תיכון נרשמו   .ב
  בטיפות חלב בשליש הראשון להריונן וביצעו בדיקות סקירה בהתאם 

  דר-דר' מיכל כהן
מתמחה  –דר' נאדים פרחאת 

  בבריה"צ מחוז צפון 

 15השוואה בין ידע , עמדות והתנהגות בקרב תלמידי תיכון בהפרש של   .ג
  ש'.

  מיכל כהן דר בשיתוף :  'דר
משרד החינוך במחוז , רשויות 

מקומיות , קופות מבטחות , 
  האגודה למלחמה בסרטן ועוד

 4מחקר הערכה לתכנית התערבות בשני ישובים וב  –"מחוז צפון נקי מעישון" 
  ישובי ביקורת : מניעה , אכיפה וגמילה 

  דר-מיכל כהן 'דר
מקדמת  סמירה עובייד 'דר

  בריאות מחוזית בשיתוף : 
 מתנ"א צפון .1
 משרד החינוך .2
רופא נפת  דר' עמוס מור .3

הערכת תכניות מקדמות בריאות בנושא:" אורח חיים בריא ופעיל וללא עישון" 
  בקרב : 

 מחוז הצפון –שוטרי משטרת התנועה  .1
 הורים מובילים בביה"ס .2
  ריאות בנפות : יזרעאל ונצרת עובדי לשכות הב .3

  לשכת הבריאות המחוזית , מחוז הצפון 



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  יזרעאל

רופא נפת  דר' אהוד מירון
  נצרת 

גב' ניצה כהן אחות מפקחת   ניהול סיכונים
  מחוזית

אחראי  –עו"ד מונעם נאסר 
  ניהוטל סיכונים במחוז 

גב' חנהלה בן ארי אחות מפקחת 
  נפתית , נפת יזרעאל 

גב' רווית ברוך, מרכזת תחום 
  אבטחת איכות 

  רופא נפת יזרעאל עמוס מור 'דר
  :  בשיתוףדר  -מיכל כהן 'דר

חברת ענבל , החברה ממשלתית 
   לביטוח

  חב' ענבל–עו"ד לימור כהן 
  גב' שושי מסחרי 

הערכת תכנית הבטחת איכות הטיפול אשה הרה בנפת יזרעאל בראיה של ניהול 
  סיכונים 

  דר -דר' מיכל כהן  גריאטריה
דר' ייבגניה פנטופיל  גריאטרית 

  :   בשיתוףת מחוזי
 המשרד לאזרחים ותיקים 

 המוסד לבטל"א
  מ.הרווחה

בהנחיית פרופ' גינדין ראש 
המגמה לגרנטולוגיה 
   באוניברסיטת חיפה

שנים ומעלה  60מחקר  הערכת מצב הבריאות של התושבים הוותיקים בני 
  בראש פינה ובניית תכנית התערבות בהתאם 

אחות  –הגב' סימה שן   אפדימיולוגיה
  אפדימיולוגית נפת יזרעאל 

אחות  - הגב' לילאן זליקמן 
  אפדימיולוגית נפת יזרעאל 

המחלקה לאפדימיולוגיה משרד 
  הבריאות

האחות האפדימיולוגית  כ"מנהלת מקרה" בעת התפרצות חצבת בקהילה 
  2011-2012האנתרופוסופית בישובים בצפון הארץ בשנים 

האשם בשארה, מנהל מרפאה  'דר
לטיפול בשחפת, בית חולים נצרת 

  :  בשיתוף
, ס/ רופאת  דר' אולגה ויניצקי

 לידתית.- שחפת בזמן הריון ובתקופה סביב
 Tuberculosis in pregnancy and puerperium.  



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  המחוז 

דר' האשם בשארה, מנהל מרפאה 
 לטיפול בשחפת, בית חולים נצרת.

  :  בשיתוף
ס/ רופאת דר' אולגה ויניצקי  

 המחוז

שיעור סיום הטיפול המונע  בשחפת בקרב עולי אתיופיה : השוואת הטיפול 
  העצמוני עם הטיפול בהשגחה ישירה.

דר' האשם בשארה, מנהל מרפאה 
 לטיפול בשחפת, בית חולים נצרת

  :  בשתוף
ס/ רופאת דר' אולגה ויניצקי 

  המחוז

מסכה של דלקת ראות. שחפת בנשים בהריון מתחת ל . 
 Tuberculosis in pregnancy masquerading as pneumonia. 

  

ס/ רופאת  דר' אולגה ויניצקי
  המחוז

גב' מילנה ויינשטין  , 
  סטטיסטיקאית במחוז הצפון

 דר-מיכל כהן 'דר 

התמודדות עם מוקדים אנדמיים  של  לישמניאזיס של העור במחוז הצפון 
  . 2000-2012בשנים 

ס/ רופאת  דר' אולגה ויניצקי  
  המחוז

 גב' מילנה ויינשטין
  ,סטטיסטיקאית במחוז הצפון

  דר-דר' מיכל כהן

  2012 - 2000אפידמיולוגיה של מחלות מחייבות הודעה  במחוז הצפון בשנות 

ס/ רופאת  דר' אולגה ויניצקי
  המחוז

גב' אירנה מרימסון , מנתחת 
  מערכות במחוז הצפון

  :  בשיתוף דר-דר' מיכל כהן
פרופ' לאון פולס , מנהלת התרגיל 

  "להבה כתומה"  
ראש שרותי  –פרופ' איתמר גרוטו 

 בריה"צ 

תפקיד טכנולוגיית המידע בניהול  אירוע  ביולוגי חריג ( במודל  תרגיל ביולוגי 
  " ).6"להבה כתומה 

ס/ רופאת  אולגה ויניצקי ' דר  
  המחוז

גב' מילנה ויינשטין 
  במחוז הצפוןסטטיסטיקאית 

  דר-מיכל כהן 'דר

  תחלואה בשחפת פעילה  ופיקוח  על תהליכי טיפול בחולים

      לשכת הבריאות המחוזית חיפה



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  רופא המחוז: פרופ' שמואל רשפון

  סיעוד 
  מנהל: בתיה מג'ר

מה הם הגורמים המסייעים והמעכבים להטמעת מערכת למידה מרחוק   ג'יזל גרין אוניברסיטת חיפה
  טיפת חלב של מחוז חיפה.בתחנות 

  אפידמיולוגיה
  סגנית רופא מחוז: ד"ר חביב

  ד"ר סוניה חביב
  ד"ר ראמי גריפאת

מאפייני מקבלי השרות במרפאה לייעוץ, אבחון וטיפול במחלות מין בלשכת 
  הבריאות המחוזית, חיפה

שנים, במרפאה לנוסעים לחו"ל,  בלשכת  60מאפייני מקבלי השרות, מעל גיל      
  (נפת חיפה). הבריאות המחוזית חיפה 

  ד"ר סוניה חביב    
  

הגורמים הקשורים לתחלואה בשיתוק עצב הפנים בקרב החולים שפנו לביה"ח 
  .2010רמב"ם בשנת 

ידע, עמדות והתנהגות בקרב רופאי המשפחה במרפאות קופות החולים בנפת     
  .B ,2013חיפה בנושא יעוץ וטיפול בנשאי נגיף דלקת כבד נגיפית מסוג 

מבוטחי שירותי בריאות כללית , שנים 12-18ידע ועמדות הורים לבנות בגילאי   אתי נול    
השפעתם על , כלפי חיסון בנותיהם נגד נגיף הפפילומה 2012בשנת , מחוז צפון

  הכוונה לתת לה חיסון ועל מתן חיסון
  אפידמיולוגיה

  מנהל: ד"ר וולוביק
סקר רצונות לקוחות מרפאות היוצאים לחו"ל של לשכות הבריאות במחוז   ד"ר בלה שולמן   

  .2011חיפה בשנת 
ערביות בנפת חדרה והגורמים המשפיעים שיעור נישואי קרובים בקרב נשים   איבתיסאם יונס   

  עליהם.
 בילדים המטפלים ואחיות רופאים בקרב חיסונים והתנהגות על  עמדות ידע  ראיפה ג'ברין  

  לחיסונים בהקשר התנהגותם לבין
 בילדים המטפלים ואחיות רופאים בקרב חיסונים והתנהגות על  עמדות ידע   ריקי שמר   

  .לחיסונים בהקשר התנהגותם לבין
גורמים מעודדים ומעכבים המשפיעים על הורים לחסן את ילדיהם בחיסוני   ענת עמית אהרן  

  שיגרה של גיל הילדות במחוז חיפה ובעיר ת"א יפו
  לשכת הבריאות המחוזית ירושלים
  רופאת המחוז: ד"ר חן שטיין זמיר

      

  ירושליםחקירת התפרצות מחלת החזרת במחוז   ד"ר חן שטיין זמיר  

  מחקר ביקורת על תחלואה בשעלת בתינוקות מתחת לגיל שנה    
  מחקר דלקת קרום המוח עקב מנינגוקוקים    

  לשכת בריאות מחוז המרכז
  רופאת המחוז: ד"ר עופרה חבקין

ד"ר יפה עין גל, מרכזת תחום 
  סיעודי שירות

  התמודדות אחיות טיפת חלב עם סביבת עבודתן.

  גב' מרים פייס,   
  האחות המפקחת המחוזית

  במדגם ממחוז מרכז. 5זיהוי גורמי סיכום להשמנת יתר בקרב פעוטות עד גיל 

פיילוט: בחינת ההבדלים בעמדות הוריות בהקשרם לתפישת מסוגלות      



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
הורית/כישורי הורות, בקרב אימהות בקבוצות הורים מונחות לעומת הדרכה 

  פרטנית במסגרת טיפות חלב  במחוז המרכז. 
  דר' גילת לבני,   

ס' מנהל מחלקת ילדים א', מרכז 
  שניידר

A multicenter, double-blind study of the safety, tolerability, and 
immunogenicity of pneumococcal conjugate vaccine (V114) 
compared to Prevnar 13TM in healthy infant. 

  מטה בריאות הציבור
  גרוטו מנהל: פרופ' איתמר

    

  המחלקה לאם לילד ולמתבגר
  מנהלת: ד"ר ליזה רובין

  גיל אבחון ותחילת השיקום של ילדים עם ליקויי שמיעה  ג'ניס וסר

מלכיה אהרוני (אוניברסיטה   
  העברית)

בחינת הידע, העמדות והתנהגויות בנושא סביבת שינה בטוחה עבור 
 והשוואתם בין הורים בקהילה   תינוקות מתחת לגיל שנה

 גורמי וסממני סיכון ללידות פג בישראל  ד"ר ליזה רובין וציונה חקלאי  
ד"ר ליזה רובין , ציונה חקלאי   

  ושאול דולברג
 בניית עקומות גדילה תוך רחמיות עדכניות לישראל

תנועות כלליות של השפעת סוג התזונה בחודשיים הראשונים על   ליילה ספאדי (אוניברסיטת חיפה)  
 היילוד

 עקומות גדילה  לתאומים  ד"ר אביעד רוזנברג  
  האגף לאפידמיולוגיה

  מנהלת: ד"ר אמיליה אניס
)1970-2010ליישמניאזיס עורית ושינוי אקלים במדינת ישראל (  ד"ר אמיליה אניס

  קרקיס,  ד"ר איזבל  
ד"ר דן גנדקו, ד"ר אמיליה אניס, 

  גרוטויעל גלזר, פרופ' איתמר 

 בישובים הלאומית התכנית בהפעלת סביבתיים לגורמים קשר "הערכת
העור של בלישמניאזיס לתחלואה בהקשר נבחרים

מומים מולדים וחשיפה למזהמי אוויר ממקור תעשייתי בקרב     
אוכלוסייה בדואית בדרום ישראל

  המחלקה לשחפת ואיידס
  מנהל המחלקה: ד"ר דניאל שם טוב

  )SEPמחקר הערכה של תוכנית החלפת מזרקים (  ד"ר דניאל שם טוב

  שנשרו/סרבו למעקב  HIVמחקר פיילוט על נשאי     
  המחלקה גנטיקה קהילתית 

  מנהל המחלקה: ד"ר יואל זלטוגורה
 מולקולארי מדגימות דם טבורי, שתן ודם יבש מכרטיס הגאטרי. CMVבדיקות   ד"ר אשר ברזילי

  הומוציסטאין בדם יבשבדיקת   ד"ר שלמה אלמושנו  
  רמות הומוציסטאין באוכלוסיות ילדים     
  בישראל MCADשכיחות והבסיס המולקולארי למחלת     
  ביילודים SCIDפיתוח ערכה לבדיקת     



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  כחלק מבדיקות הסקר ביילודים  SUAבדיקת     
  IIIטירוזינמיה מטיפוס   ד"ר ציפי פאליק  
  אמינו וחומצות שומן בחולים גריאטרייםבדיקת פרופיל חומצות   ד"ר יוסי דרור  
  פרופיל חומצות אמינו בחבל הטבור ותזונה בפגים  ד"ר ליבוביץ ופרופ' אניקסטר  
  MCC3  ד"ר רונן שפיגל  
  וחירשות CHI  ד"ר ירדנה טננבאום  
  עם בסיס גנטי משפחתי  CHIבסיס מולקולארי למחלת     
    TSH בתאומים  

  מעבדות בריאות הציבור
  מנהלת: ד"ר אפרת רורמן

    

  ד"ר אפרת רורמן,   
  מג'ר שושנית אוהד,

  ד"ר דלית ויזאל אוחיון 

מולקולרי בניטור מקורות   Microbial Source Trackingהערכת יישום מודל 
  מים בישראל

  
  
  
  

  ד"ר אפרת רורמן, 
  מג'ר שושנית אוהד,

  ד"ר דלית ויזאל אוחיון
  ד"ר יוסי גוטמן ("מקורות")

ניטור מולקולרי כאמצעי להערכת סיכונים מיקרוביאלים סביבתיים בקידוחי 
  מי שתייה

  

ד"ר אפרת רורמן, שושנית אוהד,   
  פרופ' קולין בלוך (הדסה)

Enterobacter hormaechei זנים קליניים וסביבתיים  

פרופ' אלון טל (אונ' בן גוריון),   
ד"ר שי ארנון  (אונ' בן גוריון), 

רורמן, ד"ר לודה ד"ר אפרת 
  גרויסמן ומגר' שושנית אוהד

Fate of endocrine disrupting compounds in wastewater and aquatic 
environments and evaluating treatment strategies 

  פרופ' בני חפץ,    
  ד"ר לודה גרויסמן

 מזהמים אורגנים בקולחים ובבוצה: נוכחות בתוצרת חקלאית (צומח ובשר),
  תהליכים והשפעות.

  פרופ' עבד נאסר  
פרופ' מ. רבהון (הטכניון) ד"ר 

  אוחיון ("מקורות")-וייזל

  במי שפכים Cryptosporidiumזיהוי זני  

      מחקרים במעבדות מרכזיות
  ד"ר לאה ולינסקי  

  שת"פ עם ד"ר קובי מורן גלעד
  אפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה בישראל

ולינסקי, ד"ר ורד ד"ר לאה   
  אגמון, ד"ר לריסה לרנר

  שת"פ עם ד"ר קובי מורן גלעד

אפיון התכונות האפידמיולוגיות והמולקולריות העומדות ביסוד העלייה החדה 
  וההתפשטות של קמפילובקטר כגורם מוביל בזיהומים במזון בישראל



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
  ד"ר מירי וינברגר

  ד"ר לאה ולינסקי +  
  ד"ר ורד אגמון 

ניטור מולקולארי של חיידקים אנטריים המועברים במזון, בישראל:סלמונלה 
  וקמפילובקטר

  ד"ר ורד אגמון  
ד"ר חווה פרץ ד"ר מירי ויינברגר 

  ד"ר שלומית פז
  

ניתוח תנודות אקלימיות והקשר עם היארעות מחלות נרכשות ממזון בישראל 
  .2030 והשלכות לגבי תרחישים עתידיים עד שנת 1995-2010בשנים 

  ד"ר לאה ולינסקי   
יחד עם פרופ' עמנואל הנסקי 

(PI) ופרופ' גלזר ופרופ' פויארט ,
  ממכון פסטר, צרפת

מעבר של סטרפטוקוקים בטא המולטיים מנשאות לחודרנות: תפקיד הגנים  .
 סילשמקודדים למערכת חישת המניין הקרויה 

  

ד"ר לאה ולינסקי, ביחד עם פרופ'   
  מהטכניון יחזקאל קאשי

  2012הסתיים 

 Vibrioאיפיון גנטי, ניטור סביבתי ואפידמיולוגיה של החיידק  האלים 
vulnificus .במקורות מים  

פרופ' רון דגן    ,ד"ר לאה ולינסקי  
  ופרופ' דנה וולף (עינב אנוקה

 19A סרוטייפ  Streptococcus pneumoniaeאפיון מולקולארי של זני 
  האחרון, בישראל.חודרניים, בעשור 

  ד"ר אתי מרוא  
  יד"ר לאה ולינסק
  ד"ר קולין בלוק
  (גב' דנה מזרחי

הגורם למחלת  Bordetella pertussis -אבחון ואפיון של חיידק ה
  השעלת, בישראל.

  דר' לאור אורשן  
  

Basic and residual efficacy of oral insecticides in toxic sugar 
baits to control sand flies and mosquitoes in Israel.                     

  דר' לאור אורשן  

)PI  דר' חנה בין מהמעבדה
  לנגיפים)

EuroWestNile - European West Nile collaborative research 
project Vectors, hosts and transmission 

 Ecology and behavior of sand flies in cutaneous leishmaniasis  דר' לאור אורשן  
foci in the Judean desert.

דר' לאור אורשן, דר' לאה   
ולינסקי, דר' פואד עקאד בשיתוף 

  עם המשרד להגנת הסביבה

Leishmania infections and host preferences of sand flies in 
cutaneous leishmaniasis foci in Israel.

 Morphological and molecular systematic of Phlebotomus sandדר' לאור אורשן, דר' פואד עקאד,   



 
  

 

  נושא מחקר  שם החוקר  מחלקה, מנהל המחלקה
.fly species in Israel  אירנה זונשטיין

  מעבדה מרכזית לנגיפים
  מנהלת המעבדה: פרופ' אלה מנדלסון

  

  מולקולרי של נגיפי פוליו שבודדו מדגימות שפכים איפיון  יוסי מנור ולסטר שולמן  
  הערכת איכות מים מושבים להשקיה ע"י בדיקה לנגיפים  יוסי מנור עם שפד"ן  
  הערכת תכולת נגיפים בדגימות בוצה  יוסי מנור עם מט"שים  
  NGSאיפיון מגוון הנגיפים הנמצאים בבוצה בעזרת שיטות   יוסי מנור ואורנה מור  
  בדגימות שפכים בת"א רבתי  Aזיהוי ואיפיון נגיפי הפטיטיס   יוסי מנור, אורנה מור ול"ב ת"א  
בדגימות שפכים המיצגות אוכלוסיות  NDMו  KPCזיהוי ואיפיון חיידקי   נתי קלר, יוסי מנור, מוסה הנדיה   

  שונות
יעקב קוינט, אשר ברזילי, אלה   

  מנדלסון, מיכל טפרברג
  ברוק של ילודים בשיבא והשוואה למצבם הקליני CMVבדיקת 

  מחולה מדוכא חיסון מודבק כרונית Echo11אנליזה מולקולרית של נגיף   דנית סופר ולסטר שולמן  
אנליזה מולקולרית של נגיפי פוליו המופרשים על ידי ילדים מדוכאי חיסון   דנית סופר ולסטר שולמן  

 המאושפזים בישראל
במסגרת התכנית  -אפיון נגיפים זואונוטיים המועברים על ידי יתושים בישראל  חנה בין  

  FP7האירופית 
חנה בין, לסטר שולמן, לאור   

  אורשן ואלה מנדלסון
והשוואה  2000-2013איפיון מולקולרי של טיפוסי נגיף קמ"ה בישראל בשנים 

  בין בני אדם ליתושים
  ל לסוגיהם השונים בישראלאיפיון תחלואה בנגיפי זבוב החו  חנה בין   
בשנים שונות והקשר  B-ו Aמטיפוסים  RSVאיפיון התחלואה בנגיפי   מיכל מנדלבוים  

  לתחלואה בקהילה ובמאושפזים
הגורמות לעמידות נגיף הרפס סימפלקס לאציקלוביר  TKאיפיון מוטציות בגן   שרה דוברת ואורנה מור  

  NGSבשיטת 
  CMVבמושתלי מח עצם שליליים לנגיף   HHV6זיהוי נגיף   שרה דוברת   
  באוכלוסיה בישראל  זיהוי ואיפיון הדבקה בנגיף הפטיטיס   אורנה מור וזיו בן ארי  
  שבודדו בישראל בעשור האחרון CoxB3אנליזה פילוגנטית של נגיפי   דנית סופר ולסטר שולמן  
  שבודדו בישראל בעשור האחרון Echo11אנליזה פילוגנטית של נגיפי   דנית סופר ולסטר שולמן  
  אנליזה מולקולרית של נגיפי נורו בהדבקה פרסיסטנטית במושתלים  לסטר שולמן  
  איפיון נגיפי נורו בילדים מאושפזים עם גסטרואנטריטיס  לסטר שולמן  
  WHOבמימון  -בחינת רגישות שיטת הדיגום והבדיקה לפוליו בדגימות שפכים  לסטר שולמן ויוסי מנור  
  מחקר רב אתרי – AGEשכיחות הדבקה בנגיפי רוטה בילדים מאושפזים עם   דני כהן לסטר שולמן ואחרים  
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הנגיף  באוכלוסיה בישראל ואיפיון  Eשכיחות נוגדנים לנגיף הפטיטיס   אורנה מור, תמי שוחט  

  במודבקים
בערכה של  454מסוג   NGSלתרופות בפלטפורמת  HIVבדיקת עמידות נגיף   אורנה מור  

  חברת "רוש"
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  מאושפזיםשביעות רצון   ד"ר ענת זוהר  
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ציונה חקלאי, טלי פוליאק, רונית   
  עוזרי

  IVF -פעילות היחידות להפריה חוץ גופית 

ציונה חקלאי, מרים אבורבה, ג'יל   
  מרון
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  זליכה-ד"ר אורלי רומנו  
  תאנה עינב

  סקר טלפונים סלולריים באוכלוסיית ישראל
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  דולב קארולינסקי

הקשורים אליהם בקרב יהודים וערבים שיעורי סוכרת וסיבוכי עיניים וגורמים   בבצ'וק-ד"ר הדר ארדיטי  
  בישראל

  
 50דמוגרפיים ושיעור ההתחסנות נגד שפעת עונתית בקרב בני -גורמים סוציו  בבצ'וק-ד"ר הדר ארדיטי  

  ומעלה
  בישראל Aסקר הימצאות נוגדנים כנגד צהבת נגיפית   רוית בסל  
  רוית בסל  

  ד"ר מיכל פרי
  בישראל Bסקר הימצאות נוגדנים כנגד צהבת נגיפית 

  היקף מתן טיפול שיקומי לקשישים לאחר שבר צוואר ירך ושבץ מוחי  ד"ר ענבר צוקר  
  אפיון  רישום סיבות המוות בקרב נפטרים חולי סוכרת  ד"ר ענבר צוקר   

ביחס לאוכלוסיה ללא סוכרת בקרב  2הערכת הסיכון לתמותה מסוכרת סוג   ד"ר ענבר צוקר  
 מבוטחי מכבי

  ד"ר טלי בראון  
  ד"ר שלי בקשט

  ראיונות עם משפחות מתאבדים

  ד"ר טלי בראון  
  ד"ר שלי בקשט

  מחקר אובדנות במחוז ת"א

  ד"ר טלי בראון  
  ד"ר שלי בקשט

  מחקר אובדנות ברמלה ורחובות

  הערכת השלכות חיסון רוטה וירוס  זלמן קאופמן  
  חנה ספטי  

  פרופ' תמי שוחט
  בנשים הרות GBSנשאות 

  
  חנה ספטי   

  תמי שוחט פרופ'
  זיהומים בילודים

  
  חיסון בוסטר לצהבת  ד"ר מיכל פרי  
  שיגלוזיס באלעד  ד"ר מיכל פרי  
  תחלואת דרכי הנשימה העליונות בילדים  ד"ר מיכל פרי  
  פרופ' תמי שוחט  

  כרמית ליברודר
סיבות המוות המובילות בקרב מטופלי ההמודיאליזה בהשוואה לאוכלוסייה 

  הכללית.
  שוחטפרופ' תמי   

  כרמית ליברודר
בחינת מגמות התמותה וסיבות המוות באוכלוסיית מטופלי הדיאליזה בישראל, 

  .2009-1990בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, 
  סוכרת וסרטן  ד"ר טלי קינן  
  זיהום סביבתי וסרטן  ד"ר טלי קינן  
  מחלות קשות (דיאליזה, תלסמיה, גושה, המופיליה, איידס)  אורית בלומנפלד  
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  צנתורי לב  אורית בלומנפלד  
  ניתוחי לב  אורית בלומנפלד  
  שיתוק מוחין  אורית בלומנפלד  
  הורמון גדילה  אורית בלומנפלד  
  1סוכרת סוג   אורית בלומנפלד  

  
 



