
 ה לבריאות הציבוררשימת חברי הסגל המחלק

 

 מידע כללי. 1
 פרופ' נטשה בילנקו -ראש המחלקה  . א 
 ינאי-פרופ' אלי בית -יו"ר וועדת תלמידי מחקר פקולטי       
 פרופ' דנית שחר – MPHמנהלת התוכנית למאסטר בבריאות הציבור       

 פרופ' מיכאל פריגר  -יו"ר וועדת תלמידי מחקר מחלקתית 
 

 סגל אקדמי   .ב
 חברי סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה יכולים להנחות סטודנטים לתואר שלישי

 תחומי מחקר החוקר
 רמ"ח –פרופ' נטשה בילנקו 

08-647746/7 
natalya@bgu.ac.il   

 

אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, אפידמיולוגיה ומניעה של מחלות 
תזונה; גדילה והתפתחות הילד;  מומים מולדים; סקרי כרוניות; 

ידע, עמדות והתנהגויות בריאותיות בקרב מבוגרים ובני נוער; 
התערבות קהילתית בנושא מניעת גורמי סיכון למחלות כרוניות 

ים, אנמיה וחסרים של במבוגרים, השמנה, חסרים תזונתי
 מיקרונוטריינטים נוספים בילדים ונשים הרות

 מרצה  –ד"ר רחל גולן 
08-6477452 

golanra@exchange.bgu.ac.il 

אפידמיולוגיה סביבתית, זיהום אוויר סביבתי ותחלואה, מחלות 
 נשימתיות, מחלות לב וסוכרת, ניטור איכות אוויר

 פרופ' איתמר גרוטו
08-6477460 

grotto@bgu.ac.il 

היערכות והתמודדות עם  ,אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות
התנהגויות בריאות ומצבי בריאות  התפרצויות תחלואה ומגיפות

בקרב מבוגרים צעירים; פיתוח מדיניות בתחום בריאות הציבור 
 ובריאות הסביבה

 ירהמרצה בכ –ד"ר ניהאיה דאוד 
08-6477351 

daud@bgu.ac.il 

 קידום בריאות, התנהגות בריאותית, תכניות התערבות 

 מרצה -ד"ר תמר וינשטוק 
08-6477453 

ainstoc@bgu.ac.ilw 

אפידמיולוגיה סביבתית ופרינטלית, השפעת חשיפות סביבתיות 
 ואחרות על מהלך ההריון, תוצאותיו, פריון ובריאות במהלך החיים

 פרופ' עמליה לוי  
 6477479-08 

lamalia@bgu.ac.il 

פרמקואפידמיולוגיה; חשיפה לתרופות במהלך ההיריון ותוצאות 
 ההיריון והלידה; מומים מולדים; אפידמיולוגיה פרינטלית

 ירמרצה בכ –ד"ר עידן מנשה 
08-6477456 

 idanmen@bgu.ac.il 

 אפידמיולוגיה גנטית

 פרופ' מיכאל פריגר 
08-6477454   

 friger@bgu.ac.il 

סטטיסטיקה מתמטית, מודלים מתמטיים במדעי הבריאות 
,מודלים למחקר והערכת קשרי עיתי בין זיהום, גורמים 

. שיטות מטאורולוגיים ושינויים גיא ופיזיים לבין תוצאות בריאות
 בעיבוד נתונים 

 גמלאית –ורדי -פרופ' אילנה שוהם
 08-6477453    

 vilana@bgu.ac.il   

אפידמיולוגיה פרינטלית, התערבות קהילתית בנושא מניעת 
 מומים והפחתת תמותת תינוקות 

 
 פרופ' דנית שחר 

 08-6477451   
 dshahar@bgu.ac.il  

אפידמיולוגיה תזונתית, פיתוח כלים להערכה תזונתית, תזונה בגיל 
תיכונית על -המבוגר, תזונה ואריכות ימים, השפעה של דיאטה ים

 בריאות בגיל המבוגר, תזונה ותפקוד קוגניטיבי 
 פרופ' איריס שי 

08-6477449 
irish@bgu.ac.il  

תזונה, השמנה, מחלות לב, סוכרת, מחקרי התערבות, מאגרי 
 מידע 
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 ה לבריאות הציבוררשימת חברי הסגל המחלק

 
 סגל מנהלי טכני ג. 

ניתוח נתונים, מודלים מתמטיים במדעי 
החיים, שיטות סטטיסטיות ואפידמיולוגיות 

 של ניתוח נתונים 

 ד"ר ארקדי בולוטין 
 08-6477458  arkadyv@bgu.ac.il 

 08-6477457  רוסלן סרג'נקו  מתכנת ראשי 
sergienk@bgu.ac.il  

 סביון אורינג   מזכירת המחלקה 
 6477446-08טל: 

 savyon@bgu.ac.il 
  גב ' נטלי פסטרנק   MPH -רכזת מנהלית בתוכנית לבריאות הציבור 

      makovchu@bgu.ac.il6477353  -08 

 לובה רפיאלסקי  מזכירות מוסמכים בפקולטה למדה"ב 
 luba@bgu.ac.il6477392  -08  

 מטפלת בדוקטורנטים 
 

 

 גב' רחל וייסמן 
 weismanr@bgu.ac.il    6472710-08  
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