
1960-2015דברי ימי בית הספר : ואלה תולדות  

אורלי מנור' פרופ  
 



12מדינת ישראל עוד לא הייתה בת   

50 -בשנות ה   



  ...35כמעט בת , מעט יותר בוגרת, האוניברסיטה העברית



 

 

 מתקרבוארגון הדסה 

 48 -ה לשנתו  



A Special 
Project In  

Social Medicine 
and  

Public Health  

Hadassah Medical 

Organization 

Hebrew University 

South African Zionist 

Federation 

WHO 

Ministry of Health 

:יחדבאותה תקופה חברו   



:זותכנית במסגרת                           

חברתית לרפואה הורחבה המחלקה  -  1959בשנת   

 ל"ז קרקסידני ' בראשות פרופ                       

בישראלראשונה מסוגה נפתחה תכנית  -  1960בשנת   

 MPH -הציבור למוסמך בבריאות התוכנית  -           

  MPHהוכרה תכנית  ה  1961בשנת 

נרשמה ברשימת בתי   -  WHOי "ע

 .הספר לבריאות הציבור





 עם סיום הפרויקט המיוחד   1962בשנת 

 ...מרכז הבריאות בקרית היובלהתאחדו 

ל הדסה  "המרכז הוקם ביוזמת מנכ

 1952 -ב , ל"קלמן מן ז' פרופ

 ל"ז גיטליןמרים ' דר

 ל"הופ ז שרלוט' דר

 ל"ק מדלי ז'ג' דר



 חברתיתעם המחלקה לרפואה 

   ס לרפואה של האוניברסיטה העברית"של הדסה וביה

 :בצוות

 ל"ז קרקסידני ' פרופ

 ל"ז קרקאמילי ' דר

 גיא סטיוארט' פרופ

 ו אברמסון'ג' פרופ

 ל"אלינור אברמסון ז' גב

 ל"ז גמפלברט ' דר

 ל"ז גמפלוליה 'ג' דר



,  חברתית ניהלה את ההוראה והמחקרלרפואה המחלקה 

 שטח הפעולה –המרכז לרפואה קהילתית בקרית יובל 

 

ל ושותפיו  "ז קרקסידני ' פרופ

התאימו את המודל הדרום אפריקאי  

– COPC  

 המקומית  למציאות 

  PROD -ו  CHADתכניות 



 הרחבת הפעילות

 יחידה לאם ולילד
 מנהל –ל "זצבי שמיר ' דר-

 גיטליןמרים ' דר-

 פלוג דורותה' דר-

 

מנהלתחוה פלטי ' פרופ –בהמשך   

גופיןרוזה ' פרופ -                 
 

יחידה 

 לביוסטטיסטיקה
 

 ל"אריק פרץ ז' פרופ

 חינוך לבריאות
 ל"ז פרידןהלן ' דר



 הרחבת הפעילות

 סוציולוגיה 

 
 פסיכיאטריה קהילתית 

 ל"ז אנטונובסקיאהרון ' פרופ

 הסלוטוגנזהאבי תיאורית 

 

 יצחק לבב' פרופ
 

חלוץ המחקר בבריאות 

הנפש הקהילתית 

וההשלכות הבריאותיות  
 של השכול

 השתתפו בהוראה מומחים ממחלקות אחרות באוניברסיטה וממוסדות אחרים בארץ



 אחיות ברפואה חברתית

 ל  "דרוקמן ז -פרנקנשטייןרחומה ' גב -

 ל"רבקה ברגמן ז' דר -

 ל"שולה מונין ז' גב-

 קורצמןחנה ' גב-

 ,ל"רות אורפז ז' גב, דוידזוןיעל ' וגם גב

 נורית וגנר' דר

  :במחלקה
 במרכז הבריאות

 

הלוי -אלישקובסקירות ' גב -  

    בוקשפן-קוסובסקיחוה ' גב- 
',מוסקוביץיהודית ' וגם גב  

 פנינה נווה' גב, עליזה ולבר' גב



   MPHבוגר המחזור הראשון של לימודי ה 

  – וורטסקישמואל ' דר -  
 למנהל המרכז הרפואי של הדסה בקרית יובל מונה 

 :המנהלים הבאים

 ל"ז גמפלברט ' דר

 גופיןחיים ' דר
 המנהל האחרון של המרכז –משה שיין ' דר



ביקור של לאה רבין  

במרכז הבריאות  
 בקרית יובל

ס "ביקור של דיקן ביה

לבריאות הציבור של מדריד  
 עם נציגות של נשות הדסה



 ביקור לימודי של רופאי משפחה  מספרד  
 במרכז הבריאות בקרית היובל 



העמידה דורות של   MPH-התכנית , מאז

תלמידים ובוגריה איישו ומאיישים כיום עמדות  

והרווחה ומשפיעים  הבריאות במערכות מפתח 

 .על בריאות האוכלוסייה בארץ ובעולם



?לאן הם הגיעו -בוגרי בית הספר לבריאות הציבור  

ל משרד "מנכ

  הבריאות

מחנכים 

 לבריאות  

אחראית על 

תכניות לימוד  

בתחום קידום  

 בריאות   

אחראי על 

ח  "סיעוד בקופ

  מכבי

רופאים  

 נפתיים  

סגן מנהל מכון 

טאוב לחקר 

המדיניות 

החברתית  

  בישראל

מנהל שירותי 

בריאות הציבור 

במשרד  

 הבריאות

חוקרים בלשכה  

המרכזית 

 לסטטיסטיקה

מנהלת אזור  

המרכז ברשת  

הולמס פלייס  

 ושייפ  

ל אגודת הגליל "מנכ

האגודה הערבית  

הארצית למחקר  

  ושירותי בריאות

ס  "סגל ביה

 לפיזיוטרפיה

 תל אביב' באונ

קלינאית  

תקשורת 

 ארצית  

פ "סמנכלית מו

ומדיניות  

  בטרם

ראש ארגון  

פרוייקט  "

"  איידס

 ירושלים

במכון  תזונאים

הלאומי לחקר 

שירותי בריאות  

 ומדיניות הבריאות

  

ראש ענף  

בריאות  

 הצבא

ממונה על סל  

השירותים  

 בקופות חולים

סגל בתי  

  ספר לסיעוד

מנהלת תחום 

תכנון סקרים 

והערכה במשרד  

 הבריאות  

'  מנהל מח

לילד  , לאם

 ולמתבגר  

מנהלת מועדון  

גיל הזהב  

,  לפנסיונרים

 מרכז קוסל

סגל בחוג  

למינהל מערכות  

המכללה  , בריאות

האקדמית עמק 

  יזרעאל

חוקרים במרכז 

הלאומי לבקרת 

 מחלות 

ראש תכנית  

,  מינהל בריאות

המכללה  

 לישראל  

ר ועדת התכנית  "יו

לחינוך  

לבריאות לגן  

ס  "ולביה

הממלכתי  

והממלכתי  

דתי   

במשרד  

 החינוך

מנהלת מערך  

האיכות  

  ח מכבי"בקופ

ממונה על 

אבטחת  

 י "איכות בהר

ניהול ניסויים  

קליניים  

בחברות  

 תרופות

מנהל רישום  

הסרטן  

 הלאומי  

סגל במכללה  

האקדמית לחינוך  

וספורט בקצרין  

 (אוהלו)

במכון   חוקרים

הלאומי לחקר 

שירותי בריאות  

  ומדיניות הבריאות

דיאטנים  

בלשכת  

  הבריאות 

מנהלי יחידות  

וחוקרי

ם  

במכון 

  גרטנר

סגל בתי 

ספר  

לבריאות 

  הציבור

ראש מחלקת  

שירותי רפואה 

במשרד  

 הבריאות

'  מנהלת המח

לקידום וחינוך  

ח "לבריאות בקופ

  כללית

מפקחת על 

תחום בריאות 

ועל חינוך 

לבריאות 

 במשרד החינוך   

מנהלי  

 בתי חולים  

מנהל השירות  

לרפואה 

תעסוקתית של  

שרותי בריאות 

  כללי

מנהל המרכז  

ללימודי היגיינה 

מדעי , טבעית

 הבריאות והתזונה  

מתאמת  

המרכז  

לבריאות 

האישה  

 בהדסה

מנהלת  

מחלקת 

אפידמיולוגיה  

במשרד  

 הבריאות

המכון הלאומי לחקר  

השלכות הטיפול  

מנהל  –בגזזת 

 וחוקרת ראשית

מנהלת מינהל 

תרופות  

,  וטכנולוגיות

  משרד הבריאות

החברה  

 –למתנסים 

מנהל מחלקה 

לספורט ואורח 

 חיים בריא

אחראי על 

 רעילות מים

 ל"בצה

חוקרים  

במכון  

 ברוקדייל  

ממונה על  

היחידה  

לתכניות 

בינלאומיות  

 י  "בהר

אחראית ארצית 

על סיעוד ברפואה  

 כללית

 –מתאם מדעי 

היחידה לטיפוח  

ספורטאים צעירים 

מצטיינים  

 בהתאחדות הספורט

ראש מחלקת  

גריאטריה  

במשרד  

 הבריאות

מנהלת  

מחלקה חינוך 

וקידום בריאות 

במשרד  

 הבריאות

רכזת תחום 

תזונה  

,  בגריאטריה

משרד  

 הבריאות

מנהלת מחלות 

זיהומיות  

בשירותי בריאות 

  הציבור

מרכזת אבטחת  

בלשכת   איכות

הבריאות בתל  

  אביב

מנהלי  

 מחלקות

בבתי  

 חולים

אחות  

מפקחת  

  מחוזית

אחיות  

 ראשיות  

חוקרים  

בלשכות  

 הבריאות

ר המועצה "יו

הלאומית 

 לקידום בריאות



IMPH Class of ‘73 

 ל"נוסד הקורס הבינ 1970 -ב



International Master of Public Health 1970-2015 

>800 graduates from 90 countries 



Reunion 2012 

Graduation 2012 



International MPH Program – impact 

• A unique Israeli 
contribution to 
international health! 

• Good-Will 
Ambassadors of Israel. 

A cholera prevention program 

developed by  2008 IMPH  

students has been adopted by the 

Red Cross in Kenya 

African graduates served as 

consultants to the Israeli government 

to develop training program in health 

work for Sudanese refugees in Israel. 

Current Director 
Prof. Ora Paltiel 



 והקימו את  , חברו המחלקות המעורבות 1977ובשנת 

 הציבורלבריאות החוג 

 :מבחינה אקדמית יכלול החוג את היחידות



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 המחלקה לרפואה חברתית

 1981עד  – קרקסידני ' פרופ –מנהל 

 1990 – 1981 –ו אברמסון 'ג' פרופ –מנהל 

 2002עד ליאון אפשטיין ' פרופ –מנהל 



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 המחלקה לאקולוגיה רפואית  

 :מנהלים

 דיוויס מייקל' פרופ – 

 גונדרס. א.א' פרופ-

 סימן טוב חלפון' דר-

 ברסמריו ' דר-

   ל"ז אלנצוויגאבי ' דר-



1965 

 סוציולוגיה רפואית



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 המחלקה לרפואה תעשייתית
 (בריאות העובד) 

 :מנהלים

 וסרמן. מ' פרופ

 קורט למש' דר

 פינס אנטולי' דר

 אלי ריכטר' פרופ



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 המחלקה לבריאות הסביבה

 ל"הלל שובל ז' פרופ



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 (ולמטבוליזם האדם)המחלקה לתזונה 

 :מנהלים

 

 (1949-1974)ל "זיחיאל קארל גוגנהיים ' פרופ
 
 

ל"זנתן קאופמן ' פרופ  
 

 תנא-יעקב בר' פרופ

 אליוט בארי' פרופ



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 ארגון וניהול הטיפול הרפואי

 י מנהלי בית החולים הדסה "אויש ע
 

 
 



 קיומו של החוג אושר  

 האוניברסיטההמתמדת של בוועדה 



 ס וקבל את שמו        "ביההוקם  1981בשנת 

 קהילתיתהספר לבריאות הציבור ורפואה בית 



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 ס לבריאות הציבור"מנהלי ביה

 הראשון המנהל 
 ל"ז אריק פרץ 'פרופ

 

 מייקל דייויס' פרופ

 גרינבלט ארלס'צ' פרופ



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 ס לבריאות הציבור"מנהלי ביה

 חוה פלטי' פרופ
 אלישבע שמחן' פרופ



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 ס לבריאות הציבור"מנהלי ביה

 אליוט בארי' פרופ ליאון אפשטיין' פרופ פרידלנדריחיאל ' פרופ

 ניומרקיהודה ' פרופ אורלי מנור' פרופ שמואל שפירא' פרופ



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 הסגל המנהלי של בית הספר



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 מרכזי תכנית המוסמך
 

 ל"מר דב פלס ז

 שטרקשלרוני ' דר

 ברסמריו ' דר

 גופיןחיים ' דר

 זינרייךרונית ' דר



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 הרחבת השותפים מבית

  קוסלמרכז 
 ל"הלל רסקין ז' פרופ

 למחלות טרופיות קוביןמרכז -

 רפואת שיניים קהילתית-

 רפואת המשפחה-



2000שנת  -ס "חשיבה אסטרטגית של סגל ביה  

 :יעוד

ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית שואף לשיפור הרווחה "ביה

תוך  , הנפשית והחברתית של האוכלוסייה בישראל ומחוצה לה, הפיסית

 :מחויבות

 למצוינות בפעילות אקדמית רב תחומית-

 למעורבות בעיצוב מדיניות המשפיעה על בריאות-

 לפיתוח מנהיגות מקצועית איכותית-

 



2000שנת  -ס "חשיבה אסטרטגית של סגל ביה  
 :מחויבות

  למצוינות בפעילות אקדמית רב תחומית

 הוראה•

 מחקר•

 שירות•



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 התפתחויות בתכנית הלימודים

 :MPHמגמות במסגרת תואר מוסמך בבריאות הציבור 

 (1984)חינוך לבריאות והתנהגות בריאותית  - 

 (1984)מנהל וכלכלת בריאות -

 (1983-2000)מסלול בחינוך גופני -

 סטטיסטיקה-אפידמיולוגיה וביו-

 אם וילד-

 (2000)קידום בריאות -

 (2015)התמחות בבריאות וסביבה -

 



 התפתחויות בתכנית הלימודים

 :MPHמגמות במסגרת תואר מוסמך בבריאות הציבור 

 (1984)חינוך לבריאות והתנהגות בריאותית  - 

 (1984)מנהל וכלכלת בריאות -

 (1983-2000)מסלול בחינוך גופני -

 סטטיסטיקה-אפידמיולוגיה וביו-

 אם וילד-

 (2000)קידום בריאות -

 (2015)התמחות בבריאות וסביבה -

 

Think tank in the Jerusalem Forest 



ש בראון"של האוניברסיטה העברית והדסה עבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית   

 התפתחויות בתכנית הלימודים

 :תכניות נוספות

 PhDתואר דוקטור לפילוסופיה   -

 MSc (1999) מוסמך באפידמיולוגיה קלינית-

 MD-MPH (2003) מסלול משולב לתואר ברפואה ובבריאות הציבור -

 MHA(2010) מוסמך בניהול וכלכלת בריאות -

  MVPH(2014) מוסמך בבריאות ציבור וטרינרית -

 (1996) תיזהללא  MPHמסלול לימודי 
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ומלגותרבים מהסטודנטים מצטיינים ועל כך מוענקים להם פרסים   

הן של בית הספר ושל הפקולטה    
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 חתימה על אמנת קמפוס נקי מעישון  
 א"תוצר של סדנא מסכמת בבריאות הציבור תשע



 
 

הוראה 
 לרפואנים

 סטטיסטיקה  

אדם 
 ורפואה

שיטות  
 מחקר

EBM   

רפואת  
 המשפחה

רוטציה  
ברפואת  
 המשפחה

אפידמיולוגיה  
וכלכלת  
 בריאות

 סמינר בוגר

מבוא  
לבריאות  
 הציבור  



 החוג לרפואת המשפחה

 

 
 -הוראה לסטודנטים לרפואה•

רוטציה חובה בשנה  , אדם ורפואה
 .שישית

 .הוראה פרטנית בקליניקה      

  -אוניברסיטאיקורס דיפלומה •
הקופות  למתמחים מכל 
 .ולרופאים כללים

 .'למבחן שלב בארצי הכנה קורס •

 .ירושליםשל מחוז המשך לימודי •
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 :מחויבות

  למצוינות בפעילות אקדמית רב תחומית

 הוראה•

 מחקר•

 שירות•

החיים במגוון נושאים המחקרים מכסים את כלל מהלך   
( בריאות והתמכרויותהתנהגויות , סרטן, ווסקולריות-מחלות קרדיו)  

(. ואיכותנייםמחקרים כמותניים , בקרה-ניסוי, קוהורטמחקרי ) ומערכי מחקר  

הביולוגיהמחקר בבית הספר מכסים את כלל הספקטרום של האורגניזם תחומי   
,שרותי הבריאות, פערים בבריאות, תרבות, חברה-החל מהרמה הגבוהה  

ניהול וכלכלה, מדיניות   
,  קליניםניסויים , דרך מדדי בריאות ומנבאים של  תוצאי בריאות ברמת הפרטעבור 

 מחקרים אפידמיולוגים להבנת מכניזמים 
. גנטייםמחקרים  -ועד לרמה הנמוכה המולקולרית  

 



 

 

 

 

  ווסקולריים-בנושא גורמי סיכון קרדיומחקר •

 .  NIH –בקרב צעירים במימון ה 

יחזקאל ' בניהולם של פרופ 70 –ה החל בשנות •

 .ל"זשלמה אייזנברג ' ל ופרופ"שטיין ז

צעירים בני  8600 –נבדקו כ  1976-1979בין •

בהמשך  . הוריהםמירושלים ומדגם של  17

 .המשתתפים בגילאים מאוחרים יותרנבדקו 

הסיבוב האחרון רמת  הממצאים של בין •

 מנבא חזק לטרשת עורקים   -השכלה

 (.מלחץ דם ומסכרת, מכולסטרוליותר )     

 
 

הירושלמיסקר הילודה  - LRC (Lipid Research Clinic) JPS –מחקר ה   
 

 
מחקר מעקב אחר כל התינוקות שנולדו  •

תינוקות   90,000-כ. 1964-1976בירושלים 

 .והוריהם

בוחן את הקשר בין מאפיינים של תחילת  •

 .החיים ותוצאים בגילאים מאוחרים

משקל האם טרם ההיריון ובמהלכו קשור  •

 .30למשקל הצאצא בגיל 

 



חשיפתן של נשים הרות וילודיהן  

 למזהמים סביבתיים

B-cell non-Hodgkin Lymphoma:  

A Collaborative Case-Control Study  

in Israel and the West Bank 

 
Susceptibility to Infection 

 and Non-Hodgkin Lymphoma 

 

MERC 

,מרכז מצוינות למחקר בחקלאות  

בריאות וסביבה   

החקלאית  מתמקד בפעילות 

.והשפעותיה על בריאות האדם  

 

 
אורלי מנור, חגי לוין, רונית קלדרון, אורה פלטיאל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



רונית  , אורה פלטיאל, עמיר שמואלי, אורלי מנור

מיכל  , אריה בן יהודה, שריקי-ורד קאופמן, קלדרון

 אלעד חרץ, אהוד הורביץ, אבו אחמד ויסאם, קריגר

“Israel’s efforts over the past decade 

have developed one of the most 

sophisticated programmes to monitor 

the quality of care in primary care 

across OECD countries.”  
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 :מחויבות

  למצוינות בפעילות אקדמית רב תחומית

 הוראה•

 מחקר•

 שירות ושיתוף•



,  בריאות הקהילה: הובלה וחברות במועצות הלאומיות•

בריאות  , בריאות האישה, בריאות העובד, קידום בריאות

 'הילד ופדיאטריה וכד

 רשת ערים בריאות הובלת•

 מתמשכת בוועדת סל הבריאות   נציגות•

,  איגוד רופאי משפחה -הובלה וחברות באיגודי רופאים•

 י"הר, איגוד רופאי בריאות הציבור

 

 

 

 

 

 

בוועדות  חברי סגל בית הספר שרות ופעילות 

 ופורומים לאומיים



 טולצינסקי תד' פרופ
 "שר החוץ"

- Visiting Faculty Program 

 סיוע בהקמת בתי ספר לבריאות הציבור במזרח אירופה

Collaborating Center for Capacity 
Building in Public Health 

 שיתוף הידע שנצבר בבית הספר 

 עם גורמים ברחבי העולם
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 שותפים מבחוץ

- King’s Fund COPC package 
- George Washington University – School 

of Public Health & Health Services 



COPC and other courses around the globe 



 ביקור משלחת ממולדובה

 ביקור משלחת מסין

 קורסים וסדנאות בינלאומיים

בבית הספר   

 סדנא למדינות הבלקן



 כנסים בבית הספר

 יום מחקר

 כנס גמילה מעישון כנס בריאות האישה כנס מלריה



 הובלה של מוסדות וכנסים בינלאומיים 

Risk Adjustment 

Network  

President 

International 

Society for Priority 

Setting in Health 

Care 2010-2013 



2015כנס דיקנים לבריאות הציבור   



ס כיום"סגל ביה  

רם וייס ' פרופ חיניץדוד ' פרופ  הוכנרחגית ' דר   
  ניומרקיהודה ' פרופ

אליוט בארי ' פרופ  

ברזיסמאיר ' פרופ  

רענן רז' דר  

חגי לוין' דר  פרופ אורלי מנור 
  פרידלנדריחיאל ' פרופ

אורה פלטיאל ' פרופ  
אבי ישראלי' פרופ  

אלכס  ' פרופ
 לבנטל

עמיר שמואלי' פרופ  

שי כרמי' דר  

אמנון להד' פרופ  

קידרמןסשה ' דר רונית זינרייך' דר  

רונית קלדרון' דר  

 אמיליה אניס' דר
 חן שטיין זמיר  ' דר

 מילכה דונחין' דר

 אסנת קידר' דר




