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מרצה בכיר וראש מסלול בריאות וסביבה בבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה : מקצועי רקע

במחלקה לרפואה  Adjunct Assistant Professor. 2011אליו הצטרפתי כחבר סגל בשנת  ,העברית והדסה

  , לאחר שנת השתלמות שם. 2015יורק משנת -מאונט סיני, ניוקולטה לרפואה מונעת, הפ

בענף בריאות הצבא, שם שמשתי בתפקיד אחרון כראש מדור הוכשרתי כרופא בריאות הציבור 

הנהלת משרד בלשכת הבריאות אשקלון ועבדתי בתקופות השאלה באפידמיולוגיה. במהלך השירות 

, תואר שני בבריאות באוניברסיטה העברית תחומית "אמירים" -ותכנית ביןלימודי רפואה סיימתי הבריאות. 

 . תל אביבהציבור באוניברסיטת 

אפידמיולוגיה, בריאות וסביבה, קידום בריאות בדגש על תחומי המחקר והעשייה המרכזיים בהם אני עוסק: 

, בריאות ת הציבורהכשרה והוראת בריאומדיניות בריאות, פיקוח על הטבק, בקרת מחלות מידבקות, 

בכתבי עת מדעיים ופעלתי לקידום  בנושאים אלו מאמרים 50-. פירסמתי כם דיגיטלייםואמצעיהציבור 

 בריאות הציבור כחבר בועדות לאומיות ובינלאומיות. 

פעיל במסגרת ועד האיגוד. בתחילה  2008מאז שנת : פעילות במסגרת איגוד רופאי בריאות הציבור

כנסים  בתקופה זו הובלנו יחדשך כחבר ועד, גזבר ובקדנציה האחרונה כמזכיר. כנציג המתמחים ובהמ

חיזוק , ייצוג של עמדת האיגודעם חברי הועד והאיגוד, כתיבת ניירות עמדה יחד  ,וסדנאות של האיגוד

רופאים וסטודנטים ובמסגרות , בהסתדרות הרפואית, בתקשורת, בכנסי בכנסת ושיתופי פעולה המקצוע

 נוספות. החל מהשנה בוחן בבחינות ההתמחות שלב ב'. 

פעל לחיזוק מעמד בריאות ניחד עם ועד האיגוד וחבריו, : תוכניות לפעילות לעתיד במסגרת האיגוד

,  בהמשך והציבורי הציבור בציר המקצועי בשילוב עם חיזוק מעמד רופאי בריאות הציבור בציר הפרופסיונלי

חוק בריאות הציבור, המשך  נושאלסדנה שקיימנו לאחרונה על עתיד בריאות הציבור בישראל. על הפרק 

 ניאבקקידום תפיסת בריאות בכל מדיניות והקצאת משאבים וכוח אדם הולמים לבריאות הציבור בישראל. 

ראש שירותי  ,)רופאי המחוזותבמשרד הבריאות כנגד היוזמה להפקיר את תפקידי רופאי בריאות הציבור 

ק קדם חיזונ. המרכז לבקרת מחלות( בידי רופאים שאינם מומחים בבריאות הציבור מנהל בריאות הציבור,

מעמד רופאי בריאות הציבור במגזרים השונים )משרד הבריאות בשטח ובמטה, באקדמיה, במכוני מחקר, 

לטות, הרופאים והציבור. בקרב מקבלי ההח ולהרחבת הנראות של פעילותנו בקופות החולים ובקהילה(

 בהתאם לרצונות וצרכי חברי האיגוד איישם יוזמות חדשות כדוגמת לימודי המשך בבריאות הציבור. 

בתוך  ולחיזוק שיתופי הפעולהבריאות הציבור חדשים ואיכותיים ורופאות והכשרת רופאי  לגיוסאפעל בפרט 

   בין האיגוד לבין בתי הספר לבריאות הציבור וכלל העוסקים בבריאות הציבור.האיגוד ו
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