
 החוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה

בשיתוף החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית וקרן לזלו נ. טאובר

לרגל השקת הספר שכותרתו
"MENTAL HEALTH AND PALESTINIAN CITIZENS IN ISRAEL"

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

היבטים שונים של בריאותם הנפשית של 
האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל

הספר בעריכתם של:
פרופ' מוחמד חאג' יחיא, פרופ' אורה נקש ופרופ' יצחק לבב )הוצאת אוניברסיטת אינדיאנה(

בתאריך: 29.01.2020
9:00-15:30, אודיטוריום הכט, אוניברסיטת חיפה

להרשמה
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL7XiGfNTBl4GLVUHMiqkqN67pK-Iu6o1dteDtXzQsmuTEVg/viewform
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9:00 עד 9:30 : התכנסות ורישום.

9:30 עד 10:00: דברי פתיחה וברכות: 

פרופ' מרק גלקופף - ראש החוג לבריאות נפש 
קהילתית אוניברסיטת חיפה

פרופ' פיסל עזאיזה - דיקן הפקולטה ללימודי רווחה 
ובריאות אוניברסיטת חיפה  

דר' טל ברגמן - ראש שירותי בריאות הנפש משרד 
הבריאות 

פרופ' בשארה בשאראת - יו"ר החברה לקידום 
בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל ומרצה במכללה 

האקדמית עמק יזרעאל

10:00 עד 10:30:  דבר העורכים אודות הספר: 

פרופ' מוחמד חאג' יחיא -  בית הספר לעבודה 
סוציאלית ורווחה חברתית האוניברסיטה העברית.
פרופ' יצחק לבב - החוג לבריאות נפש קהילתית 

אוניברסיטת חיפה.

10:30 עד 11:00:  "האופי הקולקטיביסטי של 
המשפחה הפלסטינית בישראל: מציאות או 

מיתוס?"

פרופ' מוחמד חאג' יחיא - בית הספר לעבודה 
סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

11:00 עד 11:30 : הפסקה 

11:30 עד 12:00 : "פסיכותרפיה רגישת תרבות 
בקרב האזרחים הפלסטינים בישראל".

פרופ' מרואן דווירי - מרצה וחוקר במכללה האקדמית 
אורנים, פסיכולוג קליני, רפואי, חינוכי והתפתחותי

12:00 עד 12:30: "אתגרים בהתערבויות טיפוליות 
בקרב בני נוער ומתבגרים בחברה הערבית 

הפלסטינית בישראל"

דר' עולא עכר מורד - מנהלת המרפאה לבריאות נפש 
בשפרעם

12:30 עד 13:15: הפסקה – ארוחת צהריים קלה

13:15: עד 15:00: פנל בהשתתפות חלק ממחברי 
הספר ודו שיח עם הקהל

חברי הפנל:

ד"ר איבון מנסבך־קליינפלד -  אגף שירותי בריאות 
הנפש , משרד הבריאות

"מצב בריאות הנפש, שימוש בשירותים וחיפוש אחרי 
עזרה נפשית בקרב ילדים ומתבגרים בקרב האזרחים 

הפלסטיניים בישראל"

דר' סרה אבו כף - המחלקה לניהול ויישוב סכסוכים 
באוניברסיטת בן-גוריון.

"סוגיות בבריאות הנפש בקרב נשים פלסטיניות בישראל"

דר' ראגדה אלנאבלסי - בית הספר לחברה וקהילה 
המרכז האקדמי רופין.

"אלימות בני זוג נגד נשים פלסטיניות בישראל 
ורלוונטיות ההקשר  החברתי-תרבותי והחברתי-

פוליטי".

דר' אנואר ח'טיב - החוג לבריאות נפש קהילתית 
אוניברסיטת חיפה.

"שיקום פסיכיאטרי בקרב האזרחים הפלסטינים 
בישראל" 

פרופ' ליטל קינן־בוקר - מנהלת המרכז הלאומי 
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ומרצה בכירה 

בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה 
והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

"העישון בקרב האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל".

15:00 דברי סיכום וסיום

פרופ' מרק גלקופף - ראש החוג לבריאות נפש 
קהילתית

מנחה את היום:

גב' שרה דאעס עיראקי - דוקטורנטית בחוג לבריאות 
נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה.

הועדה המארגנת:

פרופ' מרק גלקופף, דר' אנואר ח'טיב וגב' שרה דאעס 
עיראקי - החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת 

חיפה

להרשמה

 הוראות הגעה:
 עקב מצוקת חניה באוניברסיטה לא תתאפשר כניסת רכבים פרטיים לחניוני האוניברסיטה.

מומלץ להשתמש בתחבורה ציבורית.
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