
המרכז הרפואי וולפסון, המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז 
האקדמי רופין והמרפאה החברתית גאים להזמינכם להשתתף 

בקורס בנושא בריאות והגירה בישראל.

במהלך תשעה מפגשים פרונטאליים וסיור לימודי, נבחן בעין 
חוקרת וביקורתית את מכלול הגורמים המשפיעים על בריאותם 

ורווחתם של אוכלוסיות מהגרים בישראל לאורך השנים. 

ההרצאות יינתנו על ידי מומחים מתחומי דעת מגוונים בכללם 
אנשי ונשות בריאות ואקדמיה, כמו גם מפי מנהלים במערכת 
הבריאות, פעילים בארגונים חברתיים ונציגי קהילות מהגרים 

שונות. 

רוחב היריעה נועד להעלות את המודעות ולתת ידע וכלים 
להתמודדות עם הסוגיות המגוונות המשפיעות על חיי 

היום-יום של מהגרים בהקשר הבריאותי, למגוון הצרכים 
התרבותיים של אוכלוסיות שונות וכדי ליצור קהילה מטפלת, 

חוקרת וחותרת לשינוי ושיפור מתמידים.

הקורס מיועד לאנשי מקצועות הבריאות מכל המגזרים, 
עובדים סוציאליים, פעילים בארגונים חברתיים, סטודנטים 

ולכל המתעניינים בנושא. 

הקורס יחל ביום ד', 11 לדצמבר 2019,  ויכלול תשעה 
מפגשים בני ארבע שעות, אחת לשבועיים החל מהשעה 
16:00. בסיומם של חלק מהמפגשים יוקרן סרט העוסק 

בנושאים הנדונים. בנוסף, יתקיים סיור לימודי בדרום תל 
אביב (המועד יפורסם בהמשך).

ההרצאות יתקיימו באולם הכנסים במרכז הרפואי וולפסון.

מרכזים: ד"ר אהד ביתן, ד"ר שירי טננבאום, ד"ר ניבי דיין

חולים שקופים
סוגיות בבריאות אוכלוסיות מהגרים ועולים בישראל

מפגש 8
יום ד׳ 18.03.2020

16:00-20:00
בריאות נשים מהגרות, בדגש על 

יוצאות אתיופיה בישראל
ד"ר ניבי דיין, המרכז האקדמי רופין

סוגיות ייחודיות של יוצאי חבר 
העמים בתחלואה והתמודדות עם 

חולי
גב' אנה טליסמן, שירותי בריאות כללית

הטיפול הרפואי בחולה חסר המעמד
ד"ר אהד ביתן, המרכז הרפואי שיבא

השפעת פערי תפיסה ותרבות על הטיפול הרפואי 
בחולים יוצאי אתיופיה:סיפורי מקרה

גב' אפרת יאלו, המרכז הרפואי שיבא

גזענות והפרדה במערכת הבריאות
גב' הדס זיו, רופאים לזכויות אדם

מפגש 9 
יום ד׳ 01.04.2020

16:00-20:00
השיבה הביתה

פרופ' גליה צבר, מנהלת המרכז האקדמי רופין

מיתוסים ברפואה והגירה
ד"ר ענת אנגל, מנהלת המרכז הרפואי וולפסון

עתידם ומעמדם של מבקשי מקלט ופליטים בישראל
(UNHCR) גב׳ שרון הראל, נציבות האו"ם לפליטים

אחריות גלובלית
ד"ר שירי טננבאום, המרכז הרפואי וולפסון

מפגש 1
יום ד׳ 11.12.2019

16:00-20:00
פתיחה וברכות

ד"ר ענת אנגל, מנהלת המרכז הרפואי וולפסון

הגירה – הערות ראשוניות
פרופ' גליה צבר, מנהלת המרכז האקדמי רופין

זרים בישראל, תמונת מצב 2019
ד"ר אהד ביתן, המרכז הרפואי שיבא

הגירה ובריאות באפריקה שמתחת לסהרה
ד"ר שירי טננבאום, המרכז הרפואי וולפסון

מפגש 2
יום ד׳ 25.12.2019

16:00-20:00
בין אתיופיה לישראל: תהליכי העלייה 
לישראל והשפעתם על החיים בישראל

ד"ר רוית תלמי הכהן, המרכז האקדמי רופין

למצוא שפה משותפת: תרגום רפואי 
בעולם רב תרבותי

ד"ר מיכל שוסטר, אוניברסיטת בר אילן

כשירות תרבותית כתפיסת שירות
ד"ר ניבי דיין, המרכז האקדמי רופין

טיפול נפשי לנפגעי מחנות העינויים בסיני 
ועדות אישית

ד"ר דידי מימון-קהן והנזירה עזיזה קידאנה

מפגש 3
יום ד׳ 08.01.2020

16:00-20:00
מדינת ישראל ואמנת האו"ם לפליטים
עו"ד עודד פלר, האגודה לזכויות האזרח

המסע של הבורחים מאריתריאה
פרופ' אפרת בן זאב, המרכז האקדמי 

רופין

חיי היום יום של מבקשי מקלט: התנהגות בריאותית 
במצבי השרדות מתמשכים

גב' אנדה ברק, המרכז האקדמי רופין 

הקרנת סרט:
"כופר נפש" 

מפגש 4
יום ד׳ 22.01.2020

16:00-20:00
יוצאי אתיופיה בישראל: תמונת מצב 

ואתגרים 
גב' מיכל אברה-סמואל, מנכ"ל פידל

מחלות כרוניות בקרב יוצאי 
אתיופיה

ד"ר יוני ראובן, המרכז הרפואי רבין

טיפול נפשי מותאם תרבות ביוצאי 
אתיופיה

ד"ר אן מארי אולמן, המרכז לבריאות הנפש 
באר יעקב

לוקחים אחריות: הפורום לקידום בריאות 
יוצאי אתיופיה

ד"ר הדס מלדה-מצרי

מפגש 5
יום ד׳ 05.02.2020

16:00-20:00
הגירה וכח אדם במערכת הבריאות
ד"ר שירי טננבאום, המרכז הרפואי 

וולפסון

שחפת והגירה
פרופ׳ זוהר מור, משרד הבריאות

מחלות מועברות מין והגירה
ד"ר יסמין מאור, המרכז הרפואי וולפסון

זנות בקרב מבקשות ומבקשי מקלט
גב' יעל גור, מרפאת לוינסקי

הקרנת סרט:
"זונה כמוני" ודיון בהשתתפות גיבורת הסרט ואחת 

מבימאיות הסרט

מפגש 6
יום ד׳ 19.02.2020

16:00-20:00
לא רק מטפלים שקופים: בריאותם של 
מהגרי העבודה מהפיליפינים בישראל

ד"ר דבי בביס, אוניברסיטת אריאל ומכון 
טרומן, כולל עדות אישית

עובדים וזרים: מהגרי עבודה בישראל
גב' יהל קורלנדר, מכללת תל חי

אפליה במערכת הבריאות: מקרה 
ילדי תימן כמקרה בוחן

גב' נעמה קטיעי, עמותת עמר"ם

הריון ולידה בקרב מבקשות מקלט
ד"ר קרני להד, המרכז הרפואי שיבא

מפגש 7
יום ד׳ 04.03.2020

16:00-20:00
השתלבות קבוצות עולים בישראל 

מאז שנות ה-90
פרופ' קארין אמית, המרכז האקדמי 

רופין 

ילדי זרים בישראל
גב' אופירה בן שלמה, יוניטף

תחלואת ילדים זרים
ד"ר מיכאל שנפר, המרכז הרפואי וולפסון

תכנית הביטוח הרפואי לילדי זרים בישראל
ד"ר זואי גוטצייט, רופאים לזכויות אדם

הקרנת סרט:
 “Strangers No More”

דמי השתתפות בקורס: 500 ש"ח (350 ₪ לסטודנטים). 
כל ההכנסות בקורס יוקדשו למטרות קידום בריאות פליטים וחסרי 

מעמד. הקורס הוגש לגמול השתלמות לאחיות (40 שעות).

ohad.bitan@gmail.com :להרשמה


