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 אוניברסיטת חיפה
 בית הספר לבריאות הציבור

 בריאותיים -ערביי ישראל: היבטים חברתיים - שם הקורס
 

 
 :פרטי הקורס
 נק' ס'. 2שש"ס,  2: ניקוד אקדמי .  01ב 286.4987:  מספר הקורס
 20:00-18:00 יום ה' . ג"פ, תש סמסטר ב':  שעות לימוד

 
  MD,MHA, חאתם חמודד"ר  :המרצה

 
 : מטרות הקורס

מתן כלים להתמודדות ובניית תוכניות היבטים בריאותיים וחברתיים בקרב ערביי ישראל תוך בחינת 
 התערבות. ע"י:

היבטים ומאפייניים בריאותיים, יחסי גומלין בבריאות בין  הבריאות,החברה, הצגת סוגיות נבחרות בתחומי 
הערבית למערכת הבריאות הישראלית, השוואה לבריאות האוכלוסיה היהודית בישראל, מאפייני אי  חברהה

 שוויון בבריאות, מגמות קידום בריאות ורפואה מונעת.
 

   :שעת קבלה
 hhamood@walla.co.il -מייל         9955491-050 נייד     .בתאום מראש

 
  :מבנה הקורס

  לפי הנושאים בסילבוס.ודיון עמיתים במהלך השיעור הרצאות 
 

 : מטלות וציונים
 .השתתפות חובה בשיעורים .1
 .לקורסעבודה מהספרות באחד הנושאים הקשורים  .2
  .90% –הסופית עבודה וציון ה 10% נוכחותרכב מציון מוהסופי הציון  .3

 
 במקרה שתתקיים הוראה בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. אי פתיחת מצלמה תחשב

כהיעדרות. במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת 
 אישור או עזרה.

 
  :הקורס נושאי
 מבט על -ל הערבית בישרא חברהה. 

   .מערכת הבריאות במגזר הערבי 

 הבריאות הישראלית. עובדים ערבים במערכת 

 הערבית למערכת הבריאות הישראלית. חברהבין ה יחסי גומלין בבריאות 

 אוכלוסיה הערבית.ההוצאה הפרטית מול ההוצאה הציבורית ב 

  אי שוויון בבריאותהשוואה לבריאות האוכלוסיה היהודית בישראל ומאפייני. 

 חברה הערבית.המשפיעים על בריאות ה גורמים יחודיים  

 מאפיינים התנהגותיים ואורחות חיים. 

 תמשבר הקורונה והשפעותיו על האוכלוסיה הערבי . 
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 תחלואות מרובות COMORBIDITIES. 

  קידום בריאותמגמות. 

 והשפעתה החברתית והבריאותית אלימות בחברה הערבית.  

  התערבות ומבט לעתיד.תוכניות 
 
 

 :ספרות מומלצת
 

  2021, דצמבר ב"פירושלים, טבת תש " 2021"דוח מצב המדינה. 

 MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018 

  ,2010מערכת הבריאות בישראל, ג. בן נון, י. ברלוביץ, מ. שני, הוצאת עם עובד. 

 2021 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,דוח פני החברה. 

  ,1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי . 

 2020הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  דוחות. 

 2020 אי השוויון בבריאות וההתמודדות איתו. 

  דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות והשוואה לשנים קודמות, ש. ברמלי
 .2014גרינברג ושות', מכון ברוקדייל 

 2020דו"ח מסכם, המוסד לביטוח לאומי,  -ברות בקופות החוליםח. 

  2017 מגמות עתיות –סרטן באוכלוסייה הערבית בישראל. 

 
 
 

 ,סטודנט/ית יקר/ה

  אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה
  :למדור נגישות ולקויות למידהלהתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים 

 04-8249265: 'טל LDA@univ.haifa.ac.il :ל"דוא
 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:  

 04-8249022: 'טל mhait@univ.haifa.ac.il :ל"דוא
  אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה

 או במייל בסמוך לתחילת הקורס

 

 

 בהצלחה
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