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Eating dialog - דיאלוג האכילה
משפת הדיאטה לשפת האכילה האינטואיטיבית 

"דיאלוג האכילה" הינה תוכנית לימודים דו - שנתית המורכבת משני שלבים נפרדים (שנה א' + ב'), נלמדת בתל-אביב 
והנה ייחודית בארץ ובעולם. התוכנית בוחנת את דיאלוג האכילה מאספקטים שונים: 

 המלחמה בהשמנה 
 האכילה כשפה

 השונות הלגיטימית
 הפוליטיקה של ההשמנה

 דימוי עצמי, היבטים חברתיים, פילוסופיים ופסיכולוגיים של משקל
כל זאת מתוך ראיית המודל הביו-פסיכו-סוציאלי. 

התוכנית נשענת על עקרונות הגישות הממוקדות Well being, היונקות את שורשיהן משני קצוות עקומת גאוס: מהאנשים 
השמנים מידי (השמנה מורבידית – BMI > 35) ומאלה הרזים מידי (BMI < 18.5 - הפרעות אכילה). 

הגישות הללו, יוצרות איזון בין הגישות הטיפוליות שנולדו מתוך התנועות החברתיות פוליטיות של הצורך בקבלת המשקל 
”SAA - size acceptance approach” ובין הגישות הטיפוליות בהפרעות אכילה. גישות אלו מאמינות בפרדיגמת 

 ."Non-diet approaches"-שראשיתה בגישות ה ,HAES=Health At Every Size
שפת האכילה האינטואיטיבית נגזרת מגישת HAES ולמידתה מצריכה שינוי קוגניטיבי, הנעשה באמצעות טכניקות 

CBT (טיפול התנהגותי קוגניטיבי), טכניקות ACT (Acceptance commitment therapy) והרחבת הראייה של ההשמנה 
מהקונקרטי אל המטפורי.

מטרת התוכנית - להקנות לאנשי מקצוע מתחום הרפואה, התזונה והטיפול בהשמנה, ידע תיאורטי, כלים טיפוליים 
ושיטות התערבות חדשות, כך שיוכלו להרחיב את הראייה הטיפולית וקשת המיומנויות הקליניות העומדות לרשותם.

אוכלוסיית היעד - רופאי ילדים, רופאי משפחה, דיאטנים, אחיות והעוסקים בתחום הבריאות והטיפול בהשמנה. 

מנהל אקדמי של התוכנית - פרופ' יאיר שפירא, דקן הפקולטה למדעי הבריאות במרכז האוניברסיטאי אריאל 
בשומרון ומנכ"ל רשת אסותא.

מרכזת התוכנית - איילת קלטר MSc.Rd דיאטנית קלינית מומחית לטיפול בהשמנה והתנהגויות אכילה, 
מנהלת המרכז לטיפול ולימוד שפת האכילה.

סגל המרצים - פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עו"ד, מומחים לטיפול בפסיכודרמה, צלם, משוררת, עו"ס, סקסולוג, 
דיאטנים קליניים, ועוד... כולם מומחים בתחומם ובעלי תפקידים בכירים בשירותי הבריאות הציבורי, ובאקדמיה.

פירוט שמות אנשי הסגל וכן הרחבת נושאי הלימוד העיקריים ישלחו למתעניינים. 

מקום הלימודים - רמת אביב, ביחידה ללימודי חוץ והמשך של המרכז האוניברסיטאי אריאל, 
מרכז ללימודי תחום הבריאות.

מועד תחילת הלימודים - אוקטובר 2009.
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* המרכז האוניברסיטאי שומר לעצמו את הזכות 
לערוך שינויים בתוכנית הלימודים והמרצים 

בהתאם לצורך

לפרטים נוספים והרשמה

טל‘: 03-7407208/7/6/1 או 054-4707811 
או באמצעות הדואר האלקטרוני:

external@ariel.ac.il

נושאי לימוד עיקריים 
שנה א'

פוליטיקה וסוציולוגיה של ההשמנה, גישות HAES, שפת האכילה האינטואיטיבית (קונקרטי 
ומטפורי), CBT ו- ACT כלים קוגניטיביים לרכישת שפת האכילה האינטואיטיבית, רעב, אוכל, 

דימוי גוף בראי תיאוריות פסיכו דינאמיות באמצעות פסיכודרמה, הפסיכופתולוגיה הנלווית 
 ,mindful eating ,'להשמנה ובעיות אכילה, מגדר, גוף וחברה חלק א‘, פרקטיקום קליני חלק א

דימוי עצמי ודימוי גוף בראי המצלמה, אפליה על רקע משקל (זווית משפטית) ועוד...
שנה ב'

השמנת ילדים בשפת האכילה האינטואיטיבית, תרופות ושינויי משקל, מסע הגוף בראי השירה והסיפורת
הדיאלקטיקה באכילה - שינוי קוגניטיבי באמצעות גישות ACT, פרקטיקום קליני חלק ב', מגדר, גוף וחברה  

חלק ב', מיניות - אוכל - משקל גוף ועוד... 

היקף ותוכנית הלימודים
שנה א' - 208 שעות אקדמיות, אחת לשבוע למשך 8 שעות 
שנה ב' - 156 שעות אקדמיות, אחת לשבוע למשך 6 שעות  

תעודות וגמולים 
 לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום מטעם המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 גמול השתלמות מוכר ע"י משרד החינוך והמגזר הציבורי 
 גמול CME המוכר ע"י הר"י (הסתדרות הרופאים בישראל)

אולגה רז, ראש המחלקה לתזונה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 
ותזונאית ראשית של מרכז רפואי תל-אביב (איכילוב): 

"נחשפתי לגישה המוצגת ע"י איילת קלטר, במסגרת קורס שלמדתי בביה"ס לתזונה ברחובות. עד אז חשבתי שאני מכירה 
את כל דרכי הטיפול וזוויות ההסתכלות, אך הופתעתי לגלות וללמוד דברים חדשים. התחברתי לגישה שאיילת מציגה 
בתוכנית ואשר נמצאת בהחלט מתאימה לחלק מהמטופלים שלי, אשר באמצעות גישות אחרות אינני מצליחה לקדמם. 

איילת העשירה את הידע והראייה שלי" 

תלמידי מחזור 2009: 
"תוכנית הלימודים חוללה שינוי מהותי בהסתכלות שלנו על עולם ההשמנה, העשירה את עולמנו כאנשי טיפול וכבני אדם 

ולימדה אותנו שפת אכילה חדשה. שפה המשתמשת בדיאלוג האכילה כמראה לדיאלוגים אחרים בחיינו ומרחיבה 
באופן משמעותי את הטיפול בהשמנה, הראייה הטיפולית ואת קשת המיומנויות הקליניות העומדות לרשותנו. תוכנית 

הלימודים הזו הינה חוויה אמיתית ומיוחדת במינה"


