
 בירושלים עבריתה האוניברסיטה
 חוץ ללימודי מדור ,ברחובות  ת,סמי .ה רוברט ש"ע וסביבה מזון אות,לחקל הפקולטה

  

 :בתכנית לישיש מחזור 
  טיפול בהתנהגויות אכילה ובתפישת הגוף

  לבחירהשליטה מ
 הקשובהשפת האכילה ל ,משפת ה"דיאטה"

 MSc.RD)) קלטר איילת ומנחה ראשית: אקדמית תמנהל

 .כיו"בואנשי מקצועות החינוך , אנשי מקצועות הטיפול, אנשי מקצועות הבריאותד: קהל יע

 

 רציונל התכנית
מהסוגיות המשפחתיות,  בריאותיות, רגשיות  וחברתיות תנהגויות אכילה ובעיות בתפישת הגוף הן ה

במובנים רבים אנחנו חברה בהפרעת אכילה  הגדולות המעסיקות את מדינת ישראל בשנים האחרונות.
לא קיים  בה אין כמעט אדם שאינו מסוכסך עם גופו ועסוק בדרך זו או אחרת באכילה שלו ובמשקלו.

מניסיונות הירידה במשקל מסתיימים בכישלון ובהשמנה  97% -היום פתרון אמיתי לסוגיית המשקל ו
 חוזרת.

בשנת  .אפליה על רקע משקל -כישלון ההתמודדות עם בעיית ההשמנה הציף תופעה חברתית חדשה 
משקל הגוף הוא זה המגדיר את ערך האדם, יופיו, זהותו בריאותו ואת מקומו בחברה. סוגיות  2017

יה וראשיתן כבר בגיל הגן )אותו עוד אפשר להציל( והמשכן לאורך כל אלה נוגעות היום לכלל האוכלוסי
  מעגל החיים עד לגיל הזהב.

חדשים  זה מותיר את אנשי מקצועות הבריאות והטיפול עם צורך אמיתי למציאת אפיקי התמודדות מצב
 .שיובילו למענה אחר, הולם ואפקטיבי לעצמם ולאלפי מטופליהם

 התכנית מטרות

תיאורטי חדש וכלים טיפוליים להתמודדות עם שפת האכילה, התנהגויות האכילה ובעיות הקניית ידע 
הכשרת אנשי המקצוע לטפל בהתנהגויות אכילה ובבעיות בתפישת הגוף לפי רוח . בתפישת הגוף

 . שפהבשפה חדשהלדבר ולטפל לימוד אנשי המקצוע  המודל הסלוטוגני לבריאות, קשיבות וקבלה.
האופן בו מדברים עם האוכל והם מדברים עם האחר, בה הם , בה עצמםועל מדברים עם  הםבה 

הכשרת אנשי המקצוע לעסוק בהדרכת הורים בנושאים הנוגעים ל"שפת האכילה בין . אוכלים אותו
 .הורים לילדים"

בין המרצים                    
נימית פ( מנהל MD, )דיקרר דרור "ד ( מנהל תחום בריאטריה בית חולים השרון;MD, )"ר ירון מינץד

-דנה”( מנהלת מחלקת ילדים ביה"ח לילדים MD MSc, )רונית לובצקיפרופ'    מרכז רפואי רבין;‘ ד

, לי שלוםד"ר נטתל אביב; ‘ ( מרצה לספרות עברית באוניPhD) ד"ר יחיל צבן,דואק" מרכז רפואי ת"א; 

(PhD ;אוניברסיטת לידס, אנגליה )פרופ' דרור מנדלבר אילן; ' דוקטורנטית אונ ,נורית בנאי קורן, (MD, 
MHA ;ד״ר אריק הדס( מנהל ביה"ח לילדים "דנה דואק" מרכז רפואי תל אביב, (PhD פסיכולוג קליני )

( פסיכיאטרית מרכז לבריאות MD) ,ד״ר פידא מוגרבי המרכז לבריאות הנפש ע"ש בריל, תל אביב;

מרצה  ( PhD), ד"ר שי בידרמןלוג קליני מורשה להיפנוזה; ( פסיכוPhD) ,״ר יוסי אדירדהנפש רמת חן; 

( בצלאל האקדמיה PhD) ,דרור פימנטל ד״ר בכיר לפילוסופיה וקולנוע המכללה האקדמית בית ברל;

( מנהל היחידה MD) ,גדי רייזלר ד״ר פסיכולוגית קלינית; שלי שמשונילאומנות ועיצוב בירושלים; 

להכשרת מנחים המרכז  מנהלת התוכנית, עמית טיברמןלאשפוז יום ילדים מרכז רפואי אסף הרופא; 

מירטה ( עו"ס קלינית ומרצה באוניברסיטת חיפה; PhD) ,דר' טלי סטולובילכישורי חיים  רשת אורט; 

פסיכולוגית קלינית   ,רונית שריג קליין ;ומרפסיכותרפיסטית בית חולים תל השעו"ס קלינית ו, דוד

 בר אילן; 'ורנטית בתוכנית ללימודי מגדר אונדוקט ,צדק-יעל בר וחינוכית בכירה בית חולים תל השומר;
 א.פאת ילדים המרכז הרפואי אסף הרופרו ,דר' ציפי שלםצלם ופוטותרפיסט;  ,גל חרמוני

 
  .בימי ג' ,מפגשים שבועיים 42שעות.  252כנית בהיקף הת

 .זפלד, בקמפוס רחובותבבית רי
  . מספר מפגשים יתקיימו בימי ו'.15:00-20:15בין השעות: 

 הקורס.דרישות כל עומדים בתוענק ל ,של האוניברסיטה העבריתתעודת השתתפות 
 *הזכות לשינויים בתכנית הלימוד ובהרכב המרצים שמורה למדור.

 

 תואר ראשון :קבלה נאית
 לוונטי ממוסד המוכר ע"י המל"גר
 .אישי ריאיוןו
 

 :תשלום ותנאי עלות
 ₪ 12,980עלות התכנית: 

 אשראי בכרטיס לשלם יתןנ
 12ת )עד בהמחאו או

 .תשלומים(
 

 ₪ 300ך בס הרשמה דמי
 משכר וינוכו יוחזרו לא

 .הלימוד
 

 ,שפת האכילהלינק לאתר 
המרכז ללימוד וטיפול 

בהתנהגויות אכילה ותפישת 
  גוף:

www.eatingdialog.com/eati
school-dialog-ng 

 
:והרשמה נוספים לפרטים
 בן מנחם לירון דיין

 
     מזון  תלחקלאו הפקולטה

 חוץ ללימודי המדור ,הוסביב
 

 08-9489991 :טלפון
9470171-08   :פקס  

 :דוא"ל
lirondb@savion.huji.ac.il 
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