
 

 

 
 

 תכנית הלימודים שנתית 
  7/4/11/4—11/1/////בין התאריכים  

  2:11/-2/:11המפגשים בימי שלישי בין השעות  
 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים  בשל סיבות שאינן תלויות בנו

 האוניברסיטה העברית בירושלים 
 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, ברחובות, המדור ללימודי חוץ

 מחזור שני בקורס:            
 טיפול בהשמנה והתנהגויות אכילה

 
 רפואיים, רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, -לבעלי מקצועות פרא

 אנשי חינוך ומטפלים מתחומי הרפואה המשלימה.
 (                                         MSc.RD)רכזת אקדמית: איילת קלטר 

 תנאי קבלה:
 תואר ראשון רלוונטי ממוסד  -
 ג“אקדמי המוכר על ידי המל  
 
 ריאיון אישי -
 

 עלות ותנאי תשלום:
 תשלומים. 21עד ₪   057,8

 ניתן לשלם בכרטיס אשראי 
 או בהמחאות.

 
 ₪  011דמי הרשמה בסך 

)לא מוחזרים( וינוכו משכר 
 הלימוד 

 
 לפרטים נוספים והרשמה:

 רקפת כלב, 
 המדור ללימודי חוץ 

הפקולטה לחקלאות5 מזון וסביבה 
 ע"ש רוברט ה. סמית5 רחובות.

 /10-470444טלפון: ◄
  /10-4741/4פקס: ◄
 rakefetk@savion.huji.ac.ilמייל:  ◄
 

 תאריך פתיחה:  
בנובמבר  1 

6112         

רציונל התכנית                     
י  ע ו צ ק מ ה ח  י ש ה ב  ל ב ת  א צ מ נ ה  נ מ ש ה .   -ה ם י ב ר ם  י ט ק י ל פ נ ו ק ת  ר ר ו ע מ ו י  ת ר ב  ח

ן  6,%מחד    מאוכלוסיית ישראל נמצאת עם עודף משקל או השמנה ומאידך רובץ  הכישלו

 לפחות( להוביל את האדם למשקל גוף בריא וליכולת לשמרו לאורך שנים.   6,%) 

הסוגיה הופכת מורכבת מאד על רקע שיבוש התנהגויות האכילה ושנאת הגוף שכמעט אין אדם שאינו 

סובל מהן. במובנים רבים אנו חברה בהפרעת אכילה5 בה מרבית האכילה מנוהלת מתוך אשם ופחד 

מה שקרוי שפת הדיאטה. מצב זה מותיר את אנשי מקצועות   –ומתוך מה צריך לאכול5 מתי וכמה  

הבריאות והטיפול עם צורך אמיתי למציאת אפיקי התמודדות חדשים שיובילו למענה אחר5 הולם 

אכילה קשובה.   –ואפקטיבי לעצמם ולאלפי מטופליהם. דרך שתעזור לאדם ללמוד שפת אכילה חדשה  

דרך שתעזור לגדל את הילדים באופן בריא יותר ותשחרר מהסבל הכרוך בשפת הדיאטה5 תעצור את 

 ההשמנה ותקנה חיים בריאים לכל האנשים בכל הצורות והגדלים.

 מטרות התכנית             

הקניית ידע תיאורטי חדש וכלים טיפוליים להתמודדות עם השמנה והתנהגויות אכילה5 ברוח הגישות 

הנחת שפת הדיאטה ורכישת שפת האכילה הקשובה.   -( ו"שפת האכילה"  HAESהממוקדות בריאות ) 

 "איך לגדל ילדים בעידן רודף רזון". –הקניית כלים מקצועיים לטיפול בהשמנת ילדים והדרכת הורים 

 דרכי ההוראה יכללו הרצאות פרונטאליות5 סדנאות5 התנסויות אישיות ותרגול.

 בין המרצים              
( המחלקה PhD)   5 דר' מאיה מאור   ( מנהל תחום בריאטריה בית חולים השרוןMD 5) דר' ירון מינץ,  

 דר' רונית לובצקי,   בי"ח השרון5 ‘  ( מנהל פנימית ד MD) דר' דרור דיקר,    בן גוריון5 ‘  ללימודי מגדר באוני 

 (MD MSc  מנהלת מחלקת ילדים בביה"ח לילדים ) ” ד"ר יחיל צבן,  דואק" -דנה , (PhD מרצה לספרות )

( ביה"ס לרפואה אוניברסיטת לידסPhD 5) דר' נטעלי שלום,    בן גוריון5 ‘  תל אביב ובאוני ‘  עברית באוני 

( PhD) דר' אריק הדס  מנהל ביה"ח לילדים "דנה דואק"MD, MHA)    5(, פרופ' דרור מנדל אנגליה 

( פסיכיאטרית מרכז לבריאות MD) דר' פידא מוגרבי    פסיכולוג קליני המרכז לבריאות הנפש ע"ש בריל5 

פסיכותרפיסטית   M.A.H.p() מירה דנה    ( פסיכולוג קליניPhD 5) דר' יוסי אדיר    הנפש רמת חן5 

(  החוג לפילוסופיה וקולנוע באוניברסיטת תל אביב PhD) דר' שי בידרמן    ואנליטיקאית קבוצתית5 

 ובמכללה האקדמית בית ברל.

 תעודת השתתפות של האוניברסיטה העברית תוענק לעומדים בכל דרישות הקורס 


