
 
 

בין המרצים בקורס                          
ר ◄  ט ל ק ת  ל י M) ,  א S c . R D  ז כ ר מ ת  ל ה נ מ ו ת  ד ס י י מ ה ” (  ל י כ א ה ת  פ  “ ש

(   MD) ,  ר ירון מינץ “ ד   ◄    CBTפסיכולוג ומנהל מכון    PhD() ר אוהד הרשקוביץ, “ד◄ 

( מרצה PhD) ,  ר מאיה מאור “ ד   ◄ כירורג, מנהל תחום בריאטריה בית חולים השרון  

 בן גוריון       ‘  חוקרת בתחום הסוציולוגיה ולימודי המגדר במחלקה ללימודי מגדר באוני 

ח “ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל בי ‘ ( מנהל פנימית  דMD), ר דרור דיקר“ד ◄ 

ח “ ( מנהל מערך בריאות הנפש וקופ MD) ,  ר ערד קודש “ ד   ◄ השרון, מרכז רפואי רבין   

( מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה MD) ,  ר רונית לוביצקי “ ד ◄ מאוחדת   

( PhD) ,  ר יחיל צבן “ ד ◄ א  “ מרכז רפואי ת “ ,  דואק -דנה ” ח לילדים  “ והשמנה בילדים בביה 

בן גוריון, חוקר אוכל בתרבות הישראלית ‘  תל אביב ובאוני ‘  מרצה לספרות עברית באוני 

 מומחה ברפואה משפחה ובפסיכולוגיה רפואית( MD, PhD)ר אלון מרגלית “ד◄

 לידס, אנגליה‘  פוסט דוקטורנטית בפקולטה לפסיכולוגיה אוני ( PhD)ר נטעלי שלום, “ד◄ 
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 בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות
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רפואיים, רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, -לבעלי מקצועות פרא

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

 לפירוט נושאי התכנית:
 כ א ןלחץ  

 תנאי קבלה:
תואר ראשון רלוונטי ממוסד 

 ג“אקדמי המוכר על ידי המל
 

תעודת השתתפות של 
האוניברסיטה העברית תוענק 
 לעומדים בכל דרישות הקורס 

 
 עלות ותנאי תשלום:

 תשלומים. 07עד ₪   0,8,7
 ניתן לשלם בכרטיס אשראי 

 או בהמחאות.
 

 לקבלת טופס הרשמה:
  כ א ן  לחץ  

 

 לפרטים נוספים:

 רקפת כלב, 
 המדור ללימודי חוץ 

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה 
 ע"ש רוברט ה. סמית, רחובות.

 10-4904440טלפון: ◄
  10-4921020פקס: ◄
 rakefetk@savion.huji.ac.ilמייל:  ◄
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רציונל הקורס                     
 6,%חברתי ומעוררת קונפליקטים רבים. מחד    -ההשמנה נמצאת בלב השיח המקצועי 

לפחות(   6,%מאוכלוסיית ישראל נמצאת עם עודף משקל או השמנה ומאידך רובץ  הכישלון ) 

 להוביל את האדם למשקל גוף בריא וליכולת לשמרו לאורך שנים.  

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

אדם שאינו סובל מהן. במובנים רבים אנו חברה בהפרעת אכילה, בה מרבית האכילה 

. מצב שפת הדיאטה מה שקרוי   –מנוהלת מתוך אשם ופחד ומתוך מה צריך לאכול, מתי וכמה 

זה מותיר את אנשי מקצועות הבריאות והטיפול עם צורך אמיתי למציאת אפיקי התמודדות 

חדשים שיובילו למענה אחר, הולם ואפקטיבי לעצמם ולאלפי מטופליהם. דרך שתעזור לאדם 

. דרך שתעזור לגדל את הילדים באופן בריא אכילה קשובה   –ללמוד שפת אכילה חדשה  

יותר ותשחרר מהסבל הכרוך בשפת הדיאטה, תעצור את ההשמנה ותקנה חיים בריאים לכל 

 האנשים בכל הצורות והגדלים.

 מטרות הקורס               

הקניית ידע תיאורטי חדש וכלים טיפוליים להתמודדות עם השמנה והתנהגויות אכילה, ברוח 

הנחת שפת הדיאטה ורכישת שפת   -( ו"שפת האכילה"  HAESהגישות הממוקדות בריאות ) 

"איך לגדל   –האכילה הקשובה. הקניית כלים מקצועיים לטיפול בהשמנת ילדים והדרכת הורים  

 ילדים בעידן רודף רזון".
 דרכי ההוראה יכללו הרצאות פרונטאליות, סדנאות, התנסויות אישיות ותרגול.

http://www.eatingdialog.com/#!ayelet-kalter/cpfc


 תכנית הלימודיםנושאים מרכזיים ב

 דילמת הסבל האנושי 
 

 האופן בו פועל ה-mind  האנושי 

 ההשמנה של והפיסיולוגיה ביולוגיהה 
  
 םניתוחים בריאטריי 

 
 כישלון הדיאטה –עמידות ביולוגית של הגוף לשינוי , פרדוקס ההשמנה 

 
 גורמת סבלהיא האופן בו , אופן פעולתה ומהי שפת הדיאטה 

 
 גישות ממוקדות בריאות הגישה הסלוטוגנית לבריאות ,- HAES  

 
 שפת האכילה הקשובה – Mindful eating 

 
 אכילה רגשית   

 
 השמנת ילדים 

 
 פסיכופתולוגיה ממוקדת בהשמנה והתנהגויות אכילה 

 
 מטופל -מושגי יסוד ביחסי מטפל 

 
 התנהגויות אכילה  השמנה ועם התמודדות הריאיון הקליני המותאם ל 

 
   הגוף כזירת מאבק חברתי פוליטי 

 
 הארוחה כטקסט לשיח משפחתי 

 
   היבטים פסיכולוגיים של אוכל ואכילה 

 
  אפליה על רקע משקל 

 
  משפיעים על הטיפולובגוף שלי כיצד אישיותי והעיסוק שלי באכילה  –לפגוש את עצמי 

 
   במקום בו הדיאטה פשטה את איש מקצוע המקום שלי כ -מה אני מוכר אם איני יכול למכור את הרזון

 הרגל  
 

  וקבלה  בקוגניטיבי מהגל השלישי הממוקד קשהטיפול ההתנהגותי 
)Acceptance commitment therapy )ACT ,(Mindfulness based stress reduction 
)MBSR(( 
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 אבקש להירשם לקורס עפ"י המפורט מטה:
 
 ________________________________________________________________פרטי הנרשם:  
 

 שם מלא:
     

                         ת"ז:           תאריך לידה:
         
 
  

 תפקיד:                                                                                             מקום עבודה:
 

 דוא"ל בעבודה:
 

 פקס:                                                                                     טלפון בעבודה:
 
 

 נייד:                                                                                         טלפון בבית:
 

 כתובת בבית:    
 

 דוא"ל בבית:
 

 _______________________________________________________________________________  : השכלה   
 על מנת לקבוע את רמת ההדרכה באנגלית מבחינת מרצים מחו"ל וספרות מדעית, נא מלא את הפרטים הבאים:

 
 ______________________________________:_ האונ'/ חוג         לא □    כן □                  האם הינך בעל/ת תואר אקדמי :

 
 ________________________________: _פירוט       גבוהה  □בינונית      □  נמוכה  □                              רמתך באנגלית:

 
 _________________________________: פירוט      גבוהה  □בינונית    □נמוכה    □                : Officeמיומנות במחשבים / 

 
 ______________________________________________________________________________פרטי תשלום:

 
 תשלום באשראי:

 
 מס' כרטיסי 

   אשראי:
 

                                                                             בתוקף:  מספר תשלומים:  
 

 :בהמחאותתשלום 
 

 מס' המחאות מצורפות:     בנק:                                                                                                                         
 
  התחייבות חתומה ע"י המוסד) (למקבלים השתתפות במימון הקורסים , יש לצרף     :דרך חברה/ ארגוןתשלום  
 

 מצורפת התחייבות חתומה  □שם המוסד/ ארגון:                                                                                                          
 

בטל את ההרשמה עד שבועיים לפני הריני מתחייב/ת לשלם את מלוא שכר הלימוד. ידוע לי שיש לי אפשרות ל התחייבות הנרשם:
 פתיחת שנת הלימודים. התשלום יגבה רק לאחר שיוחלט על פתיחת הלימודים. דמי הרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה.

 
       _______________      ___________________________       ________________        ________________ 

 טלפון ישיר                        חתימה                         תפקיד החותם              שם החותם                    תאריך                  
 (עבור ארגון)                (+חותמת עבור הארגון)                                                                           

         
    

 
    

 
      

 יום  חודש  שנה

    ▬     ▬     ▬     

  /   

 בהשמנה והתנהגויות אכילהטיפול קורס  –ום טופס בקשה לריש

 ז / נ
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