
יש להירשם מראש. מספר המקומות מוגבל.
בהרשמה מוקדמת עד ה-15.5.19 – 210 ₪	 
בוגרי/תלמידי שפת האכילה – 210 ₪	 
עובדי האוניברסיטה / סטודנטים – 200 ₪	 
דמי רישום מה- 16.5.19 עד ליום העיון – 250 ₪	 

 ללא כפל מבצעים / ט.ל.ח. / הזכות לשינויים שמורה
העלות כוללת מע”מ /  עלון יום העיון יהווה אישור כניסה לפקולטה

lirondb@savion.huji.ac.il    08-9489991   לפרטים נוספים והרשמה: לירון דיין-בן מנחם
www.hutz.agri.huji.ac.il/eating.dialogue.Conference    www.eatingdialog.com

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15

09:15 - 09:20
09:20 - 09:30
09:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:15
12:15 - 13:15

13:15 - 14:15

14:15 - 15:00
15:00 - 15:15

התכנסות ורישום 
דברי פתיחה  

פרופ’ אורן פרוי - מנהל המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה 
ע’’ש רוברט ה. סמית

פרופ' זמיר הלפרן - המנהל המדעי של המכון הלאומי למדיניות ולחקר הבריאות
לגופו של ענין, פואטרי סלאם - אסנת בשן  

זמרת יוצרת בשיר "שוקולד" - ענבל דור
מסע בזמן: ממלחמה לשלום, מסע אישי ומקצועי - איילת קלטר 

מנהלת אקדמית של תכניות “שפת האכילה”– התנהגויות אכילה ותפיסת הגוף, 
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, המדור ללימודי חוץ.

אוכל, כוח והחברה הישראלית – התנהגויות אכילה בראיה אנתרופולוגית - פרופ' ניר אביאלי 
נשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית. אנתרופולוג תרבותי אשר עוסק בעיקר באוכל וביחסי 

הגומלין שבין אוכל ואכילה לאספקטים תרבותיים אחרים כגון מבנה חברתי, מגדר, דת ופוליטיקה 
אוניברסיטת בן גוריון.

הפסקה
מיניות ועונג: סוכני החברות שמלמדים אותנו permission להנאה מינית ולהנאה מאכילה 

לי ראובני בר דוד  - מטפלת מינית מוסמכת, מטפלת זוגית בשיטת EFT ומרצה בנושא מיניות 
ומגדר. מחברת הספר "מיטה וחצי מדריך מיניות למתבגרים/ות.

הצצה ל”שפת האכילה” בקליניקה: להיות מטפלת ב”שפת האכילה” - רוני צור
דיאטנית קלינית, מנחת קבוצות בשילוב אומנויות, מרצה בתכנית “שפת האכילה” – התנהגויות 

אכילה ותפיסת הגוף, האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, המדור ללימודי חוץ.
"רק לזאת לא נשאר" - יצירה בימתית מאת רות קנר – קבוצת תאטרון רות קנר )בחסות ״אסם״(

מילות סיכום: לאן פנינו

לראשונה בישראל, במסגרת המדור ללימודי חוץ, יום עיון לאנשי מקצוע המוקדש כולו לעיסוק 
בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף

יום עיון לאנשי מקצועות 
הבריאות והטיפול 

קמפוס רחובות
יום חמישי, ג׳ בסיוון ,תשע"ט, 6 ביוני 2019

אולם אריוביץ' בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

 מדברים
שפת האכילה


