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ת  רחובו  ת,סמי .ה רוברט ש"ע וסביבה מזון אות,לחקל הפקולטה

 חוץ ללימודי מדורה

 

 

 
 

 

 

 התכניתרציונל 

 השפעה בעלת היא האחר ועם עצמנו עם שלנו בדיאלוג משתמשים אנו בה השפה

 בני שלנו, המטופלים שלנו, הילדים עם עצמנו, עם שלנו היחסים מערכת על עצומה
 התנהגויות עם להתמודדות נוגע זה כאשר שכן כל עצמם. עם ושלהם שלנו הזוג

ת הגוף הן סהתנהגויות אכילה ובעיות בתפי העצמי. והדימוי הגוף תסתפי אכילה,
המעסיקות את  ,חברתיות הגדולותהרגשיות  והבריאותיות, המהסוגיות המשפחתיות, 

בהפרעת שמנופובית אנחנו חברה  ,מדינת ישראל בשנים האחרונות. במובנים רבים
בה אין כמעט אדם שאינו מסוכסך עם גופו ועסוק בדרך זו או אחרת באכילה  ,אכילה

 שלו ובמשקלו.

 
 והדימוי הגוף תסתפי אכילה, התנהגויות עם בהתמודדות עוסקת תכניתה

 המחקרית מהבשורה ידע לכם תעניק התכנית השפה. שינוי באמצעות העצמי
 לחיים הנושאים להעברת יישומים וכלים אישית חוויה בעולם, העדכנית

 והמקצועיים. האישיים

 
 התכנית מטרות

 ,האכילה שפת עם להתמודדות טיפוליים וכלים חדש תיאורטי ידע הקניית

 לופילט המקצוע אנשי הכשרת | הגוף תסבתפי ובעיות אכילה תהתנהגויו
 לבריאות, הסלוטוגני המודל רוח לפי ,הגוף תסבתפי ובבעיות אכילה בהתנהגויות

 אנשי הכשרת | חדשה בשפה ולטפל לדבר המקצוע אנשי לימוד | וקבלה קשיבות

 לילדים". הורים בין האכילה "שפת בנושא הורים בהדרכת לעסוק קצועהמ

 

  תכניתבין המרצים ב

 MD) רופ' רונית לובצקיפ    מנהל תחום בריאטריה בית חולים השרון; ,(MD) ד"ר ירון מינץ

MSc), ד"ר יחיל צבןרפואי ת"א; המרכז הדואק"  דנה”ת מחלקת ילדים ביה"ח לילדים מנהל 

(PhD), לי שלוםעד"ר נט; "את‘ מרצה לספרות עברית באוני( ,PhD ,אוניברסיטת לידס )

מנהל  ,(MD, MHA) פרופ' דרור מנדל, דוקטורנטית אונ' בר אילן; נורית בנאי קורןאנגליה; 

פסיכולוג קליני המרכז , (PhD) ד״ר אריק הדס; א"רפואי תהמרכז הביה"ח לילדים "דנה דואק" 

( פסיכיאטרית מרכז לבריאות הנפש MD) ד״ר פידא מוגרבי,א; "לבריאות הנפש ע"ש בריל, ת

שלי בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים;  ,(PhD) דרור פימנטל ד״ררמת חן; 

מרכז  ,מנהל היחידה לאשפוז יום ילדים ,(MD) גדי רייזלר ד״ר פסיכולוגית קלינית; שמשוני

 להכשרת מנחים המרכז לכישורי חיים , מנהלת התוכניתעמית טיברמןרפואי אסף הרופא; 

רונית שריג  ;תל השומרביה"ח עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית מירטה דוד, רשת אורט; 

, מטפלת בתנועה, שרון זק תל השומר;ביה"ח פסיכולוגית קלינית וחינוכית בכירה  קליין,

רופאת ילדים  ,(MD) ציפי שלם ד״ר, צלם ופוטותרפיסט; גל חרמוני ;דוקטורנטית במגדר

, (MA) רוני צור  ;דיאטנית קלינית, (MHA) י לית אלדרוטג ;המרכז הרפואי אסף הרופא

מנהל היחידה  ,(MD) ד"ר רועי אלדור. דיאטנית קלינית ומנחת קבוצות בשילוב אומנויות

 אנה לדרמן ;ת"אלסוכרת במכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי 

 .TTR2 MBSRמורה 

 פרטי התכנית

 

 שעות 252 :התכנית היקף

 מפגשים שבועיים 42

 15:00-20:15בין השעות:  בימי ג'

תואר ראשון  :קבלהה תנאי

רלוונטי ממוסד המוכר ע"י 

 .אישי ריאיוןוהמל"ג 

בית ריזפלד,  מקום לימוד:

  בקמפוס רחובות.

  ₪ 12,980 :שכ"ל

 .תשלומים 12עד תנאי תשלום: 

 לא ₪ 300בסך  הרשמה דמי

 הלימוד. משכר יוחזרו וינוכו

 מטעם תעודת השתתפות

, המדור האוניברסיטה העברית

תוענק לכל  ללימודי חוץ,

יינתן בנוסף העומדים בדרישות. 

 MBSR למפגשיאישור השתתפות 

 .במסגרת התכנית
 

 לפרטים והרשמה: 
 :בן מנחם -לירון דיין 

9489991-08 | 
lirondb@savion.huji.ac.il   

http://hutz.agri.huji.ac.il/

eating.dialogue 

המרכז ללימוד וטיפול 

ת סבהתנהגויות אכילה ותפי

  גוףה

www.eatingdialog.com/ea

school-dialog-ting 
 
הזכות לשינויים בתכנית הלימוד *

טל"ח.  ובהרכב המרצים שמורה למדור.

 מס' מפגשים בימי ו'. -במסגרת התכנית 
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