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מזכירות הכנס

30 בנובמבר 2011 | הקריה האקדמית אונו
לאוכל ולקויות אכילה 

הכנס השנתי ה-1
FERD – Food and Eating Related Disorders

התכנסות ורישום09:30-09:00

ברכות09:50-09:30
פרופ' משה בן-חורין, ראש הקריה האקדמית אונו

מליאת בוקר
 יו"ר:  פרופ' עמי ספרבר, יועץ בכיר, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל-אביב. פרופסור אמריטוס, הפקולטה למדעי הבריאות,

        אונ' בן-גוריון בנגב, ב"ש
        איילת קלטר, מטפלת בהשמנה והתנהגויות אכילה ומנהלת מרכז שפת האכילה. מנהלת תוכנית הלימודים אוכל ולקויות אכילה, הקריה האקדמית אונו  

10:10-09:50 )Food Related Disorders) FRD הפרעות הקשורות לאוכל
פרופ' זמיר הלפרן, מנהל המערך למחלות דרכי העיכול והתזונה, המרכז הרפואי ת"א. מנהל אקדמי של תכנית הלימודים אוכל ולקויות אכילה, 

הקריה האקדמית אונו

10:30-10:10)Relational Frame Theory) RFT השפה כמכניזם להיווצרות סבל ופסיכופתולוגיה
ד"ר יפתח יובל, פסיכולוג, המגמה הקלינית, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:50-10:30)Eating Related Disorders) ERD לקויות אכילה
איילת קלטר, מטפלת בהשמנה והתנהגויות אכילה ומנהלת מרכז שפת האכילה. מנהלת תוכנית הלימודים אוכל ולקויות אכילה, הקריה האקדמית אונו  

הטיפול בהשמנה - הכישלון המצליח ביותר בעידן המודרני11:10-10:50
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

חולי מול מחלה - אורגני מול פונקציונאלי11:30-11:10
פרופ' עמי ספרבר, יועץ בכיר, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל-אביב.

פרופסור אמריטוס, הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' בן-גוריון בנגב, ב"ש

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:00-11:30

מליאת בוקר מאוחרת
יו"ר: פרופ' שלמה נוי, דקן הפקולטה למקצועות הבריאות, הקריה האקדמית אונו. מנהל בית החולים השיקומי וסמנכ"ל מחקר ופיתוח,

       המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
       פרופ' שלמה בידרמן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א

גוף או נפש: הודו ומערב12:20-12:00
פרופ' שלמה בידרמן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א

12:40-12:20)Hakomi) אכילה, וזה שאוכל בתוכנו - פסיכותרפיית הקומי ,)Mindfulness) על תשומת לב
עידו סימיון, פסיכותרפיסט, מרכז שילוב. שותף מייסד, מכון הקומי ישראל

 טיפול בעזרת הגישה הקוגנטיבית התנהגותית מהדור השלישי13:00-12:40
ד"ר דניאל חמיאל, פסיכולוג קליני ורפואי המרכז לבריאות הנפש ת'א ע'ש בריל, מרכז חוסן ע'ש כהן האריס

הקושי בטיפול בפרט מול סביבה עוינת - קידום בריאות פנינו לאן?13:20-13:00
ד"ר בועז לב, משנה למנכ"ל משרד הבריאות                                                

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:40-13:20

מליאת צהריים
 יו"ר: פרופ' זמיר הלפרן, מנהל המערך למחלות דרכי העיכול והתזונה, המרכז הרפואי ת"א.

מנהל אקדמי של תכנית הלימודים אוכל ולקויות אכילה, הקריה האקדמית אונו

 שולחן עגול: דיון בסוגיה האם יש מקום להתמחות חדשה במקצועות הבריאות: מטפל בליקויי אכילה    14:30-13:40
פרופ' שלמה נוי, דקן הפקולטה למקצועות הבריאות הקריה האקדמית אונו. מנהל בית החולים השיקומי וסמנכ"ל מחקר ופיתוח,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' ומרפאת עודף משקל, בי"ח השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה                                                                                                                                          

ד"ר אולגה רז, תזונאית קלינית, מנהלת יחידה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי ת"א וראש המחלקה למדעי התזונה, המרכז האוניברסיטאי אריאל
ד"ר בועז לב, משנה למנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר חיה באליק, מנהלת ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון
פרופ' רם רייפן, ביה"ס למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

ארוחת צהריים15:30-14:30

- עם סיום הכנס תינתן אפשרות לשאלות לצוות המקצועי והמנהלי של תוכנית הלימודים אוכל ולקויות אכילה, הקריה האקדמית אונו -

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-28.11.11: 120 ש“ח

� רישום מה-29.11.11 וביום הוועידה: 140 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

חברי הוועידה המדעית: פרופ‘ זמיר הלפרן, איילת קלטר


