
chen@ofakim.co.il :לפרטים: אופקים תיירות וכנסים בע"מ. מח' הרשמה: 03-7610897, אימייל

 HIGH / LOW - גוף, נפש, רוח בסוכרת 1, 2
התמודדות יום יומית במעגלי החיים

אלומה, הארגון הישראלי לחינוך טיפולי, מזמין אותך לסדנה:

תוכנית הסדנה

11.1.2017 - יום רביעי
התכנסות, רישום, חיבור לטכנולוגיות  08:30-09:30

הכרות: אוטוביוגרפיה והכנת נייר עמדה  09:30-10:00
10:00-11:00  "הסוכר השתגע" קשר בין מצבי דחק וסוכרת - פרופ׳ מיכה רפפורט, מנהל 

פנימית ג' "אסף הרופא", יו"ר החטיבה הפנימית במרכז הרפואי.
 "Flourishing with diabetes as a treatment approach"  11:00-11:45 

International Diabetes Federation IDF זוכת פרס ,Riva Grindberg

הפסקה  11:45-12:15
 12:15-13:45  חלוקה לסדנאות לתרגול:

  Flourishing with Diabetes as a treatment approach - 1 
2 - לחץ נפשי וסוכרת

ארוחת צהריים  13:45-14:45
 14:45-16:15  חלוקה לסדנאות לתרגול:

Flourishing with Diabetes as a treatment approach - 1 
2 - לחץ נפשי וסוכרת

הפסקה  16:15-16:45
16:45-17:45  "מושב מטופלים" - בהנחיית ד"ר רונית קלמנוביץ דיקשטיין, רופאה פנימית, 

אנדוקרינולוגיה, שירותי בריאות כללית
ארוחת ערב  19:00

 21:00  מה אפשר ללמוד מאנשים הכי בריאים בעולם? 
מר אופיר פוגל - נטורופט, חוקר אריכות חיים בריאה

12.1.2017 - יום חמישי
07:15-08:15  סדנת הליכה – גב' עדנה בוקשטיין, M. Sc, איגוד האתלטיקה בישראל - 

הליכה כדרך חיים - צעדים
ארוחת בוקר במסעדת המלון  08:15-09:00

”Managing Diabetes Together“   09:15-10:15 
Riva Grindberg & Boudewijn Bertsch - הרצאה וסדנה

הפסקה וביקור בתערוכה, תרגול  10:15-11:15
שניידר  במרכז  אנדוקרני  מכון   - הסוכרת  בטכנולוגיות  בשימוש  11:15-13:30  אתגרים 
לרפואת ילדים בישראל, בהשתתפות: פרופ שלומית שליטין - מנהלת היחידה 
גילה פיימן, היחידה לתזונה  גב'  - פסיכולוג,  יתר, מר אלון ליברמן  להשמנת 
ודיאטה - דיאטנית אחראית במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, סגנית מנהלת 

היחידה לתזונה ודיאטה, ביה"ח שניידר
ארוחת צהריים וביקור בתערוכה  13:30-14:30

סדנה בנושא טכנולוגיה  14:30-15:30
הפסקה  15:30-16:00

CBT - גל שלישי באכילה רגשית - ד"ר דלית וייסמן, דיאטנית קלינית  16:00-17:30
המשך הכנה נייר עמדה  17:30-18:00

ארוחת ערב  19:00
פעילות - סרט  21:00

13.1.2017 - יום שישי
הליכת בוקר   07:15
ארוחת בוקר   08:00-09:00

מה מצפים מארגון אלומה - בהנחיית ד"ר ג'ואל זינגר   09:00-10:00
״מדעי האושר״ - ד"ר ניב פארן   10:00-11:30

הצגת תוצר הכנס, משוב וסיכום   11:30-12:30
נסיעה טובה ושבת שלום   12:30

מארגנות הכנס:
ד"ר ג'ואל זינגר, ד"ר אילנה הרמן, ד"ר רונית קלמנוביץ-דיקשטיין, דבורה אורבוך, 

אורית ויזינגר, מיקי קמינסקי, רחל מאיר, מאיה רודנאי
www.aluma-idea.co.il לאתר אלומה באינטרנט

11-13/1/2017  |  מלון עדן אין, זיכרון יעקב

*יתכנו שינויים בתוכנית הכנס

תודה לחברות הפארמה ולמיזם עוצמה
על תמיכתם בסדנא זו


