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לימוד ותרגול העשרת ידע ומתן כלים לניהול וטיפול במטופל עם עודף משקל.  :סדנה המטרת 

לחיזוק המיומנות והביטחון להתערבות בהשמנה אצל  גישה מעשית בדגש על גישה מוטיבציונית.

 ואצל בני משפחתו.המטופל , אצל הרופא 

 מטרת טרום הסדנה : 

בדגש על טיפול בהשמנה. חלוקה תרגול כלים מהגישה המוטיבציונית להנעת מטופלים לשינוי לימוד ו

  קבוצות: קבוצת מתחילים וקבוצת מתקדמים. 2ל 

 לשם חניה והתארגנות. עשר דקות בבקשה להקדים ב –תחל בזמן פעילות ה

 7/12/2017יום ה 

 
 09:00-03:08 סדנה ה טרוםמשתתפי לבריא  התכנסות וכיבוד קל –הגעה 

                                 
  13:00-13:30  הסדנלמשתתפי ההתכנסות                                   

 

 מרצה שעת הפעילות  הנושא

וי שינוי ולליכלים  - )הרשמה נפרדת(סדנהטרום 
 ראיון מסייע,: ואימונית בגישה מוטיבציוניתבריאות 

מעגל הבריאות, מרשם לשינוי, סרגלים, פסיכולוגיה 
דקות  40. ססיות של כ   תיאוריה ותרגול –חיובית

 . דקות 15ושיחת סיכום  (דקות 10של  תרגול)

 09:00-13:30  
לרבות הפסקות 
וארוחת צהריים 

 בריאה

ד"ר אדווה צוק און, ד"ר 
תמירה ד"ר  , שני אפק
  פנסילבר

 . לפריןאמוטי ד"ר ו

ביקור  ,השלמת התכנסות והפסקה לבאי הטרום סדנה
 לכולם בתערוכה

13:00-13:30 
 

 

 פרופ' שלמה וינקר 13.30-13.40 ברכת יו"ר איגוד רופאי המשפחה

 ד"ר לילך מלצקי  13:40-13:50 ברכת החוג ותאור פעילותו

 הגישות והאופציות הטיפוליות בראיית רופא המשפחה
  . EBM  -ומבוססות עדויות מדעיות

 
 13:50-14:45 

 
 ד"ר הקסלמן יגאל 

 תזונה ופעילות –הדרך הלוגית  -ירידה במשקל
גופנית, מרכיבי ההוצאה האנרגטית, חשיבות הפעילות 

טיפוס הגוף, גודל  –הגופנית, מהו המשקל התקין 
 הגוף והרכב הגוף.

 
   14:45-15:30 

 
 

 R.D. Msc רקפת אריאלי

 קלינית וספורט דיאטנית

טיפול מעשה במתאוריה ל – פעילות גופנית
 אה ותרגולהר -תמודדות עם עודף משקל הב
 

15:30-16:45 
 

 PhDמיכל עצמון 

מנכ"לית עמותת 
  הפיזיותרפיסטים

  16:45-17:00 הפסקת שתייה וביקור בתערוכה

 
תעשיית לותזונתיים הטרנדים האם קיים ביסוס מדעי ל

 ?, ניקוי רעלים, וכו(zoneפליאו, אטקינס, ) -ההרזיה

 .ההרזיה מקומם של תוספי תזונה בתהליך

 
17:00-17:45 

 
 

 

 R.D. Msc רקפת אריאלי 

?  הגישה הטיפולית מחלת ההשמנהמה היא 
 בה בכלל והתרופתית בפרט.

 דיקרדרור ד"ר   17:45-18:30

של רופאת משפחה לרזות מהראש: נסיון אישי 
 . שימור ההישג לאורך זמן.  ותובנות 

 
18:30-19:15 

 
 ד"ר דינה איזן
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 19:30 -בריאה  ארוחת ערב

 

 

 
  8/12/2017יום ו'  

 

 PhD מיכל עצמון  06:30-07:30 פעילות גופנית נושאת משקל לירידה במשקל

 07:15-08:00 -בריאה ארוחת בוקר

  08:00-08:30 ביקור בתערוכה

   

. פתופיזיולוגיה של השמנה מה חדש במחקרים על ה
 .הקיים בארץ תרופתיהל והקשר לטיפ

 ד"ר אורי יואל 08:30-09:30

הכנה, מגוון בריאטריה  –טיפול ניתוחי בהשמנה 
 .אחר ניתוחיתותמיכה 

09:30-10:15 
 הדר ספיבקד"ר 

 מאיר בן ארי    10:15-10:45 עדות –משמן מושבע לרזה מתמיד ופעיל גופנית 

הקלינית למטופל השמן בדגש על הגישה הגישה 
 . מאפייניםתאוריה ומעשה המוטיבציונית

 NOאו " גישת ה"מה כן" . חברתיים ואישיים של השמן
DIET"   זיהוי מוכנות לשינוי במטופלים בעודף משקל

  שפת השינוי וכלים להשגת שינוי בר קיימא.
תרגול מקרים בקבוצות הטרוגניות בליווי מדריך  

 דריך מוטיבציוני.קליני ומ

 
 

10:45-11:45 
 
 
 

 
ד"ר , אדווה צוק אוןד"ר 

ליווי , שליב נטע אלון
תמירה ד"ר  –תרגול 
ד"ר ,  נטעד"ר  פנסילבר,

לילך ד"ר , לפריןאמוטי 
מלצקי ד"ר הקסלמן 

 .ויגאל

 PhD עצמון מיכל take away 11:45-12:00ב  -פעילות גופנית 

תרגול    המשך-הגישה הקלינית למטופל השמן 
קליני  בליווי מדריךהטרוגניות מקרים בקבוצות 

 סיכום. . ומדריך מוטיבציוני

ד"ר אדווה צוק און, ליווי  12:00-13:15
  –תרגול 

ד"ר תמירה פנסילבר, 
ד"ר נטע  אלון שליב, 

ד"ר מוטי אלפרין, ד"ר 
 לילך מלצקי 

 וד"ר הקסלמן ויגאל.

 
 סיכום . , משוב ופאנל למענה על שאלות

13:15-13:30 
 
 

וד"ר לילך ד"ר מלצקי 
 יגאל הקסלמן

  13:30 בריאה ארוחת צהריים

 

 בברכה, בתודה ובהצלחה

 ד"ר הקסלמן יגאל  

 רכז הסדנה  


