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 הכשרה למדריכים ברפואת אורחות חיים מפגשי קורס תכנית  
 תכנית עקרונית, יתכנו שינויים 

 

 תאריך נושאים רכזים מיקום 
 

 לאונרדו

 ת"א

   דר' מיכל סיטי

 טל קליגר  'דר

מאי   22,  מאי 15 הגישה המוטיבציונית 

8.30-13.00   

רום קורס ט  

 

לימוד עצמי  

 בבית

  שני גלזר 'דר

 עמראן מני  'דר

 ישלח  -יבוצע בבית לפני הקורס

 קישור לקורס אינטרנטי. 

במהלך חודש 

 מאי

"לש 10 -כ   

קורס 

מקדים  

 בבית

 השרון 

 הרצליה

נטע אלון   'דר

 שליב

  דר' יגאל הקסלמן

 השמנה:
 פתופיזיולוגיה וסיבוכים 

 טים רגשיים בהי
 אנמנזה והערכה
 ראיון מוטיבציוני 

 יוני   18-19

התחלה יום 

 9.00חמישי 

סיום יום שישי  

13.00    

מפגש 

  ראשון

 ונרדלאו

 ת"א

  שני גלזר 'דר

נטע אלון   'דר

 שליב

  

 השמנה:

 ייעוץ אורחות חיים 

 פעילות גופנית

 תזונה

  טכניקות להפחתת סטרס

 8יולי 

 יום רביעי 

8:30-17:30 

  מפגש שני

 לאונרדו

 ת"א

 השמנה:  יגאל הקסלמן 'דר

   טיפול תרופתי

 טיפול ניתוחי  

   יבי התנהגותיקוגניטטיפול 

   2ספטמבר 

 עי יום רבי

8:30-17:30 

מפגש 

  שלישי

 לאונרדו

 ת"א

 14אוקטובר  גמילה מעישון  שני אפק 'דר

 יום רביעי 

8:30-17:30 

מפגש 

 רביעי 

 לאונרדו

 ת"א

 דר' שני אפק

 

 גמילה מעישון  

 

 11נובמבר 

 יום רביעי 

8:30-17:30 

מפגש 

 חמישי
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 השרון

 הרצליה

 ילילך מלצק 'דר

דר' נטע אלון  

 שליב

   הצגת מקרים

 האימון עולם כלים מ

   ח ומעקבותוכנית טיפול ארוכת טו 

 3-4דצמבר 

התחלה יום 

 9.30חמישי 

סיום יום שישי  

13.00   

מפגש 

 שישי
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 22, 15מאי  –ראיון מוטיבציוני  – טרום קורס
 , דר' טל קלינגר דר' מיכל סיטי- רכזת

 
 
 

 8:30-9:00 התכנסות, קפה או תה 15/5/20
 

ד"ר טל קלינגר וד"ר מיכל 
 יסיט

 9:00-9:15 פתיחה והצגת התכנית
 

י והצגת רוח להסבר כל ד"ר ענת אנדן
 הגישה 

9:15-10:45 

 11:00 -10:45 הפסקה 
 

 13:00 -11:00 כלים ותרגול   ד"ר ענת אנדן
 

 
 

 8:30-9:00 התכנסות, קפה או תה 22/5/20
 

 9:00-10:30 נויהפקת שפת שי ד"ר אדווה צוק און 
 

 10:30-10:45 הפסקה 
 

שילוב הגישה המוטיבציונית  ד"ר אדווה צוק און 
 במפגש קצר

10:45- 12:45 

ד"ר טל קלינגר וד"ר מיכל 
 סיטי

 12:45-13:00 סיכום ותודות.  
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 18-19/06/2020מנה ש מפגש ראשון  מפגש פתיחת קורס ה

 , דר' יגאל הקסלמןרכזת: דר נטע אלון שליב

 

 

 יום חמישי 

9.00-9:30 

 התכנסות וקפה או תה

 ראשון

  

  דר' נטע אלון שליב פתיחה ותוכנית הקורס  9:30-10:15

פתופיזיולוגיה של   10.15-11:30

 השמנה

  ד"ר דרור דיקר  

  ד"ר מיכל כשר סיבוכים של השמנה 11:30-12:45

   הפסקת צהרים 13.00-14.00

הערכה של מטופל עם  14.00-15.00

משקל במרפאה  עודף

 ראשונית

  ד"ר נטע אלון שליב

היבטים רגשיים של   15.00-16.30

 השמנה

  אורית יוגב 

   הפסקת קפה או תה 16.30-17.00

השמנה בילדים ובני  17.00-18:30

 נוער 

 רותי אבירי 

 

 

   סכום יום,   18.30-19.00

   ארוחת ערב 19:00-20:00

  TBG פעילות חברתית  21.00

    יום שישי 

  ד"ר שני גלזר יוגה  6.30-7.30

   מקלחות וארוחת בוקר  7.30-8.30

ראיון מוטיבציוני לטיפול   8.30-11.30

 בהשמנה

  דר' אדוה צוק און 

   הפסקת קפה או תה 11.30-11.50

  שליב ןדר' נטע אלו משוב לומדים 11.50-12.20

חלוקת משימות  12:20-12.30

 להמשך הקורס
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8/07/2020  -השמנה  – מפגש  שני  

 אלון שליבנטע   , דר שני גלזר 'דר

 

8:30-9:00 

 

   התכנסות וקפה או תה 

פתיחה, משוב על מפגש   9-9.30

קודם, הצגת דילמות ממקרים  

אם כבר החלו לעבוד אתם, 

התיחסות ללמידה ביתית 

 למפגש וכד  רלוונטית

  שני ונטע

 הטיפול התזונתי: 9:30-11:30

תזונת האדם )מבוא לתזונה, 

יא, המלצות תזונתיות הבר

ת שכיחות, סוגי  במחלו

 דיאטות(

 רקפת אריאלי 

 

 

   הפסקה 11.30-11.45

פעילות גופנית בהקשר של   11:45-13:15

 הטיפול בהשמנה

פע"ג )מושגי יסוד, הקשר בין  

 תלירידה במשקל, התאמ

פעג למצבים שונים, כלים  

  להנעה לפעולה(

  רקפת אריאלי   

הפסקת צהרים +אכילה  13:15-15:15

 שית מודעת ואכילה רג

)ההיבטים הרגשיים שבבסיס 

 ההשמנה, 

סדנה חויתית והתנסותית 

 בזמן ארוחת צהרים ( 

  רוני מייזליש  

חזרה לחדר הרצאות וקפה  15.15-15.30

 ןקט

  

 ום +יסיכום  15:30-17.00

 הדרכת עמיתים

ד"ר נטע אלון 

שליב , ד"ר שני 

 גלזר רייס
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 2/9/2020מפגש שלישי ית תכנ

 קסלמןדר' יגאל ה -מרכז

 

8:30-9:00 

 

התכנסות ומשקה חם נטול  

 סוכר 

  

פתיחה , התערבות רפואית   9-9.30

בטיפול בהשמנה מתי ומה 

.  תקציר -אופציות הטיפול

 לחניכת עמיתים הקדמה 

 מצגת פותחת וממקדת  מן ליגאל הקס

 הטיפול התרופתי : 9:30-11:30

ות לדיון בקבוצהצגת מקרים 

 משנה והצגה 

ר פותח על  ציתק רקפת בכרך 

יתרונות/חסרונות  

 ובעיקר דיון על מקרים

   הפסקה 11.30-11.45

הטיפול הבריאטרי למי  11:45-13:15

 מתאים , מגוון 

 מים  הטיפולים הקיי

דוד גויטיין יגאל  

 סלמן   קה

 -ידע, עמדות וגישה

בליווי  עבודה סדנאית

 מצגת אבני דרך

 הפסקת צהרים 13:15-14:15
 

 

עיקרי השיטה והמחשת  מירב סודרסקי טיפול קוגניטיבי     15.15-16:15

 התערבות במקרים

  יגאל הקסלמן  חניכה לעמיתים וסיכום יום 16:15-17.00
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 14/10/20ילה מעישון מגתכנית המפגש רביעי 

 דר' שני אפק
 

התכנסות וקפה או  9.00-9.15

 ראשון תה

  

פתיחה ותוכנית   9:15-9:30

 המפגש

  דר' שני אפק

מוצרי טבק וסיגריה   9.30-10.00

 אלקטרונית

  דר יעל בר זאב

בסיס ההתמכרות  10.00-11.00

 לעישון סיגריות 

 דר' שני אפק

 ר זאבדר יעל ב

 

התרופתי  ול פטי   11.00-12.00

 לגמילה מעישון

 דר' שני אפק

 דר יעל בר זאב

 

בניית תכנית טיפול   12.00-12.45

בגמילה מעישון  

 אה הראשונית במרפ

 דר' שני אפק

 דר יעל בר זאב

 

   הפסקה 12.45-13.30

מפגשי הכנה לקראת  13.30-14.00

 הפסקת עישון

 דר' שני אפק

 דר יעל בר זאב

 

וק ליום  זמיומנות לחי 14.00-15.15

מפגשי   –קה ההפס

 המשך

 דר' שני אפק

 דר יעל בר זאב

 

   הפסקה 15.15-15.30

ניעת  מיומנויות למ 15:30-16:30

 גשי המשךחזרה מפ

 דר' שני אפק

 דר יעל בר זאב

 

גמילה מעישון בנשים   17:30 – 16:30

 הרות

  דר יעל בר זאב
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 11/11/20עישון גמילה מתכנית המפגש חמישי 

 פקאדר' שני 

 

התכנסות וקפה או  9.00-9.15

 תה ראשון

  

נית  פתיחה ותוכ 9:15-9:30

 המפגש

  דר' שני אפק

יית תכנית ל בנתרגו 9.30-10.30

טיפול לגמילה מעישון  

 תרגול -

 דר' ענת אנדן

 דר שני אפק

 דר' עמרי אלרועי 

 

נגמל  המתקשה  10.30-11.30

 להפסיק לעשן

 ם תרגול מקרי

 דר' ענת אנדן

 קפדר שני א

 דר' עמרי אלרועי 

 

נגמל עם     11.00-12.00

מעידות  

  –חוזרות 

 מקרה  סיפור 

 דר' ענת אנדן

 דר שני אפק

 אלרועי דר' עמרי 

 

טכניקות הרפיה כלים   12.00-12.45

 אימוניים 

  דר' לילך מלצקי

   הפסקה 12.45-13.30

התמודדות עם עליה   13.30-14.30

במשקל  וגמילה 

 עישון מ

 דר נטע אלון שליב

  רד

 

גמילה מעישון בחולים   14.30-15.30

 -בריאות הנפש 

 ם סיפורי מקרי

 דר' ענת אנדן

 דר שני אפק

 עי דר' עמרי אלרו

 

   הפסקה 15.15-15.30

גמילה מעישון בחולים   15:30-16:30

סיפורי   -מורכבים 

 מקרים

 דר' ענת אנדן

 דר שני אפק

 דר' עמרי אלרועי 

 

גמילה מעישון בחולים   17:30 – 16:30

  ריסיפו -מורכבים 

 מקרים

 דר' ענת אנדן

 דר שני אפק

 עי דר' עמרי אלרו
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 מפגש סיום קורס  3-4/12/2020תכנית מפגש שישי, 

 , דר' נטע אלון שליב רכזת: דר לילך מלצקי

 

 יום חמישי 

9.30-10.00 

התכנסות וקפה או תה 

 ראשון

  

  דר' לילך מלצקי מפגש ה ותוכנית הפתיח 10.00-10.15

הצגת מקרי התערבות  10.15-12.30

 ע"י הלומדים

דר' נטע אלון ודר' שני  

 אפק

יו"רי המושב למשוב 

 והעשרה

  דר' לילך מלצקי תרגול גוף נפש    12.30-13.00

   הפסקת צהריים  13.00-14.00

כלים מעולם האימון   14.00-15.00

 לליווי לשינוי 

  ידר' לילך מלצק

   תרגול הכלים 15.00-16.30

   הפסקת קפה או תה 16.30-17.00

הצגות קצרות של  17.00-19.30

פרקים מנושאי הלימוד  

 ע"י הלומדים

דר' נטע אלון ודר' שני  

 אפק

יו"רי המושב למשוב 

 והעשרה

סכום יום, משוב,   19.30-20.00

 דבריפינג 

  

   ארוחת ערב 20.00-21.00

  TBG ת פעילות חברתי 21.00

    יום שישי 

   הליכת/ריצת בוקר 6.30-7.30

   בוקר מקלחות וארוחת  7.30-8.30

תכנית טיפול ארוכת   8.30-10.30

 טווח 

התמדה נתרום לכיצד 

  בשינויוהתפתחות 

 ?בריאות

הצגת הנושא, עבודה  דר' לילך מלצקי

בקבוצות, עבודה  

 בזוגות

 סכום השיטות והכלים

   ו תההפסקת קפה א 10.30-10.50

דר' נטע אלון ודר' שני   משוב לומדים 10.50-11.30

ר'  אפק, דר' שני גלזר, ד

לילך מלצקי, דר' יגאל  

 הקסלמן

 

ל סכום: ברכות פנ 11.30-13.00

ותודות, חלוקת  

 תעודות, תוכניות לעתיד 
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 הקורס קוריקולום

 

 טיפול בהשמנה

 מבוא

י גורמים רבים  " גרמת עבמחלה כרונית שנ עומדת ההבנה כי מדובר, בבסיס הטיפול בהשמנה  

לפיכך הטיפול במצב של . י שלעיתים נהוג לחשובואין מדובר בחולשת אופי של המטופלים כפ

כיוון שמדובר במחלה כרונית יש לטפל בה . גישה ומיומנויות, ה ועודף משקל דורש ידע השמנ

 .  טיפול וליווי כל החיים, ככזאת ולהמשיך מעקב

 

  דו בתכנית:הנושאים שילמ

 

  רמים להשמנההגו

הם הגורמים המתווכים את תחושת  מה –השפעת גנטיקה וסביבה על ויסות צריכת המזון   ✓

 ת העצבים המרכזית.  הרעב והשובע במערכ

 מנגנונים מרכזיים ופריפריים המשתתפים בוויסות צריכת המזון.  ✓

שתיה ן מהיר, חטיפים, כיצד שינויים שחלו בתזונה בעשורים האחרונים, כגון: צריכת מזו ✓

 ילדות ובבגרות. מתוקה, פרוקטוז,  משבשים את ויסות צריכת המזון והשמנה ב

 ריכת המזון והוצאת אנרגיה.השפעה של ירידה במשקל על ויסות צ ✓

 

 סיבוכים של השמנה

 הכרות עם סיבוכים של השמנה ופתופיזיולוגיה שלהם.  ✓

 התייחסות לרקמת השומן כאיבר אנדוקריני פעיל.  ✓

 וסיבוכים שאינם מטבוליים.   סיבוכים מטבוליים ✓

חולי רגשי והשפעה  על איכות חיים ,תעסוקה   השפעת השמנה וסיבוכים של השמנה על ✓

 .  ת יחסיםומערכו

 השפעת השמנה על יחסי רופא חולה.  ✓

 

 הערכת השמנה הערכת מטופל עם עודף משקל

הערכת , מה הצליח ומה לא -היסטוריה של תהליך העלייה במשקל , טיפולים קודמים :אנמנזה ✓

 ליה וירידה במשקל לאורך השנים.ע-יצירת גרף אישי  .טריגרים אישיים לאכילה לא מאוזנת

 .בסיסית אנמנזה תזונתית    ✓

 .  אנמנזה ל פעילות גופנית  ✓

 . מחלות רקע שיכולות להשפיע על הטיפול בהשמנה, היסטוריה רפואית רלוונטית  ✓

, סטרס השפעת, הורמונליים, מים גנטייםגור –ה של השמנה העמקה של ידע לגבי פתופיזיולוגי ✓

 ם להשמנה.מעגל סירקדיני. טיפול תרופתי שעשוי לגרו, בשינה  דגש על דום נשימה–שינה 

 .הערכת גורמים מעכבים  וגורמים תומכים בתהליך הירידה במשקל ✓

 בדיקה גופנית רלוונטית + מדדים אנטרופומטריים  ✓
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ובלות בהתאם למידת ההשמנה מק STAGINGערכות קביעת רמת ההשמנה על פי מ ✓

 והמצאות סיבוכים. 

במשקל הדרושה ל ותאום ציפיות עם המטופל. הכרות עם מידת הירידה הגדרת מטרת הטיפו ✓

 לשיפור בריאות המטופל. 

  :ייעוץ תזונתי בסיסי

הדרישות האנרגטיות ומאזן האנרגיה, מאקרונוטריאנטים: מושגי  –מבוא לתזונה  ✓

  לית המזון, הצלחת שיסוד, אבו

 ודילמת תוספי המזון מיקרונוטריאנטים: ויטמינים, מינרלים  –תזונת האדם הבריא  ✓

מחלת לב, סוכרת, יל"ד, דיסליפידמיה, כבד  –ת המלצות תזונתיות במחלות שכיחו ✓

 שומני, אוסטאופורוזיס, ממאירות

, צום  דלת פחמימות, דיאטה קטוגניתDASH ,סוגי דיאטות: תזונה ים תיכונית, ✓

 לסרוגין

 רונות הבישול הבריאעק ✓

 

 :טיפול בלחץ נפשי בהקשר של הטיפול בהשמנה

 

 פיזיולוגיה של הלחץרקע היסטוריה והגדרת המונח "לחץ", האנטומיה וה ✓

מודל להבנת תופעת הלחץ, אפיוניהם של מחוללי לחץ, ביטוייהם של מצבי לחץ   ✓

 במישורים השונים  ובהקשר של אכילה והשמנה בפרט. 

סגנונות התמודדות, גיוס משאבים להתמודדות נזקי  –לחץ תמודדות עם מצבי ה ✓

 ף וכרוני היבטים חיוביים של לחץ לחץ חרי

 אה הראשוניתטיפול בלחץ במרפ ✓

היכרות עם כלים כגון יוגה ומיינדפולנס לטיפול במצבי לחץ שיכולים לתמוך בטיפול  ✓

 בהשמנה בחולים הזקוקים לכך. 

 

 טיפול תרופתי:

 : תרופות הקיימות בישראל. לטיפול בהשמנה ידע לגבי תרופות העמקת ✓

 התרופות, הכרות עם מחקרי יעילות ובטיחות.   מנגנוני הפעולה של  ✓

 , אופן לקיחת התרופות. אינדיקציות-קציות וקונטרהאינדי ✓

 מעקב אחר המטופל והחלפת טיפול במידת הצורך . טיפול כרוני בתרופות.   ✓

 שמנה במידת האפשרהחלפת תרופות הגורמות לה ✓

 

 

 טיפול בריאטרי

 הגדרת הבריאטריה וסוגי ההתערבויות.    ✓

 , סיכונים / סיבוכים והתוויות נגד.  תועלת ✓

 יפול.זכאות בסל לט ✓

 הכנת המועמד להתערבות בריאטרית.  ✓



 
 The society of Lifestyle Medicine                                 החוג לרפואת אורחות חיים           

 Israel Association of Family Physicians                               איגוד רופאי המשפחה           

 

 

 מעקב אחר ניתוחי , מצבי כשל והטיפול בהם.  ✓

 ייעוץ וחניכת עמיתים ברפואת המשפחה בתחום הבריאטריה. ✓

 

 בני נוערבהשמנה בילדים ו טיפול

 דגש על הסביבה ✓

 טיפול משפחתי   ✓

 הרגלים בבית  שינוי  ✓

 עם ילדים ובני נוער " שה ואל תעשהע"  ✓

 

 גמילה מעישון

 

הינו טיפול בגורם סיכון משמעותי שהינו למעשה טיפול בהתמכרות עם  , הטיפול בגמילה מעישון 

וטיפול תרופתי הנמצא בסל כוונה התנהגותית מרכיבים גופנים ונפשיים. לטיפול הגמילה מעישון כולל ה

ם  פרטני במסגרת הרפואה הראשונית בנוסף לטיפול הקיי הבריאות. הטיפול יכול להינתן כטיפול 

 .  בתמיכה כגון סדנאות קבוצתיות לגמילה וכן ליווי טלפוני ייעודי לנושא 

 

  הנושאים שילמדו בתכנית:

 

 אלקטרונית אפידמיולוגיה,  מוצרי טבק שונים וסיגריה  ✓

 ת לעישון הבסיס הביולוגי והמרכיבים ההתנהגותיים  התמכרו ✓

 גותיים להערכת מוכנות ומוטיבציה   מודלים התנה ✓

    לגמילה מעישוןהטיפול תרופתי  ✓

  מבנה הטיפול האישי , עקרונות ובניה מעשית של תכנית טיפול אישית. ✓

 הכנה לקראת יום הפסקה  ✓

 ביים  מודלים אינטגרטי  –בניית יום הפסקה  ✓

 הערכה וחיזוק התהליך  –בתחילת הגמילה  ליווי נגמל ✓

 ב מניעת חזרה ודרכי מעק ✓

 גמילה מעישון ,משקל ופעילות גופנית  ✓

 ן ותחלואת בריאות הנפש  גמילה מעישו ✓

 גמילה מעישון באוכלוסייה עם תחלואה מורכבת המתקשה בהפסקה ✓

 גמילה מעישון בנשים הרות  ✓

 פסיק לעשן התמודדות עם מטופל שאינו רוצה לה ✓
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 בכלל הנושאים הנלמדים יינתנו הדגשים הבאים:

 

 גופנית: ייעוץ לפעילות 

 

 י, אימון גופני ובריאותפעילות גופנית, כושר גופנ –מושגי יסוד  ✓

 הקשר בין פעילות גופנית לירידה במשקל ושמירה על משקל גוף תקין  ✓

  ה שוניםהמרשם לפעילות גופנית בבריאות, בהתאמה לגיל ולמצבי מחל ✓

  נעה לפעולהכלים לה ✓

  שילוב צוות רב מקצועי ✓

 

 הכוונה התנהגותית :

 בטיפול קוגניטיבי התנהגותי כלים ✓

 ראיון מוטיבציוני   ✓

 ים מעולם האימון כל ✓

 "אפרת" מודל  ✓

 

 :כלים טיפוליים נוספים

 עבודה בצוות רב מקצועי  ✓

 חות חייםהכרה של האפליקציות הקיימות בשוק שיכולות לעזור לעשות שינוי באור ✓

זיהוי נקודות משבר ומתן  המשכיות הטיפול: תדירות המעקב, ניהול מפגשי מעקב אפקטיביים, ליווי ו ✓

 מענה.

 תמיכה בקהילההחשיבות של  גורמי  ✓

 

 הצגת תיאורי מקרה מהמרפאה

 יקבלו ליווי של , במהלך הקורס המשתתפים יבחרו מטופלים במרפאה שיתחילו ללוות בתהליך 

 .האחריםויציגו למשתתפים המדריכים בטיפול 

 


