
 (8:00-16:00מפת התמצאות )יום עיון מקצועי 

 בנין הרשטיט, אודיטוריום() 8:00-8:35התכנסות ורישום 

 )בנין הרשטיט, אודיטוריום( 8:35-10:30ברכות והרצאת מליאה 

 11:00-12:30מושבים מקבילים  – סבב א

 1מושב 
 הצגות מחקר

הפרעות 
אכילה: 

 מסיכון לטיפול

  2מושב 
 קרהצגות מח
מטיפול 
 להחלמה

 3מושב 
חידושים 
בטיפול 

בהפרעות 
 אכילה

  4מושב 
סדנה 
 תחווייתי
DBT 

 5מושב 
סדנאות 

 - תלימודיו
אוכלוסיות 
מיוחדות 

 ותזונה

 6מושב 
חשיבה 

מחודשת על 
טיפול 

בהפרעות 
דיון  -אכילה 

 למוזמנים

 7מושב 
  אורי מקרהית

מסע 
 להחלמה

 8מושב 
תיאור מקרה 

וסדנה 
לימודית 

אנורקסיה 
 במחבואים

 פדגוגיבנין 
 חדר אטלנטה

בנין הרשטיט  אולם הופמן
 אודיטוריום

 פדגוגיבנין 
 לונדון חדר

הרשטיט בנין 
 ין'בייגחדר 

הרשטיט בנין 
 סידני חדר

חדר ניסן בנין 
 מלבורן

פדגוגי בנין 
 ברצלונהחדר 

 12:30-13:30כיבוד קל יוגש  –הפסקת צהריים 

 13:30-15:00 מושבים מקבילים – סבב ב

 1מושב 
הצגות מחקר 

פיזיולוגיה 
וויסות 

בהפרעות 
 אכילה

 2מושב 
 הצגות מחקר

קורונה  -
והיבטים 
חברתיים 
בהפרעות 

 אכילה

 3מושב 
הצגות מחקר 

הפרעות  -
אכילה בציר 

 הזמן

  4מושב 
סדנה 

יתית יחוו
טיפול בין 

 אישי

  5מושב 
סדנה 

יתית יחוו
טיפול מבוסס 

  משפחה
FBT 

 6מושב 
סדנאות 
 -לימודיות 
חשיבה 
מחדש 

ואינטגרציה 
בטיפול 

בהפרעות 
 אכילה

 7מושב 
 אורי מקרהית

חיבורים  -
ויצירתיות 
בטיפול 

בהפרעות 
 אכילה

 8מושב 
 מקרהתיאורי 

טיפול  -
במצבים 
 כרוניים

פדגוגי בנין 
 ברצלונהחדר 

הרשטיט בנין 
 סידני חדר

הרשטיט בנין 
 ין'בייגחדר 

בנין הרשטיט 
 אודיטוריום

 פדגוגיבנין  אולם הופמן
 חדר אטלנטה

 פדגוגיבנין 
 לונדון חדר

חדר ניסן בנין 
 מלבורן

 )בנין הרשטיט, אודיטוריום( 15:00-16:00ישיבת מליאה שנתית לחברי עמותה 
 



 (16:15-19:00ולמשפחות  ים.למתמודדות ,מקצוע לאנשי משותף עיון מפת התמצאות )יום

 

 )בנין הרשטיט, אודיטוריום( 15:45-16:15רישום משפחות 

 )בנין הרשטיט, אודיטוריום( 16:15-16:55ברכות והרצאת מליאה 

 )בנין הרשטיט, אודיטוריום( 16:55-17:30 ת יחידההצג

 17:40-19:00שולחנות עגולים 

מדוע גם הפה שלי 
נסגר מול הילד/ה 

 שלי? 
מאיה טרבס  'גב

 פלג

מהי החלמה, 
 ולמה זה משנה? 

 רחל בכנר' פרופ

אני לא מוותרת לך כי  "
אני לא מוותרת עלייך! 

 מאיה פונר 'גב

 -חוויה אישית 
 –חיבור גוף ונפש 
 טאל לוי כהן

כיצד יכולה תכנית לצעוד ביחד: 
עמיתים )מנטורים( לתמוך 

 בהחלמה מהפרעות אכילה? 
 יעל לצר 'לירון כהן ופרופ 'גב

 הרשטיטבנין 
 סידני חדר

 בנין הרשטיט
 אודיטוריום

 פדגוגי בנין 
 אטלנטהחדר 

 פדגוגי בנין 
 ברצלונהחדר 

 פדגוגיבנין 
 סיאולחדר 

 

 

  



 מפה מכון וינגייט
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