
סדרת מפגשים קבוצתיים מקוונים עם 
מומחה ללמידה ולהעמקה מקצועית

ילדים בגילאים שונים ומשפחות שונות חווים קשיים באכילה 
מסיבות מגוונות. 

בפני ילדים הנמצאים בסיכון עומדים אתגרים רבים. חלקם עלולים 
לבוא לידי ביטוי בתחום האכילה, כמו למשל הפרעות האכלה בגיל 

הינקות או הפרעות אכילה בגיל ההתבגרות.
הטיפול בהפרעות אכילה דורש צוות רב מקצועי, אך המשאב העיקרי 
לטיפול הם ההורים. במשפחות בסיכון יש צורך בהתייחסות מורחבת 

ליכולת של התא המשפחתי / מטפלים עיקריים להתגייס לטיפול.
בשני המפגשים הקרובים נדון בהרחבה על הזיהוי והטיפול בהפרעות 

אכילה מגיל הינקות ועד גיל ההתבגרות.

8 בדצמבר / 21:30-20:00
הפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך בדגש על אוכלוסיות בסיכון

המרצה: לירז ציון-פור - דיאטנית קלינית R.D. B.Sc, מרכז שניידר לרפואת 

ילדים בישראל
כבר בימים הראשונים לחייו הקשר בין התינוק להורה מתבטא בעיקר באכילה - 

האכלת התינוק היא העיסוק הראשון והמרכזי של ההורים.

האינטראקציה בין ההורה לילד משפיעה על התפתחות אכילה תקינה בעוד קשיים 

באינטראקציה האופייניים לאוכלוסיות בסיכון עשויים לבוא לידי ביטוי בקשיי אכילה 

והאכלה.

בהרצאה נלמד את גורמי הסיכון של הפרעות אכילה בינקות ודרכי הטיפול בהן, תוך 

כדי מבט על תיאורי מקרה.

22 בדצמבר / 21:30-20:00
אוכלים את הראש – הפרעות אכילה ומתבגרים

המרצה: נופר ואליק - דיאטנית קלינית MAN, מומחית לטיפול בהפרעות אכילה, מרכז 
שניידר לרפואת ילדים בישראל

גיל ההתבגרות מביא עמו התמודדויות עם קשיים ולחצים בתחומים רבים, כמו לחצים 

חברתיים, בניית זהות עצמית, עצמאות, עיסוק במראה וכד׳. אלו עלולים להוות סיכון 

להתפתחות הפרעת אכילה. ככל שהאמון בדמות המטפל העיקרי נפגעת, כמו בילדים 

שעברו הזנחה או התעללות, היכולת להיעזר בדמות הסמכות, קטנה ולכן הסיכון 

להתפתחות הפרעת אכילה גדל. 

אבחון וטיפול מוקדם מהווה פרוגנוזה טובה והסיכון לסיבוכים בעתיד יורד.

במפגש נדבר על הנושאים הבאים: גורמי סיכון , זיהוי ואבחון, נורות אזהרה חשובות, 

איך ניתן לעזור לפני שהתחיל טיפול, דגשים בטיפול ושילוב של תיאור מקרה.

הפרעות אכילה 
מגיל הינקות ועד 

גיל ההתבגרות 
שתי הרצאות של 

 zoomשעה וחצי ב

    22/12 ,8/12
בין השעות 20:00 – 21:30

להרשמה ותשלום לחצו כאן

מחיר המפגשים: 40 ש"ח

https://haruv.org.il/courses/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%92/

