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מושב 1 - תזונה והשפעתה על התפתחות העובר  
יו"ר: אסתר גונן, המחלקה לתזונה אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית תל חי

השפעה של מאכלים/תבלינים שהאם צורכת בהריון על העדפות הטעם של ילדה  11:00-11:25 
פרופ‘ ישראל מייזנר, מנהל היחידה לאולטרה סאונד, בי“ח לנשים, המרכז הרפואי רבין  

השפעת הקפאין שהאם צורכת על העובר  11:25-11:50 
ד“ר בני טל, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון והחטיבה לביוטכנולוגיה ומזון, המכללה האקדמית תל חי  

A השפעת צריכת אלכוהול בהריון על התפתחות העובר והתחרות עם ויטמין  11:50-12:15 
פרופ‘ אברהם פיינסוד, המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית   

שאלות ותשובות  12:15-12:25

הפסקה וביקור בתערוכה  12:25-12:50

11:00-12:25מושבים מקבילים

מושב 2 - חלון למערכת העיכול 
יו"ר: רוני ברוך, היחידה לתזונה ודיאטה, היחידה למחלות תפקודיות של מערכת העיכול, המכון הגסטרואנטרולוגי,

המרכז הרפואי ת“א ומכבי שרותי בריאות

שרוול לתריסריון - טיפול חדשני לסוכרת סוג 2  11:00-11:25 
ד“ר סיגל פישמן, מנהלת השרות להשמנת יתר המכון הגסטרואנטרולוגי, המרכז הרפואי ת“א  

הקשר בין תזונה והמיקרוביום במחלת מעי דלקתית  11:25-11:50 
ליהי גודני, היחידה למחלות מעי דלקתיות המכון הגסטרואנטרולוגי המרכז הרפואי ת“א    

מיקרוביוטה ומקומה במחלת הצליאק  11:50-12:15 
תמר פפר-גיק, מנהלת מחקרים קליניים, יחידת מחקר למחלות מעי דלקתיות בילדים, המרכז הרפואי וולפסון  

דברי פתיחה  09:00-09:20 
ד“ר אולגה רז, יו“ר הוועידה  

הורמונים והשמנה   09:20-09:45 
ד“ר משה זלוצובר, רופא בכיר, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, הקריה הרפואית רמב"ם  

השומן הטוב והשומן הרע  09:45-10:10 
ד“ר סיגל פישמן, מנהלת השרות להשמנת יתר המכון הגסטרואנטרולוגי, המרכז הרפואי ת“א  

שמן זית כגורם מסייע להפחתת רמות לחץ דם וסיכון לשבץ מוחי - מחקרים חדשים  |  בחסות: זיתא  10:10-10:35
מרב מור אופיר, דיאטנית קלינית  

הפסקה וביקור בתערוכה  10:35-11:00

09:00-10:35אולם מליאה
התכנסות ורישום  08:30-09:00



מושב 4 - ממתיקים או לא ממתיקים זו השאלה...
יו"ר: סיגל פרישמן, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, בי“ח בלינסון, המרכז הרפואי רבין 

מדריך שימושי לממתיקים - יעילות בטיחות והמלצות באוכלוסיות מיוחדות  11:00-11:25 
לימור בן חיים, היחידה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי ת“א ושירותי בריאות כללית  

תזונה מותאמת אישית וחיידקי מעיים  11:25-11:50 
טל קורם, מכון ויצמן  

השפעת חשיפה לסוכר על המח  11:50-12:15
ד“ר שאול לב, מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי ורופא בכיר במכון לחקר התזונה,   

המרכז הרפואי רבין  

שאלות ותשובות   12:15-12:25

הפסקה וביקור בתערוכה  12:25-12:50

מושב 3 - עדכונים וחידושים
יו"ר: שרון גבריאל, אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת ת“א

כשהוא אומר לא למה הוא מתכוון?  |  בחסות: תנובה   11:00-11:50
סדנת תיאטרון לטיפול בהתנגדויות  

הבדלים בצפיפות העצם וצמיחה בין צרכני חלב לשאינם צורכים  11:50-12:15 
פרופ‘ יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, המרכז לאלרגיה למזון, המרכז הרפואי אסף הרופא  

שאלות ותשובות   12:15-12:25

הפסקה וביקור בתערוכה  12:25-12:50

שאלות ותשובות   12:15-12:25

הפסקה וביקור בתערוכה  12:25-12:50

מושב 5 - טיפול בהשמנת ילדים
יו"ר: ד“ר תורי גולדשטיין, מנהלת המרכז לתזונה ודיאטה, מודיעין

"אתם לא מחליטים עלי!“ - הקשר בין השמנת ילדים לבין עידוד אוטונומיה במשפחה   12:50-13:15
יעל חן רביע, דיאטנית ילדים בכירה, שרותי בריאות כללית   

איך לדבר כך שילדים יקשיבו, ואיך להקשיב כך שילדים ידברו - כלים לטיפול אפקטיבי   13:15-13:40
דולי חותם, חותם - פיתוח אישי וארגוני   

12:50-14:15מושבים מקבילים



מושב 6 - תזונה וסרטן
יו"ר: נטלי שמש, המרכז המשולב לאבחון ולמניעת סרטן, המרכז הרפואי ת“א ואוניברסיטת ת“א

סוכרת השמנה וסרטן: קשרים חדשים בין מחלות ישנות   12:50-13:15
ד“ר עדו וולף, מנהל המחלקה לאונקולוגיה רפואית, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת“א   

טבעונות ומניעת סרטן - מה ידוע לנו עד כה?   13:15-13:40 
נטלי שמש, המרכז המשולב לאבחון ולמניעת סרטן המרכז הרפואי ת“א ואוניברסיטת ת“א   

הליקובקטר פילורי וסרטן   13:40-14:05 
ד“ר מנחם מושקוביץ, המכון הגסטרואונקולוגי והמרכז המשולב למניעת סרטן, המרכז הרפואי ת“א ואוניברסיטת ת“א   

שאלות ותשובות  14:05-14:15

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה   14:15-15:00

מושב 7 - גלוטן – ידיד או אויב? 
יו"ר: לימור בן חיים, היחידה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי ת“א ושירותי בריאות כללית

הפרעות הקשורות לגלוטן – מיפוי הספקטרום שבין אלרגיה ורגישות   12:50-13:15 
לימור בן חיים, היחידה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי ת“א ושירותי בריאות כללית   

צליאק מהמעי למוח  - מאז ועד היום   13:15-13:40 
דינה לוי, היחידה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי ת“א ומכבי שירותי בריאות   

שולחן עגול: חיטה - האם על הגלוטן לבדו?   13:40-14:05
ד“ר אולגה רז, תזונאית קלינית מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי ת"א    

ומנהלת מחלקה לתזונה, אוניברסיטת אריאל   

שאלות ותשובות   14:05-14:15

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה  14:15-15:00

קונפליקטים בטיפול בילד השמן וכלים לפתרונם   13:40-14:05
ד"ר תורי גולדשטיין, מנהלת המרכז לתזונה ודיאטה, מודיעין   

שאלות ותשובות   14:05-14:15

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה  14:15-15:00



אתגרים ועתידנות בניהול התזונה הקלינית ובריאות הציבור   15:00-15:30 
ד“ר רונית אנדוולט, מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות ובית הספר לבריאות הציבור,    

אוניברסיטת חיפה   

חידושים ברפואה קולינרית )culinary medicine(  |  בחסות: מועצת הלול   15:30-16:15
ד"ר רני פולק, עמית מחקר, המכון לרפואת אורחות חיים, בית הספר לרפואה, הרווארד   

15:00-16:35אולם מליאה

מושב 8 - תת תזונה והשמנה
יו"ר: פרופ‘ מונה בועז, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה וסטטיסטיקה, המרכז הרפואי וולפסון

One size does not fit all - השמנה וסוכרת D ויטמין  12:50-13:15 
דינה רויטמן, דיאטנית מחוזית, מחוז דרום מאוחדת   

אל תסתכל בקנקן - חסרים תזונתיים במקרים של השמנה ואי ספיקת כליות   13:15-13:40 
טל קמינסקי רוזנברג, דיאטנית ומידענית, נפרומור - מכונים נפרולוגיים   

חסרים תזונתיים בקרב מנותחים בריאטרים   13:40-14:05 
מירית קרקובסקי, מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי וולפסון ומרכז בריאטרי, הרצליה מדיקל סנטר   

שאלות ותשובות   14:05-14:15

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה   14:15-15:00
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ייזום והפקה

דמי רישום לצוות רפואי בלבד
� רישום מוקדם עד ה-4.1.15: 180 ש"ח 

� רישום מה-5.1.15 ועד יום הוועידה: 240 ש"ח  
 � מחיר מיוחד למשתתף תזונאי/ת חבר/ת עמותת

   ע.ת.י.ד לנרשמים עד ה-4.1.15: 160 ש"ח
 � סטודנט / סטאז‘ר בתזונה קלינית בלבד: 100 ש“ח

* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

דמי רישום לנציגי חברות מסחריות 
� רישום מוקדם עד ה-4.1.15: 450 ש"ח + מע"מ

� רישום מה-5.1.15 ועד יום הוועידה: 550 ש"ח + מע"מ
* המחיר כולל וארוחת צהריים

בחסות


