
הכנס הוירטואלי של עמותת עתיד 
4.11.2020

עמותת עתיד נרגשת להזמינכם להשתתף בכנס הווירטואלי הראשון של העמותה, אשר יתקיים ב-4.11.2020. 
למרות המצב ונוכח מגפת הקורונה, השנה יתקיים הכנס השנתי של עמותת עתיד בפורמט וירטואלי. כולנו תקווה שבשנה 

הבאה נחזור להפגש בכנס פנים אל פנים.
הכנס יעסוק בתכנים חדשניים בחזית מדע התזונה והטיפול, המייצגים את הקשת הרחבה והרבגונית של מקצוע התזונה 

בארץ ובעולם. הכנס יורכב מהרצאות יצירתיות, מרגשות, מעוררות השראה וחדשניות. 
תכני הכנס יהיו זמינים לנרשמים עד שבועיים מיום הכנס.

גב' עמית גנור גב' עדינה בכר         
מנכ"לית העמותה יו"ר הוועד המנהל של העמותה       

תכנית הכנס

נותני חסות

דברי פתיחה  9:00-9:10
עמית גנור, מנכ"לית עמותת עתיד  

עדינה בכר, יו"ר הוועד המנהל של עמותת עתיד  

שוברים שורות (של שוקולד) - על קנביס ותזונה  9:10-9:30
דנה ויינר, דיאטנית, מנהלת המחלקה לתזונה בשיבא.  

"העצמות מספרות סיפור": האם האדם הקדמון היה בריא יותר מאיתנו?  9:30-9:50
גיא שלמון, דיאטן ופיזיולוג. החוג למדעי התזונה במכללה האקדמית תל חי.   

יחד מטפלים בהשמנה  9:50-10:20
ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, גזברית החברה לחקר וטיפול בהשמנה.  

יפית קסלר, דיאטנית בריאטרית M.sc, RD, דוקטורנטית בבית הספר למדעי הבריאות,  
אוניברסיטת אריאל  

ההרצאה בחסות חברת נובונורדיסק.  

הפסקה   10:20-10:30

התפנית בתבנית  10:30-10:50
טיפול בבני נוער עם עודף משקל בכלים טיפוליים מגישת ה"נון דיאט"   

מירב דקל דהרי, דיאטנית בריאטרית והשמנה. קליניקה פרטית.  

 Nutri – Corona  10:50-11:10
ד״ר רונית ענבר מנהלת המחלקה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי ת"א.  

לישון לחיים טובים יותר: על שינה, בריאות והשמנה   11:10-11:30
סיון אבוט ברקן, דיאטנית-פיזיולוגית.  

הפסקה  11:30-11:40

האם חשיפה לכימיקלים בסביבתנו הקרובה משפיעה על פוריות האשה?  11:40-12:00
פרופ' רונית מכטינגר, היחידה להפריה חוץ גופית, בי"ח שיבא.  

מבינה מלאכותית לצלחת האישית - מחקר קליני לבדיקת היעילות של דיאטה   12:00-12:20
מותאמת אישית באמצעות חיזוי תגובות סוכר למזון  

מיכל ריין ,RD MSc, מכון ויצמן למדע וביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה.  
אורלי בן-יעקב, RD MSc, מכון ויצמן למדע.   

השתלה עצמית של קפסולות מיקרוביוטיות למניעת עליה חוזרת במשקל  12:20-12:40
אהוד רינות, דוקטורנט במסלול רופא-חוקר בפקולטה למדעי הבריאות,   

אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.  

הפסקה  12:40-12:50

כלכלה מעגלית, אריזות פלסטיק ומה שביניהם  12:50-13:10
ליאת לביא, מנהלת תקשורת, קשרי חוץ וקיימות יוניליוור.  

ההרצאה בחסות חברת יונילבר.  

עדכונים וחידושים בנושא אומגה 3 בהזנה תוך ורידית  13:10-13:30
מיכל זייצ'יק סגל, RD Bsc, דיאטנית, מערך כירורגיה וטיפול נמרץ, בית החולים בלינסון.  

ההרצאה בחסות חברת ניאופארם ישראל.  

טיפול תזונתי במטופל שחמת עם השמנת יתר  13:30-13:50
חגית לוסטיגמן, דיאטנית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה,   

מרכז רפואי רבין – בי"ח השרון. פורום גסטרואנטרולוגיה של עמותת עתיד.  

סימפוזיום מקצועי בחסות חברת אבוט   13:50-14:50

הכן גופך- האם ניתן למנוע סרקופניה?  
מיכל גרשוני קייט, מנהלת המחלקה לתזונה ודיאטה בית חולים שיקומי "רעות".  

טיפול תזונתי מיטבי כמפתח לגדילה אופטימלית  
פרופ' רונית לובצקי. מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה   

בילדים, ביה"ח לילדים "דנה-דואק", מרכז רפואי תל אביב.  

אי ספיקה אקסוקרינית של הלבלב – מה חדש בסיפור שנשכח?  
ד"ר ליאת דויטש, רופאה בכירה, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד,   

מרכז רפואי סוראסקי תל אביב  

דמי הרשמה
הרשמה מוקדמת (עד ה-20.10.20)

75 ש"ח חברי עמותה בתוקף 
150 ש"ח נרשמים שאינם חברי עמותה 

ללא עלות, מותנה בהרשמה מראש סטודנטים ופנסיונרים 

הרשמה מאוחרת (החל מה-21.10.20)
90 ש"ח חברי עמותה בתוקף 

175 ש"ח נרשמים שאינם חברי עמותה 
ללא עלות, מותנה בהרשמה מראש סטודנטים ופנסיונרים 

הכנס יכול להיות מוגדר כ"יום השתלמות"
פרטי קשר: tali@atid-ida.org, ווטאספ: 058-5525174, טלפון: 03-5251740
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