
  

 

 

 

 (.השנים האחרונות 3 -הדריך סטודנטים ב)*      

ניתן לשלם באמצעות המחאה. יש לשלוח את ההמחאה . לחץ כאן - לטופס הרשמה ליום העיון

הר  199 החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה  |  שדרות אבא חושיה: לכתובת הבאלפקודת אוניברסיטת חיפה 

-למשרדנו עד ליום ראשון ה על ההמחאה בעלות הרשמה מוקדמת להגיע. 3498838הכרמל חיפה מיקוד 

                                   לא יוחזר כסף במקרה של ביטול. , בלבד במזומן יתבצע במזכירות החוג לפיזיותרפיה תשלום .12.02.17

                                   04-8249461טלפון לבירורים: 

 התכנסות והרשמה 08:30-08:55

ד"ר  |ד"ר רון גולן החברה לרפואת ספורט לפיזיותרפיה |   ראש החוג ,אלי כרמליפרופ'  - דברי פתיחה 08:55-09:15
 , החוג לפיזיותרפיה.עינת קודש

, קשרים: מוטורי ושינוי לתנועה מוטיבציה: לפיזיותרפיה החוג, חיפה אוניברסיטת, עיני-עטון אסנת ר"ד 09:15-10:00
 שביניהם. והמחקר, התפתחות

 .שינויים התפתחותיים בפעילות השריר וביצועיו: , קנדהפרופ' ברקת פלק, אוניברסיטת ברוק 10:00-10:45

 עם כיבוד הפסקה 10:45-11:00

של אימון התנגדות  ת הורמונליות ונוירומסקולריותו: השפע, קנדהפרופ' ברקת פלק, אוניברסיטת ברוק 11:00-11:45
 ם.בגילאים הצעירי

ילדים ספורטאים ופציעות  חולים זיו צפת: ביתמומחה בפציעות ספורט, אורתופד בכיר,  נועם רשף, ר"ד 11:45-12:15
 ?מתי "יותר" הופך ל "פחות" - על רקע שימוש יתר

 הפסקת צהריים 12:15-12:50

חישוב  –ילדים בית חולים פדה פורייה: אימון גופני בילדים עם מומי לב  קרדיולוגר גור מיינצר, "ד 12:50-13:30
 .מסלול מחדש

 .עיני-עטון אסנת "רקודש עינת, ד "רד :"רמושב הצגת עבודת מחקר: יו 13:30-14:35
 
בישראל, ממצאי הסקר הארצי דפוסי פעילות גופנית וספורט בקרב ילדים ובני נוער  13:35-13:50 

הפקולטה , יוסי הראל פיש  ד"ר . הפקולטה למדעי הבריאות, אוני' אריאל ,ריקי טסלרר "ד. הראשון
 .אילןלחינוך, אונ' בר 

הופעה חריגה של שבר מאמץ בשחקנית כדורעף צעירה באקדמיה למצוינות בספורט  13:50-14:05
 מרכז לרפואת ספורט ומחקר במכון וינגייט., האור מיכאלי. תיאור מקרה-במכון וינגייט

קבוצת פיזיותרפיה למתבגרים עם שיתוק מוחין. קלאודיה שמיר, שיר אמיתי, היחידה  14:05-14:20
 .חות הילד אשדוד, שירותי בריאות כלליתלהתפת

ר ישעיהו "ד .: השפעה על ניידות ביבשהתכניות אימון במים לילדים עם שיתוק מוחין 14:20-14:35

 ר מירי גץ  מכללת סמינר הקיבוצים. ", דטהוצלר, המכללה האקדמית בווינגיי

 הרשמה מוקדמת  עלות :
 12.02.2017עד לתאריך 

 הרשמה מאוחרת

חברי החברה  | העמותה לקידום הפיזיותרפיהחברי 
 ש"ח 130 ש"ח 100 מדריכים קליניים פעילים*.|  לרפואת ספורט

 ש"ח 150 ש"ח 120 אחרים 

 

 פיזיולוגי-מבט התפתחותי אימון גופני ותנועה בילדים:

  21.02.17 -ה  שלישי יום 
  30 , מגדל אשכול קומהעופרמצפור אוניברסיטת חיפה,  ,החוג לפיזיותרפיה

 : דרכי הגעה לאוניברסיטה בתחבורה ציבורית

מתחנה מרכזית   חוף הכרמל  |  אוטובוס  46|  אוטובוס מס' בת גלים   -מתחנה מרכזית  24,  30,  37אוטובוס מס' 

ק ’מתחנת מרכזית המפרץ דרך צומת הצ 141מתחנת מרכזית המפרץ דרך רמות יצחק  |  אוטובוס מס'  143מס' 

   | , חניה באוניברסיטה על בסיס מקום פנויעקב מצוקת חניה בסביבת האוניברסיטה, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית. פוסט

 

https://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm9205.aspx?Param=VXNlcklkPTkyMDUuRm9ybUlkPTM%3d

