
 

 

 

 

 

 התכנסות והרשמה 08:30-08:55

מסלול אחראית פרופ' אלי כרמלי, ראש החוג לפיזיותרפיה | ד"ר עינת קודש,  –דברי פתיחה  08:55-09:10
 .חוג לפיזיותרפיה"פעילות גופנית מאמץ ובריאות" בתואר השני ב

 פרופ' ברקת פלק, אוניברסיטת ברוק, קנדה. .ילדים והתאוששות ממאמץ 09:10-09:50

 "ח מאיר הפרופ' אלון אליקים, בי ?גופני אימון עומסי בניטור מסייעת הורמונליות הערכה האם 09:50-10:30

 הפסקה                                                             10:30-10:50

  מושב הצגת עבודת מחקר: יו"ר: ד"ר קודש עינת 10:50-11:30

        מודל רב רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה   10:50-11:10
, יוסי הראל 2, טניה קולובוב1, דני מורן1, ריקי טסלר1הילה בק בריאה בקרב תלמידים בישראל.

בית הספר  2,ניהול מערכות בריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל1 2פיש
 לחינוך, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן 

ם והתנהגותיי גופניים והשפעתה על מדדים סלולרית אפליקציה  בשילובפעילות גופנית          11:10-11:30
   1קודש עינת 2קרמר שי' דר, 2דהרי דקל מירב 1,2רותם כהנא. ב ילדים עם עודף משקלבקר

 ,ה, החוג לפיזיותרפיתהפקולטה למדעי הרווחה והבריאו2   ,כביקופת חולים מ 1
 וניברסיטת חיפה .א

 
כסלו, -רותם כהן בקרב ילדים.מתי נכון להעמיס? מודלים בהתפתחות מרכיבי כושר גופני  11:30-12:00

 פיזיולוגית המחלקה לרפואת ספורט מכון וינגייט

אורית   למה? כמה ? ואיך?-תואונקולוגיו תמסקולריו-נוירואימון ומאמץ בילידם עם מחלות  12:00-12:40

 הח אלין ענף פיזיותרפי"ורות ויצטום, ביה ברטוב

 הפסקת צהריים 12:40-13:20

יונתן רום, פיזיותרפיסט, מרפאת  מי המבוגר האחראי? –חזרה למגרש לאחר פציעה בילדים  13:20-13:50
 ספורטופדיה

 ."ח רמב"םהיוסף, בי-דר' רונן בר.  הכול בעיני המתבונן -עצים והערכתו בילדים ובוגריםמאמץ  13:50-14:10

לפקודת: החוג לפיזיותרפיה, ניתן לשלם באמצעות המחאה 

 .  אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה, החוג לפיזיותרפיה, יש לשלוח לכתובת הבאה: 

להרשמה .  3498838הר הכרמל חיפה מיקוד  199שדרות אבא חושי 

ההמחאה למשרדנו עד ליום ולהעביר  םיכם להירשעל -מוקדמת 

תשלום במזומן יתבצע במזכירות החוג  .16.12.2018-ראשון ה

ד. לא יוחזר כסף מגדל אשכול בלב 910, חדר 9לפיזיותרפיה קומה 

 .לחץ כאן – לטופס הרשמה ליום עיוןבמקרה של ביטול. 

 הרשמה מוקדמת  עלות :
עד לתאריך 
16.12.2018 

הרשמה 
 מאוחרת

חברי החברה לרפואת ספורט 
| מדריכים קליניים  פעילים 

 לפיזיותרפיה *.

 ש"ח 150 ש"ח 120

 ש"ח 180 ש"ח  150 אחרים

סטודנט תואר ראשון בהצגת 
 כרטיס סטודנט

 ש"ח  90 ש"ח 60

 יום עיון בנושא: ילדים ומאמץ

  31.12.18 –ה  שני יום 
  30 , מגדל אשכול קומהעופראביבה וסמי מצפור אוניברסיטת חיפה,  ,החוג לפיזיותרפיה

 לחץ כאן – דרכי הגעה לאוניברסיטה בתחבורה ציבורית

 לחץ כאן –למפת האוניברסיטה 

 יברסיטה עקב מצוקת חניה בסביבת האוניברסיטה, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית  |  לא תתאפשר חניה בתוך האונ

https://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm9205.aspx?Param=VXNlcklkPTkyMDUuRm9ybUlkPTk%3d
https://www.haifa.ac.il/images/lines_june_2015.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/pdf/mapa_2018.pdf

