
התכנסות וכיבוד קל  08:30-08:45

ברכות למסיימים וחלוקת מלגה ע”ש אליה פנטורין, ד”ר מיכל כץ, ראש החוג  08:45-09:00

דברי הסבר על התואר השני בפיזיותרפיה בחוג לפיזיותרפיה, פרופ’ רותי דפרין    

עבודות מחקר

נושא העבודהמציגיםמנחהשעה
תמר לויפרופ’ רותי דפרין09:00-09:15

גל פימה

הבדלים בין גברים ונשים בתפישת כאב

מדידת עובי שריר הבטן הרוחבי בשכיבה על הגב כתוצאה משתי הוראות הפעלה רחלי כץד”ר יוסף משהראוי09:15-09:30
שונות לגיוס שרירי הבטן: מחקר אולטראסאונד

ד”ר תמרה 09:30-09:45
פרושנסקי

דימה הס 
אלי עובדיה

האם תרגול פרופריוספטיבי מיד לפני בעיטות עונשין בכדורגל משפר את דיוקן?

מירב קורן  ד”ר יוסף משהראוי09:45-10:00
ניצן בן נון

האם לקינזיוטייפ בגב תחתון השפעה על סיבולת שרירי גב תחתון ועקומות עמוד 
השדרה לאחר ישיבה ממושכת של יום לימודים בקרב סטודנטים בריאים?

ד”ר תמרה 10:00-10:15
פרושנסקי

ליאור מזרחי 
גיל-לי 

פינקלשטיין

הקשר בין סבולת שרירי גו לשיווי משקל בקרב צעירים בריאים

אסיה ריזיק-עוז ד”ר יוסף משהראוי10:15-10:30
תמר גורדון

השפעת תכנית תזכורת של רטט עורי גבי בישיבה על סיבולת שרירי הגב, איכות 
חיים ועקומת עמוד השדרה החזי בנבדקים בריאים: מחקר פיילוט

סמינריונים

אילור צבר צאלי רייכרד10:30-10:45
רותי אבוליאק

Snowboard injuries review

הפסקה וכיבוד   10:45-11:15

נושא העבודהמציגיםמנחהשעה
יעל יחימוביץאריאל אפרת11:15-11:30

כנעאן רואן
Fenctional Electrical Stimulation-FES

ד”ר לובה זוק11:30-11:45
נילי ויסרברג

פלג כץ 
הדס חזן

בריונות ברשת: השלכות קצרות וארוכות טווח לאורך ההתבגרות.

מיכל זוסמן ד”ר סילבי פרנקל11:45-12:00
נועה זהר

השפעת טיפול Constraint Induced Manual Therapy על תפקוד גפה 
עליונה בילדים עם שיתוק מוחין מסוג המיפלגיה

השפעה של תאי-צ׳י על חולי פרקינסוןדין שמשד”ר אלון קלרון12:00-12:15

השפעת טיפול באמצעות מראה על העברה של מיומנות מוטוריתבן מורד”ר ג’ייסון פרידמן12:15-12:30

הרצאה מסכמת: 

ד”ר ג’ייסון פרידמן:  12:30-13:15

“מהפכת ה”מייקרים“: שימוש בטכנולוגיות חדשות לפתרון בעיות ייחודיות לאנשים עם מוגבלות”    

החוג לפיזיותרפיה 
 בית הספר למקצועות הבריאות 

ע״ש סטנלי שטייר 
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר אוניברסיטת תל אביב

כנס הצגת עבודות מחקר וסמינריונים נבחרים
תואר ראשון/ שנה ד’
יום שני, 13.6.16, ז’ בסיוון תשע”ו
בנין מקצועות הבריאות, חדר 106 13 06 16

rama@post.tau.ac.il :אישור השתתפות יש להעביר במייל בלבד ל

לבירורים: 03-6409019 או 03-6409224

mailto:rama@post.tau.ac.il

