
Cאולם Bאולם Aאולם ר נירה כהן צוברי"יומליאה שעת סיוםשעת התחלהתאריך

08:4509:00

09:0009:20Pain hurts your brain אירית וייסמן פוגל

ש חוה בר גיורא"ע- חלוקת פרסים 09:2009:45

הנהלת העמותה- ח כספי וועדת ביקורת"דו09:4510:00

נעה בן עמיהקמת אתר לפיזיותרפיסט החוקר 10:0010:30

-חלוקת תואר עמית כבוד 10:3011:00

11:0011:30

ר פזית לוינסקי"יואורתופדיה  - 1מושב ר אילנה זילברשטין"יוגריאטריה  - 1מושב ר נעמה קשת"יוארגונומיה והנגשת הטיפול  - 1מושב 

בחינת  הגורמים המשפיעים על נכונות פיזיותרפיסטים לבצע דברת.אטיפול בתרגילים – השתלמות חוויתית לרופאי משפחה 

ורנר.פ' פרופ, דדי.דטיפול קבוצתי בכלל ועל קשישים בפרט 

הערכה  קינמאטית של תנועות רוטציה בגב תחתון בעמדות 

עמידה וישיבה זקופה ועם כיפוף מקסימאלי בגברים הסובלים 

משהראוי.ר י"ד', חאג.עמכאבי גב תחתון כרוניים לא ספציפיים 

השפעת מאפייני הפיזיותרפיסט על יכולתו להעריך את פוטנציאל מרון.סמה לפיזיותרפיה ולנגישות השירות לאנשים עם מוגבלות 

,  הורביץ.י, הורביץ.י, הלל.משיקום ההליכה של המטופל המבוגר 

שוגרמן.ר ה"ד, יונגר.א, בראל.ר ח"ד, אובוחוב.ר א"ד

שינויים במדדי נשיאת משקל ככלי מנבא פציעות בטירונים של 

בן .א, סבן.ל, גולדנברג.ר, קליין.ר, רובין.ח, מורן.אל "חיל הרגלים בצה

משה

כלים לאיתור ראשוני של גורמי סיכיון :  ארגונומיה בתעשייה

גייגר.יארגונומיים 

תפקוד קוגניטיבי ונפילות במבוגרים , הקשר שבין הליכה

, ברוזגול.מ, לגזיאל-טנצר.למחקר מעקב פרוספקטיבי ": בריאים"

הוסדורף.ג' פרופ, גלעדי.נ' פרופ, מירלמן.ר ע"ד, הרמן.ט

קלסיפיקציה חדשה לדירוג חומרת מחלת מפרק ניוונית של הברך 

מור.עהמבוססת על מדדי הליכה 

השפעת הגבלת הדריכה על מצבו ? דריכת מגע או אי דריכהפרג.אהכרח למטפלים בחברה מגוונת - הנגשה תרבותית 

בן ישראל.י, לוי.נהתפקודי של המטופל המבוגר לאחר שבר ירך 

- השפעת הוספת טיפול ידני לטיפול הסטנדרטי המקובל ב

plantar fasciitis. קלייחמן.ל, שעשוע.עמחקר בקרה אקראי

, ריבלין.מסוגיות הלכתיות בלימודים ובעבודה בתחום הפיזיותרפיה 

לבנון.א, יעקב.ת

How does the evidence inform exercise prescription for cervical 

disorders?  Prof. Gwendolen Jull

13:0014:00

ר יעל קרבס"יואורתופדיה  -  2מושב ר אסתי פנסו"יוחינוך ואתיקה  - 2מושב זיוה יזהר' ר דר"יונשימתי וקטועים  - 2מושב 

 Microprocessor)תוצאות ראשוניות של שימוש בברך ממוחשבת 

controlled knee)  מסוגGenium מיס'ח.ס, רווה.א, אברון.א, מרום.ע ,

דודקביץ.י, וקסלר ינאי.א

The use of simulation in clinical education in the musculoskeletal 

and cardiorespiratory fields – results of four RCTs  P rof .

Gwendolen Jull

כלל ניבוי קליני לזיהוי מטופלים עם כאב גב תחתון שיגיבו היטב 

ר "ד, שעשוע.ע, רבין.אעבודת תיקוף – לטיפול בתרגילי ייצוב מותני 

דיקשטיין.ר' פרופ, דר.ג

פיתרון תפור - התאמת פרוטזה ללא נשיאת משקל בקצה הגדם 

נוסינוביץ.ו (תיאור מקרה)לפי צרכים 

הדרכת סטודנטים לפיזיותרפיה - הפיזיותרפיסט כסוכן בריאות 

לוטן.מ" העצמת הורים"בפרויקט 
השפעת תרגול קבוצתי בהעדפה כיוונית לרוטציה על טווחי 

עוצמת הכאב ומשתנים תפקודיים בנבדקות הסובלות , תנועות

משהראווי.י' דר, שניר-סגל.ימכאבי גב תחתון כרוניים לא ספציפיים 

השפעת הישיבה על מדדי הנשימה במטופלים מונשמים כרונית 
מרקוס.א, ארד.ר, זלצמן.ק, כץ.ש

חשיבה ועשייה תכנית כוללנית : גם בישראל– אתיקה מקצועית 

להטמעת האתיקה בקרב קהיליית הפיזיותרפיסטים בישראל 
ענבר.נ, זילברשטיין.א

שימוש קליני : מקדם בריאות ומשפר איכות חיים– הפיזיותרפיסט 

במיומנויות אימון לבריאות והגישה המוטיבציונית להובלת 

קהלני.ההמטופל לשינוי בריאותי לטווח הארוך 

השפעת הטיפול הפיזיותרפי על חולשת שרירים הנרכשת בטיפול 

כרמלי.א, יוסף בראונר.אנמרץ 

שימוש בתוכניות ?  האם ניתן ללמוד אתיקה מצפייה בטלוויזיה

דוידוב.זטלוויזיה להוראת אתיקה בפיזיותרפיה 

מטרי של עמוד השדרה המותני והאגן -ניתוח מורפו

' פרופ, אבוליל.ס.(CT)מחקר דימות :  בספונדילוליסטזיס ניווני

משהראוי.ר י"ד,  בורנשטיין.ר י"ד,פלומן.י

 TOTAL FEMURהחלפת עצם הירך    : תיאור מקרה

REPLACEMENT איזנמן.ת, מואב.ר, עקל .מ

שימוש בצילום ומידע על מטופלים תוך חיסיון ושמירה על 

טילינגר.יפרטיותם הצגת נייר העמדה של וועדת האתיקה בנושא 

קבוצת טיפול למטופלות המאבחנות בתסמונת פיברומיאלגיה 
גרין שמאי.מ

15:4016:00

08:4009:00

09:0009:30
; הפחתת כאב ברכיים על ידי פעילות גופנית

ממדע בסיסי לטיפים מעשיים ? איך זה עובד
אמיר רובין

עמותה - אסיפה שנתית 09:3010:00

-ש יוספה דנציגר "ע- חלוקת פרסים 10:0010:15

10:1510:45The neck and headache  Prof. Gwendolen Jull

דבר הארגון10:4511:00

11:0011:30

ר עירית צדק"יואורתופדיה  - 4מושב ר דיצה גוטליב"יוניהול  - 4מושב ר רחלי ארד"יושיקום  - 4מושב 

 שבועות המשלבת 5ניסיון קליני בתכנית אימונים חדשנית בת 

, שמע.שתוצאות ראשונות – מסוע ומציאות מדומה לשיפור הליכה 

, גלעדי.נ' פרופ, וקסלר ינאי.א, שרעבי.ל, וך'קוז.ה, דורפמן.מ, ברוזגול.מ

מירלמן.ר ע"ד, הוסדורף.ג' פרופ

שימוש במודלים ליניאריים לאפיון של התנהגויות בעולם 

ק'פולצ.מ, פרנקו.י, בר אור.ע, לברן.יהפיזיותרפיה 

: מחקר בכנס פיזיותרפיה ארצי של העמותה לקידום הפיזיותרפיה

 single leg)תוצאות ראשוניות לבדיקת מהימנות מבחן מדרגה 

squat; SLS)  רותם לרר. נ, הרמן.ג, נקדימון.אבכנס רב משתתפים ,

אינשטיין.א

הלפרין  ' הצגת מקרה ודיון בהנחיית פרופ;  (' דק20)לירן ליפשיץ - טיפול שמרני בירך ;  (' דק20)אודי ראט -  פגיעות ירך 

 של הפיזיותרפיה בישראל13-הכנס הארצי ה
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הפסקה

Cאולם Bאולם Aאולם ר שולה האן"יומליאה 

13:00

בובט ומה שביניהם אליה פנטורין וישראל , מייטלנד- סדנא 

זבולון



השפעת אימון קוגניטיבי בחולי פרקינסון על הליכה וסכון 

מילמן.ר ע"ד,אוסדרוף.ג' פרופ, אטיאס. חלנפילות 

רם .טבדיקת אחידות בין מטפלים : רישום טיפולים בפיזיותרפיה

, שקד.ד, שניידרמן.א, לדין.י, תדהר.ד, נאור-שביט.ר, דויטשר.ד, גריסרו

סיטניק-מורנו.ס

 The management of acute whiplash – results of a clinical trial 
prof. Gwendolen Jull

ברץ.א,  גימון.ישיקום וקואורדינציות ההליכה לאחר שבץ מוחי 

גישות ותפיסות רופאי משפחה את הפיזיותרפיה האורטופדית 

לויפר.פרופ י, אתרוג.אבקהילה 

טיפול בתסמונת התעלה הקרפלית בשילוב טכניקות נוירודינמיות 

גבע.יומוביליזציה צוארית קדמית תיאור מקרה 

שיקום שליטה נוירומסקולרית במקרה של פגיעה עצבית פריפרית 

אנוש.שמתוך הבנה של תהליכים מוחיים 

לקחים ממבצע - ?האם הכול כשגרה ,פיזיותרפיה תחת אש 

ארבלי.ח" עמוד ענן"

, כאב, השפעת טיפול ביומכני מותאם אישית על מדדי הליכה

תפקוד ואיכות חיים בקרב אנשים הסובלים מכאב בקדמת הברך 
חיים.א, מור.ע

Heterotopic Ossification : שיפור הליכה והפחתה בכאב לאחר

רזניק.ג, קיבריק.אתיאור מקרה קליני : טיפול בגלי הלם חוץ גופיים

אימון איזו קינטי בטווח חלקי בשרשרת קינטית סגורה של הגף 

איילון.מ, דיקשטיין.ר, בנצור- קלה.מהעליון 

13:0014:00

ר עינת קודש"יוג "פ - 5מושב ר מיכל נעם"יוילדים  - 5מושב ר אפרת אריאל"יומערכות  - 5מושב 

הדרכה קבוצתית – דחיפות ותכיפות במתן שתן וקימה לילית 

קנול.צ, סבן–שרון.ת, גרהם.עלגיל הזהב 

, ניימן.נ AIMSהתפתחות מוטורית של ילדים עם תסמונת דאון לפי 

טננבאום.א, קסטיאל.י, וקסלר. ד.י, אדוארדסון.ש, איזנסטדט.א

סדנה להעלאת רמת הפעילות הגופנית  בקרב מטופלים 

סליטרניק .ע, לוינסקי.פסוכרתיים והפיכתם לפעילים באופן עצמאי 

בהשוואה , levator aniממצאים סונוגרפיים של פגמים  בשריר ה 

נוה -שיק.ליבנשים מבכירות , לבדיקה קלינית של שרירי ריצפת אגן

, יגל .ש' פרו, פומפ.ר ר"ד,  ליקה 'אנג.ר ב"ד, ולסקי .ר ד"ד, ליפשיץ.מ, 

כהן.ש

, הראל.י, שביט.א, לוטן.מפיזיותרפיה לילדים בספקטרום האוטיסטי 

בורשטיין.ש

   HbA1Cהשפעת פעילות גופנית בקבוצה על איכות החיים ורמת 

קהלני.הבקרב חולי סוכרת 

סחרחורת חזותית וליקוי בתיפקוד ! לא כל סחרחורת היא ורטיגו 

שיווי המשקל וחרדה , תנועות העיניים: המערכת הוסטיבולרית
דיקשטיין.כרמלי ר.א, דננבאום.א, פונג.ג, צור.ע

, עבודה משותפת של צוות חינוכי- פיזיותרפיה במסגרת חינוכית

הרף- סלע.אטיפולי ופרהרפואי 

ריצה על , ערכי נשיאת משקל ותבניות חלוקת המשקל בהליכה

, ברק.י, קפלן.י .מחקר מקורי. ועל רחפן אליפטי, הליכון, קרקע

וויטראוו.א, ניסקה.מ, פלמנוביץ.י

, תדהר.ד מקרים 30תאור - מרפאה לטיפול עצמי בלימפאדמה 

טאוורס.ר א"ד, סון'הודג.פ

שיקום פיזיקאלי - ילדים עם פגיעת חוט שדרה צווארי בחדר כושר

שלס.ס, ויצטום.רכדרך לחיים 

הקשר בין ייעוץ לפעילות גופנית בקרב חולי סוכרת וחולי לב לבין 

שאול.מביצוע פעילות גופנית בטווח הרחוק 

מהימנות ותוקף של מדידה עצמית לנפח גף עליון בנשים עם 

, לוירר-כץ.ר מ"ד, מורי.ט לימפאדמה שניונית לטיפול בסרטן השד

לוסטמן.ר א"ד

, יעקב.תשירותי פיזיותרפיה לבעלי ליקויי התפתחות בראי החוק 

כהנא.כ, בריל.מ

קהלני.הקידום בריאות ועידוד הליכה בקרב פיזיותרפיסטים 

הפסקת צהריים

 במאי22

11:30

14:0016:00

13:00


