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 2016דע -פיזיו
 החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א

 

 החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת ת"א, שמח להזמינכם לסדרה בת שלושה ימי עיון 

 :אשר יתקיימו בנושאים שונים בתאריכים הבאים

 

 

 אתגר בשיקום  -פגיעות ספורט  :24.12.2015

 התמודדות איכותית –זקנה פעילה  :14.3.2016

 פיזיותרפיה )גם...( למערכת האוטונומית  :02.6.2016

 

  ת של ימי העיון יישלחו בהמשך, מצ"ב תכנית יום העיון הראשון :תוכניות מפורטו

 "אתגר בשיקום: פגיעות ספורט"

 למדריכים קליניים ההשתתפות ללא עלות!

 שקל לכל יום עיון.  50לפיזיותרפיסטים  השתתפות בעלות של 

 התשלום יגבה מראש דרך כרטיסי אשראי, מצ"ב טופס הרשמה.

  ramac@tauex.tau.ac.ilהרשמה ותשלום במייל: 

 yossefm@post.tau.ac.il -משהראוי יוסףלשאלות ובירורים נא לפנות במייל: ד"ר 

 v@gmail.commeravbaryoa -גב' מירב בר יואב

 מספר מקומות מוגבל, אנא הזדרזו להירשם!

 נשמח להשתתפותכם בכל הפעילויות!

 יואב-לוירר, ד"ר יוסף משהראוי, גב' מירב בר-הועדה המארגנת: ד"ר מיכל כץ
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 2015נובמבר 

 "2016דע -פיזיו"
 סדרת ימי עיון שנתיים

 החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א

 אתגר בשיקום: פגיעות ספורט
 24.12.2015, חמישייום 

 (1אולם שלזאק, בניין לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א )כניסה משער מס' 

 תכנית:

 ת התכנסורישום ו : 08:00-08:45

 מנחה -ד"ר יוסף משהראוי  :08:45-09:00
 ראש החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א., רלויר-ד"ר מיכל כץ דברי ברכה: 

 
 (, מנהל רפואי מדיקס תל אביבMD) ד"ר יוני ירום :09:00-09:30

 אתיקה בשיקום פציעות ספורט: דילמה או סיסטמה?""  

 , החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א:(PhD, BPT) ד"ר יוסף משהראוי :09:30-10:00

  "!!!לא בכל מחיר גבי – בספורט תחרותי ילדים"  

 (, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א:PhD, BPT) ד"ר אלון קלרון :10:00-10:30

 " פעילות גופנית בחולי סרטן: אתגר אנושי"  

 טת ת"א:(, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיPhDד"ר יובל חלד ) 10:30-11:00

  תמס שריר במאמץ: פגיעה אקראית או נטייה טבעית?""  

 הפסקה: 11:00-11:30

 :החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א (,BPT, MScמר צאלי רייכרד ) : 11:30-12:00

 "ITBS"אתגרים והצלחות בשיקום 

 :החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א (, ,BPT, MScנטית)דוקטור גבע גב' נירית : 12:00-12:30

 "השפעת פעילות גופנית על כאב"
 

 :החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א(,  BPTמסטראנט,מר עידו דנה )  12:30-13:00

 ניתור תפקודי לפני חזרה תפקודית" –טאים ררצועה צולבת קדמית בספו"
 
 

 : ד"ר יוסף משהראויסיכום והמלצות :13:00-13:15

 !ם קליניים ההשתתפות ללא עלותלמדריכי
דרך כרטיסי אשראי, מצ"ב מראש לכל יום עיון. התשלום יגבה  שקל 50בעלות של סמלית לפיזיותרפיסטים  השתתפות 

 מספר מקומות מוגבל, אנא הזדרזו להירשם! .הרשמההטופס 
 .ramac@tauex.tau.ac.ilהרשמה במייל:                                                         
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  –ון פיזיודע עיליום הטופס הרשמה 

 "אתגר בשיקום: "פגיעות ספורט 
 

 

 ללא עלות! –מדריכים קליניים 

 ש"ח  50עלות יום העיון 

 

 מספר מקומות מוגבל !! כל הקודם זוכה אנא הקדימו להירשם
 

 הסדרי הרשמה ותשלום:
 שלום בכרטיס אשראי בלבד.  הת

 ramac@tauex.tau.ac.il –יש לשלוח את הטופס ההרשמה באמצעות דוא"ל 

 

 yossefm@post.tau.ac.il -משהראוי יוסףד"ר  -ל לפרטים נוספים בעניין התשלום ניתן לפנות

 meravbaryoav@gmail.com -גב' מירב בר יואבאו 

 
 

 מס' תעודת זהות
 

 

 שם משפחה שם פרטי

 מיקוד
 

 

 רחוב מספר עיר

 מקום עבודה
 

 

 ניידמס' טלפון 
 

 בבית מס' טלפון

e-mail: 
 

 
 

 פרטי תשלום

    .  _________ ת.ז______________שם בעל הכרטיס ______________
 

   / תוקף    אשראי  כרטיס מס'

    ₪  50סכום לתשלום   הספרות אחרונות על גב  הכרטיס בפס החתימהCVV (3 ________  )מספר קוד 
 

 ____________________@___________________מייל למשלוח קבלה ___________
 

 הנני מאשר כי הפרטים דלעיל הם נכונים. 
 

 חתימה _______________________                    תאריך _________________
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