
 א"ת סאקלר, אוניברסיטת ש"ע לרפואה , הפקולטהסטייר סטנלי ש"ע הבריאות למקצועות הספר ביתהראשון של  השנתי הכנס

 בעיסוק לריפוי החוג, לפיזיותרפיה החוג ,לסיעוד החוג, בתקשורת להפרעות החוג

  א"ת אוניברסיטת, לרפואה הפקולטה, לולה אולם ,42.92..214', א יום

  !!!כל הקודם זוכה - מקומות מוגבלהמספר  - מותנית ברישום מראש כניסה חינם 

 ולשלוח במייל/פקס כדלקמן: מטה למלא את הטופס המצורףרישום: יש 

 טלפון לברורים פקס דוא"ל חוג

 (9.0)שלוחה  0-80.1598/9.0.אילנה:  ilanas@post.tau.ac.il .0-8082535  הפרעות בתקשורת

 ..80..0-3.דרורה:  DroraS@tauex.tau.ac.il .0-3..8291 סיעוד

 8.85..0-3.רחל:  RachelRA@tauex.tau.ac.il .0-3..1220 פיזיותרפיה

 ..19..0-3.חני:  HaniR@tauex.tau.ac.il .0-3..1100 ריפוי בעיסוק

  התכנסות   ..:1.-.5:0.
 בתקשורת להפרעות החוג ראש - רבין-קישון ליאת' פרופ: ר"יו פתיחה מושב

.1:..-.1:98  הכנס ר"יו – משהראוי יוסף ר"ד 
 לרפואה הפקולטה דקאן:  מקורי יוסף' פרופ  - :  ברכות 

 הבריאות למקצועות ס"ביה ראש: אהרנפלד מלכה' פרופ -
.1:98-.1-.8 

 אורח הרצאת
 מדידות לתוצאות מתכנון -ארגונית כאסטרטגיה בבריאות שוויון-ואי פערים צמצום 

 כללית בריאות שירותי, הראשי הרופא משרד, בריאות מדיניות תכנון מחלקת ומנהל למחקר כללית מכון מנהל . ר בליצר ר"ד 

 
 בעיסוק לריפוי החוג ראש - רצון נאווה ר"ד:  ר"יו ראשון מושב

.1:.8-9.:.8  ה  מודל בראי מחקר תחומי -האדם בריאות על מקצועית רב התבוננות-ICF 
  בעיסוק לריפוי החוג -. ל רוזנברג ר"ד

9.:.8-9.:28 

 
 בגרות ועד מילדות: ביד מוטורית ושליטה המוח 

 לפיזיותרפיה החוג  -. ד ליברמן ר"ד
9.:28-9.:.8 

 
 לסיעוד סטודנטים בקרב קליניות מיומנויות ביצוע איכות לקידום כאמצעי בסימולציות שימוש 

 לסיעוד החוג –רוזני ו., קלישק ש., לוז ש., נער א., מרקוס י., ד"ר חייקין ר. , .ח באליק ר"ד       
9.:.8-99:.8 

 
 שפה ברכישת מוקדמים תהליכים: לדיבור משמיעה 

 בתקשורת להפרעות החוג –. ל רבין-קישון' פרופ .,א סגל ר"ד
 קפה הפסקת .8-99:0.:99

 
 לפיזיותרפיה החוג ראש - ליברמן דריו ר"ד: ר"יו שני מושב

99:0.-99:8. 

 
 החיים במעגל השדרה עמוד ותפקוד מבנה 

 לפיזיותרפיה החוג -. י משהראוי ר"ד
99:8.-92:9. 

 
 מחשבים עובדי בקרב שלד שריר כאבי להפחתת טיפול תכנית יעילות של ממדית רב הערכה 

 בעיסוק לריפוי החוג -. נ רצון ר"ד .,י לבנון' גב
92:9.-92:0.  לשמיעה סכנה קיימת האם: נוער בני בקרב אישיים נגנים באמצעות למוזיקה האזנה? 

  בתקשורת להפרעות החוג –. ח ניק'מוצ' פרופ., נ אמיר ר"ד .,ר נאמן-קפלן ר"ד
92:0.-92:8.  היבטים בתפקודן של אימהות שכולות לילדים שנפטרו ממחלת סרטן 

 לסיעוד החוג – ד"ר מלקינסון ר., פרופ' קרוליק ת.בורץ ע., -ד"ר פלס
 צהריים הפסקת .90:0-.92:8

 
 לסיעוד החוג ראש - נוי-בר צביה ר"ד: ר"יו שלישי מושב

90:0.-90:8. 

 
 התערבות ופרויקט מצב תמונת: עבודה ומהגרי נמוך אקונומי-סוציו מיצב של בהקשר לשוניות יכולות 

 החוג -. ל רבין-קישון' פרופ.,  ש רבינוביץ ר"ד., מ לוי' גב., ע המבורגר' גב, .ש רוטשטיין-כהן' ; גב.ד רביד' פרופ., ר לוי' גב
 בתקשורת להפרעות

90:8.-9.:9. 

 
 מוגן בדיור מאושרת זקנה 

 לסיעוד החוג -.מ זיבצינר ר"ד., ד רובינשטיין ר"ד., ע רענן' גב., י שליש' גב., א גלברט' גב., מ יצחקי ר"ד
9.:9.-9.:0. 

 
  הקשר בין קשב לתפקוד מוטורי בילדים עם אבחנה כפולה של DCD  וADHD 

 לפסיכולוגיה החוג -. י פרופ' בר חיים גב' פודולי ת.,. בעיסוק לרפוי החוג –.גב' דניאל לד"ר ברט א., 
9.:0.-9.:8. 

 
 האבולוציה לאור החיים במהלך ההליכה השתנות 

 לפיזיותרפיה החוג –. ז יזהר ר"ד
  ונעילה סיכום ..:98-.8:.9
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 טופס רישום

 הכנס ראשון של בית הספר למקצועות הבריאות ע"ש סטנלי סטייר

 מקצועות הבריאות בחזית המחקר:

 האדם במעגל החיים' 'תפקוד

 החוג להפרעות בתקשורת, החוג לסיעוד, החוג לפיזיותרפיה, החוג לריפוי בעיסוק

 !!! מותנית ברישום מראש לכנס כניסה חינם

 כל הקודם זוכה!!!  -מספר המקומות מוגבל  
 

 ..:98 – .5:0, בין השעות: 42.92..214יום א', 

 אולם לולה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת"א

 

 שם פרטי +משפחה:_______________________________________________________

 

 כתובת:_______________________________________________________________

 

 מקום עבודה:___________________________________________________________

 

 טלפון:________________________________________________________________

 

 דוא"ל________________________________________________________________

 

 .ת תוך מסירת הפרטים הנ"לאו בפקס. ניתן להירשם גם טלפוני את הטופס רצוי לשלוח בדוא"ל

 

 טלפון פקס דוא"ל חוג

 (9.0)שלוחה  0-80.1598/9.0.אילנה:  ilanas@post.tau.ac.il .0-8082535  בתקשורתהפרעות 

 ..80..0-3.דרורה:  DroraS@tauex.tau.ac.il .0-3..8291 סיעוד

 8.85..0-3.רחל:  RachelRA@tauex.tau.ac.il .0-3..1220 פיזיותרפיה

 ..19..0-3.חני:  HaniR@tauex.tau.ac.il .0-3..1100 בעיסוקריפוי 

 

 אוניברסיטת תל אביב
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 בית ספר למקצועות הבריאות ע"ש סטנלי סטייר
 ,לסיעוד החוג, בתקשורת להפרעות החוג
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