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 2015דע -פיזיו
 א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה

 

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

 :אשר יתקיימו בנושאים שונים בתאריכים הבאים

 

 

 חידושים וסיעור מוחות: שיקום אורתופדי  -13.1.2015

 שיקום ילדים  -15.4.2015

 שיקום נוירולוגי  -30.6.2015

 

  :ב תכנית יום העיון הראשון "מצ, יות מפורטות של ימי העיון יישלחו בהמשךתוכנ

 "תחידושים וסיעור מוחו: שיקום אורתופדי"

 

 !למדריכים קליניים ההשתתפות ללא עלות

 .לחברי העמותה 10%הנחה של . שקל לכל יום עיון 50לפיזיותרפיסטים  השתתפות בעלות של 

 .ב טופס הרשמה"מצ, ראיהתשלום יגבה מראש דרך כרטיסי אש

  Uramac@tauex.tau.ac.ilU: הרשמה ותשלום במייל

 Uyossefm@post.tau.ac.ilU -משהראוי יוסףר "ד: לשאלות ובירורים נא לפנות במייל

 Umeravbaryoav@gmail.comU -מירב בר יואב' גב

 !אנא הזדרזו להירשם, מספר מקומות מוגבל

 !נשמח להשתתפותכם בכל הפעילויות

 יואב-מירב בר' גב, ר יוסף משהראוי"ד, לוירר-ר מיכל כץ"ד: הועדה המארגנת
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 2014נובמבר 

 "2015דע -פיזיו"
 סדרת ימי עיון שנתיים

 א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה

 חידושים וסיעור מוחות: ופדיתשיקום אור
 13.01.2015, יום שלישי

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

 התכנסות רישום ו : 08:00-08:45

 מנחה -ר יוסף משהראוי "ד :08:45-09:00
 א"אוניברסיטת ת, הפקולטה לרפואה, ס למקצועות הבריאות"ראש ביה, Uנילי טבק' פרופU : דברי ברכה

Uרלויר-ר מיכל כץ"דU ,א"אוניברסיטת ת, ראש החוג לפיזיותרפיה. 
 

09:00-09:45: Uר יוסף משהראוי"דU )PhD, BPT( ,א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה: 

 "ממחקר לקליניקה –היבטים דיאגנוסטיים בשיקום אורטופדי "   

09:45-10:30: Uר אלון קלרון"דU )PhD, BPT( ,א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה: 

 " היבטים קינמטיים ואורתופדיים של ריצה"   

10:30-11:15: Uה גרינבאוםמר צביקU )BPT, MSc( ,א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה, דוקטורנט: 

 "פנים-היבטים דיאגנוסטיים במעורבות עמוד השדרה הצוארי בכאבי ראש"  

 הפסקה : 11:15-11:45

11:45-12:15 : Uהרצאת אורחU :Uוילנאי -ר ענת לובצקי"דU)PhD, BPT( ,יורק-אוניברסיטת ניו, החוג לפיזיותרפיה: 

  "מתאוריה לפרקטיקה: אינטגרציה חושית בשיקום צעירים עם נקעים בקרסול": וידיאו הרצאת

כיצד לעודד חשיבה קלינית וקבלת החלטות אצל הסטודנט בשיקום : "פאנל מקצועי : 12:15-13:00
 "?האורטופדי במכון

 חברי הפאנל המקצועי : 
 א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה, )מנחה( -ר יוסף משהראוי"ד

 א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה, אסף הרופא, מנהלת מרכז קליני -נגה גל  ' גב
 א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה, בתל השומר, מנהלת מרכז קליני -  דניה חופי' גב
 א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה, מרכזת הדרכה  - בר יואב מירב ' גב

 שירותי בריאות כללית, מדריך קליני -מר פאר שקד 
 מכבי שירותי בריאות, מדריכה קלינית  -מירב קפלן ' גב

 א"אוניברסיטת ת, החוג לפיזיותרפיה', סטודנט שנה ד -מר עידן אשכנזי 
 

 ר יוסף משהראוי"ד: סיכום והמלצות :13:00-13:15
 !למדריכים קליניים ההשתתפות ללא עלות

ב טופס "מצ, דרך כרטיסי אשראימראש התשלום יגבה . לכל יום עיון שקל 50סטים  השתתפות בעלות של לפיזיותרפי
 !אנא הזדרזו להירשם, מספר מקומות מוגבל .הרשמהה

 .Ux.tau.ac.ilrama@taueU: הרשמה במייל                                                        
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 "חידושים וסיעור מוחות: "עיון שיקום אורתופדיליום הUטופס הרשמה 
 

 

 !ללא עלות –מדריכים קליניים 

 ח "ש 50עלות יום העיון 

 

 כל הקודם זוכה אנא הקדימו להירשם!! מספר מקומות מוגבל 
 

 :הסדרי הרשמה ותשלום
 .  התשלום בכרטיס אשראי בלבד

 Uramac@tauex.tau.ac.ilU –ל "מה באמצעות דואיש לשלוח את הטופס ההרש
 

 Uac.ilyossefm@post.tau.U -משהראוי יוסףר "ד -ל לפרטים נוספים בעניין התשלום ניתן לפנות

 Umeravbaryoav@gmail.comU -מירב בר יואב' גבאו 

 
 

 תעודת זהות' מס
 
 

 שם משפחה שם פרטי

 מיקוד
 
 

 רחוב מספר עיר

 מקום עבודה
 
 

 ניידטלפון ' מס
 

 בבית טלפון' מס

e-mail: 
 

 
 

 פרטי תשלום

    .  ז.ת_________ ____________________________שם בעל הכרטיס 
 

   / תוקף    אשראי  כרטיס 'מס

    ₪  50סכום לתשלום   ________)  הספרות אחרונות על גב  הכרטיס בפס החתימה CVV )3מספר קוד 
 

 ____________________@______________________________מייל למשלוח קבלה 
 

 . אשר כי הפרטים דלעיל הם נכוניםהנני מ
 

 _______________________חתימה                     _________________תאריך 
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