רשימת תזות בפיזיותרפיה ,מסודרת לפי שנות הפרסום:
8991
מבחן מדרגות" כמדד להשפעת הפסקת הטפול הנוירו התפתחותי (שיטת בובט) בילדים הלוקים
בשתוק מוחין
בר-חיים ,סימונה
1998
0222
השפעת סדר מדידת התנועתיות הצוארית על ממצאי הבדיקות והדירותם בנבדקים בריאים
ורנר ,ויקטוריה
תש"ס 0222
מדידות תנועה צוארית אקטיבית מירבית ותת-מירבית בנבדקים בריאים
פרושנסקי ,תמרה
תשס"א 0222
Use of lower extremity orthoses after stroke
ברמן ,גנט Janet Berman --
2000
השפעת תרגול גופני יומי על מכשיר המסילה הנעה על תפקוד מוטורי של ילדים עם פגור בינוני-
עמוק
לוטן ,מאיר
תש"ס0222 ,
השפעת מספר טיפולי פיזיותרפיה על החלמה מתסמונת כתף "קפואה"
בן-עמי ,נועה
2000
:0228
השפעת הטיפול הפיזיותרפי על הדיוק והזריזות בילדים בני  6 - 5שנים
ישר ,תמר
תשס"ב0222 ,

מדידת השגיאה בשחזור מנח עמוד-שדרה צווארי במסלולי תנועה שונים ,בנבדקים בריאים
פדוה ,דניאלה
תשס"ב0222 ,
שחזור מנח אקטיבי של זוויות במפרקים שונים באנשים בריאים :האם קיימת נטייה לאחדות בדיוק
גביש ,איריס
2001
:0220
תרומת השימוש במכשיר  A.F.O.לשיפור ההליכה במטופלים לאחר אירוע מוחי :מדדי זמן-מרחק
ומדדים קלינים
גזית-גרינולד ,מירב
תשס"ב0220 ,
בקרת איכות בפיזיותרפיה
דויטשר ,דניאל
תשס"ב0220 ,
הדירות שחזור תנועה וביום הפחתת תנועה על רקע כאב בעמוד השדרה הצוארי אצל נבדקים עם
תסמונת צליפת שוט במצב כרוני
גל-אשל ,נגה
תשס"ג0220 ,
נבוי נפילות בקרב קשישים עצמאיים בקהילה בעזרה מערכת פוסטרוגרפית ומבחנים קליניים
בראון ,ריקי
תשס"ב0220 ,
רווחה ,תפקוד יומיומי ומצב רוח אצל קשישים לאחר אשפוז שקומי בעקבות אירוע מוחי :הערכה
 MDS - PACבאמצעות
אקשטין ,נאוה
תשס"ב0220 ,
השפעת פרוטוקול המדידה על הנעה מירבית ומבוימת של עמוד השדרה הצווארי
פנסו-זבלודובסקי ,אסתר
2002

אפיון הפרעות הליכה מרמה גבוהה בקשיש
הרמן ,טליה
2002
תנועתיות צוארית והדירותה אצל מטופלים הסובלים משנויים ניווניים של עמוד השדרה הצווארי
לפני התערבות כירוגית
שמיר ,בועז
2002
תוצאות השקום לאחר קבוע של שבר פרטרוכנטרי בצואר ירך על ידי PERCUTANEOUS
COMPRESSION PLATEבהשוואה לקבוע באמצעות  DYNAMIC HIP SCREWבקרב חולים קשישים
להב ,מירי
2002
מדידת רמת הדיוק הפרופריוצפטיבי הצוארי בשחזור המנח הניטרלי בהשוואה לשחזור נקודות
במרחב בנבדקים בריאים
קרן ,טליה
תשס"ב0220 ,
:2003
יעילות שלוב אמון מנטלי בטפול פיזיקלי קבוצתי של חולי פרקינסון
תמיר ,רות
תשס"ד0222 ,
שמוש במבחן ה -AIMSלהערכה מוקדמת של תפקוד מוטרי אצל פגים במשקל לידה נמוך מאוד
מרילוס ,שולי
תשס"ג0222 ,
מעורבות הפיזיותרפיסט בשימוש בטכנולוגיה תומכת לאנשים עם פיגור שכלי
כהנא ,כרמית
תשס"ג0222 ,
קשר בין תפקוד המערכת הווסטיבולרית ושברים בצוואר עצם הירך ,בעקבות נפילה ,בקרב אנשים
זקנים
צור ,עוז
תשס"ג0222 ,

הגבלת גירויים ראיתיים ושמיעתיים ושיפור קשר-בין-אישי עם פגים משפיעים על התפתחותם
המוטורית
בוקר ,ניצה
2003
Dynamic performance of the ankle rotators in patients following operative intervention for
malleoli fractures
שטינפלד-כהן ,יעל Yael Steinfeld-Cohen --
2003
השפעת התמיכה של שורש כף היד באמצעות סד גמיש ,בנשים הרות הסובלות מתסמונת התעלה
הקרפלית
הודס ,עדינה
תשס"ד0222 ,
סנדרטיזציה של כלי אבחון המיועד להערכה בילדים עם Developmental Coordination Disorder
בגילאי ארבע עד שמונה שנים
טלומק ,הילה
תשס"ד0222 ,
השפעת התרגול על חולים במחלת כליות סופנית ,המטופלים עם ACTIVE PASSIVE TRAINER
בהמודיואליזה
שימנה-קרמיזי ,גלית
תשס"ד0222 ,
גורמי סיכון מילדותיים להתפתחות אי נקיטת שתן במאמץ בנשים לאחר לדתן הראשונה
פלד ,סימונה
תשס"ד0222 ,
השפעת פעילות גופנית על  WELL-BEINGשל אנשים זקנים הלוקים בפיגור שכלי
ואקנין ,צביה זינגר
תשס"ד0222 ,
הקשר בין תגובות הניד האופטוקינטי בלידה לתנוחות המועדפת על ידי התינוק עד גיל שישה
חודשים והתפתחותו המוטורית בגיל שישה חודשים
מרמור ,רחל
2003

:0222
שימוש באולטרסאונד ככלי לאבחון שינויים בעצב המדיאני לאחר טיפול פיזיקלי בתסמונת התעלה
הכרפלית
 -- Schwimer, Etiשוימר ,אתי
2004
השפעת גריה מגנטית דרך הגולגולת של הקורטקס המוטרי על כאב כרוני ממקור מרכזי
 -- Zamir, Doronזמיר ,דורון
2004
מחלות לב וגורמי סכון למחלות לב בקרב עיוורים על רקע טראומטי
הולצמן ,שרית
2004
השפעת היפרפרונציה של כפות הרגליים על מנח האגן ,בעמידה
ח'מיס ,סאם
2004
מדדי חוזק איזומטרי של שרירי הצוואר בעת ביצוע מרבי ותת-מרבי מחקר הדירות ומאמץ בנבדקים
בריאים
 -- Gera, Ornaגרא ,אורנה
2004
Learning a motor skill in healthy and post-stroke adults: short and long term gains in the
)Functional Dexterity Test (FDT
עליון ,אורית Orit Elion --
2004
קשב ,הליכה והנטיה לנפילה בזקנים
שפרינגר ,שמואל
תשס"ה0222 ,
סכום במרחב ודיסקרימינציה של תחושת כאב
גבעון-מאיו ,רונית
תשס"ד 0222

השפעת גרוי שמעתי חצוני על דינמיקת ההליכה של חולי פרקינסון
לונטל ,ג'סטין
2004
הליכה על מסוע כקוצב חיצוני במחלת פרקינסון :השפעה על דינמיקת הליכה
פרנקל-טולדו ,סילבי
2004
הערכת הפעילות האלקטרומיוגרפית בגפיים התחתונות בתגובה לשינויים פתאומיים של משטח
הדריכה בקרב בריאים ובקרב נבדקים לאחר אירוע מוחי
נחום ,מרב
תשס"ה0222 ,
השפעת תנועות הגפיים העליונות על העלות האנרגטית בהליכה
בולוס ,ספירו
2004
השפעת עומס קוגניטיבי על דינמיקת ההליכה בקרב חולי פרקינסון
יוגב ,גלית
2004
ההשפעה על גרויים חשמליים על המיקרו והמקרו סירקולציה בגפיים התחתונים בחולי טרשת
עורקים הסובלים מצליעה סירוגית
בט ,ראובן
תשס"ד0222 ,
השפעת סדר הצגת הגירויים והמרווח הבין גירויי על תפיסת כאב
כץ ,מיכל
2004
דכוי כאב באמצעות גרוי מכאיב במקום אחר בגוף :השפעת המרחק בין הגירויים ,עוצמתם והפניית
תשומת הלב של הנבדק אל הגירויים
צדק ,עירית
תשס"ה0222 ,
השפעת תמיכה (פיזית או רגשית) על משתני ההליכה של מבוגרים עם הפרעות הליכה ממקור גבוה
הדר-פרומר ,מרב
2004

:0225
השפעת הטפול הפיזיותרפי על השגת אבני הדרך המוטוריות בתינוקות המאחרים בהתפתחותם
המוטורית ולוקים בגמישות יתר מפרקית
איטקין ,רינה מינץ
תשס"ה0222 ,
השוואת יעילות מערכת ביו-פידבק חדשה לשיקום הליכה ,לעומת פרוטוקול שקום סטנדרטי ,בחולים
אשר הונחו לדריכה חלקית
הרשקו ,אראל
תשס"ו0222 ,
חזק אחיזה מרבי ומבוים בבדיקה תקינת ובמבחן חילופים מהירים :מאפייני הדירות ,רגישות
וסגוליות
 -- Einav, Niraעינב ,נירה
תשס"ו 0222
השפעת ניתוחי עצמות בגף התחתון על העלות האנרגטית ועל מדדים תפקודיים בילדים הלוקים
בשתוק מוחין
 -- Amichai, Talyעמיחי ,טלי
2005
סף התחושה של מנח הכתף אצל נבדקים בריאים לעומת נבדקים לאחר פריקה ,לפני ואחרי ניתוח
 -- Behar, Ruthבכר ,רות
2005
ועל  SLRעל טווח כפיפת הירך במבחן הרמת הרגל ישרה  MHRהשפעת הסיבוב הפנימי של הירך
ההדירות בין הבודקים בנבדקים הסובלים מכאב מוקרן על רקע של דיסק מותני
גריסרו-רם ,טובה
גורמי סכון והשנויים לאורך זמן בהליכה ובתפקוד בחולים עם הפרעות הליכה מרמה גבוהה  -מחקר
פרוספקטיבי
הובר-מחלין ,ורד
2005
החוזק האיזומטרי של שרירי הצוואר אצל נשים בריאות בעת בצוע מאמץ מרבי ותת-מרבי
טל ,שלמה
2005

חש יפה לקור וכאבי גב תחתון בקרב עובדי מחסני קירור בישראל
 -- Dovrat, Evaדברת ,אוה
2005
השנוי במדדי הליכה ספטיו-טמפורליים וקינמטיים במהלך ההריון
אלבוים-גביזון ,מיכל
התשס"ה0222 ,
ההשפעה של תרגול מוקדם באופן על תפקוד מוטרי ושיווי משקל של חולים לאחר אירוע וסקולרי
מוחי
 -- Sender, Irisסנדר ,איריס
2005
השפעת גירוי הרעדה הניתן לשריר על מאפיינים דינמיים ונוירומוסקולריים בזמן כיווץ איזומטרי
מרבי
ברגר ,גניה
תשס"ה0222 ,
התפתחות מוטורית של פגים עם משקל לידה נמוך מאד וממצאים אה -נורמאליים קלים בסונר מוח:
מחקר עוקבת פרוספקטיבי
קלר ,איילת
2005
טפול ב"דליפת שתן בדחיפות" :האם קיים הבדל בין תוצאות הטיפול השיקומי והטיפול התרופתי,
בטווח הקצר ולאורך זמן ?
 -- Kafri, Racheliכפרי ,רחלי
2005
כאב כרוני באנשים לאחר פגיעת מוח טראומטית
בר-קול ,הדס
2005
מסורבלות מוטרית אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז
 -- Haimi, Malkaחימי ,מלכה
2005

:0226
כאב כרוני ורגישות לכאב בקרב נפגעי התסמונת הפוסט טראומטית
 -- Polad, Efratפולד ,אפרת
תשס"ו0222 ,
תגובות פיזיולוגיות בזמן מאמץ אצל גברים חולי שבץ מוחי קל עד בינוני
בוקאי-פינצ'וק ,שירלי
2006
הקשר בי ן כאב ,כאב מבוים ,טוחי תנועה וחוזק איזומטרי בעמוד השדרה הצווארי בקרב נבדקים
בריאים ומטופלים הסובלים מבעיות צוואריות
 -- Kalron, Alonקלרון ,אלון
תשס"ו0222 ,
ה שפעת תרגול קבוצתי על מדדים סנסומוטוריים ותפקודיים במטופלים בשלב החריף של תסמונת
צליפת שוט
 -- Sheetrit, Sharonשטרית ,שרון
תשס"ו0222 ,
ההשפעה של העמדה פסיבית על טונוס שרירי השוק ותפקוד הגפה העליונה אצל ילדים עם פגיעה
בנוירון המוטורי העליון
רותם ,חמדה
2006
הדירות מדידת חוזק איזומטרית של שרירי הירך בנבדקים לאחר ניתוחי החלפת מפרק ירך שלמה
וחצי שלמה
סולם ,ליאור נויהאוז
תשס"ו0222 ,
התאמה מוקדמת של תותבת מסוג לקטועים דרך השוק Air-Limb
קריסטל ,ענת
2006
הדירות מדידות על-קולי של סטרוקטורות אנטומיות באגן הקטן והקשרן לתפקוד שרירי רצפת האגן
ולאיכות החיים בנשים הסובלות מדליפת שתן
גוטליב ,דיצה
2006

Objective evaluation of quality of motion based on extrinsic hand kinematic characteristics
during three-dimensional movements with constant radius of rotation
קרסובסקי ,טל Tal Krasovsky --
2006
Investigation of the recruitment patterns of homologous muscles during unilateral movement
in hemiparetic subjects by means of electromyography
ברטור ,גד Gad Bartur --
2006
הדירות ותקפות מדידות טווחי תנועה פרונטליים של עמוד השדרה המותני בנבדקים בריאים
ובמטופלים הלוקים בכאב גב תחתון
קושניר ,אירנה
2006
המצאות פציעות בקרב צעירים במועדוני כושר  -קשר לדפוס הפעילות
וילנאי ,ענת
תשס"ז0222 ,
חקירת הרזולוציה המרחבית של מערכת הכאב בארבעה אזורי הגוף
בריר-צבי ,נורית
2006
השפעת אמון ביתי מכוון מטרה על תפקודי נידות בקרב ילדים לאחר חבלה מוחית בינונית וחמורה
שנה ומעלה לאחר הפגיעה
איזנשטין ,עציונה
2006
הערכת שווי משקל בחולים לאחר ארוע מוחי  -התאמת מבחן הושטת יד לישיבה
פישר ,איריס
תשס"ו0222 ,
ה דירות מדידות סף כאב ללחץ בבצוע כן ובבצוע מבוים במטופלים הלוקים בתסמונת צליפת שוט
כרונית
הנדלזלץ-פרג ,שירלי
2006
הקשר בין תפקוד מיני לאיכות חיים ומצוקה נפשית בקרב נפגעי חוט השדרה
פאר-ארזי ,ענבל
2006

:0222
השפעת האימון ב"אופני-פטרה" על יכולת ההליכה של ילדים עם שיתוק מוחין
לוין-יוגב ,רויטל
2007
יצירה והשתנות סינרגיות שריריות כתגובה לתנועתיות במקצבים משתנים
שור ,אילנה
2007
השפעת הטיפול בהזרקת רעלן הבטולינום בשילוב עם גבסים על ההליכה של ילדים הלוקים
בשיתוק מוחין  /ענת גרשון
 -- Gershon, Anatגרשון ,ענת
תשס"ח0222 ,
השפעת תרגול ,על ידי גירוי שמיעתי קצבי ,בישיבה על דינאמיקת ההליכה של חולי פרקינסון
 -- Frenkel, Mayaפרנקל ,מאיה
2007
השפעת שילוב העמדה ותנועה במרחב על תחלואה משנית ,תפקודים מוטורים ותפקודים חברתיים
בילדים עם שיתוק מוחין חמור בגילאים  2-82שנים
 -- Eisenberg, Sharonאייזנברג ,שרון
2007
חוזק וגמישות שרירי הירך ,בשחקני כדורגל הלוקים בכאב כרוני במפשעה :מחקר איזוקינטי
השוואתי  /לירן ליפשיץ
 -- Lifshitz, Liranליפשיץ ,לירן
תשס"ח 0222
- Developmental coordinationהקשר בין גורמי סיכון סב-לידתיים ובגיל הינקות לבין לקות ב
בילדים בגילאי  5עד  6שנים Disorder
 -- Riwkes, Ma'ayanריבקס ,מעין
2007
The relationship between participation in sports activities and physical measures and the
frequency of bleeding in severe hemophilia patients
טיקטינסקי ,רחל Rachel Tiktinsky --
2002

טיפול לימפתי קבוצתי במים בקרב נשים הסובלות מלימפאדמה לאחר ניתוח להסרת גידול בשד:
מחקר מבוקר אקראי
 -- Tidhar, Doritתדהר ,דורית
2007
שינויים בעוצמת כאב בתגובה לגירוי מכאב ממושך :השפעת עוצמה ושטח הגירוי
 -- Amiram, Drorעמירם ,דרור
תשס"ז0222 ,
אי-ספיקת חוזק שרירי בכיווץ איזומטרי ,קונצנטרי ואקצנטרי במטופלים הלוקים בפגיעות ממושכות
של הברך :מחקר השוואתי
צמח ,לאה
2007
השפעת האימון ומספר הגירויים על ערך והדירות של מדידות הסך לכאב תרמי
 -- Lubov-Eyar, Libbyלובוב אייר ,ליבי
תשס"ח 0222
 Triggerהדירות ותקפות של מדדים סנסורים ,מוטוריים ,תפקודיים ואנטומים להערכת חומרת
Finger
כ"ץ ,דורית
2007
התהליכים המביאים לתפיסת איכות הכאב
ספיר ,מרי
תשס"ז0222 ,
שינויים בקואורדינציה בין-שרירית במחקר של מטלה כפולה :השפעה של מטלה מנטאלית על
היציבה אצל נבדקים בריאים
אורון ,שולמית
2007
מאפיינים מוטוריים של הצוואר בקרב מטופלים הלוקים בהמיפלגיה
לוינטל ,צאלה
2007
מעקב אחר התפקוד המוטורי של ילדים בגיל  2-5שנים אשר אובחנו בשנת חיים הראשונה כלוקים
בהיפוטוניה שפירה ואיחרו בהשגת אבני דרך
 -- Abas, Ayalaאבס ,אילה
תשס"ט0222 ,

 Contraversive Pushing Syndromeהשפעת אדפטציה לפריזמה בחולים לאחר שבץ מוחי עם
 -- Niv, Daphnaניב ,דפנה
2008
- Contraversive Pushing Syndromeהשפעת גירוי ויברציה לשרירי הצוואר בחולי שבץ הלוקים ב
לב ,שני
2008
הבדלים באופן חלוקת המשקל על כפות הרגליים בזמן קימה מישיבה לעמידה באנשים בריאים,
בקבוצות גיל שונות
 -- Asis, Yonatעסיס ,יונת
תשס"ח0222 ,
בנבדקים עם כאב גב תחתון כרוני בהשוואה לבריאים  Repositioning Errorמאפייני
 -- Evron, Ilanitאברון ,אילנית
2008
 Developmentalהערכת תפקוד מוטורי של ילדים בני  1שנים שאובחנו בגל  5-6שנים עם
Coordination Disorder
 -- Zin, Sandraצין ,סנדרה
2008
השפעת עומס קוגניטיבי על מהירות ודינאמיקת ההליכה בקרב חולי פרקינסון ראשוני מתקדמים
"וללא "קיפאון בהליכה
 -- Dagan, Kobyדגן ,קובי
2008
בקרב נפגעי חוט שדרה החיים בקהילה בהשוואה לאוכלוסייה -IADLבדיקת רמת פעילות פנאי ו
בריאה
 -- Gal-on, Iditגל-און ,עידית
תשס"ח 2008,

קשר בין תנועות עמוד שדרה צווארי ומבדקים נוירודינמיים בנפגעי "צליפת שוט" בשלב התת-חריף
 -- Ben Bassat-Ais, Rotemבן בשט-אייס ,רותם
2008

השפעת כפפת משוב ביולוגי על תפקוד אקטיבי של כף יד ואצבעות למטופלים לאחר שבץ מוחי
 -- Avshalom, Yonathanאבשלום ,יונתן
תשס"ח0222 ,
השוואה בין השפעת תרגול בקבוצות פיזיותרפיה לבין השפעת אימון הליכה במטופלים לאחר אירוע
מוחי החיים בקהילה
 -- Lavi-Nissan, Liatלביא-ניסן ,ליאת
תשס"ח0222 ,
תוכנית אימון אירובי מוקדמת לחולים לאחר אירוע מוחי איסכמי קל
 -- Toledano, Adiטולדנו ,עדי
תשס"ח0222 ,
השפעת מיקוד הקשב והשפעת מידת המשמעות של הפעילות ,על הלמידה המוטורית בקרב
מבוגרים בריאים
 -- Harel, Sharonהראל ,שרון
תשס"ט 2008,
חקירת האספקטים המרחביים של תופעת "אשליית הגריל"
 -- Sheraizin, Anatשראיזין ,ענת
2008
חקירת סיכום במרחב של כאב-חום בעור שעיר וחלק באמצעות מדדים פסיכופיזיים
ואלקטרופיזיולוגיים
 -- Raz Shahar, Nettaרז שחר ,נטע
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 D.O.T. I.פיתוח כלי לתיעוד יישום ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק
 -- Hamudot, Veredחמודות ,ורד
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סיווג ילדים מאובחנים עם ליקויים בתפקוד מוטורי :מידת הסכמה בסיווג בין שני מבחנים
סטנדרטיים
 -- Karduner, Lianaקרדונר ,ליאנה
2009

מידת השפעת הפעילות המוטורית הפאסיבית בפגים על קצב התפתחותם ועל מניעת רככת עצם
 -- Yabo, Michalיאבו ,מיכל
2009
שרידות ותפקוד ארבע שנים לאחר שבץ מוחי :מחקר עוקבה היסטורי פרוספקטיבי בתת אוכלוסייה
 NASIA 2004מתוך
גדידי ,ורד
2009
התפקוד המוטורי בילדים לאחר פגיעת ראש טראומטית הסובלים מהפרעת קשב ,עם וללא שימוש
-Methylphenidateב
 -- Ron-Baum, Aravaרון-באום ,ערבה
2009
חקירת הפרופיל התחושתי בנפגעי חוט שדרה לצורך חיזוי הסיכון לכאב מרכזי
 -- Enosh, Shavitאנוש ,שביט
2009
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השפעת תרגול קבוצתי בישיבה על מדדים סנסומוטוריים ותפקודיים בנשים הסובלות מכאבי גב
תחתון כרוניים לא ספציפיים
בלדב ,נועה
2010
תפיסת כאב בקרב ספורטאי טריאתלון
 -- Geva, Niritגבע ,נירית
2010
דפוס משתני מרחב וזמן בהליכה אצל חולים במחלה ריאתית חסימתית כרונית  COPDובקרב
נבדקים בריאים
 -- Hofi, Daniaחופי ,דניה
2010
שונות קצב לב אצל אנשים בשלב התת חריף לאחר אירוע מוחי :יציבות ותגובה לנשימה קצובה
ופעילות
 -- Ginzburg, Polinaגינזבורג ,פולינה
2010

תפקוד מוטורי בילדים בני  5-6שנים כולל אשר נחשפו בינקותם לחסר בתיאמין
- -- Harel, Yael, 1971הראל ,יעל2722 ,2010
שונות קצב הלב אצל נשים עם תסמונת שלפוחית השתן הרגיזה
 -- Ben Dror, Inbalבן-דרור ,ענבל
2010
השפעת  Subthalamic nucleus deep brain stimulationעל הליכתם של חולי פרקינסון בזמן ביצוע
של Dual Task
 -- Seri-Fainshtat, Elirazסרי-פיינשטט ,אלירז
2010
ה שפעת ניתוח בטן באמצעות חתך אורך על חוזק שרירי הבטן של החולים בסרטן המעי הגס
 -- Paiuk, Irenaפאיוק ,אירנה
2010
The effect of first ballet classes in the community on various postural parameters in young
girls
מולר ,אנה Anna Moller --
2010
הערכה השוואתית של הדירות הבדיקה הפוסטרוגרפית ובדיקת ה  - FSSTאצל פגועי ראש חבלתיים
ונבדקים בריאים
 -- Bassist, Yifatבסיסט ,יפעת
2010
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יציבות ותוקף דירוג תחושת מאמץ על ידי סולם  OMNIבקרב ילדים טיפוסיים לגילם
 -- Stern, Nuritשטרן ,נורית
2011
השפעת גירוי תחושתי ע"י וויברציה בכף הרגל על מדדי שיווי משקל במטופלים בשלב התת-חריף
לאחר אירוע מוחי
 -- Eshet, Adiעשת ,עדי
2011

חקירת המרכיב בכאב כתף כרוני בקרב המיפלגים
 -- Rivel, Michalריבל ,מיכל
2011
הדמיה גאומטרית תלת ממדית של הגו בנערות ונערים הסובלים מעקמת אידיופטית :הדירות
הממצאים והשפעת התערבות בשיטת שרוט
 -- Stoler, Sariסטולר ,שרי
2011
מדדי חוזק וסבולת איזוקינטיים ואיזומטריים של מישרי ומכופפי הברך בכדורגלנים בגילאי 86-82
 -- Soroka, Avihaiסורוקה ,אביחי
2011
Exercise and breast cancer related lymphedema: the effect of muscle group exercised and
exercise sequence on volume of swollen and contra lateral arms
ברכה ,ג'יליאן Jillian Bracha --
2011
הדירות ממצאי טווח תנועה וחוזק שרירי הסיבוב וההרחקה של הירך בחולי מחלה ניוונית של מפרק
הירך ובנבדקים בריאים
 -- Lipsky, Efratליפסקי ,אפרת
2011
השפעת תוכנית אימון הליכה בעצימות בינונית על יכולת תפקודית של אנשים הסובלים מכאבי גב
תחתון כרוניים
 -- Shnayderman, Ilanaשניידרמן ,אילנה
2011
השפעת תרגול קבוצתי בשכיבה על טווח תנועה בגב התחתון ,רמת כאב ותפקוד בנבדקות
הסובלות מכאבי גב תחתון כרוניים לא ספציפיים
 -- Naddaf, Nedalנדאף ,נידאל
2011
השפעת תוכנית אימון-גופני בקורס מדריכות אמון-גופני צה"לי על מדדי חוזק וסבולת איזוקינטיים
לשרירי הפשיטה והכפיפה של הברך
 -- Abeshitz, Noamאיבשיץ ,נועם
2011

על מדדי ההליכה בקרב מטופלים לאחר שבץ מוחי קל עד בינוני Dual Task -השפעת פיצול קשב
קשה
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