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  :שמחים להזמינכם ל" אקטיביקס"ו "בני ציון"מכון הפיזיותרפיה במרכז הרפואי 
 

  ה העולמי המובילל עם המומח"יום עיון בינ
  

Dr. Robert Donatelli PT, PhD, OCS 
  

  פתופיזיולוגיה ומכניקה של הכתף -שיקום כתף 
Pathophysiology & Mechanics of the Shoulder  

  
  

 

  

   20.12.11, ום שלישיביך יום העיון ייער
08:30-13:15  

  .חיפה, 47גולומב ' רח - "בני ציון"המרכז הרפואי 
  )7קומה (אולם כינוסים 

  

ל לשיקום פציעות ספורט בכלל "הנו פיזיותרפיסט מומחה בינ) PT, PhD(ר דונטלי "ד
קהל הרחב בכלל עם ניסיון קליני של שנים ארוכות של טיפול ב,  ופציעות כתף בפרט

ר דונטלי הוא המחבר והעורך של עשרות "ד. ספורטאים מהמובילים בעולםבפרט בו
 1' הנחשב לספר מס" Physical Therapy of the Shoulder "מאמרים ושל הספר 

  !)שנה 25ב /  5יוצא כעת במהדורה (ב במסגרות ללימודי המשך "בארה



             

 info@activix.co.il  * www.activix.co.il , 2447332-072: פקס*  2501440-072: טל*  "אקטיביקס"
  
  
  

אקטיביציוד  קינזיולוגי- טייפ רפואי לשיקום
 מערכות אימון מתקדמות  מכשיר שיקום מתקדם

 רפואת ספורטהמובילים ב מכשירי כושר

  
  
  

  :* תכנית יום העיון
 
08:30-09:00 Registration 
 
09:00-10:00 The shoulder force couple mechanics 
 

 
10:00-11:00 The seven test of glenohumeral rotation  
 
11:00-11:15 Break 
 
11:15-12:15 Rotator cuff exercises how to achieve dynamic stability  
 
12:15-13:15 Manual therapy in the treatment of subscapularis dysfunction and glenohumeral 

capsular restrictions 
 
13:15  Adjourn 
 
The lecture will include a presentation, videos and live demonstrations 

  
  !התכנית כפופה לשינויים* 
  
  

  .072-2501440לפרטים התקשרו   .בפקס "אקטיביקס"ההרשמה ישירות מול חברת  : מחיר ורישום
  

לקידום  עמותה ההרשמה חבר 
  הפיזיותרפיה

  מחיר רגיל הרשמה 

225  ₪  250  ₪  

  

  .מ"המחירים לא כוללים מע .פתיחת יום העיון מותנית במינימום משתתפים

  !מספר המקומות מוגבל -ם הקדימו להירש

  
מחבר עשרות מאמרים ומספר ספרים בנושא פציעות ספורט וביניהם הספר , ר דונטלי"ד: על המנחה

"Physical Therapy of the Shoulder" , משמש מנהל מקצועי של קליניקת פציעות ספורט ובניית
זיותרפיסט בסבב הגולף ר דונטלי עבד כפי"ד. ב"ארה, שיפור ביצועים בלאס וגאס/תכניות אימון

ושימש כיועץ פיזיותרפיה למספר קבוצות בייסבול מקצועניות כגון ) PGA ,LPGA(ב "המקצועני בארה
Montreal Expos, Philadelphia Phillies and Milwaukee Brewers . לאורך השנים טיפל בשורה

הוא היה . רופה והמזרחאי, ב"ר דונטלי מרצה ברחבי ארה"ד. MLB -ו  NBA ,NFLארוכה של שחקני 
ולבד מהטיפול  )בעשירייה הראשונה בעולם בטניס(שנים  8הפיזיותרפיסט האישי של אנדי רודיק 

ח מפורטים "קו(הוא פיתח עבורו תכניות אימון לחיזוק וכושר בטרום ובמהלך העונה , בפציעותיו
  .בתחתית הדףאנא ראו לעיון בקורות חיים מפורטים  ).להלן
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  072-244-7332לשלוח לפקס  – מה ליום עיוןטופס הרש

  פתופיזיולוגיה ומכניקה של הכתף: שיקום כתף
Pathophysiology & Mechanics of the Shoulder  

  

Dr. Robert Donatelli PT, PhD, OCS 
  08:30-13:00 - 20.1.12, יום שלישי

  )7מה קו(אולם כינוסים  .חיפה, 47גולומב ' רח -" בני ציון"המרכז הרפואי 

  

   ______________________ :מקצוע_______________________ . ז.ת____________________ : שם מלא

_______________ : בית' טל__ ______________:עבודה' לט__________________   : תפקידומקום עבודה 

  _______________ ______: סלולרי

  _______________________________________: מלאה כתובת_  __________________________ : קספ

  ____________________________@_________________________: !)באותיות גדולות(ל  "דוא
  

  נא לסמן: מחירים
   מחיר לחברי העמותה לקידום הפיזיותרפיה )מ"לא כולל מע(₪  225 
  מחיר רגיל )מ"לא כולל מע(₪  250 

  

  יחידות ומעלה 2הנחה על רכישת  %01, )מ"לא כולל מע( ליחידה$ DVD: - 30/ ת להזמין ספר /מעוניין
 BOOK: Bare Minimum Shoulder Donatelli Method - Assessment & Treatment  
 BOOK: Bare Minimum Lower Kinetic Chain Donatelli Method - Assessment & Treatment 
 DVD: Shoulder Subscapularis Syndrome (Patient Case) - Evaluation & Manual therapy 
 DVD: Post-op Exercise Program for Rotator Cuff Repair 
 DVD: Evaluation and Exercises - Isolated Strength training, Balance and Stabilization for the Hip 

and Trunk 
  

  ".אקטיביקס"ההרשמה ישירות מול  .ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש
  

 9192. ד.לכתובת ת) למוטב בלבד" (מ"אקטיביקס בע"ק לפקודת 'או צ) להשלים פרטים מטה(בכרטיס אשראי  :תשלום
  .קבלות יימסרו ביום תחילת הקורס. 46910כפר שמריהו 

  
מותנית במינימום יום העיון פתיחת . 7332-244-072ר חתום בפקס למספאנא שלחו את הטופס הזה : רישום

  .לא יהיה ניתן לבטלרישום הלאחר לאור הזמן הקצר שבין הרישום ליום העיון  –סליחה  .משתתפים
  

  : רטי תשלוםפ - למשלמים באשראי 
                  אקספרס     .מא  מסטרכארד/ ישראכרט ויזה  : מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו, מ"אני הח

    ____/ ____  תוקף________            / ________ / ________ / ________  הכרטיס ' מס
  ______)  ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3(ספרות ביקורת  3

  _____________________ . ז.ת פרמס_ ___________________________________: בעל הכרטיסשם 
ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו צוינו , בחתימתי להלן אני מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמה

אני מסכים לכך כי קבלת טופס זה בפקס אצל החברה ישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ואישור .  לעיל
  .חיוב כרטיס האשראי

  
  ___________: ךתארי     __________________________: החתימ

  
איננו אחראים לנזקים ישירם או עקיפים . לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון ייתכנו קשיים ואף ביטול: הערה* 

ת הבלעדי על יישום /כאיש מקצוע הנך האחראי. נסיעות ועוד, לרבות בגין ימי חופשה, שעלולים להיגרם לנרשמים
    .קות הנלמדות במסגרת מקום העבודה שלךהטכני
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 PhD ,DR. ROBERT DONATELLI, PT  –קורות חיים מפורטים 
  

  
  

Dr. Donatelli is presently part of a team that will be consulting with the Chinese National Training Center in 
Beijing China. They will be working with 14 Olympic teams in the rehabilitation of injuries, development of 
prevent programs and the initiation of sports performance enhancement programs over the next four 
years. 
 
Since May of 2001 to 2008, Dr. Donatelli has been the physical therapist working with Andy Roddick –
ranked in the top 10 on the ATP tour. Responsibilities include evaluation of Andy’s injuries and 
development of in season and off-season conditioning and strengthening programs. 
 
Dr. Donatelli was the Director of Medical Services for the Champions Tennis Tour (over 35 professional 
tennis players) that was also the Masters Tour for ATP 1995-2001. Responsibilities included: organization 
and treatment of musculoskeletal injuries sustained by the tennis professional playing on tour. Coordinate
medical services with local physicians to provide medical coverage for the players. Jimmy Conners and 
John MacEnroe were among the players on the Champions Tennis Tour. Physical Therapist for the ATP 
tour, Mexico City and the Lipton ATP tennis tournaments in 1996, Germany Open 1997, AT&T Challenge 
in Atlanta 1985-1999. 
 
From January 2004 Dr. Donatelli has worked on tour with the PGA for 6 months. For the past two year Dr. 
Donatelli was responsible for the development a performance enhancement program for the PGA players. 
In 2007 Dr. Donatelli traveled on the LPGA tour for two weeks and has worked with several professional 
golfers including Natalie Gublis, Amy Hung, Kim Hall and Fred Funk. 
Dr. Donatelli served as a member of the PBATS (Professional Baseball Athletic Trainers Society) 
Research Committee from 1996-2001. In addition, he has served as a physical therapy consultant to the 
Montreal Expos, Philadelphia Phillies, and Milwaukee Brewers baseball teams. 
 
Dr. Donatelli has worked with numerous professional athletes including Marquis Grissom (San 
Francisco Giants), Michael Barrett (Chicago Cubs), Brian Jordan (Atlanta Braves), Dale Murphy (Atlanta 
Braves), Tony Armis (Montreal Expos), Terrance Newman (Dallas Cowboys), Matt Stenchcome (Tampa 
Bay Buccaneers), David Riske (Milwaukee Brewers), Tyronn Lue ( Orlando Magic) Dahntay Jones 
(Indiana Pacers), Tayshaun Prince ( Detroit Pistons) Marcus Banks (Toranto Rapers), Al Harrington (New 
Knicks) and many more. 
 
Dr. Donatelli has published three textbooks – Physical Therapy of the Shoulder 5th Ed, Orthopedic 
Physical Therapy 4thed Biomechanics of the Foot and Ankle 2nd Ed and Sports Specific Rehabilitation 
1st. Dr. Donatelli has published over 25 articles in peer review journals. 
 
Dr. Donatelli lectures throughout the United States, Canada, England, Iceland, Ireland, China, 
Scotland, Australia, and lectured at the Swedish Foot and Ankle Society. Dr. Donatelli has been the 
keynote speaker for the Romanian Physical Therapy Association for 2003 – 2007. Dr. Donatelli has been 
invited to speak in Italy, in 2010, at the International Conference on Manual Therapy and Exercise. 
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Specialty: Physical Therapist 

 

Subspecialties: Certified Orthopedic Specialist 

 

 

Education and Experience: 
 
Undergraduate Degree- Long Island University 

Master's Degree- Adelphi University 

PhD in Physical Therapy- New York University 

Doctoral Degree- Walden University 

Professional Affiliation: 
Robert Donatelli, PhD, PT, OCS serves as a: 
.   National Director of Sports Specific Rehabilitation 
.   National Director of Performance Enhancement Programs 
.   Physical Therapy Consultant- Chinese Olympic National Training Center, Beijing China 
.   Former Director of Medical Services- Champions Tennis Tour 
.   Physical Therapist- Andy Roddick (2001-2008) 
.   Physical Therapist- PGA and LPGA Tour, 2004 
.   Research Committee- Pro. Baseball Athletic Trainers Society, 1996-2001 
.   Physical Therapy Consultant- Montreal Expos Baseball Team 
.   Physical Therapy Consultant- Philadelphia Phillies Baseball Team 
.   Physical Therapy Consultant- Milwaukee Brewers Baseball Team 

 

Selected Publications: 
Published Textbooks: 
Physical Therapy of the Shoulder, 5th Edition 
Orthopedic Physical Therapy, 4th Edition 
Biomechanics of the Foot and Ankle, 2nd Edition 
Sports Specific Rehabilitation, 1st Edition 
Published over 25 articles in peer review journals 

Selected Presentations: 
Lectures throughout the United States, Canada, England, Iceland, Ireland, China, Scotland, Australia. 
Lectured at the Swedish Foot and Ankle Society, Keynote speaker for the Romanian Physical Therapy 
Association for 2003-2007 

  


