הכנס השנתי השני
לתזונה ,מאמץ גופני ואימון
יום שני 4 ,באפריל  .2016מרכז הכנסים וואהל סנטר ,אוניברסיטת בר אילן
עמיתים וידידים יקרים שלום,
אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי השני לתזונה ,מאמץ גופני ואימון .בריאות מאחדת מגוון תחומים ובניהם תזונה
ופעילות גופנית .המחקר העדכני בנושאים אלה מטרתו לקדם בריאות ,למנוע מחלות ולשפר הישגים גופניים .השילוב
בין פעילות גופנית ותזונה מותאמת חשוב לכלל האוכלוסיה ומקבל משנה תוקף בקרב ספורטאים הנדרשים למקסם
את יכולתם הגופנית.
הכנס השני לתזונה מאמץ ואימון גופני מאחד בין תחומי עניין אלה ונותן במה לאנשי מקצוע בתחומי הדעת הטיפולי
רפואי והספורטיבי .מטרת הכנס היא לקשור בין האימון הגופני והתזונה להשגת בריאות וביצועים אופטימליים בכל
שכבות הגיל ולתרגם את הצד המדעי לכלים יישומיים בשטח.
הכנס יעסוק בין השאר בנושאים הבאים:
•חלבונים ופעילות גופנית – כמה מתי ואיזה?
•סוגיות ושיטות אימון מתקדמות בהיפרטרופיה.
• EMSהאמת המדעית מאחורי השיטה.
•צרכי הנוזלים והמלח בפעילות גופנית.
•התנגדויות לטיפול ואימון וכיצד להתמודד איתן.

•גנטיקה והצלחה ספורטיבית – עידן חדש לפנינו?
•תוספי תזונה – האם אכן מוסיפים?
•מה אוכלים האלופים – המלצות עדכניות לספורטאי המקצוען.
•האם לפילאטיס ולתרגיל ה ,deadlift-יתרון בשיקום כאבי גב?
•ועוד

אורחי הכבוד בכנס יהיו פרופסור רון מוהן מאנגליה ,מומחה לתזונה ופיזיולוגיה של המאמץ ,חבר בכיר בחברה
האמריקאית לרפואת ספורט ( ,)ACSMיו"ר ועדת תזונת ספורט מטעם הוועד האולימפי הבינ״ל ,כתב מספר ספרים
בנושא תזונה ומאמץ ,עורך כתבי עת מדעיים ובעל פרסומים אקדמיים רבים .ד"ר סוזן שריף גם היא מאנגליה ,מומחית
לתזונה ופיזיולוגיה של המאמץ ,בעלת פרסומים רבים ,עיקר מחקרה בתחום משק המים והאלקטרוליטים במאמץ.
כמו כן ,ירצו בכנס מיטב המומחים מתחום תזונת ספורט ,האימון הגופני ,הפיזיולוגיה ופיזיותרפיה.
הכנס המדעי מיועד לדיאטנים ,רופאים ,פיזיותרפיסטים ,פיזיולוגים ,מדריכי כושר ,אנשי אימון גופני ,ספורטאים וכל מי
שחפץ להתעדכן בתחום.
להתראות בכנס!
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