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08:00 – 0845

08:40-09:00

09:00-09:30

09:45-09:30

09:45-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:30 – 11:00

ארגונומיהגריאטריהילדים11:30-13:00

התפקוד החזותי כמרכיב ברכישת   " בעיניים אחרות"

postural control . שמיר מלכה

סוציאלי -גורמי סיכון לכאבים בשריר ובשלד ממקור פסיכוכרמלי אלי. מסלולי פרוק שרירים בזקנה

וממקור פיזי תלוי מטלות אצל צוות הסיעוד וצוות הפיזיותרפיה 

קליחמן , טרגר יולי, נחנזון דבורה-אלפרוביץ. בבית חולים שיקומי

לאוניד

על , שמיעתי או מכני, האפקט המיידי של מתן גירוי קבוע קצב

מאפייני צעד של ילדים עם פגיעה מוחית וילדים מפותחים 

לוירר מיכל-כץ, ברטוב אורית, רותם חמדה. בהתאם לגילם

דיווח עצמי על בריאות פיזית ומנטאלית בקרב קשישים 

 מלצר יצחק, רוזנבלום בלזר אורי. והקשר להליכה

שריר בקרב עובדי -תכנית ארגונומית למניעת פגיעות שלד

גייגר יוהנה. גישה חדשנית בניהול פיזיותרפיסטים: בריאות

 ככלי Sony Play Station 2 Eye-Toyמציאות מדומה מסוג 

התערבותי עבור ילדים צעירים עם לקות קואורדינטיבית 

לויפר יוכבד, וייס תמר, אוריין דניאל, אשכנזי טל. התפתחותית

השוואה בין הערכה עצמית של תפקוד גופני לבין ביצוע 

ורד , פויירינג רונה. בפועל בקרב קשישים החיים בקהילה

מלצר יצחק, קושניר תלמה, אלישע

בן בסט .  מנועי צמיחה באסף הרופא3– שלושה בסירה אחת 

זיוה

פיזיותרפיה נשימתית משולבת בליצנות רפואית במחלקת 

יריב אורנה, טוביה נעמי. הילדים

הבדלים בין קשישים שדיווחו על נפילה לקשישים שלא 

 6דיווחו על נפילה בביצוע מבחן הליכה בבסיס צר לאורך 

מלצר יצחק, גימון יואב. מטרים

שיפור באי נקיטת שתן לאחר כריתת ערמונית נרחבת בסיוע 

גבאי אלי. תוצאות ראשוניות– התקן רקטאלי חדשני 

יציבה פוסטורלית בקרב ילדים עם וללא הפרעות קשב וריכוז 

. מחקר מקרה בקרה– במשימה פרטנית ומשימה בו זמנית 

שורר זמיר, פולישוק טליה-יעקובי, מלצר יצחק, בקר בועז

תגובות שיווי משקל קומפנסטוריות במהלך עמידה והליכה 

, פליישמן יסמין. בקהילה השוואה בין צעירים למבוגרים

מלצר יצחק, קושניר ילנה

האם : תרגול ובצקת לימפטית בעקבות טיפול לסרטן שד

למיקום ולרצף התרגול השפעה על שינוי נפח היד הבצקתית 

לוירר מיכל-כץ, יליאן'ברכה ג. ?והיד השניה

13:00-14:00

 במאי17-ה' יום ג
התכנסות והרשמה

פתיחה

Alex Hough   Breathlessness – what’s the cause? what’s our treatment?  

פרידה מירון מילול, ש חווה בר גיורא"מענק ע

עמותה- ח כספי"דו

 Exercise is Medicine . נעמה קונסטנטיני

הענקת עמית כבוד למשה גוטווירץ

הפסקה וביקור בתערוכה

ארוחת צהריים



 של הפיזיותרפיה בישראל11-הכנס הארצי ה

חינוך וניהולעמוד שדרה- אורטופדיה מושב קבוצת עניין- נוירולוגיה 14:00-15:30

סקירה ביקורתית של ? או שלא, טובות השתיים מן האחת

אילנה שור.  לאחר אירוע מוחי. ע.שיטות טיפול בג

השפעת מינון אורך טיפול במוביליזציות לומבריות על סף 

, חברון קלייר, פנטלקה ליטל. כאב באתרים שונים -לחץ

שפלסקי רבקה

– מתח וגורמי מתח בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה 

 Gumesson, יעקב תמר. תרבותית-פרספקטיבה רב

Christina, Webb Gill

התערבות טיפולית לשיפור חסרים תחושתיים בפגיעות מוחיות 

הדס אופק. טיפול מבוסס ראיות- 

השפעת  שיעורי בלט ראשונים בקהילה על פרמטרים 

משהראוי יוסף, מולר אנה. יציבתיים שונים בילדות צעירות

מחקר - תהליך הכשרת המדריכים הקליניים בפיזיותרפיה 

גל נגה, כץ מיכל ,שחר גילה. ארוך טווח

PARKING-ZONE :  ראיות מבוססות בטיפול בחולי

גלית יוגב זליגמן. פרקינסון

מהימנות ותוקף של כלי הערכה בשפה הערבית לבחינת 

תפקוד והימנעות מתנועה עקב פחד אצל מבוגרים הסובלים 

, רוזן נמרוד, נעאמנה באדרה- ה 'אבו אלהיג. מכאב גב תחתון

 לויפר יוכבד

, ראיות– איכות טיפול ורצף טיפול אצל נפגעי שבץ מוחי   

לברן יגאל. הנחיות קליניות ומדדי איכות 

סקירת שיטות הטיפול ? מתי ואיך- הליכה לאחר ארוע מוחי

סטין רז'ג. והיעילות

השפעת תוכנית אימון הליכה בעצימות בינונית על יכולת 

. תפקודית של אנשים הסובלים מכאבי גב תחתון כרוניים

לוירר מיכל-כץ, שניידרמן אילנה

השפעת התנסות קלינית בטיפול בקשישים על עמדות 

סטודנטים לפיזיותרפיה כלפיהם ועל נכונותם לעבוד בתחום 

ורנר פרלה, בר יואב מירב. הגריאטרי

חקירת מרכיבים עיצביים במנגנון העומד בבסיס כאב כתף 

דפרין רות, זליג גבי, ריבל מיכל. כרוני בקרב המיפלגים

השפעת תרגול קבוצתי ללא נשיאת משקל על טווח תנועה 

רמת כאב ותפקוד בנבדקות הסובלות מכאבי , בגב התחתון

משהראוי יוסף, נדאף נידאל. גב תחתון כרוניים לא ספציפיים

טבקרו . רצוי ומצוי בניהול והנעת עובדים" - מחלום למציאות"

יהל נחשון , חן פלביה, אופק הדס, סטין'רז ג, סנדר איריס, איתנה

פלורנטין , ליבנה דפנה, פדידה יהלומה, זיידנוורום אירית, דקלה

טולדו -פרנקל, גרובר מירי, שניידר חנה, הנדלזלץ שירלי, ענת

כהן סיגלית, סילבי

15:30-1600

16:00 – 17:30

08:45–08:00

08:40-08:50

08:50-09:20

09:20-09:35

09:35-10:10

10:10-10:30

1030-1100

11:30 – 11:00

הפסקה וביקור בתערוכה

מושב לזכרה של שרי הלפרין

.נחום הלפרין' הענקת אות יקיר הפיזיותרפיה בישראל לפרופ

לירן ליפשיץ, נחום הלפרין' פרופ. תאור מקרה פגיעת סחוס דיון בשיתוף הקהל

.הענקת עמית כבוד לנעמי סיון

 

הפסקה וביקור בתערוכה

התכנסות והרשמה

 במאי18-יום ד ה

פתיחה

 Elaine Becker   Challenges in Physical Therapy Clinical Education

ש יוספה דנציגר"חלוקת פרסים ע

אסיפה שנתית

לאוניד קליחמן. חוסר קשר בין שינוים ניווניים בעמוד השדרה בטומוגרפיה ממוחשבת לכאב גב תחתון: הרצאה 
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נוירולוגיהמושב קבוצת העניין- בריאות האישה אורטופדיה11:30-13:00

סיכון לנפילות תפקוד ומוגבלות בקרב סובלים משינויים ניוונים 

, בוברובסקי תמי, מדינה יסמין, מלצר יצחק. קשים במפרק הירך

טולדנו סיון

. תיאור מקרה - תכנית אימון משימה דואלית לנפגעי שבץנוגה גל. פיברומיאלגיה

פרי'האוסדורף ג, גדי ברטור, פלג שרה, יוגב גלית, צוקר רועי

 

Toe Touch Weight Bearing (TTWB)  מציאות או

מונדר עודד!. ?מיתוס

שיקום מטופלים לאחר אירוע מוחי בשלב הכרוני במרכז גילה שחר. דפוסי שימוש מגדרי בשרותי הבריאות

-וונדרמן, טולדו סילבי-פרנקל, פינגרמן כפיר. תיאורי מקרה:שיקום

טרגר יולי, שוורץ יוליאנה, אופק הדס, בר סלע אורית

Peripheral nerve injury in the shoulder region   

אשכול , שריג בהט הילה. פגיעה עצבית פריפרית באזור הכתף

יזרעאלי הילה

שונות קצב לב אצל נשים עם תסמונת שלפוחית שתן רגיזה 

, לבנשטיין ליאור, ץ מיכל"כ, דרור ענבל-בן. מחקר מקדים- 

וייסמן אמיר

, SeeMe- הערכה וטיפול של הזנחת צד מרחבית בעזרת 

, בורשטין אריה, בראון ריקי. מערכת חדשה של מציאות מדומה 

שוגרמן היידי

הטיפול הקבוצתי מנקודת מבטו של ? טובים השניים מן האחד 

ארבלי , גרינגולס מרק, סימון רויטל, פאיבישנקו מרינה. המשתתף

חן

שיקום אורוגניטלי בקרב מטופלות נוירולוגיות בבית חולים 

, סטין'לוונטל רז ג. לווינשטיין אפיון האוכלוסייה המטופלת

פרנקל מאיה, סימון פלורנטין ענת

 .The NESS L300Plus -Peroneal and thigh muscles 

functional electrical stimulation in chronic 

rehabilitaion :a case series ליפסון רונית, שפרינגר שמואל ,

ק'ן ז'וטין ז

עייפות של שריר מיישר הברך בנבדקים עם אוסטאוארתריטיס 

אלבוים מיכל. של מפרק הברך

דיווח עצמי של תפקוד ומוגבלות בין נשים עם דליפת שתן 

 UUI- URGE URINARY )בדחיפות 

INCONTINENCE) מלצר יצחק, כפרי רחל. ונשים בריאות

חשיבות  – 10נוירופתיה פריפרית בילדה בת :  תיאור מקרה

בני שרם שרה, לב אנקב אורנה. האבחנה מבדלת

13:00-14:00

הידרותרפיה ופעילות גופניתשיקום במעגלי החייםכאב14:00-15:30

. CPבעד ונגד עידוד לעצמאות בהליכה בקרב פעוטות עם בריל' דר. טיפול תרופתי

שביט אפרת

צוות הבריכה השיקומית באיכילוב. תסמונות כאב ופיברומילגיה

הצורך בתגבור טיפול מותאם לבנות עם - עכשיו הזמן שיף קרן ברקת' דרכאב נשים 

לוטן מאיר. תסמונת רט

מרב הדר פרומר. הידרותרפיה לילדים

. שימוש במערכת אופטי מוזיק לשיפור מיומנויות מוטוריותרחל אפרת' דר. כאב ילדים

קמחי אלון

עירית צדק. OA-הידרותרפיה ב

אובוחוב , הורוביץ יעל. יעדים מול השגים בשיקום הליכהרותי דפרין' דר. כאב וסטרס

שוגרמן היידי, בראל חיים, יונגר אילה, אלכסיי

נמרי שרון, קהלני הדס. קידום פעילות גופנית בקרב חולי סוכרת

שנויים תלויי גיל בחלוקת המשקל והיציבות בקימה מישיבה 

,ריקי בראון, אריה בורשטין. לעמידה

טוביה . אימון גופני מותאם לחולי ריאות כרוניים- שיקום ריאות 

יריב אורנה, נעמי

15:30 – 16:00

. הזדמנות להעצמת המקצוע-החוק וסל הבריאות, פיזיותרפיה16:00

אילה פרג

 The Neglected Thorax יישומים חדשים לבדיקה 

עדי עמית דוד. וטיפול של הטורקס 

סדנא מעשית בטכניקות טייפינג משולבות טייפ אתלטי 

עופר בן צבי .וקינזיולוגי

ענת קריסטל. חוויות מסע- פיזיו בהאיטי 17:00- 1620

ארוחת צהריים

הפסקה וביקור בתערוכה


