חמישי 3/51532

שישי 3/51532

 /088-0088רישום וחלוקת חומר
(לובי מכללה)

 /018-003/מרצה אורח
בריאן מרטין
Promoting Physical Activity in Europe

0088-38018
התפתחות הספורט ההישגי בעולם ובישראל ב-
 02השנים האחרונות

 003/-00:/נאומי פתיחה (הרשטריט)

 0018 - 33088מושבים מקבילים

 38018 –380:/הפסקת קפה

 00:/- 38018מרצה אורח
הנינג פלסנר
Sport Officials’ Judgment and
Decision-Making from a Social
Cognition Perspective

פ"ג ובריאות
הציבור

טכנולוגיות מתקדמות
בשיקום תנועתי

 380:/ – 33088הפסקת קפה

ספורט הישגי

חינוך גופני וספורט
סדנה בנושא
מוטיבציה בחינ"ג

 33088 -3203/מושבים מקבילים
היבטים
התנהגותיים
בניהול ספורט

מרכיבים גנטיים
וביוכימיים בפעילות
גופנית ובספורט

חינוך גופני
וספורט

התמודדות עם
תשישות וכאב בפ"ג

 33088 –33018הפסקת קפה (חסות)

33018 –31088מושבים מקבילים

פ"ג לחולי לב

היבטים ביומכניים
של פציעות ספורט

 32018-31018ארוחת צהריים
 310:/–3:018מרצה אורח
ניקוס נטומאניס
using self-determination theory to
understand variations in motivation,
goal striving and psychological wellbeing in sport and physical
education
3:0:/ -3/03/מושבים מקבילים
היבטים פסיכו' של
הספורט התחרותי
(מושב לזכרה של
אמה גרון)

פ"ג כלל עולמית
וקידום בריאות

פגיעות ספורט
ואוסטיאוארטריטיס

 31088-3:088ארוחת צהריים

סיור מודרך
בירושלים וים המלח

 380:/-3203/מושב  +פאנל

 3203/-3103/ארוחת צהריים
 3103/-3:088מושבים מקבילים
מרצה אורח קרלו
קסטנייה -
FitnessTraining and
Testing in Football:
The Evidence

פעילות גופנית הקרב
אנשים בעלי פיגור
שכלי

 3:088-3:0:/מושבים מקבילים

סטיב רוטר,
מאמן נבחרת
מההתאחדות
האנגלית
Creative ways for
identificating young
Soccer players

פעילות גופנית הקרב
אנשים בעלי פיגור
שכלי

 3:0:/ –3/088הפסקת קפה

פעילות גופנית
בקרב ילדים
ומתבגרים

 3:088-3:0:/מרצה אורח ג'ון אייוי
The effect of carbohydrate-protein
supplementation on exercise
performance, recovery and training
adaptation

3/088-3/018
מושב כדורגל

 3/088-3/0:/מושב
פוסטרים ( 54דק')

פציעות ספורט

 3:0:/ -3/088מושבים מקבילים

3/018-3/018
הדגמה מעשית עם
המאמן האנגלי

3/088-3/088
פעילות גופנית בקרב
אנשים בעלי פיגור שכלי

חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט

(אצטדיון אתלטיקה)

 3/03/ –3/018הפסקת קפה

3/018-3/088מושבים מקבילים
פגוש את המרצה

שבת 3/51532

ראשון 3/51532

פעילות גופנית
בקרב ילדים
ומתבגרים

שריר ומאמץ גופני

ערב פתיחה

תזונה כושר ופ"ג

השפעת פעילות
גופנית וספורט על
עמוד שדרה

פ"ג ובריאות הציבור

ערב סיום

