
יום רביעי, 29 במרץ 2017. מרכז הכנסים וואהל סנטר באוניברסיטת בר אילן

לתזונה, מאמץ גופני ואימון

הכנס השנתי ה- 3

דבר יושבי הראש

עמיתים וידידים יקרים שלום, אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי השלישי לתזונה מאמץ ואימון גופני. העלייה במספר 
השיח  בלב  להיות  אלו  לנושאים  גורמים  המטבולית,  בתחלואה  העלייה  ומנגד  גופנית  פעילות  המבצעים  האנשים 
הציבורי. בכנס ידונו מגוון נושאים עדכניים ביניהם: מדוע קיים בלבול רב בתחום תזונת הספורטאים? מה העתיד של 
וכוח, בפציעות שכיחות באימונים בעלי מאפיינים שונים,  נדון בסוגיות הקשורות באימוני סיבולת  תזונת הספורט?, 

סמים בספורט, מזונות על ונושאים אחרים רבים ומגוונים.

הכנס המדעי מיועד לדיאטנים, רופאים, פיזיותרפיסטים, פיזיולוגים, מדריכי כושר, אנשי אימון גופני, ספורטאים ולכל 
מי שחפץ להתעדכן בתחום.

יוקנדרופ הוא בין המומחים  יוקנדרופ מאנגליה. פרופ'  פרופסור אוסקר  יהיה  אורח הכבוד בכנס 
רבים,  ואתלט, שפרסם מאמרים  ופיזיולוגיה. הוא מרצה, חוקר  המובילים בעולם בתזונת ספורט 

עורך עיתונים וספרים ויועץ לקבוצות וספורטאים אולימפיים רבים.

כמו כן ירצו בכנס מיטב מומחים מתחום רפואת הספורט, תזונת הספורט, האימון הגופני, הפיזיולוגיה 
של המאמץ ופיזיותרפיה.

להתראות בכנס!

יאיר להב
דיאטן קליני, פיזיולוג, איש חינוך גופני

המרכז הבינתחומי לתזונה ופעילות ת"א

רקפת אריאלי
דיאטנית קלינית

דיאטנית ספורט מטעם הוועד האולימפי הבינ"ל
המרכז לרפואת ספורט ביה"ח שערי צדק

לפרטים והרשמה: אופקים תיירות וכנסים בע"מ
chen@ofakim.co.il :טל': 03-7610897, אימייל

יו״ר הכנס:

חברי הועדה המדעית:
פרופ' נעמה קונסטנטיני – יו"ר הועדה המדעית

פרופ' יורם אפשטיין, פרופ' יובל חלד, מיכל עצמון, רקפת אריאלי, יאיר להב



התוכנית המדעית

התכנסות, כיבוד וביקור בתערוכה  08:00-08:45

דברי פתיחה - יו"ר: רקפת אריאלי, יאיר להב  08:45-09:00

מושב מליאה  |  יו"ר - פרופ' נעמה קונסטנטיני   09:00-10:35

 Why the field of sports nutrition is so confusing for athletes and what  09:00-09:45
we can do about it? - Prof. Asker Jeukendrup

"הגן הקדמון וחברת השפע – מבט אבולוציוני על הסיבה לתת פעילות גופנית   09:45-10:10
והשמנה" – פרופ' יובל חלד, מכון הלר, תל השומר

החלבון שישדרג לך את האימון – רקפת אריאלי, דיאטנית קלינית וספורט,   10:10-10:35
המרכז לרפואת ספורט ביה"ח שערי צדק

הפסקה ומעבר למושבים.  10:35-10:55
מושב תזונה 1: תוספי תזונה וסטרואידים אנאבוליים   10:55-12:35

יו"ר: דר' גל דובנוב רז   

מה פופאי היה אומר על תוספי התזונה בחדרי הכושר? –   10:55-11:20 
פרופ' נעמה קונסטנטיני, מומחית ברפואת משפחה ורופאת ספורט, 

המרכז לרפואת ספורט ביה"ח שערי צדק

היבטים רפואיים של סימום בספורט - דר' יוני ירום, רופא ספורט, מנהל   11:20-11:45
רפואי מדיקס תל אביב

תפקידי האגף לאכיפה ופיקוח בטיפול ובמניעת הסחר בסטרואידים   11:45-12:10
האנאבוליים - דר' רוני ברקוביץ, מנהל האגף לחקיקה ופיקוח משרד 

הבריאות

עמדות ודפוסי שימוש בסטרואידים בקרב מתאמנים בחדרי הכושר    12:10-12:35 
בישראל - דר׳ חגית בוני-נח ודר׳ ורד נאמן חביב, המחלקה 

לקרימינולוגיה אוניברסיטת אריאל

מושב אימון 1: סוגיות באימונים אירוביים  |  יו"ר: פרופ' יורם אפשטיין  10:55-12:35

Carbohydrate feeding during exercise: why, what and how?  10:55-11:25 
Prof. Asker Jeukendrup

התמכרות לספורט – האם תתכן הגזמה במשהו טוב?   11:25-11:50 
דר׳ דליה נבות מינצר, מומחית ברפואת משפחה ורופאת ספורט מחוז 
צפון, שרותי בריאות כללית האקדמיה למצוינות בספורט, מכון וינגייט

ריצה והפרעות אכילה - מה הביצה ומה התרנגולת? – נופר מילר,   11:50-12:10 
דיאטנית קלינית וספורט במחלקה לטיפול בהפרעות אכילה במרפאת 

הנוטרים, רעננה

כאב ואימון גופני. האם הכל בראש? עדכונים מחזית המחקר העולמי    12:10-12:35
בתחום ותובנות מהשטח - אורי אלבר, פיזיותרפיסט, מאמן ריצה 

וחדר כושר

הפסקת צהריים וביקור בתערוכה  12:45-13:45
מושב תזונה 2: מזונות העל יצאו לג'וגינג  |  יו"ר: אסתר גונן  13:45-15:00

פירות יער ומאמץ גופני – צחי כנען, דיאטן קליני, מכבי שרותי בריאות  13:35-13:50

תה ירוק ומאמץ גופני - דר' שון פורטל, פיזיולוג מאמץ, דיאטן קליני    13:50-14:05
וספורט

ספירולינה, מה הסיפור שלה? ליאור גל, דיאטן קליני וספורט  14:05-14:20

כורכומין לעוסקים בספורט - כן? לא? למה? גיא שלמון, דיאטן קליני    14:20-14:35
וספורט, איש חינוך גופני, פיזיולוג החוג לתזונה במכללה האקדמית תל חי

סטטוס אומגה 3 ויכולות ביצוע מאמצים גופניים – אילת ויינשטיין,   14:35-14:50
דיאטנית קלינית וספורט, ראש מדור תזונה, המרכז לרפואת ספורט 

ומחקר, מכון וינגייט

שאלות ותשובות   14:50-15:00

מושב אימון 2: סוגיות באימון כוח  |  יו"ר: יאיר להב, מיכל עצמון   13:35-15:00

אימון התנגדות ותחלואת לב - גליה בוגומילסקי, פיזיותרפיסטית   13:35-13:55
ופיזיולוגית. שיקום לב ביה"ח לניאדו, עזרה למרפא

טווח החזרות להשגת מסת שריר, גישה חדשה? איתי הר-ניר, מכללת   13:55-14:15
וינגייט

קרוספיט - תאוריה מול פרקטיקה - מייק רוזנר, מאמן קרוס פיט בכיר   14:15-14:35
"איירון קור"

"מניפולציות מקסימליות להיפרטרופיה והסתגלות רקמת שריר" -   14:35-15:00
יאיר להב, דיאטן קליני וספורט, איש חינוך גופני פיזיולוג המחלקה לתזונה, 

הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית

הפסקה ומעבר למושב מליאה  15:00-15:15

מושב מליאה  |  יו"ר: עמית גנור  15:15-16:30

The future of sports nutrition – Prof. Asker Jeukendrup  15:15-16:00

״מיקרוביום והשתלות צואה - מאנקדוטה למדע מתקדם״ -     16:00-16:30
 דר׳ אילן יונגסטר, חטיבת הילדים והמרכז לחקר המיקרוביום, 

מרכז רפואי אסף הרופא


