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פעילות גופנית בילדים ובמתבגרים
25 באפריל, 2018

אודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת תל אביב

www.szmc.org.il/heb/EIM-Conference  :למידע נוסף והרשמה

Exercise is Medicine הינה תכנית של החברה האמריקאית 
לרפואת ספורט, שמטרתה לקדם פעילות גופנית בריאותית. 

המיזם קיים כיום ביותר מארבעים מדינות ברחבי העולם, כולל 
ישראל. 

הכנס הישראלי השישי Exercise is Medicine  יתקיים 
ביום רביעי ה-25 באפריל 2018, באודיטוריום סמולרש, 

באוניברסיטת תל-אביב.

מטרת הכנס העיקרית, כמו הכנסים שלפניו וברוח ארגון 
ה EIM, היא להקנות למטפלים מתחומים שונים ידע עדכני 

בכל הנוגע לחשיבות הפעילות הגופנית והכושר הגופני במניעה 
ובטיפול במחלות, והשנה - תוך התמקדות בילדים ובמתבגרים.

תכנית הכנס תכלול הרצאות מוזמנות של רופאים וחוקרים 
בעלי שם עולמי, כולל פרופ’ ניל ארמסטרונג מאוניברסיטת 

אקסטר באנגליה, ופרופ’ ברקת פלק מאוניברסיטת ברוק 
בקנדה.

בין נושאי הכנס:
 כושר גופני בצעירים

  פעילות גופנית בילדים ונוער בישראל – 
תמונת מצב ומה ניתן לעשות

 אימוני כוח בילדים ונוער
 הגישה לבירור קושי במאמץ

 פעילות גופנית במחלות שונות
  פעילות הספורטאי התחרותי הצעיר: 

בדיקות סקר, פציעות ואימון יתר, חלבונים 
ותוספי תזונה בצעירים

 ועוד
הכנס מיועד לכל הרופאים בארץ מכל ההתמחויות, ובעיקר 

רופאי ילדים, רופאי משפחה, רופאי ספורט, רופאים ואנשי 
צבא העוסקים בפעילות גופנית, אנשי אקדמיה בתחום מדעי 

המאמץ הגופני וכלל העוסקים במקצועות הבריאות.

לכנס שותפים איגודים רפואיים, בתי חולים מובילים, משרד 
הבריאות, משרד החינוך, חיל הרפואה וארגון EIM העולמי.

פעילויות ספורט למשתתפי הכנס: פותחים את הבוקר 
במגוון פעילויות במרכז “עלית” לספורט באוניברסיטת תל אביב.

תערוכה בה יוצגו  חומרים וציוד בתחומי הספורט והבריאות 
וכן פעילות גופנית מגוונת ומדידות של מרכיבי הכושר 

הבריאותיים.

הועדה המארגנת: 
פרופ’ נעמה קונסטנטיני – יו”ר הכנס, מנהלת המרכז לרפואת 

       EIM ISRAEL ספורט ע”ש היידי רוטברג, מרכז רפואי שערי צדק, יו”ר

פרופ’ אפי בילבסקי – יו”ר החוג לרפואת ילדים, הפקולטה לרפואה 
ע”ש סאקלר, אוניברסיטת ת”א, והחברה הישראלית  לפדיאטריה 

קלינית 
ד”ר רונן בר-יוסף – המרכז לאורח חיים בריא ורפואת המאמץ, 

המכון למחלות ריאה בילדים, בי”ח רות לילדים, רמב”ם
ד”ר שמעון ברק – יו”ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה 

)חיפ”א(
ד”ר צחי גרוסמן – מזכ”ל האיגוד הישראלי לרפואת ילדים 

מר גיא דגן – המפקח על החינוך הגופני, משרד החינוך
פרופ’ גל דובנוב-רז – השירות לרפואת ספורט ופעילות גופנית, 

EIM ISRAEL המרכז הרפואי שיבא, ועדת היגוי

 EIM ISRAEL ,מר דן הרצוג – נציג ריפוי בעיסוק

EIM ISRAEL ד”ר יוני יוסף – צה”ל, חבר ועדת היגוי
ד”ר דליה נבות-מינצר – האקדמיה למצוינות והמרכז לרפואת 

ספורט, מכון וינגייט
EIM ISRAEL ד”ר מרינה סגל  – רופאת משפחה, ועדת היגוי

גב’ מיכל עצמון – מנכ”ל העמותה לקידום הפיזיותרפיה, נציגת 
EIM ISRAEL-הפיזיותרפיה ב

גב’ לירי פינדלינג-אנדי  – מנהלת התכנית הלאומית לחיים פעילים 
ובריאים ֶאְפָשִׁריָּבִריא, משרד הבריאות

EIM ISRAEL ,פרופ’ דן צבעוני – קרדיולוג, יו”ר האיגוד הקרדיולוגי לשעבר 
פרופ’ נעים שחאדה – מנהל המכון לסכרת ומטבוליזם בקריה 

הרפואית לבריאות האדם, רמב”ם, יו”ר איגוד הסוכרת 

מזכירות הכנס והתערוכה: 
דיזנהאוז-יוניתורס תיירות נכנסת בע”מ – מחלקת כנסים

conven4@diesenhaus.com :טלפון: 03-5651324, 03-5651313, פקס: 03-5610152, אימייל




