
 

 

 

 
 8108ביוני  8סיון תשע"ח  הביום שישי כ                                                           

 פעילות גופנית מותאמת                          

 ייחודיותיישומיות יוזמות למחקר מה                    
 בתחוםמתעניינים הו , אנשי מקצוע, הורים, מטפלים"גמורים לחינאנשי חינוך, ל   

 ההרצאות והסדנאות הן בשפה האנגלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 הנכם מוזמנים
 לפעילות גופנית מותאמתליום העיון השנתי של המגמה                                                                  

 ICESSקונגרס גרת במס שיתקיים הספר למדעי הספורט והתנועהבית בחסות 
 מדעי האימון והספורטל

 במכון וינגייט, נתניה במכללה האקדמית בוינגייט                                        
 

 המגמה לפעילות
 גופנית מותאמת 

 

 

ההרשמה  ליום העיון באתר הכנס בלבד .  כולל תיק משתתף, קפה בכל ההפסקות וארוחת צהריים  ₪ 081 עלות יום העיון:
 https://events.eventact.com/eventslist/5sportsceince2017/General-Information בכתובת

שמה ליום .  יש לציין התאריך של יום העיון להרIsraeli Registration-הרשמה ליום העיון באתר כנס וינגייטהקליקו כאן: 
 לאחר ההרשמה נא לשלוח את אישור )תקף לכלל הנרשמים ליום העיון(.   וכמו כן לבחור: הרשמה לסטודנטים  86/608  -אחד 

 /0733/33335שמספרו:  או באמצעות פקס  orlyazdi@gmail.comלכתובת:  ההרשמה באמצעות דואר אלקטרוני
 secmed@wincol.ac.il | 8/39355-19פקס | 8/39315-19טלפון  -ס וינגייט מתאמת הכנ – לבירורים נא לפנות ליעל גלילי      

 moriya.touil@gmail.com   1997-835-178או למוריה טואיל 
 
 

 :יום העיון תכנית
 באולם מחול קפה  , בלובי המכללה : קבלת תגיות18:31–18:11

 3באולם  -: הרצאות מפתח  01:11-18:31

 ת פאלופונס, יוון טפרופ' תומס קרימדיס, אוניברסי, פיתוח מודל מצויינות גלובלי ופרס מצויינות גלובלי לארגוני ספורט* 
 פרופ' דיאטר האקפורט, אוניברסיטת מוניק, גרמניה   , כולוגיה של הספורטיחסי הגומלין בין מדעי הספורט לבין הפסי * 
 

 באולם מחול -:  הפסקת קפה  01:07-01:11
 

 בניין שיקום חדש: הרצאות ב01:37-01:07
 , ראש המגמה לפעילות גופנית מותאמתעוגב-אורלי יזדי "רדברכות:  

 
 נחישות עצמית, העצמה   למידה משמעותית בפעילות גופנית מותאמת לשיפור : 01:31-01:07

 ואוטונומיה של ארבע נשים עם מוגבלות שכלית: מחקר חלוץ                         
 ד"ר יעל אלמוסני, המכללה האקדמית בוינגייט                         

 
 של אנשים עם מוגבלויות באמצעות ספורט אתגרי: עמותת אתגרים: העצמה ושילוב חברתי 01:37-01:31

 מר אבנר בלקנאי, מנכל עמותת אתגרים                        
 

 חברתיים-לבין מאפיינים התנהגותיים, רגשיים  הגומלין בין רמת הביצוע של מיומנויות כדור י:  קשר00:11-01:37
 עוגב, פרופ' סימה זך ואביבה זאב, המכללה האקדמית בוינגייט -יזדיד"ר אורלי , והישגים לימודיים                         

 

 ((DCDהפרעה התפתחותית בקואורדינציה  :   סממנים מוקדמים בינקות ובילדות להתפתחות של 00:07-00:11
 , המכללה האקדמית בוינגייטומיכל ארנון עוגב-ד"ר אורלי יזדי                           

 

07:00-73:00  :TOEP - עם ילדים של הניהוליים והתפקודים התפקוד לשיפור בעיסוק בריפוי התערבות גישת 
                          ADHD   המעבדה לחקר תפקוד אנושי ופרופ' שרה רוזנבלום,    פריש כרמית "רד, הורים הדרכת באמצעות 
 אוניברסיטת חיפה-הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותמורכב והשתתפות, החוג לריפוי בעיסוק                          

 
 בבניין שיקום חדש -הפסקת קפה  :   08:07-00:37

 הרצאות בליווי סרטים ושיתוף הקהל                           
 ' בבית ספר אגם לחינוך מיוחד המיוחדת :  'האולימפיאדה08:37-08:07

 ומדריכת מתי"א לפעילות גופנית מותאמת ביה"ס אגםבחינוך המיוחד  "גמורה לחנ,  M.edלזר-שינוטראופיר                           
 :  יוזמות ייחודיות בחינוך גופני מותאם לתלמידים בספקטרום האוטיסטי03:07-08:37

 כים  מיוחדיםמאמן כושר אישי לבעלי צרבביה"ס גיל ו בחינוך המיוחד "גלחנ, מורה B.Edדורון כהן,                          
 

 :  יוזמות ייחודיות בחינוך גופני מותאם לתלמידים עם מוגבלות שכלית 03:37-03:07
 אילן.-ברבאוניברסיטת  סטודנטית לתואר שניבחינוך המיוחד בביה"ס גלים,  "גלחנליליה לכטמן, מורה                          

 
 
 

 
 

54:21-51:51 
Unique Initiatives in Adapted Physical Education for Students Diagnosed with Autism Spectrum Disorders (ASD) 
Doron Cohen, Gil Special Education School, Tel-Aviv, Israel 
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