
העמותה הישראלית
להתפתחות הילד ושיקומו

הליכה על קצות אצבעות בילדים-
Idiopathic/ habitual toe walking

למה זה קורה? מה נכון לבדוק? איך נכון להתערב? 

 מזמינים אתכם למפגש מרתק בנושא Idiopathic/ habitual toe walking, אבחנה הקיימת 

בילדים ודורשת התייחסות ייחודית ומקצועית.

 המפגש יתקיים ביום ד’ ה 27.11.19 אודיטוריום מרכז השיקום, המרכז 
הרפואי שיבא תל השומר, בין השעות 15:00-19:30 אחה”צ.

מהלך היום:
רקע: 

 · אנטומיה אבולוציה ופיזיולוגיה של הליכה עם heel strike. למה זה חשוב? ד”ר וייגל 

 · אפידמיולוגיה, מטרות טיפול וקלסיפיקציה - האם יש? שירלי אקרמן- לאופר / עציונה 

אייזנשטיין

 · מעבדת הליכה וגרפיים ייחודיים ל HTW - ריצ’ארד לוי/ שירלי אקרמן- לאופר

 · קינטיקה וקינמטיקה- השוואה בין ב HTW ו CP- ד”ר שני גור

 · אפיוניי בדיקות EMG ב HTW והשוואה ל EMG  של לוקים בהפרעות נוירולוגיות ד”ר וייגל

היבטים נוירולוגים- הגורמים להליכת בהונות ואבחנה מבדלת - ד”ר איילת הלוי

פרוגנוזה – ד”ר וייגל

 · המהלך הטבעי ארוך הטווח של התופעה

 · הליכת בהונות - האם זו בעיה הדורשת פתרון?

Idiopathic Toe Walking: To Treat or not to Treat, that is the Question · 

טיפול- ד”ר גבעון

· האם יש פתרונות שמרניים להליכת בהונות

HTW שימוש בבוטוליניום ב · 

HTW שימוש בסדים/ גיבוסים ב · 

 · התערבות כירורגית: מתי, פרוטוקול אחרי ותוצאות

 סיכום ודיון בהשתתפות כל המרצים.

עלות השתתפות במפגש היא  100 ש"ח לחברי העמותה הרשומים ו-130  ש"ח לאחרים. 

מזמינים להצטרף לחברות בעמותה שלנו-

הרשמה בלינק                                               . 

לשאלות נא לפנות לרכזת העמותה דרך האימייל 

https://secure.cardcom.solutions/e/xdKQ  

developmentamuta@gmail.com



על  המרצים:

ד”ר וייגל -מנהל היחידה לאורתופדיה ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים, חבר באקדמיה 

האמריקאית לשיתוק מוחין ורפואה התפתחותית, מרצה בחוג לאורתופדיה אוניברסיטת 

תל אביב.

ד”ר גבעון- מומחה בנוירו-אורתופדיה, רופא בכיר ביחידה לאורתופדית ילדים בבית חולים 

לילדים ע”ש ספרא, מנהל מעבדת התנועה, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, בעבר 

מזכיר האקדמיה האמריקאית לשיתוק מוחין ורפואה התפתחותית, מרצה בכיר בחוג 

לאורתופדיה, בית הספר לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

ד”ר איילת הלוי- רופאה בכירה בנוירולוגיה והתפתחות הילד במרכז שניידר לרפואת ילדים, 

מנהלת היחידה להתפתחות הילד קריית אונו בקופת חולים כללית, מזכירת אינ"ה )איגוד 

נוירולוגיה של הילד(, חברת ועד העמותה להתפתחות הילד ושיקומו, מרצה בחוג לרפואת 

ילדים באוניברסיטת תל אביב. 

ד”ר שני גור- בוגרת תואר להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בן גוריון ולימודי רפואה 

באוניברסיטת סגד, הונגריה. עבודת מחקר בהנחייתו של ד”ר גבעון העוסקת בהשוואה 

בהליכה על קצות אצבעות ב ITW לבין דיפלגים.

ריצ'ארד לוי- סגן מנהל מערך הפיזיותרפיה, המרכז לטכנולוגיות מתקדמות המרכז הרפואי 

שיבא תל השומר. 

עציונה אייזנשטיין- מנהלת מערך הפיזיותרפיה בית חולים לילדים ע”ש ספרא, המרכז 

הרפואי שיבא תל השומר, מרצה בבית הספר לפיזיותרפיה שיבא תל השומר.

שירלי אקרמן- פיזיותרפיסטית בכירה, קופת חולים מאוחדת- התפתחות הילד, חברת ועד 

העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, מרצה מן החוץ, בית הספר לפיזיותרפיה, 

תל השומר. 
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