
שמואל שפרינגר - Ph.D., PT דיוקן אישי

ד"ר שפרינגר סיים את לימודי התואר הראשון בפיזיותרפיה בשנת 1997 באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2004 קבל תואר 
שני בפיזיותרפיה מאותה אוניברסיטה )ת"א(, נושא התזה שלו היה הקשר בין הליכה, קשב והנטייה לנפילה בקשישים. 
חולים  של  הליכה  מאפייני  בנושא  כתב  הדוקטורט  עבודת  את  חיפה,  מאוניברסיטת  שלישי  תואר  קבל   2013 בשנת 

המיפלגים ביישום גירוי חשמלי פונקציונלי. 

בין השנים 1997-2005 עבד במכבי שירותי בריאות מחוז השפלה, בין שאר תפקידיו היה אחראי במחוז על נושאי מחקר 
ופרויקטים מיוחדים בפיזיותרפיה, בשנים אלו שמש גם כמדריך קליני של סטודנטים לפיזיותרפיה.

נוירו-סטימולציה  בצוות שפיתח מערכות  בכיר  חבר  היה  זו  קליני במסגרת  כמנהל  ביונס  בחברת  ופיתוח  2005 עסק במחקר   -  2014 בשנים 
מתקדמות להנעת גפיים משותקות. 

החל מ-2013 מלמד באוניברסיטת אריאל בתחילה כמרצה מן החוץ ובהמשך כאיש סגל במשרה מלאה. 

חשמליים  וגירויים  נוירו-מודולציה  וביציבה.  בהליכה  תנועה  והפרעות  משקל,  ,שווי  הליכה  הנם,  שפרינגר  ד"ר  של  העיקריים  המחקר  תחומי 
פונקציונליים. חשיבה, וקבלת החלטות קליניות. 

במסגרת עבודתו המחקרית, מפתח ד"ר שפרינגר את שיתוף הפעולה האינטר- דיסציפלינרי בין פקולטי בין המחלקה לפיזיותרפיה למחלקות 
ההנדסה והטכנולוגיה.
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Dr. Springer received a B.PT (1997) and M.Sc. (2004) degree in Physical Therapy from the Sackler Faculty of 
Medicine, Tel-Aviv University; and a Ph.D (2013) from the Faculty of Social Welfare and Health Sciences, The 
University of Haifa, Israel.

He worked in the field of Physical Therapy in various posts, including at Maccabi Health Services Shfela County.  
He also worked at Bioness Neuromodulation directing the clinical activity which supported the release to market of 
Neuro-stimulation products for gait and upper limb rehabilitation.

In 2013 Dr. Springer joined the faculty of health science at Ariel University, where he founded the Neuromuscular 
& Human performance laboratory. His research interests focus on Gait, balance and Movement disorders; 
Neuromodulation and Functional electrical stimulation; as well as on Clinical reasoning and Decision making in 
Physical Therapy. The scope of his work provides the framework for inter-disciplinary collaboration between PT’s 
and Engineers. 


