
מאמר מערכת

כתב עת לפיזיותרפיה ׀ כרך 24 ׀ גליון מס' 2 ׀ אוגוסט 22022

קוראים יקרים,

חצי הכוס המלאה וחצי הכוס ה....

נזקקתי שלא מרצוני לשירותי הפיזיותרפיה.  בשנה האחרונה 
כמצוות  עשיתי  ממושמעת  כפיזיותרפיסטית  דאגה,  אל 
מטפליי ואני משתקמת להפליא! הצורך שלי בפיזיותרפיה היה 
ובמיוחד  המקצוע,  בחשיבות  שוב  להיווכח  נהדרת  הזדמנות 
מניחה  אני  ולהתלהב!  כמטופלת,  למקצוע  בעמיתיי  לפגוש 
שהחוויה שעברתי שונה במידה רבה מזו של המטופל האלמוני, 
מעברי  אותי  זיהו  חיפה  באזור  הפיזיותרפיסטים  מרבית  שכן 
באוניברסיטת חיפה או במרכז השיקום פלימן. יחד עם זאת, זו 
הייתה הזדמנות עבורי להכיר מחדש את עמיתיי הקלינאים. לא 
יכולתי שלא להתפעל מגישתם האנושית ומעבודתם המסורה 

והמקצועית. תודה לכולכם!

למרות זאת, כיוון שאני משמשת גם בכובע העורכת הראשית 
של כתב העת לפיזיותרפיה נכונה לי אכזבה! להפתעתי, גיליתי 
כי רבים מבין הפיזיותרפיסטים ששוחחתי איתם אינם מכירים 
כלל את כתב העת שלנו, אינם מודעים לכך שהוא נגיש לכול, 
למקצוע  מתרומתו  ליהנות  יכולים  אינם   - לציין  ולמותר 
בישראל. התסכול שלי גובר בשל ההבנה כי גם את דבריי כאן 
יקראו רק הפיזיותרפיסטים שמכירים את כתב העת שלנו, ולא 

אותם פיזיותרפיסטים רבים אחרים שאליהם אני מכוונת. 

לי  חשוב  ובהשקפתי,  מטבעי  אופטימית  שאני  כיוון  זאת,  עם 
לראות מעט אור בקצה המנהרה. לפני כשבועיים התבקשתי על 
ידי הנהלת העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל לבחור שני 
מאמרים מצטיינים - אחד משנת 2020 ואחד משנת 2021 - כדי 
להעניק לכותביהם פרס הוקרה. לא אגלה לכם כאן את שמות  
זוכי הפרסים אשר יוצגו בכנס הקרוב שלנו )8-7 בספטמבר(. 
אנשי  עמיתים,  ל-14  פניתי  המצטיין  המאמר  בחירת  לשם 
לדרג  בבקשה  ומגוונים,  שונים  עניין  מתחומי  וקלינאים  אקדמיה 
את המאמרים שהתפרסמו בשנתיים האלה לשלושת המקומות 
הראשונים, על פי איכותם ותרומתם לקהל הקוראים; המאמר 
המצטיין לכל שנה נבחר על פי סכום הנקודות שקיבל. המעניין 
בתהליך היה ש-18 מבין 23 המאמרים שפורסמו בשנים אילו 
ממגוון  היו  שדורגו  המאמרים  ופרס.  להוקרה  כראויים  צוינו 
ואיכותניים(,  )כמותניים  מחקרים  בישראל,  מדיניות  נושאים: 
מקרה,  תיאורי  ספרות,  סקירות  בישראל,  קהל  דעת  סקרי 

היא  להתייחסות  זכו  כך  כל  רבים  מאמרים   כי  העובדה  ועוד. 
עדות למגוון הרחב של נושאי כתב העת ולרמתם הגבוהה של 

המאמרים. 

נבחנו  שלא  במדורים  המוצגים  נושאים  ישנם  כי  לציין  ראוי 
למצבים  הערכה  כלי  אתית,  דילמה  כגון  פרס,  קבלת  לצורך 
הספרות  מן  תקצירים  הפסיכומטריות,  ותכונותיהם  קליניים 
הבינלאומית, ועוד. ככתב עת אלקטרוני, שאינו מוגבל בעמודים, יש 
לנו היכולת להרחיב את קשת הנושאים והמדורים. למשל, נשמח 
להוסיף לכתב העת סרטונים ופודקאסטים, להרחיב את מגוון 
המדורים ולהוסיף תגובות וביקורות של הקוראים על מאמרים 
כתב  להרחבת  הצעות  להציע  אפוא  לכם  קוראת  אני  שונים. 

העת כדי להעמיק את השפעתו על  המקצוע.

כאמור, לצערי בדבריי כאן אני מנסה לשכנע את המשוכנעים 
 preaching to the באנגלית  לביטוי  המקובל  )התרגום 
לי עדיין כיצד למצוא  דיו(. לא ברור   converted אינו מוצלח 
את הדרך הקצרה ביותר אל הקהל הגדול שאינו מכיר את אתר 

כתב העת. אקבל בשמחה כל הצעה מעשית לשם כך.

כיוון שזהו הגיליון האחרון לפני פרוס השנה החדשה,  ברצוני 
לברך בשם כל חברי המערכת 

את כל קהל הקוראים ובני ביתם  -
בשנה טובה ומתוקה,

בשנה של שלום ושלווה,
בבריאות איתנה, באושר ובשמחה.

מאחלת לכם קריאה מהנה ומועילה,
כל טוב,

דבר העורכת, 

מתווה המומחיות בפיזיותרפיה: סיכום תגובות הקוראים

פיזיותרפיסטים וקוראים יקרים,

) פרסמו גב' אילה פרג וד"ר סמדר פלג מאמר ובו תיאור טיוטת 2021בגיליון הקודם של כתב העת (אפריל 

המתווה של תוכנית להכשרת מומחים בפיזיותרפיה. התוכנית הוכנה על ידי ועדה מטעם המועצה העליונה 

לפיזיותרפיה, והיא כללה נציגים ממשרד הבריאות, מן המוסדות האקדמיים המקנים תארים בפיזיותרפיה, מן 

המחלקה המשפטית של  הארגונים המקצועיים של הפיזיותרפיה ומקופות החולים. המתווה הוגש לאישור

משרד הבריאות לפני כארבע שנים ביחד עם יתר מקצועות הבריאות הכלולים בחוק (ריפוי בעיסוק, קלינאות 

תקשורת ותזונה). ראוי לציין, שהמתווה המתואר במאמר נמצא עדיין בדיון עם גורמים מקצועיים שונים.  

המאמר הזה הציג את עיקרי המתווה אבל נעשתה בו גם השוואה לתהליכים מקבילים בעולם להכרה 

במומחיות. כדי לעורר דיון בנושא בקרב אנשי המקצוע, צורף קישור לסקר אנונימי בקרב קהל הקוראים 

"שאלות אמריקאיות") הקשורות לתוכנית המתווה. כמו כן, ניתנה (שכלל שמונה שאלות רבות-ברירה 

לקוראים האפשרות להגיב בכתיבה חופשית על ההיבטים השונים של המתווה. כל זאת כדי להציף סוגיות 

שרצוי לדון בהן לפני סיום התהליך במשרד הבריאות. 

, השיבו לשאלון 30.6.21לשמחת חברי המערכת וכותבות המאמר שלעיל, עד לתאריך סגירת השאלון ב- 

, רבים מהם הוסיפו גם הערות במגוון תחומים הקשורים למתווה המוצע.  * פיזיותרפיסטים330הסגור  

בכתבה זו אציג את תשובות הכותבים לשאלון הסגור  וכן ניתוח תוכן של הנושאים העיקריים שהעלו 

אשמח אם סיכום זה יעודד את המשך הדיון בנושא.הקוראים. 

בפרוס השנה החדשה
קבלו ברכותי בשם חברי המערכת,

תבוא עלינו ועל כל בני ביתנו,
שנה טובה ומתוקה,

שנה של שלום ושלוה,
בריאות איתנה, אושר ושמחה.

בברכה, 

יוכבד (יוכי)  לויפר
עורכת כתב העת לקידום הפיזיותרפיה

פרופ' (אמריטוס), החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה, 
yochy.laufer@gmail.com

יוכבד )יוכי( לויפר
עורכת כתב העת לקידום הפיזיותרפיה 

פרופ' )אמריטוס(, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה
yochy.laufer@gmail.com


