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קוראים יקרים,

שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו 

בגיליון זה )בעמוד4( מובאים קישורים ליותר מ-150 תקצירים 
של הרצאות ופוסטרים שהוצגו בכנס החגיגי ורב-המשתתפים 
השנה.  בספטמבר  הפיזיותרפיה  לקידום  העמותה  שערכה 
הקישורים מלווים במשובים של עמיתים שמצאו לנכון לשתף 
אותנו בחוויותיהם מן הכנס. אי אפשר שלא להתרגש מעוצמת 
החוויה המקצועית והאנושית שביטאו המשתתפים; אין ספק 

שהכנס היה "ההצגה הטובה בעיר"! 

אכן עבור העמותה הכנס החגיגי היה השנה האירוע המקצועי 
הענפה  הפעילות  את  מלציין  היריעה  קצרה  זאת  עם  הבולט. 
מלא  פעולה  בשיתוף  הנעשית  תחומים  בשלל  העמותה  של 
הפיזיותרפיה  ארגון  הבריאות,  משרד  כגון  שונים,  גופים  עם 
באקדמיה,  הפיזיותרפיה  חוגי  החולים,  קופות  בהסתדרות, 
מקצוע  את  מביאה  העמותה  פעילות  ועוד.  החינוך  משרד 
בשדה  הקליני,  בשדה  מרשימים  להישגים  הפיזיותרפיה 

האקדמי כמו גם במערכת הבריאות. 

אציין להלן רק כמה מן הפעילויות וההישגים הללו: 

 סיוע בקידום חוק מקצועות הבריאות;

מודעות  העלאת  וכן  הפיזיותרפיה  מקצוע  ושיווק  פרסום   

הציבור לתרומתה של הפיזיותרפיה לרווחת היחיד;

קורסים  הרצאות,  ידי  על  החברים  של  מקצועי  קידום   

מקצת  ובעולם.  בארץ  המרצים  טובי  עם  וסמינרים 
הפעילויות האלה מוצעות בחינם, וקצתן מוצעות בהוזלה 
לחברי העמותה. ועדה מדעית בוחנת את רמתו והתאמתו 
הוקלטו  השנים  במהלך  העמותה.  שמציעה  קורס  כל  של 
הרצאות רבות, וניתן להאזין להן בחינם דרך אתר העמותה;

 פלטפורמה לפעילות מקצועית של קבוצות עניין בתחומי 
האגן,  ורצפת  האישה  בריאות  )כגון  השונים  הפיזיותרפיה 
מקבוצות  חלק  ועוד(.  סחרחרות,  לימפאדמה,  נוירולוגיה, 

העניין התקבלו כחברות בארגון העולמי;

עת  כתב  של  בשנה(  פעמים  )שלוש  לאור  הוצאה   

בפיזיותרפיה שמהווה במה למחקרים ועבודות של עמיתינו 
עוברים  העת  בכתב  המתפרסמים  המאמרים  בישראל. 
לקראת  מקצועי  מליווי  ונהנים  אנונימי  שיפוט  תהליך 
במאגר  מתפרסמים  באנגלית  המאמרים  תקצירי  פרסומם. 
CINAHL. כל גיליונות כתב העת, החל בשנת  הבנילאומי 

2008, זמינים חינם באתר:
http://www.jipts.com  

בתחום  בעולם  המוביל  העת  כתב  עם  פעולה   שיתוף   

שנתי  מנוי    ,)JOSPT( בפיזיותרפיה  וספורט  אורתופדיה 
לחברי העמותה בעלות סמלית בלבד.

נושאים אלו, ועוד רבים אחרים, נגישים לציבור באתר מושקע 
.)http://www.ipts.org.il :וידידותי למשתמש )הקישור לאתר

העמותה,  במזכירות  בשכר  עובדים  כמה  שלמעט  לציין  ראוי 
ידי  על  בהתנדבות  נעשית  העשירה  המקצועית  הפעילות  כל 
רבים  פיזיותרפיסטים  ידי  ועל  העמותה  בהנהלת  עמיתינו 
אנצל  לכולנו.  היקר  המקצוע  את  לקדם  השואפים  אחרים 
לכל  העמוקה  ותודתי  הערכתי  את  כאן  להביע  זו  הזדמנות 

העוסקים במלאכה. 

העמותה  של  והפורייה  הענפה  הפעילות  לאור  זאת,  למרות 
לקידום הפיזיותרפיה, בשיחות שערכתי לאחרונה עם עמיתים 
או  אותי,  הפתיעה  שמאוד  מציאות  דווקא  גיליתי  למקצוע 
עמיתים  אותי.  אכזבה  מאוד   - בוטה  יותר  להיות  מותר  אם 
רבים בוחרים עדיין שלא להיות חברים בעמותה, והם מעלים 
שהעמותה  הקורסים  מזה?  לי  ייצא  מה  כגון  שונים,  נימוקים 
אותי,  שיעניין  קורס  כשיהיה  עיסוקי;  בתחום  אינם  מסבסדת 
שמתפרסם  המידע  ההנחה;  את  לקבל  כדי  לעמותה  אירשם 
בכתב העת בדרך כלל אינו רלוונטי לי; הפסקתי לקבל את כתב 
לכל  נגיש  העת  כתב  )כאמור,  לעמותה  לשלם  למה  אז  העת, 

באתר העמותה(? 

כשבוחנים את פעילות העמותה והישגיה - ואת קצתם  מניתי 
כאן - אין ספק "שיוצא לנו הרבה מזה".

ואחת  אחד  כל  שבגללה  הסיבה  להיות  צריכה  זאת  לא  אבל 
ולהיות חברים  מאתנו צריכים להרגיש חובה להירתם לעגלה 
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בעמותה. העמותה היא הגוף המקצועי המייצג והמאחד את כל 
מספר  שיגדל  ככל  בישראל.  הפיזיותרפיה  במקצוע  העוסקים 
המקצוע.  את  העמותה  יותר  תקדם  כך  בעמותה,  החברים 
התמורה המידית אינה צריכה להיות המניע להצטרף למפעל 
ההישגים  כי  הוודאות  היא  האמתית  התמורה  הזה.  החשוב 
חברות  ההתחלה.  רק  הם  לזכותה  רשמה  כבר  שהעמותה 
ברוב  כי  המים,  פני  על  לחמך  "שלח  בבחינת  היא  בעמותה 

הימים תמצאנו!"

בכותבי שורות אלו, איני יכולה להשתחרר מן התחושה שאני 
קוראי  הדברים,  מטבע  המשוכנעים.  את  לשכנע  כאן  מנסה 
אם  לכולכם  אודה  לכן  בעמותה.  חברים  כבר  האלה  השורות 
תסייעו להפיץ דברים אלו בקרב עמיתיכם שהם עדיין בבחינת 
שיש  לחשיבות  עדיין  מודעים  שאינם  אלה  שנשבה",  "תינוק 
בהצטרפות לגוף החשוב הזה שמייצג ומקדם את כל העוסקים 

במקצוע המדהים שלנו. 

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
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עורכת כתב העת לקידום הפיזיותרפיה 

פרופ' )אמריטוס(, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה
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