
אות 'עמית כבוד' של הפיזיותרפיה לשנת 2015
לגב' נירית רותם-לרר ולמר אלי גבאי

בחוג  ומרצה  בהדסה  הפיזיותרפיה  שרות  מנהלת  רותם-לרר  נירית 
ארגון  ראש  יושב  גבאי  ואלי  חיפה,  באוניברסיטת  לפיזיותרפיה 
ומתמחה  בלינסון  בבי"ח  פיזיותרפיסט  בהסתדרות,  הפיזיותרפיה 
את  מלווים  לחוד  אחד  וכל  ביחד  שניהם  לגברים.  אגן  רצפת  בטיפול 
האחרונים  העשורים  שני  במהלך  בישראל  הפיזיותרפיה  מקצוע 

במסירות ומצוינות הראויים לשבח. 
הקמת  ואת  הפיזיותרפיה  ארגון  הקמת  את  וליוו  עזרו  ואלי  נירית 
העמותה לקידום הפיזיותרפיה וביססו את מעמדם כארגונים שדואגים 
תהליכים  של  פוסק  בלתי  קידום  הציבורי,  במגזר  העובדים  לתנאי 

מקצועיים חוצי ארגונים ושמירה על המקצועיות של כל אחד ואחד. 
ליוו את תהליך חקיקת חוק מקצועות הבריאות והוצאתו לפועל תוך 
לאורך  מייצגים  ונירית  אלי  וקידומו.  המקצוע  של  ייחודו  על  שמירה 

השנים את הפיזיותרפיסטים בארץ בארגון האירופאי. 

משפחת בר-גיורא בחרה להעניק פרס ע"ש חוה בר-גיורא
למר אריה איפרגן

הפיזיותרפיה  מערך  כמפקד  תפקידו  את  השנה  סיים  איפרגן  אריה 
והריפוי בעסוק בצה"ל. אריה החל שירותו כלוחם, ובשנת 2008 קיבל 
את הפיקוד על מערך הפיזיותרפיה והריפוי בעסוק. בתפקידו כמפקד 
קידם והעצים את תחום הפיזיותרפיה והריפוי העסוק בצה"ל, והנגיש 
שאין  לוחמים  השטח,  ביחידות  הלוחמים  לאוכלוסיית  הטיפולים  את 

באפשרותם להגיע למכונים המרכזיים.
לאורך השנים אריה הפגין אכפתיות ומסירות לכל מטופליו ללא קשר 

לדרגתם ולתפקידם, ולכך גם חינך את העובדים תחתיו.
אריה חרט על דגלו את המושג "משיקום למניעה" לפיו יש לאמן ולהכין 
את הלוחמים בצורה מושכלת ועל ידי כך למנוע פציעות עתידיות. גישה זו 
גרמה לשינוי תודעתי בקרב הלוחמים, המפקדים ומערך הרפואה בצה"ל.

משפחת דנציגר בחרה להעניק פרס ע"ש יוספה דנציגר
לגב' נירה צוברי כהן

ואחת  בילינסון  בבי"ח  הפיזיותרפיה  שרות  מנהלת  כהן,  צוברי  נירה 
דוגמא  מהווה  האישה  בבריאות  העניין  בקבוצת  הוותיקות  הפעילות 

למצוינות מקצועית וניהולית.
בהופעות  האישה  בריאות  תחום  את  מקדמת  נירה  שנה  כ-15  מזה 
הנגישות  ובהרחבת  מגוונת  מקצועית  פעילות  בהובלת  בתקשורת, 
חברה  נירה  זאת  פעילותה  במסגרת  אפשרית.  דרך  בכל  זה  לטיפול 
בוועדת ההיגוי של קבוצת העניין מיום הקמתה ושותפה בכירה לקידום 
תחום הטיפול ברצפת האגן ממצב בו היה פריבילגיה של בודדים למצב 

בו זה טיפול נגיש לכל אישה, ובשנים האחרונות גם לגבר. 
השונות  הפעילויות  לקיום  לאות,  ללא  מאחורי הקלעים,  פועלת  נירה 
ולהרחבתם ולוקחת חלק חשוב בהתוויית הדרך של וועדת ההיגוי ושל 

קבוצת העניין.

רשימת הזוכים בפרסים בכנס העמותה 
לקידום הפיזיותרפיה בישראל שנת 2015

לגב' זהבה דוידוב

לפיזיותרפיה  בחוג  הקלינית  ההדרכה  בניהול  עוסקת  דוידוב  זהבה 
כנציגת  זהבה  התגייסה  המועצה  הקמת  עם  חיפה.  באוניברסיטת 

האקדמיה וההדרכה הקלינית למועצה.
כנציגת  זהבה,  הצטרפה  האתיקה  ועדת  הקמת  עם   2009 בשנת 
קוראת  מאוד,  מעורבת  מלאה,  בהתנדבות  מאז  ופועלת  האקדמיה 
שותפה  הייתה  זהבה  הועדה.  לפעילות  עדכני  ידע  ומביאה  לומדת 

ויוזמת בהכנת והדרכת הקורס הראשון לנאמני אתיקה.
קפדנית  תהליכים,  לקידום  גבוהה  מוטיבציה  בעלת  עקרונות,  אשת 
לכל  ונענית  למקצוע  נאמנה  ויושרה  יושר  בצניעות,  פועלת  ומסורה, 
חיפה,  באוניברסיטת  הקלינית  ההדרכה  לניהול  בנוסף  משימה. 
את  שליחות  של  ותחושה  מחויבות  מתוך  עצמה,  על  לקבל  הסכימה 

ראשות ועדת האתיקה.

לוועד הסטודנטים הארצי

מס'  של  אמיץ  במהלך   – כשנתיים  לפני  הוקם  הסטודנטים  וועד 
הסטודנטים  חבריהם  את  לייצג  החלטה  קיבלו  אשר  סטודנטים, 
האפשרות  את  זיהו  הסטודנטים  המקצועי.  עתידם  למען  במאבק 
להביא בשורה מקצועית לציבור הסטודנטים הנוכחי ולבאים אחריהם. 
אשר  נוספים  חשובים  מקצועיים  צמתים  האירה  למאבק  הצטרפותם 

בימים אלו באים לידי ביטוי ודיון מעמיק בקרב מוסדות הממשלה.
התאחדותם של הסטודנטים מכל מוסדות הלימוד לפיזיותרפיה הינה 

ייחודית ואין לה אח ורע באף פקולטה או חוג אחר בארץ.
דרכם  בתחילת  שלוכבר  שהסטודנטים  הפיזיותרפיה  למקצוע  כבוד 
מוצאים את הזמן, היכולת והאמונה בצדקת הדרך ושותפים למאבקים 

מקצועיים, כלכליים וחברתיים.
גאווה גדולה למקצוע שזה דור העתיד שלו, ובטוח כי בראייתם הכוללת, 
והראויה להם  ידעו לראות את המטופל, המטפלים והסביבה הנכונה 

ולכולם.

פרס על מאמר מצטיין בכתב העת של העמותה
לגב' באדרה נעאמנה-אבו-אלהיג'ה

 Modified Oswestry Low Back  של ותיקופו  מהימנותו  בדיקת 
מדוברת.  ישראלית  בערבית   Pain Disability Questionnaire
אנשי מערכת כתב העת דירגו את המאמרים שהוגשו בשנת 2015 
ובחרו במאמר זה תוך ציון כי יש למאמר זה חשיבות גבוהה ברמה 
הערבית  באוכלוסייה  ובדיקה  מחקר  כלי  וביישום  תרבותית  רב 

בישראל.


