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. מאז ועד היום עובד כפיזיותרפיסט 1995לאוניד קליחמן סיים לימודי פיזיותרפיה מאוניברסיטת תל אביב בפרופ' 

, הפקולטה לאנטומיה ואנתרופולוגיהבחוג  לדוקטורטלמד במסלול ישיר  בקהילה בקופות חולים השונות. לאוניד

בין  אוניברסיטת בוסטון, ארה"בדוק עשה ב-את לימודי פוסט. 2004וסיים בשנת  באוניברסיטת תל אביבלרפואה, 

-ו 2005בתל השומר ובין השנים לימד קורסים שונים בבית ספר לפיזיותרפיה  1999. משנת 2009-ו 2006השנים 

במחלקה לפיזיותרפיה  בקריירה אקדמית כמרצה החל 2008מבחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב.  2008

 באוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

מכהן כראש מחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת  2017שימש כראש התוכנית לתואר שני בפיזיותרפיה ומ 2010-מ

מי לרפואת בן גוריון בנגב. לאוניד הוא מנהל יחידה למחקר קליני ברפואת שריר שלד ומייסד פורום אקדמי בין תחו

, שלישי שני רבמהלך עבודתו באוניברסיטת בן גוריון בנגב הנחה סטודנטים רבים בלימודי תואשלד בדרום. -שריר

מהם  130-מאמרים בז'ורנלים מדעים, יותר מ 160-( יותר מ2019דוקטורט. הוא פרסם )נכון לתחילת -ופוסט

  .  PubMed-מופיעים ב
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