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עבודתה  שנות  במשך  צפת.  האקדמית  במכללה  לפיזיותרפיה  בחוג  בכיר  סגל  חברת  היא  אהרונוביץ  מיכל  ד"ר 
כפיזיותרפיסטית בבית החולים השיקומי "בית-רבקה" רכשה ניסיון קליני רב בשיקום החולה המבוגר בכלל, ובשיקום 

מטופלים לאחר שבץ-מוחי בפרט, ושימשה כמדריכה קלינית של סטודנטים לפיזיותרפיה.

את עבודת הדוקטורט שלה כתבה ד"ר אהרונוביץ בנושא השתלות תאי אב של מערכת העצבים, שמופקים מתאי 
גזע עובריים מאדם, במודל החיה של טרשת נפוצה. את עבודת הבתר-דוקטורט היא ביצעה במרכז למחקר תאי גזע 
עובריים בבית החולים הדסה עין-כרם, ובמהלכה פיתחה פרוטוקול להתמיינות בתרבית של תאי גזע עובריים מאדם לאוליגודנדרוציטים, התאים 

  .PLoS One-ו Differentiation יוצרי המיאלין במערכת העצבים המרכזית. מאמריה פורסמו בין היתר בכתבי העת

עיקר עיסוקה כיום הוא פיתוח שיטות להוראת קורסים קליניים בפיזיותרפיה ופיתוח אמצעי סימולציה בתחום הפיזיותרפיה, בשיתוף פעולה עם 
המרכז הארצי לסימולציה רפואית )מס"ר( בבית החולים שיבא. 
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