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דבר העורכת

קוראים יקרים,

אתר  את  חונך  שהוא  משום  במיוחד  חגיגי  שלפניכם  הגיליון 
האינטרנט החדש של כתב העת לפיזיותרפיה. המעבר לפורמט 
של  מאוד  ארוכה  לשורה  שלנו  העת  כתב  את  מצרף  אלקטרוני 
של  הדרך  לברכת  זכה  ואף  ובעולם,  בארץ  מקצועיים  עת  כתבי 

המאגר הבינלאומי CINAHL שבו הוא מופיע. 

השפה  קוראי  לכל  נגישים  ואילך  מעתה  יהיו  העת  כתב  תכני 
העברית בארץ ובעולם. פיזיותרפיסטים וסטודנטים יוכלו להיעזר 
וכתבות  מקוריים  מאמרים  ולמצוא  האתר  של  החיפוש  במנוע 
העלאה  האחרונות.  השנים  בחמש  העת  כתב  במדורי  שפורסמו 
לאתר של מאמרים מן הגיליונות הקודמים תיעשה בהדרגה. חברי 
העמותה לקידום הפיזיותרפיה וסטודנטים לפיזיותרפיה בשנים ג’ 
וד’ יהיו מנויים על כתב העת ללא תשלום. קוראים אחרים מוזמנים 
לרכוש מנוי בעלות סמלית. נוסף על כך, ניתן גם לרכוש גיליונות 
מודפסים של כתב העת. רוב הספריות הציבוריות באוניברסיטאות 
במאגרי  מופיע  והוא  העת  כתב  על  מנויות  הבריאות  ובמוסדות 

המידע של הספריות הללו.

שלושה  היתר  בין  פורסמו   2014 לשנת  הראשון  הנוכחי,  בגיליון 
מאמרים מקוריים שאינם מחקרים קליניים. האחד, מציג סקירת 
ספרות שיטתית, ושני האחרים מציגים “נקודות מבט” של מחברים 
על נושאים שיש בהם עניין לקוראים. בעידן של “התפוצצות מידע” 
ניתן מקום חשוב לסקירת הספרות השיטתית. מחברי הסקירה 
מתווכים בין הקוראים לבין מחקרים שנעשו בתחום שבו עוסקת 
הידע  תמצית  את  להכיר  ההזדמנות  ניתנת  לקורא  הסקירה. 
שהצטבר בתחום ואת מסקנות המחברים. המגבלות המאפיינות 
לעתים מחקרים יחידים עלולות להקטין את מידת הייצוגיות של 
מסקנותיהם  את  להכליל  היכולת  ואת  במחקר  שנבדק  המדגם 
על אוכלוסייה רחבה יותר. לפיכך, למסקנות המבוססות על כמה 
מחקרים יש לעתים יותר תוקף מאשר למסקנות המבוססות על 

מחקר אחד.

מן הראוי להדגיש שהעברת מידע לעמיתים נעשית לא רק על-ידי 
פרסום מחקרים אלא גם על-ידי שיתופם בידע ובניסיון שנצבר על-
ידי אנשי מקצוע בשדה הקליני, באקדמיה, בתחום המנהלי ועוד. 
שיתוף כזה יכול להיעשות על-ידי פרסום תיאורי מקרה או סדרות 
של תיאורי מקרה מיוחדים, על-ידי דיווחים קליניים, על-ידי תיאור 
הם  זה  בגיליון  המובאים  המאמרים  ועוד.  טיפוליים  פרוטוקולים 
אך מעט מן הדוגמאות לפרסומים שעונים על הקריטריונים הללו. 
האקדמיות  המידה  באמות  לעמוד  צריכים  כאלה  פרסומים  גם 

המקובלות ובדרישות של כתב העת. לפיכך, כפי שאנו נוהגים בכל 
שאר המאמרים שנשלחים לפרסום בכתב העת: נסקרו המאמרים 
הללו על-ידי שני סוקרים, מומחים בתחום, ועברו עריכה לשונית 

מקצועית לפני הבאתם לדפוס. 

בהזדמנות זאת אני מבקשת להודות לעמותה לקידום הפיזיותרפיה 
וקידום פרויקט  ועל מימון  על התמיכה הבלתי נלאית בכתב העת 
חלק  שלקחו  מי  לכל  תודה  כן,  כמו  האתר.  של  והבנייה  ההקמה 

בתהליך.

ומקור  דוגמה  ישמש   2014 לשנת  הראשון  שהגיליון  מקווה  אני 
וגם  קלינית  היא  עבודתם  שעיקר  לפיזיותרפיסטים  גם  השראה 
מאמרים  ולשלוח  להמשיך  מוזמנים  הנכם  אקדמיה.  לאנשי 
לפרסום בכל מדורי כתב העת ובכך להעצים את הרמה האקדמית 

של מקצוע הפיזיותרפיה בישראל.

בברכה,

ד”ר תמר יעקב
עורכת ראשית
כתב העת לפיזיותרפיה
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