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דבר העורכת

	  מחקרה של דר’ תמר יעקב הוא בתחום החינוך לפיזיותרפיה 
של  באנגלית  מקצועית  ספרות  של  קריאה  בדפוסי  ועוסק 

ספרות  שקריאת  כיון  בישראל.  לפיזיותרפיה  סטודנטים 

של  רק  לא  המקצועית  להתפתחות  הכרחית  היא  באנגלית 

הבנה  מוסמכים,  פיזיותרפיסטים  של  גם  אלא  סטודנטים 

עשויה  הסטודנטים  של  הקריאה  מגבלות  של  יותר  טובה 

לשפר את הכשרת הסטודנטים בהווה ובכך להקל על המשך 

התפתחותם כבוגרים ואנשי מקצוע בעתיד.

	 מחקרם של דר’ אלי כרמלי ועמיתיו הוא בתחום מדעי היסוד 
לפעילות  ותגובתו  הסרעפת  שריר  של  באנטומיה  ועוסק 

מאומצת. המחקר נעשה בחולדות ומהווה דוגמא לחשיבות 

של מחקר במדעי היסוד ככלי להבנת השפעות פיזיולוגיות 

של אימון וטיפול. 

המת- מקוריים  מאמרים  תקצירי  החדשים,  קוראינו  כל  לידיעת 

במאגר  גם  מופיעים  לעיל,  הנזכרים  כגון  העת,  בכתב  פרסמים 

הנוכחי  העת  כתב  גיליון   .CINAHL הבינלאומי  הפרסומים 

ארבעה  של  תקצירים  ובו  עולם"  "רואים  המדור  את  גם  כולל 

מאמרים שהופיעו לאחרונה  בספרות העולמית בתחומים שונים 

שני  תאור  ובו  מהאינטרנט"   "חדשות  המדור  את  המקצוע,  של 

"ממדף  המדור  ואת  המקצוע,  לאנשי  רלוונטיים  אינטרנט  אתרי 

הספרים" ובו סקירה ביקורתית של ספר חדש. 

 PT, D.Sc ,יוכבד )יוכי( לויפר

עורכת ראשית

בברכת חג שמח וקריאה מהנה,

קוראים יקרים, 

הפיזיותרפיה  "ארגון  בין  ההבדל  מה  השאלה,  עולה  פעם  לא 

הראשון  בישראל"?  הפיזיותרפיה  לקידום  ו"העמותה  בישראל" 

התעסוקתיים  ההיבטים  על  בעיקר  האמון  עובדים  ארגון  הוא 

ותנאי  שכר  כגון  בנושאים  טיפול  דהיינו  הפיזיותרפיסטים,  של 

עבודה ורווחה. העמותה, לעומת זאת,  היא ארגון שמטרתו לקדם 

הפיזיותרפיים  של   )professional( המקצועיים  ההיבטים  את 

כתב  מעולים.  מקצוע  כאנשי  להתפתח  להם  ולאפשר  בישראל 

העת שבידכם הוא אחד הכלים המרכזיים של העמותה לקידום 

הפיזיותרפיה הנועד למטרה זו. 

של  לבתיהם  הפעם  יגיע  תש"ע  פסח  ערב  של  העת  כתב  גיליון 

עתה  זה  הצטרפו  מהם  רבים  אשר  למקצוע,  עמיתים  כאלפיים 

זה  בישראל.  הפיזיותרפיה  לקידום  בעמותה  כחברים  לשורותינו 

מספר שיא בתולדות המקצוע בארץ ובמידה רבה הישג זה הוא 

בראשותו  הפיזיותרפיה,  ארגון  של  המאומצת  לעבודה  תודות 

המעסיקים  השתתפות  למימוש  הביא  אשר  גבאי,  אלי  מר  של 

בדמי החבר בעמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל. זאת דוגמא 

מצוינת לכך שכאשר שני גופים חשובים משכילים לשתף פעולה, 

כולם יוצאים נשכרים. 

של  רחבה  קשת  המייצגים  מאמרים  שלושה  הפעם  בגיליון 

תחומים. 

	 מאמרה של גב’ גיליאן ברכה עוסק בשאלה קלינית חשובה: 
גפה  התנגדות  וכנגד  אינטנסיבי  באופן  לתרגל  מותר  האם 

שד?  כריתת  לאחר  ללימפאדמה  בסיכון  נשים  של  עליונה 

מחקרים  של  ביקורתית  סקירה  על  מסתמכת  תשובתה 

החלטות  לבצע  לקלינאי/ת  ומאפשרת  בנושא  עדכניים 

טיפוליות על סמך ראיות. 
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