
מבט על מנקודת ראות מקצועית 

כתב עת לפיזיותרפיה ׀ כרך 23 ׀ גליון מס' 1 ׀ אפריל 42021

הכה את המומחה: הצגה של מתווה המומחיות בפיזיותרפיה בישראל והזמנה לדיון 
2BPT, PhD 1, סמדר פלגPT, MPA אילה פרג

גב' איילה פרג, כיהנה כפיזיותרפיסטית הראשית במשרד הבריאות בשנים 2020-2004. מתוקף תפקידה הייתה חברה במועצה   1 

העליונה לפיזיותרפיה ובוועדת המומחיות שחיברה את הצעת מתווה המומחיות.   
ד"ר סמדר פלג, הקימה את החוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת ועמדה בראשו וכן כיהנה כחברת סגל במכללה בשנים  2 

מתווה  הצעת  את  שחיברה  המומחיות  ובוועדת  לפיזיותרפיה  העליונה  במועצה  חברה  הייתה  תפקידה  מתוקף   .2020-2010   
המומחיות.   

תקציר

המתרחש  ומוסדר,  אינטגרלי  חלק  היא  מקצועית  מומחיות 
 )postgraduate studies( העל-בסיסית  ההכשרה  בשלב 
בפיזיותרפיה.  לא  אך  בישראל,  והסיעוד  הרפואה  במקצועות 
מקצועות הבריאות, ביניהם פיזיותרפיה, הוסדרו בחוק הסדרת 
העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008, שחוקק בכנסת 
לפני למעלה מעשור. בסעיף 16 לחוק זה נזכר נושא המומחיות 
המועצה  החליטה   2012 בשנת  לכך,  בהתאם  המקצועית. 
העליונה לפיזיותרפיה, שמשתתפים בה נציגים מכלל הגופים, 
המוסדות והארגונים המקצועיים - משרדי הבריאות, הרווחה 
הפיזיותרפיה  לקידום  העמותה  הפיזיותרפיה,  ארגון  והחינוך, 
 - והאקדמיה  צה"ל  החולים,  בתי  החולים,  קופות  בישראל, 
מומחיות  מתווה  בהכנת  שתעסוק  ייעודית  ועדה  הקמת  על 
תשתית  ליצור  הייתה  המהלך  מטרת  בפיזיותרפיה.  מקצועית 
ולקדם  הפיזיותרפיסט/ית  של  אישית  מקצועית   להתפתחות 
וכלפי  הרב-מקצועית  הרפואית  בקהילה  המקצוע  מעמד  את 
משרד  למנכ"ל  הוגשה  למתווה  ההצעה  השירות.  מקבלי 
בישראל.  לפיזיותרפיה  העליונה  המועצה  ידי  על  הבריאות 
לפעולתן  במקביל  פעלה  בפיזיותרפיה  המומחיות  ועדת 
בעיסוק,  )ריפוי  הבריאות  מקצועות  ביתר  דומות  ועדות  של 
תשתית  גובשה  שיתופי  ובתהליך  ותזונה(,  תקשורת  קלינאות 

למתווה מוסכם לגבי ארבעת המקצועות. 

המומחיות,  מתווה  עקרונות  הצגת   .1 הן:  המאמר   מטרות 
בחו"ל, בפיזיותרפיה  מומחיות  לתהליכי  המתווה  השוואת   .2 

בקרב  דיון  לעורר  כדי  התייחסות  שדורשות  סוגיות  הצפת   .3
אנשי המקצוע.

  

דיון משותף בין נציגי המוסדות, הגופים המייצגים, האקדמיה 
ולגיבוש  הנושאים  כלל  לחידוד  להביא  יכול  הקליני  והשדה 
מתווה מיטבי, המותאם לצורכי הפיזיותרפיסטים, המטופלים 

והמערכות שבהן פועלים אנשי המקצוע.

הבריאות,  במקצועות  העיסוק  הסדרת  חוק  מפתח:  מילות 
התמקצעות, מומחיות, הרחבת סמכויות, הרחבת פעילות


