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פרופ' יעקב, Ph.D., PT, MPH, סיימה לימודי תעודה בפיזיותרפיה בבית הספר לפיזיותרפיה בווינגייט בשנת 1974. זמן 
קצר לאחר מכן המשיכה בלימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד ובלימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן. במקביל 
לפיזיותרפיה  הספר  בבית  ההוראה  לסגל  הצטרפה  הלימודים  סיום  עם  לווינשטיין.  בבית  כפיזיותרפיסטית  עבדה 

בווינגייט. מכאן המשיכה ללימודים לתואר שני ושלישי בבריאות הציבור באוניברסיטה העברית בירושלים. 

פרופ' יעקב הייתה שותפה להקמת המחלקה לפיזיותרפיה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בשנת 2000, הייתה 
סגנית ראש המחלקה ולאחר מכן ראש המחלקה. כיום היא ראש התכנית לתואר שני בפיזיותרפיה באוניברסיטה. בשנת 2016 מונתה לפרופ' 

חבר מטעם המחלקה לפיזיותרפיה. בתחום הציבורי, משנת 2012 היא עורכת ראשית של "כתב העת לפיזיותרפיה".

במסגרת עבודתה המחקרית, פרופ' יעקב תרמה לחקר השכיחות וההשלכות של התסמונת לאחר פוליו בישראל ולמחקר קהילתי בתחום כאבי 
גב תחתון. בנוסף, פעלה להטמעת ה-International Classification of Function and Health( ,ICF(, בקהיליית הפיזיותרפיסטים בארץ, 
ולמחקר בתחום זה. תחומי המחקר העיקריים של פרופ' יעקב בשנים האחרונות הם חינוך בפיזיותרפיה, חקר שירותי הפיזיותרפיה בישראל וחקר 

השימוש במדדי תוצאה בשירותי פיזיותרפיה. 
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Prof. Tamar Jacob, PhD, MPH, PT is a registered physical therapist since 1974. Her academic background includes 
Physiotherapy graduation program, a bachelor’s degree in education, a registered teacher’s certification, and a 
Master and PhD degrees in public health awarded by The Hebrew University in Jerusalem. 

Prof. Jacob has been engaged in education of physical therapy students for over thirty years. She took part in 
establishing the Physical Therapy Department in Ariel University in 2000 and server as the deputy and head of the 
department. Her current position is the head of the Masters’ program at the Physical Therapy Department in the 
university. She was appointed associate professor in 2016. In addition, she is the Editor-in-Chief of the Journal of 
the Israeli Physical Therapy Society (JIPTS) since 2012. 

Prof. Jacob’s research areas, throughout the years, were prevalence and consequences of Post-Polio Syndrome 
in Israel, a community base study of low back pain and the implementation of the International Classification 
of Function and Health (ICF) in physical therapy services. Her present areas of research are: Physical therapy 
education, physical therapy services and outcome measures. 


