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ראשון  לתואר  השלמה  תוכנית  בוגרת   .1978 משנת  הרופא  באסף  לפיזיותרפיה  הספר  בבית  תעודה  לימודי  בוגרת 
בפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב משנת 1990. בעלת תואר שני בחוג לסוציולוגיה, במגמה לסוציולוגיה של הבריאות 
באוניברסיטת בר-אילן משנת 2000. בעלת תואר Ph.D במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 
ובהכשרת סטודנטים לפיזיותרפיה, כסגנית מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה במרכז הרפואי אסף- עוסקת בהוראה 

הרופא )1993- 2013(, וכחברה בסגל החוג לפיזיותרפיה משנת 2000. מרכזת ומנחה קורסים להכשרת מדריכים קליניים 
בפיזיותרפיה באוניברסיטת תל-אביב. 

משנת 2013 משמשת כסגנית פיזיותרפיסטית ראשית במחלקה הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות.

עבודת המחקר לדוקטורט הוקדשה לתכנון משאבי אנוש, תחום שבו ממשיכה לעסוק במסגרת העבודה במשרד הבריאות.  

לבריאות  הלאומית  במועצה  חברה  בישראל.  האישה  בבריאות  לפיזיותרפיה  העניין  קבוצת  של  ההיגוי  בוועדת  וחברה  )לשעבר(  ראש  יושבת 
האישה במשרד הבריאות. 
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Gila Shahar has been a Registered Physical Therapist in Israel since 1978. She has a Bachelor`s degree in Physical 
Therapy (B.PT)  from Tel-Aviv University, a Master’s degree in Health Sociology from Bar-Ilan University, and a 
Ph.D. degree in Health Systems Management from Ben-Gurion University of the Negev, Israel. 

She has dedicated 25 years of her professional life to the education of physical therapy students. Gila served as 
Deputy Director of the School of Physiotherapy at Assaf Harofeh Medical Center (1993-2013). She has been a staff 
member of the Physical Therapy Department at Tel Aviv University since 2000. Gila continues to play a role in the 
education of students, by teaching physical therapists to be clinical instructors in an advanced program at Tel Aviv 
University. Today Gila serves as the Deputy Director of the Physiotherapy Department of the Ministry of Health in 
Israel.     
            
Her field of research for her Doctoral Dissertation was Human Resource Planning for Physical Therapy in Israel, 
which continues to be central to her work in the Ministry today.

In addition, she has a special interest in women’s health and was involved in establishing the Interest Group in 
Women’s Health of the Israeli Physical Therapy Society, serving as the Chairman (1995-2012) and as a member 
of the executive committee. Gila is also involved in women’s health on the national level and is a member of the 
Ministry of Health Advisory Committee on Women’s Health.


