פרופ' יוכבד (יוכי) לויפר – דיוקן אישי
פרופ' יוכבד (יוכי) לויפר בעלת תואר  B.Scבפיזיותרפיה מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק
( ,)1971בעלת תואר  M.Scבחינוך גופני ובריאותי מ( Texas A&M University -תוכנית
משותפת עם  ,)1981( ) Baylor School of Medicine, Texasובעלת תואר D.Sc
בנוירופיזיולוגיה מבית הספר לרפואה בטכניון (.(1995
בשנים  2000 –1971עסקה יוכי כקלינאית ומנהלת שירותי פיזיותרפיה הן בישראל והן בארצות
הברית ,והתמקדה בעיקר בשיקום נוירולוגי וגריאטרי .במקביל היא לימדה מאז  1982קורסים
נבחרים בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב ,בעיקר בתחום אמצעי הטיפול האלקטרו-
פיזיקליים .בשנת  2000הושקה תכנית אותה הכינה יוכי לתואר ראשון בפיזיותרפיה
באוניברסיטת חיפה ובמשך  7שנים שימשה שם כראש החוג לפיזיותרפיה .תפקיד שחזרה אליו
למשך שלוש שנים בשנת  .2013בין  2007ל  2012-שימשה יוכי כעורכת הראשית של כתב
העת של העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל.

מאז הצטרפותה לאקדמיה עברה יוכי מהתמקדות בתחום הקליני למחקר וחינוך תוך דגש על
אמצעי טיפול אלקטרו-פיזיקאליים ושיקום גריאטרי .במהלך  19השנים האחרונות היא פרסמה
מאמרים רבים בכתבי עת מדעיים מובילים ,והציגה את מחקריה בכנסים בינלאומיים .יוכי פרשה
לגמלאות מאוניברסיטת חיפה ,כפרופסור מן המניין בשנת  .2016כיום ,נוסף על הזמן שהיא
מקדישה למשפחתה האהובה ,היא פועלת בהתנדבות לקידום מקצוע הפיזיותרפיה בתחומים

- בין היתר היא מעורבת בפיתוח קבוצת עניין המתמקדת בשימוש באמצעים אלקטרו.שונים
 חזרה יוכי לשמש כעורכת2019  באוקטובר.פיזיקליים במסגרת העמותה לקידום הפיזיותרפיה
.הראשית של כתב העת של העמותה הישראלית לקידום הפיזיותרפיה בישראל

Prof. )Emeritus) Yocheved (Yochy) Laufer - Personal Profile
Prof. Yocheved (Yochy) Laufer received a B.Sc degree in Physical Therapy in 1971 from
Columbia University, NY; an M.Sc degree in Physical and Health Education in 1981
from Texas A&M (a joint program with Baylor School of Medicine); and a D.Sc in
Neurophysiology in 1995 from the Medical School at the Technion, Israel.
Between the years 1971 and 2000, Yochy practiced as a physical therapy clinician and
manager (in the US and in Israel(, focusing primarily on neurological and geriatric
rehabilitation. Concurrently, between 1982 and 2000, she taught select courses at Tel
Aviv University, primarily in the field of electro-physical agents. In 2000, Yochy
launched a new four-year Bachelor’s Degree program in physical therapy at the
University of Haifa. She served as the Physical Therapy Department chair for seven
consecutive years, a role she resumed for 3 years in 2013. Between 2007 and 2012,
Yochy served as the Editor-in-Chief of the Journal of the Israeli Physical Therapy
Society.
Since joining academia, Yochy has shifted her interests to research and education, with a
primary focus on electro-physical agents and geriatric rehabilitation. Over the past
nineteen years, she has published numerous articles in leading scientific journals and has
presented her research at international conferences. Yochy retired from the University of
Haifa as a full professor in 2016. In addition to spending now more time with her loving
family, she keeps busy in various volunteer roles promoting her profession. This includes
establishing a Special Interest Group focusing on Electro-Physical Agents within the
Israeli Physical Therapy Society. In October 2019, she resumed her role as Editor-inChief of the Journal of the Israeli Physical Therapy Society.

