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משלב  הנה חברת סגל ורכזת התנסויות קליניות של החוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת לילך לוטן

  ההקמה ועד היום. 

 .(1984) תל השומר, שלוחה קלינית: אביב -בוגרת החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל

סיימה לימודים במהלכם , יורק וניו ג'רזי(-בארה"ב )ניו עבדה כפיזיותרפיסטית 1988-1997  בין השנים 

 Brooklyn  -The School Of Health Professions-Long Island University (LIU)   - לתואר שני  ב

Campus  (1991-1989.) 

במטרה לחשוף וזאת  במקלט לנערות הרות במנהטןסמינר כחלק מלימודי המאסטר, העבירה גב' לוטן 

לשינויים הפיזיים שהן חוות על גופן וללמד אותן שימוש יעיל ונכון עם הגוף במהלך הפעילות אותן 

 היומיומית.

)בין בישראל  המכון , בית חולים וגריאטריה. ם:שנה כפיזיותרפיסטית בתחומי 30של מעל  ןבעלת ניסיו

  ,Saint Vincent Medical Center, NYC) בין היתר   ובארצות הבריתהיתר, מרכז ויינברג בחדרה( 

Fieldstone Lodge Nursing home, NYC.) 

ההכשרה המעשית של  על במקביל לתפקידה כמרצה בחוג לפיזיותרפיה בקורסים קליניים, לילך אחראית

  .ועדת ההדרכה הארציתוחברה ב . מתוקף תפקידה, היאאת מערך ההדרכה בצפון והקימההסטודנטים 

Mrs. Lilach Lotan 

Mrs. Lilach Lotan is a staff member in the Department of Physical Therapy in Zefat 

Academic College. She has over 30 years’ experience as a Physical therapist in Israel 

and USA (e.g., Saint Vincent Medical Center, NYC, Fieldstone Lodge Nursing home, 

NYC). 

Mrs. Lotan completed her Bachelor in Physical therapy at Tel Aviv University (1984). 



Between the years 1988-1997 worked as Physical Therapist in the US (NY, NJ), during 

these years she completed her MSc in the School of Health Professions, Long Island 

University (Brooklyn Campus), USA. 

As part of her Master’s degree Mrs. Lotan educated pregnant teenage girls (12-18 years 

old) in an attempt to increase their knowledge and understanding of anatomical, 

physiological, and physical changes occurring during pregnancy and proper body 

mechanics throughout this period. 

In addition to teaching clinical courses, Mrs. Lotan is the coordinator of clinical affiliations 

of the students the, and developed the array of clinical practice in the north of Israel. She 

is a member in the comity of physical therapy clinical education. 


