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היא המייסדת וראש החוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת.  בעבר עבדה ד"ר סמדר פלג 

 כפיזיותרפיסטית במכבי שרותי בריאות ואף שימשה כמדריכה קלינית.

קיפוזיס והקשר להטיה של עצם העצה  ד"ר פלג כתבה את עבודת הדוקטורט שלה על שוארמן

ולשינויים בשלד הציר ובשלד ההיקפי. לשם איסוף הנתונים, שהתה במשך שתי תקופות של 

 שלושה חודשים במוזאון הטבע בקליבלנד, אוהיו, ארצות הברית.

 American Journal of Physicalהיא פרסמה מספר מאמרים, בין היתר בכתבי העת 

Anthropology (AJPA)   ו– Spine. 

 בתחום לסימולציה אמצעים ופיתוח הקליני בתחום הוראה שיטות פיתוח הוא עיסוקה עיקר ,כיום
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