
 

 

 

 2013סיכום פעילות 
 כשירי שיקום וניידותהיחידה הארצית למ

 
 

 

 עובדי היחידה
 2014אפריל  



 

2 

 

 עובדים יקרים
 

כנס סיכום פעילות שנה בתחום מכשירי שיקום וניידות, שיתקיים השנה בחודש מאי לקראת 

 יש לנו את ההזדמנות לעצור לרגע אחד ולהביט לאחור. , חג הפסחוקצת לאחר חופשת  2014

 .תה לנו שנה מורכבת וקשה אך מלאת עשיהיהי

 :רונהאת הפעילות במהלך השנה האח נצייןבקצרה רבה 

נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות מעודכן ומסודר, נוהל העברת מסמכים בין  פרסמנו נהלים:
קופות החולים למשרד הבריאות, נוהל הטיפול בבקשות לעמידונים, נוהל הטיפול בנפגעי תאונות 

, נוהל מתן הרשאה להמלצה שנכתב על ידי הלשכה המשפטית במשרד הראשי דרכים
 ומרפאים בעיסוק העוסקים בטכנולוגיה, ועוד היד נטויה.לפיזיותרפיסטים 

 
 על לשכות הבריאות.ויה שאנו מבצעים בקרות על קופות החולים יכתבנו כלי בקרה וזו השנה השנ

במרבית סוגי המכשירים. יש  סיימנו חלק מרכזי בתחום המכרזים והסדרנו את תהליכי הרכש
נקיים סקר שביעות רצון לקבלת  2014ות. במהלך לציין כי אנו עדים לשביעות רצון בקרב הלקוח

 מידע מהימן יותר. 
 ערכנו קורסים מקצועיים לעובדי קופות החולים ומשרד החינוך.

התחלנו  מאיר כרמלי. -על ניהול המחסנים  קבלנו עובד חדש למחסן הארצי אשר אחראי 
ו את הטיפול שיפרנ .ההשאלה מחסןבבית המלאכה וחדרי קבלת הקהל בבתהליך של שיפוץ 

 בפניות לתיקונים ופרסמנו נוהל לטיפול בחילוץ נכה כתוצאה מהשבתת הכסא הממונע שברשותו.
קיימת ו לעצמנו בתוכנית העבודה השנתית. ניתן לומר שעמדנו בחלק גדול מהמשימות שהצבנ

השנים  4במהלך לאורך השנים מגמה של עליה במספר הבקשות למכשירי שיקום וניידות. 
( מספר הפניות הכולל למכשירי שיקום ניידות עלה בשיעור של 9002-9002) האחרונות

מגמה זו עשויה לנבוע  !.90.2% -כאשר מספר הפניות למכשירים מורכבים עלה ב 20.3%
מסיבות שונות כמו הזדקנות האוכלוסייה, שיפורים טכנולוגים, שיפור בנגישות המידע ובמודעות 

 הציבור ועוד. 
ות תקציביות וכן משמעויות של צרכי כ"א אותן יש לקחת בחשבון בשנים לגידול זה משמעוי

הקרובות. יש להדגיש שלמרות הגידול הרב במספר הבקשות, הטיפול בהן התבצע ללא 

 תוספת של כ"א במהלך כל התקופה האמורה. 

 בחודש מאי השנה.כאמור  שיתקייםתה עוד פעילות רבה וענפה שאותה נסכם בכנס הקרוב יהי

 ובני ובנות שירות לאומי שהם גאווה גדולה בשבילנו.ים מחברת המשקם, נו מתנדבים, עובדיש ל
יש לנו קשרי עבודה נהדרים עם אגפים שונים במשרד הבריאות וזו גם ההזדמנות להזכירם 
ולהודות להם: הלשכה המשפטית, אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה, אגף החשבות, אגף המחשוב, 

 ותומכים.ועוד אחרים שעוזרים 
וכמובן שיש לנו את כל העובדים המסורים, העוסקים  בתחום מכשירי שיקום וניידות בלשכות 

 הבריאות.
 

 לכולכם, תודה גדולה.חברים יקרים, אפשר היום לומר 

 בברכה,

 מנהלת היחידה הארצית 
 למכשירי שיקום וניידות

 פרופ' רוני גמזו, המנהל הכלליהעתק: 
 ל הכלליד"ר בעז לב, המשנה למנה

 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש
 פרופ' ארנון אפק, ראש מנהל רפואה

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור
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 עדכון -נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות  .0

הכולל  ,נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות לשנערך עדכון מפורט  2013במהלך שנת 
קריטריונים לאישור בו המשרד מדיניותבשינויים והבהרות בתהליכי העבודה, 

 המכשירים.
בחודש ינואר  פורסםוהוא הנוהל אושר על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו 

2014. 
יניות הכוללת את מטרות הנוהל, מי קביעת מד מצויים בנוהל:הפירוט הנושאים 

האוכלוסייה הזכאית, מדיניות התמחור, מהם התפקידים והסמכויות של העוסקים 
לרבות סדרי עבודת הועדות השונות,  מהם הקריטריונים לאישור המכשירים,  ,בתחום
, הזמנות רכש, מדיניות החזרת תהליך הטיפול בבקשות למכשירי שיקום וניידותפירוט 

 .ם, תיקונים למכשירים, רישום ומעקבהמכשירי
 

הנוהל המעודכן משמש ככלי עבודה עבור כל העובדים בתחום בלשכות הבריאות. 
 ,בנוסף, הוא מאפשר לציבור הרחב לקבל מידע מפורט וברור עבור כל שלב בתהליך

 לרבות זכויותיהם של המבוטחים. ,החל מאופן הגשת הבקשה ועד לסיום התהליך

 עריכת מכרזים  .9

, משרד הבריאות החל לעבוד עם ספקים מורשים שזכו 2014החל מחודש ינואר 
 במכרזים עבור רכישת מכשירי שיקום וניידות.

על ידי גורמים הן על ידי עובדי היחידה והן בעריכת המכרזים הושקעה עבודה רבה 
 חיצוניים. מדובר בתהליך קשה ומורכב הדורש חשיבה מעמיקה ומקצועית. 

 ספקים מורשים לסוגי המכשירים הבאים:במכרז נבחרו 
כסאות גלגלים ידניים, כסאות גלגלים עם התאמות מיוחדות, טיולונים, כסאות שירותים 
ורחצה, כסאות גלגלים ממונעים, מיטות, מזרנים, מנופים להעברה ומעלי מדרגות 

 ניידים )זחלילים(.
ים המאושרים, כל לשכת בריאות הועבר קטלוג המפרט את סוגי המכשירלבנוסף, 

רשימת ספקים, מחירונים, הנחיות עבודה מקצועיות והנחיות עבודה במערכת 
 המרכבה.

הועברו לקראת תחילת העבודה הדרכות לעובדי המחלקה למחלות ממושכות ושיקום 
 עם הספקים המורשים.

השינוי במדיניות הרכש נותן  מענה למגמה של עליה הולכת וגדלה במספר הפונים 
בהיקף  מתמידשירי שיקום וניידות  וכן לנושאים נוספים כמו גידול בבקשות למכ

 התקציב, במורכבות ובגיוון הציוד.
על מנת  לשמר את עיקרון חופש הבחירה של התושב הזכאי, נקבעו ברוב המכרזים 

 מספר ספקים ומגוון של מוצרים.
וקרטיים  הסדרת תהליכי העבודה והגדרת ספקים מורשים תסייע בקיצור תהליכים ביר

ובשיפור השירות.  איכות המכשירים נבדקה על ידי גורמים מקצועיים מוסמכים, הן 
 בהיבט של עמידה בתקנים בינלאומיים והן בהיבטים טכניים ומקצועיים.

ספקי השירות נדרשים לעמוד בסטנדרטים מקצועיים כמו זמני אספקה, מתן הדרכה, 
נים ותנאים נוספים כפי שנקבעו התאמת המכשיר לתושב הזכאי, מתן שירות תיקו

 במכרז.
בכוונתנו לספק לאוכלוסיית הזכאים בעלי צרכים מיוחדים מכשירים ושירותים מיטביים 

 שיאפשרו לאדם עם המוגבלות לתפקד בחיי היום יום ולשפר את איכות חייו. 
 

בנוסף לאמור, היחידה מסיימת את בדיקת המכרזים עבור ספקים מורשים למוצרים 
 כריות להפחתת הסיכון לפצעי לחץ והליכונים. – נוספים
 תותבות עיניים ומזרני אויר. ןמכרזים למוצרים נוספים כגויפורסמו  2014בשנת 
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לוחות זמנים לטיפול בבקשות למכשירי שיקום  -  SLAבקרת  .2
 וניידות

התחלנו לבצע בקרות שוטפות על לוחות הזמנים לטיפול בבקשות  2013בשנת 
וניידות בלשכות הבריאות וכן בקרה על לוחות הזמנים לטיפול למכשירי שיקום 

בתיקונים המתבצעים על ידי היחידה. לשכות הבריאות הונחו לבצע מעקב שוטף 
אחת לשבוע )על ידי רכזות המכשירים( ואחת לחודש )על ידי ממוני התחום(. 

בקרב העובדים בלשכת הוטמע  ין לאיעדהצורך במעקב שוטף מהמידע שבידנו, 
 החשיבות של ביצוע הבקרה. להטמעתנפעל  2014שנת . במהלך הבריאות

רצ"ב טבלה המסכמת שיעור אנו מבצעים בקרות על לוחות הזמנים אחת לרבעון. 
. מהנתונים ניתן אחת מהלשכותבכל , 2013ה של יבמחצית השני SLA -העמידה ב

ללוחות  ת בהתאםולראות כי מרבית הבקשות למכשירי ניידות סטנדרטים, מטופל
בטיפול בפניות למכשירי ניידות גבוהה הזמנים שהוגדרו. לעומת זאת, קיימת חריגה 

. עלינו לבחון את הסיבות לחריגה ולראות וכן בפניות לכיסאות ממונעים מורכבים
כיצד נוכל לשפר את הטיפול בבקשות כך שנוכל לעמוד בלוחות הזמנים שהצבנו 

ה גדולה במספר הבקשות להשתתפות עם זאת, מדי שנה, קיימת עלי לעצמנו.
 במימון, היוצרת עומסים רבים ומקשה על חובתנו לתת מענה במועד שנקבע.

 
 9002רצ"ב סיכום נתונים לשנת 

הנתונים אינם כוללים את לשכת בריאות אשקלון מאחר וזו אינה מחוברת למערכת 
 המרכבה.

 
  הלשכות בכל SLA-ב חריגה נתוני ממוצע

 

 סטאטוס
 

SLA 
ים()בימ  

סה"כ 
 פניות

 SLA 051%חריגה מעל  SLA-חריגה מ

 % מספר פניות % מספר פניות

 2% 216 3% 408 13,449 60 )השלמת מסמכים( טיוטה

 3% 414 7% 771 11,860 30 מכשיר רגיל  -ממתין לדיון 

 4% 43 8% 94 1,107 60 מכשיר מורכב   -ממתין לדיון 

 19% 89 33% 154 472 60 ממונעים -ממתין לדיון 

 ולא מומשאושר 
 

12,801 1,760 14% 885 7% 
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אנשים בתחומי השיקום ללראש מנהל רפואה ועדה מייעצת  סטאטוס .4
 ת מוגבלועם 

הוקמה ועדה מייעצת שמונתה על ידי ראש מנהל רפואה, פרופ' ארנון  2012בשנת 
וכן להציע  ,אפק, במטרה לבחון את אמות המידה למכשירי שיקום, ניידות והליכה
וגיות לילדים ולתעדף טכנולוגיות חדשות לרווחת אנשים עם מוגבלויות ובדגש על טכנול

את ולמנכ"ל משרד הבריאות לשרת הבריאות הציגה הועדה כים מיוחדים. עם צר
 תעדוף ההמלצות שניתנו בשנה החולפת. 

בהתאם לתקציב שניתן למטרה זו, הוחלט להרחיב את סכומי ההשתתפות עבור 
טיולונים וכסאות מיוחדים לילדים. הרחבת ההשתתפות תתבטא במתן אפשרות 

יבה בטיולונים המאושרים ו/או מתן אפשרות לרכישת מערכות נוספות לצורך יש
למרות האמור, ההרחבה  לרכישת טיולונים הכוללים תמיכות והתאמות נלוות נוספות.

 מותנת באישור סופי של אגף התקציבים.
בנוסף, אושרה ההמלצה להוספת עמידונים לרשימת האביזרים שיינתנו לילדים עם 

והם ימומנו  2014ות סל הבריאות לשנת נכות פיזית חמורה. העמידונים אושרו באמצע
 על ידי משרד הבריאות באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.

 

 בקרה על הלשכות .3

היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות אחראית על מדיניות הטיפול במכשירי שיקום 
לעניין זה, משרד הבריאות ובכלל זה על תהליכי העבודה והנהלים. מ לזכאים וניידות 

היחידה מנחה מקצועית את העוסקים בתחום הטכנולוגיה המסייעת לשיקום וניידות 
 לשכות הבריאות. בולפיכך, אחראית על ביצוע בקרות  ומחוצה לו בתוך משרד הבריאות

 
יידות נושאי הבקרה: כלל תחומי הפעילות במחלקת ממ"ש בתחום מכשירי שיקום ונ

 העבודה. ילות בהתאם לחוק ולנהליהלות ופעהתנבלשכות הבריאות, בדגש על: 
 
 העברת דיווחים הנדרשים על פי הנהלים. .1

 מקצועיות השירות הניתן ואיכותו: דו"ח סיעודי ודו"ח סוציאלי לאחר ביקור בית. .2

 זמינות השירותים. .3

 הטיפול בפניות הציבור. .4

 תיעוד ורישום מלא והבטחת קיום רצף טיפולי, כולל בתיק פונה ובמרכבה. .5

 ול מעקב ובקרה בתיק פונה ובמרכבה.ניה .6

יאות הציבור ומהשירות צוות הבקרה כולל נציגים מהיחידה הארצית, משירותי בר

לשכות בריאות. לאחר כל בקרה  13-נערכו בקרות ב 2013במהלך שנת הסוציאלי. 

נכתב דו"ח מסכם מפורט שנשלח ללשכת הבריאות. נמצא כי רוב לשכות הבריאות 

הנהלים וההנחיות, החלו להשתמש  ,הפעילות על פי החוקים מקפידות על יישום

 מתן שירות מיטבי לפונים. ל והן פועלות ייעודיים ואחידיםבטפסים 

יחד עם זאת, נמצא כי במספר תחומים יש מקום לשיפור, כמו: עמידה בלוחות זמנים 

שנקבעו לשלבים השונים של הטיפול בפנייה, רישום מלא בדף המעקב בתיק פונה, 

צוות  קיום ישיבות ,שימוש בחותמת תאריך על המסמכים המגיעים ללשכת הבריאות

נערך דיון, בהשתתפות צוות הבקריות,  2013שנת  בסוףייעודיות לנושא המכשירים. 

הצוות גיבש החלטה לגבי שמירת לצורך הפקת לקחים.  על ממצאי הבקרות שנערכו

קרה ומעקב אחר הממצאים מסגרת הבקרה בכל לשכות הבריאות, דרכי ביצוע הב

מכשירי  –נוהל לפיקוח ובקרה בלשכות הבריאות נכתב  2013בנוסף, בשנת  לשיפור.

אנו שואפים להגביר את מעורבותם ואחריותם של מנהלי הלשכות שיקום וניידות. 

 בתחום השירות של מכשירי שיקום וניידות.
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 קופות החוליםבקרות על  .6

למכשירי שיקום וניידות אחראית על מדיניות  היחידה הארציתכאמור בסעיף הקודם, 

היחידה מנחה מקצועית את העוסקים בתחום . הטיפול במכשירי שיקום וניידות

הטכנולוגיה המסייעת לשיקום וניידות בקהילה ומפקחת על יישום הנהלים. היחידה 

 במסגרת הבקרות של מינהל הרפואה במשרד הבריאות.בקרות  מבצעת 

 בקרות: 8נערכו  2013בשנת 

 2 - מחוז צפון ודן -ותי בריאות כללית בשר 

 2 -  והשרון מחוז מרכז -במכבי שירותי בריאות 

 2-  מחוז מרכז ויהודה והדרום -במאוחדת 

 2-   מחוז ירושלים והצפון. -בלאומית 

 

  .נושאי הבקרה: כלל תחומי הפעילות בתחום מכשירי שיקום וניידות בקופות החולים

 בוטח.המצאות מידע נגיש למ .1

 קיום נהלי עבודה של משרד הבריאות והקופה. .2

בדיקת קיום ותיעוד ברשומות כולל בדיקת המתאם למצבו התפקודי של  .3

 המבוטח.

 פיתוח הצוות והשתלמויות. .4

 שמירת רצף הטיפול. .5

 קיום מנגנוני בקרה ופיקוח על עבודת הגורמים הממליצים. .6

 בדיקת לוחות זמנים לטיפול בפניות. .7

 נה להטמעת נהלי המשרד.קיום מנגנון מוב .8

מקצועיות השירות הניתן ואיכותו: בדיקת דוחות רפואיים כולל מפרטים  .9

 למכשירים.

 

צוות הבקרה כלל נציגים מהיחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות. לאחר כל בקרה 

קרי הממצאים והנחיות לתיקון הליקויים ינכתב דו"ח בקרה כוללני, המפרט את ע

לאגף לרפואה קהילתית המפרסם את  הועברהזמן לתיקון. הדו"ח שאותרו לרבות פרק 

קרי הממצאים של כל  הצוותים הרב מקצועיים יהממצאים בדו"ח המסכם את ע

 המשתתפים בבקרה.

 

 קרי הממצאים:יע

ברוב הקופות קיימים נהלי עבודה של משרד הבריאות בתחום מכשירי שיקום  .1

בעלי הם הנוהל. כל הממליצים וניידות והגורמים הממליצים עובדים על פי 

כל ההמלצות למכשירי הניידות מוגשות על  .תעודת הרשאה ממשרד הבריאות

 גבי הטפסים הייעודיים של משרד הבריאות. 

 ברוב ההמלצות המידע ניתן ע"י הגורם הממליץ באופן מקצועי ומפורט כנדרש.  .2

 הל  עבודה פנימי בקופות ובניית מנגנון להטמעתו.וחסר נ .3

הקופות אין עמידה בלוחות הזמנים בביצוע ביקור בית להתאמת מכשיר  ברוב  .4

ימי עבודה מקבלת הפניית הרופא המטפל  14  -ניידות. הביקור נערך מעבר ל 

 ככתוב בנוהל.

חלק מהגורמים הממליצים יוצאים להשתלמויות בתחום מכשירי הניידות ולכן  .5

 ות הצוות.הומלץ לדאוג להשתלמות אחת לשנה ולעקוב אחר התמקצע
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עם קבלת  , אחד לפחות,קור בית נוסףיהומלץ כי הגורמים הממליצים יערכו ב .6

המכשיר המומלץ, על מנת  לבדוק התאמת המכשיר ולבצע הדרכה לשימוש נכון 

 במכשיר ושמירה על תקינותו.

 

  סיכום:

בעקבות ביצוע הבקרה וממצאיה, אנו רואים כי חל שיפור רב בתחום הטיפול 

ה של מכשירי שיקום וניידות. חלק מקופות החולים מיישמות כבר בהמלצה והתאמ

עתה את ההמלצה לביצוע ביקור בית נוסף לבדיקת התאמה של המכשיר המאושר, 

עבודה פנימי. עם  נוהל מווחלקן פרסחלקן שיפרו את אתר המידע בקופת החולים 

יש מקום זאת, מאחר ומדובר במבוטחים הסובלים ממוגבלויות, לעיתים מורכבות, 

לקבלת המכשיר, לשיפור ברמת תהליך הטיפול הכוללני לרבות ליווי מלא עד 

 בדיקת התאמתו, הדרכת המשתמש ומעקב עתידי.

 

 תחום הדרכה והשתלמויות .9

מכשירי שיקום וניידות לאנשים עם על הדרכה והכשרת הגורמים הממליצים בקהילה 
 רי שיקום וניידות.מוגבלות מהווה חלק מתפקידה של היחידה הארצית למכשי

פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק הממליצים על מכשירי שיקום וניידות לזכאים ממשרד 
הבריאות, נדרשים לעבור קורס הכשרה בטכנולוגיה מסייעת לניידות המתקיים על ידי 

על פי הצורך. בנוסף, נדרשים הממליצים להשתתף בימי עיון והדרכות  ,היחידה
 הנערכות אחת לשנה.

 
 בטכנולוגיה מסייעת לניידותמתקדם ורס ק (0

על מנת לקדם את התחום והידע המקצועי ראינו לנכון לפעול להעשרה נוספת 
במטרה להרחיב  ולשפר את רמתם המקצועית של הממליצים. לשם כך, הוחלט 

מיועד הימים  3קורס בן  להזמין פיזיותרפיסטית מומחית מחו"ל ולקיים בהנחייתה
פאים בעיסוק העובדים בקופות החולים וממליצים על מכשירי לפיזיותרפיסטים ומר

 ניידות.
התוכנית ומבנה הקורס נבנו על ידי צוות עובדים  מהיחידה הארצית בשיתוף 

מארה"ב. גב' מינקל, פיזיותרפיסטית, הינה  (Jean Minkel) המרצה, גב' ג'ין מינקל
 מרצה בכירה בתחום ובעלת שם עולמי.

 
בביה"ס לפיזיותרפיה בבי"ח אסף   11-14/3/2013אריכים  הקורס התקיים בין הת

, מקופות החולים השונותאנשי מקצוע  , רובםממליצים 40השתתפו בו  הרופא. 
 ממרכזי שיקום. וגורמים מקצועיים ממשרד החינוך ו

מהמשובים של המשתתפים וכן מהתרשמותם של עובדי היחידה אנו למדים כי 
 נה על המטרות שהוצבו. הקורס היה מוצלח מאוד והוא ע

 
 מסקנות עיקריות שעלו בתום הקורס:

 ונדרש הידע הקיים היום  בארץ אינו מספק .יש צורך לקדם תחום מקצועי זה .1
 .וולהעשיר ולפעול על מנת להעמיק

מתוך הנלמד בקורס אודות הגישה הטיפולית בתחום ההושבה והתאמת  .2
סתי". יש לפעול לכך שכל מכשירים, חייב תחום מקצועי זה לעבור "שינוי תפי

עבור האדם המוגבל בניידות השוהה  ,תחום התאמת הישיבה והמכשירים
בקהילה, יהווה חלק בלתי נפרד מהתוכנית השיקומית של המטופל. משמע, יש 
להקצות מענה טוב יותר הן  בזמן הטיפול )מספר ביקורי בית(, והן מבחינת 

 היקף ההכשרה וההדרכה המקצועית השוטפת. 
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 דרכות מקומיותה (9

אחת מתקיים  יחידה הארצית,בצוות המקצועי הבמסגרת העבודה השוטפת של 
בהדרכת  ,קופות החוליםבלגורמים הממליצים  מפגש הדרכה מקומי לשנה

הפיזיותרפיסטית או המרפאה בעיסוק מהיחידה ובשיתוף צוות המחלקה למחלות 
 . ממושכות ושיקום מלשכת הבריאות

וקידום שיפור בנושאים שונים כגון נהלים והנחיות, דכון מטרת מפגש ההדרכה: ע
התקיימו  2013מקצועי על ידי הצגת תיאורי מקרה ודיון משותף. בשנת הידע ה

. כמו כן טבריהו צפת, רחובות, עכו, נתניה, רמלה ,: חדרהמפגשי הדרכה בלשכות
חלת העבודה עם תלממליצים בקהילה לקראת ה התקיים מפגש הדרכה ארצי

 רשים שזכו במכרזים.מוהים ספקה
 2014מקומיות, הוחלט בשנת על מנת לשפר את ההערכות וביצוע ההדרכות ה

כנית לבחון את תכנית ההדרכה הקיימת  ולפעול לשינויים ושיפורים בנושא זה. הת
עובדים העוסקים בתחום מכשירי שיקום וניידות בקופות כלל ההדרכות לתכלול  

יות, רופאי אחפיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, ) חדהחולים ובמסגרות לחינוך מיו
  .משפחה(

 

 להמלצה הרשאההכשרת הגורמים המקצועיים ומתן תעודות  .8

למתן הרשאה בתחום הטכנולוגיה המסייעת התבצעה על ידי  הכשרה 2013לשנת  עד
מתן הרשאה לפיזיותרפיסטים  גורמים רבים לאו דווקא מתוך משרד הבריאות. 

הממליצים על אביזרי שיקום וניידות לזכאי משרד הבריאות בקהילה  ומרפאים בעיסוק
ולא היה רישום מסודר  ריפוי בעיסוקופיזיותרפיה –ניתן ביחידות המטה של המשרד 

 של הממליצים.
הוחלט על ביצוע  ,דות המקצועיותידיונים שהתקיימו עם מנהל רפואה והיח בעקבות

תן תעודות ההרשאה לצורך המלצה רענון וארגון מחדש של כל מערך ההכשרה ומ
 עבור מכשירי שיקום וניידות לזכאי משרד הבריאות. 

 
שנים  3 -רק בעלי תעודת הרשאה העוסקים בתחום ב 01.04.2013 -החל מה

האחרונות יורשו להמליץ על מכשירים למשרד הבריאות. בעלי הרשאה שלא עסקו 
ירים. במקרים חריגים, בעל בתחום במהלך התקופה האמורה לא יוכלו להמליץ על מכש

תעודת הרשאה שלא המליץ בתקופה האמורה אך בכוונתו לחזור לעסוק בתחום 
ענון מקוצר מטעם משרד ילעבור קורס ריידרש  ,ולהמליץ באופן שוטף על מכשירים

הבריאות. בנוסף, בעלי ההרשאה ידרשו לעבור הדרכות מעת לעת מטעם משרד 
 .הבריאות

ל פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק בעלי הרשאה להמליץ, גובשה רשימה מעודכנת ש
העומדים בהנחיות אלו. רשימה זו הופצה ללשכות הבריאות, ורק המלצות של בעלי 

 ממליצים. 490הרשימה כוללת כיום  .הרשאה אלו יכובדו
 ובשיפור בפיקוח ובקרה במתן שירות טוב יותר, כי מהלכים  אלו יסייעו  אנו סבורים

 עיות של הממליצים בקהילה המקצוברמת 
 

 שינוי ארגוני בתחום הטיפול במכשירי שיקום וניידות .2

מעורבים בו מספר ותהליך הטיפול בפניות למכשירי שיקום וניידות הינו  תהליך מורכב 

גורמים: התושב המבקש, גורמים מקצועיים מקופת החולים, עובדים מקצועיים 

שיקום וניידות וספקים. בנוסף, נדרשים מלשכות הבריאות, היחידה הארצית למכשירי 

לעיתים מסמכים רפואיים נוספים מגורמים מומחים אחרים וכן נדרש ניהול לוגיסטי 

  שכולל ביצוע רכש, ניפוק, תיקונים, השמשה, וניהול מלאי ומצאי של המכשירים.
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על פי החלטת המנכ"ל ולאחר שנערכה בחינה של חברת יעוץ חיצונית, הוחלט לבצע 

שינוי ארגוני בכל תהליכי הטיפול. בהתאם לכך, תוקם יחידה מרכזית שתטפל בכל 

 הבקשות למכשירי שיקום וניידות. 

ירות בכל בשלבים כאשר בשלב הראשון ימורכז הש מתוכנן להתבצעהשינוי הארגוני 

שיפור השירות לתושב  :מטרת השינוי הארגוני זור תל אביב.ות כיום לאהפניות השייכ

על ידי קיצור לוחות הזמנים לטיפול בבקשות, שמירה על אחידות בקבלת החלטות, 

שיפור ברמה המקצועית של העובדים, התייעלות ברמת ניהול התהליכים הלוגיסטיים 

 ותהליכי הרכש.

 

 מכשירי ניידות הפחתת השתתפות עצמית במימון -סטאטוס  .00

, התושב השתתף במימון 2013לשנת לפי המדיניות הסוציאלית שהייתה נהוגה עד 
 (.םמבניההנמוך מעלות המכשיר או מהמחיר המרבי שנקבע למכשיר ) 25%

 
 פנו בבקשה לקבלת פטור מלא, יקשו להפחית את ההשתתפות העצמית תושבים שב

גון אישור על קצבאות הניתנות על אישורי הכנסה ומסמכים נוספים כנתבקשו להציג 
 בהתאם לכך, ניתן היה להיענות לבקשתם. ידי הביטוח הלאומי.

 
הדרישה לקבלת אישורי הכנסה מהזכאים, יצרה סרבול רב בתהליך והטילה עומס 

ושי את תל שבדק משרד הבריאות,השתתפות והן על ידי הפחתת רב הן על המבקש 
 המשכורת ואת אישורי הקצבאות.

 
על ביטול מדרגת החליט המשרד ועל מנת להיטיב עם התושבים, האמור  לאור

עומדת על ההשתתפות העצמית  01.01.2013  -החל מ ו 25%ההשתתפות של 

קת מבחני ההכנסה ותיעוד בלבד או על מתן פטור. הנחיה זו מייתרת את בדי 10%

אים . המידע על הזכאישורי ההכנסה ורך בהעברה ובדיקה שלאין צו ההשתכרות

לקבלת פטור מהשתתפות עצמית יתקבל ישירות מהביטוח הלאומי. היחידה פועלת 

ליצירת הממשק במטרה למנוע בירוקרטיה מיותרת זו. יש לציין כי הנחיה זו תקפה 

 בשלב זה עבור מכשירי ניידות בלבד.
 

 פורום באתר המידע של משרד הבריאות .00

ה למכשירי שיקום וניידות, היחיד לפורוםבלבד פניות  48ו הי 2013במהלך שנת 

פניות  9פניות היו בהקשר לכיסאות גלגלים,  10. הפועל באתר האינטרנט של המשרד

קשו מידע יפניות נוספות בבבהקשר למכשירים שונים שהיחידה משתתפת במימונם. 

מכשירי שמיעה ל שאלות בנוגעלגבי תהליך ההשתתפות במימון והחזרת מכשירים, 

אינן שפניות בבקשה למידע הקשור למכון לואיס וכן  היו פניותראייה. בנוסף עזרי ו

בלו מענה כללי המפנה ירלבנטיות ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות אך ק

לגורמים העשויים לתת תשובות לשאלות )לדוגמא: בדיקות דם, רישוי רופאים, 

 החלפת מצבר בקלנועית וכיוצא בזה(.  ,התקנת מעלון

הפניות המגיעות לפורום עשוי להצביע על העדר מידע לגבי מספרם המועט של 

אפשרות זו. אנו נקיים פגישה עם נציגי אגף המחשוב לבחינת אופן הפעלת הפורום 

 ובחינת דרכים לשיפור.
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 סטאטוס – פרויקט זחלילים .09

הפעלנו פרויקט מבורך בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים.  2012-2013בשנים  

ועל  רתוקים לכסא גלגלים, מתגוררים בדירות שאינן נגישותתושבים רבים בישראל ה

 . כן אינם יכולים לצאת מביתם

במסגרת הפרויקט, התגייס המשרד לאזרחים ותיקים ונאות להקצות סכום כסף ייעודי 

לצורך רכישת זחלילים לאנשים קשישים המתגוררים בקהילה, ₪, מיליון  1בסך 

 ניידות ומגבלת הנגישות. ב םנם יכולים לצאת מבתיהם בשל קשיישאי

למימון  שאינם זכאיםסכום זה אפשר למשרד הבריאות לאשר זחליל גם לאנשים 

  המכשיר על פי  אמות המידה הקיימות.

 זחלילים.  29נרכשו וסופקו   2012 -ו 2011בשנים 

הפסיק המשרד לאזרחים ותיקים להקצות סכום ייעודי למטרה זו  2013לצערנו, בשנת 

 לא רכשנו מכשירים נוספים ולא הרחבנו את הפרויקט. ולאור זאת

יקט והוחזרו למשרד הבריאות, הושאלו זחלילים השייכים לפרו 6ת האמור, למרו

כל הזחלילים מפרויקט זה יינתנו  גם בעתיד  השנה מחדש לאזרחים ותיקים נוספים.

 לאוכלוסיית הזכאים מבין האזרחים הוותיקים.

על מנת  ם ותיקיםילמשרד לאזרחריאות במכתב נוסף לאחרונה פנה מנכ"ל משרד הב

לגייס את המשרד להמשך שיתוף הפעולה החשוב בין המשרדים, כדי להעניק רווחה  

 ואיכות חיים לקשישים  נוספים. 
 

 תחום מכשירי שיקום וניידות ממוני .02

מפגשים עם ממוני התחום בלשכות הבריאות. המטרה  8התקיימו  2013במהלך שנת 

 ,תפקידו של ממונה התחום כאחראי על נושא המכשירים בלשכות הבריאותמיצוב  –

. נושאי המפגשים: הדרכה לשיפור והתייעלות במתן השירות לתושביםכבסיס 

ועמידה  , רישוםבמערכת המרכבה לצורך ביצוע מעקב שוטף אחר הטיפול בבקשות

שיפור, ניתוח לצות לבלוחות זמנים, ניתוח אירועים על ידי הצגת תיאורי מקרה והמ

 , אמנת שירות צוות ממ"ש, קול הבריאות ועוד. פניות ציבור

בקרב מרבית הממונים קיימת תחושה כי למרות הגדרת התפקיד הם אינם בעלי 

כלפי צוות המחלקה. כמו כן, לטענתם, התפקיד מתבצע מעבר לתפקידם  סמכות

. ממוני התחום הוטמע ויש מקום לקדמו ולמצבו ין לאיהתפקיד עדהמוגדר בשוטף. 

נדרשים לפעול לשיפור השירות בנושא מכשירי השיקום והניידות בלשכות הבריאות. 

 אנו רואים חשיבות בתפקיד זה ונפעל לקידומו ולמיצובו.

 

 פיתוח מערכת תפעולית  .04

תחום מכשירי שיקום וניידות מנוהל כיום באופן ידני כאשר תהליכי הרכש מנוהלים 

ניהול תיק מערכת ממוחשבת ל רך בהקמתה של באמצעות מערכת מרכבה. הצו

אינו  ם גורמים נוספים במשרד ומחוצה לוובשיתוף המידע עניהול בצורך הפונה וה

  בספק.מוטל 

אושרה הקמתה של מערכת תיק פונה ממוחשב.  ,על פי החלטת משרד הבריאות

מערכת זו תאפשר קבלת מידע מלא על צורכי המטופל ועל סטטוס תהליכי הטיפול 

בכל הבקשות למכשירי שיקום וניידות. למערכת זו יהיו ממשקים עם גורמים נוספים 
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הקשורים לתחום כגון, מידע על ועדות הניידות, מידע על מכשירים שסופקו ממכון 

 לואיס ועוד. בנוסף, יפותחו ממשקים עם קופות החולים והביטוח הלאומי. 

בפני עובדים של המערכת  "מוד"פונה ואף הוצג הפיון תיק הסתיים א 2013במהלך 

  מלשכות הבריאות. 

הרפואיים המסמכים  העברת בנושאדיונים עם נציגי קופות החולים  נערכיםבמקביל, 

מקופות החולים אל לשכות הבריאות ע"י יצירת ממשקים ממוחשבים ישירות 

 ואוטומטיים.

הקמת המערכת הממוחשבת תסייע בשיפור מערך השירות, במעקב הדוק אחר 

 , ועוד.ON LINEבקשות, מתן אפשרות לקבלת מידע ה

 

 

 
 

 

 שולחנות עגולים .03

ביוזמת מנכ"ל  2012מפגשי שולחנות עגולים שהתקיימו בשנת  לחמישהבהמשך 
חדו נוספים שיומפגשי שולחן עגול  2013התקיימו בשנת  ,גמזו המשרד, פרופ' רוני

 ות פיזית. לצרכיהם של ילדים עם מוגבל

 מטרת המפגשים הייתה קיום דיון חופשי על חסמים ובעיות בתהליכי הגשת בקשות
במפגשים  .בקרב ילדים השוהים במסגרות של  חינוך מיוחד מכשירי שיקום וניידותל

רופאים מהקהילה,  :השותפים לתהליך ממגוון תחומים המייצגים אתנכחו אנשים 
ים לילדים עם צרכים מיוחדים, מנהלי שירות עובדים ומנהלים מקופות החולים, הור

ממשרד החינוך, עובדים ומנהלים מלשכות הבריאות ומהיחידה הארצית למכשירי 
 שיקום וניידות.

משמעותיים במהלך כל המפגשים עלו שני נושאים  עיקריים שחזרו על עצמם ונראו 
  ביותר:



 

04 

 

 :העברת המסמכים למשרד הבריאות (1

ת התושב האם באחריו בתהליך הפניה?קרטיה כיצד ניתן להפחית את הבירו
 באחריות הקופה? האם  ?להעביר את המסמכים

על ידי הגורם המטפל במשרד האם קיימת האפשרות להעברת המסמכים 
האם ניתן "לוותר" על חלק מהטפסים? הועלו דעות שונות על ידי  ?החינוך

ה לבחון את המשתתפים. סוכם לקיים דיונים פנימיים מול משרד החינוך במטר
בהעברת  האפשרות שהמשרד יהיה מעורב בתהליך זה ויסייע למשפחות

 המסמכים ובמעקב אחר הטיפול בבקשות.
 

 פעם נוספת.  מבנה הטופס ותכניו נדונו -תפקודי טופס רפואי (2

נשמעו דעות שונות המתייחסות לצורך בקבלת המידע וליכולת האחות בקופת 
עות שונות באשר לצורך במעורבות קופת הושמעו דהחולים למלא אותו כנדרש. 

החולים בשלבי תהליך הפניה למכשירי שיקום וניידות של ילדים הנמצאים 
 במסגרות החינוך המיוחד. 

ניתן לראות כי הנושא מורכב והצורך במעורבותם של כל הגורמים ממגוון הדעות, 
  הינו חשוב אך בהתחשב בקשיים הנוספים, אינו חד משמעי.

 ו:המלצות שעל

  שינוי פני הטופס והתאמתו גם לילדים עם מוגבלות או יצירת טופס נפרד
 .למכשירי שיקום וניידות

 ישירות על ידי הצוות  תבחינת האפשרות להעברת המסמכים למשרד הבריאו
  המקצועי ממשרד החינוך.

  לקדם את הנושאים שעלו וכן שולחנות עגולים נוספים עם הורי ילדים כדי קיום
 פים.נושאים נוס

 

 כום פניות הציבוריס .06

בה טופלו  2012תלונות. בהשוואה לשנת  307טופלו ביחידה הארצית  2013בשנת 
תלונות. אנו  130טופלו  2010תלונות, שנת  200בה טופלו  2011תלונות. שנת  274

 רואים מגמה של עליה במספר התלונות. 
 

(, 58סגן השר )  הופנו ממשרד הבריאות: לשכת 235 יש לציין שמרבית התלונות
 ( ועוד. 28(, נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי )28(, דוברות )37מנכ"ל   )

בקשה להשתתפות  –מתייחסות לפניות בנושא כיסא ממונע  35% –פניות  130
 הוספת מנגנונים, החלפת דגם ועוד. במימון,

 

 43  ונים מיוחדים: מתייחסות לכיסאות גלגלים וטיולונים עם מנגנ 14% -פניות
 בקשה להגדלת גובה השתתפות, עיכוב בהחזר כספי ועוד.

 15  מתייחסות לפניות למיטות הידראוליות/חשמליות עם   5%  -פניות
 בקשה להשתתפות, עיכוב בהחזר כספי ועוד. –מנגנונים 

 12  בקשה להשתתפות,  –מתייחסות לפניות בנושא זחלילים  4%  -פניות
 הכספי, החלפה ועוד.  עיכוב באספקה או בהחזר

 
 שאר הפניות מתייחסות לאביזרי הליכה, כיסאות שירותים, מתקני רחצה, מנופים 

 ועוד.
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( , מכשירי 10מתייחסות לפניות בנושא מכשירי שיקום: פרוטזות שד ) 9% –פניות  28

בקשה להגדלת גובה השתתפות, עיכוב  -( 3(, עדשות ופרוטזת עין )10שמיעה )
 ד.החזר כספי ועו

 
הינן בנושאים שחלקם אינם באחריות היחידה הארצית למכשירי   26% –פניות  80

שיקום וניידות. לדוגמא: פניות בנושא שינויי דיור, וועדת ניידות, פניות מנציבות קבילות 
חידוש אזניות, סדים, מימון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בבקשה להשתתפות ב

לימפה פרס, הגבהת ושאים שונים כגון רכישת בנבקשות לקבלת מידע  , כרטיס ורוד
  ועוד. נעלים,

 
לא מוצדקות בהתייחס לכללי הזכאות ואמות המידה או מרבית התלונות שטופלו נמצ

 בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות.
 

  פעילות הפיזיותרפיסט והמרפא בעיסוק בלשכת הבריאות .09

בצע על ידי ובאחריות צוותי הטיפול בפניות התושבים למכשירי שיקום וניידות מת
)ממ"ש( בלשכות הבריאות בכל הארץ. ושיקום המחלקות למחלות ממושכות 

יחידה הארצית למכשירי שיקום ב העובדיםפיזיותרפיסטים והמרפאים בעיסוק ה
עוסקים גם בעבודה השוטפת בלשכות הבריאות. עבודתם מתבצעת בשיתוף וניידות 

 ציאליות ורכזות מכשירים. אחיות, עובדות סו :עם צוותי ממ"ש 
מתן מענה לפניות מתן תמיכה מקצועית לצוות הלשכה,  העבודה  בלשכה כוללת

, שמירה על מורכבות הדורשות ידע מקצועי בתחום הטכנולוגיה המסייעת לניידות
ספר לחינוך -בקהילה )נציגי קופות החולים, בתי  הממליציםהגורמים קשר רציף עם 

ביצוע ביקורי בית במקרים וכן , הפוניםהתושבים עם  ,ספקים מיוחד ועוד(, עם נציגי
  .במיוחדמורכבים 

שירים שטופלו בלשכות הבריאות. פניות למכ 24,690 - התקבלו כ 2013במהלך שנת 
מהבקשות הינן בקשות מורכבות הדורשות התייחסות מקצועית אינטנסיבית  3,400 -כ

  וייחודית.
מתקיימות בלשכה ועדות  ,משך המתנהת אכדי לשפר שירות לתושבים ולקצר 

 בראשות נציגי היחידה הארצית הדנות בחלק מהפניות למכשירים חשמליים.
העבודה בלשכת הבריאות הינה עבודה אינטנסיבית, מורכבת ומאתגרת. קיימת 
חשיבות רבה לקבלת החלטות בשיתוף הצוות הרב מקצועי ובהתייחסות למכלול 

חרונות מתקבלות בלשכות הבריאות פניות חוזרות הצרכים של הפונים. בשנים הא
יתה לשביעות רצונו של המבקש. ריבוי פניות אלו יבמקרים בהם החלטת הלשכה לא ה

מעכב את מקשה ומעמיס על העובדים הנדרשים לתת מענה מקצועי ואדיב והוא 
 .שהוגדר SLA -, במסגרת הטיפול בבקשות חדשותה
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 הטיפול בנפגעי תאונות דרכים .08

וניידות קבע כי האחריות למימון מכשירי שיקום נוהל אישור מכשירי , 2013לשנת עד 

אינה חלה על משרד הבריאות ונפגעים אלו יפנו שיקום וניידות לנפגעי תאונות דרכים 

 .לקבלת מימון עבור האביזרים הדרושים חברות הביטוחל

וד לנפגעי ועלתה שוב השאלה בדבר חובתו של משרד הבריאות לספק ציה הלאחרונ

, הועלה הצורך ופסק דין שניתן בנדון בעיות שהתעוררובעקבות  תאונות דרכים.

  .תאונות דרכים ת לנפגעיוהטיפול והמימון של מכשירי שיקום וניידבהסדרת נושא 

 

משרד הבריאות יחל לטפל באספקת מכשירי שיקום על פי ההחלטה שהתקבלה, 

 ים:במקרים הבא וניידות לנפגעי תאונות דרכים

  מול חברת הביטוח טרם הסתיים.התביעה הליך כאשר  

  שניתן לאחר התאריך  כאשר קיים פסק דין או פשרה בעניינו של הנפגע

17/05/2012 . 

  שות יחל לאחר סיום ההליך המשפטי.פול בבקיהט

 ות של תאונות דרכים מהעבר הרחוק פני יטופלו , במקרים חריגים,בנוסף

 הלשכה המשפטית.  ורק לאחר בדיקתם נגמרו כספי הפיצויים בגינבמידה ו

 

הפניות מרוכזות ומטופלות  .פניות 90 -כהתקבלו ביחידה  2013החל מתחילת שנת 

 ביחידה הארצית ורק הזמנת המכשירים מתבצעת דרך לשכות הבריאות.

 .2014חוזר מנהל רפואה בנדון פורסם בחודש אפריל 

 סיכום - הועדות האזוריות .02

ארבע ועדות אזוריות אשר מונו על  כשירי שיקום וניידות פועלות ביחידה הארצית למ

 ידי ראש מנהל רפואה.

בתפקיד  פיזיותרפיסטית מהיחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות  -הרכב הועדה 

מאפשר זה  הרכב רב צוותי עובדת סוציאלית ואחות מלשכות בריאות שונות.יו"ר, 

 .מקיפההתייחסות מקצועית 

זכאות הפונים להשתתפות ברכישת מכשירי  ומקבלת החלטות בדברהועדה דנה 

ויקרים: כסאות ממונעים, זחלילים/עולי מדרגות, כסאות  שיקום וניידות מורכבים

הועדות  הועדה גם בערעורים על החלטותכמו כן, דנה  גלגלים מורכבים במיוחד.

במימון  בקשות חריגות להרחבת השתתפות המשרדבלשכות הבריאות וב המקומיות

 עיון מעמיק במסמכיםמתבצעים לאחר הם דיוני הועדה דורשים הכנה ו מכשירים.

מורכבת, ולעיתים קרובות  ותקבלת ההחלט .ההמובא בפניהכוללני ובמידע  הרפואיים

 .דיון רציני ומשמעותיוסיעור מוחות , מתקבלת לאחר התלבטויות רבות

עדות ומספר הפניות לו(, 2012ת ועדות בשנ 41ועדות )לעומת   44השנה התקיימו   

-(, ו2012פניות בשנת  640-)לעומת כ בקשות  693 -עמד על כ 2013אזוריות בשנת 

 פניות נדונו בוועדות מקומיות.  717

 

 :2013ניכרות מספר מגמות המאפיינות את פעילות הועדות האזוריות בשנת 

 ל החלטות נמצאה עליה במספר הפניות  המתייחסות לערעורים של אזרחים ע

 הועדות המקומיות בלשכות או על החלטות הועדות האזוריות בדיונים קודמים. 

  מדרגות.  עולימכשירים זחלילים/חלה עליה ניכרת בפניות לאישור 
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  עדה לבחירת דגם עבור כסא גלגלים ממונעוהו .90

משרד הבריאות משתתף במימון כסאות גלגלים ממונעים לאנשים עם מוגבלויות 

תהליך האישור  והל אישור מכשירי שיקום וניידות.מות מידה שנקבעו בנהעומדים בא

ורכישת הכיסאות הממונעים הינו תהליך מורכב הדורש שיתופי פעולה ומיומנויות 

 (., ועדות לגודל רכבמקצועיות מצד גורמים במשרד וגורמים מחוץ למשרד )קופות החולים

לת ההחלטה הסופית עבור דגם בשל הקושי והמורכבות בבחירת המכשיר המתאים, קב

הכסא שיבחר מתקבלת ביחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות על ידי שני 

 פיזיותרפיסטים וטכנאי בכיר בעל ידע טכני בתחום המכשירים.

על סמך המידע הכולל: מידע  לפונהעל דגם הכסא שיאושר  מחליטיםהועדה   חברי

לאחר בחירת  ת, תנאי הבית והסביבה ועוד.פעילורפואי, תפקודי, מידע סוציו אקונומי, 

 ספקעם הדגם הכסא, התושב מתבקש לערוך התנסות עם הגורם הממליץ בקהילה ו

מגמה נמשכת של דרישה של התושבים  רואיםלבדיקת התאמת הדגם שאושר. השנה 

לתוספת מנגנונים לכסא הממונע. הוועדה נדרשה לדון בכובד ראש בבקשות אלו 

 דה המקובלות לזכאות למנגנונים ובהתחשב בשיקולים תקציביים. בהתחשב באמות המי

 רצ"ב טבלה המפרטת את מספר הפניות לכיסאות ממונעים שנדונו בוועדה לבחירת דגם.
 

 93% -פניות לכיסאות ממונעים על פי חלוקה ללשכות, )כ  900סה"כ נדונו השנה  

  נדונות יותר מפעם אחת עקב ערעור התושבים( מהפניות
 

 
 

  הגשת טכנולוגיות חדשות לסל הבריאות .90

היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות פועלת לבחינת הצרכים הקיימים בקרב 

אנשים עם מוגבלויות, להכנסת טכנולוגיות חדשות ולשיפורים בטכנולוגיות הקיימות 

 במסגרת סל האביזרים להם זכאים התושבים. 

 

 : תונולוגית טכובקשות לתוספ שלושהוגשו  2013בשנת 

 מחשב תקשורת  -תקשורת תומכת חלופית  (1

 ( LOW VISION AIDאביזרים לשיקום ראיה ירודה ) (2

 (FRAME STANDERSעמידונים לילדים עם מוגבלות פיזית חמורה   ) (3
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שתי הטכנולוגיות הראשונות נדחו ע"י וועדת הסל ואילו הטכנולוגיה השלישית אושרה 

 ונכנסה לסל המכשירים.

 

 (FRAME STANDERSילדים עם מוגבלות פיזית חמורה  )עמידונים ל

עמידון הינו אביזר התומך בילד או במבוגר  עם מוגבלות פיזית חמורה המאפשר 

 עמידה בטוחה נתמכת.

מטרת הטכנולוגיה היא לאפשר עמידה יציבה ותפקוד במרחב בעצמאות מירבית. 

ית התואמת ככל השימוש בעמידון מסייע להתפתחות פיזית, קוגניטיבית וחברת

 האפשר התפתחות נורמטיבית. 

העמידה בעמידון מסייעת במניעת קיצורי שרירים, מפחיתה את הסיכון  ,בנוסף

להתפתחותם של עיוותים בשלד, וכן מפחיתה את הסיכון לאירועי פריקה ותת פריקה 

של מפרק הירך בילדים. לעמידה בעמידון יתרונות רפואיים נוספים שאינם ייחודיים 

 וכלוסיית המתבגרים.לא

  

לאחר ההחלטה על הכנסת הטכנולוגיה לסל, נכתבו אמות והופץ נוהל המפרט את 

 הזכאות למכשיר זה ודרכי הפניה והטפול.
 

 מתנדבי היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות  .99

ביחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות עובדים שבעה  אנשים בהתנדבות והם 

 קון מכשירי ניידות חשמליים וידניים.מסייעים בביצוע תי

 המתנדבים עובדים בסדנת התיקונים ומחסן ההשמשה הארצי בתל אביב.

 בנוסף הם מסייעים בספירת מלאי במחסן.

 
 עבודת הקודש המתבצעת ע"י המתנדבים ראויה להוקרה ולהערכה רבה.

 

 תוכניות לשיפוץ המתחםו המחסנים ניהול .92

על פי החלטת משרד הבריאות ובסיועו  –לתיקוניםבמחסן ובמחלקה שיפוץ התשתיות 

זור קבלת הקהל באשיפוץ ושדרוג התשתיות של פרופ' רוני גמזו הוחלט על ביצוע 

  במחסנים של היחידה ובמחלקה לתיקונים.

נקבע לו"ז קשיח ו תכנית אדריכלות על כל מרכיביה בשלב הראשון תוכננה ואושרה

יהיו נגישים ומסבירי רות לקהל יאזורי הש . ממועד האישור חודשים 4תוך  –לביצוע 

 והעובדים. הלקוחות ציבורלטובת פנים 

 של המחסנים.  ייעודםהוחלט על שינוי  ,במקביל לפרויקט השיפוצים ובמסגרתו

 ע"יינוהלו והמחסנים השייכים ללשכת בריאות תל אביב יאוחדו עם המחסן המרכזי 
 שירות ארוך בצה"ל.מלאחר שחרורו  ,מנהל לוגיסטי חדש ומיומן שנקלט לאחרונה

 עובדים ושניים נוספים המועסקים על ידי חברת המשקם. 2כיום עובדים במחסנים 

הימצאותם של ארבעה עובדים אלו, בנוסף למתנדבים הביאה לשיפור רב במתן 
 השירות לציבור התושבים.
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 תיקונים ומתן חוות דעת מקצועיות )טכניות( .94

  פניות לתיקונים ולחוות דעת  3,160 -הארצית כהתקבלו ביחידה  2013בשנת
 מקצועיות.

ע"י הטכנאים של בוצעו  מכלל הפניות 64% תיקונים, המהווים 2,020 -כ

 . יות הנותרות בוצעו ע"י ספקי חוץהפנ . שארהיחידה

 .2012ביחס לשנת  13% –קיים גידול של כ  

  תיקונים מוסדר ובהעדר שירות  בעקבות פניות של נציגי הנכים –מוקד חילוץ

החליטה הנהלת המשרד , קים מעבר לשעות הפעילות הרגילותהספ מצד

 סופי שבועבמוקד לחילוץ נכים שפועל בשעות הערב ו להקים במסגרת היחידה

 . וחגים

לנכים שנתקעו , בד"כ רות תיקוני חירום ניתן ע"י הצוות הטכני של היחידהיש

מקבל פניות לחילוץ באמצעות  . המוקד24/7מופעל על בסיס הוא ו מחוץ לביתם

 .2013בנובמבר  17 -קול הבריאות והחל לפעול ב

 

  המחלקה  ,2013שנת  מהמחצית השנייה של החל  - ביצוע תיקוניםבקרת

של  נתוני הפעילות .פעילותהשל כלל  SLAבקרת  במסגרת משולבת לתיקונים

ת של התיקון על פי סיווג מידת הדחיפונגזרים מדוחות ביצוע יומיים  התיקונים

  וזאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו באמנת השירות של היחידה. 
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 נתונים  .93

 
 הוצאה כוללת: .0

 83 -עמדה על כ 2013סה"כ ההוצאה למכשירי שיקום וניידות כולל תיקונים בשנת 

 ₪.מיליון 

 

 

 בקשות למכשירי ניידות .9

  :)למעט אשקלון( 2013 -ירי ניידות לפי סוג מכשיר בקשות למכש אלף 24.7-כסה"כ 
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 –סה"כ מכשירי ניידות שנופקו לתושבים לפי סוג מכשיר ולפי חדש או משומש  .2
 .)למעט אשקלון( 9002
 :משומשיםמכשירים  23%מכשירים, מתוכם  16,900-נופקו כ 2013בשנת 

 

 
 )למעט אשקלון( 9002 –סה"כ ההוצאות למכשירי ניידות לפי סוג מכשיר  .4

 :מכשירים 00,349עבור ₪ מיליון  39.3-כ
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 9002 –סה"כ בקשות למכשירי שיקום לפי סוג מכשיר, כמויות והוצאות  .3
 :)למעט אשקלון( ₪ 90,929,422 רים בעלות שלימכש 3,322

 
 שקלון(:)למעט א 9002 –סה"כ מכשירים שהוחזרו  .6

 2,055כסאות גלגלים,  3,300 :מתוכם ,מכשירי ניידות 7,000 -הוחזרו כ 2013בשנת 
 זחלילים. 50 -כסאות ממונעים ו 140מנופים,  340מיטות,  1,060שירותים, כסאות 

   

התפלגות התיקונים שבוצעו על ידי היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות ע"פ  .9
 :לשכות
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 :התפלגות התיקונים לפי סוגי המכשירים .8

 

 
 

 :ובהתאם למידת הדחיפות  SLA –ונים לפי התפלגות התיק .2
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 נתונים כלליים .00

השנים  5להלן נתונים המצביעים על עליה בכמות הפניות ובגידול התקציבי במהלך 

 האחרונות:

 

 דוגמאות למספר הבקשות למכשירי ניידות לפי שנים: .10.1

 

 

 

 :לפי שנים  נתוני תקציב .10.2
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ניתן לראות כי קיימת לאורך השנים מגמה של עליה במספר הבקשות למכשירי שיקום 

וניידות. מגמה זו עשויה לנבוע מסיבות שונות כמו הזדקנות האוכלוסייה, שיפורים 

 מודעות הציבור ועוד. בטכנולוגים, שיפור בנגישות המידע ו

תן יש לקחת בחשבון לגידול זה משמעויות תקציביות וכן משמעויות של צרכי כ"א או

נובע מהסיבות שלהלן וכן בעקבות הכנסת  בהוצאותבשנים הקרובות. הגידול 

 טכנולוגיות חדשות והגדלת מחירי תקרה לחלק מהמכשירים.
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 עובדי היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות:

 תפקיד שם

 מנהלת היחידה דלית רומם

 אדמיניסטרטיביתמנהלת  יונה טננבאום

 רכזת מכשירים חמוטל ברזני

 מזכירה ומנהלת לשכה עדנה שטרסברג

 שירות לאומי אורטל יוספוב

 פיזיותרפיסטית חן גומפרט

 מרפאה בעיסוק בתיה זיתוני

 פיזיותרפיסטית שלומית אורון

 פיזיותרפיסטית יעל גרין

 פיזיותרפיסטית אורית רוזנשטיין

 טפיזיותרפיס ראפת מועלם

 פיזיותרפיסטית אלישבע דאובה

 פיזיותרפיסטית יעל סולומון

 טכנאי ומנהל ענף שלמה גרוס

 ואחראי לוגיסטיקהטכנאי  אורן נדב

 טכנאי ומנהל ענף יאיר סיאג

 אחראי מחסן ארצי ומנהל ענף מאיר כרמלי

 והיחידה הארצית "אמחסנאי לשכת ת עמרם סינוואני

 רכזת במחסן   שמחה שטרומזה

 רכז במחסן   חגי דדון

 שירות לאומי גיורא קלנר

 מתנדב יפתח רונן

 מתנדב עזרא נדב

 מתנדב רחמים בן אור

 מתנדב פנחס טפיארו

 מתנדב לפי אדן 

 מתנדב נחום וייס

 יועץ דוד רונאל

 
 


