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  :מבנה החוברת

 . הנדרשים להפעלה של מחלקות  גריאטריות, הבסיסייםהחוברת מאגדת את פרטי הציוד והריהוט הנייד  .1

 .אפיון ומיקום, לפי כמות, לכל סוג מחלקה מוצגת רשימת הציוד הייעודי .2

 :להלןקבוצת קטגוריות ש ערוכה לפיהציוד  רשימת .3

 ציוד רפואי סיעודי  -
 יידות וישיבהציוד לנ -
 ציוד לפיזיותרפיה  -
 לריפוי בעיסוק ציוד  -
 ריהוט וציוד נייד  -
 טקסטיל -
 וחדר אוכל מחלקתי מטבח -
 נקיון וסניטציה -
 כללי -
  

  . הציוד המפורט בטבלה מיועד להפעלת מחלקה אחת •
  * ).ראה פריטים מסומנים ב ". (הערות לכמויות"טבלה בעמודת בהתאם למצוין ב, אחת ק מהפריטים יכול לשמש יותר ממחלקת אשפוזחל •
 .לתמהיל המטופלים יתאים הציוד) למשל גם סיעודית וגם תשושי נפש(כאשר מיועד למשרת סוגים שונים של מחלקות , בחישוב הציוד לחדר פיזיותרפיה •

 .בטבלה הכלליתשרשימה זאת מהווה סיכום נקודתי לנתונים . ושי נפשמוצגת רשימת הציוד לחדר אשפוז טיפוסי במחלקה סיעודית או מחלקת תש, בהמשך .4
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  :הערות 

  .בתקנים בינלאומיים מקובלים, ובהעדר תקן ישראלי, הרלוונטיים לציוד הנרכש, קיימיםתקנים ישראלים לעמוד ב על כל רכש מכל סוג שהוא במתקן בריאות .1

 .של משרד הבריאות) ר"אמ(רים רפואיים כל המכשור הרפואי חייב באישור מחלקת אביזרים ומכשי .2

 .בהיבט מניעת זיהומים, חיטוי וניקויעמידות בשל  דרישותפריטי הציוד והריהוט יעמדו ב .3

 .למניעת פגיעה במאושפזים ובצוות, כל פרטי הציוד והריהוט יהיו בעלי פינות מעוגלות .4
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פרוט הציוד למחלקות גריאטריות: מחלקה סיעודית טיפוסית (36 מיטות ) ומחלקה לתשושי נפש טיפוסית (30 מיטות)

פריטקטגוריהמס'
מחלקה 
סיעודית

מחלקת 
תשושי 
נפש

מיקום במחלקהאפיוןהערות לכמויות

1010אגנית (כליה)רפואי סיעודי 1
11אוטוסקופרפואי סיעודי 2
11אופטלמוסקופרפואי סיעודי 3
11אינפוזן פמפרפואי סיעודי 4

10אלונקת רחצהרפואי סיעודי 5

אלונקה ניידת על גבי 4 גלגלים עם מעצור כפול (צידוד 
וגלגול) ומשטח רחצה עשוי חומר אנטי בקטריאלי. מומלץ 

מנגנון שינוי גובה HI-LO ורצועות אבטחה מרופדות 
לאבטחת חולים באי שקט

בעגלת החייאה11אמבורפואי סיעודי 6
11גלוקומטררפואי סיעודי 7
בעגלת החייאה11דפיברילטוררפואי סיעודי 8
22חוצה  כדוריםרפואי סיעודי 9

כסא ב- 3 מידות רוחב (50-40 ס"מ), עשוי מחומר אל חלד, 
מושב וגב עשויים מחומר יצוק שאינו מרופד** ואינו סופח 

רפואי סיעודי 10
כסא שירותים ורחצה נייד, עם רגליות 

וחגורת בטיחות
106

במחלקה סיעודית: 6 כסאות עם 
מפתח קדמי, 4 כסאות עם 

מפתח עגול

מושב וגב עשויים מחומר יצוק שאינו מרופד ואינו סופח 
נוזלים. בעל גימור אחיד וחלק מתאים לשימוש ללא ביגוד, 

נייד ע"ג 4 גלגלים כששני הגלגלים האחורים בעלי מעצור 
כפול (צידוד וגלגלול). משענות יד פריקות או מתקפלות. 

מדרכי רגל מתקפלים עם אמצעים למניעת החלקה של כף 
הרגל.                           ** 2 כיסאות יהיו מרופדים, לשימוש 

במטופלים הסובלים מחוסר תחושה בפלג גוף תחתון.

**לוחץ לשוןרפואי סיעודי 11
חבילות בהתאם לצרכי 

המטופלים

בעגלת החייאה11לרינגסקופ קומפרפואי סיעודי 12

1מאזני אדם עם מד גובהרפואי סיעודי 13
מאזנים דיגטליים. יש לתת את הדעת על כיול/אישור 

מעבדה/בודק מוסמך שנתי

11מאזני ישיבהרפואי סיעודי 14
מאזנים דיגטליים. יש לתת את הדעת על כיול/אישור 

מעבדה/בודק מוסמך שנתי

66מגשי טיפול כולל ציודרפואי סיעודי 15
2 רגיל 2  , אלקטרוני44מד לחץ דםרפואי סיעודי 16

11מד רמת חמצן בדם (פאלס אוקסימטר)רפואי סיעודי 17
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פריטקטגוריהמס'
מחלקה 
סיעודית

מחלקת 
תשושי 
נפש

מיקום במחלקהאפיוןהערות לכמויות

רגיל  ואלקטרוני, מלאי קבוע1010מדי חוםרפואי סיעודי 18

*5מזרון אויר + משאבה חשמליתרפואי סיעודי 19

בסיעודית: נדרשים 3 מזרונים 
מותאמים לדרגת פצעי לחץ 

מתקדם ו - 2 מזרונים מותאמים 
לדרגה בנונית.  בתשושי נפש: 
במידה ויש צורך, לפי החלטה 

מקצועית

המזרון יהיה מחומר אנטי סטטי ואנטי בקטריאלי. מידות 
המזרון (גובה, רוחב ואורך) יספקו כיסוי מלא לשטח מזרון 

המיטה.
 

בהתאם למס' המיטות ברישוי3630מזרונים למיטהרפואי סיעודי 20
מאושר על ידי א.מ.ר

ויסקואלסטי עם כיסוי עמיד מים, העומד בתקנים לעיכוב 
בעירה ודחיית לכלוך וניתן לניקוי.

-1מחולל חמצן ניידרפואי סיעודי 21
במחלקות שאין אספקת חמצן 

מרכזית, צריך לפחות 3 מחוללי 
חמצן

11מחזיק יד ללקיחת דםרפואי סיעודי 22

30-מיטות עץ עם מעקה בטיחותרפואי סיעודי 23
רוחב מינימלי 90 ס"מ. גובה המיטה מהרצפה כולל המזרון 

לא יעלה על 50 ס"מ.

ר (מח' לאביזרים ומכשירים רפואיים) מ מאושרת ע"י א

364מיטות פאולר מלא HI‐LOרפואי סיעודי 24

מאושרת ע"י א.מ.ר (מח' לאביזרים ומכשירים רפואיים).
המיטה לפי הגדרת היצרן תאושר כמיטת בי"ח, ולא מיטה ל-
 HOME CARE (שימוש ביתי). עומס משקל מירבי 250 קג  

(כולל  אבזור).
המיטה תיוצר במידות אשר לא יהוו  מכשול בשינוע שתי 
מיטות, אחת למול השניה במעבר ברוחב 220 ס"מ. מבנה 

המיטה יאפשר עבודה עם מנוף אדם (מרווח גחון תחתון של 
14 ס"מ לפחות). נדרשת הכנה לידית עזר לחולה/טרפז. נדרש 
דפנות צד באורך מלא לאורך כל המיטה, עם אופציה לדפנות 

מוגבהות. דופן סטנדרטית תהווה הגנה מעל מצע המיטה 
בגובה מינימלי של 28-35 ס"מ, דופן מוגבהת תאפשר הגנה 
בגובה מינימלי של 38-45 ס"מ ממצע המיטה. תפעול הדופן 

(סגירה ופתיחה) יתאפשר רק על ידי אדם העומד מחוץ 
למיטה (לא יתאפשרו על ידי המאושפז) ומומלץ באמצעות יד 

אחת. נדרש אפשרות תפעול משני צידי המיטה - ימין 
ושמאל. מומלץ שתהיה הכנה למעמד לעירוי. רגלי המיטה 

יהיו עם גלגלים עם מעצור כפול.
גימור - ציפוי שלד המתכת של המיטה יהיה בטיחותי, עמיד 

לניקוי וחיטוי ללא כל קילופי צבע וציפוי.
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פריטקטגוריהמס'
מחלקה 
סיעודית

מחלקת 
תשושי 
נפש

מיקום במחלקהאפיוןהערות לכמויות

22מיכל פסולת רפואית (למחטים )רפואי סיעודי 25
11מכשיר אינהלציהרפואי סיעודי 26

20מנוף חשמלי לשינוע מטופלרפואי סיעודי 27
עומס מירבי של 220 קג. מומלץ מנוף חשמלי. עם 6 ערסלים 

לפחות, מתוכם: 3 מפוצלים, 1 שלם ו 2 רחצה. הערסלים 
יהיו מחומר אנטי בקטריאלי.

22מספריים עדינותרפואי סיעודי 28
22מספריים עם כפתוררפואי סיעודי 29
33מעבירי אויר (AIR WAY)רפואי סיעודי 30
11מעמד לחבישת רגלרפואי סיעודי 31
22מעמד לעירוי המתחבר למיטהרפואי סיעודי 32
11מערכת ניידת לחמצן עם בלוןרפואי סיעודי 33
21מערכת שאיבת סקשן ניידתרפואי סיעודי 34
22מרסק  כדוריםרפואי סיעודי 35

רפואי סיעודי 36
משאבת האכלה לזונדה/גסטרוסטום 

שווה ערך ל"קנגורו"
60

11נבוליזר (מערכת לאספקת חמצן לחולה)רפואי סיעודי 37

11נגטוסקופ  (משקף צילום)רפואי סיעודי 38 עוד 38 לום)רפוא ס 11נגטוסקופ  (משקף צ
64סטטוסקופרפואי סיעודי 39
11עגלת גיליונות (תיקים רפואיים)רפואי סיעודי 40

רפואי סיעודי 41
עגלת טיפול גדולה נירוסטה או פלסטיק 

ABS
22

11עגלת תרופות נירוסטה או פלסטיק ABSרפואי סיעודי 42

53עמוד עירוי נייד פלבםרפואי סיעודי 43
עמוד נייד ע"ג  3 גלגלים לפחות, להבטחת יציבות. מחומר 

פלבם (נירוסטה). תואם למשאבות עירוי (קוטר עמוד 
מתאים)

11פותח פהרפואי סיעודי 44
22פטיש רפלקסיםרפואי סיעודי 45
44פיאנים /קלמיםרפואי סיעודי 46
22פינצטות אנטומיותרפואי סיעודי 47
22פינצטות כירורגיותרפואי סיעודי 48
כמספר המטופלים+ רזרבה3834קופסא לאחסון שיניים תותבותרפואי סיעודי 49
55קוצץ  צפורנייםרפואי סיעודי 50
11תופס לשוןרפואי סיעודי 51
תחנת אחות ועבודת אחיות11מקרר תרופות קטן, 160 ליטררפואי סיעודי 52
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פריטקטגוריהמס'
מחלקה 
סיעודית

מחלקת 
תשושי 
נפש

מיקום במחלקהאפיוןהערות לכמויות

מוסדי-1מד עקב ברךרפואי סיעודי * 53

11מוניטוררפואי סיעודי *54
למחלקה עד 3 מחלקות באותו 

מפלס

11מכשיר  E.C.G.רפואי סיעודי *55
למחלקה עד 3 מחלקות באותו 

מפלס

11עגלת החייאהרפואי סיעודי *56
למחלקה עד 2 מחלקות סמוכות 

(באותו מפלס)
לפי חוזר מינהל רפואה העדכני (נגיש באתר משרד הבריאות 

באינטרנט)

22הליכון טלסקופי ללא גלגלים קידמייםניידות וישיבה57

מומלץ הליכון טרפז. רגליות עם גומיות בעלות בסיס רחב 
בתחתית. בסיס הגומי יהיה מונע החלקה. ידיות אחיזה 

מחומר פלסטי או סיליקון בר חיטוי (לא סופח נוזלים וכד'). 
עובי דופן של השלד יהיה 1.5 מ"מ.

64הליכון טלסקופי עם גלגלים קדמייםניידות וישיבה58
ראה סעיף 59 + גלגלים 5 אינץ 125 מ"מ, עשוי חומר שאינו 

משאיר סימנים ע"ג הרצפה.

ניידות וישיבה59
כורסא גריאטרית מתכווננת עם 

אפשרות להטיית גב והרמת רגליים
2-

מעמס לא פחות מ 190 ק"ג. קוטר גלגלים לפחות 4 אינץ. זוג 
אחורי יהיה עם מעצור (מומלץ שלכולם יהיה מעצור כפול). 

סוג ריפוד בלתי חדיר מעכב בערה, אנטי בקטריאלי, סוג 
חומר השלד של הכסא בר חיטוי.

ניידות וישיבה60
כסא גלגלים מתכוונן במושב ובמשענת 

.(Tilt in space) הגב יחד ובנפרד
3 - 2-

מידות רוחב: אחד 40 ס"מ ואחד 45 ס"מ. תמיכת ראש 
מתכווננת מעלה מטה קדימה אחורה. קוטר גלגלים 12.5 

אינץ' (לא הנעה עצמית).  צמיגי "אל תקר" להפחתת 
ויברציות בזמן שינוע.

צמיגי "אל תקר" להפחתת ויברציות בזמן שינוע.-4כסא גלגלים עם גב הטייהניידות וישיבה61

ניידות וישיבה62
כסא פריק – פריק מתקפל במגוון מידות 

רוחב ועומק
386

במגוון מידות רוחב 40,45,51,55-60 ס"מ.
במגוון סוגי רגליות (אנכיות/מתרוממות) ומשענות ידיים 
(שלמות/שולחניות/טלסקופיות/סטנדרטיות), בתאום עם 

הפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק. צמיגי "אל תקר" להפחתת 
ויברציות בזמן שינוע.

135כריות מושב לכסא גלגלים. מגוון סוגיםניידות וישיבה63
לדוגמא:סהר, WEDGE, סנדוויץ. כיסוי הכרית יהיה 

מחומר בלתי חדיר, אנטי בקטריאלי וחסין אש.

-25מגוון כריות מושב למניעת פצעי לחץניידות וישיבה64
לדוגמא: ויסקואלסטי, ROHO, JAY, אחר.  כיסוי הכרית 

יהיה מחומר בלתי חדיר, אנטי בקטריאלי וחסין אש.

20% פרספקס 30% פלסטיק 50% עץ155מגוון שולחניות לכיסאות גלגליםניידות וישיבה65
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21מקל 4 נק' טלסקופיניידות וישיבה66

**אביזרי עזר ל – A.D.Lפיזיותרפיה *67
לעד 3 מחלקות באותו מבנה. 

כמות וסוג בהמלצת 
פיזיותרפיסט

**אביזרים לטיפול בכפות ידייםפיזיותרפיה *68
לעד 3 מחלקות באותו מבנה. 

כמות וסוג בהמלצת 
פיזיותרפיסט

-1גלילים טיפוליים לפיזיותרפיהפיזיותרפיה *69
לעד 3 מחלקות באותו מבנה. 
הגודל יקבע ע"י פיזיותרפיסט

לעד 3 מחלקות באותו מבנה-1הליכון אמות הידראולי / פנאומטיפיזיותרפיה *70

לעד 3 מחלקות באותו מבנה-2הליכון אמות סטנדרטיפיזיותרפיה *71

21כדורי  BOBATHפיזיותרפיה *72
לעד 3 מחלקות באותו מבנה. 

סוג/קוטר יקבע ע"י 
פיזיותרפיסט

פיזיותרפיה *73
כיסא אוכף עם גלגלים או כיסא מטפל 

נייד אחר
עם אפשרות לשינוי גובה, פנאומטי או הידראולי.לעד 3 מחלקות באותו מבנה11

HOT  כריות חימום למיקרו או מיכל
פיזיותרפיה *74

HOT  כריות חימום למיקרו או מיכל

 HOT  ו ‐ 6 כריות חימום או PACK
MAGNER

3 כריות לגב ו-3 כריות לצווארלעד 3 מחלקות באותו מבנה-1

לעד 3 מחלקות באותו מבנה11לוח מודעותפיזיותרפיה *75

לדוגמא: TENS, U.S אחר. בהמלצת פיזיולעד 3 מחלקות באותו מבנה33מגוון מכשירים לשיכוך כאביםפיזיותרפיה *76

לעד 3 מחלקות באותו מבנה00מיבש שיער (פן) לבניית  סדיםפיזיותרפיה *77

פיזיותרפיה *78
 2.00X1.40 במידות BOBATH מיטת

HI‐LO מטר
לעד 3 מחלקות באותו מבנה11

ניידת ע"ג גלגלים, מומלץ בהרמה חשמלית.מעמס של 250 
קג לפחות (חולה ומטפל) ומתאים לעבודה עם מנוף חולה.

11מתקן לגלילי ניירפיזיותרפיה *79

פיזיותרפיה *80
  TILT‐ TABLE  מיטת הטיה / העמדה

ו/או עמידון
1-

לעד 3 מחלקות באותו מבנה. 
אחד מכל פריט, בהתאם לשיקול 

דעת הפזיותרפיסט.

פיזיותרפיה *81
מכשור VIRTUAL REALITY  (מציאות 

מדומה) + מסך "37 + תכנה
WII  או SONY PLAY STATION בהתאם לתמהיל לעד 3 מחלקות באותו מבנה1

המטופלים. מעל מעמד נייד. יכול לשמש גם לריפוי בעיסוק.
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למטרת חימום כריות מתאימותלעד 3 מחלקות באותו מבנה11מיקרוגלפיזיותרפיה *82

פיזיותרפיה *83
מכשיר אקטיבי / פסיבי לגפיים עליונות 

ותחתונות
לדוגמא: גלקסי, A.P.T, אחרלעד 3 מחלקות באותו מבנה11

לעד 3 מחלקות באותו מבנה-1מנוף חשמלי לשינוע מטופלפיזיותרפיה *84

ראה סעיף 30.לעד 3 מחלקות באותו מבנה00מסוע - TREADMILLפיזיותרפיה *85

אחד בתוך השנילעד 3 מחלקות באותו מבנה11מערכת 4 שרפרפים נערמיםפיזיותרפיה *86

לעד 3 מחלקות באותו מבנה22מערכת מתלים - SLINGSפיזיותרפיה *87
ערכה: רצועות, חבלים,

קפיצים+גלגליות אם 
MASTER THERAPY אין

לא יפחת מ-3 מ' אורך וברוחב 70 ס"מלעד 3 מחלקות באותו מבנה11מקביליםפיזיותרפיה *88

לעד 3 מחלקות באותו מבנה21מראה ניידתפיזיותרפיה *89

שקיותלעד 3 מחלקות באותו מבנה44משקולות (1/2 ק"ג, 1 ק"ג)פיזיותרפיה *90

21סולם שוודיפיזיותרפיה *91
לעד 3 מחלקות באותו מבנה. 

שניים במקביל

ציוד לטיפול בתנועה: מקלות טבעות 
פיזיותרפיה *92

ציוד לטיפול בתנועה: מקלות, טבעות, 
 THERA כדורים, חישוקים רצועות

BAND בכל הצבעים
**

לעד 3 מחלקות באותו מבנה. 
ע"פ החלטת הפיזיותרפיסט

מעל המיטה/בקיר סמוךלעד 3 מחלקות באותו מבנה-1רשת למתלים או THERAPY MASTERפיזיותרפיה *93

לעד 3 מחלקות באותו מבנה--שרוול לחץפיזיותרפיה *94

**אביזרי עזר ל – A.D.Lריפוי בעיסוק *95
כמות וסוג בהמלצת המרפא 

בעיסוק.

ריפוי בעיסוק *96
אמצעי אבחון סטנדרטים קוגנטיביים 

וסנסומוטוריים
מוסדי**

ריפוי בעיסוק *97
אמצעים מוטורים להפעלה פרטנית 

וקבוצתית
למחלקה עד 3 מחלקות **

ריפוי בעיסוק *98
אמצעים קוגנטיביים להפעלה פרטנית 

וקבוצתית
למחלקה עד 3 מחלקות **

למחלקה עד 3 מחלקות סמוכות11מחשב נייד/נייחריפוי בעיסוק *99
המחשב ישמש להפעלת מטופלים. מידות המסך וסוג 

המקלדת והעכבר ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, 
בהתאם לאוכלוסיית המחלקה.

מוסדי11מכשיר לימינציהריפוי בעיסוק *100
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ריפוי בעיסוק *101
תוכנות מחשב מתאימות לאוכלוסיה 

(לפחות 3 סוגים)
מוסדי32

כגון: משחקי שיפור זכרון ותרגול קוגנטיבי, התאמה, חברה. 
התוכנות ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, בהתאם 

לאוכלוסיית המחלקה.

ריפוי בעיסוק102
כיסא אוכף עם גלגלים או כיסא מטפל 

נייד אחר
עם אפשרות לשינוי גובה, פנאומטי או הידראולי.11

ישמש לתליית עבודות של מטופלים. לפחות 1.5 מטר אורך11לוח שעםריפוי בעיסוק103

11לוח מחיקריפוי בעיסוק104
11מערכת שמע ניידת (רדיו דיסק)ריפוי בעיסוק105

ריפוי בעיסוק106
משחקי חברה (מגוון בתאום מרפא 

בעיסוק)
**

-1שולחן  טיפולי מתכוונן  לריפוי בעיסוקריפוי בעיסוק107

לכל מטופל, לפי כמות מטופלים**ארון במידות 60/60/210 לכל מאושפזריהוט וציוד נייד108

 MDF גוף, דפנות, דלתות ומדפים מסיבית דחוסה מעולה או
בגמר מלמין יצוק (לא מודבק) עם קנט P.V.C. 1.2 מ"מ. גב 
ארון דיקט 4 מ"מ עם פורמאיקה מבפנים. צירים ומסילות 

סוג "בלום" גרמני. ידיות מתכת צורה ארגונומית 
מאלומיניום. בכל דלת שלושה צירים מעולים, ורוחב כל כנף 
דלת 30 ס"מ בדופן צד יבוצע חרור לכל האורך לאפשר שינוי 

חדרי אשפוז ד108 וד נ הוט וצ דות 60/60/210 לכל מאושפזר םארון במ לכל מטופל, לפ כמות מטופל
דלת 30 ס"מ. בדופן צד יבוצע חרור לכל האורך לאפשר שינוי 
בגובה מדפים. בתחתית יורכבו רגלי פילוס מתכווננות בגובה 

מינימלי של 3 ס"מ, למניעת מגע מי שטיפה.
בכל ארון יתוכנן חלק פנימי קטן הניתן לנעילה לשמירת 

חפצים אישיים.

חדר אשפוז

חדר יום/תעסוקהDVD11ריהוט וציוד נייד109

ריהוט וציוד נייד110
ארון לאחסון תיקי מטופלים - 

תאים/מגירות
11

כמות התאים/מגירות לפי מס' 
מטופלים + 10% רזרבה

תחנת אחות ועבודת אחיות

תחנת אחות ועבודת אחיות11ארון מפתחות נעולריהוט וציוד נייד111
תחנת אחות ועבודת אחיות11ארון תרופותריהוט וציוד נייד112

לכל מטופל, לפי כמות מטופלים**ארונית אישיתריהוט וציוד נייד113

עשויה מחומר עמיד למים וניתן לניקוי וחיטוי. כוללת תא 
ומגירה אחת לפחות עם אפשרות נעילה. ניידת על גלגלים עם 
מעצור (אפשרי עם גלגלים אחורים, ורגלים קבועות) . משטח 

עליון בגובה 75-69 ס"מ מהרצפה.

חדר אשפוז

64הדום רגליים (עזר טיפוס למיטה)ריהוט וציוד נייד114
בטיחות נגד החלקה חלק עליון + תחתון אשר בא במגע עם 

הרצפה.
חדר אשפוז

חדר יום/חוגים11טלוויזיה -מסך גדול מינימום 40 אינץריהוט וציוד נייד115
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כמספר חדרי האשפוז**כורסת מאושפז מרופדת עם ידיותריהוט וציוד נייד116
מושב וגב מרופדים בריפוד רחיץ, שאינו סופג, חסין אש 

ואנטי בקטריאלי. רגליות עם גומיות בקצה.
חדר אשפוז

מרפסתכסאות נערמים המתאימים לעמידה בתנאי חוץ1010כסא עם משענות ידייםריהוט וציוד נייד117

לפי צרכי המחלקה**כסא  משרדי (מזכירה / יעול)ריהוט וציוד נייד118

כסא מסתובב על גלגלים, עם מושב עולה/יורד משענת גב 
ניתנת להטיה ומשענות יד נוחות וקבועות.

הריפוד יהיה מויניל דמוי עור או בד עם אימפרגנציה גבוהה 
למניעת ספיגת נוזלים וזיהומים. קונסטרוקצית המתכת 

תהיה עמידה לשיחה, ותאפשר ניקוי וחיטוי בחומרי ניקוי 
ללא יצירת קילוף. הגלגלים יהיו מסיליקון.

תחנת אחות ועבודת אחיות+ 
משרדים+ פיזיותרפיה

**כסא אורח, ללא משענות ידייםריהוט וציוד נייד119
לפי כמות מטופלים + 2 לחדר 

פיזיותרפיה

כסא עם ארבע רגליים ומשענת גב.
המושב יהיה מרופד עם צפוי ויניל דמוי עור (לא בד). אין 

חובת ריפוד לגב.
בכסא מעץ – הרגליים תהיינה מעץ קשה, ושתי קושרות 

נמוכות, מלבד קושרת מסגרת ראשית מתחת למושב. העץ 
יצופה שתי שכבות לכה אקרילית מעל לצבע בייץ.

בכל רגל יותקן כפתור פלסטיק תחתון בגובה 10 מ"מ 
למניעת מגע עם מי שטיפה.

כסא  ממתכת - הקונסטרוקציה תבוצע עם צנרת בעובי דופן 
ל ל ל

חדר אשפוז+ פיזיותרפיה

מינימלי של 2 מ"מ, והציפוי בניקל או בצבע בתנור יעמדו 
בתקנים הנדרשים

**כסא למטופל, מרופד עם משענות ידייםריהוט וציוד נייד120
כמות בהתאם לתמהיל 

המאושפזים
כיסא מרופד בחומר שאינו סופג וניתן לשטיפה וחיטוי

תחנת אחות ועבודת אחיות+ 
רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + 
חדר אוכל+ חדר יום/חוגים+ 

פיזיותרפיה

ריהוט וציוד נייד121
כסא עם מושב פלסטי מחורר (כסא 

רחצה)
**

לפי כמות חדרי השרותים 
הצמודים לחדרים

שרותים צמודים לחדרי אשפוזמתאים לשימוש תחת זרם מים

**לוח מודעותריהוט וציוד נייד122
נדרש באזורים ציבוריים ובחדרי 

עבודה/טיפול.

תחנת אחות ועבודת אחיות+ 
רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + 
אירוח משפחות+ פיזיותרפיה

11לוח מחיק + מעמד נייד 80X100 ס"מריהוט וציוד נייד123
בתחנת אחות/ חדר יום/חוגים, 

לפי הצרכים

**מד טמפרטורת החדרריהוט וציוד נייד124
לכל חדר אשפוז, חדרי הטיפול 

ואזורים ציבוריים

חדר אשפוז+  חדר טיפולים, 
חדר יום וחדר אוכל וחדר 

פיזיותרפיה.

מחסניםבהתאם לשיטה הנהוגה במוסד**מדפים במחסנים -  או עגלות מדפיםריהוט וציוד נייד125
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**מדפים מעל לכיוריםריהוט וציוד נייד126
חדר אשפוז+ בכל מקום שיש 

כיור לשטיפת ידיים.

כללילפי תכנון המבנה**מזוזותריהוט וציוד נייד127

**מחשב / PC  קומפלטריהוט וציוד נייד128
הכמות בהתאם לצרכי עבודה  
שוטפת ולעבודה עם מטופלים

תחנת אחות ועבודת אחיות+ 
רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + 

פיזיותרפיה

22מכשיר להשמעת מוסיקהריהוט וציוד נייד129
חדר אוכל+ חדר יום/חוגים+ 

פיזיותרפיה

חדרי אשפוזלפי מספר המטופלים**מנורת לילה מחוברת לקירריהוט וציוד נייד130

ריהוט וציוד נייד131
מראה מעל לכיורים  מתכווננת לישיבה 

ועמידה
**

בכל חדר שרותים  ובחדרי 
טיפול/עבודה שיש בהם כיורים 

לרחיצת ידיים

חדר אשפוז +תחנת אחות 
ועבודת אחיות+ רופא+ עו"ס 

וריפוי בעיסוק + פיזיותרפיה + 
מלתחות

חדר אוכל + חדר יום/חוגיםשליטה מבוקרת על ברז המים החמים11מתקן מי שתיה קרים/חמיםריהוט וציוד נייד132

סל ניירותריהוט וציוד נייד133
תחנת אחות ועבודת אחיות+ 

רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + 
פיזיותרפיה

מטבח+ מחסנים66עגלת  3  מדפים לחלוקה ואיסוףריהוט וציוד נייד134 ד134 וד נ הוט וצ סוףר ם לחלוקה וא ם66עגלת  3  מדפ מטבח+ מחסנ

33פרגוד ניידריהוט וציוד נייד135
מומלץ 3 כנפיים. מידת אורך מלא (מצב פתוח) 180 ס"מ, 
גובה 200 ס"מ, נייד על גבי לפחות 6 גלגלים עם מעצורים.

מחסנים

כלים וכביסה מלוכלכת1610קערה לרחצת חולהריהוט וציוד נייד136

**שולחן לעד 4 סועדיםריהוט וציוד נייד137
כמות השולחנות תתאים לכמות 

המטופלים במחלקה.

פלטה מלוח 28 מ"מ עם חיפוי פורמייקה (לא מלמין) משני 
צדדיו. גמר שוליים (קנט) ע"י עץ מאסיבי קשה, או קנט 

P.V.C. לנעיצה. לכל שולחן 4 רגליים מצנור מתכת (רצוי 
מרובע 2/50/50 מ"מ) הרתומות לקושרת היקפית מתחת 

לפלטה.  קונסטרוקצית המתכת מגולוונת וצבועה. לכל רגל 
תותקן תושבת פלסטיק תחתונה בגובה 10 מ"מ לפחות. 

מידות וגובה השולחנות יותאמו לסוג המטופלים (בסיעודית 
תתאפשר גישה לסועדים היושבים על כיסא גלגלים. בתשושי 

נפש השולחנות יותאמו לישיבה בכיסא סטנדרטי)

חדר אוכל, חדר יום, ריפוי 
בעיסוק (אם קיים חדר נפרד)

**שולחן משרדי עם שלוחה למחשבריהוט וציוד נייד138
בהתאם לפריסת הצוות 
הרפואי/סיעודי/טיפולי

תחנת אחות ועבודת אחיות+ 
רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + 

פיזיותרפיה

בהתאם לצורך**שולחן תרבות/קפה  נמוךריהוט וציוד נייד139
רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + 

אירוח משפחות+ מרפסת
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בהתאם לצורך**שעון קיר עם מספרים גדוליםריהוט וציוד נייד140
רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + 

חדר אוכל+ חדר 
יום/חוגים+פיזיותרפיה

חדר אשפוז**תיקי גליונות חולהריהוט וציוד נייד141

11תיקיה 5  מגירותריהוט וציוד נייד142
כמות התאים/מגירות לפי מס' 

מטופלים + 10% רזרבה
תחנת אחות ועבודת אחיות

**וילון  דקורטיביטקסטיל143
הכמות תהיה מספקת למחזורי 

כביסה שוטפים בתוספת של 
20% רזרבה

בחלונות, לשם הצללה מבוקרת. מחומר העומד בתקנים 
לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך, ניתנים לניקוי.

**וילון בדיקהטקסטיל144
הכמות תהיה מספקת למחזורי 

כביסה שוטפים בתוספת של 
20% רזרבה

סביב כל מיטת מטופל וכל מיטת טיפולים. הוילון יהיה 
מחומר עמיד העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך, 

ניתן לניקוי. המסילה מאלומיניום, בגובה מינימום 240 ס"מ 
מהרצפה. המתלים מאוקולון המאפשר תנועה חלקה.

קצה תחתון של הוילון יהיה בגובה מקסימלי של 30 ס"מ 
הרצפה.

חדרי אשפוז + חדר טיפולים + 
פיזיותרפיה

טקסטיל145
כלי מיטה - סדינים, ציפות לשמיכות 

וציפיות לכריות
**

הכמות תהיה מספקת למחזורי 
מבד בהרכב 50% כותנה לפחות וצפיפות חוטים 220.כביסה שוטפים בתוספת של  ל145 טקסט

וציפיות לכריות
ם בתוספת של  סה שוטפ כב

20% רזרבה
ם 220. פות חוט מבד בהרכב 50% כותנה לפחות וצפ

**כריותטקסטיל146
הכמות תהיה מספקת למחזורי 

כביסה שוטפים בתוספת של 
20% רזרבה

מילוי סינטטי, עמידות בכביסה.

**מגן מבד מרופד לדפנות המיטהטקסטיל147
הכמות תהיה מספקת למחזורי 

כביסה שוטפים בתוספת של 
20% רזרבה

למטופלים ולפיזיותרפיהעמיד בכביסה.

**שמיכות קיץטקסטיל148
הכמות תהיה מספקת למחזורי 

כביסה שוטפים בתוספת של 
20% רזרבה

קלות, עמידות בכביסה, מסוג פיקה או ש"ע.

**שמיכות חורףטקסטיל149
הכמות תהיה מספקת למחזורי 

כביסה שוטפים בתוספת של 
20% רזרבה

מילוי אקרילי, עמידות בכביסה.

מטבח -כלי אוכל150
מערכת סכו"ם כפולה (חלבי/בשרי) 

הכוללת: סכין, מזלג, כף וכפית לכל דייר
**

הכמות לכל פריט תחושב לפי 
מספר המאושפזים + תוספת של 

20% רזרבה תיפעולית

הסכו"ם יהיה מנירוסטה באיכות 18/10, מסוג המתאים 
לשימוש ע"י אנשים עם יכולת אחיזה מוגבלת. את הסכ"ום 
יש להבדיל באמצעות סימון מיוחד למערכת חלבית ובשרית.
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**מגש אוכל (חלבי/בשרי)מטבח -כלי אוכל151
הכמות לכל פריט תחושב לפי 

מספר המאושפזים + תוספת של 
20% רזרבה תיפעולית

מפלסטיק עמיד חום ומדיח.

לכל שולחן סועדים**מגשי לחםמטבח -כלי אוכל152
לכל שולחן סועדים**מיכל סוכר שולחני (מסכרת)מטבח -כלי אוכל153
מנירוסטה.לכל שולחן סועדים**מלחיה/פלפליהמטבח -כלי אוכל154

מטבח -כלי אוכל155

מערכת כלי אוכל כפולה  (חלבי/בשרי)  
הכוללת: 1. צלחת שטוחה למנה 
ראשונה, קוטר מינימלי 18 ס"מ

2. צלחת עמוקה עיקרית, קוטר מינימלי 
25 ס"מ

3.צלחת שטוחה למנה עיקרית, קוטר 
מינימלי 25 ס"מ

4.צלוחית עמוקה למרק/דייסה המכילה 
350 מ"ל לפחות

5.צלוחית עמוקה לליפתן המכילה 200 
מ"ל לפחות

6.תחתיות לספלים

**
הכמות לכל פריט תחושב לפי 

מספר המאושפזים + תוספת של 
20% רזרבה תפעולית

הצלחות והקערות יהיו מפורצלן כבד המתאים לשימוש 
במוסדות ציבוריים או לחילופין, מחומר פלסטי עמיד 

לשריטות ומאושר להדחה במדיח כלים.

נירוסטה או פלסטיק עמיד חום.לכל שולחן סועדים**מרקיות ל - 4 מנותמטבח -כלי אוכל156

**ספלים לשתיה קרה וחמה (חלבי/בשרי)מטבח -כלי אוכל157
הכמות לכל פריט תחושב לפי 

מספר המאושפזים + תוספת של 
20% רזרבה תפעולית

ספלים עם ידית המאפשרת אחיזה נוחה ובטוחה,רצוי 
מחומר פלסטי עמיד ומאושר להדחה במדיח כלים.

הקנקנים לשתייה חמה יהיו בטיחותיים מנירוסטה.לכל שולחן סועדים**קנקנים לשתייה קרה/חמה  (חלבי/בשרי)מטבח -כלי אוכל158

159
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

בלנדר (מערבל מזון) עם מיכל מזכוכית 
**

11
** נדרש כאשר יש אישור 

לטחינת אוכל במחלקה.

160
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

11כיריים חשמליים, מינימום 2 ראשים

161
מטבח - ציוד 

חשמלי/מכני *
מאזניים לשקילת מנות מזון עד 250 גרם 

עם דיוק של  10 גרם
למחלקה עד 3 מחלקות סמוכות11

162
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

11מדיח כלים חצי תעשייתי

163
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

11מיקרוגל

164
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

11מסחטת מיץ הדרים  עם זרוע/חשמלית
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165
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

מקרר של לפחות 500  ליטר, רצוי 
תעשייתי

11

166
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

כמות בהתאם לצרכי משתמש**עגלות אוכל להובלת טרמופורטים

167
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

11עגלת תה מנירוסטה

168
מטבח - ציוד 
חשמלי/מכני

11תנור אפיה

כמות בהתאם לצרכי משתמש**טרמופורטים, בשרי/חלבימטבח -ציוד עזר169
כמות בהתאם לצרכי משתמש**כלי מדידה וכפות מדידהמטבח -ציוד עזר170
כמות בהתאם לצרכי משתמש**כלים לטרמופורטים בגדלים שוניםמטבח -ציוד עזר171
כמות בהתאם לצרכי משתמש**כפות חלוקהמטבח -ציוד עזר172
11מד- חום למדידת טמפרטורת המזוןמטבח -ציוד עזר173
כמות בהתאם לצרכי משתמש**מצקותמטבח -ציוד עזר174

כמות בהתאם לצרכי משתמש**צלחת 3 חלקים למזון טחון בבלנדרמטבח -ציוד עזר175

176
אשפה נקיון 
וסניטציה

מכסה קשיח ופתיחה באמצעות רגלית, למניעת זיהומים.55אוגר כביסה עם מכסה
מחסנים+כלים וכביסה 

מלוכלכת+מלתחה

177
אשפה נקיון 
וסניטציה

כלים וכביסה מלוכלכת1010בקבוק שתן

178
אשפה נקיון 
וסניטציה

מחסנים+חומרים וכלי ניקוי66דלי נקיון גדול

179
אשפה נקיון 
וסניטציה

מחסנים+חומרים וכלי ניקוי33דלי נקיון קטן

180
אשפה נקיון 
וסניטציה

**מגב   רצפה
כמות בהתאם למספר החדרים 

ה"רטובים"
שרותים צמוד לחדר אשפוז+ 
חומרים וכלי ניקוי+ מלתחות

181
אשפה נקיון 
וסניטציה

נדרש ליד כל אסלה + רזרבה**מיכל ומברשת לבית שימוש
חדר אשפוז+ מחסנים+ שירותי 

צוות

182
אשפה נקיון 
וסניטציה

**מיכל לפסולת עם מכסה מופעל רגל
כמות מספיקה שתשרת את 
מכלול החדרים במחלקה

חדר אשפוז+ כללי

183
אשפה נקיון 
וסניטציה

חדר אשפוז+ כלליליד כל כיור במחלקה**מתקן למגבות נייר

184
אשפה נקיון 
וסניטציה

חדר אשפוז+ כלליליד כל כיור במחלקה**מתקן לסבון נוזלי

185
אשפה נקיון 
וסניטציה

כלים וכביסה מלוכלכת11מתקן לתליית 6 בקבוקי  שתן
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186
אשפה נקיון 
וסניטציה

כלים וכביסה מלוכלכת11מתקן לתליית 6 סירי לילה

187
אשפה נקיון 
וסניטציה

מחסנים11סולם 1.5 מ' עם  משטח דריכה

188
אשפה נקיון 
וסניטציה

כלים וכביסה מלוכלכת1010סירי מיטה מנירוסטה או פלסטיק קשיח

189
אשפה נקיון 
וסניטציה

אשפה22עגלת אשפה

190
אשפה נקיון 
וסניטציה

מחסנים22עגלת כביסה נקייה

191
אשפה נקיון 
וסניטציה

חומרים וכלי ניקוי22עגלת נקיון מנירוסטה

192
אשפה נקיון 
וסניטציה

כלים וכביסה מלוכלכת11פח פסולת 25 ליטר עם מכסה

**שילוט - לפי הנחיות  משרד הבריאותכללי193
לכל החדרים במחלקה, כולל 

חדרים ייעודיים
בשטח המחלקה
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  שפוז טיפוסי במחלקה סיעודית או מחלקת תשושי נפשרשימת ציוד נייד לחדר א

  ).יוד הכפולים יסופקו לפי מיטה אחתפרטי הצ, בחדר למיטה בודדה( .הכמות מיועדת לחדר אשפוז עם שתי מיטות

  . כל פריטי הציוד והרהוט יהיו ללא פינות חדות

  

 אפיוןכמותתאור הפריט 'מס

  . עם דפנות LO-HIמיטת פאולר מלא  )1

  

ניתן לספק  תשושי נפשבמחלקת (
 רוחבעם מעקה בטיחות ב מיטת עץ
 מהרצפה גובהו מ"ס 90 מינימלי
 ).מ"ס 50 מכסימום המזרון כולל

  ).מחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים. (ר.מ.י א"המיטה תהיה מאושרת ע •2

 ). ביתי שימוש( HOME CARE -ל מיטה ולא, ח"בי כמיטת תאושר היצרן הגדרת לפי המיטה •

  ).אבזור  כולל(  ג"ק 250 מירבי משקל עומס •

 220 ברוחב במעבר השניה למול אחת, מיטות שתי בשינוע מכשול  יהוו לא אשר במידות תיוצר המיטה •
 ). לפחות מ"ס 14 של תחתון גחון מרווח( אדם מנוף עם עבודה יאפשר המיטה מבנה. מ"ס

 . טרפז/לחולה עזר לידית הכנה נדרשת •

 . מוגבהות לדפנות אופציה עם, המיטה כל לאורך מלא באורך צד דפנות נדרש •

 תאפשר מוגבהת דופן, מ"ס 28-35 של מינימלי בגובה המיטה מצע מעל הגנה תהווה סטנדרטית דופן •
 . המיטה ממצע מ"ס 38-45 של מינימלי בגובה הגנה

 ידי על יתאפשרו לא( למיטה מחוץ העומד אדם ידי על רק יתאפשר) ופתיחה סגירה( הדופן תפעול •
 . אחת יד באמצעות ומומלץ) המאושפז

 . ושמאל ימין -  המיטה צידי משני תפעול אפשרות נדרש •

 . לעירוי למעמד הכנה שתהיה מומלץ •

  .כפול מעצור עם גלגלים עם יהיו המיטה רגלי •

 .וציפוי צבע לופיקי כל ללא וחיטוי לניקוי עמיד, בטיחותי יהיה המיטה של המתכת שלד ציפוי - גימור •
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  .ר.מ.אאישור  •2.מזרון למיטה )2

 .לניקוי ניתןו לכלוך ודחיית בעירה לעיכוב בתקנים העומד, עמיד מים כיסויויסקואלסטי עם  •

 .תחתון אשר בא במגע עם הרצפה+ בטיחות נגד החלקה חלק עליון  •1).עזר טיפוס למיטה(הדום רגליים  )3

 . בקטריאלי ואנטי אש חסין, סופג שאינו, רחיץ בריפוד מרופדים וגב מושב •1.ותז מרופדת עם ידיכורסת מאושפ )4

 .בקצה גומיות עם רגליות •

  .כסא עם ארבע רגליים ומשענת גב •2.ללא משענות ידיים, אורחכסא  )5

  .יפוד לגבאין חובת ר ).לא בד(המושב יהיה מרופד עם צפוי ויניל דמוי עור  •

מלבד קושרת מסגרת ראשית , ושתי קושרות נמוכות, הרגליים תהיינה מעץ קשה –בכסא אורח מעץ  •
בכל רגל יותקן כפתור פלסטיק  .העץ יצופה שתי שכבות לכה אקרילית מעל לצבע בייץ .מתחת למושב
  .מ למניעת מגע עם מי שטיפה"מ 10תחתון בגובה 

והציפוי בניקל , מ"מ 2ימלי של הקונסטרוקציה תבוצע עם צנרת בעובי דופן מינ -בכסא אורח ממתכת  •
 .או בצבע בתנור יעמדו בתקנים הנדרשים

 . וחיטוי לניקוי ניתןעמיד למים ו מחומר עשויה •2 ארונית אישית )6

 . נעילה אפשרות עם לפחות אחת ומגירה תא כוללת •

 )קבועות ורגלים, אחורים גלגלים עם אפשרי( מעצור עם גלגלים על ניידת •

 .מהרצפה מ"ס 75-69 בגובה עליון משטח •

לכל  60/60/210 במידותארון  )7
 .מאושפז

 קנט עם) מודבק לא( יצוק מלמין בגמר MDF או מעולה דחוסה מסיבית ומדפים דלתות, דפנות, גוף •2
P.V.C. 1.2 מ"מ . 

 . מבפנים פורמאיקה עם מ"מ 4 דיקט ארון גב •

 . מאלומיניום ארגונומית צורה מתכת ידיות. גרמני" בלום" סוג ומסילות צירים •

 . מ"ס 30 דלת כנף כל ורוחב, מעולים צירים שלושה דלת בכל •
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 . מדפים בגובה שינוי לאפשר האורך לכל חרור יבוצע צד בדופן •

  .שטיפה מי מגע למניעת, מ"ס 3 של מינימלי בגובה מתכווננות פילוס רגלי יורכבו בתחתית •

 .אישיים ציםחפ לשמירת לנעילה הניתן קטן פנימי חלק יתוכנן ארון בכל •

 . לניקוי ניתןו לכלוך ודחיית בעירה לעיכוב בתקנים העומד עמיד מחומר •2)סביב כל מיטה( וילון בדיקה )8

  .חלקה תנועה המאפשר מאוקולון המתלים. מהרצפה מ"ס 240 מינימום בגובה, מאלומיניום המסילה •

 .הרצפה מ"ס 30 של מקסימלי בגובה יהיה הוילון של תחתון קצה •

להגנה מפני , חלוןל(דקורטיבי לון וי )9
 .)השמש

' לפי מס
 חלונות

 .לניקוי ניתנים, לכלוך ודחיית בעירה לעיכוב בתקנים העומד מחומר •

 1.תלוי על הקיר, מד טמפרטורת חדר 10

  

  

  . פרוט נוסף ומחייב לציוד שבטבלה נמצא בספר הנחיות תכנון למחלקות סיעודיות של משרד הבריאות:  הערה
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