
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15/2015 : וזר מס'ח

 

                                                                                       "ו אלול, תשע"הכ ירושלים, 

 2015ספטמבר,  10     

 

 

 

 המל"ג  אל: 

 לפיזיותרפיה באקדמיה ראשי החוגים

 בתי החוליםמנהלי 

 ופות החוליםק -מנהלי האגפים הרפואיים 

 

    

 אמות המידה למוסדות להכשרה מעשית בפיזיותרפיההנדון: 

 רקע:  .1

ינואר  –בהמשך להמלצות בדו"ח צוות המומחים להסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה, שבט תשע"ד 

ובהתאם לסיכום בין משרד הבריאות למל"ג בעניין מערך  2015תשע"ה,  –ולדו"ח ועדת מקורי  2014

אמות מידה מומלצות המהוות לעמדת משרד ית של הסטודנטים לפיזיותרפיה להלן ההכשרה המעש

  הבריאות אמות מידה מקובלות ומתאימות לקיום הכשרה מעשית ברמה נאותה.

הכשרה מעשית המתקיימת במסגרת התואר האקדמי, תהיה באחריות המוסד האקדמי המכשיר אשר 

 יבדוק את קיום אמות המידה המקצועיות.

   

  :המטר .2

 מוסד בו מתבצעת הכשרה מעשית בפיזיותרפיה. פעילות אמות מידה לקביעת 

 

 הגדרות: .3

 .במוסד: פיזיותרפיסט שמונה לנהל את שירות הפיזיותרפיה "מנהל שירות"  .3.1

שנים לפחות, אשר מונה מטעם מנהל שירות  5"אחראי להכשרה מעשית": פיזיותרפיסט עם ותק של   .3.2

 המעשית במוסד.לבצע בקרה ופיקוח על ההכשרה  

בוגר קורס ייעודי להכשרת מדריכים קליניים מטעם מוסד : פיזיותרפיסט "מדריך להכשרה מעשית"  .3.3

 .אקדמי בישראל

 

 מוסד להכשרה מעשית:  .4

 במוסד שבו תתבצע הכשרה מעשית יתקיימו התנאים הבאים:



 

 

מקצועות בעלי תעודת מקצוע, בהתאם לחוק הסדרת העיסוק ב יהיוכל הפיזיותרפיסטים במוסד  .4.1

 )להלן החוק(.  2008הבריאות 

זמנית -מספר פיזיותרפיסטים ובכל מקרה, שני פיזיותרפיסטים העובדים בו יכלולצוות המקום   .4.2

 לפחות. 

 שעות בשבוע. 40היקף הפעילות בתחום הפיזיותרפיה במוסד עולה על   .4.3

התנסות )נוירולוגיה, תמהיל המטופלים מגוון ומייצג באופן ראוי את התחום המקצועי שבו מיועדת ה  .4.4

 אורתופדיה, נשימתי, שיקום מבוגרים, ילדים(.  

עונים על הדרישות המפורטות ב"הנחיות תכנון מכוני פיזיותרפיה" במוסד התנאים הפיזיים   .4.5

: תאי טיפול המאפשרים גוןהמתפרסמות מעת לעת. הסביבה הטיפולית כוללת מרחב טיפולי ייעודי, כ

 הדרכה ; מקום ייעודי לקיום שיחותלטיפול בקבוצות אים בגודלושמירה על פרטיות; אולם המת

 בפרטיות. 

הציוד הטיפולי מתאים לפעילות המקצועית המתקיימת במקום, מגוון ובכמות מספקת, כגון אמצעי   .4.6

 עזר מכניים, חשמליים, אביזרים ומכשירים לתרגול, בהתאם לדרישות בתחום המקצועי. 

נהלי המחלקה התאם להתיעוד והדיווח ברשומה הרפואית מתבצע כנדרש בחוק זכויות החולה וב  .4.7

 הארצית לפיזיותרפיה.

מתקיימת במקום פעילות מקצועית מגוונת בנוסף לטיפולים קליניים, כגון ישיבות צוות מקצועיות,  .4.8

 מקצועי והדרכות מקצועיות.  -פעילויות בצוות רב

 בקרה של משרד הבריאות. במוסדות בריאות מתקיימת   .4.9

 

 תהליך ההדרכה: .5

 . אחראי להכשרה מעשיתימונה מוסד בכל   .5.1

 בוגרי 'קורס מדריכים קליניים' מטעם אחד המוסדות האקדמיים.  יהיומדריכים להכשרה מעשית ה  .5.2

 בהכשרה מקצועית המשכית באופן סדיר וקיים תיעוד על כך. ישתתפומדריכים להכשרה מעשית ה  .5.3

 שעות בשבוע לפחות. 20במוסד בהיקף של  יועסקורה מעשית מדריכים להכשה  .5.4

 שעות בשבוע לפחות.  20של  ההכשרה המעשית תעשה בהיקף  .5.5

 נוהל הדרכה פנימי הכולל: במוסד קיים   .5.6

 מתן הסכמה מדעת של המטופל לקבלת טיפול על ידי סטודנט ותיעוד ברשומה.   .5.6.1

 תכנית הדרכה מובנית ומפורטת.  .5.6.2

  .י על הפעולות המתבצעות במסגרת ההכשרההדרכה ופיקוח מקצוע  .5.6.3

שעות בשבוע לפחות ובכל  20ליווי מקצועי בנוכחות מדריך להכשרה מעשית בהיקף של   .5.6.4

 נוכחות פיזיותרפיסט בכל שעות פעילות הסטודנטים. מחויבת  מקרה 

 בקרה מתועדת על כלל פעילות הסטודנט.  .5.6.5

 



 

 

 בדבר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים 

 

  תחולה: מיידית
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 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

 (בפועל) רפואההראש מינהל                 

 

 מנהל הכלליההעתק :  

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 סוהרשרות בתי ה –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 67290215סימוכין : 

 

 
 
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי  

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 

 


