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 1עמוד    2016 רבמבונ, רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ותשושי נפש

ת". (מהדורה ראשונה החוברת "רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ולמחלקות לתשושי נפש" היא מהדורה שלישית ומעודכנת של חוברת "פרוט הציוד למחלקות גריאטריו
 ).2011בנובמבר ומהדורה שניה פורסמה  2002פורסמה בפברואר 

 ולצרכים הטיפוליים המתפתחים. החוברת עודכנה והותאמה לדרישות משרד הבריאות העדכניות

 :על ידי צוות רב מקצועי, בהרכב להלן בוצעהעדכון 

 מנהלת מחלקה לסטנדרטים ואכיפה, האגף לגריאטריה –ד"ר אירית לקסר 

 ים בגריאטריהממונה ארצית על יישום הסטנדרט –דיאמנט  –גב' צפי הלל 

 ומרכזת תחום גריאטריה השירות הארצי לריפוי בעיסוק סגנית מנהלת –ד"ר מעין כץ 

 מרכזת תחום הגריאטריה, המחלקה הארצית לפיזיותרפיה –גב' יעל רותם גלילי 

  ומרכזת תחום גריאטריה סגנית קלינאית תקשורת ארצית –ביטון  ברגרזון גב' אורלי

 מפקחת, אגף גריאטריה אחות. -גב' ויויאן רביד

 , אגף לשע"חמזכיר ועדת פרויקטים –מר עוזי קרן 

 מנהל אגף תכנון, מינהל תכנון –אדר' ניר כספי 

 מרכזת הועדה. –מרכזת בכירה תכנון ובניה, מינהל תכנון –גב' סיגל פרחי ללוש 

 תודות לכל אנשי המקצוע והגופים המקצועיים שסייעו בתהליך העבודה.

חשוון, התשע"ז 

נובמבר, 2016 
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 :מבנה החוברת

  ).Aלמלאי נוסף בהתאם לגודל המוסד (נספח ודרישות  מיטות 30 / תשושי נפש מיטות 36 סיעודית מחלקה טיפוסיתרשימת הצטיידות בסיסית להפעלת  שלטבלה  כוללתהחוברת 

 ."תהיה לכך התייחסות בעמודת "הערות משלימותכאשר הציוד הנדרש יכול לשרת מספר מחלקות, 

 

 הציוד ערוכה לפי מספר קטגוריות:רשימת 

 ציוד טיפולי –רפואי  •

 ציוד טיפולי –סיעוד  •

 ציוד כללי –סיעוד  •

 אחסון תרופות •

 ציוד החייאה •

 ציוד מניעת זיהומים •

 ניידות וישיבה •

 פיזיותרפיה •

 ריפוי בעיסוק •

 ריפוי בעיסוק/קלינאות תקשורת •

 ריהוט וציוד נייד •

 טקסטיל •

 כלי אוכל – מטבחון מחלקתי •

 ציוד חשמלי/מכני – מחלקתימטבחון  •

 כלי עזר – מטבחון מחלקתי •

 ניקיון וסניטציהאשפה,  •

 כללי •
 

 להשלמת המידע בטבלת ההצטיידות, צורפו הנספחים להלן: 

 גודל מוסד – Aנספח  •

 אפיון מיטות – Bנספח  •

 דרישות לסוג וכמות, לפי מספר מחלקות –מנופים  – Cנספח  •
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מחלקה  פריט קטגוריה מס' 
  -סיעודית

תשושי 
  – נפש

מלאי נוסף לפי גודל מוסד 
 )A(נספח 

 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
 בינוני 

 קטן

מוסד 
 בינוני
 גדול

מוסד 
 גדול

 

ציוד  –רפואי  1
  טיפולי

 לבדיקת אזנים  חד פעמי כולל מלאי קונוסים   1   1 1 אוטוסקופ

ציוד  –רפואי  2
 טיפולי

   1 1   1 1 אופטלמוסקופ

ציוד  –סיעוד  3
 טיפולי

       4 6 סטטוסקופ

ציוד  –סיעוד  4
 טיפולי

       1 1 פטיש רפלקסים 

ציוד  –סיעוד  5
 טיפולי

   3 2 1 2 2 גלוקומטר

ציוד  –סיעוד  6
 טיפולי

   3 2 1 2 2 חוצה  כדורים 

ציוד  –סיעוד  7
 טיפולי

    3 2 1 2 2 מרסק  כדורים 

ציוד  –סיעוד  8
 טיפולי

  חבילות בהתאם לצרכי המטופלים*    * * לשון לוחץ

ציוד  –סיעוד  9
 טיפולי

 1 3 3 מד לחץ דם + שרווליות
 דיגיטלי

2 
 דיגיטלי

3 
 דיגיטלי

  דיגיטלי   2ידני  1
מכל גודל  2 –נדרש מלאי של שרווליות מותאמות בגדלים שונים 

קילו  100למשקלים של מעל  קילו ומעלה, כולל שרוולית 30מ 
 למוסד). 1(לפחות 

ציוד  –סיעוד  10
 טיפולי

מד רמת חמצן בדם 
 (פאלס אוקסימטר)

1 1 1 2 3   

ציוד  –סיעוד  11
 טיפולי

דיגיטלי בלבד (חל איסור על שימוש במד חום כספית), כולל פרוב  3 2 1 2 2 מדי חום 
 רקטאלי. מלאי קבוע. כולל כיסויים.

ציוד  –סיעוד  12
 טיפולי

מד חום דיגיטלי ביתי 
 אישי, לבידוד מגע

 לבידוד מגע 10 5 5 5 20

ציוד  –סיעוד  13
 טיפולי

  1 1  1 1 מד חום לאוזן/מצח

ציוד  –סיעוד  14
 טיפולי

רמי (טווח תהיפומד 
 מעלות) 33עד טמפרטורה 

מעלות, אין  33במידה ומד חום אוזן/מצח מאפשר מדידה עד  1 1  1 1
 ברכישת מדחום זה.צורך 
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 5עמוד                      2016 רבמבונ, רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ותשושי נפש

 

מחלקה  פריט קטגוריה מס' 
  -סיעודית

תשושי 
  – נפש

מלאי נוסף לפי גודל מוסד 
 )A(נספח 

 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
בינוני  

 קטן

מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

ציוד  –סיעוד  15
 טיפולי

 זיהומיתמיכל פסולת 
 ) פריטים חדים(

(לכל עגלת טיפול ולחדר טיפולים) בשימוש שוטף  4 לפחות  6 4 2 4 4
 ומלאי חלופי לפי השימוש

ציוד  –סיעוד  16
 טיפולי

(כגון:  מסוכנתפח פסולת 
 )תרופות

 *לפי הצורך    * *

ציוד  –סיעוד  17
 טיפולי

 מוסדי     - 1 מד עקב ברך 

ציוד  –סיעוד  18
 טיפולי

   3 2 1 3 3 מכשיר אינהלציה

ציוד  –סיעוד  19
 טיפולי

  20 10 5 6 6 מספריים רגילות

ציוד  –סיעוד  20
 טיפולי

 יכול להיות חלופי לקוצץ ציפורניים  20 10 5 30 36 מספריים לציפורניים 

ציוד  –סיעוד  21
 טיפולי

 יכול להיות חלופי למספריים לציפורניים   20 10 5 30 36  םציפורנייקוצץ  

לאחסון שיניים קופסא  רפואי סיעודי  22
 תותבות

36  +20% 
 רזרבה

30  +20% 
 רזרבה

     

ציוד  –סיעוד  23
 טיפולי

מערכת שאיבת סקשן 
 ניידת

2 1  1 1   

ציוד  –סיעוד  24
 טיפולי

 יותנה גם ברכישת הציוד הנ"ל ivאישור מתן  2 2 1 - 5 משאבת אינפוזיה

ציוד  –סיעוד  25
 טיפולי

משאבת האכלה 
שווה  לזונדה/גסטרוסטום

 ערך ל"קנגורו"

6 - 1 3 4   

ציוד  –סיעוד  26
 טיפולי

 םפלב" עשויגלגלים לפחות, להבטחת יציבות.  3עמוד נייד ע"ג   3 2 1 - 14 ם"עמוד עירוי נייד פלב
 (נירוסטה). תואם למשאבות עירוי (קוטר עמוד מתאים)

ציוד  –סיעוד  27
 טיפולי

מחולל חמצן נייד עם *
 חיבור לחשמל

 במחלקות שאין אספקת חמצן מרכזית * 2 1  - 3

ציוד  –סיעוד  28
 טיפולי

נבוליזר חד פעמי (מערכת 
 לאספקת חמצן לחולה)

. שימוש במתקן חד פעמי יומידייפר לכל יחידת אספקת חמצן קרטון    קרטון קרטון
 מטופלים בכל רגע נתון 3 -כמות זמינה ל

ציוד  –סיעוד  29
 טיפולי

חמצן בגדלים מסכות 
 שונים

 בהתאם להגדרת מנהלת הסיעוד*    * *
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 6עמוד                      2016 רבמבונ, רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ותשושי נפש

 

מחלקה  פריט קטגוריה מס' 
  -סיעודית

תשושי 
  – נפש

מלאי נוסף לפי גודל מוסד 
 )A(נספח 

 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
בינוני  

 קטן

מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

ציוד  –סיעוד  30
 טיפולי

משקפים למתן חמצן 
Nasal canula 

 

 בהתאם להגדרת מנהלת הסיעוד*    * *

ציוד  –סיעוד  31
 טיפולי

   4 2 1 2 4 קערה לרחצת חולה

ציוד  –סיעוד  32
  טיפולי

עגלת טיפול גדולה 
נירוסטה או פלסטיק 

ABS 

2 2       

ציוד  –סיעוד  33
 טיפולי

. יש לתת את הדעת על כיול/אישור םדיגיטליימאזנים  3 2 1 1 - מאזני אדם עם מד גובה
 . מעבדה/בודק מוסמך שנתי

 לפי גודל מוסד. –במחלקות סיעודיות 
ציוד  –סיעוד  34

 טיפולי
 מאזני ישיבה

 
. יש לתת את הדעת על כיול/אישור םדיגיטליימאזנים  1    - 1

 מעבדה/בודק מוסמך שנתי
ציוד  –סיעוד  35

 טיפולי
מנוף חשמלי לשינוע 

 מטופל 
 

לפי נספח 
Cמנופים : 

ראה  -
נספח 

C : 

לפי 
נספח 

C : 

 ראה
נספח 

C : 

ערסלים במגוון מידות ואפיונים על פי צרכי המטופלים. כולל  6לפחות 
ערסלי רחצה. הערסלים יהיו מחומר אנטי בקטריאלי וניתנים לרחיצה 

 רצוי פתיחת רגלים חשמלית. וחיטוי.  כל הערסלים עם תג יצרן המנוף. 

ציוד  –סיעוד  36
 טיפולי

     - 6 לחולהטרפז +ידית עזר 

ציוד  –סיעוד  37
 טיפולי

כיסא שירותים ורחצה 
נייד, עם רגליות וחגורת 

 בטיחות 

כיסא לכל 
 חדר רחצה

80% 
כסאות עם 

מפתח 
 20%קדמי, 

כסאות עם 
 מפתח עגול

כיסא לכל 
 חדר רחצה

80% 
כסאות עם 

מפתח 
 20%קדמי, 

כסאות עם 
 מפתח עגול

 אחד לפחות מתוכם. (מ"ס 40-50 בין רוחב מידות 3 -ב כיסא 6 4 2
 עשוי מושב.  חלד אל מחומר עשוי), מ"ס 60 רוחב במידת

 עשוי גב, נוזלים סופח שאינו יצוק מרופד חומר או מפלסטיק
 וחלק אחיד גימור בעל. רחיץ עור דמוי מבד או רחיץ פלסטי חומר

 בשני מעצורים, גלגלים 4 ג"ע נייד. ביגוד ללא לשימוש ומתאים
 לצידוד הגלגל נעילת שמאפשרים, לפחות אחורייםה גלגליםה

 רגליות. לפנים או לאחור סובבות או פריקות יד משענות. וגלגול
 מונע מחומר ועשויים לקיפול ניתנים רגל כף משטחי. פריקות
 .   החלקה

 מושבים מרופדים למאושפזים הזקוקים לכך.  2* 
 . אסלה מעל לשימוש יתאימו הכיסא מידות
 .משקל כבדי למאושפזים מתאים יהיה אחד כיסא
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 7עמוד                      2016 רבמבונ, רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ותשושי נפש

 

מחלקה  פריט קטגוריה מס' 
  -סיעודית

תשושי 
  – נפש

מלאי נוסף לפי גודל מוסד 
 )A(נספח 

 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
בינוני  

 קטן

מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

ציוד  –סיעוד  38
 טיפולי

 כיסא שירותים ורחצה
, משענת הטיהנייד עם 

ראש, רגליות וחגורת 
 )(ריקלייןבטיחות 

מעלות לפחות. עשוי מחומר אל חלד.   170אפשרות להטיה עד     - 1
מושב עשוי מפלסטיק או חומר מרופד יצוק שאינו סופח נוזלים, 

גב עשוי חומר פלסטי רחיץ או מבד דמוי עור רחיץ. בעל גימור 
גלגלים  4נייד ע"ג אחיד וחלק ומתאים לשימוש ללא ביגוד. , 

מעצורים בשני הגלגלים האחוריים לפחות המאפשרים נעילת 
הגלגל לצידוד וגלגול. משענות יד פריקות  או סובבות. רגליות 

פריקות. משטחי כף הרגל ניתנים לקיפול ועשויים מחומר מונע 
 החלקה.

 לשימוש מעל אסלה יתאימוהכיסא  מידות 
ציוד  –סיעוד  39

 טיפולי
(צידוד וגלגול)  גלגלים עם מעצור כפול 4אלונקה ניידת על גבי      - 1 רחצהאלונקת 

חומר אנטי בקטריאלי. מומלץ מנגנון שינוי גובה מומשטח רחצה 
HI-LO ורצועות אבטחה מרופדות לאבטחת חולים באי שקט 

ציוד  –סיעוד  40
 טיפולי

מזרון אויר דינמי עם 
 משאבת אויר מותאמת

אוויר המותאם לפצעי לחץ בדרגות בינוניות וגבוהות על פי מזרן  2 1  - 3
סימון יצרן יכלול את  רן על דרגת הסיכון לפצע לחץ. הצהרת היצ

 שם היצרן, דגם המוצר ושנת ייצור.
ציוד  –סיעוד  41

 כללי
 8-9.  שכבת ספוג תחתונה בעובי או יותר   ס"מ 15עובי המזרן  15 10 5 30 36 מזרונים למיטה 

 60ויסקו. צפיפות  6-7ק"ג למ"ק. שכבה עליונה  32ס"מ  צפיפות 
 ק"ג למ"ק. .

כיסוי המזרן: בלתי חדיר לנוזלים ואנטי בקטריאלי. ניתן לניקוי 
+  90%וחיטוי באלכוהול נוזלי    ppm 1000בכלור בריכוז של 

 80רה של . ניתן לכביסה בטמפרטו70% אתנולספריי או  2%
מעלות לפחות או ניקוי יבש. סימון היצרן כולל את שם היצרן, 

 דגם המוצר ושנת הייצור.
ציוד  –סיעוד  42

 כללי
לפי מספר   HI-LOמיטות פאולר מלא 

 -מטופלים 
 5לפחות 
יהיו  מתוכן

חשמליות 
 3-4 עם 

 מנועים

 10%לפחות 
מיטות המ

ולא פחות מ 
מיטות  2

במח' עם 
מס' מיטות 
קטן יותר. 

 כולןמומלץ 
 פאולר

 Bראה נספח  3 2 1
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ציוד  –סיעוד  43
 כללי

לפי מספר  - מעקה בטיחותמיטות עם 
מטופלים, 
בהפחתת 

 מיטות מס' 
 פאולרה

1 
 מיטה.

שימוש ל
 למטופל

 גבוה

2 
מיטות 

לשימוש 
למטופל 

 גבוה

2 
מיטות 

שימוש ל
למטופל 

 גבוה

 ס"מ.  90מיטה מותאמת למזרון ברוחב מינימלי 
 (ס"מ.  50מיטה מהרצפה כולל המזרון לא יעלה על גובה 

 לשליפה מהירה לצורך ביצוע החייאה. ותמראשות המיטה ניתנ
 Bראה נספח 

ציוד  –סיעוד  44
 כללי

  מרופדת מטופלכורסת 
 עם ידיות

 

כמספר 
חדרי 

 האשפוז

כמספר 
חדרי 

 האשפוז

מושב וגב מרופדים בריפוד רחיץ, שאינו סופג, חסין אש ואנטי  2 1 
 בקטריאלי. רגליות עם גומיות בקצה.

אחסון  45
  תרופות

של אגף הרוקחות,  126מקרר תרופות יעמוד בדרישות נוהל       1 1 מקרר תרופות
 . משרד הבריאות)

 .בכל מחלקה ובכל חדר לאחסון תרופות מוסדינדרש 
אחסון  46

 תרופות
 של אגף הרוקחות, משרד הבריאות 126לפי דרישות נוהל *    * * אוגר טמפרטורה למקרר

אחסון  47
 תרופות

כספת/מגירה נעולה 
תרופות  לאחסון

 1נרקוטיות

 מחלקתי ובכל חדר לאחסון תרופות מוסדי. בחדר תרופות    1 1

אחסון  48
 תרופות

 מינימום/ מד חום 
 מקסימום או אוגר טמפ' 

 לניטור ותיעוד הטמפ' בחדר במקומות אחסון התרופות*    * *

אחסון  49
  תרופות

עגלת תרופות נירוסטה או 
 ABSפלסטיק 

1 1       

"הערכות  0.5.10על פי נהלי בתי חולים גריאטריים, נוהל רוחב     1 1 עגלת החייאה החייאהציוד  50
לנוהל "  1" ונספח 7במצבים דחופים של סיכון חיים, סעיף 

הנחיות לתחולת עגלת החייאה ותהליכי אחזקת עגלת החייאה"  
) באתר משרד הבריאות(מופיע 

http://www.health.gov.il/download/ng/0_5_10.pdf 
 מחלקות סמוכות באותו מפלס 2למחלקה עד 

 לנדרש בעגלת החייאהבנוסף  AIR WAY  1 1 4 5 6 ציוד החייאה 51

מערכת ניידת לחמצן עם  ציוד החייאה 52
 בלון חמצן

1 1 1 2 4   

http://www.health.gov.il/download/ng/0_5_10.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/0_5_10.pdf
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 מחלקות באותו מפלס 3למחלקה עד   1   1 1 מוניטור ציוד החייאה 53
 מחלקות באותו מפלס 3למחלקה עד   1   1 1 .א.ק.גמכשיר   ציוד החייאה 54

ציוד מניעת  55
 זיהומים

למניעת זיהומים  חומרים
 ב)(הדסול ספטל סקר

 ע"פ חוזר מינהל רפואה*    * *
 מלאי קבוע

ציוד מניעת  56
 זיהומים

 ליד כל מיטה ובנקודות מפתח*    * * מתקן לחומר אנטיספטי

ציוד מניעת  57
 זיהומים

 בכל נקודת מפתח*    * * מתקן לכפפות 

ציוד מניעת  58
 זיהומים

כפפות לטקס או ויניל 
 בגדלים שונים

 *מלאי לשימוש קבוע     *

ניידות  59
 וישיבה

הליכון טלסקופי ללא 
 גלגלים קדמיים

עם גומיות בעלות בסיס רחב  מומלץ הליכון טרפז. רגליות 1 1 1 1 1
בתחתית. בסיס הגומי יהיה מונע החלקה. ידיות אחיזה מחומר 
פלסטי או סיליקון בר חיטוי (לא סופח נוזלים וכד'). עובי דופן 

 מ"מ. 1.5של השלד יהיה 
ניידות  60

 וישיבה
הליכון טלסקופי עם 

 גלגלים קדמיים
חומר שאינו  מ"מ, עשוי 125' אינץ 5 + גלגלים 59ראה סעיף  4 2 1 6 6

 משאיר סימנים ע"ג הרצפה.
ניידות  61

 וישיבה
כורסא גריאטרית 

מתכווננת עם אפשרות 
 להטיית גב והרמת רגליים

(יכולה לשמש עד  לפחות ק"ג 250מעמס עד  כורסא בריאטרית 1 6 4 2 - 4
 מחלקות) 3
  לפחות. ק"ג 120 גריאטריות מעמס עדכורסאות  3

'. זוג אחורי יהיה עם מעצור (מומלץ אינץ 4קוטר גלגלים לפחות 
מעצור כפול). סוג ריפוד בלתי חדיר מעכב בערה, אנטי 

  בר חיטוי. אהכיסבקטריאלי, סוג חומר השלד של 
ניידות  62

 וישיבה
גלגלים מתכוונן  אכיס

במושב ובמשענת הגב יחד 
 ).Tilt in spaceובנפרד (

על פי צרכי המטופלים. מושב וגב מרופדים. תמיכת מידות רוחב  6 4 2 - 2
) להפחתת ויברציות בזמן PUראש מתכוננת.  צמיגי "אל תקר"  (

 שינוע.
ניידות  63

 וישיבה
 (PU)מגוון מידות רוחב לפי צרכי המטופלים. צמיגי "אל תקר"  6 4 2 - 4 הטיהגלגלים עם גב  אכיס

מתרוממות. אפשרות להפחתת ויברציות בזמן שינוע. רגליות 
להטיה ועצירה בכל זוויות. גב הטיה כולל תמיכת ראש נשלפת. 

 ייצוב גב על ידי מוט מקשר.
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ניידות  64
 וישיבה

פריק  –פריק  אכיס
מתקפל במגוון מידות 

 רוחב ועומק

 ס"מ. 40,45,51,55-60במגוון מידות רוחב  6 4 2 6 36
במגוון סוגי רגליות (אנכיות/מתרוממות) ומשענות ידיים. 

ס"מ.  40-45(שלמות/שולחניות/טלסקופיות), עומק המושב בין 
גובה המושב ע"י שינוי ס"מ. אפשרות לשינוי  2+  50גובה המושב 

מיקום הגלגלים בציר האנכי בלפחות מיקום אחד נוסף. בתאום 
) PUעם הפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק. צמיגי "אל תקר" (

 .להפחתת ויברציות בזמן שינוע
ניידות  65

 וישיבה
כריות ואמצעי תמיכה 

 לישיבה ושכיבה
מגוון אמצעים כגון כריות תמיכה, ע"פ צרכי המטופלים, *     * *

, ריפוי ההפיזיותרפיבהתאם להגדרת אנשי המקצוע מתחומי 
 בעיסוק והסיעוד.

ניידות  66
 וישיבה

כריות מושב למניעת פצעי 
 לחץ 

, ג'ל או אוויר מבחר כריות מחומרים שונים כגון: ויסקואלסטי 14 10 6 6 36
כריות  המותאמות לפצעי לחץ  4 או שילוב שלהם. מתוכם

בדרגות בינוניות וגבוהות על פי הצהרת היצרן על דרגת הסיכון 
 לפצע לחץ. 

 .  המטופלים צרכי פי לע שונות בצורות הכריות מבנה
 וניתן בקטריאלי אנטי, חדיר בלתי מחומר יהיה הכריות כיסויי
 .לניקוי

ניידות  67
 וישיבה

שולחניות לכיסאות 
 גלגלים 

 שקופות מתוכן  20%לפחות  4 2  3 10
 ניתנות לניקוי וחיטוי

ניידות  68
 וישיבה

 מסוגים שונים, לפי צרכי המטופלים ושיקול דעת הפיזיותרפיסט. 2 1  4 1 טלסקופי הליכה מקל 

 פיזיותרפיסטכמות וסוג בהמלצת  *    * *  A.D.L –אביזרי עזר ל  פיזיותרפיה  69
 מחלקות.  3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל

אביזרים לטיפול בכפות  פיזיותרפיה  70
 ידיים

 כמות וסוג בהמלצת פיזיותרפיסט*    * *
 .מחלקות 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל

גלילים טיפוליים  פיזיותרפיה  71
 לפיזיותרפיה

 .הגודל יקבע ע"י פיזיותרפיסט    - 1

הליכון אמות הידראולי /  פיזיותרפיה  72
 פנאומטי 

2 1     

 סוג/קוטר יקבע ע"י פיזיותרפיסט    BOBATH  2 1כדורי   פיזיותרפיה  73
 .מחלקות 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל
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כיסא אוכף עם גלגלים או  פיזיותרפיה  74
 כיסא מטפל נייד אחר

 עם אפשרות לשינוי גובה, פנאומטי או הידראולי.    1 1
 מחלקות 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל

 4 עם לחימום מכשיר פיזיותרפיה  75
 לחימום כריות 4/  כריות

 .גלבמיקרו

 .וצוואר לגב המתאימות שונות בצורות כריות    1 1
 מחלקות 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל

 מחלקות 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל     1 1 לוח מודעות פיזיותרפיה  76

מגוון מכשירים לשיכוך  פיזיותרפיה  77
 וגירוי עצביכאבים 

 הפיזיותרפיסטאחר. בהמלצת  TENS, U.Sלדוגמא:  1   2 2
  מחלקות 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל

 טיפולים רחבהמיטת  פיזיותרפיה  78
מטר  2.00X1.40במידות 
HI-LO  .חשמלית    

 מטופללפחות ( גק" 250של  מתאימה לעומסניידת ע"ג גלגלים,     1 1
 .להעברת מטופל. ומטפל) ומתאים לעבודה עם מנוף 

 מחלקות 3פיזיותרפיה המשמש עד כל אולם ל
 מחלקות.  3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל    - 1 עמידון פיזיותרפיה  79

 VIRTUALרמכשו פיזיותרפיה  80
REALITY  מציאות)
+  37מסך "מדומה) +

 תכנה  

 מחלקות. רצוי עמדה ניידת.  3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל    1 1

(אלא אם יש מכשיר חימום  למטרת חימום כריות מתאימות    1 1 מיקרוגל  פיזיותרפיה  81
 כריות מסוג אחר)

 מחלקות.  3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל
מכשיר אקטיבי / פסיבי  פיזיותרפיה  82

 לגפיים עליונות ותחתונות
 או מכשיר כושר מותאם אחר, A.P.Tלדוגמא: גלקסי,     2 2

 מחלקות. 3המשמש עד כל אולם פיזיותרפיה ל

מנוף חשמלי לשינוע  פיזיותרפיה  83
 מטופל 

 מחלקות. 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל    - *1
*במידה וחדר הפיזיותרפיה נמצא בסמוך למחלקה סיעודית ניתן 

 להסתפק במנוף המחלקה. 
 רצוי בשני גבהים שונים    2 2  שרפרף פיזיותרפיה  84

 מחלקות. 3המשמש עד כל אולם פיזיותרפיה ל
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 Therapy רשת מתלים או פיזיותרפיה  85
Master  עם מערכת

 מתלים/סלינגים תואמת

כל אולם להמערכת תכלול רצועות, חבלים, קפיצים וגלגיליות.     1 1
 מחלקות. 3פיזיותרפיה המשמש עד 

. משתנה לגובה אפשרות. ס"מ 70מ' אורך וברוחב  3-לא יפחת מ    1 1 מקבילים  פיזיותרפיה  86
 הוראות פי על לרצפה מקובע או/  יציב. חלד אל מחומר עשוי

 .היצרן
 מחלקות. 3המשמש עד כל אולם פיזיותרפיה ל

 מחלקות. 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל    1 1 מראה ניידת  פיזיותרפיה  87

 בהמלצת הפיזיותרפיסט    4 4 מגון משקולות יד ורגל פיזיותרפיה  88
 מחלקות. 3כל אולם פיזיותרפיה המשמש עד ל

 מחלקות. 3עד  כל אולם פיזיותרפיה המשמשל    1 1 סולם שוודי  פיזיותרפיה  89

בכמות   ציוד לטיפול בתנועה פיזיותרפיה  90
המאפשרת 

טיפול 
 בקבוצה

בכמות 
המאפשרת 

טיפול 
 בקבוצה

 THERA BANDמקלות, טבעות, כדורים, חישוקים רצועות    
 החלטת הפיזיותרפיסט במגוון דרגות קושי, על פי

אמצעי לתמיכה והעברת   פיזיותרפיה 91
 מטופלים

כגון קרש החלקה, סדין החלקה, חגורת תמיכה על פי שיקול דעת  1    1
 הפיזיותרפיסט. 

אמצעי אבחון סטנדרטים  ריפוי בעיסוק  92
 םקוגניטיביי

 וסנסומוטוריים

 מוסדי*     * *

אמצעים מוטורים  ריפוי בעיסוק  93
להפעלה פרטנית 

 וקבוצתית

 מחלקות 3למחלקה עד  *    * *

 םקוגניטיבייאמצעים  ריפוי בעיסוק  94
להפעלה פרטנית 

 וקבוצתית

 מחלקות 3למחלקה עד  *    * *

 A.D.L  –אביזרי עזר ל   ריפוי בעיסוק  95
 I.A.D.L –ול 

 כמות וסוג בהמלצת המרפא בעיסוק.*    * *
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המחשב ישמש להפעלת מטופלים. מידות המסך וסוג המקלדת     1 1 מחשב נייד/נייח ריפוי בעיסוק  96
והעכבר ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, בהתאם לאוכלוסיית 

 המחלקה.
 טאבלט (מחשב לוח) ריפוי בעיסוק 97

 
 לכל מחלקה    3 3

 VIRTUALמכשור  ריפוי בעיסוק  98
REALITY   מציאות)

+  37מדומה) + מסך "
 תכנה  

1     WII או SONY PLAY STATION  .בהתאם לתמהיל המטופלים
 מעל מעמד נייד. 

 לכל המחלקות באותו מבנה

תוכנות מחשב מתאימות  ריפוי בעיסוק  99
 לאוכלוסייה המטופלת

, התאמה, חברה. יקוגניטיבותרגול  ןזיכרוכגון: משחקי שיפור *     * *
התוכנות ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, בהתאם 

 לאוכלוסיית המחלקה.
 מוסדי

 מוסדי     1 1 למינציהמכשיר  ריפוי בעיסוק  100
 נגני מוזיקה אישים.  ריפוי בעיסוק 101

מלאי אזניות עם קשתות 
לשימוש אישי כמספר 

 המטופלים

 לכל מחלקה 2   6 6

ריפוי בעיסוק  102
ת י/קלינא

 תקשורת

מערכת להגברת שמיעה 
 אישית

 *לפי הגדרת המטפל במוסד    * *

 מוסדי 2 1 1 * * תנור אפיה על מעמד נייד ריפוי בעיסוק  103

 מוסדי 2 1 1 * * פלטה חשמלית קטנה ריפוי בעיסוק  104

 מטר  1.5לפחות באורך של ישמש לתליית עבודות של מטופלים.     1 1 לוח שעם ריפוי בעיסוק 105
      1 1 לוח מחיק  ריפוי בעיסוק 106
מערכת שמע ניידת (רדיו  ריפוי בעיסוק 107

 דיסק)
1 1   1   



 
 
   מינהל הרפואה, אגף לגריאטריה אהמינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפו 
          

 14עמוד                      2016 רבמבונ, רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ותשושי נפש

 

מחלקה  פריט קטגוריה מס' 
  -סיעודית

תשושי 
  – נפש

מלאי נוסף לפי גודל מוסד 
 )A(נספח 

 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
בינוני  

 קטן

מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

 מגוון בתאום מרפא בעיסוק*    * * משחקי חברה  ריפוי בעיסוק 108

שולחן  טיפולי מתכוונן   ריפוי בעיסוק 109
 לריפוי בעיסוק

1 -      

 בחדר יום/תעסוקה    1 1 מערכת מולטימדיה ריפוי בעיסוק 110

ריהוט וציוד  111
 נייד

 60/60/210ארון במידות 
 מטופללכל לפחות, 

 MDFגוף, דפנות, דלתות ומדפים מסיבית דחוסה מעולה או     30 36
מ"מ. גב  P.V.C. 1.2בגמר מלמין יצוק (לא מודבק) עם קנט 

מבפנים. צירים ומסילות סוג  פורמייקהמ"מ עם  4ארון דיקט 
"בלום" גרמני. ידיות מתכת צורה ארגונומית מאלומיניום. בכל 

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

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

בכל ארון יתוכנן חלק פנימי קטן הניתן לנעילה לשמירת חפצים 
 אישיים.

ריהוט וציוד  112
 נייד

עשויה מחומר עמיד למים וניתן לניקוי וחיטוי. כוללת תא  2 1  30 36 לכל מטופלארונית אישית 
ומגירה אחת לפחות עם אפשרות נעילה. ניידת על גלגלים עם 

 .ם, ורגלים קבועות)יגלגלים אחורימעצור (אפשרי עם 
 ס"מ מהרצפה.  75-69משטח עליון בגובה 

ריהוט וציוד  113
 נייד

ארון לאחסון תיקי 
 תאים/מגירות -מטופלים 

 רזרבה 10%מגירות לפי מס' מטופלים +  תאים/כמות     1 1

ריהוט וציוד  114
 נייד

 ארון מפתחות נעול
 

1 1      

ריהוט וציוד  115
 נייד

 ןארון תרופות הנית
 לנעילה

1 1      

ריהוט וציוד  116
 נייד

 לפי כמות הצוות במחלקה. –כמות הלוקרים     * * ארון מלתחה (לוקרים)

ריהוט וציוד  117
 נייד

  ה. ומעל ' אינץ 60ברכישה חדשה , 'אינץ 40לפחות  -אם קיים    1 1 מסך גדול טלוויזיה 
 בכיסא גלגלים התקנה בגובה שמאפשר צפייה בישיבה
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ריהוט וציוד  118
 נייד

למטופל, מרופד עם  אכיס
 משענות ידיים

 שאינו סופג וניתן לשטיפה וחיטויכיסא מרופד בחומר  35 20  60 12
חדרי וב )חדר אוכל, יום/תעסוקהבאזורים ציבוריים (נדרש 
 טיפול

ריהוט וציוד  119
 נייד

(מגוון עם  אורח אכיס
  )משענות ידיים וללא

36 
 

יפוזרו 
באזורים 

ציבוריים, 
משרדים 

שמקבלים 
קהל וחדרי 

 מטופלים

36 
 

יפוזרו 
באזורים 

ציבוריים, 
משרדים 

 שמקבלים
קהל וחדרי 

 מטופלים

 עם ארבע רגליים ומשענת גב. אכיס   
מרופד עם צפוי ויניל דמוי עור (לא בד). אין חובת ריפוד  -מושב 

  לגב.
בעובי דופן  קונסטרוקציה תבוצע עם צנרת -מתכת   אכיס

 בהתאם לתקן.צבע בתנור ציפוי בניקל או ו מ"מ 2מינימלי של 
קשה, ושתי קושרות נמוכות, הרגליים תהיינה מעץ  –עץ  אכיס

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

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

ריהוט וציוד  120
 נייד

 לעמידה בתנאי חוץסאות נערמים המתאימים יכ 15 10  10 10 עם משענות ידיים אכיס

ריהוט וציוד  121
 נייד

משרדי (מזכירה /   אכיס
  )לייעו

 
יהיו בחדר אוכל  2לפחות 

וישמשו למטפלים 
 להאכלה

  לפי צרכי המחלקה *    * *
מסתובב על גלגלים, עם מושב עולה/יורד משענת גב ניתנת  אכיס

 להטיה ומשענות יד נוחות וקבועות.
דמוי עור או בד עם אימפרגנציה גבוהה  הריפוד יהיה מויניל

המתכת תהיה  תקונסטרוקציילמניעת ספיגת נוזלים וזיהומים. 
עמידה לשיחה, ותאפשר ניקוי וחיטוי בחומרי ניקוי ללא יצירת 

 קילוף. הגלגלים יהיו מסיליקון.
ריהוט וציוד  122

 נייד
 נדרש באזורים ציבוריים ובחדרי עבודה/טיפול. *    * * לוח מודעות 

ריהוט וציוד  123
 נייד

לוח מחיק + מעמד נייד 
80X100  ס"מ 

 נדרש באזורים ציבוריים ובחדרי עבודה/טיפול.    1 1

ריהוט וציוד  124
 נייד

 לכל חדר אשפוז, חדרי הטיפול ואזורים ציבוריים*  6 4 2 * * מד טמפרטורת החדר

וציוד ריהוט  125
 נייד

או   -מדפים במחסנים 
 עגלות מדפים 

 בהתאם לשיטה הנהוגה במוסד *    * *
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ריהוט וציוד  126
 נייד

 בכל מקום שיש כיור לשטיפת ידיים*     * * מדפים מעל לכיורים 

ריהוט וציוד  127
 נייד

 לפי תכנון המבנה *    * * מזוזות

ריהוט וציוד  128
 נייד

 עם ולעבודה שוטפת משרדית עבודה לצרכי בהתאם הכמות *    * * קומפלט  PCמחשב / 
 .מטופלים

ריהוט וציוד  129
 נייד

   1   2 2 מכשיר להשמעת מוסיקה 

ריהוט וציוד  130
 נייד

מנורת לילה מחוברת 
 בחדרי אשפוז – לקיר

36 30      

ריהוט וציוד  131
 נייד

 .בגובה שמאפשר שימוש גם לאנשים המתניידים בכיסא גלגלים    * * מראה מעל/סמוך לכיורים  
 רחיצת ידייםכיור  המכילבכל חדר  *

 ריהוט וציוד 132
 נייד

מתקן מי שתיה 
 קרים/חמים 

 .שליטה מבוקרת על ברז המים החמים 1* 1*  1 1
 במרחב הציבורי של המוסד*

ריהוט וציוד  133
 נייד

  לפי הצורך *    * * סל ניירות 

ריהוט וציוד  134
 נייד

מדפים לחלוקה   3עגלת  
 ואיסוף

 + מחסניםמטבחון מחלקתי     6 6

ריהוט וציוד  135
 נייד

מ"מ עם חיפוי פורמייקה (לא מלמין) משני צדדיו.  28פלטה מלוח     * * מטופלים 4שולחן לעד 
. P.V.Cגמר שוליים (קנט) ע"י עץ מאסיבי קשה, או קנט 

מ"מ)  2/50/50מתכת (רצוי מרובע  רמצינורגליים  4לנעיצה. 
 תקונסטרוקצייהרתומות לקושרת היקפית מתחת לפלטה.  

המתכת מגולוונת וצבועה. לכל רגל תותקן תושבת פלסטיק 
מ"מ לפחות. מידות וגובה שולחנות יותאמו  10גובה תחתונה ב

כיסא במטופלים (בסיעודית תתאפשר גישה לסועדים לסוג 
 סטנדרטי) שולחנות יותאמו לישיבה בכיסאגלגלים. בתשושי נפש 

 כמות השולחנות תתאים לכמות המטופלים במחלקה.   *
ריהוט וציוד  136

 נייד
שולחן משרדי עם שלוחה 

 למחשב
 סיעודי/טיפולי בהתאם לפריסת הצוות הרפואי/ *    * *
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ריהוט וציוד  137
 נייד

 בהתאם לצורך *    * * שולחן תרבות/קפה  נמוך

ריהוט וציוד  138
 נייד

שעון קיר עם מספרים 
 גדולים

 בחדרי טיפול ושטחים ציבוריים לפחות *    * *

ריהוט וציוד  139
 נייד

      * * תיקי גיליונות חולה

ריהוט וציוד  140
 נייד

 לתחנת אחות ועבודת אחיות.     1  1 מגירות  5תיקיה 
 10%לפי מס' מטופלים + בתיקיה יהיה מגירות  כמות התאים/

 רזרבה
, במידה ואין פתרון אחר בחלונות, לשם הצללה מבוקרת*    * * וילון  דקורטיבי טקסטיל 141

 במחלקה.
 20%למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של  שתספיקכמות ב

 רזרבה
בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית מחומר העומד הוילונות יהיו 

 לכלוך, ניתנים לניקוי.
וילון הפרדה לשמירת  טקסטיל 142

 פרטיות המטופל
 סביב כל מיטת מטופל וכל מיטת טיפולים. *    * *

 20%למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של  שתספיקכמות ב
 רזרבה 
יהיה מחומר עמיד העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית  הוילון

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

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

סדינים,  -כלי מיטה  טקסטיל 143
וציפיות ציפות לשמיכות 

 לכריות

* *    
 

 20%למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של  שתספיקכמות * ב
 רזרבה 

 .220כותנה לפחות וצפיפות חוטים  50%מבד בהרכב 
 20%למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של  שתספיקכמות *ב    * * כריות  טקסטיל 144

 רזרבה 
 מילוי סינטטי, עמידות בכביסה.
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מחלקה  פריט קטגוריה מס' 
  -סיעודית

תשושי 
  – נפש

מלאי נוסף לפי גודל מוסד 
 )A(נספח 

 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
בינוני  

 קטן

מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

מגן מבד מרופד לדפנות  טקסטיל 145
 המיטה

 20%למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של  שתספיקכמות * ב    * *
 רזרבה 

 עמיד בכביסה.

 20%למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של  שתספיקכמות * ב    * * שמיכות קיץ טקסטיל 146
 רזרבה 

 .רךעווה , עמידות בכביסה, מסוג פיקה או שקלות
 20%למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של  שתספיקכמות * ב    * * שמיכות חורף טקסטיל 147

 רזרבה 
 מילוי אקרילי, עמידות בכביסה.

מטבחון  148
כלי -מחלקתי 

 אוכל

מערכת סכו"ם כפולה 
(חלבי/בשרי) הכוללת: 

סכין, מזלג, כף וכפית לכל 
 דייר

מאושפזים + תוספת של כמות לכל פריט תחושב לפי מספר ה *    * *
 פעולית רזרבה ת 20%

, מסוג המתאים לשימוש 18/10הסכו"ם יהיה מנירוסטה באיכות 
יש להבדיל  הסכו"םע"י אנשים עם יכולת אחיזה מוגבלת. את 

 ימון מיוחד למערכת חלבית ובשרית.באמצעות ס

מטבחון  149
כלי -מחלקתי 

 אוכל

מאושפזים + תוספת של כמות לכל פריט תחושב לפי מספר ה *    * * מגש אוכל (חלבי/בשרי) 
 פעולית רזרבה ת 20%

מפלסטיק עמיד חום ומדיח, בצבע מנוגד לצבעי כלי האוכל 
 האישיים של המטופל

מטבחון  150
כלי -מחלקתי 

 אוכל

 לכל שולחן סועדים*    * * מגשי לחם

מטבחון  151
כלי -מחלקתי 

 אוכל

מיכל סוכר שולחני 
 (מסכרת)

 לכל שולחן סועדים*    * *

מטבחון  152
כלי -מחלקתי 

 אוכל

 לכל שולחן סועדים *    * * מלחיה/פלפליה
 מנירוסטה.
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  -סיעודית

תשושי 
  – נפש
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 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
בינוני  

 קטן

מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

מטבחון  153
כלי -מחלקתי 

 אוכל

מערכת כלי אוכל כפולה  
כמפורט (חלבי/בשרי)  

 באפיון.

כמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של  *    * *
 :המערכת כוללת.   רזרבה תפעולית 20%

 ס"מ 18. צלחת שטוחה למנה ראשונה, קוטר מינימלי 1
 ס"מ 25. צלחת עמוקה עיקרית, קוטר מינימלי 2
 ס"מ 25.צלחת שטוחה למנה עיקרית, קוטר מינימלי 3
 מ"ל לפחות 350.צלוחית עמוקה למרק/דייסה המכילה 4
 מ"ל לפחות 200ה עמוקה  המכילליפתן .צלוחית 5
 .תחתיות לספלים6
 ציבורי מתאים לשימוש במוסדהמפורצלן כבד קערות צלחות ו* 

 חומר פלסטי עמיד לשריטות ומאושר להדחה במדיח כלים.  או
בצבע מנוגד למגש אוכל יהיו בשרי) /כלי אוכל (חלבי* 

 (חלבי/בשרי בהתאם)
 מטבחון 154

כלי -מחלקתי 
 אוכל

הגבהה לדופן צלחת 
 להמיפלגים

 בשרי, לפי המלצת מרפא בעיסוק 10חלבי,  10     20

מטבחון  155
כלי -מחלקתי 

 אוכל

מגוון אביזרי עזר לאכילה 
 ולהאכלה

 בתאום עם המרפא בעיסוק*    * *

מטבחון  156
כלי -מחלקתי 

 אוכל

 לכל שולחן סועדים  *    * * מנות  4 -מרקיות ל 
 נירוסטה או פלסטיק עמיד חום.

מטבחון  157
כלי -מחלקתי 

 אוכל

קרה  הלשתייספלים 
 וחמה (חלבי/בשרי) 

 רזרבה תפעולית 20%+תוספת מטופלים מספר ככל פריט כמות *    * *
רצוי מחומר  ספלים עם ידית המאפשרת אחיזה נוחה ובטוחה,

 כלים.פלסטי עמיד ומאושר להדחה במדיח 
מטבחון  158

כלי -מחלקתי 
 אוכל

קנקנים לשתייה 
 קרה/חמה  (חלבי/בשרי)

 לכל שולחן סועדים  *    * *
 הקנקנים לשתייה חמה יהיו בטיחותיים מנירוסטה.

 רזרבה תפעולית. 10%תוספת 
מטבחון  159

-מחלקתי
ציוד 

 חשמלי/מכני

בלנדר (מערבל מזון) עם 
 מיכל מזכוכית **

 

1 1   1   
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  -סיעודית
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 גדול

מוסד 
 גדול

 

מטבחון  160
 -מחלקתי 

ציוד 
 חשמלי/מכני 

מאזניים לשקילת מנות 
ק"ג עם דיוק  1מזון עד 

 גרם  50של  

 מחלקות סמוכות 3עד למחלקה   1   1 1

מטבחון  161
 -מחלקתי 

ציוד 
 חשמלי/מכני

מדיח כלים חצי תעשייתי, 
 82טמפרטורת הפעלה של 

 מעלות.

1 1       

מטבחון  162
 -מחלקתי 

ציוד 
 חשמלי/מכני

 לשימוש הצוות בלבד*    1 1 מיקרוגל 

מטבחון  163
 -מחלקתי 

ציוד 
 חשמלי/מכני

מסחטת מיץ הדרים  עם 
 זרוע/חשמלית

1 1      

מטבחון  164
 -מחלקתי 

ציוד 
 חשמלי/מכני

מקרר תעשייתי של לפחות 
 ליטר, כולל מקפיא  500

 .טמפרטורהחיבור מקרר לאוגר נתונים מדידת  נדרש    1 1
לא ישמש לאחסון מזון שמגיע מחוץ למוסד (צוות ומשפחות). 

למטבחון במקרה כזה יש לדאוג למקרר נוסף  שימוקם מחוץ 
 המחלקתי (בחדר אוכל/חדר יום)

מטבחון  165
 -מחלקתי 

ציוד 
 חשמלי/מכני

  לשיטת הזנה מאושרתכמות בהתאם  *    * * עגלות חימום/קירור
 

מטבחון  166
- מחלקתי

ציוד 
 חשמלי/מכני

      1 1 עגלת תה מנירוסטה 

מטבחון  167
 -מחלקתי 

ציוד 
 חשמלי/מכני

      1 1 תנור אפיה
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  -סיעודית

תשושי 
  – נפש
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מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

מטבחון  168
-מחלקתי 
 ציוד עזר

 בהתאם לשיטת הפעלת מטבחים וציוד מאושר על ידי משרד *    * * טרמופורטים, בשרי/חלבי
 הבריאות

 
מטבחון  169

-מחלקתי 
 ציוד עזר

 כמות בהתאם לצרכי משתמש  *    * * כלי מדידה וכפות מדידה
 נדרש במטבח "מבשל"

מטבחון  170
-מחלקתי 
 ציוד עזר

כלים לטרמופורטים 
 בגדלים שונים

בהתאם לשיטת הפעלת מטבחים וציוד מאושר על ידי משרד  *    * *
 הבריאות 

מטבחון  171
- מחלקתי
 ציוד עזר

      * * כפות חלוקה 

מטבחון  172
-מחלקתי 
 ציוד עזר

חום למדידת  -מד
 טמפרטורת המזון

1 1  1 1   

מטבחון  173
-מחלקתי 
 ציוד עזר

 כמות בהתאם לצרכי משתמש  *     * * מצקות
 

מטבחון  174
-מחלקתי 
 ציוד עזר

חלקים למזון  3צלחת 
 טחון בבלנדר

 כמות בהתאם לצרכי משתמש  *    * *
  

 ןניקיואשפה  175
 וסניטציה

עם מלוכלכת אוגר כביסה 
 מכסה, מופעל רגל

 מכסה קשיח ופתיחה באמצעות רגלית, למניעת זיהומים.    *5 *5
*נדרש כאשר במוסד יש מכבסה. אם משתמשים במיקור חוץ, 

 מספר האוגרים יהיה בהתאם למחזור הכביסה
 ןניקיואשפה  176

 וסניטציה
 +בחדר כלי ניקוי במחסנים    6 6 גדול ןניקיודלי 

 ןניקיואשפה  177
 וסניטציה

 +בחדר כלי ניקוי במחסנים    3 3 קטן ןניקיודלי 

 ןניקיואשפה  178
 וסניטציה

 "  טוביםר"ה החדרים בכל ולפחות לצורך בהתאם כמות*    * * מגב   רצפה
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מחלקה  פריט קטגוריה מס' 
  -סיעודית

תשושי 
  – נפש

מלאי נוסף לפי גודל מוסד 
 )A(נספח 

 אפיון

מוסד  מיטות 30 מיטות 36   
בינוני  

 קטן

מוסד 
בינוני 

 גדול

מוסד 
 גדול

 

 ןניקיואשפה  179
 וסניטציה

מיכל ומברשת לבית 
 שימוש

 נדרש ליד כל אסלה במחלקה + רזרבה*    * *

 ןניקיואשפה  180
 וסניטציה

מיכל לפסולת עם מכסה 
 מופעל רגל 

(חדרי אשפוז, חדרי טיפול,  כמות החדרים במחלקה*לפי     * *
 שירותים וכו')

 ןניקיואשפה  181
 וסניטציה

 ידיים לניגוב לנייר מתקן 
 ).יד מגע ללא נייר שליפת(

 ליד כל כיור במחלקה*    * *

 ןניקיואשפה  182
 וסניטציה

 לרחצת לסבון מתקן
 ).פעמי חד למילוי( ידיים

 ליד כל כיור במחלקה*    * *

 ןניקיואשפה  183
 וסניטציה

מ' עם  משטח  1.5סולם 
 דריכה

1 1      

 ןניקיואשפה  184
 וסניטציה

 אין צורך במידה והמוסד משתמש בסירי מיטה מסוג  חד פעמי    2 5 סירי מיטה 

 ןניקיואשפה  185
 וסניטציה

 במידה והמוסד משתמש בקבוקי שתן מסוג  חד פעמי.אין צורך     2 5 בקבוק שתן

 ןניקיואשפה  186
 וסניטציה

 במידה והמוסד משתמש בסירים ובקבוקים חד פעמיים    * * גורס סירים ובקבוקים

 ןניקיואשפה  187
 וסניטציה

 כאשר קיים פיר פינוי אנכי ניתן להסתפק בעגלת אחת למחלקה.    2 2 עגלת אשפה

 ןניקיואשפה  188
 וסניטציה

      2 2 עגלת כביסה נקייה

 ןניקיואשפה  189
 וסניטציה

 לחדר חומרים וכלי ניקוי    2 2 מנירוסטה ןניקיועגלת 

 ןניקיואשפה  190
 וסניטציה

ליטר עם  25פח פסולת 
 מכסה

 לחדר כלים וכביסה מלוכלכת    1 1

לפי הנחיות   -שילוט  כללי 191
 משרד הבריאות

 תכנית* לפי     * *
 לכל החדרים במחלקה, כולל חדרים ייעודיים 
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 :לרשימת ההצטיידות דגשים נוספים

 

  לפי מספר מיטות ברישוי. היא לפחות הכוונה  –מטופלים פי מספר הפריטים ל שכתוב כי כמותבכל מקום  .1

 למספר מיטות הרישוי. תותאם הציוד שחושבו לפי מספר מטופליםבמחלקות  עם מספר מיטות שונה מהתקן, כמות פרטי  .2

 במצבים של תפוסת יתר זמנית, שאושרה על ידי משרד הבריאות, יהיה ציוד הנדרש לכל מטופל . .3

 מקובלים. על כל רכש מכל סוג שהוא במתקן בריאות לעמוד בתקנים ישראלים קיימים, הרלוונטיים לציוד הנרכש, ובהעדר תקן ישראלי, בתקנים בינלאומיים .4

 חייב להיות מאושר על ידי מחלקת אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר) של משרד הבריאות.כל המכשור הרפואי  .5

 פרטי הציוד והריהוט יעמדו בדרישות של עמידות בחיטוי וניקוי, בהיבט מניעת זיהומים. .6

 .פרטי הציוד והריהוט יהיו בעלי פינות מעוגלות, למניעת פגיעה במטופלים ובצוות .7

 למשרד הבריאות הזכות לדרוש ציוד נוסף בהתאם לאופי פעילות המחלקה, שיטת ההזנה ושיטת פינוי וטיפול בפסולת ובכביסה.רשימת ההצטיידות בסיסית.  .8
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 Aנספח 
 

 

 הגדרת גודל מוסד

 

 

 

1 

 

 מוסד קטן

 

 מיטות, כולל) 36מוסד שבו מחלקה אחת (עד 

 

 

2 

 

 מוסד בינוני 

 

 נחלק לשני סוגים:

 מיטות 108 – 37מחלקות או   3-2מוסד שבו  –מוסד בינוני קטן  •

 מיטות 200 – 109מחלקות או   5-4מוסד שבו  –מוסד בינוני גדול  •
 

 

3 

 

 

 מוסד גדול

 

 מיטות. 200מחלקות ומעלה או מעל  6מוסד שבו 
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   Bנספח 

 מיטות: אפיון כללי

 :בסיסדרישות 

 יש לצרף אישור מכון התקנים למיטה חשמלית. .1
 יש לצרף אישור אמ"ר של משרד הבריאות שהמיטה מתאימה לייעודה (בית חולים) ורשומה ומאושרת בפנקסי אמ"ר באישור תקף. .2

 

 )42סעיף ראה ( :דרישות נוספות למיטות סיעודיות

 

 כולל טרנדלנבורג ורוורס טרנדלנבורג (רצוי  מיטות שיורדות לגובה נמוך).   HI-LOמסוג  • כללי 1

 מנועים 4-3חשמלי, בין   HI-LOיהיו  5מסך כל המיטות  •

 ק"ג  (כולל  אבזור). 230עומס משקל מרבי מינימלי  •

 ס"מ. 105רוחב מיטה לא יעלה על  •

 ס"מ לפחות). 14מבנה המיטה יאפשר עבודה עם מנוף אדם (מרווח גחון תחתון של  •

על ידי המאושפז) ומומלץ באמצעות יד  למיטה (לא יתאפשר תפעול הדופן (סגירה ופתיחה) יתאפשר רק על ידי אדם העומד מחוץ •
 אפשרות תפעול משני צידי המיטה תאחת. נדרש

 מראשות המיטה יהיו ברות שליפה מהירה לצורך החייאה. •

 שלד ודופן המיטה יהיו עשויים מחומר אל חלד שאינו סופח זיהומים והינו בר חיטוי בהתאם להנחיות היחידה למניעת הזיהומים. •

 נדרשת אפשרות להתקנת ידית עזר לחולה/טרפז מימין ומשמאל למיטה •

 מומלץ שתהיה הכנה למעמד לעירוי (בצד הראש בלבד). •

 .    מהרצפהס"מ  50הנמכת המיטה תאפשר הגעה לגובה של   –המיטה מהרצפה כולל המזרון  גובה גובה  2

 מעל מצע המיטה.ס"מ לפחות   40-35גובה הדופן במצב סגור יהיה   • דפנות צד 3

 60601-2-52אורך הדופן יהיה מלא לאורך כל המיטה, בהתאם לתקן בטיחות  •

 גלגלים בעלי מעצור כפול לנעילת גלגול וצידוד, אל חלד. 4 גלגלים 4
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   Bנספח 

 

  דרישות נוספות למיטות לתשושי נפש:

 

 להלן: יהיו כמפורט )43סעיף  –(מיטות עם מעקה בטיחות  מיטותהיתר  . , יהיו לפי מפרט של מיטות סיעודיות לעילHI-LOמיטות פאולר מלא * 

 

 ק"ג  (כולל  אבזור). 230עומס משקל מרבי מינימלי  • כללי 1

 ס"מ לפחות 195ואורך של  ס"מ 90מיטה מותאמת למזרון ברוחב מינימלי  •

 כולל מזרון. °90ללא מזרון ועד  °70המיטה משני צידי המיטה עד ורגליים של תהיה אפשרות לשינוי תנוחת גב  •

 מראשות המיטה יהיו ברות שליפה מהירה לצורך החייאה. •

 ודופן המיטה יהיו עשויים מחומר אל חלד שאינו סופח זיהומים והינו בר חיטוי בהתאם להנחיות היחידה למניעת הזיהומים מצע •
 .בקטריאלית) (הגנה אנטי

  מהרצפה. ס"מ 55  -50יהיה בטווח גובה המיטה מהרצפה כולל המזרון  גובה  2

 ס"מ לפחות מעל מצע המיטה. 35גובה הדופן יהיה   • דפנות צד 3

 60601-2-52אורך הדופן יהיה מלא לאורך כל המיטה, בהתאם לתקן בטיחות  •

 ., אל חלדגלגלים בעלי מעצור כפול לנעילת גלגול וצידוד 4 גלגלים 4
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 Cנספח 
 

 דרישות לסוג וכמות, לפי מספר מחלקות  –מנופים 

 

מנוף לכבדי משקל  מספר מחלקות
 ק"ג) 220 מרבי(עומס 

מנוף רגיל (עומס 
 ק"ג) 170 מרבי

סך מנופים מסוגים שונים  מנוף העמדה
 לפי מספר המחלקות

1 1 1 - 2 

2 1 3 - 4 

3 1 4 1 6 

4 1 6 1 8 

5 1 7 1 9 

6 1 9 1 11 

7 2 9 2 13 

8 2 11 2 15 

9 2 12 2 16 

10 2 14 2 18 

11 2 15 3 20 

12 2 17 3 22 

 

 הערות משלימות:

 הטבלה מתייחסת למחלקות סיעודיות. •
 .צריך לפחות מנוף אחד עבור כל המחלקות לתשושי נפש תשושי נפש ללא מחלקות סיעודיות במוסד עם מחלקה אחת או יותר של •
 אין צורך במנוף לתשושי נפש. במקרה  הצורך יעשה שימוש במנופים הקיימים במחלקות הסיעודיות.תשושי נפש, מחלקות במוסד עם  מחלקות סיעודיות ו •

 


