
 
 

  נוהל –  בביתם השוהים לתלמידים חירום במצב וניידות שיקום מכשירי אספקת
 רקע

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות לשירותי שעת חירום במסגרות לתקנות  )א(15בהתאם לסעיף 

"התקנות"(, גובש נוהל זה בשיתוף פעולה בין היחידה  –)להלן  2021-מוגבלות(, התשפ"אעם לאנשים 

הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות לאגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך, על מנת להסדיר 

 אספקת ציוד במצב חירום, שיאפשר המשך טיפול גם בתקופה בה התלמידים שוהים בביתם.

מכשירי הגורם האחראי בשגרה על אספקת  המשרד הבריאות הינבית למכשירי שיקום וניידות היחידה הארצ

, בהתאם לרשימה המנויה בתוספת השלישית לחוק ביטוח ובכללם תלמידים הזכאים לתושבים שיקום וניידות

 . תלמידים אשר לומדים במסגרות לחינוך מיוחד במערכת החינוך אינם1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד

ומאפשרות שימוש בהם  אלו מכשיריםכן מסגרות החינוך מחזיקות זקוקים בשגרה לחלק מהמכשירים, ש

הלומדים במערכת  3-21לתלמידים עם מוגבלות, בגילאים תפקודי מענה  בשגרה. לאור זאת, בשגרה ניתן 

 החינוך.

היפגע, ובאופן זה עשויה לעיתים במצב חירום בו תלמידים נאלצים להישאר בביתם, הטיפול בצרכיהם עשוי ל

לפיכך, נקבע בתקנות כי יגובש נוהל בין משרדי לאספקת מכשירי שיקום וניידות  .להיווצר פגיעה בתפקודם

 לתלמידים במצב חירום.

 

 :מצב חירום

רכה עהה שבעקבותיו נמנעת הגעת חלק מהתלמידים למוסד החינוכי,  ,הגדרתו בתקנותכ -מצב חירום 

 .עשוי להימשך באופן שיפגע בתפקוד ובמצב בריאותו של התלמיד כבשגרה היעדרם והיעדר טיפולש

 .בהתבסס על הכרות מוקדמת או ביקור בית משרד החינוך,/ת חוליםממליץ מורשה מטעם קופ – ממליץ גורם

 

 התנהלות נדרשת להשאלת ציוד

בהתאם לנוהל אישור  והרכש יישארו )בשינויים המנויים בנוהל זה( תהליכי העבודההקריטריונים למתן זכאות, 

חוזר מינהל רפואה ובהתאם ל 01/2014מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות, חוזר מינהל רפואה 

10/2014. 

 : השינוי בתהליכי העבודה בשעת חירום

וכן במועד אספקת  ,הגורם הממליץ לא יידרש לערוך ביקור בבית התלמיד בשעת חירום בעת ההמלצה

ההמלצה תינתן על סמך המידע הרפואי והתפקודי הקיים בתיק הרפואי של התלמיד בקופת החולים   המכשיר.

 ובמסגרת החינוכית וכן בהתאם לדיווח המשפחה על התאמת תנאי הבית. 

  :להלן סוגי מכשירים ופירוט אופן ההשאלה

 עמידון, הליכון אחורי/הליכון סטנדרטי, כיסא שירותים - סוג מכשיר. 

  נעזר במסגרת החינוכית באחד המכשירים שלעיל עומד בשגרה התלמיד שככל  - ופרטיםתנאים

 שיש צורך בסוג המכשיר.הגורם הממליץ לגביו המלצה מטעם  ה, והועברבקריטריונים למתן הזכאות



 
 

 הגורם הממליץ יבחן את הצורך בשימוש קבוע או בהשאלה זמנית לאור מצב  - שימוש זמני/קבוע

 את בהמלצה. ויציין ז ,החירום

  אישור הזכאות ממועד העברת ההמלצה יינתן בהקדם  -לוחות זמנים לאישור במצב החירום

למצב  , ככל שהדבר מתאפשר בהתאםימי עבודה 15 בתוךהאפשרי ובהתחשב בנסיבות מצב החירום 

 החירום.

  בהתחשב בנסיבות מצב החירוםבהקדם האפשרי, האספקה תתבצע  -רמת דחיפות לאספקה  

 ימי עבודה, ככל שהדבר מתאפשר בהתאם 15ובהתאם למלאי המכשירים הקיים אצל הספקים, בתוך 

 למצב החירום.

 תקופת מצב החירום. השארתו  המכשיר יסופק על ידי ספק המכשיר למשך – אופן אספקה והדרכה

  לשימוש קבוע תיבחן בהתאם לצורך ובתום מצב החירום.

 ככל שהינם נחוצים לאור מצב החירום מכשירים שאינם מנויים ברשימה שלעיל,  - מכשירים אחרים

 יבחנו באופן פרטני.  ,בשגרה באמצעות המסגרת החינוכיתניתן להם מענה ו

 

 

 

 המסמך נכתב בשיתוף פעולה:
 
 
 

היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות,  אגף א' חינוך מיוחד משרד החינוך
 משרד הבריאות

 
 

 


