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 א' בחשון, התשפ"ב
07/10/2021 

 947762121122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 :לכבוד

 מנהלי בתי החולים
  מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים

 
 

 שלום רב,
 
 

 נוהל הזמנת ברך ממוחשבת  הנדון:
 

 :רקע .1

משרד הבריאות משתתף  ,1994-, תשנ"דלחוק ביטוח בריאות ממלכתי לתוספת השלישית בהתאם

במימון תותבות גפיים למבקשים הזכאים לכך בהתאם להוראות נוהל זה. סוגי התותבות 

וחלקיהם )בית הגדם, הברך וכף הרגל( מותאמים למצב הבריאותי, לרמת התפקוד, הניידות 

 והפעילות של המבקש/ת. נוהל זה חל לגבי נשים וגברים כאחד. 
 

היא הרמה הגבוהה ביותר. אגף השיקום במשרד  4, כאשר רמה 0-4-רמות הניידות מדורגות מ

( מהווה אמת מידה AMP) Amputee Mobility Predictor הבריאות קבע כי כלי המדידה בשם:

(Gold Standard לקביעת רמת הניידות האמורה, לצורך הזמנת תותבות. על כן, כל מורשה )

, יבצע בדיקה פיזיקלית AMP -דיקת החתימה להזמנת תותבת גף תחתון יסתמך על תוצאות ב

 ויתרשם ממצבו הכללי של הזכאי ואלו יהוו בסיס לאפיון בהזמנת התותבת. 
 

 :הגדרות .2

סדים,  כשירי הליכהגוף שזכה במכרז של משרד הבריאות לאספקת מ  "ספק שירות"

 ונעליים רפואיות. תותבות גפיים
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הרשאה מאגף השיקום במשרד הבריאות רופא או פיזיותרפיסט שקיבל  "מורשה חתימה"

  מפרט להזמנת תותבת עבור קטועי גפיים.  לקבוע

( המהווה מדד AMP) Amputee Mobility Predictor כלי המדידה "     AMP"כלי מדידה 

  מקצועי מקובל בעולם לחיזוי וקביעת רמת ניידות של קטועי גפיים.

 –ללכת או לבצע מעברים באופן בטוח ללא יכולת או פוטנציאל         K-0רמת תפקוד 

 התותבת לא תשפר את איכות החיים או הניידות.

בעל יכולת או פוטנציאל להשתמש בתותבת להליכה במישור במהירות         K-1רמת תפקוד 

 קבועה בתחומי הבית.

בעל יכולת או פוטנציאל ללכת על משטחים חיצוניים ולעבור מכשולים         k-2רמת תפקוד 

 מוכים כגון מדרגות או משטחים לא ישרים.נ

בעל יכולת ללכת על מרבית המשטחים החיצוניים במהירות משתנה. בעל         K-3רמת תפקוד 

יכולת לצלוח את מרבית המכשולים הסביבתיים, נדרש לשימוש 

 בתותבת מעבר לתנועה רגילה.

יינים פעילות אתגרית בעל צורך לתנועה בלחץ ועומס גבוהים המאפ      K-4רמת תפקוד 

 האופיינית לפעילות ילדים או ספורטאים.

, CPOועדה המורכבת מרופא מורשה, בקר ספק השירות שהוא  "ועדת חריגים"

פיזיותרפיסטית של ספק השרות ו/או פיזיותרפיסטית נציגת משרד 

הבריאות ונציג החשבות ממשרד הבריאות. ישיבת הוועדה תערך 

ג החשבות ייעדר מדיון בוועדה, המלצת בנוכחות המבקש. ככל שנצי

 הוועדה תועבר לאישורו.  

רופא או פיזיותרפיסט שעבר הכשרה שהוכרה על ידי משרד הבריאות  " גורם מורשה"

 . AMPלביצוע מבחן 

" פיזיותרפיסטית מיומנת ובעלת ניסיון בתחום התאמת ברך ממוחשבת, פיזיותרפיסטית בכירה"

יקום במשרד הבריאות או ממלא מקומו אשר תמונה על ידי ראש אגף ש

 . AMPבפועל לביצוע מבחן 
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 מטרות הנוהל .3

 קביעת הליך הגשת בקשות למתן ברך ממוחשבת למבקשים קטועי גף תחתון. .3.1

 הצגת הקריטריונים לזכאות למתן ברך ממוחשבת.  .3.2

הצגת סדר עבודת ועדת החריגים לאישור הזכאות כולל בחינת הזכאות ואישורה על ידי  .3.3

 וועדת החריגים. 
  

 מדיניות כללית  .4

ברכיים ממוחשבות הינן רכוש משרד הבריאות אשר ניתן בפיקדון למבקש שאושרה בקשתו. כל 

 פעולה הנוגעת לברך ממוחשבת שסופקה צריכה להיעשות בתיאום עם ספק השירות. 
 

 אוכלוסיית הזכאים .5

הזכאים לקבל מכשירי שיקום  18הזכאים לקבלת ברך ממוחשבת הינם קטועי גף תחתון מעל גיל 

 של משרד הבריאות. 15/2014ולנוהל   1/2014וניידות בהתאם לנוהל 
 

 קריטריונים לזכאות .6

לחוזר  1)המופיע בנספח  AMPבהתאם למבחן  K-3 K-4תפקוד מבקשים קטועי גף תחתון ברמת 

זה(, ושפירושה כי היכולות התפקודיות והגופניות הינן ברמה גבוהה כולל יכולות קוגניטיביות 

 להפעלת הברך הממוחשבת.  
 

בקשה למתן ברך ממוחשבת תוגש לספק השירות  ליך הגשת הבקשה למתן ברך ממוחשבת:ה .7

 שבוצע על ידי גורם מורשה.  AMPבצירוף תוצאות מבחן 

ספק השירות יפנה את המבקש לביצוע הערכה קלינית מקיפה על ידי מורשה חתימה.  .7.1

ההערכה תבחן את מצב בריאותו הכללית, הערכה פיזיקלית, משקל, היקף הגדם, סיבולת לב 

 ריאה, מצב הרגל השלמה, הערכת ניידות והתרשמות ממצב קוגניטיבי; 

וייתן המלצתו  AMP-ת מבחן המורשה החתימה יבחן את ממצאי ההערכה וכן את תוצאו .7.2

למתן ברך ממוחשבת או לדחיית הבקשה. ההמלצה וממצאי ההערכה הרפואית יתועדו בתיק 

 הרפואי של המבקש. 
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המבקש יפנה בכתב לוועדת חריגים וינמק את בקשתו לברך ממוחשבת בהסתמך על המלצת  .7.3

  מורשה החתימה.
 

 עבודת ועדת החריגים .8

 המלצת מורשה החתימה וכלל החומר הרפואי בעניין המבקש יועברו לעיון הוועדה.  .8.1

הוועדה תעיין במסמכים ללא נוכחות המבקש. במידה וסברה הוועדה שהמבקש בעל  .8.2

 AMPפוטנציאל זכאות לברך ממוחשבת, יוזמן המבקש לוועדה בנוכחותו ובה תערך בדיקת 

  אמת ברך ממוחשבת.ע"י  פיזיותרפיסט/ית בכיר/ה ומיומנ/ת בהת

בסיום הבדיקה, יעזוב המבקש את החדר. תוצאות הבדיקה יועברו לעיון חברי הוועדה לצורך  .8.3

 בחינת הזכאות. 

הוועדה תדון בבקשה על סמך ממצאי הבדיקה והחומר הרפואי שהונח בפניה. הוועדה תסכם  .8.4

את ממצאיה ותנמק את השיקולים ששקלה בקבלת החלטתה לאשר או לדחות את מתן 

 הברך הממוחשבת. 

 החלטת הוועדה תסוכם בפרוטוקול שיישלח למבקש.  .8.5

א יו"ר הוועדה טופס הזמנה במידה והחליטה הוועדה לאשר את מתן הברך הממוחשבת, ימל .8.6

 אשר יישלח למבקש במצורף להחלטה. 

 לבין הקטגוריות של רכיבי התותבת. AMP-בטופס ההזמנה תעשה התאמה בין ציון מבחן ה .8.7
 

 הליך מימוש הזכאות .9

 המבקש יבחר בית מלאכה מתוך רשימת המורשים של ספק משרד הבריאות. .9.1

אישור העבודה בהתאם לדרישת  בית המלאכה ישלח הצעת מחיר לספק השירות לצורך .9.2

 העבודה שמולאה ע"י יו"ר הועדה בטופס ההזמנה.  

ספק השירות יבדוק את הצעת המחיר של בית המלאכה, יוודא הלימה לטופס ההזמנה  .9.3

 ויאשר את ההזמנה )לאחר קבלת אישור מאגף החשבות של משרד הבריאות(.

מך התחייבות לביצוע במעמד אספקת הברך הממוחשבת למבקש, יחתום המבקש על מס .9.4

  בדיקות מדי שנה כנדרש על פי תנאי האחריות של היצרן. בנוסף, יחתום המבקש על מסמך
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בו יצהיר כי הוסבר לו שהתותבת הינה רכוש משרד הבריאות ונמצאת אצלו בפיקדון, וכי כל 

 פעולה הקשורה לתותבת תיעשה בתאום עם ספק השירות. 

שנים ורק במידה והדבר נצרך בהתאם לבדיקת מורשה  5כל  –תדירות החלפת התותבת  .9.5

חתימה. במידה ויחול שינוי במצבו הרפואי של המבקש אשר יצדיק התאמת ברך חדשה 

בטרם חלפו חמש שנים ממועד קבלת התותבת, תבחן אפשרות להחלפה במועד מוקדם 

 יותר.

 

 בברכה,

 עזרא ורדד"ר 
 ראש חטיבת הרפואה

 
 
 

 העתקים:
 ממונה ארצית על יישום סטנדרטים בשיקום, אגף השיקום -ד"ר סיגל עזרא 

 עוזרת ראשית )ייעוץ משפטי(, לשכה משפטית -עו"ד שגית אלעזר 
 מנהלת תחום חוזרים ונהלים -גב' ציפי הורביץ 

 מנהל מכון לואיס -פרופ' דן עטר 
  מנהלת אדמיניסטרטיבית, מכון לואיס -גב' רבקה מוריאל 
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 1נספח 

 

*Mobility Predictor (AMP) scoring formThe Amputee  

 מבחן לקביעת יכולת ניידות בקטועים

 ההוראות רשומות בלשון זכר מטעמי נוחיות, והינן מיועדות לנשים וגברים כאחד 

 הוראות ראשוניות: 

 סא יציב עם ידיות.יהנבחן ישב בכ -

 המשימות הבאות יבחנו עם תותבת וללא תותבת. -

 משימה או קבוצה של משימות לפני ביצוען. יש להסביר לנבדק כל -

 אנא המנע משיחת חולין במהלך המבחן. -

 בטיחות קודמת לכל. אין לבצע משימה אם הבודק או הנבדק אינם חשים ביטחון. -

 שם הנבדק: ____________________________________

 

 )ראה תרגום בסוף( PF ,TT ,KD ,TF ,HD ,Intactרגל ימין:     -

 )ראה תרגום בסוף( PF ,TT ,KD ,TF ,HD ,Intactגל שמאל: ר -

 
 סא כשהידיים משולבות על בית החזה, ישווי משקל בישיבה: שב בקדמת הכ .1

 שניות. 60למשך 
 0=                 שניות         60לא יכול לשבת זקוף, עצמאית למשך 

 1=                      שניות                 60יכול לשבת זקוף, עצמאית למשך 
                                                                                  __________ 

 הושטת יד בישיבה: הושט היד קדימה וקח את הסרגל.  .2
 ס"מ מקצה ידי הנבדק, 30)הבודק אוחז בסרגל, במרחק של 

 המושטות קדמית לעצם החזה(.
 0=    לא מנסה                                                                              

 1=    לא מסוגל לקחת את הסרגל או זקוק לתמיכה של יד                           
 2=    מושיט יד קדימה ולוקח את הסרגל בהצלחה                                 

                                                                                   _________ 
                  

mailto:Medical.directorate@moh.gov.il
mailto:Medical.directorate@moh.gov.il


 

7 
 חטיבת הרפואה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
Medical.directorate@moh.gov.il 

 02-5655955: פקס 02-5080731: טלפון

Medical Directorate 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
Medical.directorate@moh.gov.il 
Tel: 02-5080731 Fax: 025655955 

 
 

 
 

 סא"(.יסא לכיאחד ביחס לשני. )"עבור מכ °90-כסאות ב 2מעבר מכיסא לכיסא:  .3
 הנבדק יכול לבחור את כיוון המעבר ולהשתמש בגפייו העליונות.

  0=                פיזית                        לא מסוגל לבצע או זקוק לעזרה 
 1=              מבצע עצמאית אך נראה לא יציב                                     

 2=                מבצע עצמאית, נראה יציב ובטוח                          
                                                                         _________ 

 
 קימה מישיבה בכיסא: הנבדק מתבקש לשלב את ידיו על בית החזה ולהעמד. )"קום"(. .4

 במידה ואינו מסוגל, רשאי להעזר בידיו או באמצעי עזר.
 0=               לא מסוגל לבצע ללא עזרה )פיזית(                            

 1=                 אמצעי עזר                  מסוגל, מבצע בעזרת ידיים/ 
  2=              מסוגל, מבצע ללא עזרת ידיים                                         

                                                                                  _________ 
 

צלח ללא עזרת ידיים, אזי התעלם  4מוכן(: אם הנסיון בסעיף מנסה לקום מכיסא )שעון עצר  .5
 סיון נוסף ללא גריעת נקודות.יואפשר נ

  0=     לא מסוגל לבצע ללא עזרה )פיזית(                                         
  1=       מסוגל, נדרש יותר מניסיון אחד

 2=       מסוגל לקום בניסיון הראשון                                      
                                                                                                       __________ 

                                                                                             
 השניות הראשונות(: 5שווי משקל מידי בעמידה ) .6

 התחל למדוד מייד.
 0=                  לא יציב )מתנדנד, מזיז את הרגל, כמעט נופל(                    

 1=                 יציב בעזרת אמצעי עזר להליכה או תמיכה אחרת                       
  2=                 לא הליכון או תמיכה אחרת                                    יציב ל

                                                                                  __________ 
 
 

 שניות( )שעון עצר מוכן(: 30שווי משקל בעמידה ) .7
 צעי עזר.סיון ראשון ללא אמי, נ7+8עבור סעיפים 

 סיון הראשון.יאם נדרשת תמיכה, אפשר לאחר הנ
 0=              לא יציב                                                                      
 1=               יציב אך נעזר באמצעי עזר להליכה או תמיכה אחרת            

 2=                                                עומד ללא תמיכה                       
                                                                                __________ 
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 שווי משקל בעמידה על רגל אחת )שעון עצר מוכן(: .8
 מדוד את משך הזמן בעמידה על רגל אחת עבור הרגל השלמה  

  שניות. דרג איכות, לא זמן. 30התותבת, עד ועבור הרגל 
 

 שניות_______ רגל שלמה 
 

 0=             לא יציב
 שניות אך נעזר באמצעי עזר להליכה 30יציב במשך 

 1=               או כל תמיכה אחרת                                                   
     2=                           שניות      30עומד על רגל אחת, ללא תמיכה, במשך 

                                                                                            __________                                
 רגל תותבת ______ שניות

 0=                                                                                            לא יציב            
 שניות אך נעזר באמצעי עזר להליכה, 30יציב במשך 

 1=           אחרתאו כל תמיכה 
 2=        שניות                                               30עומד על רגל אחת ללא תמיכה במשך 

                                                                                           __________ 
  

 הושטת יד בעמידה: הושט את היד קדימה וקח את הסרגל. .9
 ס"מ מקצה ידי הנבדק, 30)הבודק אוחז בסרגל, במרחק של 

 המושטות קדמית לעצם החזה(.
 0=                                                                                       לא מנסה        

 1=   לא יכול לתפוס את הסרגל או זקוק לתמיכה של יד באמצעי עזר                        
 2=         מושיט יד קדימה ולוקח את הסרגל בהצלחה, ללא תמיכה                                

            _________ 
                                                                                                                   

(: כפות רגליו עומדות הכי קרוב שניתן 7מבחן "דחיפה" )הנבדק בעמדת מוצא זהה לזו שבמספר  .10
פעמים )אצבעות  3ה את עצם החזה של הנבדק באמצעות כף ידו, אחת לשניה. הבודק דוחף בחוזק

 הרגליים צריכות להתרומם(.
 0=  מתחיל ליפול                                                                                               

 1=                   מאבד שווי משקל )מתנדנד, תופס, אוחז או נעזר באמצעי עזר(           
 2=  יציב                                                                                                          

                                                                                                              _________         
 (: 7עיניים עצומות )הנבדק בעמדת מוצא זהה לזו שבמספר  .11

 אם נדרשת תמיכה, יש לציין כלא יציב.
 0=  לא יציב או אוחז באמצעי עזר                                                                          

 1=                                              יציב ללא תמיכה באמצעי עזר                              
                                                                                 _________ 
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ס"מ מקצה כפות  30הרמת חפץ מהרצפה )הרמת עיפרון המונח בקו אמצע הגוף, במרחק של  .12
 הרגליים(:

 0=  לא מסוגל להרים את החפץ ולחזור לעמידה                                                         
 1=    מבצע עם עזרה כלשהי )שולחן, כסא, אמצעי עזר וכדומה(                                  

 2=                                        מבצע עצמאית )ללא עזרה או תמיכה(                           
                                                                                      _________  

 

 התיישבות: בקש מהמטופל לשלב את ידיו על בית החזה ולהתיישב.  .13
 אם אינו מסוגל, רשאי להיעזר בידית או באמצעי עזר.

 0=  לא בטוח )העריך לא נכון את המרחק, נופל לתוך הכסא(                                     
 1=  נעזר בידיות, אמצעי עזר או שהתנועה אינה חלקה                                              

 2=                                תנועה חלקה ובטוחה                                                       
                                                                                         _________ 

 

 התחלת הליכה )מיד לאחר ההוראה "לך"(. .14
 0=              כל היסוס או מספר ניסיונות להתחיל                                                     

 1=            ללא היסוס
                                                                                         _________ 

 

 מטר )הלוך וחזור(. 3.60אורך וגובה צעד: הליכה למרחק של  .15
 ציונים )א+ ב( לכל רגל.  2ציונים או  4נדרשים 

 גדר כתנועה חלופית, קיצונית המאפשרת העברה חלקה קדימה של הרגל."סטייה ניכרת" תו
  Swing foot .א

 0=                 ס"מ 30לא מתקדמת למרחק מינימלי של 
 )הנעה הרגל לעקב עד התומכת הרגל של האצבעות מקצות נמדד(

 1=                  ס"מ  30מתקדמת, מינימום למרחק של 
 )הנעה הרגל לעקב עד התומכת הרגל של האצבעות מקצות נמדד(

           
 תותבת _____ רגל שלמה ______                                                                    

  Foot clearance .ב
 0הרגל לא עוברת חלק לגמרי, ללא סטייה                                                             = 

 1=  ל עוברת חלק לגמרי, ללא סטייה ניכרת                                                        הרג
 

  תותבת ______ רגל שלמה ______                                                                   
 

 רצף הצעדים.   .16
 0=                                            עוצר או מדגים חוסר רצף בין צעדים )עוצר והולך(   

 1=  הצעדים נראים רציפים                                                                                 
                                                                                          _________  
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 בחזרה לכסא. °180סיבוב: הסתובב  .17
 0=  לא מסוגל להסתובב, נדרשת התערבות למנוע נפילה                                           

 צעדים,  3 -מבצע סיבוב ביותר מ
 1=  אך משלים את המשימה ללא התערבות                                                              

 צעדים רצופים, 3 -הסיבוב בלא יותר מ מבצע את
 2=  עם או ללא אמצעי עזר                                                                                 

                                                                                       __________  
 

 פעמים 4מטר,  3.60כי מהר שניתן, באופן בטוח, למרחק של קצב משתנה: לך ה .18
 )הקצב יכול להשתנות מאיטי למהיר וממהיר לאיטי, קצב משתנה(.

 0=         לא מסוגל לשנות קצב באופן מבוקר
 1=  הגברת קצב אסימטרית, מבוקרת                                                                        

 2=          מטרית, מבוקרתגברת קצב סיה
                                                                                    _________  

 
 ס"מ במסלול ההליכה. 10מעבר מכשולים: הנח קופסא בגובה  .19

 0=          לא מסוגל לעבור מעל הקופסא
 1=                                                                      כף הרגל נתקלת, מפריע לצעד        

 2=   עובר מעל ללא הפרעה לצעד                                                                             
                                                                                           _________  

 
 מדרגות(:  2מדרגות )חייבות להיות לפחות  .20

 נסה לעלות ולרדת במדרגות, ללא אחיזה במעקה. 
 אל תהסס לאפשר למטופל לאחוז במעקה. בטיחות קודמת לכל, 

 .0אם הבודק חש שקיים סיכון, יש לזנוח את הביצוע ולתת ציון 
 

 - עליה
 0=  לא יציב, לא מסוגל לבצע                                                                                   

 1=      , או שחייב לאחוז במעקה או אמצעי עזר                                     Step toמבצע 
  2=                                  , אינו אוחז במעקה או אמצעי עזר      Step throughמבצע 

                                                                                           _________ 
  - ירידה

 0=  לא יציב, לא מסוגל לבצע                                                                                   
 1=  , או שחייב לאחוז במעקה או אמצעי עזר                                      Step toמבצע 
  2=        , אינו אוחז במעקה או אמצעי עזר                                       Step throughמבצע 

                                                                                           _________ 
 

21.  
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בחירת אמצעי עזר: הוסף נקודות במידה ונעשה שימוש באמצעי עזר, עם תותבת, ליותר משתי  .22
 משימות. אם המבחן נעשה ללא תותבת/ות, שימוש באמצעי עזר הינו הכרחי.

 0=                                     מרותק למיטה                                                             
 1כסא גלגלים                                                                                                    = 

 2=            הליכון                                                                                                
 3קביים )קנדיות או אקסילריות(                                                                            = 

 4נקודות(                                                                                  =  4מקל )נקודה או 
 5=                                                                                         ללא אמצעי עזר            

                                                                                          _________ 
 ______/47  סה"כ:  
 
 

 דרגת ניידות:
 

AMPnoPro 
 תותבת ללאמבחן 

AMPPro 
 תותבת עםמבחן 

 

0-8 N/A K0 
9-20 15-26 K1 
21-28 27-36 K2 
29-36 37-42 K3 
37-43 43-47 K4 

 
 

 __דרגת ניידות: __________________
 

 __תאריך: ______________________
 

 שם הבודק: _____________________
 

 
Intact:    רגל שלמה 

HD :Hip Disarticulation       ,קטיעה דרך מפרק הירך 
TF        :Transfemoralקטיעה דרך עצם הירך , 
KD :Knee Disarticulation      , קטיעה דרך מפרק הברך 
TT        :Transtibialקטיעה דרך עצם השוק , 
PF        :Partial Foot     קטיעה דרך כף הרגל , 
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