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נוהל אשור תותבות גפיים ,מכשירי הליכה ,נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו
באמצעות ספק חיצוני

מטרת הנוהל
נוהל זה בא להסדיר:
א .טיפול אחיד ושיטתי בפניות התושב להשתתפות במימון תותבות גפיים ,מכשירי הליכה ,נעליים
רפואיות וחגורות תומכות גו.
ב .קבלת החלטות על פי אמות מידה שנקבעו במשרד הבריאות.

כללי
• משרד הבריאות משתתף במימון רכישת תותבות גפים ,מכשירי הליכה ,נעליים
רפואיות וחגורות תומכות גו לבעלי צרכים מיוחדים להם נקבעה נכות קבועה.
ההשתתפות במימון מתבצעת באמצעות ספק חיצוני.
• משרד הבריאות משתתף במימון מכשירים למתהלכים הליכה עצמאית
ותפקודית.
• משרד הבריאות אינו משתתף במימון מכשירים טיפוליים.
• תושב זכאי להשתתפות במימון המכשור הרשום לעיל ממועד הפניה ללשכת
הבריאות ואילך ולא בדיעבד.

הליכה תפקודית  -הגדרה
יכולת הליכה עצמאית עם או בלי אביזרי עזר למרחק של כ –  10מ' לפחות.
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משרד הבריאות אינו משתתף במימון תותבות גפיים ,מכשירי הליכה נעליים
רפואיות וחגורות תומכות גו לאוכלוסיה הר"מ:
א .נכי צ.ה.ל וכוחות הביטחון ,הזכאים לפי חוק הנכים) ,תגמולים ושיקום( או חוק המשטרה )נכים
ונספים(.
ב .נפגעי פעולות איבה הזכאים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
ג .נפגעי תאונות עבודה הזכאים לפי חוק הביטוח הלאומי.
ד .נפגעי פעולות הנאצים הזכאים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים או חוק
התגמולים לחסידי אומות העולם.
ה .נפגעי תאונות דרכים ,הזכאים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים החל משנת .1975
במידה ולנפגע קיימת זכות לפיצוי מצד שלישי ,מזיק או מבטח ,עליו לפעול למיצוי זכויותיו במישור
הנזיקי ומשרד הבריאות ישתתף במימון המכשור והאביזרים ,רק במידה בה אין הנפגע זכאי לפיצוי
מכל גורם אחר.
רשימת האביזרים אשר משרד הבריאות משתתף במימונם) :נספח מס' (1
 .1תותבות לגפיים.
 .2גרבי גדם.
 .3כפפה לכיסוי תותבת יד.
 .4אורטוזות – מכשירי הליכה.
 .5נעליים רפואיות מיוחדות.
 .6חגורות תומכות גו.
 .7אביזר הליכה בהתאמה אישית –  HART WALKERאו דומיו.
רשימת האביזרים אשר משרד הבריאות אינו משתתף במימונם
 .1תותבות רחצה.
 .2תותבות ומכשירים העשויים מחמרים חדישים וטכנולוגיות חדישות.
 .3תותבות אלקטרוניות.
 .4תותבות קוסמטיות לגפיים תחתונות.
 .5מדרסים

תהליך הפניה והטיפול
בבקשה להשתתפות משרד
הבריאות

• מסמכים נדרשים
• הגדרות תפקיד
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תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות
כל תושב כהגדרתו בחוק בריאות ממלכתי זכאי לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריו בבקשה
להשתתפות במימון רכישת תותבות גפיים ,מכשור להליכה ,נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו.
גורמים מפנים
א .מרכזי שיקום.
ב .מערכות בריאות בקהילה.
ג .מוסדות אשפוז סיעודיים.
ד .שירותי רווחה )ראה תהליך ייחודי לחוסים במוסדות ע' . ( 4
המסמכים אותם ימציא התושב ללשכת הבריאות
 .1תעודה רפואית עם אבחנה והמלצה חתומה ע"י רופא אורתופד או רופא שיקום.
 .2כאשר נדרש מכשור הליכה תתקבל גם המלצה של פיזיותרפיסטית.
תפקידי הצוות נותן השרות
רכזת הכוונה בלשכת הבריאות
 .1תבדוק ותרכז המסמכים הדרושים.
 .2תבדוק אם המכשיר המומלץ נמצא ברשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם.
)נספח מס' (.2
 .3תרשום בספר מעקב את פרטי המבקש :שם התושב ,ת.ז ,תאריך לידה ,כתובת,
מספר טלפון ,חברות בקופ"ח ושנת עליה.
 .4תמלא כרטיס "ורוד" למכשירים וכרטיס "לבן" לתותבות.
 .5תשלח העתק מהכרטיס לספק החיצוני.
 .6תיידע את המבקש שהעברת בקשתו לספק אינה מהווה התחייבות משרד הבריאות למימון
המכשיר/אביזר אלא לאחר אישור של רופא מורשה.
 .7תפנה את המבקש לרופא מורשה ע"פ בחירתו ,מתוך רשימה שתמסור לידיו.
)נספח מס' .(3
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תהליך אישור השתתפות משרד הבריאות בנעליים רפואיות
לחוסים במוסדות פנימייה של משרד הרווחה
מטרות
איתור ובדיקה של החוסים הזקוקים לנעליים רפואיות במסגרות פנימייה שונות ,הנמצאות בפיקוח
האגף לטיפול באדם המפגר של משרד הרווחה.
גורם מקצועי מפנה
פיזיותרפיסט/ית במסגרת הפנימייה.
תהליך
• רשימת החוסים שאותרו כזקוקים לנעליים רפואיות תועבר לספק החיצוני של משרד
הבריאות על ידי יועצת הפיזיותרפיה ,של משרד הרווחה.
• פיזיותרפיסטית מטעם הספק החיצוני ,תקבע בתאום עם פיזיותרפיסטית משרד הרווחה
בדיקות מרוכזות בפיזור ארצי.
• הבדיקה תיערך ע"י צוות שיכלול :רופא מורשה ,פיזיותרפיסטית מטעם הספק החיצוני,
פיזיותרפיסטית יועצת של משרד הרווחה.
• בסיום הבדיקה ,ירשם ,למי שנמצא זכאי ,טופס הפנייה ללשכת הבריאות.
• לשכת הבריאות תנפיק ,על סמך טופס ההפנייה" ,כרטיס ורוד" אשר ישמר אצל
הפיזיותרפיסט במסגרת הפנימייה.
• הרופא המורשה ימלא טופס הזמנה לנעליים רפואיות בהסתמך על ממצאי הבדיקה
וה"כרטיס הוורוד".
• העתק מטופס ההזמנה ,בצרוף רשימת בתי מלאכה מורשים על ידי הספק החיצוני ,ישלחו
לפיזיותרפיסט/ית במסגרת הפנימייה.
• עם קבלת הנעליים ייזום פיזיותרפיסט/ית הפנימייה בדיקה חוזרת אצל רופא מורשה על מנת
לבדוק התאמת הנעליים למפרט ולצרכי המשתמש.

5
מרכזת עבודה סוציאלית בלשכות הבריאות )ראה פרק מדיניות סוציאלית ע' (7-8
 .1תקבע גובה השתתפות משרד הבריאות על פי המדיניות הסוציאלית.
 .2תבדוק הזכאות בפניות חוזרות.
 .3במידת הצורך תיתן חוות דעתה לועדת הערר למכשירי שיקום וניידות ,בעניין פטור מהשתתפות
עצמית כמפורט בפרק המדיניות הסוציאלית.
 .4תחתים את הזכאים לקצבת נכות כללית על טופס הצהרה על היעדר הכנסות נוספות.

רופא מורשה
 .1יבדוק המבקש ויקבע זכאותו למכשיר ,תותבת ואביזריה ,חגורה תומכת גו ו/או נעליים )נספח
מס ,(3 .על פי אמות המידה שנקבעו ע"י משרד הבריאות.
 .2ימלא טופס הזמנה בארבעה העתקים ויאשר את ההזמנה בחתימת ידו ובחותמת.
 .3שלושה העתקים ורשימת בתי מלאכה מורשים שנקבעה ואושרה ע"י הספק החיצוני בשיתוף עם
משרד הבריאות )נספח מס'  ,(5ישלחו לפונה בדואר.
 .4לאחר קבלת המכשיר מבית המלאכה – יבדוק הרופא את איכותו והתאמתו לצרכי המבקש
ולמפורט בהזמנה ויאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש.
יש לפעול באותה דרך גם בעת טיפול בבקשה לתיקון מכשיר או תותבת.

תושב
רשאי לבחור ספק כרצונו מתוך רשימת בתי מלאכה מורשים )נספח מס (5 .שתשלח לביתו ממרפאת
הרופא המורשה.

• תהליך בקרה
• ביצוע תשלום
• ועדת חריגים
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תהליך הבקרה וביצוע התשלום באמצעות ספק חיצוני
 .1המבקש יפנה לבית המלאכה עם טופס ההזמנה )הכולל  3העתקים( ובו מפורט האביזר הדרוש,
חתום ע"י רופא מורשה.
תוקף הטופס הינו  3חדשים מהתאריך בו ניתן אישור ביצוע לבית המלאכה.
 .2מנהל  /בעל בית המלאכה ימלא את המספרים הקטלוגיים ומחירם בהתאם למפרט הרופא
ולמחירון הספק החיצוני ,וישלח לספק החיצוני עותק אחד מההזמנה.
 .3הספק החיצוני יבדוק:
א .אם האביזר כלול ברשימה.
ב .אם הצעת המחיר הינה בהתאם למחירון התקף בעת ההזמנה.
ג .זכאות המבקש להשתתפות משרד הבריאות במימון האביזר.
ד .תקפות גובה ההשתתפות העצמית של התושב.
 .4במידה וכל האמור לעיל נמצא תקין ,יאשר הספק החיצוני את ביצוע ההזמנה לבית המלאכה.
 .5המבקש ישלם את ההשתתפות העצמית שנקבעה לו ישירות לבית המלאכה.
 .6לאחר בדיקת הרופא המורשה את האביזר המוכן ואישורו בחתימה שניה ,יעביר בית המלאכה
לספק חיצוני את הטפסים החתומים בצרוף חשבונית לתשלום ובצרוף טופס חתום ע"י המבקש
או נציג מטעמו המאשר קבלת האביזר )נספח מס' .(6
ועדת חריגים
במקרים בהם התעוררו קשיים בבניית האביזר והתאמתו ,או התעורר צורך
בהתייעצות נוספת ו/או במכשור חריג ,ניתן להפנות המבקש לועדת חריגים.
ההפניה תעשה ע"י הרופא המורשה.
חברי ועדת החריגים
• יו"ר – מנהל רפואי.
• רופא שיקומי.
• פיזיותרפיסטית – נציגת משרד הבריאות.
• פיזיותרפיסטית – נציגת הספק החיצוני.
• ממונה על תקציבים נציגת ספק חיצוני.
• טכנאי תותבות ומכשירים.
• בונה נעליים רפואיות.

מדיניות סוציאלית
וגובה השתתפות
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מדיניות סוציאלית וגובה השתתפות
אוכלוסיה הפטורה מהשתתפות עצמית
א .מקבלי גמלת זקנה המקבלים גם הבטחת הכנסה.
ב .מקבלי גמלת שאירים המקבלים גם הבטחת הכנסה.
ג .מקבלי גמלת נכות מלאה הזכאים גם לתוספת משפחה.
ד .מקבלי גמלת הבטחת הכנסה.
ה .מבקשים אשר הכנסות משפחתם )ברוטו(אינן עולות על גובה קצבת זקנה בצרוף הבטחת
הכנסה.
הכנסה ברוטו הינה ההכנסה לאחר שהופחתו הניכויים למס הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לביטוח
בריאות ,וכן ניכויים לקופת פנסיה ולוועד עובדים.
מימון
 .1משרד הבריאות משתתף במימון המכשור לזכאים לפי נוהל זה ,בסך  75%מעלות המכשיר
ובהתאם למדיניות הסוציאלית המפורטת להלן.
השתתפות עצמית במימון המכשור
א .ככלל המבקש נושא ב –  25%מעלות המכשיר/אביזר.
ב .בקשות להשתתפות מוגדלת של משרד הבריאות יש להפנות לעובדת הסוציאלית בלשכה
בצרוף אישורי הכנסות ממעביד ,ביטוח לאומי שומה וכד'.
במקרים הבאים גובה ההשתתפות העצמית קטן מ25% -
 .1תותבת ראשונה לאחר הקטיעה –  10%מעלות התותבת.
 .2תותבת מעל הברך  15% -מעלות התותבת.
 .3שתי תותבות לאותו קטוע )גפה עליונה או תחתונה( –  10%מעלות התותבות.
 .4תותבת מעל המרפק  15% -מעלות התותבת.
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קריטריונים להגדלת השתתפות משרד הבריאות
א.

עובדת סוציאלית בלשכה רשאית לאשר גובה השתתפות משרד הבריאות עד ל 90% -
מעלות המכשור במקרים הבאים:
 .1רכישת שני אבזרים או יותר באותה שנת כספים )שנה אזרחית( ,כאשר האביזר הראשון
נרכש בהשתתפות עצמית מלאה ).(25%
 .2למבקש שבמשפחתו נפגע נוסף הזכאי למכשור באותה שנה אזרחית.
 .3למבקש שמשפחתו מממנת שהות של ילד אחר ,או של בן משפחה אחר מדרגה ראשונה
במוסד אשפוזי.
החלטת העובדת הסוציאלית תנומק בכתב בתיק המבקש.

ב.

עובדת סוציאלית אינה מוסמכת לפטור מהשתתפות עצמית מבקש אשר אינו נמנה
על קבוצות האוכלוסיה הפטורות מתשלום.
בקשה להגדלת השתתפות משרד הבריאות מעל ל  90% -מעלות המכשיר תופנה ע"י
העובדת הסוציאלית בלשכה לועדת הערר למכשירי שיקום וניידות ,בצירוף
המלצתה בכתב והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל.

תיקון מכשיר/אביזר שנרכש בהשתתפות משרד הבריאות
• בכל מקרה של תיקון מכשיר ו/או אביזר יש לקבל אישור מהספק החיצוני לפני
הביצוע.
• גובה ההשתתפות העצמית בתיקונים הינו בסך  10%מעלות התיקון.
• כללי המדיניות הסוציאלית לעיל חלים גם לעניין התיקונים.
• תפקיד הרופא המורשה ,כמפורט בעמוד .4

אמות מידה ופרקי זמן
לזכאות
• תותבות
• נעליים רפואיות
• אורטוזות
• אביזר הליכה -
 HART WALKERודומיו
• חגורות תומכות גו

תותבות גפיים
וגרבי גדם
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אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון תותבות גפיים תחתונות ועליונות,
בתי גדם ,גרבי גדם וכפפות
 .1תותבות וגרבי גדם לגפיים תחתונות
מבוגרים:
• החלפת תותבת למבוגרים תתבצע אחת ל 4 -שנים.
ההחלפה תתבצע רק במידה והתותבת אינה ניתנת לתיקון
ועל סמך ובהמלצת רופא מורשה.
ילדים:
ילדים זכאים להחלפת תותבת ,ללא הגבלת זמן ,על פי המלצת רופא מורשה.
א .קטוע חדש
 תותבת ראשונה לאדם עם קטיעה ראשונה תכלול את הרכיבים הבאים:בית גדם חיצוני +בית גדם פנימי מפילייט ,כף רגל  SACHאו .SACH 1/2
לקטוע  - AKברך מסוג  3R15או ברך נעולה.
 קטוע חדש זכאי לבית גדם נוסף או תותבת שניה על פי המלצת רופא מורשה גםלפני תום פרק הזמן שנקבע להחלפת תותבת.
הערה:תותבת גריאטרית – ראה מילון מושגים עמ'  ,12אוכלוסיה זכאית :המתפקדים
ברמת תפקוד  1או .2
ב .קטוע ברמת תפקוד 3
קטוע המתהלך מחוץ לבית ללא הגבלה ,מסוגל לנוע בקצבי הליכה שונים ולהתמודד עם מרב
המכשולים הסביבתיים.
ג .קטוע ברמת תפקוד 4
קטוע המתהלך מחוץ לבית ללא הגבלה בזמן ומרחק הליכה אשר רמת פעילותו גבוהה ומחייבת
התאמת תותבת היכולה לעמוד בעומסים חריגים.
הערה :העונים על ההגדרה של רמת תפקוד  3או  4זכאים לרכיבים מיוחדים ע"פ המלצת רופא מורשה).
ראה רשימה בנספח  3עמוד " 15תותבות לגפיים תחתונות ומרכיביהן"(.
יש לפרט על גבי טופס ההזמנה לתותבת /בית גדם הנימוק להמלצה על פריט מרשימה זו.
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 .2בתי גדם – אמות מידה
לבית גדם מסיליקון עם נעילה

)LOCK

 (SHUTTLEזכאים:

א .בעלי גדם קצר מאוד.
ב .בעלי גדם והיקף ירך רחבים מאוד אשר לא ניתן להתאים לתותבת מתלה איכותי.
ג .על פני הגדם צלקות ,פצעים או רגישות רבה ללחץ.
לבית גדם פלסטיק ,קשיח שקוף ,זכאים:
א.הסובלים מרגישות לחומרים אחרים.
ב .הסובלים משינויים תכופים בנפח הגדם.

 .3גרבי גדם
משרד הבריאות משתתף במימון גרבי גדם מהסוגים הבאים :כותנה ,צמר ,ניילון ,סיליקון
בהתאם להמלצת רופא מורשה ,בתדירות ובכמות הר"מ:
• עם קבלת תותבת ראשונה –  6גרביים מכותנה ,צמר או
ניילון.
לחלופין ,בהמלצת רופא מורשה– 1גרב סיליקון 3+גרביים מכותנה ,צמר
או ניילון.
• בעת החלפת תותבת או בית גדם –  3גרביים מכותנה ,צמר או ניילון לחלופין,
בהמלצת רופא מורשה –  1גרב סיליקון.
הערה :לזכאים לגרבי סיליקון תאושר השתתפות של עד  2גרביים בשנה ללא תלות בהחלפת תותבת
או בית גדם.
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 .4תותבות וכפפות לגפיים עליונות

כפות ידיים
בהמלצת רופא מורשה בלבד.
מספר כפות ידיים מרבי )כולל כף היד בתותבת הראשונה( –  2בשנה.

כפפה לכיסוי תותבת יד
בהמלצת רופא מורשה בלבד.
מספר כפפות מרבי בשנה )כולל הכפפה עם מסירת התותבת( –  2בשנה.
כפפת סיליקון בעובי  15מ"מ
זכאים לכפפה מסוג זה ,מבוגרים ,להם ניתנה המלצת רופא מורשה.
תדירות החלפה -לא תפחת מ 18-חודשים.

*

נעליים רפואיות
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נעליים רפואיות
הגדרה
נעליים הבנויות בהתאמה אישית לפי מידה או לפי מידת גבס עבור נכים עם מומים מיוחדים.
משרד הבריאות משתתף במימון רכישת נעליים רפואיות מהסוגים הבאים:
 .1נעליים לפי מידת גבס.
 .2נעליים לפי מידה עם תוספות.
 .1נעליים לפי מידת גבס – אמות מידה
 קטיעת שופרט  /קיצור גף מעל  11ס"מ ,המצריכים נעל פנימית. ליס פרנק ,מטטרסל . עמדת  Equinusעם קיצור של  4ס"מ ויותר . Club foot קיצור גף מעל  4ס"מ . עוות )דפורמציה( קיצונית  -קריסה קיצונית ) VALGUSנטייה פנימה( או ) VARUSנטייה חוצה(בכף הרגל מעל  10מעלות.
 Charcot foot-

ELEPHANTIASIS

 צניחת כף רגל  +עיוותים קשים המחייבים התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר בנעל בגובה"צנחנים".
  Cavus footעם היווצרות יבלת באזור בסיס . 5 METATARSUS חולי סוכרת או דלקת מפרקים ) + (RHEUMATOID ARTHRITISעיוותים קשים )יש לפרטאת העיוותים בכפות הרגליים(
הערות:
 במצב של קיצור רגל מעל  6ס"מ יסופק זוג נעליים  +נעל נוספת לרגל הבריאה. האימום ייבנה מגבס .הספק ימסור לנכה את הנעליים המוכנות ואת תבנית הגבס לצורך הצגתהבפני הרופא המורשה ,בעת הבדיקה השנייה ,לבדיקת התאמת הנעליים.
 תבנית הגבס תשמר אצל הספק )או אצל המטופל( להזמנות הבאות .בכל הזמנה חוזרת ייבנוהנעליים על פי תבנית זו ,אלא אם יהיה על הספק להכין תבנית גבס חדשה על פי הנחיות
מפורשות של הרופא המורשה.
 סימון בנעליים – על כל הנעליים ירשם תאריך הייצור ושם המשתמש בסימון בלתי מחיק .לאתאושר נעל ללא סימון.
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 .2נעליים לפי מידה עם תוספות – אמות מידה
 קיצור גף של  3ס"מ העקב ב) VARUS -נוטה פנימה( או ב) VALGUS -נוטה החוצה( פחות מ 10-מעלות שכוללעוות ב) mid foot -אמצע כף רגל(.
  HALLUX VALGUSקיצוני עם אצבעות פטישונים  PES CAVUSללא יבלות שוני באורך וגודל בין כפות הרגליים ) 2מידות נעל(.  METATARSALGIAאו מצב אחר כיב שנרפא. קטיעות אצבעות צניחת כף רגל ,המחייבת התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר בנעל בגובה "צנחנים". צניחת כף רגל ,המחייבת התקנת מכשיר עם צירים חיצוניים )דורבן( בנעל.משרד הבריאות אינו משתתף במימון רכישת נעליים במקרים הבאים:
 חולי סוכרת עם כיבים פעילים. משתמשים במכשיר מותאם עם סנדל פנימי. -במצבים בהם ניתן לקבל מענה הולם ע"י נעליים מוכנות )על המדף(.

תדירות החלפת נעליים
למבוגרים – לא יותר מאחת לשנתיים ועל פי המלצת רופא מורשה.
לילדים – על פי קצב הגדילה ,ולאחר בדיקה ואישור של רופא מורשה.
אמות מידה להחלפת נעליים אחת לשנה
 במצבים של ספסטיות עם הליכה קשה הגורמת לגרירת הגף התחתון ועקב כך להרס של הסוליהוהחלק הקדמי של הגפותיים.
 -במצבים של קיצור רגל מעל  12ס"מ כאשר אין שימוש באורתופרוטזה.

תיקון נעליים
משרד הבריאות אינו משתתף בתיקון נעליים.

•חגורות תומכות גו
•אורטוזות
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חגורות תומכות גו ,למוגבלים בגפיים
 .1משרד הבריאות משתתף במימון חגורות תומכות גו המהוות חלק בלתי נפרד ממכשירי
הליכה .האישור ניתן על פי המלצת רופא מורשה.
 .2מימון חגורות תומכות גו למוגבלים בגפיים ,רתוקים לכסא גלגלים ,טעון אישור ועדת חריגים.

אורטוזות – מכשירי הליכה
הגדרה
מכשור לגפיים תחתונות ,המיוצר בהתאמה לצרכים הייעודיים של המשתמש ומאפשר הליכה תפקודית.

תדירות החלפת מכשירי הליכה
מבוגרים
• אחת ל 3-שנים וע"פ בדיקה והמלצה של רופא מורשה.
• באם המכשור בר תיקון גם לאחר  3שנים ,ישתתף משרד הבריאות במימון תיקון
ולא במימון רכישה.

ילדים
• עד פעמיים בשנה ע"פ בדיקה והמלצה של רופא מורשה.

אביזר הליכה בהתאמה
HART WALKER

או דומיו
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אמות מידה מקצועיות להשתתפות משרד הבריאות באביזר הליכה בהתאמה אישית
 Hart Walkerאו דומיו
תחולת הנוהל

.1.9.08

הגדרה
• אביזר בהתאמה אישית המאפשר הליכה תפקודית ללא שימוש בגפיים עליונות.
• האביזר מורכב ממסגרת בסיס על גלגלים ומערכת תומכת לגו ולגפיים התחתונות עם צירי ירך,
ברך וקרסול .במידת הצורך מתווספים רכיבים לתמיכת גפיים תחתונות אגן ,גו וצואר.

אוכלוסיות היעד
כללי:
ילדים עם שיתוק מוחין חמור או תמונה קלינית דומה ,אשר אין ביכולתם להתהלך עם אביזר הליכה
אחר.
בנוסף צריכים להתקיים התנאים הבאים:
• דרגת תפקוד .4-5 GMFCS
• גובה משתמש לא יפחת מ 90-ס"מ ולא יעלה על  160ס"מ.
• המשתמש יוכל ליזום צעדים בשתי הרגליים תוך כדי תמיכה בגו.
• תנאי סביבת הפעילות מותאמים ונגישים לשימוש בטיחותי באביזר.
•

השימוש באביזר אינו מהווה איום בטיחותי למשתמש בו ו/או

אוכלוסיה שאינה מתאימה להליכה בעזרת האביזר
•

ילדים עם שיתוק רפה או חולשת שרירים

קיצונית.

לסביבתו.
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תהליך אישור אביזר הליכה מסוג  HART WALKERאו דומיו

הפניה ללשכת בריאות ע"י רופא
מורשה ממרכז אבחון יעודי

הוצאת כרטיס "ורוד" בלשכת
הבריאות וקביעת גובה ההשתתפות
העצמית ע"י עו"ס

פניית התושב לספק מורשה ייעודי
בי"ח זיו  -צפת

דיווח לספק החיצוני של
משרד הבריאות

בניית המכשיר.
מסירת המכשיר.
בדיקה וחתימה של רופא מורשה
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תהליך הפניה לקבלת אישור וביצוע
• רופא /פיזיותרפיסט במערכת הבריאות ו/או במסגרות החינוך המיוחד המאתר מועמד מתאים
להליכה בעזרת אביזר זה ,יזמין את צוות הספק המורשה הייעודי לעניין זה ,להתייעצות.
• צוות הספק המורשה הייעודי יפנה המשפחה לאחד ממרכזי האבחון המורשים לעניין זה ,בו
ייבדק המועמד ע"י רופא מורשה מטעם משרד הבריאות  /הספק החיצוני .הרופא המורשה ירשום
את מפרט אביזר ההליכה וימלא טופס הזמנה כנדרש.
• המלצה על הצורך באביזר ,למועמד שנמצא מתאים בהתייעצות ,תועבר באמצעות המשפחה
ללשכת הבריאות הנפתית.
• רכזת ההכוונה בלשכת הבריאות תנפיק "כרטיס ורוד" והעו"ס תקבע את גובה ההשתתפות
העצמית.
• המשפחה תפנה עם טופס ההזמנה לספק המורשה לעניין אביזר זה בלבד )המכון להתפתחות הילד
ב"ח זיו  -צפת(.
• הספק המורשה לעניין זה יעביר הצעת מחיר לספק החיצוני של משרד הבריאות.
• עם קבלת האישור לביצוע מהספק החיצוני ,יבנה הספק היעודי המורשה את המכשיר ויתאימו
לצורכי המשתמש.
• לאחר קבלת האביזר מהספק המורשה – יבדוק רופא מורשה את איכותו והתאמתו לצרכי
המשתמש ולמפורט בהזמנה ויאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש.

תיקונים והתאמות
האחריות על שינויים ,תיקונים והתאמות חלה על הספק המורשה לתקופה של  5שנים מיום מסירת
המכשיר.

הערה
• סדים מסוג Supra maleolar orthosis – S.M.O
יאושרו אך ורק בתנאי ומהווים חלק אינטגרלי מהנעל ולצורך הליכה תפקודית בלבד.
• סדים אחרים –
סדים אחרים שאינם לצורך הליכה עם מכשיר זה ,לא ימומנו ע"י משרד הבריאות כל עוד
מתהלכים עם המכשיר הר"מ.

נספחים

נספח מס' 1

מילון מושגים
)ע"פ סדר הופעתם בנוהל(
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נספח מס1 .
מילון מושגים
ספק חיצוני – הגוף שמונה ע"י משרד הבריאות לרכז את התחום.
מכשור/אביזר – שם כולל לתותבת ,נעליים רפואיות ,חגורה תומכת גו ,אורטוזה ו/או מרכיביהם.
ספק – איש המקצוע הבונה ומספק את המכשיר  /תותבת  /נעליים רפואיות  /חגורה תומכת גו.
רופא מורשה – רופא שיקומי  /אורתופד  /נוירולוג  ,אשר מונה ע"י הספק החיצוני ומשרד הבריאות
לרשום מפרט למכשיר  /תותבת  /נעליים רפואיות  /חגורה תומכת גו.
אורטוזה – מכשיר לגפיים תחתונות המיוצר בהתאמה לצרכים הייעודים של המשתמש ומאפשר הליכה
בטיחותית ותפקודית.
כרטיס "וורוד" – כרטיס המקנה לתושב ביקור אצל רופא מורשה לצורך אישור זכאות להשתתפות
משרד הבריאות במימון מכשיר  /נעליים רפואיות  /חגורה תומכת גו ומשמש לרישום תאריכי קבלתם.
כרטיס "לבן" – כרטיס המקנה לתושב ביקור אצל רופא מורשה לצורך אישור זכאות להשתתפות משרד
הבריאות במימון תותבת ומשמש לרישום תאריכי קבלתה.
תותבת גריאטרית – תותבת מעל הברך ,בעלת מנגנון ברך הנעול בעת הליכה וניתן לפתיחה ידנית בעת
ישיבה.
ספק מורשה ייעודי – הגוף המקצועי המייעץ לאביזר הליכה בהתאמה מסוג  HART WALKERאו דומיו.

נספח מס' 2

רשימת מכשירים
ואביזרים
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נספח מס2 .

רשימת מכשירים ואביזרים

ע"פ התוספת השלישית לחוק הבריאות הממלכתי

 .1תותבות לגפיים.
 .2גרבי גדם.
 .3כפפה לכיסוי תותבת יד.
 .4אורטוזות – מכשירי הליכה.
 .5נעליים רפואיות מיוחדות.
רשימת מכשירים שאינם בתוספת ה 3-וכלולים בנוהל
 .1חגורות תומכות גו.
 .2אביזר הליכה בהתאמה מסוג  HART WALKERאו דומיו.

נספח מס3 .

רשימת מרכיבי המכשור
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נספח מס3 .

תותבות לגפיים תחתונות ומרכיביהן
תאור הפריט
תותבת גריאטרית ) (PYLONלקטיעה מעל ברך  /בית גדם מידת גבס ,כף רגל ,חגורת אגן.
תותבת  PTBמתחת לברך

) .(B.K

תותבת  PTSמתחת לברך.
תותבת  PTSמודולרית.
תותבת  PTBמודולרית.
תותבת  PTGמתחת לברך.
תותבת  PTSמודולרית.
תותבת  –CHOPARTנעל פנימית עם מילוי.
תותבת לקטיעה דרך הקרסול.
תותבת לקטיעה מתחת לברך עם צירי ברך ,קורסט עור.
תותבת מודולרית  B.Kצירי ברך ,קורסט עור ,כף רגל  SLIP SOCKET+ SACHמעור.
תותבת מתחת לברך לגדם קצר מאוד ,בית גדם וקורסט קשיח.
תותבת דרך הברך בית גדם מעור קשה ,צירי ברך.
תותבת דרך הברך מודולרית ,בית גדם פלסטי.
תותבת מעל לברך ואקום ,בית גדם עץ ,ברך ציר אחד ).(3 P1
חגורות אגן –

 NEOPHRENאו .CELESIA

תותבת מעל הברך ,בית גדם עץ ,ציר ירך  +חגורת אגן.
תותבת מעל לברך מודולרית ,בית גדם עץ ואקום.
תותבת מעל לברך מודולרית ,בית גדם עץ ,ציר ירך+חגורת אגן.
תותבת דרך האגן מודולרית ,עם סל פלסטי.
סוגי ברכיים,3R15 ,3R21 ,3R20 ,3R40 :
כף רגל  ,SACHחצי KRIZINGER , SACH

, UPA 3P23

מכשיר נגד  RECURVATUMלתותבת  PTBעם גדם קצר.
מכשיר תותבת מתחת לברך.
מכשיר תותבת מעל הברך.
בתי גדם מחומרים ,PELITE :עור ,גומי מדגפלסט ,שקוף ,סיליקון  +מנגנון נעילה )(LOCK SHUTTLE
תחתונים לקטיעת דרך האגן ).(T.T
גרב ברכיה.
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רכיבים לקטועי גפיים תחתונות ברמות תפקוד  3ו4-

כפות רגליים1D10 :
KRIZINGER 1A30
1D35
QUANTUM
MULTIFLEX - BLUTCHFORD

ברכיים:

3 R 49
 - 3 R 36ברך  4צירים טיטניום
 3 R 45הידראולית  -באישור ועדת חריגים
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תותבות לגפיים עליונות ומרכיביהן
תאור פריט:
תותבת לקטיעה בכף היד
תותבת לקטיעה מתחת למרפק – נוי )קוסמטית(.
תותבת לקטיעה מתחת למרפק – תפקודית .BODY POWERED
תותבת לקטיעה מעל למרפק – נוי.
תותבת לקטיעה מעל המרפק – תפקודית

. BODY POWERED

תותבת לקטיעה מעל למרפק עם גדם קצר מאוד.
תותבת לקטיעה דרך המרפק – נוי.
תותבת לקטיעה דרך המרפק – תפקודית . BODY POWERED
תותבת לקטיעה דרך הכתף.
כף יד אנגלית ,אגודל מכני כולל כפפה.
כף יד אנגלית עם אגודל קפיצי רך.
כף יד גרמנית מלבד.
כף יד .APRL
כף יד מיכנית גרמנית כולל כפפה  2כוונים.
כף יד גרמנית כולל כפפה כוון אחד.
כף יד מיכנית .ROBIN AID
כף יד מיכנית .BAKER
כף יד לילדים.
כף יד מיכנית לילדים ,משוריינת ללא כפפה.
כף יד קוסמטית.
תוספת למנגנון מיוחד לכף יד "סיירה".
כפפה שוודית.
כפפה פלסטית מתוצרת גרמניה ,אנגליה או ארה"ב.
כפפת סיליקון בעובי  15מ"מ.
וו גרמני או אנגלי.
קפיץ להרמת מרפק.
החלפת אבזמים ורצועות.
כבל קומפלט.
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נעליים ומרכיביהן
תאור פריט:
נעליים לפי מידה
הגבהה עד  3ס"מ.
מילוי פנימי קדמי.
תמיכה לטרלית/מדיאלית )קיר קשיח(.
חיזוק בסוליה לקליטת דורבן.
נעליים לפי מידת גבס
אימום גבס.
הכנה להגבהה )כולל הס"מ הראשון(.
הגבהה לפי ס"מ.
קפיץ אחורי.
גובה "צנחנים".
נעל פנימית.
מילוי פנימי )לחסר חלקי של כף הרגל(.
מפרט לנעליים לפי מידה
 .1נפח מיוחד לקליטת תשתית מותאמת.
 .2בסיס רחב למתן תמיכה.
 .3גפה מעור.
 .4ביטנת עור המאפשרת הכנסת הקשחה וחיזוקים.
 .5תשתית מותאמת לכף הרגל.
 .6מכיל בהונות ) (TOE BOXגבוה.
 .7קיר ) (COUNTERקשיח.
 .8סוליות בדרגות קושי שונות הכוללות .ROCKER
מפרט לנעליים בהתאמה אישית למשתמש ב – אביזר הליכה  HART WALKERאו דומיו
 .1מידות עומק ורוחב שונות.
 .2קירות צדדיים תומכים.
 .3דרבי עמוק.
 .4עקב מותאם להתקנת המכשיר.
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מכשירי הליכה ומרכיביהם
תאור הפריט:
מכשיר  PERONEUSאמריקאי קפיצי.
מכשיר הליכה מתחת לברך  PERONEUSפיני.
מכשיר הליכה מתחת לברך עם צירי  ,PERONEUSתנועה בקרסול.
מכשיר הליכה מתחת לברך עם ציר  PERONEUSדו-צדדי.
מכשיר הליכה מתחת לברך עם ציר תנועה בקרסול דו צדדי.
מכשיר מתחת לברך  ,PTBכולל עיבוד גבס יציקה וכו'.
מכשיר תותבת מתחת לברך.
סד אחורי  PERONEUSלפי מידת גבס ויציקת פלסטיק.
סד אחורי פלסטי לפי מידת גבס וצירי קרסול.
סד אחורי  PERONEUSמוכן ,כולל התאמה.
מכשיר מתחת לברך עם סנדל בנעל וצירי קרסול.
מכשיר הליכה מעל לברך עם ברך יציבה ללא ציר ברך.
מכשיר הליכה מעל לברך עם מושב ) TUBERללא צירים(.
מכשיר ארוך ,צירים אקסצנטרים ,מנגנון קפיצי ליישור הברך.
מכשיר ארוך ,צירי אלומיניום ,מנעול טבעת ודורבן.
מכשיר ארוך ,צירי אלומיניום ,מנעול שויצרי ודורבן.
מכשיר ארוך ,מידת גבס מנעול טבעת יציקת פלסטיק וסנדל.
מכשיר ארוך ,מידת גבס מנעול שויצרי ,יציקת פלסטיק+סנדל.
 Reciprocal gait orthosis R.G.Oהכולל:
•

שני מכשירים ארוכים .L.L.B

•

חגורת אגן  +צירי ירך+מנגנון רסיפרוקלי.

אביזר הליכה כדוגמת  Hart Walkerהכוללת:
•

 – Frameמסגרת בסיס על גלגלים,

•

 – Bracesתומכים לגפיים תחתונות ,אגן,גו ,ראש ,צירי מפרק ירך ,ברך ,קרסול.

מחזיק ברך עם צירי ברך ומנעול לפי מידת גבס.
מכשיר תותבת מעל הברך.
סד ארוך לפי מידת גבס.
מושב  TUBERכתוספת למכשיר.
ברכיית עור כתוספת למכשיר ארוך.
מוטות וצירי פלדה.
קפיץ  DORSI PULLלמכשירים.
דורבן.

נספח מס4 .

רשימת רופאים
מורשים
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נספח מס4 .
רשימת רופאים מורשים
שם הרופא

ביה"ח

מרפאות

טלפון

ד"ר י .זיו-נר

תה"ש

מרפאת שיקום אוטופדי

03-5303718

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר אופנהיים

תה"ש

מרפאת שיקום אוטופדי

03-5303718

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר א .דאיץ

תה"ש

מרפאת שיקום אוטופדי

03-5303718

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר ג .זייליג

תה"ש

מרפאת שיקום אוטופדי

03-5303718

מכשירים/נעליים

ד"ר י .דודקביץ

רבין-פ"ת

מרפאות חוץ אורטופדיה

03-9376363

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר י .פשין

אסף הרופא

מרפאות חוץ אורטופדיה

08-9779612

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר ח .טאובר

קפלן-רחובות

מרפאות חוץ אורטופדיה

09-9441664

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר מ .ורשבסקי

ברזילי-אשקלון

מרפאות חוץ אורטופדיה

08-6745341

תותבות/מכשירים/נעליים

פרופ' א .איסקוב

ביה"ח לוינשטיין-רעננה

מרפאות חוץ שיקום אורטופדי

09-7709102

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר נ .בודורגין

ביה"ח לוינשטיין-רעננה

מרפאות חוץ שיקום אורטופדי

09-7709102

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר א .פרידמן

ביה"ח לוינשטיין-רעננה

מרפאות חוץ שיקום אורטופדי

09-7709102

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר פ .סולסי

ביה"ח לוינשטיין-רעננה

מרפאות חוץ שיקום אורטופדי

09-7709102

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר ד .הרר

רמב"ם-חיפה

מרפאות חוץ אורטופדיה

04-8542764

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר ק.גולדנברג

בני-ציון-חיפה

מרפאות חוץ שיקום אורטופדי

04-8359618

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר ע .מרקוביץ

פלימן-חיפה

מרפאות חוץ שיקום אורטופדי

04-8307070

תותבות/מכשירים

ד"ר ע .צור

גליל מערבי-נהריה

מרפאות חוץ אורטופדיה

04-9107107

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר ד .שניר

העמק-עפולה

היחידה להמשך טיפול

04-6494135

תותבות/מכשירים

ד"ר ש .בוירסקי

העמק-עפולה

מרפאות חוץ אורטופדיה

04-6494112

נעליים

ד"ר ע .אלישוב

הדסה עין-כרם ירושלים

מרפאות חוץ אורטופדיה

02-6777111

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר מ .לילינג

הדסה עין-כרם ירושלים

מרפאות חוץ אורטופדיה

02-6777111

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר א .שוורץ

הדסה הר-הצופים
ירושלים

מרפאות חוץ שיקום

02-5844474

תותבות/מכשירים/נעליים

ד"ר ש .מאיר

ביה"ח אלי"ן ירושלים

מרפאות פיזיוטרפיה

02-6494246

מכשירים/נעליים

פרופ' ד .עטר

סורוקה ב"ש

מרפאות חוץ אורטופדיה

08-6400111

תותבות/מכשירים/נעליים

מורשה ל-

נספח מס5 .

רשימת בתי מלאכה מורשים
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מומלץ לוודא עדכון הרשימה באמצעות הספק החיצוני

רשימת בתי מלאכה מורשים לבניה ואספקה של תותבות,
אורטוזות ,נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו
רשימת בתי מלאכה המורשים לאספקת תותבות ,אורטוזות ונעלים
אזור מרכז

בית המלאכה

כתובת

פקס

5355857
הורדים  11א' ,סביון-גני יהודה
אורטופדיק מאסטר בע"מ
9690538
רוטשילד  ,37ראשון לציון
א.א המרכז לאורטופדיה
9255597
הרצל  , 73רמלה
א.ב שיקום אורטופדי
8919548
מושב בית יהושע
אבידן בע"מ
מוהליבר  ,2בית שחף ,יהוד ת.ד 6326424 2725
אגפים  -בוריס  ,יעקב
6121071
ביאליק  ,79רמת-גן
אורטו' ברזילי-להב
5752689
בצלאל  ,12תל-אביב
אורטודוק
9327826
מושב גת-רימון ,האילנות 43
אורטו-טק שינפלד ליאור
7430585
ששת הימים  ,45כפר-סבא 44269
אורטופדיה שיקומית
6816890
תל גיבורים  ,5בית טפר תל-אביב
אורלי אורטופדיה
9519550
סוקולוב  ,78הרצליה
אל-יה
7450305
וייצמן  ,18כפר-סבא
אייל אורטופדיה
אשר  ,32רעננה
אל נתן
5350110
קציר  ,2תל-השומר
אשד אורטופדיה
6701167
ארלוזורוב  ,5רמת-גן
אשלא אורטופדיה
5351441
דב הוז  ,26קרית אונו
אשלא תותבות בע"מ
רשב"ם  ,18בני-ברק 51601
בורר
שד' ויצמן  ,13רמת-השרון
בר-נס אורטופדיה
5012001
קראוזה  ,49חולון
ברק אורטופדיה
5346404
גאפ יצור נעליים אורטופדיות עין-גנים  ,8גני תקוה 55900
5255128
המלך ג'ורג'  ,80תל-אביב 63267
דן סימון
6162322
רבי עקיבא ) ,34בית מכבי( בני ברק
הלוי – מן
5013224
שנקר  , 27חולון
הראל אורטופדיה
6020155
פינקס  ,60ת"א ת.ד 21189
המרכז הבריאותי כף-רגל
9564238
המרכז הישראלי לאורטופדיה סוקולוב  ,78הרצליה ,ת.ד5244 .
בי.אי.
5270166
אבן גבירול  ,117תל-אביב 62038
המרכז להנעלה
מכבי  ,13תל-אביב 63293
וינברג
5281424
5038141
קוגל  ,25חולון
טאיגון מדיקל בע"מ
9098149
בארות יצחק 60905 ,
טכנו LEG
9506289
ככר המייסדים  ,4ראשון לציון
י.ד .גפים
5184329
תל גיבורים  ,5בית טפר תל-אביב
יעד אורטופדיה
מוסקוביץ' אורטופדיה
9300569
ההסתדרות  , 7מונטיפיורי  ,37פ"ת
6192233
ירושלים  ,8בני ברק
מור אורטופדיה רפואית
9567258
הדרור  , 49ראשל"צ 75289 ,
מירב -מכון אורטופדי
הרצל  ,47בת-ים 59375
מכון אורטופדי כהן
מכון כץ
דב הוז  ,13חולון 58000
אלנבי  ,83תל אביב
מרגלית
5181014
מרק-יצור נעלים אורטופדיות שד' ירושלים  ,45יפו
7460404
אלוף הנצחון  14הוד השרון 45222
נגאל אלון
אחוזה  ,158רעננה
עופר אורטופדיה
הירקון  ,307תל-אביב 63504
עטרת  -מדיפוט
6021961
9451478
הרצל  ,125רחובות 76201
פאר אורטופדיה
7679164
רוטשילד  ,57כפר-סבא 44201
פלג מכונים אורטופדיים
6346264
אליהו סעדון ,120אור יהודה )קנאור( בן
צעדים מכון אורטופדי
6165999
רוזנברג רותם מכון אורטופדי גוריון  19בני ברק

טלפון מכשור
03-5355858
03-9692454
08-9216996
09-8911032
03-6321316
03-6121070
03-5752688
03-9326601
09-7430585
03-6816920
09-9583777
09-7450305
09-7711038
03-5355033
03-6701342
03-5351002
03-6181274
03-5402879
03-5012001
03-5346446
03-5255128
03-6162322
03-5013223
03-5442113
09-9543944

תותבות
נעליים
מכ'  /תות'
תותבות
מכשירים
מכשירים/נ'
נעליים
מכשירים
תותבות
נעליים
מכשירים
מכשירים
מכשירים
תות'/מכ'/נ'
מכשירים
תותבות
מכשירים
מכשירים
נעליים
נעליים
תות' /מכ'
נעליים
נעלים /מכ'
נעלים
נעליים

03-5270166
03-5283068
03-5059987
03-9098148
03-9506289
03-6817845
03-9342575
03-6192233
03-9567163
03-6591318
03-5043235
03-6291968
03-5186138
09-7460404
09-7716508
03-6021993
08-9457907
09-7672771
03-6346263
03-6165557

נעליים
נעליים
מכשירים
תותבות
תותבות/מכש'
מכשירים
נעליים/מכ'
נעליים
נעליים
מכשירים
מכשירים
נעליים
נעליים
נעליים
מכשירים
נעליים
נעליים
מכשירים
תותבות
נעליים /מכ'

שלגיה
תפנית אורטופדיה

דיזנגוף  ,207תל-אביב 63115
הרצל  ,14ראשון לציון 75288

27

5272420
9672101

03-5220035
03-9668531

נעליים
מכשירים/נ'

אזור צפון
אורטופדיק סנטר
אורטופדיה 2000
אורטופדיה M&A
אורטופדיה אקספרס בע"מ
א.ר .אורטופדיה

פבזנר  ,4חיפה 33133
הס  ,6נתניה 42413
האשלג  ,3חיפה
בנין עואד עפיפי ,נצרת
הדקל  ,1בנין הדס ,רמת-ישי

אספלר ראובן
אשד אורטופדיה
בירו
המרכז להנעלה אורטו'
טייטלבוים
מדרך
מכון לגפיים
מכון ציון
נעלי חן
סטרייד אורטופדיה בע"מ
 1פלוס 1
עטרת-מדיפוט
רגליים
רוני אורטופדיה

יהושע טהון  ,22נתניה 42445
רח' תל-אביב  ,11חיפה
מעלה השחרור  ,23חיפה 33105
פאולוס השישי ,בנין אל-ריאד ,נצרת
מיכאל  ,24חיפה
רזיאל  ,3נתניה 42470
העליה השניה  ,14חיפה 35255
ירושלים  ,67צפת
צפת  ,4חיפה 33066
צביה ,ד.נ .כרמיאל 20129
צביה ,ד.נ .כרמיאל 20129
מאפו  ,13חיפה 34361
שד' הנשיא  ,124חיפה 34481
בן עמי  ,65עכו

8629374
8875244
8403777
6563767
0779150170
8511558
8678456
6550513
8627966
8340579
8515051
8663241
6619039
6619039
8110472
8100375
9913674

04-8629373
09-8848222
04-8403777
04-6563588
0547871341

נעליים
נעלים
תותבות
נעליים
נעליים

09-8343555
04-8511554
04-8676095
04-6550513
04-8627966
09-8825643
04-8529548
04-6923054
04-8674892
04-6743266
04-6743266
04-8256365
04-8386675
04-9913674

נעליים
תותבות/מכ'
תותבות/מכ'
נעלים
מכשירים
תותבות/מכ'
תות' /מכ'
נעליים
נעליים
מכשירים
מכשירים
נעליים
נעליים
תותבות

אזור ירושלים
אשד אורטופדיה
ח.א .אורטופדיה
נווה מעבדות אורטופדיות
נעלי ענת )שמעון יצחק(
צעד צעד

יד החרוצים  ,19ירושלים
אגריפס  11ירושלים 97355
כנפי נשרים  24גבעת שאול ,ירושלים
דוד ילין  , 53ירושלים90917 ,
שמריהו לוין  ,59קרית יובל,ירושלים

6735536
6230432
6518871
5383987
6413175

02-6735535
02-6253898
02-6535918
02-5381310
02-6435875

תותבות/מכ'
מכשירים
נעליים
נעלים
מכשירים

אזור דרום
אורטופדיה אלי
בנז'ו

מרכז אורן שכ' ד' באר-שבע 84548
אזורה מלאכה ,14/2קרית-גת 82000

6494781
6881325

08-6494781
08-6881817

מכשירים
נעליים

נספח מס6 .

טופס אשור
קבלה ומסירה
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אישור קבלה ומסירת תותבת  /מכשיר  /נעליים
 .1אני הח"מ_______________ ת.ז_________________.
רח'______________________
מאשר בזאת כי קיבלתי בתאריך_______________
בכתובת________________________
מאת הספק ____________________________ את התותבת/המכשיר/נעליים
נשוא הזמנה
מס' עבודה___________ בעל כרטיס זכאות מס' ___________
ע"ש__________________
_____________________
תאריך

_______________________
חתימת המקבל

 .2אני הח"מ_______________ ת.ז_________________.
רח'______________________
מאשר בזאת כי ביום__________________ בכתובת____________________
מסרתי את התותבת/מכשיר/נעליים למר/גב'___________________________
אשר חתמ)ה( בפני על אישור הקבלה הנ"ל.
_______________________
תאריך

_______________________
חתימה המוסר

הערה :בכל מקרה בו התותבת/מכשיר/נעליים רפואיות נמסרים לאדם שאיננו בעל
הזכאות עצמו ,יש לפרט בסוף פסקה זאת את הסיבה לאי מסירתם לבעל הזכות
עצמו ו/או את אי חתימתו על מסמך זה ואת הקרבה של מקבל
התותבת/מכשיר/נעליים רפואיות.

