
        "ציוד ומכשור שיקומי סיעודי "    

 ת בתפקוד היומיומי , כמו כןת פיסיי מיועד לאוכלוסייה בעלת מוגבלוציוד שיקומי וסיעוד

 לאנשים המשתקמים במסגרת הבית. 

אדם בביתו בלהקל על טיפול  ו אימכשור מתאים עשוי לאפשר לאדם לתפקד באופן עצמ

 ובמסגרות השונות. 

, מיטות, ומקלחת  ,מקלות הליכה , כיסאות גלגלים , כיסאות לשירותים הליכוניםסוגי ציוד : 

 מזרוני אוויר להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ, מנופים , אמצעי עזר ובטיחות ועוד.

ציוד הנדרש לצורכי אותה המשאילים לאנשים העמותות וגופים בקהילה ארגונים ,  קיימים

שאלת מיטה או מנוף ה בחלק מהציוד כמובאופן מידי  נתח ניתההשאלה לא בהכר אוכלוסייה .

 ועוד. 

ויש מושאל תמורת פיקדון בלבד והפיקדון מוחזר בעת השבת המכשור המכשור והציוד חלק מ

   שדורש השתתפות כספית של המשפחה. ציוד 

לצורכי מותאם , הסיוע  הייהפנב צורך ללא ע"י המשפחות  העמותות נעשארגונים או הפניה ל*

 . המטופל

חלקה לצרכים מיוחדים ביותר יש לפנות למ המיועדים יםאביזרים רפואימכשור ולרכישת  *

ע"י הפנייה והמלצה של המרפאות  תינעש, הפניה למחלות כרוניות ממושכות בלשכת הבריאות 

 בקהילה.

 הבריאות :  לשכת אופן הגשת הבקשה ל

בנוסף לחוות דעת , יש צורך לפנות לרופא/אחות המרפאה לצורך קבלת מידע רפואי סיעודי  

 פיזיותרפיסטית / מרפא בעיסוק ביחידות הטיפול במרפאות. 

ע"י קופ"ח או המסמכים יוגשו צילום תעודת זהות ופרטי חשבון בנק. את סמכים מצרפים למ

 בפקס או באופן אישי בשעות קבלת קהל.  ,בדואר התושב עצמו 

 ע"י משרד הבריאות בלבד.  רק האישור הסופי יתקבל

ה' -הסניף פועל בימים א'. "יד שרה " ארגון פועל סניף של לידיעת הציבור בביה"ח כאן 
-10:00 . בימי ו' שעות הפעילות הן16:00-18:00ד' גם בשעות -ובימים א' 10:00-14:00 בשעות
 . 04-6204444 -טל. 12:00

 
 



 סניפים נוספים של יד שרה :

 שעות קבלה טל/פקס כתובת אזור

א', קניון גני  7הפרדס  חדרה

ב'  בית  הדרים קומה

 אליעזר

 

 04-6204444: טלפון
 04-6201281:פקס

 09:00 -12:00ה' -א'
 18:30-16:30ה' -א'

 09-8303400טלפון:  8 איכילוב נתניה
 09-8841635פקס: 

 09:00-18:30 ה'-א'
-09:00ו' וערבי חג: 

12:00 
, 124שדרות הרצל  ירושלים

  ויינברג תיקרי

 

 02-6444455טלפון:

 02-6444460פקס: 

 08:30-19:00ה': -א'

-08:30ו' וערבי חג: 

12:00 

, שכונת 31דוד המלך  חיפה
 נווה דוד, חיפה

 

 04-8381704טלפון: 
 04-8375312פקס: 

 

 8:30-18:00א', ה': 
 8:30-12:30ד': -ב'

16:00-18:00 
-8:30ו' וערבי חג: 

11:00 
 

 

 הבריאות:  לשכתממושכות כרוניות המחלקות למחלות 

 שעות קבלה מס' פקס כתובת אזור

 04-6323958 17יפה -רחוב הלל חדרה 

02-6474820 

 13:00 - 09:00 ה ,א

 קריית ים-פלשדרות  חיפה 

 א' 15 הממשלה

 15:30 - 11:30 א 02-6474817 

 12:30 - 08:30 ה ,ד

 12:00 - 08:00 ג ,א 02-5310014  86רחוב יפו  ירושלים

 17:00 - 13:00 ב 647481102- 23רחוב ויצמן  נתניה

 12:00 - 08:00 ד

 12:00 - 08:30 ד ,ב 4-64748460 113רחוב  נצרת 

 15:30 - 12:30 ב 647484502- 4רחוב ירושלים  עפולה

 12:00 - 08:30 ה

 08:00-14:00א,ג,ד  02-6474813 31רחוב אחד העם  תקווה-פתח

 08:00-11:30 א,ב,ד 02-6474802 12רחוב הארבעה  אביב-תל

  http://www.health.gov.ilלשאר האזורים יש להיכנס לאתר של לשכת הבריאות 

 

 . ת באתרים השונים באינטרנט צאמנלהשאלת ציוד רשימה של עמותות 

http://www.health.gov.il/

