
גשת בקשה למיטה רפואית מיוחדת לאנשים  ה
מיטה עם מנגנון פאולר מלא  - עם מוגבלות  

 הידראולית או חשמלית  HI-LOW -ואפשרות ל

 תיאור השירות

 רקע
 

המתמחה בייצור ושיווק של מיטות טיפולים לתחום הרפואי, הינה ספק   חברת קפל קל 
 מורשה מטעם משרד הבריאות למיטה מיוחדת חשמלית.

  -HI-LOW עם מנגנון פאולר מלא +  משרד הבריאות משתתף במימון מיטה מיוחדת
  הידראולית / חשמלית. 

 
נות לצרכים תפקודיים  מיטת יחיד במידות סטנדרטיות שמטרתה מתן פתרו  - מיטה מיוחדת •

 ו/או רפואיים למיטה זו שני מנגנונים עיקריים: 

o  אזור ראש  מנגנון המאפשר הרמת מראשות המיטה ומרגלות המיטה  -פאולר מלא(
 ורגליים(. 

o  מנגנוןHI-LOW -   .אפשרות להגבהה והנמכה של כל המיטה 
  הידראולית.מיטה שמערכת ההפעלה שלה   - מיטה מיוחדת הידראולית •
 מיטה שמערכת ההפעלה שלה חשמלית.  - מיטה מיוחדת חשמלית •

 משרד הבריאות מספק מיטות במידות סטנדרטיות בלבד, המתאימות לאנשים מבוגרים. 
 המשרד אינו מאשר מיטות לתינוקות וילדים קטנים. 

 
 המחלקות למחלות ממושכות ושיקום.  - לשכות הבריאות השירות ניתן לציבור באמצעות

 
פיו מתבצע התהליך הינו חוזר  -להלן מופיעים עיקרי התהליך. הנוהל המחייב בנושא, ושעל

( באם  01/2014) pdf מסמךאישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות :מינהל רפואה
 יש סתירה בין הנאמר להלן לבין הנוהל, יתבצע התהליך בהתאם לנוהל.

 

 הזכאות ? שים את מ אז איך ממ
 :תהליך מימוש הזכאות

  :שלב ראשון

  :מהאפשרויות הבאות באחד  קפל קלאת טופס הזכאות יש לשלוח לחברת 

 08-9333035א. באמצעות פקס 

  Info@kapelkal.co.il ב. בדוא"ל

 052-3924423ג. בצילום וואטסאפ לטל' נייד: 

 פרטי איש הקשר והכתובות מעודכנים ונכונים, אנו ממליצים לוודא כי 

 1שלוחה   072-3944863טופס הגיע לחברתנו באמצעות טלפון בנוסף, יש ולוודא שה

 . 4392754-072או 

https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/departments_chron_ill.aspx
https://www.health.gov.il/hozer/mr01_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr01_2014.pdf


  

 שלב שני:

 עם קבלת האישור לזכאות, נלווה אותך בכל התהליך לקבלת הציוד במהירות האפשרית.

  ונעדכן אתכם לגבי מועד אספקה

 HOB-852 דגם מלא עץ בחיפוי מלא פאולר אשפוז מיטתל

 

 ?מי זכאי לסיוע
 

  מיטה עם מנגנון חשמלי
אנשים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים לקום משכיבה לישיבה באופן עצמאי וגם אינם 

יוכלו להגיע   מסוגלים לעבור מהמיטה לכיסא וחזרה ואשר באמצעות מיטה חשמלית 
 לעצמאות מירבית במעבר בין המיטה לכיסא ומשכיבה לישיבה.

מתבצעות  ( ADLם )למיטה חשמלית זכאים גם אנשים סיעודיים אשר רוב פעולות היומיו
 במיטה והמטפל העיקרי בהם הוא בן משפחה מבוגר )בגיל הזקנה(.

 
  מיטה עם מנגנון הידראולי

אנשים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים לקום משכיבה לישיבה באופן עצמאי ואף אינם 
 מסוגלים לעבור מהמיטה לכיסא כלל ואשר זקוקים לעזרת מטפל לביצוע פעולות אלו.

ים אשר מרותקים למיטה וחלק גדול מתפקודי היומיום כגון: הלבשה, רחצה ו/או  בנוסף אנש
  הטיפולים הרפואיים, נעשים במיטתם.

 
ידי הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות ובהתאם לנוהל -אישור סופי לזכאות נקבע על
 אישור מכשירי שיקום וניידות.

 
 

 שיעור המימון של משרד הבריאות
 

ידי משרד הבריאות לגבי כל -מן המחיר שנקבע על 90%היא  משרד הבריאותהשתתפות 
 . 10%מכשיר ניידות. השתתפות התושב היא 

 
אישור הזכאות למכשיר, מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור טרם רכישת המכשיר ולא 

  בדיעבד. 
 

 במשרד הבריאות. ההמורש הספקחברת קפל קל רכישת המכשיר תתבצע באמצעות 
 

 לאתר של משרד הבריאות
https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/MedicalBed.aspx 

https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/MedicalBed.aspx

