
 
 

 פיזיותרפיה משרד הבריאותלהמחלקה הארצית 

פועלת לקדם את איכות הטיפול בפיזיותרפיה המחלקה הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות 
 בישראל.

והפיזיותרפיסטים  , שירותי הפיזיותרפיהקידום מקצוע הפיזיותרפיהלהמחלקה פועלת לפיתוח ו
 בהתבסס על חוקים, תקנות, חוזרים, נהלים והנחיות ובאמצעות איתור צרכים חדשים.  בישראל

פועלת ולשירותי הפיזיותרפיה ולעבודת הפיזיותרפיסטים  םנהליהמחלקה קובעת סטנדרטים ו
 .הטמעתם באמצעות פיקוח ובקרה מקצועיתל

 :נהלים וחוזרים אלה מפורסמים באתר המחלקה הארצית לפיזיותרפיה

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/physiotherapy/Pages/default.as

px 
 

  :במערכת הבריאותבישראל שירותי הפיזיותרפיה 

 פיזיותרפיה באשפוז ובקהילה בהפניה רפואית או בפנייה עצמיתבמערכת הבריאות ניתנים שירותי 
 .)גישה ישירה(

, ילדים  םשירותי פיזיותרפיה באשפוז ניתנים בכל בתי החולים: כלליים, שיקומיים, גריאטריי
 ובריאות הנפש. 

  ובבית המטופל. במתקני קופות החולים הפזורים ברחבי הארץ ניםפיזיותרפיה בקהילה ניתשירותי 

 :מסגרות נוספותבבישראל ירותי הפיזיותרפיה ש

בנוסף למסגרות השייכות למערכת הבריאות ניתנים שירותי פיזיותרפיה במסגרות נוספות, ביניהן: 
, מסגרות טיפול ייעודיות לאנשי מסגרות מטעם משרד הרווחהמוסדות במערכת החינוך המיוחד, 

 מסגרות פרטיות.ומערכת הביטחון )משרד הביטחון וצה"ל(, מרכזי יום ברשויות המקומיות 

שירותי פיזיותרפיה להם זכאים מבוטחי קופות החולים )סל שירותי הבריאות( קבועים בחוק ביטוח 
מוגדרת בעקרונות היסוד לחוק, חובת מתן שירותי פיזיותרפיה   .(1994 –התשנ"ד בריאות ממלכתי )

 (.5)א'( ) 6בפרק ב', סעיף 

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Bituah_01.pdf  
 

 פעילות הפיזיותרפיסטים בהתאם לחוק:

 :וביניהם בהתאם לחוקיםהפיזיותרפיסטים בישראל פועלים 

  https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_01.pdf           - חוק זכויות החולה

   - חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 https://www.health.gov.il/legislationlibrary/mikzoha_01.pdf  
 לקוד האתי המקצועיבהתאם ו

 http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Kod_Eti_2018.pdf 
 

 

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/physiotherapy/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/physiotherapy/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Bituah_01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_01.pdf)
https://www.health.gov.il/legislationlibrary/mikzoha_01.pdf
https://www.health.gov.il/legislationlibrary/mikzoha_01.pdf
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Kod_Eti_2018.pdf
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Kod_Eti_2018.pdf


 
 
 

 :בקבלת טיפול בפיזיותרפיה כדאי לשים לב לזכויותיך

  מומלץ לוודא כי למטפל יש תעודת מקצוע בתוקף ממשרד הבריאות 

https://practitioners.health.gov.il/Practitioners/10               

 לאחר קבלת הסכמת המטופל כמפורט בחוק זכויות החולה ]סעיף רק ל בפיזיותרפיה יינתן וטיפ
13 .] 

  חוק זכויות מטופל זכאי לכך שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו יהיה נוכח בעת קבלת טיפול[
 .א[6סעיף החולה 

 היא הגוף המסייע לציבור במימוש זכויות  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי נציבות קבילות הציבור
 :לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissi

bility/Pages/Public_Complaints_Commission.aspx  

 לטיפול בתלונות ודרכים כללים למניעת פגיעה והטרדה מינית במהלך טיפול רפואי  נקבעו
 :בנושא

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mk06-

2021/he/files_circulars_mk_mk06_2021.pdf 
 

 פי צרכיהם -משרד הבריאות, פועל לאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל שירותי בריאות על
 באופן שוויוני ומכובד, תוך קידום הנגישות והזמינות של שירותי הבריאות.

 

 

 מידע נוסף:

הטיפול במערכת על מידע כללי ומידע מפורט על מקצוע הפיזיותרפיה ושירותי הפיזיותרפיה, 

  :ניתן לקבל באתר משרד הבריאות הבריאות

 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health/govil-landing-page 

 *5400 'ל הבריאותקו' והמידע  השירות ניתן לפנות גם למוקד

https://www.gov.il/he/Departments/General/health_call_center 
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