




 תמן - תוצרת ישראל
וגאווה כחול לבן

שלום לכם חברים יקרים,
חברת תמן שמחה לברך את כל באי אביליטק.

בני  ואת  אתכם  לברך  זו  הזדמנות  לנצל  נשמח 
משפחותיכם בבריאות שלמה אושר והצלחה.

תמן ממשיכה להתפתח ולגדול ולפתח מוצרים חדשים 
לרווחת ציבור הנכים ובני משפחותיהם.

רצפה,  מונמכת  קרניבל  קיה  האחרונים:  בפיתוחים 
תוצרת כחול לבן וגאווה ישראלית.

מסך מגע דור שני  ופיתוח דור שלישי לרובוט.
פיתרון נוסף לציבור הנכים הוא ג'יפ/רכב פרטי בשילוב 
במחלקת  בהרחבה,  פרטים  נשלף,  וכסא  רובוט  של 

השיווק של תמן.

מנכ"לי תמן
משה אופק ועדי אדלר

תמן מרכז: רח' הטוחן 2 קיסריה • תמן צפון:  רח' החרמש 58 חיפה • תמן דרום: רח' תוצרת הארץ 1 באר שבע • תמן הסעים: ליד "חצר נצר" נצר סירני
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בחרתי ללכת מחדש
הפתרון האולטימטיבי לסיוע בהליכה לאחר אירוע מוחי, טרשת נפוצה ושיתוק מוחין

מכשיר ממוחשב לטיפול בצניחת כף רגל – 
משפר את שיווי המשקל ואיזון הגוף, 

מייעל את ההליכה ומקדם את אורכה ומהירותה

מפעל וקליניקה בצפון: רח' הנפח 34 כרמיאל | מרכז: הרצליה, בית הנדיב, רח' הנדיב 71 | חיפה: רח' הקורנס 21, צ'ק פוסט

מיכאל אלכסנדר, 
מייסד סטרייד אורטופדיה

היומיומית  הפעולה  ישראלים,  אלפי  עשרות  עבור 
והפשוטה כל כך של הליכה ממקום למקום, היא אתגר 
כמעט בלתי אפשרי. אנשים הסובלים מנזק לאחר אירוע 
נוספות  ומחלות  מוחין  שיתוק  נפוצה,  מטרשת  מוחי, 
הפוגעות בתפקוד המוח, מתקשים במקרים רבים ללכת – 
שכן המוח אינו מעביר לרגליים את הגירוי החשמלי הנדרש. 
עד כה, הפתרון למטופלים מסוג זה היה סדים גדולים 
ומסורבלים, המותקנים על הרגל; אך התפתחות הטכנולוגיה 
הגיעה גם לתחום זה, וכיום, מכשיר מהפכני אחד מאפשר 
לחולים הללו לשוב וללכת באופן קל ופשוט הרבה יותר – 

מבלי להזדקק לאביזרים מסורבלים. 
זהו מכשיר ה-L300Go של Bioness – חברה ישראלית 
שנמכרה לחו"ל בזכות מוצריה המהפכניים, אך מוסיפה 
לפעול בישראל. "המכשיר הוא מעין רצועה המותקנת 
מתחת לברך, ועליה יש קופסה קטנה – שהיא מחשב 
מייסד סטרייד  מיכאל אלכסנדר,  דבר", מסביר  לכל 
אורטופדיה המשווקת את המכשיר. "המחשב הזה לומד 
את ההליכה של כל מטופל ומטופל, ומניע את הגפה בהתאם 
לצורך – באמצעות גירוי חשמלי, המחליף את הגירוי שאמור 

להגיע מהמוח.
"המכשיר מתאים את עצמו לפעילות של המטופל, בלי 
שום צורך בכפתורי בקרה ושליטה. כשהאדם יושב בסלון 
על הספה, המכשיר פשוט מפסיק לעבוד. כשהוא קם והולך 
לעבר המקרר, המכשיר מכניס את עצמו לפעולה. מאחר 
שמדובר בגירוי חשמלי המועבר ישירות לרגל, ולא באביזר 
חיצוני כמו סד – השיקום מהיר הרבה יותר, והמטופל משיב 

לעצמו את כושר ההליכה באופן יעיל יותר".

הפיתוח הטכנולוגי 
שמחזיר למשותקים 

את היכולת ללכת
רצועה המותקנת מתחת 
לברך ועליה מחשב זעיר, 
מעבירה לרגל את הגירוי 
החשמלי הדרוש, במקום 

זה שאמור להגיע מהמוח – 
ומאפשרת למטופלים לשקם 

את ההליכה במהירות

אורטופדיה  בטכנאות  המתמחה  אלכסנדר,  לדברי 
(אורתוטיקה), כולל לימודים במכון לואיס בתל השומר, 
וכן התמחות באוניברסיטת טמפל, פילדלפיה בתחום כף 
הרגל והקרסול, "המכשיר ידידותי ביותר – קמים בבוקר, 
מדליקים את הרצועה, וזהו. לא צריך להתעסק איתה יותר, 

והיא נהפכת לחלק בלתי נפרד מהחיים.
"מאחר שמדובר ברצועה המותקנת מתחת לברך, היא לא 
מגבילה את המטופל בלבוש. אפשר ללכת איתה יחפים, 
בבית או בחוף הים, אבל גם לנעול את הנעליים היפות 
כשיוצאים בערב לקונצרט – מה שלא מתאפשר במכשור 

האורטופדי המסורבל (סדים)".
"המכשיר שינה לי את החיים לגמרי", מעיד גבי דובדבני, 
 L300Go-הסובל משיתוק מוחין. "ברגע ששמו לי את ה
פתאום התחלתי ללכת". גם סנדרה כץ, שסבלה מאירוע 
מוחי, מספרת כי לפני התקנת המכשיר, "בהרבה מאוד 
מצבים לא הייתי מסוגלת ללכת. כשעשיתי את הפסיעה 
הראשונה עם המכשיר – פרצתי בבכי. בפעם הראשונה אני 
מסוגלת ללכת. אני מסוגלת להרים את הרגל, ולעשות את 

הפסיעה הנכונה, בלי ליפול".



הדגמות ושירות בבית הלקוח בכל הארץ
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יעוץ והכונה 
לנכים

שרותי חילוץ
והצלה

שירות
24 שעות



03-6500987החרש 3, חולון
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השכרה
מחירים כולל מע”מ למשתמש יחיד

120 ₪ ליום יום אחד
100 ₪ ליום 2-3 ימים
90 ₪ ליום 4-7 ימים
70 ₪ ליום 8-14 ימים
60 ₪ ליום 15-21 ימים
50 ₪ ליום 22-31 ימים
40 ₪ ליום 32 ימים ומעלה

הנחה מסחרית למדריכי טיולים וחברות תיירות

אפשרות
לקלנועית
עם בקר
לשבתות 

וחגים



פתרונות רפואיים לשיפור איכות חיים

מגוון מוצרים איכותיים לטיפול ביתי ולשיפור איכות החיים
ייעוץ והתאמה אישית עד בית הלקוח

מגוון כיסאות גלגלים
מהחברות המובילות בעולם

מוצרי ספיגה 
איכותיים למבוגרים

תותבות גפיים מתקדמות
לפלג גוף עליון ותחתון

פתרונות לטיפול 
ומניעת פצעי לחץ

מיטות סיעודיות
בטיחותיות ומעוצבות

לייעוץ והתאמה
צרו קשר בטלפון: 09-7620000

www.chemitec.co.il בקרו באולם התצוגה שלנו: הבנאי 6, הוד השרון
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136 לנכים	 מכוניות אבזור - א.צ.מ
107 איי	 איי אטוייזור
135 שיקום	 איי.טי.
116 ריו	 פו איזי
133 תעמל	 אלקטרה
117 טכנולוגיות	 אשכול
124 ומתחרשים	 שמיעה כבדי ארגון בקול
102 נגישות	 טכנולוגיות גל-קל
106 שמיעה	 מכשירי גל
138 יציב	 גלגל
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איזי פור יו
מושב קדרון

טלפון: 08-9203070
info@ez-4u.co.il :דוא"ל

www.ez-4u.co.il :אתר
מנכ"ל: שחר הלל

תיאור השירותים / המוצרים:
מוקד מקצועי, אמין ואטרקטיבי להספקה והכוונה 

של מוצרי ניידות ועזרי שיקום, ייבוא ושיווק של 
קלנועיות, כסאות גלגלים ומנועי עזר לכסאות 

גלגלים. הדגמה ושרות בבית הלקוח.

אלקטרה תעמל – מעליות ביתיות 
ומעלוני נגישות

קבוץ מזרע
טלפון: 04-6429727
פקס: 04-6429311

moshere@electra.co.il :דוא"ל
www.taamal.il :אתר

מנכ"ל: איתן זעירא
מנהל שיווק: משה רווח

תיאור השירותים / המוצרים:
תכנון יצור שרות והתקנה של מעליות ביתיות 

לבתים פרטיים, וילות, קוטג'ים חיבור בין קומות 
במגדלי דירות ועוד. כל פתרונות המעלונים 

לנגישות  מעלוני משטח וכיסא על מדרגות, 
מעלונים אנכיים בתוך פיר וללא פיר על פי כל 

התקנים.

אשכול טכנולוגיות go1 קלנועיות 
וכיסאות ממונעים

בן זאב 4 ראשל"צ
טלפון: 054-7404903, 050-6870873   0772-194194

פקס: 03-5423735
go1@go1.co.il :דוא"ל
www.go1.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי אמינוב
רכז נגישות: אבי אמינוב

תיאור השירותים / המוצרים:
מתן פיתרונות ניידות ממונעים ע"י קלנועיות 
וכיסאות ממונעים, מנועי עזר, מנופים לרכב. 

התאמה  בבית המטופל לבחינת תפקוד אישי, 
דלתות ומעברים צרים, מעלית, רכב משפחתי. 

פיתרון מחדר השינה ועד הסופר. מכירה החלפה, 
השכרה, תיקונים.

ב
בקול – ארגון כבדי שמיעה 

ומתחרשים )ע"ר(
שדרות יד לבנים 13, ת"א

טלפון: 03-5257001
פקס: 03-5257004

info@bekol.org :דוא"ל
www.bekol.org :אתר

מנכ"ל: ורדית דנציגר
תיאור השירותים / המוצרים: 

בקול, הינו הארגון המייצג של האנשים כבדי 
השמיעה בישראל, חותר ופועל להעצמה, שוויון 
הזדמנויות ושילובם של האנשים כבדי השמיעה 
בישראל, בכל תחומי החיים, כך שכל איש ואישה 

כבדי שמיעה בישראל יוכלו למצות את כישוריהם, 
בכל תחום, על פי נטיות ליבם. העמותה  פועלת 

בפריסה ארצית באמצעות קידום חקיקה וסינגור, 
קידום נגישות, מתן מידע ותמיכה, הסרת מחסום 

הבושה ועידוד אנשים כבדי שמיעה להתמודד עם 
המגבלה.

ג
גל מכשירי שמיעה בע"מ

זמנהוף 32 ת"א )ירושלים, רעננה(
טלפון: 03-5280937
פקס: 03-6204962

Tanya@gal-ear.co.il :דוא"ל
www.gal-ear.co.il :אתר

מנכ"ל: גבריאל רוט
מנהל שיווק: טניה נגר

תיאור השירותים / המוצרים: 
מכשירי שמיעה תוצרת HANSATON  גרמניה.

אלו מכשירי השמיעה המתקדמים ביותר בעולם 
ובנוסף בעלי טכנולוגיה בטעינה אלחוטית.

משווק בבלעדיות על ידי חברת גל מכשירי שמיעה 
לישראל.

בנוסף למכשירי השמיעה הקונבנציונליים חברת 
גל מייבאת באופן בלעדי לישראל את מכשירי 
השמיעה במשקפיים תוצרת BHM אוסטריה 
ומכשירי השמיעה בעגילים בהתאמה אישית 

ומיוחדת.
ביקורי בית - שירות מיוחד על ידי מומחה שמיעה 

אשר מגיע עד לבית הלקוח, מיועד ללקוחות 
שאינם יכולים להגיע אלינו לסניפים, השירות כולל 

בדיקות שמיעה ויעוץ למכשירי שמיעה בבית 
הלקוח.

טיפול בטיניטוס )רעשים באוזניים( – בעזרת טיפול 
הTRT העולמי אנחנו עומדים על הצלחה של 84%
בטיפול בטיניטוס. ועוד המון טכנולוגיות מהפכניות 

ביבוא בלעדי ובהתאמה אישית.

א
א.צ.מ. אבזור וציוד מכוניות בע"מ

צלע ההר 4 מודיעין 
טלפון: 03-5581555
פקס: 03-5502371

atm@atm-il.com :דוא"ל
atm-il.com :אתר
מנכ"ל: אייל מלמן 

מנהלת שיווק: אורלי כהן )יריב( 052-5253981
תיאור השירותים / המוצרים:

א.צ.מ. החברה המרכזית לאיבזור וציוד מכוניות 
לנכים מוסעים ונוהגים. החברה מתמחה במתן 

פתרונות איבזור נרחבים לאוכלוסיית הנכים ומלווה 
את הנכה בכל התהליך מול המוסדות השונים.

איי.טי. שיקום בע"מ
סמטת הלבנון 38, גבעת כח

טלפון: 03-5502020
פקס: 03-5585824

info@atst.co.il :דוא"ל
www.atst.co.il :אתר

מנכ"ל: צפריר צדוק
מנהל שיווק: אבי מצליח

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייבוא שיווק והתאמת מגוון אביזרי שיקום ומכשור 

רפואי. 
מעלוני מדרגות נגישון וזחליל.  •

כסאות גלגלים קלי משקל, ממונעים, טיולון   •
HOGGI וכסאות רחצה, 

כריות ישיבה ומזרנים למניעת פצעי לחץ •
ROHO TEMPUR

EASYSTANDעמידון לכל גיל •
מנופים סיעודיים רצפתיים, העמדה ותקרתיים. •

מכשירי אימון אקטיבי פסיבי ואליפטיקל מדמה  •
הליכה.

DST – מדרגות דינמיות  •
מיטות סיעודיות  •

טופקלוז'ר – טכנולוגיה כירורגית לסגירת פצעים  •
קשיי ריפוי.

אטוייזור
השייטת 11, נס-ציונה
טלפון: 054-4489134

contact@atvisor.ai :דוא"ל
www.atvisor.ai :אתר

מנכ"ל: מורן רן 
מנהל שיווק: ענת שריר אלפרין

תיאור השירותים / המוצרים:
אטוויזור )Atvisor( פלטפורמה דיגיטלית לאיתור 

ולהתאמת עזרים לאנשים עם מוגבלויות ולבני 
הגיל השלישי והרביעי. מנוע חיפוש חכם, תומך 
החלטה מקצועית, לומד צרכי הלקוחות, מאתר 

ומאפשר רכישה של המוצרים המתאימים ביותר.

מציגים 2019 אינדקס
אביליטק



 ז
זמיר טכנולוגיות לנגישות

לח"י 31 בני ברק
טלפון: 03-6036010

info@zamir.cc:דוא"ל
www.zamir.co.il :אתר

תיאור השירותים / המוצרים:
זמיר בית של נגישות , רעיונות המייצרים מציאות 

חדשה במקרים שבהם אין פתרונות בנמצא.
החברה נותנת פתרונות ושירותים לאנשים עם 

מוגבלויות על ידי המצאת פיתוחים  למוצרים 
חדשים, טכנולוגיות ייחודיות ופטנטים עולמיים תוך 

התאמה על פי דרישה אישית. 
בנוסף, לחברה מוצרי מדף לגיל הרך, מוצרי חילוץ 

והצלה וכן מנועים לכסאות גלגלים.

ח
ח.ב.א סוכנויות בע"מ

כינרת 13 בני ברק
טלפון: 03-6722226
פקס: 03-6722193

www.hba.co.il :אתר
מנכ"ל: מנואל בר - גיל

מנהל שיווק: יובל לוי
תיאור השירותים / המוצרים:

מתן פתרונות ורובוטיקה מתקדמים לתחומי 
הבטחון , תעשייה ועזר.

HBA מספקת זרוע רובוטית קלת משקל ותפעול 
המאפשרת עצמאות לבעלי צרכים מיוחדים

ומגוון נוסף של מוצרים ופתרונות עזר לאוכלוסיה זו.

ט
טוטאלי אינטראקטיב

קיבוץ שפיים  
טלפון: 09-7717731

info@totallyinteractive.co.il :דוא"ל
www.totallyinteractive.co.il :אתר

מנכ"ל:  ארז נוקד
תיאור השירותים / המוצרים: 

טוטאלי אינטראקטיב - פתרונות טכנולוגיים 
ואינטראקטיביים, טוטאלי אינטראקטיב מתמחה 

בפיתוח ושיווק מוצרים אינטראקטיביים המשמשים 
ללמידה, טיפול ושיקום מעולם אחר והכל תוך כדי 
חווית משחק מהנה וקסומה המתאימה לכל לגיל 

ורמה.

ה
הידרופיקס פתרונות ניידות

כתובת: ענבר 7, א.ת. סגולה, פתח-תקווה
טלפון: 03-9243535
פקס: 03-9243662

info@hydrofix.co.il :דוא"ל
www.hydrofix.co.il :אתר אינטרנט

מנכ"ל: דניאל מור
מנהלת שיווק: נטלי רטן

תיאור השירותים/המוצרים: 
חברת הידרופיקס מתמחה בהסבה והתאמה של 

רכבים לנהיגה ולהסעת נכים. החברה מספקת 
פתרון כולל תוך התאמה אישית המאפשר ניידות 

ועצמאות לנכים ולמשפחותיהם וכן ליווי אישי 
והכוונה בכל תהליך רכישת הרכב ואבזורו. 

המרכז הישראלי לאיכות חיים, ציוד 
סיעודי ושיקומי בע"מ

צומת כפר חסידים, מתחם תחנת הדלק "סונול"
טלפון: 1700-500-780
פקס: 1700-500-481

  info@iqlc.co.il :דוא"ל
www.iqlc.co.il :אתר

מנכ"ל: רועי אפרת
תיאור השירותים / המוצרים:

יבוא שווק והתאמת פתרונות לנכים מאירופה 
ומארה"ב, ביניהם כסאות ממונעים, כסאות גלגלים 

אקטיביים מקרבון ומאלומיניום, כסאות גלגלים 
קלי משקל וכסאות שיקומיים עם הטיה מרחבית, 

כסאות גלגלים להעמדה, מיטות חשמליות ביתיות 
ומוסדיות, מנופי העברה, עזרים להושבה נכונה 

ולמניעת פצעי לחץ, מעלוני מדרגות ניידים, כסאות 
ועזרים לשירותים ורחצה, עזרי הליכה וכו'.

העיקר הבריאות 2017 בע"מ
אדמונית 1 א' מודיעין
טלפון: 072-2159090
פקס: 072-2740509

info@bari-p2.co.il :דוא"ל
www.bari-p2.co.il :אתר

מנכ"ל: ירון גונדא
תיאור השירותים / המוצרים:

אתר העיקר הבריאות www.bari-p2.co.il הינו 
קניון וירטואלי שכל כולו בריאות. באתר תוכלו 

למצוא מגוון רחב של מוצרים שיקלו עליכם 
בתפקוד ובהתנהלות היומיומיים, וכן מוצרים 

המיועדים להקל ולסייע במקרים של מחלות 
ממושכות או תאונות, חלילה.

גל קל – טכנולוגיות נגישות בע"מ
גלוסקא 3 ראשון לציון

טלפון: 03-9511223
פקס: 03-9612179

office@gal-kal.co.il :דוא"ל
gal-kal.co.il :אתר

מנכ"ל: חגי מאן
מנהל שיווק: יוש דניאל

תיאור השירותים / המוצרים:
החברה עוסקת בייבוא, ייצור והתאמת  מוצרי 

שיקום וניידות כבר מעל 25 שנה. המוצרים 
שבהם אנו מתמחים : כיסאות רחצה, כיסאות 

גלגלים , כיסאות ממנועים, הליכונים, עמידונים, 
מיטות ומנופים. בין הספקים איתם אנו 

Berollca, Ormesa :עובדים ניתן למצוא את
PrimeEngineering, SunriseMedical

גלגל יציב
אדום 23 פארק תעשיות כנות

טלפון: 1700-55-77-44
פקס: 08-8694456

galgalyaziv@gmail.com :דוא"ל
www.galgalyatziv.co.il :אתר

מנכ"ל: חגי מנדלוביץ
מנהל שיווק: עידית בר

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברתנו מייבאת, מייצרת, משווקת ומעניקה 

 ,SOLAX שירות לקלנועיות. יבואנים בלעדיים של
קלנועיות מתקפלות חשמלית עם שלט, קלנועיות 

זוגיות, כסאות גלגלים, מנופי הרמה לרכב, אביזרים 
וציוד רפואי.

גלים
מושב אמץ ד.נ.חפר

טלפון: 072-2116000
פקס: 072-2507879

galimg@012.net.il :דוא"ל
www.galimimport.com :אתר

מנכ"ל: מוסקוביץ דוד
מנהל שיווק: פריווה איציק

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת גלים מציעה פתרונות נגישות מקצועיים, 

ברמה הגבוהה ביותר לאנשים פרטיים, גופים 
ציבוריים ומוסדיים, בכל רחבי הארץ.

את הזחליל שלנו לסוגיו, תמצאו בבתי ספר, בתי 
מלון, עיריות ועוד בכל הארץ.
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מטרו מוטור שיווק )1981( בע"מ
עתיר ידע 18 כפר סבא

טלפון: *9901
metro@metro.co.il :דוא"ל

http://www.kalnoit.com :אתר
מנכ"ל: מר גדי אבירם

מנהל שיווק: הגר ברזילאי 
תיאור השירותים / המוצרים: 

מטרו מוטור מפיצה ומשווקת את קלנועית אפיקים 
החברה הגדולה והוותיקה בישראל. קלנועית אפיקים 
מציעה פתרון ניידות נוח, קל, בטוח ומשתלם לכל גיל 

ולכל צורך. המגוון הרחב של דגמי קלנועית אפיקים 
משלבים חדשנות, אמינות, מחירים נוחים ושפע 

של אביזרים משלימים - מבטיחים לכל אחד ואחת 
חופש, ביטחון והנאה מרביים, המרכיבים ביחד איכות 

חיים.

מילבת )עמותה(
ביתן 23 א' בית החולים שיבא, תל-השומר

טלפון: 07-222-30-007
פקס: 03-5357812

milbat@netvision.net.il :דוא"ל
www.milbat.org.il :אתר

מנכ"ל: נחמן פלוטניצקי
מנהל שיווק: אבי רבינוביץ

תיאור השירותים / המוצרים:
עמותת מילבת מספקת מכלול שירותים בתחום 

טכנולוגיה מסייעת לשיפור התפקוד, הנגישות 
והבטיחות של אנשים עם מוגבלות וקשישים: ייעוץ 

וליווי מקצועי לבחירת האביזרים המתאימים מהארץ 
ומהעולם, פיתוח אביזרים ייחודיים ומרכז התנסות.

מיקיטה
טלפון: 054-3006218

einavbesser@gmail.com :דוא"ל
www.mikitafashion.com :אתר

מנכ"ל: עינב בסר
תיאור השירותים/מוצרים:

אפנה עכשווית נגישה לנשים ולגברים. כל הפריטים 
ב mikita מעוצבים כך שיהיה קל ונח יותר ללבוש 

אותם, הן מבחינת הגזרה והן מבחינת אפני הלבישה 
)לדוגמא: כפתורי מגנטים במקום כפתורי רכיסה, 

מכנסיים עם רוכסנים בצדדים ועוד(.

נ
נבולייף

מושב גבעתי
טלפון: 052-5010432, 053-3060694
info.nevolife@gmail.com :דואל

/https://www.nevolife.co.il :אתר
מנכ"ל: גולן לוגשי 

תיאור שירותים/ מוצרים:
ציוד נגישות וקלנועיות 

מ
מ. שלו

טלפון: 050-4538732
פקס: 03-5506577

mshaleveg@hotmail.com :דוא"ל
www.mshalev.co.il :אתר

מנכ"ל: משה שלו
מנהל שיווק: משה שלו

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייבוא, פיתוח, ייצור ושיווק של פתרונות ומוצרים מיוחדים 

למבוגרים ולילדים מיוחדים.
משולחנות מתכווננים, ידנית או חשמלית, ניידים או 

צמודי קיר, אלונקות מתכווננות, רחצה והחלפה,
כיסאות מתכווננים ועד מבחר ערכות סנוזלן ניידות.

מדיסקאן מערכות
המנוף 6 א' ת.ד. 2195, רחובות 76121

טלפון: 08-9469450
פקס: 08-9464148

office2@icpap.co.il :דוא"ל
http://www.icpap.co.il  :אתר

מנכ"ל: דוד דגן
תיאור השירותים/המוצרים:

חברת מדיסקאן עוסקת מעל ל25 שנים ביבוא של 
ציוד רפואי ומגּוון פתרונות העברה לאנשים עם 

מוגבלויות בניידות.

מהלב – מרכז ישראלי לנגישות 
בתקשורת

יגאל אלון 155 תל-אביב
טלפון: 03-7180300
פקס: 03-5710680

shoshana@mehalev.com :דוא"ל
www.mehalev.com :אתר

מנכ"ל: משה קילים
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת מהלב פורצת דרך בתחום נגישות שמע 
וראיה.

מוביליטי סוכנות לביטוח )2017( בע"מ
החרמ"ש 58 חיפה

טלפון: 04-8460915
פקס: 073-2219428

gal@mobility.co.il :דוא"ל
www.mobility.co.il :אתר

www.vigodzky.com        
מנכ"ל: דותן ויגודסקי

מנהל שיווק: אליסף אסולין
תיאור השירותים / המוצרים: 

סוכנות ביטוח המתמחה בביטוח רכבים מאובזרים 
למוגבלי תנועה.

מובינג לייף
נצר סרני, ד.נ באר יעקב

טלפון: 6126*
info@movinglife.com :דוא"ל

www.movinglife.com :אתר
מנכ"ל: רפי דויד

מנהל שיווק: ליאור דרורי 
תיאור השירותים / המוצרים: 

ATTO , פיתוח ישראלי מקורי כחול לבן של קלנועית 
מתקפלת בתוך 10 שניות למצב מזוודה )טרולי(. עם 

ה- ATTO ניתן להתנייד בחופשיות, לעלות לטיסה 
ולהכניס לרכב. 

י
יד שרה

שדרות הרצל 124 ירושלים 
טלפון: 6444*

isrealm@yadsarah.org.il :דוא"ל
www.yadsarah.com :אתר

מנכ"ל: משה כהן
תיאור השירותים / המוצרים: 

יד שרה היא מעמותות ההתנדבות הגדולות בישראל. 
היא מעניקה מגוון שירותים לאנשים עם לקויות 

ומחלות במטרה לצמצם את השפעת לקויותיהם 
ומחלותיהם על תפקודם ועצמאותם.

כ
כמיטק

הבנאי 6 הוד השרון
טלפון: 09-7620000
פקס: 09-7401301

inbars@chemitec.co.il :דוא"ל
www.chemitec.co.il :אתר

מנכ"ל: מאיה לוין גנור
מנהל תחום: ענבר שפרינגר 

תיאור השירותים / המוצרים: 
כמיטק פועלת לשיפור איכות חייהם של מאות אלפי 
ישראלים זה למעלה מ- 30 שנה. אנו עוסקים בייבוא 

ושיווק של ציוד רפואי, לצד טכנולוגיות חדשניות 
בתחומי הרפואה והבריאות של המותגים המובילים 
Ottobock, Meyra, KCI, Hartmann :בעולם, בהם

 .Burmeyer-ו

כמעיין המתגבר-השאלת ציוד 
סיעודי/שיקומי

הרשש 324 אליכין
טלפון: 04-6600456
פקס: 077-7009692

info@briutova.org :דוא"ל
www.briutova.org :אתר

מנכ"ל: דניאל סמינה
מנהל שיווק: דודו בן אסייג

תיאור השירותים / המוצרים: 
השאלת כל סוגי הציוד סיעודי שיקומי לכלל החולים 

או הזקוקים.

ל
ליגו שיווק ופיתוח עסקים בע"מ

תובל 15 רמת-גן
טלפון: 03-7510881

info@ligo.co.il :דוא"ל
www.ligo.co.il :אתר

מנכ"ל: רמי בלאש
תיאור השירותים / המוצרים: 

יבוא ושיווק מוצרי עזר בתחומי איכות החיים, נגישות, 
והניידות. רמפות ומתקני גישור ונגישות מודולריים.

כסאות גלגלים מטפסי מדרגות. פתרונות חד 
פעמיים לעשיית צרכים בכל מקום. קלנועית 

מבוססת מערכת ג'יירוסקופית. מתקני עזר להובלת 
מוגבלי תנועה. מעלוני כיסא. מעלונים אנכיים.



סניף תל אביב: זמנהוף 32, תל אביב, א-ה 9:00-17:00 טלפון: 03-5280937
סניף רעננה: אחוזה 98, רעננה, א-ה 9:00-17:00 טלפון 03-5280937 )בתיאום מראש בלבד(

סניף ירושלים: אגריפס 40 , מרכז העיר, בניין מכבי, א-ה משעה 9:00-18:00 טלפון: 02-6254904
 www.gal-ear.co.il :לפרטים 

מהפכנית  טכנולוגיה  בעל  והזעיר,  החדשני  השמיעה  מכשיר 
SHD 360° ויכולת זיהוי דיבור אקטיבית, זכה בכל פרסי העיצוב 
ונבחר כמוצר השנה בתחום מכשירי  והטכנולוגיה לשנת 2018 

שמיעה.
הוא  הנסטון  חברת  של  החדשני  השמיעה  מכשיר  של  ייחודו 
בגודלו הקטן וכמעט בלתי נראה, כמו גם במגוון היכולות יוצאות 
הדופן ובהם:  יכולת זיהוי דיבור אקטיבית אוטומטית, טכנולוגיה 
360° )שמיעה היקפית(, זיהוי סביבה אוטונומי, הפחתה אוטומטית 
של רעשי הסביבה, חיבור ישיר לטלוויזיה ולטלפון חכם, שליטה 
במכשיר השמיעה באמצעות אפליקציה בטלפון, 20 ערוצי שמיעה, 

יכולת טכנולוגית לטיפול בטיניטוס, עמיד לרטיבות. 
מייד עם הופעתו של מכשיר השמיעה החדשני הוא זכה במגוון 
פרסים ובהם פרס הטכנולוגיה 2018 בתחום מכשירי השמיעה, 
פרס העיצוב למוצר רפואי 2018 ופרסים נוספים. חברת הנסטון 
ומקום  בעולם  הגדול  השמיעה  תאגיד  הינה   )  HANSATON(
מושבה בהמבורג גרמניה. החברה נוסדה ב- 1946 ופועלת ב- 92 

מדינות בהן היא מייצרת 10 מיליון מכשירי שמיעה מדי שנה. 
כמו כן ניתן לרכוש בסניף במרכז ירושלים מכשיר שמיעה חדיש 
בהתעסקות  צורך  וללא  אלחוטית  הנטען  הנסטון  חברת  של 
בסוללות. חברת גל מכשירי שמיעה הוקמה ב- 1981 ומתמחה 

בייצור, שיווק ושירות של מכשירי שמיעה מהמתקדמים בעולם. 
והציוד  השמיעה  טכנולוגיות  של  הבלעדי  היבואן  הינה  החברה 
הרפואי המתקדמים ביותר בעולם ובהם מוצרים של 6 היצרנים 
ארצית,  מפריסה  נהנים  החברה  לקוחות  באירופה.  הגדולים 
ממעבדת השירות למכשירי שמיעה המתקדמת ביותר בישראל 
ואפשרות ליהנות משירותי החברה הן במרפאות החברה והן בבית 
שמיעה,  למכשיר  יעוץ  שמיעה,  בדיקות  כולל  השירות  הלקוח. 
נגד  אטמים  סוללות,  בטיניטוס,  טיפול  שמיעה,  למכשירי  שירות 

מים או רעש. 
שירות  שמיעה,  למכשיר  יעוץ  שמיעה,  בדיקות   : השירותים  בין 
למכשירי שמיעה, טיפול בטיניטוס, סוללות, אטמים נגד מים או 
רעש. גל מכשירי שמיעה היא גם הספק הראשי של קופת חולים 
תור  לקביעת  וזמינות  שמיעה  לבדיקות  ירושלים  במחוז  כללית 
בסניף  מבצעים  בנוסף  בלבד.  שבוע  עד  היא  שמיעה  לבדיקת 
חברי  שאר  לכל  בתשלום  פרטיות  שמיעה  בדיקות  הירושלמי 
תור  קביעת  בזמינות  לאומית(  מאוחדת,  )מכבי,  החולים  קופות 
גבוהה מאוד. בסניף ירושלים נמצאת גם מעבדה משוכללת של 
לרכוש  ניתן  החברה.  לקוחות  לכלל  שרות  שמספקת  החברה 
גם אטמי אוזניים לכל צורך, אטמים נגד רעש, אטמים נגד מים 
למבוגרים ולילדים, אטמים למוזיקאים עם פילטרים מיוחדים ועוד.

מכשיר השמיעה המתקדם והטוב בעולם, תוצר HANSATON גרמניה הושק השבוע 
על ידי חברת גל מכשירי שמיעה במרכז ירושלים. 

מכשיר השמיעה המתקדם, הזעיר והטוב בעולם 
הגיע לישראל והושק השבוע בסניף החדש של 

חברת גל מכשירי שמיעה 



עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ
מושב ניר צבי , ת.ד 215, רמלה 7210102

טלפון: 9274815 – 08
פקס: 08-9274803

am_medic@aminach.co.il :דוא"ל
www.aminach-medic.co.il :אתר

מנכ"ל: רוני שורץ
מנהל שיווק: רונית קריין

תיאור השירותים / המוצרים:
בבית עמינח מדיק מחלקות המתמחות במוצרים 

לקיום אורח חיים תקין ונוח. מיטות מתכווננות 
חשמליות, מזרנים אורתופדיים למגוון צרכים, 

כורסאות חשמליות, כסאות גלגלים, כסאות רחצה 
וכן אביזרי עזר בתחום הרחצה, האכילה והלבוש.

פ
פולקו שיקום בהתאמה אישית

בהט 6 פתח תקוה
טלפון: 03-9792502
פקס: 03-9792512

info@polco.co.il  :דוא"ל
www.polco.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי פולק
מנהל שיווק: אבי פולק

תיאור השירותים / המוצרים: 
החברה עוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי שיקום 
ניידות ונגישות. החברה מתחמה במוצרי שיקום 
לילדים. המוצרים שאנו משווקים הנם רולטורים 

והליכונים,טיולונים, עמידונים, כסאות שולחנות 
מתכווננים, ציוד לרחצה ושירותים, מוצרי נגישות, 

קלנועיות מנופים ומתקני הרמה לרכב.

פלדמן מוביליטי בע"מ
ההדרים 8 אשדוד

טלפון: 072-3264717
פקס: 08-9181479

mobility@feldmanltd.co.il :דוא"ל
www.feldmanmobility.co.il :אתר

מנכ"ל: גבי חייקין
מנהל שיווק: שי מרין

תיאור השירותים / המוצרים: 
פלדמן מוביליטי מקבוצת פלדמן אבזור רכב הינה 

הינה מהחברות המובילות כיום בתחום אבזור רכבי 
נכים, עם ניסיון רב באבזור והתקנת רכבי נכים.

מערכות והאביזרים אותם מתקינה החברה הינם 
מהמתקדמים והטכנולוגים הקיימים כיום בעולם, 

ובמגוון רחב של מותגים המותאמים לצרכיו האישיים 
של המוגבל בניידות.

סולבי בע"מ
נחל שורק 55, מודיעין מכבים רעות 7170753

טלפון: 08-9721018
פקס: 08-9729194

solbi@solbi-ltd.com :דוא"ל
/http://kalal.co.il :אתר

מנכ"ל: מרדכי אבן חן
מנהל שיווק: ניר גרבר

תיאור השירותים / המוצרים:
מעלונים ניידים להעלאה והורדה של אנשים 

מוגבלים בכסאות גלגלים במדרגות. 
כסאות גלגלים ממונעים, המעלים את המשתמש 
לגובה של  אדם עומד ומאפשרים חיים של אדם 

מוגבל בבית רגיל ללא כול שינויים.

סטרייד אורטופדיה בע"מ
הנפח 34 כרמיאל

טלפון: 04-6619040
פקס: 04-6619039

michael@ort.co.il :דוא"ל
  www.ort.co.il :אתר

מנכ"ל: מיכאל אלכסנדר
מנהל שיווק: איילת פאוסט אשד

תיאור השירותים / המוצרים:
מערכות ממוחשבות להנעת גפיים משותקות 

תוצרת ביונס. לטיפול אחרי אירוע מוחי, טרשת 
נפוצה ושיתוק מוחין.

CWT
הגפן 85 גימזו

טלפון: 08-9287778
פקס:08-9287779

smadar@pharmidas.com :דוא"ל
www.cwt.org.il :אתר

מנכ"ל : אבישי להב
מנהל שיווק: חנן חובב

תיאור השירותים / המוצרים:
ספק ומשווק של ציוד לטיפול בפצע כרוני,ציוד 

למניעת פצעים, ציוד אורולוגיה מתכלה. 

ע
עדיף – מועדון צרכנות לאנשים עם 

עדיפות 
שוקן 32 תל אביב 

טלפון: 077-6704935
office@adif.org.il :דוא"ל

www.adif.org.il :אתר
מנכ"ל: שלומי אברהם 

מנהל שיווק: עדנה מללי 
תיאור השירותים / המוצרים:

מועדון צרכנות המאגד את ציבור אנשים עם 
מוגבלויות לכוח צרכני – חברתי מוביל להשגת הנחות 

והטבות למוצרים ושירותים וטכנולוגיה לשיפור 
איכות החיים וחסכון בהוצאות משק הבית.

נגיש
דרך אבא הלל 301 קניון אילון רמת-גן

טלפון: 5688*
פקס: 03-5701448

info@nagish.co.il :דוא"ל
www.nagish.co.il :אתר

מנכ"ל: מרסלו רויסמן
תיאור השירותים / המוצרים:

נגיש הינה החברה מובילה בישראל בתכנון, שיפוץ 
והתאמת בית לקשישים ואנשים עם צרכים מיוחדים. 
לחברה אנשי מקצוע מהמובילים בישראל עם ניסיון 

של אלפי שעות יעוץ, תכנון ובניה בתחום הפיזי 
וקוגניטיבי.

נגישות ישראל )עמותה(
דרך השרון 12 כפר-סבא

טלפון: 09-7451126
פקס: 09-7451127

  office@aisrael.org :דוא"ל
www.aisrael.org :אתר

מנכ"ל: עו"ד מיכל רימון
תיאור השירותים / המוצרים: 

עמותת נגישות ישראל הינה הארגון ללא מטרות 
רווח המוביל בישראל בקידום נושא הנגישות בעבור 
אנשים עם מוגבלות. שירותי העמותה כוללים ייעוץ 

להטמעת הנגישות בארגונים, הכשרה והדרכה, 
קידום המודעות, קידום רגולציה.  

ס

סדן י.ט.ש בע"מ
החרש 3 חולון 5882834

טלפון: 03-6500955
פקס: 03-6500977

Itzik.y@sadan-ltd.co.il :דוא"ל
www.sadan-ltd.co.il :אתר

מנכ"ל: עודד סדן
מנהל שיווק: שמעון גורן

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת סדן מתמחה מזה כשני עשורים בייצור 

והתקנת מעליות נכים ומעלונים בבתים קיימים 
בבניינים, מבני ציבור ובבתים פרטיים.

כגון, מעלוני כיסא/משטח על המדרגות, מעלונים 
אנכיים ללא פיר ומעלית בייתית





ר
רובוטים לכולם

המלאכה 6 הר טוב
טלפון: 02-9991126
פקס: 02-9924992

Effi@RobotsTo All.co.il :דוא"ל
RobotsTo All.co.il :אתר

מנכ"ל: אפי חגי
תיאור השירותים / המוצרים:

אובי הוא מוצר מהפכני שמביא בשורה לקהל 
משותקי ומוגבלי הידיים. המוצר מאפשר 

למשתמשים לאכול באופן עצמאי, אובי הוא הרובוט 
הראשון והיחיד בעולם המאפשר למשתמש בו 

לחוות מחדש אכילה עצמאית ונינוחה. 

UDI רכיבה אתגרית
מושב טל שחר

טלפון: 054-6333213
challengeriding@gmail.com :דוא"ל

UDI דף פייסבוק – רכיבה אתגרית
מנכ"ל: איל דביר

מנהל מקצועי: אודי בן אליהו
תיאור השירותים / המוצרים: 

מרכז חינוך ספורט וטיפול, מתוכנן ומונגש לכל גיל 
או קושי. מרכז רכיבה אתגרית UDI, מאפשר    להיות 

חלק פעיל בספורט הרכיבה על סוסים, ונהיגת 
כרכרות מונגשות. חוויה ייחודית !  "כל אחד יכול!"

ש
שיקומית בע"מ

יוסף ספיר 6, ראשון לציון 
טלפון: 03-9511402
פקס: 03-9511407

adi@shikumit.co.il :דוא"ל
www.shikumit.co.il :אתר

מנכ"ל: גיל סטיס
מנהל שיווק: עדי לוי

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת שיקומית בע"מ נוסדה בשנת 1987 החברה 
הינה ספקית מורשת של משרד הביטחון, משרד 

הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. החברה 
מונה צוות מקצועי ומיומן הכולל מהנדסים, 

פיזיותרפיסטים וטכנאים, עם ידע וניסיון רב בנושא 
הושבה. שיקומית הינה קליניקת הושבה המתמחה 

בתכנון ובייצור של מערכות הושבה בהתאמה 
אישית במגוון שיטות. כל מערכות ההושבה בנויות 

מהחומרים החדישים ביותר. כל המוצרים המיובאים 
עומדים בתקנים המחמירים ביותר בעולם. שיקומית 

ISO - 9001-2015 בע"מ עומדת בסטנדרטים ע"פ
החברה שמה לעצמה כמטרה לספק מגוון רב של 

פתרונות באמצעות טכנולוגיות מסייעות לשיפור 
איכות החיים של אנשים עם צרכים מיוחדים, תוך 
כדי עמידה בסטנדרטים גבוהים של ייצור, שירות 

ושאיפה מתמדת למצוינות.

ק
קוסמוטרייד בע"מ

מושב בית עריף רח' אשלים משק 3
טלפון: 039120900
פקס: 039735060

sales@cos.co.il :דוא"ל
www.cos.co.il :אתר

מנכ"ל: זאב תורן
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת קוסמוטרייד )1987( בע"מ הינה חברה 
המתמחה בייבוא, שיווק ופיתוח ציוד רפואי שיקומי 

,סיעודי, דיאגנוסטי ,נשימתי, ציוד לפיזיותרפיה , 
ריפוי בעיסוק , מוצרים לנגישות ובטיחות לבני הגיל 

השלישי ולבעלי צרכים מיוחדים .
קוסמוטרייד הינה ספקית מאושרת של כלל קופות 

החולים, בתי החולים, בתי אבות, משרד הבריאות 
ועוד גופים גדולים בתחום.  החברה מספקת 

פתרונות מלאים להקמת מחלקות של עשרות בתי 
אבות בישראל לפי דרישות ותקנים נדרשים.

קוסמוטרייד מייצגת בישראל את מיטב היצרנים 
הבינלאומיים בתחום עם מלאי זמין למכירה.  לחברה 

אולם תצוגה מרשים עם שרות אישי אשר משרת 
עשרות לקוחות מרוצים מדי שבוע בימים א-ה בין 
השעות 8.00-18.00.  אולם התצוגה נמצא במרכז 

הארץ בסמוך לשדה התעופה בן גוריון, בבית עריף 
)קוסמוטרייד ב WAZE(.  כמו כן לחברה מעבדת 

שרות ותיקון מקצועית במקום.  החברה מאושרת 
  .ISO תקן  9001

קימברלי-קלארק ישראל
טלפון: 08-9772707

Batia.salama@kcc.com :דוא"ל
www.kimberly-clark.com :אתר

סמנכ"ל תפעול וממלא מקום מנכ"ל: גידי גולדמן
מנהל שיווק: שלי זורע

תיאור השירותים / המוצרים:
מותגי המבוגרים של קימברלי קלארק ישראל 

מציעים מגוון פתרונות מתקדמים וחדשניים לבריחת 
שתן. שקמה- מגוון מכנסונים )חיתולים( סופגים 

למבוגרים לשימוש בשעות היום והלילה במגוון רמות 
ספיגה. בנוסף, מכנסוני שקמה פרוסקין המסייעים 

בהגנה על בריאות העור. דיפנד – תחבושות 
ותחתונים סופגים כדי שתחזרו לעשות מה שאתם 

אוהבים.





נמדדת  שבהן  המרכזיים  המרכיבים  אחד 
חברה הוא השירות שהיא נותנת ללקוחותיה 
של  הנגישות  בתחום  המכירה.  לאחר 
אנשים עם מוגבלויות, הדבר חשוב פי כמה. 
ומרכיבה  מייצרת  המפתחת,  תמן  חברת 
אבזרים לרכבים המותאמים לנכים, חרטה 
על דגלה את מתן השירות הטוב, המקצועי, 

היעיל והמהיר ביותר ללקוחותיה.
הרכב  סוגי  בכל  לקרות  יכולות  תקלות   
והאבזור המורכב עליהן. אפילו רכבי יוקרה 
אינם חסינים מפני תקלות מסיבות שונות. 

לקוחות תמן יודעים שבכל תקלה פתאומית, 
אפילו הקטנה ביותר, יש להם מענה מהיר 
בכל  אליהם,  שיגיעו  החברה,  נציגי  של 

שעות היום והלילה, כדי לחלצם.
השירות המקצועי והיעיל של תמן, ניתן גם 
אביזרים,  הוספת  אחזקה,  טיפולי  בשוטף: 

גלגל יציב
החברה נוסדה לפני 12 שנים, כחברה 

לייבוא ושירות לכלים חשמליים.
קו  בפיתוח  החברה  החלה  שנים  מספר  לאחר 
ייצור לקלנועיות זוגיות בעלות שני מושבים, אשר 

מתאימות במיוחד עבור הצרכן הישראלי.
נסיון  עשיר,  ידע  החברה  צברה  השנים  לאורך 
מגוון ומקצועיות רבה אשר הביאו לה התמחות 
כלים חשמליים  ומכירת  שיווק  ייחודית בפיתוח, 
המובילה  כחברה  ממוצבת  הינה  שכיום  כך   –
בישראל לייצור, יבוא, שיווק ושירות תיקונים של 
כלים חשמליים ובהם קלנועיות, כסאות ממונעים 
בשלל  חשמליים  כלים  של  עשיר  מבחר  ועוד 
לצרכים  אישית  בהתאמה  ועיצובים,  דגמים 

ודרישות של כל לקוח.
יציב  גלגל  נבחרה  בתחום,  הרב  הנסיון  לאור 
לשמש כספק הבלעדי של משרד הבטחון עבור 

נכי צה"ל ומשפחות שכולות.
בפעם  לארץ  הביאה  יציב  גלגל   2014 בשנת 
חשמלית  המתקפלת  הקלנועית  את  הראשונה 

.SOLAX עם שלט של חברת
הקלנועית, שהיוותה פריצת דרך בעולם בתחום 
הניידות, יצרו במהירות שוק שלם של קלנועיות 
עבור  במיוחד  המותאמות  ומתקפלות,  קטנות 
כי  שלילי,  דימוי  עוד  לא  בהליכה.  מתקשים 
ארוכי  בטיולים  לשימוש  מגניבה  קלנועית  אם 
טווח ואף בצרכי היום-יום. מאז קלנועיות רבות 
קלנועית  היום  עד  אך  לשוק,  נכנסו  מתקפלות 
אחת.  רק  יש  שלט  עם  חשמלית  מתקפלת 

SOLAX מבית גלגל יציב.
מנופי  חטיבת  יציב  גלגל  פיתחה   2016 בשנת 
הרכב,  בפנים  מותקנים  אשר  לרכב,  הרמה 
של  ונוחה  קלה  הרמה  ומאפשרים  מתקפלים 

קלנועית אל תוך הרכב.
בשנה שעברה השיקה גלגל יציב ליין ציוד רפואי 
חדש וייחודי, המכיל מוצרים כגון: קביים, מקלות 
החלה  יציב  גלגל  רפואיים.  עזר  ומתקני  הליכה 
CRUTCH בייבוא בלעדי לארץ של מותג הקביים

לשימוש  ייחודיות  קבים  מייצר  אשר   ,SMART
ממושך וללא כאבי פרקים לזקוקים בכך.

מ"ר  בבעלות החברה מבנה בשטח של 3,000 
הממוקם בפארק התעשייה כנות, הסמוך לגדרה 
מעבדת  ועשיר,  רחב  תצוגה  כאולם  המשמש   –
ומחלקת שירות  תיקונים מקצועית, מחסן חלפים 
לקוחות. הנכם מוזמנים להגיע ולהתרשם מאיכות 

המוצרים והשירות שלנו.
צוות עובדי החברה ישמח לעמוד לשרותכם ולספק 
בבחירת  אישי  וליווי  הכוונה  מקצועי,  ייעוץ  שירותי 

הכלי העונה על דרישתכם.

החלפת חלקים וכל מה שצריך ניתן לבצע 
תמן  של  השירות  מנקודות  אחת  בכל 
המרכזי  במפעל  הארץ:  ברחבי  הפזורות 
או  סירני   בנצר  חיפה,  בסניף  בקיסריה, 
בסניף בבאר שבע. בכל מקום ניתן להגיע 
מיומן  מצוות  ומקצועי  אישי  יחס  ולקבל 

ומנוסה.
שירות  ניידת  תמן  ,מפעילה  לכך  בנוסף 
לפחות,  לשבוע,   אחת  הפוקדת  מיוחדת 
שירות  ומעניקה  ירושלים  הבירה-  עיר  את 
שבהן  ברכבים   המחזיקים  העיר  לתושבי 
של  השירות  תמן.  של  מערכות  מותקנות 
בכל  הניתן  לשירות  בכל  דומה  הניידת 
נועד להקל על  והוא  אחד מסניפי החברה 
תושבי ירושלים את ההגעה לסניפי השירות 

האחרים.
החילוץ  לשירות  בנוסף  כמובן,  זאת,  כל 
ידי  על  ביממה  שעות   24 ומונגש  המוגש 
בכל  הפזורות  תמן  של  השירות  ניידות 

הארץ.
" כל הלקוחות שלנו הם בני משפחת תמן. 
לכולם מגיע אותו שירות מהיר ומקצועי ולכן 
הנדרשים  כל האמצעים  את  אנו מפעילים 
לתת ללקוחותינו את השירות והיחס הטוב 
אדלר,  ועדי  אופק  משה  אומרים  ביותר" 

מנכ"לי תמן.
נשמח לשמוע ממך-054-3888880     
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תמן- שירות בכל מקום בארץ
בס״ד



מגוון פתרונות לטיפול 
הביתי לשיפור איכות חיים

ובעולם.  בארץ  הביתי  הטיפול  תחום  של  לפריחתו  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
מלבד נסיבות סביבתיות שהובילו לצמיחתו, בהם עליית תוחלת החיים, עומסים 
ועוד, ישנה כיום הכרה בקרב הקהילה הרפואית, שלטיפול הביתי  בבתי החולים 

יתרונות רבים והוא מסייע לשיפור איכות חיי המטופל. 
לצד מסגרת השירותים הרפואיים שניתנים עד הבית, ישנם היום מגוון פתרונות 
רפואיים לבית, אשר מקלים על תהליך הטיפול הביתי. כחברה מקצועית ומנוסה, 
פתרונות  של  רחב  מגוון  לספק  גאה  כמיטק  שנה,   30 מ-  למעלה  פועלת  אשר 
איכותיים וחדשניים בתחום ופועלת לשיפור איכות חייהם של עשרות אלפי לקוחות 

ישראלים מידי חודש. 

איכות ונוחות בבית
בדומה למיטת הטיפול בבית החולים, ניתן היום להכניס הביתה מיטות חשמליות 
בשוק,  מובילים  דגמים  מספר  ישנם  והמטפל.  המטופל  של  לנוחיותו  מתכווננות 
שהבולטים שבהם מיוצרים על ידי חברת Burmeier ומיובאים באופן בלעדי על ידי 
חברת כמיטק. מותג Burmeier ידוע כמוביל אירופאי למיטות וריהוט ביתי שיקומי. 
לצד מיטות, ניתן למצוא בכמיטק גם כיסאות גלגלים של מותגים מובילים מהעולם, 
כגון Ottobock ו- Meyra. גם עזרי הליכה כגון רולטורים, הליכונים ומקלות, יכולים 
לסייע בתהליך השיקום למטופלים אשר סובלים ממחלות קשות או לאחר טראומה. 

טיפול ביתי לפצעים קשיי ריפוי
שכיבה ממושכת בשל מחלה או טראומה, חושפת את המטופל להיווצרותם של 
פצעי לחץ, לשם כך מומלץ להיעזר בפתרונות למניעה, כגון מזרונים ייחודיים, מגני 

קרסוליים ועוד. 
עבור אלו שסובלים מפצעי לחץ או פצעים קשיי ריפוי אחרים, כגון פצעי סוכרתיים, 
ישנם כיום טיפולי בית, אשר ניתנים על ידי צוות רפואי מקצועי ומנוסה של כמיטק, 
ריפוי  קשיי  בפצעים  לטיפול  הדרך  ופורצת  בטכנולוגיה החדשנית  אשר מסתייע 

 .V.A.C באמצעות לחץ שלילי – טכנולוגיית

מוצרי ספיגה איכותיים למבוגרים 
לצד אוכלוסיית גיל הזהב וחולים סיעודיים, ישנם לא מעט מטופלים אשר נעזרים 
בשל  או  ניתוחים  טראומה,  לאחר  שיקומי  בתהליך  למבוגרים  ספיגה  במוצרי 
מחלות קשות. כמיטק גאה לספק מגוון רחב של פתרונות  איכותיים, שמאפשרים 
למטופלים להמשיך בביטחון ובדיסקרטיות בשגרת חייהם. לצד חיתולים למבוגרים, 
ניתן למצוא גם תחתונים סופגים איכותיים, פדים וסופגנים אנטומיים ייחודיים עבור 
גברים או נשים, של מותגים מובילים מהארץ ומהעולם, בהם "נועם", Prevail ו – 

 .Hartmann
לפרטים נוספים וליצירת קשר, צרו קשר בטלפון: 09-7620000 או בקרו באולם 

. www.chemitec.co.il .תצוגה שלנו: הבנאי 6, הוד השרון

תמן בארץ 
ובעולם

חברת תמן הינה מהחברות המובילות 
בארץ ובעולם בתחום איבזור 

והתאמת רכבים לנכים.

מוצר הדגל של החברה הינו הרובוט, שפותח על ידי 
תמן, שודרג מספר פעמים ובימים אלו עובדת מחלקת 
הכנסת  מאפשר  הרובוט  הבא.  הדור  על  הפיתוח 
והוצאת כסא הגלגלים לתא המטען ללא צורך בעזרה 
של אדם נוסף. משתמש בכסא גלגלים היכול לעבור 
לואן  עוד  זקוק  אינו  הנהג  כסא  אל  הגלגלים  מכסא 
גדול ומסורבל ויכול לנהוג ברכב פרטי או ג'יפ שיבחר.

ורובוט,  נשלף  כסא  של  לאחרונה,  שבוצע  שילוב, 
מאפשר לכל מי שמסוגל לעבור לכסא שישה מצבים 
ברכב מסוג ואן, המשתמש בכסא גלגלים ידני, לרכוש 

ולהתקין את השילוב ברכב פרטי או ג'יפ.
אמריקה,  צפון  )אירופה,  העולם  בכל  נמכר  הרובוט 

אוסטרליה/ניו זילנד וגם באסיה(.

לאחרונה נחתם חוזה עם קונצרן יפני, המוביל בתחום 
הרכב ביפן, לשיווק והפצה של הרובוט ביפן.

השירות,  החדשנות,  דגל  את  דיגלה  על  חרטה  תמן 
וחיפוש פתרונות אטרקטיביים לרווחת הנכים.

כך עשתה וכך תעשה גם בעתיד.
תמן אנשים לשירות אנשים.

info@tmn.co.il נשמח לשמוע ממך 054-3888880



אנשים עם מוגבלויות המשתמשים בכיסא 
בית להגשמת  זה  יודעים שא.צ.מ  גלגלים 
בדרך  שלהם  והעצמאות  הניידות  חלום 
נבנה  הוא  כאשר  הרכב  עצמאיים.  לחיים 
בא.צ.מ מאפשר להם אפשרויות כמו לכל 
אחד אחר של עצמאות וניהול שגרת חיים 

מלאה.
צוות הייעוץ של א.צ.מ. מלווה את הלקוחות 
בכל התהליך הבירוקרטי המורכב, שבסופו 
זוכה הלקוח לרכב על פי מידותיו מאובזר 

ומותאם לו ולבני משפחתו.
התהליך כולו אינו קצר ובמהלכו נוצר קשר 
הדוק אנושי וחשוב בין החברה לבין הלקוח 
לצוות  לספר  ללקוח  נוח  שבזכותו  קשר 
א.צ.מ. מה החלום שהוא רוצה להנגיש או 
את  מלהגשים  אותו  עוצרת  מגבלה  איזה 

החלום העצמאות שלו.
זו כבר עובדה ידועה בקרב בעלי מוגבלויות 
למצוא  אוהבים  ומנהליה  א.צ.מ.  שעובדי 

סדן
אנו  בסדן מעלונים, 

פועלים מעל שני עשורים 
בכדי לפתור בעיות 

נגישות בכל רחבי הארץ.
צוות  מתקדמים,  טכנולוגיים  פתרונות  באמצעות 
בעיות  לפתור  נוכל  אמיתי  ורצון  ניסיון  מקצועי, 

נגישות, להקל על חייכם ולהפוך אותם לנוחים.
מעלונים הינם מוצר המיועד לאנשים בעלי מוגבלות, 
קשישים או אנשים החיים עם מוגבלת פיזית המונעת 

את עצמאותם ויכולתם לעלות ולרדת במדרגות.
ציבוריים  במקומות  להתקנה  ניתנים  המעלונים 
בבתים  או  בנגישות  מעוניינים  אשר  מוסדות  או 
פרטיים אשר בהם נזקקים למוצר שכזה. הם נוחים, 
מאפשר  המעלון  לשימוש. וידידותיים  בטיחותיים 
ללא  אשר  למקומות  להגיע  לו,  הזקוקים  לאלה 

על  להתגבר  מנת  על  יצירתיים  פתרונות 
כל מגבלה פיזית להגשים חלומות נהיגה 

ועצמאות. 
בתחום  מהגדולים  והניסיון  הרב  הידע 
בעולם שמביא מנכ"ל החברה אייל מלמן 
ניסיון  צוות מנהלים בעל  יחד עם  לחברה 
ומגוון בתחום החברה לא מפסיקה  עשיר 
פתרונות  עם  לקוחותיה  את  להפתיע 
רחב  מגוון  טכנולוגיה  בנייה  של  יצירתיים 
פתרונות  ואפילו  ואביזרים  רכבים  של 

מימון וטרייד אין.
בין שאר מגשימי החלומות פנה אלינו דרור 
כהן לקוח שכבר עשה דבר אחד או שניים 
בתחום הספורט המוטורי שם אין קטגוריות 
דרור  באולימפיאדה.  כמו  לנכים  מיוחדים 
באחד  להתחרות  למטרה  לעצמו  שם 
ממרוצי הרכב הקשוחים בעולם עם באגי 
חברים  גייס  זה  לטובת   side by side
לבנות לעצמו מערכת נהיגה מותאמת על 

א.צ.מ. החברה המרכזית לאבזור וציוד מכוניות לנכים 
בישראל הגדולה בתחום מעל 2 עשורים

מעלון הם לא יהיה מסוגלים להגיע אליו ולאפשר להם 
להתנהל בקלות ובנגישות.

יתרונות  אחד  לכל  אשר  מעלונים  סוגי  מספר  ישנם 
לצרכים  מתאים  מהם  אחד  וכל  משלו  וחסרונות 
ודגמים,  גדלים  במגוון  מגיעים  המעלונים  שונים.
ובהתאמה למיקומם בבית, במשרד או במבנה ציבורי. 
המעלון קיים בצורת משטח המיועד לכיסאות גלגלים 
צריך  לא  סדן  עם  מדרגות.  לעליית  כיסא  בצורת  או 
להחליף בית, יחד נעזור לכם להנגיש את הבית בצורה 
לרכוש  מתכננים  שאתם  לפני  אז  ביותר  המיטבית 
המיועדים  מעלונים  מספר  עבורכם  פירטנו  מעלון, 

לנכים ובעלי מוגבלויות.

מעלון כיסא
מעלון זה הינו בעצם כיסא המחובר למדרגות אליהן 
מותקנות מסילות. המשתמש יושב על הכיסא וכך יכול 
לעלות בנוחות בגרם המדרגות. מעלון זה אינו מתאים 
גלגלים.  בכיסא  מלאה  להתניידות  הזקוקים  לאנשים 
מעלון כיסא הינו פתרון אידאלי למשתמשים עצמאיים 
שאינם מסוגלים לעלות בגרם המדרגות לבדם. המעלון 

נוח וידידותי למשתמש והפעלתו פשוטה וקלה.

ישנם שני סוגים עיקריים של מעלונים מסוג זה:
מעלון זה  - מעלון מדרגות כיסא לגרם מדרגות ישר-
נועד לגרם מדרגות ישר ללא סיבובים או שינויי זווית 

מעלון זה משרת שתי תחנות כסא.
מעלון  עקלתוני- - מעלון מדרגות כיסא לגרם מדרגות
יכול  זה  מעלון  מדרגות.  גרם  לכל  כמעט  המיועד 

לשרת יותר משתי תחנות קצה.

מעלון משטח
הינו מעלון אשר תוכנן לתת  מעלון משטח למדרגות
גלגלים  בכיסא  היושב  אדם  בהם  למקרים  פתרון 
נדרש לעלות בגרם מדרגות. המעלון מותקן לאורך 
המדרגות ומאפשר עלייה עם כיסא גלגלים או עם 
המעלון  בטיחות. מעקה  כולל  והוא  מתקפל  כיסא 
ומאפשר  לקיר  בצמוד  השימוש  לאחר  מתקפל 
קיימים שני  וירידה חופשית בגרם המדרגות. עלייה 
סוגים של מעלוני משטח - מעלון המתאים לגרמי 
מדרגות  לגרמי  המתאים  ומעלון  ישרים  מדרגות 

עקלתוניים.

הגה הרכב. בהמלצה של משרד התחבורה 
פנה דרור לא.צ.מ לבצע את הליך ההנדסה 
על הכלי וזאת על מנת שיקבל אישור חוקי 

ולגיטימי.
התגייס  בחברה  והתקינה  ההנדסה  צוות 
יוכל  ודרור  יסתיים  שבקרוב  מקווים  ואנו 
כמו  למרוצים  תחבורה  כלי  על  להתחרות 

שצריך.
מאחר וציבור הנכים ידוע ברוב רובו לחברה 
שהרבה  זו  בהזדמנות  החברה  בחרה 
להצגת  בנוסף  לתערוכה.  מגיעים  נכים 
הרכבים המובילים בשוק א.צ.מ מנצלת את 
התערוכה כדי להנגיש לציבור הנכים חוויה 
נגישות  קשיי  בגלל  חווים  לא  הנכים  שרוב 
 - ווירטואלי  !!! במערכת  צניחה ממטוס    -

פיתוח מיוחד מתאים לכל סוגי הנכויות. 
בשנתיים האחרונות חברת א.צ.מ הינה גם 
יבואן רכב. תחום זה הינו מוכוון ליבוא רכבי 
שמעוניין  מי  עבור  מיוחדים  ורכבים  בוטיק 

במשהו מעט שונה או משודרג.



חידושים 
ופיתוחים בענף 

רכבי נכים 
ומה צופן לנו 

העתיד בתחום?
ענף הרכב עבר הרבה שינויים וגלגולים מתחילת 
דרכו. בשנים האחרונות הוא קיבל תפנית ושינה 
את פניו בהתאם לרוח התקופה הטכנולוגית בה 

אנו חיים.
והולך  תאוצה  תופס  החכמים  הטלפונים  עולם 
להוריד  ניתן  היום  בחיינו.  היבט  כל  ומשתלט על 
המאפשרות  ונושא,  תחום  בכל  אפליקציות 

בתחום  זה  אם  הטלפון  דרך  פעולות  לבצע  לנו 
החברתי,  בתחום  הפיננסי,  בתחום  הבריאות, 

בתחום העסקי וגם בתחום הרכב. 
ולשלוט דרך אפליקציה  ניתן להפעיל  היום כבר 
מערכות  החכם(,  לטלפון  להוריד  )שניתן  ייעודית 
המעלית  וסגירת  פתיחה  כמו,  ברכב  שונות 
והמנופים,  הגג  מעלון  הפעלת  ברכב,  המותקנת 
התנעת הרכב, פתיחת החלונות והפעלת המיזוג. 
שיש  ישראלי,  קיץ  ביום  לעצמכם,  תארו  רק 
ולקרר  באפשרותכם להפעיל את המזגן מראש 

את הרכב בטרם כניסתכם אליו. תענוג!  
בעוד אתם קוראים שורות אלה, עובדים מהנדסים, 
הבאים  הפיתוחים  על  תוכנה  ואנשי  מפתחים 
להתניע  נוכל  בקרוב  פעם.  מאי  אלינו  הקרובים 
בהגה,  לשלוט  הילוכים,  להעביר  הרכב,  את 
בהאצה ובבלימה, כל זאת, בשליטה מרחוק דרך 
מערכת  מותקנת  בהם  )ברכבים  החכם  הטלפון 
בסיטואציה  נתקלתם  וודאי  אלקטרונית(.  נהיגה 

על חשיבות היעוץ 
האודיולוגי לפני 
התאמת מכשיר 

שמיעה
בקול - ארגון כבדי שמיעה 

ומתחרשים
אנשים רבים יוצאים לא פעם מבולבלים לאחר 
המתאים  במכון  ביקור  או  שמיעה  בדיקת 
על  הסימונים  משמעות  מה  שמיעה.  מכשירי 
גבי הבדיקה? מה ההבדל בין המכונים השונים? 
איך אדע איזה מכשיר מתאים לי? מה ההבדל 
בין ערוצים ותכניות? על מנת להתמודד עם כל 
מוצלחת,  בצורה  התהליך  את  ולעבור  הבלבול 

מתקיים בבקול פרויקט היעוץ האודיולוגי.
הייעוץ האודיולוגי ניתן על ידי קלינאיות תקשורת 
להבין  ומאפשר  שמיעתי  בשיקום  המתמחות 
השיקום  לקראת  ולהתכונן  השמיעה  מצב  את 

השמיעה ולהבינו.
יותר לתהליך  הידע הזה מאפשר להתכונן נכון 
ומגדיל את הסיכויים להתנסות חיובית ומיטבית 

עם המכשירים.

  מה בפגישת היעוץ?
 הסבר אודות בדיקת השמיעה – נלמד לקרוא 
בשמיעה  הירידה  את  ולהבין  האודיוגרמה  את 

והשלכותיה על חיי היום-יום.
 הסבר על תהליך התאמת מכשיר השמיעה 
 הבירוקרטיה דרך קופת החולים, בחירת סוג 
תקופת  שמיעה,  מכון  בחירת  מכשיר,  וצורת 

הנסיון, רכישת המכשיר.
 – השמיעה  במכשירי  השימוש  על  הסבר   

תחזוקה נכונה, פתרון בעיות.
במידת   – לשמיעה  עזר  אביזרי  על  הסבר   
העזר  אביזרי  אפשרויות  על  נעבור  הצורך 

ונתנסה מאביזרים מהתצוגה
בקול  של  האודיולוגיות   – אישי  ליווי  המשך   
זמינות גם לאחר פגישת הייעוץ להמשך הליווי, 
בקשיים  ושיתוף  התהליך  לגבי  לשאלות  מענה 

ובהצלחות.

לקבלת יעוץ אודיולוגי ניתן לפנות לבקול בטל' 
אלקטרוני  דואר  באמצעות  או   03-5257001

info@bekol.org

המרגיזה שאדם נכה, מגיע לרכב שלו ומגלה 
את  חוסם  שהוא  כך  אליו  קרוב  החונה  רכב 
עם  לרכב.  להיכנס  אפשרות  לו  ואין  הגישה 
אצבע  בנקישת  תוכלו  החדשה,  הטכנולוגיה 
הרכב,  את  להתניע  הטלפון,  מכשיר  על  קלה 
להעביר להילוך אחורי ולכוון את ההגה לנסיעה 
אחורית עד לשטח פנוי שבו תוכלו לפתוח את 
הדלת והמעלית ולהיכנס בנוחות לרכב בצורה 

נוחה ונגישה. 
מהפיתוחים  להתרשם  מוזמנים  הנכם 

האחרונים הקיימים כבר היום בחברתנו.
בתחום  טכנולוגי  חנית  חוד  מהווה  הידרופיקס 
ומפתחת פתרונות ייחודיים לאבזור ולהתאמת 
רכבים, מביאה את מיטב הטכנולוגיות מיצרנים 
נהיגה  מערכות  למבחר  ודואגת  מובילים 
בארץ.  הגדול  המעליות  ומגוון  אלקטרוניות 
לקוחות הידרופיקס נהנים מהמוצרים החדישים 

תהליך  בכל  מלא  ומליווי  ביותר  והמתקדמים 
רכישת הרכב ואבזורו.

יכולות  ידע,  שנים,  רב  ניסיון  להידרופיקס 
שיפור  הינה  מטרתם  שכל  עסקיים  ושותפים 
לציבור  מציעה  שהחברה  והמוצרים  השירות 
משרות  נהנים  הידרופיקס  לקוחות  לקוחותיה. 
מקצועי ומיומן 24 שעות ביממה, מניידות שרות 
הזמינות בכל רחבי הארץ ומהתאמה מדויקת 

של הרכבים לצורכיהם.
לספק  ביכולותיה  ייחודית  הידרופיקס  חברת 
לצרכיו  וממוקדים  היקפיים  פתרונות  ללקוח 
וידע  כלים  מוצרים,  להידרופיקס  האישיים. 
ללא  זו  מטרה  להשיג  המאפשרים  ייחודיים 

תחרות.
הנאמן  לקוחותינו  לקהל  היום  עוד  הצטרפו 

ותיהנו גם אתם מכל היתרונות במקום אחד.
בואו לגלות עולם חדש של עצמאות ונגישות

הידרופיקס אתכם לאורך כל הדרך משנת 1976



אולי לא תאמינו אם אגיד לכם, אבל כשאני "
רוצה, אני יכול לרוץ כמו רוח נושבת", אמר 

אפורסט גאמפ, אשר נולד עם עמוד שד
עקום, ונאלץ להלך בילדותו עם מכשירי מת ארה

כת מגושמים לייצוב הרגליים. 
נחישותו של פורסט להתגבר על מוגבלותו  

אהיוותה השראה לרבים מצופי הסרט. אלא שי
שנם רבים החיים במצב של נכות או מוגבלות 

ועבורם מדובר בשגרה ולא בסרט.
אבדיוק עבורם, פועלת חברת סטרייד אורטו

פדיה, המובילה בתחום טכנאות האורתופדיה 
והשיקום הנוירולוגי בישראל. חברת סטרייד 
אורטופדיה, הוקמה לפני 27 שנה על ידי ויויאן 

אומיכאל אלכסנדר, המתמחים בתחום האורתו
אטיקה-טכנאות אורתופדיה. החברה מייצרת מכ

שירי הליכה ומדרסים, ולאחרונה העתיקה את 
המפעל וקליניקות לטובת המטופלים,  לכרמיאל. 
המרכז החדש משמש כמרכז שיקום נוירולוגי 

ואורתופדי אזורי, המשרת את תושבי הגליל.
אויויאן אלכסנדר, היא בעלת תואר שני בפי

זיותרפיה ומאסטר בפיזיותרפיה מאוניברסיטת 
NYU ניו-יורק, מוסמכת באורתוטיקה )טכנאות 

North Western Medical School -אורתופדיה( מSchool -אורתופדיה( מSchool

בשיקאגו.
מיכאל אלכסנדר, התמחה בתחום האורתוטיקה 
)טכנאות אורתופדיה( במסגרת מכון לואיס בתל 

אהשומר, למד והתמחה בארה"ב בתחום כף רגל וק
TEMPELרסול באוניברסיטת TEMPELרסול באוניברסיטת TEMPEL שבפילדלפיה. 

ב-3 השנים האחרונות, פועל מיכאל אלכסנדר 
כטכנאי אורתוטיקה במחקר הבודק את יעילות 
הגירוי החשמלי הפונקציונאלי ))FES הממוחשב 
אצל ילדי שיתוק מוחין )גילאים 6-16(. המחקר 
מתקיים בבית החולים דנה-דואק במרכז הרפואי 
תל אביב )איכילוב(, במחלקה הנוירולוגית ילדים 
בראשותם של פרופ' אביבה פתאל וד"ר עידן בראשותם של פרופ' אביבה פתאל וד"ר עידן 

סגל, העושה את המחקר בפועל.
אמיכאל אלכסנדר, הציג תוצאות שימוש בטמיכאל אלכסנדר, הציג תוצאות שימוש בטמיכאל אלכסנדר, הציג תוצאות שימוש בט

כנולוגית FES בקרב ילדי שיתוק מוחין בכנסים  בקרב ילדי שיתוק מוחין בכנסים  בקרב ילדי שיתוק מוחין בכנסים 
רבים בעולם. בכך העצים את יישום הטכנולוגיה רבים בעולם. בכך העצים את יישום הטכנולוגיה 
FES ממוחשב בקרב ילדי שיתוק מוחין ב ממוחשב בקרב ילדי שיתוק מוחין ב ממוחשב בקרב ילדי שיתוק מוחין ב ממוחשב בקרב ילדי שיתוק מוחין באאאא של
רץ ובעולם כפתרון משפר הליכה, ולאחרונה אף רץ ובעולם כפתרון משפר הליכה, ולאחרונה אף רץ ובעולם כפתרון משפר הליכה, ולאחרונה אף רץ ובעולם כפתרון משפר הליכה, ולאחרונה אף רץ ובעולם כפתרון משפר הליכה, ולאחרונה אף 

הציג תוצאות ביניים של המחקר בכנס בינלאומי 
שהתקיים בלייפציג בגרמניה.  

לצד ויויאן ומיכאל, פועלים בחברת סטרייד 
3 עובדים נוספים, מתוכם 3 עובדים נוספים, מתוכם 3 קלינאים. 12

ומה הקשר של סטרייד אורתופדיה לתחום 
ההייטק / ביוטק?

א"סטרייד אורתופדיה נבחרה להיות המ
שווקת הבלעדית, של סדרת מוצרי הייטק 

ופורצי דרך, המאפשרים הנ אממוחשבים 
BIONESS עת גפיים משותקות, של חברת 
הממוקמת בישראל ובארה"ב. המוצרים הם פרי 
FES )גיא פיתוח ישראלי, ופועלים בטכנולוגייפיתוח ישראלי, ופועלים בטכנולוגיית

רוי חשמלי פונקציונאלי ממוחשב(, טכנולוגיה רוי חשמלי פונקציונאלי ממוחשב(, טכנולוגיה רוי חשמלי פונקציונאלי ממוחשב(, טכנולוגיה 
המסייעת בהליכה, בקרב מטופלים אשר עברו המסייעת בהליכה, בקרב מטופלים אשר עברו המסייעת בהליכה, בקרב מטופלים אשר עברו המסייעת בהליכה, בקרב מטופלים אשר עברו 
אירוע מוחי, טרשת נפוצה, שיתוק מוחין ועוד", אירוע מוחי, טרשת נפוצה, שיתוק מוחין ועוד", אירוע מוחי, טרשת נפוצה, שיתוק מוחין ועוד", 

מסביר מיכאל אלכסנדר. 
?BIONESS תוכל להרחיב על מוצרי חברתBIONESS תוכל להרחיב על מוצרי חברתBIONESS

חברת  של    GO מוצרי  בסדרת  "מדובר 
BIONESS, כאמור פרי פיתוח ישראלי.

מוצרים אלה הינם שדרוג למוצרי החברה 
אמהדור הקודם. המוצרים מהדור הקודם וכמו
אבן אלה מהדור החדש, הם העלית של המוצ

רים בתחום זה בעולם. המוצרים פועלים בשוק 
העולמי כ-15 שנים, ומסייעים מאוד למטופלים 
הסובלים משיתוקים ומשפרים את ההליכה 

באופן ייחודי", מדגיש אלכסנדר.
L300GO. מדוא -אחד ממוצרי הסדרה הוא ה
בר ברצועה הממוקמת באזור הברך ועליה יחידה 
ממוחשבת המסייעת בהנעת גפיים משותקות. 
היחידה מזהה את מאפייני ההליכה המשתנים 
ומפעילה את הגפה בדיוק בעיתוי הדרוש, ללא 
כל התערבות של המטופל ובכך מאפשרת הליכה 
בטוחה, ללא היתקלויות או נפילות. הטכנולוגיה 
של המוצר ישימה בקרב מטופלים אשר עברו 

אאירוע מוחי, בקרב הלוקים בשיתוק מוחין וחו
לים בטרשת נפוצה. באמצעות טכנולוגיה זו ניתן 
לראות שיפורים מדידים שהוכחו במחקרים: לא 
זאת בלבד שהמטופלים הצליחו בהליכה בזכות 

אהנעת הגפיים, הם אף עשו אותה מהר יותר והת
פנו למשימות נוספות, נוכח העובדה שמוחם היה 

פנוי מהתמודדות עם הקושי בהנעת הגפיים.
מיכאל אלכסנדר: "את מערכות ה- GO ניתן 
אף לחבר לאפליקציה בטלפון הנייד, כך יכול 

אהמטופל לעקוב אחר התקדמות השיקום, ומא
GO ובא פייני ההליכה. ייחודיות סידרת מוצרי הפייני ההליכה. ייחודיות סידרת מוצרי ה-

GOעיקר ה- GOעיקר ה- L300GO היא ידידותיות תחושת הגירוי 

החשמלי, בזכות אלקטרודות ייחודיות שפותחו 
BIONESSב- BIONESSב- BIONESS ישראל". 

האלקטרודות  במוצר זה, מעניקות תחושת 
אגירוי מופחתת ומאפשרות נוחות שימוש למשת
אמש. טכנולוגית חישת תלת ממד מוטמעת ומא

פשרת למערכת ללמוד את ההליכה ולשנות את 
מאפייני הגירוי בזמן אמת. הגירוי הוא רב ערוצי 
Inversion/(( ומאפשר שליטה בתנועת כף הרגל
Eversion, להליכה מאתגרת במיוחד מתאפשר 

השימוש בעזרת חיישן עקב ייחודי.  
מהו הפתרון שמציעה חברת סטרייד אורתופדיה 

במקרים של רגל קלובה / קלאב-פוט?
"מצב של רגל קלובה הוא מצב בו כף הרגל 
נוטה כלפי פנים והוא נוצר עקב עיוות מולד. רגל 
קלובה היא הפתולוגיה האורתופדית הנפוצה 
1000 ל- 1000 ל- 1000 ביותר בילודים, עם ממוצע עולמי של 1
לידות ונפוץ יותר בזכרים. החברה שלנו מייבאת 
Alfa המשמש  Flex -מגרמניה ומשווקת את ה
Club - כף רגל קלובה. מטרתו  Foot -לטיפול ב
של המוצר ליישר את הרגל לילדים מגיל לידה 

5ועד גיל 5ועד גיל 5  שנים", מסביר מיכאל אלכסנדר. 
ומה מתכננת החברה לטובת אנשים עם מוגבלויות 

בעתיד? 
א"הפוטנציאל בשיקום הנוירולוגי גלום בפי

תוחי הייטק ורבים מהם בגירוי הממוחשב. הנעת 
גפיים מושתקות, זו כבר עובדה קיימת, עכשיו יש 
להמשיך לפתוח את המוצרים והקישורים מרחוק 
לצוות הרפואי ONLINE. קישור זה יאפשר המשך 
טיפול פיזיותרפי בבית המטופל/ת וביחס עלות 
תועלת משופר. כך לדוגמה המטופל/ת מבצעים 
פעולות פונקציונאליות יום יומיות בסיסיות, כגון 
הליכה מהמטבח לסלון – והליכה זו מהווה תרגול 
ופיזיותרפיה. הצוות הרפואי יעקוב מרחוק וינחה 

את המטופל/ת.

קליניקות החברה ברחבי הארץ: מרכז: הרצליה, בית הנדיב, 
רח' הנדיב 71.  צפון: חיפה, רח' הקורנס 21 )מקביל לרח' 

34הנפח(, צ'ק פוסט קליניקות, משרד ראשי ומפעל: רח' הנפח 34הנפח(, צ'ק פוסט קליניקות, משרד ראשי ומפעל: רח' הנפח 34
)פינת מעלה כמון( כרמיאל

https://www.ort.co.il :אינטרנט il :אינטרנט il 1-700-709-739טלפון: 1-700-709-739טלפון: 1-700-709-739
.Stride Orthopedics Ltd : פייסבוקLtd : פייסבוקLtd

ללכת מחדש
BIONESS | צילום: יח"צ L-300 GO -התאמת סד למטופל במרכז השיקומי של סטרייד אורתופדיה בכרמיאל | צילום: יח"צמבוגרים וצעירים משתמשים ב

BIONESS | צילום: יח"צ L-300 GO-משתמשת עם אפליקציה ב

רצועה הממוקמת באזור הברך ועליה יחידה ממוחשבת 
המסייעת בהנעת גפיים משותקות כתוצאה מארוע מוחי, 

טרשת נפוצה או שיתוק מוחין. לא מדע בדיוני אלא 
פיתוח ייחודי וישראלי הפועל בטכנולוגיית גירוי חשמלי 

פונקציונאלי ממוחשב, ומשווק על ידי חברת סטרייד 
אורטופדיה, המובילה בתחום טכנאות אורתופדיה והשיקום 

הנוירולוגי בישראל |  ענת יפה

ללכת מחדש



איכות חיים 
לכולם

עבור רובנו, משימות טריוויאליות לחלוטין כמו 
מתיחת  תוך  עמידה  בבוקר,  מהמיטה  יציאה 
טובה,  מקלחת  ומשחררת,  קלה  איברים 
מחדר  הליכה  לכיור,  מעל  שיניים  צחצוח 
הם  במדרגות  ירידה   / עליה  למטבח,  השינה 
מאליו,  כמובן  שנלקח  שגרתי  יום-יומי  עניין 
מחשבה  בהם  משקיעים  לא  שאנו  משימות 

נוספת כלל ועיקר.
כולנו כאלו ברי מזל. עבור חלקינו, קימה  לא 
מהמיטה באופן עצמאי היא בגדר חלום רחוק, 
עבר  זיכרון  היא  במדרגות  עצמאית  ועלייה 
עצמאית  עמידה  יותר.  ולא  הטוב,  במקרה 
אבל  לחלוטין.  דמיונית  פנטזיה   - לחלוטין 
היום פתרונות  יש  להיות המצב!  חייב  לא  זה 

טכנולוגיים, כמעט לכל מגבלה קיימת.
על בסיס הצרכים האלו, ורבים אחרים מאותו 
הישראלי  "המרכז  חברת  קמה  התחום, 

בע"מ".  ושיקומי  סיעודי  ציוד  חיים,  לאיכות 
22 כ-  כיום  המונה  המשפחתית  החברה 

והשאר  משפחה  מחציתם  נמרצים,  עובדים 
כבר מזמן "חלק מהמשפחה", קיימת מ- 1993

יאמרו  כך  רבות",  מיני  "אחת  לא  ממש  היא 
"מהות  רבים.  אכן  והם  מלקוחותיה.  רבים 
עקרונות  שני  על  מבוסס  חברתנו  של  הקיום 
מרכזיים – מציאת הפתרונות האיכותיים ביותר 
שניתן להשיג בעולם ולשווקם בארץ, תוך מתן 
השירות הטוב ביותר שניתן לספק", כך מסביר 
ההמשך"  ו"דור  החברה  מנכ"ל  אפרת,  רועי 

להובלת המיזם הוותיק. "איכות חיים היא כבר 
בעבר,  שהיה  כפי  בלבד  לעשירים  עניין  לא 

היא עניין נגיש היום מאי פעם", הוא אומר.
כשהחלטנו  גבה  הרימו  ממתחרינו  "חלק 
משבדיה    "  Permobil  " כמו  מותגים  לייבא 
ליצרן האיכותי המוביל בעולם כבר  )הנחשב 
45 שנה בתחום כיסאות הגלגלים הממונעים(, 
)יצרן  מקנדה   "Motion Composites" או 
ב"תפירת  במיוחד  קלים  גלגלים  כסאות 
לנכים   CARBON עשויים  אישית",  חליפה 
שהמוצרים  במחשבה  במיוחד(,  אקטיביים 
לשוק  מידי"  "גבוהה  ברמה  אולי  הם  האלה 

המקומי.
"עד  שירות  להציע  ראשונים  כשהיינו  אפילו 
גם  ציוד, אלא  הדלת", לא רק להדגמות של 
בביטול  הגיבו  המתחרים  תיקונים,  בשירות 
בזה  נעמוד  ושלא  אפשרי,  לא  שזה  ואמרו 
אמרו,  אז  רועי.  היום  אומר  זמן",  לאורך 
ובינתיים עברו להן 26 שנים של הצלחה תוך 
בנאמנותו  שהצביע  השוק,  של  רבה  הערכה 
ולשירותיה,  החברה  למוצרי  המתמשכת 

לאורך השנים.
סיעודי  ציוד  חיים,  לאיכות  הישראלי  "המרכז 
יצרניות   20 כ-  כיום  מייצגת  בע"מ"  ושיקומי 
כל  ואמריקאיות,  אירופאיות  בעיקר  בעולם, 
ומשווקת  בתחומה,  ומובילה  איכותית  אחת 
בארץ את כל הציוד הנדרש לביתו של מוגבל 

התנועה, לכל גיל, ולכל מצב.

ביתיים  )דגמים  החשמליות  כשהמיטות 
מתוצרת  הם  ההעברה  ומנופי  ומוסדיים( 
גרמניה, כשהכיסאות הממונעים הם מתוצרת 

שבדיה, כשמעלוני המדרגות הניידים הם מתוצרת 
מתוצרת  לחץ  פצעי  למניעת  כשכריות  אוסטריה, 
ארה"ב וכו', אין מה לדאוג בנושא איכות המוצרים, 
ובלשון  משמע,  תרתי  בשקט",  "לישון  ואפשר 
מייצגת  שהחברה  הבולטים  השמות  בין  המעטה. 
Permobil, SunriseMedical, את  למצוא  ניתן 
Roho, Bock, Varilite, Motion Composites,
BodyPoint, Proactiv, Hoyer, Sano, Vassilli,
Nova Orthopedics, Diets, Electric Mobility,

MK Battery, PG Drive Technologies ועוד.
בין לקוחותיה הנאמנים של החברה, קיימים זכאי 
משרד הבריאות, משרד הביטחון )נכי צה"ל(, ביטוח 
החולים  קופות  כל  איבה(,  פעולות  )נפגעי  לאומי 
)נפגעי  ביטוח  חברות  עבודה(,  תאונות  )נפגעי 
ומוסדות  שיקומיים  חולים  בתי  דרכים(,  תאונות 

רבים ברחבי הארץ, וכמובן, לקוחות פרטיים.
החברה מתמחה

ידניים  גלגלים  כסאות  של  והתאמה  במכירה 
כסאות  לעמידה,  גלגלים  כסאות  וממונעים, 
האמבטיה,  לחדר  ואביזרים  רחצה   / שירותים 
פתרונות הליכה רבים, מערכות להושבה ולמניעת 

פצעי לחץ כריות מושב ומזרנים/כריות גב וחגורות 
מרופדות, שירותי מעבדה, ועוד, ועוד.

המרכז הישראלי לאיכות חיים, ציוד סיעודי ושיקומי 
בע"מ כתובת:

"סונול"  הדלק  תחנת  מתחם  חסידים,  כפר  צומת 
טלפונים: 1700-500-780 | פקס: 1700-500-481
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חיים על אופן
שנה   20 כבר  המתנייד  סבן  משה 
30 במשך  התנסה  גלגלים,  בכיסא 
יום באופן החשמלי הראשון בישראל 
לכיסאות גלגלים ומספר על החוויה 

ששינתה את חייו

נגישות",  "זמיר  חברת  השיקה  לאחרונה 
ופתרונות  טכנולוגיות  בפיתוח  המתמחה 
נגישות לאנשים עם מוגבלויות, כי היא משיקה 
את ה-firefly, האופן החשמלי הראשון מסוגו 
גלגלים.  לכיסאות  להתחבר  המיועד  בישראל 
בפרסומי החברה נכתב כי ה firefly הוא אופן 
שמתחבר  ומנוע,  נטענת  סוללה  המכיל  נייד 
לכל סוגי כיסאות הגלגלים והופך אותם מכיסא 
ידני, לכיסא ממונע עם  גלגלים המונע באופן 
למתניידים   firefly ה  מאפשר  כידון,ובכך 
יכולת  ממלווים,  שיחרור  גלגלים,  בכיסאות 
משמעותית  הקלה  למקום,  ממקום  להתנייד 
באיכות  שיפור  ובעיקר  הידיים  מפרקי  על 

החיים.

לקראת השקת ה-firefly, לקח משה סבן, 38, 
שמנהל כבר 20 שנה את שגרת חייו באמצעות 
כיסא גלגלים, את המכשיר לסיבוב ובדק האם 

מדובר בבשורה אמיתית לציבור.

ממתי אתה מתנייד בכיסא גלגלים?
"אני עם הכיסא כבר חצי מהחיים שלי. חטפתי 
כדור במהלך האינטיפדה אשר פגע לי בעמוד 
הגוף  בפלג  משותק  אותי  והותיר  השידרה 
כיסא  באמצעות  מתנייד  אני  מאז  התחתון. 
גלגלים ועושה הכל! חי חיים מלאים ולא נותן 

לשום דבר לעצור אותי".
כמי שמעיד על עצמו שעשה הכל עם כיסא 

?firefly גלגלים איך התרשמת מה

"אני מרגיש שיצאתי לחופשי! כל מי שמתנייד 
בכיסא גלגלים יודע כמה כוח צריך להשקיע 
הכאבים  את  ומכיר  הכיסא  את  לנייד  כדי 
מכך.  כתוצאה  ובגב  בכתפיים  הנלווים 
השימוש בfirefly הכחיד את המושג הזה של 
כאב. בנוסף, כאדם שהעצמאות שלו חשובה 
לו, השימוש במכשיר איפשר לי לבצע הרבה 
יותר פעולות שבעבר הייתי מבצע באמצעות 

רכב, עם הכיסא בלבד".

דוגמאות  עוד  יש  מהסופרמרקט  חוץ 
היית  ושלא  היום  מבצע  שאתה  לפעולות 

מבצע בעבר? 
"כן. טיול בפארק עם אישתי או אפילו בערב 
גלגלים  בכיסא  כשמתניידים  הרי  הכלב,  עם 
בקצב  להתקדם  כדי  ידנית  אותו  ומניעים 
הליכה מהירה או לרדוף אחרי הכלב יש צורך 
בהשקעת מאמץ רב וכמובן שהידיים תפוסות 
כחלק מפעילות גלגול הכיסא. כעת עם האופן 

הרבה  להתנייד  לי  שמאפשר  דבר  פנויות  הידיים 
אחרי  לרדוף  ואפילו  גדול  ולמרחק  בקלות  יותר 
להתקדם  גם  יכול  אני  בנוסף,  מאמץ.  בלי  הכלב 
להתאמץ  מבלי  מהיר  בקצר  הולך  אדם  לצד 

ולהתנשף שזאת מעלה חשובה".

כמה זמן עורכת הרכבת הfirefly על הכיסא שלך 
ואיך מתבצעת השליטה?

להתקנת  לחברה  להגיע  צריך  הראשונה  "בפעם 
מקשרים ייעודיים על גבי הכיסא ולאחר מכן ניתן 
וללא  בשניות  עצמאי  באופן   fireflyה את  לחבר 

מאמץ".
אופן.  בתלת  לשימוש  דומה  מאוד  "השימוש 
הכידון  בידיות  מתבצעת   firefly ב  השליטה 
לי  שמאפשרים  והאטה  האצה  כפתורי  באמצעות 
לוסת את קצב ההתקדמות עד למהירות של 12

קמ"ש. אני יכול אפילו לשלוט בו עם יד אחת".

יש יתרונות שמצאת במכשיר?
לכיסאות  שמיועד  היחידי  החשמלי  האופן  "הוא 
לו  יש  הישראלי.  מכון התקנים  ובעל תקן  גלגלים 
לטיולים  גם  אותו  לקחת  שניתן  כך  תקןלהטסה, 

בחו"ל, דבר שאין לאף מוצר אחר בשוק". 
'זמיר  ידי חברת  ה firefly  משווק בבלעדיות על 

נגישות'.
לתת  כדי  טכנולוגיים  פתרונות  מפתחת  החברה 
מענה יצירתי לשלל צרכים ואתגרים לאנשים עם 
מוגבלויות, בין שמדובר בצורך יום יומי ובין שמדובר 
העולם  מכל  מייבאת  החברה  ייחודי.  בצורך 
יצירתיים  פתרונות  מתן  ייחודייםלטובת  מוצרים 
מוגבלות,  עם  אנשים  איתם מתמודדים  לאתגרים 
בישראל  יעילים  פתרונות  להם  נמצאו  ושטרם 
נוער  גילאי  ילדים,  תינוקות,  הגיל:  קטגוריות  בכל 

וצעירים ועבור אנשים מבוגרים.

מענה יצירתי לשלל צרכים ואתגרים לאנשים עם 
מוגבלויות, בין שמדובר בצורך יום יומי ובין שמדובר 
העולם  מכל  מייבאת  החברה  ייחודי.  בצורך 
יצירתיים  פתרונות  מתן  ייחודייםלטובת  מוצרים 
מוגבלות,  עם  אנשים  איתם מתמודדים  לאתגרים 
בישראל  יעילים  פתרונות  להם  נמצאו  ושטרם 
נוער  גילאי  ילדים,  תינוקות,  הגיל:  קטגוריות  בכל 

וצעירים ועבור אנשים מבוגרים.



נגישון-מעלון 
מדרגות נייד 

לכסא גלגלים
הפתרונות  אחד  הנו  נגישון 
להנגשת  ביותר  והמתקדמים 
מוגבלויות.  לבעלי  הסביבה 
הנגישון מאפשר למשתמשים 
בכסא גלגלים, לעלות ולרדת 
בקלות  מדרגות  בגרמי 

ובטיחות.
גם  אותך  לשמש  יכול  נגישון 
ציבורי,  במרחב  וגם  בבית 
מגורים,  בניין  של  במדרגות 
ציבורי  מוסד  משרדים,  בניין 

מרפאה או אצל חברים.
קיום מדרגות באזור מגוריך יצור מטרד ומגבלה שרק 

נגישון יוכל לפתור.
נגישון  מקום,  לכל  להגיע  זכותכם  על  תוותרו  אל  אז 

יאפשר לכם את החירות וחופש התנועה הרצוי.
בקלות  המתחבר  חשמלי  מדרגות  מעלון  הינו  נגישון 
יכולת  על  משפיע  ואינו  שלך,  הגלגלים  כסא  מאחורי 
מחובר  כשהוא  גם  בכסא  שלך  התמרון  או  הניידות 
בן  או  מלווה  ע"י  הנגישון  יופעל  הצורך  בעת  לכסא. 

משפחה יאפשר לך להגיע למחוז חפצך. 

שלך  הגלגלים  מכסא  ניתוק  או  לחיבור  ניתן  הנגישון 
בקלות  ונכנס  ומתקפל  עבודה  כלי  ללא  שניות  בתוך 
לכל תא מטען. עליה במדרגות ללא נגישון ע"י גרירת או 
הרמת הנכה וכסא הגלגלים שלו במדרגות או שימוש 
בזחלים מגומי העלולים להיקרע או להחליק מסכנת 
הן את הנכה והן את אלו שמרימים אותו, מעידה קטנה 

יכולה להסתיים באסון,
נגישון SMAX תוצרת גרמניה – הנו המעלון הנייד הנפוץ 
ומנטרל  מאמץ  חוסך  זה  מעלון  בעולם,  והבטיחותי 

למינימום  במדרגות  נכה  בהעלאת  הכרוכות  הסכנות  את 
האפשרי.

כיום, מאות אלפי משפחות בעולם ואלפי משפחות בישראל 
משתמשות במעלון מדרגות נייד ) נגישון ( מדיי יום בהנאה, 
של  וגוברת  הולכת  מגמה  ישנה  כיום  ובבטיחות.  בנוחות 
שילוב מעלונים בסביבה החיצונית הציבורית ובעיקר בבנייני 
מגורים וזאת כחלק ממגמה רחבה יותר של הנגשת הסביבה 

הציבורית לבעלי מוגבלויות באופן כללי.
מיובא מזה 25 שנה לישראל ע״י איי.טי. שיקום SMAX נגישון

פרטים נוספים או תיאום הדגמה:
info@atst.co.il :בטלפון: 03-5502020, במייל

www.atst.co.il : אתר אינטרנט

שתוכננה  פלטפורמה  הינו   LP11 הנייד  המעלון 
במיוחד לעזור לאנשים עם ניידות מופחתת להתגבר 

על הפרשי גבהים של עד 1 מטר. 
אידיאלי לשימוש במרכזי כנסים ותיאטראות, וגישור 
בין רציפים בתחבורה ציבורית כדי לספק לאנשים 
עם ניידות מופחתת גישה קלה אל הבמה/ רכבת /

אוטובוס וכו' 
כושר הרמה מקסימלית של 300 ק"ג.

מדפי גישור לצורך עלייה וירידה מהמעלון .
מיוחדים,  בטיחות  אמצעי  במגוון  מצויד  המעלון 

כולל פרופיל בצד התחתון, כפתור עצירה חירום, 
וכן מערכת חירום להורדת המעלון בעת תקלה.

גבוהים משני הצדדים  המעלון מצויד במעקות 
להגנה מקסימאלית ושימוש בטוח.

מדפי הגישור העליון והתחתון מתקפלים כאשר 
המעלון אינו בשימוש, ומבטיחים  שהמשתמש לא 

יוכל להתנייד בזמן שהמעלון נמצא בתנועה.
זמן טעינה של 8 שעות מספיק לכ-45 עליות/

ירידות.
www.electra.co.il  | www.taamal.co.il

המעלון הנייד

כולל פרופיל בצד התחתון, כפתור עצירה חירום, 
וכן מערכת חירום להורדת המעלון בעת תקלה.

גבוהים משני הצדדים  המעלון מצויד במעקות 

מדפי הגישור העליון והתחתון מתקפלים כאשר 
המעלון אינו בשימוש, ומבטיחים  שהמשתמש לא 

יוכל להתנייד בזמן שהמעלון נמצא בתנועה.
45 עליות/



Z
Zamir Technologis For Mobility
31 Lehi Bnei Brak St.
Tel: +972-3-6036010
E-mail: info@zamir.cc
Web site: zamir.cc
Equipment / services offered:
Zamir is a home of successful 
accessibility solutions that create a 
new reality in cases where solutions 
are not available. The company 
provides solutions and services to 
people with disabilities by inventing 
ideas, developing products, 
developing unique technologies and 
global patents, and adapting them 
according to individual demand.
In addition, the company has shelf 
products for preschoolers, rescue 
and rescue products and wheelchair 
motors.

improve the quality of life of people 
with special needs, while meeting high 
standards of production, service and 
constant striving for excellence.
Solbi Ltd    
Nahal Shorek 55 Modiin 7170753
Tel: +972-8-9721018
Fax: +972-8-9729194
E-mail: solbi@solbi-ltd.com
Web site: www.kalal.co.il
Director: Mordechai Even Chen
Marketing Mangers: Nir Garber
Equipment / services offered:
Stairclimber that allows wheelchairs 
to go up and down stairs. Electric 
wheelchairs that allow the 
handicapped individual to live in his 
home with no change in construction 
of the house.

Stride orthopedics Ltd.  
34 Hanapach St. Karmiel
Tel: +972-4-6619040
Fax: +972-4-6619039
E mail: michael@ort.co.il
Web site: www.ort.co.il
Director: Michael Alexander
Equipment / services offered:
Computerized systems to functionally 
move parallelized limes after stroke 
(CVA), MS or CP. Products made by 
Bioness.

T
Totally Interactive
Kibbutz Shefayim
Tel: +972-9-7717731
E-mail: info@totallyinteractive.co.il
Web site: www.totallyinteractive.co.il
Director: Erez Noked

Y
Yad Sarah
124 Herzel Boulevard, jerusalem
Tel: *6444
Web site: www.yadsarah.com
Director: Moshe Cohen
Equipment / services offered: 
Yad Sarah is one of the largest 
volunteer organizations in Israel. 
It provides a variety of services to 
people with disabilities and diseases 
in order to reduce the impact of their 
disabilities and illnesses on their 
functioning and independence.

R
Robots To All
Hamrlacha 6 Har-Tov
Tel: +972-2-9991126
Fax: +972-2-9924992
E-mail: Effi@RobotsTo All.co.il
Web site: RobotsTo All.co.il
Director: Effi Hagai
Equipment / services offered:
Eating is one of life’s great pleasures, 
but this isn’t the case for millions 
of people everyone deserves dining 
experience. Obi, the first robotic 
dining companion of its kind.

S

Sadan Y.T.S Ltd.
3 haharash S.t Holon 5882834
Tel: +972-3-6500955
Fax: +972-3-6500977
E-mail: Itzik.y@sadan-ltd.co.il
Web site: www.sadan-ltd.co.il
Director: Oded Sadan
Marketing Mangers: Shimon goren
Equipment / services offered: 
For over two decades, Sadan has been 
a leading provider and manufacture of 
elevators, specializing in production 
and installation of elevators for the 
handicapped in both residential 
homes and commercial buildings.

Shikumit Ltd.
6 Yosef Sapir St. Rishon Lezion
Tel: +972-3-9511402
Fax: +972-3-9511407
E-mail: adi@shikumit.co.il
Web site: www.shikumit.co.il
Director: Gil Stiss
Marketing Mangers: Adi Levy
Equipment / services offered: 
Shikumit Ltd. was founded in 1987. 
The company is a supplier of the 
Ministry of Health and the Ministry 
of Labor and Social Affairs, and 
has a professional and skilled staff, 
including engineers, physiotherapists 
and technicians. Shikumit is a siting 
clinic specializing in the design and 
manufacture of custom seating 
All our products have high standards.
 ISO-9001-2015. Shikumit Ltd. work 
according to the company has set itself 
the goal of providing a wide range of 
solutions through technologies that help 



N
Nagish
Abba Elel 301 Ramat Gan Israel
Tel: +972-7-2555577
Fax: +972-3-5701448
E-mail: info@nagish.co.il
Web site: www.nagish.co.il
Director: Marcelo roisman
Equipment / services offered:
Nagish – Home Modifications for 
People with Special Needs” is the 
only company of its kind in Israel.  
This stems from the fact that we have 
leading professionals from a variety 
of fields (especially from the world of 
physical and cognitive accessibility) 
who can modify a house to the 
requirements of special needs people 
and Elderly.

P
Polco Customized 
Rehabilitation
6 Bahat St. Petach Tikva
Tel: +972-3-9792502
Fax: +972-3-9792512
E-mail: info@polco.co.il
Web site: www.polco.co.il
Director: Avi Polak
Marketing Manger: Avi Polak
Equipment / services offered: 
we are import and marketing 
company for rehabilitation products, 
accessibility solutions and mobility.
We specialized in pediatric rehab. 
Our product range is walkers, 
rollators, standing frames, adjustable 
chairs and tables, scooters, hoist' car 
lifts, hygiene products for bat and 
toilet.

Primarily Health (2017) Ltd.
Admonit 1A Modi'in
Tel: +972-72-2159090
Fax: +972-72-2740509
 -mail: info@bari-p2.co.il
Web site: www.bari-p2.co.il
Director:yaron gonda
Equipment / services offered:
The website www.bari-p2.co.il is 
a virtual mall. You can find a large 
number of products that will make 
your daily functioning and operations 
easier.

Mikita
Tel: +972-54-3006218
E-mail: einavbesser@gmail.com
Web site: www.mikitafashion.com
Director: Einav Besser
Equipment/services offered:
Adaptive inclusive fashion brand 
designed for both women and men. 
Our collections are stylish, smart and 
accessible. All designs are easy and 
comfortable to wear (e.g. magnetic 
buttons replacing traditional buttons, 
pants with side zippers etc.).

Milbat NGO 
Tel-Hashomer Hospital, Israel
Tel: +972-7-222-30-007
Fax: +972-3-5357812
E-mail: milbat@netvision.net.il
Web site: www.milbat.org.il
Director: Mr. Nachman Plotnizky
Marketing Mangers: Mr. Avi Rabinovitch
Equipment/services offered:
Milbat provides range of services in 
the field of assistive technology to 
improve independence of people 
with disabilities and the elderly: 
Professional consultation, developing 
unique devices, information, try out 
center.

Mobility Insurance Agency 
(2017) Ltd.
58 Haharmesh St. Haifa
Tel: +972-4-8460915
Fax: +972-73-2219428
E-mail: gal@mobility.co.il
Web site: www.mobility.co.il;
www.vigodzky.com
Director: Dotan Vigodzky
Marketing Mangers: Eliyasaf Asulin
Equipment / services offered: 
An insurance agency specializing in 
car insurance is equipped for people 
with limited mobility.

MovingLife
Nezer Sereni, Israel
Tel: *6126
E-mail: info@movinglife.com
Web site: www.movinglife.com
Director: Rafy David
Marketing Mangers: Lior Drori
Equipment / services offered:
ATTO is an Israeli developed mobility 
scooter that can be folded within 
seconds to the size of a trolley 
suitcase. ATTO offers complete 
mobility and can be taken in the car 
and on flights. 

Travrljohn USA
Nino Robotics France
Body-Up Greece
Excellent Systems Denmark
CareSlope Japan
DeVi-Stairlifts Holland
Herkules Liftwerk Germany

M
M Shalev Eng.
20 Hasatat St. Ind. Erea Holon, Israel
Tel: +972-50-4538732
Fax: +972-3-5506577
E - mail: mshaleveg@hotmail.com
Web site: www.mshalev.co.il 
Director: Moshe Shalev
Equipment / services offered:
Firms Represented In Israel: Barry 
Emons – Holland, Lopital - Holland

Mediscan System
6A Hamanof St. P.o.box 2195, 
Rehovot 76121 Israel
Tel: +972-8-9469450
Fax: +972-50-2303987
E-mail: office2@icpap.co.il
Web site http://www.icpap.co.il 
Direct: David Dagan
Equipment / services offered: 
Mediscan System has over 25 years of 
experience in the import of medical 
equipment and a variety of solutions 
for people with mobility disabilities.

Mehalev
155 Yigal Alon, Tel Aviv 
Tel: +972-3-7180300
Fax: +972-3-5710680
E-mail: shoshana@mehalev.com
Web site: www.mehalev.com
Director: Moshe Kilim
Equipment / services offered:
"The Heart" is a pioneer in the field of 
audio and visual accessibility.

Metro Motor Marketing
Atir Yeda St.
Tel: +972524077746
E-mail: Liors2@metro.co.il
Web site: http://www.kalnoit.com 
Director: Mr Gadi Aviram
Marketing Mangers: Hagar bazilai
Equipment / services offered:
Afiscooters offers a wide range of 
mobility scooters that combine stylish 
design and advanced technology 
with easy operation. Designed with 
driver convenience in mind, the sturdy 
construction, adjustable suspension 
and orthopedic seating ensure a 
smooth, safe and comfortable ride.



K
K’Maayan Hamitgaber
24 Harass 324  Elyacin
Tel: +972-4-6600456
Fax: +972-77-7009692
E-mail: info@briutova.org
Web site: www.briutova.org
Director: Daniel samina
Marketing Mangers:david ben asyag
Equipment / services offered:
Firms Represented In Israel: We provide 
specialized medical, rehabilitative and 
mobility equipment and services for 
everyone, particularly people with special 
needs and the elderly. Our services are 
free so that they are available to all.
Kimberl-Clark Israel
Tel: +972-8-9772707
E-mail: Batia.salama@kcc.com
Web site: www.kimberly-clark.com
Director: Operations Director & VP 
substitute – Gidi Goldman
Marketing Mangers: Shelly Zorea
Equipment / services offered:
Kimberly Clark Israel's adult brands 
offer a range of innovative solutions of 
incontinence products.
Shikma - A variety of adults briefs 
(adult diapers) for day and night use 
and at a variety of absorption levels.       
In addition, Shikma Proskin briefs that 
help protect skin health.
Depend – Female and male pads and 
pants to help continue do what you 
love again.

L
LIGO – Marketing & Business 
Development Ltd.
15 Tuval St. Ramat-Gan
Tel: +972-3-7510881
E-mail:info@ligo.co.il
Web site: www.ligo.co.il
Director: Rami bellash
Equipment / services offered: 
Import and marketing of auxiliary 
products in the fields of quality of life, 
accessibility and mobility.
Modular ramps and bridging facilities.
Stair climbing wheelchair.
Disposable toilet solutions.
Scooter based on a gyroscopic system.
Auxiliary facilities for the transport of 
handicapped persons.
Stairlifts systems.
Wheelchair lifts.
Firms Represented In Israel:
Roll-A-Ramp USA

Drive Master- United States
IDS – United States
Q'straint- United States
B&D- United States
MPS- United States
Paravan- Germany
Autoadapt- Sweden
KIVI- Italy
Mariani- Italy
Guidosimplex- Italy
Bozzio – Joysteer- Switzerland 
Sojadis- France
Autochair- England
New-One - Korea

I

IQLC – Israel Quality of Life 
Center Ltd. 
Kfar Hasidim junction, "Sonol" zone
Tel: +972-4-9040-880
Fax: +972-4-9040-480
E-mail: info@iqlc.co.il 
Web site: www.iqlc.co.il 
CEO – ROY EFRATH
Equipment / services offered:
Import marketing & special 
adaptations of products for disabled 
mainly from Europe and the US, reps 
of the world's leading manufacturers 
for powerchairs, active carbon & 
aluminum wheelchairs, electric beds, 
patient lifters, standing wheelchairs, 
seating and positioning solutions, 
mobile stairs climbers, manual 
wheelchairs, bathroom safety, walking 
aids, ramps etc.
Firms Represented in Israel: 
PERMOBIL (Sweden), SUNRISE 
MEDICAL (Netherlands), ROHO 
(USA), MOTION COMPOSITES 
(Canada), BOCK (Germany), 
BODYPOINT (USA), VARILITE 
(USA), SANO (Austria), PROACTIV 
(Germany), HOYER (Germany), 
FEAL (Sweden), TGA (UK), PG 
DRIVE TECHNILOGIES (UK), MK 
BATTERY (UK), ROLKO (Germany), 
NOVA ORTHOPEDICS (Taiwan), 
NEW ALLIED CORPORATION 
(Taiwan), 4POWER4 (Belgium), Dietz 
(Germany), Vassilli (Italy).

Treatment - With the help of TRT 
treatment, we stand at 84% success 
in tinnitus treatment and many 
more revolutionary technologies in 
exclusive import and customization.

GalGal Yatziv
23 Adom St. Canot industrial park
Tel: 1700-55-77-44
Fax: +972-8-8694456
E-mail: galgalyaziv@gmail.com
Web site: www.galgalyatziv.co.il
Director: Mr. Hagai Mendelovitch
Marketing Mangers: Ms. Idit Barr
Equipment / services offered:
We import, manufacture, sell and 
provide after-sale service for electric 
handicapped scooters, from small 
electric folding scooters, up to double 
seat large scooters. Firms Represented 
In Israel: Solax, Wu's, Heartway, 
SMARFODY, SmartCrutch.

H
Hba System Integrators
Kinneret St. bnai brak 5120263
Tel: +972-3-6722226
Fax: +972-3-6722193
Web site: www.hba.co.il
Director: Manuel Bar-Gil
Marketing Mangers: Yuval levi
Equipment / services offered: 
HBA Delivers advance solutions 
and Robotics platforms for Defense, 
industrial and assistance sectors.
We provide light weight and easy 
operated Robotic manipulator arm 
that provides independency for the     
assistance user with additional verity 
of products and solutions.

Hydrofix Ltd. Mobility Solutions
7 Inbar St.,Sgula, Petach Tikva Israel
Tel: +972-3-9243535
Fax: +972-3-9243662
E-mail: info@hydrofix.co.il
Web site: www.hydrofix.co.il
Director: Daniel Mor
Marketing Mangers: Natalie Rattan
Equipment/services offered:
Hydrofix specializes in modifying 
vehicles for people with disabilities. 
We offer a whole solution providing 
our customers with a vehicle 
specifically suited to their needs 
and support in their journey towards 
mobility independents.
Firms Represented In Israel:
Braun Ability- United States
Bruno- United States



installs are among the most advanced 
in a wide variety of brands and are 
adapted to the personal needs of the 
person with limited mobility.

G
Gal hearing aids
32 Zamanhof St. Tel Aviv (Raanana, 
Jerusalem)
Tel: +972-3-5280937
Fax: +972-3-6204962
E-mail:Tanya@gal-ear.co.il
Web site: www.gal-ear.co.il 
Director: Gabriel  Roth
Marketing Mangers:Tanya Nagar
Equipment / services offered:
The best hearing aids in the world 
manufactured by HANSATON 
Germany. These are the most 
advanced hearing aids in the 
world and have wireless charging 
technology. Is marketed exclusively by 
Gal Israel Hearing Systems.
In addition to the conventional 
hearing aids, Gal imports exclusively 
hearing instruments (in glasses) 
made by BHM Austria & Customized 
earrings hearing aids. Home visits 
- A special hearing aid service that 
reaches the customer's home, is 
intended for customers who can 
not reach us at the branches. The 
service includes hearing tests and 
consultation for hearing aids at the 
customer's home.

Gal Kal
3 Gluska St. Rishon Lezion
Tel: +972-3-9511223
Fax: +972-3-9612179
E-mail: office@gal-kal.co.il
Web site: gal-kal.co.il
Director: Hagai Mann
Marketing Mangers: Josh Daniel
Equipment / services offered:
Gal Kal is engaged in importing, 
manufacturing and adapting 
rehabilitation and mobility equipment 
for more than 25 years. Our specialty 
products include bathroom chairs, 
wheelchairs, powered chairs, 
walking frames, standing devices, 
beds and lifts. Our vendors include 
Berollca, Ormesa, Prime Engineering 
and Sunrise Medical. Tinnitus 

chairs.
Firms Represented In Israel: 
STANNAH, England; GANSER, 
Austria; ADIM LIFT, Spain.

Eshkol Technologies Go1 
4 Ben Zeev St. Eshkol Rish0n Le Zion
Tel: +972-54-7404903
+972-50-687087
+972-77-2194194
Fax: +972 (0)3-5423735
E-mail: go1@go1.co.il
Web site: www.go1.co.il
Director:  Avi Animov
Accessibility Advisor: Avi Aminov
Equipment / services offered: 
Providing customized solutions for 
motorized mobility by products as 
electrical scooters, electric wheel    
chairs, auxiliary engine and cranes for 
cars. Matching at the patient's home 
to examine the function by:  narrow 
doors and passages, elevator, family  
Car and more. A solution from the 
"bedroom to the supermarket". 
Services for: sale trade in, rent and 
repair.

EZ4U
Moshav Kidron
Tel: +972-8-9203070
E-mail:info@ez-4u.co.il
Web site: www.ez-4u.co.il
Director: Shachar Hillel
Equipment / services offered:
Offer the best solutions for living 
a life of confidence, comfort and 
independence. Our main equipment: 
Mobility scooter, Wheelchair & 
Wheelchair Powerpack
Firms Represented In Israel:
TGA mobility UK
Golden Technologies, Inc USA

F
Feldman mobility Ltd. 
8 hadrim St. Ashdod
Tel: +972-723264717
Fax: +972-8-9181479
E-mail: mobility@feldmanltd.co.il
Web site: www.feldmanmobility.co.il
Director:Gabi Jaikin
Marketing Manger::Shai marin
Equipment / services offered:
Feldman Mobility of the Feldman 
Group Car accessories is a 
professional company and a pioneer 
in the field of vehicle accessories 
for the handicapped. The systems 
and accessories that the company 

Challenge Riding UDI
Moshav Tal Shahar, Israel
Tel: +972-54-6333213
E-mail: challengeriding@gmail.com
Web site: Facebook page Challenge 
Riding UDI
Director: Eyal Dvir
Professional Manager: Udi Ben Eliyahu 
Equipment / services offered:
Center of Education, Sport & Therapy, 
accessible to all ages / needs.  
Challenge Riding UDI Center, partake 
in the sport of horse riding and 
carriage driving. Amazing experience. 
"Everyone Can!"

COSMOTRADE Ltd.
3 Beit Arif Settlement St. 73145, Israel
Tel: +972-3-9120900
Fax: +972-3-9735060
E-mail: sales@cos.co.il
Web site: www.cos.co.il

CWT Ltd.
84 Hagefen St. Moshav Gimzo
Tel: +972-8-9287778
Fax: +972-8-9287779
E-mail: smadar@pharmidas.com
Web site: www.cwt.org.il
Director: Avishai Lahav
Marketing Mangers: Hanan Hovav
Equipment / services offered:
Importer and supplier of medical 
equipment and technologies for the 
treatment of chronic wounds,
wounds prevention solutions and 
maintenance, and disposable urologic 
devices for the community
patients. 
Firms Represented In Israel: B.Braun 
(Germany) , Flen Pharma (Belgium), 
Drive (USA), Apex (Spain).

E
Electra Taamal
Kibbutz Mizra
Tel: +972-4-6429727
Fax: +972-4-6429311
E-mail: moshere@electra.co.il
Web site: www.taamal.coil
Director: Eitan Zeira
Marketing Mangers: Moshe Revach
Equipment / services offered: 
Planning, production and installation 
of home lifts for private homes: 
villas, cottages, connecting floors in 
apartment towers and more.
Accessibility solutions for private 
homes & businesses: platform lifts, 
chairlifts, vertical platforms for wheel 



B
Bekol – Organization of Hard 
of Hearing People in Israel
13 Yad Lebanim Boulevard Tel Aviv
Tel: +972-3-5257001
Fax: +972-3-5257004
E-mail: info@bekol.org 
Web site: www.bekol.org
Director: vardit danziger
Equipment / services offered:
Bekol is a self-help association 
founded and directed by people 
with hearing. Bekol has been the 
only organization in Israel with the 
goal to include adults with hearing 
loss into general society through 
addressing issues of legislation, 
accessibility, employment, technology, 
and rehabilitation. Bekol is managed 
by a professional and dedicated 
staff including certified hearing care 
providers and social workers, as well 
as over one hundred volunteers who 
are trained in their specific tasks.

C
Chemitec Ltd.
6 Habanai St. Hod Hasharon 4531906 
Israel
Tel: +972-9-7620000
Fax: +972-9-7401301
E-mail: inbars@chemitec.co.il
Web site: www.chemitec.co.il
Director: Maya Levin Ganor
Unit Mangers: Inbar Shpringer
Equipment / services offered: 
Chemitec has been striving to improve 
the quality of life of hundreds of 
thousands of Israelis for more than 
30 years. We specialize in importing, 
marketing and distributing medical 
products and technologies for the 
health care industry of international 
leading brands including Ottobock, 
Meyra, KCI, Hartmann and Burmeyer.

Director: Ron Schwartz
Marketing Mangers: Ronit krayn
Equipment / services offered:  
Advanced care for pressure relieving 
products. Producing and marketing 
mattresses, wheelchair cushions,
pressure relieving orthopedic pillows, 
medical armchairs.

AT REHAB Ltd.
38 Simtat Halevanon St. Giv'at Koach, 
ISRAEL
Tel: +972-3-5502020
Fax: +972-3-5585824
E-mail:info@atst.co.il 
Web site: www.atst.co.il 
Director: Tsafrir Tsadok
Marketing Mangers:Avi Mazliah
Equipment / services offered:
• Stair climbers
• Wheelchairs,
• Standing frames and standers
• Patient hoists, Standing & Ceiling Hoists
• Active Passive trainers
• Home Care beds
• TopClosure & Vcare  wound healing 
technology.
Firms Represented In Israel:
AAT GMBH – Germany.
Ki-Mobility – USA
Hoggi - Germany
RCN –Germany
Roho – USA
Tempur – Denmark
EasyStand – USA
Prismedical - UK
Nausicaa France
DPE – Israel
IVT - Israel

Atvisor.ai
11 Ha-Shayetet St., Ness Ziona
Tel: +972-54-4489134
E-mail: contact@atvisor.ai
Web site: www.atvisor.ai
Director: Moran Ran
Marketing Manager: Anat Sharir 
Elperin
Equipment / services offered:
Atvisor is an AI-based digital platform 
for assistive technology consultation, 
for the shared use of healthcare 
professionals and their clients – 
people with disabilities and the 
elderly.

A
A.T.M Automotive Tech 
Mobility 
TZELA HAHAR 4 MODIIN
Tel: 03-5581555
Fax:03-5502371
E - mail:atm@atm-il.com
Web site: atm-il.com
Director: eyal melman
Marketing Mangers: orly Cohen (yariv) 
Equipment / services offered: 
Providing people with disabilities 
driving and vehicular transportation 
independence since 1994.

Access Israel
12 Derech Hasharon St. Kfar-Saba 
Tel: +972-97451126
Fax: +972-97451127
E-mail: Office@aisrael.org 
Web site: www.aisrael.org 
Director: Adv. Michal Rimon 
Equipment / services offered:
Access Israel is the leading non-
profit organization in Israel in 
promoting accessibility for people 
with disabilities. Our services include 
consulting, training and increasing 
awareness and regulation for 
accessibility.   

ADIF – CONSUMER CLUB FOR 
PEOPLE WITH DISABILITIES 
32 Shoken St. Tel Aviv 
Tel: +972-77-6704935
E-mail: office@adif.org.il
Web site: www.adif.org.il
Director: Shlomi Avraham 
Marketing Mangers: Edna Malali 
Equipment / services offered:
Consumer club for people with 
disabilities to create 
power leads to reach benefits of 
products ,services and technology to 
improve quality of 
life and saving on household expenses

Aminach
Moshav Nir Tzvi, P.o.b 215 Ramle 
7210102
Tel: +972-8-9274815 
Fax: +972-8-9274803
E-mail: am_medic@aminach.co.il
Web site: www.aminach-medic.co.il
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לנצח את המגבלות
עם איי.טי. שיקום בע"מ

info@atst.co.il | www.atst.co.il | 5502020-03 :טל
מערך שירות בפריסה ארצית מלאה

ייעוץ והתאמת אביזרי שיקום לילדים ולבוגרים
ברמה שטרם הכרת, כי על בריאות לא מתפשרים !

עם איי.טי. שיקום בע"מ
ייעוץ והתאמת אביזרי שיקום לילדים ולבוגרים

ברמה שטרם הכרת, כי על בריאות לא מתפשרים !

כסאות גלגלים בהתאמת הושבה מקצועית למניעת כאבים ופצעי לחץ
 כריות ישיבה מיוחדות למניעת פצעי לחץ מהמותגים המובילים בעולם.

 מעלוני מדרגות הבטיחותיים בעולם.
 עמידוני  EASYSTAND לתרגול מעבר מישיבה לעמידה ולשיפור תפקודים פיזיולוגים

 מכשירי אימון אקטיבים פסיבים להנעת גפיים פגועות או משותקות ולשמירה על כושר גופני.
 מנופים סיעודיים הקומפקטים בעולם, לניידות קלה בתוך הבית.



www.hydro�x.co.il
ענבר 7 א.ת סגולה פתח תקוה 49277

info@hydro�x.co.il | 03-9243662 .טל. 03-9243535 | פקס

החברה המובילה לאבזור רכבי נכים בישראל

קיה קרניבל מונמך עם ההסבה הקוריאנית
היחיד המאושר ע"י חברת קיה מוטורס, יצרנית הרכב 

בלעדי להידרופיקס

אתכם לאורך כל הדרך משנת 1976


