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 כ"ה באדר ב' תשע"ב רושלים,י                 
 2112 במרס19       

 

 

 הקצאת מכשירי שיקום וניידות לנכים

לקראת מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, בראשות חה"כ דוד אזולאי, 

. הדיון מתקיים בעקבות סיוע משרד הבריאות לילדים נכים בעזרים רפואייםבנושא פניות ציבור דיון ב

פניות של הורים לילדים נכים הטוענים כי השתתפות משרד הבריאות במימון רכישת מכשירי ניידות מעטה 

 ואינה עונה על הצרכים הרפואיים של ילדיהם. 

השתתפות ונתונים על ידי משרד הבריאות -מכשירי השיקום והניידות על במסמך זה נציג את הליך הקצאת

הבקשות למכשירי שיקום מספר  לעהתקציב המיועד לתחום זה ועל  ,אלההמכשירים ההמשרד במימון 

 וניידות המוגשות למשרד הבריאות.

 . מבוא1

קובעת את שירותי  ,)להלן: החוק( 1991-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דהתוספת השלישית ל

והם: רפואה מונעת, גריאטריה, פסיכיאטריה  ,לתושבי המדינה תתהבריאות שבאחריות משרד הבריאות ל

החולים מחויבות לספק -שירותים אלה אינם כלולים בסל שירותי הבריאות שקופות 1.ומכשירי שיקום

 .םלמבוטחי

-חריות משרד הבריאות לידי קופותהעברת שירותי הבריאות שבא לעמיום חקיקת החוק מתקיים דיון 

העברת תחום מכשירי השיקום והניידות. לקראת גיבוש חוק ההסדרים במשק על ובתוך כך  ,החולים

כי משרד הבריאות יקדם  בו נחתם הסכם בין משרד הבריאות ובין משרד האוצר וצוין 2112המדינה לשנת 

 2החולים,-שיקום מסוימים לקופות עבודת מטה לקראת העברת הטיפול באספקת מכשירי 2112בשנת 

החולים. לטענת משרד -של תחום זה לידי קופות העברהאת ה משרד הבריאות ואולם עד היום טרם הסדיר

את הבריאות, במהלך עבודת מטה שנעשתה במינהל הרפואה הוחלט שהמשרד ינהל את קביעת הזכאות ו

פי סטנדרטים -ספקו אביזרים ומכשירים עלאפיון האביזר הנדרש לנכה, וזכיינים שיעברו תהליך מכרז י

זה כי כל המכרזים מוכנים  נושאמסר בנמשרד הבריאות מ 3.ידיו והוא יפקח על יישומם-על שייקבעו

. כמו כן נמסר כי המשרד בוחן את סוגיית העברת תחום 2112יוסדר עד סוף שנת  נושאהכוונה היא שוה

                                              
, כמפורט להלן, גופים אחריםש יהאוכלוסיקבוצות  המכמשרד הבריאות אינו משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות ל 1

-: משרד הביטחון )נכי מערכת הביטחון והמשטרה(; המוסד לביטוח לאומי )נפגעי פעולות איבה(; קופותמטפלים בענייניהן
ידי משרד האוצר(. -האוצר )נפגעי פעולות הנאצים שנכותם הוכרה על(; משרד ותאונות דרכים החולים )נפגעי תאונות עבודה

 ידי גופים אלו.-בשל נושא הדיון לא יעסוק מסמך זה בנכים המטופלים על
 6", לנכים וניידות שיקום מכשירי הקצאת", 2112ולחשבונות שנת הכספים  2112ב', לשנת 99 שנתי דוחמשרד מבקר המדינה,  2

 .2119במאי 
של מבקר  'ב99 'וחשבון השנתי מס-הערות ראש הממשלה לדיןאגף בכיר לביקורת המדינה,  –מתוך: משרד ראש הממשלה  3

 .2119, מאי המדינה
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החולים -עם קופותדיונים קיים ובשנה האחרונה  ,החולים-מכשירי השיקום והניידות לאחריות קופות

 4בנושא.

רשימה של מכשירי שיקום וניידות שמשרד הבריאות  תכללנתוספת השלישית לחוק של ה 1סעיף ב

 ,לגפיים תותבות: האלהברשימה נכללים בין השאר המכשירים  משתתף במימון רכישתם כפוף לנהליו.

סאות טיולון יסאות שירותים, כיסאות ממונעים, כיידניים, כ סאות גלגליםיאורטזות )מכשירי הליכה(, כ

(BUGGY.הליכונים, מנופים ביתיים ומיטות מיוחדות ,) 

היא הגורם האחראי  3002,5היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות, שהוקמה בשנת 

בין  .ם מדיניות זוישוולי כיום לקביעת מדיניות משרד הבריאות בתחום מכשירי השיקום והניידות

לעוסקים בהגשת בקשות  והדרכה בקרה, פיקוחתפקידי היחידה: קביעת סטנדרטים ונהלים ברמת המטה; 

לעובדי לשכות הבריאות העוסקים בטיפול בבקשות  והדרכה בקרה, פיקוחלמכשירי שיקום וניידות; 

ואיסוף של מכשירי ניידות;  למכשירי שיקום וניידות; פיקוח ובקרה על ספקי השירות; אספקה, תיקון

היחידה אחראית  6קיום מערך הדרכה והשתלמויות לנותני השירות; טיפול בפניות ובתלונות מהציבור.

האמון על  7,בתחום האחריות של מכון לואיסשאביזרים פרט ללאספקת כל מכשירי השיקום והניידות 

ונכי גפיים זכאי משרד  גפיים עבור קטועיבאספקת תותבות, מכשירי הליכה ונעליים אורטופדיות מיוחדות 

 8מספק משמשים להליכה(. זה ב האביזרים שמכוןוהבריאות )ר

 הקצאת מכשירי שיקום וניידותלהליך ה. 3

 הבריאות במשרד וניידות שיקום מכשירי אישור נוהלב מעוגןהקצאת מכשירי שיקום וניידות להליך ה

 מהגורמיםתקבל לה יכולות וניידות שיקום למכשירי בקשות, הנוהלפי -על 9)להלן: הנוהל(. 1999משנת 

ספר מיוחדים. -ומשפחתו; שירותי רווחה; ארגונים התנדבותיים; מערכת הבריאות ובתי מבקשה: אלהה

 למחלקה לפנותמגיש הבקשה פי אתר האינטרנט של היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות, על -על

 מהקהילה מקצועי מגורם המלצה לצרף יש לבקשה 10.מגוריו ורבאז הבריאות בלשכת כרוניים לחולים

 11.נלווים וטפסים( ועודהחולים -בקופת טיפול להמשך היחידה, בעיסוק מרפא)פיזיותרפיסט, 

                                              
דיווח למרכז המחקר והמידע של הגב' דלית רומם, מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות,  4

 .2112במרס  12, הכנסת
, שנמצא בה כי לא היה במשרד באותו זמן עובד 2111ה בעקבות בדיקת מבקר המדינה במשרד הבריאות בשנת היחידה הוקמ 5

אגף בכיר לביקורת המדינה  – משרד ראש הממשלהפי: -שתפקידו הבלעדי הוא ניהול נושא מכשירי השיקום והניידות )על
, כולל "לקט 2111אפריל  ,ל מבקר המדינהב' ש91וחשבון השנתי מס' -הערות ראש הממשלה לדין, וביקורת פנימית

 (.מעקבים"
 .2112במרס  12, כניסה: היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידותאתר האינטרנט של משרד הבריאות,  6
המכון הוא חברה  .1929שנת ספק אביזרי שיקום מאז ותים חיצוני בעבור משרד הבריאות וממשמש ספק שירמכון לואיס  7

בסיוע מר דייוויד לואיס מאנגליה במטרה לקדם, לשפר ולייעל את השירות  1922לתועלת הציבור ומלכ"ר, שהוקם בשנת 
 הניתן לשיקום קטועי הגפיים והנכים בישראל.

 .2112במרס  12, כניסה: אתר האינטרנט של מכון לואיס 8
; הליך הטיפול בבקשות למכשירי שיקום 1999, נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאותמשרד הבריאות,  9

שבתחום האחריות של מכון לואיס דומה לזה שבנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות, אך הוא מפורט בנוהל נפרד: משרד 
 .2119במרס  11, נוהל מכשירי הליכה ותותבות גפייםהבריאות, 

אביב, חדרה, -שבע, תל-עפולה, עכו, רמלה, רחובות, חיפה, באר לשכות, בערים נצרת, אילת, אשקלון, ירושלים, נתניה, 12יש  10
 תקווה.-טבריה, צפת ופתח

 . 2112מרס ב 12, כניסה: אתר האינטרנט של היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות 11

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/rehability/Pages/default.aspx
http://www.lewis.co.il/about.html
http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=84&catid=748&pageid=4052
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 יועצתוהכולל עובדת סוציאלית, אחות, רכזת מכשירים  ,בלשכה המקצועי הצוותידי -על נבדקת הבקשה

או מרפאה בעיסוק. לאחר בדיקת הצוות המקצועי  פיזיותרפיסטיתשהיא  ,וניידות שיקום למכשירי

מורכבים, כגון מיטות עם מנגנון  מכשיריםבקשות למתקבלת החלטה אם לאשר או לדחות את הבקשה. 

 ,לדיון בוועדה אזורית ותמועבר, ןלאשרהלשכה אינה מוסמכת שחשמלי וכסאות גלגלים ממונעים, 

ידי לשכת -ת המכשיר: רכישה עצמית, רכישה עלא אפשרויות לקבל המכ שיהמתכנסת אחת לחודש. 

 המשרד בהחלטת תלוי הקבלה אופן .(שהושמשאו מכשיר  חדשמכשיר הבריאות, קבלת מכשיר מהמלאי )

 טיפול להמשך למכוןמופנה  לואיס מכוןידי -על המסופק מכשיר לו שאושר מבקש. בוקשהמ ובמכשיר

 12.המכשיר של ואספקה התאמה לצורך

 31בתוך  בעניינו שהתקבלה ההחלטה על ערעור להגיש רשאי הבריאות לשכתידי -על נדחתה שבקשתו ימ

וערעורו מופנה לדיון בוועדה אזורית. ערעור על החלטת הוועדה האזורית מועבר  יום מקבלת התשובה,

להגיש  שאיתר הבריאות לשכתסופית,  אהי העליונה הערר ועדת שהחלטתלדיון בוועדת ערר עליונה. אף 

  .הראשונה בפנייה בפניה הוצג שלא מידע נוסףאם  שנית בקשהאת ה

 מבקר כי יצוין. סוציאלית עובדתופיזיותרפיסטית, אחות  ישהאזורית ובוועדת הערר העליונה  בוועדה

 קיבלו עצמם שהם החלטות על בערעורים דנים האזוריות הוועדות מחברי חלק כי 2112 בשנת מצא המדינה

משרד הבריאות  לטענת 13.הלאה ההחלטות של ביקורתית בחינה נמנעת כךש חשש ויש, הבריאות בלשכות

את  לאשר הבריאות לשכת בסמכות שאין מכשיריםלקבלת בפניות  פי רוב-עלהוועדות האזוריות דנות 

 יםכללנ הוועדהין חברי בגם בערעורים על החלטות לשכת הבריאות, אולם  דנות הוועדות תיםלע ,םקבלת

 14.המאשרים הגורמים בין חפיפה יןאהמקרים  בורוב ,הבריאות בלשכת פניותגם עובדים שלא דנו באותן 

 וניידות שיקום מכשירי במימון הבריאות משרד השתתפות. 2

מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות  29% שיעורב ניידות מכשיריהבריאות משתתף במימון  משרד

 שלושמבקש  המשרדתקרת השתתפות  עבורםבשלא נקבעה  מכשיריםברכישת  15שנקבעה בנוהל המשרד.

והשתתפות המשרד במימון המכשיר נקבעת לפי הצעת המחיר הנמוכה ביותר. מכאן עולה כי  ,מחיר הצעות

עם  מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל המשרד. 29% אוה הפונה השתתפותשיעור 

את השתתפות משרד הבריאות עד  הגדילציאלית בלשכת הבריאות לפי הנוהל רשאית עובדת סו-זאת, על

המבקש מכשיר  רכשבאותה שנה אם : אלה, במקרים הההשתתפות מתקרת או המכשיר מעלות 90%

הוכחות על  אם למבקשנכים הזקוקים למכשירים באותה שנה;  המכבמשפחה אם יש שיקומי נוסף; 

מצב הנכות, כגון טיפול ביתי אישי ועזרי הוראה מיוחדים, ואין גורם אחר להוצאות אחרות הקשורות 

ל המשפחה חובת מימון שהות ילד אחר במוסד ו/או אם יש עמשתתף בכיסוי הוצאות אלה באותה שנה; ש

                                              
מלאכה לייצור מכשירי שיקום, ומעביר את התשלום בעבור המכשירים ממשרד הבריאות -מתווך בין נכים ובתי מכון לואיס 12

המורשים לקבוע אם הנכה זקוק למכשור,  ,רופאים מומחים בתחום האורתופדיה והשיקום לספקים. המכון גם מסמיך
מכון רפואית של איכות המכשור והתאמתו לצורכי הנכה. נוסף על כך הלהזמין את המכשור הנחוץ ולבצע בדיקה ובקרה 

 .פיקוחוהדרכתו ובב ,פי הנחיות הרופאים המורשים-שפועלים על (,מכשירי הליכה ונעליים יצרני תותבות,)ספקים  מסמיך
 6", לנכים וניידות וםשיק מכשירי הקצאת", 2112ולחשבונות שנת הכספים  2112ב', לשנת 99 שנתי דוחמשרד מבקר המדינה,  13

 .2119במאי 
של מבקר  'ב99 'וחשבון השנתי מס-הערות ראש הממשלה לדיןאגף בכיר לביקורת המדינה,  –מתוך: משרד ראש הממשלה  14

 .2119, מאי המדינה
נעשית פי הנוהל משרד הבריאות מממן חלקית מכשירי שיקום שאינם מכשירי ניידות; הזמנת מכשיר שיקום וניידות חדש -על 15

רק לאחר שנבדק ונמצא כי במחסן לשכת הבריאות אין מכשיר מתאים. החישוב להשתתפות המשרד במימון מכשיר ניידות 
 מעלות מכשיר חדש או מתקרת ההשתתפות, שנקבעת מעת לעת. 91%שאינו חדש הוא לפי 
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 91%השתתפות באשפוז בן משפחה מקרבה ראשונה במוסד. הרחבת השתתפות משרד הבריאות מעל 

 16.האזורית הוועדהאפשרית רק באישור 

קנה יהן: מקבלי גמלת זאלה פטורות מהשתתפות עצמית, וה יהאוכלוסיקבוצות  המכבנוהל מצוינות גם 

ותוספת השלמת הכנסה; מקבלי גמלת שאירים ותוספת השלמת הכנסה; מקבלי גמלת נכות מלאה, 

נה קיבגובה גמלת ז אהכוללת תוספת משפחה; מקבלי גמלת הבטחת הכנסה; משפחות שהכנסתן הי

דלית רומם, מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות  'גבה להערכתותוספת השלמת הכנסה. 

 20%-וכ, עצמית מהשתתפות לחלוטין פטורים מכשירים לקבלת הזכאיםכלל מ 00%-במשרד הבריאות, כ

 17.10%עד  שתתפות העצמיתהת הלהפחת זכאים נוספים

ניתן רק לאחר בדיקת זכאות המבקש  עצמית ברכישה תקבלומכשירים שנ לעפי הנוהל, החזר כספי -על

פי אמות המידה שנקבעו במשרד הבריאות ולאחר הצגת חשבונית מקורית המעידה על -למכשיר על

. החשבונית מהצגת יום 31 בתוךעשות להי ואמור ,הבקשהאישור  יוםהרכישה. ההחזר ניתן עד חצי שנה מ

להשתתפות משרד הבריאות במימון מכשיר. עם זאת, משרד  הבבקש לטיפול מרבי זמן קובע אינו הנוהל

דין, כי אספקת אביזרי שיקום -הבריאות הצהיר בעבר בבג"ץ, במסגרת הסכמה שקיבלה תוקף של פסק

 18ימים. 12בתוך  ,ככלל ,תיעשה

המדינה את זמני ההמתנה של נכים ממועד הגשת בקשה למימון רכישת  מבקרבדק  2112-2116בשנת 

 12 בתוך . מהבדיקה עלה כי לשכות הבריאות מאשרותאספקהבואת הסיבות לעיכוב  ,ועד אישורה מכשיר

 ובלשכות, ניידות למכשירי הבקשותכלל מ 11%-וכ שיקום למכשירי הבקשותכלל מ 39%-כ רק ימים

 19ימים. 31-בקשות אלה נמשכת יותר מ לאישור ההמתנה מסוימות

טכנולוגיות  הוספתלו. עדכון תקרות ההשתתפות ואמות המידה לאישור מכשירים 1

 חדשות

 לאישור הדרושים המסמכיםהתנאים לקבלת כל מכשיר ו ורטופ 1999 משנת הבריאות משרד נוהלב, כאמור

 ועדה הבריאות במשרד רפואההמינה ראש מינהל  2116הפונה להשתתפות המשרד במימונו. בשנת  בקשת

החולים -מקופות, הממשלתית הבריאות ממערכת לנכים המכשירים בתחום מומחים הם שחבריה

בין השאר לבחון את אמות המידה לאישור  היה הוועדה תפקיד 20ומעמותות ציבוריות המסייעות לנכים.

  21מכשירי שיקום וניידות המפורטות בנוהל המשרד.

                                              
בנוהל מכשירי הליכה ותותבות גפיים, המתייחס, כאמור, למכשירי השיקום שבאחריות מכון לואיס, מפורטים כללי  16

 –: תותבת ראשונה לאחר קטיעה 29%-השתתפות דומים, נוסף על כמה מקרים שבהם שיעור ההשתתפות העצמית קטן מ
 .19% –; תותבת מעל המרפק 11% –או תחתונה(  ; שתי תותבות לאותו קטוע )גפה עליונה19% –; תותבת מעל הברך 11%

דיווח למרכז המחקר והמידע של הגב' דלית רומם, מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות,  17
 .2112במרס  12, הכנסת

 6", לנכים וניידות םשיקו מכשירי הקצאת", 2112ולחשבונות שנת הכספים  2112ב', לשנת 99 שנתי דוחמשרד מבקר המדינה,  18
כי החריגה מפרק זמן זה אין בה משום חריגה מהוראות החוק, בלי לגרוע  בבג"ץ בהליךהמשרד  דיע; עם זאת הו2119במאי 

 ממחויבותו ליישם את הסטנדרט של לוח הזמנים שקיבל על עצמו.
 שם. 19
המרכז הישראלי לאביזרי עזר,  – "מילבת"בדיונים השתתפו שלושה נציגים של ציבור הנכים: הגב' שושי גולדברג )מעמותת  20

 (, מר רוני שכטר )לשעבר יו"ר מטה מאבק הנכים(, ומר רוני שרייבר )חבר במטה מאבק הנכים(.בינוי ותחבורה לנכה
 6", לנכים וניידות שיקום מכשירי הקצאת, "2112חשבונות שנת הכספים ול 2112ב', לשנת 99 שנתי דוחמשרד מבקר המדינה,  21

 2119במאי 



 
   

 9 מתוך 9 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הרחבה, ההשתתפות תקרות של הרחבה ובהם ,בנוהל שינויים המכ 2119 בשנת נעשו הוועדה דיוני בעקבות

 לנוהל בעדכון הוסדרו אלה שינויים(. 23ותוספת מכשיר )מנוף חשמלי להעברה 22לזכאות הקריטריונים של

שינויים בהליך הכללי לבחינת  וכללנעדכון לנוהל לא ביצוין כי  2119.24 באוגוסט המשרדידי -על שפורסם

והורחבו תקרות ההשתתפות למכשירי  ,עדכון נוסף שהנע 2111המפורט בפרק הקודם. בשנת  ,הזכאות

יש לציין כי  25)ראו ריכוז עדכוני תקרות ההשתתפות של משרד הבריאות בנספח(. 12שמיעה לילדים עד גיל 

לאחר קבלת שלוש נעשית ורכישתם  ,מכשירי השיקום והניידות לא נקבעה תקרת השתתפות בועבור רב

צעות המתאימות כאמור, ומכאן שהליך זה מותאם אוטומטית ההין ב זולההצעות מחיר ובחירת ההצעה ה

 למחירי השוק.

 לבחון שמטרתה ועדה וניידות שיקום למכשירי הארצית היחידה מנהלתידי -על הוקמה 2112 שנת בתחילת

 לתחום המיועד לתקציב התייחסותב, הניידות מכשירי בתחום הצרכיםאת ו הקריטריונים את שוב

 שיקום למכשירי הארצית היחידה: במשרד הרלוונטיים הגורמים נציגי משתתפים בוועדה. המכשירים

 הארצי והשירות בעיסוק לריפוי היחידה, לפיזיותרפיה היחידה, הסיעוד מינהל, רפואהה מינהל, וניידות

 27ממשרד הבריאות נמסר כי דיוני הוועדה טרם הסתיימו. 26.סוציאלית לעבודה

 המשרד את המחייב רשמי נוהל מכוח ולא ,הבריאות משרד ביוזמת הוקמואמורות ה הוועדות שתי

 שיקום למכשירי הארצית היחידה מנהלת, רומם דלית 'גבה לדברי כי יצוין. הנושא של תקופתית בבחינה

, ההשתתפות ותקרות הקריטריונים שונו ולא חדשות טכנולוגיות נוספו לא כמעט השנים במשך, וניידות

מבקר המדינה התייחס אף  3003.28 בשנת השמיעה מכשירי בתחום ההשתתפות תקרתגבהת להפרט 

והעיר כי ראוי שהנהלת המשרד תקיים בדיקה  ,3009בדוח שפורסם בנושא בשנת  עובדה זו,הוא ל

ה לפי ן אותלעדכ כדי ,שבתוספת השלישית לחוק תקופתית של רשימת מכשירי השיקום והניידות

 29וההתפתחויות הטכנולוגיות. גדליםהצרכים ה

מהליך ההרחבה  תהליך הרחבת שירותי הבריאות המתואר לעיל שונה מהותיהיה  2111, עד שנת למעשה

לעלות סל שירותי  מדי שנה ואילך מתווסף 1992החולים. משנת -של שירותי הבריאות שבאחריות קופות

החולים תקציב המיועד להוספת טכנולוגיות רפואיות חדשות לסל, במטרה -הבריאות שבאחריות קופות

את רשימת הטכנולוגיות החדשות  לקבוע כדילהתקדמות בתחומי הרפואה.  להתאים את סל השירותים

על  ממליצה והיא ,ועדה ציבורית )ועדת סל הבריאות(ממנה שיתווספו לסל מדי שנה, שר הבריאות 

                                              
והוסרה מגבלת הגיל המינימלי,  ,כל קבוצות האוכלוסייהמבקשים מכך, למשל, כיום ניתנים כיסאות גלגלים ממונעים ל 22

כיסא גם למבוגרים יותר. נקבע כי , ובמקרים חריגים מאושר 69, במקום 21-. הגיל המרבי לזכאות הועלה ל6שקודם לכן היה 
תהיה התייחסות מקילה לאנשים עם פגיעות נוירולוגיות אשר עומדים ברוב הקריטריונים כאשר השיקולים המקצועיים 

 תומכים במתן כיסא ממונע.
 עד לאותה שנה אושרו מנופים הידראוליים בלבד. 23
באוגוסט  11, עדכון –מות מידה לאישור מכשירי שיקום וניידות אראו: משרד הבריאות, נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות,  24

2119. 
 .2111בינואר  26, 12השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל  מינהל רפואה, חוזרראו: משרד הבריאות,  25
המחקר והמידע של  דיווח למרכזהגב' דלית רומם, מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות,  26

 .2112במרס  2, הכנסת
, דיווח למרכז המחקר והמידע של הכנסתהגב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות,  27

 .2112במרס  12
דע של דיווח למרכז המחקר והמיהגב' דלית רומם, מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות,  28

 .2112במרס  2, הכנסת
 6, "לנכים וניידות שיקום מכשירי הקצאת", 2112ולחשבונות שנת הכספים  2112ב', לשנת 99 שנתי דוחמשרד מבקר המדינה,  29

 .2119במאי 



 
   

 9 מתוך 6 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 התייחס המדינה מבקרבהינתן תוספת התקציב שניתנה באותה שנה. סל הטכנולוגיות שיש לכלול ב

 הקופות שבאחריות לסל טכנולוגיות להוספת המוקצב"הסכום  כי וקבע ,3001 בשנת עוד זו לסוגיה

 עוד". נותן שהמשרד לשירותים מקורות לחלוקת דומה תהליך אין אולם, שנקבע מוגדר בתהליך מחולק

, המשרד שבאחריות השירותים סל להרחבת מנגנון הקמת לבחון הבריאות משרד"על  כי המבקר קבע

הוסיף המבקר כי העובדה  3009בשנת  30".הקופות שבאחריות הסל להרחבת הקיים לזה בדומה

באחריות משרד הבריאות אינם  םשמכשירי שיקום וניידות הנכללים בתוספת השלישית לחוק וה

ופוגעת בדירוג כלל הטכנולוגיות  זו ועדת הסל פוגעת במטרה שלשמה הוקמה ועדהבומובאים כלל לדיון 

  31."זה מצב לתקן יפעל שהמשרד הראוי"ומן הרפואיות מתוך ראייה רחבה, 

 התוספת במסגרת גם רפואיות טכנולוגיות לילהכל הצעות הסל לוועדת מוגשות 2111 שנתאז מ, ואכן

 ההתוויות הרחבת אושרה 2112 לשנת הבריאות שירותי סל הרחבת הליך במסגרת. לחוק השלישית

כל הגילים. במסגרת הליך הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת בני ל 32לעיניים סקלרליות)תותבות(  לעדשות

שלוש את ל ילהגישה היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות בקשות להכ ,המתקיים כעת ,2113

 33: תקשורת תומכת חלופית, מכשירי הגדלה לבעלי ראייה ירודה והליכונים מיוחדים.אלההטכנולוגיות ה

  וניידות שיקום מכשירי לרכישת המיועד התקציבהיעדר מנגנון לעדכון . 0

 פי מדד יוקר הבריאות שהלשכה-החולים מתעדכנת בכל שנה על-פי החוק, עלות הסל שבאחריות קופות-על

, ושר הבריאות ושר האוצר רשאים לעדכן את עלות הסל גם בשל מפרסמת המרכזית לסטטיסטיקה

שינויים דמוגרפיים באוכלוסייה. בחוק אין הוראה בדבר עדכון טכנולוגי של סל שירותי הבריאות, כלומר 

יין זה עדכון הסל לשם הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות, אולם בעקבות מחאה ציבורית בענ

שמטרתה לשמור על רמת שירותים  ,, ניתנת משנה זו ואילך תוספת תקציב לבסיס עלות הסל1992בשנת 

 הולמת, התואמת את ההתפתחות הטכנולוגית והטיפולית בתחום הרפואה.

תוספת בזאת, תקציב השירותים בתחום מכשירי השיקום והניידות של הנכים, הנכללים כאמור  לעומת

פי מנגנון זה, אלא נקבע במסגרת דיוני -באחריות משרד הבריאות, אינו מעודכן עלש ,השלישית לחוק

 כי המדינה מבקרהעיר  3009 בשנתהתקציב הנערכים מדי שנה בין משרד הבריאות ובין משרד האוצר. 

 הזדקנות, טכנולוגיים שיפורים היתר ביןשמובאים בו בחשבון  תכנון מאפשר אינו עדכון מנגנון היעדר

 לגיבוש לפעול האוצר ומשרד הבריאות משרדעל " ,המבקר ברילד .הנכים במספר וגידול אוכלוסייהה

 הדמוגרפיים הצרכיםפי -על וניידות שיקום למכשירי המיועד התקציב של שוטף עדכון שיבטיח מנגנון

-קופות שבאחריות שבסל השירותים עדכון למנגנון בדומה, הטכנולוגיים והשיפורים והאפידמיולוגים

 אף ,הבריאות משרדזאת, לטענת  עם 34".זה בעניין השלישית התוספת לתיקון הצעה וליזוםהחולים, 

                                              
 .2112במאי  9, "הבריאות שירותי סל", 2112ולחשבונות שנת הכספים  2113ב', לשנת 92 שנתי דוח ,המדינה מבקר משרד 30
 .2119במאי  6, "לנכים וניידות שיקום מכשירי הקצאת", 2112ולחשבונות שנת הכספים  2112ב', לשנת 99 שנתי דוח, שם 31
תותבת סקלרלית באה לשחזר את המראה של עין תקינה. התותבת עשויה חומרים אקריליים או זכוכית והיא דקה יותר  32

נוהל אישור ת אינה מאפשרת ראייה )מתוך: משרד הבריאות, מתותבת עין רגילה. בטכנולוגיה הקיימת, תותבת סקלרלי
 (.2112בפברואר  1, עדכון ותיקונים –מכשירי שיקום וניידות 

, דיווח למרכז המחקר והמידע של הכנסתהגב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות,  33
 .2112במרס  12

 6, "לנכים וניידות שיקום מכשירי הקצאת", 2112ולחשבונות שנת הכספים  2112ב', לשנת 99 תישנ דוחמשרד מבקר המדינה,  34
 .2119במאי 



 
   

 9 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 התקציב במסגרת נעשו מסוימות בשנים, השירותים סל עלות של עדכון מנגנון השלישית בתוספתאין ש

 35.ודמוגרפיים טכנולוגיים עדכונים השנתי

 301136–3003, וניידות שיקום מכשירי עבור הבריאות משרד תקציב

 שנה

 וניידות לשיקום היחידה תקציב

 (ש"ח)באלפי 

 לואיס מכון תקציב
 (ש"ח)באלפי 

 ולכהך ס
 (ש"ח)באלפי 

 תקציבה
 מקוריה

 על תקציבה
 שינוייו

 תקציבה
 מקוריה

 על תקציבה
 שינוייו

 תקציבה
 מקוריה

 על תקציבה
 שינוייו

3003 22,611 32,611 21,691 29,691 23,311 92,311 

3002 32,311 29,969 29,691 29,691 92,111 99,699 

3001 31,222 22,122 22,912 22,912 99,269 93,169 

3000 31,222 36,663 22,912 22,292 99,269 63,961 

3002 39,222 33,239 29,912 22,211 69,269 61,929 

3002 31,262 39,262 22,269 33,269 99,933 62,933 

3002 31,262 23,262 32,619 22,269 63,323 29,933 

3009 22,226 26,926 21,122 22,922 29,222 91,292 

3010 29,226 91,211 23,262 22,911 93,123 92,211 

3011 99,922 - 29,292 - 111,399 - 

גדל בטבלה עולה כי התקציב המקורי הכולל, כלומר התקציב שהקצתה הממשלה לתחום זה, ש מהנתונים

בשנת  ש"חמיליון  93לעומת  2112בשנת  ש"חמיליון  23.3) 2111לשנת  2112 תשניים בין שנ-ביותר מפי

 2112מהתקציב שהוקצה לתחום זה בשנת  61%-גדול בכ 2111(. כמו כן, התקציב על שינוייו לשנת 2111

גדל  2111שנת ל 2112 תשנכמו כן, מ(. 2111בשנת  ש"חמיליון  92.2לעומת  2112בשנת  ש"חמיליון  92.3)

 . 32%-התקציב הכולל על שינוייו בשיעור מצטבר של כ

 נובעת( 12%-)כ לה שקדמה לשנה ביחס 2111 לשנת המקורי בתקציב החדה העלייה ,הבריאות משרדפי -על

 כפוף ,12 גיל עד לילדים שמיעה מכשירי במימון הבריאות משרדשל  שתתפותהה תקרות להעלאת מהמהלך

באופן דומה בין  מתחלק תקציבההשנים  ובמהנתונים עולה עוד כי בר 37.כאמור 2111 בשנת שנעשה לעדכון

–2112 צוין כי שיעור ניצול התקציב בשניםיהיחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות ובין מכון לואיס. 

היה נתיים בתקופה זו שלופרט , 111%-ל 92%ונע בין  ,)ביחס לתקציב על שינוייו( הוא גבוה יחסית 2111

 ומעלה. 92%בכל השנים שיעור הניצול 

 

                                              
של מבקר  'ב99 'וחשבון השנתי מס-הערות ראש הממשלה לדיןאגף בכיר לביקורת המדינה,  –מתוך: משרד ראש הממשלה  35

 .2119, מאי המדינה
 .2111–2112במשרד האוצר בשנים  פי דוחות ביצוע התקציב של החשב הכללי-על 36
, דיווח למרכז המחקר והמידע של הכנסתהגב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות,  37
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 9 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 וניידות שיקום למכשירי בקשות אישור לע נתונים. 2

על שהוגשו ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות ו ניידותהבקשות למכשירי  על  מספרנתונים  להלן

 מספר הבקשות שאושרו:

 שנה

 12 גיל מעל מזה 12 גיל עד מזה ולכהך ס

 מספר
 בקשותה

 ןהמ
 אושרו

 שיעור
 הבקשות
 שאושרו

 מספר
 בקשותה

 ןהמ
 אושרו

 שיעור
 הבקשות
 שאושרו

 מספר
 בקשותה

 ןהמ
 אושרו

 שיעור
 הבקשות
 שאושרו

3002 19,292 13,112 22% 1,691 1,369 23% 13,226 11,633 22% 

3002 12,339 12,129 22% 1,922 1,616 23% 19,219 12,923 22% 

3009 12,226 12,211 22% 2,126 1,662 21% 16,211 13,126 22% 

3010 21,122 19,396 22% 2,122 1,622 21% 12,996 13,222 22% 

3011 21,612 19,912 22% 1,999 1,923 22% 12,612 12,361 22% 

 

ניידות  מכשיר למימון הבקשות במספר 33% של גידול חל 2111–2112 בשנים כי עולה בטבלהש מהנתונים

, 21% היה זו בתקופה 12 גיל עד ילדים עבורב שהוגשו הבקשות במספר הגידול. הבריאות למשרד שהוגשו

 שאושרו הבקשות שיעור כי מהנתונים עולה עוד. 32% היה ומעלה 12 בני עבורב הבקשות במספר הגידולו

 אישוריםכשמדובר ב הן קיימת זו ומגמה, 22%-ל 22%-מ השנים במהלך פחת שהוגשו הבקשות מכלל

מיעוטן נדחו, אחרות  ,אושרואשר לבקשות שלא  .12 גיל מעל מבוגריםכשמדובר ב והן 12 גיל עד לילדים

 ויש כאלה שהמשרד הגדיר את הסטטוס שלהן "אחר". ,נסגרואו  בוטלו

 כי יצוין. שיקום מכשירי רכישת בגין כספיים החזרים 2,111-כ נותן הבריאות משרד שנה מדי, כך לע נוסף

 .מספק לואיס שמכון השיקום מכשירי לע הנתונים את לידינו העביר לא הבריאות משרד

 

 

 וינינגר אסף: כתיבה

 צוות ראש, לוי שלי: אישור

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

 

  



 
   

 9 מתוך 9 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 38ריכוז עדכוני תקרות ההשתתפות של משרד הבריאות )בש"ח( – נספח

 הערות 3010 3009 3003 1990 המכשיר סוג

-3,111 2,111 שמיעה מכשיר
3,911 

 6,111  

  M.F    2,111 מכשיר

   211  911 שד תותבת

   211  111 שד לתותבת חזייה

 ש"ח 911 לתוספת אפשרות  6,111  9,111 1 רמה גלגלים כיסא
 המפרט לדרישות בהתאם

 ש"ח 911 לתוספת אפשרות  2,111  3,911 2 רמה גלגלים כיסא
 המפרט לדרישות בהתאם

 ש"ח 911 לתוספת אפשרות  1,911 1,911 1,111 3 רמה גלגלים כיסא
 המפרט לדרישות בהתאם

 בסיסי ליניארי כעת נקרא  2,211  1,211 ליניארי אינסרט

 מורכב ליניארי כעת נקרא  2,911  2,211 בהתאמה יצוק אינסרט

 מלא אנטומי כעת נקרא  9,911  3,611 מודולרי אינסרט

 עם מיוחד טיולון
 התאמות

 החישוב אך תקרה נקבעה לא*   9,111  *2,211
 טיולון עלות לפי כלל בדרך ניתן

 יצוק אינסרט ותקרת

   2,111   באגי'ר מג טיולון

 למניעת מיוחדת כרית
 לחץ פצעי

  2,111   

 עם מיוחד גלגלים כיסא
 התאמות

 החישוב אך תקרה נקבעה לא*   12,911  *2,211
 טיולון עלות לפי כלל בדרך ניתן

 יצוק אינסרט ותקרת

 

 

                                              
המידע דיווח למרכז המחקר וידי הגב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, -נמסר על 38

 .2112במרס  12, של הכנסת


