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 בעניין מכשיר שמיעה פנייתךהנדון:  

 
 פנייתך נתקבלה בנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 
נציבות הקבילות מבררת תלונות של מבוטחים כנגד קופות החולים, בהתאם לחוק ביטוח בריאות 

 בדיקת השאלה האם קופת חולים מקיימת את הוראות החוק ומספקת, תוך 1994 –ממלכתי התשנ"ד 
 שירותים ותרופות הכלולים בסל.

 
 לאחר בירור מעמיק נמצאה פנייתך מוצדקת, וזאת מן הנימוקים שיפורטו להלן.

 
 העובדות. 

 
ל ידי כפי הנמסר ע ., עקב שמיעה ירודה הותאם לו מכשיר שמיעה לאוזן ימין78הוא בן הקובל  .1

הקופה המבטחת  .של היצרן "ריסאונד" 962בתו של הקובל, מדובר במכשיר מסוג ורסו 
השתתפה במימון המכשיר בהתאם לזכאותו של המבוטח על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

(. למרבה הצער, או "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" )להלן יכונה גם: "החוק" 1994התשנ"ד 
לאחר שנתיים של שימוש אבד המכשיר לקובל. פנייתו של הקובל אל הקופה בבקשה לקבלת 

שתתפות הקופה נדחתה על ידי הקופה. עקב כך, פנה הקובל, באמצעות בתו, מכשיר חלופי בה
 לנציבות הקבילות.

 
 .עמדת הקופה

הפניה הועברה להתייחסות "מכבי שירותי בריאות" )להלן תכונה גם: "הקופה"(. במסגרת  .2
 בירור ארוך ומעמיק, נמסרו לנציבות הקבילות מספר תגובות מטעם הקופה.

ית הנציבות,  הבהירה הקופה כי אין מקום לכבד את בקשתו של בתגובה הראשונה לפני .3
המבוטח. לטענת הקופה, המבוטח אמנם זכאי לקבלת מכשיר שמיעה בהתאם לסל הבריאות, 

 3 -נקבע כי תדירות החלפת המכשיר תהיה פעם ב 5/2011אולם על פי חוזר משרד הבריאות 
אין הקופה שנים,  3טרם עברו   המכשיר אשר אבדכי מיום רכישת  ,שנים. לאור העובדה

 . וטח מכשיר חלופי במקום מכשיר שאבדלספק למב מחויבת 

בתגובה לפנייה נוספת מטעם הנציבות, נטען על ידי הקופה כי אספקת מכשיר חלופי במקום  .4
מכשיר שאבד עלולה לגרום למצב שבו מבוטחים המבקשים לשדרג מכשיר בטרם חלפה תקופה 

ובכך יזכו במכשיר משודרג חלופי  את מכשיריהם, יצהירו כי איבדו שנים שנקבעה בחוזר 3של 
בטרם הגיע מועד הזכאות לשדרוג. לטענת הקופה, קיימת התפתחות טכנולוגית מואצת בתחום 

 בטרם הגיע מועד הזכאותגשות בקשות רבות לשדרוג מכשירים לקופה מוומכשירי שמיעה, 
, דבר שעלולות מבוטחיםלרעה של הזכות על ידי . לאור זאת, קיים פוטנציאל של ניצול לשדרוג

 להיות לו גם השלכות תקציביות לא מועטות.

 

עוד נטען על ידי הקופה,  כי חיוב לספק מכשיר חלופי במקום מכשיר שאבד אינו חלק מסל  .5
 הבריאות הנוכחי, אלא נושא זה מצריך הסדרה במסגרת הרחבת סל הבריאות. 

 
 דיון והחלטה

עלה סכום  הו, 2011. במסגרת הרחבת הסל של שנת לים בסל הבריאותמכשירי שמיעה כלו .6
ומעלה. נכון להיום, עומד   65השתתפות הקופות במימון מכשירי שמיעה עבור מבוטחים בני 

שנושאו הרחבת סל שירותי  4/11לכל אוזן )ראה חוזר מנכ"ל מס' ₪  3,357סכום זה על סך 
 (.2011 בריאות לשנת

מפרט כי תדירות ההחלפה היא אחת לשלוש שנים )למעט  5/11ספרו חוזר  מנהל רפואה שמ .7
כי תדירות ההחלפה איננה באה לציין אישור גורף  5/11לחוזר  1(. מובהר בנספח FMמכשיר 

 שנים, אלא רק על סמך המלצה מנומקת מגורם רפואי על הצורך בהחלפה.  3להחלפה כל 
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מת מכשירי השמיעה למבוטחים, חובת מתייחס לאופן התא 34/2011חוזר מנהל רפואה מס'  .8
השתתפות הקופה במכשירים מסוגים שונים וחובת הקופה לביצוע תיקונים/החלפת מכשירים 

 פגומים. 

ומעלה עד סך  65קובע זכאות למימון מכשיר שמיעה למבוטח בן  החוקי ניתן לסכם כי ההסדר .9
מכשיר פגום. כמו כן, לכל אוזן, כאשר הקופה מחויבת בביצוע תיקונים/החלפות ל₪  3357

קיימת אפשרות החלפה של מכשיר אחת לשלוש שנים, בכפוף לצורך רפואי ובאישור גורם 
 רפואי מוסמך. 

אין לקבל את עמדת הקופה לפיה הכלל בדבר החלפת מכשיר חל גם על אבדן מכשיר. ברוב  .10
המחייב או משינוי במצב רפואי של מבוטח המקרים, הצורך בהחלפה נובע מבלאי של מכשיר 

, ועניינים אלה הוסדרו בחוזר המשרד. אין מנוס ממסקנה, כי חוזר קבלת מכשיר שונה מסוגו
 . אבדן מכשירמשרד הבריאות אינו עוסק במצבים של 

 ,עלינו לבחוןבהעדר התייחסות מפורשת לנושא אבדן מכשיר בחוק או בחוזרי משרד הבריאות,  .11
משתרעת גם על  ,התאם לתנאי הסלב ,לספק למבוטח מכשיר שמיעה אם חובת הקופהה

 במקרה של אבדן.  אספקת מכשיר חלופי

בבואנו לפרש את גבולותיה ואת היקפה של חובת הקופה כלפי מבוטחים, עלינו להיעזר  .12
בסיסו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. לא פעם, פסק בית המשפט בעקרונות העומדים ב

העליון כי יש לפרש את ההסדר החוקי באופן התואם את התכלית שלשמה הוא נוצר. תכלית 
 ..חקיקה נועד להגשיםההחקיקה היא המטרות והערכים אשר דבר 

צביע על במקרה נשוא דיוננו, החוק הרלוונטי הוא חוק ביטוח בריאות ממלכתי. החוק מ .13
מושתת  יהביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה, יההקובעים כי שבו,  1-3תכליתו בסעיפים  

החוק יוצר הסדר של ביטוח בריאות חובה, ותכליתו  .על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית
בריאות באיכות סבירה לכלל תושבי המדינה, במימון ציבורי, בהתאם  ילהבטיח שירות

 מוגבלים.למשאבים ה

של מבוטח  צורך רפואי כף מאזניים אחת מונחעל , של אבדן מכשיר, היבמקרה נשוא הפני .14
כף העל , ואינו יכול לתפקד( שבלעדיו  אספקת מכשיר חלופי  נו,ילקבלת טיפול הנחוץ לו )דהי

גבלות ולאור מ , כל זאתלדאוג לשלמות המכשיר אשר סופק לו האישית אחריותו –יה יהשנ
המסקנה הסבירה, הנובעת מעקרונות החוק, והנתמכת גם נראה, כי ציבוריים.  המשאבים ה

בפרקטיקה מקובלת, היא  כי בפעולת שוגג שגרמה לחוסר יכולת לעשות שימוש במכשיר או 
בתכשיר, עקב טעות אנוש נסלחת, שאינה שיטתית,  חובת הקופה צריכה להשתרע גם על מתן 

פתרון ההולם יש לתת את הדעת לאינטרס הציבורי חלופי. יחד עם זאת, בעיצוב ה שירות
 ולמניעת ניצול לרעה.

לדעתנו, הפתרון ההולם והסביר במקרה זה, התואם את עקרונות החוק והמגשים את איזון  .51
)או מתן  על ידי הקופה מסוג זהה למכשיר שאבדהאינטרסים, הינו אספקת מכשיר חלופי 

כפוף לתקרת ההשתתפות הקבועה בסל , בהחזר כספי תמורת רכישת מכשיר מסוג זהה(
אינו מעניש יתר על המידה מבוטח תמים אשר איבד מכשיר באופן  מחד, הבריאות. פתרון זה,

 מונע  ניצול לרעה של הזכות  אידך, פעמי ואינו  משאיר אותו ללא שירות רפואי חיוני , ומ-חד
ע המועד לשדרוג. לשדרג מכשיר שמיעה בטרם הגי"יצירתית"  המחפש דרךעל ידי מבוטח 

זאת ועוד, סבורים אנו, כי בנסיבות אלה, רשאית הקופה לדרוש כי מבוטח יגיש לקופה 
תצהיר המאשר כי המכשיר אבד והמפרט את נסיבות המקרה. כמו כן, לדעתנו, לאחר 

רק בחלוף שלוש שנים יש לאפשר שדרוג מכשיר  ,אספקת מכשיר חלופי על ידי הקופה
 לופי. ממועד אספקת המכשיר הח

תירו ללא מכשיר ולצד קיום חובת הקופה להעניק שירות למבוטח ולא לההפתרון המוצע,  .16
שמיעה כלל , מהווה מענה הולם לחששות שהובעו על ידי הקופה אודות ניצול לרעה של הזכות 

כפי ל השלכות תקציביות רחבות היקף, ואינו בע ,לת מכשיר חלופי תמורת מכשיר שאבדלקב
 .17 עיףסהמפורט להלן ב

, עקב אבדןהקופה לא העבירה לנציבות נתונים אודות מספר בקשות לקבלת מכשיר חלופי  .17
, במידה ומדובר בתופעה רחבת היקף, פתוחה בפני ה. מכל מקוםהמוגשות על ידי מבוטחי
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הקופה הדרך להגיש בקשה לאישור גביית דמי השתתפות עצמית מיוחדים בגין אספקת מכשיר 
 .  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 8ת ס' ן, במסגרחלופי במקרה של אבד

לאור כל האמור לעיל סבורים אנו, כי על הקופה לספק למבוטח מכשיר חלופי, והכל בכפוף  .18
 .15 סעיףלעיל בלתנאים שנקבעו 

 אכיפת ההחלטה

, במידה וקופת  1994 –א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 46בהתאם להוראות סעיף  .19
יום ממועד מתן החלטתי , בידך האפשרות  21התאם להחלטה זו , בתוך החולים לא תפעל ב

לפנות אל מנכ"ל משרד הבריאות , בבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי לתת לך החזר כספי 
 על ידך, שלא באמצעות הקופה. השירותבעד ההוצאה הכספית הכרוכה ברכישת 

עשה יביטוח לאומי ומתן ההחזר המוסד ל מתוך הכספים המגיעים לקופה מן , ההחזר יינתן .20
זר בעד שירותי )הח בכפוף לסכומים המרביים הקבועים בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי

את הבקשה  . בכפוף למגבלות וסייגים הקבועים בחוק ובתקנותו, 2000 –, התש"ס בריאות(
 למנכ"ל ניתן להגיש באמצעות נציבות הקבילות.

המפרט את נהלי אכיפת החלטת  11/2006יאות מס' מצורף בזה העתק חוזר מנכ"ל משרד הבר .21
 נציב קבילות הציבור .

 אשר את מימון הטיפול , וכי לא תידרש לאכיפת עמדה זו .פה תקוהיש לקוות כי  .22
 
 


