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 4/20201 וזר מס' :ח

 

  כ"ה תשרי, תשפ"אירושלים, 

 2020אוקטובר,  13             

      

 אל: מנהלי בתי החולים 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 

 18לילדים ונוער עד גיל  FMהפחתת השתתפויות עצמיות במימון מכשירי שמיעה ומערכות הנדון: 

  7.1.2014מיום:  1/2014סימוכין : חוזרנו מס': 

 25.2.2016מיום:  5/2016חוזרנו מס'   

 

חלו שינויים  01.08.2019לידיעתכם כי החל מיום: הננו להביא בזאת בהמשך לחוזרינו שבסימוכין 

השתתפות העצמית תשלום ה ההמימון של משרד הבריאות למכשירי שיקום ניידות ובוטלה חובבהסדרי 

מטרת השינוי היא  בהתאם למפורט בחוזר זה. FMהזכאים למכשירי שמיעה ומערכות  18ילדים עד גיל ל

שיפור השירות, צמצום תהליכים בירוקרטיים, קיצור לוחות הזמנים לקבלת השירות והפחתת עלויות 

   ית הילדים.  לאוכלוסי

 

 : רקע .1

על פי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי 

ם בקהילה ושאינם זכאים להשתתפות במימון שיקום וניידות לאנשים עם מוגבלות קבועה השוהי

  נו שבסימוכין. יהמכשיר מגורם אחר, והכל בהתאם למפורט בחוזר

 

 מטרה: .2

 .18לילדים ונוער עד גיל פרסום כללים חדשים למימון מכשירי שמיעה 

 

 הנחיות: .3

משרד הבריאות יממן את מלוא עלויות המכשירים )עד לסכום המירבי( של כל מכשירי  .3.1

 . FMהשמיעה ומערכות 

עד לתקרה המרבית המופיעה בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות, מימון המכשירים יינתן  .3.2

. כאשר עלות המכשיר תהיה גבוהה ממחיר התיקרה תחול עלות מימון 01/2014חוזר מנהל 

  ההפרש על המשפחה. 
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עבור  ,שרד הבריאותעל ידי ספקים מאושרים של מיבוצע  השירותהמימון יינתן בתנאי ש .3.3

 מכשירים המאושרים על ידי המשרד. 

 ללא צורך בהצגת אישורים על הכנסה או קצבאות.  ינתן לכל אוכלוסיית הזכאיםהמימון י .3.4

 

  הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

  

 ב ב ר כ ה,     

 ד"ר ורד עזרא     

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 סיכונים ברפואה מנכ"ל החברה לניהול

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 573437319סימוכין : 

 
 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
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