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 לכבוד

 ח"כ יולי אדלשטיין

 שר הבריאות

 בדוא"ל

 שלום רב,

 מתן שירותים בתחום התפתחות הילד ומניעת הפלייה הנדון:

 אחל לך הצלחה רבה בכך.ות על מינוייך לתפקיד שר הבריאות. נבקש לראשית, ברכ

ונקבע  דם התפתחות הילכזקוק לטיפול בתחו אנו פונים אליך על מנת שתפעל לוודא שכל ילד שאובחן

מלא ושוויוני. כיום, ילדים רבים מחכים  ,יקבל אותו באופן מהירכזכאי לטיפול המצוי בסל הבריאות, 

נאלצים לנסוע מרחק בלתי סביר לשם קבלתו והשאר נאלצים  חלקם שנים.ואף  רביםלטיפול חודשים 

 לרכשו בשוק הפרטי. 

ים, באיכות ראויה לים לתת שירות במרחק ובזמן סבירחובת קופות החולבניגוד  מצב דברים זה עומד

על רקע זה, מופרת  .בפרט ילדים ענייםוב, בכלל ילדיםכל זאת תוך גרימת פגיעה קשה ב, וובאופן שוויוני

ולוודא שיינתן בהתאם לזכאות כחוק ובהתאם לאמות  השירותמתן לפקח באופן הולם על  חובתך

 המידה שקבעתם.

 נבקשך: לפיכך

חוזר מנהל בהתאם למיום ההפניה לאבחון,  חודשיםבתוך שלושה דא כי כל ילד יקבל טיפול . לווא

שכותרתו "מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים" מיום   2013/19רפואה 

 .)להלן "חוזר מנהל רפואה"( 8.7.2013

 על המרחק להיקבע בהתאם.בטיפול מתמשך, למתן טיפול. ככל שמדובר  "מרחק סביר"מהו לקבוע ב. 

כחלק מכך לקבוע מחיר מינימום . . לפקח על התקשרויות קופות החולים עם נותני שירותים בתחוםג

 . מתן טיפול לסוגיולמחייב בהתקשרות 

וח על קופות החולים ושירותים נוספים שכותרתו חוזר האגף לפיקלפי  לציבור. לעמוד על פרסום מידע ד

 .6.7.2020עדכון" מיום  –"שירותים בתחום התפתחות הילד 

 רקע

קובע את הזכות לקבל שירותים בתחום  ("החוק"להלן ) 1994-תשנ"ד וק ביטוח בריאות ממלכתיח .1

)ד( 3סעיף )ובזמן סביר סביר במרחק  נתנויי וטיפול רותישהילד. החוק קובע כי כל התפתחות 

https://www.health.gov.il/hozer/MR19_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/MR19_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/MR19_2013.pdf
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החובה הכללית לנהוג בשוויון משמעה לתת את השירות באיכות ובזמינות דומות ללא . לחוק(

אבחנה על בסיס לאום, מקום מגורים ומצב כלכלי. החובה לתת שירות שוויוני נגזרת גם מכוח חוק 

ור במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידוחוק איסור הפלייה  1996-זכויות החולה התשנ"ו

 .2000-תשס"אהולמקומות ציבוריים, 

חודשים  3מקסימלי של  הזמן המתנקובע  , המסדיר את מתן הטיפול בתחום,חוזר מנהל רפואה .2

במרחק כי השירות צריך להינתן ב"זמן ואף הוא, מציין . החוזר גם יחד טיפול ראשוניללאבחון ו

 החוזר אינו קובע מהו מרחק סביר למתן טיפול. ".יםסביר

ספקי שירותים שהם על ידי קופות החולים עצמן, על ידי בשלושה אופנים. עד עתה, ניתן הטיפול  .3

)להלן "יחידות להתפתחות  17יחידות ומכונים אליהן מפנות קופות החולים באמצעות טופס 

על בסיס  – קבלת החזרים בדיעבדבהסדר או ע"י הפרטי  או על ידי רכישת השירות בשוק הילד"(,

 תעריף שקבע משרד הבריאות. 

-החל מה ,כידוע, משרדי הבריאות והאוצר מקדמים רפורמה בתחום התפתחות הילד. כחלק מכך .4

כלל הילדים יקבלו  כי ,לא ינתנו יותר החזרים על טיפול בשוק הפרטי, כאשר הציפייה היא 1/9/2020

במסגרת הרפורמה קיבלו קופות  .להתפתחות הילדיחידות בופות החולים או אותו במסגרת ק

מש"ח לשנה. על אף שרפורמה זו מבורכת, הרי שהיא מחייבת את משרד  80החולים תוספת של 

הבריאות וקופות החולים להיערך בדחיפות למתן השירות לכלל הילדים בישראל, באמצעות 

 חות הילד. מטפלים בקופות ובמסגרת היחידות להתפת

השלכות עיכוב אבחון וטיפול בבעיות התפתחות בילדים רכים הן הרות גורל. משמען פגיעה קשה  .5

בבריאותם, בתפקודם וביכולתם של פעוטות וילדים להשלים פערים התפתחותיים בהמשך חייהם. 

אבחון וטיפול בגילאים צעירים הם קריטיים גם לשם החלטה על מסגרת חינוכית הולמת ומתן 

 ענים חינוכיים וטיפוליים. מ

שאובחנו כזקוקים לטיפול ם מן הילדי שהגיעו אלינו עולה שחלקרבות , מפניות האמור לעיל ףחר .6

ממתינים חודשים ארוכים, חלקם שנה ומעלה, לקבלת טיפול, וזאת לאחר שהמתינו התפתחותי 

 ובניגוד לנהלי משרדך. חודשים לאבחון

 -יפה בים. מספר הילדים הממתינים לטיפול עומד כיום על כמסתבר שהפניות שהגיעו לפתחנו הן ט .7

היום, הישיבה -לסדר הצעה, "יחידות התפתחות הילד נמצאות בסכנת סגירה 80! )"22,000

. באותו דיון בכנסת אמר ח"כ יואב קיש, (3.6.2020ושלוש, -ושבע של הכנסת העשרים-השלושים

להיות שילד  לא יכול [...] התורים גלל נושאהיום המצב לא טוב בעיקר בסגן שר הבריאות, כי "

שנה ומעלה. כל יום שעובר בהתפתחותו הוא קריטי,  שרוצה להגיע לטיפול צריך לחכות חצי

השרה לחיזוק וקידום קהילתי, ח"כ אורלי לוי אבקסיס, אמרה בדיון כי . "מענה וחייבים לתת

י עלה כ שבע-בבאר של הנעשה לפני מספר חודשיםשנערכה  מבדיקה

 ".חודשים ושלושה שנה משנה עד למעלה להיות יכול במערכת התור"

דווקא בעת הזו, בה נדרש עולה ש נוסף על כך, ועל רקע הרפורמה שאמורה להיכנס לתוקף בקרוב, .8

 ות.ברחבי הארץ נסגר להתפתחות הילדמספר גדל של יחידות תגבור מערך התפתחות הילד, 

ועל כן לא ברור מי יתן מענה טיפולי לילדים אלה,  לדיםי 40,000-ביחידות אלה מטופלים כיום כ

ולילדים שיחדלו לקבל את הטיפול בשוק הפרטי עקב הרפורמה, נוכח החשש שיסגרו יחידות 

 . נוספות

https://www.health.gov.il/hozer/MR19_2013.pdf
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מן הידוע לנו, הסיבות לסגירת יחידות ברחבי הארץ היא היעדר תקציב שיאפשר להן להמשיך  .9

, אולם אינו מחייב את הקופות לשלמו בתחום טיפול תעריף לכלאמנם משרד הבריאות קבע לפעול. 

, במסגרת ההתקשרויות גורמים בתחום לטענתשל קופות החולים.  ואינו מפקח על ההתקשרויות

לספק את השירות בסכום הנמוך משמעותית על היחידות הקופות כופות  ,עם קופות החולים

 ל.מעלותו, ובאופן שאינו מכסה את העלויות האמתיות של הטיפו

אם כן, משרד הבריאות אמד את עלות השירות אולם בפועל הקופות משלמות הרבה פחות מן  .10

יגאל להב, ר"מ קרני שומרון, נציג מרכז השלטון )ר' דברי התעריף שנקבע משרד הבריאות לשירות. 

המקומי, וח"כ אוסאמה סעדי בדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא 

יש יחידות )בפרט במגזר (. למעשה מן הידוע לנו, 5.6.2020, "ותים להתפתחות הילדהרפורמה בשיר"

אחרות שלהן כושר מיקוח הערבי(, שלהן משלמות קופות החולים חצי ממה שהן משלמות ליחידות 

עבור אותו , ₪ 170-ל 95בין  עשוי לנועליחידות  17שווי טופס המנעד כה גדול עד ש גדול יותר

  .השירות בדיוק

 ב67מס'  2016בדו"ח השנתי לשנת התריע מבקר המדינה  2017אין מדובר בבעיה חדשה. כבר בשנת  .11

זה שנקבע "הקופות משלמות ליחידות עבור הטיפולים כשהן מעניקות סכום קטן בהרבה משעל כך 

, להלן "דו"ח 430עמ' ב, 67מס'  2016דו"ח השנתי לשנת בתעריפון שקבע משרד הבריאות" )

שנקבע סכום המדינה, כי אפילו ה (. לא זו אף זו, באותו דו"ח קבע המבקר430המבקר", בעמ' 

 ! )שם(. שנה 20ע"י משרד הבריאות במשך ולא עודכן לא נבדק  בתעריפון

ברשויות המקומיות שהשלימו במשך שנים ן היחידות והמכונים נעזרו חלק ניכר מכתוצאה מכך,  .12

למימון את הפער שבין מימון קופות החולים ובין עלותו האמיתית של הטיפול, על אף שהחובה 

הטיפול חלה על קופות החולים. לאחרונה, חלק מן הרשויות המקומיות מסרבות להמשיך ולעשות 

 .(, המצ"ב30.4.2020קומי מיום זאת )ר' מכתב יו"ר מרכז השלטון המ

כתוצאה ממצב דברים עגום זה ומן העומס האדיר, יש ילדים רבים שממתינים בתור לטיפול )כיוון  .13

שאין מספיק כוח אדם ותשתיות לטפל בהם(. בנוסף, חלק מהילדים אינם יכולים לקבל טיפול 

טיפול במסגרת חלופית  בישוב מגוריהם ונאלצים לנסוע למקום מרוחק. כך, ילדים מתקשים לקבל

שמציעה קופת החולים, וגם מן הטעם הזה יש חובה לקבוע מהו מרחק סביר לקבלת טיפול, בפרט 

 כאשר מטופל בטיפול מתמשך שעשוי לארוך שמה ואף יותר. 

עניים. ילדים אלה ממתינים לקבלת אבחון וטיפול, מבלי מפלה במיוחד ילדים מצב הדברים הנוכחי  .14

גם ילדים שמתגוררים . לרכשו באופן פרטי ולקבל החזר חלקי רק בדיעבד שיש להם חלופות

ברשויות עניות שאינן יכולות לתמוך ביחידות ובמכונים,  או שאין בהן חלופות זמינות בקופות 

רשויות מרוחקות, ילדים המתגוררים בהחולים עצמן, מופלים קשות. פגיעה זו קשה יותר ב

שבה על מנת לקבל שירות יש לעיתים לנסוע מרחק רב. אפשרות בפריפריה הגאוגרפית של ישראל, 

זו אינה נגישה להורים עניים שאין להם רכבים פרטיים, שאינם יכולים לקחת יום חופש על מנת 

כך, דווקא הילדים לנסוע בתחבורה ציבורית לעיר אחרת, או שאינם יכולים לממן נסיעות כאלה. 

אקונומי נמוך ובפריפריה, הם -בישובים בדירוג סוציו העניים ביותר, ובכללם אלו המתגוררים

 הנפגעים ביותר. 

עשרות מונים עם הרפורמה להפסקת ההחזרים על טיפול בשוק  להתגברהנפגעים עומד  היקף .15

הרפורמה,  לאחרהפרטי, כיוון שעשרות אלפי ילדים יצטרפו לרשימות הילדים הממתינים לטיפול. 

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/587.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/587.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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כוש את השירותים בשוק הפרטי ובלבד שיקבלו החזר בדיעבד גם הילדים שהוריהם יכלו בעבר לר

)דבר שגם הוא דורש יכולת כלכלית(, יצטרפו לשורות הממתינים לטיפול. מי שלא יפגעו, או יפגעו 

 פחות, הם הילדים שהוריהם ימשיכו לרכוש את השירותים בשוק הפרטי, ללא תלות בהחזר. 

 הפרת חובת הפיקוח

לפעול  תכםפגיעה באיכות השירות, בזמינותו ולמעשה בעצם קיומו, חובכאשר יש ראיות ברורות ל .16

בלתי סביר ששירות כושל, שנמנע מילדים הזכאים לו כחוק, תוך פגיעה כה קשה  גוברת.בנושא 

בהם, ימשיך להתנהל כעניין פרטי שבין קופות החולים למטופלים ולספקי השירות כאשר משרד 

 מספק. הבריאות נמנע מלהתערב בכך באופן 

היא של משרד הבריאות. כחלק מכך  –על איכותם ועל נגישותם  –החובה לפקח על מתן השירותים  .17

שירותים ניתנים באופן שעולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של שוויון ומניעת הלוודא כי  עליכם

  הפלייה.

המבחנים לפי . כאמור, חלק ניכר מן הבעיה נוגע להתקשרויות של קופות החולים עם ספקי השירות .18

משרד הבריאות  ,1985-התשמ"א לחלוקת תמיכות של משרד הבריאות מכוח חוק יסודות התקציב,

 להיות חשוף לתעריפים עבור הטיפולים.ו בין הקופות ליחידות לראות את חוזי ההתקשרות רשאי

ני חוק יסודות התקציב עצמו קובע עקרון של שוויון בחלוקה של תמיכות המדינה. בהתאם, מבח

כאשר ברור תמיכה רבים כוללים את ההתניה למקבל התמיכה עצמו לפעול באופן שוויוני. 

 שהשירות אינו ניתן באופן שוויוני, יש לכם חובה מוגברת לפקח עליו.

חובה זו גוברת נוכח האנומליה שקיימת היום, כאשר הרשויות המקומיות משלימות את עלות  .19

 מטרות אחרות.המימון מכיסן, ומכסף ציבורי שנועד ל

בשונה מן השוק הפרטי, הכספים שמממנים את ההתקשרויות של קופות החולים הם כספים  .20

לשיטתכם ככל שמדובר ציבוריים ולציבור יש זכות לדעת כיצד הם מחולקים. חרף זאת, 

זו, הרי כלטענה  מכתב זהומבלי להתייחס במסגרת  ,בהתקשרויות החוסות תחת הגנת סוד מסחרי

וחובה,  ,חסויים ולפיכך יש לכם זכות מלאהה, כמי שמממנת אותם, הם בוודאי אינם שביחס למדינ

 . וקביעת מדיניות לקבל את מלוא המידע למטרת פיקוח

 פיקוח על תעריף ההתקשרויות

המחויבים על פי חוק, מחובתכם להתערב  השירותשל  באיכות ובזמינותחוזי הפסד פוגעים כאשר  .21

ומפלה אותה, וכאשר , חלק מן האוכלוסייהכאשר הפגיעה משפיעה על בהם. דבר זה נכון שבעתיים 

  ההתקשרויות פוגעות באינטרסים אחרים של המדינה או בזכויות עובדים.

כי בעניין אספקת שירות שהמדינה מחויבת לתת, אין די בהגדרת השירות  ,בית המשפט קבע בעבר .22

 –, יספק לחניכים המתגוררים בה והיקפו אלא יש "להבטיח כי מפעיל פנימייה הזוכה במכרז

את מלוא הצרכים שיאפשרו להם קיום מינימאלי  –המשתייכים לקבוצה מוחלשת באוכלוסייה 

בכבוד. מילוי חובה זאת אינו מתבטא אך בהגדרת היקף השירותים אותם מחויב הזוכה במכרז 

אל מול עלות לספק לחניכים ]...[ אלא גם בהתאמת התמורה המשולמת על ידי המדינה לזוכה 

השירותים אותם מחויב הזוכה לספק על פי המכרז. בהינתן כי התמורה המכרזית מהווה צד הכרחי 

של המשוואה האמורה להבטיח קיום מינימאלי בכבוד של החניכים בעלי הצרכים המיוחדים, 

 22194-10-15( ם-)י עתמ) גם על גובה התשלום הנקוב במכרזמשתרעת הביקורת השיפוטית 
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, ההדגשה (6.4.2016פורסם בנבו[ )], 5בפסקה  ,אהבה" נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים"

]פורסם בנבו[  עטרת אבות ומוסדות נוספים נ' מדינת ישראל 2724/07עתמ )ת"א( ; הוספה(

 (. להלן "עניין עטרת אבות" (23.5.11)

איננו תוקפים התקשרות כזו או אחרת של קופות החולים, אולם מצב הדברים  זוסגרת אמנם, במ .23

 התקשרויות האמורותבין השאר, להסדיר את ההעגום שפירטנו ושידוע לכם היטב, מחייב אתכם 

  . ההסדרה שוםייעל  כן לפקחו

, לפי מבקר שגם הוא משרד הבריאות קבע את גובה ההחזרים לטיפולים פרטיים על בסיס התעריפון .24

התעריפון שקבע המשרד מהווה את המדינה, ככל הנראה אינו ריאלי, אך אפילו עליו אינו עומד. 

לפיכך, תשלום של חצי מהסכום הקבוע בתעריפון, ואף פחות  אמת המידה הבסיסית לעלות טיפול.

 . מכך, אינו סביר בצורה קיצונית, ופוגע בהכרח באיכות הטיפול שניתן לילדים ובזמינותו

נוסף על כך, עולה חשש אמיתי שהימנעות בהתערבות בהתקשרות שבין קופות החולים וספקי  .25

חובת המדינה להתערב עקרון השירותים, משמעה פגיעה בזכויות עובדי היחידות להתפתחות הילד. 

לעניין חשכ"ל ת והוראבתחומים אחרים ) ר' נקבע  ואחריותה לתוצאות התקשרויות פוגעניות

של רשויות מקומיות עם קבלני שירותים בתחום הנקיון  התקשרויותבמכרזים לים קביעת תעריפ

(; 8.7.10) אשקלון' עיריית שלג לבן נ 9241/09מ "עע; 4, בפסקה עניין עטרת אבותוכן ר' והשמירה 

(. גם מן הטעם הזה 1.7.2019 עמותת חברות הסיעוד נ' משרד הביטחון  28857-06-17מ )ת"א( "עת

 תערב בסוגיה.מחובתכם לה

לאור הכשל במתן השירות בפועל, כאשר חלק ניכר מהכשל נובע מהתקשרות הקופות עם אם כן,  .26

ספקי שירותים, חלק מהותי מן הבקרה חייב לכלול גם פיקוח על ההתקשרויות שהמדינה 

דבר זה נכון במיוחד נוכח תוספת התקציב לקופות החולים במסגרת הרפורמה והחובה מתקצבת. 

 י ימלא את ייעודו. לוודא כ

 השירות את מקבלים החולים קופות מטופלי כי לוודא הוא הבריאות משרד של מתפקידולסיכום,  .27

מוכיחה  המציאותבחוזריו. למרבה הצער,  עצמו הוא ושקבע בדין שנקבעו המידה לאמות בהתאם

ה לטיפול, כי הפיקוח שביצע משרד הבריאות עד עתה לוקה בחסר באופן מהותי. המתנה של מעל שנ

, שמשמעה בפועל מניעת זכות של חיוב מטופלים לנסוע מרחק רב על מנת לקבלו ופגיעה קשה

על בסיס מצב כלכלי, מקום מגורים ואף לאום, בלתי מתקבלים על  מבוטחים לטיפול על פי חוק,

 בלתי סבירה בעליל.  היא על רקע זה, ההחלטה שלא להתערב בהתקשרויות הקופותהדעת. 

 לפנייתנו. נודה על מענה מהיר מפורט לעיל, נבקשך לפעול כמפורט בראש מכתב זה.על רקע ה .28

 ,בכבוד רב

 משכית בנדל, עו"ד

  

http://www.nevo.co.il/case/2488769


 

6 

 

 עתקים:ה

 .ל משרד הבריאות"מנכחזי לוי,  פרופ'

 .תהבריאו משרד ,ושיקומו הילד להתפתחות המחלקה מנהלת ירדני הדר ר"ד

 .מנכ"לי קופות החולים

 .ביבס, מנכ"ל מרכז השלטון המקומימר חיים 

 .גב' נעה היימן, רכזת בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

 .רו"ח ליאור ברק, ס. מנהל האגף לפיקוח ובקרה על קופ"ח ושב"ן, משרד הבריאות


