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   2 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 המידעמרכז המחקר ו

 מבוא

פניות  שעניינה 2006 בדצמבר 26-מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת ישיבתה ב

 הישיבה מתקיימת כדי לבחון טענות כלפי המכון על  . לואיסםשל  המכון הלאומי לשיקום ענושאציבור ב

 . אופן טיפולו בנכים הזקוקים לשירותיו

 :נושאים האלהבמסמך יוצגו ה

 ;פעילות המכון הלאומי לשיקום על שם לואיס •

 ;הטענות המועלות כלפיו •

 ;עמדת המכון •

 .עמדת משרד הבריאות •

 

 פעילות המכון הלאומי לשיקום על שם לואיס

מרכז בלעדית את האספקה של אביזרי שיקום ) מכון לואיס: להלן (לואיסהמכון הלאומי לשיקום על שם 

הנכים , המכון מתאם בין הרופאים. מתוקף חוזה עם משרד הבריאות, 1983לנכים כלליים מאז שנת 

בעירבון המכון מאוגד כחברה  1. פניות בכל שנה9,000-המלאכה לייצור אביזרי שיקום ומטפל בכ-ובתי

 3. פועל כמוסד ללא כוונות רווחוא ה2.הנאמנותפי חוק -ל ע"חברה לתועלת הציבור"נחשב  ומוגבל

 יקוםהליך קבלת אביזר ש

הלשכה קובעת את .  עם אישור רופא כי הוא זקוק לאביזר שיקומי4ללשכת הבריאותנכה פונה  •

" כרטיס זכאות"זכאותו למכשיר ואת גובה ההשתתפות העצמית ומוציאה בעבור המבקש 

 ;לאביזר

הנכה מציג במכון לואיס את כרטיס הזכאות ונשלח לרופא מורשה מטעם משרד הבריאות  •

פי מחירון אביזרים שקבע משרד - על את סוג מכשיר השיקום הנדרשקובעאשר , והמכון

 ;הבריאות

 ושולחים הזמנה מפורטת למכשירושם מפיקים , מלאכה לייצור אביזרי שיקום-הנכה פונה לבית •

 ;המלאכה-המכון מאשר את ההזמנה בתוך שבועיים ומוציאה לבית. אותה למכון

                                                 
, מכתב, 2006 בדצמבר 24, שיחת טלפון, מקום מנהל המכון הלאומי לשיקום על שם לואיס-ממלאת, נעמי רוטשילד' הגב 1

 .2006 בדצמבר 24,  התקבל בפקס
 18: כניסה, html.06-239/mails/shopping/serve/.103.113.179212://http, "נבו"ר האינטרנט של המאגר המשפטי את 2

חברה לתועלת הציבור היא חברה שקיבלה היתר משר , 1979-ט"תשל, חוק הנאמנות ל32פי סעיף -על. 2006בדצמבר 
 לחוק מס 39לפי סעיף ,  לפקודת מס הכנסה9עיף לפי סאו שקיבלה פטור מתשלום מסים , המשפטים לפי פקודת החברות

משפט הצהיר שהיא -או שבית, 1963-ג"תשכ,  לחוק מס שבח מקרקעין61או לפי סעיף , 1961-א"תשכ, רכוש וקרן פיצויים
 .ספורט או מטרה ציבורית אחרת, בריאות, סעד, אמנות, מדע, דת, תרבות, חינוךחברה לתועלת הציבור שעניינה 

 .2006 בדצמבר 25, שיחת טלפון, מקום מנהל המכון הלאומי לשיקום על שם לואיס-ממלאת, רוטשילדנעמי ' הגב 3
לשכות הבריאות נותנות לאוכלוסייה מגוון שירותי . חמש מהן לשכות מחוזיות, ברחבי הארץ פועלות כמה לשכות בריאות 4

 ,  הבריאותמתוך אתר האינטרנט של משרד. ובהם אספקת אביזרי שיקום לנכים, בריאות
3536=&pageid621=&catid73=asp?maincat.default/pages/il.gov.health.www://http ,2006 בדצמבר 25: כניסה. 



 
   3 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 המידעמרכז המחקר ו

 ;ת התאמתוהרופא המורשה בוחן את אביזר השיקום ומאשר א •

 ; יום30המלאכה את התשלום בעבור המכשיר בתוך -מכון לואיס מעביר לבית •

או אם לטענתו או לטענת הרופא נדרש אביזר שאינו , אם הנכה אינו מרוצה מהאביזר שסופק לו •

, ראש ועדה זו הוא המנהל הרפואי של המכון-יושב. הוא רשאי לפנות לוועדת חריגים, במחירון

שני רופאים מורשים ופיזיותרפיסטית של משרד , פיזיותרפיסטית של המכוןומלבדו חברים בה 

,  פניות1,590;  פניות לוועדת חריגים1,979מאז התחלת פעילות המכון היו במסגרתו . הבריאות

שאר הפניות נענו . נענו בחיוב או שנמצא פתרון לבעיה שהועלתה בהן,  מכלל הפניות80%שהן 

 130- השנים האחרונות הגיע מספר הפניות לוועדות החריגים ליש לציין כי בשלוש. בשלילה

 5.םהבמטפל שהמכון  מכלל המקרים 1.44%- כ,בשנה

 

 טענות כלפי מכון לואיס

העולות מקרב ארגוני נכים ומקרב , בתקופה האחרונה נשמעות טענות רבות על פעילותו של מכון לואיס

 :עיקרי הטענות מתומצתים בנקודות שלהלן. בעלי מקצוע המייצרים אביזרי שיקום בעבור נכים

 מחכיםנמצא כי אנשים . זמן ההמתנה לאישור מכון לואיס לאספקת אביזר הוא ארוך ביותר .1

 איש שהמתינו 450מלאכה אחד נוצר תור של -בבית.  ימים לשבעה חודשים75לאישור זה בין 

ביצוע ממכון לואיס במקרים רבים חולפים חודשים אחדים גם מקבלת אישור . לאביזר שיקומי

המלאכה -עקב כך בתי. המלאכה שייצר אותה- עד העברת התשלום לביתת מסוימתלבניית תותב

מלאכה שנאלצים לסגור את שעריהם כמה פעמים -יש בתי. אינם יכולים לפעול באופן סדיר

לפתוח את העסק ולגייס את העובדים , כאשר מתקבל מימון, ואז, ולפטר את העובדים, בשנה

 6.מחדש

חברי הוועדות קבועים וידוע מראש . ועדות החריגים במכון מוטות לרעת הנכים ואינן מקצועיות .2

 7.כי לא יאשרו בקשות לקבל אביזרים חריגים

 בעיקר מתכת –מאז התייקרו חומרי הגלם . 2002המחירון שהמכון עובד לפיו עודכן בשנת  .3

אכה אינם מייצרים אותם משום המל-כיום יש אביזרים שרשומים במחירון אך בתי. ופלסטיק

 8.שהתשלום המתקבל בעבורם לפי המחירון אינו מכסה את עלות חומרי הגלם והייצור

הדבר בולט במיוחד על . אביזרי שיקום רבים וטובים אינם רשומים בו. המחירון הוא חלקי מאוד .4

 רקע ההיצע הנרחב הרבה יותר של מכשירי שיקום בעבור נכים המקבלים שירות במשרד

 ויש מקרים שבהם נכה שמטופל , מצב זה יוצר אפליה ברורה. הביטחון

                                                 
, 2006 בדצמבר 24, התקבל בפקס, מכתב, מקום מנהל המכון הלאומי לשיקום על שם לואיס-ממלאת, נעמי רוטשילד' הגב 5

 .2006 בדצמבר 24, וכן שיחת טלפון
 ושמה לה למטרה להיאבק למען קטועי רגליים ולשיפור 2004עמותה שקמה בשנת (ן "ר עמותת קר"יו,  רייזלרמר חיים 6

 . 2006 בדצמבר 20, שיחת טלפון, מלאכה לייצור תותבות-בית, מר אבי ירדני; 2006 בדצמבר 18, שיחת טלפון, )זכויותיהם
 .שם, ן"ר עמותת קר"יו, מר חיים רייזלר 7
מלאכה -בעל בית, מר ירון דזונטס; 2006 בדצמבר 20, שיחת טלפון, אביב-מלאכה לייצור תותבות בתל- בית,מר אבי ירדני 8

 .2006 בדצמבר 20, שיחת טלפון, לייצור תותבות באזור המרכז



 
   4 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 המידעמרכז המחקר ו

 שמאפשרת לו לעשות כמעט כל פעולה בלא הגבלה ונכה שמקבל תתותבבמשרד הביטחון מקבל 

 9. שבקושי מאפשרת לו ללכתתשירות במכון לואיס מקבל תותב

לספק לנכים כלומר , "להתאים את החולה למיטה" נאלצים במקרים רבים ותיצרני התותב .5

במקרים אחרים מסופקים . רק משום שהם ברשימה, אביזרים שאינם מתאימים להם לחלוטין

,  למשל. לספק אביזרים מאיכות גבוהה יותראפשראביזרי שיקום מאיכות פחותה גם כאשר 

טכנולוגיה זו מפחיתה את . תכיום מקובל בעולם שימוש בשרוול סיליקון בין הגדם ובין התותב

בטכנולוגיה . ת במידה ניכרת ומשפרת את איכות החיים של הנכהתותבן הגדם ובין ההחיכוך בי

  10. שהמכון מאשר לנכיםותזו לא נעשה שימוש בתותב

יש ניגוד עניינים בכך שאותו גוף שאמון על אישור המכשירים מבחינה מקצועית גם משלם  .6

 11.בעבורם

 

 תגובת מכון לואיס

פי הנהלים ובמסגרת - המכון פועל על,קום מנהל מכון לואיסמ-מלאתמ ,נעמי רוטשילד' לדברי הגב

 . התקציב שקבע משרד הבריאות

פי רשימה ידועה מראש שאין -שכן אישור האביזרים נקבע על, אין בפעילות המכון ניגוד עניינים •

 .למכון סמכות לחרוג ממנה

, 2002מאז שנת נושא עדכון מחירון המוצרים עולה בדיונים בין המכון ובין משרד הבריאות  •

 .אולם התקציב אינו מאפשר את עדכון המחירון

ח "מיליון ש 1היא עלות פעילות המכון . פעילות השוטפת של המכון מגיע מתרומותהרוב מימון  •

תקציב משרד נעשה משאר המימון וכספי תרומות ב ממומנים  ממנה70%–60% , בשנה בקירוב

 .הבריאות

: ופן מסודר מתוך שמירה על הידע שנצבר בעבודה הפרטניתמכון לואיס הוא גוף יעיל הפועל בא •

ועדות להצלחתו היא כי כיום מקבלים , מלאכה-על רופאים ועל בתי, במכון מרוכז מידע על נכים

בו שירות לא רק נכים כלליים אלא גם נכי תאונות עבודה המבוטחים בשירותי בריאות כללית 

 12.ועוד

 

                                                 
 .2006 בדצמבר 24, שיחת טלפון, לוינשטיין-החולים בית-מנהל מחלקת שיקום בבית, אלי איסקוב' פרופ 9

 .2006 בדצמבר 20, שיחת טלפון, מלאכה לייצור תותבות-בעל בית, מר ירון דזונטס 10
 .שם 11
, 2006 בדצמבר 24, הועבר בפקס, מכתב, מקום מנהל המכון הלאומי לשיקום על שם לואיס-ממלאת, נעמי רוטשילד' הגב 12

 .2006 בדצמבר 25, שיחת טלפון, 2006 בדצמבר 24, שיחת טלפון



 
   5 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 המידעמרכז המחקר ו

 תגובת משרד הבריאות

 שישה חודשים נוספים בהסכם פטור תהתקשר עם מכון לואיס לתקופבעבר ממשרד הבריאות נמסר כי 

, נהליים באגף החשב הכללי של משרד האוצרירפרנטית משרדים מ, טניה פולייבה'  לדברי הגב13.ממכרז

  או עד תחילת ההתקשרות עם זוכה2007 ס במר31עניין זה עד לאושר למשרד הבריאות פטור ממכרז 

גוף שיטפל באספקת אביזרי בחירת  הליכי מכרז לוהחלטרם ככל הידוע  14. המוקדם בהם–במכרז 

 .שיקום לנכים

הרכישה ,  כלל מערך הזכאותלמשרד הבריאות בדיקה שעורכים יועצים חיצוניים בעבור בימים אלה 

 .והאספקה של מכשירי שיקום וניידות

למשרד הבריאות על מחויב לדווח שהמכון ווח יד במתמצהמכון לואיס הפיקוח של משרד הבריאות על 

 15.תורהמתנה בתנו ומשך הימספר הפתרונות שנ, הפניות למכשיריםהמספר 

 

 

                                                 
 .2006 בדצמבר 25, התקבל בדואר אלקטרוני, מכתב, ל משרד הבריאות"כלשכת המשנה למנ, מירי כהן' הגב 13
רפרנטית משרדים , פולייבהטניה ' הגב; 2006 באוקטובר 31, סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז, החשב הכללי במשרד האוצר 14

 .2006 בדצמבר 25, שיחת טלפון, נהליים באגף החשב הכללי של משרד האוצרימ
 .2006 בדצמבר 25, התקבל בדואר אלקטרוני, מכתב, ל משרד הבריאות"כת המשנה למנכלש, מירי כהן' הגב 15



 
   6 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 המידעמרכז המחקר ו

 מקורות

 חקיקה

סעיף ,  חברות לתועלת הציבור,'פרק ד, ]1980 באוגוסט 2 – אחרוןהתיקון ה [1979-ט"תשל, חוק הנאמנות

32. 

 הממשלהמסמכי 

 .2006 באוקטובר 31, סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז, משרד האוצרהחשב הכללי ב

 מכתבים ושיחות טלפון

 בדצמבר 24, שיחת טלפון, שם לואיס מקום מנהל המכון הלאומי לשיקום על-מלאתמ, נעמי רוטשילד

 .2006 בדצמבר 24, פקסהועבר ב, ומכתב, 2006

 .2006 בדצמבר 24, לפוןשיחת ט, לוינשטיין-החולים בית-שיקום בביתהמנהל מחלקת , אלי איסקוב

 .2006 בדצמבר 20, שיחת טלפון, מלאכה לייצור תותבות-בעל בית, ירון דזונטס

 . 2006 בדצמבר 20, שיחת טלפון, מלאכה לייצור תותבות-בית בעל, אבי ירדני

 .2006 בדצמבר 25, קטרונילר אהתקבל בדוא, מכתב, משרד הבריאותל "כלשכת המשנה למנ, מירי כהן

 25, שיחת טלפון, נהליים באגף החשב הכללי של משרד האוצרירפרנטית משרדים מ, ניהט פולייבה

 .2006בדצמבר 

 .20061 בדצמבר 18, שיחת טלפון, ן"ר עמותת קר"יו, חיים רייזלר

 אתרי אינטרנט

 18: כניסה, html.06-239/mails/shopping/serve/.103.113.179212://http, "נבו "המאגר המשפטי

 .2006בדצמבר 

 , משרד הבריאות

3536=&pageid621=&catid73=asp?maincat.default/pages/il.gov.health.www://http,25: כניסה 

 .2006בדצמבר 

 


