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   2 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 רקע

פניות ציבור בנושא הפסקת "מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת ישיבה בנושא 

 . 2007 ביוני 19-ב" השתתפות שירותי בריאות כללית במימון שיעורי רכיבה טיפולית באזור המרכז

. התנהגותיות ורגשיות, נפשיות, יותרכיבה טיפולית היא שיטה לטיפול באנשים הסובלים מבעיות פיז

:  ברכיבה טיפוליתמרכזייםיש כמה מרכבים . שנים 10-כ –ובארץ ,  שנה30-שיטה זו נהוגה בעולם כ

תנוחת הרוכב ומקצב , תנועה הטבעית של הסוסה. סביבה טבעיתהחשיפה להטיפול בסוס ו, הרכיבה

במצב תהליך השיפור בד בבד עם . יהאופטימלת גוף הרוכב למצב הפיזי  אאיהתנועה מסייעים להב

לימוד מיומנויות רכיבה וידי טיפול בסוס - עלתהמנטליוהרוכב מאותגר לשפר את יכולותיו , הפיזי

שיפור שיווי המשקל ,  תוצאות נוספות של פעילות הרכיבה הן שיפור הקשב והריכוז.ושליטה בסוס

  1.פיתוח ביטחון עצמי ועוד, והקואורדינציה

אם לילד הסובל מאפילפסיה ומפיגור שכלי אשר נעזר בשיעורי רכיבה , מזל דגן'  הגבלפי עדותה של

 – להתרחץ ולהתלבש לבדו ביקשהוא : הטיפולים הביאו לידי שיפור ניכר במצבו של בנה, טיפולית

 2.פעולות שבעבר לא היה מסוגל לבצע באופן עצמאי

, עם זאת.  חלק מסל שירותי הבריאותואינה, רכיבה טיפולית אינה מוכרת רשמית במשרד הבריאות

המשרד מאשר את הכללת הרכיבה הטיפולית בשירותי הבריאות הנוספים הניתנים למבוטחי קופות 

ובלבד שהטיפול ייעשה בפיקוח פיזיותרפיסט או מרפא , החולים באמצעות הביטוחים המשלימים

מרכז ספורט הרכיבה "מנהל ', ביץ לדברי מר יהודה דוידו3).שהם מקצועות שהמשרד מכיר בהם (בעיסוק 

 4. שיעור אחד בשבוע למשך חצי שנה– 28מספר השיעורים המינימלי המומלץ הוא , "גן-ברמת

 כיום יש 5".כללית מושלם" ילדים במסגרת ביטוח 2,600- ניתנו שירותי רכיבה טיפולית לכ2006בשנת 

ולכן , תיה של הרכיבה הטיפולית ובני משפחתם ליתרונובעלי מוגבלויותמודעות גבוהה למדי בקרב 

 איש ברכיבה 130סירני מטופלים כיום -שבנצר" נועם"בחוות , למשל. הביקוש לטיפול זה עולה על ההיצע

,  איש300-גן מטופלים כ-ברמת" מרכז ספורט הרכיבה"ב;  איש50וברשימת ההמתנה לטיפול , טיפולית

 6. נוספים ממתינים לתורם100-ו

  במימון רכיבה טיפוליתהשתתפות קופות החולים

אולם היא כלולה , פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי-רכיבה טיפולית אינה כלולה בסל שירותי הבריאות על

 : קופות החולים מציעות למבוטחיהןרוב שבביטוחים המשלימים

                                                 
 , "?מהי רכיבה טיפולית על סוסים", "אנימל"פורטל  1

%7D%99%7D%98%7D%_94%7D%91%7D%99%7D%B9%7D%8A%7D/%36157/il.co.dogicat.www://http
AA%7D%99%7D%C9%7D%95%7D%4A ,2007 ביוני 17: תאריך כניסה. 

 .2007 ביוני 17,  ושיחת טלפוןמכתב לוועדה לפניות הציבור, אם לילד מוגבל הנעזר ברכיבה טיפולית, מזל דגן 2
 .2007 ביוני 17, שיחת טלפון, ראש האגף להתפתחות הילד במשרד הבריאות, נוי-אשר אור' פרופ 3
 .2007ני  ביו13 ,שיחת טלפון, "גן-מרכז ספורט הרכיבה ברמת"מנהל ', יהודה דוידוביץ 4
 .2007 ביוני 18, התקבל בפקס, מכתב, בקופת חולים כללית" כללית מושלם"ראש מערך ביטוחי הבריאות ו, פרץ גוזה 5
מרכז ספורט "מנהל ', יהודה דוידוביץ; 2007 ביוני 18, שיחת טלפון, "חוות נועם"רכזת רכיבה טיפולית ב, מוריה נפרסטק 6

 .2007וני  בי13, שיחת טלפון, "גן-הרכיבה ברמת



 

 
   3 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 6-3של הקופה ילדים בני " מגן זהב"ו" מגן כסף"במסגרת הביטוחים המשלימים : מכבי שירותי בריאות

 7.ח לשיעור" ש32 טיפולים בשנה בהשתתפות עצמית של 13-כאים לז

הקופה .  שיעורים לכל היותר בשנה10זכאים למכסה של " לאומית זהב"מבוטחי : חולים לאומית-קופת

 8.לשיעורח " ש50או עד ,  מעלות הטיפול80%מחזירה עד 

. שהקופה מציעה ללקוחותיהרכיבה טיפולית אינה כלולה בביטוחים המשלימים : קופת חולים מאוחדת

במקרה . ילדים הסובלים מפיגור יכולים לקבל השתתפות בשיעורי רכיבה טיפולית באישור ועדת חריגים

 9.לשיעור ח" ש85זה ההשתתפות העצמית למובטח היא 

 לילדים עד גיל ניתנים למבוטחי שירותי בריאות כלליתשיעורי רכיבה טיפולית : שירותי בריאות כללית

במסגרת סל השירותים ניתנים עד ". כללית מושלם" במסגרת סל השירותים והן במסגרת ביטוח הן, 18

" כללית מושלם" ב10.ח" ש98ועבור כל טיפול הקופה נותנת החזר כספי בסך ,  טיפולים בשנה10

 שיעורי 45במבצע זה ניתנים עד . הביטוחתקנון לפי ולא , הקופהמבצע של השיעורים ניתנים במסגרת 

 11.לטיפול נוסף על עשרת הטיפולים שנזכרו לעילח " ש40ה טיפולית בשנה בהשתתפות עצמית של רכיב

 "שירותי בריאות כללית"הפסקת שיעורי רכיבה טיפולית במסגרת 

את " כללית מושלם"עד לפני כשלושה חודשים נתנה שירותי בריאות כללית ללקוחותיה המבוטחים ב

שירות זה נרכש בעבור שירותי .  חוות רכיבה ברחבי הארץ30- בכהאפשרות לקבל שיעורי רכיבה טיפולית

 עבור שירותיבשהפעילה שירותים בתחום התפתחות הילד , "רותם מדיקל"בריאות כללית דרך חברת 

 40" כללית מושלם"בהסדר זה שילמו מבוטחי . ובהם גם את שירותי הרכיבה הטיפולית, בריאות כללית

היה מחירו של שיעור  –כלומר , ח על כל טיפול" ש55בלו סכום נוסף של וחוות הרכיבה קי, ח לטיפול"ש

 12.ח" ש95

ובעקבות זאת הופסקה ,  והפסיקה את פעילותה13לקשיים" רותם מדיקל"במרס השנה נקלעה חברת 

הטיפול הופסק גם למבוטחים שהיו ". כללית מושלם"למבוטחי  ההשתתפות בשיעורי רכיבה טיפולית

עמדת משרד הבריאות היא ששירותי בריאות כללית חייבת להמשיך את תוכנית . באמצע תוכנית טיפול

 במקרה אחד שהגיע לידיעת הוועדה הציעה הקופה 14.הטיפול עד סופה לפי עקרון הרצף הטיפולי

                                                 
תאריך , doc_id330=asp?pi.macabi/HE/site/il.co.health-maccabi.www://http&=3236, אתר מכבי שירותי בריאות 7

 .2007 ביוני 17: כניסה
לאומית /לאומית כסף, 2004ספטמבר , בריאות נוספים לחברי קופת חולים לאומיתהסכם לשירותי , קופת חולים לאומית 8

 ביוני 18: תאריך כניסה, pdf.leumitGoldSilver/downloads/il.co.leumit.www://http, אתר קופת חולים לאומית, זהב
2007. 

 .2007 ביוני 18, שיחת טלפון, מנהל מערך הביטוחים בקופת חולים מאוחדת, ראובן שפירא 9
 . 2007 ביוני 18, שיחת טלפון, פיזיותרפיסטית ראשית בשירותי בריאות כללית, נעמי סיוון 10
י בימים אלו יש לציין כ. 2007 ביוני 18, התקבל בפקס, מכתב, לשכת המשנה למנהל הכללי במשרד הבריאות, מירי כהן 11

 .נעשה בשירותי בריאות כללית מאמץ להסדיר את מתן שיעורי הרכיבה הטיפולית בתקנון שירותי הבריאות הנוספים
בעליה של חוות , עמיחי דניאלי; 2007 ביוני 13, שיחת טלפון, "גן-מרכז ספורט הרכיבה ברמת"מנהל ', יהודה דוידוביץ 12

מכתב לוועדה , אם לילד מוגבל הנעזר ברכיבה טיפולית, מזל דגן; 2007יוני  ב17, שיחת טלפון, "שדות שבעמק"הרכיבה 
 .2007 ביוני 17,  ושיחת טלפוןלפניות הציבור

, TheMarker, "כנת קריסה מכונים אורתופדיים בס170: קבלן של הכללית בקשיים", גנץ-רוני לינדר 13
839294_20070319skira=tag&ElementId=jhtml?log.article/tmc/com.themarker.www://http ,17 :תאריך כניסה 

 .2007ביוני 
 .8ראה הערה  14



 

 
   4 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

הקופה הסכימה שהמבוטחת . למבוטחת להמשיך את הטיפול בחווה השוכנת במרחק רב ממקום מגוריה

 15.בה החלה את הטיפול רק לאחר מחאות של המבוטחתתמשיך את הטיפול בחווה ש

 עמדת בעלי החוות

הציעה שירותי בריאות כללית לחוות שהיו קשורות " רותם מדיקל"לאחר הפסקת פעילותה של חברת 

לטענת בעלי . לשם כך היא הציעה להן חוזה התקשרות חדש. עמה דרך חברה זו להתקשר עמן במישרין

 מחיר –ח " ש95מחיר השיעור בחוזה הוא . צדדיים-וכולל סעיפים חד, וניהחוזה החדש הוא דרק, החוות

, כיום מחיר התחלתי של שיעור פשוט. וכיום הוא אינו כדאי בעבור החוות, שנקבע לפני חמש שנים

הדורש גם ליווי והשגחה של , ומחירו של שיעור מורכב יותר, ח" ש115הוא , ציוד ומדריך, באמצעות סוס

 .ח" ש160הוא , ו מרפא בעיסוקפיזיותרפיסט א

ומתן על החוזה ודורשת -בעלי החוות טוענים ששירותי בריאות כללית מסרבת לנהל עמם משא, כמו כן

הם הציעו כי סכום ההשתתפות של הקופה , לטענתם. מהם לחתום עליו כפי שהוא כתנאי להתקשרות

 16.פה סירבה לכךאולם הקו,  והמבוטח ישלים את ההפרש–ח " ש55 –יישאר כפי שהיה 

 17עמדת שירותי בריאות כללית

החוזים , בשירותי בריאות כללית "כללית מושלם"ראש מערך ביטוחי הבריאות ו, לדברי מר פרץ גוזה

כללית "ומטרתם להבטיח שירות מקצועי ואמין ללקוחות ולמנוע פגיעה כספית ב, החדשים הם הוגנים

 .מוסכם היא הוראה סבירה הנהוגה גם בחוזים אחריםחובת הפיצוי ה, במסגרת זו. ובמבוטחים" מושלם

התמחור נעשה בהתחשב בכך . ואין סיבה להעלותו, הסכום המוצע בחוזה הוא הסכום ששולם עד היום

 45ובהתחשב בכך ששירותי בריאות כללית מממנת עד , 18שהכיסוי הביטוחי הוא בעבור ילדים עד גיל 

החוות מנצלות את המצב שנוצר בעקבות המשבר של , בריולד.  יותר מכל קופה אחרת–טיפולים בשנה 

–הקופה סירבה להסדר שהציעו החוות . כדי לקבל תשלום נוסף על שירותיהן" רותם מדיקל"חברת 

 כדי להגן על המבוטחים ולמנוע תשלום מופרז –ידי המבוטח -תשלום קבוע מהקופה והשלמת היתרה על

 .בעבור השירות

וכך יוכלו לתת שירות , חוות אלו הן בפריסה ארצית. פי אותו חוזה-ת עלהקופה התקשרה עם תשע חוו

 18:להלן החוות ומקומן. לכל לקוחות הקופה

                                                 
 .2ראה הערה  15
בעליה של חוות , עמיחי דניאלי; 2007 ביוני 13, שיחת טלפון, "גן-מרכז ספורט הרכיבה ברמת"מנהל ', יהודה דוידוביץ 16

, שיחת טלפון, "חוות נועם"רכזת רכיבה טיפולית ב, מוריה נפרסטק; 2007 ביוני 17, שיחת טלפון, "שדות שבעמק"הרכיבה 
 .2007 ביוני 18

לוריא ; 2007 ביוני 18, התקבל בפקס, מכתב, בקופת חולים כללית" כללית מושלם"ראש מערך ביטוחי הבריאות ו, פרץ גוזה 17
 .2007 ביוני 18, שיחת טלפון, מנהלת פיתוח עסקי בשירותי בריאות כללית, שמואלי

 .2007 ביוני 18, התקבל בפקס, מכתב, מנהלת פיתוח עסקי בשירותי בריאות כללית, לוריא שמואלי 18



 

 
   5 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

  שם החווה מקום החווה
 .1 החווה של גיזמו )ליד עתלית(כרמל -מושב גבע

 .2 חוות דניאל גוטליב צבי )בנגב המערבי(הבשור -עין

 .3 חב הפתוחרחוות המ )ליד רמלה(שמואל  כפר

 .4 ב עם הרוחולרכ )שבע-ליד באר(מושב נבטים 

 .5 מועדון כנפיים צעד בשניים )ליד עכו(מושב אחיהוד 

 .6 גמלא-מעלה )הגולן-ברמת(גמלא -מעלה

 .7 יהב-מרכז רכיבה עין רמון-מצפה

 .8 סוסים וחיוכים )ליד יבנה(חנן -בית

 .9 חוות הרי יהודה  ירושלים

 

אולם יש ביקוש רב לשירותי רכיבה טיפולית , יל שוכנות באזורי הפריפריהרוב החוות ברשימה שלע

לא ברור כיצד שירותי בריאות כללית תוכל לספק שירות זה ללקוחותיה , לפיכך. במרכז הארץ דווקא

 .במרכז הארץ



 

 
   6 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מקורות

 מכתבים ושיחות טלפון

 .2007 ביוני 17 ,שיחת טלפון, ראש האגף להתפתחות הילד במשרד הבריאות, נוי  אשר-אור •

,  ושיחת טלפוןמכתב לוועדה לפניות הציבור,  לילד מוגבל הנעזר ברכיבה טיפוליתםא, מזל דגן •

 .2007 ביוני 17
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