
זכאות: 
ילדים בגילאי 0-6 ש' זכאים להשתתפות משרד הבריאות למכשירי שמיעה כל 3 שנים לכל אוזן. 

השתתפות משרד הבריאות ברכישת מכשירי שמיעה הינה 6,000 ש"ח לכל אוזן. 
ילדים בגילאי 0-6 ש' זכאים לרכישת מערכת FM אישית פעם אחת עד גיל 6 שנים. 

ההשתתפות המירבית של משרד הבריאות ברכישת מערכת FM אישית הינה  8,000 ש"ח עבור משדר ומקלט אחד. 

1. בדיקת רופא א.א.ג: יש לקבל הפניית רופא א.א.ג. ובה מצויינים ממצאי בדיקה אוטוסקופית וכי אין מניעה להתאים מכשירי 

שמיעה. תוקף ההפניה: שישה חודשים. 

2. התאמת מכשירים והמלצה במרכז שיקום יעודיים: ההתאמה וההמלצה יתבצעו על ידי מרכזי שיקום שמיעה יעודיים אשר נקבעו 

ע"י משרד הבריאות. עליכם לפנות לאחד מהמרכזים הבאים: מיח"א, שמע קולנו, שמעיה, עמותת AV ישראל, מרכז שמיעה הגליל, 
מרכז רפואי הדסה, מרכז רפואי תל-השומר. 

3. תקופת ניסיון: עם סיום התהליך תופנו אל ספק מכשירי שמיעה לקבלת מכשירים / מערכת FM לתקופת ניסיון. תוכלו לפנות 
אל כל אחד מסניפי הרשת או סוכני סונובה בפריסה ארצית: סניפים - סניפים - שטיינר מכשירי שמיעה  )steiner.co.il(. במהלך 

תקופת הניסיון תתבקשו לפיקדון שיוחזר בתום תקופת הניסיון, למעט מקרים של אי החזרת מכשיר או שימוש לא סביר.

4. הגשת בקשה למשרד הבריאות: עם סיום תהליך התאמת המכשירים, ימלא קלינאי התקשורת המתאים והממליץ טופס 
המלצה. ההמלצה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תועבר על ידי הספק או  המשפחה אל משרד הבריאות דרך חברת נטלי לאימייל:  

shikum_natali@moh.gov.il, או לפקס: 03-9135864

יש לצרף אל הבקשה את המסמכים הבאים:
• סיכום בדיקת רופא א.א.ג.

• בדיקת שמיעה עדכנית )עד 6 חודשים מתאריך הגשת הבקשה( שנערכה ללא מכשירי או עזרי שמיעה.
• בדיקת שמיעה עדכנית שבוצעה עם המכשיר המומלץ על ידי קלינאי התקשורת.

• המלצת קלינאי תקשורת על מכשיר מומלץ.
• טופס הצעה נלווה מספק מכשירי השמיעה.

• תצלום ספח תעודת זהות של ההורים הפונים שבו רשומים הילדים.

5. התחייבות: במידה והילד זכאי תישלח אל ההורים ואל הספק התחייבות עבור 
מכשירי השמיעה / מערכת ה- FM, וההורים יוזמנו להשלמת התהליך. 

6. תחזוקה ותמיכה: צוות מכון השמיעה יתן לכם הדרכה מקיפה בנוגע לתחזוקה, 
התפעול והשמירה על מכשירי השמיעה, כולל הוראות שימוש וחוברת הסבר לגבי 

תחזוקה ושמירה מפני אובדן. 

צוות המכון ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה, וילווה אתכם בהמשך 
מסע השמיעה של יקיריכם.

בהצלחה!

תהליך קבלת אישור משרד הבריאות 
 FM לרכישת מכשירי שמיעה / מערכת

לילדים בגילאי 0-6 שנים:

*2174



תהליך קבלת אישור משרד הבריאות 
 FM לרכישת מכשירי שמיעה / מערכת

לילדים מעל גיל שש שנים:

*2174

זכאות: 
ילדים בגילאי 6-18 ש' זכאים להשתתפות משרד הבריאות כל 4 שנים לכל אוזן. 

השתתפות משרד הבריאות ברכישת מכשירי שמיעה הינה עד סכום מירבי של 6,000 ש"ח לכל אוזן. 
השתתפות משרד הבריאות ברכישת מערכת FM אישית הינה עד סכום מירבי של  8,000 ש"ח עבור משדר ומקלט אחד.

התהליך:
1. הפניית רופא א.א.ג: בדיקת רופא א.א.ג: יש לקבל הפניית רופא א.א.ג. ובה מצויינים ממצאי בדיקה אוטוסקופית וכי אין מניעה 

להתאים מכשירי שמיעה. תוקף ההפניה: שישה חודשים. 

2. אבחון שמיעה: הילד לעבור אבחון שמיעה תואם גיל שיבוצע על ידי קלינאי תקשורת במכון. הבדיקה חשובה לקביעת סוג 

המכשירים המומלץ ולהתאמתם באופן מיטבי. תוקף בדיקת השמיעה: שישה חודשים. 

3. בחירת המכשירים: לאחר בדיקת השמיעה תתקיים פגישה עם קלינאי/ת תקשורת. בפגישה יוסבר על מצב השמיעה, קלינאי 
התקשורת יקבל מההורים והילד מידע רלוונטי נוסף, יציע סוגים של מכשירי שמיעה המתאימים למצב השמיעה ולצרכים האישיים 

של כל ילד, ויסייע להורים לבחור מביניהם. בתום הפגישה יילקחו מידות של אוזניו של הילד, לצורך בניית אוזניות מתאימות למכשירי 
השמיעה שנבחרו. 

4. פגישת התאמה: מכשירי השמיעה שנבחרו יותאמו לילד ע"י קלינאי/ת תקשורת. ההורים והילד יקבלו הדרכה מקיפה לגבי תפעול 
ותחזוקת המכשירים, ולגבי ההסתגלות אליהם.  הילד יקבל את המכשירים שהותאמו לתקופת ניסיון. 

5. תקופת נסיון: במהלך תקופת הניסיון יבצע קלינאי התקשורת מעקב אחר השימוש במכשיר והתאמתו לצרכים. במידת הצורך 
יבוצעו שינויים בכיוון המכשירים, באוזניה, ולעיתים אף בדגם המכשיר הנבחר. במהלך תקופת הניסיון יתבקשו ההורים לפיקדון שיוחזר 

בתום תקופת הניסיון, למעט מקרים של אי החזרת מכשיר או שימוש לא סביר. בתום תקופת הניסיון תוזמנו לבדיקת שמיעה עם 
המכשירים בחדר האקוסטי )בדיקת "הרווח התפקודי"(.

6. הגשת מסמכי המלצה למשרד הבריאות: בתום תקופת הניסיון עם המכשירים, במידה והם עונים על הצרכים, יגיש קלינאי 
התקשורת המלצה בצירוף כל המסמכים הנדרשים אל משרד הבריאות:  shikum_natali@moh.gov.il, או לפקס: 03-9135864

יש לצרף אל הבקשה את המסמכים הבאים:
• סיכום בדיקת רופא א.א.ג.

• בדיקת שמיעה עדכנית )עד 6 חודשים מתאריך הגשת הבקשה( שנערכה ללא מכשירי או עזרי שמיעה.
• בדיקת שמיעה עדכנית שבוצעה עם המכשיר המומלץ על ידי קלינאי התקשורת.

• המלצת קלינאי תקשורת על מכשיר מומלץ.
• טופס הצעה נלווה מספק מכשירי השמיעה.

• תצלום ספח תעודת זהות של ההורים הפונים שבו רשומים הילדים.

7. התחייבות: במידה והילד זכאי תישלח להורים ואל הספק התחייבות עבור מכשירי 
השמיעה / מערכת ה- FM, וההורים יוזמנו להשלמת התהליך. 

8.תחזוקה ותמיכה: צוות מכון השמיעה יספק הדרכה מקיפה בנוגע לתחזוקה, 
התפעול והשמירה על מכשירי השמיעה, כולל הוראות שימוש וחוברת הסבר לגבי 

תחזוקה ושמירה מפני אובדן. 

צוות המכון ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה, וילווה אתכם בהמשך 
מסע השמיעה של יקיריכם.

בהצלחה!


