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הרפואיים:אל האגפים החולים–מנהלי קופות

החוליםמנהלי הכללייםבתי
הילדמנהלי להתפתחות מחלקות

בתחוםדרישות:הנדון המטפלים בריאות מקצועות לעובדי "הילדהתפתחות"מינימום
מס:סימוכין 11.6.03:מיום46/2003'חוזרנו

אשר"מצ שבנדון בנושא מעודכן חוזר ומבטלב שבסימוכיןמחליף חוזרנו .את

 :כללי .1

את מפרט זה בעיסוק,פיזיותרפיהתחומיבהעובדיםמדרישותהחוזר ועבודהבתקשורתהפרעות,ריפוי

המוכרות,סוציאלית הציבוריות למסגרות מחוץ החולים קופות מטעם בילדים .המטפלים

:הגדרות .2

מוכרת" טיפולית עם":מסגרת לילדים הבריאות מקצועות בתחומי מקצועי רב טיפול המציע שירות כל

מיוחדים עשצרכים בדבר"הוכר הנוגעים הממשלתיים המשרדים .י

מוכר" ע":קורס שהוכרה מקצועית במשרד"השתלמות בהשתלמויות להכרה המקצועית הועדה י

.הבריאות

:הנחיות .3

בעיסוק,פיזיותרפיהבתחומיהעובדיםעל .3.1 סוציאליתבתקשורתהפרעות,ריפוי המטפלים,ועבודה

למס מחוץ החולים קופות מטעם המוכרותבילדים הציבוריות :להיותגרות

הבריאות  .א מקצועות מעובדי מטעם במקצועם לעסוק הרשאה תעודת הבריאותבעלי .שרד

ר בעלי יהיו סוציאליים הסוציאליים,שיוןיעובדים העובדים בפנקס .רשומים



 

 

נדרשינ  .ב תעסוקתי :סיון

לפחות שנתיים של הי:במוסדותניסיון להתפתחות מוכר ביחידהבמכון או תהתפתחותילד

אואותמוכר חינוכית שיקומיים,לילדיםמוכרתטיפוליתבמסגרת יום מעונות שנה;כולל

האוטיסטי בספקטרום לילדים במסגרת להתבצע יכולה השנתיים מתוך את,אחת המקבלים

הבריאות משרד מטעם המקדם הבריאותי .הטיפול

מקצועות עובדי מספר בהם פריפריה נמוךבאזורי שירותים,הבריאות של רכישה תתאפשר

נ עם מעובדים גם החולים קופות ידי על פרטניים לפחותיהתפתחותיים אחת שנה של סיון

הם בו במכון או ביחידה ההדרכה ובקבלת בעבודתם נוספת שנה ימשיכו עת שבאותה ובלבד

ושיקומו.מועסקים הילד להתפתחות המחלקה אישור את דורש כזה מקרה .כל

של:היקף בהיקף יותרמשרה½עבודה ;או

הכוללת  .ג ייעודית  :הכשרה

קורסי"עהדרכהשעות100לפחות ע/והמקצועבאותומוכרהדרכהבוגר הדרכה איש"או י

נ בעל שלימקצוע וותק בתחום3סיון מוכרות מקצועיות השתלמויות ובוגר לפחות שנים

.הילדים

אינ .3.2 לעיל שהכתוב להדגיש ילדיםיש על חל המטופל6גילעדו ממקצועות2-ביםשנים תחומים

יותר או הילדמוכרמכוןבמעקבלהיותכיםצריאלו.הבריאות אויטופלואף,להתפתחות במכון

.מוכרתהתפתחותיתביחידה

הבריאות.3.3 במקצועות עובד כדלהלןשתתףיכל העשרה וקורסי עיון העוסקי:בימי עיון ימי םבשני

ו מקצועית רב בתחומים/בעבודה ופסיכוסוציאלייםאו הבריאות משרד מטעם יוצעו קופות/אשר או

ו האיגודים/החולים בסעיףהמקצועייםאו לפחות2כמצויין שנה מדי .לעיל

והקורס לפחות/עשרה שנתיים מדי אחת מוכרת מקצועית סדנא .או

שירותיםעל.3.4 הרוכשת המבטחת דרישותמהקופה בכל עומדים אלו גורמים כי לוודא חיצוניים גורמים

זה .חוזר

המטופליםהקופה אחר ומעקב הטיפול איכות על אחראית .תהיה

הבריאות/עובד.3.5 במקצועות אישית באופן שירותים ממנו קונה החולים לשקופת אחת לדווח 6-חייב

הילד להתפתחות למכון המטופלחדשים אחר למרכזהעוקב ההתקדמותעל,האזוריהתחוםאו

מטרותבטיפול .יולהשגת

במשךילד.3.6 מקצועות6המטופל מתחומי באחד מהבריאותחדשים אינן הטיפול יופנה,תושגוומטרות

במכון חוזרת ומקצועית רפואית .הילדלהתפתחותלהערכה



 

 

במוסדכ בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .םהואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
לכלכלת"מנכ/ס בריאותל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשרד חשב
המשפטית היועצת

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
הציבורר בריאות שרותי אש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
כללית לרפואה האגף מנהל

לרפואה האגף קהילתיתמנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

המרכ מחלותמנהל לבקרת הלאומי ז
בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ארצית ראשית פסיכולוגית

ראשית פיזיותרפיסטית
בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת
הלאומיות המועצות מרכזת

סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת
הרפואית הספריה

הסיעודאחראי על ארצית כללית–ת ברפואה
הסיעוד על ארצית קהילתית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח

  



 

 

במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד
ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואיתההסתדרות–ר

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

47453811:סימוכין

  
חוז  מפורסמים בו האינטרנט אתר וחוזריכתובת הרפואה מינהל רי

היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל
  

  


