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הרפואיים:אל האגפים החולים–מנהלי קופות
הילד להתפתחות המכונים מנהלי

הכלליים החולים בתי מנהלי

בתחוםעקרונות:הנדון השירותים הילדמתן החוליםהתפתחות קופות ידי על
מס:סימוכין 21.8.02:מיום42/2002'חוזרנו

מס 11.6.03:מיום46/2003'חוזרנו

:מטרה.1
את להסדיר בא זה בתחוםעקרונותחוזר השירותים הילדמתן ידיהתפתחות על

החולים .קופות

:הגדרות.2
מוסמך" רפואי ניסיו:"גורם עם ילדים שלןרופא מוכר3עבודה במכון לפחות שנים

הילד חצ,להתפתחות של לפחותובהיקף משרה מומחה,י ילדים רופא או
ניסיו עם הילד של הילדןבנוירולוגיה .בהתפתחות

מוסמך" מקצועי של:"גורם מידה באמות העומד בריאות מקצוע משרדבעל
שלהבריאות נסיון הילד5ובעל התפתחות בתחום בעבודה לפחות .שנים

סומטית" התפתחותית מס:"הפרעה בחוזרנו .ב"המצ,שבסימוכין42/2002'כמפורט

מורכבת" התפתחותית מתחומי:"הפרעה אחד מתחום ביותר ליקוי עם ילד
,פסיכוסוציאלי,שפתי,קוגניטיבי,תחושתי,מוטורי(הילדהתפתחות
מרכיב).רגשי/פסיכולוגי ללא והפסיכולוגי הפסיכוסוציאלי בתחום הפרעה עם ילד

עם כילד יחשב לא התפת"נוסף מורכבתהפרעה ."חותית
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:כללי.3

הילד.3.1 להתפתחות הרפואייםיינתנוהשירותים הצרכים ובמרחק,לפי בזמן
.סבירים

רפואיות.3.2 בעיות בשל הילד התפתחות בתחום לטיפול הזקוקים יקבלו,ילדים
אלה,אותו בשרותים הרפואי לצורך .בהתאם

רפ בעיה עם לילד לטיפולים ההתפתחותיתהזכאות לבעייתו נוספת ,ואית
ע טיפול במכונים"הדורשת הניתנים הבריאות מקצועות מבעלי אחד י
הילד ניתוח:כגון(להתפתחות וכדומה,לאחר סל,)תאונה פי על תקבע

במסגרת ההתפתחותי השרותים לסל בזכאותו תלות ללא הבריאות שירותי
החינוך .מערכת

זכא.3.3 לו הטיפולים המקצועימספר הגורם דעת שיקול פי על ייקבע הילד י
מספ על יעלה ולא הבריאותרבקופה שרותי בסל הקבועים .הטיפולים

בגיל.3.4 לילד המירבית העצמית הכספית סובל,שנים9-3ההשתתפות שאינו
סומטית התפתחותית הילד,מהפרעה התפתחות מתחום שרותים בגין
בסעיף בחוק הקבוע לפי בחוק6היא השניה בתוספת השני זה.לחלק סכום

ע היום של"עומד החוק23₪ס להוראות בהתאם לעת מעת .ומתעדכן

גיל עד פטורים3ילדים סומטיות התפתחותיות הפרעות עם וילדים שנים
עצמית השתתפות .מתשלום

לא.3.5 מקרה ובכל כשעה יהיה הבריאות ממקצועות אחד בכל הטיפול משך
מיפח להורים.דקות45-ת הדרכה מתן גם לכלול יכול .הטיפול

הבריאות.3.6 שרותי בסל הקבועים הטיפולים מספר מיצוי לפני טיפול ,הפסקת
מקצועי שיקול לפי .תתבצע

גיל.3.7 לפני לאבחון שפנה זכאי6ילד יהיה בו,שנים לטיפול הראשונה ,בשנה
ב זכאי היה להם הטיפולים ההפניהלמספר דעת,יום שיקול פי על וייקבע

המקצועי .הגורם

כדלקמן.4 טיפולים לסל זכאים סומטית התפתחותית מהפרעה סובלים שאינם :ילדים

גיל .4.1 עד מקצועי–שנים3מהלידה רפואי דעת שיקול ולפי לצורך ,בהתאם
הקופה מומחה הטיפולים,של במספר הגבלה .ללא

מקצועיבהתאם-6-3בגילאי .4.2 רפואי דעת שיקול ולפי מומחה,לצורך של
לשנה27עד,הקופה המקצועות54ועד,למקצוע–טיפולים בכל טיפולים
.יחד

מקצועי9-6בגילאי .4.3 רפואי דעת שיקול ולפי לצורך מומחה,בהתאם של
למקצוע9עד,הקופה לשנה הבאיםטיפולים ,פיזיותרפיה:מהמקצועות

וקלינא בעיסוק תקשורתריפוי יחד18ועדות המקצועות בכל לשנה .טיפולים



  3

מהפרעה סובלים שאינם לילדים הטיפולים מספר לקביעת המידה אמות
הצרכים הנן סומטית ע,התפתחותית שהוצבו והיעדים המקצוע"המטרות אנשי .י

מקופ מוסמך מקצועי גורם או מוסמך רפואי המלצה"גורם לאשר שלא רשאים ח
של אחרטיפולית מקצועי .גורם

ולטיפול.5 לאבחון המתנה הפניה(משך :)ממועד

בהקדם יטופלו מיידית טיפולית התערבות הדורשת התפתחותית הפרעה עם ילדים
.האפשרי

יחד גם טיפול ולתחילת לאבחון המרבי ההמתנה של(משך הראשונה הפניה מרגע
לקופה הילד,)המשפחה בגיל :תלוי

שנה גיל על–עד יעלה לא ההמתנה ;חודשים3משך
על יעלה לא ההמתנה משך שנה גיל .חודשים4מעל

ע.6 המוכרות הילד להתפתחות ויחידות במכונים וטיפול אבחון משרד"כללי י
:הבריאות

סומטית.6.1 התפתחותית מהפרעה הסובל ילד גיל,כל עד טיפול לקבל 18זכאי
הגבלה ללא לצורך ויטופל,שנים9גילעד.בהתאם או,יאובחן במכון

ע המוכרים הילד להתפתחות בלבד"יחידה הבריאות משרד .י

מבעיה.6.2 סובל אך סומטית התפתחותית הפרעה בעל שאינו ילד כל
ע המוכרים יחידה או במכון ויטופל יאובחן מורכבת משרד"התפתחותית י

.הבריאות

גיל.6.3 עד לע4ילד חשד עם התפתחותישנים מוכר,יכוב במכון לאבחון יופנה
הילד תהליך.להתפתחות את להמשיך האם לבחור רשאי המכון צוות

עצמו המכון בתוך והטיפול ע,האבחון המוכרת התפתחותית ביחידה י"או
הבריאות ע.משרד לטיפול ילד להפנות חיצוניים"ניתן מקצועיים גורמים י

התפת)פרטיים( בעיה לו אין אם מורכבתרק .חותית
כאמור ורק,ילד אך לטיפול יופנה מורכבת התפתחותית מבעיה הסובל

כאמור ביחידה או .במכון

בגיל.6.4 או,שנים9-4ילדים סומטית התפתחותית מהפרעה סובלים שאינם
ידי,מורכבת על גם אבחון לעבור ילדיםיכולים .מוסמךרופא

לק.7 המיוחד החינוך תלמידי עזכאות התפתחותיים שרותים הקופה"בלת :י
התפתחות בתחום לילד שירותים להגביל או לשלול רשאית אינה החולים קופת
חינוכית מערכת בכל או המיוחד בחינוך תלמיד הנו הילד כי הטעם מן רק הילד

.אחרת
להתחשב,הקופה רשאית נוספים רפואיים טיפולים במתן הצורך את לשקול בבואה

היתר החינוכיתב,בין במסגרת לילד הניתנים .טיפולים
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ופסיכוסוציאלי.9 פסיכולוגי וטיפול :אבחון

המטפל.9.1 הצוות לדעת לכך הזקוקים לילדים יינתן פסיכולוגי .אבחון
פסיכולוגי לצורךחוזראבחון בהתאם כאמור,ככלל.יינתן באבחון צורך אין

הזכאות שנות שש במשך מפעמים הראשון,יותר לאבחון מקום,בנוסף ואין
הקודם מהאבחון שנה חלפה בטרם חוזר זה.לאבחון יבחן,עם מקרה כל

.לגופו

פסיכוסוציאלית.9.2 ע)INTAKE(הערכה ילד"תינתן לכל סוציאלית עובדת י
לכך זקוק הממיין הצוות לדעת .אשר

פסיכולוגיים.9.3 וטיפולים פסיכוסוציאליים יינתנוטיפולים גילהתפתחותיים עד
הילדלפי6 התפתחות בתחום הטיפולים מסל חלק מהווים והם הילד .צרכי

אוטיזם.10 עם לילדים שרותים PDD/סל
אוטיזם עם מטעםPDD /ילדים הילד התפתחות בתחום טיפולים לקבל זכאים
ילד ככל סומטית,הקופות התפתחותית הפרעה .עם

ת להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר .וכן

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
קו"מנכ/ס חוליםל פות
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשפטית היועצת

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

אגף ומכשיריםמנהל מוסדות רישוי
כללית לרפואה האגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ושיקומו הילד להתפתחות המחלקה מנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

ראשיתפיזיותר פיסטית
בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת
הלאומיות המועצות מרכזת

הרפואית הספריה
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הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
ראשי והרווחה–רופא העבודה משרד

מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל
הבר תקציבים,יאותרכז האוצר–אגף משרד

בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
סיכונים לניהול המחלקה ענבל–מנהלת חברת

והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית
המדינה ארכיון

)מ(8-00/11152
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