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 ו, תשע"חשון ט"י           

 5112, לנובמבר 1 
 טיזםאו – 25122115     

 
 אגרת להורים לילדים שאובחנו ברצף האוטיזם 

 
 הורים יקרים!

 
הבשורה בוודאי איננה קלה ומעוררת חששות ודאגה לעתיד. דאגה  . לאחרונה ילדכם אובחן על רצף האוטיזם .1

זו הינה טבעית, ודרושה תקופת הסתגלות למשמעויות של החיים עם אבחנה זו.  השנים המוקדמות בחיי 
כולל  הדרכה להורים, הניתנים  ,מגווניםוילדכם מהוות חלון הזדמנויות חשוב ביותר. טיפולים אינטנסיביים 

ש להדגיש, ב משפרים  את תפקוד ילדכם ואת התפקוד שלכם כהורים לילד ברצף האוטיזם.  יבשנים אלה לרו
טיפול ותמיכה מקצועיים בילד המצוי ברצף האוטיזם, כך צפוי שיהיה ניתן להשפיע ולשפר ככל שמקדימים 

 באופן משמעותי את איכות החיים ומיומנויות החברתיות של הילד. 
 
ריאות ממלכתי זכות ילדכם לקבל בגן תקשורת על חשבון משרד הבריאות בהתאם להוראות חוק ביטוח ב .2

לחודש נכון ₪  633בהשתתפות עצמית שלכם בסכום של  כהכרו טיפול)טב"ם(. קבלת ה טיפול בריאותי מקדם
טיפול ישיר בילד, כולל  גם הדרכה הורית על שעות  10.5שעות טיפול שבועיות, מהם  14הטיפול כולל   .להיום
ע"י מגוון מקצועות   בשעות הפעילות של הגן.  הטיפול הישיר מתבצע שעות טיפול עקיף 3.5ועוד ורך, פי הצ

בריאות )פסיכולוגיה/עבודה סוציאלית, קלינאיות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, רפואה ומטפלים 
 רגשיים(. 

 
לדכם, אתם יכולים לבחור לקבל ככל שקיימת באיזור מסגרת חוץ גנית שיכולה לתת את שירותי הטב"ם לי

את הטב"ם במסגרת החוץ גנית במקום לקבלו בגן תקשורת. במקרה כזה השירות יינתן באותה השתתפות 
 עצמית כמו בגן תקשורת, ובהתאם לשעות הפעילות של אותה מסגרת. 

 
מימוש הזכאות לקבל טב"ם לילדכם בגן התקשורת, תיתכן אך ורק לאחר החלטת ועדת ההשמה שקבעה את   .3

 זכאותו של הילד לגן תקשורת. לאחר קבלת אישור וועדת ההשמה עליכם להעביר את המסמכים הבאים:  
 
     .אישור וועדת ההשמה על  זכאותו של הילד לגן תקשורת 

 לדים/נירולוג ילדים/רופא התפתחות הילד(  בחון של הרופא )פסיכיאטר יא 

  .אבחון של פסיכולוג קליני או התפתחותי 
 

במקום אישור ועדת השמה לצרף אישור של מסגרת החוץ  –במקרה של בקשה לאישור טב"ם במסגרת חוץ 
 שיכולה לקלוט את הילד.

 
הלימודים המתחילה  ביוני לקראת שנת 15את כל המסמכים יש לשלוח בדואר או בדואר אלקטרוני עד 

 בחודש ספטמבר שלאחריו.
 

 כתובת למשלוח הדואר:  
 31111, ירושלים 93רמיהו י רחובהמחלקה לאוטיזם, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות, 

 Otistim@moh.health.gov.il דואר אלקטרוני:
 

 מחלקת האוטיזם באמצעות דואר אלקטרוני חוזר.  -אצל גב' איריס צפירהיש לוודא קבלת המסמכים 
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ללא העברת מסמכים וקבלת זכאות ממשרד הבריאות ילדכם לא יוכל לקבל את הטיפול הבריאותי המקדם 
 על חשבון משרד הבריאות.)טב''מ( 

 
במסגרת חוץ, זכאי לקבל  ילד שאינו מקבל טב"ם על חשבון משרד הבריאות, בין בגן תקשורת וביןלידיעתכם,  .4

ש"ש של טיפולים במכון או ביחידה להתפתחות הילד באחריות קופת החולים בה הילד מבוטח. לצורך  3עד 
 מימוש זכות זו יש לפנות ישירות לקופת החולים. 

 
 
 
 
 

 אנא, לטובת ילדכם,  קחו אחריות והפכו למקדמי הבריאות של ילדכם,
 בשירותי בריאות הנפש, משרד הבריאותצרו קשר מידי עם המחלקה לאוטיזם 

 
 

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה             
 
 גרשון-בלה בן           
 מנהלת המחלקה לאוטיזם 

 


