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מס _200721/_:'חוזר

ז"תשס,אלול'ז,ירושלים
2007,אוגוסט21

מס __'ג/141/__:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי
הרפואיים האגפים חולים-מנהלי קופות
הציבור בריאות שירותי

הילד להתפתחות מכונים

בסיכוןחוק:הנידון יום(פעוטות למעון 2000-ס"התש)הזכות
מס:סימוכין הכללי המנהל וטיפולא:בנושא19.11.03מיום25/03'חוזר זיהוי יתור

נפגעי והזנחהבקטינים ;התעללות
מס הכללי המנהל מוסדות:בנושא23.9.03מיום20/03'חוזר בין מידע העברת

במשפחה אלימות נפגעי קטינים וזיהוי לאיתור  ;רפואיים
מס הכללי המנהל אלימות:בנושא28.8.90מיום20/90'חוזר בנפגעי טיפול

נ ישעבמשפחה וחסרי קטינים של והזנחה מיני  .יצול

בסיכון.1 פעוטות יום(חוק למעון יום,2000-ס"התש)הזכות למעון הזכות את קובע
פעוט בסיכון,)חודש36עד(לכל .הנמצא

יום.2 למעון הזכות את המקנים הסיכון מצבי ואת בסיכון פעוט הוא מי מגדיר .החוק
מס( בנספח זהל2-ו1'מפורט ).נוהל

החוק.3 לביצוע לשירותים,האחריות המחלקות באמצעות הרווחה משרד של הנה
המקומית הרשות של סמכות.חברתיים בעלת ועדה להחלטת כפוף הסיוע מתן

המניעה תוכנית קביעת ולגבי למעון הזכאות לגבי של,החלטה והשיקום הטיפול
.המשפחה

החוק.4 פי על הזכאות קביעת רפואית,לצורך דעת חוות או,נדרשת פסיכולוגית
הרווחה שירותי של סוציאלי עובד להערכת בנוסף וזאת .התפתחותית
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לכלול.5 צריכה זו למטרה הניתנת הדעת :חוות
הסיכון.א מצב על המעידים וההתנהגותיים הגופניים הסימנים ;תאור
העניין.ב פי על קלינית ;אבחנה
המ.ג לגבי הפעוטהערכה של ההתפתחותיים לצרכיו במשפחה הניתן ;ענה
למתן.ד סיוע לבדיקת הצורך את המגדירה הרווחה לשירותי ברורה הפניה

לפעוט יום .מעון

המקומית.6 ברשות חברתיים לשירותים למחלקה הדעת חוות פי,העברת על תעשה
רפואי מידע העברת בנושא הקיימים .הנהלים

את.7 ליידע בסיכוןיש פעוט של מקרה כל על הארגון של סוציאלית לעבודה השירות
הדעת לחוות ולצרף סיוע לקבלת ומופנה הניתן,המאותר הערכה,ככל

הבריאות שירותי של סוציאלי עובד של .פסיכוסוציאלית

ערנות.8 לגלות הבריאות מערכת אנשי מוקדם,על ולהפנותם בסיכון פעוטות לאתר
לשיר הניתן הרווחהככל הפעוט.ותי על להגנה יסייע יום במעון מוקדם מתן,שילוב

הסיכון גורמי והורדת לשיקום תוכנית ולהפעלת ההתפתחותיים לצרכיו מענה
.במשפחתו

בא,ככלל.9 זה לאיתורלהוסיףחוק הקיימות וההנחיות החקיקה וטיפול,על דווח
בסיכון וילדים .בפעוטות

:לוטה.10
משרד • הדעתהנחיות וחוות הסיכון מצבי פירוט כולל החוק לבצוע אישורים/הרווחה

קביעתם לצורך מס–הנדרשים  .1'נספח
להגדרת • מנחים מתמשכת"קריטריונים מס–"הזנחה .2'נספח

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר    ל

רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חול"מנכ/ס קופות יםל
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
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

 



רפואיותמנהל טכנולוגיות למדיניות האגף
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
הרוקחות אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
לשעת האגף חרוםמנהל

בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ראשית פיזיותרפיסטית

בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת
החולים"מנכ קופות לי

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות
ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
לאפדמיולוגיהמנ המחלקה הל

למעבדות המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

ראשית הכלליתח"קופ–אחות
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז 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
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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מס 1'נספח
בסיכון פעוטות חוק לביצוע הרווחה משרד הנחיות

יום( למעון 2000-ס"התש,)הזכות

עפמטרתו בסיכון הנמצא פעוט לכל יום למעון הזכות להבטיח היא בסיכון פעוטות חוק י"של
המחוקק שקבע .הקריטריונים

יום למעון הזכות את המקנים הסיכון מצבי ואת בסיכון פעוט מיהו מגדיר .החוק
ע נקבעת למעון הזכות על ועדה"ההחלטה .י

הגדרות

לו–פעוט.א מלאו שטרם ב36מי לימודים1-חודשים שנת אותה של .בספטמבר

בסיכון.ב להתפתחותו–פעוט ממשי חשש בו שיש במצב הנמצא פעוט הוא בסיכון פעוט
יום,התקינה במעון לשהות צריך הוא כך ועקב בסיכון נמצא הוא כי לגביו קבעה .והוועדה

נראה,כלומר כבר בהתפתחותו שהנזק פעוט רק אינו בסיכון חשש,אלא,פעוט שיש פעוט גם
להתפתחותו נזק שיגרם .ממשי

בסיכון הפעוט את להעמיד עלולים או המעמידים המצבים את מגדיר .החוק

הנדרשים.ג והאישורים הסיכון מצבי

סיכון מצב הזכאותהגדרת קביעת לצורך הנדרש האישור

מוכה .1 מאלימות–פעוט הסובל פעוט
 .פיזית

סוצ עובד דעת רופא+יאליחוות דעת חוות

נענים.2 אינם ההתפתחותיים שצרכיו פעוט
מתמשכת הזנחה .עקב

סוציאלי עובד דעת רופא+חוות דעת חוות
להגדרת"רצ שיסייעו קריטריונים ב
(הזנחה" ).'2נספח".

במשפחה.3 בין-אלימות או ההורים בין
אחרים משפחה ,אלכוהוליזם,בני
לסמים .עבריינות,ותזנ,התמכרות

במצב הפעוט נמצא זה מצב עקב אשר
אותו,המסכן לסכן עלול  .או

סוציאלי עובד דעת .חוות

נפשית.4 נפש,הפרעה נכות,מחלת
מבני,קשה אחד של כרונית מחלה

נמצא.המשפחה זה מצב עקב אשר
המסכן במצב לסכן,הפעוט עלול או

.אותו

רפואית דעת ס+חוות עובד דעת .וציאליחוות

ההורים.5 אחד של כך,פיגור עקב אשר
המסכן במצב הפעוט עלול,נמצא או

אותו  .לסכן

הטיפול חוק מתוקף אבחון ועדת אישור
המפגר .באדם

  
  
  
  



  
  
  
  
 

סיכון מצב הזכאותהגדרת קביעת לצורך הנדרש האישור

נסיבות.6 וקיימות התפתחות מעוכב פעוט
ממשי חשש יש שבשלהן  משפחתיות

הפעוטל של התקינה .התפתחותו

בתחום ניסיון בעל ילדים רופא דעת חוות
התפתחותי פסיכולוג או הילד .התפתחות

ע"עפ:וועדה.ד נקבעת יום למעון הזכות החוק וועד"י ומוגדרת.הי סטטוטורית היא הוועדה
המעונות על הפיקוח :1965,בתקנות

המחל-"הוועדה" שליד מקוםועדה נמצא שבתחומה המקומית ברשות חברתיים לשירותים קה
הקטין על אחראי של מנהל,מגוריו ושבראשה בילד הטיפול דרכי על להחליט שמתפקידה

לש מינה"המחלקה שהוא סוציאלי עובד או המקומית הרשות של המטפל"העו:וחבריה,ח ס
עליו הממונה צוות ראש ומדריך נמצא,במשפחה שהילד סעדובמידה פקיד של -בטיפולו

סעד פקיד קבע,אותו אם הועדה ראש יושב שקבע אחר מקצועי בעניינ,ומומחה שלוובדיון
לו מלאו שטרם הילד-שנים6ילד למען השירות מטעם מפקח העבודה)אימוץ(גם במשרד

בהשתתפותו צורך ראה אם הרווחה במשרד ולנוער לילד השירות מטעם מפקח וכן והרווחה
פלוניבדיו בילד ".ן

עפ המוזמנים חברים ויש להשתתף שחייבים חברים יש כי היא ההגדרה היו"משמעות החלטת .ר"י
להשתתף עו-ר"יו:החייבים או חברתיים לשירותים המחלקה מינה"מנהל אותו .ס

חברתיים"העו לשירותים במחלקה במשפחה המטפל .ס
העו-מדריך על הממונה צוות במשפחה"ראש המטפל .ס

הילד למען מהשרות .מפקח
סעד בטיפולו-פקיד נמצא הילד אם .רק

עפ יו"משתתפים דעת שיקול הועדה"י מקצוע:ר .ימומחה
ונוער ילד שירות .מפקח

האפשר ובמידת חלב טיפת אחות תוזמן מומחה הגדרת תחת כי היא הרווחה משרד המלצת
ו התפתחותי הילד/פסיכולוג להתפתחות מהמכון סוציאלית עובדת .או

המטפל.1.ד הסוציאלי לש(העובד חברתייםבמחלקה דו,)ירותים לוועדה פסיכו"יכין -ח
עפ,מפורטיסוציאל בחוק"יציין סעיף איזה למעון,לדעתו,י הפעוט המסמכים זכאי את ויצרף

ג בסעיף שמפורט כפי .'המתאימים

טיפוליים.2.ד מענים מתוכננים או ניתנים האם ותציין למעון הפעוט של זכותו את תקבע הועדה
והו לפעוט .ריונוספים

 
הוועדה"יו.3.ד החלטת על למשפחה יודיע הוועדה החודשי.ר בתשלום המשפחה השתתפות

המשפחה הכנסות פי על ונקבעת מדורגת הנה .למעון



מס 2'נספח

להגדרת מנחים מתמשכת"קריטריונים בסיכון"בחוק"הזנחה פעוטות
יום( למעון ".2000-ס"התש,)הזכות

בסיכ פעוטות כיחוק קובע מתמשכת"ון הילד"הזנחה את המזכים הקריטריונים אחד היא
במעון המתאימים(בסידור לאישורים ).בהתאם

הם הילד להתפתחות גורמת שהיא והנזקים בילדים ביותר הנפוצה הפגיעה היא הזנחה
פיזית התעללות מנזקי חמורים אף .לעיתים

בטוח קשר ביצירת מתקשים מוזנחים שגשוג.תינוקות חוסר של למצב להגיע עלולים הם
בעיכו אורגאנ,התפתחותיבשיתבטא רקע על פיזית,ישלא מבחינה ירוד(הן גובה,משקל
גיל תואם נמוכה,לא מוטורית רגשית,)התפתחות מבחינה .והן

בהתמודדות קשיים יש מוזנחים כעסים,לפעוטות מגלים דחפים,הם על בשליטה קשיים
רגש גבוההוביטויי ביוזמה שליליים ביותר,ות נמוכה שלהם הריכוז מוסחת,רמת דעתם

בעיה בפתרון נמוכה יצירתיות מגלים והם שנעלם(בקלות צעצוע חיפוש אינם,)למשל
אחרים לילדים ביחס מאד מעטים גילם בני עם וקשריהם לסביבה .סקרנים

 הגדרה-הזנחה

א התנהגות של תוצאה להיות יכולה מתאים(קטיביתהזנחה לא מזון מתן תוצאה)למשל או
מלפעול הימנעות אחר(של צורך סיפוק אי או רפואי טיפול מתן אי לשני).כמו לב לשים יש

.ההיבטים

אחד סימן רק ולא סימנים כמה כלל בדרך יראו להזנחה שנחשפים .ילדים
מסימנים"עפ ולא מסוים זמן לאורך שמופיעים מסימנים להתרשם יש פעמייםר זאת.חד ,עם

תינוקות על מדברים שאנו לזכור זה.יש מתמשכת"בגיל כאשר"הזנחה גם להיות יכולה
מאד קצרים זמן בפרקי .מדובר

מכך וכתוצאה עצמם על חוזרים הזנחה אירועי בסיכוןאם נמצא ייכלהפעוט להדבר
מתמשכת"בקטגוריית ".הזנחה

 
סוגים למספר להתייחס היום הזנחהמקובל :של

למזון היעדר-פיזיתהזנחה הולם,ללבושודאגה לא לבוש או מתאים לא מזון מתן או
השנה וניקיו-היגיינהבחוסר.לעונת חיתולים,אישיןרחצה .החלפת

רפואית בזמן-הזנחה חיסונים מתן אידיאולוגי(אי בגלל חיסונים נותנים שלא הורים ,היש
מז כהורים יחשבו לא תקיןאלה הוא בילד הטיפול שאר אם ).ניחים

מתן רפואיאי הצורךנפשי\טיפול בשעת מחלה(הולם בעת תרופות רפואיות,מתן ,בדיקות
וכ פסיכולוגי ).ו"טיפול

בטיחותית בסביבת-הזנחה מאד קטנים חפצים כמו הילד את לסכן העלולים בטיחות מפגעי
מתאימים,הפעוט בטיחות במעקות חשופיםשק,חוסר חשמל מפוזרים,עי ניקוי .חומרי

ה לגילו ללאפעוטהשארת מתאימה ;השגחה



חינוכית לתפקודו-הזנחה דאגה הפעוטחוסר סדיר(חינוכיות במסגרותשל עם,ביקור קשר
החינוכית דאגה,)המסגרת התייחסות,תקוגניטיביולהתפתחותםלגירויי היעדר היעדר

פורמאל בלתי חינוך והעשרה ניצול(ילצורכי התנהגות,)פנאי כללי על שמירה היעדר
;וגבולות

רגשית עפ-הזנחה להיבחן יכול זה הורים"נושא ביחסי הקשר איכות של ממימדים מספר י
.ילדים

הנפשי.1 הקשר ורציפות .איכות
לצרכים.2 .היענות
ועקביות.3 גבולות .הצבת
ההור–דחייה.4 מצד סמויה או .יםגלויה

הנפשי.1 הקשר ורציפות איכות

המטפל עם והרצוף הנפשי בקשר ביטחון הוא התינוק של התקינה להתפתחותו מוקדם תנאי
לו שדואג מסוגלות.העיקרי להורה יש כמה עד לב לשים צרכים,יש לילד לספק והבנה רצון

כגון בסיסיים והתפתחותיים שייכות,המשכיות,יציבות,עקביות,קביעות:נפשיים ,הרגשת
ואהבה מגע חום .הענקת

הורה בקשר של–כשצופים ההיענות למידת לב לשים יש רגשית להזנחה בהקשר פעוט
התינוק של לסימנים בכי.ההורה כמו עין,חיוך,סימנים האינטראקצי,קשר החברתיתההם

העולם עם התינוק של אלה.הראשונה לסימנים מגיב ההורה כמה התגו,עד או,בהצורת
ההתקשרות דפוס על להצביע יכולה מהסימנים .התעלמות

רגשית הזנחה של קיומה על להצביע יכול הפעוט של הדומיננטי ההתקשרות דפוס

אליו וחוזר מהורה הנפרד בפעוט צופים כאשר דומיננטי התקשרות בדפוס להבחין .אפשר
עיקריים התקשרות דפוסי שלושה על לדבר :נוהגים

בטוחההתקשרות
חרדה תאמביוולנטי/ התקשרות
נמנעת התקשרות

בטוחה המטפלת–התקשרות הדמות של ובהיענות בזמינות בטוח הפעוט כאשר קיימת
גומלין.העיקרית יחסי עמו ויצור ההורה קרבת את יחפש הפעוט פרידה .לאחר

חרדה ובהיענו–אמביוולנטית/התקשרות בזמינות עקביות חוסר משקף זה .ההוריתתדפוס
בד גדלים גבולות"הילדים ללא קיצוניות,כ לעיתים ההורה בטוח,תגובות באמת לא הפעוט

המשמר על נמצא ולכן ההורה של מההורה.בנגישות להיפרד חוששים כאלה ,פעוטות
קולנית במחאה להורה.מגיבים חוזרים חזקה,כאשר התקשרות בתגובת אחד מצד מגיבים
ובקושי בכעס שני בעזרתוומצד הילד.להירגע לצורכי קשוב להיות יודע באמת לא .ההורה

נמנעת ההתקשרות–התקשרות לצורכי מתמשך היענות ההורההדחיי,חוסר מצד .ועוינות
מאמם ובהימנעות בהתבדלות מגיבים כאלה .פעוטות

המצוקה את מפחית לא שההורה שלמדו כיון למצוקה יקלעו אם ההורה את יחפשו לא .הם
יכולתםהם כמיטב לבד להסתדר רבה,ינסו לא שלהם.שהיא החרדה את מראים לא הם

וחרדים מתוחים הם למעשה אבל עצמאיים או אדישים הם כאילו לעיתים נדמה .ולכן
סביבתם את מלחקור נמנעים אלו .פעוטות

חרד התקשרות דפוס להתפתחות קשורה הזנחה כי המצביעים מחקרים ,אמביוולנטי/יש
נמנעואיל התקשרות לדפוס נוטים מוכים ילדים .ו



לצרכים.2 היענות

ואיתותיו מצוקותיו הילד צרכי לצרכים,הבנת ולהסתגל להבין והיכולת להם היענות
והגדילה ההתפתחות שלבי לאור מן,המשתנים בנפרד צרכים יש שלילד להבין המסוגלות

להתפתח מרכזיים גורמים הינם ההורה של תקינההצרכים .ות
הולמת שאינה לתגובה מביאה התנהגות של מוטעית כי,לדוגמא.תפיסה החושבת אם
מפונקת שהיא משום בוכה השבועות שלושת בת לה,התינוקת לעשות שרוצה ".דווקא"או

ועקביות.3 גבולות הצבת

הילד של תפיסתו על ההורים של ומעשיהם דבריהם משפיעים הראשון הולדתו מיום החל
ורע טוב נכון,לגבי ולא ההתפתחות,נכון לשלבי המתאימים גבולות מהווה,הצבת זה כל

בחברה והשתלבות דחפים על שליטה להתפתחות באופן.בסיס ההורה בהתנהגות עקביות
ותגובותיו ההורה התנהגות את לצפות יוכל לכך,שהילד הכרחי תנאי רגישות.היא

וב בהסתכלות חיונית הינה הצדקהתרבותית מהווה אינה היא אולם למעשים הניתן פירוש
עפ הגדרתה כפי מתמשכת הזנחה של הרחבה"לקיומה בחברה המקובלות הנורמות .י

ההורים-דחייה.4 מצד סמויה או גלויה

האישיותהדחיי התפתחות ואת הרגשית ההתפתחות את לעוות את.עלולה לראות קל
הגלויה הדח,הדחייה עם יותר הסמויהקשה והגנה,ייה הילד של קיצוני בפינוק מוסווית או

מוגזמת בצורה מוכיחה.עליו התנהגותם אבל הטובות כוונותיהם על מדברים הורים כאשר
לדאגה מקום יש ההיפך .את


