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הנדון: קבלת אישור להחזר כספי עבור טיפול פסיכולוגי פרטי
הזכות למענה פסיכולוגי (ייעוץ / אבחון / טיפול) פרטי ניתנת עבור:.1

.1סיכון ועיכוב התפתחותיפעוטות הנמצאים ב.1.1

ASD(3(תקשורתלקות,2סומטיתהתפתחותיתהפרעהעםנוערובניילדים.1.2

.4הפרעת קשב וריכוזו

התפתחותישאינורפואיוקושי5גופניתמחלהעםומבוגריםנוערבניילדים,.1.3

(ניתוח / תאונה / מחלה ממושכת).

ובקושי עימו הוא מתמודד.6גיל הילדגובה ההחזר הכספי וכמות הטיפולים תלויים ב.2

בשנההפגישותלמספרהגבלהללא-0-3גילאי.2.1

בשנהטיפולים27עד-3-6גילאי.2.2

לפגישהמקס'החזר289₪ועדבשנה,טיפולים9עד-6-9גילאי.2.3

135₪-110₪ביןהנעמקס'כספיהחזר-9-18גילאי.2.4

לצורךבהתאםסומטית,התפתחותהפרעת,ASD-0-18גילאי.2.5

ממושכת).מחלהתאונה,ניתוח,(למשל,רפואית בעיה-0-120גילאי.2.6

ומשרד)מאוחדת,לאומית,מכבי,כללית(החוליםקופתמדיניותאחרלעקוביש.3

).תעריף סל הבריאותהבריאות (

כמות/הכספילהחזרתוספתמקניםהחוליםקופותשלהמשלימים השירותים.4

הטיפולים בשנה להחזר.

5סעיף,12/2021אסמכתא,24/10/2021רפואה,מנהלחוזר6

12221112102אסמכתא,27/10/2015רפואה,מנהלראשהנחיות5

.2022זכותכלאתרהבריאות,משרדהנחיות4

5.4סעיף,12/2021אסמכתא,24/10/2021רפואה,מנהלחוזר3

5.4סעיף,12/2021אסמכתא,24/10/2021רפואה,מנהלחוזר2

28/2000אסמכתא,06/08/2000רפואה,מנהלחוזר1
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http://www.talshani.info
https://63be9277-d38c-4064-b722-05fc16fb5fe8.usrfiles.com/ugd/63be92_ef3b868955a844b7962b1742b2761a53.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr12-2021/he/files_circulars_mr_MR12_2021.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_(%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%AA%D7%A8)
https://c0de493b-c1db-4dc0-ac91-e2bab22df0a7.filesusr.com/ugd/63be92_cfd7dfd4d26a4f5793161f7770b35a6c.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr12-2021/he/files_circulars_mr_MR12_2021.pdf
https://mushlam.clalit.co.il/he/development/Pages/development_3-10_years.aspx
https://www.maccabi4u.co.il/10592-he/Maccabi.aspx?TabId=38827_38837
https://www.leumit.co.il/heb/Rights/Search/EligibilityDetails/?sId=26
https://www.meuhedet.co.il/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93/
https://63be9277-d38c-4064-b722-05fc16fb5fe8.usrfiles.com/ugd/63be92_00d93f87949c415e87df5ee96b547fd9.xlsx
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רשאיתקופ"חהציבור.בריאותלחוקבהתאםפסיכולוגימענהבמתןמחויבותקופ"ח .5

גגקורתתחתרציף,מקצועי,מענהלספקבאפשרותהאיןכאשרכספיהחזרלאשר

) .7המתנהחודשי3-5(וזמןמיקוםמבחינתוסביראחת

בקשייםמוכחניסיוןובעלמורשהפסיכולוגע"ילהינתןצריךהמקצועיהמענה.6

הספציפיים.

.8הילדלהתפתחותמוכרבמכוןשנתייםלפחותשלניסיוןנדרשאוטיזםבאבחון.7

בטיפול ההנחייה היא לניסיון רלבנטי מוכח.

מצ"ב האסמכתאות הרלבנטיות הנדרשות:.8

קורות חיים ורישיון מקצועי..8.1

.2022זכותכלאתרהבריאות,משרדהנחיות.8.2

.12/2021אסמכתא,24/10/2021רפואהמנהלחוזר.8.3

.28/2000אסמכתא,06/08/2000רפואהמנהלחוזר.8.4

.15/13אסמכתא,10/11/2013הבריאותמשרדחוזר.8.5

.122211112102אסמכתא,27/10/2015רפואהמנהלראשהנחיות.8.6

בברכה,

טל שני-שרמן

נוירו-פסיכולוג    

מתמחה בפסיכולוגיה שיקומית

27-130526מ.ר.

.15/13אסמכתא,10/11/2013הבריאות,משרדחוזר8

7,8סעיפים,12/2021אסמכתא,24/10/2021רפואה,מנהלחוזר7
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 קורות חיים 
 טל שני – שרמן 

 פרטים אישיים 

   מקום לידה: ישראל 

  26.02.1981תאריך לידה: 

     2מצב משפחתי: נשוי + 

 130526-27.  ר.מ. פסיכולוג

 יד חנה, מועצה אזורית עמק חפר  כתובת מגורים:

 www.talshani.info|  talshani@gmail.com|  5616601-054| נייד:  2110612-072בית | 

 
 השכלה אקדמית 

 .טרם הושלםדוקטורנט לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן,   2017 -  2014

 תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית, אוניברסיטת אריאל, סוים בהצטיינות.  2014 -  2011

 המרכז הבינתחומי הרצליה, סוים בהצטיינות.  תואר ראשון בפסיכולוגיה, 2010 -  2008

 
 ניסיון מקצועי 

 טיפולי 

 קליניקה פרטית.    כיום       -  2019

 מתמחה בפסיכולוגיה שיקומית.        2022 -  2019

 האשפוזית לנוירולוגיה ואפילפסיה לילדים המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(.המחלקה 

 ( ולקויות מורכבות.ASDפסיכולוג גני ילדים, פסיכולוג ביה"ס "שירת הלב" ללקות תקשורת )        2021 -  2015

 השירות הפסיכולוגי החינוכי, מועצה אזורית לב השרון. 

 ( וקשיים רגשיים. ASDל החביון המאובחנים בלקות תקשורת )טיפול קבוצתי בילדים בגי   2019 -  2018

 מוסמכת.  DIRקליניקה פרטית, בליווי ד"ר יאנה פלג, פסיכולוגית קלינית, מדריכת   

 מתמחה בפסיכולוגיה שיקומית. מרכז מילמן, חיפה. 2019 -  2018

 טיפול דיאדי, הדרכת הורים והחזקה משפחתית ומערכתית למשפחות לילדים בגיל הרך 

 ( בכלל רמות התפקוד.ASDהמאובחנים בלקות תקשורת )

 מתמחה בפסיכולוגיה שיקומית. המכון להתפתחות הילד, ביה"ח שיבא תל השומר.   2018 -  2016

 . טיפול דיאדי, הדרכת הורים  18 -  3י התפתחותי לילדים ובני נוער בגילא-אבחון פסיכולוגי נוירו

  ( בתפקוד גבוה.  ASDוטיפול קבוצתי לילדים בגיל הרך המאובחנים בלקות תקשורת )

 פרקטיקנט במרפאה לפסיכולוגיה רפואית, היחידה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, תל השומר.                                   2013 -  2012

 והדרכת הורים, במיקוד בקשיי התנהגות ותפקוד בשל קשיים רפואיים  טיפול פרטני בילדים  

 אקונומיים. -טיקים, אנקופרזיס וקשיים רגשיים וסוציו                           

 הקמה, ניהול והדרכת מיזם "חתירה לעתיד", אשדוד.      2012 -  2009

בקיאקים.   דרך חתירה  בסיכון  נוער  וקידום  להעצמה  ופרטנית  עבודה קבוצתית 

 מסגרות אגף הרווחה, בית מיר"ן ובית רש"ת, אשדוד. 

 מדריך טיפולי במרכז הורים ילדים, אשדוד.   2011 - 2012

 חונכות אישית לנערים עם לקויות למידה וקשיים רגשיים.  2010 - 2011

 עבודה עם ילדי מועדונית הפרחים בפרדס כץ. . (B.A) יתהכשרה מעש       2009 - 2010

  

http://bit.ly/3sG5cLh
http://bit.ly/3sG5cLh
http://bit.ly/3sG5cLh
http://bit.ly/3sG5cLh
http://bit.ly/3sG5cLh
http://bit.ly/3sG5cLh
http://bit.ly/3sG5cLh
http://bit.ly/3sG5cLh
http://www.talshani.info/
mailto:talshani@gmail.com
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 הכשרה מקצועית טיפולית 

 קורסים והשתלמויות 

 שיקומית 

 ש"ל(  45תיאוריות יחסי האובייקט ותיאוריות העצמי, ד"ר אריאלה קופיץ )      2021 -  2020

 ש"ל(.  50פיתוחים בני זמננו בפסיכותרפיה, אונ' אריאל )         2021 -  2020

 ש"ל(  40רמת מתחילים, חלק א', ג'ינה רוס, נט"ל ) SEחוויה סומטית  21/02/2021

 ש"ל(.  60הכשרה בסיסית בהיפנוזה. ד"ר אודי בונשטיין, מכון הדדיות ) 2018 - 2019

 ש"ל(. 45, העמותה לילדים בסיכון ) DIRסמינר הכשרה  08/07/2018

2017 - 2016 SEE FAR CBTרופ' מולי להד. בית החולים שיבא, תל השומר., ד"ר מיקי דורון ופ 

2016 - 2017 CBT  .אינטגרטיבי בילדים ונוער, ד"ר חנה וייסמן. בית החולים שיבא, תל השומר 

 ש"ל(. 60) סכמה תרפיה, ד"ר עופר מאורר, בית החולים שיבא, תל השומר 2013 - 2012

 המחלקה הפסיכולוגית, ביה"ח שניידר. תומכים טלפוניים, היחידה להדרכת הורים,  30/06/2010

 

 חינוכית 

 ש"ל(. 66טיפול בבעיות התנהגות בקרב ילדים. ליאת טולדנו. השתלמות שנתית שפ"ח לב השרון )  2020 -  2018

 ש"ל(. 40. ד"ר רן אלמוג, כנס פסיכו' חינוכיים. )ACTסדנת   31/12/2018

 ש"ל(.  42בהט, השתלמות שנתית שפ"ח לב השרון )פסיכואנליזה מערכתית. הגב' דפנה  2017 - 2018

 ש"ל(. 40המקום שבו אנחנו מתחילים, ד"ר אודי בונשטיין. כנס פסיכו' חינוכיים. ) 31/12/2017

 ש"ל(. 44לקויות למידה ב'. הגב' גליה אבני אילון,  אוניברסיטת באר שבע )   2017 - 2016

 ש"ל(. 44ריי, מכללת לוינסקי לחינוך )לקויות למידה א'. הגב' מיכל בן  2017 - 2016

 ש"ל(. 56יסודות הטיפול בילדים ובני נוער, ד"ר אורית גודקאר. מכללת לוינסקי לחינוך ) 2017 - 2016

 ש"ל(.  40זיהוי תופעות פסיכוטיות בטיפול בילד ומתבגר, אילנה בן חיים. כנס פסיכו' חינוכיים. )        31/12/2016

 ש"ל(. 56פתחות רגשית והפרעות בהתפתחות הילד, ד"ר איילת ארז. מכללת לוינסקי לחינוך. ) הת        2016 - 2015

 ש"ל(. 56עבודה פסיכולוגית במערכת החינוך, הגב' שרי ציפורי. מכללת לוינסקי לחינוך. )   2016 - 2015

 ש"ל(.  42הפרט במערכת. הגב' רזיה פרנקל, השתלמות שנתית שפ"ח לב השרון )       2016 - 2015

 שעות(.  40טיפול קוגניטיבי התנהגותי. מר יששכר עשת, כנס פסיכו' חינוכיים. )      31/12/2015

 

 ימי עיון  

 שיקומית 

 ש"ל(  18אבחון נוירופסיכולוגי, מר שי פרנק. משרד הבריאות )          05/2018

 ש"ל(  22טיפול בהורות, פרופ' אסתר כהן. המרכז הבינתחומי הרצליה ) 03/2018

 . פרופ' קורי שולמן. Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS2 -שימוש ב 02/2018

 ש"ל(.  12יסודות האבחון הנוירופסיכולוגי, ד"ר אודליה אלקנה. האקדמית ת"א יפו ) 03/2017

 ש"ל(. 22, העמותה לילדים בסיכון. ) DIR- עקרונות מודל ה 01/2017

 ש"ל(.  7, ד"ר סינתיה זיירות. ) Early Start Denver Model- סדנת מבוא של ה 10/2017
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 חינוכית 

 טיפול להט"בי, השתלמות חד יומית שפ"ח לב השרון.  25/12/2017

 אבחון וטיפול בילדים בסיכון, השתלמות חד יומית שפ"ח לב השרון.  17/12/2017

 יום עיון בנושא הגיל הרך. שפ"י, מחוז מרכז.         22/01/2017

 ש"ל(.   8יום עיון בנושא הפרעת קשב וריכוז. שפ"י, אגף לקויות למידה ) 31/12/2016

 ש"ל(.  10) .בית החולים שיבא, תל השומר השתלמות בנושא הפרעות קשב וריכוז.              07/2012

 

 ניסיון מקצועי אקדמאי 

 אקדמאי 

 אוניברסיטת בר אילן. .עוזר הוראה       2016 - 2015

 קורסי מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה חברתית תואר ראשון.  

 מתרגל. המרכז הבינתחומי הרצליה. המסלול הבינלאומי )אנגלית( בבית הספר  ו  מרצה      2016 - 2015

 (.5מתוך    4.25הוראה  לתקשורת, קורס שיטות מחקר. )ממוצע ציוני משוב

 היחידה ללקויות קשב ולמידה המרכז הבינתחומי, אוניברסיטת אריאל  .ייעוץ סטטיסטי 2015 - 2012

  פיזיולוגיה בראשות פרופסור גלעד הירשברגר.-מנהל המעבדה לקוגניציה חברתית ופסיכו 2015 - 2010

 המרכז הבינתחומי הרצליה.  

ניהול ופיקוח צוות עוזרי מחקר בתהליך איסוף הנתונים במחקרי דיווח עצמי,  התנהגותיים  

 ופיזיולוגיים. ניסיון בהרצה, קידוד וניתוח נתונים התנהגותיים ופיזיולוגיים  

 Qualtrics, Directשל אינטראקציות זוגיות. בנייה ושימוש בכלי מחקר לאיסוף נתונים ) 

 RT, Mindwareוביצוע נ )( יתוחים סטטיסטייםSPSS, HLM, AMOS.) 

 עוזר מחקר והוראה. המרכז הבינתחומי הרצליה. תואר ראשון לפסיכולוגיה ותואר שני לייעוץ   2015 – 2009

 המבורגר.   -ארגוני, בהנחיית פרופ' גלעד הירשברגר ופרופ' יאיר עמיחי 

 

 ניסיון מקצועי כללי 

 חבר מזכירות חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר, נציג החטיבה לפסיכולוגיה שיקומית.    כיום -  2018

 מדריך קיאקים במועדון "טרה סנטה קיאקים ימיים". חותר ו  כיום   -  2000

 אחראי מחשוב בחברת "עמית" עמילות מכס בע"מ, והטמעת פרוייקט מחשוב חברת "טבע".    2008 - 2008

 הייצוא בחברת "עמית" עמילות מכס בע"מ.רפרנט במחלקת  2006 - 2007

 מורה בבי"ס יסודי ברמלה בחינוך הבלתי פורמלי במסגרת קרן "קרב" ו"אפקים חדשים".  2005 - 2006

 

 קורסים מקצועיים 

 "ג'ון ברייס".  – SAPלימוד תמיכה והפעלת מערכת  10/2010

 מד"א.  -מגיש עזרה ראשונה  09/2007

 

 ידע בתחומי המחשוב 

 Html, Java Script ,Pascal  ת  :שפות תכנו

 Word, Excel, Power Point, Access, Photoshop, Dreamweaver יישומי מחשב:

 www.pair.idc.ac.il, www.ildadhd.idc.ac.ilבניית אתרי אינטרנט : 

 

 שירות צבאי 

 . שירות בחטיבה מרחבית העמקים כמש"ק שלישות, מצטיין חטיבתי.   6965748  מספר אישי: סמ"ר,  1999 - 2002

http://www.pair.idc.ac.il/
http://www.ildadhd.idc.ac.il/
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 ניסיון מחקרי 

Grants and awards 

Berlin School of Mind and Brain. Travel Grant Award, Summer School "Consciousness  

and Decision Making, Humboldt‐Universitaet zu Berlin, 2015. 

Bar – Ilan University. Ph.D. yearly scholarship. 2014. 

 

Academic publications 

Refereed Journal Publications 

1. Shani–Sherman, T., Dolgin, M. J., Leibovitch, L  & Mazkereth, R. (2018). Internal and  

External Resources and the Adjustment of Parents of Premature Infants. J Clin  

Psychol Med Settings. https://doi.org/10.1007/s10880-018-9583-6 

2. Segal–Triwitz, Y., Kirchen, L. M., Shani–Sherman, T., Levav, M., Kushnir, J., Ariel, R. &  

Gothelf, D. (2016). Parents' and teachers' perceptions of abnormal attention span of  

elementary school–age children. Israel Journal of Psychiatry.  

3. Imhoff, R., Bilewicz, M., Hanke, K., Kahn, D. T., Henkel-Guembel, N., Halabi, S.,  

Shani-Sherman, T. & Hirschberger, G. (2016). Explaining the Inexplicable:  

Differences in Attributions for the Holocaust in Germany, Israel, and Poland. Political  

Psychology. online publication. http://dx.doi.org/10.1111/pops.12348. 

4. Hirschberger, G., Pyszczynski, T., Ein–Dor, T., Shani–Sherman, T., Kadah, E., Kesebir, P.,  

& Young, C. P.  (2015). Fear of Death Amplifies Retributive Justice Motivations and 

Encourages Political Violence. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 

Advance. online publication. http://dx.doi.org/10.1037/pac0000129. 

5. Amichai–Hamburger, Y., Hasler, B. S., & Shani–Sherman, T. (2015). Structured and 

unstructured intergroup contact in the digital Age. Computers in Human Behavior. 

6. Amichai–Hamburger, Y., Klomek, A. B., Friedman, D., Zuckerman, O., & Shani–Sherman,  

T. (2014). The future of online therapy. Computers in Human Behavior, 41, 288–294. 

Hasler, B. S., Hirschberger, G., Shani–Sherman, T., & Friedman, D. A. (2014). Virtual 

Peacemakers: Mimicry Increases Empathy in Simulated Contact with Virtual  

Outgroup Members. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(12), 766–

771. 

  

http://dx.doi.org/10.1037/pac0000129
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Conference presentations 
1. Shani–Sherman, T., Dolgin, M. J., Leibovitch, L  & Mazkereth, R. (2019). Spousal Support, 

Problem Solving Skills and Parental Adjustment Following the Birth of a  

Premature Infant. January 9th, 2019. The 22nd Conference of the Israeli Society for  

Child Development and Rehabilitation, Jerusalem 

2. Rafaeli, E., Pshedetzky, R., Sened, H. Shani-Sherman, T. Bar-Kalifa, E. & Gleason, M.  

E .J. (2017). His, hers, or theirs – Hope as a dyadic resource. Presentation at  

the 2017 SPSP Annual Convention, January 19-21, San Antonio, Texas. 

3. Kende, A., Shani-Sherman, T., Binyamini, H. & Hirschberger, G. (2015). Defensive  

representations of history and nationalism as sources of anti-Semitism. ISPP, Medium-

Sized Workshop on Identity, Emotion and Intergroup Conflict, June 4-6, 2015,  

Interdisciplinary Center Herzliya, Israel. 

3. Hoffman, G., Zuckerman, O., Hirschberger, G., Luria, M., & Shani-Sherman, T. (2015).  

Design and Evaluation of a Peripheral Robotic Conversation Companion. HRI, March 2 

– 5, 2015, Portland, OR, USA. http://dx.doi.org/10.1145/2696454.2696495. Received best 

paper award. 

4. Hasler, B. S., Friedman, D., Shani–Sherman, T., & Hirschberger, G. (2014). Interacting  

with Virtual Palestinians: Mimicry, empathy, and prejudice. Annual Meeting of the 

International Society of Political Psychology, July 4–7, 2014, Rome, Italy. 

5. Gothelf, D., Gazer, M., Segal–Triwitz, Y., Kirchen L., Shani –Sherman, T., & Weizman A.  

(2014). Subjective aspects in ADHD assessment and familial response to treatment.  

March 25 - 27, 2014, Israel. 18th Israel Society for Biological Psychiatry (ISBP)  

Annual Meeting, Kibbutz Hagoshrim, Israel. 

6. Segal, Y., Shani–Sherman, T., Levav, M. & Gothelf, D. (2013). What is considered  

abnormal sustaining of attention? a survey among teachers and parents of elementary  

school children. June 6th – 9th, 2013, Milan, Italy. 4th World Congress on ADHD  

From Childhood to Adult Disease. 

7. Segal Trivitz., Y., Shani–Sherman, T., Iancu, H., Levav, M. & Gothelf., D. (2013). What is  

considered abnormal sustaining of attention? A survey among teachers and parents of  

elementary school children. March 12–14, 2013, Israel. Israel Society for Biological  

Psychiatry 17th annual convention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://dx.doi.org/10.1145/2696454.2696495


קופות החולים מממנות טיפולים רב מקצועיים לילדים עד גיל 6 עם הפרעות קשב וריכוז (פעלתנות יתר).

טיפול תרופתי ניתן גם מעבר לגיל 6, בהתאם לצורך הרפואי.
ילדים עם ADHD והפרעות נוספות עשויים להיות זכאים לטיפולים על-ידי גורמים נוספים (למשל, הפרעות התנהגות קשות מטופלות כיום על-ידי גורמי

בריאות הנפש במשרד הבריאות, ולקויות למידה מטופלות על-ידי מערכת החינוך).
למידע כללי על קבלת טיפולים פרא רפואיים ראו: טיפולים פרא רפואיים לילדים (שירותי התפתחות הילד).

טיפולים תרופתיים

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופות החולים מספקות טיפול תרופתי למי שאובחנו עם ADHD לפני הגיעם לגיל 18.
כיום כולל סל התרופות את הריטלין הרגיל.

תרופות בשחרור מושהה ניתנות בסבסוד קופות החולים, בהתאם לתנאי כל אחת מהקופות וההסדרים הקיימים בה.
. , קונסרטה ואטנט LA ראו פרטים נוספים לגבי הסדרי קופות החולים לתרופות ריטלין

טיפולים פרא רפואיים

ריפוי בעיסוק

לילדים רבים ישנם קשיים בתפקודים מוטוריים בסיסיים, גסים ועדינים (למשל, תיאום עין-יד, שיווי משקל, בקרת כוח, הפרדת תנועה, ארגון והתמצאות
במרחב, גרפומוטוריקה, וכד'). הטיפול בריפוי בעיסוק מתמקד בשיפור התפקודים הללו, בדרך כלל באמצעות משחקים שונים.

הטיפול ניתן ע"י איש מקצוע - מרפא/ה בעיסוק, כשעה - שעתיים שבועיות, במשך תקופה של מספר חודשים עד שנתיים.

ריפוי בדיבור

ריפוי בדיבור נועד לילדים עם ליקויי שפה שונים, למשל: אוצר מילים דל, קושי בהבעה בע"פ ובארגון המבע, קושי בשליפת מילים, קושי בשיום וכד'.
ליקוי שפתי הינו ליקוי מולד. ילדים רבים עם ליקוי שפה עשויים להיחשב כבעלי לקויות למידה בהגיעם לגיל ביה"ס, במיוחד אם לא טופלו כראוי, זאת

מאחר והשפה המדוברת מהווה את הבסיס לשפה הכתובה.
קלינאיות התקשורת מטפלות במוקדי הקושי של הילד, במטרה להביאו לרמת תפקוד נאותה בתחום השפה הדבורה.

הטיפול ניתן פעם - פעמיים בשבוע, במשך מספר חודשים עד שנתיים.

טיפולים רגשיים

טיפול פסיכולוגי ניתן על-ידי מטפל (פסיכולוג קליני או עו"ס קליני, פסיכולוג שיקומי או פסיכולוג חינוכי מומחה), במסגרת של שעה או שעתיים
שבועיות.

במסגרת הטיפול הילד לומד להתמודד עם רגשותיו וקשייו ולקבל את עצמו, מקבל כוחות ויכול לפתח מיומנויות תקשורת בין אישית ומיומנויות
חברתיות.

טיפולים נוספים (כגון טיפול באמנות, בעלי חיים, תנועה, מוסיקה, מים וכד'), ניתנים באמצעות הביטוחים המשלימים של קופות החולים. לפרטים
. נוספים, ראו באתר משרד הבריאות

ברוב המקרים הטיפול אינו מוגבל לתקופה מוגדרת כלשהי, ויכול להימשך כל עוד המטופל מעוניין בו.
בנוסף לטיפול בילד, ניתנת הדרכה להורים על-ידי הפסיכולוג המטפל, בסוגיות של התמודדות עם התנהגות הילד בבית או בביה"ס, מתן סיוע ותמיכה

לילד, בעיות משמעת, הרגלים ונורמות וכד'.
הטיפול הפסיכולוגי יכול להינתן באופן פרטני, משפחתי וקבוצתי.

גורמים מסייעים

מפה מרכזי שירות ציבוריים:

טלפוןדוא"לאתרשם

5400*משרד הבריאות

6050*המוסד לביטוח לאומי

2496*יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי

118פניה מקוונתשי"ל - שירות ייעוץ לאזרח

1299מוקד מענה ממשלתי מרכזי

ארגוני סיוע

לרשימת ארגונים המסייעים לילדים ובוגרים עם לקויות למידה והפרעת קשב ופעלתנות יתר

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

חוברת מידע לציבור הרחב - ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד - באתר משרד הבריאות.

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב באדיבות אגודת ניצן - לקידום ילדים, מתבגרים ובוגרים עם ליקויי למידה

Englishראו גם العربیة

לקויות למידה והפרעת קשב
ופעלתנות יתר

אבחון רפואי התפתחותי לילדים
(שירותי התפתחות הילד)

טיפולים פרא רפואיים לילדים (שירותי
התפתחות הילד)

מוקדים ממשלתיים

טלפוןשם

קול הבריאות (משרד
הבריאות)

*5400

6050*ביטוח לאומי

2496*יד מכוונת (ביטוח לאומי)

118שי"ל

1299מענה ממשלתי מרכזי

מידע שעשוי לעניין אותך

האם העמוד סייע לכם?

לא כן 

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

שלחו הצעת שינוי

עודכן לאחרונה ב־12:45, 13 ביולי 2022. לחצו כאן להיסטוריית הדף.

(זכות) טיפולים בקופות החולים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז (פעלתנות יתר)
English translation الصفحة بالعربية תרגום: 

שמרו על קשר
בלוג

צרו קשר
הצטרפו אלינו בפייסבוק

 

קופות החולים מממנות טיפולים רב מקצועיים בהפרעות קשב וריכוז (פעלתנות יתר) לילדים עד גיל 6

טיפולים תרופתיים ניתנים גם מעבר לגיל 6

מוקדים ממשלתיים











בני כמה אתם? נערות ונערים
עובדים זכאים למינימום שכר

בהתאם לגילם, כפי שקובע החוק

צריכים ייעוץ לוועדות הביטוח
הלאומי? בדקו אפשרות להכוונה

חינם במרכזי "יד מכוונת"

מכירים את מנוע הזכויות הלאומי
החדש? הזדמנות להיכנס ולאתר

זכויות שטרם מימשתם...

מינואר 2019 הזכאות לטיפולי שיניים
במסגרת סל הבריאות מורחבת

לילדים ובני נוער עד גיל 18

מדריכים וזכותונים

מי אנחנו?
אודות כל-זכות

נגישות
מדיניות האתר

עדכונים אחרונים
תנו לנו משוב!

לתרומה
כניסה לחשבון

הנושאים הפופולריים
תעסוקה וזכויות עובדים
פנסיה וחיסכון ארוך טווח

אנשים עם מוגבלויות
נשים

דיור ושיכון
הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים

בריאות ומחלות
חינוך

זיקנה והזדקנות
תפריט ראשי

זכויות יוצרים
Creative-התוכן מוגש בכפוף ל

Commons BY-NC-SA 2.5 IL. תמונות
בהתאם לרשיון בעמוד התמונה.

עיצוב אתר - סטודיו משה ליברמן.
הזכויות לעיצוב שמורות ל"כל זכות".

למשפטנים, עו"סים וכד'לציבור הרחב

אתר "כל זכות" מופעל ע"י כל זכות בע"מ (חל"צ)
האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור
בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין בתנאי השימוש.

אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי  

הירשמו לידיעון!הכניסו כתובת דוא"ל ו...











العربیة |English | | חיפוש בכל-זכות 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_(ADHD)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%90_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A1%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL6097&actp=LIST
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL6101&actp=LIST
https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL11723&actp=search&viewlocale=he_IL&searchid=1619510583341
https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL11723&actp=search&viewlocale=he_IL&searchid=1619510583341
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL6101&actp=LIST
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL6097&actp=LIST
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL7312&cat=SKIDS&actp=LIST
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL7312&cat=SKIDS&actp=LIST
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
tel:*5400
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99.aspx
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99.aspx
tel:*6050
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA_-_%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
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https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=&su=%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9A%20-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%91%20%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%20%28%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%AA%D7%A8%29%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%22%D7%9B%D7%9C%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%22&body=https%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%2528%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%AA%D7%A8%2529%3Futm_source%3Dsharebar%26utm_medium%3Demail
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/ar/
https://www.kolzchut.org.il/en/
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 י"ח חשון, תשפ"ב ירושלים,                                                                                                                

 2021אוקטובר,  24

 בתי החוליםאל: מנהלי 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

 מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים הנדון: 

               8.7.2013מיום :   19/2013: מס'חוזרנו סימוכין:  

 

 חוזר מעודכן בנושא שבנדון המחליף ומבטל את חוזרנו שבסימוכין.  הננו להביא בזאת לידיעתכם 

כפי שגובשו ע"י וועדה  התפתחות הילדבתחום לשירותים במקצועות הבריאות אמות מידה חוזר זה מפרט 

 . ובהתאם להוראות כל דין ובכלל זה תקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי שמונתה לנושא

 

 : כללי .1

סגרת צורך רפואי בכפוף למלחוק ועל פי בהתאם  הזקוק לטיפול בתחום התפתחות הילד יקבל אותוכל 

 אישור הגורם המוסמך.וב בזמן ובמרחק סבירים סל שירותי הבריאות,

עם לקויות התפתחותיות הזכאים לסל שירותי התפתחות הילד ולא  ילדים מתן טיפול לחוזר זה עוסק ב

, מחלה, או כתוצאה בעיות רפואיות נוספות )שאינן התפתחותיות, כגון לאחר ניתוח, תאונהעם ילדים ל

רותים יללא תלות בזכאות לסל השיקבלו טיפול כנדרש ממצבם אלו ( חיך שסוע וכו'מליקוי דוגמת 

 ההתפתחותי. 

 

 מטרה: .2

 שירותים בתחום התפתחות הילד.מתן אמות מידה לקביעת 

 

 הגדרות: .3

רופא מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד או רופא ילדים עם ניסיון עבודה  "גורם רפואי מוסמך"

  , במכון מוכר להתפתחות הילד.בהיקף של חצי משרה לפחותהמועסק שנים לפחות,  3של 

פסיכולוג )התפתחותי מתמחה  רפיסט, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת,תהוא פיזו "גורם מקצועי מוסמך"

, שיקומי או קליני מומחה בעל ניסיון של שנתיים בהתפתחות הילד(פסיכולוג  .או מומחה התפתחותי

 משרד הבריאות.  דרישותהעומד ב דיאטן-, תזונאיעובד סוציאלי

מטיות בילדים הזקוקים וחטיבת הרפואה בנושא "נכויות ס כמפורט בחוזר "הפרעה התפתחותית סומטית"

  לאבחון וטיפול במסגרת השירותים להתפתחות הילד ושיקומו". 
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ביותר מתחום תפקודי אחד מתחומי תפקודי משמעותי ילד עם ליקוי  "הפרעה התפתחותית מורכבת"

 התפתחות הילד )מוטורי, תחושתי, קוגניטיבי, שפתי, פסיכוסוציאלי, פסיכולוגי/רגשי(.  

מתן טיפול ביחידה התפתחותית או מכון הכולל קלינאות תקשורת,  גג אחת" ת"שירות תחת קור

 . , פסיכולוגיה התפתחותית ועבודה סוציאליתפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק

 ק"מ לכל כיוון. 30מרחק נסיעה שאינו עולה על  "מרחק סביר"

 

 ע"י משרד הבריאות: יםכללי אבחון וטיפול במכונים ויחידות להתפתחות הילד המוכר .4

אמות המידה לקביעת מספר הטיפולים לילדים הנן הצרכים, המטרות והיעדים שהוצבו ע"י אנשי  .4.1

 המקצוע, בהתאם לקביעת גורם רפואי מוסמך או גורם מקצועי מוסמך.

ההחלטה על צורך בביצוע אבחון רפואי נוירולוגי התפתחותי הינה החלטה קלינית מקצועית  .4.2

 משיקולים חינוכיים.ואיננה נדרשת 

 : זמן אבחון / טיפולמשך  .4.3

דקות, ויקבע על  90-והערכה פסיכו סוציאלית משפחתית לא יפחת מכלל המקצועות אבחון  (1

פי אמות מידה מקצועיים. האבחון וההערכה כאמור לא יכללו במסגרת הטיפולים, גם אם 

 נדרשת לצורך כך יותר מפגישה אחת.

(, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה)משך הטיפול במקצועות הבריאות  (2

  יכלול מתן הדרכה להורים.ו דקות 45-לא יפחת מ -בפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית 

לא כולל משך הזמן הנדרש לתיעוד ברשומה טיפול בכל המקצועות אבחון ופרק הזמן ל (3

 הרפואית.

 פי שיקול דעת מקצועי. לעהפסקת טיפול תתבצע  .4.4

 

 :מספר הטיפולים -זכאות בהתאם לסל שירותי הבריאות  .5

פלוס והגשת כלל המסמכים הנדרשים,  גיל הזכאות יקבע על פי מועד האבחון או מועד הפנייה לקופה

  .על פי המוקדם ביניהם חודשים שלושה

 :שנים 3מהלידה עד גיל  .5.1

הקופה, ללא הגבלה במספר  מטעם גורם המומחההבהתאם לצורך ולפי שיקול דעת מקצועי של 

 הטיפולים.

  :6-3בגילאי  .5.2

טיפולים  27עד והם: הקופה מטעם מומחה הגורם הבהתאם לצורך ולפי שיקול דעת מקצועי של 

 טיפולים בכל המקצועות יחד. 54למקצוע, ועד  –לשנה 

 :9-6בגילאי  .5.3

טיפולים לשנה  9הקופה, עד מטעם מומחה הגורם הבהתאם לצורך ולפי שיקול דעת מקצועי של 

  טיפולים לשנה בכל המקצועות יחד.  18למקצוע ועד 
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, זכאי לקבל טיפול על רצף האוטיזםעם אבחנה וילדים  תפתחותית סומטיתעם אבחנה הכל ילד  .5.4

טיפולים  3 -)על פי קביעת הגורם המקצועי המוסמך בקופה( ועד לבהתאם לצורך  שנים 18עד גיל 

 . בשבוע

  תזונתי לא נכלל בדרישות ההכרה למכונים ויחידות להתפתחות הילד אך נכלל בסל טיפול

ילד המטופל במכון או לכל  ,בהתאם לצורךלים תזונתיים ינתנו טיפואי לכך  .הבריאות

. מתן מענה תזונתי שוטף ייבוצע לפי סל בתאום מלא בין צוות המכון לדיאטנית ביחידה

ות ממלכתי ויקבעו על ידי התזונאית המטפלת. הטיפולים שהוגדרו בחוק ביטוח בריא

דיאטנית מורשית שעברה הכשרה בתחום תזונת ילדים ובתחום ההתפתחותי, תיתן מענה 

 .למטפל העיקרי ולצוות המטפל הרב מקצועי ,מקצועי לילד למשפחתו

 

 רותים התפתחותיים ע"י הקופה: יזכאות תלמידי החינוך המיוחד לקבלת ש .6

רותי בריאות הניתנים לפי חוק זה, אינם י"ש 1988 -לחוק החינוך המיוחד, תשמ"ח)ב(  22על פי סעיף 

על  " ובהתאם לכך,1994-)א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד3רותי בריאות לענין סעיף יש

 המיוחד.  "סל החינוך"מערכת החינוך לספק את השירותים ההתפתחותיים לילדי החינוך המיוחד על פי 

שירותים בתחום התפתחות  ,לספק לכלל הזכאים ובכלל זה לילדים בחינוך המיוחדולים ת החוקופעל 

)למעט  שירותים התפתחותייםהמספקת  אחרתזו או חינוכית סגרת מללא קשר להשתייכותם להילד 

  .על רצף האוטיזם המקבלים טיפול בריאותי מקדם במסגרת החינוכית(המאובחנים תלמידים 

על ידי קופת תקבע במערכת הבריאות, בנוסף על הטיפול הניתן במערכת החינוך, הזכאות לטיפול 

הקבוע בחוק, כל החולים המבטחת על פי שיקול דעת מקצועי של מומחה הקופה ובהתאם לסל הזכאות 

 מהגורמים המטפלים.רלוונטי והעברת חומר ת המטפל מהמסגרת החינוכית המלצקבלת לאחר זאת, 

טפלים מהטיפול יינתן על פי עקרונות הרצף הטיפולי תוך שיתוף הגורמים השונים הבכל מקרה כאמור, 

 בילד.

 

 משך המתנה לאבחון ולטיפול )ממועד הגעת ההפנייה למערך ההתפתחותי בקופה(:  .7

לקופה(,  הראשונה של המשפחה משך ההמתנה המרבי לאבחון ולתחילת טיפול )מרגע הפניה .7.1

 לא יעלה על:ו, )המלצת רופא מומחה( צועיתלוי בגיל הילד ובשיקול דעת  מק

 ;חודשים לכל היותר שלושה יתקבלו לאבחון וטיפול תוך - שנהמתחת לגיל ילדים  .7.1.1

 ;יתקבלו לאבחון וטיפול תוך ארבעה חודשים לכל היותר - ילדים מעל גיל שנה .7.1.2

 , ריפוי בעיסוק,שפתילקות ממוקדת בתחום אחד )עם או ילדים  מעל גיל ארבע שניםילדים  .7.1.3

לטיפול ביחידות להתפתחות הילד המוכרות על ידי משרד  תקבלוי  - או פיזיותרפיה(

 תוך חמישה חודשים לכל היותר. ,לספקים חיצוניים בהסכםיופנו הבריאות או 

תינתן על פי חוזר חטיבת הרפואה  ילדים המוגדרים בסיכון גבוהבקדימות לאבחון וטיפול  .7.1.4

ת הילד של ילדים בעלי סיכון לליקויים בנושא: "הפניה מוקדמת למכון להתפתחו

 .התפתחותיים"

  בנושא "שירותים הזכאות להחזר הוצאות עבור אבחון וטיפול באופן פרטי מפורטת בחוזר

  של האגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים.  בתחום התפתחות הילד"
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  השירותאופן מתן  .8

, או 10.000חייב להינתן בישובים שמספר התושבים בהם הינו מעל תחת קורת גג אחת שירות  .8.1

 בתחום ה"מרחק הסביר".   

  :קבלת שירותלילדים הזכאים לטיפול ות החולים יפנו קופ .8.2

ת המכונים והיחידות שלהן , על פי רשימלהתפתחות הילד יחידות מוכרותלמכונים ול .8.2.1

המפורסמת באתר משרד וכרים, ובנוסף תוצג בפני הזכאים רשימת המכונים והיחידות המ

  הבריאות ומתעדכנת מעת לעת. 

לקבלת טיפול אצל ספקי שירות בהסדר העומדים בדרישות קופות החולים יכולות להפנות  .8.2.2

ינימום לעובדי מקצועות הבריאות המטפלים מחוזר מנהל הרפואה בנושא )"דרישות 

 כאמור. . על הקופה להכין ולפרסם רשימת ספקים(בתחום התפתחות הילד"

שלא ניתן היה להפנותם ילדים להפנות  ותיכולקופות החולים בהתאם לרפורמה הנוכחית  .8.2.3

כללים למתן הקופה תקבע למכונים, יחידות וספקים כמפורט לעיל, למטפלים פרטיים. 

 נוהל לאישור מראש של מטפל. השתתפות בטיפול וכן 

 

בהתאם  ןיינת והעבודה הסוציאלית לוגיהפסיכוהמקצועות בבמקצועות הבריאות וטיפול אבחון ו .9

 .המקובלים בכל תחום על פי הנחיות משרדנו יםמקצועוכללי העבודה הלהגדרות 

 

 אבחון וטיפול תזונתי .10

שיעברו הכשרה לטיפול בבעיות  רב הדיאטנים שלה בקהילה, דיאטניםכל קופת חולים תקבע, מק .10.1

 ,היחידות בתחום זה, בין הקופה,ר המקצועי, התפתחותיות. דיאטנים אלו ישמשו כגורם הקש

 , בהם מטופלים ילדים הרשומים בקופה.  והספקים המכונים

)או דיאטן אחר, כמפורט לעיל דיאטן או ספק לבמקרה הצורך, יופנה ילד המטופל במכון יחידה  .10.2

 .שיומלץ על ידו( לצורך קבלת יעוץ, טיפול ומעקב תזונתי, כולל הדרכת הורים

התפתחות הילד, לגבי או הספקים לשירותי יחידות ה ,צוות המכונים עם בקשר רציףהדיאטן יהיה  .10.3

  , וכן  ישתתף בדיונים טיפוליים וישיבות צוות רב מקצועי.והילדים שבטיפול

משולב עם מקצעות בריאות ההפרעה התפתחותית מורכבת יינתן טיפול תזונתי מקרים של ב .10.4

  .ציאליתלוגיה התפתחותית ועבודה סואחרים או עם צוות פסיכו

 הדיאטן מטעמה. אודות או ספק  מכון ,יחידה לכקופות החולים יידעו  .10.5

 

  עצמית השתתפות .11

הפרעה התפתחותית מאובחן עם שנים, שאינו  9-3כספית עצמית מירבית לילד בגיל  השתתפות .11.1

לחלק השני  6בסעיף  ,רותים מתחום התפתחות הילד היא לפי הקבוע בחוקיסומטית, בגין ש

 בתוספת השניה בחוק. 

המקבלים את השירותים בקופת החולים על פי החוק אינם  סטיטיהאו רצףהמאובחנים על הילדים  .11.2

, אלה אם אחד מהוריהם מקבל הבטחת הכנסה, ובמקרה הזה הם פטורים מהשתתפות עצמית

  .18זכאים לפטור מלא מתשלום השתתפות עצמית בעד השירותים עד גיל 



 

5 

 

 

 :פטורים מתשלום השתתפות עצמית .11.3

 ;שנים שלוש ילדים עד גיל .11.3.1

  ;התפתחותית סומטית אבחנהילדים עם  .11.3.2

 מקבלים הבטחת הכנסה. אחד מהוריהם ילדים ש .11.3.3

 

 :דיווח  .12

על פי דרישת המחלקה  ,אחת לשנה יועבר ע"י מנהלי המכונים והיחידות ההתפתחותיות דיווח פעילות

 להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות.

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 ב ב ר כ ה,      

 עזרא  ורדד"ר     

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 בלמנכ"ל חברת ענ
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 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
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  חוזר המנהל הכללי
         

  
  
  

  ' כסלו, תשע"דז                   
  2013נובמבר,  10                   
  15/13מס':                   

  
  

  אבחון ילדים בספקטרום האוטיזם: ושאהנ
  
  

  חוזר זה מבטל חוזר קודם.
  

מקרים לכל אלף  10-קיימת עליה בכל העולם בשכיחות האוטיזם והיא מגיעה כיום לכ
ה הגדול  ממודעות גבוהה יותר של הציבור לצורך ילדים. עליה זו כנראה נובעת בחלק

  באבחון ומשימוש בהגדרות אבחנתיות שונות.
  

עדכון זה של חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בדבר אמות מידה מומלצות לאבחון ילדים 
בספקטרום האוטיזם מובא לאור השינוי בהגדרות של ספקטרום האוטיזם. החוזר מתבסס 

ם בשירותי בריאות הנפש ועל המלצות ועדת המומחים על המלצות של המחלקה לאוטיז
  הבין משרדית שהוקמה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות.

  
חוזר מנכ"ל זה בא לחדד תפיסה אבחנתית אשר מתבססת על ראיה כוללת של הילד על כל 

  חברתיים, קוגניטיביים ותפקודיים. –היבטיה: רפואיים, רגשיים, תקשורתיים 
  
שד לאבחנה בספקטרום האוטיזם חייב לכלול בדיקה גופנית, האבחון של ילד עם ח .1

  נירולוגית, התפתחותית ורגשית.
 

להלן פירוט רופאים מומחים הכשירים לאבחן ילדים בספקטרום האוטיזם: פסיכיאטר  .2
שנים לפחות במכון  3של ילדים ונוער, רופא ילדים התפתחותי עם ניסיון עבודה של 

 בנוירולוגיה והתפתחות הילד.   מוכר להתפתחות הילד, או מומחה
 
בנוסף ובמקביל לבדיקה הרפואית, על הילד לעבור אבחון על ידי פסיכולוג קליני מומחה  .3

שיש לו הכשרה מוכחת בתחום הקליני של הילד או פסיכולוג התפתחותי (או מתמחה 
תחת הדרכה). פסיכולוג שיקומי או פסיכולוג חינוכי יכולים לאבחן בתנאי שיש להם 

 שרה מוכחת בתחום אבחון האוטיזם.  הכ
 

  באבחון ישתתפו גם אנשי מקצועות בריאות נוספים בהתאם לצורך. .4
 

ועליו להכיל את הקריטריונים  V-DSM-האבחון יתבצע על פי הגדרות שנקבעו ב .5
לאבחון ספקטרום באוטיזם ופירוט רמת החומרה של כל אחד משני הקריטריונים 

. האבחון יכלול התייחסות לרמה התפתחותית ורמה קוגניטיבית V-DSM-המופיעים ב
(בהתאם לגיל), וכן הערכה תפקודית, והערכת תסמיני האוטיזם. ניתן להיעזר בכלים 

 הבאים:
  
  
  

משרד הבריאות



 

  
 

  
  
 

  להערכה התפתחותית/קוגניטיבית:  .א
(במידה ואין הכרות עם הכלי ניתן  MULLEN–אבחון התפתחותי  – 3עד גיל 

 ).III-BAILEYו א II-BAILEY-להשתמש ב
 

(במידה ולא ניתן להעביר  WPPSI-IIIאבחון קוגניטיבי באמצעות  – 7עד גיל  3מגיל 
WIPPSI  יש להעביר מבחנים קוגניטיביים אלטרנטיביים בהתאם לגיל ובהתאמה

 ליכולת של הנבדק).
  

  .IV-WISCאבחון קוגניטיבי באמצעות  – 6-7מגיל 
  

  להערכה תפקודית:   .ב
 .ABAS-IIאו  II-VINELAND-יש להשתמש ב

 
 להערכת תסמיני אוטיזם, יש לכלול שאלוני איתור והערכה:   .ג

 ).SRS-2 ,SCQ ,CARS-2שאלוני הורים (כגון: 
  ) SRS-2דו"ח גננת/מחנכת (כגון: 

   
  כמו כן מומלץ להשתמש בכלי אבחון הבאים:  

ADOS ו-ADI-R .(במידת הצורך ובתנאי שקיימת הכשרה לכך)  
 

ל כל איש מקצוע באיזה כלי השתמשו לקביעת האבחנה, ובאילו יש לציין בדו"ח ש .6
  מרכיבים בכלי בו השתמשו, היו ליקויים אצל הנבדק.

 
האבחנה תוכר אך ורק בתנאי שיש הסכמה לגביה על ידי הרופא והפסיכולוג, שביצעו  .7

 את האבחון.  
 
רך רק דו"ח אשר יעמוד בתנאים אלו יהיה קביל במוסדות המדינה הרלבנטיים לצו .8

 הענקת הזכויות המגיעות לילד המאובחן ברצף האוטיזם.
 
  

  *כלי אבחון מתעדכנים מעת לעת ויש להשתמש בכלים מעודכנים.
  *שימוש בכלי אבחון פסיכולוגיים יתבצע אך ורק ע"י פסיכולוג. 

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  
  

  פרופ' רוני גמזו
  
  

  
  שרת הבריאותח"כ יעל גרמן,   העתק: 
  63320913מא/  
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 ו"התשע, בחשון ד"י
 7102אוקטובר  72

 21112102122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 לכבוד
 מנהלי בתי החולים

  מנהלי קופות החולים
 

 
 רב, שלום

 

 
 פסיכולוגיה רפואית   –תמיכה נפשית בחולים הסובלים מתחלואה גופנית   :הנדון
 ושיקומית          

 
חולים רבים סובלים ממצוקה נפשית חריפה בשל מחלתם הגופנית הקשה, תגובה זו הינה 

 טבעית וחולפת פעמים רבות עם טיפול תומך של צוות רב מקצועי מיומן בתחום. 

טיפול משולב של גוף ונפש חיוני במקרים אלה. לציין, כי מדובר בחולים שאינם סובלים 

ולים אלה זכאים לטיפול נפשי תומך כחלק מהשירותים הנכללים ממחלה פסיכיאטרית. ח

בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שירותים שניתנו באחריות ובמימון קופות 

 החולים, במסגרת מרפאות הקופות ובבתי החולים עוד טרם החלת הרפורמה.

לים מקשות על עם כניסת הרפורמה, התקבלו דיווחים מגורמים שונים, כי קופות החו

המטופלים במתן טופס התחייבות לטיפולים אלה ומעלים דרישות ותנאים לקבלת הטופס 

שלא נדרשו מאותם מטופלים טרם הרפורמה ובכלל זה הפנייתם לאבחון על ידי פסיכיאטר  

כתנאי מקדים לאישור ההתחייבות. מדובר בין היתר בחולים אונקולוגים, מטופלים 

ראומה, חולים קרדיאליים, חולי טרשת נפוצה, חולים סכרתיים במרפאות כאב, נפגעי ט

וכד' שחלק מהטיפול במחלתם הגופנית הינו התמיכה הנפשית שניתנה במסגרות הטיפול 

 הגופניות, ולא במרפאות לבריאות הנפש. 

מאז ומעולם, ועודם ולהדגיש שמדובר בשירותים שנכללו בתוספת השנייה  אבקש להבהיר

אך אין כל קשר בין שרות זה לרפורמה בבריאות הנפש וסל   -ה יהשני תוספתכעת חלק מה

 השירותים בתחום בריאות הנפש שהתווסף לתוספת השנייה בעקבות הרפורמה. 
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 2מתוך  2עמוד 

 

אחרי הרפורמה באותם  מכאן שבאחריות הקופות להמשיך ולתת שירותים אלה גם 

כמו כן יובהר כי ,  לרבות מקום מתן השירותים )במרפאה אונקולוגית למשל(. התנאים

, התקייםגם ההסדרים המימוניים שהיו לפני הרפורמה ממשיכים ל –בהעדר הסדר אחר 

 אמבולטורי.  ברה"ן כלומר, אין מדובר בתשלום לפי מינויי

 

 לסיכום:

 תמיכה נפשית בחולים הסובלים מתחלואה גופנית באחריות ובמימון הקופה. .0

יאטר כתנאי  לקבלת התחייבות ואישור אין להפנות את החולים לאבחון על ידי פסיכ .7

לטיפול , כפי שאין להשתמש בקודי תעריף של מנויים השייכים לתחום סל השירותים 

בתחום בריאות הנפש, אלא אם קיים הסכם שכזה בין הקופה לספק השירות לעניין 

 שירותים אלה.

 

 יש להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר ולהקפיד על  קיומם. 

 
 

          
 בברכה,                    

 
 עזרא ורד ר"ד         

 (בפועל) הרפואה מינהל ראש
 
 
 

 העתקים:
 המנהל הכללי –מר משה בר סימן טוב 

 משרד הבריאות   -פרופ' ארנון אפק
 מנהלת האגף לבריאות הנפש –לוי -ד"ר טל ברגמן

 בריאות ממלכתינציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח  –ד"ר אסתר בן חיים, עו"ד 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן )בפועל( –טוב -גב' רויטל טופר חבר
   פסיכולוגית ארצית וממונה על רישוי הפסיכולוגים –גב' ימימה גולדברג 






