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 הטיפול בלוקי� באוטיז�

 תקציר

הוא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרי� מ� , המכונה ג� הפרעה אוטיסטית, אוטיז�
ולכ� , מידת החומרה משתנה מאד� לאד�. הזולת ולפתח קשרי� הדדיי� באופ� תקי�

 הספקטרו� �להל� (נוהגי� לדבר על קשת רחבה של הפרעות אוטיסטיות 
האוטיסטי
1

, ואול� אבחו� הלקות בגיל הר�, לקות קשה ומורכבתאוטיז� נחשב ). 
הפעלת תכניות טיפוליות מוקד� ככל האפשר ומת� הדרכה ותמיכה להורי� 

 יכולי� לסייע למשפחתו להתמודד ע� הקשיי� �בהתמודדות ע� הקשיי� שבגידולו 
להביאו לידי שיפור ומיצוי של , לתרו� רבות לקידומו של האוטיסט, שבטיפולו

 .וא  לאפשר לחלק� להשתלב בהמש� בחברה ובעבודה, יכולותיו

מחקרי� ונתוני� סטטיסטיי� במדינות המערב מראי� ששיעור הילדי� הלוקי� 
שיעור המאובחני� כאוטיסטי� באר! עדיי� נמו� ביחס . באוטיז� גדל בכל שנה

 עמדה שכיחות המאובחני� כאוטיסטי� באר! על 2007 בשנת �לשיעור� בעול� 
0.67% (1:150�בעוד ששכיחות� בעול� עמדה על כ, ) מכלל הלידות0.47% (1:214 .( 

60%�וכ;  מהאוטיסטי� ה� בני�80%�כ� מהלוקי� באוטיז� לוקי� ג� בפיגור 80%
 . שכלי ברמות שונות

משרד הרווחה : על מת� השירותי� לאוטיסטי� מופקדי� כמה גופי� ממשלתיי�
המוסד לביטוח ; משרד הבריאות; ) משרד הרווחה�להל� (והשירותי� החברתיי� 

)ל" המל�להל� (לאומי 
2

� ומשרד החינו
3

 ).  המשרדי��להל�  (

כמו כ� קיימי� באר! עמותות וגופי� פרטיי� הפועלי� לקידו� זכויותיה� של הלוקי� 
חלק מהשירותי� ; באוטיז� ולשיפור השירותי� הניתני� לה� ולמשפחותיה�

 .אוטיז� נית� באמצעות עמותות וגופי� אלושהמשרדי� האמורי� מעניקי� ללוקי� ב

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול של 2011אוגוסט �בחודשי� פברואר
: הנושאי� שנבדקו ה�. משרדי הרווחה והבריאות במת� שירותי� ללוקי� באוטיז�

לוסייה המידע הקיי� על היק  אוכ; משרדי של מער� הטיפול באוטיסטי��תיאו� בי�
הלי� ההכרה בלקות לצור� ; פעולות שננקטו לאיתור הלוקי� באוטיז�; זו בישראל

סל השירותי� הנית� בידי אות� המשרדי� ודרכי הפיקוח על ; מת� השירותי�

__________________ 

1  PDD - Pervasive Developmental Disorder , אוASD - Autistic Spectrum Disorder , 
 , Rett ,Childhood Disintegrative Disorderתסמונת , תסמונת אספרגר, אוטיז�: לרבות

 �PDD-NOS:PDD - Not Otherwise Specifiedו

,  והתקנות שהותקנו על פיו�1995ה" התשנ]נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי ' בהתא� לפרק ט  2
 .מעניק המוסד לביטוח לאומי לילדי� ולבוגרי� גמלאות נכות לפי התנאי� שנקבעו ש�

משרד החינו" אחראי להשמת ילדי� מגיל שלוש עד , �1988ח"התשמ, בהתא� לחוק חינו" מיוחד  3
� לקות ממשית שבגינה מוגבלת הכוונה לילדי� שיש לה. עשרי� ואחת בגני� ובבתי ספר לחינו" מיוחד

בדיקת משרד מבקר המדינה לא כללה את טיפולו של . ובה� ג� אוטיסטי�, יכולת� להתנהגות מסתגלת
 . משרד החינו" בלוקי� באוטיז�
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ל "ובדיקות השלמה נעשו במל, הבדיקה נעשתה במשרדי הרווחה והבריאות. נתינתו
� . ובמשרד החינו

 

 עיקרי הממצאי�

 הטיפול באוטיסטי
ריכוז מער� 

1. � י ט ס י ט ו א ב ל  ו פ י ט ה  � ר ע מ ת  א ל  י ב ו י ש  � ר ו ג ר  ד ע י  כדי :ה
שיתקיי� טיפול יעיל באוטיסטי� נדרש תיאו� ושיתו  פעולה מוסדר בי� המשרדי� 

דוח שהכי� צוות לתכנו� שירותי� לאוטיסטי�, ואכ�. המופקדי� על הנושא
4

 באוקטובר 
ד על בירור הנושאי� המשותפי� ועל משרדי קבוע שיופק� המלי! למנות צוות בי�2000

 . התיאו� ושיתו  הפעולה ביניה�

בבדיקה הועלה שאי� כל גו  מוביל שינהיג וירכז את הטיפול באוטיסטי� מתו� ראייה 
גו  מתא� כזה יכול היה לסייע . מקיפה של צורכי הלוקי� באוטיז� ובני משפחותיה�

ולא זו . ניות טיפולית מוסכמתתחומיי� כוללי� ובקביעת מדי�בגיבוש פתרונות בי�
שבו " שולח� עגול"מעי� , א  לא קיי� פורו� הידברות, בלבד שאי� כל גו  כזה

לצור� תיאו� בי� המשרדי� וקביעת , משתתפי� כל המשרדי� המעורבי� בטיפול
 .הדבר פוג� ביכולת התכנו� של מער� השירותי� ובטיב�. מדיניות מוסכמת

2. � י נ ו ת נ ר  ג א מ ר  ד ע י   מרוכז ושיטתי של נתוני� עדכניי�  איסו:ה
ואמיני� יש בו כדי לתרו� לייעול ולשיפור ההיערכות של כל הגופי� העוסקי� בתחו� 

 .הטיפול באוטיסטי�

ואי� נתוני� כוללי� על , הועלה שאי� בישראל מאגר נתוני� על הלוקי� באוטיז�
 המשרדי� קיימי� רק נתוני� חלקיי� שאות� מרכזי�; ההיק  של אוכלוסייה זו

ואול� הועלה שלא לכל . השוני� בהסתמ� על השירותי� שה� מעניקי� לאוטיסטי�
�כ� הועלה שהגופי� המעורבי� בטיפול . המשרדי� יש נתוני� מלאי� ג� על כ

 .באוטיסטי� לא הסדירו העברת נתוני� הדדית

ת .3 ו ק ל ב ה  ר כ ה ב  � י ר ו ש ק ה  � י מ ר ו ג ה י  ו ב י  בהתא� לחוק ביטוח :ר
אחראי משרד , ) חוק ביטוח בריאות ממלכתי�להל�  (1994�ד"שנבריאות ממלכתי הת

ל משרד " פרס� מנכ2007ביוני . הבריאות למת� שירותי אבחו� לצור� הכרה באוטיז�
 �הספקטרו�  (PDDאבחו� ילדי� הסובלי� מאוטיז� "הבריאות דאז נוהל בנוגע להלי

)"האוטיסטי
5

מוד בתנאי� שנקבעו ובו נקבע שרק אבחו� שיע, ) אבחו� משולב�להל�  (
בנוהל יהיה קביל במוסדות המדינה לצור� הענקת זכויות המגיעות למאובחני� בלקות 

על פי הוראה של ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות ייעשה האבחו� המשולב . זאת
במכוני� להתפתחות הילד וביחידות , )ח" קופו�להל� (באמצעות קופות החולי� 

 .  של משרד הבריאותלהתפתחות הילד שקיבלו הכרה

ג� לאחר הוראת ראש מינהל רפואה היו הורי� שנתקלו בקשיי� לביצוע , ואול�
 לצור� קבלת שירותי� �יתרה מזאת . האבחו� המשולב במכוני� להתפתחות הילד

__________________ 

 העמותה לתכנו& ולפיתוח שירותי� לילדי� �אשלי� , ח הצוות לתכנו& שירותי� לאוטיסטי� בישראל"דו  4
 . 2000, ותיה�ובני נוער בסיכו& ומשפח

 .�24.6.07 מ13/07' ל משרד הבריאות מס"חוזר מנכ  5
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לאחר ביצוע , ל נדרשי� הנזקק ומשפחתו"הבריאות והמל, וזכויות ממשרדי הרווחה
ולפנות לכל משרד בנפרד כדי לעבור הלי� של להטריח את עצמ� , האבחו� המשולב

 . אישור תוצאות האבחו� והכרה בלקות

 

 פעולות משרד הרווחה 

על הטיפול בלוקי� באוטיז� במשרד הרווחה מופקד השירות לטיפול באד� ע� 
תפקיד השירות להציע פתרונות מספקי� לצורכיה� של ).  השירות�להל� (אוטיז� 

 . האוטיסטי�

1. � ו י ת  ו נ ו ע �מ י י מ ו ק י ש �ס"התש,  בהתא� לחוק מעונות יו� שיקומיי�: 
אחראי� משרדי הרווחה והבריאות כאחד )  חוק מעונות יו� שיקומיי��להל� (, 2000

להשמת פעוטות עד גיל שלוש
6

במעונות יו� , כהגדרתה בחוק זה,  שיש לה� מוגבלות
לוקי� ובה� ג� אלו ה(מעו� יו� שיקומי נועד לתת לאות� פעוטות . שיקומיי�

 מעונות 24 פעלו 2011ביוני . טיפולית וחינוכית נאותה, מסגרת שיקומית, )באוטיז�
 עמותות או גופי� פרטיי� 13יו� שיקומיי� ייעודיי� לאוטיסטי� שהופעלו בידי 

כאשר משרדי הרווחה והבריאות אחראי� לרישוי ולפיקוח , ) גופי� מפעילי��להל� (
לרישוי� , כל הקשור להקמת� של המעונותבפועל עוסק משרד הרווחה ב. עליה�

משרד הבריאות עוסק בנושאי� הקשורי� למת� סל בריאות ; ולהשמת הפעוטות בה�
 ).ראו להל�(מקד� לפעוטות שהושמו באות� המעונות 

לרישוי , להל� תמצית הממצאי� הנוגעי� להשמת הלוקי� באוטיז� במעונות אלו
 .המעונות ולפיקוח עליה�

� )א( ו ע מ ב ה  מ ש  הזכות להשמת פעוט במעו� יו� שיקומי מעוגנת בחוק :ה
75� לא נית� מענה ל2011בסו  מאי , למרות זאת. מעונות יו� שיקומיי� �  398 מתו

פעוטות הלוקי� באוטיז� שמשפחותיה� פנו למשרד הרווחה בשל מחסור ) 19%(
!  מהפעוטות שלא נית� לה� מענה המתינו להשמה עוד לפני סו  מר25%. במקומות

יתר על .  מהממתיני� כבר לא יהיו זכאי� למעו� יו� שיקומי בשנה הבאה8%�ו, 2011
ראו ( ככלל מהפעוטות שלא זכו למעו� יו� שיקומי נמנע ג� סל בריאות מקד� �כ� 

 ). להל�

�  )ב( י ט ס י ט ו א ל  � י י ד ו ע י י  � י י מ ו ק י ש  � ו י ת  ו נ ו ע מ י  ו ש י ר
� ה י ל ע ח  ו ק י פ ה . ישיו� לניהול מעו�חוק מעונות יו� שיקומיי� מחייב קבלת ר: ו

מת� שירותי� באמצעות גופי� חיצוניי� מחייב את המשרד המממ� את השירות לפקח 
ולהבטיח ניצול נאות ומיטבי , כדי לבחו� את טיב הטיפול הנית�, על נותני השירותי�

� . של התקציב שהוקצה לכ

 נקבעו תקנות2008באוגוסט 
7

א� במועד סיו� ,  המסדירות את הליכי הרישוי
�ויתר� , רק למפעיל מעו� אחד היה רישיו� תק , שלוש שני� לאחר מכ�, ביקורתה 23 

השירות לא קבע נהלי� המסדירי� את הלי� , יתר על כ�. פעלו ללא רישיו�, מעונות
השירות . דר� ביצועו ותדירותו,  נושאי הפיקוח�הפיקוח על מעונות היו� השיקומיי� 

__________________ 

 הוא � לחוק מעונות יו� שיקומיי� קובע שא� מלאו לפעוט שלוש שני� במהל" שנת הלימודי� 2סעי-   6
 .יכול לשהות במעו& יו� שיקומי עד סיומה

�ח"התשס, ) ותנאי טיפול בה�סל שירותי� לפעוטות ע� מוגבלות, רישוי(תקנות מעונות יו� שיקומיי�   7
2008. 
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 שהמעו� התחייב להעסיקו אכ� מועסק ג� לא בדק באופ� שיטתי א� כוח האד�
כמו כ� לא פיקח על ההסעות של הפעוטות למעונות . וא� יש לו הכשרה כנדרש, בפועל

 2010בשנת . היו� השיקומיי� כפי שנדרש בחוות דעתו של יוע! משפטי של המשרד
 ממעונות נוספי� 67%�וב,  מהמעונות שפעלו17%�לא קיי� השירות פיקוח כלשהו ב

 . יקור פיקוח אחד בלבד במהל� אותה שנההתקיי� ב

ת )ג( ו נ ו ע מ  � י ל י ע פ מ ה  � י פ ו ג י  ד י ב  � י ר ו ה י  מ ו ל ש ת ת  י י ב  :ג
 נית� לגבות דמי השתתפות מהורי� 2008ל משרד הרווחה מאוגוסט "לפי הנחיית מנכ

במעונות יו� שיקומיי� ייעודיי� לאוטיסטי� רק בעבור שירותי� שאינ� ממומני� 
ל "ע� זאת הנחה המנכ).  שירותי� נוספי��להל� (ת בידי משרדי הרווחה והבריאו
 לכל הילדי� השוהי� במעו� ולא רק לילדי ההורי� ושהשירותי� הנוספי� יינתנ

 .ששילמו בעד�

במועד הביקורת לא היה בידי השירות שבמשרד הרווחה מידע מלא ומפורט כמה 
מהו , הורי�גובי� דמי השתתפות )  הגופי� המפעילי� את המעונות13מתו� (גופי� 

השירות ג� לא בדק א� תשלומי ההורי� אכ� מממני� . סכו� הגבייה ומה� מטרותיה
יצוי� כי על א  . וא� ה� ניתני� לכל הילדי� במעו�, שירותי� נוספי� בלבד

שהאחריות להפעלת מעונות היו� השיקומיי� מוטלת על משרדי הרווחה והבריאות 
וחה עולה שההנחיה לא ניתנה בתיאו� ל משרד הרו"מנוסח הנחייתו של מנכ, כאחד

 . ע� משרד הבריאות

  הועלה 2011מנתוני� שריכז השירות לבקשת משרד מבקר המדינה באוגוסט 

 552במעו� אחד :  מהמעונות גבה הגו  המפעיל מההורי� תשלו� חודשי62.5%�שב
 . ח" ש700 מעונות אחרי� 14�וב, ח"ש

2. ! ו ח ר  ו י י�ד ת י י לאוטיסטי� נועדו לשמש בית בית� מסגרות לדיור חו!:ב
). ביתי או הוסטל� דיור חו!�להל� (למי שאינ� מסוגלי� להמשי� ולשהות בבית� 

 הוסטלי� ייעודיי� לאוטיסטי� שהופעלו באמצעות תשעה גופי� 34 פעלו 2011ביוני 
 . השירות שבמשרד הרווחה אחראי לרישוי ההוסטלי� ולפיקוח עליה�. מפעילי�

ב )א( ר  � ו נ כ י�ת ת נ �ש י ל ט ס ו ה ת  ח י ת פ ל  משרד הרווחה מפרס� מכרז : 
הגופי� המפעילי� ביקשו ממשרד הרווחה . לבחירת הגו  שיקי� ויפעיל את ההוסטל

כדי שיהיה לה� די זמ� להיער� ולהציע , לשריי� תקציב למימו� הדיירי� שיופנו על ידו
תכנו� מתכונת זאת של מת� פתרונות לטווח הארו� מחייבת . במכרז מבנה קבע עתידי

כדי שיאפשר , מיפוי צרכי� עתידיי� ותיאו� ע� משרד האוצר, שנתי מוקד��רב
 . למשרד הרווחה לתקצב מכסות עתידיות

הועלה הצור� , ל משרד הרווחה"בדיו� שנער� בראשותו של מנכ, 2008כבר בסו  שנת 
פנה , כשנתיי� לאחר מכ�, 2010ואול� רק באוקטובר . בבניית תכנית חומש בנושא

ביתי לאוטיסטי� שתתבסס על �רד לגו  חיצוני שיערו� תחזית לדיור חו!המש
כשנתיי� , במועד סיו� הביקורת. המגמות בדפוסי השימוש בו בשני� האחרונות

טר� הוגש למשרד דוח , ושמונה חודשי� לאחר שהועלה הצור� בבניית תכנית החומש
 . מסכ� בנושא

� )ב( ה י ל ע ח  ו ק י פ ה ו  � י ל ט ס ו ה י  ו ש י , ק הפיקוח על מעונות על פי חו:ר
 בעלות על מעו� וניהולו מחייבי� קבלת רישיו� משר � ותקנותיו 1965�ה"התשכ

68%� לא היה רישיו� תק  ל2011ביוני , למרות זאת. הרווחה � ההוסטלי� 34 מתו
 .הייעודיי� לאוטיסטי� שהיו באחריות השירות



 907 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

טל יש לפקח עליו  לפי נוהלי השירות המסדירי� את הפעלתו של הוס�אשר לפיקוח 
 הוסטלי� 76%� ב� 2010הועלה שבשנת . אחת לחודשיי� עד חודשיי� וחצי

בדיקת רואי . שבאחריות השירות הייתה תדירות ביקורי הפיקוח נמוכה מהנדרש
העלתה חשש , 2010חשבו� חיצוני� שנעשתה לבקשת משרד הרווחה באמצע שנת 

, ואול�. מחצית מההוסטלי�לעיוותי� בתשלו� השכר לעובדי� של גו  שהפעיל כ
עדי� לא סיי� משרד הרווחה , כשנה לאחר מכ�, 2011במועד סיו� הביקורת באוגוסט 

  .לבחו� את הממצאי� שהועלו

� )ג( י ל ט ס ו ה  � י ל י ע פ מ ה  � י פ ו ג י  ד י ב  � י ר ו ה י  מ ו ל ש ת ת  י י ב  :ג
, משרדית�ל משרד הרווחה דאז המלצות של ועדה פני�" אימ! מנכ2007באפריל 

ביתי את הגבייה של תשלומי ההורי� �הגופי� המפעילי� דיור חו!ולפיה� יפסיקו 
. � חודשי� ישלמו ההורי� רק תשלומי� וולונטריי24כ� שבתו� , באופ� הדרגתי

לבקשת הגופי� המפעילי� נדחתה תחולת הביצוע כ� שהפחתת הגבייה אמורה 
2011�2010הייתה להתבצע בשני� . 

ניי� מתו� תשעת הגופי� שהפעילו את  עדיי� גבו ש2011במועד הביקורת ביוני 
בידי השירות שבמשרד הרווחה לא היו נתוני� על , ואול�. ההוסטלי� תשלומי הורי�

והוא א  לא בדק באופ� שוט  את עניי� הגבייה , גובה הסכומי� שנגבו וייעוד�
 .והפחתתה כנדרש

  אחד הועלה שגו,  לבקשת משרד מבקר המדינה2011מנתוני� שריכז השירות ביולי 
 34שבה� שהו מחצית הדיירי� שאכלסו באותו מועד את ,  הוסטלי�16שהפעיל 

. ח לחודש" ש1,200�כ) שה� למעלה ממחצית דייריו( ומעלה 18גבה מבני , ההוסטלי�
 18ומבני , 18ח לחודש מדיירי� עד גיל " ש400גבה , הגו  השני שהפעיל הוסטל אחד

 .ח" ש850ומעלה 

 

 פעולות משרד הבריאות

ל הטיפול בלוקי� באוטיז� מופקדת במשרד הבריאות המחלקה לטיפול בילדי� ע
מחלקה זו נועדה לקד� ילדי� שאובחנו כמצויי� ).  המחלקה�להל� (אוטיסטי� 

 .18בספקטרו� האוטיסטי מלידת� ועד גיל 

1. � ד ק מ ת  ו א י ר ב ל  חוק מעונות ,  בהתא� לחוק ביטוח בריאות ממלכתי:ס
נקבעו בהודעה מוסכמת מטע� הצדדי� לעתירה שהוגשה והסדרי� ש, יו� שיקומיי�

לבית המשפט העליו�
8

 משרד הבריאות אחראי על מת� �)  הודעה מוסכמת�להל�  (
) ש" ש�להל� ( שעות שבועיות 14טיפולי� לילדי� הלוקי� באוטיז� בהיק  של 

לסל זה זכאי� ילדי� ).  סל בריאות מקד��להל� " (טיפול בריאותי מקד�"המכוני� 
הסל נית� במעונות היו� השיקומיי� בידי הגופי� המפעילי� את . עד גיל שבע

 נותני �להל� (ובגני� הטיפוליי� שבאחריות משרד החינו� על ידי עמותות , המעונות
בנוס  אישר משרד הבריאות לכמה נותני שירות לתת את הסל במסגרות ). שירות

 ).גנית� מסגרת חו!�להל� (שה� מפעילי� בעצמ� 

ל )א( ס ה ת  א ו  ל ב י ק ש  � י ד ל י ה ר  פ ס  בידי המחלקה אי� נתוני� :מ
שה� יכולי� להיות , מלאי� על מספר הילדי� עד גיל שבע שאובחנו כלוקי� באוטיז�

__________________ 
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המחלקה אינה יוזמת איתור של כל האוטיסטי� . זכאי� פוטנציאלי� לקבלת הסל
 דיווחו כי אלא רק מטפלת במימו� בעבור אות� הילדי� שנותני השירות, הזכאי� לסל

 . ה� מקבלי� באמצעות� את הסל

 בי� נתוני משרד החינו� לנתוני 2011מהשוואה שעשה משרד מבקר המדינה ביוני 
לא נית� ) ג� טיפולי( כיתות ג� לאוטיסטי� 178� מ37%�משרד הבריאות הועלה כי ב

 ילדי הג� שהושמו בגני� 1,222� מ35%בכיתות אלו שהו ; סל בריאות מקד� לילדי�
למשרד החינו� אי� נתוני� על ילדי� אוטיסטי� ששובצו . יועדי� לאוטיסטי�המ

לפיכ� סביר ; למשל פיגור, למסגרות החינו� המיוחד המטפלות בלקויות אחרות
להניח שמספר האוטיסטי� בגיל הג� הזכאי� לסל בריאות מקד� ולא קיבלו אותו 

 .גדול א  יותר

קד� בכ� שילד הלוקה באוטיז� משרד הבריאות מתנה את מת� סל הבריאות המ
 דבר שאינו מתיישב �) שיהיו בה לפחות ארבעה אוטיסטי�(ישהה במסגרת ייעודית 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי וההודעה , לכאורה ע� הקבוע בחוק מעונות יו� שיקומיי�
 ילדי� שאינ� נמצאי� במסגרת ייעודית אינ� מקבלי� את הסל �לפיכ� ; המוסכמת

או כאלה המקבלי� אותו במסגרת , יגי� שאישר משרד הבריאותלמעט מקרי� חר(
כמו כ� יש ילדי� הלוקי� באוטיז� שרמת תפקוד� מאפשרת את השמת� ). גנית�חו!

ג� ילדי� אלו אינ� זוכי� לסל בריאות מקד� אלא א� כ� ה� ; במעונות ובגני� רגילי�
י� במעונות ובגני� יצוי� שבנוס  לשוה. גניות�מקבלי� אותו באמצעות המסגרות החו!

�גניות ג� ילדי� אחרי� שלא קיבלו את הסל למשל �רגילי� נעזרי� במסגרות החו! 
או משו� שלא הושמו , משו� שהושמו במעונות או בגני� טיפולי� ללקויות אחרות

 פעלו שמונה מסגרות 2011ואול� ביולי . במסגרות ייעודיות לאוטיסטי� כאמור לעיל
 . ילדי� בלבד160� לכגניות בה� נית� הסל�חו!

� )ב( ד ק מ ה ת  ו א י ר ב ה ל  ס י  נ ת ו נ  � ע ת  ו ר ש ק ת  משרד הבריאות :ה
לא הסדיר את הנושאי� הקשורי� במת� סל הבריאות המקד� והפיקוח עליו במסגרת 

את רמת השירותי� הניתני� על , בי� היתר, כדי להבטיח, חוזה ע� נותני השירות
 . יד�

י )ג( ע ו צ ק מ  � ד א ח  ו כ ת  ק ס ע ת מודע זה כמה שני�  משרד הבריאו:ה
ולקושי של נותני השירות לגייס עובדי� , לקיומו של מחסור בכוח אד� מקצועי ומיומ�

. שיוכלו לספק לילדי� את מלוא סל הטיפולי� כפי שהוגדר בהנחיות משרד הבריאות
כ� עלה ג� מדוחות הבקרה של משרד הבריאות על נותני השירות שנעשו מאוקטובר 

בשל כ� יז� משרד הבריאות הצעה לנוהל שיקבע כי במקרי� . 2011 עד יולי 2010
 תקוזז עלות ההפחתה מהתשלו� �שנות� השירות יעסיק פחות כוח אד� מהנדרש 

ג� משו� שלא , ואול� משרד הבריאות לא הוציא הלי� זה מהכוח אל הפועל. שיקבל
רה לבית  הוגשה עתי2011יצוי� שבאפריל . הסדיר את העניי� בחוזה ע� נותני השירות

המשפט העליו�
9

 בנוגע לגובה התערי  לשעה לכוח אד� מקצועי שמשל� משרד 
אוגוסט , במועד סיו� הביקורת. הבריאות לנותני השירות של סל הבריאות המקד�

 .טר� הסתיי� הדיו� בעתירה בבית המשפט העליו�, 2011

__________________ 

 .ÂÓÚÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰˙ÂÓÚ‰ '˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˙˙ �ˆ¯ � 02902/11 "בג  9



 909 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

�  )ד( ו י ת  ו נ ו ע מ ב  � ד ק מ ת  ו א י ר ב ל  ס  � ת מ ל  ע ח  ו ק י פ
� י י מ ו ק י  :ש

על מת� , כל אחד בנפרד, הבריאות פועלי� שני צוותי בקרה המפקחי�במשרד  )1(
הועלה שיש . הטיפולי� שבמסגרת סל הבריאות המקד� במעונות יו� שיקומיי�

וכי ה� אינ� נפגשי� באופ� , חפיפה וכפילות בנושאי� המבוקרי� בידי שני הצוותי�
 . ת משותפותלתא� עמדות ולקבל החלטו, ללב� בעיות, שוט  כדי להחלי  מידע

ח והשאר "בחלקו בידי קופו, במעו� יו� שיקומי ממומ� סל הבריאות המקד� )2(
הועלה שמשרד הבריאות לא עשה בקרה כספית וחשבונאית על . בידי משרד הבריאות

בהיעדר בקרה . ח בכל הקשור להעברת חלק� למעונות היו� השיקומיי�"קופו
 הכספי� וההליכי� הקשורי� שיטתית אי� בידי המשרד מידע שיוודא שהעברת

 . בהעברת� נעשי� כראוי

� )ה( ג ה ל  י ג ב  � י ד ל י י  ר ו ה מ ר  ת י י  מ ו ל ש ת ת  י י ב  בהתא� :ג
להסדרי� שנקבעו בהודעה המוסכמת מטע� הצדדי� לעתירה שהוגשה לבית המשפט 

העליו�
10

 כרו� מת� סל בריאות מקד� לילדי� בגיל שלוש עד שבע בהשתתפות עצמית 
. והשאר ממומ� בידי משרד הבריאות, ח לחודש" ש552ל של הורי הילדי� בסכו� ש

צוות בקרה של משרד הבריאות העלה שבשמונה מסגרות גבו נותני השירות מההורי� 
עד . ח לחודש" ש1,500ובאחת , ח לחודש" ש1,400בשבע מה� גבו : סכו� גבוה יותר

ותני מועד סיו� הביקורת לא קבע משרד הבריאות הלי� למניעת גביית יתר מצד נ
 .השירות

ו .2 פ ו ק ל  , )43' תיקו� מס(בהתא� לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  :ח"ס
ח "אחראי משרד הבריאות באמצעות קופו, ) התיקו� לחוק�להל�  (2008�ט"התשס

ש לילדי� הלוקי� באוטיז� "בהיק  של שלוש ש, מקצועי�למת� טיפול של צוות רב
 סל �להל� (בריאות מקד� למעט ילדי� המממשי� את זכאות� לסל , 18עד גיל 

2008בהחלטת הממשלה מדצמבר ). ח"קופו
11

 נקבע כי לצור� מת� שירות זה יקבלו 
והסכו� המרבי של , ח בשנה בהתאמה" מיליו� ש14� ו31 2010�2009ח בשני� "קופו

יצוי� שתחשיב העלות .  ייקבע בהתא� למספר הילדי� שיטופלו2010התוספת לשנת 
 . ח" ילדי� יטופלו בידי קופו3,000�על ההנחה ששל יישו� מת� הסל התבסס 

ו )א( פ ו ק ת  ו כ ר ע י ד "ה ר ש מ ל  ש ח  ו ק י פ ה ו ל  ס ה  � ת מ ל ח 
ו ת נ י ת נ ל  ע ת  ו א י ר ב ח " ביקש משרד הבריאות מקופו2009 כבר במר! וביולי :ה

וכ� על מספר הילדי� שקיבלו , לדווח לו פעמיי� בשנה על סוג הטיפולי� ומספר�
 לא היו בידי משרד 2011תחילת אוגוסט ואול� ב. טיפול מטעמ� במסגרת הסל

. 2010ח בשנת "הבריאות נתוני� מלאי� על מספר הילדי� שקיבלו את סל קופו
ח לבקשת משרד מבקר המדינה בספטמבר "מנתוני� שאס  משרד הבריאות מקופו

ח רחוק מהצפי של " היה מספר הילדי� שקיבלו סל קופו2010שבשנת ,  הועלה2011
 . ילדי� בלבד1,662ל ועמד ע,  ילדי�3,000

ח להינת� על ידי מטפלי� " יכול סל קופו2011 עד דצמבר �לפי התיקו� האמור בחוק 
ח בסכו� שנקבע "והמשפחות יהיו זכאיות לקבל החזר כספי מקופו, מהשוק הפרטי

א  כי כבר . ח עצמ�" יינתנו הטיפולי� בידי קופו2012א� נקבע כי מינואר ; בחוק

__________________ 
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ח לדווח על תכניות ההיערכות שלה� "רד הבריאות מקופו ביקש מש2011בפברואר 
 עדיי� לא התקבלו במשרד הבריאות 2011 באוגוסט �לצור� מת� הטיפולי� אצל� 

� . תכניות מפורטות בנוגע לכ

א  כי עד מועד סיו� הביקורת עברו שנתיי� ושמונה חודשי� ממועד החלת התיקו� 
רת� ומקצועיות� של המטפלי� לא עשה משרד הבריאות כל בקרה על הכש, לחוק

  . וממילא לא בדק את איכות הטיפול שנית� על יד� לאוטיסטי�, שנתנו את הסל

י )ב( ע ו צ ק מ  � ד א ח  ו כ ב ר  ו ס ח ח " החלת התיקו� לחוק למת� סל קופו:מ
 ייצרה דרישה נוספת לכוח אד� מקצועי והגבירה עוד יותר את המצוקה 2009מתחילת 
� מקצועי מעורר ספקות בדבר יכולתו של הקורס המחסור הגובר בכוח אד. הקיימת

 .יעיל ומספק למצוקה זו, שמשרד הבריאות מתכנ� להעביר להציע פתרו� מקי 

3. � י ט ס י ט ו א ל ז  ו פ ש א ת  ו ט י  אוטיסטי� החיי� בקהילה זקוקי� :מ
משרד הבריאות אחראי למת� שירותי ; לעתי� לאיזו� תרופתי המצרי� אשפוז

וקיימת רשימת , לאשפוז אוטיסטי� אינו מספיקהועלה שמספר המיטות . האשפוז
כ� שתקופת ההמתנה הממוצעת לאשפוז היא , בעיקר בקרב קטיני�, המתנה ארוכה

המתנה ממושכת לאשפוז ללא קבלת טיפול מתאי� . שלושה עד ארבעה חודשי�
המתבטאת לא פע� בהתנהגויות , עלולה לגרור החמרה קשה במצב� של הנזקקי� לו

 .קשות ואלימות

 

 סיכו� והמלצות

א� אבחו� הלקות בגיל הר� וטיפול מוקד� בקידומו של , אוטיז� נחשב לקות קשה
ולאפשר לו ולבני , הלוקה באוטיז� יכולי� להביא למיצוי הפוטנציאל הקיי� בו

 . משפחתו לחיות חיי� איכותיי� וראויי�

יז� משרד מבקר המדינה מבר� על כ� שהמשרדי� המעורבי� בטיפול בלוקי� באוט
כדי להקל על הנזקקי� ובני משפחותיה� בנוגע להכרה , ולו חלקיי�, יזמו הסדרי�

 . בלקות

 מ� הראוי שמשרד ראש הממשלה ישקול למנות �ע� זאת לדעת משרד מבקר המדינה 
כל עוד לא נעשה הדבר על המשרדי� לחבור ; גו  שיוביל את הטיפול בלוקי� באוטיז�

שבו ינסו המשרדי� לגבש ראייה כוללת " ולח� עגולש"ולקיי� לפחות פורו� של , יחד
משרדי בכל הקשור לטיפול �ומוסכמת על כול� ולהסדיר נהלי� לתיאו� בי�

ולמנוע טרחה , כדי לייעל ולשפר את איכות השירות הנית� לה�. באוכלוסייה זו
על המשרדי� להסדיר הלי� מוסכ� שבו ההחלטה על , מיותרת מהנזקקי� ומהוריה�

והמידע על כל השירותי� שה� זכאי� לה� , קות לצור� קבלת שירותי�ההכרה בל
על המשרדי� הנוגעי� בדבר לתא� ביניה� ולהקי� במשות  . ייעשו בידי גו  אחד

 האוטיסטי� הנזקקי� לשירותי� תמאגר נתוני� אחד שיקי  את כל אוכלוסיי
 . בישראל

ישקפו את פוטנציאל על משרד הבריאות ליזו� איסו  וריכוז של נתוני� מלאי� ש
בשיתו  ע� משרדי , ולהיער�; הילדי� עד גיל שבע הזכאי� לסל בריאות מקד�

כדי . להבטחת מת� הסל לכל הזכאי� לו, הרווחה והחינו� ובתיאו� ע� משרד האוצר
על , להבטיח מת� טיפולי� מלאי� ובאיכות נאותה במסגרת סל הבריאות המקד�



 911 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

על קופות . קשרות בחוזה ע� נותני השירותמשרד הבריאות להסדיר בהקד� את ההת
ח לילדי� " יהיה עליה� לתת את סל קופו2012החולי� להיער� לכ� שמתחילת שנת 

ובשיתו  ע� משרד הבריאות יש לחפש ,  הזכאי� לו בהתא� לקבוע בחוק18עד גיל 
על משרד הבריאות . דרכי� לפתור את מצוקת כוח האד� של המטפלי� המקצועיי�

� ג� למצוקת אשפוז� של אוטיסטי� החיי� בקהילה ונזקקי� לעתי� למצוא פתרו
 .לאיזו� תרופתי

על משרדי הרווחה והבריאות להיער� באופ� שיוכלו לממש את זכות� של פעוטות 
טיפולית וחינוכית במעו� יו� שיקומי כפי , הלוקי� באוטיז� למסגרת שיקומית

ובכלל� גופי� (השירותי� כ� עליה� להדק את הפיקוח על נותני ; שנקבע בחוק
על . באופ� שיבטיח שהשירותי� יינתנו במלוא� ובאיכות נאותה, )המפעילי� מעונות

הבריאות והחינו� לפעול כדי שלא יגבו מהורי האוטיסטי� תשלומי� , משרדי הרווחה
 . דבר שעלול לפגוע בשוויוניות, מעבר לסכומי� שה� מחויבי� לשל�

 

♦ 
 

 מבוא

הוא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרי� מ� הזולת , ג� הפרעה אוטיסטיתהמכונה , אוטיז� .1
והיא פוגעת בשלושה , התפתחותי�מקור ההפרעה הוא נוירולוגי. ולפתח קשרי� הדדיי� באופ� תקי�

 �ובתבניתיות ; במיומנויות תקשורתיות; במיומנויות חברתיות: תחומי התפתחות עיקריי�
ולכ� נוהגי� לדבר על , מידת החומרה משתנה מאד� לאד�. 12תבתחומי עניי� ובפעילו, בהתנהגות

בעול� נתפס ). 13 אוטיז� או הספקטרו� האוטיסטי�להל� (קשת רחבה של הפרעות אוטיסטיות 
אתגר . האוטיז� כלקות קשה ומורכבת הגורמת במקרי� רבי� מגבלה תפקודית ניכרת לכל החיי�

� הנדרשי� במקרי� רבי� ללמוד להתארג� קשה ניצב ג� בפני בני משפחתו של הלוקה באוטיז
לאבחו� הלקות בגיל הר  ולהפעלת תכניות טיפוליות מגוונות באופ� , ע� זאת. בצורה שונה

 �להל� (יש תרומה מכרעת בשיפור יכולותיו של הלוקה באוטיז� , מוקד� ככל האפשר, אינטנסיבי
ת למשפחתו להתמודד ע� הקשיי� תכניות אלו מסייעו; עד כדי מיצוי�) לוקה באוטיז� או אוטיסט

 . שבטיפולו וא! מאפשרות לחלק� להשתלב בהמש  בחברה ובעבודה

בהשוואה למדינות אחרות במערב החלה . אוטיז� מוכר בעול� משנות הארבעי� של המאה הקודמת
לפיכ  היה צור  לסגור פערי� במחצית .  שנה25ישראל את הטיפול בילדי� אוטיסטי� באיחור של 

 . 14איכות� והיקפ�, בתשתיות וברמת השירותי�,  בתקציבי��של העשור הקוד� השנייה 

ב ובמדינות מערביות אחרות מראי� ששיעור הילדי� הלוקי� "מחקרי� ונתוני� סטטיסטיי� בארה
: הגידול במספר� של האוטיסטי� המאובחני� יכול לנבוע מכמה סיבות. באוטיז� גדל בכל שנה
ייתכ� . שינוי בהגדרות רפואיות ובקריטריוני� לאבחו�, וח כלי אבחו�פית, מודעות גוברת לאוטיז�

__________________ 

יז� על פי אפיוני� התנהגותיי� מוצגת במדרי� לסיווג הפרעות פסיכיאטריות של ארגו	 הגדרת האוט  12
 . DSM-IVובמדרי� של אגודת הפסיכיאטרי� האמריקאית , ICD10הבריאות העולמי 

13  PDD - Pervasive Developmental Disorder , אוASD - Autistic Spectrum Disorder , 
 , Rett ,Childhood Disintegrative Disorderתסמונת , תסמונת אספרגר, אוטיז�: לרבות

�וPDD-NOS:PDD - Not Otherwise Specified  

מיפוי השירותי� שבאחריות משרד הרווחה והפערי� בי	 השירותי� : ילדי� ובוגרי� על רצ� האוטיז�"  14
ה למיפוי צרכי� הוועד, "2011�2008הקיימי� לבי	 הזכאי� לשירותי� עקב גידול באוכלוסייה לשני� 

 . 2008, נציגי עמותות וארגוני�, צוות משרד הרווחה
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כמו למשל הגידול בגורמי , א  ה� טר� הוכחו, שישנ� סיבות נוספות שמשפיעות על העלייה בלקות
 . סיכו� סביבתיי�

 עולה ששיעור 15) משרד הרווחה�להל� (ממסמכי� של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� 
 הייתה שכיחות 2007בשנת . סטי� באר% עדיי� נמו  בהשוואה לשיעורו בעול�המאובחני� כאוטי

 בעוד שהשכיחות בעול� הייתה , ) מכלל הלידות0.47% (1:214המאובחני� באוטיז� באר% 
 80% עד �60%וכ,  מהמאובחני� ה� בני��80%מנתוני משרד הרווחה עולה שכ). 0.67% (�1:150כ

 . ר שכלי ברמות שונותמהלוקי� באוטיז� לוקי� ג� בפיגו

משרד ; משרד הרווחה: על מת� השירותי� לאוטיסטי� מופקדי� כמה גופי� ממשלתיי� .2
ראו פירוט ) ( המשרדי��להל� (ומשרד החינו  ) ל" המל�להל� (המוסד לביטוח לאומי ; הבריאות

 ).להל�

לוקי� באוטיז� יצוי� שבאר% קיימי� עמותות וגופי� פרטיי� הפועלי� לקידו� זכויותיה� של ה
וחלק מהשירותי� שהמשרדי� האמורי� מעניקי� , ולשיפור השירותי� הניתני� לה� ולמשפחותיה�

 .לה� נית� באמצעות�

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול של משרדי 2011אוגוסט �בחודשי� פברואר .3
: ושאי� שנבדקוהנ. הרווחה והבריאות במת� שירותי� ללוקי� באוטיז� ואת טיב הטיפול בה�

המידע הקיי� על היק! אוכלוסייה זו ; התיאו� בי� המשרדי� העוסקי� בטיפול באוטיסטי�
הפעולות שנעשות לאיתור הלוקי� ; תהלי  ההכרה בלקות לצור  מת� השירותי�; בישראל
הבדיקה נעשתה . בחינת סל השירותי� הנית� בידי המשרדי� ודרכי הפיקוח על נתינתו; באוטיז�
,  לטיפול באד� ע� אוטיז� הפועל באג! לשירותי תקו� ונוער מנותק שבמשרד הרווחהבשירות

בדיקות . ובמחלקה לטיפול בילדי� אוטיסטי� הפועלת באג! לבריאות הנפש שבמשרד הבריאות
 במחלקה �במשרד הבריאות ; אביב והמרכז של משרד הרווחה�השלמה נעשו במחוז תל
באג! לפיקוח על קופות החולי� ושירותי , � לילד ולמתבגרבמחלקה לא, להתפתחות הילד ושיקומו

 באג! �ל "במל; בריאות נוספי� ואצל המרכזת הבכירה לתיאו� וארגו� באג! לבריאות הנפש
אצל האחראי על תחו� ילד נכה בלשכה הרפואית ובמחלקה לשירותי� מיוחדי� , גמלאות נכות

 . מנהלת האג! לחינו  מיוחדבמשרד החינו  אצל ; וגמלת ילד נכה בסני! ירושלי�

 

 

 ריכוז מער� הטיפול באוטיסטי�

 הוביל 1999עד שנת : מער  השירותי� לאוטיסטי� מפוצל בי� כמה משרדי� ממשלתיי� .1
וכ� , משרד הבריאות את הטיפול באוטיסטי� והציע לה� בעיקר אשפוז בבתי חולי� פסיכיאטרי�

�ה עברה האחריות להפעלת מסגרות הדיור החו%באותה שנ. ביתי�קיי� שמונה מסגרות לדיור חו%
 החל משרד הרווחה לתת לה� ג� שירותי� בקהילה כחלק 2002משנת . ביתי למשרד הרווחה

. �1958ח"מהטיפול הסוציאלי והסעד שמשרד זה מעניק לנזקקי� מכוח חוק שירותי הסעד התשי
 �ייחודיי� של כל שכבת גיל שירותי� אלו כוללי� התערבויות טיפוליות ושיקומיות לפי הצרכי� ה

ייעו% ותמיכה של עובדי� סוציאליי� במחלקות לשירותי� : בה�. מתבגרי� ובוגרי�, ילדי�
, ייעו% והדרכה במרכזי תמיכה במשפחה, ) לשכות הרווחה�להל� (חברתיי� שברשויות המקומיות 

 בבית המשפחה סומכי�, שיקומיות כמסגרת משלימה לאחר שעות הלימודי��מועדוניות טיפוליות
, ביתיות לשהות קצרה לצור  מת� מנוחה למשפחה�נופשוני� במסגרות חו%, ) מטפחי��להל� (

כמו כ� אחראי� משרדי הרווחה והבריאות להשמת פעוטות בעלי מוגבלות . חו% ביתי ותעסוקה�דיור

__________________ 

 .2006,  מדרי� למחלקות לשירותי רווחה�וכ	 טיפול באד� ע� אוטיז� ובני משפחתו , 14ראו הערה   15
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 חוק �� להל (�2000ס"התש,  במעונות יו� שיקומיי� לפי חוק מעונות יו� שיקומיי�16עד גיל שלוש
 ). מעונות יו� שיקומיי�

אחראי משרד החינו  , ) חוק החינו  המיוחד�להל�  (�1988ח"התשמ, בהתא� לחוק חינו  מיוחד
להשמת ילדי� מגיל שלוש עד עשרי� ואחת שיש לה� לקות משמעותית שבגינה מוגבלת יכולת� 

ני� ובבתי ספר לחינו  בג, ובה� ג� אוטיסטי�)  בעלי צרכי� מיוחדי��להל� (להתנהגות מסתגלת 
 . 17מיוחד

אחראי , ) חוק ביטוח בריאות ממלכתי�להל�  (�1994ד"בהתא� לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ
למת� שירותי אבחו� ) ח" קופו�להל� (משרד הבריאות באופ� ישיר או באמצעות קופות החולי� 

ובכפו! , שיקומיי�בהתא� לחוק זה וחוק מעונות יו� ; לצור  הכרה באד� כלוקה באוטיז�
להל�  (18להסדרי� שנקבעו בהודעה מוסכמת מטע� הצדדי� לעתירה שהוגשה לבית המשפט העליו�

משרד הבריאות אחראי למת� טיפולי� לילדי� הלוקי� באוטיז� עד גיל שבע , ) הודעה מוסכמת�
 בריאות  סל�להל� " (טיפול בריאותי מקד�"המכוני� ) ש" ש�להל� ( שעות שבועיות 14בהיק! של 

בהיק! של שלוש , ח"מקצועי באמצעות קופו�כמו כ� הוא אחראי למת� טיפול של צוות רב). מקד�
למעט ילדי� עד גיל שבע המממשי� את זכאות� לסל , 18ש לילדי� הלוקי� באוטיז� עד גיל "ש

 . משרד הבריאות אחראי ג� למת� שירותי אשפוז; )ח" סל קופו�להל� (בריאות מקד� 

 חוק הביטוח �להל�  (�1995ה"התשנ] נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי '  טבהתא� לפרק
ל לילדי� ולבוגרי� גמלאות נכות לפי התנאי� "והתקנות שהותקנו על פיו מעניק המל) הלאומי

 .שנקבעו ש�

פעילות יעילה של מער  השירותי� לאוטיסטי� מצריכה תיאו� ושיתו! פעולה מוסדר בי�  .2
התיאו� ביניה� הוא חיוני לאיתור ממדי אוכלוסיית . על מת� השירותי�המשרדי� המופקדי� 

ליבו� בעיות העולות , תכנו� וקביעת מדיניות טיפולית כוללת, מיפוי כולל של צרכיה, האוטיסטי�
סיעור מוחות והחלפת מידע תו  התווית פתרונות , ברצ! הטיפולי שבאחריות המשרדי� השוני�

 . זמנית בידי כל נותני השירותי��ומצו בווגיבוש החלטות משותפות שיא

 הועלה הצור  בראייה כוללת 2000,20באוקטובר , 19בדוח שהכי� צוות לתכנו� שירותי� לאוטיסטי�
בדוח צוי� שיש להכי� תכנית של מער  השירותי� ).  דוח אשלי��להל� (של הטיפול באוטיסטי� 

ה� תכניות טיפול אינדיבידואליות תו  ולכלול ב,  ללוקי� באוטיז� במש  כל ימי חייה�ושיינתנ
ולהציע לה� תמיכה רגשית , כמו כ� יש לספק למשפחת� הדרכה ומידע; הכנסת שינויי� במש  הזמ�

כ� הומל% לבחו� את השירותי� ג� מנקודת המבט של יכולת ההסתגלות והקבלה של . בקהילה
משרדי קבוע לבירור �י�בדוח זה הומל% ג� למנות צוות ב. הקהילה ולפתח תכניות לשלב� בה

 . לצור  תיאו� ושיתו! פעולה, הנושאי� המשותפי�

__________________ 

16   � הוא � לחוק מעונות יו� שיקומיי� קובע שא� מלאו לפעוט שלוש שני� במהל� שנת הלימודי� 2סעי
 .עו	 יו� שיקומי עד סיו� שנת הלימודי�יכול לשהות במ

 . בדיקת משרד מבקר המדינה לא כללה את טיפולו של משרד החינו� בלוקי� באוטיז�  17
בעקבות ההודעה המוסכמת נמחקה . '˘¯ ‰·¯ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰˙ÂÓÚ‰ 'Á‡Â ˙Â‡È � 8377/05' "בג  18

 .העתירה

משרדית להיערכות מחודשת של �י ועדה בי	 במסגרת דיונ1999 צוות שהוחלט על הקמתו באוקטובר   19
 .הטיפול באוטיסטי� שפעלה אז

 העמותה לתכנו	 ולפיתוח שירותי� לילדי� �אשלי� , ח הצוות לתכנו	 שירותי� לאוטיסטי� בישראל"דו  20
 .2000, ובני נוער בסיכו	 ומשפחותיה�



 62דוח שנתי  914

 ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÓ˘ ÛÂ‚ ÔÈ‡ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ ÏÂˆÈÙ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰ÏÚÂ‰
ÌÈËÒÈËÂ‡· ,ÔÈ· ˙ÂÂˆ Ì˜Â‰ ‡Ï Û‡Â- ÈÙÎ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ¯Â¯È·Ï ÚÂ·˜ È„¯˘Ó

ÌÈÏ˘‡ ÁÂ„ ıÈÏÓ‰˘ .ÂÙ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó Í¯ÚÓ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ˙ÏÂÎÈ· ˙Ó‚
Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÏÂ ÌÈËÒÈËÂ‡Ï Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â˙ÂÎÈ‡·Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ . ˜ÒÂÚ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ

Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ‡˘Â�· , ÌÈ˜ÂÏ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÊÎ¯Ó˘ ÛÂ‚ ÔÈ‡ Í‡
ÔÈ· ˙Â�Â¯˙Ù ˘·‚Ï È„Î ˙È�ÏÏÂÎÂ ‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�·Â ÌÊÈËÂ‡·- ÌÈÈÓÂÁ˙

È˜ÓÌÈÙ . 

הצור  בקבלת החלטה שתהיה מוסכמת על המשרדי� הפועלי� בתחו� עלה למשל בנוגע להלי  
ל משרד הבריאות דאז כללי� בעניי� וקבע " פרס� מנכ2007ביוני . האבחו� של הלוקי� באוטיז�

אשר לכללי� (שרק דוחות אבחו� שיעמדו בכללי� אלו יהיו קבילי� במוסדות המדינה הרלוונטיי� 
בעוד : זמנית בידי כל המשרדי��ואול� ההלי  לא אומ% בו).  ראו להל��� להלי  האבחו� הנוגעי
יותר משנה , 2008אימ% אותו משרד הרווחה באוגוסט , 2007ל אימ% את ההלי  כבר ביולי "שהמל

למעלה משנתיי� ממועד פרסומו , 2010ואילו משרד החינו  אימ% אותו רק בשנת , לאחר פרסומו
 ). ההכרה בלקות לצור  קבלת שירותי� ראו להל�בנוגע להלי (

ואול� . משרדית לטיפול בילדי� בספקטרו� האוטיסטי�יצוי� שמשרד הבריאות מקיי� ועדה בי�
הוועדה עסקה בעיקר בנושאי� מקצועיי� שבאחריותו של משרד הבריאות כמו קביעת אמות מידה 

. ל" המל�למשל , חו� מיוצגי� בהוא! לא כל המשרדי� הפועלי� בת, למת� סל הבריאות המקד�
 .כמו כ� לא גובשה הסכמה בי� כל אות� משרדי� שהחלטות ועדה זו יאומצו בידי כול�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ˘ ÛÂ‚ ˙Â�ÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ· .¯·„‰ ‰˘Ú� ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ,˙Â¯·„È‰ ÌÂ¯ÂÙ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ,

 ÔÈÚÓ"˘ÏÂ‚Ú ÔÁÏÂ" ,‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÚÂ·˜ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙È Â·˘ ,
ÌÈ„ÈÁ‡ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ÂÈÏÚ ÂÈ„È˜Ù˙ ¯‡˘ ÔÈ·˘ , ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· Ì‡˙Ï
Â¯˜Ó‰ ˙Ó¯· ˙‡Ê ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙Ú· ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏÂ . 

ה שמתקיימי� קשרי עבודה  מסר משרד הרווחה למשרד מבקר המדינ2011בתשובתו מנובמבר 
 2011בעקבות הביקורת פנה בנובמבר , ע� זאת. רבי� ומגווני� בי� המשרדי� המטפלי� בנושא

לי� של המשרדי� המעורבי� לקיי� דיוני� על בסיס קבוע במתכונת "ל המשרד והציע למנכ"מנכ
ה בהידוק  הביעו תמיכ2011ל בתשובותיה� מנובמבר "ג� משרד החינו  והמל. של שולח� עגול

ל שלדעתו היה ראוי יותר להקי� "ע� זאת ציי� המל; שיתו! הפעולה בפורו� של שולח� עגול
 2011בתשובתו מנובמבר . ללא הבחנה בי� המחלות השונות, "רשות כוללת לטיפול בילד ע� נכות"

משרדית �מסר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה שהוא רואה חשיבות בתיאו� פעילות בי�
 וציי� שלוועדה שבה משתתפי� נציגי משרדי הרווחה והחינו  שהוא מקיי� יצר! ג� את ,בנושא

 .ל"נציג המל

 Ï˘ ˙Â·È˘Á· ÌÈ¯ÈÎÓ ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ· ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ Í¯·Ï ˘È
ÚÂ·˜ Û˙Â˘Ó ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰·Â Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˜Â„È‰ . „¯˘Ó˘ „Ú˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÎÈÙÏ

 ÛÂ‚ ‰�ÓÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ì„˜‰· ÂÓ˘ÈÈÂ ÂˆÓ‡È Ì‰ ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ˘
Î�Ó ˙Úˆ‰ ˙‡"ÏÂ‚Ú ÔÁÏÂ˘ Ï˘ ˙�ÂÎ˙Ó· ÚÂ·˜ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈ�ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï .

Î�Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÛÂ‚Ï Ú‚Â�· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÓÎÒ‰ÏÂ ˙Â�·‰Ï ÂÚÈ‚È ÌÈ„¯˘Ó‰ Ì˙Â‡ Ï˘ ÌÈÏ
ÏÂ‚Ú ÔÁÏÂ˘ Ï˘ ˙�ÂÎ˙Ó· ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙‡ ÊÎ¯ÈÂ Ï‰�È˘ ,È Â·Â ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÈ�È„Ó‰ Â˘·Â‚

ÌÂÁ˙· ,ÈÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯· ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂÈÚ·‰ Â�·ÂÏÈÂ. 



 915 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

  הלוקה באוטיז� באר�ההיעדר נתוני� על ממדי האוכלוסיי

תנאי בסיסי החיוני לכל תהלי  של תכנו� ותקצוב מסודר וכ  ג� בתחו� הטיפול באוטיסטי� הוא 
ויי� לתרו� לייעול ולשיפור ההיערכות של איסו! מרוכז ושיטתי של נתוני� עדכניי� ואמיני� שעש

 .כל הגופי� העוסקי� בתחו�

ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÊÎ¯Ó‰ „Á‡ ÌÈ�Â˙� ¯‚‡Ó Ï‡¯˘È· ÔÈ‡˘ ‰ÏÚÂ‰ , ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÔÈ‡Â
ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ Û˜È‰‰ ÏÚ ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ�Â˙� ‰�È„Ó· ÔÂËÏ˘‰ ; ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ�Â˙� ˜¯ ÌÈÓÈÈ˜

ÌÈÎÓ˙ÒÓ‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÈÊÎ¯Ó Ì˙Â‡˘ÌÈËÒÈËÂ‡Ï ÌÈ˜È�ÚÓ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ  .
ÍÎ ÏÚ Ì‚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ˘È ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎÏ ‡Ï˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â. 

כדי לקבל ממשרד הרווחה שירותי� ייעודיי� לאוטיסטי� נדרש הנזקק לעבור הלי  שיקנה לו  .1
ו  בני אד� שהוכר6,718 היו רשומי� במשרד הרווחה 2011ביוני . את הכרת המשרד כלוקה באוטיז�

  21 עד 4.5בני ) �66%כ (4,421,  שני�4.5מה� עד גיל ) �9%כ (642. על ידו כלוקי� באוטיז�

, אביב והמרכז�מכלל המוכרי� היו ממחוז תל) 55% (3,696. 21בוגרי� מעל גיל ) �25%כ (�1,655וכ
ו כמ. ממחוז הדרו�) 8% (�514ממחוז חיפה והצפו� ו) 18% (1,198, ממחוז ירושלי�) 19% (1,310

 גדל מספר האוטיסטי� שהוכרו על ידו 2003�2008כ� עלה מנתוני משרד הרווחה כי בעוד שבשני� 
 . לשנה�800 גדל מספר� בכ2009�2010הרי שבשני� ,  איש לשנה�600�700בכ

 עולה כי בשנת הלימודי� 2011מנתוני משרד החינו  כפי שנמסרו למשרד מבקר המדינה ביוני  .2
 ילדי� שהלקות שהנחתה את ההחלטה 6,099דו בגני� ובבתי הספר למ) 2010�2011(א "התשע

 מה� היו בגני� ) 22% (1,354. בנוגע למקו� השמת� במסגרות משרד החינו  הייתה אוטיז�

מילדי הג� הושמו בגני� לחינו  מיוחד המיועדי� ) 1,222 (�90%כ. בבתי הספר) 78% (�4,745ו
מהילדי� בגיל ) 3,293 (69%; הושמו בגני� רגילי�) 132 (�10%ו, ) גני תקשורת�להל� (לאוטיסטי� 

או בכיתות לחינו  מיוחד שיועדו לאוטיסטי� שפעלו , בית הספר הושמו בבתי ספר לחינו  מיוחד
 .שולבו בבתי ספר רגילי�) 1,452 (�31%ו, בבתי ספר רגילי�

ÂÏ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó Ì�È‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙�˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â ÌÈ˜
Ú˘˙‰ ˙�˘· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â¯‚ÒÓ· Â„ÓÏ˘ ÌÊÈËÂ‡·"‡ . ÌÈ�Â˙� ÂÈ„È· ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê

 ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˜ÏÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· Âˆ·Â˘˘ ÌÈËÒÈËÂ‡ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ)¯Â‚ÈÙ Ï˘ÓÏ( , Ì‡˙‰·
ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰Ó˘‰‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰Ï. 

3. ÏÓ‰ È�Â˙�Ó" ÏÈ¯Ù‡Ï Ï2011˘ ‰ÏÚ -6,163 ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈ 18 ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰  ‰Î� „ÏÈ ˙ÏÓ‚Ï
ÏÓ‰Ó"ÌÊÈËÂ‡ Ï˘· Ï .ÏÓ‰ È„È· ÔÈ‡˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â" ÌÈ˜ÂÏ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ�Â˙� Ï

 È�· ÌÊÈËÂ‡·18˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ� ˙ÏÓ‚Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ‰ÏÚÓÂ  , Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó·˘ ÌÂ˘Ó
ÏÓ‰"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÎÊÓ Ì˙Â‡ Ï„·Ó‰ ÔÂÈˆ ÔÈ‡ Ï. 

בספר "ד מבקר המדינה של מסר בתשובתו למשר" המל� ומעלה 18אשר להיעדר נתוני� על בני 
זאת משו� שהספר ד� בהפרעות . ולדעתו א! אי� צור  בכ ,  לא קיי� סעי! אוטיז�21"המבחני�

והנכות נקבעת לפי נכות תפקודית , דהיינו א! לא באוטיז�, נפשיות בכלל� ולא בתסמונות השונות

__________________ 

הנקבע בהתא� , של תובעספר המבחני� הוא רשימה שנועדה להנחות בקביעת אחוז הנכות הרפואית   21
לאחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויי� והפגימות אשר ברשימת הליקויי� המפורטי� במבחני� 

�ז"התשט, )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(של התוספת לתקנות הביטוח הלאומי ' ד�ו' שבחלקי� א
1956. 
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ז נתוני� בנוגע מאיד  הוסי! שאי� עוררי� על חשיבותו של מאגר מידע שירכ. ולא על פי מחלה
  .במשרד הרווחה לדעתו מ� הראוי שהמידע ירוכז במשרד הבריאות או, ואול�, ללוקי� באוטיז�

ÏÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ�Â˙� Ì‚ ÊÎ¯Ï Í¯„‰ ˙‡ ‡ˆÓÈ Ï
 È�· ÏÚ18¯˙ÂÈ ÌÈ¯‚Â·Â  , ÌÈ�Â˙�‰ ¯‚‡Ó ˙ÈÈ�·Ï Ì‚ ÂÏÏ‰ ÌÈ�Â˙�· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ È„Î

‰Â˙˜È„·ÏÂ ÌÈËÒÈËÂ‡‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÏÎ Ï˘ ÊÎÂ¯Ó. 

תו  דאגה (הועלה שהגופי� המעורבי� בטיפול באוטיסטי� לא הסדירו העברת נתוני� הדדית 
כדי לאפשר לכל גו! להיער  באופ� , הנוגעת לאוכלוסיית המטופלי� שלה�) לשמירה על הפרטיות

שנתי שוט! ממשרד החינו  למשרד כ  למשל לא נקבע הסדר להעברת דיווח . יעיל לטיפול בה�
כדי שמשרד הרווחה יוכל , הרווחה בנוגע לבני נוער אוטיסטי� העומדי� לסיי� את לימודיה�

כמו כ� לא הוסדרה העברת נתוני� מסודרת ממשרד הרווחה . להיער  כראוי לקליטת� בקהילה
ולעבור למסגרות למשרד החינו  בנוגע לפעוטות העומדי� לסיי� שהות במעונות יו� שיקומיי� 

 לא העביר משרד החינו  למשרד הבריאות 2011עד מועד סיו� הביקורת באוגוסט . משרד החינו 
א! שהתבקש לעשות זאת על ידי המחלקה לטיפול בילדי� אוטיסטי� , רשימה של כל גני התקשורת

 . לצור  ההיערכות לבקרה עליה�, 2009שבמשרד הבריאות עוד בספטמבר 

 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי החובה לעקוב אחר מעבר הילדי� ולתאמו משרד הרווחה מסר
הגני� ובתי הספר מוטלת על הרשויות המקומיות באמצעות , ע� המסגרות של מעונות היו�

ואול� משרד החינו  מסר בתשובתו כי הוא מסכי� בהחלט .  חינו  ורווחה�המחלקות הרלוונטיות 
" מעברי�"יעת הנחיות ברורות שיאפשרו מעבר נתוני� בצמתי שיש לייעל את התהלי  ולפעול לקב

בעיקר במעבר שבי� המוסדות שבאחריות משרד הרווחה למוסדות שבאחריות , של התלמידי�
 כדי לאפשר היערכות למת� �זאת ). מעבר ממעונות יו� שיקומיי� לגני� טיפוליי�(משרד החינו  

משרד החינו  הוסי! .  יעילות� והתאמת� לילדי�,שמירה על רצ! השירותי�, השירותי� בעוד מועד
 . הוא העביר את כל הנתוני� שביקש משרד הבריאות, 2011כי עד מועד תשובתו בנובמבר 

È‡Â ÌÈËÒÈËÂ‡‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈÙÈ˜Ó ÌÈ�Â˙� ¯„ÚÈ‰- ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ¯„Ò‰ Ï˘ ÌÓÂÈ˜
¯ÚÈ‰Ï ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· Ì‚ÂÙ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ�Â˙� ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· Í

˙˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˘‡¯Ó Ô�Î˙ÏÂ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï- ÛÂ‚‰ ÏÚ 
ÏÈ·ÂÓ‰ ,ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È· Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó È„È· Ú·˜ÈÈ˘ , ÌÈ˜‰Ï

ı¯‡· ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÊÎ¯È˘ ÌÈ�Â˙� ¯‚‡Ó , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ê‡ „Ú Í‡
ÚÙÈ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰˘‰ÊÎ ÌÈ�Â˙� ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ï ÂÏ , ÏÎÂÈ „¯˘Ó ÏÎ˘ È„Î

Ì‰Ï È‡¯Á‡ ‡Â‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ÈÂ‡¯Î Í¯ÚÈ‰Ï. 

 

 

 הכרה בלקות בידי המשרדי� המטפלי� לצור� קבלת שירותי� 

אילו חוות דעת של , על פי הנחיות פנימיות משלו, בעבר קבע כל אחד מהמשרדי� המטפלי� .1
ל משרד " מינה מנכ2005ביוני . ד� לוקה באוטיז�אנשי מקצוע דרושות כדי להכיר בכ  שא

 המחלקה �להל� (הבריאות דאז ועדה בראשות מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו 
, בי� היתר, והיא דנה, במשרד הבריאות שכללה אנשי מקצוע בתחו� האוטיז�) להתפתחות הילד

ל נוהל מנחה בנוגע "פרס� המנכ, בעקבות המלצות הוועדה, 2007ביוני . באבחו� הפרעת תקשורת זו



 917 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

ל " חוזר מנכ�להל�  (22)"הספקטרו� האוטיסטי (PDDאבחו� ילדי� הסובלי� מאוטיז� "להלי  
נוהל זה קובע כי לצור  אבחו� הלקות על המאובח� לעבור ה� אבחו� ). 2007משרד הבריאות מיוני 

אבחני� להשתמש בכלי על המ; )שכישוריה� מפורטי� בנוהל(של רופא וה� אבחו� של פסיכולוג 
).  אבחו� משולב�להל� (ועליה� להיות מותאמי� לגילו של המאובח� , אבחו� המקובלי� בתחו� זה

כ� נקבע שרק דוח אבחו� שיעמוד בתנאי� אלו יהיה קביל במוסדות המדינה הרלוונטיי� לצור  
רק הד� במשרד אשר לגור� המבצע את האבחו� ראו להל� בפ. (הענקת זכויות המגיעות לאוטיסטי�

 ).הבריאות

בשל קשיי� ובעיות שהתעוררו בהפעלת האבחו� המשולב והיו עלולי� לפגוע ברציפות ובאיכות 
לפיה� כל מי .  הבהרות נוספות2010הוציא משרד הבריאות ביוני ובנובמבר , של הסיוע למטופלי�

, חייב באבחו� משולב אינו � 2007ל משרד הבריאות מיוני "שאבחונו התקבל לפני פרסו� חוזר מנכ
, כמו כ� במקרי� שבה� נדרש אבחו� חוזר; ונית� להסתפק באבחו� שנעשה בידי בעל מקצוע אחד

ונית� להסתפק באבחו� של רופא , אי� לחייב אבחו� של פסיכולוג, למשל בהערכות תקופתיות
 .שכישוריו פורטו בהבהרה

2. ÊÈËÂ‡· ‰˜ÂÏÎ ÔÁ·Â‡˘ ÈÓ ÏÎ ˘¯„� ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ Ì) ÔÂÁ·‡‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï
·ÏÂ˘Ó‰ ( Â˙Â‡ È„È· ˙Â˜Ï· ‰¯Î‰Â ÔÂÁ·‡‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ¯Â˘È‡ Ï˘ ÍÈÏ‰ „¯˘Ó ÏÎ· ¯Â·ÚÏ

 „¯Ù�· „¯˘Ó) ÔÏ‰Ï-‰¯Î‰ ( , ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ¯„Ò‰ ÂÚ·˜� Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ËÚÓÏ
 ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(Â�ÈÈ‰„ ,‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó˘ Û‡ ÏÚ ,ÏÓ‰Â ˙Â‡È¯·‰"Ï , ÌÈ¯ÈÎÓ

ËÂ‡· ‰˜ÂÏ·Î�Ó Ú·˜˘ ·ÏÂ˘Ó‰ ÔÂÁ·‡‰ ÍÓÒ ÏÚ ÌÊÈ"˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï , ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì‰
 ‰¯Î‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ï È„Î „¯Ù�· „¯˘Ó ÏÎÏ ˙Â�ÙÏÂ ÌÓˆÚ ˙‡ ÁÈ¯Ë‰Ï Â˙ÁÙ˘ÓÂ ˜˜Ê�‰

˙Â˜Ï· . ·ÏÂ˘Ó‰ ÔÂÁ·‡‰ ÈÎÓÒÓ· ÌÈ˜Ù˙ÒÓ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó˘ „ÂÚ·˘ ÔÈÈˆÏ ˘È
‰¯Î‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ó‰ È�ÈÏ˜ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ Â˙�ÈÁ·Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ÌÓÚËÓ ˙Â˜Ï·  ,ÏÓ‰" Ï- 

 ÌÊÈËÂ‡‰ Ûˆ¯ ÏÚ ‡È‰ ˙Â˜Ï‰˘ ÚÈ·ˆÓ ‡Â‰˘ Â‡ ¯Â¯· Â�È‡ ÔÂÁ·‡‰˘ ÌÈ¯˜Ó·- ˙‡ ÔÓÊÓ 
ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂÂÏ ÔÁ·Â‡Ó‰ , ‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ‰· ¯ÈÎ‰Ï È„Î) ‰¯Î‰ ÏÏÂÎ

˙È�ÓÊ .( 

 מה יצוי� שהמשרדי� השוני� הגיעו להסדרי� חלקיי� בנוגע להלי  ההכרה שאמורי� להקל במידת
 : על חלק מהפוני�

)‡(  ÌÚËÓ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒÏ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰�˙Ó‰‰ ÔÓÊ ˙‡ ¯ˆ˜ÏÂ ÏÚÈÈ˙‰Ï È„Î
 ËÒÂ‚Â‡· ¯„Ò‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÂÚÈ‚‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó2008 . „¯˘Ó ÂÈÙÏ

ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ· ÂËÏ˜�˘ ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ‰ ˙ÂËÂÚÙÏ ¯˘‡Ó ˙Â‡È¯·‰ , ˙Â‡È¯· ÏÒ
�˘ ‰¯Î‰‰ ÍÓÒ ÏÚ Ì„˜Ó‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ì‰Ï Ô˙ .ÌÏÂ‡Â ,ÍÂÙ‰ ¯„Ò‰ ‰˘Ú� ‡Ï˘ ‰ÏÚÂ‰ ,

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÛÒÂ� ‰¯Î‰ ÍÈÏ‰ ¯Â·ÚÏ ˘¯„� ˜˜Ê�‰Â , „¯˘Ó· ‰¯Î‰ Ï·È˜ Ì‡ Ì‚
˙Â‡È¯·‰ . ÌÈ�‚· ÂËÏ˜�˘ ÌÈËÒÈËÂ‡˘ ¯‰·Â‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓ·˘ ‰ÏÚ „ÂÚ

ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ· ÔÎÏ Ì„Â˜ Â‰˘ ‡ÏÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ , ÌÈ˘¯„� ÍÈÏ‰ ¯Â·ÚÏ
Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ Ï·˜Ï È„Î ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ÛÒÂ� ‰¯Î‰ . 

 בי� משרד 2010נעשה מסו! שנת , ) ההסדר החדש�להל� (המצוי בשלב ניסויי , הסדר אחר )ב(
 השמת פעוט הלוקה באוטיז� במעו� יו� �בהתא� לחוק מעונות יו� שיקומיי� . ל"הרווחה למל

 �על פי ההסדר האמור . ל"מהמל) �" גמלת ילד�להל� (לד נכה שיקומי מחייבת אישור זכאות לגמלת י
במקו� לפנות בנפרד לשני הגופי� מוצע לפוני� למשרד הרווחה לצר! למסמכי� שה� מגישי� 

__________________ 

24.6.07� מ13/07' ל משרד הבריאות מס"חוזר מנכ  22. 
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בסיו� הלי  ההכרה יעביר משרד . ל"� מהמל"בלשכות הרווחה ג� טופס תביעה לקבלת גמלת ילד
, �"שור ההכרה וטופס התביעה לגמלת ילדובכלל� אי, הרווחה את המסמכי� שעליה� הסתמ 

וסני! זה יטפל בעניי� ויעביר לפוני� את ההחלטה בדבר , ל"לבדיקה בסני! ירושלי� של המל
לא נעשה הסדר הפו  שימנע פנייה נפרדת למשרד הרווחה , ואול�. ל"� מהמל"הזכאות לגמלת ילד

 .�"ל ואושרה לו גמלת ילד"ממי שפנה למל

� ללא זימונו של הילד "דר זה תתקבל ההחלטה על הזכאות לגמלת ילדיש לציי� שבהתא� להס
ל יקבע שאי� אפשרות לקבל החלטה "למעט מקרי� שבה� רופא המל(ל "לוועדה רפואית של המל

 ). ללא נוכחות הילד

ל בנוגע " בסני! ירושלי� של המל2011בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בתחילת אוגוסט 
, בכל המקרי�.  תיקי��40אותו מועד הועברו לטיפולו של הסני! כלהסדר החדש הועלה שעד 

וההחלטה התקבלה בלי שהילדי� זומנו , �"אושרה לילדי� זכאות לגמלת ילד, 23למעט מקרה אחד
ממסמכי� שנמסרו למשרד מבקר המדינה ומהסבריה של מנהלת המחלקה . לוועדה רפואית

 כי ממועד הגעת המסמכי� לסני! ירושלי� ועד ,לשירותי� מיוחדי� וגמלת ילד נכה בסני! זה עלה
� להורי הילדי� חולפי� שבוע "ל ושליחת האישור לגמלת ילד"קליטת אישור התשלו� במחשב המל

בעוד שבהלי  הרגיל נמש  הטיפול בסני! כשלושה שבועות וא! למעלה מזה במקרי� , עד שבועיי�
 . אבחו� נוס! של פסיכולוגכגו�, ל תדרוש בדיקה נוספת"שהוועדה הרפואית מטע� המל

 ¯·Óˆ„·2010 Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· ˘„Á‰ ¯„Ò‰‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯·„ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù 
 ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÌÈ�ÂÎÓÂ ‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÎ˘Ï Ì‰·Â ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‡˘Â�· ¯ÊÂÁ ıÈÙ‰ Û‡Â „¯˘Ó‰

„ÏÈ‰ .˙‡Ê ÌÚ , ËÒÂ‚Â‡ „Ú ¯‡Â�ÈÓ˘ ‰ÏÂÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È�Â˙�Ó2011 ˙Â„ÚÂÂ· Â�Â„� 
ÁÓ‰ ‰Ó˘‰‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÊÂ196ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ· ˙ÂËÂÚÙ ˙Ó˘‰Ï ˙ÂÈ�Ù  .

ÔÂÚÓÏ ÔÂÚÓÓ ‰¯·Ú‰Ï ‰˘˜· Ï˘· ÔËÂÚÈÓ ,˙Â˘„Á ˙ÂÓ˘‰ ÂÈ‰ Ô˙È·¯Ó Í‡ . ˙ÂÁÙ˘Ó‰
˘„Á‰ ¯„Ò‰· ¯ÊÚÈ‰Ï ÂÏÎÈ Â�Ù˘ , ˜¯ ¯ÂÓ‡Î Í‡40˙‡Ê ÂÏˆÈ� ˙ÂÁÙ˘Ó  . ËÚÂÓ‰ ÂÏÂˆÈ�

ÏÓ‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ¯„Ò‰‰ Ï˘" Ï ÏÏÎ ·¯˜· ÂÓÂÒ¯Ù ˙·Á¯‰Ï ÂÏÚÙÈ
ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰‰ . 

ÌÈ¯„Ò‰ ÂÓÊÈ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ Í¯·Ï ˘È ,ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÏÂ , È�·Â ÌÈ˜˜Ê�‰ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î
Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó .ÌÏÂ‡Â ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯Î‰Ï Ú‚Â�· ‰ËÏÁ‰‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

„Á‡ ÌÎÒÂÓ ÛÂ‚ È„È· ‰˘ÚÈ˙ ˙Â˜Ï· ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎ· ‰Ù˜˙ ‰È‰˙ Â˙ËÏÁ‰Â , ‡È‰Â
Â· ÌÈ„¯˘Ó Ì˙Â‡ ÏÎÓ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜· ‰¯Î‰‰ Ï·˜Ó ˙‡ ‰ÎÊ˙-˙È�ÓÊ . ÂÊ ‰„ÓÚ

 ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ ˘È ‰ÈÙÏ˘ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÌÂÁ˙· ˙Ï·Â˜Ó‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ
 ˙Á‡ ˘‚ÙÓ ˙„Â˜�·-" ONE STOP SHOP"24 ,¯Â·ÈˆÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î . 

הלי  בחינת המסמכי� , לדבריו. ג משרד הרווחה מההמלצהבתשובתו למשרד מבקר המדינה הסתיי
. ואינו גור� טרחה לנזקק ולמשפחתו, המוודא עמידה בסטנדרטי� של משרד הבריאות הוא קצר

משרד הבריאות מסר בתשובתו שבמקרי� שהילד עבר הלי  אישור זכאות במשרד הבריאות הוא 
משרד הבריאות .  בלקותו של הילדהמלי% למשרד החינו  לאמ% את ההכרה של משרד הבריאות

ל " על המל�במקרי� שילד הוכר כלוקה באוטיז� בידי משרדי הרווחה או הבריאות , הוסי! שלדעתו
ל מסר בתשובתו כי אינו יכול להסתמ  על הכרה "המל .להכיר בלקות ללא קיו� הלי  נפרד מטעמו

והיא נעשית בידי פסיכולוג , שכ� מדובר בבדיקת מסמכי� בלבד, המתבצעת במשרד הרווחה כיו�

__________________ 

, )ילד נכה(כפי שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי " ילדו של מבוטח"תאי� להגדרה של שבו הילד לא ה  23
2010�ע"התש. 

„È˙�˘ ÁÂ  וכ	 123' עמ, "השירות לציבור"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„53 ·)2003 , ראו בעניי	 זה מבקר המדינה  24

 .1130' עמ, "היבטי� בעבודת הוועדות הרפואיות לקביעת זכויות נכי� "בפרק , )2010(· 60
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ל תמ  בהמלצה שלפיה תיעשה ההכרה בלוקה באוטיז� בידי גו! "המל, ע� זאת. ולא בידי רופא
 ומעלה 18א� כי ציי� שבתביעה לנכות כללית לבני , אחד שהחלטתו תשמש את כל המשרדי�

 .רפואיתולכ� התובע יידרש להופיע בפני ועדה , נבדקת ג� השפעת הליקוי על הכושר להשתכר

 ¯ˆ˜ ‡Â‰ ÌÈÈ˜Ó ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ÍÈÏ‰‰ Ì‡ Ì‚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï- Â·ÂÈÁ ÌˆÚ 
˙Á‡ ˘‚ÙÓ ˙„Â˜�· ÂÓÈÈ˜Ï Ô˙È�˘ „ÂÚ· „¯˘Ó ÏÎ· „¯Ù� ÍÈÏ‰ ¯Â·ÚÏ ˜˜Ê�‰ Ï˘ , ‡Â‰

‰Á¯Ë ¯„‚· .‡˘Â�· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ , ‰ˆÏÓ‰‰ ÔÎÂ
Â‚ È„È· ‰˘Ú˙ ˙Â˜Ï· ‰¯Î‰‰ ˙¯„Ò‰˘ „Á‡ ÌÎÒÂÓ Û-ÔÂÈ„Ï ÂÏÚÈ  , ÌÂ¯ÂÙ· ÂÓÎÂÒÈÂ Â�·ÂÏÈ

ÏÈÚÏ ¯ÎÊÂ‰˘ ÏÂ‚Ú ÔÁÏÂ˘ Ï˘. 

 

 

 פעולות לאיתור הלוקי� באוטיז�

 איתור מוקד� 

, אבחו� הלקות בגיל הר  והפעלת תכניות טיפוליות מגוונות באופ� אינטנסיבי מוקד� ככל האפשר
ברחבי האר% פועלות כאל! .  באוטיז�מגדילי� את הסיכויי� לשיפור ולמיצוי יכולותיו של הלוקה

המספקות שירותי� )  תחנות טיפת חלב או תחנות�להל� (תחנות שכונתיות לבריאות המשפחה 
תחנות אלה משמשות כתובת ראשונית לאיתור בעיות וליקויי� בשלב . בתחו� בריאות הציבור

בירושלי� , בריאותכמחצית� מופעלות ישירות בידי משרד ה. המוקד� ביותר של ההתפתחות הילד
 . ח"ובתל אביב ה� מופעלות בידי העיריות והשאר מופעלות בידי קופו

כדי לאתר , 25"חלב�נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בתחנות טיפות"משרד הבריאות הוציא 
לפי הנוהל מוזמ� הפעוט לביקורי� בתחנה מיד . ילדי� שיש לה� בעיות התפתחותיות כבר בגיל הר 

למת� חיסוני� ולביצוע בדיקות שונות , בנקודות זמ� קבועות שהוגדרו בו, ועד גיל ששלאחר הלידה 
 .בידי אחיות ורופאי� העובדי� בתחנות טיפת חלב, )שפורטו בנוהל(

מטרת הבדיקה לקיי� . בי� הבדיקות השונות כלולה ג� הערכת התפתחות הילד מלידתו ועד גיל שש
  איתור מוקד� של ילדי� שהתפתחות� אינה עומדת הערכה התפתחותית שיטתית ומובנית לצור

א� ,  כדי שנית� יהיה להפנות� לאבחו� ולהתערבות טיפולית�זאת . בקריטריוני� של בני גיל�
בתדרי  להערכת התפתחות הילד מפורטות ההנחיות של משרד . מוקד� ככל האפשר, תידרש

וה� , מצופות מהילד בכל גילוכ� מוצג לוח המפרט את הפעולות ה, הבריאות לביצוע הבדיקה
יוער שבדיקת ).  בדיקת סינו��להל� (אמורות לשמש אבני דר  לבחינת התפתחותו התקינה של הילד 

 . 2007הסינו� לפיה עבדו בעת הביקורת עודכנה לאחרונה בשנת 

ולא לקות ספציפית , יצוי� שבדיקת הסינו� נועדה לאתר בעיות התפתחותיות שונות בקרב כל הילדי�
במקרי� שהילד לא ביצע אחת או יותר מהמטלות המצופות ממנו והועלה צור  . גו� אוטיז�כ

ח להמש  הבדיקות "מפנה האחות בטיפת חלב את הילד לרופא המשפחה בקופו, להמשי  בבדיקות
א� יש צור  מפנה הרופא את המשפחה למכוני� להתפתחות הילד ). כגו� בדיקות ראייה ושמיעה(

לש� אבחו� הבעיה והמש  , )ראו להל� בפרק הד� במשרד הבריאות(ד הבריאות המוכרי� בידי משר
 .הטיפול בה

__________________ 
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 נמסר למשרד 2011לילד ולמתבגר במשרד הבריאות ביולי , בפגישה ע� מנהלת המחלקה לא�
מבקר המדינה כי אי� בידיה� נתוני� עדכניי� על מספר הביקורי� בתחנות טיפת חלב על פי חת  

 א  למיטב ידיעת� חלה ירידה בביקורי� של המשפחות בתחנות לאחר סיו� ,הגילי� של הילדי�
 . מת� החיסוני� לילדי� בסביבות גיל שנתיי�

 Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â˙È‡‰ ˙ÏÂÎÈ· ‰˘ÚÓÏ ˙Ú‚ÂÙ ·ÏÁ ˙ÙÈË ˙Â�Á˙· ÌÈ¯Â˜È·· ‰„È¯È‰˘ ÔÈÈˆÏ ˘È
·ÏÁ ˙ÙÈË ˙Â�Á˙ È„È· ˙ÂÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙ÂÈÚ· Ï˘ ,È‚ „Ú ÔÂ�ÈÒ‰ ˙Â˜È„· ˙‡ Úˆ·Ï ˙Â¯ÂÓ‡˘ Ï

˘˘ . ˙ËÈ˜� ÏÂ˜˘È˘ ÈÂ‡¯ ˙Â�Á˙Ï ‰È�Ù· ‰„È¯È‰ ˙Ó‚Ó ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯˙È‡˘Ó
Ô˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂ˜Ï Ï˘ Ì„˜ÂÓ ¯Â˙È‡ Ï˘ Â˙Â·È˘ÁÏ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ . 

כמו כ� עלה כי בעקבות העלייה במודעות למצבי התפתחות חריגי� ובה� הפרעות בתקשורת 
הצוות .  צוות שיעדכ� את בדיקת הסינו��2008הבריאות עוד במינה משרד , ובשפה וליקויי למידה

לילד , מהמחלקה להתפתחות הילד ומהמחלקה לא�, כלל נציגי� ממחלקת הסיעוד בבריאות הציבור
יותר משלוש  (2011ביולי , על א! שהצוות הגיע להסכמה בנוגע לעדכו� הנדרש, ואול�. ולמתבגר

א משרד הבריאות תדרי  חדש ומחייב ובו בדיקת הסינו� עדיי� לא הוצי) שני� לאחר שהצוות מונה
 .המעודכנת לאחיות של תחנות טיפת חלב

˙ÓÈÈ˜‰ ‰˜È„·‰ Ï˘ ˙ÏÏÎÂ˘Ó ‰Ò¯‚ ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ˙�Î„ÂÚÓ‰ ÔÂ�ÈÒ‰ ˙˜È„· , ÔÈÈ„Ú Ì‡ Ì‚Â
ÌÊÈËÂ‡ ÂÓÎ ˙ÈÙÈˆÙÒ ˙Â˜Ï ˙Â‰ÊÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ , ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ‰ÏÚÈ ‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ˙ÂÙˆÏ ˘È

Â˘˜˙ ˙ÂÈÚ· Ï˘ ¯Â˙È‡‰‰Ù˘Â ˙¯ . ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‰Á�È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·ÏÁ ˙ÙÈË ˙Â�Á˙· ˙�Î„ÂÚÓ‰ ÔÂ�ÈÒ‰ ˙˜È„·. 

משרד הבריאות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי קיימת בדיקת סינו� לשפה ותקשורת 
בבדיקת מדג� . לפעוטות בגיל שנתיי� ורבע במטרה לאתר פעוטות ע� ליקויי� בהתפתחות שפה

 מה� נבדקו �70% וכ26 מהילדי� במדג� היו מועמדי� לעבור את הבדיקה82% � 2008ידי ארצי ליל
 תחנות טיפת חלב עדיי� �כמו כ� ציי� משרד הבריאות שעל א! ירידה במספר הביקורי� . בפועל

בנוגע לבדיקת הסינו� .  כמקו� לצור  התייעצות בנוגע לבעיות התפתחותהמזוהות בקרב האוכלוסיי
הפעלת .  מסר שהכלי יעבור הלי  של מחשוב ויופעל בכל היחידות של טיפת חלבהמעודכנת הוא

. ותידרש תקופה של עד חצי שנה להטמעתו בקרב צוותי השטח בלשכות, �1.1.12הכלי תחל ב
משרד הבריאות הוסי! שבעקבות מחשוב ההלי  הוא יוכל לאמוד את שיעור הילדי� המופני� 

 .�לאבחו� בשל לקויי ההתפתחות השוני

 

 אבחו� �פעולות איתור באוכלוסיות שבה� קיי� תת

 ÌÈ�Á·Â‡Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ Ô‰·˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÓÈÈ˜˘ ÍÎÏ ÌÈÚ„ÂÓ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó
ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÓ ˜‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· ÍÂÓ� ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ‰‰)  ÔÏ‰Ï-˙˙ -ÔÂÁ·‡( , ¯Ê‚Ó‰ Ô‰·Â

È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó‰ ¯˜ÈÚ·Â È·¯Ú‰. 

 לקיומה של הלקות בקרב אוכלוסיות שונות ולאיתור מוקד� משרד הרווחה פועל להעלאת המודעות
 אגודה לאומית לילדי� �ט "באמצעות מרכזי תמיכה במשפחה שהוא מפעיל בשיתו! ע� אלו

__________________ 
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, בחיפה, בירושלי�, 27ברמת ג�: במועד הביקורת פעלו חמשה מרכזי�). ט" אלו�להל� (אוטיסטי� 
ויות ומת� הרצאות לאנשי מקצוע שיש לה� הפעילות כוללת העברת השתלמ. בכרמיאל ובבאר שבע

אחיות ועובדי , רופאי�, )ס" עו�להל� (עובדי� סוציאליי� : נגיעה לטיפול בלוקי� באוטיז� ובה�
כמו כ� הופצו פרוספקטי� שבה� פורטו תופעות התנהגותיות שנועדו להנחות ; מערכת החינו 

פרוספקטי� פורסמו בעברית ובערבית ה. הורי� באילו מקרי� כדאי לפנות לייעו% ולאבחו� מוקד�
מערכת החינו  , מכוני� להתפתחות הילד, תחנות טיפת חלב: והופצו במוקדי טיפול שוני� ובה�

פגישות של ועדות היגוי בהשתתפות נציגי� של , מפע� לפע�, כמו כ� מתקיימות. ולשכות רווחה
 .גופי� שוני� הפועלי� בתחו� לליבו� בעיות ותכנו� המש  הפעילות

 ציינה המפקחת המחוזית במחוז הדרו� של משרד 2011 במסמ  מיולי �אשר למגזר הבדואי 
 הלוקי� 16 ילדי� עד גיל 15הרווחה כי באותו מועד היו מוכרי� במחוז דרו� של משרד הרווחה רק 

וכשני שלישי� מה� צעירי� עד ,  איש�165,000א! כי אוכלוסיית הבדואי� בדרו� מנתה כ, באוטיז�
המפקחת המחוזית הוסיפה כי ייתכ� שהמספר הנמו  מאוד של הילדי� המוכרי� נובע . 19גיל 

ממחסור בכוח אד� ועומס יתר בתחנות טיפת חלב , הכרת סימניה�מחוסר מודעות ללקות ואי
הגעה למעקבי� בתחנות טיפת חלב פוגע א! �אי. ח שאינו משאיר די זמ� לאבחו� הראשוני"ובקופו

היא העלתה את האפשרות שרוב הילדי� שלא פנו . חר התפתחות הילדי�הוא ביכולת המעקב א
מטופלי� במסגרת השירות למפגר במשרד , למשרד הרווחה לצור  קבלת הכרה כלוקי� באוטיז�

 .  מהלוקי� באוטיז� לוקי� ג� בפיגור�80%משו� שכ, הרווחה

כדי , לפעול במשות!המפקחת המחוזית דווחה באותו מסמ  שבשנה האחרונה החלו גופי� שוני� 
, בי� היתר כונס פורו� לדיוני� בנושא שבו משתתפי� נציגי משרדי הרווחה. לשנות את פני הדברי�

ס המטפלי� במשפחות שיש "במחוז מתקיי� מפגש חודשי של עו; ט"הבריאות והחינו  ונציגי אלו
וזית יזמה ביקור המפקחת המח; לה� ילדי� הלוקי� באוטיז� לש� מיפוי צרכי� והצעת דרכי טיפול

כדי לקד� את הנושא ולעודד הורי� לפנות למשרד , במסגרות החינו  ביישובי המגזר הבדואי
כ� ציינה שהוכשר אח דובר . הרווחה לקבלת הכרה בלקות ולהסתייעות בשירותי� שמציע המשרד

 מסמכי יצוי� שעל פי. ערבית מטע� משרד הבריאות המסייע באיתור ראשוני של ילדי� בגני הילדי�
.  ילדי� הלוקי� באוטיז� במגזר הבדואי42משרד הבריאות אותרו בעקבות פועלו בשנה האחרונה 

 התקיי� במרכז הרפואי 2011המפקחת המחוזית של משרד הרווחה דיווחה שבאפריל 
באבחו� ובטיפול בילדי� ע� הפרעות , סוגיות באיתור" סורוקה יו� עיו� בנושא יהאוניברסיטא

 .שארגונו נעשה בשיתו! כמה גופי� ומשרדי�" יסטי באוכלוסיה הבדואית בנגבבספקטרו� האוט

˙˙ ÌÈÈ˜ ÈÎ ‰Î¯Ú‰‰ ˙Â·˜Ú·- ı¯Ó· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó· ÔÂÁ·‡2011 Ï˘ Â˙Â˘‡¯· 
Î�Ó"˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï , „¯˘Ó· ÌÈËÒÈËÂ‡ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈËÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰�Ó˘ ËÏÁÂ‰ Â·Â

ÔÂÁ·‡‰ È„ÓÓ ˙‡ ÔÁ·È˘ ¯˜Ò ÌÂÊÈ˙ ˙Â‡È¯·‰‰Ê ¯Ê‚Ó·  . ÏÈ¯Ù‡ Ú·˜� „ÚÈ ÍÈ¯‡˙Î2011 ,
 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡Â2011ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÂÈ·Ï˘· ˜¯ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ‰È‰  , ¯Á·� Ì¯ËÂ
‡˘Â�· Èˆ¯‡ ¯˜Ò Úˆ·È˘ Ì¯Â‚. 

 

 

 טיפולו של משרד הרווחה באוטיסטי� 

ל על הטיפול בלוקי� באוטיז� מופקד במשרד הרווחה השירות לטיפול באד� ע� אוטיז� שפוע
 השירות לטיפול באד� ע� אוטיז� או השירות �להל� (במסגרת האג! לשירותי תקו� ונוער מנותק 

__________________ 
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, תפקיד השירות להציע פתרונות ייחודי� לצורכיה� של האוטיסטי�). במשרד הרווחה או השירות
לספק לה� מגוו� רחב של שירותי� שיסייעו לה� להתפתח בהתא� ליכולת� ולאפשר לה� 

 . קיי� איכות חיי� נאותהולמשפחותיה� ל

, מפקחת ארצית,  נכללו במצבת כוח האד� של השירות מנהלת השירות2011במועד הביקורת ביוני 
 הוקצו חצאי משרות 28לעשר לשכות רווחה. שבע מפקחות מחוזיות ושלושה וחצי תקני� למזכירות

חה טופלו בשאר לשכות הרוו). כ חמישה תקני�"סה(ס ייעודיי� לטיפול באוטיסטי� "לעו
תקציב . ס המטפלי� באוכלוסיות אחרות כמו נכי� או בעלי פיגור שכלי"האוטיסטי� בידי עו

למימו� דיור ) ח" מיליו� ש�86כ( מהסכו� �73%כ, ח" מיליו� ש�118 עמד על כ2010השירות לשנת 
 .למימו� שירותי� בקהילה) ח" מיליו� ש�32כ (�27%ביתי וכ�חו%

, שבמסגרתו פועל השירות לטיפול באד� ע� אוטיז�, ו� ונוער מנותקיש לציי� שהאג! לשירותי תק
שיקו� ומניעה לעוברי חוק ולאוכלוסייה במצוקה , מופקד על מת� שירותי טיפול ופיקוח חברתי

אוכלוסייה המתקשה בתפקוד אישי : חינוכי במדינת ישראל�קשה הנמצאת בקצה הרצ! הטיפולי
תסמיני . ובסכנת התדרדרות לעבריינות וסטייה חברתיתוחברתי ונמצאת בתהליכי ניתוק חברתי 

 . הלוקי� באוטיז� אינ� דומי� למאפייני אוכלוסייה זו כלל וכלל

 ‰ÓÈ‡˙Ó ‰È�ÒÎ‡ ‡ˆÓÈ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò ÍÎÈÙÏ
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙ‚‡· ÌÈËÒÈËÂ‡· ÏÙËÓ‰ ˙Â¯È˘Ï ¯˙ÂÈ , ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÙËÓ‰

˜ÂÏ‰˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÎ�· ‰. 

משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שבעת הקמת השירות בח� המשרד היכ� 
 יצירת אבחנה ברורה בי� האוטיז� �האחד : להקי� את השירות על פי שני הקריטריוני� האלה

  איתור אג! שמבחינה מינהלית יוכל�והשני , י דרישת� של משפחות האוטיסטי�" זאת עפ�לפיגור 
ואול� בחלו! . ואג! התקו� ונוער מנותק נמצא כאג! המתאי� לכ , להקי� את השירות במהירות

 .בוח� המשרד שוב איזה אג! יתאי� יותר להמש  פעילותו של השירות, עשר שני� להקמתו

 

 סל שירותי�

יצוי� .  הקיימי� והחסרי�� מופו צורכי אוכלוסיית האוטיסטי� 2000בדוח אשלי� מאוקטובר 
 בדקו משרד הרווחה ונציגי עמותות וארגוני� שנית את השירותי� שהעניק משרד 2008נת שבש

תו  מיפוי הפערי� שנוצרו עקב הגידול באוכלוסיית , הרווחה לאוטיסטי� על פני רצ! הגילי�
�בתעסוקה ובדיור חו%, דוח זה הצביע על מחסור בעיקר בשירותי המטפח האישי; 29האוטיסטי�

 .ביתי

 הועלה כי סל 2011ומנתוני� שנמסרו לו ביוני , � משרד מבקר המדינה בשירותבבדיקה שקיי
ס בלשכות "ייעו% ותמיכה של עו: השירותי� שמשרד הרווחה מעניק ללוקי� באוטיז� כולל בעיקר

מטפח אישי ; ) פעלו חמישה מרכזי��2011ב(ייעו% והדרכה במרכזי תמיכה במשפחה ; הרווחה
סייעות לשילוב פעוטות הלוקי� באוטיז� ; ) אוטיסטי��3,030ית� ל הוא נ�2010ב(בבית המשפחה 

מועדוניות כמסגרת משלימה לאחר שעות ; ) פעוטות�24 ניתנו ל�2011ב(במעונות יו� רגילי� 
ביתיות לשהות � מסגרות חו%�נופשוני� ; ) ילדי��214 מועדוניות ל24 פעלו �2010ב(הלימודי� 

נכו� ליוני (מסגרות תעסוקה ; ) נזקקי��552 ניתנו ל�2010ב(קצרה לצור  מת� מנוחה למשפחה 
 �34 אוטיסטי� ב�744 נית� ל2011נכו� ליוני (ביתי �דיור חו%; ) אוטיסטי� בוגרי��696 ניתנו ל2011

__________________ 

 .אשדוד וירושלי�, חיפה, אביב�תל, ג	�רמת, לציו	�ראשו	, תקוה�פתח, נתניה, חולו	, י��בת  28
 . 14ראו הערה   29
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 פעוטות הלוקי� 323 הושמו 2011ביוני ).  נזקקי��16 ניתנה ל2010נכו� ליוני (ואומנה ) מסגרות
 �להל� (מרבית השירותי� ניתני� באמצעות עמותות וגופי� פרטיי� . �באוטיז� במעונות יו� שיקומיי

 ).גופי� מפעילי�

˜ÂÁ· ˙�‚ÂÚÓ ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ‰˘ „ÂÚ·˘ ÔÈÂˆÈ , ‰·ÂÁ ˜ÂÁ· ‰Ú·˜� ‡Ï
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯‡˘ ˙‡ ˙˙Ï ,·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÏ·‚ÓÏ Ì‡˙‰· ÌÈ�˙È� Ì‰Â . „¯˘Ó ‚‰Â� ÍÎ Ï˘·

ÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ¯˘‡Ï ‡Ï˘ ‰ÁÂÂ¯‰Â· Ì-˙È�ÓÊ . Ï˘ÓÏ- ÈÓÏ ˙È�Â„ÚÂÓ ¯˘‡Ó Â�È‡ ‡Â‰ 
ÍÙÈ‰ÏÂ È˘È‡ ÁÙËÓ Ï·˜Ó˘ .˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·˘ ‰ÏÚÂ‰ , ÏÚÂÙ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÏÏÎÏ ÛÂÙÎ·

„¯˘Ó‰ ,ÌÈ�ÂÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ ‰ÏÈ·‚‰ ‡Ï .
ÌÏÂ‡Â ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˙Â¯È˘ Á˙ÙÏÓ „¯˘Ó‰ Ú�Ó� .Ï˘ÓÏ ÍÎ ,Ï ˙Â˘˜·Ï ‰�Ú� ‡Ï ‡Â‰ ÁÂ˙Ù

 È�· ÌÈ¯‚Â·Ï Ì‚ ˙ÂÈ�Â„ÚÂÓ21¯˙ÂÈÂ  ,‰Ê ˙Â¯È˘ Ï˘ Â˙ÂˆÈÁ�· Â˙¯Î‰ Û¯Á ; ¯È·Ò‰ „¯˘Ó‰
 Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰Ï ˘Ó˘Ó ÌÈ¯È‚·‰ ÌÈËÒÈËÂ‡‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ

‰Î¯„‰ ˙Â·¯Ï ‰˜ÂÒÚ˙ ˙Â¯‚ÒÓ ,‰�ÂÂÎ‰ ,Ì‰È˙ÂÏÂÎÈ ÈÂˆÈÓÏ ÌÈÈ�ÂÈÁ Ì‰˘ ‰ÎÈÓ˙Â ÈÂÂÈÏ . 

למשרד מבקר המדינה כי השירות פועל במסגרת תקציב שנתי משרד הרווחה מסר בתשובתו 
בדיוני . בהתא� למגבלות התקציב ולסדרי עדיפויות הוא מתכנ� פיתוח שירותי� נוספי�. שהוקצה לו

שיקומיי� ותעסוקתיי� , התקציב ע� משרד האוצר הוצגו בעבר ויוצגו בעתיד פתרונות טיפוליי�
 .שנדרשי� בה� ג� מועדוניות לבוגרי�

 

 מעונות יו� שיקומיי�

והתקנות שהותקנו )  חוק מעונות יו� שיקומיי��להל�  (�2000ס"התש, חוק מעונות יו� שיקומיי�
מסגרת , ובה� ג� פעוטות הלוקי� באוטיז�, נועדו להבטיח לפעוטות בעלי מוגבלות, מכוחו

על ביצוע ). עו� מעו� יו� שיקומי או מ�להל� (טיפולית וחינוכית נאותה עד גיל שלוש , שיקומית
מימו� שהותו של פעוט הלוקה באוטיז� במעו� מתחלק בי� . החוק מופקדי� שרי הרווחה והבריאות

 משרד הרווחה מממ� את עלות אחזקת הפעוט במעו� הכוללת את עלות כוח האד� �שני המשרדי� 
ת סל ומשרד הבריאות מממ� את עלו, ) תערי! האחזקה במעו��להל� (הייעודי הנדרש להפעלתו 

חלק באופ� ישיר , )רפואי� פארה�להל� (הבריאות המקד� הכולל כוח אד� ממקצועות הבריאות 
 ).ראו להל� בפרק הד� במשרד הבריאות(ח "וחלק באמצעות קופו

משרד הרווחה יוז� את הקמת� ופתיחת� של מעונות היו� השיקומיי� לפי מספר הפניות להשמה 
כדי להסדיר את דרכי הפעלת� , עילי� לאחר שזכו במכרזהוא מתקשר בחוזה ע� הגופי� המפ. בה�

ההנחיות להלי  . ולהבטיח את איכות השירותי� הניתני� בה� בהתא� לתערי! האחזקה במעו�
אישור הזכאות למעו� יו� שיקומי והדרכי� למימוש הזכאות נקבעו בחוק מעונות יו� שיקומיי� 

 הרווחה המתפרסמי� בתקנו� לעבודה ל משרד"וכ� בהוראות מנכ, ובתקנות שהותקנו מכוחו
 ).ס" התע�להל� (סוציאלית 

מה� היו באחריות השירות לטיפול באד� ) 27% (24. 30 מעונות יו� שיקומיי��90 פעלו כ2011ביוני 
ממעונות אלה היה המעו� כולו מיועד ) 75% (�18כאשר ב, ע� אוטיז� שבמשרד הרווחה

 מעו� יו� �להל� ( לאוטיסטי� תעלו כיתות ייעודיוהמעונות האחרי� פ) 25%(לאוטיסטי� ובששת 
,  פעוטות הלוקי� באוטיז�323באותו מועד הושמו במעונות היו� השיקומיי� . 31)שיקומי ייעודי

__________________ 

ח בעבור מעונות יו� שיקומיי� " מיליו	 ש110�קו� במשרד הרווחה כ כלל תקציב אג� השי2011בשנת   30
תקציב זה . פיגור ואוטיז�, התקציב נועד לתת מענה לפעוטות הלוקי� בנכות). 062211תקנה תקציבית (

 ).ראו להל	(רפואי �אינו כולל את מימו	 כוח האד� הפארה
 .פעוטות בעלי נכויות אחרות למשל פיגור הושמו �במעונות היו� השיקומיי� האחרי� שאינ� ייעודיי  31
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האחרי� הושמו במעונות ) 3%(מה� הושמו במעונות יו� שיקומיי� ייעודיי� ותשעת ) 97% (314
). נכותי� מעו� יו� שיקומי רב�להל� (ת אחרות יו� שיקומיי� שבה� טופלו פעוטות בעלי מוגבלויו

 עמד תקציב אחזקת פעוטות הלוקי� באוטיז� במעונות היו� 2010על פי נתוני השירות לשנת 
 .ח"השיקומיי� על כעשרה מיליו� ש

1. ‰ Ó ˘ ‰  ˙ Â Ó Â ˜ Ó  ¯ „ Ú È  ההחלטה באיזה מעו� שיקומי יוש� פעוט מתקבלת בוועדת :‰
המפקחת הארצית של השירות במשרד .  של משרד הרווחה32ההשמה הפועלת בכל ארבעת המחוזות

הרווחה אחראית לכל הקשור בטיפול באוטיסטי� במעונות היו� השיקומיי� ובכלל זה ייזו� פתיחת 
 . מעונות יו� שיקומיי� ייעודיי�

˙¯„ÂÒÓ ‰ÓÈ˘¯ ˙Â¯È˘‰ ‰ËÓ È„È· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ˙È�Î„ÚÂ ‰‡ÏÓ
Ï‰ ˙ÂËÂÚÙ‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓÏ Â�È˙Ó‰˘ ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜Â . ÌÈ�Â˙� ¯„ÚÈ‰

 ˙ÁÈ˙Ù Ï˘ ÔÂ�Î˙·Â ÏÂ‰È�‰ ˙ÏÂÎÈ· Ì‚ÂÙ ˙Â¯È˘‰ ‰ËÓ· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ�Î„ÂÚÓ‰ ÌÈÊÎÂ¯Ó
ÁË˘· ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· ˙Â�ÂÚÓ. 

 È�ÂÈ·2011 ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï , ÌÈ�Â˙� ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰ ‰ÊÎÈ¯
‡˘Â�· .˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó ÔÂÚÓ· ËÂÚÙ ˙Ó˘‰Ï ˙ÂÎÊ‰˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ�

 ˜ÂÁ· ˙�‚ÂÚÓ ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ-˙ÂÓÂ˜Ó· ¯ÂÒÁÓ Ï˘·  , È‡Ó ÛÂÒ·2011 , ˙Â�Â¯˙Ù Â‡ˆÓ� ‡Ï
 ˙Ó˘‰Ï75) 19% (ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ‰ ˙ÂËÂÚÙ , ÍÂ˙Ó398 Â�Ù Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó˘ ˙ÂËÂÚÙ 

ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓ· Ì˙Ó˘‰ Í¯ÂˆÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ33 .83%) 62 (Ï˙ ÊÂÁÓÓ ÂÈ‰ Ì‰Ó- ·È·‡
ÊÎ¯Ó‰Â ,12%) 9 (Â ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓÓ-5%) 4 (ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓÓ .19) 25% ( ˙ÂËÂÚÙ‰Ó

 ı¯Ó ÛÂÒ È�ÙÏÓ „ÂÚ ‰Ó˘‰Ï Â�È˙Ó‰ ‰�ÚÓ Ì‰Ï Ô˙È� ‡Ï˘2011 , ‰˘È˘Â)8% ( ˙ÂËÂÚÙ
ÌÏÈ‚ ˙‡ÙÓ ‰‡·‰ ‰�˘· ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ‡Ï ¯·Î. 

בדר  כלל קשה לאתר בה� מקומות פנויי� במהל  שנת יצוי� שאחרי שהמעונות מתמלאי� 
ומי שהפנייה בעניינ� נעשתה לאחר , 2011 מי שלא נמצא עבורו פתרו� עד יוני �לפיכ  . הלימודי�

אלא רק בתחילת שנת , 2011לפני ספטמבר ,  לא יכלו לקבל מענה במהל  אותה שנה�מכ� 
תתאפשר לאחר שפעוטות שהגיעו לגיל השמת� של פעוטות אלו . לכל המוקד�, הלימודי� הבאה

או שייפתחו , ויפנו מקומות במעונות היו� השיקומיי�, שלוש יעברו למסגרות של משרד החינו 
 .מעונות יו� שיקומיי� נוספי�

 ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓÏ Ì˙ÂÎÊ ‰Ú‚Ù� ˙Â�ÂÚÓ· ÂÓ˘Â‰ ‡Ï˘ ˙ÂËÂÚÙ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
 ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰·-‡È¯· ÏÒ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‚ ÏÏÎ Í¯„· Ì‰Ó ˙Ú�Ó� Ì„˜Ó ˙Â . Ï˘· ˙‡Ê

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰�˙‰˘ ‰È�˙‰ , È„ÂÚÈÈ ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓ· ÂÓ˘Â‰˘ ˙ÂËÂÚÙ ˜¯ ‰ÈÙÏ˘
Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒÏ ÌÈ‡ÎÊ34 . ÌÈÈËÒÈËÂ‡‰ ˙ÂËÂÚÙ· ˙ÏÙÂÎÓÂ ‰ÏÂÙÎ ‰ÚÈ‚Ù ˙¯ˆÂ� ÍÎ

˜ÂÁÎ Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó Ô�È‡˘ ˙Â·ÈÒ� ·˜Ú Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó·Â. 

השירות במשרד הרווחה להבטיח לכל הפוני� מקומות השמה במעונות יו� יכולתו של �בשל אי
ל משרד הרווחה " מנהלת השירות לטיפול באד� ע� אוטיז� אל מנכ2011פנתה בינואר , שיקומיי�

משו� שפנייתו לגופי� המפעילי� מעונות יו� , והסבירה שהשירות מתקשה בפתיחת מעונות נוספי�
ריה אחת הסיבות לכ  הוא הקושי של הגופי� המפעילי� לגייס להסב. שיקומיי� נענתה בסירוב

__________________ 

 .מחוז ירושלי� ומחוז הדרו�, אביב והמרכז�מחוז תל, מחוז חיפה והצפו	  32
 פעוטות 75 פעוטות הלוקי� באוטיז� והמתינו להשמה 323 שהו במעונות יו� שיקומיי� 2011ביוני   33

 . פעוטות398כ "סה

 .אות ראו להל	 בפרק הד	 במשרד הברי�למעט חריגי�   34
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והדבר , הוא אינו מממ� שכר דירה, מבנה למעו� משו� שבמסגרת התערי! שהמשרד משל� לה�
מחייב את הגו! המפעיל לממ� את שכר הדירה בעצמו או לפנות בבקשה לרשות מקומית שתקצה 

ות לסייע משו� שהמעו� משרת פעוטות מכמה ואול� הרשויות המקומיות אינ� מזדרז. מבנה מתאי�
תפוסה �קושי נוס! שהועלה במסמ  נובע מכ  שבדר  כלל נמצאי� המעונות בתת. רשויות מקומיות

א  המשרד משל� לגופי� , 35)נובמבר�ספטמבר(בתחילת שנת הלימודי� במש  כשלושה חודשי� 
עילי� נאלצי� לשריי� ולגייס ואול� הגופי� המפ. המפעילי� רק עבור פעוט שהוש� בפועל במעו�

רפואי בהיק! שיבטיח מת� סל בריאות מקד� לתפוסה מלאה של �כבר מתחילת השנה צוות פארה
 לפיכ  נאלצי� אות� גופי� לספוג את הפער שבי� ההוצאה להכנסה בתקופה של . המעו�

 .תפוסה�תת

מחסור במקומות  היו פעוטות שלא הושמו במעונות יו� שיקומיי� בשל 2011העובדה שביוני 
יש . מצביעה על כ  שמשרד הרווחה טר� מצא פתרו� לקשיי� הכרוכי� בפתיחת מעונות נוספי�

. 201136לציי� שהועלתה הצעה לדר  המימו� של הפער האמור בהצעת חוק פרטית שהוגשה בינואר 
 .עד מועד סיו� הביקורת לא קיבלה ועדת השרי� לענייני חקיקה החלטה בעניינה

מסר למשרד מבקר המדינה כי הצעת החוק תוחזר להמש  , 2011בתשובתו מדצמבר , שר המשפטי�
 .הדיו� בוועדת שרי� לענייני חקיקה

 ˘‚„ÂÈ-˜ÂÁ· ‰Ú·˜� ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓÏ ÌÊÈËÂ‡· ‰˜ÂÏ‰ ËÂÚÙ Ï˘ Â˙ÂÎÊ  . È„¯˘Ó ÏÚ
˜ÂÁ‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ· Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ÌÈÈ˘˜Ï ˙Â�Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ,

Î Í¯ÚÈ‰ÏÂ˙ÈÓÂ˜È˘ ˙¯‚ÒÓÏ ÂÏ‡ ˙ÂËÂÚÙ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ˘ ÍÎÏ ÈÂ‡¯ , ÔÎ‡ ˙ÈÎÂ�ÈÁÂ ˙ÈÏÂÙÈË
˘ÓÂÓ˙. 

2. Ì ‰ È Ï Ú  Á Â ˜ È Ù Â  Ì È È „ Â Ú È È  Ì È È Ó Â ˜ È ˘  Ì Â È  ˙ Â � Â Ú Ó  È Â ˘ È ¯: 

ת )א( ו נ ו ע מ ה י  ו ש י  בהתא� לחוק מעונות יו� שיקומיי� לא ייפתח מעו� יו� שיקומי :ר
ור להינת� בידי שרי הרווחה הרישיו� אמ. ולא ינוהל אלא ברישיו� ולפי התנאי� שנקבעו בו

סל שירותי� , רישוי( פורסמו ברשומות תקנות מעונות יו� שיקומיי� �31.8.08ב. והבריאות כאחד
 � תקנות מעונות יו� שיקומיי� �להל�  (�2008ח"התשס, )לפעוטות ע� מוגבלות ותנאי טיפול בה�

 .את הלי  מת� הרישיו�, בי� היתר, המסדירי�) רישוי וסל שירותי�

א! שהאחריות לרישוי ופיקוח על מעונות יו� שיקומיי� מוטלת על משרדי הרווחה והבריאות 
לרישוי� , בפועל משרד הרווחה הוא זה שמטפל בכל ההליכי� הקשורי� להקמת המעונות, כאחד

 .ולהשמת הפעוטות בה�

 È�ÂÈ· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘‰ ¯ÒÓ˘ ÌÈ�Â˙�Ó2011 ‰ÏÚÂ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 
 Â˙Â‡·˘„ÚÂÓ ,˙Â�˜˙‰ ˙�˜˙‰ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î , ÔÂÈ˘È¯ ‰È‰ „Á‡ ÔÂÚÓ ÏÈÚÙÓÏ ˜¯

Û˜˙ . ¯‡˘ ÏÎ23ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ  . ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰
 ˙�˘· ÈÎ ‰¯È·Ò‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘2010ÌÈÙÒÂ� ˙Â�ÂÚÓ ‰Ú·¯‡Ï ˙Â�ÂÈ˘È¯ ÂÈ‰  , Ì�ÂÈ˘È¯ Í‡

 ˙�˘Ï2011˘„ÂÁ Ì¯Ë  . ÏÎÏ19‰ ˙Â�ÂÚÓ‰  ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÏÏÎ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙È� ‡Ï ÌÈ¯˙Â�
˙¯Â˜È·‰. 

__________________ 

 .משו� שבאות� חודשי� קט	 הביקוש להשמת פעוטות מהיצע המקומות הקיימי� במעונות  35

2011�א"התשע)  מעו	 יו� שיקומי ייעודי לילדי� ע� אוטיז��תיקו	 (הצעת חוק מעונות יו� שיקומיי�   36 
10.1.11�ר הכנסת והסגני� ב"אשר הוגשה ליו) 2838/18/פ(' כ אורלי לוי אבקסיס ואח"של ח. 
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 ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ¯È·ÒÓÂ Ë¯ÙÓ‰ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ‡ˆÓ� ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘‰ È„¯˘Ó·
È‡Ï-˙Â�ÂÚÓ‰ Ì˙Â‡ ÏÎÏ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ Ô˙Ó .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â�˜˙‰ ˙�˜˙‰ È�ÙÏ „ÂÚ

‰ÏÚÙ‰ È¯Â˘È‡ Â‡ ÌÈÈ�ÓÊ ˙Â�ÂÈ˘È¯ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÂÏ·È˜ .ÌÏÂ‡Â ‡Ï ˙Â¯È˘‰ È„¯˘Ó· 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ È˜˙Ú‰ Â‡ˆÓ� ,Ô˙È� ÈÓÏ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ‡Ï Ì‚Â , ÔÓÊ ‰ÓÎÏÂ Ô˙È� È˙Ó

Ô˙È� .· ÔÂÈ˘È¯ ÂÏ·È˜˘ ˙Â�ÂÚÓ‰ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ È˜˙Ú‰ Ì‚-2010Ì˘ Â‡ˆÓ� ‡Ï . 

ת )ב( ו נ ו ע מ ה ל  ע ח  ו ק י פ   מת� שירותי� באמצעות התקשרות ע� גופי� חיצוניי�:ה
 כדי לבחו� את �זאת . ד הרווחה להקפיד בפיקוח שוט! ושיטתי על נותני השירותי�מחייב את משר

את ניצולו הנאות והמיטבי של תקציב האחזקה שאותו משל� המשרד לגו! , טיב הטיפול הנית�
 .המפעיל ואת העסקת כוח האד� שהגו! המפעיל התחייב להעסיק בחוזה שחת� ע� משרד הרווחה

‡ ÌÚ Ì„‡· ÏÂÙÈËÏ ˙Â¯È˘· Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰� Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÊÈËÂ
 ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ ÏÚ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÁ˜ÙÓ‰Â ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰

Â˙È¯Á‡·˘ .ÂÚ·˜� ‡Ï ÌÈÏ‰� ¯„ÚÈ‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ì‰· „˜Ó˙‰Ï ˘È˘ ‰¯˜·‰ È‡˘Â� , ÔÙÂ‡
‰˙Â¯È„˙Â ‰¯˜·‰ .‰ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ‰ÏÚÂ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰ ÌÚ ¯Â¯È·· Â�È‡ ÈÊÂÁÓ

 Ì„‡‰ ÁÂÎ Ì‡ È˙ËÈ˘Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜„Â·)Ï‰�Ó ,˙��‚ ,ÂÚ"Ò ,ÌÈ˙Â¯È˘ „·ÂÚÂ ˙ÂÚÈÈÒ ( ÔÎ‡
˘¯„�Î ¯˘ÎÂ‰Â ÏÚÂÙ· ˜ÒÚÂÓ . ÈÏÈÚÙÓ ÏÚ Á˜ÙÓ ‡Ï Ì‚ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ‰ÏÚ ÔÎ

ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ Ï‡ ˙ÂËÂÚÙ‰ Ï˘ ˙ÂÚÒ‰‰ , ıÚÂÈ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÈÙ ÏÚ ÈÎ Û‡
ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘ÓÌ‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ „¯˘Ó‰ . 

 ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯È„˙Ï ¯˘‡- ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ¯ÒÓ˘ ÌÈ�Â˙�Ó 
 È�ÂÈ·2011 ˙�˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 2010 ‰¯˜· ÏÎ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÁ˜ÙÓ‰ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï 

 ‰Ú·¯‡·)17% ( ÍÂ˙Ó24˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â�ÂÚÓ‰  .·-16) 67% ( ÍÂ˙Ó ÌÈ¯Á‡ ˙Â�ÂÚÓ
‰-24˜· ˜¯ ‰˙˘Ú� ‰�˘ ‰˙Â‡ ÍÏ‰Ó· ˙Á‡ ‰¯. 

„Á ‰¯˜· Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ Û‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ¯„ÚÈ‰- ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â�ÂÚÓ‰ ˙È·¯Ó· ˙È˙�˘
ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï Á¯Î‰Ï ‰�ÚÓ Ô˙Â� Â�È‡ ,˙Â�ÂÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰�Â·Â È�„Ù˜ .

Â· ÂÏÏÎÈÈ˘ ÌÈ‡˘Â�ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â�· Ë¯ÂÙÓ Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÏÚÂ
‰ È„¯˘Ó˜ÂÁ· ˘¯„�Î ˙Â�ÂÚÓ Ì˙Â‡ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯. 

בעיקר בכל הקשור , ג� משרד הבריאות משתת! באחריות לפיקוח על מעונות היו� השיקומיי�
 ).ראו להל� בפרק הד� במשרד הבריאות(למת� סל הבריאות המקד� באות� המעונות 

3. Ì È Ï È Ú Ù Ó ‰  Ì È Ù Â ‚ ‰  È „ È ·  Ì È ¯ Â ‰ Ó  Ì È Ó Â Ï ˘ ˙  ˙ È È ·  העלות הכוללת :‚
של אחזקת פעוט הלוקה באוטיז� במעו� יו� שיקומי מוטלת על משרדי הרווחה והבריאות ועל 

 .ח"קופו

בעקבות בקשותיה� של הגופי� המפעילי� את מעונות היו� השיקומיי� הייעודיי� להתיר לה� 
 2008וסט ל משרד הרווחה באוג"הנחה מנכ, לגבות השתתפות הורי� בגי� השירותי� שה� נותני�

ובלבד שמדובר בשירותי� שאינ� ממומני� בידי משרדי , להתיר גביית דמי השתתפות מהורי�
 ול שהשירותי� הנוספי� יינתנ"ע� זאת הנחה המנכ).  שירותי� נוספי��להל� (הרווחה והבריאות 

 .לכל הילדי� השוהי� במעו� ולא רק לילדי ההורי� ששילמו בעד�

‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ ˙ÏÚÙ
„Á‡Î ˙Â‡È¯·‰Â ,Î�Ó Ï˘ Â˙ÈÈÁ�‰ ÁÒÂ�Ó" ‡Ï ‰�˙È�˘ ‰ÈÁ�‰‰˘ ‰ÏÂÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰Ó‡Â˙. 



 927 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

 È�ÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·2011 Ë¯ÂÙÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘‰ È„È· ‰È‰ ‡Ï 
 ÌÈÏÈÚÙÓ ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ) ÍÂ˙Ó13ÚÙ‰˘ ÌÈÙÂ‚ ˙Â�ÂÚÓ‰ ˙‡ ÂÏÈ( , ÈÓ„ ˙Â·‚Ï ÌÈ‚‰Â�

ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ· ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ , ‡ÏÓ Ú„ÈÓ Ì‰È„È· ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
È·‚� ‡È‰ Ì¯Â·Ú·˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰ÈÈ·‚‰ ÌÂÎÒ ÏÚ˙ . ˙Â¯È˘‰ ÌÚËÓ ˙ÂÁ˜ÙÓ‰˘ ‰ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

„·Ï· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˙Â¯È˘ ˙�ÓÓÓ ÔÎ‡ ÌÈ¯Â‰‰Ó ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚ Ì‡ Â˜„· ‡Ï ,Ì‡Â 
Ì„Ú· ÂÓÏÈ˘ ‡Ï Ì‰È¯Â‰˘ ÌÈ„ÏÈÏ Ì‚ ÌÈ�˙È� ÌÈÙÒÂ�‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰. 

.  נתוני� בנושא2011לבקשת משרד מבקר המדינה רכזה המפקחת הארצית של השירות באוגוסט 
 מעונות היו� השיקומיי� 24מתו  ) 25%(מהנתוני� שנמסרו למשרד מבקר המדינה עולה שבשישה 

גבו הגופי� המפעילי� ) 12.5%(בשלושה ; מי� מההורי�הייעודיי� לא גבו הגופי� המפעילי� תשלו
המעונות הנותרי� גבו ארבעת ) 62.5% (�15ואילו ב; )ח" ש�300 ו75, 70(פעמי �תשלו� שנתי חד

 �14וב, ח לחודש" ש552במעו� אחד גבה הגו! המפעיל : הגופי� המפעילי� תשלו� מדי חודש
 .ח לחודש או יותר"ש 700המעונות האחרי� גבו שלושת הגופי� המפעילי� 

ÌÈ¯Â‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˘„ÂÁ È„Ó Â·‚˘ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Ú·¯‡ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï)   :‡ (ÌÈÎÓÒÓ· 
 ‰·‚˘ ÛÂ‚‰ Û¯ˆ˘552˘ "ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Â·‚� ÌÈ˙Â¯È˘ ÂÏÈ‡ ¯Â·Ú· ËÂ¯ÈÙ ‰È‰ ‡Ï ˘„ÂÁÏ Á ,

˙ÂËÂÚÙ‰ ÏÎÏ Â�˙È� Ì‡Â ,Î�Ó ˙ÂÈÁ�‰· „ÓÚ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ"‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï .
 ÔÈÂˆÈ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÒ· ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ÏÏÂÎ ÌÈÈÏÂÙÈË ÌÈ�‚·˘

)Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ· Ô„‰ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯( , ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ· ÌÈ¯Â‰ ÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï ÂÊ ‰·ÂÁ ÌÏÂ‡Â
ÌÈÈÓÂ˜È˘. 

)·(  Â·‚ ÈÎ ÂÁÂÂ„˘ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰700˘ "¯˙ÂÈ Â‡ ˘„ÂÁÏ Á)   :1  ( ÌÈÎÓÒÓ·
Ú˘˙ ÏÈÚÙÓ˘ „Á‡ ÛÂ‚ Û¯ˆ˘ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÓÓÏ ‰„ÚÂ� ‰ÈÈ·‚‰˘ ¯·ÒÂ‰ ˙Â�ÂÚÓ ‰   . 

)2  ( ‡Â‰ ˘ÂÏ˘ ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈÓ˘ ¯·ÒÂ‰ „Á‡ ÔÂÚÓ ÏÈÚÙ‰˘ ¯Á‡ ÛÂ‚ Û¯ˆ˘ ÌÈÎÓÒÓ·
 ‰·Â‚700˘ " ÌÈ¯Á‡‰ÓÂ Á1,400˘ "Á . „ÂÓÈÏ ¯Î˘ ¯Â·Ú· ˙È˘Ú� ‰ÈÈ·‚‰˘ ÔÈÂˆ ÌÈÎÓÒÓ·

ÔÂÚÓ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÓÈ·Â ˙ÂÚ˘· ÔÂÚÓ· „ÂÓÈÏ ˙ÂÎÊ ‰�˜Ó‰ .ÈÂˆÈ ¯·Ò‰ Â‡ ¯ÂÎÊ‡ ÏÎ ÔÈ‡˘ Ô
 È„¯˘Ó È„È· ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ÂÏ‡ ÏÚ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÈ‚· ‰˘Ú� ÌÈ¯Â‰‰Ó ‰·‚�‰ ÌÂÏ˘˙‰˘

˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰)  .3  ( ‰ÈÈ·‚‰˘ ÔÈÂˆ ˙Â�ÂÚÓ ‰Ú·¯‡ ÏÈÚÙÓ‰ ÛÒÂ� ÛÂ‚ Û¯ˆ˘ ÌÈÎÓÒÓ·
 Ì„˜Ó‰ È˙Â‡È¯·‰ ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Í¯ÂˆÏ ‡È‰ ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓ· ÌÈ¯Â‰Ó

 ÍÒ·8,400˘ " ‰�˘Ï Á)700˘ "˘„ÂÁÏ Á .( ˙Â�ÂÚÓ· Ì„˜Ó‰ È˙Â‡È¯·‰ ÏÂÙÈË‰˘ ÔÈÂˆÈ
ÂÙÂ˜Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È· ÔÓÂÓÓ ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰"Á , „‚Â�Ó Â�È‚· ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚ ÍÎÈÙÏÂ

Î�Ó ˙ÈÈÁ�‰· ÂÚ·˜�˘ ÌÈÏÏÎÏ"‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰�Ù‰˘ ‰Ï‡˘ ˙Â·˜Ú·
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘· ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓÏ ‰�È„Ó‰ Ô˜Â˙Ó ÍÓÒÓ ÏÈÚÙÓ‰ ÛÂ‚‰ ¯È·Ú‰ 

ÈÏÂÙÈË È˙ÙÒÂ˙ ÏÒ ¯Â·Ú· ‡È‰ ÌÈ¯Â‰‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ÔÈÂˆ Â·Â- ˙ÂÂˆ ¯Â·‚˙ ÏÏÂÎ‰ ÈÎÂ�ÈÁ
ÈÎÂ�ÈÁ. 

יש לציי� שהגופי� המפעילי� צרפו מסמכי� שבה� צוי� כי ה� מקיימי� מנגנו� הבוח� מת� הקלות 
 .והנחות למשפחות המתקשות לעמוד בתשלומי�
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„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰�È- ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˙Â¯È˘ ¯Â·Ú· ÌÈ¯Â‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 
ÂÏ‡ ˙Â�ÂÚÓ· ,‰ÈË·È‰ ÏÂÏÎÓ ÏÚ , Ì‚ ˙ÓÎÒÂÓ ‰È‰˙Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ „ÁÈ· ÔÁ·È˙

 Ì‰ÈÏÚ) „¯˘Ó· Ô„‰ ˜¯Ù· Â‡¯ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ ¯Â·Ú· ÌÈ¯Â‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚Ï Ú‚Â�·
˙Â‡È¯·‰ .(„ÈÙ˜‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙ÂÈÁ�‰‰ ¯Á‡ ÈÂÏÈÓ· 

‡˘Â�· Â�˙È�˘ , ÌÈÙÂ‚‰ ÌÈ·Â‚˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ì‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·Â „ÚÂÓ „ÂÚ· ˜Â„·ÏÂ
„·Ï· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ�ÓÓÓ ÔÎ‡ ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ· ÌÈ¯Â‰‰Ó ÌÈÏÈÚÙÓ‰ . ÔÓ

ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ Ï˘ ÌÈÈ‡�Â·˘Á ˙ÂÁÂ„ Ì‚ Â˜„·ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ . ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ Ì‡ ˜Â„·Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ
Ï ÌÈÎÂÊ ÔÂÚÓ·Î�Ó ˙ÈÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˙Â¯È˘ Ì˙Â‡"‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï , ˜¯ ‡ÏÂ

Ì„Ú· ÂÓÏÈ˘˘ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ Ì‰È„ÏÈ. 

מסר למשרד מבקר המדינה שבמועד הביקורת היו , 2011בתשובתו מנובמבר , משרד הרווחה
במשרדי המחוזות של המשרד נתוני� על פעוטות הלוקי� באוטיז� שהמתינו למעונות יו� 

בנוגע . ות הביקורת הנחה המשרד את השירות לרכז את הנתוני� במטה השירותבעקב. שיקומיי�
לקשיי� בפתיחת מעונות יו� שיקומיי� מסר המשרד שהוא מקיי� משא ומת� ע� משרד האוצר כדי 

שיאפשרו להתמודד ביעילות רבה יותר ע� , לגבש קריטריוני� מוסכמי� לתכנו� פתיחת המעונות
המחקר והמידע של המשרד מכרז לביצוע , רות בשיתו! אג! התכנו�כמו כ� יוציאו השי. הקשיי�

ל מתעתד לקיי� דיו� "וג� המנכ, עבודת מחקר לצור  מיפוי הקשיי� וזיהוי פתרונות אפשריי�
כמו כ� מסר המשרד שהוא יבח� ע� משרד הבריאות את העיקרו� ואת הסטנדרטי� של . בבעיה זו

קיי� בקרה שוטפת ובכללה בקרות חשבונאיות על גביית וי, תשלומי הורי� בגי� שירותי� נוספי�
 .התשלומי�

, אשר לרישוי המעונות מסר משרד הרווחה שהאחריות להשגת הרישיו� מוטלת על מפעילי המעונות
והדבר , ובה� כיבוי אש, ושהלי  מת� הרישיו� כרו  בקבלת אישורי� מגורמי� חיצוניי� למשרד

ת מסר בתשובתו שהיעדר רישיונות הוא בעיה שיש לתקנה משרד הבריאו. מקשה על קבלת רישיו�
 בשל �כמו כ� הוסי! שא� יהיו עיכובי. א  נושא זה אינו בטיפולו של משרד הבריאות, בהקד�

 .אישורי תברואה הוא ידאג להחשת הלי  הבקרות מטע� האג! לבריאות הציבור שבמשרד הבריאות

ÔÂÈ˘È¯ ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰·˘ ¯ÚÂÈ È„È· Ô˙�È‰Ï ¯ÂÓ‡ ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓÏ 
 „Á‡Î ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ È¯˘- ÌÈÙ˙Â˘ ÂÏÏ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘· ‰‡¯ ˜˜ÂÁÓ‰˘ Ô‡ÎÓ 

ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ Ï˘ ‰�È˜˙‰ Ì˙ÂÏ‰�˙‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡Ï .ÍÎÈÙÏ , ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‡ Ì‚
 ˙Â�ÂÚÓ‰ ÈÏÈÚÙÓ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÏÚÂÙ· ÔÂÈ˘È¯‰ ˙‚˘‰Ï- ÍÎ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ È¯‰ 

‡ ˙Â�ÂÚÓ‰˘ Ì‰· ÌÈ‰Â˘‰ Ï˘ Ì˙�‚‰ÏÂ Ì˙·ÂËÏ Ì‰Ó ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ‡�˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈÏÚÂÙ ÔÎ
Û˙Â˘Ó· ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÏÚ ˙ÏËÂÓ . ÂÏÚÙÈ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÎÈÙÏ

˙Â�ÂÚÓ‰ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ÌÂ„È˜Ï ˙‡˘ ¯˙È· ,‰�È˜˙‰ Ì˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î. 

 

 מטפחי� אישיי� 

 לסייע ללוקה באוטיז� להתמודד ע� מטלות בחיי מטפח אישי הוא עובד סמ  מקצועי שתפקידו
ולאפשר לבני , חברתיות ותקשורתיות, להדריכו ולאמ� אותו ברכישת מיומנויות תפקודיות, יו��היו�

לפי הנחיות השירות שבמשרד הרווחה ככלל הסיוע נית� . המשפחה האחרי� לפנות זמ� לעצמ�
 . שעות חודשיות למשפחה26בהיק! של 

אישי הוא אחד השירותי� העיקריי� הנית� לאוטיסטי� בידי השירות לטיפול באד� סיוע של מטפח 
 �32 מתו  כ31%ח שה� " הקציב השירות למטרה זו כעשרה מיליו� ש2010בשנת . ע� אוטיז�

בעוד שבעבר לא , ואול�. ח שהקצה השירות לכל השירותי� הניתני� לאוטיסטי� בקהילה"מיליו� ש



 929 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

 עמד ניצול התקציב של המטפח האישי 2010בסו! ,  לכל מי שביקש זאתת היה השירות להיענוליכו
 . בלבד80%על 

 חלה חובת השתתפות 2009החל בינואר , 2008 שפורסמו בנובמבר 37ס"יצוי� שעל פי הוראות התע
חובה זו חלה על . הורי� בהוצאות הכרוכות בשירות של המטפח האישי המשולמת לרשות המקומית

ובה� נכי� ובעלי פיגור , כאיות לשירותי� של מטפח אישי ממשרד הרווחהאוכלוסיות שונות הז
השתתפות ההורי� נועדה להגדיל את התקציב לשירות זה כדי להרחיב את מעגל המשפחות . שכלי

הקריטריוני� שלפיה� נקבע גובה השתתפות ההורי� מפורטי� בטבלת . שיוכלו לקבל אותו
. אקונומי של המשפחה�השתתפות לפי מצבה הסוציוס המדרגת את רמת ה"השתתפות הורי� בתע

 .לפי אותה טבלה נית� פטור מתשלו� למי שנמצא בדרגה התחתונה של הטבלה

 3,030 קיבלו 2010 בשנת � 2011מנתוני� שמסרה מנהלת השירות למשרד מבקר המדינה ביוני 
 .לוקי� באוטיז� שירות של מטפח אישי

 ÁÙËÓ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘Ï ˘Â˜È·· ÈÂ�È˘‰ Ï˘· ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ¯ÒÁ‰ ÂÏÂˆÈ�· ÈÂËÈ·Ï ‡·‰ È˘È‡‰
 ÌÚ Ì„‡· ÏÂÙÈËÏ ˙Â¯È˘· ‰Ê ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘‰ ÌÊÈ

ÏÈÈ„˜Â¯· ÔÂÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÊÈËÂ‡ . ‰�ÚÓ‰ ˙‡Â ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „ÚÂ� ¯˜ÁÓ‰
ÌÈ�ÂÙ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ Ô˙Â� ‡Â‰˘ .˜Â„·Ï Â˘˜È·˘ ˙ÂÏ‡˘‰ ÔÈ· :ÓˆÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ‰˘È¯„‰ Ì‡‰ ˙È

ÈË¯Ù ÔÙÂ‡· ÌÈÁÙËÓ ˙˜ÒÚ‰ ÛÈ„Ú‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯Â‚ ˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ¯Â‰ Ï˘ ; Â˙ÓÂ¯˙ È‰Ó
ËÒÈËÂ‡Ï ÁÙËÓ‰ Ï˘ ;ÁÙËÓ‰ È„È˜Ù˙Ï Ú‚Â�· ˙Â¯È‰· ˙ÓÈÈ˜ Ì‡‰ ; ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰Ó

Ì„‡‰ ÁÂÎ· ‰·¯‰ ‰ÙÂÏÁ˙Ï ;ÌÈ˘„Á ÌÈÁÙËÓ ÒÈÈ‚Ï È˘Â˜‰ Ú·Â� ‰ÓÓ . ÈÂÙˆ ¯˜ÁÓ‰
 È�ÂÈ· ÌÈÈ˙Ò‰Ï2012. 

 


 ביתי�דיור חו

והיא , ביתי ללוקי� באוטיז� פועלת בכל ימות השנה במש  כל שעות היממה� הדיור החו%מסגרת
 �להל� (נועדה לשמש בית למי שאינ� מסוגלי� או אינ� יכולי� להמשי  לשהות בבית� בקהילה 

ההוסטלי� נועדו להעניק לדיירי� סביבה טיפולית שיקומית שתאפשר ). ביתי או הוסטל�דיור חו%
יציאה בבקרי� : יכולת� ותבטיח קיו� שגרת חיי� נורמטיבית ככל האפשר כמולה� למצות את 

למסגרות חינו  או לתעסוקה ופעילויות פנאי שונות המותאמות לדיירי� בהוסטל בשעות אחר 
מתקציב השירות לטיפול באד� ע� אוטיז� ) ח" מיליו� ש�86כ (73% הוקצו 2010בשנת . הצהרי�

 .ביתי�למימו� דיור חו%

1. ˘ ‰ı Â Á  ¯ Â È „ ·  ‰ Ó-È ˙ È ביתי � נהלי� והנחיות להשמת לוקה באוטיז� בדיור חו%:·
סידורו של בוגר . לפי נהלי� אלו נפתח ההלי  בקבלת ההחלטה בלשכת הרווחה. 38ס"מוסדרי� בתע

ס המטפל " ויותר נעשה בהסכמתה של המשפחה ולפי ההבנות שאליה� הגיעה ע� העו18בגיל 
 מהבית קבלת החלטה 18ת מחייבת הוצאתו של ילד עד גיל לעומת זא. במשפחה בלשכת הרווחה

לאחר שהסתיימו . הפועלת ברשות המקומית ומאשרת מהל  זה" ועדת החלטה"קוד� לכ� בידי 
ס "באמצעות העו, ביתי�ההליכי� המקובלי� בלשכות הרווחה מועברת הבקשה להשמה בדיור חו%

השירות לטיפול באד� ע� אוטיז� לוועדת השמה של , המטפל והמפקחת המחוזית של השירות
המפקחת , בוועדת ההשמה של השירות חברי� מנהלת השירות).  ועדת השמה של השירות�להל� (

המחוזית של מחוז הדרו� ופסיכולוג קליני המספק שירותי� לשירות ומקבל ג� את ההחלטה בנוגע 
 .להכרה באוטיז� מטע� משרד הרווחה

__________________ 

 ).10.3(ס " בתע10 לפרק 3הוראה   37
 ).10.4(ס " בתע10 לפרק 4הוראה   38
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, גילו: בה�. זה הוסטל מתאי� הפונה לפי מאפייני� שוני�ועדת ההשמה של השירות מחליטה לאי
כשאי� מקומות פנויי� בהוסטלי� . המרחק מביתו ומידת שמירת הדת הנדרשת, רמת תפקודו

יוצא , ומתקבצי� מספר ממתיני� בעלי צרכי� דומי� שיאפשרו פתיחה שלהוסטל חדש, הקיימי�
האזור שבו נדרשת , בי� היתר, גדרבמכרז מו. משרד הרווחה במכרז לפתיחת מסגרת מתאימה

.  שעליו לאכלסי המיועדת אליו ומספר הדיירי� המקסימאליהאפיו� האוכלוסי, פתיחתו של ההוסטל
לגו! שזכה במכרז להפעלת ההוסטל משל� המשרד על פי מספר הדיירי� שהוא מפנה אליו בהתא� 

 .לתערי! שהתחייב לשל� בעבור כל דייר בחוזה שנחת� ביניה�

 הוסטלי� �34 מה� הושמו ב720.  אוטיסטי�744 הושמו בהוסטלי� 2011 נתוני השירות ביוני על פי
ביתי שבאחריות� של � הנותרי� הושמו בדיור חו�24%ו, שבאחריות השירות שבמשרד הרווחה

 . אוטיסטי� באומנה16כמו כ� הושמו . אגפי� אחרי� של משרד הרווחה

מנתוני� שהתקבלו . שהמתינו להשמה בהוסטלי� פוני� 65בבדיקה עלה שבאותו מועד היו 
 מה� �33מהשירות שבמשרד הרווחה ומהסבריה של מנהלת השירות למשרד מבקר המדינה עלה ש

" מכרז עתידי" מיועדי� להוסטל שעבר 21 �היו מיועדי� להוסטלי� שכבר התקיי� מכרז לגביה� 
ראו (לבנות ביזמתה בית לבניה� תשעה נוספי� ה� ילדי� של קבוצת הורי� המבקשת ). ראו להל�(

לגבי ארבעה נוספי� הסבירה מנהלת השירות שה� בודקי� ע� גו! מפעיל שזכה במכרז את ). להל�
, על פי בקשת�,  ממתיני� אחרי� מחכי�15. האפשרות לפתוח עוד מסגרת שבה יוכלו להיקלט

להשתלב בהוסטל שבעה מה� מיועדי� . להוסטל שיפתח בידי גו! מפעיל מסוי� ובאזור מסוי�
הפועל בירושלי� שהגו! המפעיל אותו נמצא בהליכי� לרכישת מבנה שיאפשר להגדיל את מספר 

אחר ,  נבחנת מידת התאמתו לאג! השיקו� שבמשרד הרווחה�לגבי אחד מארבעת הנותרי� . דייריו
 .מועדולשתי הנותרות לא היה לשירות כל פתרו� באותו , צרי  לעבור איזו� תרופתי לפני השמתו

 ÌÈÓÂ„ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ�È˙ÓÓ Âˆ·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÏËÒÂ‰Ï Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ Ï˘ ‰ËÈ˘‰˘ ÔÈÂˆÈ
ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÍÂ˙· ÏËÒÂ‰ ˙ÁÈ˙Ù ˙·ÈÈÁÓ , ÚÈˆ‰Ï Ê¯ÎÓÏ ˘‚È�‰ ÛÂ‚‰ ˙‡ ıÏ‡Ó ¯·„‰Â

ÌÈËÒÈËÂ‡‰ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯ÂˆÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙ Ì‡˙Â‰˘ È�ÓÊ ‰�·Ó . ÛÈÏÁ‰Ï ÌÈˆÏ‡� ÌÚÙ ‡Ï
¯‚‰ ÌÈ¯ÈÈ„‰ ˙‡ „ÈÈ�ÏÂ È�ÓÊ ‰�·ÓÌ‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ Â· ÌÈ . ÌÈÙÂ‚‰ ÂÚÈˆ‰ ÍÎÈÙÏ

Ê¯ÎÓ Ï˘ ‰�Â˘ ˙�ÂÎ˙Ó ÌÈÈ˜Ï ÌÈÏÈÚÙÓ‰ , ÚÈˆ‰ÏÂ Í¯ÚÈ‰Ï ÔÓÊ È„ ÏÈÚÙÓ‰ ÛÂ‚Ï Ô˙�ÈÈ Â·Â
ÏËÒÂ‰Ï È„È˙Ú Ú·˜ ‰�·Ó , ·Èˆ˜˙ ÔÈÈ¯˘Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÁË·‰ ˙Ï·˜ ÌÚ „·· „·

 Â„È ÏÚ Â�ÙÂÈ˘ ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÔÂÓÈÓÏ) ÔÏ‰Ï-˙ÂÒÎÓ  ( Â˙ÁÈ˙Ù ˙Ú·) ÔÏ‰Ï-È„È˙Ú Ê¯ÎÓ .( 

למתבגרי� , ביתית לילדי��לאחרונה אכ� יצא משרד הרווחה במכרז עתידי להפעלת מסגרת חו%
 נבחר המפעיל של ההוסטל שהיה המציע 2011ובאפריל , ולבוגרי� שעל רצ! האוטיז� בתל אביב

 .היחיד שנגש למכרז

צורה שתבטיח מת� פתרונות המתכונת של מכרזי� עתידיי� מחייבת את משרד הרווחה להיער  ב
א  ג� תאפשר למשרד להתחייב כי , ביתי במסגרת התקציב הקיי��לביקוש השוט! לדיור חו%

מתכונת זאת מחייבת תכנו� . לכשיפתח הוסטל בעתיד יהיה באפשרותה להקצות מכסות לאכלוסו
 הרווחה וכ� תיאו� ע� משרד האוצר שיאשר למשרד, שנתי מוקד� ומיפוי של צרכי� עתידיי��רב

 .תקצוב של מכסות עתידיות

 ˙�˘ ÛÂÒ· ¯·Î2008Î�Ó Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ "· Ô„˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï" ˙ÒÈ¯Ù
ÌÈËÒÈËÂ‡‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ�ÚÓ" ,‡˘Â�· ˘ÓÂÁ ˙È�Î˙ ˙�Î‰· Í¯Âˆ‰ ‰ÏÚÂ‰ Â·Â . ˜¯ ÌÏÂ‡Â

 ¯·ÂË˜Â‡·2010 ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘Î ,ÂÁ ¯ÂÈ„Ï ˙ÈÊÁ˙ ÔÈÎÈ˘ È�ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï „¯˘Ó‰ ‰�Ùı-
˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÌÈÓÈÈ˜‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÒÂÙ„· ˙ÂÓ‚Ó‰ ÏÚ ÒÒ·˙˙˘ ÌÈËÒÈËÂ‡Ï È˙È· . „ÚÂÓ·

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ , ˘ÓÂÁ‰ ˙È�Î˙ ˙�Î‰· Í¯Âˆ‰ ‰ÏÚÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÈ˙�˘Î- 
‡˘Â�· ÌÎÒÓ ÁÂ„ „¯˘Ó‰ È„È· ‰È‰ Ì¯Ë. 
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 התארגנות של הוא, שא! הוא דורש הקצאת מכסות עתידיות לאכלוסו, דפוס שונה לבניית הוסטל
ופנו לש� כ  למשרד הרווחה בבקשה , קבוצת הורי� המבקשי� לבנות לילדיה� בית לחיי�

וההתארגנות , הועלה שהקמת הוסטל בדר  זו טר� יושמה בפועל. להקצאת מכסות למימו� אכלוסו
וה� משו� , זאת ה� משו� שקבוצת ההורי� צריכה לאתר קרקע לבנייה. נמצאת עדיי� בהליכי�

א  אלה טר� גובשו ,  הוסטל בדר  זו מחייבת קביעת כללי� מקדימי� בידי משרד הרווחהשהקמת
 ). כיצד תועבר הבעלות על הדירה א� דייר עזב או נפטר�למשל (

ıÂÁ ¯ÂÈ„ ˙Ó˜‰ Ì˘Ï ‰�Â˘ ˙�ÂÎ˙Ó· Í¯ÚÈ‰Ï ˘¯„� ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ó-È˙È· , ÈÂ‡¯
‡˘Â�· ˘ÓÂÁ‰ ˙È�ÎÂ˙ Ï˘ ‰˘Â·È‚ ˙‡ Ì„˜Ï ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ , Ô˙ÓÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î

ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ˙Â�Â¯˙Ù. 

ל משרד " מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי הוצעו למנכ2011בתשובתו מנובמבר 
ובכלל זה הקצאת , הרווחה כמה כלי� תקציביי� שנית� להשתמש בה� להקמת המסגרות העתידיות

ה שהוא פועל לקביעת תכנית בתשובתו מסר משרד הרווח. הרשאה להתחייב בגי� התקשרות עתידית
היקפה ומימושה של התכנית תלויי� בהשגת . שנתית לפיתוח פתרונות חו% ביתיי� לאוטיסטי��רב

הסכמה של שני המשרדי� בנוגע לתמונת המצב הקיימת ולתחזיות העתידיות בדבר גידול 
קי! לש� כ  ער  המשרד סקר מ. אוכלוסיית היעד ובהרשאות להתחייב שיקבל ממשרד האוצר

והוא הועבר למשרד האוצר כדי שתמונת המצב העולה ממנו תשמש בסיס , 39הכולל אומד� צרכי�
 .למשא ומת� בנוגע להיערכות העתידית בנושא

2. Ì ‰ È Ï Ú  Á Â ˜ È Ù ‰ Â  Ì È Ï Ë Ò Â ‰ ‰  È Â ˘ È , על פי חוק הפיקוח על מעונות)  א(   :¯
 ינהל אד� מעו� שיש לא יהיה אד� בעלי� של מעו� ולא,  והתקנות שהותקנו מכוחו�1965ה"התשכ

ולא יפתח אד� מעו� כל עוד לא נית� ,  אלא א� קיבל רישיו� לכ  משר הרווחה�בו יותר משני חוסי� 
 . הרישיו�

 È�ÂÈ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘‰ ¯ÒÓ˘ ÌÈ�Â˙�Ó2011Ï˘ ‰ÏÚÂ‰ -
23) 68% ( ÍÂ˙Ó34Û˜˙ ÔÂÈ˘È¯ ‰È‰ ‡Ï ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ÂÈ‰˘ ÌÈÏËÒÂ‰‰ . 

מת� שירותי� באמצעות התקשרות ע� גופי� חיצוניי� מחייב את המשרד להקפיד , כאמור )ב(
בפיקוח שוט! ושיטתי על נותני השירותי� כדי לבחו� את טיב הטיפול הנית� ואת ניצולו הנאות 

 .והמיטבי של התקציב שהוקצה לאותו נושא

‰ÏÚÂ‰ ,ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Ó ‰�Â˘· ÈÎ ÏÂÙÈËÏ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ 
ÌÊÈËÂ‡ ÌÚ Ì„‡· , ÁÂ˜ÈÙ·Â ÈÂ˘È¯· ˙ÂÈÚ· ÂÏÚÂ‰ Ì˘ Û‡˘- ‡ÈˆÂ‰ ÌÈÏËÒÂ‰Ï Ú‚Â�· 

Ì˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰� ı·Â˜ ˙Â¯È˘‰ .Ì‰· : ¯„Ò ˙¯‚È˘ ÌÂÈ˜
ÌÂÈ ,˙¯‚ÒÓ· ‰ËÈÏ˘Â ‰¯˜· ,¯Â˙È‡ ,ÔÂÈÓ ,ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜Â ÒÂÈ‚ .ÌÏÂ‡Â , ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯Â¯È··

È˘‰ ˙Ï‰�Ó ÌÚ ÏÎ ÌÂ˙· ÁÂÂ„Ï Á˜ÙÓ‰ ÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â�‰ ËÂ¯ÈÙÓÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯
ÌÈÏ‰�‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ˜ÙÒÓ ÁÂ˜ÈÙ ÔÈ‡˘ ‰ÏÚÂ‰ ÏËÒÂ‰· ‰¯˜· : ˜„Â· Â�È‡ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰

 ‰ÊÂÁ· Â˜ÈÒÚ‰Ï ·ÈÈÁ˙‰ ÔÂÚÓ‰ ÏÈÚÙÓ˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ì‡ È˙ËÈ˘Â ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡·
 ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÚ Ì˙Á˘)Ó ‡Â‰ Â˙Â‡˘ ÏËÒÂ‰‰ ‚ÂÒÏ Ì‡˙‰·ÏÈÚÙ( ,ÏÚÂÙ· ˜ÒÚÂÓ ÔÎ‡ ,

ÍÎÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÂÏ ˘È Ì‡Â. 

__________________ 

 .23.8.2011,  מכו	 ברוקדייל�וינט 'ג�הוכ	 בידי מאיירס   39
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, בקוב% הנהלי� נקבע שיש לקיי� פיקוח על הוסטל בתדירות של אחת לחודשיי� עד חודשיי� וחצי
 .שש פעמי� בשנה�דהיינו כחמש

 È�ÂÈ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ¯ÒÓ˘ ÌÈ�Â˙�Ó2011 ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 
 ˙�˘· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯È„˙2010· ˘¯„�Î ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï -26) 76% (‰ ÍÂ˙Ó ÌÈÏËÒÂ‰-34 

˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ . Ì‰Ó ÌÈÈ�˘·)6% (ÏÏÎ ‰¯˜· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ; ‰¯˘Ú·)29% ( ÌÈÏËÒÂ‰
‰�˘ ‰˙Â‡· ÌÈÈÓÚÙ Â‡ ÌÚÙ ˜¯ ÁÂ˜ÈÙ ‰˘Ú� ÌÈ¯Á‡ ,·Â-14) 41% ( ÌÈÙÒÂ� ÌÈÏËÒÂ‰

‰�˘ ‰˙Â‡· ÌÈÓÚÙ Ú·¯‡ „Ú ˘ÂÏ˘. 

)‚(  Í¯Ú ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·˘Á ˙˘˜·Ï È�˜˙ ˙¯˜· „¯˘ÓÏ È�ÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ „¯˘Ó
ıÂÁ‰ ¯ÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡· ¯Î˘-È˙È· . ÛÂ‚ ÏÈÚÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·˘ ÔÈÂˆÈ

 ‰Ê16) 47% (‰ ÍÂ˙Ó ÌÈÏËÒÂ‰-34ÂÏÚÙ˘  . ÚˆÓ‡· ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ „¯˘Ó ˘È‚‰˘ ÁÂ„·
 ˙�˘2010Ô˜˙‰ ÏÚÓ ˙Â¯˘Ó ‰ÓÎ ˜ÈÒÚÓ ÏÈÚÙÓ‰ ÛÂ‚‰˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ‡Â‰  , ÔÎÏÂ

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È„È· Ú·˜�˘ Ô˜˙‰Ó ˙Â‰Â·‚ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÏ ˙ÂÓ¯‚� ; Ì˘ ÔÈÂˆ ÔÎ ÂÓÎ
 ÂÈ„·ÂÚÏ ÌÏ˘Ó ÏÈÚÙÓ‰ ÛÂ‚‰˘)ÌÈÏÙËÓÏ ¯˜ÈÚ· ( È„È· Ú·˜�˘ ¯Î˘‰ Ô˜˙Ó ÍÂÓ� ¯Î˘

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó . ËÒÂ‚Â‡·2010 Ï˘ ‰Î¯‡ ÏÈÚÙÓ‰ ÛÂ‚‰ ˘˜È· 30 ˜Â„·Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÂÈ 
ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡. 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,Ï ‰�˘ÔÎÓ ¯Á‡ , ÁÂ„ È‡ˆÓÓ· ÏÙÈË Ì¯Ë ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰ÏÚÂ‰
ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ . ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ò‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�Ó

ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙�ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ˙ÙÒÂ� ‰·È˘È ÌÈÈ˜Ï ÌÈˆÂ¯ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰. 

ל בידי הורי  מסר הגו! המפעיל למשרד מבקר המדינה כי הוא מנוה2011בתשובתו מאוקטובר 
לרבות אלו הנוגעות לגביית תשלומי� , י ההורי�"וכל ההחלטות מתקבלות ע, האוטיסטי� עצמ�

אי� למשרד הרווחה או לכל גו! אחר מנדט לומר , לטענת אותו גו!. נוספי� ותשלומי שכר לעובדי�
כדי . �להורי� לקחת סיכו� בטיפול בילדיה� או להפחית מרמת החיי� שה� מעונייני� להעניק לה

ולכ� הוצאות השכר , להבטיח טיפול מיטבי לשוהי� בהוסטלי� ה� מחזיקי� משרות מעל התק�
וה� נאלצי� לשל� לעובדיה� שכר הנמו  מהתק� שנקבע על ידי משרד , שלה� גבוהות מהתק�

והדבר יאפשר להתאי� , לטענת� הפתרו� הוא להעלות את התערי! שמשרד הרווחה משל�. הרווחה
 .לי� לתק�את שכר המטפ

משרד הרווחה משל� לגו! מפעיל שזכה במכרז להפעלת הוסטל עבור כל דייר בהתא� , כאמור
ולפיכ  משרד מבקר המדינה מעיר כי על משרד . לתערי! שהתחייב לשל� לו בחוזה שנחת� ביניה�

הרווחה לוודא שהגו! המפעיל ישל� לעובדיו בהתא� להתחייבות שעליה חת� בעת שהתקשר 
 .משרד הרווחהבחוזה ע� 

¯Î˘ È˙ÂÂÈÚ Ì‚ ¯˙‡Ï ‰„ÚÂ� ˙È�ÂˆÈÁ‰ ‰¯˜·‰˘ „ÂÚ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . ¯˘‡Î
 ÌÈ„·ÂÚ ¯Î˘ ÂÓÎ ˘È‚¯ ‡˘Â�· ÌÈ˙ÂÂÈÚ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰ ‰È‡ˆÓÓ- „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ 

˙ÂÙÈÁ„· ÔÈÈ�Ú‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ ,ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ÏÚ‰Ï ÍÂÓÒ , ¯ÁÂ‡Ó ‰�˘Ï Â˙ÂÁ„Ï ‡ÏÂ
¯˙ÂÈ .‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ˙Â¯È˘‰ Ï‰Â�· ˘¯„�Î ‰˘ÚÈÈ ÌÈÏËÒÂ‰‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ , ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘Â

˜ÂÁ· ˘¯„�Î ÌÈÏËÒÂ‰‰ ÈÂ˘È¯Ï. 

3. Ì È Ï Ë Ò Â ‰  Ì È Ï È Ú Ù Ó ‰  Ì È Ù Â ‚  È „ È ·  Ì È ¯ Â ‰  È Ó Â Ï ˘ ˙  ˙ È È ·  באפריל :‚
 שעסקו 2007משרדית מינואר �ל משרד הרווחה דאז את המלצותיה של ועדה פני�" אימ% מנכ2007

לפי אות� המלצות נדרשו הגופי� . ביתיות�מסגרות חו%בגביית תשלומי הורי� לאוטיסטי� ב
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להפסיק את הגבייה באופ� הדרגתי , ביתי שגבו באותה עת תשלומי� מהורי��המפעילי� דיור חו%
 .כ  שבתו� אותה תקופה ישלמו ההורי� רק תשלומי� וולונטריי�,  חודשי�24בתו  פרק זמ� של 

לי� למשרד הרווחה וביקש לדחות את מועד  פנה אחד הגופי� המפעי2008 ריצוי� כי בנובמב
 לדחות את תחולת 2008ל המשרד בדצמבר "בעקבות בקשתו הנחה מנכ. הפחתת תשלומי ההורי�

 תכנית 2009והגו! המפעיל התבקש להגיש לשירות שבמשרד הרווחה עד מר% , ביצוע ההנחיה
עיל כי תשלומי  השיב הגו! המפ2010ביולי . 2010�2011לביצוע הפחתת התשלומי� בשני� 

והוא נער  לביטול� המוחלט החל בינואר , ההורי� יופחתו במהל  השנתיי� הקרובות בהדרגה
2012  

 ÌÈÏÈÚÙÓ ÌÈÙÂ‚ È�˘ Â·‚ ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·˘ ‰ÏÚÂ‰) ˙‡ ÂÏÈÚÙ‰˘ ‰Ú˘˙ ÍÂ˙Ó34 
˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÏËÒÂ‰‰ (ÌÈ¯Â‰Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ . ÏÈÚÙ‰ Ì‰Ó „Á‡16) 47% ( ÌÈÏËÒÂ‰

 Â‰˘ Ì‰·˘ ˙ÈˆÁÓ)360 ( ˙‡ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÂÒÏÎ‡˘ ÌÈ¯ÈÈ„‰Ó34ÌÈÏËÒÂ‰‰  ; È�˘‰ ÛÂ‚‰
 Â· Â‰˘˘ „Á‡ ÏËÒÂ‰ ÏÈÚÙ‰18ÌÈ¯ÈÈ„ . 

 ÏÚ ˙È˙ËÈ˘Â ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÁ˜ÙÓ˘ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È�˘ È„È· ÌÈ¯Â‰‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚ . È„È· ÂÈ‰ ‡Ï Û‡ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·

�Â˙� ˙Â¯È˘‰ÌÈ¯Â‰‰Ó ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ Â·‚˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ‰·Â‚ ÏÚ ÌÈ , Ì‡ ˜„· ‡Ï ‡Â‰ ‡ÏÈÓÓÂ
‰‚¯„‰· Â˙ÁÙÂ‰ ÔÎ‡ Â·‚˘ ÌÈÓÂÎÒ‰. 

 רכזה מנהלת השירות מידע בנוגע לגביית תשלומי הורי� 2011ביולי , לבקשת משרד מבקר המדינה
 16מהנתוני� שנמסרו למשרד מבקר המדינה עלה שגו! אחד שהפעיל . בידי אות� שני גופי�
ח " ש�1,200כ, שה� יותר ממחצית דייריו,  ומעלה18גבה מבני ,  דיירי�360הוסטלי� שבה� שהו 

ח " ש850 ומעלה גבה 18ומבני , 18ח לחודש מדיירי� עד גיל " ש400הגו! השני גבה ; מדי חודש
 .לחודש

 È�„Ù˜Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜Â„·ÈÂ ·Â˜ÚÈ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘Ó·˘¯„�Î ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Â˙ÁÙÂ‰ ÔÎ‡ Ì‡ ÌÈ�˘‰ Í , ˙�˘ ÛÂÒÓ˘ ÁÈË·ÈÂ2011 ÏËÂ·È ‡Â‰ 

ÔÈËÂÏÁÏ. 

משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת נבנה דוח מפורט שינחה 
לרבות בדיקה שהגופי� המפעילי� אכ� הפסיקו לגבות , את מפקחי השירות בבקרה על ההוסטלי�

שנוספו מפקחי� לשירות כ  שהפיקוח ייעשה כנדרש בנוהל ובהתא� להנחיית ו, תשלומי הורי�
 �10% מההוסטלי� רישיונות תקפי� ול�90% היו ל2011עוד ציי� המשרד שבנובמבר . ל"המנכ

 .הנותרי� יאושרו רישיונות במועד קרוב

 

 

 פעולות משרד הבריאות בטיפול באוטיסטי�

 �להל� (ת מופקדת המחלקה לטיפול בילדי� אוטיסטי� על הטיפול בלוקי� באוטיז� במשרד הבריאו
הפועלת באג! ) המחלקה לטפול בילדי� אוטיסטי� או המחלקה במשרד הבריאות או המחלקה

מחלקה זו נועדה לקד� ילדי� . במינהל רפואה שבמשרד הבריאות) �" ברה�להל� (לבריאות הנפש 
תפקידה לטפל בכל הקשור למת� סל . י שאובחנו כמצויי� בספקטרו� האוטיסט18מלידת� ועד גיל 

קיו� פיקוח ובקרה , טיפול בבעיות שעלו, גיבוש מדיניות וסטנדרטי�,  קביעת זכאות�בריאות מקד� 
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ח בשיתו! "כמו כ� היא מפקחת על מת� סל קופו. ל"ותיאו� ע� משרדי הרווחה והחינו  וע� המל
) ח" האג! לפיקוח על קופו�להל� " (�האג! לפיקוח על קופות החולי� ושירותי בריאות נוספי"ע� 

 .שבמשרד הבריאות

פסיכולוג קליני ,  כלל כוח האד� של המחלקה את מנהלת המחלקה2011במועד הביקורת ביולי 
 .צוות בקרה ומזכירה, בחצי משרה הממלא תפקיד של עוזר המנהלת

, לד העוסקתמלבד מחלקה זו פועלת במינהל רפואה שבמשרד הבריאות ג� המחלקה להתפתחות הי
קביעת מדיניות וביצוע פיקוח ובקרה בנושאי� הקשורי� לאבחו� , בפיתוח שירותי�, בי� השאר

 .ולטיפול בילדי� הסובלי� מליקויי� התפתחותיי� וביניה� ג� הלוקי� באוטיז�

ל משרד הבריאות הוחלט כי כל האחריות לטיפול " בראשותו של מנכ2011בדיו� שהתקיי� באפריל 
בעקבות דיו� זה הוציא ראש מינהל . �"סט תרוכז בידי מחלקה ייעודית באג! לברהבילד האוטי

בהירות � מסמ  ובו נאמר כי בשל כפילויות בטיפול ואי2011רפואה במשרד הבריאות באוגוסט 
כי , ל"על דעת המנכ, � והמחלקה להתפתחות הילד סוכ�"בנוגע לתחומי הטיפול של המחלקה בברה

 ירוכז כל הטיפול בידי המחלקה לטיפול בילדי� אוטיסטי� הכפופה 2011החל בחודש אוגוסט 
המחלקה להתפתחות הילד תמשי  לקחת חלק בבקרות ובקביעת מדיניות . �"לראש אג! ברה

 .מקצועית בתיאו� ע� מנהלת המחלקה לטיפול בילדי� אוטיסטי�

 

 הגור� האחראי לביצוע אבחו� משולב

ח לתת "בפרק הד� בשירותי� שעל קופו, יאות ממלכתילפי התוספת השנייה של חוק ביטוח בר
�שהשירותי� יכללו אבחו� וטיפול על ידי צוות רב, בי� השאר, בתחו� של התפתחות הילד נקבע

ח בתחו� התפתחות הילד ניתני� בידי המכוני� "שירותי קופו. 40מקצועי בילדי� עד גיל תשע
חלק� מופעלי� בידי , משרד הבריאותלהתפתחות הילד ויחידות התפתחותיות שקיבלו הכרה של 

 .ח"משרד הבריאות וחלק� בידי קופו

ל משרד הבריאות חוזר ובו נקבעו כללי� לביצוע אבחו� משולב " הוציא מנכ2007ביוני , כאמור
 .שעל פיו ייקבע א� אד� אכ� לוקה באוטיז�

È‡ ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ-‰ ˙‡ Úˆ·Ï ¯ÂÓ‡˘ Ì¯Â‚Ï Ú‚Â�· ˙Â¯È‰· ÔÂÁ·‡
‰ÏÚÓÂ ˘˘ È‡ÏÈ‚Ï ·ÏÂ˘Ó‰ : Ï˘ ˘Ù�‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙Â‡Ù¯Ó‰ Â‡ „ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÌÈ�ÂÎÓ‰

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó . ‰˘Ú� ‡Ï˘ ÏÚ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ ˙Â�ÂÏ˙ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÂÁÏ˘� ÍÎ Ï˘·
„ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÌÈ�ÂÎÓ‰ È„È ÏÚ ·ÏÂ˘Ó ÔÂÁ·‡ Ì‰È„ÏÈÏ. 

בתוספת השנייה ) 7)(א(20ח כי בהתא� לסעי! " הבהיר ראש מינהל רפואה לקופו2010בנובמבר 
האחריות על מכלול הטיפול ההתפתחותי בילדי� , �1.1.09לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שהוחל ב

 .ח ללא קשר לגיל"חלה על קופו, משלב האבחו� ואיל , בספקטרו� האוטיסטי

 ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ Ï˘ Ì�ÂÁ·‡˘ ‰˘ÚÓÏ ‰Ú·˜ ‰‡ÂÙ¯ Ï‰�ÈÓ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÈÈÁ�‰18 Â˘ÚÈ 
È�ÂÎÓ‰ È„È·„ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï Ì . ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ¯ÒÓ˘ ÍÓÒÓÓ ÌÏÂ‡Â

 È�ÂÈ· ‰�È„Ó‰2011‰ÏÚ  , ÌÈÈ˘˜· ÌÈÏ˜˙�˘ ÌÈ¯Â‰ ˘È ÔÈÈ„Ú ‰ÈÁ�‰‰ Ô˙Ó ¯Á‡Ï Ì‚˘
„ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÌÈ�ÂÎÓ· ·ÏÂ˘Ó ÔÂÁ·‡ Úˆ·Ï Ì‡Â··. 

__________________ 

40   �1994�ד"בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ) 1)(א(20סעי. 
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ÂÈ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ , Ú�ÓÈ‰Ï È„Î
˜ ˙Ó¯Ú‰ÓÔÂÁ·‡Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ„ÏÈ‰Â ÌÈ¯Â‰‰ ÏÚ ÌÈÈ˘. 

מסר למשרד מבקר המדינה כי לאחר שד� והבהיר את , 2011בתשובתו מנובמבר , משרד הבריאות
המקרי� הבודדי� שבה� המשפחות נתקלות בקשיי� . ח הוסדר נושא האבחו�"העניי� ע� קופו

וציא ראש מינהל רפואה ע� זאת י. מועברי� מיידית לטיפול נציבות קבילות הציבור שבמשרד
 .ח כדי לרענ� את ההנחיות"שבמשרד הנחיה חוזרת לקופו

 

 סל בריאות מקד� 

בהתא� לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק מעונות יו� שיקומיי� ולהודעה המוסכמת , כאמור
אחראי , ) ההודעה המוסכמת�להל�  (41מטע� הצדדי� לעתירה אשר הוגשה לבית המשפט העליו�

 .ת למת� סל בריאות מקד� לילדי� עד גיל שבע הלוקי� באוטיז�משרד הבריאו

במעונות יו� שיקומיי� שבה� שוהי� פעוטות עד גיל שלוש עוגנה הזכאות לקבלת סל בריאות 
ש� נקבע שפעוטות בעלי מוגבלות . מקד� בחוק מעונות יו� שיקומיי� ובתקנות שהותקנו מכוחו

ולפעוט בעל , רפואיי��ש של טיפולי� פארה"ע ששהושמו במעונות יו� שיקומיי� זכאי� לארב
 14 לדהיינו ס  הכו, מוגבלות הלוקה באוטיז� יוסיפו עשרה טיפולי� שבועיי� ייעודיי� ישירי�

 .42והשאר ממומ� בידי משרד הבריאות, ח"הסל ממומ� בחלקו בידי קופו. ש"ש

חינו  המיוחד שבאחריות לילדי� אוטיסטי� בני שלוש עד שבע שני� השוהי� בגני� טיפוליי� של ה
הזכאות לקבלת סל בריאות מקד� נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות , משרד החינו 

לפי הסדרי� אלו נדרשי� הורי הילדי� . ועוגנה בהסדרי� שנקבעו בהודעה המוסכמת, ממלכתי
וכל השאר ממומ� בידי משרד , ח לחודש בלבד" ש552לשל� השתתפות עצמית בעלות של 

 .בריאותה

נוס! על , יצוי� כי ילדי� השוהי� בגני� טיפוליי� זכאי� לשירותי� ג� לפי חוק החינו  המיוחד
 .זכאות� לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

המימו� החודשי של . ח" מיליו� ש�49 לכ2010התקציב למימו� של סל הבריאות המקד� הגיע בשנת 
 מה� מימ� �ח " ש3,726ד במועד הביקורת על סל הבריאות המקד� לפעוט במעו� יו� שיקומי עמ

המימו� החודשי של הסל לפעוט בגני� . ח" ש1,226ח "ח וקופו" ש2,500משרד הבריאות 
ח " ש552 �ח והשאר " ש3,060מה� מימ� משרד הבריאות , ח בחודש" ש3,612הטיפוליי� עמד על 

 .לחודש נגבה כאמור מהמשפחות כהשתתפות עצמית

, ו� השיקומיי� נית� סל הבריאות המקד� בידי הגופי� המפעילי� את המעונותיצוי� שבמעונות הי
בעוד שבגני� הטיפוליי� נית� השירות על ידי עמותות הנכנסות לגני� ומספקות את הטיפולי� 

 ). נותני שירות�להל� (באמצעות אנשי מקצוע המועסקי� על יד� 

1. Ï Ò ‰  ˙ ‡  Â Ï · È ˜ ˘  Ì È „ Ï È ‰  Ï ˘  Ì ¯ Ù Ò Ó:חי ובסיסי לתהלי  תנאי הכר,  כאמור
של תכנו� ותקצוב מסודר הוא איסו! מרוכז ושיטתי של נתוני� עדכניי� ואמיני� העשויי� לתרו� 

 .לייעול ולשיפור הערכות למת� השירותי�

__________________ 

 .'˘¯ ‰·¯ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰˙ÂÓÚ‰ 'Á‡Â ˙Â‡È � 8377/05' "בג  41
, )סל שירותי� לפעוטות ע� מוגבלות ותנאי טיפול בה�, רישוי( בתקנות מעונות יו� שיקומיי� 19ה תקנ  42

�ח"התשס, )קביעת הסכו� שבו תישא קופת חולי�( וכ	 תקנות מעונות יו� שיקומיי� 2008�ח"התשס
2007. 
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 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·2011 ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó·˘ ‰˜ÏÁÓ‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï 
ËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏÎ Â�Á·Â‡˘ Ú·˘ ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓÌÊÈ , ÌÈ‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰˘

ÏÒ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ . ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈËÒÈËÂ‡‰ ÏÎ Ï˘ ¯Â˙È‡ ˙ÓÊÂÈ ‰�È‡ ‰˜ÏÁÓ‰˘ ‰ÏÚÂ‰
Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒÏ , ÂÁÂÂÈ„ ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�˘ ÌÈ„ÏÈ‰ Ì˙Â‡Ï ÏÒ‰ ÔÂÓÈÓ· ˜¯ ˙ÏÙËÓ ‡Ï‡

Ì˙ÂÚˆÓ‡· Â˙Â‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰˘ ‰Ï . ¯Â·Ú· ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â�Ï ÌÂÏ˘˙ ¯˘‡Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
 ÏÎÈ�Ë¯Ù ÔÙÂ‡· ÂÈÏÚ ÁÂÂ„˘ „ÏÈ ,ÂÓÚËÓ ‰¯Î‰ Ï·È˜ „ÏÈ‰˘ ‡„ÈÂÂ˘ ¯Á‡Ï , ÌÂÏ˘˙‰˘Â

Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒÏ Âˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰Â ˙ÂÒÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· „ÓÂÚ „ÏÈ‰ ¯Â·Ú·. 

  מימ� משרד הבריאות סל בריאות מקד� 2011מנתוני משרד הבריאות עולה כי נכו� לחודש יולי 

 .בגני�) 83% (�1,191ונות יו� שיקומיי� והיו במע) 17%( מה� 252, 43 ילדי��1,443ל

)‡(  ˙ Â È ¯ Á ‡ ·  Ì ‰ ˘  ˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙  È � ‚ ·  Ì È „ Ï È Ï  Ï Ò ‰  Ô ˙ Ó ·  Ì È È ˘ ˜
Í Â � È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó: ¯·Ó·Â�Ó ÌÈÎÓÒÓ· 2010 ¯‡Â¯·ÙÓÂ 2011 ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰�Ó ‰˙ÏÚ‰ 

Î�Ó È�Ù· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó·"‰‡ÂÙ¯ Ï‰�ÈÓ ˘‡¯Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï , ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ ˙‡
Ï Ú‚Â�· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó „ˆÓ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ È�‚Ï ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ï˘ Ì˙ÒÈ�Î ˙¯„Ò‰

ÌÈËÒÈËÂ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ . È�˙Â�Ï ‰ÒÈ�Î ÌÈ¯˘‡Ó ÔÈ‡ ÌÈ�‚‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ Ì‰Ï ‰ÁÂÂÈ„ ‡È‰
Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ ˙Â¯È˘‰. 

 פנה צוות הבקרה של המחלקה במשרד הבריאות אל מנהלת האג! 2009יצוי� כי עוד בספטמבר 
. נו  וביקש ממנה רשימה מעודכנת של גני התקשורת שפעלו אזלחינו  מיוחד דאז במשרד החי

 .עד מועד סיו� הביקורת לא הועברה רשימה זו לידי המחלקה במשרד הבריאות, ואול�

 È�ÂÈ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯ÒÓ˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ÂÂ˘‰Ó2011 ˙ÂÂˆ È�Â˙�Ï 
‰ÏÚÂ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó·˘ ‰¯˜·‰ ,· ÈÎ-65) 37% (Ó-178 ˙Â˙ÈÎ  ÌÈËÒÈËÂ‡Ï Ô‚) Ô‚

ÈÏÂÙÈË (ÌÈ„ÏÈÏ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ Ô˙È� ‡Ï . ÂÏ‡ ˙Â˙ÈÎ· Â‰˘ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙� ÈÙ ÏÚ
433) 35% (Ó-1,222ÌÈËÒÈËÂ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ È�‚· ÂÓ˘Â‰˘ Ô‚‰ È„ÏÈ . 

 ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· Âˆ·Â˘˘ ÌÈËÒÈËÂ‡ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó
ÈÂ˜Ï· ˙ÂÏÙËÓ‰ „ÁÂÈÓ‰ ˙Â¯Á‡ ˙Â)¯Â‚ÈÙ ÔÂ‚Î( , ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈËÒÈËÂ‡‰ ¯ÙÒÓ˘ ÁÈ�‰Ï ¯È·Ò

¯˙ÂÈ Û‡ ÏÂ„‚ Â˙Â‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡Â Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒÏ. 

יצוי� שמשרד הבריאות אישר לכמה נותני שירות לתת את סל הבריאות המקד� במסגרות שה� 
). גנית� מסגרת חו%�להל� (מפעילי� בעצמ� ואינ� באחריות� של משרדי הרווחה או החינו  

, גניות בלבד� פעלו ברחבי האר% שמונה מסגרות חו2011%מנתוני משרד הבריאות הועלה כי ביולי 
שתיי� , שתי מסגרות פעלו בדרו� האר%.  ילדי� שרוב� היו מעל גיל שלוש�160וטופלו בה� כ

סל מסגרות אלו נתנו מענה לחלק מהילדי� שלא קיבלו את . שתיי� במרכז ושתיי� בירושלי�, בצפו�
או פעוטות שלא שהו , הבריאות המקד� בגני התקשורת שהוזכרו לעיל או בגני� טיפוליי� אחרי�

 ).ראו להל�(במעונות יו� שיקומיי� ייעודיי� לאוטיסטי� 

__________________ 

 ייתכ	 ולכ	, הנתוני� מתבססי� על דרישות התשלו� של הגופי� נותני השירות ממשרד הבריאות  43
משו� שיש ילדי� שטר� , שבאותו מועד הנתוני� אינ� משקפי� באופ	 מלא את כל הילדי� מקבלי הסל
 . הועברה בעבור� דרישת תשלו� או שהטיפול בתשלו� בעבור� טר� הסתיי�
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 החלו משרדי הבריאות והחינו  לקיי� דיוני� משותפי� שנועדו לגבש נהלי� 2011שבמר%  יוער
דרת מת� סל הבריאות המקד� במסגרות של משרד משותפי� לשיתו! פעולה שוט! ביניה� להס

 .וטר� גובש מסמ  מסכ�, במועד סיו� הביקורת עדיי� נמצא הנושא בשלב הדיוני�. החינו 

מסרו למשרד מבקר המדינה שה� פועלי� , 2011בתשובת� מנובמבר , משרדי החינו  והבריאות
חינו  הוסי! שהוא העביר משרד ה. במשות! להוציא נוהל שיסדיר את מת� סל הבריאות המקד�

 .והוא ישמח להעביר כל נתו� נוס! שיידרש, למשרד הבריאות את הנתוני� שנדרשו על ידו

)·(  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  Ï Ò ‰  Ô ˙ � È È  ‰ È Ù Ï  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  ‰ È � ˙ ‰
˙ È „ Â Ú È È:בתוספת , לרבות בחוק מעונות יו� שיקומיי�,  מההוראות הרלוונטיות לנושא

 ובהודעה המוסכמת המסדירי� את מת� הסל בגני� השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
לכל אוטיסט שהוש� במעו� יו� שיקומי או בג� טיפולי מוקנית זכות לסל  כי, טיפוליי� עולה

 .בריאות מקד�

 ÌÊÈËÂ‡· ‰˜ÂÏ‰ „ÏÈ˘ ÍÎ· Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ Ô˙Ó ˙‡ ‰�˙Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ËÂ‡ ‰Ú·¯‡ ˙ÂÁÙÏ ‰· ÂÈ‰È˘ ˙È„ÂÚÈÈ ˙¯‚ÒÓ· ‰‰˘ÈÌÈËÒÈ. 

ממסמכי משרד הרווחה עולה שהיו כמה פניות של השירות במשרד הרווחה למשרד הבריאות 
) לשירותי שיקו�(ל בכיר " פנה סמנכ2011בפברואר . א  ה� לא נענו, לתיקו� ההנחיה האמורה

במשרד הרווחה אל ראש מינהל רפואה והתריע בפניו על העוול שנגר� לפעוטות אוטיסטי� 
הוא הסביר שבדר  כלל מופני� פעוטות . נכותי בשל אותה ההתניה�ו� שיקומי רבשהושמו במעו� י

נכותי בשל אילוצי� כמו בעיית מרחק או חוסר מקו� במעו� ייעודי �הלוקי� באוטיז� למעו� רב
 . לאוטיסטי�

 לפנייה האמורה וציינה שההתניה נועדה 2011מנהלת המחלקה במשרד הבריאות השיבה במאי 
, א  כאשר במסגרת יש פחות מארבעה אוטיסטי�,  לילד כל הטיפולי� הנדרשי�להבטיח שינתנו

היא הוסיפה כי במקרי� חריגי� . בדר  כלל אי� באפשרותה לגייס כוח אד� במידה הנדרשת לכ 
 .המחלקה מאשרת את מת� הסל ג� כשיש פחות מארבעה אוטיסטי�

È· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ¯ÒÓ˘ ÌÈ�Â˙�Ó È�Â2011 È¯·Ò‰ ÈÙ ÏÚÂ 
 È‡Ó ÛÂÒ·˘ ‰ÏÚ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰2011 ÂÓ˘Â‰˘ ˙ÂËÂÚÙ ‰˘È˘ ÂÈ‰ 

·¯ ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ·-ÌÈÈ˙ÂÎ� , ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰È�˙‰‰ Ï˘· Í‡
Ì„˜Ó‰ . Û¯Ëˆ‰ ‰˘È˘‰ ÍÂ˙Ó ÌÈËÒÈËÂ‡ ˙ÂËÂÚÙ ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ‰·˘ ˙Á‡ ˙¯‚ÒÓÏ˘ ÔÈÂˆÈ
 È�ÂÈ·2011ÒÂ� ËÂÚÙ Û , Ô˙Ó ˙¯„Ò‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÙÏÎ ÌÈÎÈÏ‰· ÏÁ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ

ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· ÏÒ‰. 

 ˙Â¯‚ÒÓ· „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· Âˆ·Â˘˘ ÌÈËÒÈËÂ‡ ÌÈ„ÏÈ Ì˙Â‡ ÏÎ˘ ÔÈÂˆÈ ÔÎ ÂÓÎ
˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˜ÏÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ,ÌÙ˜È‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÔÈ‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ , ÌÈ‡ˆÓ� Ì‰ Ì‚˘ ÔÎ˙ÈÈ

ÈËÂ‡ ‰Ú·¯‡Ó ˙ÂÁÙ Ô‰· ˘È˘ ˙Â¯‚ÒÓ·ÌÈËÒ .ÍÎÈÙÏ , ‡Ï Ì‰ Û‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰È�˙‰Ï Ì‡˙‰·
Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ ,ıÂÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ¯ÊÚ� Ì‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡- ˙ÂÈ�‚

) ÈÏÂÈ· Â�˙� ¯ÂÓ‡Î˘2011ÎÏ ˙Â¯È˘ -160„·Ï· ÌÈ„ÏÈ .( 

)‚( ˙ Â Ï È ‚ ¯  ˙ Â ¯ ‚ Ò Ó ·  Â Ó ˘ Â ‰ ˘  Ì Ê È Ë Â ‡ ·  Ì È ˜ Â Ï ‰  Ì È „ Ï È: יש ילדי� 
 . במסגרות רגילותאוטיסטי� שרמת תפקוד� מאפשרת את השמת�



 62דוח שנתי  938

 È�ÂÈ· Â‰˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘ ˙Â¯È˘‰ È�Â˙� ÈÙÏ2011 24 ÂÏ·˜Â ÏÈ‚¯ ÔÂÚÓ· ˙ÂËÂÚÙ 
ÔÂÚÓ· Ì˙Â‡ ‰ÂÂÏ˙˘ ˙ÚÈÈÒ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÓ . ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ‰˜ÏÁÓ· ‰˙˘Ú�˘ ‰˜È„··

 ÈÏÂÈ·2011Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ ÂÏ·È˜ Ì‰Ó ÌÈÈ�˘ ˜¯˘ ‰ÏÚÂ‰  ,Â-22 ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈ¯˙Â�‰ 
Â˙Â‡ . È�Â˙� ÈÙ ÏÚ È�ÂÈÓ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó2011 ,Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘·" Â·ÏÂ˘ ‡132 

ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ�‚· ÌÈËÒÈËÂ‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ; ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒÏ ÌÈÎÂÊ Ì�È‡ ÂÏ‡ ÌÈ„ÏÈ
ıÂÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˙Â‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰-˙ÂÈ�‚ , ÈÏÂÈ· ÂÏÚÙ ¯ÂÓ‡Î Í‡2011 ‰�ÂÓ˘ ˜¯ 

ÎÏ ˙Â¯È˘ Â�˙�˘ ÂÏ‡Î ˙Â¯‚ÒÓ-160„·Ï· ÌÈ„ÏÈ . 

ובתו של משרד הבריאות נמסר למשרד מבקר המדינה שלא קיימת בעיה במת� סל בריאות בתש
 .מקד� כיוו� שמשרדי החינו  והרווחה מעבירי� נתוני� לעמותות נותנות השירות

 „¯˘Ó ÍÓ˙ÒÈ Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ Ô˙Ó·˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÈÏ‡ Â�Ù‰˘ ÌÂÏ˘˙Ï ˙ÂÈ�Ù‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˜¯ ˙Â‡È¯·‰˙Â¯È˘‰ È�˙Â�  . ÛÂÒÈ‡‰ ˙‡ ÌÂÊÈÈÏ ÂÈÏÚ

Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� Ï˘ ÊÂÎÈ¯‰Â , ÏÎÂÈ˘ È„Î
ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÎÏ ÏÒ‰ Ô˙Ó ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ Í¯ÚÈ‰Ï . ÏÒ‰ ˙Ï·˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ

ÂÈÏ‡ ÂÂÏ�˘ ÌÈ¯„Ò‰·Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ÂÏ‡Ï ¯·ÚÓ ÌÈÏÈ·‚Ó ÌÈ‡�˙· ‰�˙Â˙ . ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
ıÂÁ ˙Â¯‚ÒÓ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯˘‡Ó˘ ‰Ê ‡Â‰- ˙‡ ÂÏ·˜ ‡Ï˘ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ„ÏÈ Ì˙Â‡Ï ˙ÂÈ�‚

ÌÈÈÏÂÙÈË ÌÈ�‚· Â‡ ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ· ÏÒ‰ . ÍÎÈÙÏ-ÌÈ�Â˙� ÊÎ¯È ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ  ,
ıÂÁ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰ ÌÂÊÈÂ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ‰ÙÓÈ-ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù·Â ˙ÂÓÎ· ˙ÂÈ�‚. 

ינו  מסר בתשובתו שהוא תומ  בעמדה שעל משרד הבריאות לרכז את יצוי� שא! משרד הח
והוסי! שהוא יעשה הכול כדי להנפיק את הנתוני� שברשותו שיידרשו להקמת , הנתוני� האמורי�

 .מאגר נתוני� משות! שיקי! את כל האוכלוסייה הזקוקה לשירותי� באר%

בגני , � במעונות יו� שיקומיי�משרד הבריאות מסר שהוא מחויב לתת סל בריאות מקד� לילדי
גניות המעסיקי� כוח אד� מקצועי המאפשר לתת לה� את כל סל הבריאות �תקשורת ובמסגרות חו%

כ� הוסי! שהקריטריו� שנקבע בנהליו שהסל יינת� רק במסגרות שיש בה� לפחות ארבעה . המקד�
. זר מינהל רפואה שלוילדי� הלוקי� באוטיז� נדו� בפורומי� מקצועיי� של המשרד ופורס� בחו

משו� שמסגרת שבה יש מספר קט� יותר של , לדבריו נועד קריטריו� זה להבטיח את איכות הטיפול
ילדי� הלוקי� באוטיז� אינה מאפשרת העסקת כוח אד� כנדרש ומת� טיפול על פי סטנדרטי� 

ת למסגרת לדעתו אפשר למצוא פתרו� לילדי� השוהי� במסגרת כזאת במסגרות הקרובו. מקצועיי�
גניות או לקבל טיפול על פי חוק דהיינו לאפשר לה� לקבל את סל �במסגרות חו%, שבה ה� שוהי�

משרד הבריאות הוסי! שבמקרי� חריגי� הוא מאשר את מת� הסל ג� כשיש . ח באמצעות�"קופו
ח " ה� זכאי� לקבל סל קופו�אשר לילדי� הנמצאי� במסגרות רגילות . פחות מארבעה אוטיסטי�

 .ח והטיפול בה� משלב ג� תגבור מטע� משרד הרווחה"מצעות קופובא



 939 משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

 „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ÔÂ„� ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÎ Û‡˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰‡ÂÙ¯ Ï‰�ÈÓ ¯ÊÂÁ· ÌÒ¯ÂÙÂ ˙Â‡È¯·‰ , Ì˙ÂÎÊÏ Ú‚Â�· ˙‡ÊÎ ‰È�˙‰Ï ¯ÎÊ ÔÈ‡

ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ ˜ÂÁ· ÌÈËÒÈËÂ‡‰ Ï˘ . ÂÈ�Ù ÏÚ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰¯ÂÓ‡‰ ‰È�˙‰‰ ÔÈ‡
 ˙Â‡È¯· ÏÒÏ ˙È�˙ÂÓ ‡Ï ˙ÂÎÊ ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓ· Ì˘Â‰˘ ËÒÈËÂ‡ ÏÎÏ ‰�˜Ó‰ ˜ÂÁ‰ ˙ÚÈ·˜

Ì„˜Ó . ‰Ú„Â‰·Â È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ‰ÏÂÏÎ ‰�È‡ Û‡ ÂÊ ‰È�˙‰
ÌÈÈÏÂÙÈË ÌÈ�‚· ÏÒ‰ Ô˙Ó ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ˙ÓÎÒÂÓ‰ . ‰¯ÂÓ‡‰ ‰È�˙‰‰˘ ÌÈÈ˘˜Ï ˙Â„Ú

Â‚ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ Â�ÙÂ‰˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È·˙ÎÓÓ ‰ÏÂÚ ˙Ó¯ . ¯ÚÂÈ „ÂÚ
 È‡ÎÊ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ Ï·˜Ó Â�È‡˘ „ÏÈ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙· ¯ÎÊÂ‰˘ ÔÂ¯˙Ù‰˘

ÙÂ˜ ÏÒ Ï·˜Ï"Á ,¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ˜ÙÒÓ ÔÂ¯˙Ù Â�È‡ ,ÙÂ˜ ÏÒ ÔÎ˘"˘ ˘ÂÏ˘ ˜¯ ÏÏÂÎ Á"˘ ,
ÂÏ È‡ÎÊ „ÏÈ‰˘ Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ ÂÏÈ‡Â ÏÏÂÎ 14˘ "˘ . „¯˘Ó È„È· Ô˙È�‰ ¯Â·‚˙‰ Ì‚

 ÏÒ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÚ˘Ï Í¯Ú ‰ÂÂ˘ Â�È‡ ˙ÂÏÈ‚¯ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ„ÏÈÏ ‰ÁÂÂ¯‰
Ì‰Ó Ú�Ó�˘ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯·. 

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï- ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰Â ‰ˆÂÁ� ‰È�˙‰‰˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯Â·Ò Ì‡ 
˙Â‡ÈˆÓ‰ ,¯„Ò‰‰ ÈÂ�È˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ˆÂÓÈ‡Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ

˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ ,˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ Ê‡ „Ú Í‡. 

2. Â ‡ Â Ï Ó ·  Ï Ò ‰  Ô ˙ Ó  ˙ Á Ë · ‰ ·  Ì È Ï ˘ Î:בתקנות ,  בחוק מעונות יו� שיקומיי�
נהלי� וחוזרי� שהוציא משרד הבריאות מפע� לפע� נקבעו כללי� , שהותקנו מכוחו ובהנחיות

היקפו , לסוג כוח האד� שיועסק, בי� השאר, נוגעי�ועקרונות למת� סל הבריאות המקד� ה
נוהל מעודכ� . סוג הטיפולי� שינתנו וחלוקת שעות הטיפול בי� בעלי המקצוע השוני�; ומיומנותו

 נוהל �להל� " (אמות מידה לטיפול בריאותי מקד� לילדי� המאובחני� ברצ! האוטיסטי"בנושא 
, בי� השאר, נוהל זה נועד. ידי משרד הבריאות ב2011פורס� לאחרונה באפריל ) אמות מידה חדש

 .להגדיר כללי� בתחו� מת� הסל שיאפשרו לקיי� עליו בקרה שיטתית

י )א( ת�א ו ר י ש ה י  נ ת ו נ  � ע  � י ז ו ח ת  מ י ת  כדי לחייב את נותני השירות להעניק :ח
, ולתת בידי משרד הבריאות את כל הכלי� הנדרשי� להבטיח זאת, רמה נאותה של השירותי� שבסל

 .  בי� המשרד ובי� נותני השירות44צור  במת� ביטוי מפורט והול� לכ  בחוזה שייחת�יש 

¯ÂÓ‡Î , ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÈÊÂÁ· ¯˘˜˙‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ˘ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ , ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡Â ˙Â�ÂÚÓ‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ ÌÈÊÂÁ‰Â

Ì‰· ÌÈ�˙È�‰ .„ ‡Ï ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‚‡
 ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÌÚ ‰ÊÂÁ· ˙Â¯˘˜˙‰)ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ì‚ Ì‰·Â( , ÏÎ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î

Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ Ô˙Ó· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�‰ , ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�Ï ÂÏ˘ ÌÂÏ˘˙‰ ÌÏÏÎ·Â
ÏÒ‰ Ô˙Ó ¯Â·Ú·. 

‰ÏÚ ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ÔÈ„Î ‰¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰ ËÒÂ‚Â‡· „ÂÚ 2008 , ÔÂÈ„·
ÔÂ�Î˙Ï Û‚‡‰ È‚Èˆ� ÂÙ˙˙˘‰ Â·˘ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ¯ÂÁÓ˙Â ·Âˆ˜˙ , ‰‡ÂÙ¯ Ï‰�ÈÓ ˘‡¯

‰¯·Ï Û‚‡‰ È‚Èˆ�Â"Ô . ¯·Óˆ„· ˜¯ ÌÏÂ‡Â2010 ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Â ÌÈÈ˙�˘ , ÔÂÈ„·
Î�Ó Ï˘ Â˙Â˘‡¯·" Úˆ·˙˙ ÂÈ¯Á‡Ï˘ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰ ÈÎ Ú·˜� „¯˘Ó‰ Ï

ÊÂÁ ˙Â¯˘˜˙‰˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÌÚ ˙È . ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯˘˜˙‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÌÚ ÌÈÊÂÁ·. 

__________________ 

 . והתקנות על פיו1992�ב"התשנ, י חוק חובת המכרזי�"לאחר קיו� ההליכי� הנדרשי� עפ  44
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ו )ב( ל  � ל ו ש מ ה ה  ע ש ל  ! י ר ע ת ה ו י  ע ו צ ק מ  � ד א ח  ו כ ב ר  ו ס ח מ   מרבית:ה
: רפואיי� ובה��שעות הטיפול שבמסגרת סל הבריאות המקד� ניתנות בידי בעלי מקצוע פארה

 .יותרפיסטי� ועודפיז, מרפאי� בעיסוק, קלינאי תקשורת

 Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï Ú„ÂÓ ‡Â‰ ÌÈ�˘ ‰ÓÎ ‰Ê ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ
‰Ï‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÔÓÂÈÓ , Ì‰˘ ˙Â¯‚ÒÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚· ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ï˘ ÌÈÈ˘˜ÏÂ

ÌÈÏÈÚÙÓ ,‰È¯ÙÈ¯Ù· ¯˜ÈÚ· . ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó·˘ ‰˜ÏÁÓ· ˙Èˆ¯‡‰ ‰¯˜·‰ ˙È‡¯Á‡ ÌÏÂ‡Â
 ¯‡Â¯·Ù· ‰�ÈÈˆ2011 ÈÎ  Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ÌÈÈ˜ ÈÎ ‡ˆÓ� ‰�Â¯Á‡Ï „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ˙Â¯˜··

‰È�˙� ¯ÂÊ‡·˘ ˙Â¯‚ÒÓ· Ì‚ ,ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ˙Â‡ˆÓ�‰ ˘Ó˘ ˙È·Â ˙Â·ÂÁ¯. 

 ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· Ì‚ ‰ÏÂÚ ˙Â¯‚ÒÓ· Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ·
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· . ËÒÂ‚Â‡·2010 „Ú ‰˘Ú˘ ˙Â¯˜·‰ ÏÚ ÌÎÒÓ ÁÂ„ ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ ‡ÈˆÂ‰ 

Ê‡ .ÔÈÂˆ ‰Ê ÁÂ„· ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ÏÚ ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÂÁÂÂÈ„ ˙Â¯‚ÒÓ‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ·Â¯·˘ Û‡ ÈÎ
 Ï˘ ‡ÏÓ ÏÒ Ô˙Ó14˘ "„ÏÈ ÏÎÏ ˘ , Ï˘ ÔÂ˙�‰ Û˜È‰·˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ˙˜È„· ‰˙ÏÚ‰

 „¯˘Ó ˙ÂÈÁ�‰· Â¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ ÌÈÏÂÙÈË‰ ÏÒ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈ„ÏÈÏ ˙˙Ï ‰È‰ Ô˙È� ‡Ï Ì„‡‰ ÁÂÎ
˙Â‡È¯·‰ .˜ÏÁ ÈÎ Ì˘ ÔÈÂˆ ÔÎ ‰¯˘Î‰ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ È„È· Â�˙È� ÌÈÏÂÙÈË‰Ó 

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ�‰· ˙¯ÎÂÓ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó. 

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ� ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú35) 63% ( ÍÂ˙Ó „·Ï· ‰¯˜· ˙ÂÁÂ„
56 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ È„È ÏÚ Â˘Ú�˘ ˙Â¯˜·‰ 2010 ÈÏÂÈ „Ú 2011)  ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯

ÁÂ˜ÈÙ· Ô„‰ .( ÔÂÈÚÓ·-35 Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁ· ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· Ì‚˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ 
 ˙Â¯‚ÒÓ‰)24‰ ÍÂ˙Ó -35 , Â�ÈÈ‰„69% ( ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˘¯„�‰ Û˜È‰· Ì„‡ ÁÂÎ ‡ˆÓ� ‡Ï

 ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ÔÎ‡ ÌÈ„ÏÈ‰14˘‰ "ÏÒ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˘ . ÔÈÂˆ Û‡ ˙Â¯‚ÒÓ ‰ÓÎ·
 ˙˘¯„�‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰· Â˜ÒÚÂ‰˘ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ�‰·

˙Â‡È¯·‰. 

 בראשותו של ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות ע� נציגי� של 2010בדיו� שהתקיי� בפברואר 
ח לשעה שמשל� משרד הבריאות " ש60נותני השירות ציי� ראש מינהל רפואה כי התערי! בס  

שמשרד ראש מינהל רפואה הוסי! . אינו מאפשר העסקת אנשי מקצוע מתאימי�, לנותני השירות
 .הבריאות מקיי� דיוני� בנושא ע� משרד האוצר

 בקשר לתערי! לשעת מטפל 45 הגישו שני נותני שירותי� עתירה לבית המשפט העליו�2011באפריל 
 �להל� (רפואי שמשל� משרד הבריאות לנותני השירות בעבור מת� סל הבריאות המקד� �פארה

ממנו נגזר התקציב החודשי לילד אינו משק! שהתערי! לשעה ש, בי� היתר, בעתירה נטע�). התערי!
שהתערי! נותר בעינו במש  שני� רבות ונשחק ; את העלויות הריאליות של סל הבריאות המקד�

ושגובה התערי! משפיע באופ� ישיר על הקושי לגייס ולגבש צוות עובדי� מקצועי ; באופ� דרסטי
במועד סיו� הביקורת טר� הסתיי� . ומיומ� שיסכי� לעבוד בשכר המתוקצב בידי משרד הבריאות

 .הדיו� בעתירה בבית המשפט העליו�

__________________ 

 .ÓÚ‰� ¯ˆ� ˙˙ÂÓÚÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰˙Â '˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó 2902/11' "בג  45
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‰¯·Ï Û‚‡‰" Ï‰Â� ˙Úˆ‰ ÂÓÊÈ Â˙¯‚ÒÓ· ˙ÏÚÂÙ‰ ÌÈËÒÈËÂ‡ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈËÏ ‰˜ÏÁÓ‰Â Ô
 ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ È„ Â˜ÈÒÚ‰ ‡Ï˘ ˙Â¯È˘ È�˙Â� „‚� ‰Èˆ˜�Ò ˙ËÈ˜� ¯˘Ù‡Ï ‰„ÚÂ�˘

 ‡ÂÏÓ ˙‡ Ì„È ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ„ÏÈÏ ˜È�Ú‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ÏÒ‰ . Ï‰Â� ˙Úˆ‰ ‰˙Â‡ ÈÙÏ- 
 ÌÈÏÂÙÈË‰ ÏÒ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÏ·˜È ÌÈ„ÏÈ‰ ÈÎ ÁÈË·Ó‰ Û˜È‰· Ì„‡ ÁÂÎ ˜ÒÚÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯˜Ó·- 
ÏÚÂÙ· Â�˙È� ‡Ï˘ ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�Ï ÌÂÏ˘˙‰Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÊÊ˜È .

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰Ó ‰Ê ÍÈÏ‰ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â , ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ·
ÔÈÈ�Ú‰˘˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÌÚ ‰ÊÂÁ· ¯„ÒÂ‰ ‡Ï . 

י  )ג( נ ת ו נ  � ע ת  ו א י ר ב ה ד  ר ש מ ל  ש ה  ד ו ב ע ה י  כ י ל ה ת ת  נ י ח ב
ת ו ר י ש טיוטת דוח , 2011במר% ,  לבקשת משרד הבריאות הגיש לו משרד רואה חשבו� חיצוני:ה

הבדיקה התמקדה בתהליכי העבודה באג! . בנושא תהליכי עבודה בתחו� הטיפול באוטיסטי�
� משרד הבריאות לנותני השירות בעבור הילדי� שה� דיווחו כי נתנו לה� סל � שלפיה� משל"לברה

 .� ובשתי עמותות שה� נותנות שירות"הבדיקה נעשתה באג! לברה. בריאות מקד�

המליצו , בי� היתר. כשלי� שהעלו מבצעי הבדיקה והציע דרכי� לתיקונ�, בי� השאר, הדוח מפרט
ווחי� חודשיי� מפורטי� על מצבת כוח האד� שה� מבצעי הבדיקה לדרוש מנותני השירות די

לקיי� בקרות פתע במסגרות לצורכי ; כדי להשוות� למקור מידע אחר לצור  בקרה, מחזיקי�
לבצע מעקב חודשי כדי לבדוק א� הילדי� שמשרד הבריאות משל� ; הרתעה ואימות דיווחי�

להצהיר מדי חודש שה� לדרוש מההנהלות של נותני השירות ; בעבור� אכ� נמצאי� במסגרת
לקבל אישור מרואי החשבו� של נותני השירות כי ; מאשרות שהנתוני� המדווחי� על יד� נכוני�

בדוח הומל% ג� שרואי חשבו� מטע� משרד . נוהלי הפעולה שלפיה� פעל נות� השירות ה� תקיני�
רד הבריאות ממסמכי מש. הבריאות יבחנו מפע� לפע� את תקינות פעולותיה� של נותני השירות

ולעג� הצעות אחרות בחוזי� ,  בקרות פתע�למשל , עלה שהוא מתכוו� לייש� בעתיד חלק מההצעות
 .שיחתו� ע� נותני השירות

משרד הבריאות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שהוא משקיע מאמ% רב בהסדרת ההתקשרות 
ולאחר , ות יו� שיקומיי�המשרד מסר שהעביר מכרז לנותני שירות במעונ. ע� נותני השירותי�

משרד . הוא עומד להוציא מכרז ג� לנותני שירות בגני תקשורת, שקיי� דיוני� ע� משרד החינו 
הבריאות הוסי! שהיציאה למכרז אמורה לאפשר חתימת חוזי� ע� נותני השירות והפעלת סנקציות 

 .במקרי� שנותני השירות לא יעמדו בתנאי ההסכ� ובסטנדרטי� שיתחייבו לה�

רפואי שמשל� משרד הבריאות לנותני השירות בעבור מת� סל �בנוגע לתערי! לשעת מטפל פארה
�מסר משרד האוצר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שוועדת התעריפי� הבי�, הבריאות המקד�

בחנה את , זימנה את נציגי המוסדות לדיו�, המורכבת מנציגי משרדי האוצר והבריאות, משרדית
משרד הבריאות מסר שגובשה . �30%ליטה להעלות את התערי! בשיעור של כנושא התערי! והח

משרד הבריאות הוסי! . �23% העלאה של כ�ח לשעה " ש�74 ל�60החלטה על העלאת התערי! מ
והיא אמורה להקל על , שהמלצה זו תוצג בפני בית המשפט העליו� בדיוני העתירה התלויה ועומדת

 הוא יחול מיו� � משרד האוצר הוסי! שכאשר התערי! יאושר .גיוס כוח האד� המקצועי למסגרות
1.9.11 . 

3. Ì „ ˜ Ó ‰  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  Ï Ò  Ô ˙ Ó  Ï Ú  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  Á Â ˜ È Ù מת�  :‰
שיטתי ושוט! על נותני השירותי� , פיקוח קפדני, כאמור, שירותי� באמצעות גופי� חיצוניי� מחייב

 .ומיטבי של התקציב שהוקצה לאותו נושאכדי לבחו� את טיב הטיפול הנית� וכ� לבדוק ניצול נאות 

 :שני צוותי� מפקחי� מטע� משרד הבריאות על מעונות היו� השיקומיי� הייעודיי� לאוטיסטי�

� )א( י ט ס י ט ו א  � י ד ל י ב ל  ו פ י ט ל ה  ק ל ח מ ה  � ע ט מ ה  ר ק ב ת  ו ו  מאמצע :צ
הצוות כולל אחראית בקרה . החל לפעול במחלקה לטיפול באוטיסטי� צוות בקרה, 2009שנת 
). �" צוות ברה�להל� ( פסיכולוגית קלינית ועובד סוציאלי �ושני בקרי� , פיזיותרפיסטית, תארצי
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צוות זה מפקח על נותני השירות בכל הקשור למת� סל הבריאות המקד� הנית� לילדי� אוטיסטי� 
גניות �בגני� הטיפוליי� שבאחריות משרד החינו  ובמסגרות החו%, 46 מעונות יו� שיקומיי��25ב

על חוק , בי� היתר, בבקרות שצוות זה מבצע הוא מסתמ . התיר משרד הבריאות לתת את הסלשבה� 
נהלי� וחוזרי� שהוציא משרד , מעונות יו� שיקומיי� והתקנות שהותקנו מכוחו וכ� על הנחיות

 .הבריאות מפע� לפע�

˙ÂÂˆ‰ È�Â˙� ÈÙ ÏÚ , ¯·ÂË˜Â‡ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó·2010 - ÈÏÂÈ 2011· ‰¯˜· ÌÈÈ˜ ‡Â‰ -56 
˙Â�Â˘ ˙Â¯‚ÒÓ . ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â2011 , „Á‡ ‰¯˜Ó ËÚÓÏ- ÏÎ· 55 ˙Â¯˜·‰ 

ÌÈË¯ÂÙÓ ‰¯˜· ÈÓÂÎÈÒ Ï˘ ˙ÂÁÂ„ ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ‚‡„ ‡Ï ‡Â‰ ˙Â¯Á‡‰ . ˙È‡¯Á‡
 ˙ÂÈ�Î„Ú ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ „¯˘Ó‰ Ú·˜ Â·˘ ˘„Á ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï‰Â� ÈÎ ‰¯È·Ò‰ ˙Èˆ¯‡‰ ‰¯˜·‰

Ù‡· ‰�Â¯Á‡Ï ÌÒ¯ÂÙ ˙ÂÓÎÒÂÓÂ ÏÈ¯2011 . ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï ÂÓ‡˙ÂÈ ˙ÂÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ˘ È„Î
Â· ÂÚ·˜�˘ ,˙Â¯˜·‰ Ï˘ ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈÓÎÒÓ ˙ÂÁÂ„ ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�Ï ‡ÈˆÂ‰ÏÓ ÂÚ�Ó� Ì‰ .

 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ÔÈÂˆÈ2011‰¯· ˙ÂÂˆ ‚‡„ " ÌÂÎÈÒ ˙ÂÁÂ„ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô
Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ‰¯˜·-35) 63% (‰ ÍÂ˙Ó ˙Â¯‚ÒÓ-56˙· ‰¯˜· ‰ÚˆÂ· Ô‰·˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜. 

� )ב( י י מ ו ק י ש  � ו י ת  ו נ ו ע מ ל  ע ח  ו ק י � פועל במשרד הבריאות " מלבד צוות ברה:פ
והוא מקיי� בקרות בכל מעונות היו� , צוות מטע� המחלקה להתפתחות הילד, צוות בקרה נוס!

צוות זה .  מעונות כאלו�90במועד הביקורת פעלו כ. השיקומיי� ובכלל� אלו הייעודיי� לאוטיסטי�
בבקרות שצוות זה מבצע הוא . מרפא בעיסוק ופיזיותרפיסטית, קלינאית תקשורת, פאכלל רו
וכ� על הידע המקצועי , על חוק מעונות יו� שיקומיי� והתקנות שהותקנו מכוחו, בי� היתר, מסתמ 

בבקרות המתקיימות במעונות היו� השיקומיי� הייעודיי� . של כל איש מקצוע המיוצג בצוות
ות השירות לאוטיסטי� שבמשרד הרווחה מצטרפות לבקרות אלו ג� מפקחת לאוטיסטי� שבאחרי

 הצוות �להל� (מחוזית ומפקחת ארצית של השירות לטיפול באד� ע� אוטיז� שבמשרד הרווחה 
 ). המשות!

ביצעו שני הצוותי� של משרד , �2009 החל לפעול ועד סו! " כשצוות ברה2009החל באמצע שנת 
בקרות משותפות במעונות היו� השיקומי� הייעודיי� , צוות המשות!� וה"צוות ברה, הבריאות

 התקיי� דיו� משות! של נציגי שני הצוותי� ובו הוחלט כי 2010בתחילת , ואול�. לאוטיסטי�
 . וכל צוות ידאג להעביר לצוות השני את סיכומי הבקרות שביצע, הצוותי� יפעלו בנפרד

)1(  ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙Ó˘ ‰ÏÚÂ‰2010 ,ÂÂˆ‰˘ Ê‡Ó˙Â„¯Ù� ˙Â¯˜· ÌÈÓÈÈ˜Ó ÌÈ˙ , ˘‚ÙÓ ËÚÓÏ
ÌÈÈ�˘ Â‡ „Á‡ , È�˙Â� Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙ÂÎÈ‡Ï Ú‚Â�· Ú„ÈÓ ÛÈÏÁ‰Ï È„Î ÌÈ˙ÂÂˆ‰ Â˘‚Ù� ‡Ï

˙Â�ÂÚÓ‰ Ì˙Â‡· ˙Â¯È˘‰ ,ÂÏÚ˘ ˙ÂÈÚ· Ô·ÏÏ ,˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˙Â„ÓÚ Ì‡˙Ï . ÂÓÎ
˙Â�ÂÚÓ‰ Ì˙Â‡· ˙ÂÂˆ ÏÎ Ï˘ ˙Â¯˜·‰ ÈÎÈ¯‡˙ ÂÓ‡Â˙ ‡Ï ÔÎ ,È· ÂÙÏÁÂ‰ ‡Ï Û‡Â È�˘ Ô

ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ· ˙Â�Î„Ú˙‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â¯˜· ÈÓÂÎÈÒ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ . ˙‡Ê- ‰ËÏÁ‰Ï „Â‚È�· 
ÂÏˆÙ˙‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰˘ ˙Ú· ‰Ï·˜˙‰˘. 

ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ ÈÂ˘È¯ ÍÈÏ‰ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ˙Â¯˜·‰ È‡ˆÓÓ˘ ÔÈÂˆÈ .È‡-
˜·‰ È‡ˆÓÓ· ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ó Â�È‡ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ È�˘ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁÂ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ˙Â¯

ÔÂÚÓÏ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ˙ÂÁ„Ï Â‡ ¯˘‡Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ. 

__________________ 

	 "קיי� צוות ברה,  מעונות היו� השיקומיי� שבאחריות השירות לאוטיסטי� שבמשרד הרווחה24מלבד   46
 .נכותי הפועל באילת שבו הושמו פעוטות הלוקי� באוטיז��ג� בקרה במעו	 יו� שיקומי רב
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)2( ÌÈ˙ÂÂˆ‰ È�˘ Ï˘ ˙Â¯˜·‰ ÈÓÂÎÈÒ ˙�ÈÁ·Ó , ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·È˜˘ ÌÈ¯·Ò‰‰Ó
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰Ó , Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ ˙‚Èˆ� Ï˘ Ô‰È¯·„Ó

‰¯· ˙ÂÂˆ Ï˘ ˙Èˆ¯‡ ‰¯˜· ˙È‡¯Á‡Â „ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ‰˜ÏÁÓ‰"˘Ó· Ô ‰ÏÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯
ÌÈ˙ÂÂˆ‰ È�˘ È„È· ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂÏÈÙÎÂ ‰ÙÈÙÁ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ Ì‚ : 

מספר שעות הטיפול , כאמור, נקבעו  רישוי וסל שירותי�� לתקנות מעונות יו� שיקומיי� 19בתקנה 
ומספר שעות הטיפול , השבועיות שינתנו לפעוטות ע� מוגבלות שהושמו במעונות יו� שיקומיי�

 .נתנו לפעוטות ע� מוגבלות שיש לה� אוטיז�הנוספות שי

˜„Â· ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ ÏÎ· ˙Â¯˜· ‰˘ÂÚ˘ Û˙Â˘Ó‰ ˙ÂÂˆ‰˘ ‰ÏÚÂ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙‡
˘‰ Ú·¯‡Ï ¯˘˜· ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ï˘ ‰·ÂÁ‰"‰¯‡Ù ÌÈÏÂÙÈË Ï˘ ˘- ÏÎ· ˙˙Ï ˘È˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯

ÌÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓ ,ÌÈËÒÈËÂ‡ Ì‰· ÂÓ˘Â‰˘ ÂÏ‡ ÌÏÏÎ·Â ;˜„Â· ÏÈ·˜Ó·‰¯· ˙ÂÂˆ " Ô
 ÏÎÏ ¯˘˜· ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ï˘ ‰·ÂÁ‰ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ÂÈ˙Â¯˜··14˘‰ " ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ Ï˘ ˘

˘‰ Ú·¯‡ ˙‡ Ì‚ ÔÎÂ˙· ˙ÂÏÏÂÎ‰ Ì„˜Ó‰"Û˙Â˘Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ ˜„Â· Ô˙Â‡˘ ˘. 

˜Â„·Ï ˙ÂÂˆ ÏÎ ÏÚ˘ ‰¯˜·‰ È‡˘Â�Ï Ú‚Â�· ‰¯Â¯· ‰˜ÂÏÁ ÔÈ‡˘ ‰ÏÚ ÔÎ , ÈÓÂÎÈÒ ˙�ÈÁ·Â
È· ÌÈ˜„·�˘ ÌÈ‡˘Â� ˘È ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙Â¯˜·‰ÌÈ˙ÂÂˆ‰ È�˘ È„ .Ì‰È�È· : ‰„ÈÓÚ‰ ˙�ÈÁ·

Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ· ,Ì˙˜ÒÚ‰ Û˜È‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó , È˜È˙· ÁÂÂÈ„‰Â ÌÂ˘È¯‰ ˙˜È„·
ÌÈ„ÏÈ‰ ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂÎ¯„‰ , ˘È˘ ÏÂÙÈËÏÂ ÌÈÒÂÁÏ ‰�·Ó‰ ˙Ó‡˙‰Â ÌÈ¯Â‰ ˙Î¯„‰

Ì‰Ï ˙˙Ï. 

� לאותו מועד צוות מסר למשרד מבקר המדינה שנכו, 2011בתשובתו מנובמבר , משרד הבריאות
בנוגע לחפיפה ולכפילות בנושאי� המבוקרי� בידי שני . � מוציא דוחות בקרה לכל המסגרות"ברה

מסר המשרד שהמחלקה לטיפול בילדי� , הצוותי� של משרד הבריאות במעונות יו� שיקומיי�
 על שני ובו תוצע חלוקה ברורה של המשימות שיוטלו, אוטיסטי� עומדת להוציא מסמ  בימי� אלו

 .כמו כ� מסר שתאריכי הבקרה של שני הצוותי� יתואמו כדי שלא ליצור צפיפות בביקורי�. הצוותי�

ו )ג( פ ו ק י  מ ו ל ש ת ל  ע ח  ו ק י ת"פ ו נ ו ע מ ל  נקבע הסכו� בו ישאו 47 בתקנות:ח 
ח ישירות למעו� היו� "ח במימו� סל הבריאות המקד� וכ� שעבור כל פעוט תשל� קופו"קופו

 .ח שתקבל ממנוהשיקומי בהתא� לדיוו

ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙È‡�Â·˘ÁÂ ˙ÈÙÒÎ ‰¯˜· ‰˘Ú ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ‰ÏÚÂ‰" ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Á
ÂÏ‡ ÌÈÓÂÏ˘˙Ï . Ï˘ Ì˙Â�È˜˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó Ú„ÈÓ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰·

Ì˙¯·Ú‰· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÎÈÏ‰‰Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰. 

4. Ì „ ˜ Ó  ˙ Â ‡ È ¯ ·  Ï Ò  Ô È ‚ ·  Ì È „ Ï È  È ¯ Â ‰ Ó  ¯ ˙ È  È Ó Â Ï ˘ ˙  ˙ È · ,  כאמור:‚
א� להסדרי� שנקבעו בהודעה המוסכמת מטע� הצדדי� לעתירה שהוגשה לבית המשפט בהת

העליו� כרו  מת� סל בריאות מקד� לילדי� בגילאי שלוש עד שבע בהשתתפות עצמית של הורי 
 .ח לחודש והשאר ממומ� בידי משרד הבריאות" ש552הילדי� בעלות של 

‰¯· ˙ÂÂˆ Ï˘ ‰¯˜·‰" Â·‚ ˙Â¯‚ÒÓ ‰�ÂÓ˘·˘ ‰˙ÏÚ‰ Ô ‰Â·‚ ÌÂÎÒ ÌÈ¯Â‰‰Ó ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�
Ó ¯˙ÂÈ-522˘ "ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰Î ÂÚ·˜�˘ Á : Â·‚ ˙Â¯‚ÒÓ Ú·˘·1,400˘ " Á
˘„ÂÁÏ , ˙Á‡ ˙¯‚ÒÓ·Â1,500˘ "˘„ÂÁÏ Á. 

__________________ 

2007�ח"התשס, ) שבו תישא קופת חולי�קביעת הסכו�(תקנות מעונות יו� שיקומיי�   47. 
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כי לאחר התייעצות ע� ,  מסרה מנהלת המחלקה במשרד הבריאות למשרד מבקר המדינה2011ביולי 
היא . ח לחודש" ש552לט שאי� לאשר גבייה מעל הלשכה המשפטית של משרד הבריאות הוח

הוסיפה שהמחלקה תקבע הלי  שלפיו יופסקו תשלומי משרד הבריאות בגי� סל בריאות מקד� 
 .לנותני שירות הגובי� מההורי� מעל למותר

 ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ïˆ‡ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ È¯ÒÁ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Â ‰¯ÒÁ Ì„‡ ÁÂÎ ˙·ˆÓ
‰˘ ÁÈË·‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì�È‡ ‰˙Â‡� ˙ÂÎÈ‡·Â Ì‡ÂÏÓ· Â�˙�ÈÈ Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ· ÌÈÏÂÙÈË

ÍÎÏ È‡ÎÊ‰ „ÏÈ ÏÎÏ . ¯˘˜˙‰ÏÂ ÌÈ˘¯„�‰ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ì„˜‰· ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÌÚ ÌÈÊÂÁ· ; ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ÏÂÏÎÈ Ì˙ÁÈÈ˘ ‰ÊÂÁ‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï

Â‡Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÔÁ·˘ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÏ˘Î‰ ÔÂ˜È˙ÏÌÈËÒÈË ; ¯È„Ò‰Ï
˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÏÚ ‰¯˜·‰ ÍÈÏ‰· ¯Â˘˜‰ ÏÎ ˙‡ ,ÏÈÚÂÓÂ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ‰ÓÈÈ˜Ï , ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ

‰ÚÂˆÈ·Ï ÍÂÓÒ· ‰¯˜·‰ ÈÓÂÎÈÒ ;ÂÙÂ˜ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï" ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙¯·Ú‰Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Á
ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ˙Â�ÂÚÓÏ. 

 

 ח"סל קופו

מפורטי� שירותי בריאות )  השנייה התוספת�להל� (בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
א בתוספת זו מפורטי� השירותי� שיינתנו בתחו� התפתחות 20בסעי! . ח"שיינתנו באמצעות קופו

 התיקו� לחוק או �להל�  (�2008ט"התשס, )43' תיקו� מס(בחוק ביטוח בריאות ממלכתי . הילד
 אוטיסטי� בידי צוות  הוספו לתוספת השנייה שירותי� ייעודיי� שינתנו ל48)43' תיקו� מס

למעט ילדי� עד גיל שבע המקבלי�  (18בהתא� לתיקו� זה ילדי� מגיל לידה ועד גיל . 49מקצועי�רב
ח סל הכולל "זכאי� לקבל מקופו) טיפול בריאותי מקד� בהתא� לתוספת השלישית של החוק

 מי ה�  א! הוסדר50בתוספת השנייה. ש כמפורט ש�"רפואיי� בהיק! של שלוש ש�טיפולי� פארה
וכ� הוגדר סכו� ההשתתפות העצמית , רפואיי� הנדרשי� לתת את הטיפולי��בעלי המקצוע הפארה

 .ח בגי� אות� טיפולי�"שעל המשפחה לשל� לקופו

 אפשר יהיה 2011ועד סו! דצמבר , מועד תחילתו של התיקו�, �1.1.09כ� נקבע בתיקו� לחוק שמ
ח "יי� בתיקו� שאינ� קשורי� בהסדר ע� קופוח באמצעות בעלי מקצוע המנו"לקבל את סל קופו

ומשפחות הילדי� יהיו זכאיות להחזר כספי , ) מטפלי� בשוק הפרטי�להל� (לעניי� הטיפול האמור 
 יינת� סל �1.1.12בתיקו� לחוק נקבע שהחל ב. ח לכל שעת טיפול" ש117ח בגובה של "מקופו

 .ח עצמ�"ח בידי קופו"קופו

 31 2009ח יועבר לה� בשנת " נקבע כי לצור  מימו� סל קופו200851בהחלטת ממשלה מדצמבר 
ואול� נקבע ש� שהסכו� המרבי של התוספת לשנת . ח נוספי�" מיליו� ש14 �2010ח וב"מיליו� ש

יצוי� שאומד� העלות של .  ייקבע בידי שרי הבריאות והאוצר לפי מספר הילדי� שיטופלו2010
ח צפוי "ל ההנחה שמספר הילדי� שיטופלו בידי קופוע, בי� היתר, יישו� התיקו� האמור התבסס

 . ילדי��3,000לעמוד על כ

Â Ù Â ˜  Ï Ò  Ô ˙ Ó  Ï Ú  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  Á Â ˜ È Ù ‰"Á: הרחבת השירותי� 
הניתני� לאוטיסטי� והקצאת תקציבי� ייעודיי� למת� הסל מחייב מעקב ובקרה אחר ניצול נאות 

__________________ 

 .16.11.2008 2191ספר החוקי�   48
49   � . בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי7)א(20סעי
50   � .א6בחלק השני של התוספת השנייה בסעי
28.12.08� מ4364החלטת ממשלה מס   51. 
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יאות על יישומו של התיקו� לחוק נעשה הפיקוח של משרד הבר. ומיטבי של התקציב שהוקצה לכ 
 .ח"� בשיתו! ע� האג! לפיקוח על קופו"בידי המחלקה לטיפול בילדי� אוטיסטי� שבאג! ברה

1. Â Ù Â ˜  Ï Ò  Â Ï · ˜ ˘  Ì È „ Ï È ‰  ¯ Ù Ò Ó"Á: לצור  מעקב אחר יישו� התיקו� האמור 
ח במר% "הוציאו לה� המחלקה לטיפול בילדי� אוטיסטי� במשרד הבריאות והאג! לפיקוח על קופו

שבה� התבקשו לדווח למשרד הבריאות פעמיי� בשנה על מספר הילדי� ,  מכתבי�2009וביולי 
 2009בדיו� שהתקיי� בדצמבר . מספר הטיפולי� שקיבל כל ילד וסוג�, שקיבלו טיפול מטעמ�

 . ילדי� מטופלי�1,200ח דיווחו הקופות על "בהשתתפות נציגי� של משרד הבריאות וקופו

ח בפניה� כי לפי הנתוני� שבידו ה� אינ� עומדות " התריע האג! לפיקוח על קופו2010 במכתב מיוני
ח לשנת " מיליו� ש14והדבר יקשה על משרד הבריאות להעביר לה� את , במספר המטופלי� שנקבעו

 2010בדצמבר . במסמ  זה ציי� האג! שהוא מבקש את תגובת� לנושא בטר� תתקבל החלטה. 2010
ח ושירותי בריאות נוספי� מכתב נוס! לקופות וציי� כי א� עד "יקוח על קופול לפ"הוציא סמנכ

יראה זאת משרד הבריאות כהודאה שאי� גידול ,  לא תתקבל תשובה עניינית מכל קופה15.12.10
 .וממילא אי� לה צור  בהגדלת התקציב, במספר הילדי�

 ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·˘ ‰ÏÚÂ‰- ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙ 2011 -˘Ó È„È· ÂÈ‰ ‡Ï  ÌÈ�Â˙� ˙Â‡È¯·‰ „¯
ÂÙÂ˜ ÏÒ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ·È˜˘ ÌÈÏÂÙÈË‰Â ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ" ˙�˘· Á2010 .

 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ Û‚‡· ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÌÂÁ˙ ˙ÊÎ¯ ‰ÊÎÈ¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï
ÂÙÂ˜" Á) ÔÏ‰Ï-ÂÙÂ˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ Û‚‡‰ ˙‚Èˆ� "Á (‡˘Â�· ÌÈ�Â˙� . È„È ÏÚ ÂÁÂÂ„˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó
ÂÙÂ˜" Â¯ÒÓ�Â Á ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ· ‰ÈÈÏÚ Ï˘ ‰Ó‚Ó ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ

ÂÙÂ˜ ÏÒ ˙‡ ÂÏ·È˜˘" ˙�˘· Á2010 , ÏÚ „ÓÚ ‡Â‰Â1,662ÌÈ„ÏÈ  , ˜ÂÁ¯ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú Í‡
 Ï˘ ÈÙˆ‰Ó3,000ÌÈ„ÏÈ . 

ח מסרה למשרד מבקר המדינה כי משרד הבריאות עיכב את העברת "נציגת האג! לפיקוח על קופו
ח לא עמד בצפי של " משו� שמספר� של הילדי� שקיבלו את סל קופו,2010התקציב הנוס! לשנת 

 . ילדי�3,000

2. Ï Ò ‰  Ô ˙ Ó Ï  ˙ Â Ù Â ˜ ‰  ˙ Â Î ¯ Ú È ‰:  ¯‡Â¯·Ù· ¯·Î2011ÂÙÂ˜ Â˘˜·˙‰ " Á
· ÏÁ‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ Ô‰Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÏÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï-1.1.12 .

ÌÏÂ‡Â , ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·2011ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú  ˙ÂÈ�Î˙ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· 
˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï Ú‚Â�· ˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ ˙ÂË¯ÂÙÓÔ ˙ÏÈÁ˙· ÏÒ‰ Ô˙ÓÏ 2012. 

ח להודיע למשרד " סוכ� כי יש להנחות את קופו2011בדיו� שהתקיי� במשרד הבריאות ביולי 
 .ח"הבריאות מהי תכנית העבודה שלה� למת� סל קופו

היערכות ממכבי שירותי בריאות  התקבלה תכנית 1.11.11משרד הבריאות מסר בתשובתו כי עד 
ח למשרד מבקר המדינה כי העבירו למשרד " מסרו קופו2011בתשובותיה� מנובמבר . בלבד

�ע� זאת ציינה לאומית. 2012הבריאות מידע בנוגע להיערכות� לביצוע הוראות החוק החל בינואר 
קופת חולי� ; שירותי בריאות שהיא עדיי� מתעתדת להוציא מסמ  מפורט בנוגע להיערכותה

מאוחדת ציינה שכדי לעמוד במכסת הטיפולי� המלאה כפי שנקבעה בתיקו� לחוק היא תידרש 
מכבי שירותי בריאות ושירותי בריאות ; להוצאה כספית גבוהה יותר מהתקציב שהוקצה לנושא

כללית ציינו שבשל קשיי� ביישו� החוק ה� ביקשו ממשרד הבריאות לדחות בשנה את החובה לתת 
 .ומכבי שירותי בריאות הוסיפה שהיא נענתה על כ  בשלילה, ח באמצעות�" קופאת סל
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3. Â Ù Â ˜  Ï Ò  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  Â � ˙ È � ˘  Ì È Ï Â Ù È Ë ‰  ˙ Â Î È ‡  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ ·"Á: 
Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒ Ô˙Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Ó ‰�Â˘·˘ ‰ÏÚÂ‰ , ÏÚ ‰¯˜· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÈÈ˜ ‡Ï

‰¯‡Ù‰ ÌÈÏÙËÓ‰ Ï˘ Ì˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ Ì˙¯˘Î‰-ÂÙÂ˜ ÏÒ ˙‡ Â�˙�˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯"Á , ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
ÌÈËÒÈËÂ‡Ï Ì„È ÏÚ Ô˙È�˘ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ˜„· , ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÈ˙�˘ ¯·Î Â¯·Ú ÈÎ Û‡

˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙ÏÁ‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ. 

מנהלת המחלקה במשרד הבריאות הסבירה למשרד מבקר המדינה שרוב הטיפולי� הניתני� עד סו! 
ולכ� לא יכול , ח"ובדי קופוניתני� בידי מטפלי� מהשוק הפרטי שאינ� ע, ח" במסגרת סל קופו2011

משרד הבריאות הוסי! . היה המשרד לבקר את מידת הכשרת� ואת איכות הטיפול שנית� על יד�
 מוטלת על �ובכללה בדיקת התעודות שלה� , שהאחריות לבקרה על מטפלי� מהשוק הפרטי

שרד הבריאות יוכל מ, כשהטיפולי� יינתנו בידי הקופות עצמ�, 2012כמו כ� מסר שמינואר . הקופות
 .עצמו לבדוק את התעודות וההכשרות של העובדי�

 ˙Ó¯ ÏÚÂ Ì˙¯˘Î‰Â ÌÈÏÙËÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯‰ ÏÚ ‰¯˜· ÌÂÈ˜Ï Í¯ÚÈ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
Â�˙È Ì‰˘ ÌÈÏÂÙÈË‰ ,ÂÙÂ˜ ˙‡ ˙ÂÁ�‰ÏÂ"ÌÈÏÙËÓ Ì˙Â‡Ï ˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�Á·Ó ÂÏÈ‡ Á. 

4. ‰ ¯ ‡ Ù  Ì „ ‡  Á Â Î ·  ¯ Â Ò Á Ó-Ô Ó Â È Ó  È ‡ Â Ù כבר ,  מקד� בפרק הד� בסל בריאות:¯
החלת . רפואי למת� סל הבריאות המקד� לילדי� עד גיל שבע�הועלה המחסור בכוח אד� פארה

רפואי לצור  � של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ייצר דרישה נוספת לכוח אד� פארה43' תיקו� מס
 . ובכ  הגביר וחדד את המצוקה הקיימת בתחו� זה18ח לילדי� עד גיל "מת� סל קופו

‰ Û‚‡ ˘‡¯Î�ÓÒ‰ Ï‡ ·˙ÎÓ· ‰�ÈÈˆ ˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘· ÌÈ·Èˆ˜˙" ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ Ï
ÂÙÂ˜" ¯·Óˆ„Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· Á2010 ÛÈÏÁ˙Î ÌÈÏÙÂËÓÏ ÌÈÙÒÎ ¯ÈÊÁ‰Ï Í¯Âˆ‰˘ 

‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ˙Â¯È˘Ï ,ÌÈÏÙËÓ· ¯ÂÒÁÓÓ Ú·Â� , ÌÈ�˘‰ Ú·¯‡· ‰ÈÂÙˆ ‰�È‡ ¯ÚÙ‰ ˙¯È‚ÒÂ
˙Â·Â¯˜‰ .˙˙ ÌÈÈ˜˘ ‰�ÈÈˆ ÔÎ ÂÓÎ- È„È· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÏÂˆÈ�˙ÂÁÙ˘Ó‰ , Ï˘ Ì˙ÂÏÚ˘ ÌÂ˘Ó

 ·È·Ò ‰Ú� ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÏÙËÓ‰300˘ "ÏÂÙÈËÏ Á. 

ההתבססות על החזר כספי למטופלי� כתחלי! לשירות של הקופה בשל מחסור באנשי מקצוע 
 שירותי � ששלח מרכז תחו� התפתחות הילד של לאומית2011מיומני� מצוי� ג� במסמ  ממר% 
 .ח"בריאות אל האג! לפיקוח על קופו

הדיו� נסב על הצור  . ח" התקיי� דיו� בהשתתפות נציגי משרד הבריאות ונציגי קופו2011י במא
ח "ח להינת� בידי קופו" אמור סל קופו2012ועל כ  שהחל בינואר , במימושו של התיקו� לחוק

רפואיי� צברו ניסיו� בטיפול בילדי� �כי המטפלי� הפארה, בי� היתר, בדיו� ציינו המשתתפי�. עצמ�
 .א  בטיפול בילדי� בוגרי� יותר יש לה� פחות ניסיו�, סטי� עד גיל תשעאוטי

הוצע , ח"ח מטע� קופו"כדי להיער  בעוד מועד להרחבת מעגל המטפלי� שיוכלו לתת את סל קופו
בדיו� לקיי� קורס למטפלי� של המכוני� והיחידות להתפתחות הילד שיתמקד בילדי� הבוגרי� 

לעדכ� ולהרחיב את בסיס הידע המקצועי בטיפול , בי� היתר, צע נועדהקורס שהו. 9�18 בני �יותר 
 .באוטיסטי�

˙Î¯Â·Ó ‰ÓÊÈ ‡È‰ Ô�ÎÂ˙Ó‰ Ò¯Â˜‰ Ï˘ Â˙ÁÈ˙Ù Ì‡ Ì‚ , ‰Ê Ò¯Â˜ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘� ÔÈÈ„Ú
ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙Ù ˙˙Ï ÏÎÂÈ ,‰¯‡Ù Ì„‡ ÁÂÎ· ÌÈÈ˜‰ ¯ÂÒÁÓÏ ˜ÙÒÓÂ ÏÈÚÈ-ÌÂÁ˙· È‡ÂÙ¯. 
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אחרונה הצליח משרד הבריאות לבנות מסגרת קופת חולי� מאוחדת מסרה בתשובתה שרק ל
מכבי שירותי בריאות מסרה בתשובתה שהכשרת כוח . להשתלמות ייעודית למעטי� מהמטפלי�

אד� ייעודי על ידי משרד הבריאות התמהמהה עד כחודשיי� לפני שהקופות נדרשות לתת את 
ו� בתהלי  ההכשרה וההכשרה המתוכננת היא בסיסית ביותר ומהווה נדב  ראש, הטיפול בעצמ�

משרד הבריאות מסר בתשובתו שהוא אינו אחראי להכשיר את אנשי המקצוע של . המקצועית
א! שמשרד הבריאות ,  ה� לא עשו דבר� שניתנו לקופות כדי להיער  לנושא �ובשנתיי, ח"קופו

ורס הוא יז� את הק, המשרד הוסי! שעל א! שאי� זה באחריותו. התריע על כ  בפני ההנהלות שלה�
 .ח" עובדי קופו�200האמור שנועד להכשיר כ

ÂÙÂ˜ ÂÎ¯ËˆÈ Â·˘ „ÚÂÓÏ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ÔÈ· ÌÈˆˆÂÁ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ˜¯" ˙‡ ˙˙Ï Á
ÌÈÏÙÂËÓÏ ÈÙÒÎ ¯ÊÁ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ ÔÓˆÚ· ÏÒ‰ .ÂÙÂ˜ ÏÚ" ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ Í¯ÚÈ‰Ï Á

Â�Â˘ÏÎ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈÏ ¯˘Ù‡‰ ;Á‡ ·Â˜ÚÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÔ‰È¯ ,
ÈÂ‡¯Î ÍÎÏ ÂÎ¯ÚÈÈ Ô‰˘ ‚Â‡„ÏÂ ; ÏÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˜· Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

ÂÙÂ˜ ÏÒ ˙‡ ÌÈ˜È�ÚÓ‰ ÌÈÏÙËÓ‰"Á ;ÂÙÂ˜ ÏÚ" ˙·Á¯‰Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ Á
‰¯‡Ù‰ ÌÈÏÙËÓ‰ Ï‚ÚÓ-ÌÂÁ˙· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓ ˙‡ ¯Â˙ÙÏÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯. 

 

 מיטות אשפוז לאוטיסטי	

כמו כ� קיימת אוכלוסיה . קוקי� לעתי� לאיזו� תרופתי המצרי  אשפוזאוטיסטי� החיי� בקהילה ז
א  בשל מורכבות מצב� אי� לה� פתרו� מחו% , של אוטיסטי� שאינ� מוגדרי� כחולי נפש

 .52ולכ� ה� מטופלי� בבתי חולי� פסיכיאטריי�, למחלקות פסיכיאטריות

 מיטות שיועדו 30 תק� של  היה בידי משרד הבריאות2011על פי מסמכי משרד הבריאות במאי 
.  מיטות באיתני��20 עשר מיטות באברבנאל ו�לאוטיסטי� בבתי החולי� הפסיכיאטריי� באר% 

 12 אושפזו ש� �25.5.11ונכו� ל,  חולי�14ואול� הועלה שבאיתני� מאושפזי� בפועל מקסימו� 
ליטה בשתי כמו כ� עלה שהק. כ  שבפועל מספר המיטות לאשפוז קט� א! יותר, חולי� בלבד

, ולכ� קיימת רשימת המתנה ארוכה לאשפוז, המחלקות תלויה בשחרור של חולי� מאות� המחלקות
 .ותקופת ההמתנה הממוצעת עומדת על שלושה עד ארבעה חודשי�, בעיקר לגבי קטיני�

 בהשתתפות נציגי משרדי הרווחה והבריאות נמסר כי סוכ� בי� 2010בדיו� שהתקיי� בספטמבר 
די הרווחה והבריאות כי יש להקי� הוסטל לאוטיסטי� סיעודיי� שמצב� מורכב כדי לי משר"מנכ

 2011בדיו� שהתקיי� במשרד הבריאות במאי , שמונה חודשי� לאחר מכ�. לתת פתרו� לבעיה זאת
המועד .  מיטות בבית חולי� אברבנאל30הוחלט על הקמת הוסטל ב� , ל המשרד"בראשותו של מנכ

והמימו� לאחזקתו יינת� , והכוונה היא שיופעל בידי יז� פרטי, 2014שנת הצפוי להפעלתו נקבע ל
הקמת ההוסטל נועדה להעביר את האוטיסטי� . במשות! בידי משרד הרווחה ומשרד הבריאות

כדי לשחרר מיטות , הסיעודיי� שמצב� מורכב המאושפזי� בבתי החולי� הפסיכיאטרי� להוסטל
 .אשפוז נחוצות

__________________ 

 .594' עמ, "גיות בתחו� בריאות הנפש סו"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60 ·)2010 , ראו בעניי	 זה מבקר המדינה  52
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 ËÒÂ‚Â‡·2011Ó ‰˙�Ù Î�ÓÏ ‰�˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�" ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· Ï
 ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰Ó ÌÈÏ·ÂÒÂ ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ‰ ÌÈ˘�‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰�ÈÈˆÂ

˙¯·Â‚Â ˙ÎÏÂ‰‰ ˙Î˘Ó˙Ó ÊÂÙ˘‡ ˙˜ÂˆÓ ˙ÓÈÈ˜ ˙ÂÓÈÏ‡Â ˙Â˘˜ . ‰ÙÈÒÂ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�Ó
ÂÊ ‰˜ÂˆÓÏ ÌÈÚ„ÂÓ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó˘ ,Û‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ·ˆ˜˙ 

ÌÈ�˙È‡·Â Ï‡�·¯·‡· , ‰˜Â˜Ê‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ‰�ÂÚ ‰�È‡ ˙ÂËÈÓ‰ ˙ÂÓÎ Í‡
ÍÎÏ .È„ÂÁÈÈ ‰�ÚÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê ÂÏ‡ ÌÈ˘�‡˘ ‰�ÈÈˆ ÔÎ , ÏÂÙÈËÏ ÌÈÏ·˜˙Ó Ì�È‡˘ ÌÂ˘Ó

˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ˙Â¯‚ÒÓ· ,Ì˙·È·Ò ˙‡Â ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ�ÎÒÓ Ì‰ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ� ÍÎÂ .
È‚„‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�ÓÌÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË ˙Ï·˜ ‡ÏÏ ÊÂÙ˘‡Ï ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰�˙Ó‰‰˘ ‰˘ , ˙¯¯Â‚

˙ÂÓÈÏ‡Â ˙Â˘˜ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰· ÌÈ‡Ë·˙Ó‰ ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ‰ ÏÎ· ‰˘˜ ‰¯ÓÁ‰ .
‰�Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙· Â¯˜˘ ÌÈ¯˜Ó Ï˘ ˙Â‡Ó‚Â„ ‰‡È·‰ Û‡ ÂÊ ‰„·ÂÚ ˙˘ÁÓ‰Ï . Ì‰Ó „Á‡·

ˆ‰Â ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÈÙÏÎ ‰˘˜Â ‰ÓÈÏ‡ ˙Â‚‰�˙‰ ˙ÂÏ‚Ï ÏËÒÂ‰· ¯‚Â· ¯ÈÈ„ ÏÁ‰ ˙‡ ‰�ÎÈÒ˘ ˙ÂÂ
ÌÓÂÏ˘ .È‡ Ï˘·- Ì‰È�· ˙‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÈÈ„ È¯Â‰ Â‡ÈˆÂ‰ ÂÊÂÙ˘‡Ï È„ÈÈÓ ‰�ÚÓ Ô˙Ó

˙¯‚ÒÓ‰Ó ,‰¯Ë˘Ó· ˙Â�ÂÏ˙ Â˘È‚‰ Û‡ Ì˜ÏÁÂ . ‰˜ÂˆÓ‰ ÏÏ‚· ÈÎ ‰ÙÈÒÂ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�Ó
ÌÈÈ�È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ˙˜˜Ê�‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÊÂÙ˘‡Ï ÏÈÚÈ ‰�ÚÓ Ô˙ÈÈ˘ ÍÏ‰Ó Ì„˜Ï ˘È , „Ú

·‡· Ô�ÎÂ˙Ó‰ ÏËÒÂ‰‰ Á˙ÙÈ˘Ï‡�·¯. 

 הוסכ� כי יש למצוא 2011לי משרדי הרווחה והבריאות מפברואר "יצוי� שבדיו� משות! של מנכ
ל משרד הרווחה הציע "מנכ. משו� שעד הפעלת ההוסטל יעברו עוד כמה שני�, פתרו� ביניי�

ל משרד הבריאות יבדוק את האפשרות של הכנסת מבני� ארעיי� לאברבנאל לצור  קליטת "שמנכ
� יגיש תכנית "כמו כ� נקבע שראש אג! ברה.  שבה מדובר עד סיו� בניית ההוסטלהיהאוכלוסי

 .2011בנושא עד מר% 

 ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓÏ ÏÈÚÈ ÔÂ¯˙Ù ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‡ˆÓ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‰ÏÚÂ‰
ÏËÒÂ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù „Ú ÌÈÈ�È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈËÒÈËÂ‡‰ Ï˘ . ÚÈ‚‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ

 ˙ÂËÏÁ‰Ï Ì„˜‰·ÂÊ ‰˘È‚¯Â ‰·Â‡Î ‰ÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏÂ ‡˘Â�·. 

יישו� בשל הצרכי� המיוחדי� �משרד הבריאות מסר בתשובתו שהפתרו� של מבני� ארעיי� אינו בר
המשרד הוסי! . וכ� משו� שהטיפול בה מצרי  כוח אד� מיומ� אשר אינו מתוקנ�, של אוכלוסייה זו

ובמקרה שלא יחייב אשפוז , הפסיכיאטרישבשלב הביניי� יינת� מענה באמצעות מער  האשפוז 
הוא הוסי! שמשרדי הבריאות והרווחה משקיעי� מאמ% גדול . 53יינת� סיוע במסגרת אמבולטורית

 .להרחיב ככל הנית� את זמינות חלופות האשפוז במגבלות התקציב

 

 

 סיכו� 

ÌÊÈËÂ‡ ,˙ÈËÒÈËÂ‡ ‰Ú¯Ù‰ Ì‚ ‰�ÂÎÓ‰ ,‰ ÔÓ ÌÈ¯ÒÓ ËÂÏ˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ˙Ú‚ÂÙ‰ ˙Â˜Ï ‡Â‰ ˙ÏÂÊ
ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ÌÈÈ„„‰ ÌÈ¯˘˜ Á˙ÙÏÂ .Ì„‡Ï Ì„‡Ó ‰�˙˘Ó ‰¯ÓÂÁ‰ ˙„ÈÓ , ¯·„Ï ÌÈ‚‰Â� ÔÎÏÂ

˙ÂÈËÒÈËÂ‡ ˙ÂÚ¯Ù‰ Ï˘ ‰·Á¯ ˙˘˜ ÏÚ .˙·Î¯ÂÓÂ ‰˘˜ ˙Â˜Ï ·˘Á� ÌÊÈËÂ‡ .ÌÏÂ‡Â , ÔÂÁ·‡
È·ÈÒ�Ë�È‡ ÔÙÂ‡· ˙Â�ÂÂ‚Ó ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂÈ�Î˙ ˙ÏÚÙ‰Â Í¯‰ ÏÈ‚· ˙Â˜Ï‰ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ,

 ˙Â·¯ ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈÌÂ„È˜Ï ,ÌÊÈËÂ‡· ‰˜ÂÏ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÎÈ ÈÂˆÈÓÂ ¯ÂÙÈ˘ , Â˙ÁÙ˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ
ÂÏÂÙÈË·˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï , ‰¯·Á· Í˘Ó‰· ·Ï˙˘‰Ï Ì‰Ó ˜ÏÁÏ ¯˘Ù‡Ï Û‡Â

‰„Â·Ú·Â. 

__________________ 
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ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È„È· ÌÈ�˙È� ÌÈËÒÈËÂ‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó. 

¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÓÊÈ ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ· ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ Í¯·Ó ‰�È„Ó‰ 
ÌÈ¯„Ò‰ ,ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÏÂ ,˙Â˜Ï· ‰¯Î‰Ï Ú‚Â�· Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�·Â ÌÈ˜˜Ê�‰ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î .

ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ¯È„ÒÈÂ ÊÎ¯È˘ ÌÎÒÂÓ ÛÂ‚ ÌÈ˜‰Ï Â‚‡„ ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈ„¯˘Ó ÌÏÂ‡Â- Í¯ÚÓ Ï˘ È„¯˘Ó
ÌÈËÒÈËÂ‡· ÏÂÙÈË‰ .ÌÈ�Â˙� ¯‚‡Ó ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‚ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ Û˜È‰‰ ÏÚ ÏÏÂÎ Ú„ÈÓ Â·Â 
Ï‡¯˘È· ÌÈËÒÈËÂ‡‰. 

 ˙‡ ÏÈ·ÂÈ˘ ÛÂ‚ ˙Â�ÓÏ ÏÂ˜˘È ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ· ÏÂÙÈË‰ . ¯Â·ÁÏ ˙ÂÁÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ¯·„‰ ‰˘Ú� ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÌÏÂ‡Â

Ï ·È·ÒÓ ÌÈ�ÂÈ„ ÌÈÈ˜ÏÂ Ì‰È�È·"ÏÂ‚Ú ÔÁÏÂ˘ ."˙ ÂÏ‡ ÌÈ�ÂÈ„· ˙ÓÎÒÂÓÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ˘·Â‚
ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ¯„ÒÂÈÂ ÌÈËÒÈËÂ‡· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â�·-ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· È„¯˘Ó .

Ì‰Ï Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÏÚÈÈÏ È„Î , ÌÈ˜˜Ê�‰Ó ˙¯˙ÂÈÓ ‰Á¯Ë ÚÂ�ÓÏÂ
Ì‰È¯Â‰ÓÂ , Í¯ÂˆÏ ˙Â˜Ï· ‰¯Î‰‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ Â·˘ ÌÎÒÂÓ ÍÈÏ‰ ¯È„Ò‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ

È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ì ,„Á‡ ÛÂ‚ È„È· Â˘ÚÈÈ Ì‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ‰Â . Ì˙Â‡ ÏÚ
ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÎ ˙‡ ÛÈ˜È˘ „Á‡ ÌÈ�Â˙� ¯‚‡Ó Û˙Â˘Ó· ÌÈ˜‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰˙ ÌÈËÒÈËÂ‡‰ 

Ï‡¯˘È· ÌÈ˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê�‰. 

 ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ‰ Ì¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� Ï˘ ÊÂÎÈ¯Â ÛÂÒÈ‡ ÌÂÊÈÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì„˜Ó ˙Â‡È¯· ÏÒÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ Ú·˘) Ï˘ Û˜È‰· ÌÈÏÂÙÈË14 ˙ÂÚ˘ 

˙ÂÈÚÂ·˘( ;Í¯ÚÈ‰ÏÂ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â ÍÂ�ÈÁ‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,
ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÎÏ ÏÒ‰ Ô˙Ó ˙ÁË·‰Ï . Ô˙�ÈÈ Ì„˜Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÁÈË·‰Ï È„Î

‰˙Â‡� ˙ÂÎÈ‡·Â Â‡ÂÏÓ· ÏÂÙÈË‰ , Ì„˜‰· ¯È„Ò‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡
‰ÊÂÁ· ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� . ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙Ó˘ ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ2012 Ô‰ÈÏÚ ‰È‰È 

ÂÙÂ˜ ÏÒ ˙‡ ÔÓˆÚ· ˙˙Ï" Á)˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘ Ï˘ Û˜È‰· ÌÈÏÂÙÈË ( ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈÏ18 
˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï Ì‡˙‰· ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ; ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ˘ÙÁÏ ˘È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘·Â

Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÏÙËÓ‰ Ï˘  . ˙˜ÂˆÓÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
È˙ÙÂ¯˙ ÔÂÊÈ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ˜˜Ê�Â ‰ÏÈ‰˜· ÌÈÈÁ‰ ÌÈËÒÈËÂ‡ Ï˘ ÌÊÂÙ˘‡. 

 ÌÊÈËÂ‡· ÌÈ˜ÂÏ‰ ˙ÂËÂÚÙ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ˘ÓÂÓ˙˘ ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó ÏÚ
˙ÈÓÂ˜È˘ ˙¯‚ÒÓÏ ,ÂÁ· Ú·˜�˘ ÈÙÎ ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓ· ˙ÈÎÂ�ÈÁÂ ˙ÈÏÂÙÈË˜ ; Ì‰ÈÏÚ ÔÎ

 ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˜„‰Ï)˙Â¯‚ÒÓ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚ ÌÏÏÎ·Â ( ÁË·ÂÈ˘ ÍÎ
‰˙Â‡� ˙ÂÎÈ‡·Â Ì‡ÂÏÓ· Â�˙�ÈÈ ÌÈ˙Â¯È˘‰˘ .‰ÁÂÂ¯‰ È„¯˘Ó ÏÚ , ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰Â ˙Â‡È¯·‰

ÌÏ˘Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì‰˘ ÌÈÓÂÎÒÏ ¯·ÚÓ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÈËÒÈËÂ‡‰ È¯Â‰Ó Â·‚È ‡Ï˘ È„Î , ¯·„
È�ÂÈÂÂ˘· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ˘˙Â . 

 



 

 


