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 קופות חולים בקרת    2020אוטיזם  

 חלקים:    3בקובץ זה יש  

נדרש להעביר למשרד הבריאות כחודש טרם הבקרה, במסגרת "תעודת הזהות    – מידע מקדים   .1

 המחוזית" 

 כלי לבקרה בשטח  .2

 סימוכין ותכתובת רלוונטית  .3
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 במסגרת תעודת הזהות המחוזית למילוי ושליחה קודם הבקרה    חלק ראשון: מידע מקדים 

 ________________ במחוז:   0-18סה"כ מספר מבוטחים בגילאי 

 עם אבחנה על ספקטרום האוטיזם במחוז: ___________________________________ 0-18מבוטחים בגילאי סה"כ 

 ומתוכם: 

 ___________________________________עם אבחנה על ספקטרום האוטיזם במחוז : 0-9מספר מבוטחים בגילאי  -

 _____ז:_____________________________ספקטרום האוטיזם במחו עם אבחנה על 9-18מספר מבוטחים בגילאי  -

מבוטחים מקבלי   סה"כ 

 טיפולים 

 מס' מטופלים בהחזר  מס' מטופלים בהסדר  מס' מטופלים בתוך הקופה 

התפתחות   9מעל גיל  9עד גיל 

 הילד 

בריאות  

 הנפש

 9מעל גיל  9עד גיל  9מעל גיל  9עד גיל 

עד  

 9גיל 

מעל 

 9גיל 

         

 

העמודות השמאליות: בקופה, בהסדר   3הערה לטבלה: בצד ימין מודגשים סך המבוטחים מקבלי הטיפול והם מתחלקים ל

ובהחזר. יודגש כי מכיוון שמבוטח עשוי לקבל טיפולים בכמה אופנים, הרי וסך המבוטחים יכול להיות נמוך יותר מסך  

 שלוש העמודות השמאליות. 
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 ימים ושעות עבודה. בצורה מדוקדקת, כולל מספר מטופלים, הטבלאות  3יש למלא את  רשימת מטפלים נדרשת: 

 : במסגרת הקופה מטפליםה כל
ימי עבודה בשבוע    מס' מטופלים בשנה החולפת  הטיפולתחום  כתובת וטלפון   נותן השירות  

 בוקר/אחה"צ 
מעל   9עד גיל 

 9גיל 
 

          
 

 : בהסדר  מטפליםהכל  
ימי עבודה בשבוע    מס' מטופלים בשנה החולפת  הטיפולתחום  כתובת וטלפון   נותן השירות  

 בוקר/אחה"צ 
מעל   9עד גיל 

 9גיל 
 

          
 

 : בהחזר מטפליםהכל 
ימי עבודה בשבוע    מס' מטופלים בשנה החולפת  הטיפולתחום  כתובת וטלפון   נותן השירות  

 בוקר/אחה"צ 
מעל   9עד גיל 

 9גיל 
 

          
  

 זמינות תורים: 

בהתפתחות הילד ועד לקבלת הכרה   הבקשה מרגע  - רפואי ופסיכולוגי  ASDמהי הזמינות לאבחון ראשוני לקבלת אבחנת  

  :. נתון זה יחושב ע"פ ממוצע המתנה לתורים בשנה האחרונה, בקופה ובהסדר בלבד בקופה

____________________________________________________________________ ____________ 

 : בקופה זמינות אבחון

עבודה   פסיכולוגיה  גיל
 סוציאלית

קלינאות  
 תקשורת

ריפוי  
 בעיסוק 

 הערות  פיזיותרפיה 

0-9       

9-18       

 

 בקופה, בהסדר ובהחזר בממוצע  זמינות טיפול:

כמה זמן חיכה  :  גם בהחזר. בשורה התחתונה הנתון שצריך להתקבל הואהאפשרויות,   3 –ב זמינות טיפול   ני לאסוף נתו יש

   האבחון באחת משלוש האופציות הקיימות.מבוטח לטיפול, בממוצע בשנה החולפת, מיום 

עבודה   פסיכולוגיה  גיל
 סוציאלית

קלינאות  
 תקשורת

 ריפוי
 בעיסוק 

 הערות  פיזיותרפיה 

0-9       

9-18       

 

 9201כלי לבקרת מחוז קופת החולים בתחום האוטיזם בקהילה  חלק שני:  
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 מחוז_________________      תאריך הבקרה______________________בקרה בקופת חולים_______________   

 משרד הבריאות:_______________________________________________________________ –צוות הבקרה 

 נציגי הקופה: ____________________________________________________________________________

 וז: ________________ במח  0-18מבוטחים בגילאי מספר סה"כ 

 ___________________________________ עם אבחנה על ספקטרום האוטיזם במחוז: 0-18מבוטחים בגילאי  סה"כ

 ____________________________________: במחוז עם אבחנה על ספקטרום האוטיזם 0-9בגילאי  בוטחיםמספר מ -

 _____________:______________________במחוזעם אבחנה על ספקטרום האוטיזם  18-9לאי ים בגיבוטחמספר מ -

 : זמינות תורים 

קבלת  ל)מרגע הזמנת תור בהתפתחות הילד ועד  רפואי ופסיכולוגי  ASD קבלת אבחנתזמינות לאבחון ראשוני לה ימה

 ___________________________________________________________________________: הכרה בקופה(

 אינטייק( : זמינות אבחון )עבור הסקטור הרגשי, מדובר על 

עבודה  פסיכולוגיה גיל 

 סוציאלית

קלינאות 

 תקשורת

ריפוי 

 בעיסוק 

 תהערו הפיזיותרפי

0-9       

9-18       

 

 זמינות טיפול: 

עבודה  פסיכולוגיה גיל 

 סוציאלית

קלינאות 

 תקשורת

 ריפוי

 עיסוק ב

 הערות הפיזיותרפי

0-9       

9-18       

 

 האם ישנם חריגים? )פריפריה מרוחקת/שפה( ______________________________________________________

 ____________________________________________וקד תורים לאחד האבחונים/טיפולים דגימה טלפונית מול מ

______________________________________________________________________________________ 
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 _______________)ברה"/ן / הת' הילד / אחר( במחוז 9מעל גיל   ASDהניתן למבוטחים עם  השירותבאיזו מסגרת ניתן 

______________________________________________________________________________________ 

  פריסת השירות לאוטיזם בהתאמה לאוכלוסיית המחוז )לשונית, תרבותית, סוציו אקונומית, גיאוגרפית ונוחות נסיעה וכד'(

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 __________________טיפולים קבוצתיים? _________________האם ישנם הסדרים/הסכמים עם מטפלים שנותנים 

______________________________________________________________________________________ 

 מיצוי זכויות 

מקומיות, עמותות,  האם קיים שיתוף פעולה בתחום מיצוי הזכויות )או בתחום אחר( בין המחוז לבין גופים נוספים )רשויות 

 משרדי ממשלה וכו'(? יש לפרט דוגמאות בשנה האחרונה______________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

בטלפון / מייל / אמצעי ישיר אחר להורים שלא מקבלים שירות, לבדוק האם מודעים  (Reaching Out)האם נעשה יישוג 

? 18קשר בצמתים מרכזיים כמו קבלת אבחנה, מעברים ממעון לגן / מגן לביה"ס / מעל גיל  לזכותם? האם נעשית יזימת

 ____________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 מתוך מספר המבוטחים המאובחנים, כמה ממצים את זכותם לטיפול אחד בשבוע לפחות? _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 וכמה ע"י מטפלים בהחזר? _______________מתוכם, באחוזים לערך, כמה ע"י מטפלי הקופה כמה ע"י מטפלים בהסדר 

______________________________________________________________________________________ 
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 שמירת הרצף הטיפולי: 

 _________________________________סיכומי טיפולים קודמים בתחומו / בתחומים אחרים? קיבל האם המטפל 

______________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________  במקרה שבו ילד עבר מטפל / יישוב, כיצד נשמר הרצף הטיפולי?

______________________________________________________________________________________ 

 

 : מנגנוני בקרה ופיקוח 

 מהם מנגנוני הבקרה על איכות הטיפול בהתייחס למטפלי קופה/הסדר/החזר? _______________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  האם הרשומה מגיעה לרופא המטפל? )ע"י מי ובאיזו תדירות נבדקים סיכומי הטיפול?  האם נבדקת כל הרשומה או רק סיכומי טיפול? 

 ת המחוז?(ברמ נוספים מנגנוני בקרההאם מפוקחת איכות הטיפול? באיזו תדירות נערכת בקרה פיזית במבנה? האם קיימים 

 __________________ כיצד מאושר ספק חדש או מטפל בהחזר )מקצועיות, הכשרות, השתלמויות וכו'(? ___________

______________________________________________________________________________________ 

 נושאים ייחודיים לתחום אוטיזם 

האם נערכות ישיבות של צוות בכיר בתחום האוטיזם ברמת מחוז או ארצי בקופה? אם כן, באיזו תדירות ומי משתתף? 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

האם המחוז הציע השתלמויות וימי עיון וכו' בתחום האוטיזם למטפלים ברמת הקופה / ספק / החזר בשנה האחרונה?  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 __________ ? אם כן, כיצד? ________________ ASDעם אבחנת  לאיתור מוקדם של ילדיםהאם נעשית עבודה במחוז 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ות טיפת חלב / אחר על זכויות ילדים  / רופאי ילדים / רופאים מומחים / אחי יהאם מתקיימת הדרכת צוות אדמיניסטרטיב

 ______________________________________המאובחנים בספקטרום האוטיזם? _______________________

______________________________________________________________________________________ 

 שונות 

 ___________________ עם המחוז: __________________________הערות משמעותיות מראיונות ההורים לבדיקה 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ___________________: ______________________________________קודמתסיכום ממצאים עיקריים מבקרה 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 לשימור נקודות  

1. 

 _________________________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 

 _________________________________________

 ___ 

2 .

 _________________________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 

 נקודות לשיפור 

1. 

 _________________________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 

 _________________________________________

 ___ 

2 .

 _____________ ____________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 



 מדינת ישראל 
STATE OF ISRAEL 

 שירותי בריאות הנפש 
Mental Health Services  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 02-5655910המחלקה לאוטיזם, אגף בריאות הנפש, מגדלי הבירה ירושלים, פקס כתובת:                       

   iris.tzfira@MOH.HEALTH.GOV.ILדוא"ל   02-5080620/619/617 טלפון 
 9446724, ירושלים 1176, ת"ד 39ירמיהו כתובת למכתבים:      רח' 

  

______________________ ___________________

 ___ 

3 .

 _________________________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 

 _________________________________________

 ___ 

4 .

 _________________________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 

 _________________________________________

 ___ 

 _________________________________________

 ___ 

3 .

 _________________________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 

 _________________________________________

 ___ 

4 .

 _________________________________________

_ 

 _________________________________________

 ___ 

____________ _____________________________

 ___ 
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 כ"ב בתמוז, התשע"ב
 2012יולי  12

 אוטיסטים   - 34475512

 
 
 
 

 לכבוד 
 אחראים בתחום ילדים בספקטרום האוטיסטי בקופות החולים

 קופ"ח מאוחדת  -ד"ר חגית איטח 
 קופ"ח כללית  -ד"ר זאב צוקרמן 

 קופ"ח מכבי   -סימה  ד"ר ויר 
 קופ"ח לאומית  -ד"ר דורון דושניצקי 

 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

הקמת מערך בקרה מטעם המחלקה לאוטיזם בברה"נ משה"ב על מתן טיפול לילדים בספקטרום האוטיסטי  :  הנדון
   בקופות החולים

 
 
 

רפואיים לילדים  -לצורך עריכת בקרה של המחלקה לאוטיזם נבקש ממכם להיערך לבקרה בכל הנוגע למתן טיפולים פרא
 בספקטרום האוטיסטי. 

 
הבקרות יערכו, בתיאום מראש, בסניפי הקופות, במכונים/יחידות להתפתחות הילד )ביחד עם צוות הבקרה של התפתחות 

 רילנסרים איתם קיימת התקשרות מטעם הקופה. הילד( וכמו כן בקרה על עבודתם של פ
 

 בבקרה יבדקו פרמטרים הבאים: 
 
 מספר ילדים המדווחים למחלקה לאוטיזם מול מספר תיקים הקיימים בקופה.  .1

 

 ההכשרה המקצועית של נותני הטיפול לילדים )רישוי והשתלמויות(.  .2
 

 מתן הכשרות והדרכות למטפלים בילדים בספקטרום האוטיסטי.  .3
 

 רישום דוחות חצי שנתיים המתעדים התקדמות הטיפול ועמידה במטרות הטיפוליות.  -תיעוד בתיקים  .4
 

במקרים בהם צויין כי לאחר חצי שנה לא חלה התקדמות במצב של הילד. בדיקה האם התקיים  קיים דיון רב מקצועי  
בדק האם מטפלים חיצונים מעבירים  שכלל המלצות להמשך טיפול והאם יש סיכום הדיון מתועד בתיקו של הילד. כן י

 לרכזי הנושא בקופה דיווחים תקופתיים על הילדים שבטיפולם. 
 

 נודה לקבל ממכם לקראת הבקרה  ועד ליום ???? רשימת המתנה ,   .5
 ורשימת מטפלים עם פירוט הכשרתם וציון  

 
 זמינות המטפלים בשעות אחר הצהריים וימי שישי. 
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 ב ב ר כ ה 

 
 גרשון -בןבלה 

 מנהלת המחלקה לאוטיזם
 

 
 
 

                                                                
 

 ב' באייר, התשע"ו          
 2016מאי  10               

 אוטיזם  – 40952716     
 

  
 לכבוד 

 האחראים על האוטיזם בקופות החולים
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 הקמה ואיוש תפקיד מחוזי וארצי לנושא האוטיזםהנדון: 
 
 
 
 

בהמשך לבקרות שנעשו בקופות החולים בתחום האוטיזם, ברצוני לשבח את הקופות שפיתחו ואיישו תפקידים מחוזיים 
    ורכז ארצי בנושא האוטיזם.

 
ים להם הם זכאים, ובכך משפרים את איכות רכזי תחום אלו מקדמים את הנגשת השירותים לאוכלוסייה זו, ואת הטיפול

  השירות והטיפול בילדים ובמתבגרים הללו.  
 

    אנו מבקשים שקופות אשר טרם יצרו או איישו תפקידים אלו במחוזות וברמה הארצית, יעשו זאת בהקדם.
 

 
 

 
 ב ב ר כ ה 

 
 

 גרשון -בלה בן 
 מנהלת המחלקה לאוטיזם  

 
 משנה למנכ"ל –פרופ' ארנון אפק  העתק: 

 ראש מינהל רפואה   –ד"ר ורד עזרא 
 ראש אגף בריאות הנפש   –ד"ר טל ברגמן  
 מינהל רפואה   –ד"ר איריס לייטרסדורף  
 ס/מנהלת המחלקה לאוטיזם  –ד"ר רפי לטנר  
 רכזת בקרה ארצית   –גב' עפרה אוסטין  
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 כ"ב בתמוז, התשע"ב
 2012יולי  12

 אוטיסטים   - 34439712

 
 

 לכבוד 
 אחראים בתחום ילדים בספקטרום האוטיסטי בקופות החולים

 קופ"ח לאומית  -ד"ר דושניצקי 
 קופ"ח מכבי   -ד"ר ויר סימה 

 קופ"ח כללית  -ד"ר צוקרמן 
 קופ"ח מאוחדת  -ד"ר חגית איטח 

 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

  אמות מידה מומלצות למטפלים בילדים בספקטרום האוטיסטי :הנדון
 
 
 
 כללי .1
 

להלן אמות מידה מומלצות למטפלים בילדים בספקטרום האוטיסטי. המטפלים המקובלים לטיפול באוכלוסיה זו  
שייכים למקצועות: פסיכולוגיה )כולל מתמחים(, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה.  

בריאות, והעובד הסוציאלי חייב להיות בעל  בעלי מקצוע הבריאות חייבים להיות בעלי רישיון או תעודה במקצוע ה
 רישיון ממשרד הרווחה.  

 
 

 הגדרות  .2
השתלמות מקצועית מוכרת בתחום האוטיזם שהוכרה ע"י ועדת מומחים מקצועית בין משרדית   – "הכשרה מוכרת" 

 בנושא האוטיזם ו/או על ידי המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות. 
 

 
 
 

 זם דרישות הכשרה יעודיות בתחום האוטי
 
 
עובדי מקצועות הבריאות המועסקים במכונים להתפתחות הילד אינם נדרשים להכשרה נוספת על זו הניתנת להם   .1

 במהלך העבודה השוטפת.

 

לא ידרשו להכשרה נוספת מעבר להכשרה הניתנת להם במהלך   –פסיכולוגים קלינים והתפתחותיים כולל מתמחים  .2
 לימודים והכשרתם המקצועית. 

 
בעלי מקצוע מתחום: פסיכולוגיה חינוכית, שיקומית ורפואית, עו"סים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת   .3

ומלץ כי ישלימו  ופיזיותרפיסט, אשר אינם יכולים להראות הכשרה וניסיון בטיפול בילדים בספקטרום האוטיסטי, מ 
 השתלמות מקצועית בתחום האוטיזם מוכרת על ידי המחלקה לאוטיזם ו/או ועדת מומחים בין משרדית.  
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שנים ראשונות לעבודתם   3בנוסף להשתלמות מומלץ שבעלי המקצוע שצויינו לעיל יקבלו הדרכה שבועית במהלך 
שנים לפחות ובוגר השתלמויות   3בעל ותק של  מבוגר קורס הדרכה מוכר באותו המקצוע או הדרכה ע"י איש מקצוע

 מקצועיות מוכרות בתחום האוטיזם. 
 

ימי עיון העוסקים בעבודה רב    2-מומלץ על כל מי שעוסק בטיפול בילדים בספקטרום האוטיסטי להשתתף לפחות ב .4
 מקצועית ו/או בתחום האוטיזם ובנוסף לכך פעם בשנתיים בסדנא בתחום האוטיזם.

 
 

 
 
 
 
 
 

 ר כ ה  ב ב 
 
 גרשון -בלה בן

 מנהלת המחלקה לאוטיזם
  

 
 מנכ"ל המשרד  –פרופ' רוני גמזו  העתק: 

 ראש מינהל רפואה  –פרופ' ארנון אפק  
 ראש אגף בריאות הנפש   –ד"ר גדי לובין  
 ע. המנכ"ל  –גב' וניה וולך  
 מנהל המערך הקליני  –ד"ר איגור ברש  
 ס/מנהלת המחלקה לאוטיזם  –ד"ר רפי לטנר  
 רכזת בקרה ארצית   –גב' עפרה אוסטין  
 אגף בקרה על קופות החולים  –גב' אריאלה תורן  
 פסיכולוגית ארצית ראשית  –ד"ר ימימה גולדברג  
 מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו  – נוי -פרופ' אשר אור 
 מנהלת השרות הארצי לריפוי בעיסוק  –גב' אורלי בוני  
 פיזיותרפיסטית ארצית  –גב' אילה פרג  
 המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו   –גב' יעל שמעוני  
 בי"ח צפת  –ד"ר אילנה פברשטיין  

 

                                                                
 

 "ז אלול, תשע"וי          
 2016ספטמבר,  20      
 אוטיזם  – 257542016     

 
 לכבוד 

 המכונים להתפתחות הילד 
 קופות החולים 

 
 

 שלום רב,
 
 

 שעות שבועיות של טיפולים ממקצועות הבריאות  3האוטיזם לעד  הבהרה בדבר זכאות של ילדים ברצף הנדון: 
 
 

שאובחנו כמצויים ברצף האוטיזם זכאים  18, ילדים עד גיל 43על פי התוספת השנייה לחוק בריאות ממלכתי בתיקון מס' 
לטיפולים שבועיים ממקצועות הבריאות )ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה, עובדת סוציאלית, פסיכולוג(.   

 בשבוע".      3המקצועות האמורים יעמוד על בחוק הוגדר: "סך שעות הטיפול שיינתנו לילד בכלל  
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בהתאם לצורך ולפי שעות שבועיות הוא   3-ברצוננו להבהיר שהזכאות של הילדים והמתבגרים ברצף האוטיזם לקבלת ה

  3 עדשעות טיפול גם כאשר אין צורך רפואי/טיפולי, ולכן הזכאות היא  3-.  אין זכאות אוטומטית לשיקול דעת מקצועי
 ת, כאשר כמות השעות וסוגי הטיפולים שיינתנו, ייקבעו בהתאם לצורך הרפואי/טיפולי.   שעות שבועיו

 
בנושא: "מתן השירותים בתחום התפתחות   2013( מיולי 19/2013הבהרה זו מסתכמת גם על חוזר מינהל הרפואה )מס' 

ילדים ברצף האוטיזם" קובע   לחוזר בנושא "זכאות לשירותים התפתחותיים של 7הילד על ידי קופות החולים".  סעיף 
 כדלהלן: 

 
"ילדים שאובחנו כסובלים מהפרעה בספקטרום האוטיסטי ושאינם משתתפים בתכנית הטיפול הבריאותי המקדם מטעם 

טיפולים שבועיים )כאשר משך כל טיפול לא יפחת מארבעים וחמש  3-שנים, ל 18משרד הבריאות, זכאים, עד הגיעם לגיל 
 במקצועות הבריאות בהתאם לצורך ועל פי חוות דעת מקצועית של קופת החולים.."  דקות כפי שפורט לעיל(

 
על המטפלים להפעיל שיקול דעת בנושא תדירות הטיפול, המשך או סיום טיפול, והתחלה מחודשת לטיפול לאחר הפסקה.   

כגון   ומערכתיים   ונייםולא מתוך צרכים ארגכל החלטה מסוג זה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים וטיפוליים בלבד, 
 עומסים ותורי המתנה.    

 
 

 ב ב ר כ ה ,  

              
 בלה בן גרשון         ד"ר רפי לטנר              

 מנהלת המחלקה לאוטיזם         סגן מנהלת המחלקה לאוטיזם 
 
 

 ראש מינהל רפואה    –ד"ר ורד עזרא  העתק: 
 מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו  –ד"ר הדר ירדני 

 ע/ראש האגף לבריאות הנפש –גב' סיביל סירקיס 
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 2018כלי לבקרת ספק שירות בתחום האוטיזם בקהילה  

 _________________ תאריך הבקרה___________________________ בקרה בקופת חולים _____________ מחוז 

 שם וכתובת הספק הנבדק: ___________________________________________________________________

 משרד הבריאות: _______________________________________________________________ –צוות הבקרה 

 ם הקופה: ______________________________________________________________משתתפים מלווים מטע

 משתתפים מלווים מטעם הספק: _______________________________________________________________ 

___עם אבחנה על ספקטרום האוטיזם )של הקופה הנבדקת(:________________________ 0-9מספר מטופלים בגילאי 

 __________________________  עם אבחנה על ספקטרום האוטיזם )של הקופה הנבדקת(: 18-9מספר מטופלים בגילאי  

 עבודת הספק: בקרה מחוזית על  

 תדירות:_______________________________________ האם נשלחים דוחות סיכומי טיפול לקופת החולים? כן/לא 

 למי בקופה נשלחים הסיכומים )רפרנט/אחראי תחום/אחר(? ___________________________________________

 האם נערכת בקרת מבנה מטעם הקופה? כן/לא תדירות: ______________________________________________

 מטעם הספק? כן/לא תדירות: ______________________________________________ האם נערכת בקרה פנימית 

 האם נערכת בקרה נוספת מסוג כלשהוא? ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 זמינות טיפול: 

קלינאות  עבודה סוציאלית  פסיכולוגיה גיל 

 תקשורת

ריפוי 

 בעיסוק 

 הערות הפיזיותרפי

0-9       

9-18       

 

 ___________________________________________________________________________ הערות נוספות: 

______________________________________________________________________________________ 
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 :  תיעוד ורישום 

 כן/לא ____________  ?ממוחשבת המטפל/תרשומת האם 

 האם יש למטפל/ת גישה לאבחון הפסיכולוגי והרפואי של המבוטח? כן/לא _________________________________

 האם יש לגורמים בקופה גישה לסיכומי המטפלים/ות? לכולם/לחלקם/אין גישה  _____________________________

______________________________________________________________________________________ 

 האם דו"חות מגעים תקינים? כן/לא ____________________________________________________________

 האם סיכומי הטיפול ברמה נאותה? כן/לא ________________________________________________________

 טיפול?____________________________________________________________מהי תדירות כתיבת סיכומי ה

 אם מתקיימות ישיבות צוות, האם נערך תיעוד שלהן והיכן נשמר? _______________________________________

 ________כנדרש? כן/לא_______ רישוי יומספר ותחתימשמות מלאים, תאריכים מלאים, מופיעים האם  -ברשומה ידנית

______________________________________________________________________________________ 

 במחשב, מוגנת בסיסמה? כן/לא_____________________/אליה נשמרת בארון נעול  הנלוויםמסמכים ההרשומה והאם 

 טלפונים של רפרנט אוטיזם בקופה? כן/לא__________בלוח המודעות של הספק, האם מפורטת הזכאות לטיפולים פלוס 

______________________________________________________________________________________ 

 הערות נוספות: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 מקצועיות: 

 האם נערכים שיתופי פעולה עם גורמים מחוץ לארגון ומי נוטל בהם חלק? _________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ערכו בשנה האחרונה השתלמויות מסוגים שונים למטפלים? _______________________________________ האם נ

______________________________________________________________________________________ 

 האם קיימות הדרכות למטפלים חדשים/וותיקים?  )פרטני/קבוצתי, בתחום הספציפי/כלליות( 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 רה שאין הדרכה שוטפת, האם יש כתובת מקצועית להתייעצות? כן/לא _________________________________ במק

 האם הצוות האדמיניסטרטיבי קיבל הדרכה בנושא זכויות ילדים עם אוטיזם? כן/לא ___________________________

 _______________________________האם מתקיימות ישיבות צוות ואם כן באילו הרכבים:__________________ 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

האם מתקיימות ישיבות משותפות של המטפלים? כן/לא  במקרה שבו ילד מקבל מהספק טיפול ע"י יותר ממטפל אחד, 

______________________________________________________________________________________ 

 האם המטפלים מעודכנים בטיפולים נוספים שהילד מקבל )אצל הספק או במקום אחר( כן/לא____________________

 _________________________________________________________________אם כן, ע"י מי? __________

 יש לפרט כיצד ובאיזו תדירות מתבצעות_______________________________________________  -הדרכות הורים 

______________________________________________________________________________________ 

 וספות: ___________________________________________________________________________ הערות נ

 

 :  , קטינים וחסרי ישעאלימות במשפחה 

 האם הצוות מודע ויודע לאן לפנות במקרה של חשד לפגיעה בחסר ישע? כן/לא ______________________________

 ? כן/לא_______________________________________בנושאת לכלל הצווהדרכה  האם בשנה האחרונה התקיימה 

 אם כן,  ע"י מי? __________________________מי השתתף מהצוות? _________________________________

 מה היקף ההדרכה? _________________ מה תדירות ההדרכה?_______________________________________  

 

 אלימות כלפי צוות התמודדות עם  

חלקי  כן קריטריון 
 לפיתוח 

חלקי 
 לתיקון

 הערות לא 

      נהלים והכשרות מקדימות 

קיימת הכרות עם נהלים פנימיים להתמודדות עם מקרי  
אלימות   – אלימות כנגד צוות )באילו מקרים לפנות  

 מילולית ו/או פיזית, למי לפנות, מה התהליך( 

     

      להתמודדות עם אלימות כנגד צוות מתקיימות הכשרות  

      בעת אירוע

, לחצן  מאבטחקיימים אמצעים להזעקת סיוע מידי: )
 מצוקה, אמצעים אחרים( 

     

      קיים ליווי מטעם ההנהלה לצורך הגשת תלונה במשטרה

      דיווח להנהלה התחומית ולביטחון

      קיים אמצעי זמין לדיווח על מקרי אלימות 

      המטפל נתקל באירועי אלימות במהלך עבודתו 

      המטפל דיווח על אירועי האלימות 

      קיימים חסמים לדיווח 

 טקסט חופשי תובנות המטפל בנושא, והמלצות לפעולה
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 : ונושאים נוספים קידום בריאות  

 דוברי שפות זרות? כן/לא______________________________________________ האם פונים לספק מטופלים/ות

 אם כן, באיזו תדירות? שכיחות? _______________________________________________________________

 _מהם המענים שהספק מציע בשפות זרות? )מזכירּות/מטפלים( _________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 האם קיים שימוש במוקד התרגום של קול הבריאות? כן/לא ____________________________________________ 

 האם אתם מציעים  טיפולים קבוצתיים? כן/לא ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 ת? ______________________ האם קימות יוזמות מיוחדות כגון: הרצאות בקהילה? תכניות איתור? פעילויות למשפחו

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ הערות נוספות: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



  
 מדינת ישראל 

STATE OF ISRAEL 
 שירותי בריאות הנפש 

Mental Health Services  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 02-5655910המחלקה לאוטיזם, אגף בריאות הנפש, מגדלי הבירה ירושלים, פקס כתובת:                       

   iris.tzfira@MOH.HEALTH.GOV.ILדוא"ל   02-5080620/619/617 טלפון 
 9446724, ירושלים 1176, ת"ד 39ירמיהו כתובת למכתבים:      רח' 

   
 

 שאלון בקרה להורה לילד המאובחן בספקטרום האוטיזם 

 פרטים שיתקבלו מהספק:  

 שם הילד/ה )פרטי או ר"ת(: __________             יישוב מגורים:____________ 

 _________                             גיל:_________                                                       גיל בעת האבחון: _

 פרטים שיתקבלו מההורים: 

 אם טרם חלפו שנתיים מזמן האבחון: - 

 היכן נערך האבחון?________________________________________________________________________

 ____________________מתי הגעתם לפגישה ראשונה אצל המאבחן? ___________________________________

 כמה זמן עבר מהפנייה שלכם עד שקיבלתם תור לפגישה רלבנטית בקופה? __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________מתי קיבלתם את האבחנה?______________________________ 

 שאלות לכל ההורים:   - 

 איזה טיפולים אתם מקבלים אצל הספק: ________________________________________________________

 טיפול ב: __________ כמה זמן מטופלים? _____________ כמה זמן חיכיתם לטיפול?_______________________

 ______________________________________________________________________________ הערות:___

 טיפול ב: __________ כמה זמן מטופלים? ___________ כמה זמן חיכיתם לטיפול?_________________________

 הערות:_________________________________________________________________________________ 

 טיפול ב: __________ כמה זמן מטופלים? ___________ כמה זמן חיכיתם לטיפול? _________________________

 _________________ הערות:________________________________________________________________

 האם יש טיפול שאתם מעוניינים בו ולא מקבלים? ___________________________________________________

 האם אתם מרוצים מהטיפול הניתן לכם אצל הספק? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 איך מתנהלים ההחזרים או הנפקת ההתחייבויות מהקופה? ____________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 טיפולים בשבוע )ע"ס/פסיכ'/ק"ת/רב"ע/פזיו(? כן/לא_______________________ 3האם אתם מודעים לזכאותכם לעד 

 _________________________ מי איש הקשר שלך בקופ"ח בנוגע לטיפולים בילד?__________________________
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 הערות נוספות:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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 בחן בספקטרום האוטיזם שאלון בקרה להורה לילד המאו

 פרטים שיתקבלו מהספק:  

 שם הילד/ה )פרטי או ר"ת(: __________             יישוב מגורים:____________ 

 גיל:_________                                                       גיל בעת האבחון: __________                             

 הורים: פרטים שיתקבלו מה

 אם טרם חלפו שנתיים מזמן האבחון: - 

 היכן נערך האבחון?________________________________________________________________________

 _______________________________________________________מתי הגעתם לפגישה ראשונה אצל המאבחן? 

 כמה זמן עבר מהפנייה שלכם עד שקיבלתם תור לפגישה רלבנטית בקופה? __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 בחנה?___________________________________________________________________מתי קיבלתם את הא 

 שאלות לכל ההורים:   - 

 איזה טיפולים אתם מקבלים אצל הספק: ________________________________________________________

 ל?_______________________טיפול ב: __________ כמה זמן מטופלים? _____________ כמה זמן חיכיתם לטיפו

 הערות:_________________________________________________________________________________ 

 טיפול ב: __________ כמה זמן מטופלים? ___________ כמה זמן חיכיתם לטיפול?_________________________

 __________________________________________ הערות:_______________________________________

 טיפול ב: __________ כמה זמן מטופלים? ___________ כמה זמן חיכיתם לטיפול? _________________________

 הערות:_________________________________________________________________________________ 

 בו ולא מקבלים? ___________________________________________________ האם יש טיפול שאתם מעוניינים 

 האם אתם מרוצים מהטיפול הניתן לכם אצל הספק? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 איך מתנהלים ההחזרים או הנפקת ההתחייבויות מהקופה? ____________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

 טיפולים בשבוע )ע"ס/פסיכ'/ק"ת/רב"ע/פזיו(? כן/לא_______________________ 3האם אתם מודעים לזכאותכם לעד 

 מי איש הקשר שלך בקופ"ח בנוגע לטיפולים בילד?___________________________________________________ 
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 _______________________________________הערות נוספות:____________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


