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 בישראל, בדר הלן קרן בעזרת שנערך מקיף, מחקר בעקבות המכון שמוציא דוחות מסדרת אחד הוא זה דוח
ממלכתי: בריאות ביטוח חוק החלת שלאחר בתקופה בישראל מיוחדים צרכים עם לילדים השירותים מצב על

 חוק החלת לאחר הספקה ודרכי לצרכים התאמה נכויות: עם לילדים התפתחותיים שירותים "סל הדוח ♦
(.00-350)דמ- לאור יצא כבר ממלכתי" בריאות ביטוח

המכונים במסגרת הרך בגיל התפתחותיות בעיות עם בילדים הטיפול תיאום בנושא מתמקד הנוכחי הדוח ♦
הילד. להתפתחות

 בין התיאום על מסכם דוח מיוחדים: צרכים עם לילדים "שירותים בקרוב, לצאת העומד נוסף בדוח ♦
 עם לילדים שירותים במתן המעורבים הארגונים כל בין התיאום מצב על מקיף מבט יובא השירותים",

 הן שהתקבל, מידע ישלב הדוח אחרים. ארגונים והן הילד להתפתחות המכונים הן מיוחדים, צרכים
מיוחדים. צרכים עם ילדים של מהורים והן השירותים במערכת מפתח אנשי עם מראיעות



זה בנושא ברוקד״ל מכון של נוספים פרסומים

 המיוחד. החינוך במסגרות הצטיידות .1997 ח׳. פרימק, ;ט׳ דולב, ;י׳ שנור, ;א׳ סנדלר-לף, ;ד׳ נאון,
.97-82מ-

 הסינון. :1 שלב בישראל, נכויות עם ילדים על ארצי סקר .1998 ש׳. בייץ־מוראי, א׳; יפרח, ד׳; נאון,
.98־324דמ־

 צרכים הערכת :11 שלב מיוחדים, צרכים עם ילדים ג? ריבליס, ;מ׳ שימעל, ;ם מורגנשטיין, ;ד׳ כאוו,
סס.-355דמ־ השירותים. ידי על וכיסוי

 תכנית של הערכה הרגיל, בחינוך מוחין שיתוק עם תלמידים שילוב .1997 ד׳. נאון, א׳; סנדלר-לף,
.97;316דמ- הרגיל. בחינוך המשולבים מוחין שיתוק עם לילדים תמיכה מרכז ־ המח״ר

 נכויות: עם לילדים התפתחותיים שירותים סל .2000 ד? נאון, א׳; סנדלר-לף, נ׳; שטרוסברג,
סס.-35דמ-ס ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת לאחר הספקה ולדרכי לצרכים התאמה

 טל: ,91130 ירושלים ,13087 ת.ד. ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן אלה פרסומים להזמנת
.02-5612391 :פקס ,02־6557400



תקציר

 מילוים רעל ומגוונים, רבים והרווחה החינוך הבריאות, בתחומי מוגבלויות עם ילדים של צורכיהם
 פי על פועל משרד כל וולונטריים. וארגונים החולים קופות מקומיות, רשויות ממשלה, משרדי מופקדים

 וסוג הילד גיל הנכות, סוג פי על נקבע, אחריותו ותחום משלו, התערבות וגישות הגדרות וחוקים, תקנות
 שירותים למשל, שונים. מגורמים שירותים בו־זמנית לקבל יכול ילד כך לו. זקוק שהוא השירות

 * נופשון החינוכי, הפסיכולוגי מהשירות ־ ייעוץ שירותי הילד, להתפתחות במכונים פרה־רפואיים
 תעבור מסוים בגיל כן, כמו לאומי. לביטוח מהמוסד ־ נכה ילד וגמלת והרווחה העבודה ממשרד

 התפתחותי עיכוב עם ילדים של כניסתם עם למשל, לאחרת. אחת מרשות בילד לטיפול האחריות
החינוך. למערכת הבריאות ממערכת עוברת בהם לטיפול האחריות המיוחד, החינוך למסגרות

 מקיף מחקר לערוך הצורך עלה מיוחדים, צרכים בעלי לילדים שירותים המספקים הגורמים ריבוי בגלל
 בתיאום בעיות על להצביע הייתה מטרתו בהם. המטפלות המערכות כל בין התיאום לבדיקת

 על המוטל העומס מידת על והן הילדים צורכי של כיסוים מידת על הן והשפעתן הבין־ארגוני
משפחותיהם.

 לילדים השירותים במערכת התרחשו המיוחד, החינוך וחוק ממלכתי בריאות ביטוח חוק יישום בעקבות
 השפעת את לבחון הייתה המחקר של נוספת מטרה לפיכך, משמעותיים. שינויים מיוחדים צרכים עם

זו. לאוכלוסייה השירותים הספקת על אלה שינויים

 הדוח :הנחקר בתחום אחר היבט מדגיש מהם אחד כל אשר דוחות, בסדרת מוצגים המחקר ממצאי
 ומבוסס הילד להתפתחות המכונים במסגרת הרך בגיל בילדים הטיפול תיאום בבדיקת מתמקד הנוכחי

 מיוחדים צרכים עם בילדים הטיפול תיאום מצב את מסכם נוסף דוח המכונים. מנהלי עם ראיונות על
 ראיונות, על מבוסס זה דוח אלה. לילדים טיפולים במתן המעורבים השירותים במערכת הגורמים כל בין
 בוחן שלישי דוח מיוחדים. צרכים עם לילדים הורים עם ראיונות על והן בשירותים מפתח אנשי עם הן

 במיוחד, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת לאחר נכויות עם לילדים ההתפתחותיים השירותים סל את
בו. הכלולים השירותים של ההספקה דרכי ואת לצרכים התאמתו את

 מיוחדים צרכים עם לילדים שירותים המספקים העיקריים הגורמים אחד הם הילד להתפתחות המכונים
 לקופות וחלקם הבריאות למשרד שייכים חלקם הילד, להתפתחות מכונים 29 פועלים בישראל הרך. בגיל

 של מנהליהם רואיינו המחקר במסגרת בקהילה. ־ וחלקם חולים בתי במסגרת פועלים חלקם ;החולים
 לקופת 4 הבריאות, למשרד שייכים מהם 6 בארץ: שונים מאזורים הילד להתפתחות מכונים שישה-עשר

הנוכחי. בדוח מוצגים אלה מראיונות ממצאים למאוחדת. 2ו- למכבי 4 הכללית, החולים

 הפנייתו בקהילה, הילד מאיתור החל ־ המכונים במסגרת הטיפול שלבי בכל התיאום את בוחן הדוח
 והעברת במכון הטיפול בסיום וכלה ויישומה הטיפול תוכנית קביעת במכון, וטיפולים אבחונים לקבלת

החינוכית. למערכת לטיפול האחריות

i



 התפתחותיות בעיות עם ילדים באיתור חשוב תפקיד יש המשפחה לבריאות לתחנות כי עולה מהמחקר
 במעונות, מטפלים )גננות, החינוך ממערכת גורמים על גם הצביעו החולים קופות מכוני מנהלי בקהילה.

 כמה שלדברי לציין יש אלה. ילדים באיתור מרכזיים כגורמים החינוכי( הפסיכולוגי והשירות מורים
 בבעיות להבחין ומסוגלים התפתחותיות לבעיות יותר מודעים ההורים שכיום מאחר המכונים, ממנהלי

 בעיות מספר על דיווחו המנהלים איתור. גורם מהווים עצמם שההורים יש עצמם, בכוחות ילדיהם אצל
 )צוותי המאתרים הגורמים של מספקת בלתי הדרכה כמו, בקהילה, האיתור בשלב לתיאום הקשורות
 בלתי פעילות רווחה(, בלשכות סוציאליים עובדים גננות, משפחה, רופאי המשפחה, לבריאות התחנות
 של יחסית מאוחרת ומעורבות המשפחה לבריאות ובתחנות הגנים בתוך כמאתרים המכונים של מספקת
הרגיל. החינוך במסגרת הפסיכולוגי השירות

 התחנות בידי או בקהילה, בילד המטפל הרופא בידי נעשות במכונים לטיפול הפורמליות ההפניות רוב
 ולשכות מורים גננות, כמו אחרים, מגורמים מתקבלות ההפניות מכונים במעט רק המשפחה. לבריאות
 מתהליך מרוצים אינם שרואיינו מהמנהלים רבעים כשלושה הורים. של ישירה בפנייה או הרווחה
 של דיו יעיל לא סינון ובגלל המפנים מהמקורות המתקבל המידע דלות בשל בעיקר למכון, ההפניה
 לרופאים והדרכה ייעוץ מתן באמצעות המצב את לשפר הוצע במכונים. טיפול לקבל המתאימים הילדים
לו. הדרוש המידע למילוי המכון ידי על שהוכנו בטפסים שימוש באמצעות או בקהילה

 בהחלפת מתבטא בילד לטיפול הקשורים שונים גורמים לבין המכון בין התיאום הטיפול, מתן בשלב
 ההחלטות בקבלת בשותפות וגננות, מורים כמו אחרים, לגורמים המכון צוות שנותן בייעוץ ביניהם, מידע

 לצורך מהגנים, הילד על מידע ומקבלים מבקשים רבים מכונים ועוד. אחר גורם ידי על הניתן טיפול על
 חלקם לכך. מתנגדים אינם ההורים אם לגנים, מידע מעבירים המכונים כל וכמעט הטיפול, תכנון

 הצורך ובמידת הילד, את שהפנו המשפחה לבריאות לתחנות או המטפל לרופא הילד מצב על מדווחים
 מייעצים המכונים לגנים, המכונים בין מידע החלפת מלבד הרווחה. לשכות עם מידע מחליפים רובם

 בכוח מחסור למנות אפשר זה, בשלב העיקריות התיאום בעיות בין החינוך. במסגרות הדרכה ונותנים
 פורמלית הגדרה העדר הילד; עם בקשר הנמצאים אחרים ולגורמים להורים הדרכה למתן הדרוש אדם,

 כמו מידע, להעברת הקשורות ובעיות ;החינוך מסגרות לבין הילד להתפתחות המכונים בין הקשר של
 קושי ;מתיוגו חשש בגלל כך על לגננת לדווח במכונים המטופלים הילדים מהורי אחדים של סירובם
 ארגונים פעילות על ועדכני שוטף במידע ומחסור מאושפז שהיה ילד על חולים מבתי מידע בהשגת

שירותים. מהם לקבל ההורים את לכוון המכון לצוות לסייע היה שיכול וולונטריים,

 במסגרת שילובו את להבטיח אמור המשך למסגרת במכון הטיפול מן עובר הילד שבו בשלב התיאום
 במהלך ■עליו שהצטבר בידע להשתמש ולאפשר מיותרים אבחונים למנוע לצרכיו, ביותר המתאימה

 פי על במקרה.זה, רגיל. ספר לבית מהגן ישירות עוברים במכונים המטופלים הילדים רוב במכון. הטיפול
 ספורים במקרים מתיוגם. להימנע כדי הספר, בית למורי מידע בהעברת מעוניינים אינם ההורים רוב,

 עשר שלושה החדשה. במסגרת יקבל שהילד הטיפול המשך את הפסיכולוגי השירות עם מתאמים
 הם החינוך, למערכת במכון מהטיפול הילד מעבר לשם השמה בוועדות צורך יש כאשר כי דיווחו מנהלים

 רק זאת, למרות ההשמה. בוועדות יושבים או ממליצים הילד, על המיוחד החינוך למסגרות מדווחים
 לסייע משתדל המכון צוות החלטותיה. על המכונים את מעדכנת ההשמה ועדת מהמקרים קטן בחלק

 השירות עם קשר אין למכון כאשר אולם לילד, המתאימה המיוחד החינוך מסגרת על בהחלטה להורים



 ההורים. על מוטלת הילד עבור המסגרת מציאת מלאכת המיוחד, החינוך מערכת ועם הפסיכולוגי
בו. הטיפול מהלך בקביעת עוד שותפים אינם המכונים רגילה, או מיוחדת למסגרת הילד משעבר

 צרכים עם ילד בגידול ממילא המושקע למאמץ מעבר המשפחה על לעומס גורמות בתיאום בעיות
:לעומס הגורמים עיקריים נושאים שלושה מסתמנים מהמחקר מיוחדים.

 חינוך במסגרות קיימים שירותים אילו יודעים אינם ההורים רבות פעמים למידע. גישה העדר ♦
לקבלתם. הקריטריונים הם ומה ובקהילה

 הורים לכן, בילד. לטיפול האחראי אחד גורם ואין אחת, גג קורת תחת מרוכזים אינם לילד השירותים ♦
 זה רחוקים לילד השירותים לעתים כן, על יתר ביניהם. ולנווט השונים לגורמים לפנות נאלצים רבים
ההורים. על מאוד המקשה דבר מזה,

 המנהלים, לדברי המיוחד. החינוך למסגרת הילד במעבר ההורים של מתאימה והכנה ליווי העדר ♦
 המעבר לקראת והכנתם ההורים ליווי לגבי המכון צוות לבין הפסיכולוגי השירות בין האחריות חלוקת

 שלא אף זה, ליווי שמספקים אלה הם המכונים לעתים ברורה. אינה המיוחד החינוך של לגן ילדם של
מתפקידם. שזה ברור

 בילדים הטיפול על המופקדים השונים הגורמים בין תיאום העדר המשפחה, על מיותר לעומס בנוסף
:לצורכיהן מענה מקבלות אינן להלן, המפורטות מסוימות, שקבוצות לכך מביא מיוחדים צרכים בעלי

 במכונים, השירות מתן סיום גיל שהוא שש, לגיל סמוך אותרה שבעייתם רגילים בגנים הלומדים ילדים ♦
 זכאים אינם אלה ילדים רגילים. ספר בבתי לומדים הם כאשר שש לגיל מעל אותרה שבעייתם ילדים או

 החינוך במערכת אמנם, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק פי על ולא מיוחד חינוך חוק פי על לא - לשירותים
 מועט, היקפם אולם הרגיל, בחינוך המשולבים מיוחדים צרכים עם לילדים הניתנים שירותים קיימים

 במסגרת הניתן מזה בהרבה קטן אלה שירותים היקף ובפועל, בחוק, מעוגנת איננה לקבלתם והזכאות
המיוחד. החינוך

 הרגיל בחינוך ללמוד שיכולים מהם אלה קשות. פיזיות ממוגבלויות הסובלים שש לגיל מעל ילדים ♦
 מגוון את לתת ערוכים אינם רגילים ספר שבתי מכיוון לצורכיהם, מענה ללא להישאר עלולים

להם. הדרוש השירותים
 באוכלוסיות המכונים, מנהלי לדברי יכולת. מעוטות משפחות וילדי חדשים עולים חרדים, ערבים, ילדי ♦

הקיימים. בשירותים להשתמש כיצד יודעות אינן והמשפחות התפתחותיות, לבעיות מודעים פחות אלו

 רבים .Case Manager - טיפול מנהל הוא בתיאום בעיות על להתגבר המיועדים המנגנונים אחד
 ההורים. מן מיותר עומס ולהסיר בילד הטיפול איכות את לשפר יכול זה שתפקיד סבורים מהמנהלים

 מומלץ לדעתם, עצמו. במכון הניתנים הטיפולים כל את המתאם טיפול, מנהל יש המכונים מן בחלק
בילד. המטפלים נוספים גורמים עם לתיאום טיפול במנהל השימוש את להרחיב

 לילדים השירותים הספקת לשיפור הדרכים על אלה בימים המתנהל לדיון לתרום מיועדים הדוח ממצאי
התפתחותיות. בעיות עם



תודה דברי

הדוח. ובכתיבת המחקר בביצוע לנו סייעו אשר אלה לכל להודות לנו היא נעימה חובה

זה. למחקר והתראיינו מזמנם לנו שהקדישו הילד להתפתחות המכונים של למנהלים מיוחדת תודה

 :מיוחדים״ צרכים עם לילדים שירותים בין ״תיאום בנושא ההיגוי ועדת לחברי מודים אנו
 גליק, בנימין ברנד, נתן אחי־מרים, לאה אורנוי, אשר וכן, בישראל. בדר הלן קרן נציג האריס, זכריה
 טוב ויום שקד לאה רמות, אבי פן, רות פלדמן, עירית מישורי, עדנה לוי, אהובה כץ, מנו דנגור, נירה

שרבב.

 היום סדר על העומדות הסוגיות על מידע לנו שתרמו הוולונטריות העמותות למנהלי מודים אנו כן, כמו
מיוחדים. צרכים עם לילדים השירותים בתחום

 הערותיהם על ברוקדייל, ג׳וינט-מכון מנהל חביב, ולג׳ק מג׳וינט-ישראל רמות ולאבי גולדברג לאלן תודה
הדוח. כתיבת בשלב המועילות

בהדפסה. העזרה על יוניוב ולענבל העריכה על ברבריאן לענת תודה לבסוף,
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לוחות רשימת

9 במדגם שנכללו הילד להתפתחות המכונים של ארגוניים מאפיינים : 1 לוח

10 המכון של ארגונית שייכות לפי במכונים, המטופלים הילדים מספר : 2 לוח

n במכונים המטופלים הילדים של דמוגרפיים מאפיינים : 3 לוח

12 המכון מטפל שבהם עיקריים ליקויים : 4 לוח

13 במכונים לטיפול בחודשים המתנה זמן : 5 לוח

15 יורד שכיחות סדר פי על במכונים, שירותים מקבלי ילדים המאתרים גורמים : 6 לוח

16 . מפנה גורם לפי מכון, בכל לטיפול הפורמליות ההפניות התפלגות :7 לוח

22 לצורכיהם הולם כיסוי מקבלים אינם המנהלים דיווח פי שעל ילדים, קבוצות : 8 לוח



ורקע מבוא .1
 על ועוד. הרווחה החינוך, הבריאות, בתחומי ומגוונים, רבים צרכים כרוניות ומחלות נכויות עם לילדים

 כל וולונטריים. וארגונים החולים קופות מקומיות, רשויות ממשלה, משרדי מופקדים אלה צרכים מילוי
 סוג פי על נקבע אחריותו ותחום משלו, התערבות וגישות הגדרות וחוקים, תקנות פי על פועל משרד

 מגורמים שירותים בו־זמנית לקבל יכול שילד יוצא כך לו. זקוק שהוא השירות וסוג הילד גיל הנכות,
 הפסיכולוגי מהשירות - ייעוץ שירותי הילד, להתפתחות במכונים פרה־רפואיים שירותים למשל, שונים.

 בגיל כי ייתכן כן, כמו לאומי. לביטוח מהמוסד - נכה ילד וגמלת הרווחה ממשרד ־ נופשון החינוכי,
 עיכוב עם ילדים של כניסתם עם למשל, לאחרת. אחת מרשות בילד לטיפול האחריות תעבור מסוים

 מקופות עוברת בהם לטיפול האחריות החינוך, למערכת מיוחדות במסגרות הלומדים התפתחותי
החינוך. למערכת החולים

 בניסיונם הוריהם, על המוטלת המלאכה אלה, לילדים שירותים המספקים הגורמים ריבוי בגלל
 השונים השירותים בין לתיאום לדאוג עליהם כך, קלה. אינה הזכאות, ובכללי השירותים בסבך להתמצא

 מתלוננים רבים הורים לאחרת. אחת ממסגרת במעבר בו, הטיפול המשכיות ולהבטחת מקבל שהילד
 במנגנונים להיתקל מחדש, סיפורם על לחזור נאלצים הם לתמונה", "נכנס חדש מקצוע שאיש פעם שבכל

(.1997 )רייטר, חוזרים באבחונים ולהתייגע סבוכים ביורוקרטיים

:להבטיח הצורך מתחזק זו מערכת של מורכבותה לאור
 זכאי שהוא השירותים על ־ הילד עם העובדים השונים ולגורמים לגננות להורים, וזמין ברור מידע ♦

לרשותם. העומדים המערכת במשאבי המרבית ביעילות להשתמש לה□ יאפשר נגיש מידע להם.
 עם הילדים כל של הולם כיסוי להבטיח כדי השונים, הארגונים בין וברורה מוסדרת עבודה חלוקת ♦

אחר. מצד זכויות כפל ולמנוע אחד מצד מיוחדים צרכים
 בו ילד לאותו שירותים המספקות שונות, ממערכות שונים מקצוע אנשי בין מידע והעברת תיאום ♦

הטיפול. במתן כוללנית ולראייה ליעילותו הטיפול, באיכות לשיפור יסייע התיאום זמנית.
 ממכונים הספר, לבית מהגן כגון: אחרת, למערכת עובר הילד כאשר הטיפול, והמשכיות רצף ♦

וכדו׳. החינוך משרד של טיפוליים למרכזים הילד להתפתחות

 לילדים מרכזי שירות המהווים הילד, להתפתחות המכונים בין התיאום מידת בבדיקת מתמקד זה דוח
 הדוח אלה. לילדים שירותי□ במתן המעורבים אחרים ארגונים לבין ,6-0 בני התפתחותיות בעיות עם

 המערכות כל בין התיאום נושא את הבוחן מקיף, מחקר על המבוססים דוחות מסדרת אחד הוא
מיוחדים. צרכים עם בילדים בטיפול המעורבות

 ומטפלים ותפקודיים התפתחותיים מליקויים הסובלים ילדים מאבחנים הילד להתפתחות המכונים
 חולים לקופת 9 הבריאות, למשרד שייכים 11 הילד; להתפתחות מכונים 29 פועלים בישראל בהם.

 האחיות למנזר ואחד הקיבוצים לתחנת אחד מאוחדת, חולים לקופת 2 מכבי, חולים לקופות 5 הכללית,
 יש מהמכונים לחלק לכך, בנוסף ישראל(, ג׳וינט שיקום, שירותי על המידע )מערכת בנצרת הרחמניות
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 של הכוללנית לגישתם הודות -בקהילה. וחלקם חולים בתי במסגרת פועלים מהמכונים חלק שלוחות.
 בנוסף יחסית. יקר המחיר אם גם לגבוהה, נחשבת שלהם השירות רמת מקצועי, הרב ולטיפולם המכונים

 שונים גורמים עם קשורים המכונים למשפחות, הדרכה שירותי ולמתן התפתחותיים טיפולים למתן
 אלה ארגונים בין התיאום הרווחה. ולשכות מקומיות רשויות חלב, טיפות גנים, כגון: בילד, המטפלים

 בתיאום במכון, לטיפול הזקוקים ילדים באיתור לילד: השירות מתן במהלך שונים בצמתים חשוב
 ובמעבר ההשמה ועדות במסגרת החינוך במערכת הילדים שיבוץ על בהחלטה הטיפול, במהלך בין־ארגוני

הספר. בית או הגן במסגרת לקבלתו במכון השירות קבלת בין

 התחרות ובעקבותיו ממלכתי בריאות חוק החלת ־ החולף בעשור הבריאות במערכת הגדולים השינויים
 המכונים על גם משפיעים ־ החולים בתי של ותיאגודם המיוחד החינוך חוק ;החולים קופות בין הגוברת

:כיצד להלן נבחן ;הילד להתפתחות

 לספק אמורות החולים שקופות השירותים הוגדרו החוק במסגרת :ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת
 החלת לפני כללית חולים בקופת שניתנו השירותים בסיס על וזאת התפתחותיות, בעיות בעלי לילדים
 בין ־ בחוק כיום שקבוע מכפי פרה-רפואיים שירותים יותר מימנו החולים מקופות חלק בעבר החוק.
 סוג על השפיעה החוק שהחלת ייתכן הבריאות. משרד מכוני ידי על אלה שירותים סופקו השאר

הספקתם. דרכי ועל היקפם על המכונים, ידי על הניתן השירותים

 גיל המיוחד. החינוך במסגרות לחינוך הזכאות הורחבה החוק, מתוקף המיוחד: החינוך חוק החלת
 שירותים כגון הילד, זכאי נלווים שירותים לאילו והוגדר לשלוש מחמש ירד אלה למסגרות הכניסה

 המורכבים הליקויים עם הילדים כלל בדרך לומדים המיוחד בחינוך החינוכית. במסגרת פרה-רפואיים
 להתפתחות מהמכונים ובמיוחד הבריאות, ממערכת התפתחותיים שירותים קודם קיבלו חלקם יותר.
 הרגיל בחינוך המשולבים המוגבלויות עם הילדים החינוך. במערכת לקבלם אמורים הם וכיום הילד,
 ניתנים אינם אלה שירותים ואכן חוק, פי על החינוך, ממערכת התפתחותיים לשירותים זכאים אינם
 להתפתחות במכונים פרה־רפואיים שירותים לקבל ממשיכים 3 גיל מעל הילדים רוב לכן הרגילים. בגנים
 המשיכו ואלה במכונים שירותים שמקבלת האוכלוסייה בהרכב לשינוי גרמו אלה שהליכים ייתכן הילד.
קלים. מליקויים וסובלים רגילים בגנים הלומדים בילדים בעיקר לטפל

 רווחיות מחלקות לפתח להתייעל, נדרשים החולים בתי זה תהליך במסגרת החולים: בתי של תיאגודם
 השייכים המכונים של מחודשת היערכות לחייב עשויים אלה שינויים פחות. רווחיות מחלקות ולצמצם

אליהם. קשורים או הכלליים החולים ־לבתי

 במסגרות הלומדים ומעלה, שלוש בני ילדים של בזכאותם חפיפה יש שלכאורה, לציין חשוב זאת, מלבד
 לקבל זכאים ילדים ממלכתי, בריאות ביטוח חוק פי על פרה-רפואיים. לשירותים המיוחד, החינוך

 יותר. מאוחר גיל עד גם קשות סומטיות ובנכויות ,6 גיל עד החולים מקופות התפתחותיים שירותים
 מיוחד. חינוך חוק מתוקף אלה לשירותים זכאים הילדים ומעלה שלוש מגיל לעיל, כאמור לכך, בנוסף

 לטיפול האחריות את המיוחד החינוך ומערכת החולים קופות ביניהן מחלקות בפועל כיצד היא השאלה
אלה. בילדים
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 האוכלוסייה מבחינת הילד, להתפתחות המכונים פעילות את מאוד לשנות עשויים אלה שינויים
 כיצד לבחון חשוב לכן המכונים. לרשות העומדים והמשאבים היקפם השירותים, סוג המטופלת,

 ארגונים לבין בינם האחריות חלוקת ועל פעילותם על השפיעו הם וכיצד אתם מתמודדים המכונים
מיוחדים. צרכים עם לילדים שירותים המספקים נוספים

ספרות סקירת .2

לתיאום העיקריות הגישות וסקירת רקע 2.1
 של ומשפחותיהם, מוגבלויות עם אנשים כלפי הגישה שינוי של ־ המערבי בעולם הרווחות המגמות
 ההתפתחותית הבעיה תפיסת ושל מגבילה פחות הכי ובסביבה בקהילה המוגבל האדם את לשלב הנטייה

 המספקים הארגונים כל בין בתיאום הצורך את מגבירות ־ ושירותים טיפולים מגוון ופיתוח כרב-ממדית
מוגבלויות. עם לאנשים שירותים

 נחשב והוא המוגבלויות עם האדם כלפי וסובלנות פתיחות מגמת המערבי בעולם בחברה מסתמנת כיום
 ורמות, דבדבני חובב, )רימרמן, שונות חקיקה ביוזמות הן ביטוייה את מוצאת זו מגמה זכויות. לשווה

 של בזכותו ההכרה לקוח. כאל המוגבלות עם לאדם המתייחסים רבים, שירותים של בגישתם והן (1997
 מקור בו לראות השירותים ספקי את מחייבת ולשוויון לחופש לכבוד, ובזכותו עצמו למען לפעול הלקוח
 מתוך שירות, לו ולספק אחד, מצד ומשפחתו הלקוח עם דיאלוג ליצור עליהם כך ולשם עצמי, לתכנון

 של המעשי התרגום (.Herzberg, 1990; 1997 וסייקס, רוזנפלד ; 1997 )רייטר, אחר מצד ושיתוף, הדדיות
 של הגישה כיום, לילדיהם. הנוגעות בהחלטות להשתתף והזמנתם ההורים העצמת הוא אלה מגמות

 העומדות לאפשרויות מודעים אינם הם ביותר. מוגבלת להם הזמינים השירותים על למידע ההורים
 החלטות לקבל בבואם מתגבר שלהם האונים חוסר במקרה. אליהם מגיע המידע רבות ופעמים לרשותם,
 לשתף כדי וכדר. המיוחד בחינוך לשבצו או הרגיל בחינוך לשלבו האם כגון לילדם, הנוגעות חשובות

 ;בתהליך ולשתפם ובבהירות בפשטות עבודתם את להורים להסביר המטפלים על אלה, בהחלטות אותם
 זמינות מידע ולמערכות אחד מצד השירותים לצרכני המקצוע אנשי בין מלא לתיאום לדאוג יש כך לשם

(.1997 מרגלית, ; 1996 ונמיר, גולדמן ; 1997 )רייטר, אחר מצד זכויותיהם על להורים

 פיו על ;המיוחד החינוך בחוק ביטוי לידי באה בקהילה המוגבל האדם של שילובו מגמת בקהילה: שילוב
 מיוחד חינוך )חוק שפחות כמה אותו שתגביל לצרכיו מתאימה במסגרת מוגבלות עם ילד לשבץ יש

 שונים במקומות שונות מערכות ידי על וניתנים מפוצלים אלה שירותים (.1989 רייטר, התשמ״ח;
 כגון: השונים, התחומים בין בילד לטיפול האחריות את וברור מוסכם באופן לחלק יש ולכן בקהילה,

 לילד סייע למציאת האחריות הסדרת הרגילה, במסגרת ההשמה הסדרת טיפול, תוכנית וקביעת אבחון
 במסגרת הפעילויות בכל להשתתף לתלמיד ויאפשר נגיש שיהיה כך הספר, בית ולהתאמת נכות עם

 כגון נפרדות, במסגרות (.Jacklin & Lacey, 1991 ;1997 מרגלית, ;1997 רייטר, ;1997 ונאון, )סנדלר-לף
 אחת, גג קורת תחת ניתנים השירותים רוב מיוחדים, וגנים ספר בתי הוסטלים, מוסדות, פנימיות,
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 לרשותם העומדים השירותים על מידע להשיג להורים עוזר למסגרת, כלל בדרך השייך טיפול, ואחראי
למסגרת. מחוץ

 התפתחותיות לבעיות הקשורה במוגבלות הטיפול בעבר, ממדית: כרב ההתפתחותית הבעיה תפיסת
 נוטים כיום ופרה-רפואיים. רפואיים טיפולים בעיקר וכלל המוגבלות של הפיזיים בהיבטיה התמקד
 הרגשי, הלימודי, החברתי, במישור ומשפחתו הילד תפקוד על וכמשפיעה ככוללנית הבעיה את לראות

 בילדים לתמיכה תוכניות להורים, הדרכה גם כוללים הטיפוליים השירותים לכן, והסביבתי. הכלכלי
 השילוב אחר מעקב הספר, בבית מורים כגון בקהילה, הילד עם במגע הבאים לגורמים הדרכה ובהוריהם,

 את המספקות השונות המערכות בין ובתיאום בקשר צורך יוצר בגישה השינוי ועוד. הילד של החברתי
(.Berkowits., Halfon & Klee, 1992) השונים השירותים

 של מואצת התפתחות מגמת כיום מסתמנת לעיל, שתוארה הכוללנית לגישה בנוסף טיפול: שיטות מגוון
 ריפוי נמנים אלה עם הליקויים. עם באדם המתמקדים כאחד, וחדשים מסורתיים טיפוליים, מקצועות
 חלק ועוד. אלטרנטיביים טיפולים במוזיקה, בריקוד, באמנות, טיפול פיזיותרפיה, בדיבור, ריפוי בעיסוק,

 מניעת ולשם הילד על כוללנית תמונה קבלת לשם ולכן שונות, במסגרות בו־זמנית מטופלים מהילדים
 הדרכה נדרשת כן, כמו אלה. מסגרות בין תיאום דרוש ביניהם, סתירה אפילו או הטיפולים בין חפיפה

 להם המוצע השפע מול ומבולבלים נבוכים הם שלעתים העובדה לאור לבחור, טיפולים באילו להורים
(.1997 רייטר, ,1997 ונאון, לף )סנדלר- ידם על וממומנים פרטי באופן ניתנים מהטיפולים ושרבים

בתיאום סוגיות 2.2
 Neugeboren, 1990, Meyers, 1993, Weiner, 1990; Fumy, Hasazi )& ארגוני בין תיאום על בספרות בדיון
1997 ,Destefho, 1997; Grigai, Test & Wood) בחיי המרכזיים בצמתים המקצועית הספרות מתמקדת 
 שעליהם בתכנים אחרת; למסגרת אחת ממסגרת הילד מעבר למשל, מיוחדת, היערכות הדורשים הילד

 בין ותיאום רצף ליצירת היעילות השיטות בבחינת הולמים; שירותים להבטחת במשותף לעבוד יש
להסרתם. והשיטות לתיאום המחסומים ובאיתור השירותים

ארגוני בין" תיאום המצריכים הילד בחיי שלבים
 פי על נקבעת לשירותים שהזכאות מאחר קשה. בעיה הוא לסוגיהן המוגבלויות אבחון המוגבלות: אבחון

 הקו מהו לאבחן, רשאי מי כגון השונים, להיבטיו הקשורות רבות שאלות מתעוררות האבחון, תוצאות
 הנערכים האבחונים האם זכאות, מקנה שאינה מוגבלות לבין זכאות שמקנה מוגבלות בין המפריד
 אחדות פעמים הליכים אותם על לחזור המשפחות שעל או אחרת, במערכת גם מקובלים אחת במערכת
 במיוחד בולטות אלה סוגיות (.1996 וסמית, סמית ; 1997 רייטר, ; 1997 מרגלית, ; 1997 ואחרים, )רימרמן
 למידה ליקויי בעלי תלמידים של יכולתם מיצוי לבחינת הוועדה בדוח ילדים. אצל למידה ליקויי באבחון

 הכספיות ההוצאות על ומההתמרמרות מהתסכול הוועדה של התרשמותה מצוינת (1997 )מרגלית,
 על האחריות זה, דוח פי על האבחון. בתהליכי בהירות אי על בציבור החריפה ומהביקורת המרובות

 הספר, בית על מוטלת אמנם רגילים ספר בבתי הלומדים למידה ליקויי בעלי התלמידים של חינוכם
 לדאוג יש החינוך במערכת הביזור הליכי עם בבד בד ולכן, משמעותה. את מבינים הספר בתי כל לא אולם
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 למשל, בארץ, לאבחונים הקשורות שפה בעיות הנ״ל בדוח הוועדה ציינה עוד וישימה. מרכזית לבקרה
 הערבי במגזר זה מליקוי הסובלים ילדים של תת-האיתור ואכן למידה. לליקויי בערבית אבחונים העדר
שונות. ברמות מערכתי תיאום המצריכים הנושאים לאחד דוגמה הוא האבחון במיוחד. בולט

 ליצור כיצד היא המקצועית בספרות הנידונה נוספת חשובה סוגיה לאחרת: אחת ממסגרת ומעבר השמח
 לבין אלה מסגרות בין בתיאום הצורך לאחרת. אחת ממסגרת הילד במעבר הארגונים בין ורצף תיאום

 רגילה או מיוחדת חינוך במערכת ילדם את לשבץ האם להחליט עליהם כאשר מאוד, בולט ההורים
 הוא הלימודים בסיום בקהילה לחיים המעבר גם (.1997 ונמיר, גולדמן ; 1997 מרגלית, ; 1997 )רייטר,

 שלהם הלימודים בתוכנית לכלול חייבים הספר בתי הברית בארצות לדוגמה, מאוד. חשוב שלב
 להיות צריכה התוכנית החוק, פי על בקהילה. כמבוגר לחיים מעבר תוכנית מוגבלויות עם לתלמידים

 פעולה שיתוף מוקדם, תכנון כללו מוצלחות מעבר תוכניות העדפותיו. ועל התלמיד צורכי על מבוססת
 בתכנון ומשפחתו התלמיד ושיתוף בעתיד התלמיד של לשילובו ההתערבות תוכני התאמת בין־משרדי,

(.Fumy et al., 1997; Grigal et al,. 1997) המעבר

בתיאום קשיים
 המערבי בעולם הרווחה בשירותי מסתמנת לעיל, שצוין כפי השירותים, בין בתיאום הצורך עם בבד בד

 זאת ובעקבות מערכת בכל התמחות לידי המביאה לייעול, וחתירה קיצוץ של ברורה מגמה
(.Neugeboren, 1990; Meyers, 1993) אחרות מערכות עם פעולה שיתוף ולאי ל״הסתגרותה"

 שלהם הטיפול סוג את קובעים השירותים לדבריה, בין־ארגוני. בתיאום נוסף קושי מציינת ,1997 רייטר,
 לשירותיהם זקוקים הם מוגבלויות, עם ילדים של המרובים צורכיהם ובגלל שונות, עולם תפיסות מתוך

 במפגש וחינוכי-הומניסטי. שיקומי, רפואי, סיעודי, מודל למשל להתערבות", שונה "מודל בעלי גופים של
 לילד מודל כל של השונה הגישה בעקבות ולעתים אחר, היבט מודל כל מדגיש ומשפחתו הילד עם

 הגישות, ריבוי בשל (.Herzberg, 1990) וכדר )קליינט( לקוח )פציינט(; מטופל הזיהוי: גם נגזר ולמשפחתו,
 לתאם קשה מוגבלויות, עם לילדים שירות המספקים הגופים משתמשים שבהם וההגדרות המונחים

והמשכיות. רצף ליצור וקשה ביניהם

לתיאום מנגנונים
 למתן לארגון, ארגון בין מידע להעברת מנגנונים יש בין־ארגוני, בתיאום המחסומים על התגברות לשם
 וצוותי טיפול מתאם :הם אלה למנגנונים דוגמאות החלטות. בקבלת פעולה ולשיתוף והדרכה ייעוץ

משימה.

 אנשי מוגבלויות, עם לילדים השירותים במערכת והמורכבות הביזור הפיצול, בגלל :טיפול מנחל מתאם/
 .Case/ Care Manager טיפול- במנהל או במתאם להשתמש מציעים המערבי העולם במדינות רבים מקצוע
 את לשפר כדי להם, זקוקים שהם השירותים לבין הלקוחות בין לקשר הוא הטיפול מנהל של תפקידו

 הלקוח את מכוון הוא המערכת. לבין הלקוח בין מקשר הטיפול מנהל חייהם. איכות ואת בריאותם
 הלקוח. על ארוך לטווח אחריות מקבל הוא כן, כמו הזכאות, ובקביעת הניירת בעבודת השירותים, בסבך
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 יצירת הטיפול, ותכנון הנדרש השירות זיהוי הלקוח, צורכי הערכת אוכלוסייה, איתור כוללים תפקידיו
 בספרות משאבים. ופיתוח התקדמותו אחר מעקב הלקוח, לטובת סנגור ללקוח, הארגון בין הקשר

 צורך יש אם למשל, בצרכים, תלוי וזה זה, תפקיד ביעילות למלא ביותר מתאים מי בוחנים המחקר
 השירותים כל בהכרת צורך יש אם ;זה בתחום נרחב ידע בעל במישהו צורך יש רפואיים, בשירותים
 עבודה של מסורתיות התערבויות מצריך המקרה לעתים שונה. ידע בבעל צורך יש וכדו׳ זכויות בקהילה,

 Walden et al., 1990; Berkowits et al),. ההורים ידי על גם להיעשות יכול התפקיד ולעתים סוציאלית,
1992.)

 צוותי הוא בין־ארגוני תיאום ליצירת המקצועית בספרות המוזכר נוסף ארגוני מנגנון :משימה צוותי
 הספר מבתי נשירה :כגון ורבגוניות, מורכבות בעיות לפתור שתפקידם ומחוזית, ארצית ברמה משימה

 יש אלה בעיות על לענות כדי מיוחדים. צרכים עם לאוכלוסיות שירותים של הולם כיסוי הבטחת או
 לאנשים גורם זה מסוג שיתוף היגוי. ועדת מעין ־ רלוונטיים מארגונים נציגים הכוללים צוותים, ליצור

 מערכות בין קונסנזוס לבנות תפקידם ויצירתיים. כוללניים פתרונות וליצור מקובעות מתפיסות להתנתק
(.Weiner, 1990) ועוד אחריות חלוקת של זרימה תרשימי וביצירת בשדה המתרחש ניתוח באמצעות

 רווחה שירותי גם בו שיש כולל, שירותים מערך ליצור היא בספרות, המוצעת נוספת, תיאום אסטרטגיית
 )חביב לשירותים המשפחות של גישתן את משפר זה מעין מערך ורפואי. פסיכולוגי טיפול וגם וחינוך

 התערבותיים מודלים פי על העובדים מקצוע בעלי בין דיאלוג מאפשר הוא לכך בנוסף (.1992 ואחרים,
(.1997 )רייטר, הומניסטי או שיקומי חינוכי, רפואי, :כגון שונים,

המחקר מטרות .3
 אחרים, גופים לבין הילד להתפתחות המכונים בין התיאום את לבחון היא המחקר של העיקרית מטרתו

 את לבדוק היא זה במחקר נוספת מטרה הרך. בגיל התפתחותיות בעיות עם לילדים שירותים המספקים
 השאלות מיוחד. חינוך וחוק ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות בילד, בטיפול השינויים

:הן המחקריות

 הקשורות הבעיות ומהן הילד להתפתחות במכון שירות לקבלת וההפניה האיתור תהליכי מהם .1
אלה. בעיות בפתרון המסייעים מנגנונים קיימים והאם אלה תהליכים לתיאום

 קשרים ליצירת המנגנונים מהם בילד; הטיפול במהלך קשרים מקיים המכון שעמם הגופים מיהם .2
 שהדבר אף קשר, עמם מקיים אינו שהמכון גופים יש והאם במהלכם, העולות הבעיות מהן אלה;
הטיפול. איכות לשיפור דרוש

במכון. הטיפול סיום לאחר הילד, על חיוני מידע העברת ובהליכי בטיפול המשכיות יש מידה באיזו .3

 אי על המשפחות, על המוטל העומס על הטיפול משלבי אחד בכל התיאום במידת בעיות השפעת מהי .4
 בין לילד התפתחותיים שירותים במתן כפילות קיימת והאם ילדים, קבוצות של צורכיהן כיסוי

לבריאות. החינוך מערכות
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 להפיצם, ניתן אשר כיום, במכונים בהצלחה המופעלים לתיאום, מוצלחים מנגנונים לאתר ניתן האם .5
(.Case Manager) טיפול מנהל של תפקידו כלפי המכונים מנהלי עמדות ומהן

 ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת לאחר המכונים ידי על הניתנים בשירותים שחלו השינויים מהם .6
והיקפם. השירות סוגי האוכלוסייה, סוג מבחינת

המחקר שיטת .4
 ארגונית שייכות לפי שכבתי, היה המדגם הילד. להתפתחות מכונים 16 באקראי נדגמו המחקר לצורך

 מכבי חולים לקופת 4 הכללית, חולים לקופת 4 הבריאות, למשרד שייכים מכונים שישה בארץ. אזור ולפי
 שני שנדגמו. המכונים מנהלי עשר לשישה מובנים עומק ראיונות נערכו מאוחדת. חולים לקופת 2ו-

 מהמכונים באחד עובדים. הם שבה החולים בקופת מחוזיים התפתחותיים רופאים הם שרואיינו מנהלים
 המכונים על האחראית רואיינה כן, כמו המכון. למנהל בנוסף הסוציאלית העובדת גם רואיינה

 עד 1997 מאוקטובר הילד, להתפתחות במכונים נערכו הראיונות מכבי. חולים בקופת הילד להתפתחות
 בעלות סוציאלית ועובדת בעיסוק מרפאה היו המראיינות וחצי. כשעה ארך ריאיון וכל ,1999 מארס
 ובהרחבה המנהלים עם הקשר ביצירת סייעה זו עובדה מיוחדים. צרכים בעלי ילדים עם בעבודה ניסיון

נוספות. הבהרות שנדרשו במקרים המובנה השאלון של

ממצאים .5

 מנגנוני את נתאר מכן לאחר הילד. להתפתחות המכונים של מרכזיים מאפיינים מספר נציג בתחילה
 צרכים עם לילדים שירותים המספקים האחרים הארגונים לבין המכונים בין הקיימים התיאום

 המכונים מנהלי עם הראיונות במהלך שזוהו בתיאום בעיות של ההשלכות מהן נציין בהמשך מיוחדים.
 המנהלים דיווחי את נביא לבסוף תיאום. ביצירת המסייעים מנגנונים מספר לגבי עמדתם את ונתאר
 נכונים הממצאים כל המכונים. ידי על המסופקים השירותים על ממלכתי בריאות חוק השפעת בנושא
.1998 לסתיו

הילד להתפתחות המכונים מאפייני 5.1
 שייכותם פעולתם, ומטרות המקצועית גישתם :הילד להתפתחות המכונים מאפייני מפורטים זה, בסעיף

 ידם על המסופקים שירותים היעד, אוכלוסיית מממנים, גורמים פעולתם, על המפקח הגורם הארגונית,
 ארגונים לבין המכונים בין הקשרים סוג על להשפיע עשויים אלה רקע מאפייני לקבלתם. המתנה ומשך

ביניהם. התיאום מנגנוני ועל בקהילה לילד שירותים המספקים אחרים

 הילד להתפתחות המכונים של העיקרי תפקידם המכונים, מנהלי תפיסת פי על וגישתו: המכון מטרות
 שלו התפקוד יכולת של מרבי מיצוי לשם בהן, וטיפול הילד של ההתפתחותיות בעיותיו אבחון הוא

 מטרה היא במשפחות התמיכה שגם סבורים המכונים ממנהלי גדול חלק זאת, מלבד מוגבלותו. במסגרת
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 מתפקידם. חשוב חלק הוא בקהילה שונים לגורמים והדרכה שייעוץ סבורים מהמנהלים ומחצית חשובה,
 המעורבות להרחיבם. ואף לפתחם מעוניינים או הקהילה עם קשריהם את מפתחים אלה מנהלים
 נובעת אינה זו מעורבות הטיפול. איכות ולשיפור היעד אוכלוסיית לאיתור כאמצעי נתפסת בקהילה

 המכון צוות של עולמם מתפיסת אלא חולים, בית במסגרת ממיקום או מסוימת לקופה משייכות
ומנהלו.

 קופת מכוני בקהילה, נמצאים ומאוחדת מכבי החולים לקופות השייכים המכונים ארגוניים: מאפיינים
 הבריאות למשרד השייכים המכונים רוב חולים. בבתי וחלקם בקהילה חלקם פועלים הכללית חולים

 כל את המשרתים אזוריים, מרכזים הם החולים בבתי הפועלים המכונים (.1 )לוח חולים בבתי פועלים
 בלבד המכון שייך שאליה הקופה מבוטחי את משרתים בקהילה הפועלים המכונים לעומתם, הקופות.

 כל את משרת שבע בבאר המכון לדוגמה, משרתים. שהם האזורים בגודל המכונים בין שונות יש (.2 )לוח
 אזור ואת חולון את משרת זאת לעומת בחולון והמכון ספיר, למרכז עד הערבה יישובי את כולל הנגב,
בלבד.

 המכונים אלה. קופות ידי על ממומנים ומאוחדת מכבי החולים קופות מכוני ופיקוח: מימון מקורות
 ידי על לכך ובנוסף הכללית, חולים קופת בידי או הבריאות משרד בידי ממומנים חולים בבתי הפועלים

 מהמכונים בחלק תרומות. ושל מקומית רשות של שונות, קרנות של החולים, קופות של התחייבויות
 .3 גיל מעל ילדים לומדים שבהם גנים, מופעלים הכללית חולים ולקופת הבריאות למשרד השייכים

 שבהם הגנים של במימונם משתתף הרווחה משרד עליהם. ומפקח במימונם משתתף החינוך משרד
.3 לגיל מתחת פיגור עם ילדים או עיוורים ילדים לומדים

 שבהם החולים בתי עצמן, החולים קופות אלא המכונים, כל על מפקח אחד גורם לא כי עולה מהראיונות
 אדמיניסטרטיבי בפיקוח מדובר כי ציינו המנהלים רוב (.1 )לוח הבריאות ומשרד המכונים פועלים

 מעניין בין־ארגוני. לתיאום הקשורה מדיניות בקביעת או מקצועיים בתכנים מתמקד שאינו ותקציבי
המכון. פעילות על פיקוח בכלל שאין ציינו מנהלים ששלושה לציין

 אחד בכל שונה זמנית בו המטופלים הילדים מספר במכון: שירות המקבלים הילדים אוכלוסיית
 גודל בין קשר נמצא לא (.2 )לוח ילדים 500-300 מטופלים המכונים ברוב .800ל- 100 בין ונע מהמכונים

 שבבתי המרכזים בין המטופלים במספר הבדלים נמצאו לא כן, כמו הארגונית. שייכותו לבין המכון
שבקהילה. אלה לבין החולים

 למעט )זאת, הילד התפתחות שירותי את לקבל זכאים 6 גיל עד ילדים ממלכתי, בריאות ביטוח חוק פי על
 המכונים רוב בפועל, גיל(. הגבלת ללא זה לשירות הזכאים קשות, סומטיות מנכויות הסובלים ילדים,

(.3 )לוח ומעלה שלוש בני ילדים בעיקר משרתים

 והמכונים ,6 בגיל כלל בדרך הטיפול את מסיימים הבריאות משרד ושל מכבי חולים קופת של המכונים
.8-7 לגיל עד השירות מתן את מאריכים כללית חולים קופת ושל מאוחדת חולים קופת של
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 בגילים התנהגות והפרעות למידה ליקויי בעלי לילדים ייחודיות תוכניות פיתחו מהמכונים רבע
 שנבדקו מאלה אחד מכון רק קשות, סומטיות מנכויות הסובלים לילדים באשר .12־11:כגון המאוחרים

 לילדים מיועדת זו תוכנית שש. לגיל מעל מוחין שיתוק עם בילדים לתמיכה מועדונית פיתח במדגם
המיוחד. החינוך במסגרות הלומדים לאלה ולא בלבד הרגיל בחינוך המשולבים

במדגם שנכללו הילד להתפתחות המכונים של ארגוניים מאפיינים :1 לוח
המפקח הגורם מממנים* גורמים לבי״ח שייכות מפעיל גורם

הבריאות משרד
החולים בית 1,5,6 כן .1
החולים בית 1,5,6 כן .2

הבריאות משרד 1,5,6 לא .3
פיקוח אין 1,5,6 כן .4
החולים בית 1,5 כן״- .5

פיקוח אין ;הבריאות משרד 1,3,8 כן•• .6
הכללית חולים קופת

פיקוח אין 2 כן .1
הרופאים הסתדרות של מדעית מועצה 2,5,6 כן .2
הבריאות משרד ;החולים קופת 2,6,7 כן .3
החולים קופת 2 לא .4

מכבי חולים קופת
החולים קופת 3 לא .1

פיקוח אין 3 לא .2
החולים קופת 3 לא .3
החולים קופת 3 לא .4

מאוחדת חולים קופת
הבריאות משרד ;החולים קופת 4 לא .1
הבריאות משרד 4 לא .2

של התחייבויות ־ 5 ;מאוחדת קופ״ח ־ 4 מכבי; קופ״ח ־ 3 הכללית; קופ״ח ־ 2 הבריאות; משרד ־ 1 מפתח: *
 מקומית רשות ־ 8;פרטית רפואה שירותי ־ 7;וולונטריות עמותות או קרנות - 6;החולים קופות

אחר. במקום אלא בו, פועל אינו אך החולים, לבית מסונף המכון "*

 שפה מבעיות התפתחותי, מאיחור הסובלים ילדים היא במכונים שירות המקבלת העיקרית האוכלוסייה
 ילדים גם מטופלים הכללית חולים קופת ושל הבריאות משרד של במכונים (.4 )לוח למידה ומליקויי
 פיגור עם ילדים הכוללת בעייתית, רב באוכלוסייה מטפלים אלה מכונים יותר. קשים מליקויים הסובלים

 באוכלוסייה מתמחים הבריאות משרד של מהמכונים בחלק פיזיות. נכויות עם וילדים בינוני-עד-קשה
 חירשים, עיוורים, בילדים מטפלים מעטים מכונים בתקשורת. מהפרעות הסובלים ילדים כגון מוגדרת,

 למסגרות או וולונטריות לעמותות כלל בדרך מופנים אלה ילדים המנהלים, לדברי נפש. וחולי אוטיסטים
לצורכיהם. במיוחד המותאמות

 הסובלים לילדים שונים וטיפול אבחון שירותי מספקים המכונים המכונים: ידי על הניתנים השירותים
 ;פסיכולוגי אבחון ;נירולוג של או התפתחותי רופא של בדיקה כוללים השירותים התפתחותיות. מבעיות

ייעוץ תקשורת; וקלינאות פיזיותרפיה בעיסוק, ריפוי פרה-רפואיים: טיפולים פרה-רפואיים; אבחונים
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 טיפולים להורים, תמיכה קבוצות :כגון מהמכתים, בחלק שפותחו ייחודיים שירותים ;סוציאלי עובד של
ועוד. התפתחותית אחות של בדיקה באומנויות,

 ואוטיזם. עיוורון פיגור, כגון: ספציפיות, מבעיות הסובלים לילדים גנים מופעלים מהמכונים בחלק
 הדרכה כולל המכון, מצוות מהשירותים חלק המקבלת נפרדת, כיחידה כלל בדרך מתפקדים 'הגנים

וייעוץ.1

 רבים ילדים במכון המטופלים לילדים בנוסף כי דיווחו המנהלים כל במכון: שירות לקבלת המתנה
 ולטיפול לאבחון הקבלה לצורך ממתינים. ילדים כמה לאמוד ידעו שניים רק אולם לטיפול, ממתינים
 מפגינים המכונים ברוב זאת, עם חודשים. לשמונה חודש בין להמתין והוריהם הילדים לעתים נאלצים
 ,5 מלוח לראות שניתן כפי להמתין. נדרשים אינם והם דחופים, מקרים וכלפי תינוקות כלפי גמישות

 ההמתנה זמן מהמכונים וברבע ימים, חודש על עולה אינו רפואי לאבחון ההמתנה זמן מהמכונים 75%ב-
חודשים. שמונה אפילו או ארבעה, חודשים, שלושה הוא

 לאבחון תור להם נקבע מכן לאחר סוציאלי. עובד עם ראשוני לריאיון מתקבלים והוריו הילד כלל בדרך
 כך ולשם צוות, אנשי מספר של אבחון גם רפואי, אבחון מלבד כולל, הזה האבחון המכונים ברוב רפואי.

 למרות יותר. ממושכת ההמתנה זה במקרה ולכן ;מהמשתתפים אחד כל עם האבחון מועד את לתאם יש
 סוג נקבע האבחון, לתוצאות בהתאם הטיפול. לקראת המתנה זמן חוסך התהליך המנהלים לדברי זאת,

הטיפול.

המכון של ארגונית שייכות לפי במכונים, המטופליס הילדים מספר :2 לוח

)באחוזים( החולים לקופות הילדים שייכות
 המקבלים ילדים מס׳

ומנית בו טיפול
 שייכות לפי מכונים

ארגונית
הבריאות משרד

5 מאוחדת, קופ״ח 5 מכבי, קופ״ח 20 כללית, ה קופ״ח 70 500 .1
לאומית קופ״ח

לאומית קופ״ח 10 מכבי, קופ״ח 30 הכללית, קופ״ח 60 500 .2
מאוחדת וקופ״ח

הכללית מקופ״ח הילדים רוב 250 .3
ידוע לא י ידוע לא .4
ומאוחדת לאומית מכבי, 50 הכללית, קופ״ח 50 500 כ- .5
מאוחדת 4 לאומית, 11 מכבי, 36 הכללית, קופ״ח 49 326 .6

הכללית קופ״ח
היתר 15 הכללית, קופ״ח 85 700 .1
מכבי קופ״ח 5 מאוחדת, קופ״ח 5 הכללית, קופ״ח 90 800 .2
מכבי קופ״ח 5 מאוחדת, קופ״ח 5 הכללית, קופ״ח 90 ידוע לא .3

הכללית קופ״ח 100 ׳ 300 .4
מכבי קופ״ח

מכבי חולים קופת 100 100 .1
מכבי חולים קופת 100 350 .2
מכבי חולים קופת 100 500 ■ .3
מכבי חולים קופת 100 350 .4

מאוחדת קופ״ח
מאוחדת חולים קופת 100 ידוע לא .1
מאוחדת חולים קופת 100 150 .2
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s במכונים המטופלים הילדים של דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
 מטופלים יש האם

הערבי מהמגזר שכיח גיל גילים טווח ארגונית שייכות לפי מכונים
, •יי* הבריאות משרד

לא 4־3 6־0 .1
כן 4־3 5-0 .2

ליקויי עם לילדים מיוחדת תוכנית 12־11
למידה

כך* 3־0 7־0 .3
)בודדים( כן 6־0 7-0 .4

בתוכנית למידה ליקויי עם ילדים 11-7
מיוחדת

כו 2-0 5-0 .5
4-3

)בודדים( כן 1-0 6-0 .6
4-3 •

הכללית חולים קופת
מהילדים( )כמחצית כן 1־0 7-0 .1
כן 3־0 8-0 .2

שיתוק עם לילדים מיוחדת בתוכנית 14־6
הרגיל. בחינוך המשולבים מוחין

מהילדים( 10%) כן 4־3 7-0 .3
עם לילדים מיוחדת תוכנית ומעלה 7

התנהגות והפרעות למידה ליקויי
מהילדים( 5%) כן 5-3 • 8־0 .4

מכבי חולים קופת
. לא 6-4 6-0 .1
P ידוע לא 6־0 .2
)בודדים( כן 2־1 6-0 .3
)בודדים( כן 5-4 5-0 .4

מאוחדת חולים קופת
לא 6-0 7-0 .1

לא. 6-4 7/8-0 .2
;10 גיל עד מסוימים •במקרים

העיר. במורח המכון של שלוחה יש ••
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ביותר( השכיח «1) מממן מטפל שבמס עיקרייס ליקויים :4 לוח
שיתוק
מוחין פיגור ■ התפתחותי- איחור לפי מכונים

חולי ונכויות בינוני פיגור וליקויי שפה בעיות השתייכות
אחר חרשים עיוורים נפש אוטיסטים פיזיות וקשה קל למידה ארגונית

הבריאות משדר

 הילדים. שאר לגבי פירט לא אך התפתחותי איחור עם חם הילדים שרוב ציין המכון מנהל *
בעיוורים. לטיפול אזורי מרכז מהווים ״״

־ ־ - - - 3 3 2 1 .1
- - **4 - 3 2 1 .2
מומים ־ 3 - - 2 1 .3

כרומוזומלים
מחלות ־ 4

מטבוליות
סביבתי חסך ־ 5

PKU-3 - - - - 2 1 4 .4
ויליאמס ותסמונת

1 * .5
.סביבתי חסך .2 - - - 6 4 5 1 .6
גנטיות מגבלות .3

הכללית קופ״ח
- ־ - - 4 3 2 - 1 .1
- - - - - 1 2 3 2 .2

אכילה בעיות - - 4 2 3 1 .3
הסתגלות ובעיות

- 5 4 3 4 2 4 1 .4
מכבי קופ״ח

- - - - - - - • 1 .1
מומים - - - 1 .2

כרומוזומליים
- ־ - - - 4 3 2 1 .3
- 4 4 - 5 3 - 2 1 .4

מאוחדת קופ״ח
- 4 5 - 3 2 - 2 1 .1
פגיעות ־ 2 - - - 1 .2

נירולוגיות

12



r
במכומס לטיפול בחודשיס המתנה זמן :5 לוחי

בדיבור ריפוי פיזיותרפיה בעיסוק ריפוי פסיכולוגי אבחון רפואי אבחון מכון
הבריאות משרד

4-3 2 2. 4 *5־4 .1
8 3 עד ־־־ 4' ' 8־3 8-3 .2
6־2 - י «« 1.5 עד 1.5 עד .3
3־1 - 3 עד 2 עד 1-3 .4

3-1 - 3-1 1 עד 1 עד .5
18-12 3-1 3־1 שבועיים 2־1 .6

הכללית קופ״ח
1 1 1 1 4-3 .1
6־5 5־4 3 עד 4-3 2-1 .2

2 עד 1.5 עד 6-8 1.5עד 14ע .3
3 שלושה שבועיים־ 2 3 3 .4

מכבי קופ״ח
- - . 6 . חודשים מס׳ 2 .1

12-2 - 6 עד - ־ .2
4 3־2 5-4 5-4 2 עד .3
3 - . 2 2 עד 3-2 .4

מאוחדת קופ״ח
1עד 1עד 2 עד 1עד . 1 עד . .1
1 עד 1.5 4 3 1.5 .2

 המתנה. אין 3־0 בגיל ״
השנה. לחודשי בהתאם משתנה “

 הגבוה הוא בו המטופלים הילדים שמספר אחד, במכון מלבד רופא, בידי ומאובחנים נבדקים הילדים כל
 פי על לילד, הטיפול תוכנית את הקובעת קבלה, ועדת בו פועלת זו. בבדיקה נבדקים 80% רק ושבו ביותר,
 והגננת. ההורים שמילאו שאלונים פי ועל המכון(, צוות ידי על )שפותח בקהילה מהרופא ההפניה טופס
 בדיקה דרושה אם הצורך. לפי רופא, בידי נבדק ובהמשך הוועדה, שקבעה הטיפולים את מתחיל הילד

 מאפשר זה תהליך המכון, מנהל לדברי מידית. הבדיקה הטיפול, תוכנית בקביעת שמתלבטים או דחופה,
ההמתנה. זמן את לקצר

 לטיפולים ההמתנה זהה. אינו שונים לטיפולים ההמתנה משך ,5 מס׳ בלוח לראות שניתן כפי
 וחצי. שנה עד אפילו קיצוניים ובמקרים חודשים, לארבעה שבועיים בין לנוע יכולה הפרה-רפואיים

 שני ציינו זאת מלבד תקשורת. קלינאי במיוחד - אדם כוח העדר היא העיקרית הסיבה המנהלים, לדברי
 במקצועות הטיפול לסיום ברורים קריטריונים העדר והיא הממושכת, להמתנה נוספת סיבה מנהלים

 כוח לבעיות בנוסף התורים. בקיצור יסייעו עדיפות וסדרי ברורים קריטריונים כי ייתכן הפרה-רפואיים.
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 הגבוה הביקוש עקב הצהריים, אחר בשעות או שישי בימי לטיפולים יותר ארוכה שההמתנה צוין אדם
אלה. בשעות לתורים

בקהילה שונים גורמים לבין המכונים בין תיאום מנגנוני 5.2
 של ומעורבות התייעצויות למשנהו, אחד ארגון בין מידע העברת כגון לתיאום, רחב מנגנונים מגוון יש

 בעל בילד הטיפול תהליך אחר. בארגון הניתן הטיפול על החלטות בקבלת אחד מארגון מקצוע בעלי
 ומעבר טיפול סיום ויישומה; טיפול תוכנית קביעת לטיפול; הפניה איתור; כולל מיוחדים צרכים

 בעלי לבין המכונים בין שונים תיאום מנגנוני להתקיים יכולים מהשלבים אחד בכל אחרת. למסגרת
בילד. בטיפול המעורבים האחרים וארגונים מקצוע

 הבעיות מהן נזהה כן, כמו הטיפול. משלבי אחד כל לגבי הקיימים התיאום מנגנוני את נציג זה בחלק
 הממוקד לתיאום בנוסף לשיפור. המלצותיהם ומה המכונים מנהלי של דעתם לפי זה, בתחום הקיימות

 מערכת :כגון אחרים, ארגונים לבין המכון בין המערכתית, ברמה קשרים להתקיים עשויים בילד, בטיפול
 שירותים, פיתוח לצורך להתקיים יכולים אלה קשרים שונות. למטרות וכדו׳ עמותות המיוחד, החינוך
 השירות. על כללי מידע והעברת היעד אוכלוסיות לגבי אחריות חלוקת הילד, התפתחות על ידע העברת
זה. במישור התיאום מצב על המנהלים דיווחי את גם נציג בהמשך

ותהפניה האיתור בתהליכי תיאום
 גנים, חלב(, )טיפות המשפחה לבריאות התחנות :כגון שונים, ארגונים משתתפים הילדים איתור בתהליך
 לטיפול הזקוקים הילדים איתור בשלב המעורבים הגורמים הם מי נציג רווחה. ולשכות בקהילה רופאים

 את ממלאות המשפחה לבריאות התחנות ,6 מלוח שעולה כפי זה. בשלב הבעיות מהן ונזהה במכונים
 נכון במיוחד הילד. להתפתחות במכונים שירותים המקבלים הילדים באיתור ביותר החשוב התפקיד

 המקורות כעל הבריאות ממערכת גורמים על מסתמכים אלה מכונים הבריאות. משרד מכוני לגבי הדבר
הילדים. לאיתור העיקריים

 הפסיכולוגי והשירות מורים במעונות, מטפלים גננות, הם העיקריים המאתרים החולים קופות במכוני
 לבעיות יותר מודעים ההורים האחרונות בשנים המכונים, ממנהלי חלק שלדברי לציין יש החינוכי.

ילדיהם. אצל בעיות בעצמם ומזהים התפתחותיות
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מיד שכיחות סדר עלפי במכומם, שירותים המקבלים הילדים את המאתרים גורמים ;6 לוח

אחר
 לשכות
רווחה

 בתי
חולים( שפ״י

 גננות
 או

מורים
 רופאי
ילדים

 תחנות
 לבריאות
המשפחה הורים

 לפי מכונים
 השתייכות

ארגונית
הבריאות משרד

איתור תוכניות ־ 4 - - - 5 ׳ 2 1 3 .1
המכון ע״י המופעלות

־ - - - - - 1 2 .2
- ־ - - 3 2 1 4 .3
־ - - - 3 2 1' 4 .4
- - 5 - 4 2 1 - .5
- 6 5 2 2 4 1 3 .6

הכללית קופ״ח
- - - 3 2 1 3 .1
בהתיישבות אחיות - 5 ־ ־ 4 3 2 1 .2

העובדת
- - - 1 4 3 2 .3

- - 2 ־ 1 י 3 .4
מכבי קופ״ח

- - - 1 4 2 3 .1
- - - - ■ 3■ 1 2 .2
- - ־ 4 2 3 1 .3
- 6 5 3 2 4 1 .4

מאוחדת ח קופ"
־ - - - 3 1 2 4 .1
- - 2 - 3 - 1 3 .2

:הן ואלו האיתור בשלב לתיאום הקשורות בעיות מספר על דיווחו המנהלים

 בעיות באיתור ומיומנות מודעות חוסר המאתרים: הגורמים של מספקת בלתי והדרכה ידע הוסר
 עובדים גננות, משפחה, רופאי המשפחה, לבריאות התחנות כגון שונים, גורמים בקרב התפתחותיות

 נמנעות ובגנים יום במעונות מטפלות ידע, העדר מלבד לאתר. ביכולתם פוגע רווחה, בלשכות סוציאליים
 ידי על אלה גורמים הדרכת ההורים. עם בקשריהן לפגוע מפחדות שהן מכיוון המאתר, הגורם מלשמש

האיתור. תהליך את לשפר יכולה המכון צוות

 להתפתחות שהמכונים סבורים מהמנהלים חלק בקהילה: כמאתרים המכוגים של מספקת בלתי פעילות
 בחלק למעשה המשפחה. לבריאות ובתחנות הגנים בתוך באיתור יותר פעילים להיות צריכים הילד

 המכון מטעם התפתחותית אחות העסקת היא לכך דוגמה זה. מסוג תוכניות כבר מופעלות מהמרכזים
המשפחה. לבריאות בתחנות הילד להתפתחות
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 הפסיכולוגי השירות כיום וזרגיל: החינוך ■במסגרת הפסיכולוגי השירות של יחסית מאוחרת מעורבות
 רצוי האיתור תהליך שיפור לשם המכונים, מנהלי לדעת בלבד. חובה גן מגיל הרגיל בחינוך מעורב

חמש. לגיל מתחת לילדים בגנים הפסיכולוגי השירות פעילות את להרחיב

 עניינים ניגוד החולים: לקופות המשפחה לבריאות מהתחנות חלק של בשייכותן אפשרי עניינים ניגוד
 בילדים המשאבים את להשקיע הרצון לבין הילדים כלל באיתור להשקיע הרצון בין להתבטא יכול זה

 מתהליך המנהלים של רצונם שביעות חוסר למרות בלבד. המרכז את המפעילה חולים לקופת השייכים
 לקלוט יכולים היו לא המכונים נפתרות, היו שהוזכרו הבעלות אילו שגם סבורים חלקם כיום, האיתור

הפונים. זרם את

 התפתחותית, הכשרה שקיבלה אחות, העסקת היה המכונים אחד ידי על בהצלחה שהופעל איתור מנגנון
 הזקוקים הילדים איתור תהליך מאוד השתפר בעזרתה המכון, מנהל לדברי באזור. החלב בטיפות
התפתחותי. לטיפול

 טיפול. לקבלת להפנותו עליהם התפתחותית, מבעיה הסובל ילד איתרו לעיל שצוינו שהגורמים לאחר
 נעשות במכונים לטיפול הפורמליות ההפניות רוב מידע. בהעברת בעיקר התיאום מתבטא ההפניה בשלב
(.7 לוח )ראה בקהילה בילד המטפל הרופא בידי

)כאחוזים( מפנק גודם לפי מיין, בכל לטיפול הפורמליות ההפניות התפלגות :7 לוח

אחר הורים
 רווחה/ לשכות
משפט בתי גננות חלב טיפות

 ילדים רופא
בקהילה

 לפי מכונים
ארגונית השתייכות

הבריאות משרד
שפ״י ־ 2 - - ־ 13 85 .1
- - - - 80 20 .2
- - 5 - - 95 .3
- - ־ - ־ 100 כ- .4
- ־ - ־ 100 כ־ .5
- 10 - . 10 40 40 .6

כללית חולים קופת
- - 2 - 60 38 .1

100 .2
- - - - 5 95 .3
- 20 - 40 30 10 ■ .4

מכבי חולים קופת
־ - . ־ - 100 .1
- - - - - 100 .2
- ־ - - מיעוט הגדול הרוב . ■ .3
- ־ - - - 100 .4

מאוחדת חולים קופת
מורים ־ 10 ־ ־ 30 30 30 .1 ■

־ 100 - ־ .2
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 המשפחה; לבריאות התחנות - המכונים ובשאר היחיד, ההפניה מקור הוא הרופא מכבי חולים בקופת
 קטן בחלק הרווחה. ולשכות מורים גננות, כמו אחרים, מגורמים מתקבלות ההפניות מעטים במכונים רק
ההורים. של ישירות פניות מתקבלות המכונים של

 בארבעה הילד. על בסיסי מידע במכתב כלול לעתים הפניה. במכתב ההורים את מצייד המפנה הגורם
 המכונים ברוב המטפל. מהרופא להם הדרוש למידע המותאמים מיוחדים, הפניה טופסי פותחו מכונים
 לסייע אמור זה מידע הילד. על מידע לקבלת ולהורים לגננות שאלונים נשלחים הרופא הפניית לאחר

טיפול. תוכנית ובבניית באבחון

 הרופאים שראשית, משום למכון, ההפניה מתהליך מרוצים אינם מהמנהלים אחוזים וחמישה שבעים
 מעבירים שהם והמידע זו, בדיקה לביצוע וזמן כלים להם ואין התפתחותיות לבעיות מודעים אינם

 10%ש־ למשל, ציינו, מכונים שישה מנהלי מספק. אינו הילדים סינון הליך ושנית, מלא, אינו למכון
 במסגרות להינתן צריך הוא טיפול, דורשת כן שבעייתם ובמידה כלל, לטיפול זקוקים אינם מהילדים

 הגננות ועל הרופאים על הוריהם לחץ בגלל למכונים מופנים אלה ילדים לדבריהם, שלהם. החינוך
 בלבד פורמלית חותמת מספקים הרופאים יעיל, לא סינון עקב שלעתים משום ;לילדים טיפול להעניק
 הפניית כגון טיפול, לקבלת הקריטריונים ידיעת אי ובגלל ראשונית, התפתחותית בדיקה מבצעים ואינם
 נפוצה, אינה זו בעיה התפתחותית. אינה שבעייתם ילדים של או הטיפול קבלת גיל את שעברו ילדים

טיפול. לקבלת הקריטריונים על עונים אינם ספורים מקרים רק ולמעשה,

 והדרכה ייעוץ מתן היא ההפניה בתהליך המועבר המידע איכות לשיפור השכיחות ההמלצות אחת
 בעקבותיה. שופר אכן ההפניה והליך זה, לנושא השתלמות יוחדה מהמכונים באחד בקהילה. לרופאים

 לו. הדרוש המידע את הכוללים המכון של בטפסים שימוש היא המידע איכות לשיפור נוספת דרך
 מהמנהלים חלק זאת, עם מהמכונים. בחלק כבר הונהג המאתר הגורם בידי זה מסוג בטפסים שימוש

 המטפל. הרופא הערכת על לחלוטין לוותר המציעים ויש ההפניה, הליך את לשנות שיש חושבים אינם
 הרופא על זו בדיקה להעמיס ואין כוללנית, בדיקה ממילא נערכת למכון הכניסה שבשלב מכיוון זאת

לביצועה. הדרושים הזמן או הכלים לו שאין המטפל,

הטיפול מתן בשלב תיאום
 ייעוץ מתן בילד, לטיפול הקשורים שונים, גורמים בין מידע בהעברת מתבטא הטיפול מתן בשלב התיאום

ועוד. אחר גורם ידי על הניתן טיפול על ההחלטות בקבלת מעורבותו לגנים, המכון צוות של

 לגנים מידע מעבירים המכונים כל כמעט כן, כמו הטיפול. לתכנון מהגנים מידע מבקשים מהמכונים חלק
 את להעריך שנה בחצי פעם לגנים מסייעים אף מכונים שני ההורים. בהסכמת הרגילים ולגנים המיוחדים

 מתן בשלב לגנים, המכונים בין הילדים על מידע העברת מלבד השמתו. ואת מחדש הילד של תפקודו רמת
 מהמכונים קטן בחלק בילד. המטפלות החינוך למסגרות והדרכה ייעוץ נותנים גם המכונים הטיפול
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 הגנים עם הקשר תדירות לרוב, בגנן. שלומד בילד הדנות המכון צוות לישיבות מגיעות אף הגננות
המקרה. לנסיבות בהתאם ומשתנה קבועה אינה והרגילים המיוחדים

 שהפנו המשפחה לבריאות לתחנות או המטפלים לרופאים הילדים מצב על לדווח נוהגים מהמכונים חלק
 שאינן למשפחות ומסייעים להן המוכרות משפחות על הרווחה ללשכות מדווחים המכונים רוב אותם.

 וכדו׳. רגיל לגן סייעת חונך, פר״ח, סטודנט :כגון סיוע, קבלת לצורך אתן הקשר ביצירת בלשכות מוכרות
 במכון שהצוות ציינו מנהלים ושבעה פרטיים, משלימים טיפולים על מידע לצוות למסור נוהגים ההורים

 שני הטיפול. את ומתאם הפרטיים למטפלים מייעץ אף הוא לעתים, אלה. למטפלים מידע לתת נוהג
 הטיפולים היקף מלוא את להעניק מסוגל אינו שהמכון מכיוון המכון, של אינטרס שזהו ציינו מנהלים
 לטיפולים ההורים פניות את למנוע מנסים שהם מנהלים כמה ציינו לעומתם, מהילדים. לחלק הדרוש

 המטפלים של המקצועית רמתם על פיקוח אין זו, את זו סותרות הטיפול שיטות שלעתים כיוון פרטיים,
 מספק במכון לילדים הניתן הטיפול המכונים, מנהלי של דעתם לפי כן, כמו שרלטנים. בהם יש כי וייתכן

 על לשמור מעוניינים ההורים אם מקום, מכל מיותרות. כספיות הוצאות יוציא שההורה צורך ואין
המטפלים. עם שוטף קשר מקיימים המכונים הפרטי, הטיפול

:הטיפול מתן בשלב בתיאום בעיות מספר על דיווחו המנהלים
 החינוך. מערכת ועם ההורים עם הנדרשת המעורבות ואת ההדרכה את לספק כדי אדם בכוח מחסור ♦

 שעתיים, לפחות אורך ביקור כל צוות. אנשי ארבעה משתתפים בגן ביקור שבכל ציין מהמנהלים אחד
 כל על מההורים מיוחד תשלום גובה אחר מכון המכון. של עבודה יום בערך לכך מקדיש הוא כלומר,
והרגילים. המיוחדים בגנים הדרכה ביקור

 המנהלים החינוך. מסגרות לבין הילד להתפתחות המכונים בין הקשר של פורמלית הגדרה העדר ♦
 הטיפול בעול לשאת מעוניינות אינן חלקן הגננות. של ברצונן ותלוי פורמלי אינו הגנים עם שהקשר ציינו
 מעוניינות אינן ולכן המיוחד, החינוך של למסגרת אותו להעביר ומנסות מיוחדים צרכים עם בילד

 המכונים של היא לקשר היוזמה כלל שבדרך ציין המנהלים אחד בילד. טיפול לצורך המכונים עם בקשר
 באמצעות למשל, ביניהם, המידע העברת ואת הגנים עם הקשר את לחזק לדעתו, רצוי, הדדית. ואינה

מחברת־קשר.
 באפשרות אין אלה במקרים לתייגו. לא כדי הילד, בעיית על לגננת לדווח מההורים חלק של רצונם אי ♦

 אחד לדברי הטיפול. להצלחת מסייע היה הדבר שלדעתם אף הגננות, עם קשר ליצור המכון צוות
החרדית. האוכלוסייה בקרב במיוחד שכיחה זו בעיה מהמנהלים,

מאושפז. שהיה ילד על חולים מבתי מידע בהשגת ובמיוחד הבריאות, במערכת מידע בהעברת קושי ♦
 אלו״ט אקי״ם, איל״ן, ית״ד, כגון: הוולונטריות העמותות פעילות על ועדכני שוטף במידע מחסור ♦

 כמו אלה. מעמותות שירותים לקבל ההורים את לכוון המכון לצוות לסייע היה יכול כזה מידע וכדו׳.
במכונים. הניתנים מהשירותים לחלק מהעמותות מימון להשיג מסייע היה כזה מידע כן,

אחרת במסגרת לטיפול ומעבר מטיפול סיום במהלן תיאום
 במסגרת הילד של שילובו את להבטיח אמור המשך למסגרת המכון במסגרת הטיפול מן במעבר התיאום

 במהלך הילד על שהצטבר הידע ניצול ואת חוזרים באבחונים הצורך מניעת את לצרכיו, ביותר המתאימה
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 מידע העברת - הטיפול של זה בשלב השכיחים תיאום מנגנוני שני נתאר זה בסעיף במכון. הטיפול
 במכון מהטיפול מעבר - אופייניים מעברים במספר נבחן התיאום הטיפול. המשך על בהחלטות ומעורבות
מיוחדת. חינוכית למסגרת במכון מטיפול ומעבר רגילה חינוכית למסגרת

 להסתיים יכול במכונים בילד הטיפול צוות. בישיבת כלל בדרך מתקבלת הטיפול סיום על ההחלטה
 ידי על לו שאושרה הטיפולים מכסת את סיים הילד הטיפול; מטרות כל הושגו למשל: שונות, מסיבות

 המיוחד; החינוך למסגרת הועבר הוא במכון; הטיפול מסתיים שבו לגיל הגיע הוא החולים; קופת
 משתפים אינם שההורים מכיוון הטיפול את לסיים החליט המכון הטיפול; את לסיים החליטו ההורים

המכון. צוות עם פעולה

 שיעור זאת, עם צורך. עוד בו וכשאין מטרותיו, כשהושגו הטיפול את מסיימים מהילדים גדול חלק
 הזכאות גיל את שעברו משום או השעות מכסת את שניצלו משום במכון טיפול לקבל שמפסיקים הילדים

 המכונים מנהלי של לדעתם טיפול. להמשך זקוקים אלה ילדים מהילדים. 50% ל־ עד להגיע ויכול גבוה,
 משום הטיפול שהפסקת לציין מעניין רגילים. ספר לבתי בעוברם להם הדרוש טיפול להמשך יזכו לא הם

 בשליש בערך שכיחה. די פעולה, משתפים שאינם משום או בהמשכו, מעוניינים אינם שההורים
 החלטת בגלל טיפול לקבל מפסיקים מהילדים 40% לבין 10% שבין המנהלים העריכו מהמכונים

לכך. גרם מה המכון צוות של ברורה ידיעה ללא ההורים,

 שולחים מהמנהלים עשר שלושה הילד. ילמד שבה החינוכית המסגרת על החלטה לקבלת שותף המכון
 הוועדה מהמקרים קטן בחלק רק זאת עם הילד. של ההשמה בוועדת יושבים או ממליצים דוחות,

החלטותיה. על המכון את מעדכנת

 המסגרת את בעצמם לבחור נאלצים ההורים קרובות לעתים מיוחדת, במסגרת ילד לשבץ שהוחלט לאחר
 מוטלת המסגרת למציאת האחריות אבל בכך, להם לסייע משתדל המכון כלל בדרך לילדם. המתאימה

 חינוכיות מסגרות על המכונים מנהלי את מיידע הפסיכולוגי השירות מהמקרים בחלק ההורים. על
 לבין המיוחד החינוך מערכת ובין המכון לבין הפסיכולוגי השירות בין טוב קשר אין אם באזור. הנפתחות

 מתאימה. מסגרת על להמליץ ויתקשה בעיר המיוחדות המסגרות את היטב יכיר לא המכון צוות המכון,
ההורים. על מוטלת המסגרת מציאת אלה במקרים

 פי על רגיל. ספר לבית מהגן ישירות ועוברים השמה ועדות עוברים אינם במכונים המטופלים הילדים רוב
 הספר. לבית כך על דיווחו ההורים אם אלא במכון, טיפול עבר שהילד יודעים לא הרגיל הספר בבית רוב,

 עצמם ההורים רבות פעמים א׳, לכיתה ועולה במכון הטיפול את מסיים הילד שכאשר לציין יש אולם
 מידע העברת אין רוב פי על לכן מתיוגו. להימנע כדי הספר, בבית למורים מידע בהעברת מעוניינים אינם
 השירות עם תיאום נערך בודדים במקרים המסגרת. במציאת כלשהי מעורבות או רגילים ספר לבתי

החינוכית. במסגרת לילד שיינתן טיפול המשך לגבי הפסיכולוגי

 הטיפול. המשך בקביעת מעורבים אינם המכונים רגילה, או מיוחדת חינוכית למסגרת עבר שהילד לאחר
 אחד מכון כן, כמו במיוחד. מורכבות בעיות עם הילדים של קטן חלק אחר מעקב על דיווח אחד מנהל רק
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 החינוך, משרד ידי על המופעל אזורי, יישובי תמיכה מרכז במתי״א- טיפול להמשך ילדים מפנה בלבד
 רוב הרגיל. החינוך של ספר בבתי הנמצאים מיוחדים צרכים עם לילדים שירותים לספק אמור ואשר

באזורם. מופעל לא עדיין המתי״א ששירות או זו, מסגרת על שמעו לא המנהלים

 של הוראה לצורך מתאימה הדרכה מקבלים אינם הרגילים הספר בבתי שהמורים טענו מהמנהלים חלק
 אינם הם מודעים, כן הם אם וגם הילד לבעיות מודעות אין אלה למורים לפיכך למידה. ליקויי עם ילדים

החינוך. מערכת במסגרת להינתן צריכה ההדרכה אלה, מנהלים לדעת ללמדו. כיצד יודעים

מערכתית ברמה תיאום
 מערכתית, ברמה תיאום גם דרוש מסוים, בילד טיפול לצורך הדרוש הבין־ארגוני לתיאום מעבר כאמור,

 המטפלים מקצוע לאנשי והדרכה השתלמויות מתן אחריות, חלוקת קביעת שירותים, פיתוח לשם
 שיקומית מלבד חינוכית גישה הנוקטים מכונים המכון. בגישת השאר בין תלוי הקשר סוג וכדו׳. בילדים

באזורם. והרגילים המיוחדים הגנים עם יותר אינטנסיבי קשר ליצירת נוטים ורפואית

 מסייעים ובכך הילד התפתחות בנושאי הדרכה בגנים נותנים המכונים :כללי מקצועי וסיוע השתלמויות
 לפתרון וכתובת מקצועי גב משמשים הם ולעתים אליהם, להפניה הקריטריונים ולהבנת הטיפול לשיפור
 פסיכולוגית בהנחיית לגננות קבועה הדרכה קבוצת מתקיימת מהאזורים באחד בגנים. כלליות בעיות

 על אחראי אחד כל ־ המיוחד החינוך של בגנים מדריכים שבע בבאר הפועלים מכונים שני מהמכון.
גנים. מספר

 תכנון לשם בעיר, החינוך מחלקת עם הקשר בחיזוק הצורך את ציינו המנהלים שירותים: פיתוח
בשירותים. כפל למנוע וכדי המשפחות לצורכי שיענו שירותים

 להפניה הקריטריונים להבהרת בגנים שההדרכה סבורים המכונים ממנהלי חלק אחריות: חלוקת
 זאת רואים מהמכונים חלק כאמור הפסיכולוגי. השירות של תפקידו במסגרת להיכלל צריכה למכונים

כתפקידם.

והשלכותיהן בתיאום בעיות 5.3
 כיסוי המשפחות, על המוטל העומס :עיקריים תחומים בשלושה התיאום העדר בהשפעת נדון זה בחלק
 אלה בתחומים בעיות כי לציין יש שירותים. במתן וכפילות המכונים בידי מיוחדות אוכלוסיות צורכי

 את לבודד קשה ולעתים המקצועית, ומרמתם מנגישותם השירותים, של זמינותם ממידת גם נובעות
לבעיה. הסיבה

ממשפחות על ממוטל מעומס מגברת
 בגידולו ממילא המושקע למאמץ מעבר המשפחות על נוסף עומס המטילות בעיות ציינו המכונים מנהלי

:הן אלה בעיות מיוחדים. צרכים עם ילד של
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 חינוכיות במסגרות הקיימים לשירותים מודעים אינם הם להורים, נגיש אינו השירותים על המידע ♦
 האוכלוסיות בקרב במיוחד בולט אלה בתחומים מידע חוסר לקבלתם. ולקריטריונים ובקהילה
 לדרוש ויודעים זכויותיהם את לעומק מבררים "החזקים" ההורים המנהלים, אחד לדברי החלשות.

ברור. באופן החלשות לשכבות המידע את להעביר יש לדעתו, אותן.
 האחריות את עצמו על שמקבל אחד גורם ואין אחת, גג קורת תחת מרוכזים אינם לילד השירותים ♦

 כן, על יתר ביניהם. ולנווט השונים לגורמים לפנות נאלצים רבים הורים לכן, בילד. הטיפול על הכוללת
 שהטיפולים כיוון כן, כמו ההורים. על מאוד המקשה עובדה מזה. זה רחוקים לילד השירותים לעתים

 מהגן הילד את להוציא נאלצים ההורים החינוך, מערכת במסגרות ולא במכונים ניתנים ההתפתחותיים
עבודה. שעות על ולוותר הבוקר בשעות

 הורים על מקשה זה מעבר מיוחדת. למסגרת הילד במעבר ההורים של מתאימה והכנה ליווי העדר ♦
 צוות לבין הפסיכולוגי השירות בין האחריות חלוקת המנהלים, לדברי רגשית. תמיכה ומחייב רבים

 לעתים ברורה. אינה המיוחד החינוך של לגן ילדם של המעבר לקראת והכנתם ההורים ליווי לגבי המכון
מתפקידם. שזה ברור זה שאין אף זה, ליווי שמספקים אלה הם המכונים

במכונים הולם כיסוי מקבלים שאינם מיוחדים צרכים בעלי ילדים
 הילדים צורכי כיסוי אי היא וארצית, מקומית ברמה הבין־ארגוני, התיאום העדר של מתוצאותיו אחת

 מנהלי של לדעתם כיצד ונבחן אלה אוכלוסייה בקבוצות נעסוק זה בחלק המכונים. בידי ומשפחותיהם
אלה. בעיות לפתור ניתן המכונים

 יכולת מעוטות ומשפחות חדשים עולים חרדים, ערבים, בקרב אוכלוסייה קבוצות המנהלים, דיווח לפי
 על דיווחו ערביים ליישובים הסמוכים באזורים המכונים כל (.8 לוח )ראה לצורכיהן מענה מקבלות אינן
 זו אוכלוסייה של והמודעות הידע חוסר הוא לכך הגורם המנהלים, לטענת זו. אוכלוסייה של כיסוי תת

 את היוזם אחר גורם ובהיעדר אלה, משפחות לאיתור אדם כוח די אין למכונים התפתחותיות. לבעיות
 ערבית, דוברי מטפלים מעסיקים מכונים מעט רק לכך, בנוסף שירות. ללא נותרות הן לטיפול הבאתן
 זו. מסיבה קשר עמם ליצור קשה מאותרים, אכן אלה מאוכלוסיות ילדים אם וגם אמהרית; או רוסית
 בשירותי השימוש הגברת שלשם ציינו, מנהלים כמה חרדים. עם גם קשר לפתח מתקשה המכונים צוות

 חשיבות את למשפחות שיסבירו כדי הקהילה, רבני עם קשר ליצור יש זו, אוכלוסייה בקרב המכונים
במכונים. הטיפול

 נמצאים והם שש לגיל סמוך אותרה שבעייתם הילדים קבוצת היא טיפול מקבלת שאיננה נוספת קבוצה
 חמש. מגיל החל התפתחותיות בעיות מאתר הפסיכולוגי השירות הרגילים בגנים הרגיל. החינוך במסגרת
 להגיעם קרוב אותרה ההתפתחותית שבעייתם ילדים לכן ;שש גיל עד לרוב שירותים מספקים המכונים

והבריאות. החינוך ממערכות שירות לקבל ולא הכיסאות" בין "ליפול עשויים שש לגיל

 אחראיים מהמכונים חלק מסוימים. באזורים התפתחותיים שירותים העדר היא שהועלתה נוספת בעיה
 הגישה את המקשה דבר ;משרתים הם שאותם מהיישובים מחלק מאוד רחוקים והם רחב, אזור על

 קל התפתחותי איחור ובעלי למידה ליקויי עם ילדים של צורכיהם כי עולה מהמחקר כן, כמו אליהם.
 פרה-רפואיים מטפלים די אין זה שבאזור היא לכך הסיבה המכון, מנהל לדברי מכוסים. אינם בנגב
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 המכון לכך, אי מהמרכז. הריחוק בגין כלכלי פיצוי להם מובטח אם גם בדרום, לעבוד לבוא המוכנים
 בעיקר מופנים הקיימים המשאבים לאיתורה. לפעול מנסה ולא זו לאוכלוסייה שירותיו את מציע אינו

בעיות. ריבוי עם ולילדים שכלי ומפיגור קשות פיזיות מנכויות הסובלים לילדים

לצורכיהם הולם כיסוי מקבלים אעם המגהליס דיווח סי שעל ילדים, קבוצות :8 לוח
לצורכיהם הולם כיסוי מקבלים שאינם ילדים קבוצות ארגונית שייכות לפי מכונים

הבריאות משרד
מאתיופיה ועולים העמים מחבר עולים .1
ערבים מצוקה, ממשפחות ילדים .2
ערבים ,3 לגיל מתחת ילדים .3
מצוקה ממשפחות ילדים .4
גבוהה סוציו-אקונומית ברמה ממשפחות ילדים .5
3 לגיל מתחת ילדים ,מצוקה ממשפחות ילדים .6

הכללית חולים קופת
וחרדים ערבים .1
למידה ליקויי עם ילדים .2
3 גיל מעל ובדואים חרדים חדשים, עולים
וערבים חרדים מצוקה, משכונות ילדים .3
וחרדים ערבים .4

מכבי חולים קופת
וחרדים ערבים ,8-6 בני משלים ביטוח ללא ילדים .1
ומעלה 6 לגיל הקרובים ילדים .2
ערבים .3

ידוע לא .4
מאוחדת חולים קופת

בעיה אין .1
קשות מנכויות הסובלים ילדים .2

שירותים כפל
 מיוחדות בכיתות או מיוחדים ספר בבתי הלומדים ילדים מיוחד, חינוך חוק פי על במבוא, שפורט כפי

 בריאות ביטוח חוק פי על גם אלה. במסגרות התפתחותיים שירותים לקבל זכאים רגילים ספר בבתי
 ליקויים בעלי וילדים 6 גיל עד שירותים לקבל זכאים התפתחותיות בעיות בעלי ילדים ממלכתי,

 אותו זמנית בו יקבלו שילדים לכאורה, ייתכן, לפיכך גיל. הגבלת ללא שירותים לקבל זכאים ספציפיים
החינוך. ומשרד הבריאות משרד - שונים גורמים משני שירות

 שירותים מקבל אינו המיוחד החינוך במסגרת הלומד ילד המכונים, מדיניות פי שעל עלה, מהראיונות
 המנהל המיוחד. בחינוך לילדים הניתנים שירותים עם חפיפה נתגלתה בלבד מעטים ובמקרים מהמכון,
 לילדים שניתן המעט שלדעתו מאחר הטיפולים, כפל את למנוע צריך תמיד האם התלבט כך על שדיווח

 בבתי - שירות כפל יש בפגים בטיפול כי צוין זאת מלבד צורכיהם. על עונה אינו החינוך במערכת אלה
ובמכונים. החולים

 במכוני שירות לקבל או הבריאות משרד למכוני ילדים להפנות ניתן חולים קופות בכמה לכך, בנוסף
ציינו מנהלים שבעה זמנית. בו מכונים בשני שירותים יקבל שהילד אפשרות יוצר זה מצב גם קופה. אותה
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 מאחר באבחונים, בעיקר שמדובר ציין מהם אחד נדירה. היא אך קיימת, זו אפשרות תאורטי שבאופן
 פה" "פליטות בעקבות נחשף הטיפולים כפל שלעתים ציינו מנהלים חמישה לאתר. קל חופפים שטיפולים

 במקרים המכונים. מנהלי של הדדי דיווח באמצעות היא טיפולים כפל לאתר נוספת דרך ההורים. של
 כפל על להם היוודע עם כי ציינו, המנהלים רוב כך. על המתריע מכתב למכון שולחת הקופה ספורים

הטיפול. את לקבל מעדיפים הם שבה המסגרת את לבחור נדרשים וההורים מיד, מופסק הוא השירותים,

ת*אום ביצירת המסייעים מנגנונים 5.4
 עם לילד טיפול" "מנהל הצמדת הוא אחרות במדינות התיאום ממנגנוני אחד כאמור, טיפול: מתאם
 הרווחה, מלשכת הספר, בבית לילד הניתנים השונים השירותים בין לתאם תפקידו מיוחדים. צרכים

 רצף ליצירת דואג המתאם כן כמו וכדר. הילד להתפתחות במכונים מהעמותות, לאומי, לביטוח מהמוסד
 במכון. בטיפולים זה במודל משתמשים שהם ציינו מנהלים עשרה השונים. בארגונים הטיפולים בין

 מהמקרים בחלק עצמו. במכון לילד הנערכים הטיפולים כל בין לתאם דואג המטפלים אחד כלומר,
 או סוציאלי, עובד זה בתפקיד משמש כלל בדרך נוספים. ארגונים עם בתיאום גם מסייע הטיפול מתאם

 לשפר ויכול חיובי זה שתפקיד סבורים רבים מנהלים ביותר. הגבוהה בתדירות הילד את שרואה המטפל
 מיומנות דורש שהוא מכיוון ליישום, קשה הרעיון רובם, לדעת זאת, עם לילד. השירותים איכות את

גבוהה. ועלותו ספציפית

 ומנהל טיפול, כמתאם לתפקד יכול והרווחה הבריאות מקצועות מתחום שמטפל סבורים המנהלים רוב
 ההורים. בידי התפקיד מילוי על גם נשאלו המנהלים זה. בתפקיד תשמש רפואית שמזכירה הציע אחד
 ולעתים סובייקטיביים, שהם כיוון התפקיד את למלא יכולים אינם עצמם שההורים סבורים מהם רבע

 יכולים שהורים סבורים, חלקם לעומתם, נוספת. למעמסה ולא לתמיכה זקוקים בעצמם הם קרובות
 שבכל מובן רבים. שירותים לו להשיג להם יסייע ילדם את לקדם העז רצונם וכי התפקיד את לבצע

טיפול. מתאם בתפקיד לשמש המסוגלים באלה רק אלא ־ ההורים בכל מדובר אין מקרה

 על שנשאלו מנהלים עשר ארבעה מתוך שמונה הילד. על המידע של מחשובו מידת את בדקנו מחשב:
 אינה במכונים המחשוב רמת ככלל, אך הילד, של האישי תיקו לניהול במחשב משתמשים המידע, מחשוב
 הילד על המידע כל ובחלקם, אבחונים, וסיכומי דמוגרפיים נתונים רק ממוחשבים בחלקם אחידה.

 טיפול, כאמצעי במחשב משתמשים מהמכונים בחלק כן, כמו שוטפים. טיפולים סיכומי כולל ־ ממוחשב
 ציינו המנהלים רוב בלבד. אדמיניסטרטיביים לצרכים במחשב משתמשים מכונים בחמישה זאת, ולעומת

 שמשתמשים אלה גם ולמחקר. בין־ארגוני לתיאום הטיפול, איכות לשיפור במחשב השימוש חשיבות את
 העדר הן המערכת במחשוב לעיכוב הסיבות ובהרחבתו. השימוש בהגברת מעוניינים היו שוטף באופן בו

הנתונים. בהקלדת שיסייע אדם בכוח ומחסור הקיים הציוד בשדרוג צורך מתאים, ציוד
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 ■ד׳ על הניתנים השירותים על ממלכתי בריאות חוק השפעת 5.5
הילד להתפתחות המכונים

 סל לראשונה הוגדר החוק במסגרת .1995 בינואר 1ב־ לתוקפו נכנס ממלכתי בריאות ביטוח חוק
 וכל החולים, קופות בידי בעבר מומנו אלה שירותים מוגבלויות. בעלי לילדים ההתפתחותיים השירותים

היקפם. ואת השירותים סוג את לעצמה קבעה קופה

 מאפייני ־ השתנו ממלכתי בריאות ביטוח בעקבות,חוק האם המנהלים נשאלו המחקר במסגרת
• U? הטיפולים. ומספר המסופקים השירותים סוגי שירותים, המקבלת האוכלוסייה

 מתן לשם חדשים מכונים הקטנות החולים קופות הקימו יישומו, ולאחר החוק החלת לקראת כבר
 ירידה על דיווחו הבריאות למשרד השייכים מכונים מנהלי ואמנם, התפתחותיים.למבוטחיהן. שירותים

במכוניהם. לטיפול החולים מקופות ההפניות במספר וגוברת הולכת

 עם השירותים. מקבלי אוכלוסיית השתנתה לא מהמכונים שלישים בשני השירותים: מקבלי אוכלוסיית
 משרד למכוני מופנים ־ ומאוחדת מכבי ־ הקטנות החולים בקופות המכונים הקמת בעקבות זאת,

 עיוורון קשות, פיזיות נכויות ויליאמס, תסמונת כגון: מורכבים, מליקויים הסובלים ילדים רק הבריאות
 מאשר יותר מורכבות בעיות עם בילדים מטפלים הבריאות משרד של המכונים שבו מצב נוצר וכדו?

 קופות נהגו בעבר הקלים. הליקויים עם בילדים שמטפלות ומאוחדת מכבי החולים קופות של המכונים
 קופת של מכון מנהל הבריאות. משרד של למכונים הקלים הליקויים עם הילדים את גם להפנות אלה

 ייתכן מבעבר. שירותים יותר מקבלים קלות בעיות עם ילדים החוק, החלת שמאז טען מאוחדת חולים
 יותר’למשוך כדי זו אוכלוסייה של לבקשותיה להיענות יותר נוטות הקופות הקופות, בין התחרות שעקב

לקופה. חברים

 החולים בקופות חדשים מבוטחים נקלטו החוק החלת שעם דיווח מאוחדת חולים קופת של מכון מנהל
 המכונים של שונה היערכות מצריך זה דבר וערבים. מצוקה משכבות אוכלוסיות מקרב בעיקר הקטנות,
מיוחדים. צרכים בעלי ולילדים למשפחות הולם טיפול לתת כדי אלה, לקופות השייכים

 עם ילדים למעט שש, גיל עד ההתפתחותיים השירותים מתן את מגביל ממלכתי בריאות חוק־ביטוח
 סומטיות למחלות שההגדרה ציינו מנהלים שני גיל. הגבלת ללא הטיפול ניתן שלהם סומטיות, מחלות

 בהגדרה הנכללות המוגבלויות טווח את המצמצמת בפרשנות בוחרות הקופות לפיכך, משמעית. חד אינה
ילדים. לפחות שירותים מעניקות כלומר, זו,

 מכבי חולים מקופת האחד מכונים, שני השירותים. מקבלי אוכלוסיית בגיל שינוי חל לא מכונים בעשרה
 לקבל ניתן מהמכונים בחלק לשש. מחמש השירות מתן גיל את העלו אף הכללית, חולים מקופת ואחד
 הבריאות, ממשרד ואחד מכבי חולים מקופת שניים נוספים, מכונים שלושה שמונה. גיל עד גם טיפול
 מענה אלה לילדים אין כיום לדבריהם, .13-12 בני בוגרים בילדים גם טיפלו הם חוק החלת שלפני דיווחו
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 למידה ליקויי בעלי בילדים לטיפול ייחודיות תוכניות מפעילים מהמכונים חלק החינוך. מערכת במסגרת
מלא. תשלום זה שירות על גובים הם אך ,8 גיל מעל

 מאז מהמנהלים, חלק לדברי זאת עם השירותים. בסוג שינוי שאין דיווחו המנהלים של הגדול הרוב
 והידרותרפיה. באומנויות טיפולים טיפולית, רכיבה כגון חדשניים טיפולים לפתח קשה החוק, החלת

 הקופות כן, כמו הילד. להתפתחות השירותים של פיתוחם את עצרה הכללית קופ״ח של לסל ההיצמדות
 מטפלים לשני מקצועי הרב האבחון הוגבל מהמכונים בחלק לדוגמה, הטיפול. במתן יותר מתערבות

 הבריאות. משרד של במכונים כגון לקופה מחוץ הנערכים אבחונים על בעיקר חלות ההגבלות בלבד.
בעבר. קיימת הייתה לא זו הגבלה

 הכללית חולים קופת של לסל מקביל ממלכתי בריאות ביטוח בחוק השירותים סל השירותים: היקף
 לסתיו )נכון לשנה לילד עשר שמונה הוא בסל שנקבע רפואיים הפרה הטיפולים מספר החוק. החלת לפני

 מכיוון משמעותיים, שינויים יהיו לא הכללית חולים שבקופת להניח סביר המחקר(. ביצוע מועד ,1998
 חולים לקופת השייכים המכונים מנהלי ואכן זו, קופה ידי על שניתן לסל הוצמד בחוק שנקבע שהסל

 הטיפולים מספר את פחות הגבילו שבעבר טען מהמנהלים אחד זאת עם שינוי. שאין טוענים הכללית,
לחוק. נצמדים זאת לעומת והיום

 על הקופות של יותר גדולה הקפדה על דיווחו ומאוחדת מכבי החולים קופות בבעלות מכונים מנהלי
 בולטת הירידה שלהם. למבוטחים הטיפולים בהיקף ירידה על מדובר המקרים ברוב הטיפולים. מספר

 עצמן הקופות של במכונים זאת, לעומת הבריאות. משרד של במכונים לטיפול התחייבויות במתן במיוחד
 החלו החוק, החלת מאז הטיפולים מספר צמצום על להתגבר מנת על דעת. ושיקול גמישות יותר מעט יש

טיפולים. יותר מקבל ילד כל וכך קבוצתיים, טיפולים מהמכונים באחד לתת

 ידי על הטיפולים במספר צמצום על דיווחו הבריאות משרד בבעלות מכונים של ממנהליהם ארבעה
 מרגישים בהכרח לא לכן הטיפולים, מספר על מקפידות הקופות כל שלא ציין חמישי מנהל הקופות.

 הקביעה על התרעמו מהמנהלים חלק לעיוורים. הניתן השירות את צמצמה לדבריו הקופות, אחת שינוי.
 זקוקים שהאחרים בעוד טיפולים 30ל- שזקוקים ילדים יש לדבריהם הטיפולים. 18 של השרירותית

 היא הטיפולים הגבלת שלדעתו ציין, מאוחדת חולים קופת של מהמנהלים אחד לעומתם, בלבד. לשמונה
 שההורים מהמנהלים אחד ציין לבסוף, הילדים. ובסינון לטיפול גבולות ביצירת עליו מקלה היא חיובית.

בקרבם. התמרמרות יוצר וזה חוק, פי על זכאים הם שלו הנמוך, הטיפולים למספר מודעים לא

ודיון סיכום .6

 עד התפתחותיות בעיות עם לילדים שירות במתן המרכזיים הגורמים אחד הם הילד להתפתחות המכונים
 ומטפלים ותפקודיים התפתחותיים ליקויים עם ילדים במכונים מאבחנים מקצועיים רב צוותים שש. גיל

 הארץ ברחבי מופעלים ישראל( ג׳וינט שיקום, שירותי על המידע )מערכת מכונים ותשעה עשרים בהם.

25



 השירות רמת בקהילה. וחלקם חולים בתי במסגרת חלקם הבריאות; משרד ובידי החולים קופות בידי
הרב־מקצועי. ולטיפולם הכוללנית לגישתם הודות לגבוהה נחשבת אלו במכונים

 רצף ליצור יש בו־זמנית, בילד המטפלים הגורמים בין לתאם יש בילד, הטיפול איכות את להבטיח כדי
 מכפל ולהימנע הכיסאות" בין ילדים מ״נפילת להימנע לאחרת, אחת ממסגרת עובר הילד כאשר בטיפול,

■ טיפולים.

 המעורבות המערכות כל בין התיאום את הבוחן מקיף, במחקר דוחות מסדרת חלק שהוא זה, דוח
 :נוספות מערכות לבין הילד להתפתחות המכונים בין התיאום את בודק נכויות, עם בילדים בטיפול

ועוד. רווחה לשכות מקומיות, רשויות החינוך, מערכת המשפחה, לבריאות התחנות

 איתור, בילד: בטיפול השונים השלבים לאורך נבדקו האחרים הארגונים לבין המכונים בין הקשרים
 חוק השפעת נבדקו עוד ומעקב. אחרת למסגרת הילד מעבר הטיפול, סיום הטיפול, במהלך תיאום הפניה,
 בתיאום בעיות והשפעת החינוך מערכת עם קשריהם ועל המכונים שירותי על הממלכתי בריאות ביטוח

משפחותיהם. ועל הילדים על

 החולים קופות בבעלות הילד, להתפתחות מכונים שישה-עשר של מנהליהם רואיינו המחקר לצורך
הבריאות. ומשרד השונות

 ומאוחדת מכבי החולים קופות מכוני חולים. בבתי פועלים הבריאות משרד בבעלות שהם המכונים רוב
 השטח בהיקף בקהילה. וחלקם חולים בבתי חלקם פועלים הכללית חולים קופת ומכוני בקהילה, פועלים

 הבריאות משרד בבעלות חולים בבתי הפועלים המכונים גדולה. שונות יש מכסים שהמכונים הגאוגרפי
 השייכים המרכזים לעומתם, הקופות. כל את המשרתים אזוריים, מרכזים הם הכללית חולים וקופת

 שונה בו-זמנית המטופלים הילדים מספר בלבד. מבוטחיהן את משרתים ומאוחדת מכבי החולים לקופות
 המכון גודל בין קשר נמצא לא ילדים. 500-300 מטופלים ברובם .800ל- 100 בין ונע מהמכונים אחד בכל
 בבתי הנמצאים המכונים בין המטופלים במספר הבדלים נמצאו לא כן, כמו הארגונית. שייכותו לבין

בקהילה. הפועלים אלה לבין החולים

 שפה בעיות התפתחותי, איחור אצלם שהתגלו ילדים היא במכונים המטופלת העיקרית האוכלוסייה
 מליקויים הסובלים ילדים גם מטופלים הכללית חולים וקופת הבריאות משרד במכוני למידה. וליקויי
 מתמחים הבריאות משרד של מהמרכזים בחלק פיזיות. ונכויות בינוני פיגור כגון, יותר, קשים

 בילדים מטפלים מהמכונים מעטים בתקשורת. הפרעות עם בילדים לדוגמה, ספציפית, באוכלוסייה
 או לעמותות כלל בדרך מופנים אלה ילדים המנהלים, לדברי נפש. וחולי אוטיסטים חירשים, עיוורים,

 פסיכולוגי אבחון רפואי, ואבחון בדיקה מספקים המכונים לצורכיהם. במיוחד המותאמות למסגרות
בדיבור. וריפוי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, :פרה-רפואיים וטיפולים אבחונים סוציאלי, וטיפול

 כך התפתחותיות, מבעיות הסובלים בילדים לטפל שמקדימים ככל המקצועית, מהספרות שעולה כפי
 רבים שילדים דיווחו המנהלים כל אולם, (.Harel & Shonkof, 1996) יותר גדול מצבם את לשפר הסיכוי
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 חודש בין להמתין לעתים נאלצים והוריהם הילדים וטיפול, אבחון לשם במכונים. לטיפול ממתינים
 מדובר וכאשר דחופים במקרים מתקצר. ההמתנה זמן המכונים, ברוב זאת, עם חודשים. לשמונה

 מסוימים ובמקרים חודשים, לארבעה שבועיים בין נע פרה-רפואיים לטיפולים ההמתנה משך בתינוקות
 אדם, בכוח מחסור היא לכך העיקרית הסיבה המנהלים, לדברי וחצי. שנה אפילו לארוך עלול הוא

 אחר בשעות או שישי בימי לתורים הגבוה הביקוש עקב כי צוין זאת, מלבד תקשורת. בקלינאי במיוחד
יותר. ממושכת אלה במקרים ההמתנה הצהריים

 קביעת הפניה, איתור, הטיפול: משלבי אחד בכל נבדק אחרים ארגונים לבין המכונים בין התיאום
 הגורמים כי ציינו, המכונים מנהלי אחרת. למסגרת ומעבר הטיפול סיום ויישומה, טיפול תוכנית

 בקהילה רופאים גנים, המשפחה, לבריאות )תחנות התפתחותיות בעיות עם ילדים באיתור המשתתפים
 אחד העסיק זו, בעיה פתרון לשם מתפקודם. רצון שבעי היו לא והם מיומנים די היו לא הרווחה( ולשכות

 בשיתוף מיוחד, טופס פותח אחר ובמכון המשפחה, לבריאות בתחנות התפתחותית אחות המכונים
 מבעיות הסובלים הילדים איתור היקף את שיפרה אלה מפעולות אחת כל בקהילה. המשפחה רופאי

התפתחותיות.

 כלל בדרך המפנה, הגורם לדבריהם, למכונים. ההפניה מתהליך מרוצים אינם מהמנהלים 75%ש- נמצא
 התפתחותית בדיקה לעריכת וכלים ידע לו שאין מכיוון הילד, על מלא מידע מעביר אינו המשפחה, רופא

 כך המשפחה, רופאי של והמיומנות הידע רמת את לשפר שיש טוענים המכונים ממנהלי חלק מקיפה.
 אלה. לשירותים המתנה בזמן ולחסוך הילד התפתחות לשירותי הפונים את יותר טוב לסנן שיוכלו

 מכיוון משפחה, רופאי באמצעות ההפניה תהליך את כליל לבטל הציעו מהמנהלים חלק לעומתם,
למכון. הגעתו עם ביסודיות נבדק הילד שממילא

 הילדים לומדים שבהם ומיוחדים רגילים גנים עם קשרים המכונים מקיימים בילד הטיפול במהלך
 צוות ידי על הגננות הדרכת התייעצויות, מידע, החלפת לצורך מתקיימים הקשרים במכון. המטופלים

 של ברצונה תלוי וטיבם המכונים, ביוזמת כלל בדרך מתקיימים אלה קשרים בטיפול. ושותפויות המכון
 הטיפול. איכות להבטחת חיוניים הגננות עם הפעולה ושיתוף בגנים הביקורים המנהלים, לדברי הגננת.
 המתבטאות למידה מבעיות סובלים במכונים המטופלים הילדים שרוב העובדה לאור במיוחד נכון הדבר

 משותפות ישיבות הדדיים, )ביקורים גבוהה אלה קשרים של עלותם הספר. בבית או בגן בהתנהגותם
 חולים קופת ממכוני באחד חוק. פי על הילדים זכאים שלהם הטיפולים בסל נכללים אינם והם וכדר(,

 לגנים המכונים בין הקשר בהגדרת הצורך עולה בגן. המכון צוות של ביקור כל עבור תשלום נגבה הכללית
 הצורך עולה כן, כמו הצדדים. שני של ברצונם רק תלוי יהיה לא שהדבר כך ביניהם, התפקידים וחלוקת
 השירות ידי על תינתן זו הדרכה אם בין בגן, מוגבלות עם תלמיד על לגננות מסודרת הדרכה להבטיח

המכונים. צוות ידי על תינתן היא אם ובין הפסיכולוגי

 וכדר. אלר׳ט אקי״ם, אילן, ית״ד, :כגון עמותות, עם הקשרים בהידוק צורך על דיווחו המנהלים רוב
אליהן. הורים להפנות יוכלו הם העמותות פעילות על ועדכני שוטף מידע למכונים יהיה אם לדבריהם,
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 על מודיעים ההורי□ כלל בדרך פרטית. במסגרת גם הילד מטופל במכין, לטיפול בנוסף קרובות, לעתים
 צריך המכון כי ציינו מכונים שני הפרטיים. המטפלים עם קשר מקיימי□ המכונים ומחצית לצוות, כך

 מחצית ציינו לעומתם, רצוי. שהיה כפי טיפולים די לתת מסוגל אינו שהוא מכיוון בכך, מעוניין להיות
זו. את זו לסתור עשויות השונות הטיפול ששיטות משום טיפולים, כפל למנוע מנסים שהם מהמנהלים

 יש זאת, עם צורך. עוד בו ואין הושגו שמטרותיו לאחר במכון, הטיפול מסיימים.את מהילדים גדול חלק
 שהם הטיפול שעות מכסת את שניצלו מכיוון מופסק, הוא הטיפול, להמשך זקוקים שהם שאף ילדים
 יכול אלה ילדים של מספרם ממלכתי. בריאות ביטוח חוק פי על הזכאות, גיל את שעברו או לה זכאים
הטיפול. את המסיימים מהילדים למחצית עד להגיע

 אינם ההורים רבות ופעמים רגיל, ספר לבית מהגן ישירות עוברים במכונים המטופלים הילדים רוב
 השירות עם מתאמים ספורים במקרים מתיוגם. להימנע כדי הספר, בית למורי מידע בהעברת מעוניינים

החדשה. במסגרת יקבל שהילד הטיפול המשך את הפסיכולוגי

 השתתפות באמצעות לילד, המתאימה ־ הספר בית או גן - החינוכית המסגרת בקביעת שותף המכון
 ביותר המתאימה במסגרת שילוב להבטיח כדי זאת דוחות. העברת באמצעות או השמה בוועדות נציגיו

 אף במכון. הטיפול במהלך הילד על שהצטבר הידע את ולנצל חוזרים אבחונים למנוע הילד, לצורכי
 את מעדכנת הוועדה מקרים במעט רק הוועדה, להחלטות כבסיס המשמש מידע מעביר המכון שצוות
החלטותיה. על המכון

 המסגרת את בעצמם לבחור נאלצים ההורים קרובות לעתים מיוחדת, במסגרת ילד לשבץ שהוחלט לאחר
 מוטלת המסגרת למציאת האחריות אבל בכך, להם לסייע משתדל המכון כלל בדרך לילדם. המתאימה

 חינוכיות מסגרות על המכונים מנהלי את מיידע הפסיכולוגי השירות מהמקרים בחלק ההורים. על
 לבין המיוחד החינוך מערכת ובין המכון לבין הפסיכולוגי השירות בין נתק יש אם באזור. הנפתחות

 מתאימה. מסגרת על להמליץ ויתקשה בעיר המיוחדות המסגרות את היטב יכיר לא המכון צוות המכון,
ההורים. על מוטלת המסגרת מציאת אלה במקרים

 הטיפול. המשך בקביעת מעורבים אינם המכונים רגילה, או מיוחדת חינוכית למסגרת עבר שהילד לאחר
 משרד ידי על המופעל אזורי יישובי תמיכה מרכז ־ במתי״א טיפול להמשך ילדים מפנה אחד מכון רק

 לילדים או מיוחדות בכיתות הנמצאים מיוחדים צרכים עם לילדים שירותים לספק אמור אשר - החינוך
 מופעל לא עדיין המתי״א ששירות או זו, מסגרת על שמעו לא המנהלים רוב רגילות. בכיתות המשולבים

באזורם.

 ההוראה לצורכי מתאימה הדרכה מקבלים אינם הרגילים הספר בבתי המורים מהמנהלים, חלק לדעת
 הם מודעים, כן הם ואם הילד לבעיות מודעים אינם אלה מורים למידה. מליקויי הסובלים ילדים של

החינוך. מערכת ידי על להינתן לדעתם, צריכה, הייתה זו הדרכה ללמדו. כיצד יודעים אינם
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 בגידול ממילא המושקע למאמץ מעבר המשפחות על עומס הטלת היא בתיאום בעיות של ההשלכות אחת
:הבאים מהמצבים השאר בין נובע העומס מוגבלות. עם ילד

 הקיימים לשירותים מודעים אינם הם להורים, נגיש אינו השירותים על המידע מידע: אחר חיפוש ♦
 בקרב במיוחד בולט אלה בתחומים מידע חוסר לקבלתם. ולקריטריונים ובקהילה חינוכיות במסגרות

ברור. באופן להעבירו ויש החלשות האוכלוסיות
 האחריות את עצמו על שמקבל אחד גורם ואין אחת, גג קורת תחת מרוכזים אינם לילד השירותים ♦

 כן, על יתר ביניהם. ולנווט השונים לגורמים לפנות נאלצים רבים הורים לכן, בילד. לטיפול הכוללת
ההורים. על מאוד המקשה עובדה מזה. זה רחוקים לילד השירותים לעתים

 לגבי טראומטי זה מעבר מיוחדת. למסגרת הילד במעבר ההורים של מתאימה והכנה ליווי היעדר ♦
 לבין הפסיכולוגי השירות בין האחריות חלוקת המנהלים, לדברי רגשית. תמיכה ומחייב רבים הורים
 ברורה. אינה המיוחד החינוך של לגן ילדם של המעבר לקראת והכנתם ההורים ליווי לגבי המכון צוות

מתפקידם. שזה ברור שלא אף זה, ליווי שמספקים אלה הם המכונים לעתים

 ילדים היא כזו קבוצה מסוימות. ילדים קבוצות של צורכיהן לאי-כיסוי לגרום יכול תיאום העדר
 שבעייתם או - במכונים השירות מתן סיום גיל ־ שש לגיל סמוך אותרה ובעייתם רגילים בגנים שלומדים

 חינוכית במסגרת הלומדים ילדים רגילים. ספר בבתי לומדים כבר הם כאשר שש, לגיל מעל אותרה
 אמנם, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק פי על ולא מיוחד חינוך חוק פי על לא לשירותים, זכאים אינם רגילה

 אולם הרגיל, בחינוך המשולבים מיוחדים צרכים עם לילדים הניתנים שירותים קיימים החינוך במערכת
בחוק. מעוגנים אינם והס מועט היקפם

 שיכולים מהם אלה קשות. פיזיות נכויות עם שש לגיל מעל ילדים היא בעיה יש שלגביה נוספת קבוצה
 אין רגילים ספר שבבתי מכיוון לצורכיהם, מענה ללא להישאר עלולים הרגיל החינוך במסגרת ללמוד
 קשות נכויות עם מהילדים מעטים שבפועל לכך הסיבות אחת זו זקוקים. תם שלהם השירותים מגוון

 מזכה ממלכתי בריאות ביטוח חוק אמנם, (.1997 ונאון )סנדלר-לף הרגיל החינוך במסגרות משולבים
 נמצא לכך. ערוכים אינם המכונים אולם גיל, הגבלת ללא קשות סומטיות נכויות עם ילדים בשירותים

 תמיכה תוכניות של שהקמה ייתכן אלה. לילדים שירותים המספקת תוכנית הקים אחד מכון שרק
 דורשות זה מסוג תוכניות הרגילה. החינוכית במערכת להשתלב יותר רבים לילדים תאפשר אלה לילדים
 וחינוכיים פרה־רפואיים שירותים המספקים הגורמים בין כלומר, בשילוב, המעורבים כל בין תיאום

(.1997 ונאון, )סנדלר-לף הספר בבתי הצוות לבין תומכים

 מסוימות. ילדים קבוצות של צורכיהן כיסוי אי לידי מביאים נגישותם וחוסר השירותים של זמינותם אי
 הסיבות ואחת יכולת, מעוטות ומשפחות חדשים עולים חרדים, ערבים, בהם כלולים המנהלים לדברי

 בשירותים להשתמש כיצד אלה באוכלוסיות הידע וחוסר התפתחותיות לבעיות מודעות חוסר היא לכך
 יפרח, )נאון, בישראל נכויות על ארצי סקר של ממצאים עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים הקיימים.

 על המדווחים והדיבור, ההתנהגות הלמידה, בתחום הנכות ששיעורי נמצא זה בסקר (.1998 בייץ־מוראי,
 ההבדלים מלבד היהודי. במגזר המדווחים מאלה משמעותי באופן נמוכים הערבי, במגזר ההורים ידי

וברמתם. המוצעים השירותים בהיקף הבדלים גם יש האוכלוסייה של מודעותה ברמת
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 של תפקידו .Case Manager - טיפול מנהל הוא בתיאום בעיות על להתגבר המיועדים המנגנונים אחד
 הרווחה, לשכת באמצעות הספר בבית לילד הניתנים השונים השירותים בין לתאם הוא הטיפול מנהל

 דואג המתאם כן כמו וכדו? הילד להתפתחות מכונים וולונטריות, עמותות לאומי, לביטוח המוסד
 מסוג מודל יישום לגבי עמדתם על נשאלו המכונים מנהלי השונים. בארגונים הטיפולים בין רצף ליצירת

 דואג המטפלים אחד כלומר, המכון. במסגרת כזה במודל משתמשים מכונים בעשרה לדבריהם, בארץ. זה
 בתיאום גם מסייע הטיפול מתאם מהמקרים בחלק עצמו. במכון לילד הניתנים הטיפולים כל בין לתאם

 בתדירות הילד את שרואה המטפל או סוציאלי, עובד זה בתפקיד משמש כלל בדרך נוספים. ארגונים עם
 בשיפור לסייע ויכולה חיובית בקהילה כזה תפקיד שיצירת סוברים רבים מנהלים ביותר. הגבוהה

 ועלותו ספציפית מיומנות דרושה זה שלתפקיד מכיוון זאת, ליישם מאוד קשה זאת, עם לילד, השירותים
 והרווחה הבריאות מקצועות מתחום מטפל יוכל ייושם, המודל שאם סוברים המנהלים רוב גבוהה.
 מהם רבע :זה תפקיד למלא ההורים של יכולתם לגבי המנהלים בין הסכמה אין טיפול. כמתאם לתפקד
 לעומתם, עליהם. נוספת מעמסה שזוהי מכיוון התפקיד את למלא יכולים אינם עצמם שההורים סבורים

 להם יסייע ילדם את לקדם העז רצונם וכי התפקיד, את לבצע יכולים שהורים שחושבים, מנהלים יש
רבים. שירותים בשבילו להשיג

 בין־ארגוני. לתיאום הקשורה למדיניות או מקצועיים לתכנים בנוגע המכונים על פיקוח שאין נמצא עוד
 מתפקידם, מרכזי כחלק בקהילה שונים לגורמים וההדרכה הייעוץ את רואים המכונים שבה המידה
 בנוסף חינוכית שגישתם מנהלים, הטיפולית. ולגישתו המכון מנהל של התפקיד לתפיסת קשורה

 רפואית-שיקומית שגישתם מנהלים מאשר יותר הקהילה עם המכון לקשרי דואגים לשיקומית-רפואית,
 והרווחה. הבריאות החינוך במערכות השונות המסגרות עם אינטנסיבי קשר ליצור נוטים אלה בלבד.
 בית במסגרת במיקומו או מסוימת לקופה המכון בשייכות תלויים אינם הקהילה עם הקשרים כי נמצא

חולים.

 בישראל. מיוחדים צרכים עם לילדים הניתנים השירותים ממערך חלק הם הילד להתפתחות המכונים
 מפתח אנשי של מבטם מנקודת זה שירותים במערך הארגונים יתר בין התיאום מידת נבדקה במקביל

מסכם. בדוח יובאו הממצאים מוגבלויות. עם לילדים הורים ושל אלה בשירותים

30



ביבליוגרפיה

 מתוך ירושלים". מיוחדים, צרכים בעלי ילדים עם למשפחות "קשר-סיוע .1997. א׳ נמיר, מ׳; גולדמן,
 ברוקדייל, ג׳וינט-מכון .27-13 עמ׳ )עורכים(, י״י סייקס, ד״א., שון, י״מ; רוזנפלד, המצר, מן ביציאה

ירושלים.

 לקשישים". בשירותים ושילוב "תיאום .1992 ת׳. ברנע, מ׳; כורזים, ד׳.; נאון, ג׳; ברודסקי, ג׳; חביב,
ירושלים. ברוקדייל, מכון ג׳וינט- )עורכים(, ג׳ וחביב, ת׳ ברנע, בישראל, הזדקנות מתוך

התשמ״ח. מיוחד חינוך חוק

 לשר מוגש למידה. ליקויי עט תלמידים של יכולתם מיצוי לבחינת הוועדה דוח .1997. מ׳ מרגלית,
המדע. ולשר והתרבות החינוך

 הסינון. ; 1 שלב - בישראל נכויות עם ילדים על ארצי סקר .1998 ש׳. מוראי, בייץ- ;א׳ יפרח, ;ד׳ נאון,
ירושלים. ברוקדייל, מכון ג׳וינט- ,98-324דמ-

 העבודה משרד לעיוור, השירות , בישראל העיוור האדם צרכי בדיקת .1998 ר׳. סמית, ח׳; סמית,
והרווחה.

 ג׳וינט־ ,97-316 ז־מ- הרגיל. בחינוך מוחין שיתוק עם תלמידים שילוב .1997ד׳. נאון, א׳; לף, סנדלר־
ירושלים. ברוקדייל, מכון

 משפחות עבור דיים" "טובים שירותים לקראת הולמים" "והיינו .1997. י״י סייקס, רוזנפלד,י״מ;
ירושלים. ברוקדייל, מכון ג׳וינט- ,97־310דמ- וילדים.

חיפה. בע״מ, גסטליט והחינוך. הבריאות הרווחה במערכות חריג חבר .1997. ש׳ רייטר,

 המיוחד בחינוך סוגיות "90ה- לשנות אתגר רגילים- ספר בבתי חריגים ילדים "שילוב .1989. ש׳ רייטר,
.38־25 :6 ובשיקום.

 צרכים ־ בישראל שכלי ופיגור התפתחותית נכות .1997. א׳ רמות, א׳; דבדבני, מ׳; חובב, אי; רימרמן,
ירושלים. מאגנס, ומענים.

Berkowits, G., Halfon, N., Klee, L. 1992. “Improving Access to Health Care: Case Management for 
Vulnerable Children”. Social Work in Health Care 17 (l):101-123

Fumy, K. S., Hasazi, S. B. & Destefno, L. 1997. “Practices and Promises: Lessons from three 
States”. Exceptional Children 63 (3): 343-355.

Grigal, M.; Test, D. W.; Beattie, J.; Wood, W. M. 1997. “An Evaluation of Transition Components 
of Individualized Education Programs". Exceptional Children 6 (3): 357-372

Harel, S. and Shonkoff, J.P. (eds.)1996. Early Childhood Intervention & Family Support 
Programs: Accomplishments & Challenges. JDC-Brookdale Institute, Jerusalem.

31



Herzberg, S. R. 1990. “Client or Patient - Which Term is more Appropriate for Use in Occupational 
Therapy”. AJOT 42 (5): 279-281.

Jacklin, A. and Lacey, J. 1991. “Assessing Integration at Patcham House”. British Journal of 
Special Education 18 (2): 67109־.

Meyers M. K. 1993. “Organizational Factors in the Integration of Services for Children”. Social 
Service Review 67: 547-575.

Neugeboren, B. 1990. Introduction: “Coordinating Human Services Delivery”. Administration in 
Social Work 14 (4): 1-10.

Walden, T.; Hammer, K.; Kurland, C.H. 1990. Case Management: Planning and Coordinating 
Strategies. Administration in Social Work 14 (4): 61-72.

Weiner, M., E. 1990. “Trans-Organizational Management: The New Frontier for Social Work 
Administration”. Administration in Social Work 14 (4): 11-28.

32



List of Tables

Table 1: Organizational Characteristics of the Child Development Centers
Included in the Sample 9

Table 2: Number of Children Receiving Treatment at the Centers,
by Organizational Membership of the Center 10

Table 3: Demographic Characteristics of the Children Receiving Treatment 11

Table 4: Primary Developmental Deficiencies Treated by the Centers 12

Table 5: Waiting Time in Months for Receiving Treatment at the Centers 13

Table 6: Individuals and Agencies Identifying Children Receiving Services at the Centers,
by Descending Frequency 15

Table 7: Distribution of Formal Referrals for Treatment at the Centers,
by Referring Agency 16

Table 8: Groups of Children who Do Not Receive Appropriate Coverage for their Needs,
as Reported by Directors 22



1

Table of Contents
1. Introduction and Background

2. Literature Review 3
2.1 Review of Primary Approaches to Coordination 3
2.2 Issues in Coordination 4

3. Study Goals 6

4. Methodology 7

5. Findings 7
5.1 Characteristics of the Child Development Centers 7
5.2 Coordination Mechanisms between the Centers and Other Agencies in the Community 14
5.3 Problems in Coordination and their Implications 20
5.4 Mechanisms which Help Create Coordination 23
5.5 Impact of the National Health Insurance Law on the Services Provided by the Centers 24

6. Summary and Discussion

Bibliography

25

31



Acknowledgments

It is with pleasure that we thank all those who helped us to conduct this study. Special thanks are 
due to the directors of the Child Development Centers for giving of their time and agreeing to be 
interviewed.

We would like to thank the members of the advisory committee on the subject of “Coordination 
among Services for Children with Special Needs”: Zachariah Harris, representative of the Helen 
Bader Foundation in Israel, as well as Prof. Asher Omoy, Leah Achi-Marim, Dr. Nathan Brand, Dr. 
Benjamin Glick, Dr. Nira Dengor, Dr. Mennow Katz, Ahuva Levy, Edna Mishori, Irit Feldman, 
Ruth Pan, Avi Ramot, Leah Shaked, and Yom Tov Sherbav.

We are also grateful to the directors of the voluntary organizations who provided us with 
information about the sensitive issues of today relating to services for children with special needs.

We would like to thank Ellen Goldberg and Avi Ramot from JDC-Israel and Jack Habib, Director 
of the JDC-Brookdale Institute, for their useful comments during the writing of this report. In 
addition, our thanks to those of our colleagues at the Institute who offered advice and guidance 
during the Course of our work.

Finally, we wish to thank Anat Berberian for editing this report and Inbal Yonayov for typing it.

v



♦ A lack of preparation of, and assistance to, the parents regarding their child’s transition to a 
special education framework. According to the directors, there is no clear division of 
responsibility between the psychological service and the center’s staff regarding accompanying 
the parents and preparing them for their child’s transition to a kindergarten belonging to the 
special education system. Sometimes the centers provide this service, even though it is not clear 
that this is one of their responsibilities.

Another result of a lack of coordination among the various agencies responsible for the care of 
children with special needs, is that the needs of certain groups - as noted below - are not being met:
♦ Children enrolled in regular schools whose problem was diagnosed close to age six - the age at 

which services in the centers end, or after age .six, as a result of which they are ineligible for 
services, either according to the Special Education Law or according to the National Health 
Insurance Law. Although the educational system does have services for children with special 
needs who are integrated in the regular school system, the eligibility criteria are not defined by 
law and, in fact, they are very limited compared to those provided in the special education 
framework.

♦ Children over six who have serious physical problems. Those who are able to learn in the regular 
school system are likely to remain without a solution to their needs because the regular schools 
are not set up to provide the range of services they require.

♦ Children from certain sub-sectors of the population: children from Arab families, from 
ultra-Orthodox families, from new immigrant families and from families with limited economic 
means. According to the centers* directors, there is little awareness in these populations of 
developmental problems and the families do not have the information which will help them use 
the existing services.

One of the mechanisms intended to help improve coordination is the case manager. Many of the 
directors thought that such a position could improve the quality of care of the child and lighten the 
parents’ burden. Such a model is already being used in some of the centers where there is a case 
manager who coordinates all of the treatments the child receives at the center. The directors 
recommended that the use of this model be expanded to include coordinating the treatments given to 
the child by other parties.

The findings of the report will contribute to the ongoing discussion of the system’s responsiveness 
to the needs of children with developmental problems and the changes required to improve the 
provision of services to these children.
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pre-schools, the centers provide instruction and guidance to educational frameworks. Among the 
main problems of coordination at this stage reported by the directors are: lack of manpower needed 
to give guidance to the parents and to others who are in contact with the child; lack of a formal 
definition of the relationship between the centers for child development and the educational 
frameworks; and problems related to passing on information, such as the refusal of a few of the 
parents of children being treated at the centers to tell the pre-school teacher for fear of the child’s 
being stigmatized, difficulty receiving information from hospitals about a child who was 
hospitalized, and a lack of up-to-date information on voluntary organizations which would help the 
centers’ staff direct the parents to those organizations with the most appropriate services for their 
child.

Coordination of the child’s transition from treatment at the center to a continuing care framework is 
meant to ensure his integration into the framework most appropriate for his needs, avoid 
superfluous diagnostic procedures, and make use of the information about the child which has been 
gathered over the course of his treatment at the center. Most of the children receiving treatment at 
the centers go directly from the pre-school to a regular elementary school. Often the parents do not 
want information passed on to the teachers at school to avoid stigmatization. On occasion, the 
continuation of treatment the child will receive in his new framework is coordinated with the 
psychological service. Thirteen of the directors reported that when a placement committee is 
required for the purpose of transferring a child from treatment at the center to the education system, 
they inform the special education frameworks about the child, make a recommendation or sit on a 
placement committee. Despite these efforts, only in a small number of cases does the placement 
committee update the centers about its decision. The center’s staff tries to assist the parents in 
deciding on the special education framework which is best for the child. However, when there is no 
working relationship between the center, the psychological services and the special education 
system, the work of finding a framework for the child lies with the parents. When the child goes on 
to a special education or regular framework, the centers no longer participate in decisions about the 
course of treatment.

Problems in coordination add to the burden on the families, beyond the burden which is a natural 
part of raising a child with special needs. The study’s findings point to three areas related to 
coordination which add to the family’s burden:
♦ Lack of information: Often the parents lack information about what services exist in educational 

frameworks and in the community, and about the eligibility criteria.
♦ The services for children are not concentrated under one roof and there is no single authority 

responsible for care. Consequently, many parents are forced to contact a plethora of agencies and 
navigate among them. In addition, sometimes the children’s services are located quite far from 
each other, constituting another hardship.



As part of the study, the directors of 16 child development centers in different parts of the country 
were interviewed. Six of the centers belong to the Ministry of Health and ten belong to one of the 
HMOs - 4 to Clalit Health Services, 4 to Maccabi, and 2 to Meuhedet. Findings from these 
interviews are presented in this report.

The report examines the coordination at all stages of care in the centers - identification of the child 
in the community, referral for diagnosis and treatment in the center, determination, implementation 
and completion of a care plan and, finally, transfer of responsibility for further care to the 
educational system.

The study’s findings show that the family health centers play an important role in the identification 
of children in the community with developmental problems. The directors of the child development 
centers, also pointed out groups within the educational system (pre-school teachers, caregivers in 
day care frameworks, teachers, and staff of the educational psychological service) who are key 
figures in the identification of these children. Several of the directors noted that since parents today 
are more aware of developmental problems and are able to recognize when their children might 
have a problem, the parents themselves are sometimes an identifying agent. The directors reported a 
number of problems related to coordination at the identification stage, such as, insufficient training 
of those involved in identification (family health centers’ staff, family doctors, pre-school teachers, 
social workers at the welfare bureaus), insufficient involvement of the centers themselves in 
identifying children in pre-school settings and in family health centers, and the involvement of the 
psychological services in the regular educational system at a relatively late stage.

Most of the formal referrals for treatment at the centers are made by the child’s doctor in the 
community or by the family health centers. At only a few of the centers, are the referrals made by 
others in the system, such as pre-school and elementary school teachers, social services bureaus, or 
directly by the parents. About three-quarters of the directors interviewed are dissatisfied with the 
referral process, primarily with the paucity of information received from the referring agencies and 
the lack of efficiency in screening children who are suitable candidates for treatment at the centers. 
It was proposed to improve this situation by providing instruction and training to doctors in the 
community or by using forms prepared by the center which include the information needed.

Coordination at the treatment stage between the center and other parties involved in the child’s 
treatment consists of exchanges of information, guidance by the center’s staff to other involved 
parties, joint decisionmaking on the treatment provided by another agency etc. Many of the centers 
request and receive information on the child from the pre-schools to be used in the planning of the 
treatment, and almost all of the centers provide the pre-schools with information, on the condition 
that the parents agree. Some of them report about the child’s condition to the family doctor or to the 
family health centers which referred the child, and most of the centers exchange information with 
the welfare bureaus. In addition to the exchange of information between the centers and the
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Abstract

Background
Children with disabilities have many varied needs in the areas of health, education and social 
services. These needs are met by government ministries, local authorities, sick funds and voluntary 
organizations. Each agency acts according to its own rules, regulations, definitions, and intervention 
approaches and according to its area of responsibility, as determined by the type of disability, age of 
the child, and type of service required. Consequently, a child might simultaneously be receiving 
services from different agencies. For example, he might receive para-medical services from a child 
development center, counseling from the Educational Psychology Service, respite care from the 
Ministry of Labor and Welfare, and a Disabled Child Benefit from the National Insurance Institute. 
Similarly, at a certain age, responsibility for the child’s care will pass from one authority to another. 
For example, when a child with developmental delay begins to learn in a special education 
framework, responsibility for the child’s care passes from the health system to the educational 
system.

Due to the multiplicity of agencies that provide services to children with special needs, the necessity 
arose to conduct a comprehensive study to examine the coordination among the various service 
systems. The study’s goal was to identify problems in the inter-organizational coordination and 
their impact on the extent of coverage of the children’s needs and on the families’ burden.

Following implementation of the National Health Insurance Law and the Special Education Law 
significant changes have taken place in the system of services for children with special needs. 
Consequently, an additional goal of the study was to examine the effect of these changes on the 
provision of services to this population.

The study’s findings are presented in a series of reports, each focusing on a different aspect of the 
area examined. This report examines the coordination of treatment of pre-school children at child 
development centers and is based on interviews with the centers’ directors. Another report 
summarizes the coordination of treatment among all the agencies in the service system involved in 
the provision of services to children with special needs. It is based on interviews with key persons 
in the various services and with the parents of children with special needs. A third report examines 
the basket of developmental services for children with disabilities following implementation of the 
National Health Insurance Law, particularly its adaptation to needs and the means of providing the 
services it contains.

Child development centers are one of the primary service providers for pre-school children with 
special needs. There are 29 of these centers in Israel, some belonging to the Ministry of Health and 
some belonging to HMOs. Some operate in hospital settings and some are found in the community.
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