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מהו? ברוקדייל ג׳וינט-מכון

 האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז
ו.974ב- שהוקם בישראל, חברתית ורווחה

הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון
ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף

 עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
 חברתיות בסוגיות יישומי למחקר
הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות

 מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת
 השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע

רווחה. תכניות וביישום בתכנון

 בין־תחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר
עיקריות: יחידות חמש במכון

זיקנה ♦

בריאות מדיניות ♦

עלייה קליטת ♦

מוגבלות ♦
ולנוער לילדים המרכז ♦
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.ברוקד״ל גיוינט-מסן של נוספים פרסומים

מיוחדים צרכים עם ילדים בנושא

 I תכנית של הערכה הרגיל, בחינוך מוחין שיהוק עם תלמידים שילוב .1997 ד. נאון, א.; סנדלר-לף, |
.97-316דמ- הרגיל. בחינוך המשולבים מוחין שיתוק עם לילדים תמיכה מרכז - המח״ך !

I ,הסינון. :1 שלב בישראל, נכויות עם ילדים על ארצי סקר .1998 ש. בייץ־מוראי, א.; יפרח, ך.; נאון! 
i -98-324דמ.

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

ממלכת■ בריאות ביטוח חוק !השפעת בנושא
: 1 : 
! חוק בעקבות בקופות-החולים השירות רמת .1998 ב. רוזן, ;ד. יובל, ;א. דובני, ;מ. גרינשטיין, ;ל. גרוס, |
I 1.1995 לסקר והשוואה 1997 מבוטחים מסקר ראשוניים ממצאים לקט הממלכתי: הבריאות ביטוח 
.98-17תמ־ |

 | ביטוח חוק החלת בעקבות הציבור בעיני הבריאות מערכת .1997 ד. חיניץ, ;ב. רוזן, ;ר. גרוס, ;א. ברג, |
.97-284דמ- הכללית. באוכלוסייה מסקר עיקריים ממצאים :ממלכתי בריאות |

I ,חוק החלת בעקבות הקשישים בעיני הבריאות מערכת .1997 ג׳. ברודסקי, ;ר. גרוס, ;א. ברג, ;נ. בנטור ! 
.97-280דמ- ממלכתי. בריאות ביטוח §

 ! ערבים בקרב בה והשימוש הבריאות מערכת תפיסת .1997 ר. גרוס, א.; ברג, ; ב רוזן, מ.; פרפל, |
 !הכללית. באוכלוסייה מסקר ממצאים ממלכתי: בריאות ביטוח חוק של יישומו לאחר ויהודים |

.97ר274ךדמ־

I 91130 ירושלים ,13087 ת״ד הג׳וינט, גבעת ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת, 
i 02-5612391:פקס ,02-6557400 טל׳.



תקציר

 ושירותים רפואיים טיפולים הכוללים שירותים, של רחב למיגוון זקוקים מיוחדים צרכים עם ילדים
 מפורט באופן התייחס ,1995 בינואר יושם אשר ממלכתי, בריאות ביטוח חוק ושיקומיים. התפתחותיים

 ממלכתי, בריאות ביטוח )חוק לו זכאים שהם מוגדר שירותים סל וקבע אלה ילדים של לצרכים
כולל: זה סל ,1998 לסתיו נכון התשנ״ד(.

 פסיכולוג, ילדים, נוירולוג הכולל: רב-מקצועי צוות על-ידי שש גיל עד בילדים וטיפול אבחון ♦
בעיסוק. ומרפא תקשורת קלינאי סוציאלי, עובד פיזיותרפיסט,

שש. גיל עד לילדים בדיבור וריפוי אבחון ♦
גיל. הגבלת ללא סומטיות בנכויות רב־מקצועי צוות על־ידי טיפול ♦
שש. גיל מעל לילדים רפואי אבחון ♦
 בהפרעות ודיבור, שפה בליקוי מזערית, ’ מוחית ’ בדיספונקציה למידה, בליקוי רב־מקצועי טיפול ♦

גיל(. הגבלת ללא סומטיות נכויות עם )לילדים שש גיל עד ילדים אצל מוטורי ובסרבול בתקשורת

 טיפולים 18 עד של במימון תשתתף החולים וקופת עצמית השתתפות חובת קיימת ,6-3 גילאי לגבי
בשנה.

 ברמה לפחות שירותים לקבל מיוחדים צרכים עם ילדים של זכותם את להבטיח אמור בחוק הסל עיגון
 קופות בין שהתחרות ציפו אף החוק מעצבי החוק. החלת לפני כללית חולים בקופת מקובלת שהיתה
 בתקופה בחוק. הקבוע הסל לעומת וברמתם השירותים בהיקף להעלאה תביא המבוטחים על החולים
 של הצרכים על בפועל עונה הוא כמה עד ולבדוק השלכותיו, אחר לעקוב הצורך עלה החוק החלת שלאחר
כרוניות. במחלות החולים ילדים ושל נכויות בעלי ילדים

הציבורי היום סדר על כיום עומדות החוק להחלת הקשורות שונות סוגיות
התפתחותיים? לשירותים הזכאיות האוכלוסיות הגדרת את בחוק לשנות מקום יש מידה באיזו ♦
י היקנ^ם ואת הסל במסגרת הניתנים השירותים סוגי את לשנות יש מידה באיזו ♦
בפועל? החוק את מיישמות החולים קופות כיצד ♦
השירותים? להספקת המתאימות הדרכים מהן ♦
 ילדים לגבי מיוחד חינוך חוק ושל ממלכתי בריאות ביטוח חוק של בו-זמנית הפעלה של ההשלכות מהן ♦

 מבלי החינוך, משרד לבין הבריאות משרד בין האחריות את לחלק ניתן וכיצד מיוחדים; צרכים עם
זכויות? של כפילות שתיווצר או הכיסאות" בין "יפלו שילדים

 ליישום כיום הנעשה הכללי למאמץ שיתרום מידע ולספק אלה, סוגיות לבחון נועד הנוכחי המחקר
בחוק. הקבועים השירותים למתן מפורטים הסדרים ולפיתוח השירותים סל לעדכון החוק, של מוצלח
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המחקר שאלות
 חוק החלת לאחר מיוחדים צרכים עם לילדים ההתפתחותיים השירותים בסל שחלו השינויים מהם .1

ממלכתי? בריאות ביטוח
 במסגרת הן מיוחדים, צרכים עם הילדים אוכלוסיית של ההתפתחותיים הצרכים כיסוי מידת מהי .2

מיוחד? חינוך חוק במסגרת והן ממלכתי בריאות ביטוח חוק
בהם? שימוש כדי ותוך לשירותים בגישה נתקלות אלה ילדים של משפחות קשיים באילו .3
 החולים שקופות מהשירותים מיוחדים צרכים עם הילדים הורי של הרצון שביעות מידת מהי .4

מספקות?

המחקר שיטת
:רואיינו המחקר שאלות על לענות כדי

 ־ 1997 אוקטובר החודשים במהלך מיוחדים: צרכים עם לילדים השירותים כמערכת מכתח אנשי .1
 מתן על המופקדות במערכות תפקידים בעלי 59 עם פנים אל פנים עומק ראיונות נערכו 1998 אוקטובר
מיוחדים. צרכים עם לילדים שירותים

 ראיונות נערכו 1998 מרס ־ 1997 אוקטובר החודשים במשך מיוחדים: צרכים עם לילדים הורים .2
 משקי 5,307 בן מקרי ארצי מדגם של טלפוני סינון באמצעות נעשה איתורם הורים. 232 עם טלפוניים

.18־1 גילאי ילדים עם בית משקי 2,166 מהם בית,

ממצאים
 וכי ברורות, לא נקודות כמה משאיר החוק ניסוח כי עולה בשירותים מפתח אנשי עם שנערכו מהראיונות

 שירותים בהספקת הבדלים.ביניהן יוצר זה מצב אלה. לנקודות שונה פרשנות נותנות החולים קופות
:למנות ניתן הללו הנקודות בין למבוטחים.

 היא הכוונה האם ברורה: לא 6־3 בני לילדים פרה־רפואיים טיפולים 18 עד בקובעו המחוקק כוונת א.
 קיימים בפועל, יחד. גם המקצועות בכל טיפולים 18ל־ או פרה-רפואי מקצוע בכל בשנה טיפולים 18ל־

 סומטית, אינה. שנכותם ילדים לגבי אלה. לגילאים הניתן הטיפולים במספר הקופות בין הבדלים
 החולים קופות ואילו מקצוע בכל טיפולים 18כ־ החוק את מפרשות ולאומית מאוחדת החולים קופות
 כללית חולים קופת כי )אם יחך המקצועות בכל טיפולים 18כ־ החוק את מפרשות וכללית מכבי

 נכויות עם ילדים לגבי טיפולים(. יותר לאשר המחוזי הרופא של דעת לשיקול מקום משאירה
 מכבי חולים )קופת זו להגבלה מתייחסות אינן מכבי, חולים קופת למעט הקופות, כל סומטיות,

סומטיות(. נכויות עם לילדים גם יחד המקצועות לכל בשנה טיפולים 18 עד מאשרת
 6-3 גילאי לגבי ההתפתחותיים הטיפולים במימון המבוטח של עצמית השתתפות במפורש מציין החוק ב.

 שש. לגיל מעל ילדים לגבי או שלוש לגיל מתחת ילדים לגבי זה בנושא הדין מהו ברור ולא בלבד,
 לעומת .6-3 בני שאינם מילדים עצמית השתתפות גובות אינן ולאומית כללית החולים קופות בפועל,

אלה. מילדים גם השתתפות גובות ומאוחדת מכבי החולים קופות זאת,
 ילדים לגבי כזו הגבלה אין אך סומטיות, שאינן נכויות עם לילדים הטיפולים מתן גיל את מגביל החוק ג.

 הן חשובות השלכות סומטית נכות של ההגדרה תחת נכלל מי לקביעה כן, על סומטיות. נכויות עם
זהה. שאינו באופן זה מושג מפרשות החולים קופות כיום, בפועל החולים. לקופות והן למבוטחים



 חוק מיוחדים, צרכים עם לילדים המתייחסים חוקים שני שקיימים לעובדה קשורה שעלתה נוספת בעיה
 האחריות חלוקת לגבי לאי־בהירות לפעמים גורם זה מצב המיוחד. החינוך וחוק ממלכתי בריאות ביטוח

 אינם המיוחד החינוך במסגרת הלומדים ילדים כי טוענות החולים קופות למשל, המשרדים. שני בין
 על להוסיף אמור אינו ממלכתי בריאות שחוק מכיוון הקופות, במימון הילד התפתחות לשירותי זכאים

 הטיפולים וכי כפילות, כאן אין כי טוענים החינוך במשרד זאת, לעומת לו. שקדמו החוקים
 את מכסים ואינם הלימודיים, בצרכים ממוקדים המיוחד החינוך הניתנים'במסגרת ההתפתחותיים

 החינוכית במסגרת שירותים המקבל ילד לטענתם, לכן, הילד. של והשיקומיים הבריאותיים הצרכים
 קופות מימנו בעבר בפועל, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק במסגרת גם התפתחותיים שירותים לקבל זכאי

 כליל הפסיקו הקופות כיום אולם, המיוחד; החינוך של בגנים שניתנו התפתחותיים טיפולים החולים
 לילדים טיפולים השלימו החולים קופות מסוימים במקרים לכך, בנוסף אלה. טיפולים במימון להשתתף
 נוספת דוגמה יותר. זאת עושות אינן הן וכיום הצהרים, אחר ובשעות הקיץ בחופשת המיוחד מהחינוך
 הם החולים קופות לבין החינוך משרד בין האחריות חלוקת לגבי מאי-הבהירות הסובלים ילדים לקבוצת

 החולים קופות הניתוח. לאחר לשיקום וזקוקים הלימודים בעת המנותחים המיוחד בחינוך ילדים
 החינוך, משרד לטענת ואילו המיוחדים; הספר בבתי או בגנים להינתן צריכים שהטיפולים טוענות

 לטיפולים להיערך יכולת לו ואין שוטפים, לימודיים לצרכים מיועדים במסגרותיו הניתנים הטיפולים
 בשלב צורכיהם את שיספק מי אלה לילדים שאין היא התוצאה הניתוחי. מהתהליך הנובעים דחופים
זה. קריטי

 שירותים החולים קופות סיפקו ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת לאחר מיד כי גם עולה מהראיונות
 נוטות הן הזמן עם אולם, המחוקק. שציפה כפי בו, הקבוע הסל מן יותר גדול בהיקף התפתחותיים

:האלה בנקודות מקפידות הן וכיום בחוק, שנקבע לסל להיצמד
 השלכה יש לכך שש. לגיל בהגיעם סומטית אינה שבעייתם לילדים התפתחותיים שירותים מתן סיום א.

 הרגיל. החינוך במסגרת הלומדים סומטית; איננה שנכותם שש, גיל מעל ילדים של הכיסוי מידת לגבי
 ממלכתי. בריאות ביטוח חוק במסגרת התפתחותיים לשירותים זכאים אינם אלה ילדים אחד, מצד
 זו אוכלוסייה כלומר, מיוחד. חינוך חוק מטעם לילדים הניתנים לשירותים זכאים אינם הם שני, מצד

בחוק. המעוגנים לשירותים זכאותה מבחינת הכיסאות" בין "נופלת
 כי, )אם סומטית אינה שבעייתם 6-3 בני בילדים לשנה בלבד טיפולים 18 עד של במימון השתתפות ב.

שונה(. באופן זה מספר מפרשות הן לעיל, כאמור
תקשורת. וקלינאות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, :דהיינו בלבד, בחוק הקבועים הטיפולים סוגי אישור ג.

 בקבלת כלשהם קשיים על דיווחו התפתחותיות בעיות עם לילדים מההורים כמחצית הכול, בסך
 קשורה העיקריות הבעיות אחת מספקת. במידה שירותים אי-קבלת ועל לילדם וטיפולים שירותים

 ההורים שירותים, לקבל אי-זכאות עקב כאשר נוצרת זו בעיה להם. זקוק שהילד השירותים למימון
 גם כן, על יתר שירותים. קבלת על בכלל לוותר אף או פרטי, באופן וטיפולים שירותים לממן נאלצים

 הנדרשת. העצמית ההשתתפות את לממן להם שקשה הורים יש טיפולים, לקבל זכאים הילדים כאשר
בעיות. של זה סוג על התלוננו התפתחותיות בעיות עם לילדים מההורים כשליש
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 אינם שילדים לכך הן אף גורמות שירותים של ובזמינות בנגישות בעיות ומימון, זכאות של לבעיות בנוסף
 עם הילדים משפחות על נוסף עומס להטלת גם גורמים אלה קשיים לצורכיהם. מתאים מענה מקבלים

 זה מחקר במסגרת בילדם. הטיפול מעצם ממילא עליהן המוטל הכבד לעומס מעבר מיוחדים, צרכים
 טיפולים, להשגת מאבקים מידע, חוסר :כמו השירותים, אל הגישה את המקשים מכשולים בין הבחנו

 למחסור הקשורים קשיים לבין ותחבורה, מרחק וקשיי נוחות לא קבלה שעות מיותרות, התרוצצויות
 מסגרות וחוסר טובים מקצוע ואנשי מומחים להשיג בעיה לשירות, ממושכת המתנה כמו: בשירותים,
 לטיפולים הנזקקים ילדים של מההורים אחוזים עשר שבעה מסוימות. בעיות עם לילדים מתאימות

 קשיים על התלוננו מהם 12%ו־ לשירותים הגישה את המקשים מכשולים על התלוננו התפתחותיים
 בעיית של קיומה על מצביעים הילד להתפתחות המכונים מנהלי גם בשירותים. למחסור הקשורים

 חודש בין להמתין נאלצים והוריהם הילדים לעתים, לדבריהם, במכונים. שירותים לקבלת המתנה
וטיפול. אבחון קבלת לצורך חודשים לשמונה

 הפריפריה. לתושבי התפתחותיים שירותים בהספקת בעיה על הצביעו במחקר שרואיינו המפתח אנשי
 המרחקים ולעתים נרחב גאוגרפי שטח מכסים הילד להתפתחות המכונים כגון שירותים אלה, במקומות

 להיעדר קשורה הפריפריה באזורי נוספת בעיה מאוד. גדולים משרתים שהם מהיישובים חלק לבין בינם
 אדם בכוח מחסור קיים הפרה־רפואיים במקצועות אלה. באזורים לעבוד לבוא המוכן אדם כוח

הארץ. ממרכז הרחוקים באזורים בעיקר המתבטא

 נשאלו ההורים לשירותים. הגישה מידת על השפעתו בשל לעומק נבחן ההורים אצל ידע חוסר של הנושא
 טענו מההורים שלישים כשני ילדם. של לבעיה הקשורים שונים בנושאים כיום להם שיש הידע מידת על
 מרגישים הם כי טענו מההורים כמחצית הילד. זכויות לגבי מספיק יודעים שאינם מרגישים הם כי

 מרגישים הם כי טענו למחצית וקרוב וטיפולים, שירותים, על מידע לקבל כדי לפנות לאן יודעים שאינם
הילד. למצב הקשורה כלשהי בעיה שתתעורר במקרה לפנות למי יודעים שאינם

 הילד להתפתחות המכונים מנהלי לשירותים. הזקוקים ילדים איתור בעיית היא שעלתה נוספת בעיה
 ילדים מכך נפגעים בעיקר אקטיבי. באיתור להשקעה הנדרש במידת אדם כוח אין למכונים כי טענו

 לבעיות ואי-מודעות ידע חוסר בגלל אשר מצוקה, ממשפחות וילדים חדשים עולים הערבי, מהמגזר
 הבאתן את היוזם אחר גורם בהיעדר מדי. מאוחר מאותרים או כלל, מאותרים אינם התפתחותיות

 בעיקר לאבחונים. בהפניה בעיות קיימות כי עולה ההורים מדיווחי מענה. ללא נותרות המשפחות לטיפול,
 לאבחונים הפניה מאשרים שאין או עיכובים חלים השירותים שבמערכות כך על טענות עלו

פרטי. לאבחון לפנות ההורים את מאלץ לעתים אשר דבר ;התפתחותיים

 עם הדוק בקשר הנמצאות האוכלוסייה מקבוצות אחת את מהווים מיוחדים צרכים עם שילדים מאחר
 החלת לאחר החולים קופות משירותי הילדים הורי של הרצון שביעות במחקר נבדקה הבריאות, מערכת

 ההורים בקרב נמוכה יותר קצת מהקופה הכללית הרצון שביעות כי נמצא ממלכתי. בריאות ביטוח חוק
 לעומת מאוד מרוצים או מרוצים 84% :הכללית האוכלוסייה בקרב מאשר מיוחדים צרכים עם ילדים של

 מכך נובע הדבר כי נראה (.1998 ואחרים, גרוס :הכללית האוכלוסייה על הנתונים )מקור בהתאמה ,90%
 78% לעומת 72%) מומחים שירותי לקבלת וההתחייבויות ההפניות מתן מדרך מרוצים פחות שההורים
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 היו מיוחדים צרכים עם לילדים ההורים כי נמצא הכללית, לאוכלוסייה בדומה הכללית(. באוכלוסייה
 רצונם שביעות לעומת המומחים לשירותי ההמתנה ומזמן ההתחייבויות מתן מדרך רצון שבעי פחות

 נזקקים שילדיהם מאחר מיוחדת, חשיבות זה לממצא הרפואי. מהצוות מקבלים שהם הטיפול מאיכות
גבוהה. בתדירות מומחים לשירותי

. סיכום
 חוק החלת מאז ההתפתחותיים השירותים בסל שחלו שינויים לגבי מפתח אנשי של עמדות מציג הדוח

 בקבלת בעיות מציג הדוח כן, כמו נכויות. עם ילדים של לצרכים התאמתו ומידת ממלכתי בריאות ביטוח
 מכמה נאספו שהנתונים העובדה מיוחדים. צרכים עם לילדים הורים דיווח על־פי התפתחותיים שירוונים
בנושא. ומקיפה כוללנית תמונה לתת אפשרה מידע מקורות

 אחר לעקוב להמשיך חשוב .1998 שנת סוף לקראת קיים שהיה המצב את משקף הנוכחי המחקר
 אולם, חדשות, מכריעות החלטות כל התקבלו לא הלאומית ברמה מכן. לאחר שהתרחשו השינויים
הזמן. במשך להשתנות יכולה החולים קופות של המדיניות

 לדיון חשוב מידע ונותן מיוחדים, צרכים עם ילדים כלפי למדיניות בנוגע חשובות שאלות מעלה המחקר
בנושא.
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תודה דברי

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

 התפתחות שירותי של ומחוזיים ארציים לאחראים הילד, להתפתחות מכונים למנהלי מיוחדת תודה
 בתי של למנהלים וולונטריות, עמותות למנהלי הרווחה, ובמערכת החינוך במערכת מפתח לאנשי הילד,
 מצב על ממלכתי בריאות ביטוח חוק של להשפעה הקשור בכל עינינו את האירו אשר ולגננות, ספר

התפתחותיות. בעיות עם לילדים השירותים

 במסגרת להתראיין כדי מזמנם לנו הקדישו אשר המיוחדים, הצרכים עם לילדים ההורים לכל תודה
ראייתם. מזווית המחקר בנושא רב־ערך מידע קיבלנו להם הודות זה. מחקר

 בנושא המחקר בקידום הרבה תמיכתו על בישראל, באדר הלן קרן נציג האריס, לזכריה מאוד מודים אנו
מיוחדים. צרכים עם ילדים של

 תכנית מנהל - רוזן ולברוך המכון מנהל ־ חביב לג׳ק ברוקדייל: בג׳וינט־מכון לעמיתינו מודים אנו לבסוף
 כתיבת בשלב המועילות הערותיהם ועל לנו שנתנו הייעוץ על בישראל, הבריאות מדיניות בתחום המחקר

בהדפסה. העזרה על יוניוב ולענבל העריכה על מויאל למטי ; הדוח

X



עניינים תוכן

.....................................מבוא .1
....ומטרותיו למחקר הרקע 1.1
.........המחקריות. השאלות 1.2

1
1
2

........................................המחקר שיטות .2
................................המידע מבןורות 2.1
הנתונים לאיסוף והשיטות המחקר כלי 2.2

3
3
5

.....................................................................................ממצאים .3
.............ההתפתחותיים השירותים סל בנושא החוק בפרשנות בידיות 3.1
............ההתפתחותיים השירותים סל בנושא החוק של בפועל ום0יי 3.2
ממלכתי בריאות ביטוח חוק הפעלת בעקבות השירותים בסל שתויים 3.3
....................התפתחותיים ליקויים עם ילדים של צרכים אי-כיסוי 3.4
.................................בהם..... ובשימוש שירותים בהשגת קשיים 3.5
.........................................החולים קופות משירותי רצון שביעות 3.6

.....................................................................................סיכום|ודיון .4

5..
6..
7..
10
12
15
22

24

1־ -

................................................מקורות רשימת
iI

................סוגים לפי הליקויים רשימת : 1 נספח
*

סוגים לפי והטיפולים השירותים רשימת : 2 נספח

31

33

34



לוחות רשימת

4........................................................................................במחקר שרואיינו המפתח אנשי :1 לוח

סומטיות, נכויות עם בילדים פרה-רפואיים טיפולים במימון עצמית השתתפות
8 ...............................................חולים קופת ולפי גיל לפי

: 2 לוח

סומטיות, שאינן נכויות עם בילדים פרה־רפואיים טיפולים במימון עצמית השתתפות
9 ...............................................................................חולים קופת ולפי גיל לפי

:3 לוח

 קופת ולפי גיל לפי סומטיות, נכויות עם לילדים הניתנים הפרה-רפואיים הטיפולים מספר
9  .............................................................................................................חולים

:4 לוח

לא־סומטיות, נכויות עם לילדים הניתנים הפרה־רפואיים הטיפולים מספר
10    ................................חולים קופת ולפי גיל לפי

:5 לוח

שאינם אלה ומתוכם לשירותים הנזקקים התפתחותיים ליקויים עם ילדים
13 ............................גיל ולפי שירות סוג לפי ההורים, דיווח על-פי אותם מקבלים

:6 לוח

14.............ההורים..: דיווח על־פי התפתחותיים ליקויים עם ילדים צורכי של לאי־כיסוי סיבות :7 לוח

 22...חולים לקופות השתייכות לפי ,60־22 גילאי כרוניות במחלות הנכיס/חולים אוכלוסיית ושל

מיוחדים צרכים עם לילדים הורים בקרב החולים, קופות של שונים משירותים רצון שביעות : 16 לוח
23...............................................................................60-22 גילאי הכללית האוכלוסייה ובקרב

14...........הילד להתפתחות המכונים על-ידי לצרכים הולם כיסוי מקבלות שאינן ילדים קבוצות : 8 לוח

מיוחדים, צרכים עם לילדים הורים דיווח על-פי אבחנות בהשגת קשיים : 9 לוח
16...........................................................................................................האבחנה סוג לפי

מיוחדים, צרכים עם לילדים הורים דיווח על-פי טיפולים בקבלת קשיים : 10 לוח
18   ..........................................הטיפול סוג לפי

19................הילד גיל לפי התפתחותיים, ליקויים עם לילדים הורים דיווח על-פי במידע חוסר : 11 לוח

20..........מידע יותר עליהם לקבל מעוניינים התפתחותיים ליקויים עם לילדים שהורים נושאים : 12 לוח

21 ............................השירות סוג לפי הילד, להתפתחות במכונים לשירותים המתנה זמני : 13 לוח

22..............................מיוחדים צרכים עם לילדים הורים דיווח על־פי אביזרים בהשגת קשיים : 14 לוח

60־22 גילאי הכללית האוכלוסייה של מיוחדים, צרכים עם ילדים הורי של התפלגות : 15 לוח



מבוא .1

ומטרותיו למחקר הרקע 1.1
 מפיגור פיזיות, מנכויות הסובלים ילדים וכולל גבוה, הוא הילדים כלל בקרב נכויות בעלי הילדים שיעור
 על מצביעים אחרות מארצות אומדנים התנהגותיות. ומבעיות נפשיות מבעיות למידה, מליקויי שכלי,

 דרגת קביעת מאופן בעיקר נובעים ההבדלים ;8%ל־ 3%כ- בין הנעים ילדים בקרב נכויות שיעורי
 Bone & Meltzer, 1989; U.S. Department of Health and Human) כנכה הילד את המגדירה החומרה

1995 ,Services.)

 לנכות לגרום היכולים בריאות מצבי או הנכות שיעור את אמדו אשר ארציים סקרים שני נערכו בישראל,
 (.1989 ואחרים, )בנדל שבע גילאי בקרב 17.5%ובכ- (1987 ואחרים, )בנדל שלוש גילאי בקרב 6.9%בכ-

 כמחציתם נכויות, בעלי 9%כ- של שיעור על הצביע בקהילה הגרים 18־0 גילאי בקרב שנערך חדש סקר
 גרמה לא כה שעד לב, מחלת כגון כרונית, ממחלה סובלים מהילדים 4% מעל בנוסף, קשה. נכות בעלי

(.1998 ואחרים, )נאון לנכות

 התפתחותיים ושירותים רפואיים טיפולים הכוללים שירותים, של רחב למיגוון זקוקים נכויות עם ילדים
 הבריאות, מערכת עם הדוק בקשר הנמצאות האוכלוסייה קבוצות מבין אחת מהווים הם ושיקומיים.

 יכול מוקדמים בשלבים מתאים טיפול מהבעיות, חלק שלגבי מכיוון לחייהם, הראשונות בשנים בעיקר
(.Harei & Shonkoff, 1996) הבעיה התפתחות את למנוע

 אלה ילדים של לצרכים מפורט באופן התייחס ,1995 בינואר יושם אשר ממלכתי, בריאות ביטוח חוק
 החוק החלת עם התשנ״ד(. ממלכתי, בריאות ביטוח )חוק לקבל זכאים שהם השירותים סל את והגדיר

 נכויות בעלי ילדים של צורכיהם על עונה הוא בה המידה את ולבדוק השלכותיו אחר לעקוב הצורך עולה
כרוניות. במחלות החולים ילדים ושל

 האוכלוסיות להגדרת מתייחסת לצרכים החוק של התאמתו אודות בדיון המרכזיות הסוגיות אחת
 מבחינת הן זו, הגדרה לתקן צורך יש מידה באיזו היא העולה השאלה התפתחותיים. לשירותים הזכאיות

 מתייחסת נוספת סוגיה הילדים. של הבעיות לסוג הזכאות התאמת מבחינת והן הזכאים הילדים גיל
 ומבחינת השירותים סוגי מבחינת נכויות עם ילדים של הצרכים על עונה השירותים סל שבה למידה

היקפם.

 בריאות ביטוח בחוק הכלולים השירותים הספקת לדרך מתייחס היום סדר על העולה נוסף נושא
 שקיים שש, גיל עד ילדים באבחון המרכזית החוליה היו הילד להתפתחות המכונים כה, עד ממלכתי.

 מהו :שאלות מספר היום סדר על עלו החוק הפעלת עם ובתפקודם. בהתפתחותם לוקים הם כי חשש
 ילדים מפנות החולים קופות מידה באיזו נכויות? עם לילדים השירותים במערך המכונים של מקומם

 המקבלות האוכלוסיות ובמאפייני המסופקים השירותים בסוגי שינויים חלו מידה באיזו אלה? למכונים
 השירותים הספקת לשם ובהכשרתו האדם בכוח שינויים נדרשים והאם במכונים, שירותים
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 הדיון שש(? גיל מעל שהם פיזיות נכויות בעלי לילדים שירותים )למשל בחוק שנקבעו ההתפתחותיים
זה. נושא לבחינת שהוקמו שונות בוועדות ביטוי לידי בא אלו בבעיות

 היתה הציפייה לספק. חייבת חולים קופת שכל השירותים סל מהו להגדיר היתה החוק של המטרות אחת
 במטרה הסל את להגדיל תשאף קופה ושכל הקופות, בין תחרות תיצור לקופה מקופה לעבור שהאפשרות

 קופות בין שונות נוצרה החוק החלת לאחר האם השאלה עולה זה, בהקשר מבוטחים. יותר אליה למשוך
בחוק. המוגדר לסל נצמדות הן מידה ובאיזו מציעות, שהן השירותים סל בהרכב החולים

 עם לילדים השירותים במערכת חל ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות לשינויים במקביל
 שירותים של הספקתם את להסדיר אמור אשר מיוחד, חינוך חוק החלת ־ נוסף שינוי מיוחדים צרכים

 ובעונה בעת הפעלה התשמ״ח(. מיוחד, חינוך )חוק החינוך מערכת במסגרת ושיקומיים פרה־רפואיים
 על לכך שיש ההשלכות את לבדוק הצורך את מעלה אוכלוסייה לאותה המתייחסים חוקים שני של אחת
 מערכת לבין הבריאות מערכת בין האחריות חלוקת אופן ועל והיקפם המסופקים השירותים סוגי

 או מסוימים גילים בני ילדים, של קבוצות קיימות מידה באיזו :שאלות מספר מעלה זה מצב החינוך.
 מהחוקים; אחד אף על-ידי מכוסים אינם כלומר הכיסאות", בין "נופלים אשר מסוימות, נכויות בעלי

 קיימת בפועל והאם החוקים, שני מתוקף שירותים לקבל האמורים ילדים של קבוצות יש מידה באיזו
 לבין הבריאות מערכת בין הסדרים לקבוע ניתן כיצד כפילויות; המונעים הסדרים שקיימים או חפיפה
השירותים. הספקת אופן את לייעל במטרה החינוך, מערכת

 ליישום כיום הנעשה הכללי למאמץ שיתרום מידע ולספק אלה, סוגיות לבחון הנוכחי המחקר מטרת
בחוק. הקבועים השירותים למתן מפורטים הסדרים ולפיתוח השירותים סל לעדכון החוק, של מוצלח

המחקריות השאלות 1.2
:הן המחקר של הספציפיות השאלות

 עם ילדים שמקבלים השירותים כלל בין החוק במסגרת הניתנים ההתפתחותיים השירותים מקום .1
פרטיים. או ציבוריים מגופים מיוחדים צרכים

 ביטוח חוק החלת לאחר מיוחדים צרכים עם לילדים ההתפתחותיים השירותים בסל שחלו השינויים .2
:ממלכתי בריאות

 לפני השונות החולים קופות על-ידי שניתנו השירותים לבין החוק על-פי השירותים סל בין ההבדלים ־
החלתו;

בפועל; המסופקים השירותים בסל שחלו בשינויים החולים קופות בין ההבדלים -
מסוימות. נכויות בעלי ילדים לגבי או מסוימות גיל בקבוצות ילדים לגבי השירותים בסל השינויים -

:מיוחדים צרכים עם הילדים אוכלוסיית של ההתפתחותיים הצרכים כיסוי מצב .3
 מסופקים שאינם צרכים יש האם הילדים? צורכי את הולם החוק במסגרת השירותים סל כמה עד ־

? אי־הכיסוי מידת ומהי מהם הצורך, במידת מסופקים אינם או
לאי-כיסוי? הסיבות מהן ־
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 אחת אף על־ידי מכוסות לא אשר נכויות, עם הילדים באוכלוסיית מסוימות קבוצות קיימות האם ־
השירותים? □!מערכות

ומהן? שירותים במתן כפילויות יש האם -
נותנות? שהן בכיסוי השונות החולים קופות בין הבדלים קיימים האם ־
ושיקומיים? התפתחותיים שירותים הפרטי:במימון המימון של חלקו מהו -

:בהם שימוש כדי ותוך שירותים בהשגת בהם נתקלות הילדים שמשפחות הקביים .4
ושירותים? טיפולים של מימון בקשיי נתקלות הן מידה באיזו ־
 מידע, חוסר כגון: שירותים, אל הגישה את המקשים במכשולים נתקלות הן מידה באיזו ־

תחבורה? וקשיי נוחות לא קבלה שעות ומאבקים, התרוצצויות
 ומחסור ארוכה המתנה כמו: בשירותים, למחסור הקשורות בבעיות נתקלות הן מידה לאיזו ־

מתאימות? טיפוליות במסגרות
 על-ידי המסופקים השונים מהשירותים מיוחדים צרכים עם הילדים הורי של הרצון שביעות מילת .5

החולים. קופות

המחקר שיטות .2
!

המידע מקורות 2.1
ו

בשירותים מפתח אנשי א.
 עם לילדים שירותים מתן על המופקדות במערכות תפקידים בעלי 59 רואיינו הנוכחי המחקר במסגרת

 ובמשרד השונות החולים בקופות הילד התפתחות שירותי על האחראים נבחרו מיוחדים. צרכים!
 חוק יישום על אחראים הילד, להתפתחות מרכזים מנהלי של מדגם והמחוזית, הארצית ברמה הבריאות

 העבודה במשרד בכירים ומנהלים מיוחדים, בגנים גננות ומיוחדים, רגילים ספר בתי מנהלי מיוחד, חינוך
 עמותות מנהלי רואיינו כן, כמו ירושלים. עיריית ושל תל־אביב עיריית של הרווחה ובאגפי והרווחה

(.1 )לוח וולונטריות
! ■

מיוחדים צרכים עם לילדים הוריים ב.
 ארצי מדגם של טלפוני סינון באמצעות נעשה איתורם הורים. 232 רואיינו הנוכחי המחקר במסגרת
בית. משקי 5,307 בן אקראץ

:כדלהלן התפלג ^ה מדגם
18־1 גילאי ילדים עם בית משקי 2,166 -
כלל ילדים ללא בית משקי 2,411 -

סירובים 465-
קשר אתם נוצר שלא בית שקי1פ 265 -
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במחקר שרואיינו ממפתח אנשי :1 לוח
מרואיינים מספר תפקיד

5
 מאוחדת מכבי, כללית, החולים מקופות מחוזיים התפתחותיים רופאים

ולאומית

3
 ומקופות הבריאות ממשרד הילד התפתחות שירותי על ארציים אחראים
ומאוחדת* מכבי החולים

1 הבריאות במשרד וילד אם אחראית

1 החינוך במשרד שילוב על אחראית ארצית מפקחת

1 החינוך במשרד מיוחד חינוך שירותי סל על אחראית ארצית מפקחת

1 והרווחה העבודה משרד השיקום, באגף לשיקום השירות מנהלת

1
 משרד בקהילה, ומשפחתו המפגר באדם טיפול לשירותי האגף מנהלת

והרווחה העבודה

1 הרווחה בלשכות השיקום צוות של מנהלת

2 ירושלים ובעיריית תל־אביב בעיריית נכויות אגף ראשי

17
 כללית, החולים ומקופות הבריאות, ממשרד הילד להתפתחות מכונים מנהלי
ולאומית מאוחדת מכבי,

8 מיוחדים ספר בתי מנהלי

7 מוגבלויות עם תלמידים לומדים שבהם רגילים ספר בתי מנהלי

5 מיוחדים בגנים גננות

1 משולבים בגנים גננות

5

 נפגעים, לילדים ישראלי ירושלים־איגוד איל׳ץ :הוולונטריות העמותות נציגי
 לאומית אלו״ט־אגודה ;עיוורים לילדים להורים ארצי ארגון לילדנו אופק

 עם אנשים של זכויותיהם לקידום הפועלת בזכות-אגודה ;אוטיסטים לילדים
’למידה לקויי ילדים לקידום ניצ״ן־אגודה מוגבלויות;

. 5» מרואיינים סה״כ
זה. בתפקיד ארצי אחראי אין לאומית חולים ובקופת כללית חולים בקופת *

 עם אחד ילד לפחות בהם שהיה בית משקי 232 סוננו ,18-1 גילאי ילדים עם הבית משקי 2,166 מתוך
 מקרי באופן מהם אחד נדגם מיוחדים, צרכים עם אחד מילד יותר במשפחה היה אם מיוחדים. צרכים
בלבד. לגביו נשאל ההורים ואחד
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הנתונים לאיסוף והשיטות המחקר כלי 2.2
השירותים במערכת מפתה לאנשי שאלון א.

 שחלו השינויים ועל מיוחדים צרכים עם לילדים השירותים מצב על שאלות הכולל מובנה, חצי שאלון
 כדי גרסאות שלוש נבנו הבסיסי לשאלון ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת לאחר אלה בשירותים
־ שרואיינו המפתח אנשי של הרחב למיגוון להתאימו

הילד להתפתחות מרכזים למנהלי שאלון -
חינוכיות מסגרות למנהלי שאלון ־
מחוזית. וברמה ארצית ברמה מפתח לאנשי שאלון -

 1997 אוקטובר בין נערכו אלה, שאלונים על המבוססים המפתח, אנשי עם פנים אל פנים ראיונות
.1998 לאוקטובר

מיוחדים צרכים עם לילדים חורים לאיתור שאלון ב.
 צרכים עם ילדים( )או ילד יש המרואיין להורה האם לזהות המיועדות שאלות הכולל מובנה שאלון

בית. משק באותו עמו והמתגורר 18 עד שגילו מיוחדים

מיוחדים צרכים עם ילד של להורה שאלון ג.
 רצון שביעות ועל לילד וטיפולים שירותים בהשגת קשיים על להורה שאלות הכולל מובנה שאלון

משתייך. הוא שאליה החולים קופת משירותי

 למרס 1997 אוקטובר בין שנערכו טלפוניים ראיונות באמצעות נעשו השאלונים ומילוי ההורים סינון
בממוצע. דקות כעשרים ארך המלא הריאיון .1998

ממצא■□ .3

 בהוראות שינויים חלים, ועדיין חלו, הנתונים איסוף בתקופת כי לציין חשוב הממצאים, הצגת לפני
.1998 לסתיו נכונים הממצאים כי בחשבון להביא יש לכן, וביישומו. החוק

 של לצרכים ההתפתחותיים השירותים סל להתאמת הקשורים היבטים לכמה מתייחסים הממצאים
 המפתח אנשי התייחסות תוצג תחילה, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת לאחר נכויות עם ילדים

 יובאו בהמשך, מעורר. זה שניסוח בפרשנות הבעיות ולגבי זה בנושא החוק ניסוח לגבי במחקר שרואיינו
 השינויים ולגבי ההתפתחותיים השירותים בתחום החוק של בפועל היישום לגבי המפתח אנשי עמדות
 אנשי מריאיון שהתקבלו ממצאים על ידווח מכן, לאחר החוק. הפעלת בעקבות השירותים בסל שחלו

 שירותים בהשגת הקשיים ועל בתחום צרכים אי-כיסוי על נכויות עם לילדים הורים ומריאיון המפתח
 קופות משירותי מיוחדים צרכים עם הילדים הורי של הרצון שביעות מידת תוצג לבסוף, בהם. ובשימוש
החולים.
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ההתפתחותיים השירותים סל בנושא החוק בפרשנות בעיות 3.1
:כולל התפתחותיות בעיות עם לילדים הניתן השירותים סל ממלכתי, בריאות ביטוח חוק על־פי

 פסיכולוג, ילדים, נוירולוג כולל: )הצוות שש. גיל עד בילדים רב־מקצועי צוות על-ידי וטיפול אבחון ♦
בעיסוק(; מרפא תקשורת, קלינאי סוציאלי, עובד פיזיותרפיסט,

שש; גיל עד לילדים בדיבור וריפוי אבחון ♦
גיל; הגבלת בלי סומטיות בנכויות רב־מקצועי צוות טיפול ♦
שש; גיל מעל לילדים רפואי אבחון ♦
 בהפרעות ודיבור, שפה בליקוי מזערית, מוחית בדיספונקציה למידה, .בליקוי רב־מקצועי טיפול ♦

גיל(. הגבלת ללא סומטיות נכויות עם )לילדים שש גיל עד ילדים אצל מוטורי בסרבול או תקשורת

 המבוטח. של עצמית השתתפות תמורת רב־מקצועי צוות על-ידי טיפול יינתן 6-3 לגילאי כי מציין החוק
 תינתן החולים קופת השתתפות הבריאות. משרד של לתעריף עד הקופה על-חשבון ־ הטיפול עלות יתרת

(.1998 לסתיו )נכון בשנה טיפולים 18 עד

 השירותים את גם להציג צורך יש מיוחדים, צרכים עם לילדים שירותים סל על תמונה מציגים כאשר
 ,21־3 גילאי נכויות עם ילדים זה, חוק על־פי )התשמ״ח(. מיוחד חינוך חוק במסגרת־ אלה לילדים הניתנים

 טיפולים לקבל זכאים רגילים, ספר בבתי מיוחדות בכיתות או מיוחדים ספר בבתי הלומדים
 של החלק יישום אך בשלבים, מתבצע מיוחד חינוך חוק יישום רפואי(. אבחון כולל )לא התפתחותיים

 משרד פיתח החוק, יישום לצורך תשנ״ט. ־ הנוכחית הלימודים לשנת נועד הפרה־רפואיים הטיפולים
 ילד לכל הטיפול שעות של פירוט הכולל מיוחד(, חינוך )שירותי שח׳׳מ סל הנקרא שירותים, סל החינוך

 המיוחד החינוך של למסגרת טיפול שעות להקצאת בסיס מהווה שח׳׳מ סל שלו. הנכות סוג על־פי
 סוגי בין אלה שעות לחלק כיצד ההחלטה אולם, במסגרת. המשתתפים הילדים של למאפיינים בהתאם

 לכאורה כי לציין יש שלו. והצוות המסגרת מנהל של דעתם לשיקול נתונה הילדים ובין השונים הטיפולים
 קיימת סומטית, נכות ועם שש גיל מעל שהם או 6־3 בני שהם המיוחד, בחינוך הלומדים ילדים לגבי

החוקים. שני על־פי התפתחותיים לשירותים בזכאות כפילות

 החוק. בניסוח ברורות לא נקודות מספר קיימות כי עולה בשירותים מפתח אנשי עם שנערכו ,מראיךנות
 שונה. בצורה החוק את לפרש יכולים השירותים בהספקת המעורבים שונים גורמים מכך, כתוצאה
:כויללות אלה נקודות

סומטיות נכויות הגדרת א.
 עם ילדים ולעומתם, גיל, הגבלת ללא רב־מקצועי לטיפול זכאים סומטיות נכויות עם ילדים החוק, על־פי

 סומטית לנכות נחשבת כלשהי נכות מתי לקביעה לכן, שש. גיל עד לטיפול זכאים סומטיות שאינן נכויות
 כוונת כי עולה התפתחותיים רופאים עם מראיונות החולים. קופות על והן המבוטחים על הן השלכות יש

 ששיתוק החולים קופות בין הסכמה ישנה למשל, שונות. לפרשנויות ניתנת סומטית נכות במושג המחוקק
 של שונים סוגים של דינם מה ברור לא אולם סומטיות; לנכויות נחשבים לוקומוטריות ונכויות מוחין
וכדומה. חושים ליקויי פיגור,
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מבריאות משרד לבין החינוך משרד בין פרה-רפואיים טיפולים מתן על מאחריות חלוקת ב.
 טיפולים מתן בנושא החולים קופות לבין החינוך במשרד מיוחד לחינוך האגף בין בפועל העבודה חלוקת

 המכונים במסגרת מטופלים התפתחותיות בעיות עם שלוש גיל עד ילדים :כדלקמן היא פרה־רפואיים
 גיל מעל ילדים במכונים; שירותים מקבלים הרגיל בחינוך הלומדים 6-3 בני ילדים הילד; להתפתחות

 המכונים שבו מצב יוצרת זו חלוקה החינוך. ממערכת שירותים מקבלים המיוחד בחינוך הלומדים שלוש
 הקלים הליקויים עם בילדים דהיינו הרגילה, החינוכית במערכת להשתלב המסוגלים בילדים מטפלים

 הסובלים לילדים שירותים נותנת החינוך מערכת ואילו שפה. ובעיות וריכוז קשב בעיות כגון יותר,
ופיגור. מוחין שיתוק אוטיזם, :כגון יותר, קשות מבעיות

מילד למתפתחות מממנים - חמתפתחותיים משירותים מספקת ג.
 צרכים עם לילדים התפתחותיים שירותים של העיקריים הספקים הם הילד להתפתחות המכונים
 ־ תשעה הבריאות, למשרד שייכים 11 הילד: להתפתחות מכונים 29 ישנם בארץ הרך. בגיל מיוחדים

 לתחנת ־ אחד מאוחדת, חולים לקופת ־ שניים מכבי, חולים לקופת ־ חמישה כללית, חולים לקופת
 ממוקמים הבריאות למשרד השייכים המכונים רוב בנצרת. הרחמניות האחיות למנזר ־ ואחד הקיבוצים

 של המכונים ואילו בקהילה, ממוקמים ומאוחדת מכבי החולים לקופות השייכים המכונים חולים. בבתי
 על המידע ממערכת נלקח )המידע בקהילה וחלקם חולים בבתי חלקם ממוקמים כללית חולים קופת

 כללית חולים קופת של והמכונים הבריאות משרד של המכונים ישראל(. ג׳וינט שיקום, שירותי
 המכונים לעומתם, הקופות. כל את המשרתים אזוריים, כמרכזים משמשים חולים בבתי הממוקמים

בלבד. מבוטחיהן את משרתים ולאומית מאוחדת מכבי, החולים לקופות השייכים

הטיפולים במימון עצמית השתתפות ד.
 לגבי טיפולים במימון המבוטחים של העצמית ההשתתפות חובת את מציין ממלכתי בריאות ביטוח חוק

 רק עצמית השתתפות גובות והלאומית הכללית החולים קופות כי נמצא בפועל, בלבד. 6-3 בגיל ילדים
 השתתפות גובות ומאוחדת מכבי החולים קופות זאת, לעומת סומטיות. שאינן נכויות עם 6־3 בני מילדים
 ,2 לוחות )ראה סומטיות נכויות להם שיש שש גיל מעל מילדים וגם שלוש לגיל מתחת מילדים גם עצמית

 במקרים רק שלוש לגיל מתחת מילדים עצמית השתתפות דורשת מאוחדת חולים קופת כי לציין, יש (.3
 ממילא הארץ, ברחבי משלה מכונים מעט מפעילה שהיא מאחר אולם, חיצוני. ספק על־ידי ניתן שהטיפול

עצמית. להשתתפות נדרשים זו, בקופה המבוטחים שלוש, לגיל מתחת ילדים של גדול מספר

 של העצמית ההשתתפות בגובה החולים קופות בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא ,1998 לסתיו נכון
(.3ו־ 2 )לוחות ש״ח 24־22 בין גובות הקופות כל :פרה־רפואיים טיפולים במימון המבוטח

ולפי גיל לפי סומטיות, נכויות עם בילדים פרה-רפואיים טיפולים במימון עצמית השתתפות :2 לוח
)בש״ח( הולים קופת

 חולים קופת
לאומית

 חולים קופת
מאוחדת

 חולים קופת
מכבי

 חולים קופת
כללית גיל

0 ‘24 22 0 3־0
0 24 22 0 6־3
0 24 22 0 6+

הבריאות. משרד או אחרת חולים קופת כגון חיצוני, ספק על־ידי ניתן הטיפול אם רק נגבית עצמית השתתפות *
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)בש״ח( חולים קופת ולפי
גיל לפי סומטיות, שאינן נכויות עם בילדים פרה-רפואיים טיפולים במימון עצמית השתתפות :3 לוח

 חולים קופת
לאומית

 חולים קופת
מאוחדת .

 חולים קופת
מכבי

 חולים קופת
כללית גיל

0 * 24 22 0 3־0
23 24 22 24 6־3
** ** ** ** 6+

 הבריאות. משרד או אחרת חולים קופת כגון חיצוני, ספק על־ידי ניתן הטיפול אם רק נגבית עצמית השתתפות *
בריאות. ביטוח חוק במסגרת לטיפולים זכאים אינם סומטיות שאינן נכויות עם ילדים זה בגיל **

חטיפולים מספר ח.
 הטיפולים מספר לגבי נקודות מספר עולות החולים ובקופות הבריאות במשרד מפתח אנשי עם מראיונות

:(5ו־ 4 )לוחות התפתחותיות בעיות עם לילדים בפועל המסופקים הפרה־רפואיים
 את מגבילות החולים קופות רוב שלוש, גיל עד לילדים הטיפולים במספר הגבלה צוינה שלא למרות ♦

 שיש ייתכן אך מקצועיים, משיקולים נובע שהדבר ייתכן לשבוע. טיפולים לשלושה־ארבעה המספר
כלכליים. שיקולים גם בצדם

 ילדים מאשר שונה טיפולים מספר לקבל זכאים 6־3 בני סומטיות נכויות עם שילדים בחוק מצוין לא ♦
 נכויות עם שש גיל עד ילדים שבה מכבי, חולים קופת שלמעט נמצא בפועל זה. בגיל אחרות בעיות עם

 יותר רב מספר מממנות הקופות אחרות, בעיות עם ילדים כמו טיפולים מספר לאותו זכאים סומטיות
סומטיות. נכויות עם לילדים טיפולים של

 שאינם שש גיל מעל לילדים פרה־רפואיים שירותים לספק מפסיקות הקופות כל בחוק, שנקבע כפי ♦
 המיוחד החינוך של במסגרות ברובם, לומדים, סומטיות נכויות עם ילדים סומטיות. נכויות בעלי

 מקבלים הרגיל בחינוך המשולבים המעטים הילדים אלה. במסגרות התפתחותיים שירותים ומקבלים
 הנכות בהגדרת הקופות בין הבדלים קיימים כי לציין יש החולים. קופות באמצעות השירותים את

 בילדים הטיפול בהוצאות לשאת קשייהן לאור הנכויות טווח את לצמצם נוטות חלקן הסומטית:
 משתנה הוא זכאים, אלה שילדים הטיפולים מספר את מגדיר אינו שהחוק מאחר כן, כמו אלה.

(.4 )לוח לקופה מקופה

גיל לפי סומטיות, נכויות עט לילדים חניתניט הפרה-רפואיים הטיפולים מספר :4 לוח

 חולים קופת
.לאומית

 חולים קופת
מאוחדת

 חולים קופת
מכבי

 חולים קופת
כללית גיל

הגבלה אין בשבוע 4 עד בשבוע 3־2 הגבלה אין 3־0

לכל בשנה 45 עד בשבוע 4 עד לכל בשנה 18 עד הגבלה אין 6־3
מקצוע יחד המקצועות

הגבלה אין בשבוע 4 עד לכל בשנה 18 עד הגבלה אין 6+
יחד המקצועות
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 קופת ולפי גיל לפי לא־סומטיות, נכויות עת לילדים הניתנים רפואיים הפרה־ הטיפולים מספר :5 לוה
חולים

 חולים קופת
לאומית

 חולים קופת
מאוחדת

 חולים קופת
מכבי

 חולים קופת
כללית גיל

הגבלה אין בשבוע 4 עד בשבוע 3-2 הגבלה אין 0־3

לכל בשנה 18 עד לכל בשנה 18 עד לכל בשנה 18 עד לכל בשנה 18 עד 6-3
מקצוע מקצוע יחד המקצועות * יחד המקצועות

ניתן לא ניתן לא ניתן לא ניתן לא 6+

מקצוע. לכל בשנה טיפולים 18 לאשר יכול המכון ומנהל עמדותיה, את מגמישה החולים קופת לעתים *

ממלכת■ בריאות ביטוח חוק הפעלת בעקבות השירותים בסל שינו״ם 3.3
 החוק הפעלת האם לבדוק חשוב השונות, החולים קופות על-ידי בפועל החוק יישום את שבחנו לאחר
 השירותים סל הפעלתו. לפני שסופקו לאלה בהשוואה ההתפתחותיים השירותים בסל לשינויים גרמה

 לגבי לכן, החוק. לפני כללית חולים בקופת נהוג שהיה הסל על-פי נקבע בחוק, הקבוע ההתפתחותיים
 שניתן מזה קטן בחוק שנקבע השירותים סל זאת, לעומת בתקנות. שינוי חל לא כללית חולים קופת

 סיפקה לאומית חולים קופת לדוגמה, (.1993 )דנאי, התקנות לפי ולאומית מכבי החולים קופות על־ידי
 גם שנה למשך אלה שירותים סיפקה מכבי חולים וקופת 12 גיל עד לילדים התפתחותיים טיפולים
 שלפני לציין יש זאת, עם שש. לגיל עד אלה טיפולים לספק מחייב החוק ואילו שש, לגיל מעל לילדים
 המופיע הסל לבין בחוק הקבוע הסל בין שחל השינוי לכן, בתקנות. הקבוע לסל נצמדו לא הקופות החוק,

 ההתפתחותיים. השירותים בהספקת בפועל שחלו השינויים את משקף אינו החולים קופות של בתקנות
 הניתנים השירותים לבין החוק הפעלת לפני בפועל שניתנו השירותים בין השינויים את נציג זה בחלק
כיום.

 ההתפתחותיים השירותים בסל בפועל שחלו השינויים בדיקת כי לציין חשוב השינויים, את שנציג לפני
:בעיות שתי העלתה חולים קופת בכל

 המקצוע לאנשי דעת לשיקול נרחב מקום הושאר ממלכתי בריאות ביטוח חוק הפעלת לפני ראשית, ♦
 היתה חולים קופת כל שלפיהן התקנות למרות הילד, לצורכי בהתאם התפתחותיים( לרופאים )בעיקר
 השעות סך לעומת בפועל המסופקות הטיפול שעות סך בחינת על מקשה זו עובדה לנהוג. אמורה

 על־ידי המסופקים השירותים בהיקף השינוי בחינת על מקשה היא בעיקר ;החוק החלת לפני שסופקו
 של מסוימות לקבוצות הניתנות הטיפול שעות בסך שינוי חל האם לבחון קשה כן, כמו קופה. כל

המפתח. אנשי של תפיסתם על־פי השינויים את נציג לכן, ילדים.
 בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות המתחוללים השינויים שרואיינו, המפתח אנשי כל לדברי שנית, ♦

 החוק הפעלת אחרי מועד לאיזה לציין חשוב אותם, בוחנים כאשר לכן, הדרגתיים. הם ממלכתי
 בהשוואה 1998 של השנייה במחצית למצב נתייחס זה, בדוח הפעלתו. לפני למצב ההשוואה מתייחסת

החוק. החלת לפני שהיה למצב
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המפתח. אנשי דיווח על־פי שינוי בהם שחל מרכזיים נושאים מספר נציג להלן

הזכאות לגיל ביהס מקצועי דעת שיקול לעומת לחוק היצמדות א.
 גיל מבחינת החוק שקבע לסל וגוברת הולכת היצמדות נראית החוק, החלת מאז הזמן שעובר ככל

 קודם קיימת שהיתה המדיניות את משמעותי באופן החולים קופות שינו לא החלתו, לאחר מיד הזכאות.
 הרחיבה כללית חולים קופת למשל, למבוטחים. ההטבות לשיפור הובילה אף הקופות בין התחרות לכן.
 בחוק. שנקבע כפי שש לגיל עד במקום שמונה, לגיל עד סומטית אינה שנכותם לילדים השירות מתן את

 חולים בקופת לדוגמה, שש. לגיל השירות מתן סיום את צמצמו הקופות וכל בשירותים פיחות יש כיום,
שש. לגיל ירד 1998 ובסוף לשבע משמונה הזכאות סיום גיל 1997 בינואר ירד לאומית

הטיפולים למספד ביחס מקצועי דעת שיקול לעומת לחוק היצמדות ב.
 ניתנו והם נכויות, עם לילדים שניתנו הטיפולים מספר הוגבלו לא החולים קופות בכל החוק, החלת לפני

 גיל עד בילדים הטיפולים מספר הוגבל ומאוחדת מכבי החולים בקופות כיום, מקצועי. דעת שיקול על־פי
 נותר המצב ולאומית כללית החולים בקופות בהתאמה(. בשבוע, ארבעה ועד בשבוע שלושה )עד שלוש
 אינה שנכותם 6-3 בני ילדים לגבי מוגבל. אינו זה בגיל לילדים הניתנים הטיפולים ומספר שינוי ללא

 בין שונה הטיפולים מספר פירוש כי )אם בחוק הקבועה טיפולים 18 של להגבלה נצמדים סומטית,
 הטיפולים מספר את מגבילה מכבי חולים קופת סומטיות, נכויות עם ילדים לגבי (.5 לוח ראה ־ הקופות

החוק. החלת לפני שהיה למצב יחסית שינוי חל לא הקופות בשאר ואילו המקצועות, לכל בשנה 18ל־

חטיפול לסוג ביחס מקצועי דעת שיקול לעומת לחוק חיצמדות ג.
 במכונים שניתנו הטיפולים בסוגי גמישות יותר היתה ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת לפני

 פיתוח כגון: שירותים, ניתנו הבריאות משרד על-ידי המופעלים מהמכונים בחלק הילד. להתפתחות
 לטיפולים היצמדות ישנה כיום וכדומה(. תנועה )מוסיקה, באומנויות וטיפולים לעיוורים ראייה שרידי

 מהמכונים בחלק ניתנו בעבר לכך, בנוסף תקשורת. וקלינאות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, ־ בחוק שהוגדרו
 אלה שירותים לגננות. והדרכה הילדים לומדים שבהם בגנים ביקורים כגון שירותים הילד להתפתחות

ההורים. על־ידי ממומן השירות שבהם מקרים למעט כליל, הופסקו

חחתפתחותייט השירותים הספקת בדרכי שינויים ד.
 לקבלת קשות, מוגבלויות בעלי ילדים ובמיוחד מהילדים, רבים החולים קופות היפנו החוק, החלת לפני

 הקימו ולאומית מכבי מאוחדת, החולים קופות החוק, החלת לאחר הבריאות. משרד של במכונים טיפול
 חולים קופת לארבעה, משניים מכוניה את הכפילה מאוחדת חולים קופת :משלהן נוספים מכונים לעצמן
 להתפתחות יחידות פתחה לאומית חולים וקופת הילד להתפתחות קטנות יחידות שתי הוסיפה מכבי
 לטיפול ילדים ופחות פחות מפנות הקופות החדשים, המכונים הקמת עם כלל. קיימות היו שלא הילד

 משרד של במכונים טיפול המקבלים הילדים מספר פחת מכך, כתוצאה לקופה. שמחוץ במכונים
הבריאות.

המיוחד החינוך במסגרות הנמצאים לילדים טיפולים במימון שינויים ה.
 בגנים פרה־רפואיים לטיפולים זכאים חריגים ילדים ,21-3 גילאי ילדים על החל מיוחד, חינוך חוק על-פי

 לשירותים זכאות כפל ישנו לכאורה, רגילים. ספר בבתי מיוחדות ובכיתות מיוחדים ספר בבתי מיוחדים,
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 סומטית. נכות עם ומעלה שש בני ולילדים המיוחד החינוך במסגרות הלומדים 6־3 לגילאי פרה־רפואיים
 חינוך חוק מטעם והן ממלכתי בריאות ביטוח חוק מטעם הן פרה-רפואיים לשירותים זכאים אלה ילדים

 שניתנו הפרה־רפואיים הטיפולים במימון להשתתף מהקופות בחלק נהגו האחרון, הקיץ עד מיוחד.
 הטיפולים. מספר הגבלת ללא מיוחדים, בגנים הלומדים ולעיוורים לאוטיסטים פיזית, נכות עם לילדים

 או הצהרים אחר טיפולים של השלמות החולים מקופות בחלק לפעמים ניתנו החוק, יישום לפני כן, כמו
 חינוך חוק תחת פרה-רפואיים טיפולים שמתן מאחר המיוחד. החינוך לילדי הקיץ בחופשת טיפולים

 לילדי אלה טיפולים לממן החולים קופות הפסיקו )תשנ״ט(, השנה מלא באופן מיושם להיות אמור מיוחד
לממנם. להמשיך צריכות היו שהקופות סבורים החינוך במשרד לעיל, כאמור המיוחד. החינוך

משלימים ביטוחים באמצעות הכיסוי הרחבת ו.
 גיל את מרחיבים אלה ביטוחים התפתחותיים. שירותים המשלימים בביטוחים כללו החולים קופות כל

 מספר את מגדילים הם כן, כמו בחוק. הקבוע שש גיל לעומת תשע, ואפילו שמונה שבע, לגיל הזכאות
 טיפולים 20 של בעלות משתתפות ולאומית כללית החולים קופות :בחוק שנקבע למה מעבר הטיפולים

 מאוחדת חולים וקופת בשנה נוספים טיפולים 30 של בעלות משתתפת מכבי חולים קופת בשנה, נוספים
 לשלם נדרשים כלל בדרך ההורים זאת, עם (.1996 וברמלי, )גרוס הטיפולים מספר את מגבילה אינה

 במסגרת הניתן השירותים בסל הכלולים טיפולים לגבי מהם הנדרשת מזו הגבוהה עצמית השתתפות
החוק.

התפתחות■■□ ליקויים עם ילדים של צרכים אי-כיסוי 3.4
 ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת לאחר מידה, באיזו לבחון היא המחקר של העיקריות המטרות אחת

 פיזיים ליקויים למידה/התנהגות, )ליקויי התפתחותיים ליקויים עם ילדים של לצרכים היענות קיימת
 להם זקוק שהילד הטיפוליס/השירותים מהם היתה נשאלו שההורים השאלות אחת חושים(. וליקויי

 הולם כיסוי מקבלים שאינם ילדים שיעורי מוצגים 6 בלוח מהם. מספיק מקבל אינו או כלל מקבלם ואינו
 - )״נזקקים״ לשירותים הנזקקים התפתחותיים ליקויים עם ילדים בקרב זו, שאלה על־פי לצורכיהם

מספיק(. מקבלים אינם או מקבלים אינם אך אותו שצריכים וילדים השירות את המקבלים ילדים

 כיסוי אין לשירותים הנזקקים התפתחותיים ליקויים עם מהילדים 49%ל- מהלוח, לראות שניתן כפי
 מחסור על דיווחו (52%) סוציאלי פסיכולוג/עובד לשירותי הנזקקים ילדים של מההורים כמחצית הולם.

 ביחידות כי ציין מהם אחד לדוגמה, המפתח, אנשי מריאיון גם עלתה זו נקודה אלה. בשירותים
 אין האחרות( בקופות הילד להתפתחות למכונים )מקביל לאומית חולים קופת של ההתפתחותיות

 האחרים שבמכונים מכיוון חיצוני ספק על־ידי למבוטחים ניתן לא זה שירות זאת, למרות פסיכולוגים.
 מספק הסל כל בקניית מעוניינת אינה הקופה ואילו כולו, השירותים מסל בנפרד אותו לתת מסרבים
חיצוני.

 מחסור קיים הפרה-רפואיים הטיפולים ובתחום החינוכיים השירותים בתחום גם כי לראות ניתן 6 מלוח
 הרפואיים הטיפולים בתחום זאת, לעומת בהתאמה(. אלה, לשירותים מהנזקקים 43% ו־ 47%) במענים
 15%) יחסית נמוך בשירותים מחסור על שדיווחו התפתחותיות בעיות עם לילדים ההורים של השיעור

אלה(. לטיפולים מהנזקקים
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)באחוזים( גיל ולפי שירות סוג לפי ההורים, דיווח על-פי
אותם מקבלים שאינם אלה ומתוכם לשירותים** הנזקקים התפתחותיים* ליקויים עם ילדים :6 לוח

18-13 גילאי
(N=64)

12-7 גילאי
(N=93)

6-1 גילאי
(N=36)

סה״כ
(N=193) השירות סוג

כלשהם*** שירותים א.
70 89 94 84 נזקקים -

מקבלים לא מתוכם -
45 57 41 49 מספיק( מקבלים לא )או

פטיכולוג/עו״ט שירותי ב.
20 37 31 30 -נזקקים

מקבלים לא -מתוכם
38 59 45 52 מספיק( מקבלים לא )או

חינוכיים שירותים ג.
45 55 22 46 -נזקקים

מקבלים לא -מתוכם
28 55 100 47 מספיק( מקבלים לא )או

פרה-רפואיים טיפולים ד.
16 40 64 36 -נזקקים

מקבלים לא -מתוכם
50 54 4 43 מספיק( מקבלים לא )או

רפואיים טיפולים ה.
27 33 64 37 -נזקקים

מקבלים לא -מתוכם
24 19 4 15 מספיק( מקבלים לא )או

 חושים וליקויי פיזיים ליקויים ,למידה/התנהגות ליקויי = התפתחותיים ליקויים *
מקבלים ואינם צריכים + מקבלים = לשירותים נזקקים **

אחד. משירות ליותר להזדקק יכול התפתחותי ליקוי עם ילד ***

 גבוה (12־7) יסודי ספר בית בגיל צרכים אי־כיסוי של השיעור כי נמצא (,6 )לוח ההורים דיווחי על־פי
 תואמים ההורים דיווחי בהתאמה(. ,41% לעומת 57%) הרך בגיל השיעור מאשר (P<0.1) מובהק באופן

 לא צרכים של בעיה על מצביעים המנהלים הוזכר, שכבר כפי הילד. להתפתחות המכונים מנהלי דברי את
 מצד רגילים. ספר בבתי לומדים ואשר סומטית אינה שנכותם ומעלה, שש בני ילדים בקרב מסופקים

 שירותים לקבלת הזכאות גיל את שעברו בגלל במכון טיפול לקבל מפסיקים אלה ילדים אחד,
 אלה שירותים מקבלים אינם הם אחר, מצד ממלכתי. בריאות ביטוח חוק במסגרת התפתחותיים

המיוחד. החינוך במסגרת לומדים אינם שהם מאחר החינוך ממערכת

 זכאי נמצא לא הילד כלומר מימון, בעיית היא ההורים על-ידי הוזכרה אשר לאי-כיסוי העיקרית הסיבה
 מקבל אינו הילד ולכן מדי, גבוה מהמשפחה הנדרש ההשתתפות ששיעור או ציבורי, במימון לשירות

 בלתי צרכים בעלי התפתחותיים ליקויים עם ילדים מהורי אחוזים ושניים שמונים לצרכיו. מתאים מענה
 חינוכיים פרה־רפואיים, רפואיים, שירותים מספיק מקבלים לא או כלל מקבלים )לא כלשהם מסופקים

 את שתיתן מתאימה מסגרת אי-קיום היו: שעלו נוספות סיבות (.7 )לוח זו סיבה ציינו פסיכולוגיים( או
השירות את להשיג כדי לפנות לאן מידע וחוסר (16%) בכלל בארץ או הילד של מגוריו בסביבת השירות

t .(10%)
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מסופקים*( בלתי צרכים בעלי הילדים מתוךסך
)באחוזים, החורים ריווח על-פי התפתחותיים ליקויים עם ילדים צורכי של לאי-כיסוי סיבות :7 לוח

הילדים אחוז
(N=71) לאי־כיסוי** סיבה

82 מימון בעיית
16 בסביבה מתאימה מסגרת אי־קיום
10 מידע חוסר

 פסיכולוגיים או חינוכיים פרה־רפואיים, רפואיים, שירותים מספיק מקבלים אינם או כלל מקבלים אינם *
אחת. מסיבה יותר להיות יכולה “

 להפסקת בנוסף מפתח. אנשי עם הראיונות במסגרת גם בהרחבה נבדק צרכים אי-כיסוי של הנושא
 קבוצות מספר על הצביעו הם הוזכר, כבר אשר סומטיות, שאינן נכויות עם שש גיל מעל לילדים טיפולים
: (8 )לוח צורכיהם על מספק מענה מקבלים שאינם ילדים של נוספות

 שש, גיל עד לרוב שירותים מספקים הילד להתפתחות שהמכונים מאחר :שש לגיל המתקרבים ילדים ♦
 ממערכת כלל טיפולים לקבל שלא עלולים זה לגיל קרוב אותרה ההתפתחותית שבעייתם ילדים

הבריאות.

הילד* להתפתחות המכונים על-ידי לצרכים הולם כיסוי מקבלות שאינן ילדים קבוצות :8 לוח
הקבוצות ארגונית השתייכות לפי מכונים

ערבים מצוקה, ממשפחות ילדים הבריאות משרד
ערבים שלוש, לגיל מתחת ילדים הבריאות משרד
מצוקה ממשפחות ילדים הבריאות משרד
גבוהה סוציו-אקונומית ברמה ממשפחות ילדים הבריאות משרד
שלוש לגיל מתחת ילדים מצוקה, ממשפחות ילדים הבריאות משרד
וחרדים ערבים כללית חולים קופת
שלוש גיל מעל ובדואים חרדים חדשים, עולים למידה, ליקויי עם ילדים כללית חולים קופת
וערבים חרדים מצוקה, משכונות ילדים כללית חולים קופת
וחרדים ערבים כללית חולים קופת
מאתיופיה ועולים העמים מחבר עולים כללית חולים קופת
וחרדים ערבים ,8-6 גילאי משלים ביטוח ללא ילדים מכבי חולים קופת
ומעלה שש לגיל הקרובים ילדים מכבי חולים קופת
ערבים מכבי חולים קופת

ידוע לא מכבי חולים קופת
בעיה אין מאוחדת חולים קופת

קשות נכויות עם ילדים מאוחדת חולים קופת
הילד להתפתחות המכונים מנהלי עם ראיונות :המידע מקור *

 של בעיה קיימת אלה בקבוצות מצוקה: ממשפחות וילדים חדשים עולים הערבי, מהמגזר ילדים ♦
 מודעות וחוסר ידע חוסר הוא לכך הגורם המכונים, מנהלי לטענת השירותים. על־ידי תת־כיסוי
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 די אין למכונים מדי. ומאוחר מדי מועט לאיתור המביא אלה, אוכלוסיות בקרב התפתחותיות לבעיות
 הבאתן את היוזם אחר גורם ובהיעדר אלה, משפחות של אקטיבי באיתור להשקיע כדי אדם כוח

 נוצרים מאותרים, חדשים ועולים ערבים ילדים כאשר לכך, בנוסף מענה. ללא נותרות הן לטיפול,
 רוסית ערבית, הדוברים מטפלים מעסיקים מהמכונים מעטים רק אך מנטליות, ושל שפה של פערים

 אוכלוסיות עם קשר לפתח כיצד ידע חוסר יש במכונים, הצוותים בקרב כן, כמו אמהרית. או
 בקרב המכונים בשירותי השימוש את להגביר שכדי ציינו מהמנהלים חלק חרדים. כגון מסוימות,
 את ויסבירו אלה במרכזים השימוש את שיעודדו רבנים עם קשר ליצור יש החרדית, הקהילה

חשיבותם.

 בשירותים מחסור קיים מסוימים באזורים מסוימים: גאוגרפיים באזורים הגרים ילדים ♦
 גאוגרפי שטח מכסים הילד להתפתחות מהמכונים חלק נגישים. אינם שהשירותים או התפתחותיים

 מקשה, זו עובדה משרתים. שהם מהיישובים מחלק רב במרחק נמצאים הם מכך, כתוצאה רחב.
 פרה-רפואיים מטפלים לגייס קשה כן, כמו בשירותים. להשתמש מהמשפחות מונעת, אף ולפעמים
 מהמרכז. הריחוק בגין כלכלי פיצוי להם מובטח כאשר גם מרוחקים, באזורים לעבוד המוכנים
 שירותיו את מציע אינו זה באזור שירותים הנותן המכון הנגב, באזור אדם בכוח מחסור עקב לדוגמה,
 בעיקר מופנים הקיימים המשאבים קל. התפתחותי איחור בעלי ולילדים למידה ליקויי עם לילדים
בעיות. ריבוי עם ולילדים שכלי מפיגור הסובלים לילדים קשות, פיזיות מנכויות הסובלים לילדים

 :לימודיהם במהלך ניתוחים ועוברים המיוחד בחינוך הלומדים פיזיות, מנכויות הסובלים ילדים ♦
 שיקומיים לטיפולים קרובות לעתים זקוקים הם החולים, מבית משתחררים אלה ילדים כאשר

 משרד של במסגרות להינתן צריכים אלה שטיפולים טוענות החולים קופות שעברו. הניתוח בעקבות
 לימודיים לצרכים מיועדים במסגרותיו הניתנים הטיפולים כי טוענים החינוך במשרד כנגד, החינוך.

 מכך, כתוצאה הניתוחי. מהתהליך הנובעים הדחופים לטיפולים להיערך יכולת לו אין וכי שוטפים,
זה. קריטי בשלב צורכיהם את אלה לילדים שיספק מי אין

בהם ובשימוש שירותים בהשגת קשיים 3.5
 על ועומס צרכים אי־כיסוי :עיקריים תחומים בשני השלכות בהם ובשימוש שירותים בהשגת לקשיים

 החלת שלאחר בתקופה היקפם ומהו הקשיים מהם לבדוק היא המחקר ממטרות אחת לכן, המשפחות.
 מידע לאסוף הוחלט זה בנושא האפשר ככל כוללנית תמונה לקבל כדי ממלכתי. בריאות ביטוח חוק

 משני ממצאים במשולב יוצגו זה, בחלק השונים. בשירותים מפתח מאנשי והן מההורים הן זה בנושא
 ובהשגת טיפולים בקבלת קשיים - ובהמשך אבחנות, בהשגת קשיים יוצגו תחילה אלה. מידע מקורות

אביזרים.

אבחנות ובהשגת באיתור קשיים א.
 שהיו מאחר הילד. של בעיה כל לגבי האבחנה את להשיג בקושי נתקלו האם נשאלו שרואיינו ההורים

 לכן, ילדים(. 232ל־ אבחנות 328) הילדים מספר על האבחנות מספר עלה אחת, מאבחנה יותר עם ילדים
ההורים. על-ידי שדווחו האבחנות סך מתוך הם שיוצגו השונים הקשיים שיעורי
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:בעיות סוגי שלושה בין הבחנו הנתונים בניתוח
;ברור באופן ולהגדירה המחלה מהי לאבחן מקושי הנובעות בעיות .1
־ ;אבחנה לקבלת ממושכת מהמתנה הנובעות בעיות .2

 של מימון מקשיי הנובעות בעיות או אבחנה לקבל הילד בזכאות המערכת מאי־הכרת הנובעות בעיות
פרטי. אבחון

 כרוניות מחלות של אבחנות לגבי לחוד נעשה הניתוח אלה. בעיות סוגי של השכיחויות מוצגות 9 בלוח
 התנהגות/למידה, ליקויי כוללים: התפתחותיים ליקויים התפתחותיים. ליקויים של אבחנות ולגבי

(.2 נספח ראה סוגים, לפי הליקויים )לרשימת חושיים וליקויים פיזיים ליקויים

 הקושי האבחנות. מן כשליש לגבי כלשהי בבעיה נתקלו כי דיווחו ההורים ,9 מלוח לראות שניתן כפי
 או הילד סובל שממנה הבעיה קביעת הוא כרוניות מחלות של אבחנות לגבי העלו שההורים העיקרי

 הבעיה מה "להבין הבעיה", מהי לאתר היה "קשה :כך זאת ניסחו ההורים מהאבחנות(. 27%) הגדרתה
 של אבחנות לגבי גם וכדומה. המחלה" מהי ברור היה "לא הבעיה", את להגדיר "כיצד הילד", של

(.14%) יותר נמוך היה השיעור כי אם זה, קושי על דווח התפתחותיים ליקויים

תאבחנה סוג לפי מיוחדים, צרכים עם לילדים הורים דיווח על־פי אבחנות בהשגת קשיים :9 לוח
האבחנות*( סך מתוך )באחוזים,

 ליקויים של אבחנות
התפתחותיים**

(N=276)
כרוניות מחלות של אבחנות

(N=52) הקושי סוג
34 37 כלשהו*** קושי

14 27 האבחנה מהי לקבוע קושי
13 17 המתנה בעיית
13 2 אי־זכאות מימון/ בעיית

ילדים(. 232 ל- אבחנות 328) אחת מאבחנה יותר עם ילדים יש *
 (.2 בנספח )פירוט חושיים ליקויים ושל פיזיים ליקויים של התנהגות/למידה, ליקויי של אבחנות **

לאבחנה אחד קושי מסוג יותר ייתכן ***

 התפתחותיים ליקויים של אבחנות לגבי והן (17%) מחלות של אבחנות לגבי הן דווחו המתנה בעיות
 מומחים אצל תור לקבוע בקושי זמן, בבזבוז סחבת, של בבעיות נתקלו הם ההורים, דברי על־פי (.13%)

.,וכד

 ההורים ולכן אותו, לממן או לאבחון להפנות סירבו במערכת כי לטענות מתייחס קשיים של נוסף סוג
 "בבית הילד", של מהבעיה התעלמו הספר "בבית :ההורים בלשון פרטי. באופן האבחנה את לממן נאלצו
 באבחנה להשתמש "נאלצנו בבעיה", הכירו לא הבריאות "במערכת דבר", שום אין שלילד אמרו הספר

 כמעט זאת, לעומת (.13%) התפתחותיים ליקויים של אבחנות לגבי דווח זה קושי סוג וכדומה. פרטית״
(.2%) כרוניות מחלות של אבחנות לגבי דווח שלא
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 היכולות נכויות, עם ילדים באיתור השירותים במערכת בעיות מספר עולות מפתח אנשי עם מראיונות
:אבחנות להשיג ההורים של מהקשיים חלק להסביר

 בעיות באיתור מיומנות וחוסר מודעות חוסר המאמרים: הגורמים של בלמי-מספקת הדרכה ♦
 סוציאליים עובדים גננות, משפחה, רופאי המשפחה, לבריאות תחנות :כמו גופים, בקרב התפתחותיות

 מפגינות ובגנים יום במעונות מטפלות הידע, לחוסר מעבר לאתר. ביכולתם פוגעת רווחה, בלשכות
 המרה, הבשורה כשליחי לשמש מפחדות שהן מכיוון זאת, המאתרות. תפקיד את למלא רצון חוסר
האיתור. תהליך את לשפר יכולה אלה גורמים של מתאימה הדרכה ההורים. עם בקשריהן לפגוע ובכך

 של מהמנהלים חלק בקהילה: כמאמרים הילד להתפתחות המכונים של בלתי-מספקת פעילות ♦
 בתוך באיתור יותר ופעילים מעורבים להיות צריכים הילד להתפתחות שהמכונים סבורים המכונים

 לכך דוגמה המעורבות. להגברת תכניות כבר מופעלות מהמכונים בחלק למעשה חלב. ובטיפות הגנים
המשפחה. לבריאות בתחנות הילד להתפתחות המכון מטעם התפתחותית אחות העסקת היא,

 בריאות ביטוח חוק החלת מאז המשפחה: לבריאות התחנות לשירותי אגרה גביית על הקפדה ♦
 קיימת היתה זו אגרה המשפחה. לבריאות התחנות לשירותי אגרה גביית על מאוד מקפידים ממלכתי

 לשלם מבלי השירות את לקבל יכלו נזקקות ומשפחות גבייתה, על פחות הקפידו אולם החוק, לפני גם
 בעיות עם ילדים איתור ובכללו השירות, את מקבלים שאינם הורים כיום ישנם מכך, כתוצאה עבורו.

הילד. להתפתחות במכונים טיפול לקבלת והפנייתם התפתחותיות
 הפסיכולוגי השירות כיום :הרגיל החינוך במסגרת הפסיכולוגי השירות של יחסית מאוחרת מעורבות ♦

 לגנים הפסיכולוגי השירות של הפעילות את להרחיב צורך יש בלבד. חובה גן מגיל הרגיל בחינוך פועל
 ומדריך בסיכון ילדים של מאתר גורם ישמש שהוא כך חמש, לגיל מתחת ילדים נמצאים שבהם
לגננות.

 :החולים לקופות המשפחה לבריאות מהתחנות חלק השתייכות בשל אינטרסים ניגוד של אפשרות ♦
 בין אינטרסים ניגוד להיווצר עלול מסוימת, חולים לקופת משתייכת המשפחה לבריאות תחנה כאשר
 השייכים בילדים המשאבים את להשקיע הרצון לבין הילדים כלל בקרב באיתור להשקיע הרצון
התחנה. את המפעילה החולים לקופת

טיפולים בקבלת קשיים ב.
 בשירותים מחסור מימון, בעיות על הצביעו התפתחותיים ליקויים עם לילדים הורים כי הוזכר כבר

 לאי־קבלת הגורמים לקשיים בנוסף (.7 )לוח ילדיהם צורכי לאי-כיסוי כסיבות מידע וחוסר מתאימים
 תמונה לקבל כדי כיום. מקבל שהילד טיפולים לגבי נתקלו שבהם קשיים על גם ההורים נשאלו טיפולים

 הקשיים גם השיעורים בחישוב בחשבון הובאו נתקלים, הורים שבהם השונים הקשיים היקף על כוללת
 כל לגבי חושבו השיעורים מקבל• שהילד טיפולים לגבי שדווחו קשיים וגם טיפול לאי-קבלת שהביאו
 ואינם לטיפולים שנזקקים ואלה 'טיפולים שמקבלים )אלה לטיפולים נזקקים אשר במדגם הילדים

 טיפולים ולגבי רפואיים טיפולים לגבי בנפרד נעשה הנתונים ניתוח אותם(. מקבלים
 שירותי באומנויות, טיפולים בדיבור, ריפוי בעיסוק, ריפוי )פיזיותרפיה, התפתחותיים־שיקומיים

סוציאלי(. עובד ושירותי פסיכולוג
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:קשיים סוגי שלושה בין הבחנו הנתונים בניתוח
 פרטי באופן הטיפולים לממן נאלצים וההורים לטיפולים כזכאי הוכר לא שהילד מכך הנובעים קשיים .1

;העצמית ההשתתפות במימון וקשיים עליהם, לוותר או
 התרוצצויות, :כמו ולטיפולים, לשירותים הגישה על המקשים שונים ממכשולים הנובעים קשיים .2

;ותחבורה מרחק קשיי נוחות, לא קבלה שעות מידע, חוסר
בשירותים. למחסור הקשורים קשיים .3

 הטיפול סוג לפי מיוחדים, צרכים עם לילדים הורים דיווח על-פי טיפולים בקבלת קשיים :10 לוח
 לטיפולים*( הגזקקים הילדים סן מתוך )באחוזים,

טיפולים טיפולים
** התפתחותיים־שיקומיים רפואיים

(N=90) (N=101) הקושי סוג
50 43 " כלשהו קושי

34 18 מימון/אי־זכאות בעיית
17 18 ** לשירותים הגישה את המקשים מכשולים
12 14 ״*״ בשירותים למחסור הקשורות בעיות

הסוגים. משני לטיפולים להזדקק יכול ילד מקבלים. ולא צריכים + מקבלים = לטיפולים נזקקים *
 שירותי באומנויות, טיפולים בדיבור, ריפוי בעיסוק, ׳ריפוי פיזיותרפיה, :נכללו התפתחותייס-שיקומיים בטיפולים **

סוציאלי. עובד ושירותי פסיכולוג
אחד. קושי מסוג יותר ייתכן *
נוחות לא קבלה שעות ומרחק, תחבורה קשיי התרוצצויות, מאבקים, מידע, חוסר :כולל *

טובים מקצוע אנשי למצוא קושי מתאימות, טיפול מסגרות חוסר ממושכת, המתנה :כולל ״״״

 לפחות אחד קושי על כלומר כלשהו, קושי על דיווחו ההורים למחצית קרוב ,10 מלוח לראות שניתן כפי
 של הבעיה בעיקר דווחה התפתחותיים־שיקומיים, לטיפולים הזקוקים ילדים לגבי טיפולים. בקבלת

 ההורים על־ידי הוזכרה זו בעיה (.34%) העצמית ההשתתפות במימון בעיה או הטיפול לקבלת אי-זכאות
 כך על טענות נכללו בעיות של זו בקטגוריה (.18%) יותר נמוך בשיעור אך רפואיים, טיפולים לגבי גם

 זכאי לא שהילד מספיק, משתתפת לא או במימון משתתפת לא החולים, קופת כגון הציבורית, שהמערכת
 נלוות, כספיות הוצאות יש ושלהורים פרטי, באופן הטיפול את מממנים שההורים הטיפול, את לקבל

לבית. מחוץ ולינה חנייה :כגון

 לבעיית התייחסו והמחוזיים, הארציים ההתפתחותיים והרופאים הרווחה ממערכת מפתח אנשי גם
 הקופות של הגרוע הכלכלי מצבן בגלל לדבריהם, הטיפולים. במימון המשפחות של העצמית ההשתתפות

 לשאת מסוגלים שאינם להורים לסייע יכולת פחות להן יש ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת לאחר
 מילד יותר עם משפחות ובמיוחד יכולת, מעוטות משפחות מכך, כתוצאה העצמית. ההשתתפות בנטל
מהטיפול. נושרות מוגבלות, עם אחד

 מונעים אף או המקשים ומחסומים במכשולים היתקלות הוא עליו דיווחו שההורים נוסף קושי
 הגורם של קיומו על מידע חסר שלהורים טענות כלולות זו בקטגוריה לשירותים. הגישה את מהמשפחות

 הסכימה שזו עד החולים קופת עם מאבקים על טענות הטיפול, את לקבל כדי לפנות לאן או המטפל
 על נוחות, לא קבלה שעות על ותחבורה, מרחק בעיות על מיותרות, התרוצצויות על הטיפול, את לאשר
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 לראות שניתן כפי ועוד. לילדים גן וימי להורים עבודה ימי הפסד על מטפלים, עם פגישות בתיאום בעיות
 ,17%ו־ 18%) התפתחותיים טיפולים ולגבי רפואיים טיפולים לגבי דומה במידה עלתה זו בעיה ,10 מלוח

בהתאמה(.

 מכונים של מנהלים לדברי השירותים. נגישות של הבעיה עולה המפתח אנשי עם מהראיונות גם
 לקבל או להשיג כדי מיותר זמן ולבזבז להתרוצץ צריכים ההורים קרובות לעתים הילד, להתפתחות

 אחת. גג קורת תחת ניתנים אינם שהשירותים היא לטענתם, לכך, העיקריות הסיבות אחת שירותים.
 ישנם הרווחה, בתחום המפתח מאנשי אחד לדברי נרחב. גאוגרפי שטח על־פני מפוזרים הם כן, על יתר

 במכונים הניתנים פרה־רפואיים שירותים מנצלים שאינם פיגור, עם או פיזיות נכויות עם ילדים
 הקבלה שעות היא שצוינה נוספת בעיה וליווי. הסעות שירותי ללא ניתנים שהם מכיוון הילד, להתפתחות

 הפסד להורים וגורמים הבוקר בשעות הניתנים במכונים טיפולים למשל ולהוריו, לילד נוחות שאינן
עבודה. שעות

 שימוש המאפשר תנאי הוא לקבלתם לזכאות הקריטריונים ולגבי שירותים של קיומם לגבי ידע
 גישה שיאפשר מידע מספיק להם יש כי מרגישים הם האם נשאלו ההורים לכן, אלה. בשירותים
 (65%) התפתחותיים ליקויים עם לילדים מההורים שלישים כשני ,11 בלוח לראות שניתן כפי לשירותים.

 בקרב מובהק באופן יותר גבוה זה שיעור מצבו. עקב הילד זכויות לגבי מספיק יודעים אינם כי טענו
 ומאשר (56%) הגן בגיל לילדים הורים בקרב מאשר (73%) יסודי ספר בבית הלומדים לילדים הורים
 לפנות לאן יודעים שאינם אמרו מההורים כמחצית (.58%) על־יסודי ספר בית בגיל לילדים הורים בקרב

 בעיה שתתעורר במידה לפנות למי יודעים שאינם אמרו 41%ו־ וטיפולים שירותים על מידע לקבל כדי
 במידע חוסר של כללית לתחושה המתייחסים אלה, שיעורים כי לציין יש הילד. למצב הקשורה כלשהי
מידע. חוסר עקב שירותים להשיג בקושי בפועל נתקלו כי שדיווחו ההורים משיעור יותר הרבה גבוהים

)באחוזים( הילד גיל לפי התפתחותיים", ליקויים עם לילדים הורים דיווח פי על־ במידע חוסר :11 לוח
18־13 גילאי

(N=62)
12־7 גילאי

(N=92)
6־1 גילאי

(N=36)
הילדים כל

(N=190) החסר*" המידע סוג
58 73 56 65 לשירותים*** וזכאות הילד זכויות
48 58 47 53 שירותים על מידע לקבלת לפנות לאן

בעיה מתעוררת כאשר לפנות לאן
44 45 23 41 הילד למצב הקשורה

חושים וליקויי פיזיים ליקויים למידה/התנהגות, ליקויי = התפתחותיים ליקויים *
אחד. מידע מסוג ביותר חוסר על לדווח יכולים ההורים ״״

 10% של ברמה מובהק יסודי ספר בית גיל לבין הגן גיל בין ההבדל ״*״
5% של ברמה מובהק על־יסודי ספר בית גיל לבין יסודי ספר בית גיל בין ההבדל

 המנהלים, לדברי ההורים. טענות את מחזקים הילד להתפתחות המכונים מנהלי עם מראיונות ממצאים
 חוסר לקבלתם. ולקריטריונים ובקהילה חינוכיות במסגרות הקיימים לשירותים מודעים אינם ההורים
 ההורים המנהלות, אחת לדברי החלשות. האוכלוסיות בקרב במיוחד בולט אלה בתחומים המידע

 המידע את להעביר יש לדעתה, אותם. לדרוש ויודעים זכויותיהם מהם לעומק מבררים "החזקים"
ברור. באופן החלשות לשכבות
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 ממערכות לקבל זכאי שהוא ולעזרה הילד של למצבו הקשורים נושאים יש האם נשאלו ההורים
 ההורים ממחצית למעלה (.12 )לוח והסברים מידע יותר עליהם לקבל רוצים שהיו השונות, השירותים

 מרכזיים נושאים בשני להבחין ניתן מידע. לקבל רצון הביעו (53%) התפתחותיים ליקויים עם ילדים של
:מידע להם חסר כי מרגישים הם שבהם

 עם הילדים מהורי 44%) ובעתיד בהווה לקבל יכול שהילד ולטיפולים לשירותים הקשור מידע ♦
 מקורות לגבי הילד, זכויות לגבי ולייעוץ למידע בקשות כלולות זו בקטגוריה התפתחותיים(. ליקויים

 של כתובות לגבי במערכת, גורם כל של התפקיד לגבי השירותים, מערכת מבנה לגבי ציבוריים, מימון
וכדומה. בעתיד זכויותיו לגבי בעתיד, הילד את לשמש שיוכלו המסגרות לגבי ארגונים,

 ניסחו ההורים התפתחותיים(. ליקויים עם הילדים מהורי 31%) הילד של הליקוי או המחלה על מידע ♦
 השונים הטיפולים "כיצד בעתיד"; תתפתח המחלה "כיצד הבעיה"; על פרטים "יותר כך: זאת

 ;הילד״ מצב את לשפר יכולים ההורים ״איך ;לטפל״ יכולים ההורים ״איך ;הילד״ מצב על משפיעים
וכד׳. הילד" התנהגות עם להתמודד "איך

מידע יותר עליהם לקבל מעוניינים התפתחותיים* ליקויים עם לילדים שהורים נושאים :12 לוח
)באחוזים(

ההורים שיעור
(N=190) המידע

53 כלשהו** נושא

44 וטיפולים שירותים
31 הילד של הליקוי

 חושים וליקויי פיזיים ליקויים למידה/התנהגות, ליקויי = התפתחותיים ליקויים *
אחד. מידע מסוג ביותר מעוניינים להיות יכולים הורים “

 הקשורות בעיות על ההורים דיווחו לשירותים, גישה של ולבעיות ואי־זכאות מימון לבעיות בנוסף
 לאישור ארוכה המתנה על טענות נכללו זו בקטגוריה (.10 לוח ראה ־ 14%־12%) בשירותים למחסור
 המתאימות במסגרות מחסור על טובים, מקצוע אנשי להשיג קשיים על לטיפול, תור לקבלת או הטיפול

וכדומה. לילד

 לדבריהם, במכונים. שירותים לקבלת ההמתנה בעיית על הצביעו הילד להתפתחות מכונים מנהלי גם
 עם וטיפול. אבחון קבלת לצורך חודשים לשמונה חודש בין לעתים להמתין נאלצים והוריהם הילדים

 לוח להמתין. נדרשים אינם הללו ־ דחופים ל)קרים ולגבי תינוקות לגבי גמישות ישנה המכונים ברוב זאת,
 שניתן כפי המכונים. מנהלי דיווח על-פי השירות, סוג לפי השונים, במכונים ההמתנה זמני את מציג 13

 ההמתנה זמן מהמכונים 75%ב־ שונים. ולשירותים השונים במכונים שונה ההמתנה משך לראות,
 שלושה, אורך ההמתנה זמן מהמכונים ברבע אולם, ימים. חודש על עולה אינו רפואי־התפתחותי לאבחון
 לארבעה שבועיים בין לנוע יכולה פרה-רפואיים לטיפולים ההמתנה חודשים. שמונה אפילו או ארבעה,

 להמתנה הסיבות המכונים, של המנהלים דיווחי על-פי וחצי. שנה עד אפילו קיצוניים ובמקרים חודשים,
 אדם, כוח של לבעיות בנוסף תקשורת. קלינאות לגבי במיוחד חמורה הבעיה אדם. כוח מהיעדר נובעות



 לתורים הרב הביקוש עקב הצהרים, אחר בשעות או שישי בימי לטיפולים יותר ארוכה ^ההמתנה צוין
בשעוו^אלה.

אביזרים בהשגת קשיים ג.
 על-ידי כיום ממומנים מסייעים, ועזרים קולי פלט מכשיר גלגלים, כסאות כגון: רפואיים, אביזרים

 מספר מממן והרווחה העבודה משרד לכך, בנוסף לחוק. המצורפת לרשימה בהתאם הבריאות משרק
 בכפוף לפריט מפריט שונה אלה באביזרים המשרדים שני של ההשתתפות שיעור לעיוורים. אביזרים
 ועוד אביזרים יש מהם לכחמישית מיוחדים, צרכים עם ילדים של ההורים דיווח על־פי שונים. לנהלים

 מיוחדים צרכים בעלי הילדים מכלל כרבע הכול בסך כלומר, אותם. להם ואין אביזרים צריכים 5%
 להם שיש )אלה לאביזרים הנזקקים מהילדים שליש לגבי ,14 מלוח לראות שניתן כפי לאביזרים. נזקקים

 או האביזר לקבלת אי-זכאות בעיית על דיווחו ההורים להם(, ואין אביזרים שצריכים ואלה אביזרים
 הנזקקים מהילדים 11%) האביזר לקבלת עד ממושכת המתנה היו שעלו נוספות בעיות במימונו. בעיה

 ומטילות האביזר להשגת בדרך מכשול המהוות והתרוצצויות, מידע חוסר כמו בעיות וכן, לאביזרים(.
 אף דיווחו הרווחה ממערכת מפתח אנשי לאביזרים(. הנזקקים מהילדים 5%) ההורים על למיותר עומס

ואביזרים. תרופות במימון קשיים על הורים של תלונות על הם

)בחודשים(* משירות סוג לפי מילד, להתפתחות במכונים לשירותים המתנה זמני :13 לוח
 קלינאות
תקשורת פיזיותרפיה

 ריפוי
בעיסוק

 אבחון
פסיכולוגי

 רפואי אבחון
התפתחותי ־

 ארגונית השתקכות
המכון של

1 1 1 1 4־3 כללית חולים קופת
6־5 5־4 3 עד 4־3 2־1 כללית חולים קופת

2 עד 1.5 עד 8־6 1.5 עד 1 עד כללית וחולים קופת
3 שלושה שבועיים־ 2 3 3 כללית וחולים קופת

4־3 2 2 4 **5־4 הבריאות משרר
8 3 עד 4 8־3 8-3 הבריאות .משרד

6־2 0 *** 1.5 עד 1.5 עד הבריאות משרדי
3־1 0 3 עד 2 עד 3-1 הבריאות משרד

3-1 0 3־1 1עד 1 עד הבריאות משרד
18־12 3־1 3־1 שבועיים 2-1 הבריאות משרק

0 0 6 חודשים מס׳ 2........ מכבי חולים קופת
12-2 0 6 עד 0 0 מכבי חולים קופת

4 3־2 5־4 5-4 2 עד מכבי חולים קופת
3 0 2 2 עד 3-2 מכבי חולים קופת
1 עד 1 עד 2 עד 1 עד 1 עד מאוחדת חולים קופת
1 עד 1.5 4 3 1.5 מאוחדת חולים קופת

 המכונים מנהלי דיווחי על־פי *
 המתנה אין 3־0 בגיל **

השנה לחודשי בהתאם משתנה ***
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לאביזרים*( הנזקקים הילדים
סן מתוך )באחוזים, מיוחדים צרכים עם לילדים חורים דיווח על־פי אביזרים בהשגת קשיים :14 לוח

ההורים אחוז
(N=56) הקושי** סוג

36 מימון/אי-זכאות
11 ממושכת המתנה
5 והתרוצצויות מידע חוסר

 אותם להם ואין אביזרים צריכים + אביזרים להם יש = לאביזרים נזקקים *
אחד קושי מסוג יותר לציין יכלו ההורים “

החולים קופות משירות׳ רצון שביעות 3.6
 מערכת עם הדוק בקשר הנמצאות האוכלוסייה מקבוצות אחת את מהווים מיוחדים צרכים עם ילדים

 החלת לאחר החולים, קופות משירותי ההורים של הרצון שביעות על נתונים לקבל חשוב לכן, הבריאות.
הכללית. באוכלוסייה מקבילים לממצאים להשוותם מעניין כן, כמו ממלכתי. בריאות ביטוח חוק

 אוכלוסיות שלוש של ההתפלגויות 15 בלוח מוצגות החולים, מקופות הרצון שביעות בנושא לדיון כרקע
 60-22 גילאי כללית אוכלוסייה מיוחדים, צרכים עם לילדים הורים השונות: החולים קופות בין

 ועל הכללית האוכלוסייה על המידע )מקור .60־22 גילאי כרוניות במחלות נכיס/חולים ואוכלוסיית
 מבחינת האוכלוסיות שלוש בין מובהק הבדל אין (.1998 ושוורצמן, ברמלי גרוס, :בוגרים נכיס/חולים

 ביטוח חוק שהוחל מאז דהיינו ,1995 מתחילת כן, כמו (.15 )לוח השונות החולים קופות בין התפלגותן
 האוכלוסייה של לזה זהה שיעור לאחרת, אחת חולים מקופת עברו מההורים 8% ממלכתי, בריאות
 עם ילדים יש כאשר מסוימת לקופה לעבור נטייה על להצביע ניתן לא כלומר, .60-22 גילאי הכללית
במשפחה. מיוחדים צרכים

 ושל 60-22 גילאי הכללית האוכלוסייה של מיוחדים, צרכים עם ילדים הורי של התפלגויות :15 לוח
 חולים לקופות השתייכות לפי ,60-22 גילאי כרוניות כמחלות הנכים/חולים אוכלוסיית
 )באחוזים(

 נכים/ אוכלוסיית
 כרוניות במחלות חולים

*60-22 גילאי
גילאי כללית אוכלוסייה

60-22‘
 עם לילדים הורים

מיוחדים צרכים החולים קופת
233 958 232 מספר
100 100 100 אחוז
62 57 55 כללית
21 25 26 מכבי
9 10 11 מאוחדת
8 8 8 לאומית

1998 ושוורצמן, ברמלי גרוס, :המידע מקור *
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 בשירותי היבטים של משורה .מאוד מרוצים או מרוצים הם כי שאמרו ההורים שיעורי מוצגים 16 בלוח
 ברמלי )גרוס, 60־22 גילאי הכללית באוכלוסייה המקבילים השיעורים ולעומתם, החולים, קופות

(.1998 ושוורצמן,

 צרכים עם ילדים הורי בקרב יותר נמוכה הקופה משירותי כללי באופן הרצון שביעות כי עולה מהלוח
 ילדים שהורי מכך בעיקר נובע הדבר כי נראה (.90%) הכללית האוכלוסייה בקרב מאשר (84%) מיוחדים

 לעומת הכללית(. באוכלוסייה 78% לעומת 72%) וההתחייבויות ההפניות מתן מדרך מרוצים פחות אלה
 בשתי דומה נמצאה שלו ומהיחס הרפואי הצוות של המקצועית מהרמה הרצון שביעות זאת,

 בקרב יותר גבוהה אף המעבדות ומשירותי הפקידים מיחס האחיות, מיחס הרצון ושביעות האוכלוסיות,
מיוחדים. צרכים עם לילדים הורים

 של המקצועית הרמה כמו הטיפול, לאיכות הקשורים מהיבטים המרוצים שיעורי האוכלוסיות, בשתי
 לנגישות הקשורים מהיבטים המרוצים לשיעורי יחסית גבוהים הרפואי, הצוות של והיחס הרופאים
 הטיפול. לקבלת ההמתנה ומשך אליהם והפניות התחייבויות מתן דרך כמו מומחים, רופאים של וזמינות

 מומחים לשירותי נזקקים מיוחדים צרכים עם שילדים העובדה לאור מיוחדת משמעות אלה לממצאים
 אלה לשירותים ההמתנה ומשך וההתחייבויות הפניות השגת דרך כן ועל יחסית, רבה בתדירות

זו. לאוכלוסייה במיוחד רלוונטיים

 עם לילדים הורים בקרב החולים, קופות של שונים משירותים רצון שביעות :16 לוח
 או המרוצים )אחוז 60-22 גילאי הכללית האוכלוסייה ובקרב מיוחדים צרכים

 מאוד( מרוצים
כללית אוכלוסייה עם לילדים הורים

*60-22 גילאי מיוחדים צרכים
(N=923) (N=229) השירות סוג

90 84 כללי** באופן החולים קופת
90 96 האחיות** יחס
92 92 המשפחה רופא יחס
81 86 הפקידים** יחס
87 88 משפחה רופא של המקצועית הרמה
85 86 מומחים רופאים של המקצועית הרמה
80 87 מעבדות** שירותי
76 80 התרופות מבחר
78 72 והתחייבויות*** הפניות מתן דרך

# 60 64 מומחים לרופאים המתנה זמן
.1998 ושוורצמן, ברמלי גרוס הכללית: האוכלוסייה על הנתונים מקור *

.5% של ברמה מובהק ההבדל **
.10% של ברמה מובהק ההבדל *★*
)מתוך סביר היה מקצועי רופא אצל האחרון לביקור ההמתנה זמן כי המדווחים שיעור הוא כאן השיעור *

(N=336
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ודיו! סיכום .4

 בעיות עם לילדים שירותים סל נקבע ,1995 בינואר יושם אשר ממלכתי, בריאות ביטוח חוק במסגרת
 שהיתה ברמה לפחות שירותים לקבל זבותם את להבטיח היה אמור בחוק הסל עיגון התפתחותיות.

 על החולים קופות בין שהתחרות ציפו אף החוק מעצבי החוק. החלת לפני כללית חולים בקופת מקובלת
 אדווה, )מרכז בחוק הקבוע הסל לעומת השירותים וברמת בהיקף להעלאה תביא מבוטחים רכישת

 יש החוק. החלת לפני של לתקופה השוואה תוך בפועל, זה בתחום המצב את בודק הנוכחי המחקר (.1996
 מתייחסים הממצאים וכי יישומו בדרך שינויים חלים, ועדיין חלו, החוק, הפעלת ממועד כי לציין,
.1998 לסתיו

 שירותים החולים קופות סיפקו החוק החלת לאחר מיד במחקר, שרואיינו מפתח אנשי של לדבריהם
 הולכות הן המחוקק, לציפיות בניגוד הזמן, עם אולם בו. הקבוע הסל מן יותר גדול בהיקף התפתחותיים

 מצמצמת ופרשנות בחוק שנקבע לסל היצמדות :עיקריות צורות בשתי השירותים, היקף את ומצמצמות
ברור. אינו שניסוחן בחוק מסוימות לנקודות

:נושאים מספר לגבי נעשתה בחוק שנקבע לסל הקופות היצמדות המרואיינים, לדברי
 אינה שבעייתם שש מגיל לילדים התפתחותיים שירותים מתן סיום על .מקפידות החולים קופות ♦

 במקרה שש לגיל מעבר טיפולים החולים קופות מימנו החוק החלת לפני החוק. שקובע כפי סומטית,
הצורך.

 אינה שבעייתם 6-3 גילאי לילדים מממנות שהן הטיפולים, מספר את מגבילות החולים קופות ♦
 הקופות על־ידי שמומנו ההתפתחותיים הטיפולים מספר החוק, החלת לפני טיפולים. 18ל- סומטית,

מקצועי. דעת שיקול על־פי נקבע
 בחוק, שנקבעו לטיפולים ורק אך מממנות שהקופות הטיפולים סוגי את מגבילות החולים קופות ♦

 מהמכונים בחלק ניתנו החוק, החלת לפני בדיבור. וריפוי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, כלומר,
 הידרותרפיה לדוגמה, הקופות. במימון הצורך בעת ייחודיים פרה-רפואיים טיפולים הילד להתפתחות

באומנויות. וטיפולים עיוורים אצל ראייה שרידי פיתוח פיזיותרפיה, במקום במים( )טיפול

 למצב בניגוד התפתחותיות. בעיות עם ילדים של הצרכים כיסוי בתחום לבעיות גורמת לחוק ההיצמדות
 בריאות בחוק הקבוע לגיל עד אלה לילדים שירותים לתת כיום מקפידה הבריאות מערכת הקודם,

 במסגרות נמצא הילד אם החינוך. למערכת האחריות עוברת מכן, לאחר שש. גיל עד דהיינו ממלכתי,
 הנמצאים שש גיל מעל ילדים אולם המיוחד. החינוך חוק על-פי לשירותים זכאי הוא המיוחד החינוך

 הם אמנם, חוק. על-פי לשירותים זכאותם מבחינת הכיסאות" בין "נופלים הרגיל החינוך במסגרות
 עם לילדים טיפולים המקצה שילוב", שירותי "סל באמצעות החינוך ממשרד שירותים לקבל אמורים

 בחוק מעוגנת אינה זו זכאות אולם, (;1996 כ״ג, מנכ״ל, )חוזר הרגיל בחינוך המשולבים מוגבלויות
זו. אוכלוסייה של לצרכים בהשוואה מעטים המסופקים השירותים ובפועל
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 שש לגיל סומטיות שאינן נכויות עם לילדים הטיפול סיום גיל קביעת כי טענו שרואיינו מפתח אנשי
 של הצרכים את מכסות ואינן שרירותיות החלטות הן ,6־3 לגילאי 18ל- הטיפולים מספר והגבלת

 שכמחצית לכך, מביאות אלה שהגבלות ציינו הילד להתפתחות מכונים מנהלי למשל, זו. אוכלוסייה
 טיפול. להמשך זקוקים שהם אף ועל מטרותיו הושגו בטרם במכון הטיפול את מסיימים מהילדים
 המפתח אנשי רוב הטיפול. סיום גיל את ולהעלות בחוק הקיים הטיפולים מספר את להרחיב יש לדעתם,

 מהמנהלים שניים זאת, עם הטיפולים. מספר בקביעת מקצועי דעת לשיקול מקום להשאיר שיש סברו
 כאשר טיפול, המשך הדורשים הורים מול לעמוד להם מסייעת הטיפולים מספר על שההגבלה ציינו

להפסיקו. שיש סובר המקצועי הגורם

 בגיל ילדים של ההורים בדיווחי גם ביטוי לילדי באה שש גיל מעל ילדים של צרכים אי־כיסוי של הבעיה
 כך על התלוננו ממחציתם למעלה התפתחותיים. לשירותים נזקקים אשר (,12־7 )גילאי יסודי ספר בית

 במידה אותם מקבלים שאינם או בכלל להם זקוקים שהם השירותים את מקבלים אינם שהילדים
מספקת.

 אין לטענתה, המרואיינים. של עמדתם את מחזקת ממלכתי בריאות ביטוח לחוק לקבילות הנציבה עמדת
 לגופו, המקרה בנסיבות להתחשב מבלי שש, לגיל מגיע הילד כאשר גורף באופן טיפול להפסיק סביר זה

 טיפולים 18 לדעתה, כן, כמו הילד. התפתחות על להשפיע ניתן שעדיין קריטי בגיל שמדובר בפרט
 של האמיתיים הרפואיים הצרכים את משקפים ואינם מידה, קנה בכל סבירים אינם בחוק הקבועים

 לליקויי הוועדה מדוח גם עולות דומות מסקנות (.1998 קבילות, )נציב מבעיות הסובלים רבים ילדים
 ADD), וריכוז קשב הפרעות ללוקי הוועדה המלצות מסיכום וגם 1997ב־ הכנסת על־ידי שמונתה למידה

ADHD) מצא. יהושע דאז הבריאות שר על־ידי שמונתה

 מתן באמצעות טיפולים במימון חלקן את מקטינות החולים קופות בחוק, הקבוע לסל להיצמדות בנוסף
 נכללות נכויות אילו היא אלה מנקודות אחת ברור. לא שניסוחן בחוק נקודות לאותן מצמצמת פרשנות
 ללא רב־מקצועי לטיפול זכאים סומטיות בעיות עם ילדים החוק, על־פי סומטית. נכות של בהגדרה
 קופות כל מזאת, יתרה שש. גיל עד לטיפול זכאים סומטית שאינה בעיה עם ילדים ולעומתם, גיל, הגבלת

 מהמספר גבוה טיפולים מספר סומטית נכות עם לילדים לאשר נוטות מכבי, חולים קופת למעט החולים,
 השלכות סומטית נכות של ההגדרה תחת הנכללים לקביעת לכן, סומטית. אינה שנכותם לילדים המאושר
 ונכויות מוחי שיתוק כמו מהנכויות, חלק לגבי החולים. קופות ובעבור המבוטחים בעבור לכת מרחיקות

 פיגור, של שונים סוגים האם ברור לא אולם, סומטיות; נכויות שהן הקופות בין הסכמה ישנה פיזיות,
 נוטות הקופות בנושא, אי־בהירות שקיימת מאחר זו. הגדרה תחת נכללים באלה, וכיוצא חושים ליקויי

 מעל עיוורים ילדים של מצבם היא לכך בולטת דוגמה סומטיים. הנחשבים הליקויים טווח את לצמצם
 של בהגדרה כלולה איננה נכותם כי הבריאות ממערכת שירותים מקבלים אינם הם אחד, מצד :שש גיל

 חוק על־פי זכאים אינם ולכן (,80%מ- )יותר הרגיל בחינוך משולבים רובם שני, מצד סומטית; נכות
 הם מכך, כתוצאה המיוחד. החינוך במסגרות הנמצאים לילדים רק הניתנים החינוך, ממערכת לשירותים

 שירותי "סל באמצעות החינוך ממשרד הטיפול את לקבל אמורים הם לכאורה, מענה. ללא נותרים
הולמים. שירותים מקבלים אינם הם ובפועל בחוק מעוגנת אינה זו זכאות כאמור, אולם, שילוב".
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 לנכות הפרשנות את להרחיב מקום יש כי היתה זה במחקר מהמרואיינים רבים על־ידי שניתנה ההמלצה
 ממלכתי. בריאות ביטוח לחוק הקבילות נציבת של ההמלצה עם אחד בקנה עולה זו המלצה סומטית.
 הנכויות סוגי צמצום של לכיוון ברורה הגדרה של היעדרה את מנצלות . שהקופות מכיוון לדבריה,
 פתוחה אותה ולהשאיר סומטיות, נכויות של רשימה לקבוע יש סומטית, נכות של ההגדרה תחת הנכללים

(.1998 קבילות, )נציב בכך הצורך עולה כאשר להרחיבה יהיה שניתן כך

 במימונם. להשתתף מחויבת החולים קופת יאשר הטיפולים מספר לגבי היא בחוק נוספת אי-בהירות
 בכל בשנה טיפולים 18ל־ היא המחוקק כוונת האם ברור לא .6־3 לגילאי טיפולים 18 מוזכרים בחוק

 החולים קופות בין הבדלים קיימים בפועל, יחד. המקצועות בכל טיפולים 18ל- או פרה־רפואי מקצוע
 מאוחדת החולים קופות סומטית, אינה שנכותם ילדים לגבי אלה. לגילאים הניתן הטיפולים במספר

 את מפרשות וכללית מכבי החולים קופות ואילו מקצוע בכל טיפולים 18כ- החוק את מפרשות ולאומית
 של הדעת לשיקול מקום מותירה כללית חולים קופת כי אם יחד, המקצועות בכל טיפולים 18כ- החוק

 הקופות כל סומטיות, נכויות עם ילדים לגבי טיפולים. יותר לאשר להחליט יכול והוא המחוזי, הרופא
 המקצועות לכל בשנה טיפולים 18 עד המאשרת מכבי, חולים קופת למעט זו, להגבלה מתייחסות אינן
סומטיות. נכויות עם לילדים גם יחד

 נכות עם לילדים והורים שלוש לגיל מתחת לילדים הורים האם הוא, בחוק ברור שאינו נוסף נושא
 מציין החוק מקבלים. שילדיהם הטיפולים בעבור עצמית השתתפות לשלם אמורים שש גיל מעל סומטית
 גובות אינן ולאומית כללית החולים קופות בפועל, בלבד. 6־3 בני לילדים עצמית השתתפות במפורש

 השתתפות גובות ומאוחדת מכבי החולים קופות זאת, לעומת .6־3 בני שאינם מילדים עצמית השתתפות
 של אפשרות שקיימת היא זו גבייה של מההשלכות אחת מהמרואיינים, רבים לדברי אלה. מילדים גם

 להורים במיוחד מכשול מהווה העצמית ההשתתפות הגבוהה. עלותם עקב טיפולים באמצע ילדים נשירת
 החוק, החלת לפני מוגבלות. עם אחד מילד יותר בהן שיש ולמשפחות כלכליים קשיים עם ממשפחות

 הקשה הכלכלי מצבן עקב כיום, נזקקות. למשפחות לסייע בסמכותן שהיה חריגים ועדות הפעילו הקופות
סיוע. לבקשות נענות ואינן כמעט הן הקופות, של

 גרמה ־ המיוחד החינוך חוק ־ מיוחדים צרכים עם ילדים של לאוכלוסייה המתייחס נוסף חוק של החלתו
 זכאי המיוחד, החינוך של בגן הנמצא ילד האם השאלה סביב דעות חילוקי יש נוספת. לאי־בהירות

 לא כזה ילד כי טוענות החולים קופות ממלכתי. בריאות ביטוח חוק מתוקף התפתחותיים לשירותים
 להוסיף אמור אינו ממלכתי בריאות שחוק מכיוון החולים קופות במימון הילד התפתחות לשירותי זכאי

 הטיפולים וכי כפילות כאן אין כי טוענים החינוך במשרד זאת, לעומת לו. שקדמו החוקים על
 את מכסים ואינם הלימודיים בצרכים ממוקדים המיוחד החינוך במסגרת הניתנים ההתפתחותיים

 זכאי חינוכית במסגרת שירותים המקבל ילד לטענתם, לכן, הילד. של והשיקומיים הבריאותיים הצרכים
 מימנו החולים קופות בפועל, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק במסגרת גם התפתחותיים שירותים לקבל
 במימון משתתפות אינן הקופות כיום, המיוחד. החינוך של בגנים שניתנו התפתחותיים טיפולים בעבר

 אחר ובשעות הקיץ בחופשת המיוחד מהחינוך לילדים טיפולים משלימות אינן ואף כלל, אלה טיפולים
בעבר. מסוימים במקרים שעשו כפי הצהרים,
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 קבוצה קיימת החולים, קופות לבין החינוך משרד בין לטיפול האחריות לחלוקת באשר אי־הבהירות עקב
 המיוחד בחינוך הלומדים פיזיות נכויות עם ילדים - לצרכיה מענה מקבלת שאינה ילדים של נוספת

 לאחר שיקומיים לטיפולים נזקקים אלה ילדים לעתים הלימודים. בתקופת ניתוחים ועוברים
 הספר בבתי או בגנים להינתן צריכים שהטיפולים טוענות החולים קופות החולים. מבית שהשתחררו
 לימודיים לצרכים מיועדים במסגרותיו הניתנים הטיפולים החינוך, משרד לטענת ואילו המיוחדים.

 לילדים אין מכך, כתוצאה ניתוחי. מתהליך הנובעים דחופים לטיפולים להיערך יכולת לו ואין שוטפים,
זה. קריטי בשלב צורכיהם את שיספק מי אלה

 המכונים שבו למצב מביאה החינוך משרד לבין החולים קופות בין 6־3 בגילאי לטיפול האחריות חלוקת
 הלומדים קלות נכויות עם בילדים ברובם מטפלים שיקומית, רפואית בגישה הפועלים הילד, להתפתחות

 החינוך ממערכת התפתחותיים שירותים מקבלים קשות נכויות עם ילדים זאת, לעומת הרגיל. בחינוך
 ערוכה החינוכית המערכת האם השאלה עולה זו, חלוקה בעקבות חינוכית. בגישה הפועלת המיוחד,

 על־ידי הניתנים לטיפולים שני, מצד זקוקים. אלה שילדים והסיעודיים הרפואיים המענים כל את לספק
 הטבעית מסביבתו מנותק איננו הילד אחת, גג קורת תחת מרוכזים בהיותם יתרון יש החינוך מערכת

 חינוכיות מסגרות של מנהלים לכן, הרווחה. שירותי על-ידי או ההורים על־ידי הסעות בארגון צורך ואין
החינוכית. במסגרת להינתן צריכים אלה ששירותים סבורים מיוחדות

 כלשהם בקשיים נתקלו כי דיווחו התפתחותיים לטיפולים הנזקקים לילדים מההורים כמחצית
 התלוננו ההורים שירותים. למימון הקשורות בעיות על דיווחו אלה לילדים מההורים כשליש בקבלתם.

 לוותר אף או פרטי, באופן טיפולים לממן כך, עקב נאלצים, ושהם טיפול לקבל זכאי לא נמצא הילד כי
 החולים, קופות במימון התפתחותיים טיפולים לקבל זכאי הילד כאשר גם הטיפול. קבלת על כליל

 לעמוד להם שקשה הורים יש לטיפול. ש״ח 24-22 של בגובה ההורים של עצמית השתתפות נדרשת
 לצורכיהם מתאים מענה מקבלים אינם שילדים לכך הגורם בעיות, של נוסף סוג אלה. בתשלומים
 הבחנו זה מחקר במסגרת השירותים. וזמינות נגישות של בעיות הן המשפחות על עומס ומטיל המיוחדים

 טיפולים, להשגת מאבקים מידע, חוסר כגון: השירותים, אל הגישה את המקשים מכשולים בין
 למחסור הקשורים קשיים לבין ותחבורה, מרחק וקשיי נוחות לא קבלה שעות מיותרות, התרוצצויות
 וחוסר טובים, מקצוע ואנשי מומחים להשיג בעיה ארוכים, ותורים ממושכת המתנה :כגון בשירותים,

 ילדים של מההורים אחוזים עשר שבעה מסוימות. בעיות עם לילדים המתאימים ושירותים מסגרות
 מהם 12%ו־ לשירותים הגישה את המקשים מכשולים על התלוננו התפתחותיים לטיפולים הנזקקים
 על מצביעים הילד, להתפתחות המכונים מנהלי גם בשירותים. למחסור הקשורים קשיים על התלוננו
 נאלצים והוריהם הילדים לעתים, לדבריהם, במכונים. שירותים לקבלת המתנה בעיית של קיומה

וטיפול. אבחון קבלת לצורך חודשים לשמונה חודש בין להמתין

 אנשי בקרב הן הסכמה, קיימת עליהם. להורים שיש הידע למידת רבה במידה קשורה השירותים נגישות
 פעיל לשותף להפוך יכול מידע לו שמספקים שהורה בכלל, המחקרית בספרות והן זה במחקר מפתח

 ובשפה נגיש להיות צריך להורה מידע לכן, ילדו. של החיים איכות את לשפר ובמאמץ החלטות בקבלת
 הידע מידת לגבי הכללית תחושתם על נשאלו ההורים המחקר במסגרת (.1997 )רייטר, נפש לכל השווה

 עם לילדים מההורים שלישים כשני כי נמצא ילדיהם. של לבעיה הקשורים שונים בנושאים להם שיש
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 יודעים שאינם מרגישים כמחציתם הילד, זכויות על מספיק יודעים אינם כי מרגישים התפתחויות בעיות
 למי יודעים שאינם מרגישים מהם למחצית וקרוב וטיפולים, שירותים על מידע לקבל כדי לפנות לאן

 החשים ההורים ששיעורי לציין מעניין הילד. למצב הקשורה כלשהי בעיה. שתתעורר במידה לפנות
 ההורים משיעורי יותר הרבה גבוהים ילדיהם של ־לבעיה בקשר מספיק יודעים אינם כללי שבאופן
 לילדים ההורים ממחצית למעלה מידע. חוסר עקב בהם בשימוש או שירותים בהשגת קושי על שדיווחו

:מרכזיים נושאים בשני היה ביקשו שהם הנוסף המידע נוסף. למידע רצון הביעו התפתחותיות בעיות עם
 מקורות הילד, זכויות כגון: ובעתיד, בהווה לקבל יכול שהילד ולטיפולים לשירותים הקשור מידע ♦

 איזה ארגונים, של כתובות במערכת, גורם כל של התפקיד השירותים, מערכת מבנה ציבוריים, מימון
בעתיד. וזכויותיו בעתיד הילד את לשמש יוכלו מסגרות

 הם כיצד הילד, מצב על השונים הטיפולים השפעת בעתיד, התפתחות :כגון הילד, של הליקוי על מידע ♦
המצב. לשיפור ולתרום הבעיה עם להתמודד יכולים

 הפריפריה. לתושבי התפתחותיים שירותים בהספקת בעיה על הצביעו במחקר שרואיינו המפתח אנשי
 בינם והמרחקים נרחב גאוגרפי שטח מכסים הילד, להתפתחות המכונים כגון שירותים אלה, במקומות

 אדם כוח בהיעדר קשורה אלה באזורים נוספת בעיה מאוד. גדולים משרתים שהם מהיישובים חלק לבין
 שמשרד הציעו המפתח מאנשי חלק הארץ. ממרכז הרחוקים באזורים בעיקר הפרה-רפואיים במקצועות
 מקצועות ללמוד אותם יעודד אשר כספי תגמול פרה־רפואיים במקצועות לסטודנטים יעניק הבריאות

אלה. בתחומים האדם כוח מאגר יוגדל ובכך אלה,

 מעבר התפתחותיים. לשירותים הנזקקים ילדים איתור בעיית היא המחקר מן שעלתה נוספת בעיה
 בעיות עם ילדים של האפשר ככל מוקדם לאיתור חשיבות יש לשירותים, הנזקקת האוכלוסייה לזיהוי

 הבעיה התפתחות את למנוע מסוימים במקרים יכול הראשונים בשלבים שטיפול מאחר התפתחותיות
(1996 ,Harel & Shonkoff) אדם בכוח במכונים מחסור קיים כי טענו הילד להתפתחות המכונים מנהלי 

 חדשים עולים הערבי, מהמגזר ילדים הם מכך העיקריים הנפגעים בקהילה. אקטיבי איתור לצורך
 כלל מאותרים אינם התפתחותיות לבעיות ואי־מודעות ידע חוסר בגלל אשר מצוקה, ממשפחות וילדים

 או רוסית ערבית, הדוברות באוכלוסיות לטפל ערוכים לא המכונים בנוסף, מדי. מאוחר מאותרים או
 בקבלת קשיים על דווח ההורים מצד גם חרדים. כגון מסוימות אוכלוסיות עם קשר ובפיתוח אמהרית,
 לפחות הכירו, לא הבריאות מערכת או החינוך שמערכת היתה הטענות אחת הילדים. לבעיות אבחנות

 זה מצב לעתים, בהפניה. עיכוב שחל או לאבחון אותו היפנו לא כן ועל הילד, של בבעיה הראשוני, בשלב
פרטי. במימון לאבחנה הילד עם לפנות ההורים את מאלץ

 ועזרים תרופות גלגלים, כסאות כגון אביזרים השגת בעיית גם עלתה טיפולים, בהשגת לקשיים בנוסף
 לקבל זכאים אינם כי על דיווחו כלשהם לאביזרים הנזקקים הילדים מהורי כשליש ומימונם. מסייעים

 עולה זה ממצא לקבלתו. עד ארוכה המתנה על דיווחו מהם 11%ו־ במימונו, בעיה על או מסוים אביזר
 המיוחד החינוך במסגרות ההצטיידות צורכי בגיבוש שעסקו בוועדות מומחים של דיווחים עם אחד בקנה
 הרפואיים החינוכיים, הפרה־רפואיים, התחומים מן הבאים אלה, מומחים (.1997 ואחרים, )נאון

 אינם ואשר להם, זקוקים נכויות של שונים סוגים עם שילדים רבים עזרים על דיווחו והפסיכולוגיים,
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 על-ידי כיום המסופקים עזרים על הצביעו הם כן, כמו כיום. הממשלה ממשרדי אחד אף על־ידי מכוסים
לבקרים. חדשות המתחדש תחום שזהו מכיוון עדכון, דורשים אך ממשלתיים גורמים

I ־ • ; '
 בתחום נקודות מספר עולות המחקר מממצאי לילד. הניתן הטיפול לאיכות מתייחסת לדיון נוספת סוגיה

 ממעטות והן משלהן, נוספים מכונים החולים קופות הקימו החוק החלת אחרי כי נמצא ראשית, זה.
 מאחר חולים. בבתי כלל בדרך הממוקמים הבריאות, משרד של במכונים טיפול לקבל ילדים לשלוח
 ספציפיות, קשות בעיות עם לאוכלוסיות שירות במתן מתמחים הבריאות משרד של מהמכונים שחלק

 הטיפול באיכות פוגעת אינה אלה במכונים לטיפול נשלחים אינם שילדים העובדה האם השאלה נשאלת
להם. הניתן
i
 החינוך. משרד לבין הילד להתפתחות המכונים בין לטיפול האחריות לחלוקת קשורה נוספת נקודה
 המכונים לבין הגנים בין מידע העברת של בנושא כגון תיאום,■ מנגנוני של יצירה מחייבת כזו חלוקה

 מפתח אנשי עם מהראיונות שש. לגיל מגיע הילד כאשר• הספר בתי לבין המכונים ובין הילד, להתפתחות
 יש הרפואית המערכת לבין החינוכית המערכת בין מידע להעברת שיש החיוביות ההשלכות בצד כי עולה
 מקובל הליך להיות צריכה הילד על מידע שהעברת הסוברים. יש אחד, מצד שליליות. השלכות גם לכך
 אנשי אחר, מצד הילד. של המיוחדים צרכיו עם להתמודד כדי המערכות לשתי כלים יותר לספק כדי

 בבית החדשה דרכו בראשית כבר הילד לתיוג תגרום המידע שהעברת סוברים החינוך במשרד מפתח,
 של עולמם בהשקפת רבה במידה תלוי וקיומו המערכות, בין הקשר לגבי ברורה מדיניות אין כיום, 1הספר.

 בין תיאום מנגנוני בפיתוח הצורך לגבי המרואיינים בין רחבה הסכמה ישנה זאת, עם בדבר. המעורבים
 המידע חיסיון על לשמירה ובדרכים מידע העברת של בהשלכות מעמיק דיון תוך אלה, מערכות שתי

המועבר.

I
 שירותים של נאותה הספקה להבטיח הדרכים אחת השירותים. הספקת לדרכי מתייחסת נוספת נקודה!

 להתפתחות המכונים מנהלי לדברי מספקות. החולים שקופות השירותים על לפקח היא ובמשפחתו לילד
 קופות כל מנציגי שיורכב גוף להקים מקום שיש ייתכן בלבד. אדמיניסטרטיבי פיקוח קיים כיום הילד,

 הקשורה לשאלה דוגמה לאוכפם. בסמכותו ויהיה עבודה לדרכי מקצועיים נהלים יתווה אשר החולים,
 סומטיות, נכויות למושג ההגדרה את לאכוף הבריאות משרד של בכוחו יהיה האם היא בפיקוח לצורך

אלה. בימים שוקד שעליהיהוא
I
 בקשר הנמצאות האוכלוסייה מקבוצות אחת את מהווים מיוחדים צרכים, עם שילדים מאחר 1לבסוף,

 החולים קופות משירותי הילדים הורי של הרצון שביעות במחקר נבדקה הבריאות, מערכת עם הדוק
 נמוכה יותר קצת מהקופה הכללית הרצון שביעות כי נמצא ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת לאחר
 מרוצים או מרוצים 84% :הכללית האוכלוסייה בקרב מאשר מיוחדים צרכים עם ילדים וזזורי בקרב
 בעיקר, ; (1998 ואחרים, גרוס :הכללית האוכלוסייה על הנתונים )מקור בהתאמה ,90% לעומת מאוד
 מרוצים 72%) מומחים שירותי לקבלת והתחייבויות הפניות מתן מדרך מרוצים פחות שההורים בגלל

 ההורים כי נמצא הכללית, האוכלוסייה בקרב לממצאים בדומה הכללית(. באוכלוסייה 78% לעומת
 מרוצים( 64%) המומחים לשירותי ההמתנה מזמן רצון שבעי פחות היו מיוחדים צרכים לילדיםןעם

 מקבלים שהם הטיפול מאיכות רצונם שביעות לעומת מרוצים(, 72%) והתחייבויות הפניות מתן ומדרך

29



 של המקצועית ומהרמה המשפחה רופא של המקצועית מהרמה המרוצים )שיעורי הרפואי מהצוות
 האחיות של ומהיחס המשפחה רופא של מהיחס המרוצים ושיעורי 90%ל־ קרובים מומחים רופאים

 נזקקים מיוחדים צרכים עם שילדים העובדה לאור חשיבות יש זה לממצא (.90%מ- גבוהים במרפאה
 ההמתנה וזמן והתחייבויות הפניות מתן דרך שלההיבטים ולכן רבה; בתדירות ׳מומחים לשירותי

זו. לאוכלוסייה במיוחד רלוונטיים אלה לשירותים

 מאז ההתפתחותיים השירותים בסל שחלו שינויים לגבי מפתח אנשי של עמדות הציג הדוח לסיכום,
 הדוח כן, כמו נכויות. עם ילדים של לצרכים התאמתו מידת ולגבי ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת
 מיוחדים. צרכים עם לילדים הורים על־ידי שדווחו כפי התפתחותיים שירותים בקבלת בעיות הציג

בנושא. ומקיפה כוללנית תמונה לתת אפשרה מידע מקורות מכמה התקבלו שהנתונים העובדה

 אחר לעקוב להמשיך חשוב .1998 שנת סוף לקראת קיים שהיה המצב את משקף הנוכחי המחקר
 אולם, חדשות. מכריעות החלטות כל התקבלו לא הלאומית ברמה מכן. לאחר שהתרחשו השינויים
 המדיניות על חשובות שאלות מעלה המחקר הזמן. במשך להשתנות יכולה החולים קופות של המדיניות

יותר. ומקיף מיודע לדיון חשוב כבסיס ישמש והוא נכויות, עם לילדים ביחס
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סוגים לפי הליקויים רשימת :1 נספח

מחלות
 ברונכיט

 נשימה בעיות
 לב בעיות
 עיכול בעיות
 כליות בעיות

 סוכרת
 המופיליה
 אפילפסיה

 ממאירות מחלות:
 עקמת

 אלרגיות
 עור מחלות!
 אוזניים מחלות

 כרוני שיעול גידולים
 סינוסיטיס

 כבד מחלות
 הורמונליות מחלות
אנמיה

FMF
 טחורים

שיער נשירת

 פיזיים ליקויים
 מוחין שיתוק

 שרירים ניוון
שיתוקים

: SPINA BIFIDA
פיגור

דאון תסמונת
PDD

מומים
 ניידות בעיות
 בשרירים בעיות
 אורטופדיות בעיות
 בעצמות בעיות
 בגב בעיות
 שסועה שפה

 מוחית פגיעה
הידרוצפלוס

חושיים ליקויים
 חירשות
 עיוורון
 ראייה בעיות
 שמיעה בעיות

חירשות־אילמות

 חתנחגות/למידח ליקויי
 היפראקטיביות

 התנהגותית בעיה
 למידה ליקויי
 בדיבור ליקוי
 התפתחות בעיות

הרטבה
 עדינה מוטוריקה

בתקשורת בעיות
ADD

רגשיות בעיות
נפשיות בעיות
MBD
 ראש כאבי

 אכילה הפרעות
סמים
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סוגים לפי והטיפולים השירותים רשימת :2 נספה

רפואיים טיפולים
ואינהלציה דיאליזה לניתוחים, הקשורים טיפולים כמו מיוחדים רפואיים טיפולים ♦
וזריקות תחבושות החלפת מעקב, כמו אחות של סיעודי טיפול ♦
רופאים( שלושה )עד מקצועיים רופאים של מעקב או טיפול ♦

רפואיים פרת־ טיפולים
♦פיזיותרפיה

בעיסוק ריפוי ♦
בדיבור ריפוי ♦
וכד׳( דרמה תנועה, )מוסיקה, באומנויות טיפולים ♦

חינוכיים שירותים
מתקנת הוראה ♦
סייעת ♦
הצהרים אחר מועדונית ♦
פרטיים שיעורים ♦

סוציאלי פסיכולוג/עובד שירותי
פסיכולוג שירותי ♦
סוציאלי עובד שירותי ♦

אחר
משלימה רפואה ♦
וליווי הסעות שירותי ♦
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to turn to receive information about services and treatments, and close to half reported feeling that 
they did not know to whom to turn if a problem related to their child’s disability were to arise.

Another problem concerns outreach and identification of children who need services. Directors of 
child development institutes claimed that they do not have the staff necessary to engage in active 
outreach. Those who suffer most from this are Arab children, immigrant children, and children from 
families in distress, whose parents’ lack of knowledge or lack of awareness can cause their 
developmental problems to go undetected, or to be detected too late. In the absence of an agency 
that could initiate treatment, these families are left with no solution. Parents’ reports indicated 
difficulties in seeking diagnoses, primarily in the form of complaints about delays or a service 
system’s failure to authorize a referral. In some cases, parents are forced to seek private diagnostic 
services.

As children with special needs are in close contact with the health system, their parents’ satisfaction 
with sick fund services since implementation of the National Health Insurance Law was examined. 
It was found that overall satisfaction with sick fund services was slightly lower among parents of 
children with special needs than among the general population: 84% versus 90% were satisfied or 
very satisfied, respectively (for data on the general population, see Gross et al., 1998). This appears 
to be because the parents are less satisfied with the way sick funds make referrals to and authorize 
payments for specialty services (72% of the parents versus 78% of the general population). The 
parents, like the general population, were less satisfied with the way sick funds make decisions 
regarding payment authorizations and with waiting times for specialty services than with the quality 
of care provided by medical staff. This finding is particularly significant, as children with special 
needs use the services of specialists more often than the general population.

Conclusion
This report presents the opinions of professionals regarding changes in the basket of developmental 
services since enactment of the National Health Insurance Law, and the degree to which the basket 
of services meets the needs of children with handicaps. It also presents problems receiving 
developmental services from the perspective of parents of children with special needs. Because data 
were gathered from several sources, it was possible to draw a comprehensive, extensive picture of 
this subject.

Our study reflects the situation until approximately the end of 1998. It is important to continue to 
monitor the changes that may have Occurred subsequently. At the national level there have not been 
any major new decisions. However the policies of the sick funds can change over time.

The study raises important questions about the policies with respect to children with special needs 
and will serve as an important basis for an informed and more comprehensive discussion.



On the other hand, neither are they eligible for services under the Special Education Law. In 
other words, they “fall between the cracks” in terms of their eligibility for mandated services.

b. Subsidization of only up to 18 treatments per year for children aged three to six whose problem 
is not somatic (although, as noted, each sick fund determines what is meant by “18 treatments” 
differently).

c. Authorization only of types of treatment determined by law: physiotherapy, occupational 
therapy, and communications therapy.

In all, about half of the parents of children with developmental problems reported encountering 
some sort of difficulty in obtaining services and treatments, or else’ encountering an insufficient 
extent or quantity of services. One of their main difficulties concerned the financing of services for 
their child. If a child is ineligible for services, his parents must pay for them privately, or else forfeit 
them. Moreover, even if the child is eligible for mandated services, some parents cannot meet the 
required co-payment. About one-third of the parents of children with developmental problems cited 
such difficulties.

In addition to problems of eligibility and financing, problems of service accessibility and 
availability can cause a child’s needs to be insufficiently met. The latter also burden families over 
and above the burden they bear because of their need to care for a special child. In this study we 
distinguished between problems created by obstacles to access to services - such as lack of 
information, struggles to get treatment, bureaucracy, inconvenient service hours, and problems of 
distance or transportation - and problems arising from a lack of services - such as protracted 
waiting times for services, problems finding specialists or competent professionals, and the absence 
of appropriate frameworks for children with certain disabilities. Seventeen percent of the parents of 
children needing developmental treatments complained that obstacles hindered their access to 
services, and 12% cited difficulties that were related to a lack of services. Directors of child 
development centers pointed out the problem of waiting times: Children can wait for anywhere from 
one to eight months for diagnosis and treatment at such a center.

Key people interviewed for this study highlighted the problem of provision of developmental 
services to residents of the periphery where, for example, institutes for child development cover a 
wide geographic area and can be located at a great distance from some of the families they serve. 
Furthermore, staff may not be willing to work in these areas. For instance, the lack of staff in certain 
para-medical fields is primarily felt far from the center of the country.

The issue of lack of knowledge among parents was examined in depth because of its effect on the 
degree of access to services. Parents were asked about their current knowledge of various issues 
concerning their child’s problem. About two-thirds of them reported feeling that they did not know 
enough about their child’s rights. About half of them reported feeling that they did not know where 



three or over six. In fact, the Clalit and Leumit Sick Funds do not collect co-payments for 
children who are not between the ages of three and six; the Macabbi and Meuchedet Sick Funds 
do.

c. While the law limits the age up to which treatments may be provided to children whose 
handicaps are not somatic, there is no such limitation regarding children whose handicaps are 
somatic. Therefore, the determination of what constitutes a somatic handicap has important 
implications for the sick funds. In effect, the sick funds do not always interpret this concept in 
the same way.

An additional problem arose due to the existence of two laws concerning children with special 
needs: the National Health Insurance Law and the Special Education law. This sometimes causes 
lack of clarity regarding the division of responsibility between the Ministries of Health and 
Education. For example, the sick funds claim that children studying in special education 
frameworks are not eligible for child development services financed by the sick funds, since the 
National Health Insurance Law is not meant to add to the laws that preceded it. In contrast, the 
Ministry of Education claims that the two laws cause no duplication: Since the developmental 
treatments provided as part of special education focus on scholastic needs, rather than on health and 
rehabilitation needs, children in special education frameworks are still eligible for developmental 
services under the National Health Insurance Law. In reality, in the past the sick funds subsidized 
developmental treatments provided in special education preschools; to date, they have entirely 
ceased participating in the funding of these treatments. Moreover, where once the sick funds 
provided complementary treatments for some children in special education frameworks after school 
hours and during summer vacation, today they no longer do so. Another group of children who 
suffer from lack of clarity regarding the division of responsibility between the Ministry of 
Education and the sick funds are children in special education frameworks who require an operation 
and subsequent rehabilitation during the school year. The sick funds claim that the relevant 
treatments should be provided in the special education preschool or school, while the Ministry of 
Education claims that the treatments provided in special education schools address ongoing 
scholastic needs; they are not equipped to handle urgent treatments resulting from surgery. 
Consequently, no agency meets the rehabilitation needs of these children at this critical stage.

The interviews also revealed that immediately following enactment of the National Health 
Insurance Law, as anticipated, the sick funds provided a broader scope of developmental services 
than that defined in the mandated basket. However, with time, they have tended to conform ever 
more closely to the mandated basket. At present, they are strict on the following points:
a. Cessation of developmental services for children whose problem is not somatic when they reach 

age Six. This has implications for the extent of coverage for children over age six whose 
handicap is not somatic and who are in regular education frameworks. On one hand, these 
children are not eligible for developmental services under the National Health Insurance Law.
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The goal of this study was to examine these issues and provide information that would contribute to 
the general effort presently being made to successfully implement the law, to update the basket of 
services, and to develop detailed procedures for the provision of mandated services.

The Study Questions
1. How has the basket of developmental services for children with special needs changed since 

implementation of the National Health Insurance Law?
2. What is the extent of coverage of developmental needs offered by the National Health Insurance 

Law and the Special Education Law?
3. What difficulties do families encounter in trying to access or in using services?
4. What is the degree of satisfaction with sick fund services of parents of children with special 

needs?

Methods
To answer these questions, two main methods were employed:

1. Interviews with key people in the system of services for children with special needs: Between 
October 1997 and October 1998, in-depth face-to-face interviews were conducted with 59 key 
people in the systems responsible for providing services to children with special needs.

2. Interviews with parents of children with special needs: Between October 1997 and March 
1998, telephone interviews were conducted with 232 parents, who were identified through 
telephone screening of a national random sample of 5,307 households, 2,166 of which included 
children aged 1-18.

Findings
Interviews conducted with key service providers revealed that the phrasing of the law is unclear on 
several points, and that each of them is interpreted differently by each sick fund. Consequently, 
service provision is not uniform among sick funds. The following are among the points in question:
a. The legislator’s intention in allowing up to 18 para-medical treatments for children aged three to 

six is not clear: Did he mean to allow 18 treatments per year per para-medical field, or 18 
treatments in all of the fields combined? In reality, the sick funds differ in the number of 
treatments they authorize. For children whose handicap is not somatic, the Meuchedet and 
Leumit Sick Funds interpret the law to mean 18 treatments per field, while the Macabbi and 
Clalit Sick Funds interpret the law to mean 18 treatments in all of the fields combined (however, 
the Clalit Sick Fund allows district physicians to authorize additional treatments at their 
discretion). Regarding children with somatic handicaps, none of the sick funds limit the number 
of treatments - except the Macabbi Sick Fund, which only permits up to 18 treatments per year 
in all of the fields combined.

b. While the law explicitly states that there is to be a co-payment for developmental treatments for 
children aged three to six, it says nothing about co-payments for treatments for children under

ii



Abstract

Children with special needs require a variety of services, including medical treatments and 
developmental and rehabilitative services. The National Health Insurance Law, implemented in 
January 1995, addressed in detail the needs of these children and defined a basket of services to 
which they are legally entitled. Under the National Health Insurance Law, the basket of services for 
children with developmental problems includes the following (updated to 1998):
♦ Diagnosis and treatment of children up to age six by a multi-professional team comprising a 

pediatric neurologist, a psychologist, a physiotherapist, a social worker, a communications 
clinician and an occupational therapist.

♦ Diagnosis and speech therapy for children up to age six.
♦ Treatment of somatic handicaps by a multi-professional team, with no age limitation.
♦ Medical diagnosis of children over age six.
♦ Multi-professional treatment of learning disabilities, minimal brain dysfunction, language and 

speech disabilities, communication deficiencies and motor problems in children up to age six 
(there is no age limitation for children with somatic handicaps).

There is a mandatory co-payment for sick fund treatments for children aged three to six; the sick 
funds subsidize up to 18 treatments per year (National Health Insurance Law, 1995).

Anchoring the basket of services in law was meant to ensure the provision of services at least at the 
level provided by the Clalit Sick Fund (Israel’s largest sick fund) prior to enactment of the National 
Health Insurance Law. Furthermore, legislators expected that competition among the sick funds for 
members would spur an increase in the extent of services and an improvement in their level, relative 
to the mandated basket. Since the law’s implementation, the need has arisen to monitor its 
implications and examine the extent to which it is actually meeting the needs of children with 
handicaps or chronic illnesses.

The following are among various issues concerning implementation of the law that are currently on 
the public agenda:
♦ To what extent is it appropriate to Change the law’s definition of the populations eligible for 

developmental services?
♦ To what extent should the type and scope of services provided in the basket be changed?
♦ How do the sick funds implement the law, de facto?
♦ What are the appropriate ways to provide developmental services?
♦ What are the implications for children with special needs of the simultaneous enactment of the 

National Health Insurance Law and the Special Education Law, and how can responsibility be 
shared by the Ministries of Health and Education without having children “fall between the 
cracks” or, conversely, duplicating rights?



Related JDC-Brookdale Institute Publications

On children with special needs:

Sandler-Loeff, A.; and Naon, D. 1997. The Integration of Pupils with Cerebral Palsy into the 
Regular School System: An Evaluation of the Machar Support Center Program. 
RR-316-97. (Hebrew)

Naon, D.; Iffah, A.; and Baich-Moray, S. 1998. A National Study of Children with Disabilities 
in Israel - Stage I: The Screening Survey. RR-324-98. (Hebrew)

Naon, D.; Sandler-Loeff, A.; Shnoor, Y.; Dolev, T.; and Primak, H. 1997. Equipment Needs for 
Special Education Frameworks. M-82-97. (Hebrew)

On the influence of the National Health Insurance Law:

Gross, R.; Greenstein, M.; Dubani, A.; Yuval, D.; and Rosen, B. 1998. The Level of Service In 
Israel’s Sick Funds Following the National Health Insurance Law: Principal Findings 
from a 1997Members’ Survey and a Comparison to the 1995 Survey. ES-17-98. (Hebrew)

Berg, A.; Gross, R.; Rosen, B.; and Chinitz, D. 1997. Public Perception of the Health System 
Following Implementation of the National Health Insurance Law: Principal Findings 
from a Survey of the General Population. RR-284-97. (Hebrew)

Bentur, N.; Berg, A.; Gross, R.; and Brodsky, J. 1997. Israel’s Health System from the 
Perspective of the Country’s Elderly since Implementation of the National Health 
Insurance Law. RR-280-97. (Hebrew)

Farfel, M.; Rosen, B.; Berg, A.; and Gross, R. 1997. Arabs’ and Jews’ Perceptions and Use of 
the Health System Following Implementation of the National Health Insurance Law: 
Findings from a Survey of the General Population. RR-274-97.

To receive the above publications, please contact the JDC-Brookdale Institute, P.O.B. 13087, 
Jerusalem 91130 Israel, Tel: (02) 6557400, Fax: (02) 5612391, Website: www.jdc.org.il/brookdale

http://www.jdc.org.il/brookdale


JDC-Brookdale Institute of Gerontology 
and Human Development
P.O.B. 13087
Jerusalem 91130, Israel

Tel: (02) 6557400
Fax: (02) 5612391

Website: www.jdc.org.il/brookdale

ISSN 0334-9012

http://www.jdc.org.il/brookdale


The Basket of Developmental Services 
for Children with Handicaps: Adaptation to Needs and 

Means of Provision Following Implementation of 
the National Health Insurance Law

Nurit Strosberg Avital Sandler-Loeff Denise Naon

This study was funded by the National Institute of Health Services and 
Health Policy Research and the JDC-Brookdale Institute

Jerusalem February 2000

ר



י*
 >•

WHAT IS THE JDC-BROOKDALE INSTITUTE?

A national center for research on aging, human development, 
and social welfare in Israel, established in 1974.

An independent not-for-profit organization, operating in 
partnership with the American Jewish Joint Distribution 
Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

A team of professionals dedicated to applied research on high- 
priority social issues relevant to the national agenda.

A knowledge resource committed to assisting policymakers 
and service providers in the planning and implementation of 
effective social services.

A center for professional exchanges, collaborative research 
and special forums in the international arena.

The Institute's research involves an interdisciplinary approach. 
The Institute has five major divisions: 

♦Aging
♦ Health Policy

♦ Immigrant Absorption
♦ Disability

♦ Center for Children and Youth



*

JDC-BROOKDALE INSTITUTE

RR-350-00

This study was funded by the National Institute of Health Services and 
Health Policy Research and the JDC-Brookdale Institute

The Basket of Developmental Services 
for Children with Handicaps:
Adaptation to Needs and Means of Provision 
Following Implementation of 
the National Health Insurance Law

Nurit Strosberg ♦ Avital Sandler-Loeff ♦ Denise Naon

BR
-R

R
-350-00

RESEARCH REPORT


