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הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 48( )הרחבת הטיפולים הפארה־רפואיים לילדים 
המצויים בספקטרום האוטיסטי(, התש"ע–2010 *

 
תיקון התוספת 

השנייה
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 1, בתוספת השנייה, בחלקה השני, תחת הכותרת 1 

"שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", בסעיף 6א, אחרי "פיזיותרפיסט" יבוא 
"פסיכולוג, עובד סוציאלי," 

התשנ"ד–1994 ממלכתי,  בריאות  ביטוח   בחוק 
הראשון  לחלק  20)א(  בסעיף  קבועה  החוק(,   – )להלן 
בסל  הכלולים  השירותים  רשימת  השנייה  התוספת  של 
השירותים בתחום התפתחות הילד, וזו לשונו של הסעיף:

")א( שירותים שיכללו:

אבחון וטיפול על ידי צוות רב מקצועי בילדים   )1(
עד גיל תשע שנים  צוות רב מקצועי כולל: רופא מומחה 
ניסיון  בעל  מומחה  ילדים  רופא  או  ילדים  בנוירולוגיית 
עובד  פיזיותרפיסט,  פסיכולוג,  הילד,  התפתחות  בתחום 

סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק 

   

 18 גיל  עד  בילדים  רב־מקצועי  צוות  טיפול   )7(
הגדרות  לפי  האוטיסטי  בספקטרום  כמצויים  שאובחנו 
מדריך הסיווג והאבחון DSM-4, למעט ילדים כאמור עד 
מקדם  בריאותי  לטיפול  זכאותם  את  המממשים   7 גיל 

בהתאם להוראות התוספת השלישית "

בחלק השני של התוספת השנייה בחוק, תחת הכותרת 
המבוטח",  של  עצמית  כספית  בהשתתפות  "שירותים 
נקבע בסעיף 6א, לעניין טיפולים פארה־רפואיים בילדים 
המצויים בספקטרום האוטיסטי, כי שירות זה כולל טיפול 
בילדים כאמור בסעיף 20)א()7(, שנוסחו מובא לעיל, וכן 
כי "טיפול של צוות רב־מקצועי יינתן תמורת השתתפות 
לטיפול  תינתן  הקופה  השתתפות  המבוטח     של  עצמית 

בידי כל אחד מאלה: פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ומרפא 
בעיסוק   " 

בריאות  ביטוח  בחוק  נחקקו  האמורות  ההוראות 
תיקון  – )להלן  התשס"ט–2008   ,)43 מס'  )תיקון   ממלכתי 

הטיפול  בהן  והוסדר   ,)96 עמ'  התשס"ט,  )ס"ח   )43 מס' 
שאובחנו   18 גיל  עד  בילדים  רב־מקצועי  צוות  של 
שטיפול  בעוד  ואולם,  האוטיסטי   בספקטרום  כמצויים 
צוות של  בטיפול  נכלל  סוציאלי  ועובד  פסיכולוג  ידי   על 

עם  נמנה  אינו  הוא  האמור,  20)א(  בסעיף  רב־מקצועי 
הטיפולים האפשריים לפי סעיף 6א, שהוסף גם הוא בתיקון 

מס' 43 

להוסיף  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
לרשימת השירותים המנויים בסעיף 6א האמור שני סוגי 
טיפולים פארה־רפואיים – על ידי פסיכולוג ועובד סוציאלי, 
לתת  יהיה  שאפשר  הטיפולים  מגוון  את  להרחיב  וכך 

לילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי  

השפעה על זכויות הילד

ילדים  כי  להבטיח  היא  זו  חוק  הצעת  של  מטרתה 
במסגרת  זכאים,  יהיו  האוטיסטי  בספקטרום  המצויים 
הטיפולים  את  לקבל  החוק,  לפי  הניתנים  השירותים 
המתאימים להם ביותר, לרבות טיפול על ידי פסיכולוג או 

עובד סוציאלי, כדי לקדם את השתלבותם בחברה 

הצעת חוק מס' פ/1801/18; הועברה לוועדה ביום ה' בשבט התש"ע )20 בינואר 2010(   *
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