
 

    
        

 2021נובמבר  26

 "ב כסלו תשפ"בכ 

 לכבוד: יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, ח"כ מיכל שיר סגמן

  ח"כ איימן עודה, ח"כ יסמין פרידמןחברי הוועדה: ח"כ מופיד מרעי, ח"כ עלי סלאלחה, 

 

 תמונת מצב  -פתחות הילד תלהיחידות פסיכולוגיה ציבורית ב

כ קיימות  שירותים    100-בישראל  המספקות  הבריאות  משרד  ידי  על  מוכרות  התפתחותיות  טיפוליים  יחידות 

מתאפשרת עבודה רב מקצועית ש כך    מעניקות שירותי טיפול במגוון תחומיםיחידות אלה    לעשרות אלפי ילדים ברחבי הארץ.

 יותחיצונ ות כספקי, משמשות לרוב שות המקומיתומגובות על ידי הר היחידות אשר מוטמעות בקהילה תחת קורת גג אחת.

יחידות  .  הלכלל האוכלוסיי  ומקצועי  , זמיןומאפשרות מתן טיפולים רחב, נגיש  דרך סל התפתחות הילד,  של קופות החולים

חלב,   בטיפות  שירות  נותנות  חלקן  בסיכון,  ופעוטות  תינוקות  של  ואיתור  מניעה  הכולל  יותר  רחב  מענה  מאפשרות  אלו 

 שנים(, והן עומדות בקשר רציף עם גורמי החינוך והרווחה בעיר.  3ת חינוך וטיפול )לידה עד גיל ומסגרו

ראוי  ויחידות התפתחותיות יכולות לתת מענה טיפולי ואבחוני  ממושכים    בשירותי התפתחות הילד הינם  זמני המתנה  כידוע,

 ובאופן נגיש. ומקצועי בזמן סביר

זקוקים   רבים  ילדים  אוכלוסיבנוסף,  הילד.  דרך סל התפתחות  לו  זכאים  ואינם  פסיכולוגי  זילטיפול  לעיתים   וה  נמצאת 

מרפאות הנותנות שירותי בריאות נפש בגיל הרך ברחבי הארץ, היחידות    7-קרובות בסיכון התפתחותי. כיום קיימות רק כ

 ויקבלו הגגה של מרפאת ברה"ן.הסדרים מול קופות החולים  באמצעותההתפתחותיות יוכלו לתת שירות גם בתחום זה 

בתחומי מקצועות הבריאות,    לתשלום בגין שירות טיפולי שמעניקות היחידות  אחידמשרד הבריאות הגדיר מחיר  

, ואינו מגלם בתוכו הסכום המועבר ליחידות, מכסה כיום בקושי את שכר העובד  .אך לא קבע מחיר לטיפול ואבחון פסיכולוגי

נדר  אף  שחלקן  רבות  הבריאות.  הוצאות  משרד  של  הכרה  לקבל  שיוכלו  מנת  על  מהן  משמעותי  שות  מחסור  קיים  כיום, 

מהיחידות   73%ב, עולה כי 2021בפסיכולוגים התפתחותיים ביחידות ההתפתחותיות, לפי סקר שבוצע ביחידות בחודש מרץ  

 הנמוך שמוצע ותנאי העסקה  . זאת לאור השכרמשרות מלאות של פסיכולוגיות 44יש חוסר של פסיכולוגית התפתחותית, כ

רשויות המקומיות לקחת אחריות על תחום הגיל הרך המופקר כיום ובכלל זה על היחידות ההתפתחותיות אנו קוראים ל

מערך  את    , לחזק ולשמרלעבותהעביר תקציבים על מנת  הקיימות והקמת יחידות נוספות. אנו קוראים למשרד הבריאות ל

הקורסותהיחידות   את  ,  ההתפתחותיות  לצמצם  הארוכים,כדי  ההמתנה  המתמשכת  תורי  עיכוב  ב  הפגיעה  עם  ילדים 

 . הגדלים, להם השלכות חברתיות רבותוהפערים , התפתחותי

 

  :שירות ציבורי איכותי ומקצועי בזמן סבירליוביל שלקדם מנגנון רגולציה אפקטיבי אנו דורשים ממשרד הבריאות  

 . ולשלם שכר ראוי כך שהיחידות יתוגמלו בהתאם ויוכלו להתקייםואבחון פסיכולוגי לטיפול  אחידמחיר לקבוע  .1

 תפעול היחידות.לסיוע במימון מלש"ח  30-העביר באופן מיידי את התקציב שהובטח ליחידות, כל .2

 .הקיימת ולהגדיל בצורה משמעותית את התקינה לפתוח יחידות התפתחותיות נוספות בכל רחבי הארץ .3

במסגרת מערך   הסדרים עם היחידות ההתפתחותיות המוכרות על ידי משרד הבריאות ה להרחיב אתמומלץ  .4

 בריאות הנפש. 

 

משמעות  אבחון והתערבות טיפולית מוקדמת  ול השנים הראשונות בחייהם של תינוקות ופעוטות הינן קריטיות להתפתחות

 המגיע להם, בזמן סביר. המקצועי להעניק להם את הטיפול הרפואי  זוהי זכותם וחובתנו רבה. 

 


