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 לטיפול   הזכות 
  החזר  לקבל  ניתן  כיצד  ריכזתי  נפש.  לכל  ונגיש  זמין  להיות  צריך  פסיכולוגי  שטיפול  מאמין  אני

  מסובסדת.  בעלות  הציבורי  בשירות זכויות   מיצויו טיפול לקבל  ניתן  וכיצד  פרטי  טיפול  עבור כספי

  בקבלת   קושי   יש   בהם   רבים,   מקרים   לצערי  פוגש  אני   והפרטי,  הציבורי  בשירות   כפסיכולוג   בעבודתי

 סבירים.  ועלות המתנה  בזמן  ומקצועי איכותי  טיפול

 

  לאבחון   סובסדמ רפואי  פארה נפשי טיפול  לספק  המדינה  על  כי  קובע ממלכתי   בריאות  ביטוח   חוק

-נוירו  ליקוי , כרונית  נכות ) גופני  , נפשי קושי  שחווה  למי  ומבוגרים  נוער   בני   לילדים,   וטיפול

  וקופת   במידה  (.ללמידה  מלקויות)  ולימודי  (סומאטית  התפתחותית  נכות , אוטיזם )  התפתחותי

  החזר   לתת  עליה   חודשים(,  שלושה  -  )חודש ובזמן  במרחק סביר  מענה  מאפשרת   אינה  החולים 

 הבריאות.  משרד  תעריףל בהתאם  למטופל/ת מלא ספיכ

 

 פרטי   באופן  שנעשה  לטיפול כספי  החזר  לקבלת הזכות מימוש

 :  ל לפנות  יש

 (. מאוחדת  ,לאומית , מכבי  *,כללית) החולים  קופות  של משלים  בריאות ביטוח  .1

 (. ם פרימיו פמיו הראל )למשל, פרטיים  בריאות ביטוח  .2

 :  הטיפול  תחילת עם  רשום  דואר  /  בדוא"ל לשלוח 

 השנה.  לאותה  בטיפולים  הצורך   את  המאשר מרופא  הפניה .1

 וחתימה.  חותמת  עם   מקורית   מס/קבלה חשבונית  .2

 . חיים  קורותו מקצועי   רישיון .3
 

 .(10-17לגילאי  55, 3-9לגילאי  70ש"ח לכל טיפול פארה רפואי. ) 109החזר כספי של  *

  

https://www.talshani.info/private-therapy
https://www.talshani.info/private-therapy
https://www.talshani.info/private-therapy
https://www.talshani.info/private-therapy
https://www.talshani.info/public-therapy
https://www.talshani.info/rights
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3886984,00.html
https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL7317
https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL7317
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99
https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/clinics/Pages/mental-clinics.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_(%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%90_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/melakuyot+llemida.htm
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%90_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93)
https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx
https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/privateclaims.aspx
https://www.maccabi4u.co.il/24496-he/Maccabi.aspx
https://www.leumit.co.il/heb/Life/FamilyHealth/familyinfo/articlegalleryitem,3318/
https://www.meuhedet.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F/
https://www.harel-group.co.il/Insurance/health/claim/Pages/ambulatory-care.aspx
http://femihealth.co.il/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA/
https://c0de493b-c1db-4dc0-ac91-e2bab22df0a7.filesusr.com/ugd/63be92_815317a53dd643adb26ffbda342f07c4.pdf
https://c0de493b-c1db-4dc0-ac91-e2bab22df0a7.filesusr.com/ugd/63be92_926cf22e78fa4ffc9b42e6b43f7a488c.pdf


 ג, טיפול ואבחון בילדים, בני נוער ומבוגרים | פסיכולושרמן  -טל שני 

●  ● www.talshani.info 

ניתן לקבל טיפול באופן פרטי או מטעם השירות הציבורי, ללא הבדל ניכר ביעילות הטיפול בין נותני  

השירות במקומות השונים אך בעלויות כספיות משתנות. היתרון בשירות הציבורי הינו העובדה  

)קושי בבחירת  שמדובר בעלות אפסית או מסובסדת, אך החיסרון הוא המגבלות באופן קבלתו  

 מטפל / מיקום, זמן המתנה ממושך(. 

 

מרפאות   ובאמצעות  ועמותות  והרוווחה  החינוך  הבריאות,  משרדי  מטעם  ניתן  הציבורי  השירות 

 ומתי"א, משרד הרווחה והביטוח הלאומי.  שפ"ח  בריאות הנפש, מכוני התפתחות הילד, בתי חולים, 

 

 הבריאות  משרד 

 רה רפואי התפתחותי / רגשי מאחד מהגורמים: נדרשת הפניה לאבחון / טיפול פא

 רופא )משפחה/ילדים( + גורם פארה רפואי )פסיכולוג, ק. תקשורת, רב"ע, פיזיו'( .1

 רופא מומחה )התפתחות הילד / נוירולוג / אורטופד(  .2

 פסיכולוג )התפתחותי / שיקומי / רפואי / קליני / חינוכי(  .3

 

 החולים  ת מקופ 17 טופס קבלת  באמצעות  עלות  ללא טיפול

  מרפאות בתי החולים, בריאות הנפש ומכוני התפתחות הילד .1

 בית החולים )גופני / נפשי( כחלק מהטיפול הרפואי באשפוז )יום / ממושך(.  .2

 

 עצמית השתתפות תשלום  תמורת מסובסדת  בעלות טיפול

 מטפלים פרטיים העובדים בהסדר עם קופות החולים 

 

 החינוך  משרד 

 חינוך )גננת, מורה, יועצת, מנהל/ת( לצורך טיפול במסגרת החינוכית. א. פנייה לאיש 

 ומרכז תמיכה ייעודי איזורי )מתי"א(.  חינוכי הפסיכולוגי שירותל ב. פנייה ישירה

  

 הלאומי  והביטוח  הרווחה משרד 

פנייה לעובד/ת סוציאלי/ת ברשות המקומית וזאת על מנת לקבל טיפול ומימוש תוכניות שיקום,  

תמיכה ומיצוי זכויות )אסירים, סל שיקום, התמכרויות, קבוצות תמיכה למשפחות חד הוריות, נפגעי  

 תאונות איבה, סיוע לאלימות במשפחה(. 

 

 ציבוריות  ות עמות 

( ומידע והכוונה לאופן  אלו"ט  מספקות טיפול מוכוון הקשר ספציפי )נט"ל, עמך, אנוש, איזי שפירא,

 (. זכות כלמימוש הזכויות )
  

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/psychology/tachanot/
https://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/pages/searchdeparments.aspx
https://alut.org.il/wp-content/uploads/2018/03/first-steps-2018.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 זכויות   מיצוי 
עימה   מביאה  בתפקוד  משמעותית  לירידה  המובילה  ונפשית  בריאותית  כספיות  פגיעה  הוצאות 

מרובות. לכן משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות והביטוח הלאומי מקנים לאלו הזכאים )נכות גופנית  

 ונפשית( לאחוזי נכות זכויות רבות. 

  

  הלאומי הביטוח 

 סל שיקום למבוגר  •

 ש"ח לחודש( 2561גמלת ילד נכה )עד  •

  ש"ח( 4,487קצבת תלות בזולת )עד  •

 ת רישוי רכב תו חניה לנכה ופטור מאגר  •

 הנחה בחשבונות )ארנונה, טלפון, חשמל, מים(  •

 שתי נקודות זיכוי במס הכנסה )הפחתה בתשלומי מס(  •

 פטור מעמידה בתור ומתשלום מלווה  •

 אישור להעסקת עובד זר  •

 החולים  קופות  

 , נכות סומטית( או בעלות חלקית ASDרפואי ללא עלות )-אבחון וטיפול פארה •

 השתתפות עצמית פטור מתשלומי   •

 (ASDטיפולי שיניים בהרדמה ) •
 

 הבריאות  משרד 

 (7שעות שבועיות של טיפולים פארה רפואיים עד גיל  14סל בריאותי מקדם ) •

 מכשירי תקשורת תומכת וחלופית )מימון עלותם(  •

 ימי העדרות בשנה(   18חוק דמי מחלה ) •

 וחינוך  רווחה  

 הינקות( מעונות יום שיקומיים )מסגרת יום לגיל  •

 מימון ליווי של סייעות במעונות בפיקוח משרד התמ"ת   -שילוב יחידני במעון  •

 מסגרת חינוכית מותאמת  •

טיפולים((    -גן   •  + ארוך  לימודים  )יום  עיכוב התפתחותי, שפתי  )תקשורת,  מיוחד  חינוך 

 משולב, רגיל 

 חינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד, שילוב יחידני, רגיל  - בית ספר  •

 הסעות  •

 
 


