
 תקרות החזר לאבחונים וטיפולים
 במסגרת התפתחות הילד

)אצל מטפלים פרטיים במקצועות הבריאות, במסגרת סל הבריאות(

1 מתוך 2

המשך בעמוד הבא

חברים שקיבלו אישור מקדים ממכון להתפתחות הילד להחזר על אבחונים או טיפולים אצל מטפלים פרטיים, יכולים 
להגיש בקשה לקבלת החזר עד לתקרות המפורטות מטה.

תקרות ההחזר משתנות מעת לעת. ההחזר יתבצע על פי תקרת ההחזר שהייתה נהוגה בתאריך שבו בוצע הטיפול או 
האבחון.

התעריפים המופיעים מטה, הם בשקלים חדשים )ש"ח(. כל סכום מציין תעריף של טיפול יחיד או אבחון יחיד.

ילדים   ,3-0 בגילאי  ילדים  הבאות:  האוכלוסיות  למעט  בזכאות,  המפורטת  העצמית  ההשתתפות  בניכוי  יינתן  ההחזר 
סומטיים, ילדים להורים המקבלים הבטחת הכנסה.

בתשלום   50% בגובה  הנחה  יקבלו  אחד,  משפחתי  כתא  במכבי  הרשומים   ,18 גיל  עד  ומעלה  ילדים   4 עם  משפחות 
ההשתתפות העצמית.

תקרת החזר - אבחון או בדיקה ראשונית

 אבחון פסיכולוגי
קוגנטיבי

 אבחון בתחומים: ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור
 או פיזיותרפיה

בדיקה
רפואית ראשונה מועד הבדיקה

₪ 898 ₪ 442 ₪ 729 01.07.20 
והלאה

₪ 895 ₪ 441 ₪ 727 01.01.20 
עד 30.06.20 

₪ 883 ₪ 435 ₪ 718 01.10.19 
עד 31.12.19 

₪ 881 ₪ 434 ₪ 717 01.04.19 
עד 30.09.19

₪ 875 ₪ 431 ₪ 712 17.01.19 
עד 31.03.19

₪ 871 ₪ 429 ₪ 709 01.01.19 
עד 16.01.19

₪ 869 ₪ 428 ₪ 707 01.10.18 
עד 31.12.18



2 מתוך 2

תקרת החזר - טיפול פרטני

טיפול פסיכולוגי
או טיפול אצל עובדת סוציאלית הידרותרפיה פיזיותרפיה

 ריפוי בעיסוק או
 ריפוי בדיבור

)קלינאות תקשורת(
מועד הטיפול

₪ 275 ₪ 239 ₪ 247 ₪ 225 01.07.20 
והלאה

₪ 274 ₪ 238 ₪ 246 ₪ 224 01.01.20 
עד 30.06.20 

₪ 270 ₪ 235 ₪ 243 ₪ 221 01.10.19 
והלאה

₪ 269 ₪ 233 ₪ 243  ₪ 221 01.04.19 
עד 30.09.19

₪ 267 ₪ 232 ₪ 241 ₪ 219 17.01.19 
עד 31.03.19

₪ 266 ₪ 231 ₪ 240 ₪ 218 01.01.19 
עד 16.01.19

₪ 265 ₪ 230 ₪ 239 ₪ 217 01.10.18 
עד 31.12.18

תקרת החזר - טיפול קבוצתי

 ריפוי בעיסוק או ריפוי בדיבור )קלינאות תקשורת(
או טיפול פסיכולוגי מועד הטיפול

₪ 178 01.07.20 
והלאה

₪ 177 01.01.20 
עד 30.06.20 

₪ 175 01.04.19 
והלאה

₪ 174 17.01.19 
עד 31.03.19

₪ 173 01.01.19 
עד 16.01.19

₪ 173 01.10.18 
עד 31.12.18


