מדינת ישראל
משרד הרווחה
היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם
קריטריונים לקבלת החלטה על הקצאת סיוע בסמך-מקצועי לאדם עם אוטיזם
שם הילד  _______________ :שם הרשות ___________ :שנת לידה _____________ :
חומרה קשה ) 3נקודות( חומרה בינונית ) 2נקודות( חומרה קלה )נקודה  (1תקין ) 0נקודות(

הקריטריון

 1רמת המסוכנות
לעצמו
 2רמת המסוכנות
כלפי הסביבה
 3תפקוד יומיומי
)בהשוואה לאדם
באותו גיל(

אין התנהגות
התנהגות של גרייה
פגיעה עצמית שאינה
התנהגות מסכנת חיים
מסכנת כלפי
)גרימת חבלות קשות ,נטיי מסכנת חיים ואינה גורמת עצמית או התנהגות
כפייתית העלולה לגרום עצמו
לנזק משמעותי
להתפרץ לכביש ,לקפוץ
לפגיעה עצמית לעיתים
ממקומות גבוהים ,אכילת
רחוקות
חומרים מסוכנים(
אין התנהגות
התנהגות של גרייה
תקיפה קשה של הסובבים גרימת נזק קל לסביבה או
מסכנת כלפי
אותו ו/או גרימת נזק חמור תקיפה שאינה מסכנת חיים עצמית או התנהגות
כפייתית ,העלולה לגרום הסביבה
ללא חבלות משמעותיות.
לרכוש
לפגיעה באחר או
ברכוש לעתים רחוקות
זקוק לתמיכה מלאה בחלק זקוק להכוונה מילולית ,בד"כ עצמאי
תלוי לחלוטין בסיוע
תזכורת או הנחיה קלה ברוב תפקודי
מהתפקודים או לתמיכה
)לבוש ,רחצה ,ניקיון,
לצורך תפקודו היומיומי היומיום
חלקית ברוב התפקודים
ניידות וכו'(

 4תפקוד המערכת
המשפחתית
)הגרעינית
והמורחבת(

מגבלות חמורות בתפקוד אחד ההורים אינו מתפקד
ההורי )על רקע נפשי ,גופני או נעדר.
סוציאלי ,בין אישי וכו'(

 5מס' הילדים עם
אוטיזם הגרים בבית

יותר מילד אחד

 6מס' הילדים עם
מגבלות אחרות
הגרים בבית

יותר מילד אחד

 7מס' הקטינים
הבריאים במשפחה
 8סך כל הנקודות:

יותר מ  4 -ילדים מתחת לג  3 – 2ילדים מתחת לגיל 18
18

]

[

עומס ניכר על המשפחה משפחה
מתפקדת ללא
המשפיע על הטיפול
השוטף בילד ,אך עדיין פגיעה ניכרת
ומתמשכת
צרכיו הבסיסיים
מטופלים
ילד אחד
--

-ילד אחד

--

אין ילד עם
מגבלה אחרת

ילד אחד מתחת לגיל  18אין אחים

סך נקודות החומרה הקשה סך נקודות החומרה הבינונית סך נקודות החומרה הק
[
]
[
]
[
]

0

מידע נוסף ( 1 :שעה הגעה הביתה )גן /בי"ס  /מעון (____:____ :
 ( 2שירותים נוספים המקבל דרך היחידה____________________________________________ :
 ( 3פעילויות נוספות בשעות אחה"צ________________________________________________ :
 ( 4האם מטופל בשיטה מסוימת )  , ABAמפנה וכו'(____________________________________ :

הערות ____________________________________________________________ :
____________________________________________________________________
שם העו"ס _______________________ :

המחלקה_____________________ :

אתרנו באינטרנטwww.molsa.gov.il :

תאריך____/____/____ :

