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 הלב פתוח לרווחה

 
 2017באוגוסט  19 
 כ"ז באב תשע"ז 

 חוזר מנכ"ל מיוחד
 111 פרמס

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים

 שלום רב,

 תיקון - בגילאי לידה עד שלוש הזקוקים להשגחה מענים לילדים אלרגיים הנדון:

זה בא להסדיר ולהבהיר את מדיניות המשרד בנושא מתן שירות לפעוטות במעונות יום ומשפחתונים  חוזר
 סייעות השילוב.באמצעות 

פעוטות מעוכבי התפתחות, כ מגדירה את הזכאים לשירות זה 8.10 תקנון עובדים סוציאלייםכיום הוראת 
  כוב התפתחותי.ילד קבעה שיש להם עייחידה להתפתחות ה/שהמכון

 צרכים מיוחדים בכפוף לחוות דעת רופא מומחה בתחום.או פעוטות עם 

 הסיוע ניתן עד היום לאוכלוסיות הבאות: .א

 ללא שינוי –ביחידה להתפתחות הילד מכון/שמוכרים בפעוטות מעוכבי התפתחות  .1

בתקנון עובדים ובהתאם למפורסם  –פעוטות אלה ימשיכו לקבל את השרות כפי שנעשה עד היום 
. תפקידי הסייעת הינם טיפוח אישי והעשרה, כמו גם סיוע בהשתלבות 6, סעיף 8.10 סוציאליים

 .הסיוע ימשך כפי שהיה – במסגרת

 תיקון - פעוטות המאופיינים באלרגיה מסכנת חיים .2

יוארך סיוע זה והחלטת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בוועדת הכנסת,  דיוניםבהמשך ל
 ויפסק לחלוטין לאחר תאריך זה.באותו היקף שניתן  31.12.2017עד לתאריך  1.9.2017מתאריך  ויינתן

 הארכה זו ניתנת לצורך התארגנות, הערכות והסדרת נושא מימון סיוע זה אל מול משרד הבריאות.

 ללא שינוי - פעוטות הסובלים ממחלות מורכבות .3

וזקוקים לסייעת שתלווה אותם על פי חוות דעת רופא מומחה פעוטות הסובלים ממחלות מורכבות 
יוכלו לקבל סייעת שילוב עד יעמדו בקריטריונים לזכאות לשירות, בתחום המחלה ממנה סובלים ואשר 

 שעות ליום. 4להיקף של 
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 הלב פתוח לרווחה

 תפקידי הסייעת: .ב

רפואית  ובו דרישה להתערבות תחום הרפואיה השגחה וסיוע בהשתלבות הפעוט בפעילות המעון., ליווי
 של סייעת השילוב. השהיה במעון אינם בתחומי אחריות הביצועבמהלך 

 תחולה:
 יש לפעול בהתאם להנחיה מעת פרסומה.
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