
 

 

 

 פעוטות בסיכון שילובלמתן שירותים באמצעות סייעת  –חוזר מנכ"ל 

 הזקוקים להשגחה במסגרת יומית יות על פי חוק הסובלים מאלרג

 :רקע .1

ובא להסדיר ולהבהיר את  2018ביולי  5מיום  135חוזר מנכ"ל זה מבטל ומחליף את חוזר מנכ"ל מספר 

מדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושא מתן שירות לפעוטות בסיכון הסובלים 

 ב.שפחתונים, באמצעות סייעות השילובמעונות יום וממאלרגיות מסכנות חיים בגילאי לידה עד שלוש 

 פעוטות בסיכון על פי חוק המאופיינים באלרגיה מסכנת חיים: .2

הסיוע יינתן רק לפעוטות בסיכון הזכאים למעון יום מתוקף חוק פעוטות בסיכון )הזכות למעון(,  2.1

 )להלן: "החוק"(. 2000 –התש"ס 

על ידי רופא מומחה לאלרגיה )אלרגולוג( כי הפעוט הזכאות לסייעת תקבע על בסיס אישור החתום  2.2

אלרגיה מסכנת חיים וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות -סובל מאלרגיה לחלב או מולטי

 בנושא )להלן: "אלרגיה מסכנת חיים"(.

 של שעתיים ביום, להשגחה בזמני הארוחות העיקריות.הפעוטות יקבלו סייעת שילוב בהיקף  2.3

. מובהר כי חוזר מנכ"ל זה לא יהיה בתוקף 31.8.2020עד לתאריך  1.9.2019 השירות יינתן מתאריך 2.4

 לשנת הלימודים שלאחריה.

 ים על אוכלוסיית הפעוטות בסיכון:הנחיות לגבי פעוטות שאינם נמנ .3

 כהגדרת המונח בחוק, אשר סובלים מאלרגיה מסכנת חיים, יפורסמו בנפרד.

 שילוב:אוכלוסיות יעד נוספות הזכאיות לסייעות  .4

 -אוכלוסיית פעוטות מעוכבי התפתחות  4.1

 6, סעיף 8.10סוציאלית העבודה הלאוכלוסיית יעד זו מוסדר באופן נפרד בהוראת תקנון הסיוע 

 )להלן: "הוראת תקנון עבודה סוציאלית"(.

  -עלי צרכים רפואיים מורכבים ומחלות אוכלוסיית פעוטות ב 4.2

עבודה העל אף שאוכלוסייה זו אינה נכללת בהגדרת אוכלוסיית היעד על פי הוראת תקנון 

סוציאלית, המשרד מעניק סיוע לפעוטות בעלי צרכים רפואיים מורכבים ומחלות בדומה ה

 לאוכלוסייה המוגדרת בהוראת תקנון העובדים הסוציאליים.

הזקוקים לסייעת שתלווה אותם, על פי חוות סיוע זה ינתן לפעוטות הסובלים ממחלות מורכבות, 

דעת רופא מומחה בתחום המחלה ממנה הם סובלים ואשר יעמדו בקריטריונים לזכאות לשירות, 

שעות ליום, ללא ביצוע פעולות רפואיות. מובהר כי  4אשר יוכלו לקבל סייעת שילוב עד להיקף של 

במעון אינם בתחומי אחריות  התחום הרפואי ובו דרישה להתערבות רפואית במהלך השהיה

 הביצוע של סייעת השילוב.
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