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 ' חשון תשע"דדירושלים, 
/108/01/80 

 81805151מספר פניה: 
 81805151מספר סימוכין: 

 
 
 

 קריטריונים לזכאות בסיוע ן בנושא:סיכום דיו

 2013באוקטובר  7 : תאריך

 מנכ"לית לשכת מקום הדיון:

 נגה נחשוןהסיכום:  מתרוש

 

מיכל כהן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת גב'  גב' דלית שטאובר, המנהלת הכללית;  :משרד החינוך יםכחונ
 תמפקחהמינהל הפדגוגי; מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים; גב' עירית לבנה, 

; גב' נגה נחשון, יועצת מנהל תחום )תקציב חינוך מוניציפאלי(; מר מני מזרחי, מרכז )בריאות(
 למנכ"לית;

 ;רפרנטית חינוך באוצרגב' נועה היימן, : מר ערן כהן, רכז חינוך; נוכחים משרד האוצר

מר נועם וידנר, עוזר מנכ"ל משרד  פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות; נוכחים משרד הבריאות:
 .ד"ר עדינה יוסף, חברת הוועדה הבריאות; מר חגי דרור, אגף תקציבים בריאות;

 , כז השלטון המקומיראש מינהל חינוך וחברה מר: גב' מיכל מנקס, נוכחים שלטון מקומי

 

 .יו"ר האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קליניתל, אלן דליפרופ' א

 

 

 תוכן הישיבה

1.  
לקראת פתיחת שנה"ל הנוכחית ת. ות רפואיומנכ"לית:  בעבר התכנסנו בנושא הזכאות לסיע

 עלו פערים. בעקבות הוועדות נערכו ועדות לבחינת זכאות לסיעת

 סייעת רפואית -ה אישי לתלמידעירית לבנה: מלוו  .2

 רציונל 

נדרשים לטיפול פולשני בשגרה ה ,לאפשר לתלמידי החינוך הרגיל בעלי צרכים רפואיים ייחודיים
או להשגחה למניעת מצבים מסכני חיים בשגרה, למלא את זכאותם ללמוד במוסד חינוכי לפי 

 חוק

  מחויבות 

 מתן הסיוע הינו הזרוע הארוכה של ההורים -

ל נדרש המשך תמיכה ועידוד התלמיד לפיתוח  עצמאות ושליטה בטיפולים במקבי -
 הנדרשים בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי

 שני סוגי סיועקיימים 

 פעולות פולשניות בשגרה   -
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 תוכן הישיבה

  השגחה -

 קריטריונים  לזכאות לתלמיד הנדרש לפעולות פולשניות בשגרה

 מתן חמצן

 שאיבת הפרשות

 צנתור שלפוחית השתן

 נדה/גסטרוסטוםהזנה דרך זו

 ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין

 

 השגחהקריטריונים המזכים ב

ור של חומרת התגובה לחלב, אגוזים, בוטנים, ראלרגיה למזון מסכנת חיים עם תיעוד ב -
קבוע, ו/או  הסומסום, דגים. עם רקע של אסטמה אלרגית פעילה המצריכה טיפול מניע

 תגובה אנפילקטית. 

 נת עם התקפים תכופים המביאים לנפילה.אפילפסיה לא מאוז -

 הפרעות קרישה חמורות עם נטייה לדמם לא מבוקר. -

 מצב לאחר השתלת קוצב לב. -

 

 היקפי סיוע

 06%המהוות  ,פניות 155פניות מתוכן אושרו  348תשע"א: 

  01%המהוות  , פניות 5900פניות מתוכן אושרו  5290תשע"ד: 

 

 הגידול במספר הפניות נובע

 מודעות -

 בעיות רפואיותכיחות ש -

 הארכת יום לימודים  -

 3-4חינוך גילאי  -

 עלייה במספר הילדים בשנתוני הגיל -

 

 תקציב

 מלש"ח,  33תשע"ג  -

 מלש"ח 49תשע"ד  -

 : אילן דלאלפרופ'    .1

מהילדים  1% –עליה בשכיחות המחלות האלרגיות כולל אלרגיות למזון.  בממוצע כ  -
בחינוך חובה הקפיצה את המספרים, שכן  3-4בשכבת הגיל. עצם ההכללה של גילאים 

 השכיחות גבוהה יותר בגילאים אלה.

גדלה. הפתרון הנכון  םהמודעות לקבלת סיוע בקרב הורי אוכלוסיית הילדים האלרגיי -
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 תוכן הישיבה

 הוא לא סיעת אלא סיוע ע"י צוות חינוכי.

ייחודיים, של ילדים בעלי צרכים רפואיים וגן חובה מספר גדול  3-4גילאי ב: פרופ' רוני גמזו  .2
לאחר מכן הפחתה. אני מתייחס לפן הבריאותי בעיקר סביב הארוחה. אנו יודעים כי ככל שיש 

 קריטריונים הדרישה עולה. לאחר הישיבה הנוכחית אפנה לשרה.

, על פי הדרישה בחוזר : הסייעת הנבחרת ע"י הרשות מקבלת הדרכהעירית לבנה  .3
 מנכ"ל משרד הבריאות.

  אילן דלאל:פרופ'   .4

 הסייעות לא מקבלות הדרכה חוזרת.  אינני בטוח לגבי המיומנויות  -

 שבשנה הבאה יהיה גידול נוסף בפניות.  מניחאני  -

איננה הדרך  , שלדעתי תייש להגיע להחלטה עקרונית: האם ממשיכים בדרך הנוכח -
הוא במסגרת  מתאיםגורם לתיוג הילד.  הפתרון הו זמני הנכונה. פתרון ע"י סייעות הינו 

על אנשי המגינות להוציא תקנות  דבר המחייבמוסד החינוכי וע"י הצוות החינוכי. ה
 הצוות  מפני תביעות  וכן מתן תגמול כספי. 

 

 : מנכ"לית  .5

 עלינו להציג מתווה מקצועי הכולל שתי  אופציות:

 הערכות והכשרה של הצוות החינוכי )הכשרה, גיבוי משפטי ותגמול(. -

 .סייעות –כוח אדם נוסף  -

 להבין איזה גיבוי פוליטי תקבל עבודה מקצועית. יש   -

 לכל מודל יש עלויות ועל כל אחת מהאופציות יהיה צורך להגן.  -

 

 : פרופ' רוני גמזו  .6

החלופה של הסיוע באמצעות צוות חינוכי הגיונית אך מאוד מורכבת. השינוי הגדול צריך  -
עי. עד אז צריך להמשיך להיות על שולחן של משרד החינוך בדיון מול האיגוד המקצו

חלקם לטובת המשפחות וחלקם שקביעת קריטריונים  , קרי: להתנהל בדרך הקיימת
  .יש לקבוע קריטריונים גם למקרים מיוחדיםבנוסף, לא. 

 שני המשרדים לא יוכלו לשאת בכך. אין סיכוי שאמצא סכומים כאלה. –העלויות גבוהות  -

 : : עיקר הבעיה היא בגני הילדיםערן כהן  .7

אולי ניתן לדבר עם ארגון הסייעות שיקבלו עבור זה  .בגני הילדים יש גם גננת וגם סייעת
 תגמול?

תת מענים ילדי הגן. היא איננה יכולה ל לטפל בכללהסייעת על : זה חוטא למטרה. מיכל מנקס  .8
 לילד ספציפי.

 :מנכ"לית  .9

 ים גדולה.במקום שיש צוות זה לא דומה למקום שיש אדם אחד מול קבוצת ילד -

(בדיקת התכנית של 2( הגדלת עבודת הסייעות . 1נדרשת הצגת שתי החלופות:  -
 תמיכה ע"י צוות חינוכי.)פנייה לשרים(
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 .לדעת איזה מתווה מקבל אישור להמשך עבודת העמקה עלינו -

 ברור שכל עבודה של קריטריונים של אנשי מקצוע תביא לגידול בדרישה. -

 

)בריאות, חינוך, אוצר ושלטון  1/4מה היא שכל משרד משלם : לגבי תשע"ג ההסכמשה שגיא  .10
 יש לעמוד בהסכם. מקומי(.

 

מבקש שהאוצר יקבע אני . גם לגבי תשע"ג : אינני יודע אם נוכל לשאת בכךפרופ' רוני גמזו  .11
מסגרת תקציבית. יכול להיות שהרופאים יגידו שלא ניתן לבצע השגחה מספקת מבחינה 

 רפואית במסגרת זו.

מכאן צריך להמשיך  ויש לעמוד בכך. 1/4: הסיכום שקיבלנו היה שכל משרד יממן  נכ"ליתמ  .12
 .הגידול התייחסנו לגורמיהמסגרת התקציבית   יתגזרהלאה ולקבוע מתווה ממנו 

 

 החלטות / משימות לביצוע מס'
אחראי 
 לביצוע

 

 למעקב

 תאריך
לביצוע / 

 הערות

1.  
רד כל משבדיון הנוכחי אושררה ההחלטה כי  

בהתאם  ,מלש"ח 8.5יישא בחלקו ויעביר 
 הקודמת.  להחלטה

משרדים חינוך, 
 בריאות, 

 אוצר,

 שלטון מקומי

 מיידי 

2.  
 נגה נחשון דלית שטאובר חיבור המנכ"לית החדשה לנושא

עד סוף 
 אוקטובר

3.  
 השריםהבאת הדברים בפני 

 פרופ' רוני גמזו

 מיכל כהן
 נגה נחשון

עד אמצע 
 נובמבר

4.  
 נגה נחשון מיכל כהן נוסףקביעת דיון 

עד אמצע 
  נובמבר

 

 

 


