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חוזר מנכ"ל – מתן שירותים באמצעות סייעת לשילוב פעוטות הסובלים
מאלרגיות הזקוקים להשגחה במסגרת יומית
 .1כללי
 .1.1חוזר מנכ"ל זה בא להסדיר ולהבהיר את מדיניות משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
בנושא מתן שירות לפעוטות הסובלים מאלרגיות מסכנות חיים בגילאי לידה עד שלוש במעונות יום,
באמצעות סייעות השילוב.
 .1.2מובהר כי חוזר מנכ"ל זה מחליף את חוזר מנכ"ל  ,013-2019אשר תוקפו פג ביום .31.8.2020

 .2זכאות פעוטות המאופיינים באלרגיה מסכנת חיים
 .2.1הזכאות לסייעת תקבע על בסיס אישור החתום על ידי רופא מומחה לאלרגיה (אלרגולוג) כי הפעוט
סובל מאלרגיה לחלב או מולטי-אלרגיה מסכנת חיים וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנושא
(להלן" :אלרגיה מסכנת חיים").
 .2.2הפעוטות יקבלו סייעת שילוב בהיקף של שעתיים ביום ,להשגחה בזמני הארוחות העיקריות.
 .2.3השירות יינתן מתאריך  1.9.2020עד לתאריך  .31.8.2021מובהר כי חוזר מנכ"ל זה לא יהיה בתוקף
מעבר למועד זה .בגין שירות זה המשרד לא יגבה מימון תואם (מצ'ינג) מהרשויות המקומיות.
 .2.4הנחיות לגבי מתן השירות מעבר למועד האמור ,יתפרסמו באופן נפרד ובכפוף להקצאת מקור
תקציבי מתאים.
 .2.5אוכלוסיות יעד נוספות הזכאיות לסייעות שילוב:
 .2.5.1אוכלוסיית פעוטות בסיכון – הסיוע לאוכלוסיית יעד זו מוסדר באופן נפרד בחוזר מנכ"ל 005-
 ,2020באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
 .2.5.2אוכלוסיית פעוטות מעוכבי התפתחות – הסיוע לאוכלוסיית יעד זו מוסדר באופן נפרד
בהוראת תע"ס  ,8.10סעיף ( 6להלן" :הוראת התע"ס").
 .2.5.3אוכלוסיית פעוטות בעלי צרכים רפואיים מורכבים ומחלות – על אף שאוכלוסייה זו אינה
נכללת בהגדרת אוכלוסיית היעד על פי הוראת התע"ס ,המשרד מעניק סיוע לפעוטות בעלי
צרכים רפואיים מורכבים ומחלות בדומה לאוכלוסייה המוגדרת בהוראת התע"ס.
סיוע זה יינתן ל פעוטות הסובלים ממחלות מורכבות ,הזקוקים לסייעת שתלווה אותם ,על פי
חוות דעת רופא מומחה בתחום המחלה ממנה הם סובלים ואשר יעמדו בקריטריונים לזכאות
לשירות ,אשר יוכלו לקבל סייעת שילוב עד להיקף של  4שעות ליום ,ללא ביצוע פעולות רפואיות.
מובהר כי התחום הרפואי ובו דרישה להתערבות רפואית במהלך השהיה במעון אינם בתחומי
אחריות הביצוע של סייעת השילוב.
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 .3שיטת העבודה
 .3.1הורה לפעוט הסובל מאלרגיה מסכנת חיים ,כהגדרת המונח בסעיף  2.1לעיל ,יגיש בקשה לתיבת
דואר אלקטרוני ייעודית ,באמצעות טופס מקוון ,המתפרסם באתר המשרד ובקישור שלהלן:
( https://govforms.gov.il/mw/forms/AllergyAssistant@molsa.gov.ilלהלן" :הבקשה").
 .3.2הבקשה תיבחן על ידי אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים .במידה והפעוט נמצא זכאי לקבלת
השירות ,תצא הודעת אישור זכאות להורה ,לצד שם הספק שיבצע את השירות.
 .3.3פרטי הפעוט הזכאי בצירוף פרטי הספק ,יועברו מאגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לאגף בכיר
ארגון מינהל ופיתוח ברשויות המקומיות ,אשר יהיה אחראי על פתיחת אישור תשלום (להלן:
"השמה") עבור הספק שנבחר במערכת מס"ר ,שתהיה בתוקף עד לסיום שנת הלימודים .העתק
אישור ההשמה ישלח להורה ,לספק הנבחר ולאגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים.
 .3.4מובהר כי הקשר בין ההורה לספק יעשה באופן ישיר ,הן לאחר אישור הזכאות והן במהלך תקופת
ביצוע השירות.
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