
 

 

הלומדים   ייחודיים רפואיים  צרכים עםלתלמידים עבור  /תת רפואי/סייע תמיכה של

 בחינוך  הרגיל

 

 ללמוד ייחודיים רפואיים צרכים בעלי תלמידים של בזכויותיהם מכירה ישראל מדינת

 למניעת פעולות או פולשניים טיפולים בביצוע סיוע קבלת תוך, רגילות חינוכיות במסגרות

משרד החינוך  מסדיר באמצעות הנחיות ונהלים  את הטיפול  לו  זכאים   .חיים מסכני מצבים

  אלו.תלמידים  

  :לסיוע בקשה להגיש פשרלהלן  המאפיינים בהם א

 בשגרה פולשני לטיפול הנדרשים תלמידים 

 מידית, כגון  אלרגיה  חיים מסכני מצבים למניעת להשגחה הנדרשים תלמידים

 מסכנת חיים, אפילפסיה לא  מאוזנת או  סכרת.

בקשה לסיוע ממשרד החינוך  נעשית דרך  הרשות המקומית,  כאשר על  ההורים  להגיש 

לכל  שנה. על  האישור הרפואי להיות בתוקף  30/4מרופא מומחה עד ה  םירפואי יםאישור

 חודשים   4מקסימום    של

 הגורם היא המקומית מימון  הסייעות הרפואיות ניתן  ע"י משרד החינוך,  כאשר  הרשות 

  .מתקציבה שכרו את ותשלים הרפואית ת/הסייע את שיעסיק

 שאף בתלמיד המטפל המקצועי הרפואי הגורם ידי על תתבצע הרפואית הסייעת הדרכת

 11/13 הבריאות משרד ל"מנכ בחוזר כמפורט ההדרכה ת/לסייע בוצעה כי לאשר נדרש

הדרכה זו  תתבצע כל   ".הרגיל בחינוך חודייםיי רפואיים צרכים עם לתלמיד אישי מלווה"

 שנה מחדש.

על  ההורים/אפוטרופוס של  התלמיד/ה  לדאוג לתאם  מפגש הדרכה של  הסייע/ת 

הלימודים ו/או תחילת העבודה של  עם  הגורם  המטפל  בילד לפני  פתיחת שנת הרפואי 

 הסיע/ת

רצוי שמספר אנשים  מהצוות החינוכי בגן/בי"ס יהיו  שותפים  להדרכה זו,  הן  כדי  להבין  

 את צורכי  התלמידים  כמו  כן  כדי לקבל כלים  לטיפולו במצב  המצריך  זאת. 

 בידיה/ בידיו כי, ההעסקה טרם הרפואית ת/הסייע עם לוודא המקומית הרשות על

 פי על בתלמיד המטפל הרפואי הגורם ידי על הדרכה ה/קבל אכן כי המעיד הנדרש האישור

 לעניין אישור בידיהם שאין ת/סייע להעסיק אין כי בזה מובהר.  הבריאות משרד ל"מנכ חוזר

 .ההעסקה תחילת טרם כאמור ההדרכה

 .רפואית ת/כסייע משפחה קרוב או הורה להעסיק בהתאם לנהלי משרד הבריאות אין

 בחינוך התלמידים לאוכלוסיית הניתנת התמיכה את המתאר מנכ"ל קישור לחוזר מצ"ב 

 ילדים לגן נכנסים הם שבו מהגיל, הבריאות בתחום ייחודיים צרכים בעלי שהם הרגיל

 הגשת הליך על המקומיות לרשויות ההנחיות את מפרט החוזר בנוסף. עירונית במסגרת

,  חוזר  כן כמו. העסקתה אופן ועל לסייעת הנדרשת ההכשרה על, סייעת להעסקת הבקשה

 בקבלת החינוכי המוסד צוות של תפקידו את מפרט חוזרשל  משרד הבריאות ו 11/13מנכ"ל 

 .המיוחדים הרפואיים הצרכים בעל התלמיד



 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=41 

  משרד הבריאות 11/13חוזר מנכ"ל 

 

 

  מאלרגיה למוצרי מזוןהנחיות להורי התלמיד הסובל    
 החינוך   חזר מנכ"ל משרד בהתאם ל  
 

באחריות הוריו של התלמיד הסובל מאלרגיה למוצרי מזון לחתום על הצהרת בריאות מדי 
שנה, כנדרש בחוזר הוראות הקבע העוסק ב"הצהרת הורים על בריאות ילדם", ולצרף 

ה שהתלמיד סובל ממנה. להצהרה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, שבו תתואר האלרגי
במסמך יפורטו המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם ויובהרו הפעולות שיש לנקוט 

על ההורים לדווח בשלב ההרשמה לצהרון כי ילדם סובל  במקרה של חשיפה לאלרגן.
 מאלרגיה למוצרי מזון.

 

במתקן שבו הילדים או  הורי התלמיד הסובל מאלרגיה להפקיד בבית הספר או בגן באחריות
בקופסת התרופות לשעת חירום, תוך ציון שמו של התלמיד  תוקף-מזרק בר הצהרון מתקיים

כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה. מזרק נוסף, ועליו שם, יימצא  של ופרטיו וכן תצלום
בתיקו האישי של התלמיד. באחריות ההורים להחליף את המזרק כאשר תמה תקופת 

מתן טיפול תרופתי  המאפשרים לחתום על טפסים כן באחריותםהתוקף של המזרק. כמו 
)ב(, "מתן טיפול תרופתי 1בחוזר הוראות הקבע עב/ 2.2-74ההנחיות בסעיף  לתלמיד על פי

 במוסד החינוך".
 

לקראת פתיחת שנת  הורי מסגרת הצהרון ואת הורי הכיתה כל יידע אתל יש 
התזונתיות החלות על תלמידי  בלותהמג על ההורים הראשונה, באסיפת וכן הלימודים,

הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל 
מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון. היידוע ייעשה בתיאום עם התלמיד הסובל 

 מאלרגיה ועם הוריו.
 

לצהרון שמוגש בהם מזון על ספרית או -בית-לקראת יציאה לטיול או לפעילות חוץ       
הרכב המזון  ובאחריותם לאשר את גורם ההסעדה, עם את פרטי הקשר לבקש ההורים
לאפשר להם  אם הם אינם מאשרים זאת, יש במהלך הפעילות. ילדם שיקבל
במקרה של תלמיד הסובל מאלרגיה לאלרגן שהוא בעל  את המזון המותאם. לילדם לספק

יות מוסד החינוך וההורים לוודא עם ספק המזון כי המזון תכונה של פיזור באוויר באחר
 לא יכלול את האלרגן. לכלל התלמידים שיסופק

 

 

להציג במזכירות בית הספר או בגן הילדים או במקום שמרוכזת בו עבודת הצהרון,  שי

ואת מספרי  התקף בתלמיד הסובל מאלרגיה בעת את נוהל הטיפול, נוסף ובמקום ידוע ובולט

משפחתו. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק מזרק גם בתיקו של התלמיד,  של בניהטלפון 

האם של -בנוסף על המזרק בקופסת התרופות, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת

 .התלמיד
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