
 

 

 כנסתה
 הילד לזכויות המיוחדת  הוועדהיושבת ראש 

 3008218סימוכין:
 ה באב התשע"ח ירושלים,

 2018ביולי  17
 
 

 לכבוד 
 ח"כ חיים כץ

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 

 מכובדי, 

 מענים לילדים אלרגיים בגילאי לידה עד שלושהנדון: 
 

( כינסתי את הוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון מעקב 2018לי ביו 16באב התשע"ח ) 'ביום ד
 ם אלרגיים בגילאי לידה עד שלוש. לדיבנושא: מענים לי

  
אמר שמחודש משרד העבודה(  –, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן נציג משרד העבודה

רות השתתפו . בהכשמד"אבנושא ילדים אלרגיים על ידי  קורסי הכשרות  407פברואר התקיימו 
מסגרות.  המשמעות היא שכמחצית מהצוותים החינוכיים במעונות עברו  1,200-מטפלות מ 9,400

טענו משתתפי משווק את ההכשרות באופן אגרסיבי. בתגובה הכשרה בנושא. לדבריו המשרד 
  ולא רכיב רשות,  רכיב חובהשההכשרות צריכות להיות  , בדיון, ביניהם נציגי עמותת יה"ל והח"מ

 תנאי לקבלת סמל מטעם המשרד. או אפילו
 

נציגת עמותת יה"ל ספרה שלעמותה מגיעות תלונות רבות של הורים לפעוטות אלרגיים שלא 
שההנחייה החד משמעית  היא  מתקבלים לגן בשל האלרגיה. בתגובה אמר נציג משרד העבודה 

ייעת צמודה, בהמלצת רופא אם לילד נדרש ליווי של ס.   שאין להפלות ילד  אלרגי  בקבלה לגן
 את הסייעת.  והרשות המקומית  יממנו  מומחה, המשרד

  
נציגת נעמ"ת ספרה שכמחצית מהצוותים ביצעו את ההכשרה. לדבריה, יש חוסר תקשורת בין 

יום התפרסם חוזר מנכ"ל משרד העבודה )חוזר מנכ"ל  11משדר העבודה למפעילי המעונות: לפני 
 (, אך הוא לא נשלח למפעילי המעונות. 135מיוחד מס' 

 
ות  המיועדות לצוותי החינוך יפתחו גם חיב"ה ביקשה שההכשר –יו"ר איגוד הגנים הפרטיים 

 לצוותים חינוכיים מהמגזר הפרטי. 
 

 להלן סיכום הדיון והחלטות הוועדה 

על משרד העבודה לחדד שפעוט על רקע היותו אלרגי למזון ו הוועדה קובעת שאין להפלות .1
 הנחייה זו למפעילי המעונות. 

ה בקבלה למעון, על רקע היותם הוועדה קוראת להורים לפעוטות אלרגיים, שחווים אפליי .2
 אלרגיים, לפנות לוועדה. 

 למשרד העבודה

הוועדה רואה בחומרה את העובדה שחוזרי המנכ"ל וההנחיות הנדרשות לא מגיעים  .3
הוועדה מבקשת לדאוג להפצת חוזרי המנכ"ל בנושא כך שיגיעו מפעילי המעונות. ידיעת ל

 לכל מפעילי המעונות. 

רד הבריאות, שהוצגו כבר בחודש פברואר שנה זו, יועברו הוועדה מבקשת שהנחיות מש .4
 ויוטמעו בקרב הצוותים החינוכיים במעונות. 



 

 

 הוועדה מבקשת לקבל  לידיה  דוגמה של מערך הדרכה בנושא. .5

 הוועדה מבקשת לפתוח את מערכי ההכשרה גם לצוותים חינוכיים מהמגזר הפרטי.  .6

 

לוחות , כולל תכנית העבודהלרות והוועדה מבקשת לקבל עדכון באשר לסטטוס ההכש .7
 זמנים להשלמת ההטמעה. 

 (. 2018בראשית המושב הבא )חודש אוקטובר הוועדה מבקשת לקבל את העדכון 
 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 ביטון -ח"כ ד"ר יפעת שאשא        
 
 
 עתקים: ה

 חברי הוועדה 
 עמותת יה"ל

 משתתפי הדיון 


