
 

 

 כנסתה

 הילד לזכויות המיוחדת  הוועדהיושבת ראש 

 3005218סימוכין:
 ה באב התשע"ח ירושלים,

 2018ביולי  17
 
 

 לכבוד לכבוד 
 שר הבריאות סגן  שר החינוך 

 ח"כ יעקב ליצמן  ח"כ נפתלי בנט
 
 

 מכובדי, 
 

 הנדון: תלמידים אלרגיים במערכת החינוך
 
 

( כינסתי את הוועדה לזכויות הילד לדיון מעקב בנושא 2018ביולי  16) ביום ד' באב התשע"ח

ותת שבנדון. בדיון השתתפו נציגי: משרד החינוך, משרד הבריאות, מרכז השלטון המקומי, עמ

יה"ל, ארגון רופאי האלרגיה, פורום וועדי ההורים היישוביים, הסתדרות המורים,  ארגוני גננות 

 ומוזמנים נוספים. 

 

שהמשרד החליט להמשיך את העסקת הסייעות לילדים האלרגיים  המשרד החינוך דיווח נציגת

זאת עד שיוטמע חוזר מנכ"ל משרד החינוך בגני חובה עד כיתות ב' במתכונת שהיתה נהוגה עד כה, 

לטענתה, הקושי . העלאת מודעות הציבור לנושאערכי של -התהליך החינוכיויושלם  בנושא

מגלים אטימות כלפי צרכי הילדים , שחלקם של הילדים שאינם אלרגיים האמיתי הוא עם ההורים

 האלרגיים. 

 )גני טרום חובה( 3-4לגבי סוגיית העסקת הסייעות לילדים אלרגיים בגילאי היא הוסיפה ש

הצוות הבינמשרדי בוחן מהו  להמשיך את העסקת הסייעות אם לאו.  םהמשרד טרם החליט א

  המענה המיטבי לגיל זה. 

 

היא  3-4בגילאי לילדים  ציגת עמותת יה"ל אמרה שהחלטת משרד החינוך שלא להעסיק סייעותנ

עלאת מודעות הציבור לסוגייה היא חשובה, לדבריה ההחלטה חד צדדית שמסכנת את הילדים.  

לדרוש מהמשרדים הנחיות ברורות כיצד על המוסדות והצוותים  אך אין במודעות די ויש 

 החינוכיים לפעול.    היא בקשה שנציגי יה"ל יהיו שותפים לצוות הבינמשרדי . 

 

בוגרים נפגעים  שהסטטיסטיקה מלמדת שילדים  ד"ר הרשקו, מזכיר איגוד רופאי האלרגיות אמר

כן יש למצוא מענה רוחבי לכל ל  מאלרגיות בשעורים גדולים יותר מאשר ילדים קטנים,

ללא מזרקי אפיפן זמינים במוסדות החינוך  וללא  , לדבריו גמר תיכון.   התלמידים האלרגיים, עד

 מבוגר שיודע להשתמש במזרק זה, לא יימצא פתרון מיטבי לתלמידים האלרגיים. 

 



 

 

 :להלן סיכום הדיון והחלטות הוועדה

 למשרד החינוך 

סייעות אינן המענה המיטבי, אך במציאות היום, פתרון זה הינו הרע ה קיימת תמימות דעים כי

 במיעוטו. ולכן: 

הוועדה קוראת למשרד החינוך לא להפסיק את העסקת הסייעות לכלל התלמידים  .1

 –להתאמת מערכת החינוך לילדים אלרגיים  ך מערההאלרגיים  עד אשר יוטמע בשטח 

הסייעות ללא סיכון בריאותם של  ת העסקת פסקשיאפשר ה מניעתי, הגנתי וטיפולימערך 

 התלמידים. 

מהחלטתו לבטל את העסקת גם לאלתר  בו  הוועדה קוראת למשרד החינוך לחזור .2

 בגנים.  3-4הסייעות לילדים אלרגיים בגילאי 

הוועדה קוראת למשרד החינוך לשתף את עמותת יה"ל ואת פורום וועדי ההורים  .3

 די . היישוביים בדיוני הצוות הבינמשר

 

 

 
 בברכה,

 
 

 ביטון -ח"כ ד"ר יפעת שאשא        
 
 

 

 

 
 העתקים: 

 חברי הוועדה 
 עמותת יה"ל 

 פורום ועדי ההורים היישוביים 
 ארגון רופאי האלרגיה 

  משתתפי הדיון 


