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 שלום רב,

 מסכנת חייםסייעות שילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה הנדון: 

משרד בהתייחס למכתבו של מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: "
)מצ"ב(, שעניינו "סייעות שילוב לפעוטות הסובלים  29.6.16 מיום"( הרווחה

הנחיות מדיניות זמניות לפעולת הוועדות לקראת שנת  –מאלרגיה מסכנת חיים 
אנו מבקשים לעדכנכם "(, הזמניותהנחיות המדיניות הלימודים הקרובה" )להלן: "

לאשר את מימון עלות סייעות השילוב לפעוטות הסובלים  שלאבדבר המלצתנו 
)דהיינו: אי חתימה על הועדות למימון שירות זה(. זאת,  מאלרגיה מסכנת חיים

למעט פעוטות בסיכון המוכרים ומטופלים ע"י שירותי הרווחה, אשר בשלב זה אנו 
 ועדה לגביהם.ממליצים על אישור הה

פנינו למנכ"ל משרד הרווחה )מצ"ב המכתב(, והבהרנו כי פעוטות  15.10.15ביום עוד 
אינם אמורים להיות מטופלים ע"י הלשכות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים 

, וכי הדרישה לעשות כן, תוך מימון חלקי של הרשויות המקומיות את המקומיות
 מקצועיים, ארגוניים וכלכליים כאחד.  המטלה )מאצ'ינג(, אינה ראויה, מטעמים

נושא זה הועלה אף בוועדת התיאום שבינינו לבין משרד הרווחה, ובעקבות זאת הקים 
ועדה מקצועית לבחינת הנושא, שסיימה  2015מנכ"ל משרד הרווחה, עוד בחודש דצמבר 

 .2016עבודתה בסוף חודש פברואר 

נכ"ל משרד הרווחה )כך על אף שהמלצותיה של הועדה המקצועית הוגשו למ
(, וחרף בקשות חוזרות ונשנות מצדנו לקבל המלצות אלו 29.6.16מיום במכתבו 

לעיוננו, הוציא מנכ"ל המשרד את הנחיות המדיניות הזמניות, בנוסחן כאמור, תוך 
 שהוא מודיע שהוא ממתין למפגש עבודה בינמשרדי לבחינת ההמלצות.  

כי לא ניתן להוסיף ולהשתהות בהמתנה  בספטמבר בפתח, ברור לנו 1-מאחר שה
להבהרות ולהסברים המניחים את הדעת. בנסיבות אלו, הרשויות המקומיות אינן 



 

 

מסוגלות להמשיך ולממן מטלה זו, שהוצאה כספית ניכרת בצדה, בשנת הלימודים 
 הבאה.

כאמור לעיל, שלא לאשר את מימון המקצועית אשר על כן אנו שבים על המלצתנו 
סייעות אלו  סייעות השילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים.עלות 

 אמורות להיות ממומנות במלואם על ידי גורמי הממשלה.

 

 ,בברכה

 ולברגשלמה ד
 מנהל כללי

 
 

 :העתק
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס

 כרכור יו"ר ועדת רווחה, מש"מראש מועצה מקומית פרדס חנה  -מר חיים געש
 סמנכ"ל בכיר, משרד הרווחה -עו"ס איריס פלורנטין

 מנהלת תחום בכיר ארגון ומינהל ברשומ"ק, משרד הרווחה -גב' אהובה קרקובר 
 סמנכ"ל לרווחה וקשר עם הכנסת, מרכז השלטון המקומי -מר פיני קבלו

  סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 , מש"ממנהלת מח' משפטית במינהל רגולציה, משפט ובקרה -עו"ד מירה סלומון
 יו"ר ארגון מנהלי רווחה ברשויות ומנהלת רווחה כרמיאל -עו"ס שולה מנחם 

 מנהלת תחום רווחה וקהילה, מרכז השלטון המקומי -עו"ס אסא בן יוסף 
 


