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מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ב' בחשון תשע"ו
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סימוכין15815 :

הנדון :סייעות לשילוב ילדים אלרגניים
מזה זמן מצויה סוגיית הסייעות לשילוב ילדים אלרגניים על שולחננו .רק בשל
אילוצי פיזור ממשלה וחילופי גברי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,טרם
נדון הנושא במסגרות הרלוונטיות לשלטון המקומי ולמשרד הרווחה ,והוא אחד
מהנושאים הממתינים לדיון בוועדת התאום.
בשלב זה הועבר על ידיכם חוזר לרשויות המדבר על אישור של  55ש"ש לילד הנזקק
לשירות זה ,כשחלק מהעלות חלה על הרשויות המקומיות.
אנו מבקשים להביע בפניך את התנגדותנו למהלך ולהחלטה זו  -מה עוד שראוי
היה שתידון עמנו טרם הנחייתכם ליישומה.
מדובר בילדים שאינם אמורים להיות מטופלים ע"י הלשכות המקומיות המעורבות
בעניינם אך ורק בשל הבעיה הרפואית ,האמורה להיות מטופלת ע"י המערכת
הבריאותית ולא ע"י מערכת הרווחה -בכלל ,ומערכת הרווחה המקומית -בפרט .אל
לנו ל"התנדב" ולקבל את האחריות לכך ,מטעמים מקצועיים ,ארגוניים וכלכליים
כאחד.
משפחות אלה מופנות לשירותי הרווחה המקומיים אך ורק לצורך מימון עלות שעות
הסייעת ,המאושרת עפ"י שיקול דעת רפואי בלבד ,כשהמימון מתחלק בין הרשויות
והמשרד עפ"י הסיווג המקובל .51%-51%
מעבר לעובדה שילדים אלה אינם אמורים להיות באחריות שירותי הרווחה ,מדובר
בעלות של כ ₪ 01111 -לילד לשנה כשחלק הרשות הינו  ₪ 5111 :פר ילד לשנה
(ההורים פתורים מתשלום חלקם בעלות הנדרשת כמקובל בשירותי רווחה אחרים).
למיטב ידיעתנו מדובר כיום במעל  511ילדים ברחבי הארץ ,כשמספר הילדים רק
הולך וגדל ואף יגדל יותר ככל שתהא מודעות לקיומו של שירות זה (ויש  -תעיד על
כך הצמיחה במספר הילדים).
ידוע לי על כי הנך מתעתד לקיים ועדה בינמשרדית בנושא ואף נתבקשנו למנות
נציגים לוועדה -כך נעשה .אבקש שעמדתנו והסתייגותנו מקבלת נושא זה
לאחריותנו תישמע בעת דיוני הוועדה.

כאמור ,הטיפול בהסדרת סייעת לילדים אלה אינו דבר שאמור להיות באחריותנו,
על כל המשתמע מכך .הנושא חייב להיות מטופל ע"י גוף לו המיומנויות ,הכלים
והתקציבים לטיפול בהיבטים הרפואיים של ילדים אלה.

בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק:
מר חיים ביבס -ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר חיים געש -ראש מועצה מקומית פרדס חנה כרכור יו"ר ועדת רווחה ,מש"מ
מר פיני קבלו -סמנכ"ל לרווחה וקשר עם הכנסת ,מרכז השלטון המקומי
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ס אסא בן יוסף  -מנהלת תחום רווחה וקהילה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ס איריס פלורנטין-סמנכ"לית ,אגף שירותים אישיים ,משרד הרווחה
גב' אהובה קרקובר  -מנהלת תחום בכיר ארגון ומינהל ברשומ"ק ,משרד הרווחה
עו"ס ורד כרמון -מפקחת ארצית לגיל הרך -שרות ילד ונוער ,משרד הרווחה
עו"ס שולה מנחם  -יו"ר ארגון מנהלי רווחה ברשויות ומנהלת רווחה כרמיאל,
ונציגת מש"מ בוועדה
עו"ס אורית בן יהודה -מנהלת אגף הרווחה ,נס ציונה ונציגה מש"מ בוועדה

