
 

 

 

 הנחיה לשילוב ילדים אלרגניים במעון/משפחתון
 

 

 בכל הקשור לקבלתו למעון.  חל איסור להפלות ילד הסובל מאלרגיה

ולא יורחק ממנו במהלך שנת לימודים, תוך שמירה על   יוכל להתקבל למעון / משפחתון  ילד הסובל מאלרגיה

 הבאים:  התנאים

של הילד כחלק מתהליך הרישום   הנוגע למצבו הבריאותיההורה ימלא שאלון רפואי בכל          .1

 למעון/משפחתון.

ובו יצוינו סוג האלרגיה, התסמינים והטיפול הרפואי,  מרופא אלרגולוג מומחה ההורה ימציא מסמך רפואי         .2

 לצורך מתן עזרה ראשונה לילד במקרה של חשיפה.   הנדרש

יש לפרט מהות התמיכה הנדרשת  -לילד כתנאי לשהותו במעון אם קבע הרופא כי נדרשת תמיכה כלשהי 

 -ועל המעון יהיה לבצע הנדרש על מנת לספק תמיכה זו, אם קבע הרופא כי נדרשת סייעת אישית צמודה 

אין הסדר מימון ביחס לעלות העסקתה של סייעת אישית כאמור,  -על המעון להבהיר להורים כי נכון להיום 

יש לציין כי   יהיה עליהם לשאת בעלויות העסקתה. -עוניינים בשהיית הילד במעון וככל שההורים יהיו מ

ההורים יכולים לפנות ללשכה לשירותים חברתיים ולבקש את בחינת זכאותו של ילדם לסייעת אישית 

 בוועדת השילוב המתקיימת במשרד הרווחה.

ת הטיפול התרופתי הנדרש ולחדשו בהתאם א על חשבונו  הורה יתחייב בכתב לספק למעון/משפחתון         .3

  לתאריכי התפוגה הרשומים.

להעניק לילד את הטיפול המצוין במסמך   ההורה ייפה בכתב את כוחו של צוות המעון/מטפלת המשפחתון         .4

  הרפואי בכל מקרה שבו יפתח הילד תגובה אלרגית.

טיפות אנטי היסטמיניות או מזרק אפיפן במעון/משפחתון  מתן טיפול תרופתי מניעתי של  בכל מקרה של         .5

 יש לפנות את הילד לביה"ח באמבולנס במקביל. את ההורים יש לידע טלפונית מיד בתום הפעולות.  ,

הורה יתחייב בכתב להשתתף באסיפת הורים ובפגישת צוות בהן תינתן הדרכה בנושא האלרגיה ובכלל          .6

 זה בנוגע לצליאק.

בכל מקרה שבו יהיה מקום לערב תזונאית לצורך הדרכה במעון/במשפחתון , במסגרת קידום תהליכי          .7

 בהדרכה זו.  מניעה, יתחייב ההורה להשתתף

הורה יחתום על כתב ויתור סודיות רפואית על מנת שניתן יהיה לשתף את כלל ההורים והצוות במעון          .8

 גיוסם לקידום תהליכי המניעה. /משפחתון באם יידרש, לצורך

 תכני ההדרכה בעת התפרצות של אלרגיה נכללים בתוכן המועבר במסגרת קורסי הדרכה של ע"ר.         .9

לצורך קבלת הדרכה לצוותי המעונות. העמותה  ייעוץ והדרכה לאלרגיות מזון -ניתן להיעזר בעמותת יהל      .10

ת. בכל מקרה יצוין בפני ההורים בעת ההתעניינות לרישום כי הביעה את נכונותה לספק הדרכה בהתנדבו

היום הציבוריים לא ניתן להתחייב   בתקינת כה"א הקיימת ובמספרי הילדים הקיימים במעונות/משפחתון

 למניעה מוחלטת של הילד מחשיפה למוצרים אליהם הוא אלרגי.

יובהר כי אין האגף למעונות יום ומשפחתונים אחראי באיזשהו אופן ביחס לתכנים המועברים באמצעות עמותת  .11

 יהל ו/או להיענות למתן היעוץ.

יפנה בכתב בפנייה  -שילוב הילד במעון כרוך בסכנה ממשית לילד   במקרים מיוחדים בהם סבור הארגון כי .12

לת הנחיותיה. הארגון ימסור העתק ממכתב הפנייה מבעוד מועד למנהלת האגף לצורך קב  מפורטת

  להורה.

הארגון יהיה  -מקום בו סבר הארגון כי הכרחי כי ההורים יוחתמו על "כתב שחרור" / "טופס התחייבות"  .13

 רשאי להחתים ההורים על טופס בנוסח שלהלן:

לילדינו/תנו את הטיפול הנדרש בעת " אנו מייפים בזאת את צוות המעון ואת מנהלת המעון להגיש ..............

הצורך ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו כל טענות או תביעות כלפינו בעקבות אופן מתן הטיפול, לרבות אם 

 יינתן שלא לצורך ו/או בקשר לחשיפה לחומרים אלרגניים שאינה תלויה בצוות המעון והאחראים בו"


