
 2016 דצמבר       )חה"כ יעקב מרגי(    ילדים עם אלרגיות למזון במוסדות חינוךטיפול ב                                       
 

 מרכז לעיצוב מדיניות וחקיקה –עומק 

 מסמך מדיניות בנושא "טיפול בילדים עם אלרגיות למזון במוסדות חינוך"

 (מרגייעקב  ה"כלח מוגש)

את סוגיית הטיפול בילדים  מרגי,בחן צוות המחקר של עומק, לבקשתו של חה"כ יעקב בעבודת מחקר זו 

י מידי ו בסוגיית האחריות למתן טיפול רפואלמקד את מחקר הצוות בחר .בבתי ספר למזון האלרגיהסובלים מ

  חשיפה לחומרים אלרגניים.מ יםחירום הנובע יבמצב

 

ועדת השרים  11.12.2016-בכך, . נוספיםמישורים בצעדים לקידום הנושא  ננקטים במקביל למחקר זהיצויין כי 

  הצעת חוק אשר תחייב מוסד חינוכי ובית עסק להחזיק במזרק אפינפרין. אישרה

 

 תקציר מנהלים .1
משותפת לכל המחלות האלרגיות. הגורמים ו מסכנת חייםהאלרגית מהירה  תגובההיא  אנפילקסיס .1.1

במקרים בהם  .הנפוצים לה בגילאים צעירים הם בעיקר רגישות למזון ובמידה פחותה גם עקיצות חרקים

 במות החולה בתוך דקות בודדות.טיפול מידי, השוק האנפילקטי עלול להסתיים  לא ניתן

ב פעוטות שכיחות האלרגיה למזון נמצאת בעליה מתמדת ברחבי העולם, כאשר השכיחות המשוערת בקר .1.2

 מילדי הגנים 45,000עד  15,000-מדובר ב .2%-1%ובקרב ילדי בית הספר בין  5%-3%וילדי הגן נעה בין 

 במצבים של תגובה אנפילקטית הנמצאים ,בית הספר היסודי תלמידימ 20,000עד  10,000-ו בישראל

 , אשר אינוכיום, המענה הרפואי שניתן לרוב בתי הספר מבוסס על צוות אזורי של מד"א בסכנת חיים.

 .ממוקם בשטח בית הספר, ולא ניתן להבטיח שיגיע בזמן להעניק טיפול במקרה של תגובה אנפילקטית

מיעוטה . חלקית ביותרכיום בעניין הטיפול בילדים עם אלרגיות למזון במוסדות חינוך ההסדרה הקיימת  .1.3

עוסק המחקר  בראשיתו נהליות אחרות.ימעוגן בחקיקה ראשית, ורובה נסמך על חוזרי מנכ"ל והנחיות מ

 כוללהמחקר השוואתי,  בו בהמשך, מוצגבפועל.  והאופן בו הם מיושמים אלו, יםמשפטיהסדרים  תסקירב

כל אחת ב. זילנד-"ב, באוסטרליה ובניובקנדה, בארה להם הסדרים החוקיים המקביליםסקירה של ה

   אחריות טיפולית על סגל המורים. , בצורה כזו או אחרת,תהללו מוטלמדינות מה

הנוגע לטיפול בתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון. חוזר מנכ"ל חוזר מנכ"ל פורסם  30.11.2016-ב .1.4

עם מורים מבדיקה . עם זאת, יוצר הסדר מקיף למדי בנושא, מאחד כמה מהחוזרים הקודמיםזה, ה

  חוזר המנכ"ל אינו מיושם במלואו.וארגונים וולנטריים עולה כי 

, הפוגעים ביכולתם של מוסדות חינוך לספק טיפול הצוות עלו כשלים נוספים שערךבבחינה לצד בעיה זו,  .1.5

 (ב) .בשטח הגדרה פורמלית של האחראי על מתן הטיפול העדר )א(במצבי חירום:  לילדים אלרגים מידי

א נאכפת מהווה תנאי לקבלת תעודת הוראה, אינם מוגדרים, ולהשל הקורס למתן עזרה ראשונה,  תכניו

בהכרח זוכים קוקים לסייעת אישית לא הזאלרגיים ילדים  (ג) .מדי שנתיים הידע "ריענון"ל הדרישה

 ., במיוחד מכיתה ג' ואילךלליווי

של כל מנגנון. הפתרונות , ומציג את היתרונות והחסרונות לפתרוןכיוונים אפשריים צוות המחקר מציע  .1.6

הטלת האחריות  )ב(. בחוקרגולציה דרך  ,הטלת האחריות הטיפולית על סגל ההוראה )א(הם:  המוצעים

הטלת האחריות  )ג( .קורס למתן עזרה ראשונהת אסדרדרך  באופן עקיף, הטיפולית על סגל ההוראה
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שירות ה מנגנוןהאישיות דרך תגבור מערך הסייעות  )ד( .על גורם רפואי שישולב בבית הספר הטיפולית

 לאומי. ה

קורס  תסדראל המורים דרך האחריות הטיפולית על סג הטלת צוות המחקר, חברי שלם לעניות דעת .1.7

מחויב  כל מורה בישראל כיום, .האפשרויות שהוצעומבין  העדיפההיא דרך הפעולה  עזרה ראשונהלמתן 

יימת הגדרה לתכני הקורס בחוק אך לא ק, הוראה לעבור קורס במתן עזרה ראשונה כתנאי לקבלת תעודת

לקבוע  והחינוך הבריאות יעל משרדאחת לשנתיים.  " ידעריענון"כמו כן, מחויב המורה לעבור  או בתקנות.

הרישיון לפתיחה ו/או המשך פעילותו של מכון , ולהתנות את תכנים מחייבים הנוגעים לטיפול באלרגיות

  . אחת לשנתייםשל תכני הקורס,  "ריענוןה"נוהל בנוסף, יש לאכוף קיומו של . הכשרה בקיומם

 

 רקע -חלק א'  .2
 

  :מידע כללי – האלרגנים בישראלעל  .2.1

מאוכלוסיית ישראל סובלת מאחת המחלות האלרגיות, אשר שכיחותן הולכת ועולה בעשורים  40%-ל 25%בין 

המחלות האלרגיות השכיחות הן נזלת אלרגית, אסטמה, דלקת עור אטופית, ורגישות אלרגית למזונות,  1.האחרונים

 תרופות וארס חרקים. 

משותפת אשר  ייםמסכנת חהאלרגית מהירה תגובה  -אחת התגובות האלרגיות המסוכנות ביותר היא אנפילקסיס 

ם הם בעיקר רגישות למזון ובמידה פחותה גם הגורמים הנפוצים לה בגילאים צעירילכל המחלות האלרגיות. 

 דקות בתוך במות החולהטיפול מידי, השוק האנפילקטי עלול להסתיים  במקרים בהם לא ניתן 2.עקיצות חרקים

 אנפילקטית עלולה להיות חמורה יותר בחולים הלוקים באסטמה.תגובה . בודדות

לב פרה, ביצים, שומשום, בוטנים, אגוזים, לבון, חח הם לתגובה אנפילקטית נפוציםגורמים  מוצרי המזון המהווים

זמן כאשר טווח ה ,הופעת תגובה מתרחשת דקות עד שעות מחשיפה 3.צרעותדבורים ו -ארסם, דגים ומאכלי י

בין ובה המאוחרת מתרחשת בדרך כלל שלבית, כאשר התג-דקות. לעיתים קיימת תגובה דו 15-30הממוצע הוא 

תפרחת אדומה מגרדת, מלווה בבצקת על פני  תסמין השכיח ביותר הוא. ההתגובה הראשוניתשעות לאחר  4-שעה ל

תכן ית. בנוסף, )כיחלון ולעיתים צרידות ,קוצר נשימה, צפצופים ,נזלת, שיעול( דרכי הנשימההפרעות ב ו/או העור

הפרעה בבליעה, כאבי בטן, הקאות ו/או שלשולים. תגובה אנפילקטית קשה )שוק  הכוללתמערכת העיכול ב פגיעה

  .בדן הכרהואו בלחץ הדם, בלבול, חרדה ב, ירידהתגרום לפגיעה בתפקוד הלב, ירידה בתפוקת הל אנפילקטי(

הטיפול כולל הזרקת אפינפרין )אדרנלין( לירך, החזקת  ומקצועי. מידי טיפול נדרשבמקרה של התקף אנפילקטי 

המזרק במקומו לעשר שניות )ניתן להשתמש גם דרך הבגדים(, ווידוא שדרכי הנשימה אינן חסומות והשכבת החולה 

שכיחות האלרגיה למזון  4יל לטיפול יש לקרוא לעזרה רפואית.על הצד. במקרה הצורך יש לבצע החייאה. במקב

ובקרב  5%-3%ב פעוטות וילדי הגן נעה בין מתמדת ברחבי העולם, כאשר השכיחות המשוערת בקרנמצאת בעליה 

-ו בישראל מילדי הגנים 45,000עד  15,000-מדובר בכי נציין  ,לצורך המחשת האתגר 5.2%-1%ילדי בית הספר בין 

  .בסכנת חיים במצבים אלו י בית הספר היסודי הנמצאיםתלמידמ 20,000עד  10,000

                                                           
 https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/default.aspx אלרגיה משרד הבריאות 1
 https://goo.gl/UClERx תגובה אלרגית ואנפילקסיס בילדיםויקירפואה  2
שר יעוץ  ;https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/Anaphylactic.aspx  תגובה אנפילקטית משרד הבריאות 3

 http://www.2sher.co.il/?CategoryID=210&ArticleID=130  כשהמזון הופך לאויבוהדרכה בע"מ 
   he/Maccabi.aspx-http://www.maccabi4u.co.il/21969 אנפילקסיס שירותי בריאות מכבי 4
 /disease/allergy/Pages/default.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects  אלרגיה משרד הבריאות 5

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/default.aspx
https://goo.gl/UClERx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/Anaphylactic.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/Anaphylactic.aspx
http://www.2sher.co.il/?CategoryID=210&ArticleID=130
http://www.2sher.co.il/?CategoryID=210&ArticleID=130
http://www.maccabi4u.co.il/21969-he/Maccabi.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/default.aspx
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 :כיום החקיקתיהמצב  -המענה הטיפולי לילדים עם אלרגיות למזון  .2.2

בתחום ההסדרה הקיימת . ה נפרדתחקיקהסדרה בנושא הטיפול המוסדי בילדים עם אלרגיות למזון טרם זכה ל

 חקיקה ראשית, ורובה נסמך על חוזרי מנכ"ל והנחיות מנהליות אחרות. מעוגן במיעוטה  .חלקית ביותר

 

 שמגישים מזון לתלמידים:מוסדות   .2.2.1

 

 11%-אלא שרק. גבוהה למדי, לרבות בחקיקה ראשיתחשוב לציין שמערך ההזנה המוסדית נמצא ברמת הסדרה 

מכלל התלמידים בישראל,  89% תזונתם של כלומר, 6.מכלל התלמידים בגנים ובחינוך היסודי נמנים על מערך זה

 מתבססת על מזון שהם מביאים מהבית.

מתוך  ,וך היסודיבגני חובה ובחינ ילדים 183,262 מהארוחה חמ נהנו( 2013/14ת הלימודים תשע"ג )נכון לשנ

מהתלמידים נהנו מארוחה בשל אופי המוסד בו הם לומדים )דוגמת  חלק. 7שלמדו במערכת החינוך 2,081,021

החל משנת הלימודים תשס"ז  החוק מיושם .8חוק ארוחה יומית לתלמידמתוקף  צהרונים ופנימיות(, וחלקם

  9.חינוך היסודי שיימצאו זכאים לכך יקבלו ארוחה חמה אחת ביוםבגני חובה וב ילדים פומתוקו ,(7/2006)

נועד להגן על בריאות ו 11.9.20-נכנס לתוקף באשר  10החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך

והחובות של השותפים למערך ההזנה: משרד הבריאות, משרד החינוך, ספקי מגדיר את מערכת הסמכויות , הילדים

 המזון, ומנהל המוסד החינוכי.

ומפרט ביתר דיוק את  2016פורסם באפריל  11(90-2.2חוזר מנכ"ל "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" )

ההתקשרות עם ספקי הזנה, ההרכב נוהלי ך לתזונה נכונה, למערך ההזנה, ובהן חינו פיםשותהמכל  הדרישות

מכירת מזון ושתייה במכונות אוטומטיות, במזנונים, בקפיטריות ובקיוסקים. כמו גם אופן התזונתי של הארוחות, 

 הנחיות לפיקוח התברואתי.

 
 :של המוסד החינוכי עם תלמידים הסובלים מאלרגיה למזון התמודדות  .2.2.2

 

מוסד חינוכי נדרש להיערך לקליטת תלמידים עם רגישות למזון, בין אם המוסד עצמו מספק את ההזנה ובין אם 

חוזר מנכ"ל פורסם  30.11.2016-לסגל המוסד החינוכי באמצעות חוזרי מנכ"ל שונים. ב תאלו נמסרו הנחיותלאו. 

,  ים הקודמים ויוצר הסדר מקיף למדישמאחד כמה מהחוזר"תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון"  2.2-92

 כולל הנחיות בנושאים הבאים:ה

 

                                                           
 470,000-: כ2015סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות, והספורט של הכנסת, מאי  -מערכת החינוך בישראל  6

 בבתי ספר יסודיים. 970,000-ילדים בגן חובה, כ
 (.2011) הפיקוח על הסעדה במוסדות חינוךמרכז המחקר והמידע  –הכנסת  7
 .2005-חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה 8
סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות, והספורט של  -מערכת החינוך בישראל המחקר והמידע רכז מ -הכנסת  9

 (.2015) הכנסת
   .2014-חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ד10
 ".הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך -אורחות חיים במוסדות החינוך, בריאות " 90-2.2 משרד החינוך לחוזר מנכ" 11
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 יכו לכך יפעלו להעלאת המודעות לתופעת האלרגיה מנהל המוסד או מי שהסמ - דרכי התנהלות בשגרה

תוך שמירה על סביבה נקייה במקרה של אלרגיה עם היבט  ,מיושמות החוזר הוראותויוודאו ש

אין חובה להגדיר נאמן בריאות בית ספרי, אך  ותוך שמירה על רגשותיו של הילד האלרגי. 12,סביבתי

  בהיעדר אדם כזה הדרישות מופנות ישירות למנהל.

 הצהרת )ההורים לחתום על הצהרות בריאותיות  לפי החוזר, על – הנחיות להורי התלמיד האלרגי"

. כמו כן, פול הנדרשמיני האלרגיה והטיולצרף מסמך המתאר את תס ,13(הורים על בריאות ילדם"

הכולל  ,על אישור למתן טיפול רפואי בבית הספרתוקף ולחתום -להפקיד במוסד מזרק ברעליהם 

נדרשים לצד זאת, . ((2.2-74) "מתן טיפול תרופתי במוסדות חינוך"מנכ"ל חוזר  )לפי אישור רופא

את הורי שאר התלמידים על המגבלות של בנם ועל האיסור להכניס את האלרגן  ההורים ליידע

 למרחבים שנקבעו.

  לחלק זה של החוזר, מציין  4.7ס'  - תלמורים בנוגע לשמירה על סביבה סטריליהנחיות כלליות

שבמקרה של הופעת התסמינים לאלרגיה יש לתת טיפול ראשוני, להזעיק עזרה, וליידע את ההורים. 

. חלק זה של החוזר גם מתייחס ציין מי הוא אותו אדם שעליו להגיש את העזרהלא מעם זאת הסעיף 

 לכך בהמשך.  נתייחסלזכאות להיעזר בסייעת רפואית אישית. 

 ות אלו הוראות הנוגע - הנחיות מפורטות להיערכות באחריות מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו

 ורת שוטפת עם הורי התלמיד האלרגי;לתקש סביבה סטרילית;שמירה על ל לקליטת הילד האלרגי;

 ספרית.-בית-ולדרכי התנהלות בפעילות חוץ ;להיערכות למקרה חירום

 

 :רפואיות בחינוך הרגילסייעת   .2.2.3

 

. יר את נושא הזכאות לסייעת רפואית, מסד(2.2-91) חוזר מנכ"ל משרד החינוך "סייעות רפואיות בחינוך הרגיל"

ות הסובלים מאלרגיות מסכנות חיים זכאים, תחת תנאים מסוימים, לליווי של סייעת רפואית. הזכאתלמידים 

 . של משרד החינוך ומשרד הבריאותמשרדית -נבחנת ומאושרת ע"י הועדה הבין

לא האלרגי קרי, קביעה שהילד  .יא "עצמאותו הטיפולית של התלמיד"ה לליווי המדד העיקרי להפסקת הזכאות

צריך להגיש בקשה לערעור באמצעות  משרדית-הבין ועדהולסייעת. הורה שרוצה לערער על החלטת הנזקק עוד 

 רד הבריאות.ששל מ לדיון בוועדת עררעדה והו חריגות יועברו ע"י ובקשותהרשות המקומית, 

"ל אחות במוסדות הבריאות, ותנאי ההכשרה מפורטים  בחוזרי מנכמתבצעת על ידי  ת הסייעות הרפואיותהכשר

במימון  הרשות המקומית היא המעסיקה של הסייעת מדובר בהכשרה סיעודית בסיסית ביותר. 14.משרד הבריאות

 משותף של הרשות ושל משרד החינוך. 

 

 

 

                                                           
 מצב שבו די בחלקיקי אלרגן הנישאים באוויר בכדי לעורר תגובה אלרגית. 12
 ".בריאות ילדםהצהרת הורים על  -אורחות חיים במוסדות חינוך, בריאות" 84-2.2וזר מנכ"ל משרד החינוך ח 13
 11/13 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות תיקון" ; –"מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות  49/09 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות14

 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל )סייעת רפואית(".
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 :עזרה ראשונה ופינוי לתלמידים שירותי  .2.2.4

הגדרות, הנחיות, , שירותי עזרה ראשונה במוסדות החינוך מסופקים ע"י צוות אזורי של מד"א. 2013החל מאפריל 

 (. 2.2-83) "לתלמידים בחוזר מנכ"ל "שירותי עזרה ראשונה ופינויכולם  יםמוסדר ותנאי זכאות להחזר הוצאות

 הנחיות החוזר לא מתייחסות במפורש למקרה של תגובה אנפילקטית, אך כן מתייחסות לפציעה לא שגרתית

בע אם יש צורך בפינוי חירום, ובמידת הצורך יפנה את המסכנת חיים: מטפל יוזנק למקום, יספק טיפול ראשוני, יק

  המטופל. 

 

 :חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבורייםלחוק  הצעת  .2.2.5

מבקשת לחייב כל מוסד חינוכי, גן ילדים או בית אוכל, להחזיק  ,בהובלתו של ח"כ יהודה גליק ,15הצעת חוק זו

מינון למבוגר ומינון לילד. החוק מפרט את חלוקת הסמכויות ותחומי  -בתחומם מזרק אפינפרין בשני מינונים 

. האחריות של הנוגעים לדבר: בעל בית העסק או המוסד החינוכי, משרד הבריאות, והרוקח המספק את המזרק

 הצעת החוק קיבלה את אישור וועדת השרים. 11.12.2016ב

 

 :המצב בפועל – למזוןהמענה הטיפולי לילדים עם אלרגיות  .2.3

 

 :יישום הנחיות חוזרי מנכ"ל  .2.3.1

חוזרי המנכ"ל מהווים הנחיות לפעולה, וככאלה, כוחן מוגבל. אי מילוי הוראות החוזר לא מהווה עבירה בפני עצמה. 

מבדיקה אקראית עם  16.סבירות התנהגותו של נמען החוזר לאור הוראות החוזרעם זאת, אם תוגש תביעה, תיבחן 

 מיושמיםאינם עולה שחוזרי המנכ"ל  17,בנושא וולונטרי העוסק ן, ועם ארגומספר מורים במספר בתי ספר שונים

  .כהמלצות המשתמעות למספר פנים ותוהנחיותיהם נתפס א שחוזרי המנכ"ל מתפרסמים תכופותהי הטענה .כתקנם

, כפי שמנחים החוזרים בשגרה גייםאלר תלמידיםמוסדות חינוכיים אינם ערוכים לקליטת מהבדיקה עלה כי 

שהוא פועל בהתאם בנושא. לעומת זאת, באירועים מיוחדים, כמו טיול בית ספרי, סגל המוסד החינוכי נוטה לוודא 

מנות נאמן בטיחות וביטחון, נאמן הטרדות אותה בדיקה עלה גם שמנהלי מוסדות חינוך נוטים לבלחוזר המעודכן. 

  מיניות, נאמן טיולים ונאמן זכויות עובדים, אך לא ממנים נאמן בריאות.

 :הגברת מודעות ויחסה של החברה לילד האלרגי  .2.3.2

פועלים במרץ להגברת המודעות לתופעת האלרגיה למזון. שאיפתם  18,משרד החינוך, לצד מספר גופים וולונטריים

ילדים אלרגיים ללמוד בחינוך רגיל. נראה, לכדי לאפשר , ר סביבה נקייה ממזונות אלרגנייםליצושל אלה היא 

אקונומי גבוה יותר, בעוד -שהגברת המודעות נושאת פרי בעיקר במרכז הארץ, בקרב אוכלוסייה ממעמד סוציו

  19.שבפריפריה ההתקדמות איטית

 

                                                           
 .2016–ריים, התשע"והצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבו 15
 .2011מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט,  470פרוטוקול מס'  16
 קבוצת "אנפילקסיס אלגיות למזון". 17
 קמפיין מחזירים את נועה לבית הספר. -, "ילדים עם אלרגיה למזון" למשל עמותת יהל 18
 .2016מישיבת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד,  100מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט ופרוטוקול מס'  273פרוטוקול מס'  19
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 ת:תן טיפול במקרה של תגובה אלרגיזהות האחראי למ  .2.3.3

כאמור, הן ההנחיות שעוסקות במענה של מוסדות החינוך לילדים עם אלרגיות למזון, והן הצעת החוק המחייבת  

קיומו של מזרק אפינפרין בכל מוסד חינוכי ובית אוכל, לא מציינות את זהות האחראי למתן טיפול במצב חירום. 

רין )ונהנים מחסינות משפטית מתביעות, מורים מחויבים לדעת להשתמש במזרק אפינפ בעוד שבמדינות כמו קנדה,

על אף שאין בידינו הצהרה פורמלית, כי  ,בשולי הדברים ,נצייןאלא ברשלנות חמורה(, בישראל לא כך הדבר. 

להטלת אחריות טיפולית על התנגדות חריפה של הסתדרות המורים  עם העוסקים בנושא עולה כי קיימתמשיחות 

 סגל ההוראה.

 :סיוע רפואיהכשרת מורה למתן   .2.3.4

כתנאי לקבלת תעודת הוראה. דרישה זו אכן ממומשת,  כל מורה בישראל מחויב לעבור קורס במתן עזרה ראשונה

המגדירה את תכני הקורס. הן משרד הבריאות והן משרד החינוך נוטים לאשר קורס  חקיקה או תקנהאך לא קיימת 

כמו כן, מחויב המורה לעבור ריענון אחת מד"א. ב שמועברעזרה ראשונה אם תכניו הולמים את התכנים של הקורס 

 .נאכפתדרישת הריענון כמעט ולא לשנתיים. בפועל, 

 

 :סייעות רפואיות בחינוך הרגיל  .2.3.5

פעלו בגני  000,2סייעות, מתוכן  600,2-פעלו כ 2016בשנת  20.שעות בשבוע 42.5משרה מלאה של סייעת כוללת 

-(, וב2014ש"ח )נכון ליוני  40.85עלות שעת עבודה של סייעת היא  21.היסודייםנוספות בבתי הספר  600-הילדים ו

  .מיליון ש"ח הושקעו במערך הסייעות האישיות 125-, כ2016

הן בעקבות החמרת התופעה של אלרגיה מסוכנת למזון והן בעקבות  22,כמות הזכאים לסייעת אישית גדלה מדי שנה

לשלב של עצמאות האלרגי עולה לכיתה ג', הזכאות נפסקת בטענה שהגיע  עלייה במודעות אליה. עם זאת, כשהילד

יה זו מעוררת התנגדות בקרב הורי התלמידים האלרגיים, אשר טוענים שאין לצפות מילד כה צעיר סוג טיפולית.

  להעניק לעצמו את הטיפול בעודו חווה שוק אנפילקטי.

, להגיש ערר לוועדה ואם יקבל תשובה שליליתלשלוח בקשה לרשות,  עליומבקש לקבל זכאות לשנה נוספת, ההורה 

כי ההמתנה לקבלת תשובה מהוועדה אורכת חודשים רבים, והתשובה של משרד הבריאות. מתלונות ההורים עולה 

 100חריגים בלבד, מתוך  ארבעה אושרו 2016-בש חשוב לציין . כמו כן,מתקבלת לאחר תחילת שנת הלימודים

  23.בקשות ערר

יש לציין שהורי התלמידים האלרגיים לא רואים בסייעת האישית כפתרון אידילי. לדברם, הסייעת עוזרת לילד 

להימנע מסכנות, אך הכשרתה הרפואית בסיסית ביותר, ונוכחותה לא צריכה לבוא על חשבון ההיערכות של בית 

 הספר.

 

 

 

                                                           
 ".סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל" 39-1.2חוזר מנכ"ל  20
 .17ראה ה"ש  21
 .2015נתונים על העסקת מלוות אישיות לתלמידים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל )סייעות רפואיות(,  -ממ"מ  22
 .17ראה ה"ש  23
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  :ותי עזרה ראשונה ופינוי לתלמידיםשיר  .2.3.6

 

הספר  יתמאז, שירות האחיות ברוב בהועסקו אחיות בית הספר באופן ישיר ע"י משרד הבריאות.  2007עד לשנת 

ועל תנאי  24,ביקורת קשה על איכות השירות ורמתו המקצועית מחדבלנית. הופרט, והאחיות עברו להעסקה ק

  25.ההעסקה של האחיות מאידך, גרמו לכך שמרבית בתי הספר בארץ נותרו ללא שירות של אחיות רפואיות

כיום, המענה הרפואי שניתן לרוב בתי הספר מבוסס על צוות אזורי של מד"א. צוות מד"א לא ממוקם בשטח בית 

, אשר עשויה להסתיים במות אנפילקטית ולא ניתן להבטיח שיגיע בזמן להעניק טיפול במקרה של תגובההספר, 

 התלמיד האלרגי בתוך מספר דקות.

 

 : ביניים מסקנות .2.4

 

  :חיוביותמגמות   .2.4.1

 

 הן גופים נראה שרמת המודעות לסכנה שבאלרגיה למזון עולה. הן גופים ממשלתיים ו - הגברת מודעות

של ילדים ם מקדמים תרבות שבה יש לשמור על סביבה נקייה ולהתחשב במגבלותיהם יוולונטרי

 הסובלים מאלרגיה למזון.

 2.2-, יחד עם חוזר מנכ"ל "תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון" 92-2.2חוזר המנכ"ל  -סדרה א

ות הנדרשות באופן מקיף למדי את הפרוצדור יםמסדיר"מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך",  74

 חינוכי שלומדים בו ילדים עם אלרגיות, בדומה ל"חוק סברינה" הקנדי שעוסק באותו נושא. ממוסד 

  הצעת החוק "חובת החזקת החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, ו -חקיקה

רחבים בטוחים בבניית מ יםחשוב יםצעד ", הם2016–ו"תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע

 ילדים ומבוגרים כאחד. -יות למזון עבור הסובלים מאלרג

 

  :פערים  .2.4.2

 

 ככל שיהיו, לא מיושמות בצורה יעילה, ואכיפתן  מקיפותהנחיות חוזרי המנכ"ל,  - יישום ההוראות

 מוגבלת. 

  טיפול זהותו של האחראי לתת לא מוגדרת בצורה פורמלית  -זהות האחראי על מתן טיפול חירום

  26.מצב חירוםב

                                                           
363- ,(2009) מתן שירותי הבריאות לתלמיד ועבודת המטה בדבר העברתם לביצוע בידי גוף חיצוני -א 60דו"ח שנתי מבקר המדינה  24

343. 
ההפרטה ; מרכז אדווה (2016) שירותי הבריאות לתלמיד: אחיות בתי הספר -הפרטות והלאמות בישראל בירושלים  מכון ון ליר 25

 .3, (2007) במערכת הבריאות הציבורית בישראל: ביטוייה והשלכותיה
תרות בנושא: ההנחיה אין לסגל ההוראה אישור פורמלי להעניק טיפול ללא אישור ההורים. למעשה יש שתי הוראות סוככלל, בנוסף,  26

בחוזר "מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך" היא שחל איסור מוחלט על סגל בית הספר לתת טיפול רפואי, מכל סוג, ללא אישור ההורים 
וללא אישור הרופא. ההנחיה בחוזר "תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון" היא שאם התעורר חשד יש לתת טיפול ראשוני, 

 וליידע את ההורים.  להזעיק עזרה
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 ך במתן עזרה סגל ההוראה, אשר מוסמ - כשירות של סגל המוסד החינוכי במתן עזרה ראשונה

מדי שנתיים. בנוסף, אין תכנים המוגדרים כמחייבים  הידעריענון קורסים נדרשים לראשונה, לא עובר 

 בקורס עזרה ראשונה.

  והזכאות לסייעת אישית של רוב הדרישה לסייעות אישיות עולה מדי שנה,  -סייעות אישיות

 נשללת.  מידים האלרגיים שעולים לכיתה ג'התל

 

  משווהמשפט  -חלק ב'  .3

 

הערה מקדימה: בשונה מישראל, בחלק מהמדינות שבחנו מקובל שהמוסד החינוכי מספק את המזון לכלל 

רה של מערך ההזנה, התלמידים. כיוון שהמחקר שלנו מתמקד בסוגיית האחריות למתן טיפול חירום, ולא באסד

 שוני זה אינו משמעותי. 

 

 החוק הקנדי  .3.1

 

, ע"ש התלמידה "חוק סברינההמכונה "ממשלת אונטריו העבירה את החוק להגנת תלמידים אנפילקטיים ) 2005-ב

 (District School Boards(, שמחייב הנהלות מחוזיות של בתי ספר  )המחוז שנפטרה כתוצאה משוק אנפילקטי-בת

לקבוע ולשמר "מדיניות אנפילקטית" בהתאם לסטנדרט מינימלי אחיד שקבוע בחוק.  החוק מגדיר אנפילקסיס 

 כתגובה אלרגית חמורה שעשויה להוביל למוות , ובא להגן על תלמידים בעלי נטייה לתגובות אנפילקטיות. 

 תוכן המדיניות יכלול את הדברים הבאים : 

 זורים משותפים חשיפה לגורמי אלרגיה בכיתות ובא אסטרטגיות למזעור סיכוני

 בבתי ספר.

  ,תכנית להפצה של מידע והעלאת מודעות לאלרגיות מסכנות חיים בקרב תלמידים

 הורים, ועובדי בית הספר.

 .הכשרה סדירה לעובדי בית הספר בהתמודדות עם אלרגיות מסכנות חיים 

 תלמיד בעל אלרגיות מנהלי בתי ספר לפתח תכנית אישית עבור כל דרישה מ

 אנפילקטיות. תוכן התכנית האישית יהיה בהתאם למדיניות המחוז ויכלול :

o  פרטים אודות סוג האלרגיה, בקרה, אסטרטגיות מניעה וטיפול

תואם לעובדי בית הספר ואחרים הבאים במגע ישיר עם התלמיד 

 באופן סדיר.

o פרוצדורת חירום נגישה, כולל פרטי אנשי קשר למקרה חירום. 

o .אחסון למזרקי אפינפרין במקרים הרלוונטיים 

 מנהלי בתי ספר לוודא שבעת רישום לבית הספר תלמידים והוריהם ידרשו דרישה מ

 לספק מידע אודות אלרגיות מסכנות חיים.

 מנהלי בתי ספר לנהל תיק מידע עבור כל תלמיד בעל אלרגיות אנפילקטיותדרישה מ, 

, העתקים של מרשמי תרופות, הוראות הכולל את תכנית הטיפול הנוכחית שלו

 מהרופא שלו ופרטי אנשי קשר למקרה חירום.
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עובדי בית הספר יכולים להיות מוסמכים מראש לתת/להזריק תרופה או לפקח על תלמיד/ה בעת נטילת תרופה 

בה לבית הספר מידע עדכני על אופן הטיפול ובהסכמת הורי התלמיד/ה. החו, אם רגיה אנפילקטיתלאטיפול בל

עובד בית ספר מאמין לצד זאת, כאשר  לוודא שבידי בית הספר מידע עדכני ותרופות מוטלת על התלמיד והוריו.

 ללא שתלמיד/ה חווה תגובה אנפילקטית, העובד יכול להזריק/לתת לתלמיד/ה את התרופה הרשומה לו/לה גם

 הסכמה מראש של הוריו או של האפוטרופוס שלו.

לא ינקטו צעדים מבחינת חסינות, נקבע כי  לגרוע מחובותיו של אדם לפי הוראות כל דין.כדי אין חוק הבהוראות 

משפטיים לתביעת נזקים בעקבות פעולות שנעשו בתום לב, או בעקבות מחדל בתום לב של העובד בתגובה להתקף 

 אנפילקטי של תלמיד, אלא אם הנזקים הם תוצאה של רשלנות חמורה של העובד.

 

 החוק האמריקאי .3.2

 Food Allergy and Anaphylaxis Management Act of 2010 27 –  יוזמת חקיקה אמריקאית דומה מאוד

ע"י בתי ספר, ולא  וולונטרימדובר במדיניות שתיקבע על ידי שר הבריאות ותאומץ באופן  לחוק סברינה.

האישי של התלמיד בין היתר, התיק  במדיניות שתיקבע ע"י כל מחוז ותהיה מחייבת לכל בתי הספר במחוז.

 יכלול רשימה של ארוחות חלופיות שניתן להציע לו.

 School Access to Emergency Epinephrine Act28 - שיטה של מתן תמריצים חיוביים. החוק פועל ב

יסודיים )ציבוריים( -ועלניתנת עדיפות במתן קצבאות למדינות בארה"ב שמחייבות בתי ספר יסודיים 

 בדרישות הבאות:

o לסגל שמוכשר לכך להזריק אפינפרין לכל תלמיד/ה שניכר שחווה התקף אנפילקטי. להתיר 

o .להחזיק אספקת אפינפרין בבית הספר למתן לתלמידים במקרה הצורך 

o  לבסס תכנית לפיה בכל שעות הפעילות של בית הספר יש נוכחות של חבר סגל אחד לפחות המיומן

 במתן אפינפרין.

 tation ActSection 504 of the Rehabili 29 -  לפיו בכל גוף הממומן ע"י הממשלה, חובה לאפשר ולהתאים

השתתפות לתלמידים בעלי ליקויים בכל פעילויות בית הספר, כולל ארוחות. בכל בית ספר יש אחראי על 

תלמידים מסוג זה וההורים מגישים בקשה להתאמות הנחוצות. רק אלרגיות אנפילקטיות חוסות תחת 

 (, ולא כל אלרגיה.שמהוות סכנת חייםחוק זה )כאלה 

 

 החוק האוסטרלי .3.3

 

 Ministerial Order 706 (Victoria) 30 -  כל בית ספר שרשם אליו תלמיד/ה בסיכון לאנפילקסיס

שמטרתם לעזור לבתי  (guidelines)חייב לקבוע מדיניות לטיפול באנפילקסיס. ישנם קווים מנחים 

                                                           
27Food Allergy and Anaphylaxis Management Act, 21 U.S.C. § 2205, (2010).  

. us_code_temp_noupdates-us_code_temp_noupdates=1#qt-https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/2205?qt 
28-https://www.congress.gov/bill/113thSchool Access to Emergency Epinephrine Act, 42 U.S.C. S.1(i), (2013).  
.bill/2094/text-congress/house 

29.https://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/sec504.htmSection 504, Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. § 701, (1973).   
30Education and Training Reform Act 2006,  Ministerial order No. 706: Anaphylaxis Management in Victorian Schools 
.ocuments/school/teachers/health/Anaphylaxis_MinisterialOrder706.pdfwww.education.vic.gov.au/D 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/2205?qt-us_code_temp_noupdates=1#qt-us_code_temp_noupdates
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/2094/text
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/2094/text
https://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/sec504.htm
http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/Anaphylaxis_MinisterialOrder706.pdf
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ספר לגבש מדיניות בנושא ותיתכן ביקורת ממשלתית על המדיניות של  כל בית ספר ובחינה האם היא 

 מספקת.

 REG 168 (New South Wales) - egulationsR National Services Care and ducationE 31 – 

יב במדיניות ופרוצדורה להבטחת בטיחות ובריאות שירותי חינוך וטיפול בילדים מחו כל מוסד שמספק

 הילדים שכוללת בין היתר התייחסות לצרכי תזונה מיוחדת וטיפול במקרה חירום. 

 Education and Care Services National Law Act 2010 32 -  רישיון להפעלת שירותי חינוך

 אותם של הילדים.וטיפול מותנה בכך שהשירות מופעל באופן שמבטיח את בטיחותם וברי

 חובה למילוי  . קיימתב לעבור הכשרה בטיפול באלרגיהכל מורה חיי - 33דרישות בוויקטוריה ותזמניה

טופס צרכים רפואיים של כל ילד בעת רישום לבית הספר, והורים מחויבים לדווח על שינויים במצב 

הבריאותי של הילד. בית הספר מאפשר לילד להביא עמו כל מכשיר, אמצעי וסגל רפואי שיעניק לו את 

  הטיפול הרפואי הדרוש.

 

 יזילנד-החוק הניו .3.4

 Crimes Act 1961 34 –  )מטיל חובה על סגל בית הספר להעניק טיפול בסיסי )יכול לכלול עזרה ראשונה

לבצע פרוצדורות רפואיות  יםהסגל לא נדרשאנשי במצבי חירום עד להגעת צוות רפואי מקצועי. 

 אבל ייתכן ויידרשו להעניק עזרה ראשונה בסיסית כמיטב יכולתם. ,חירומיות

 

 

 :ביניים מסקנות .3.5

היא להטיל על סגל המוסד החינוכי אחריות על מתן טיפול במצב חירום. הטלת העולם ראה שהנטייה במדינות נ

 אחריות זו נעשית בדרכים שונות: 

לעובדי המוסד החינוכי ומתן אפשרות לטיפול בילד החווה התקף גם ללא אישור  הכשרה סדירה -

 )קנדה(. בתום לבו עבור פעולות ומחדלים שנעש חסינותההורים, תוך הבטחת 

למוסד חינוכי או רשות מקומית שתיישם אסטרטגיה טיפולית בהתאם להנחיות  תמריצים כלכליים -

 )ארה"ב(. 

 בעמידה בסטנדרט בטיחות ובריאות מוגדר )אוסטרליה(.המוסד החינוכי  התניית רישיון -

בהקשר של שוק , לא רק מצב חירוםכל על הסגל לספק טיפול בסיסי כמיטב יכולתו ב הטלת חובה -

 זילנד(.-)ניו אלרגי

 

 

 

                                                           
31Education and Care Services National Regulations, Part 4.7, Division 2, Reg. 168 (2014)  
..edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/eacsnr422/s168.htmlwww.austlii 

32Education and Care Services National Law Act 2010, S. 51(1)(a)  
.ments/childhood/providers/regulation/NationalLaw0514.pdfwww.education.vic.gov.au/Docu 

33Muraro A. et al. The management of the allergic child at school: EAACI/GA2 LEN Task Force on the allergic child at  
.www.bsaci.org/guidelines/muraroallergicchildatschool2010.pdfschool. Allergy 2010; 65:687  

34Crimes Act 1961, Public Act No. 43, S. 151 (1961)  
www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329292.html?search=sw_096be8ed811d4884_151_25_se&p=1&

.sr=3 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/eacsnr422/s168.html
http://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/providers/regulation/NationalLaw0514.pdf
http://www.bsaci.org/guidelines/muraroallergicchildatschool2010.pdf
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329292.html?search=sw_096be8ed811d4884_151_25_se&p=1&sr=3
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329292.html?search=sw_096be8ed811d4884_151_25_se&p=1&sr=3
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 :הצעות לפתרון -חלק ג'  .4
 

 הקדמה .4.1

 

שמירה על ובהגברת מודעות לא יתמקדו בההצעות . 2.4לפערים שצוינו בפרק  פתרונותחלק זה של העבודה יציג 

כמו . המענה הטיפולי למקרה חירום יהיה עיסוקינו העיקרימעת לעת, אך  וזכרואהיבטים אלו יסביבה סטרילית. 

לא נתייחס לחובת אחזקת המזרק במוסד החינוכי כיוון שהצעת חוק בנושא כבר נמצאת על הפרק. יש לראות  ,כן

ם פתרונות בתצורתמהוות ויות שנציג אינן האפשרנציין כי . כהצעות משלימות להצעת החוק הנ"ל בהצעותינו

אם יבחר חה"כ להתקדם באחד מן הנתיבים המוצעים בחלק זה, תידרש בחינה מעמיקה של אותה  .הסופית

 . פשרותא

 

הטלת האחריות הטיפולית על סגל המוסד החינוכי )תוך הבטחת חסינות   -אפשרות א'  .4.2

 חוק מכוחרגולציה  -משפטית( 

 

 רקע   .4.2.1

 

חשיבות כה  בעלכאמור, האסדרה הקיימת מכוח חוזרי המנכ"ל לא נאכפת בצורה מספקת. בהחלט יתכן שנושא 

. מובן לנו, אכיפת הביצוערבה, ראוי שיוסדר בחקיקה ראשית, הן מכוח ההצדקה הדמוקרטית והן מכוח יכולת 

לדעתנו זו אינה סיבה מספקת חקיקה מסוג זה, אך שגופים מסוימים, כמו הסתדרות המורים, מתנגדים בתוקף ל

 ,אפשריותחקיקה אסטרטגיות  יציגוהצעות החקיקה שיפורטו להלן על הסף. לחקיקה ל את האפשרות פסול

 . בהשראת המשפט המשווה

 

 :"חוק סברינה" ישראלי  .4.2.2

 

 .מחייבתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון" לכדי חוק ראשי " בדבר 2.2-92 ארגון ההנחיות של חוזר מנכ"ל 

צריך לכלול גם את  שהחוק, אנחנו סבורים והחוק האמריקאי , ובהשראת החוק הקנדיהחוזרמעבר להנחיות 

 ההוראות הבאות:

 

o  חובתו של מנהל להגדיר נאמן בריאות למוסד החינוכי אשר יישא באחריות לקיום הוראות

 שא המנהל באחריות.יהחוק. בהעדר נאמן, י

o  במתן טיפול חירום לתגובה אלרגית מסכנת חיים, ולעבור על הסגל לעבור הכשרה סדורה

 ריענון מדי שנה.

o  אנפילקטי רשאי המזהה קיומן של תופעות העלולות להיות תסמינים של התקף איש סגל

 להעניק לילד האלרגי טיפול חירום גם ללא אישור ההורים והרופא.
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o  שנמנע מלהעניק טיפול בתום יפול או לאיש סגל שהעניק טיש להבטיח חסינות נזיקית ופלילית

 לב.

 

  :יתרונות

o משתנים ומתעדכנים תכופות, את הוראותבשונה מחוזרי המנכ"ל ש - ויכולת יישום ודאות 

 ולאכוף. החוק יהיה קל יותר להכיר, ליישם

o הגדרת זהותם של האחראים למתן טיפול חירום, קרי, אנשי  - זהות האחראי למתן טיפול

הסגל, והגדרת זהותו של האחראי ליישום הוראות החוק, קרי, נאמן הבריאות, ימנעו מצב 

 שבו האחריות "נופלת בין הכיסאות".

o לידיעת הציבור את  יביאו , וההד התקשורתי הנלווה אליה,חקיקה בנושא - מודעות חברתית

 הסכנה שבאלרגיות למזון, ואת הצורך להיערך אליה ברצינות.

o  חלוקה מסודרת של תחומי האחריות בין ההורים וסגל בית הספר תחסוך  - כלכליתיעילות

 .גורם חיצוני, כמו אחות רפואית הכרוכות בשילובו של את ההוצאות

o במוסד תבטיח את הזמינות הגבוהההכשרתם של כלל או רוב אנשי הסגל  - זמינות הטיפול 

 ציל חיים. ביכולתה להביותר לטיפול בילד השרוי בהתקף, ו

   :חסרונות

o לנטילת  יסכימוכאמור, צפויה התנגדות משמעותית מאנשי הסגל שלא  - התנגדות אנשי הסגל

של המורים והדגשת החסינות שהם  יתכן ששיפור בתנאי השכראחריות טיפולית מעין זו. 

 .זו התנגדות כוירכ זכאים לה

o הכשרת סגל המוסד החינוכי לטיפול במצבי חירום, והעברת ריענון מדי  - הוצאות הכשרה

ש"ח לאדם )שכיום הוא תנאי לתעודת  400-: קורס מקיף עולה כשנה, מלווים בהוצאות

, הרשות ככל הנראה, משרד החינוך בהוצאות יישאו, ש"ח לאדם. 200-הוראה(, וריענון עולה כ

 ומשרד הבריאות.  המקומית

o כדי לוודא שהוראות החוק מתקיימות יהיה צורך בפיקוח מטעם משרד  - הוצאות אכיפה

אכיפה לא ל להוביל עלולה במערכת הוספת המשימה לפקחים הקיימים החינוך.הבריאות או 

מינוי של לחלופין, כיוון שכבר היום הפקחים צריכים לאכוף הנחיות רבות.  ,משמעותית

יתכן שמעורבות של  הורי הילדים האלרגיים תחסוך  .גבוהותהוצאות כולל  פקחים מיוחדים

  אולם, מטבעה קשה להסתמך על מעורבות כזו.  ברמה מסוימת הוצאות על פיקוח חיצוני.

o קיקה בררנית, נישתית, אשר דואגת לביטחונם של ניתן לומר שזוהי ח - חקיקה בררנית

חולי כמו  ,ת הבריאותיות האחריםטחונם של בעלי המגבלויהילדים האלרגיים ומזניחה את ב

האפילפסיה או האסטמה. מצד שני, חקיקה של סטנדרטים בריאותיים מחייבים עבור המוסד 

  החינוכי תטיב עם כל הילדים הסובלים מבעיות רפואיות.
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 :תמריצים תקציביים  .4.2.3

יזכה  ,ע"י הרשות המקומית ,לעיל שהוצע הסטנדרטבדומה לשיטה האמריקאית, ניתן לקבוע שאימוץ וולונטרי של 

 בהטבות תקציביות.  אותה

 :יתרונות

o המציע הטבות יתמרץ את הרשויות המקומיות לאמץ את מנגנון וולונטרי  - יתוף פעולהש

 הסטנדרט הנדרש.

o שכן הרשויות יאכפו את הסטנדרט הממשלתיותחסכו הוצאות האכיפה יי - יעילות כלכלית ,

צורך ה ביעילות יפחתיעבדו  הרשותאם המנגנונים הפנימיים של נציין, ש בכדי לזכות בהטבה.

עם זאת, במקרים רבים רגולציה פנימית לא יעילה דיה, ומצריכה  .מדינתית באכיפה חיצונית

 פיקוח מדינתי רציף בעיקר בשנים הראשונות.

 :חסרונות

o וראה. תיעול ההטבה הולא סגל ה זוכה בהטבה,הרשות היא ה - התנגדות סגל ההוראה

 את ההתנגדות. ירכךאל סגל ההוראה  , כולה או מקצתה,התקציבית

o רשויות עשירות יישמו את הסטנדרט ביתר קלות ויזכו בהטבות,  - הגדלת פערים חברתיים

 בעוד שרשויות עניות יתקשו בכך.

 

 :חידוש רישיון המוסד החינוכי/לקבלתאימוץ המנגנון כתנאי   .4.2.4

החוק מתייחס ל"תנאי בטיחות" אך לא  מוגדרים המבחנים למתן רישיון למוסד חינוכי. 35חוק פיקוח על בתי ספרב

מציב תנאים למענה הרפואי הנדרש. ניתן לחוקק תיקון לחוק הפיקוח על בתי הספר, ולהוסיף את המנגון שתואר 

 לעיל כתנאי מחייב לקבלת ו/או חידוש רישיון.  

 :יתרונות

o  סטנדרטים לקבלת ו/או חידוש רישיון של מוסד חינוכי מלווה בהיערכות והתאמות של המוסד

 הפחותרמת התנגדות ים בכמה תחומים. הוספה של תנאי נוסף עשויה להתקבל בנדרש

 .תמהנחלה של תכנית חיצונית וייחודי

 :חסרונות

o לפגיעה חמורה בכל  וובילי, או חידושו קבלת רישיון י עמידה בסטנדרט, ובעקבות זאת איא

תלמידים האלרגיים.  גם כאן הסגל של המוסד החינוכי, ולא רק לפגיעה באנשי התלמידים ו

אקונומיים, כשבתי ספר חלשים יתקשו לעמוד -קיימת הסכנה להגדלת הפערים הסוציו

 בסטנדרט הנוקשה.

 

 

                                                           
 .1969-חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 35
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מתן אסדרה של קורס  -הטלת האחריות הטיפולית על סגל המוסד החינוכי  -אפשרות ב'  .4.3

 עזרה ראשונה

 

 רקע  .4.3.1

מורה בישראל עובר קורס מתן עזרה ראשונה כתנאי לקבלת תעודת הוראה. על מורה מוסמך לעבור קורס ריענון 

המגדירה את התכנים המחייבים של הקורס, ואין אכיפה של דרישת  כלשהישנתיים. עם זאת, אין חקיקה מדי 

לטיפול בתגובות אלרגיות, תביא אסדרה של קורס למתן עזרה ראשונה תוך הוספת התכנים הקשורים הריענון. 

 .לכשירות של כל מורה בישראל )ובכלל של כל מגיש עזרה ראשונה( במתן טיפול להתקף אנפילקטי

ההנחה היא שעובד הוראה אשר עבר הכשרה מסוימת, ומרענן אותה מדי שנתיים, יחוש מחויבות ליישם אותה 

ההכשרה, תהיה ציפייה לגיטימית ממנו לבצע את הטיפול במצב חירום, ויהיה כשיר לכך. מעבר לכך, מרגע שעבר את 

 הנדרש כמיטב יכולתו, גם אם הדרישה הזו לא מעוגנת בחקיקה ראשית.

גולציה נוספת של מוסדות במקום ר - שתרכך את התנגדות עובדי ההוראה פתרון זה מציע אסטרטגיה עקיפה

 סדות החינוכיים. בתחום הבריאות, אשר תחלחל גם אל המורפורמה אמץ תוהחינוך, 

 

 הערכת עלויותפשרויות פעולה וא  .4.3.2

 

 כאשר מכון רוצה לעסוק בהכשרה למתן עזרה ראשונה הוא נדרש למספר  - אסדרה של תכני הקורס

אישורו של משרד הבריאות. מכון אשר רוצה לעסוק בהכשרה של מורים למתן עזרה אישורים, ביניהם 

החינוך. הצעתנו היא שמשרד הבריאות, ולא משרד החינוך, ראשונה צריך גם את אישורו של משרד 

ים . על הסטנדרט לכלול תכנבכדי לקבל ולחדש רישיון יקבע את הסטנדרט שבו צריך המכון לעמוד

בין התכנים המחייבים ייכלל גם הטיפול בתגובות אלרגיות  , כאשרמחייבים, אשר יעודכנו מעת לעת

 והשימוש במזרק. 

 

  שעות ועלותו  7-נכון לכתיבת מסמך זה, קורס ריענון של מד"א נמשך כ - הריענוןאכיפה של דרישת

)בשונה מכלל  148,358היה  2013לפי נתוני הלמ"ס מספר המורים והגננות בישראל בשנת  36.ש"ח 195

בחינוך טרום יסודי  14,647–בחינוך היסודי ו 74,403עובדי ההוראה שמספרם גדול הרבה יותר( מהם 

מיליון  15-המשמעות התקציבית של ריענון דו שנתי לכלל המורים והגננות היא כאם כן,  37.)גננות(

דרישת הריענון יכולה להיאכף ע"י מנהל  )יש להניח שבמכרז ניתן להפחית את העלות(. 38בשנה שקלים

  בית הספר, ע"י הרשות המקומית, או ע"י משרד החינוך.

 

 :יתרונות

 

o הכשרת סגל המוסד החינוכי כחלק מגיבוש של סטנדרט רחב יותר, פחות  - ריכוך ההתנגדות

 סביר שתיתפס כהטלת אחריות חריגה בעיני המורה.

                                                           
36 https://www.mdais.org 
 ממצאים סטטיסטיים(.)לקט  2013-1991כוחות הוראה במערכת החינוך לשנים הלמ"ס  37
 מיליון ש"ח לשנה. 15-כלומר, כ. ש"ח בשנתיים 28,929,810מורים =  X 148358ש"ח  195 38
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o העלות של הוספת התכנים החדשים לקרוס תהיה זניחה, וייחסכו ההוצאות  - יעילות כלכלית

 על שילובו של גורם חיצוני במוסד החינוכי.

o או רוב אנשי הסגל במוסד תבטיח את הזמינות הגבוהה  הכשרתם של כלל - זמינות הטיפול

 ביותר לטיפול בילד השרוי בהתקף, ותציל חיים. 

o טיב עם כל תושב שנהנה משירותו של מגיש יאסדרה של הקורסים ת - השפעה רוחבית חיובית

  .עזרה ראשונה

 

 :חסרונות

 

o זהות האחראי למתן טיפול חירום נותרת ללא הגדרה פורמלית. 

o  יש לציין  קשה לאכיפה.כבר היום ו מיליון ש"ח בשנה( 29-גבוהה )כ אחת לשנתייםשל ריענון

 שזו עדיין עלות נמוכה יותר משילובו של גורם רפואי בבית הספר.

o  כדי להבטיח את יישום ההנחיות של חוזרי המנכ"ל.בפתרון זה אין 

 

 המוסד החינוכיבמסגרת  גורם רפואישילובו של  -אפשרות ג'  .4.4

 

 רקע  .4.4.1

 

מוגדר אדם, שזהו מקצועו ועניינו היחיד, לדאוג  -לשילובו של גורם רפואי בתוך המוסד החינוכי יש יתרונות ברורים 

לשלומם ובריאותם של כל באי המוסד החינוכי. גורם כזה, מטבעו, יטיב עם כלל תלמידי בית הספר ולא רק עם 

 ים שניתן יהיה לשלב במוסד החינוכי:התלמידים האלרגיים. בחלק זה נבחן מספר גורמים רפואי

 

 החזרת האחיות לבית הספר:  .4.4.2

 

בדיקות רפואיות, חיסונים  האחיות סיפקו .בעבר,  שירותי הבריאות לתלמיד סופקו ע"י אחיות רפואיות בבתי הספר

ראשונה  מפני מחלות מידבקות, רפואה מונעת, חינוך וייעוץ בריאותי לתלמידים, מורים והורים, ומתן שירותי עזרה

של שירות האחיות.  החלו הליכי הפרטה 2007-ב  39.בתי ספר בישראל 500,3-ב 'ט-'לכמיליון תלמידים בכיתות א

אחיות  250-ספג ביקורות קשות ורוב בתי הספר נותרו ללא אחות. כיום מועסקות ברחבי הארץ כ השירות הקבלני

תלמידים(.  1,500בר היה היחס של אחות אחת לכל תלמידים )בע 5,000ביחס של אחות אחת לכל  ,לבריאות הציבור

 40.אחיות בריאות התלמיד במחוז דרום להעסקה ישירה 2012עקב הביקורת על הפרטת השירות, הוחזרו בשנת 

 בנושא ההפרטה, בחלק זה נציג רק את עיקרי הדברים. היקף חביקיימים מספר מחקרים ר

 

                                                           
 .(2014) הקואליציה הארצית להעסקה ישירה ה הקבלנית במגזר הציבורי בישראלמתווה לצמצום ההעסק אורלי בנימין 39
 שם. 40
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דרך האגודה למען שירותי בריאות האחיות בהעסקה ישיר הועסקו  2007עד  1997 שניםב - אחיות בהעסקה ישירה

 הציבור. 

 

 עמד תקציב  2006בעוד שבמהלך השנים מספר התלמידים עלה, תקציב השירות ירד. בשנת  - עלויות

כיום, משכורת ממוצעת של אחות היא  1002.41-מיליון ש"ח ב 79מיליון ש"ח, לעומת  60-השירות על כ

מוסדות( מדובר במשכורות  3,500ר יסודי וחטיבת ביניים )ש"ח. אם תהיה אחות בכל בית ספ 5500-כ

תצטרך להתלוות בהגדלת התקציב של משרד  , אם כן,העסקה ישירה 42.מיליון בשנה 231-כבסכום של 

 הבריאות. 

 השירות. עם זאת, נראה שהניסיון להחזרת האחיות הקטנת התקציב הביאה לפגיעה באיכות  - תפקוד

  43.א מעל הממוצע הארצייואיכות השירות ה להעסקה ישירה במחוז דרום נושא פרי,

 העסקה ישירה מספקת לעובדים יציבות והבטחה של תנאים סוציאליים. - תנאי העסקה 

 

  44."פמי פרימיום"-החברות "נטלי" ובהעסקה קבלנית, דרך אחיות  250-ת כוכיום פועל  - אחיות בהעסקה קבלנית

 

 מטרת ההפרטה, ביוזמתו של משרד האוצר, הייתה לחסוך עלויות. אכן בשנה הראשונה  - עלויות

מיליון ש"ח. עם זאת, לפי ביקורות רבות, לרבות דוח מבקר המדינה, השירות  4-להפרטה נחסכו כ

תחשיב העלויות יש להוסיף גם את הוצאות הפיקוח ל בנוסף, 45.הקבלני יקר מההעסקה הישירה

 על החברה.הממשלתי 

 בשוק הפרטי אמורה להביא לאיכות שירות גבוהה יותר. חברה התחרות הקיימת לכאורה  - תפקוד

לשינויים  פרטית השואפת לזכות במכרז ולבסס את מעמדה תספק שירות איכותי ותתאים את תכניה

כדי ים רבים המודל הכלכלי הביא לכך שה למזון. עם זאת, במקרהסביבתיים, כמו התפתחות האלרגי

לחסוך בהוצאות הורידו מאיכות השירות. המסקנה היא שחוזה עם חברה קבלנית צריך להיות נוקשה 

 וברור, ושנדרש פיקוח מתמיד.

 עדיין עובדי  46,בשנים האחרונות נעשו מהלכים של פיקוח והבטחת זכויותעל אף ש - תנאי העסקה

 הקבלן סובלים מתנאים פחותים.

 

 :ובשי חירוםחהעסקת   .4.4.3

 

אשר זמין למספר בתי ספר ומוזנק  ,נכון להיום, המענה הטיפולי לבית הספר מסופק ע"י צוות חובשים של מד"א

מספיק מהיר. פתרון אפשרי הוא להציב חובש חירום בכל בית ספר.  אינו ה חירום. זמן התגובה של צוות כזהבמקר

בשונה מאחות רפואית, חובש חירום לא מספק חיסונים מפני מחלות מידבקות, רפואה מונעת, וחינוך וייעוץ 

ניתן יהיה להעסיק את חובשי החירום  בריאותי ברמה גבוהה, אך הוא מספק מענה טיפולי מציל חיים במצבי חירום.

                                                           
 (.2010) לפרטי: הפרטות והלאמות בישראלרי בין הציבו -דוח שנתי מכון וון ליר בירושלים  41
 החישובים מתייחסים למשכורות בלבד, ולא כוללים עלויות של זכויות סוציאליות. 42
 .(2014) הקואליציה הארצית להעסקה ישירה מתווה לצמצום ההעסקה הקבלנית במגזר הציבורי בישראל אורלי בנימיןו איתמר גרטו 43
  .2014הכספים, מישיבת ועדת  361פרוטוקול מס'  44
 . 41ראו ה"ש  45
46 https://www.histadrut.org.il 
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סקה ישירה ע"י משרד הבריאות או בהעסקה קבלנית. המשמעויות של כל אפשרות תהיינה דומות למשמעויות בהע

 של העסקת האחיות באותו אופן. 

 

 :רונותית

 

 שנים, מדובר בהכשרה יחסית  4-בהשוואה לאחות רפואית, אשר לימודיה נמשכים כ - עלות ההכשרה

 החובש עצמו הוא שנושא בעלות ההכשרה. 47ש"ח(. 900,2-שעות הכשרה, כ 173זולה וקצרה )

  ש"ח בחודש,  200,4-בהתאם לרמת הסמכות הרפואית, חובש חירום מרוויח בממוצע כ - העובדשכר

 סך ההוצאות יהיה נמוך יותר.  48.ש"ח בחודש 500,5-בעוד שאחות רפואית מרוויחה בממוצע כ

 אותו חובש יכול גם רת. זהותו של האחראי תהיה ברורה ומוגד - זהות האחראי למתן טיפול חירום

 הנחיות חוזרי המנכ"ל בתחומו. ליישוםלהיות האחראי 

 

 :חסרונות

 הכשירות הרפואית של חובש חירום נמוכה מזו של האחות הרפואית.  - צורך בפעולות משלימות

המשמעות שהעסקתו של חובש לא תחסוך את ההוצאות התקופתיות על צוות חיצוני שיספק חיסונים, 

 הדרכה, וכו'. 

 בהשוואה להכשרת הסגל החינוכי, מדובר בפתרון יקר. - עלויות 

 

 :העסקת חובשים במסגרת "עבודה מועדפת"  .4.4.4

 

בודה מועדפת" היא תכנית של משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי להעסקה של חיילים משוחררים, שמקנה "ע

מטרת התכנית היא לעודד צעירים ₪.  9,550פעמי של -בסיום תקופת העסקה של שישה חודשים מענק כספי חד

 לעבוד בתחומים נדרשים, לרוב בפריפריה. 

 

 :יתרונות

 

 שירותו הצבאי.במיוחד אם העובד כבר מוכשר כחובש עלויות נמוכות, ב 

  דרך מסגרת זו ניתן יהיה לעודד חיילים משוחררים, המוסמכים כחובשים, לעבוד כחובשי חירום בבתי

 הספר. 

 (נכון להיום במחוז דרום מועסקות אחיות דרך משרד החינוך)להגביל את התוכנית למחוז הצפון  ניתן. 

עלתה נכונות לכלול את תחום החינוך  2016ובכך לתרום למאמץ של פיתוח הפריפריה. נציין, שבמרץ 

  במסגרת העבודה המועדפת, ביוזמתו של השר חיים כץ.

 

                                                           
47 https://www.mdais.org 
48 colleges.org.il-http://www.universities ;http://www.nursesinisrael.co.il/184470/Products 

http://www.universities-colleges.org.il/
http://www.nursesinisrael.co.il/184470/Products
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 :חסרונות

 

, ולכן זהו פתרון שלא ים במערך העבודה המועדפת לא גדול דיוהחיילים המשוחררים שעובד מספר -

 ל לעמוד לבדו.כוי

בית הספר  העבודה המועדפת הוא בין שישה לשמונה חודשים. משמעות הדבר היא שבכל חצי שנהמשך  -

האחראי על היישום של חוזרי המנכ"ל,  בין יתר תפקידיו החובש יהיה גםיצטרך לקלוט חובש חדש. אם 

 . בתחום זה משך השהות הקצר עלול לפגוע בתפקודו

 

 

 לאומיהשירות ון המנגנהסייעות דרך  מערךתגבור  -אפשרות ד'  .4.5

 

  רקע  .4.5.1

 

סייעות אישיות בגני הילדים ובתי הספר. מספר הילדים הזקוקים לסייעת עולה מדי  2,600הועסקו  2016בשנת 

  שנה, ולא כולם מקבלים זכאות )במיוחד הילדים האלרגיים מעל כיתה ב'(.

לשירות צבאי ומפקיד בידיהם אחריות  יםיס מתנדבים ומתנדבות שלא מתגייסאזרחי מגי-מערך השירות הלאומי

שמפעילות את המערכים השונים,  ,בתחומים שונים. האחריות על תחום השירות הלאומי הופרטה למספר עמותות

בנוסף, מספר   49.אזרחי, שהינה יחידת סמך ממשלתית-והפיקוח בתחום זה נמצא תחת רשות השירות הלאומי

-, מספר המתנדבים בשירות הלאומי2015מעותית מדי שנה. בשנת המתנדבים בשירות הלאומי והאזרחי גדל מש

 50.(2002בשנת  524,7)לעומת  17,050-אזרחי  עמד על כ

עלות שעת עבודה של סייעת היא השירות הלאומי. הסייעות האישיות דרך  הצעתנו בחלק זה היא להגדיל את כמות

ש"ח  48,000-כ ,ש"ח הושקעו במערך הסייעות האישיותמיליון  125-, כ2016. בשנת (2014ש"ח )נכון ליוני  40.85

ש"ח בשנה )לא כולל הכשרה,  16,40051-הערכות, עבור כל בת שירות לאומי המדינה משקיעה כ ל פיע. לסייעת בשנה

 . 65%-מדובר בחיסכון של כ ,אם כןעלות זניחה(. הכשרה בסיסית עם אך במקרה הזה מדובר ב

 

 :יתרונות

 

 מדובר במערך התנדבותי ובאופן טבעי נחסכות עלויות משמעותיות. - עלויות נמוכות 

 תפיסת נושא הסיוע לילדים עם אלרגיות למזון כתרומה לאומית. - משמעות חברתית  

 

 

 

                                                           
 http://ncs.gov.il/ncs/Pages/odot2015.aspxאזרחי, מדינת ישראל, -רשות השירות הלאומי   49
  (.2014ל )אזרחי בישרא-השירות הלאומי מרכז המחקר והמידע -הכנסת  50

http://www.themarker.com/career/1.2600012 
. The Marker18 ,"8.2.2010אתר ", שקל בחודש" 4,200"כל בת שירות לאומי מקבלת מהמדינה  ,הרטוך-אמנון דה 51

http://www.themarker.com/misc/1.575836 . המספרים שצוינו במסמך לא כוללים את כלל ההטבות שמרוויחה בת השירות
 שנה. 35-הציבורי כשנשארת בשירות 

http://www.themarker.com/misc/1.575836
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 :חסרונות

 

 בת השירות משרתת בין שנה לשנתיים, ולא צוברת ניסיון משמעותי.  - משך שירות קצר 

 ייתכן שהורים יירתעו מלהפקיד את בריאות ילדיהם בידי בת שירות  - התנגדות אפשרית של ההורים

 צעירה.

 בימים אלה ארגון הסייעות נאבק עבור הכרה ותנאי  - פגיעה במעמד הסייעות שאינן בנות שירות

העסקה ראויים. שילוב של בנות שירות לאומי, מתנדבות, עשוי לפגוע במאבק הסייעות לזכויות 

 ולהקים התנגדות רבה.

 

 סיכום והמלצה -חלק ד'  .5

הגופים המעורבים להיערך כל תופעת הילדים הסובלים מאלרגיות למזון הולכת ומחריפה, וזוהי אחריותם של 

על ביטחונם. כבר היום ננקטים צעדים חשובים הנוגעים להגברת  ינוך הרגיל תוך שמירהלקליטתם במסגרת הח

נו לבחון את זהותו של האחראי למתן טיפול מידי במצב המודעות ולשמירה על סביבה נקייה. במחקר זה ביקש

 , והגענו למספר פתרונות אפשריים, על יתרונותיהם וחסרונותיהם.חירום של התקף אנפילקטי

דרך אסדרה של  ת הטיפולית על סגל המוסד החינוכיהטלת האחריו, הפתרון המומלץ לעת הזו הוא לעניות דעתנו

סבורים שפתרון זה יבטיח את הזמינות הגבוהה ביותר לטיפול בילד או מבוגר אנחנו . קורס מתן עזרה ראשונה

אנחנו סבורים שהפתרון יהיה יחסית פשוט ליישום,  פילקטי, בתחומי בית הספר, ובכלל.השרוי בהתקף אנ

לבסוף, אנחנו סבורים  תרכך את ההתנגדות הצפויה של הסתדרות המורים. קורס מתחום הבריאותושאסדרה של 

 רון יעיל בבחינת עלות מול תועלת.שהפת

חשוב להזכיר שהפתרון לא מבטיח יישומן של הוראות חוזרי המנכ"ל בנושא, ולכן בנוסף לפתרון המוצע יש להבטיח 

 ., ויזכה בעבור כך בגמול שכריאכוף את ביצוע ההנחיות, אשר יישא באחריות לשל נאמן בריאות בית ספרי מינויו

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                    

 עיצוב מדיניות וחקיקהמרכז ל –'עומק'                                                                                      

 

 

 לב וחיים ברקוביץ'.-נועה פומרנץ, רועי קרן, אביטל בר גובר )ראש צוות(,גיל  מסמך זה נכתב ע"י

 .(א"ת אזור מנהל) נועם לבנוןעידן סגר )מנכ"ל הארגון( ו י"ע לפרסום ואושר נבדק


