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סימוכין107196 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
גזברים ברשויות המקומיות
מנהלי רווחה ברשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :סייעות לפעוטות אלרגניים בגילאי 0-3
אבקש לעדכנכם כי משרד הרווחה חזר בו ,בימים אלה ,מהנחייתו להפסקת האחריות של
הרשויות המקומיות ,באמצעות מחלקות הרווחה ,לטיפול בהסדרת סייעות לשילוב
פעוטות הסובלים מאלרגיה ,החל מ .1.2020.1 -
לתדהמתנו ,ולמרות ההסכמות והנחייה ברורה של משרד הרווחה ,חזר בו המשרד ,שוב
ומסיבותיו ,מהנחיותיו ,והאריך את האחריות של הרשויות המקומיות עד ל .31.8.2020 -
נבקש להזכירכם כי נושא זה נדון על ידינו מאז שנת  .2015במהלך שנים אלה הסכים
משרד הרווחה עם עמדתנו באשר לאי אחריותנו לטיפול ומימון הנושא ואף הודיע על כך
במספר חוזרי מנכ"ל.
הטיפול במתן מענה עבור ילדים אלרגנים בגילאי  ,0-3ככל שנדרש שתהיה לצידם השגחה
ועזרה ,אמור להינתן ע"י גורמים להם המיומנויות ,הכלים והתקציבים לטיפול בהיבטים
הרפואיים של ילדים אלה ,בוודאי אינו אמור להינתן ולהיות מצוי באחריות מחלקות
הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות המקומיות ,שאינן מכירות את הילדים ואת
צורכיהם הבריאותיים ואף אין להן כל שיקול דעת מקצועי ,כזה או אחר ,באשר לצורך
בשילוב סייעת כמענה לבעיה שעיקרה רפואי.
אין מקום לערב את הרשויות המקומיות ולהשית עליהן טיפול ואחריות לא להן ,מה עוד
שהסיבות לכך נובעות משיקולים שאינם ממין העניין ומשרתים את המדינה ואת חששה
לפריצת גבולות והרחבת מספר הנזקקים לשרות.
כאמור ,עמדתנו זו מובהרת והובהרה עוד מאז שלהי שנת  2015וקיבלה משנה תוקף
בוועדה בינמשרדית שהוקמה ע"י משרד הרווחה במהלך שנת  ,2016וכך במספר חוזרים
מטעם משרד הרווחה במהלך השנים ,המדברים על העברת האחריות והפסקת המימון ע"י
הרשויות המקומיות .הבהרנו שמדובר בפעילות באחריות המשרד הממשלתי ,ולא
בתחומי העיסוק העירוני.
אשר על כן ולמרות ההבטחות שהמימון יהא במלואו על המשרד ,ללא השתתפות הרשויות
בעלות ,אבקש לחזור ולהעביר אליכם את המלצתנו המקצועית שלא לבצע כל פעולה
הנדרשת לשילוב סייעת ,זולת במקרים של פעוטות המוכרים למחלקות לשירותים
חברתיים ומסודרים באמצעותן מתוקף חוק פעוטות בסיכון במעונות יום.
בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק:
מר חיים ביבס -ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר אבי הררי -ראש מועצה מקומית אבן יהודה ,יו"ר ועדת רווחה ,סמים ומניעת אלימות
ד"ר אביגדור קפלן -מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל מינהל חינוך ,רווחה וחברה ,מש"מ
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ס אסא בן יוסף  -מנהלת מחלקת רווחה וקהילה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ס תמי ברששת -מנהלת הרווחה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ויו"ר ארגון המנהלי רווחה ברשויות המקומיות

