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 1עדכון: 8: גרסה 8: מתוך 8 :דף : מנהלת מחלקת החינוךאחראי הנוהל

   -מנכ''ל י: חוזרנהלים ומסמכים קשורים ומשלימים סייעות רפואיות : הנוהל
 גן הגדרת תפקיד הסייעת הרפואית ב: הנושא אושר על ידי מבקר המועצה

 נוהל הפעלת סייעת רפואית בגן
 רקע .1

 הנוהל נכתב לאור החשיבות להתנהלות תקינה של הגן והגדרות תפקידים לכל גורם חינוכי הנמצא בו.  8.8

 יצירת תקשורת נכונה וברורה בין ההורים לסייעת הרפואית המהווה חלק בלתי נפרד מצוות הגן.  8.4

"מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים  נוהל זה הינו המשך לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות:  8.1

 88881, מס' 8880184081בחינוך הרגיל )סייעת רפואית(" אשר פורסם בתאריך ה' באלול התשע"ג, 

 )מצורף(.

 נוהל זה ייתן מענה נוסף לצרכי התלמיד וגן הילדים.  8.2

 זר המנכ"ל וליישם את כל הוראותיו.ועל הסייעת הרפואית לקרוא את ח  8.1

 מטרה .  2

הגדרות התפקיד לסייעת רפואית בגני  ילדים בישוב למיצוב התקשורת ויחסי הגומלין בין צוות קביעת  4.8

 הגן, ההורים והסייעת הרפואית.

 הגדרות. 3

 : משרד החינוך.חוזר מנכ"ל  1.8

 .על פי חוק של הילדים םהאפוטרופוסי: הורים  1.4

 "הנורמטיבי" וב"חינוך המיוחד". תלמידים הגרים בישוב, בחינוך :תלמידים  1.1

צורן ואושרו על ידי מחוז המרכז במשרד  -כפי שנקבעו על ידי המועצה המקומית קדימה: אזורי מיפוי  1.2

 החינוך.

 :  מושגים – 1.1

, זה בחוזר כמפורט מתאימה אישית הדרכה שקיבל אדם" רפואית סייעת" בעבר כונה "אישי מלווה'' א.        

 למניעת השגחה או/ו מוגדרות טיפוליות פעולות בביצוע ההורים של ארוכה זרוע ומהווה תלמידה את המלווה

 בעת, 5.2-ו 5.7 בסעיפים המפורטים לקריטריונים העונה ייחודיים רפואיים צרכים בעל בתלמיד סיכון מצבי

 חינוכי במוסד שהותו

 החל חובה חינוך לחוק בהתאם, רגיל וךחינ במסגרות הלומדים תלמידים -"רגיל חובה בחינוך תלמידים''ב. 

  .החוק הרחבת צו חל עליהם מוגדרים ביישובים 4-3 ולגילאי,  שניים 6 מגיל כיום

 פי על שאינו חובה חינם לחינוך הזכאים 4-3 בגילאי תלמידים -"חובה שאינו חינם בחינוך תלמידים''ג. 

 .הגיל לגבי שתתקבל אחרת שלהממ החלטת כל או. 98.97.2972 מיום 3988 מספר הממשלה החלטת

 הטיפול את המטופל מקבל בו הבריאות משרד ידי על ומוכר מורשה רפואי מוסד -"מטפל רפואי מוסד''ד. 

 .הרפואי
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 היקף . 4

 .צורן -הגרים במועצה המקומית קדימה ילדים 2.8

 עקרונות . 5

 מצא פתרון איכותי הולם לצורכיהם בתחומי המועצה.צורן שואפת כי לכל ילדי הישוב י -המועצה המקומית קדימה 1.8

חוזר לסייעת רפואית בהתאם לאשורי משרד החינוך והבריאות ובהתאם תאשר צורן  -המועצה המקומית קדימה 1.4

 מנכ"ל. 

  :לחוזה נספח –הנוהל  6
 נוהל זה יהווה נספח לחוזה שעליו חותמת הסייעת הרפואית במועצה.  1.8

 
 הורים ולגננת.נתן במקביל ליינוהל זה   1.4
 תחומי אחריות הסייעת הרפואית:  1.1

הסייעת הרפואית הינה חלק בלתי נפרד מצוות הגן ובעלת תפקיד משמעותי בגן, על הסייעת לתרום את     1.1.8

 זמנה ומרצה ע"מ ליצור אווירה נעימה בגן הילדים.

זו או אחרת שתינתן הסייעת הנה כפופה לגננת ותפעל על פ הנחיותיה ובתנאי שהילד לא ייפגע מהנחיה     1.1.4

 לסייעת.

הואיל וכאמור הסייעת הינה חלק בלתי נפרד מהגן נוכחותה אינה תלויה בנוכחותו של הילד אותו היא     1.1.1

מלווה, דהיינו, במידה והילד אינו מגיע לגן, עליה להגיע כרגיל ולמלא את תפקידה. במידה והסייעת 

חראית הבלעדית על הכנת8מתן האוכל לילד היא תהיה הא -הרפואית מלווה ילד אלרגני בגן הילדים

 האלרגני. על הסייעת לוודא שלא נכנסים לגן הילדים מאכלים המכילים רכיב אלרגני.

הסייעת אחראית שכל מוצרי המזון יאוחסנו בכלים נפרדים, חד פעמיים, עליהם יהיה כתוב שמו של הילד.    1.1.2

 יו כלים חד פעמיים בגן.הילד יאכל בכלים חד פעמיים ולכן עליה לדאוג תמיד שיה

הסייעת תשב מאחורי הילד ולא לידו ותשגיח שלא אוכל מזל אלרגני ותניח לילד ליצור קשר עם חבריו    1.1.1

 ולנהוג כמו שאר הילדים בגן.

 עליה לדאוג למחליפה. -במידה ועל הסייעת הרפואית להיעדר מן העבודה   1.1.1

 ייעת הקבועה.הסייעת הרפואית הינה סייעת נוספת בגן ולא במקום הס   1.1.7

. במידה והסייעת מאחרת עליה לעדכן 82:00ועד  1:00שעות העבודה של הסייעת הרפואית הם מהשעה    1.1.1

 את הגננת.

הגננת תבצע חלוקת תפקידים ברורה ומוגדרת מראש לגבי הנעשה בשעת חירום: קריאת מצוקה,    1.1.6

 הזרקה, פינוי הילד, הודעה להורים והרחקת הילדים האחרים.

ווח להורי הילד רק על מצבו הבריאותי של בנם. חל איסור מוחלט על דווח אחר כגון: מצב הסייעת תד 1.1.80

 החברתי, אינטראקציות עם הצוות או הילדים וכד' כל מידע אחר לגבי הילד יינתן ע"י הגננת בלבד.

 הסייעת לא תוכל לפגוש את הורי הילד מחוץ למסגרת הגן, כל מפגש יעשה בגן בנוכחות הגננת. 1.1.88

ת תחתום על טופס "שמירת סודיות" ותהיה מחויבת לא לשתף גורמים נוספים אודות הנעשה בגן הסייע 1.1.84

 ועל מצב בריאותו של הילד אותו היא מלווה.

הסייעת תתנהג לילד האלרגני בדיוק כמו כל הילדים. על הסייעת לדאוג לכך שהילד לא ירגיש "שונה" ולא  1.1.81

 קוק לליווי.יקבל תשומת לב מיוחדת בעקבות העובדה שהוא ז
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