
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירותי הבריאות לתלמיד

 
 מוגש לוועדת העבודה הרווחה והבריאות

 

 הכנסת

 ומחקרמחלקת מידע 

 ו" תשסוןוג בסי"כ

 2006 ביוני 19

רועי גולדשמידט: כתיבה

  ראש צוות, שרון סופר: אישור

 "דברי הכנסת"ת מערכ: עריכה לשונית

 מחלקת מידע ומחקר , הכנסת

91950ירושלים , גוריון-קריית בן

6 :'טל 4 0 8 2 4 0 / 1 - 0 2

6 :פקס 4 9 6 1 0 3 - 0 2

www.knesset.gov.il/mmm



 
   8 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 הבריאות יבנושא צמצום שירותוהבריאות ועדת העבודה הרווחה ו דיון בקראתזה נכתב ל מסמך

בדיקת הנושא  1.כנסת בנושאשל המחקר המידע והשל מחלקת קודמים  והוא עדכון למסמכים ,לתלמיד

  .הבריאות לתלמידעל ירידה מתמשכת בתקציבים ובשירותים הניתנים במסגרת שירותי מלמדת 

  רקע– בריאות לתלמידהרות שי .1

נקבע כי במסגרת שירותי הרפואה , )החוק: להלן (1994-ד"התשנ, בתוספת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

מעקב והדרכה של רופא ו חיסונים, בדיקות שגרה:  כדלקמןהספר- בבתי בריאותהמונעת יינתנו שירותי

 . ושל אחות

את האחריות למתן שירותי בריאות על שהטיל ,  לחוקא21פו תיקון לסעיף  נכנס לתוק1997 ביולי 17-ב

על חשבון אוצר א לחוק קובע כי שירותי הבריאות לתלמיד יינתנו 69סעיף ,  כמו כן.משרד הבריאות בלבד

 משמעות התיקון היא שהרשויות המקומיות אינן אחראיות עוד למתן שירותי בריאות לתלמיד .המדינה

 2.לגבות אגרה לשם כךואינן יכולות 

בהנחיית אגף , הספר בידי אחיות ורופאים-בבתי' ט-'שירותי הבריאות ניתנים לתלמידים בכיתות א

הרופאים והאחיות מועסקים . נהליישירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ובפיקוחו המקצועי והמ

למשרד בין משרד הבריאות בשנה האחרונה נערך הסכם . ידי האגודה למען שירותי בריאות הציבור-על

 וכך תקצץ ,לפיו תהפוך האגודה למען שירותי בריאות הציבור מקבלן כוח אדם לספק שירותיםשהאוצר 

   3.את העלויות התקציביות שלה
הרשות (הספר -המועברים לבעלים של בית, ב ממומן בכספי משרד החינוך"י-'השירות לתלמידי כיתות י

 4).יםפרטי בעליםרשת החינוך או , המקומית

החינוך והמיוחד החינוך , מסגרות החינוך הרגילספר ב-בתי 3,715- בניםניתהבריאות לתלמיד  ישירות

 תלמידים בכיתות השירות ניתן ליותר ממיליון). ספר של ילדי עובדים זרים-כנסיות ובתי, מסגדים(האחר 

 5.פי תוכנית מובנית- על'ט-'א

הפרעות בגדילה , שמיעה ו בדיקות סינון לאיתור ליקויי ראייה,חיסוניםהם השירותים הניתנים לתלמיד 

לתלמידים , לצוות הפדגוגי  בתחום החינוך לבריאות וקידום הבריאותההדרכו, הפרעות אכילה והשמנהו

 6.ולהורים

 

                                                 
מידע המחקר וה מרכז ;2005 בפברואר 16, כתבה ליאת רוסו, שירות הבריאות לתלמיד, כנסתשל המידע המחקר והמרכז  1

 , כנסתשל המידע המחקר וה מרכז ;2003 בנובמבר 3, כתב ברוך לוי,  הקיצוץ בתקציב שירותי הבריאות לתלמיד, כנסתשל ה

 .2003 ביולי 1, כתב ברוך לוי, דסכנת סגירתם של שירותי הבריאות לתלמי
 . 1998 בינואר 19, 'משרד הבריאות ואח' נ' מ ואח"מתן שירותי סיעוד ורווחה בע 5012/97ץ " בג2
 .2006 ביוני 15, שיחת טלפון, אגף תקציבים במשרד האוצר, רכז תחום בריאות, ראובן קוגן 3
 .2006 ביוני 19, שיחת טלפון,  והספורטהתרבות,  משרד החינוך–המפקחת על הבריאות ,  עירית ליבנה4
סיכום פעילות בשנת : שירות בריאות לתלמיד, הסיעוד בבריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור,  משרד הבריאות5

 . 2006מאי , ה"הלימודים תשס
 . שם 6



 
   8 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 7אישיתהמונעת הרפואה הלות בתחום ופע .2

  תוכנית חיסונים ארצית והשלמות לעולים חדשים – חיסונים •

ניתנים ' וח' בכיתות בו, MMR –חזרת ואדמת , תנים חיסונים נגד פוליו ונגד חצבתני' בכיתות א

 ). dT(חיסוני דיפטריה וטטנוס 

קרב המועמדים לחיסון בהמחוסנים שיעור .  חיסוני שגרה לתלמידים396,244ה ניתנו "בשנת תשס

ממחסור עולמי הירידה נובעת בעיקר . ד" בשנת תשס95.6%לעומת , ממוצע כיסוי ארציב 87%הוא 

 . בפרט8-7בני  ובתרכיב המותאם ל,בכלל dTבתרכיב

ה ניתנו "בשנת הלימודים תשס; נוסף על חיסוני השגרה נעשית השלמת חיסונים לעולים חדשים

 ).  'ט-' מהתלמידים בכיתות א2%( תלמידים 25,875-חיסונים ל

 לזיהוי מוקדם של מחלת השחפת " מנטו"תבחין  •

 87%-ג נערכו בדיקות ל"בשנת הלימודים תשס. 'למידי כיתות זהבדיקה נעשתה בעבר לת

. ה צומצמה הבדיקה רק לקבוצות סיכון"תשס וד" בשנים תשס8.מהתלמידים המועמדים לבדיקה

 . בדיקה זוב תלמידים 3,292רק נבדקו ה "בשנת תשס

 בדיקות שמיעה  •

עמדים להיבדק בקרב  מהמו81%-הספר בדיקות שמיעה ל-ה עשו אחיות בתי"בשנת הלימודים תשס

 .ג" מהמועמדים בשנת תשס84%-ד ו" מהמועמדים בשנת תשס82%לעומת  ,'תלמידי כיתה א

 יהיראבדיקות  •

הספר עושות -אחיות בתיבעבר היו . בשנים האחרונותבמידה ניכרת היקף בדיקות הראייה צומצם 

בדיקה (' וח) כיתתיתבדיקה (' ה, )בדיקה כיתתית(' ג, )בדיקה אישית(' בדיקות ראייה בכיתות א

 . בלבד' וח' בדיקות ראייה בכיתות אואילו כיום נעשות , )אישית

 לעומת שנת 8.3% ירידה של –  מכלל המועמדים לבדיקה80.5%ה נבדקו "בשנת הלימודים תשס

 . ד"תשס

 בדיקות עור   •

 . כיום בדיקות עור אינן נעשות. 'ט-'בעבר נעשו בדיקות עור לתלמידי כיתות א

                                                 
שירות בריאות , ציבורהסיעוד בבריאות ה, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאותמבוססים על הנתונים שיוצגו להלן  7

 .2006מאי , ה"סיכום פעילות בשנת הלימודים תשס: לתלמיד
 .אביב ואשקלון-תל, מרכז, חיפה:  נתונים על ארבעה מחוזות בלבד8



 
   8 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 גדילהאומדן  •

תלמידי לרק הן נעשות כיום  .)'ט', ז', ה', ג', בכיתות א(כל שנתיים במדן גדילה ובעבר נעשו בדיקות א

 . עקב מחסור בכוח אדם', וז' כיתות א

 בדיקות מסוג זה , לילד ולמתבגר במשרד הבריאות,מנהל המחלקה לאם, יונה אמיתי' לדברי פרופ

קיצוץ בהן במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד פוגע  וה,החולים-בקופותדרך קבע אינן נערכות 

 – חשובות במיוחד כדי לזהות בעיות השמנה או אנורקסיהאלו בדיקות . ביכולת המעקב והטיפול

       9.בעיות גדילה אחרותו –  כמו בכל העולם המערבי,רווחות בישראלשנעשו מחלות 

 בדיקות רופא •

נבדקו ה "בשנת תשס. הגדרת המועמדים לבדיקהעקב שינוי בהצטמצם רופא אצל הנבדקים מספר 

 מכלל 82.7%שהם , תלמידים 88,049(ספר -שלא נבדקו לפני כניסתם לבית' תלמידי כיתה א

מעמד כלומר בעלי , ס" של הלמ5-1ספר שביישובים באשכולות -בבתי'  ותלמידי כיתות ז,המועמדים

תקווה לא -פתחבחיפה וב, יפו–אביב- בתל' תלמידי כיתות זהלדוגמכך ). בינוני-אקונומי נמוך-סוציו

   .רופאאצל נבדקו '  מתלמידי כיתה ז56.6%רק . רופאאצל נבדקו 

 עזרה ראשונה •

 22%ירידה של  –  תלמידים לחדר האחות לקבלת טיפול150,000ה פנו "בשנת הלימודים תשס

 . הספר-בתי יותר של האחיות במעטהסביר כי ירידה זו נובעת מנוכחותן ה. ד"לעומת שנת תשס

באחריות משרד הבריאות אלא באחריות משרד נתון חשוב לציין כי תחום העזרה הראשונה איננו 

החל משרד החינוך . נגד משרד החינוך בנושאבעקבות עתירה ץ " דיון בבגנהלמתוכיום  ,החינוך

  10.נושא לקראת שנת הלימודים הבאהלהסדרת הבהליכים 

 

 ידיםמונעת לתלמהרפואה הלות בתחום ופע .3

 ת והן מופעלות חלקי,היקפן של כל התוכניות הקשורות בהדרכה ובמניעה הצטמצמו בשנים האחרונות

בהן נערכות פעולות ש והן מבחינת הכיתותמשתתפים בהן הספר ה-בתימספר מבחינת  הן ,בלבד

 .אלההחינוכיות בנושאים 

מניעת העברת , בטיחות, תזונה נכונה, כגון מניעת נזקי שמש, הדרכה וייעוץ בנושאי בריאותניתנים  ,ככלל

מניעת השימוש בסמים , מניעת עישון, )דגש על מחלות המועברות בקיום יחסי מיןב(מחלות זיהומיות 

 תוכניות ה שלייזום והכנ ומניעת התנהגויות מסכנות בריאות, אלימות, הפרעות אכילה, ובאלכוהול

 .קידום בריאותל

                                                 
 .2006 ליוני 19, שיחת טלפון,  לילד ולמתבגר במשרד הבריאות,מנהל המחלקה לאם, יונה אמיתי' פרופ 9

 .2006 ביוני 19, שיחת טלפון, התרבות והספורט,  משרד החינוך– המפקחת על הבריאות, עירית ליבנה 10



 
   8 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 11ומשמעויותיו 2006-2000ם תקציב שירות הבריאות לתלמיד בשני .4

מספר התלמידים המועמדים לקבל את השירות על , תקציבי שירות הבריאות לתלמידנתונים על להלן 

הטבלה אינה כוללת תלמידים . 2006-2005הספר בשנים -מספר התקנים להעסקת אחיות בבתיעל ו

 . דים זריםובהם תלמידים הלומדים בכנסיות וילדי עוב, שאינם שייכים לחינוך הרשמי

 

היחס בין 
מספר 

אחיות ה
מספר ל
 תלמידיםה

איוש 
משרות 
 **אחיות

הוצאה ה
לתלמיד 

 ח"בש
ביצוע (
תקציב ה

חלקי 
מספר 
 )התלמידים

שיעור 
השינוי 
במספר 
 התלמידים

מספר 
התלמידים 

כיתות      (
 )*'ט-'א

בחינוך 
העברי 
ובחינוך 
 הערבי

שיעור 
השינוי 
בביצוע 
 התקציב

ביצוע 
תקציב ה

אלפי (
 )ח"ש

תקציב ה
 מקוריה
אלפי (
 )ח"ש

שנת 
 לימודיםה

שנת 
 תקציבה

 2000 ס"תש 70,047 69,906 4.5% 1,008,625 1.4% 69.31 560 1:1,801

 2001 א"תשס 70,047 81,712 16.9% 1,023,016 1.4% 79.87 604 1:1,694

 2002 ב"תשס 70,397 80,353 -1.7% 1,034,567 1.1% 77.67 607 1:1,704

 2003 ג"סתש 70,397 83,441 3.8% 1,047,074 1.2% 79.69 590 1:1,775

 2004 ד"תשס 54,042 71,048 -14.9% 1,058,909 1.1% 67.24 484 1:2,188

1:2,484 430 67.10 0.9% 1,068,168 4.3%- 67,982 54,042
12 

 2005 ה"תשס

 2006 ו"תשס 54,042 --     409 

 

 

השנתון הסטטיסטי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. די תורה בחינוך היסודיט כולל תלמידים בתלמו"מאז שנת תשנ

 הלשכה ;יסודי לפי דרגת כיתה- תלמידים בחינוך היסודי והעל– 8.13לוח , 2004- ו2003 לשנים 55- ו54'  מסלישראל

יסודי -יסודי והעלתלמידים בחינוך ה – 8.14לוח , 2003 לשנת 53'  מסהשנתון הסטטיסטי לישראל, המרכזית לסטטיסטיקה

 לוח ,2001- ו1999לשנים  51' מס ו50'  מסהשנתון הסטטיסטי לישראל,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;לפי דרגת כיתה

השנתון הסטטיסטי ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;יסודי לפי דרגת כיתה-תלמידים בחינוך היסודי והעל – 22.15

 . יסודי לפי דרגת כיתה-מידים בחינוך היסודי והעלתל – 22.14לוח , 1998 לשנת 49'  מסלישראל

* 

 ** .2006 ביוני 18, מכתב, ל משרד הבריאות"יועצת בכירה למנכ ,מירי כהןמסרה פי נתונים ש-על

 

 

                                                 
, ראובן קוגןו, 2006 ביוני 18, מכתב, ל משרד הבריאות"יועצת בכירה למנכ, מירי כהןמסרו  הנתונים מבוססים על מידע ש11

של מידע המחקר והז מרכ וכן על מסמך של,  2006 ביוני 18, שיחת טלפון, אגף תקציבים במשרד האוצר, רכז תחום בריאות
המחקר תודתי לאדוארד קורצנשטיין ממחלקת  .2005 בפברואר 16, כתבה ליאת רוסו, שירות הבריאות לתלמיד, כנסתה
 . כנסת על עיבוד הנתוניםשל המידע וה

יחה מהש. 2006 ביוני 18, שיחת טלפון ,משרד האוצר, אגף התקציבים, רכז תחום בריאות, ראובן קוגןמנתון זה התקבל   12
על אף הקיצוצים בתקציב הכולל של המשרד בשנים , ל לא שונה בשלוש השנים האחרונות"תקציב התקנה הנעולה כי 

 .אלהה



 
   8 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 בוטלה 1997בשנת .  היה נהוג לגבות אגרת בריאות לתלמיד בעבור שירותי הבריאות1997עד שנת 

הסעיף סכום .  לשירותי בריאות לתלמידד הבריאותבתקציב משרובמקומה נקבע סעיף , האגרה

 במספר ,ח בשנה" ש67סך ב ,כפלת אגרת הבריאות לתלמיד שהיתה נהוגה עד אזכמהתקציבי נקבע 

 מאז ועד היום גדל מספר 13. תלמידים1,000,000לפי חישוב משוער של , התלמידים באותה שנה

  14.קוצץ במידה ניכרת ואף , הבריאות לתלמידולמרות זאת לא עודכן תקציב שירותי, 14%-התלמידים בכ

 לעומת ביצוע התקציב 4.3% צומצם ביצוע התקציב בשיעור של 2005כי בשנת מלמדים הנתונים בטבלה 

. 2003 לעומת ביצוע התקציב בשנת 14.9% צומצם ביצוע התקציב בשיעור של 2004בשנת . 2004בשנת 

קיטון מתמשך באיוש משרות גיסא ועל מתמיד במספר התלמידים מחד גידול הטבלה מלמדת על  ,כמו כן

היחס בין מספר האחיות למספר שהוא אלו פועל יוצא של נתונים .  מאידך גיסאספר-של אחיות בתי

זו חריגה מהתקן שנקבע בנוהלי משרד .  תלמידים לאחות אחת2,484-כיום יותר מהוא התלמידים 

 ,פי התקנים הנהוגים במדינות המערב-יצוין כי על.  תלמידים1,500 משרת אחות אחת לכל –הבריאות 

 15. תלמידים800-400-אחות אחת אמורה לטפל ב

גבלות על העסקת עובדים חדשים ההאחיות נובע מכך שבשנתיים האחרונות הוטלו הצמצום במספר 

ה יש לכנס כדי להעסיק עובד חדש במקום עובד שעזב או פרש לפנסי, וכך, בשירות הבריאות לתלמיד

 16.נציג משרד האוצר ונציג נציבות שירות המדינה, ועדת חריגים שחברים בה נציג משרד הבריאות

 . אחיות409מסיבה זו מועסקות כיום בפועל רק 

 .2005-2000אחיות בשנים מספר המציג את היחס בין מספר התלמידים לשלהלן הגרף 

מספר התלמידים לאחות אחת

2,484
2,188

1,7751,7041,6941,801
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 אפשרבמובן זה . שירותים מדד לאיכות השירותלראות ביחס בין נותני השירותים למקבלי ה מקובל

אלה הראיה לממצאים . בירידה מתמדתנתונים  ,וזמינותקל וחומר ו, השירות לתלמידלומר כי איכות 

 כתבבין השאר מצוינים במ). 2004 (ד"נוהל מתן שירותי הבריאות לתלמיד תשסמכתב המצורף להיא ה

                                                 
 . ולא מתוקף חוק, ניתנו שירותי הבריאות לתלמיד מתוקף תקנה של משרד החינוך1997 עד שנת 13
14

אך מכיוון , יות באחריות הרשויות המקומיותספר אמור לה-תברואי על בתיהפיקוח ה, ר לבנטל"לדברי ד, נוסף על כך 
ח מדי שנה מתקציב שירותי הבריאות לתלמיד " ש800,000-כמקצה  משרד הבריאות ,שהרשויות אינן מקיימות את הפיקוח

מכתב אל . קשור לבריאות התלמידים והצוות החינוכישכן הוא , להעסקת שבעה מפקחי בריאות הסביבה לטיפול בתחום זה
 .2004 בפברואר 1, ל משרד הבריאות"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

 .2003 ביוני 30, שיחת טלפון,  משרד הבריאות–ראש שירותי בריאות הציבור , ר אלכס לבנטל" ד15
 .2006יוני ב 19, שיחת טלפון,  לילד ולמתבגר במשרד הבריאות,מנהל המחלקה לאם, יונה אמיתי' פרופ 16



 
   8 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 בדיקות סינון לראייה ;משאבי כוח האדם המצוילפי  יעשוי והדרכה פעילויות מעקב: אלההקיצוצים ה

  17.יעשהלא י' וט'  ה,'כיתות גבמדן גדילה ו א;יעשוילא ' וה' בכיתות ג

 

 .  מציגה את תקני המשרות של אחיות ורופאים לעומת איושן בפועלשלהלןהטבלה 

 אחיות רופאים

 משרות איוש משרות איוש

 שנה

45 48.5 560 625 2000 

45 48.5 604 630 2001 

45 48.5 607 630 2002 

45 48.5 590 625 2003 

26 28.5 484 509 2004 

26 28.5 430 509 2005 

26 28.5 409 509 2006 

 

) 2006 בשנת 28.5- ל2000 בשנת 48.5-מ(בתקנים לרופאים הן הקיטון המתמשך הטבלה מלמדת על 

 26- ל2000 בשנת 45-מ(וש בפועל בקרב רופאים הן באי, )2006 בשנת 509- ל2000 בשנת 625-מ(ולאחיות 

  ).  2006 בשנת 409- ל2000 בשנת 560-מ(ואחיות ) 2006בשנת 

 

                                                 
 . 2003נובמבר , ד"נוהל מתן שירותי בריאות לתלמיד תשס, ת הציבורראש שירותי בריאו,  משרד הבריאות 17



 
   8 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 חישוב התקציב הנדרש לשירות הבריאות לתלמיד .5

ידי הכפלת עלות השכר הממוצע - המיועד לשכר עלתלמידאפשר לחשב את תקציב שירות הבריאות ל

להלן עלויות השכר של האחיות לפי היחס בין  .פר האחיות הרצויבמס) ח"ש 135,000-כ(השנתי של אחות 

 18: ח"שבמיליוני , אחיות לתלמידים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פי מספר -על) לא כולל שכר רופאים ועלויות לוגיסטיקה(אפשר לקבוע שעלות שכר האחיות , לסיכום

 : האחיות המועסקות הוא כדלקמן

 

 .ח"ש מיליון 297ועלות שכרן תהיה ,  אחיות2,200ת  תלמידים מצריך העסק500-יחס של  אחות אחת ל •

 . ח"ש מיליון 149ועלות שכרן תהיה ,  אחיות1,100 תלמידים מצריך העסקת 1,000-יחס של אחות אחת ל •

 . ח"ש מיליון 99ועלות שכרן תהיה ,  אחיות730- תלמידים מצריך העסקת כ1,500-יחס של אחות אחת ל •

 .ח"ש מיליון 74ועלות שכרן תהיה ,  אחיות550ם מצריך העסקת  תלמידי2,000-יחס של אחות אחת ל •

 

תלמידים הוא שקובע את איכות השירות ואת היכולת לספק את מספר האחיות למספר ההיחס בין 

יש לדון בשאלה מהו היחס המספרי הרצוי בין . צורכי התלמידים ולתת שירותי רפואה מונעת יעילים

מספר הוא היחס הממוצע בין )  תלמידים לאחות2,484(לעיל ש הנתון, זויתרה מ. אחיות לתלמידים

                                                 
        עלות שכר שנתי של רופא היא . משרד הבריאות, אחראי מינהל בשירות הבריאות לציבור, רון רביעמ הנתונים נמסרו 18
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   8 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 4,000-אחות אחת להוא  בחלק מן הערים היחס ,לטענת הסתדרות האחיות. תלמידיםמספר אחיות לה

   5,000.19-מציגה נתון של אחות אחת לאף עירית ליבנה ' הגבו, תלמידים

  שירותי הבריאות לתלמיד מתןאופן  .6

צידד בעבר . החולים- הצעה להעביר את שירותי הבריאות לתלמיד לקופותבשנים האחרונות הועלתה

סיכום עם משרד הבריאות בנוגע לשינוי צורת ההעסקה של נוכח  ל,כיוםאולם , משרד האוצר במהלך

מצדד גם האוצר בהמשך העסקה באמצעות , האגודה לבריאות הציבור מקבלן כוח אדם לספק שירותים

 .האגודה
 שינוי ובאופן ההעסקה הוא בעיקרשינוי ה, ל האגודה לבריאות הציבור"מנכ, הןלדברי מר יהודה כ

ידי האגודה בפיקוח -תכנון שירותי הבריאות יעשה על.  שאינו אמור להשפיע על העסקת האחיות,פורמלי

 20.משרד הבריאות
חשיבות שיפור התיאום בין משרד ,  ראשית: שתי סוגיות מרכזיותמדגיש בעמדתומשרד החינוך 

שכן כיום משרד הבריאות איננו , הספר-החינוך מרמת המשרד ועד רמת מנהל ביתלמשרד הבריאות 

חשיבות שיפור ,  שנית;בקבלת ההחלטות בנושאי בריאות הציבוראת משרד החינוך מתייעץ ומשתף 

.   עד כדי פגיעה בתפקידים בסיסיים דוגמת מתן חיסונים ובדיקות,של ממש אשר עבר כרסום ,השירות

לערב אין מניעה . באחריות משרד החינוךנתונים ה, ב"י-'כיתות ילהשירותים לא נפגעו , ומת זאתלע

. תוך הקפדה על רגולציה ואכיפה באחריות משרד החינוךמ ,החולים- כמו קופות,גורמי קהילה אחרים

 וזה חלק ,הספר האמצעים לעסוק בנושאי הדרכה וחינוך בריאותיים-יש בידי בתי,  על כךנוסף

 21.תפקידםמ

 

 

                                                 
 .2006 ביוני 19, לפוןשיחת ט, התרבות והספורט,  משרד החינוך–המפקחת על הבריאות , עירית ליבנה 19
 .2006 ביוני 19, שיחת טלפון, ל האגודה למען בריאות הציבור"מנכ, יהודה כהן 20
 .2006 ביוני 19, שיחת טלפון, התרבות והספורט,  משרד החינוך–המפקחת על הבריאות , עירית ליבנה 21


