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 , שלום רב,למנהלי/ות גנים ובתי הספר

 

 חוזר מנהלים בנושא שירות בריאות השן לתלמיד

והמחלקה לחינוך ברשות, אנו נקיים השנה את התכנית  משרד הבריאותבהתאם להוראות 

 ט' )כולל(. -לכל ילדי גן חובה ותלמידי כיתות א' המניעתית לבריאות השן 

 

השירות יופעל השנה ע"י החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי בישראל, באמצעות 

ד". החברה מספקת כיום את השירות ספק זכיין המכרז, חברת  "של פרויקטים לבריאות התלמי

 רשויות בארץ. 021-למעלה מ-המניעתי ל

שימו לבה שירות בריאות השן לתלמיד אינו קשור לשירות בריאות התלמיד הניתן ע"י חברות 

 אחרות.

 

 שירות בריאות השן לתלמיד כולל:

ינניות ידי ש-מערכי הדרכות לחינוך לשמירה על בריאות השן ותזונה נכונה, הניתנות על .א

הרצאות פרונטאליות בליווי מצגות תואמות גיל ההדרכות יכללו  מקצועיות ומנוסות.

 והדגמות צחצוח.

כאשר תוצאת הבדיקה תשלח להורים, בדיקת רופא שיניים לגילו מוקדי עששת נראים  .ב

 עם ההמלצות.כאישור כתוב 

ירות למוסדות .  המברשות והמשחות יגיעו ישכל ילד יקבל מברשת ומשחת שינייםבנוסף,  .ג

החינוך, אך אין לחלקן, הן תחולקנה ע"י צוות השירות הדנטלי . המברשות והמשחות 

מאושרות לחלוקה ע"י משרד החינוך והבריאות, אישור מפקחת בריאות במשרד החינוך 

 יועבר אליכם בדוא"ל וגם קיים בחוברת זו.

 לוגו 

 רשות
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 התארגנות מצד מוסדות החינוך

 

: במסגרת הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מנהלי בתי ספר מחתימים על ספר-בתי .0

טופס הצהרת בריאות, חתימה על טופס זה מכסה גם את בדיקות השיניים בשירות 

 המניעתי.

בהם אין החתמה על טופס הצהרת בריאות, על הגננת לשלוח לכל הורי התלמיד  גנים

גד. מצורף נוסח המכתב. )הדף הבא( חוזר בדבר בדיקות שיניים ולאפשר להורים להתנ

תשובות ההורים המתנגדים יישמרו ע"י מחנכת הכיתה ויוצגו לרופא ע"י ביה"ס, בטרם 

 החל בדיקות בכיתה. אין צורך לקבל הסכמה חתומה לבדיקה ע"י כל ההורים. 

שיננית ורופא מטעם ספק השירות יצרו קשר עם מנהלי המוסדות/ גננות לתאום  .2

יות השונות. אנא שתפו פעולה וגלו גמישות, מלאכת קביעת לוח הזמנים תאריכים לפעילו

כן, יש להשתדל שלא לשנות את המועדים שנקבעו, בשל -היא מורכבת לכולם. כמו

 הבעיות הנגרמות מכך.

 קיימת חובת נוכחות של מורה בכיתה בשעת הדרכה. .3

ילוי, ע"מ לקבל : בסיום כל הדרכה יוגש למורה הנוכח/ת בכיתה משוב לממשוב פעילות .2

 חו"ד מידית על כל פעילות.

 

אין לנו ספק כי שירות זה חשוב ביותר עבור ילדינו ואנחנו מחויבים להצלחתו, לפיכך שיתוף 

 הפעולה שלכם חשוב מאד לקיום הפרויקט.

 

  בברכה,        

  

 יוני רובינשטיין     

 מנהל אגף ארגון ובקרה  

 וממונה לבריאות השן ברשות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 להתקשרות עם חברת "של פרויקטים שיקומים":

www.shelpro.co.il ,6/6/4/79467-30 ,ldental@shelpro.co.i 

http://www.shelpro.co.il/
http://www.shelpro.co.il/

