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  אלו אותנותש  

  
  

  דף עמדה בנושא 

   ולנשים מעוטות אמצעים'הורים יחידים'תכנית השוברים ל

  'תשאלו אותנו'פרויקט 

  
  'תשאלו אותנו'

 גישה מטרתו לקדםש,  הוא פרויקט משותף למרכז אדוה ולמרכז מהות'תשאלו אותנו'

ות /באמצעות הפרויקט אנו מקוות ליצור דיאלוג בין מקבלי. השתתפותית לקבלת החלטות

  . ות לבין האזרחים והאזרחיות המושפעים מהחלטות אלההחלט

תכניות חברתיות מצליחות במידה רבה , המבוססת על ניסיון שהצטבר במדינות שונות, לתפיסתנו

זאת כתחליף . יותר כאשר בתכנונן נשמעים גם קולותיהם של האנשים אותם הן נועדו לשרת

  . ובעלי מקצועעל ידי מומחים , 'מלמעלה'חברתית תכנון מדיניות ל

  ?מי אנחנו

עמותה המקדמת , במרכז מהותופעילות בקהילה , ותגמלאימובטלות ו, נשים עובדותקבוצת , ואנ

.  בשוק העבודהרבותמתוך התנסויותינו התוודענו למצוקותיהן של נשים . נשים בתחום התעסוקה

תעסוקתי המעוניינות לשפר את מצבן הכלכלי וה, ם מעוטות אמצעיםיע לנשייסמטרתנו ל

המבורכת ,  שיפורים בתכניתותאנו מציע. באמצעות תכנית השוברים להכשרה מקצועית

על מנת להפוך אותה לנגישה לנשים חד הוריות ולנשים אחרות המצויות בשולי שוק , כשלעצמה

  . העבודה

 נודע לנו כי האגף להורים יחידים הגיש 2009ת בסוף מרץ "בפגישה שקיימנו במשרד התמ

אנו מברכות על כך ומקוות שהשינוי . ברוח ההמלצות המפורטות להלן, נוי התכניתבקשה לשי

  .יאושר במהרה

  

  חשיבותה ובעיותיה, תכנית השוברים:  רקע

ה של נשים למרבית המחקרים בתחום התעסוקה מצביעים על מתאם חיובי בין רמת ההשכ

לה בהם ניכרת מגמת במיוחד בזמנים א ,הדבר נכון גם לישראל. ח העבודהולהשתתפותן בכ

בשל השינויים הטכנולוגיים מקצועית מתמדת ות שתלמורך בהצישנו תמקצעות בשוק העבודה וה

חסרות פעמים רבות את המשאבים הכלכליים , ונשים חד הוריות בפרט, נשים רבות. התכופים

דבר המקשה על , המאפשרים השגת תעודת הסמכה פורמאלית והשתלמויות מקצועיות

  . שוק העבודה ועל רמת השכר שלהןהשתלבותן ב

 של ,גמישות והתאמה אישיתתוך , סבסוד חלקי המציעה פורצת דרךתכנית השוברים היא תכנית 

של התעסוקתי ם מצבאת לשפר , בין היתר, התכנית נועדה. נזקקים להלמקצועית עדכנית הכשרה 

ובמיוחד  ,התכניתתנאי  ,למרות זאת.  מהם אמהות90% אשר ,ידים מקבלי גמלאותהורים יח

 לבלתי נגישה לאמהות חד אותה הופכים , ההכשרה ותנאי מימוןקריטריונים לקבלה לתכניתה

  .  בפרט ולנשים מעוטות הכנסה בכללהוריות
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למדנו כי מי  ,העוסקים בנושאאחרים שלישי ארגוני מגזר כמו גם של ,  של מרכז מהותןהניסיו

  מבין הנשים המלוות על ידי מרכז . צל את התכניתאינה מסוגלת לנשאין לה בסיס כלכלי חזק 

בתוכנית אף לא אחת הצליחה לעמוד בתנאים המוצעים , שביקשו לרכוש השכלה מקצועיתמהות 

  .  שובריםולנצל את ה

 מארצות ישנו מיצוי מלא של תכנית השוברים על ידי תושבים חוזרים ועולים, לשם השוואה

הדבר מחזק . עד כדי כך שהתבקש תקציב נוסף להפעלתה, שהם אוכלוסיה מבוססת יותר, המערב

החיות בעוני את טענותינו שהתכנית כפי שהיא פועלת כיום אינה יכולה לתת מענה לנשים 

) וגברים(מאחר ונשים . ותנאיה מתאימים יותר למעמד הבינוני, המצויות בשולי שוק העבודה

יש מקום לשנות את תנאיה , תכניתהן קהל היעד של ה, קרי מעוטות אמצעים, מקבלות גמלאות

  .כך שניתן יהיה להשיג את מטרותיה

 פתוחים שני  מקצועית באמצעות תכנית השובריםבפני נשים חד הוריות המעוניינות בהכשרה

להורים יחידים ייעודי  ומסלול ,מסלול שירות התעסוקה הפתוח לכלל מקבלי הגמלאות :מסלולים

    :ת"ועית במשרד התמבאגף להכשרה מקצ)  מהם נשים90%-ש(

  מסלול האגף להכשרה מקצועית  מסלול שירות התעסוקה  

קריטריון 
כניסה 
  לתכנית

מקבלות גמלת הבטחת הכנסה או תשלום 

 החודשים 12 חודשים מתוך 6-מזונות ב

  .שקדמו להגשת הבקשה

  

  

נשים חד הוריות המקבלות הבטחת הכנסה 

 החודשים 12 מתוך 6-או תשלום מזונות ב

וכן , הגשת הבקשה ושאינן עובדותשקדמו ל

מקבלות הבטחת הכנסה במשך חודשיים 

  .החייבות בהתייצבות בלשכת תעסוקה

מימון ההכשרה בעזרת שובר נעשה בצורת  תנאי מימון

לאחר שהמשתתפת שילמה מכיסה , החזרים

.  למוסד המכשיר והציגה קבלות על כך

 מעלות 80% החזרים של עד 3-מדובר ב

כאשר ההחזר ,  7,000₪ של הקורס ועד סכום

השני מותנה בסיום הקורס וההחזר השלישי 

  . חודשים לפחות6מותנה בתעסוקה במשך 

 מעלות ההכשרה על ידי 50%מימון של 

 על ידי משרד 50%המשתתפת וסבסוד של 

ניתן לקבל החזר על המחצית . ת"התמ

ששילמה המשתתפת מכיסה אם לאחר 

 6-הקורס השתלבה בעבודה חדשה ל

, הגבירה היקף משרה , שים לפחותחוד

 חודשים לפחות 6עסקה כעצמאית או עבדה 

  .בתחום ההכשרה

הקורסים 
  המוצעים

ניתן לממש את השובר בכל תחום ובכל מוסד 

  . ת"הכשרה המוכר על ידי משרד התמ

  .רשימה סגורה של קורסים שמפרסם האגף

ליווי 
  בהליך

  ות בתוכניתלווי למשתתפאין   ת תעסוקה/יש ליווי של יועץ

 

מעוטות אמצעים לנצל את תכנית השוברים נובע והקושי של נשים חד הוריות 

  :מתנאי התכנית

אינם מתאימים ליכולתן הכלכלית של , השוברים הקיימותת ותכנישתי  של מימוןהתנאי  .1

  :אותקצבמקבלות או נשים /ואמהות חד הוריות 
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המימון העצמי הראשוני הנדרש מהן שכן  נשים מעוטות אמצעים אינן יכולות לגייס את .א

שיאפשרו להן לשלם למוסד המכשיר עד   כלכליות וגם לא נגישות להלוואותאין להן רזרבות

  .ת"לקבלת ההחזר המובטח ממשרד התמ

 מעלות ההכשרה לגבי חד הוריות או התניית הפעימה השלישית 50%החזר  התניית .ב

נשים בסיכון רב מעמידה התניה זו .  בעייתיתהיא, במסלול שירות התעסוקה במציאת עבודה

שאכן תמצאנה , טרם ההכשרה, שכן אין כל בטחון, שאין להן יכולות לשאת ביתרת התשלום

התניית החזר התשלום באופן זה מגלגלת את האחריות המלאה .  בהתוכלנה להתמידעבודה ו

 גם מי בהם,  התעלמות מתנאי שוק התעסוקהשה תוךילמציאת עבודה והתמדה בה על הא

עלולה להיתקל ,  ובודאי מי שחסרה ניסיון בפועל בתחום הנלמד,שסיימה הכשרה מקצועית

  . בקשיים רבים להשיג משרה יציבה וארוכת טווח

המתקבל ישירות לחשבון הבנק של המשתתפת ,  במסלול שירות התעסוקההחזרהתנאי  .ג

במקרים אלה . ת בחשבון הבנק או יתרה שליליבעלות חובנשים  מתאימים לאינם , בהכשרה

העובדה שההחזר ניתן רק כנגד קבלות . הן אינן מצליחות להשתמש בהחזר למימון ההכשרה

 מקשה על נשים להיעזר באמצעי , המשתתפת ששילמה ישירות למוסד המכשירמציגהש

  . מימון ההכשרה עד לקבלת ההחזרךק עירבון לצור'תשלום כגון צ

   המלצות

.  וחסרת רזרבות כלכליותהחיה בעוני אוכלוסיה ,ית מקבלי הגמלאותיהתכנית מיועדת לאוכלוס

רצוי להפחית את שיעור , כדי להפכה לנגישה עבור נשים מעוטות אמצעים וחד הוריות בפרט

  :של הנשים ולהגמיש את תנאי המימוןההשתתפות העצמית 

לול להורים יחידים באגף להכשרה במסהמובטח  תהראשוניההשתתפות  להעלות את סכום. 1

  . מעלות הכשרה80%- מקצועית ל

 .1 במסלול שירות התעסוקהת תקרת הסבסודלהעלו . 2
ורך בתשלום מקדים על ידי שירות למוסד המכשיר ללא ציהסבסוד הממשלתי להעביר . 3

 .המשתתפת
  .מסלול על מנת להוזיל את עלות הלנסות להגיע להסדרי הנחה עם המוסדות המכשירים. 4

על ידי יצירת תכנית מלגות אפשרויות מימון נוספות לרשות המעוניינות בתכנית להעמיד . 5

מתן הלוואות   -  המודל הקיים בתחום יזמות עסקיתניתן ליישם את. והלוואות בתנאים מועדפים

תכנית השוברים ב משתתפות גם ל- מקרן קורת ומהקרן הסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה

  . קצועיתלהכשרה מ

  

מצמצמים מאד בשני המסלולים הקריטריונים  :לכניסה לתכניתמצמצמים קריטריונים  .2

התניית ההשתתפות בהיות המועמדת מקבלת . קבוצת הזכאיות להשתתף בתכניתהיקף את 

                                                 
 .  10,000₪לשם השוואה בתכנית השוברים לעולים ותושבים חוזרים ניתן סבסוד של עד  1
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ולא , גמלאותה ימשקפת רציונל שמטרתו צמצום מספר מקבל ,כמקור קיום מזונות/גמלאות

 נשים העובדות בשכר נמוך ובעבודות  . בשוק העבודהנשים מצבן של לשפר אתאת המטרה 

  

תכנית בשל אינן יכולות להיעזר ב , או תשלום מזונותאשר אינן מקבלות קצבה, ארעיות

והגדרת המשתתפת " הוכחת היסטורית חיפוש עבודה"קריטריונים נוספים כגון . הגדרה זו

. ות להסתייע בתכניתיכולשות רבמסננים נשים , על סמך עברה בשוק העבודה" ברת השמה"כ

כאשר מדובר בנשים מבוגרות או באמהות לילדים שלא עבדו מספר שנים או : לדוגמא

היסטוריה תעסוקתית . וק העבודה לראשונהבעקרות בית שלא עבדו בעבר ונאלצות לצאת לש

אלא את , או עבודה לא רציפה במקרה של נשים אלה אינה משקפת חוסר רצון או יכולתדלה 

 .  אמהות עובדותאי שוק העבודה הדוחה נשים מבוגרות ואת האילוצים בפניהן ניצבותתנ

  המלצות 

אות מכל קצב למקבלות ת הזכאיות להשתתף בתכניות השובריםלהרחיב את הגדררצוי . 1

 .או בכל הזמנים,  השנים האחרונות5-הסוגים ב
להחיל  מומלץ ,נשים בעבודהותה רלוונטית לקידום עש את ההשתתפות בתכנית ולגבירכדי לה. 2

 למשל ;או שאינן מקבלות קצבאות שאינן חד הוריותמעוטות אמצעים את המסלול גם על נשים 

עקרות בית שמעולם לא עבדו מחוץ לביתן או נשים מבוגרות שלא עבדו בשכר במשך שנים רבות 

נן יכולות נשים אלא אי, כיום. וכן על נשים העובדות בשכר נמוך בשל העדר השכלה והכשרה

 וגם לא ,ת המיועד להורים יחידים"התמהאגף להכשרה מקצועית במשרד לפנות למסלול 

 . מבחן ההיסטוריה התעסוקתית שבמסלול השוברים הכללי של שירות התעסוקהבות עומד

 

האגף להכשרה  בתכנית :אפשרויות ההכשרה שמציע מסלול השוברים מוגבלות .3

הכוללת ענפים נשיים מסורתיים , ת קורסים סגורה מדובר ברשימהורים יחידיםלמקצועית 

קוסמטיקה , מטפלות, מזכירות ופקידות: שהעבודה בהן בדרך כלל כרוכה בשכר נמוך

אינה מתאימה רשימת הקורסים . מינהל טכני וגרפיקה, הנהלת חשבונות בסיסית, וספרות

 ללא פתיחת ,את תחומי ההכשרה הקיימיםברובה  ומשקפת לצרכי המשתתפות בתכניתתמיד 

תקרת המימון של מסלול השוברים בשירות התעסוקה מגבילה את  .תחומי עיסוק נוספים

 וכך גם המגבלה של קורסים הנמשכים עד המשתתפים לקורסים הזולים יותר הפועלים בשוק

תקרת המימון של מ יקריםבתחום המחשבים מרבית הקורסים :  לדוגמא. חודשים בלבד12

 בשל ,א קורסים אלה מבוקשים ועשויים להוות מסלול יציאה מעוניודווק, שירות התעסוקה

   .  בתחום, יחסית,רמת השכר הגבוהה

  המלצות

לקורסים בתחומים לפתוח  את תכנית השוברים להורים יחידים של האגף להכשרה מקצועית . 1

 .כפי שנעשה במסלול שירות התעסוקה,  יותר הניתנים באמצעות מוסדות פרטיים מוכריםרבים
 המותר משך הקורסואת  של ההכשרה במסלול שירות התעסוקה תקרת הסבסודלהעלות את . 2

 .ההשכר גבוה במקצועות בהם ההכשרה יקרה יותר אך גם רמת כך שתאפשר הכשרה גם
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 ובכך לעודד נשים לעבור הכשרה במקצועות שאינם נשיים מסורתייםלנצל את התכנית כדי  . 3

  .מי העיסוק של נשיםלרתום את התכנית להרחבת תחו

 

מדובר בסדרה ארוכה של : ההליך הכרוך בהשתתפות בתכנית מסורבל ובלתי ידידותי .4

במסלול שירות התעסוקה . שקשה להבינה, הכתובים בשפה משפטית וטכניתטפסים ותנאים 

. נה רק על כתפי המשתתפתי ואעסוקתי המלווהבאחריות היועץ התהוא מילוי הטפסים 

 סיוע  טפסים מעורבים בהליך ולא ניתן8לחד הוריות רה מקצועית האגף להכשבמסלול 

תמיד והדבר לא , הליך קביעת הזכאות אורך זמן, בנוסף. הגשתםבהטפסים וואיסוף במילוי 

 את המועד בשל החמיץ עשויה ל, שמצאה קורס המתאים להאישה. ברור מראש למועמדות

 .כות הליך ההרשמה והקבלה לתכניתהתמש

  המלצות

  .צירת טפסים ידידותיים יותר למשתמשותי. 1

  ניתן לעשות זאת , מתן סיוע בהליך מילוי הטפסים גם במסלול האגף להכשרה מקצועית. 2

 . באמצעות המוקד להורים יחידים    
     ליצור מסלול נוסף שיאפשר גם לנשים שכבר לומדות או נרשמו להכשרה במועד קרוב . 3

  .לנצל את התכנית    

 . את פרסום התכנית בקרב קהלי היעדלהגביר. 4

 

הרכב הועדה , ניתן לערער על אי הכללת המועמדת בתכנית בפני ועדת השגה :הליך הערר .5

 –הועדה מורכבת מנציגי הגופים השותפים לתכנית : ואופן עבודתה אינו מבטיח הליך הוגן

ועדה וה,  לביטוח לאומי האחראי על הקצבאותשירות התעסוקה והמוסד, ת"משרד התמ

   . ת הערר/מקיימת את דיוניה בדלתיים סגורות ללא מתן זכות טיעון למגיש

  המלצות

ת הציבור לפני /ות הערר אפשרות לפגוש את נציג/ת ציבור ולתת למגישי/לכלול הועדה נציג .1

    .הועדה

 .ת הערר זכות טיעון בפני הועדה/לתת למגיש .2
  

  

   :לסיכום

, עם זאת. ני נשים המעוניינות בהכשרה מקצועיתתכנית השוברים פותחת אפשרויות חדשות בפ

הופכים אותה לבלתי נגישה , ובעיקר קריטריון הכניסה לתכנית ואופן המימון, תנאי התכנית

שיעור הנשים החד הוריות שניצלו את , משום כך. לנשים מעוטות אמצעים ואמהות חד הוריות

שיעורי יונית להעלאת  המימון חהגמשת קריטריון הכניסה ותנאי. התכנית עד היום נמוך מאד

  . שיכולה להפיק תועלת רבה מתוכנית זו, המיצוי שלה בקרב אותה אוכלוסיה


