
  

  

   לתעסוקת נשי� ערביות חס� מרכזי: מסגרות טיפול לגיל הר�

  2010ינואר , "נשי� לתקציב הוג�" וחברות צוות פורו� ד עולא שתיווי"עו

  

חות רבי� "מחקרי� ודו. ילדי� בגיל הר� אינה מוטלת בספקל מסגרות טיפול ל ש�חשיבות

�פיכטלברג למשל ראי (עידוד תעסוקת נשי�ל של מסגרות אלו � על חשיבותצביעי�מ� 2008, ברמ

 ואה העומדי� בפני נשי� ביציאת� לעבודה אחד החסמי� הבולטי� .)2007 ,או בנק ישראל

להציג תמונה ברורה יותר הנה , נייר זהמטרתו של . 3�0 בגילאי� המחסור במסגרות טיפול בילדי�

רונות ולהציע פת, שוק העבודהשי� ערביות ב נהשתתפות� של ככל שהוא משפיע על ,לחס� זה

. ומשפחתוני� יו�� מעונות: לטיפול בילדי�יתמקד בשני סוגי� של מסגרותהנייר  1.להסרתו

גבוה  �מספרש, המשפחתוני� ואילו מהיישובי� הערביי� כמעט לגמרי י�נעדר, היו�מעונות 

  .קיימות בעיות בהפעלת� ,יחסית

  

  כללי

  

 מכלל הילדי� בקבוצת הגיל 27%�מהווי� כה 3  אל* ילדי� ערבי� עד גיל144�כחיי� בישראל 

משפחתו� או , מעו�:  מטופלי� במסגרות בתשלו�3 מהילדי� הערבי� מתחת לגיל 14%רק . הזאת

 על ידי אחד  מטופלי�3 מהילדי� הערבי� עד גיל 76.3%.  מהילדי� היהודי�60%�לעומת כ, ג�

 מהילדי� הערבי� 31.4%� כ. ניכר שימוש גובר במסגרות טיפול קבוצתיות3החל מגיל . ההורי�

�פיכטלברג(משפחתוני� או פעוטוני� , מעונות,  מתחנכי� בגני�3מעל גיל �   ).2008 ברמ

  

ת " משרד התמו ובטיפולו שלאשר נמצאות תחת פיקוח טיפול בילדי�העיקריות למסגרות ה

במסגרות אלה מסובסדת שהות� של ילדי אמהות עובדות . מעונות ומשפחתוני�: לשניי�נחלקות 

ילדי "או כפי שנהוג לכנות� (וכ� מסובסדת שהות� של ילדי� בסיכו� , ת"על ידי משרד התמ

  . על ידי משרד הרווחה) "רווחה

  

: להל�(ת " שוהי� במסגרות המוכרות על ידי משרד התמ4�0 מהילדי� הערבי� בגילאי 4%�רק כ

.  מהילדי� היהודי� באותה קבוצת גיל16%לעומת , מעונות או משפחתוני�"): מסגרות מוכרות"

                                                 
1
בו הצבענו על חסמי� מבניי� בשוק העבודה " י� ערביות בשוק העבודהנש"הינו המש� לנייר קוד� בנושא זה נייר  

  .המונעי� מנשי� ערביות להשתלב בו
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45%�ילדי אמהות עובדות ו) 55% (3,265מה� ,  ילדי� ערבי� במסגרות מוכרות5,979 שהו 2007�ב 

   ).2008, אלמגור�לוט�" (רווחה"ילדי 

 

תביא ק א� הגדלת מספר מסגרות הטיפול יש להדגיש כי לא אחת מביעי� קובעי מדיניות ספ

בשוק להגדלת שיעור ההשתתפות של נשי� בשוק העבודה או שמא שיעור ההשתתפות הנמו� 

שיפור איכות� , ועל כ� הגדלת מספר המסגרות, הינו הסיבה לאי שימוש במסגרות טיפולהעבודה 

אנו . ה מקובלת עלינוטענה זו אינ. ההשתתפות ישיעורותגבור סבסוד� לא תביא בהכרח להגדלת 

 נשי� � שללהשתתפותמשמעותי בכל הנוגע  �חס מהווהסבורות כי מחסור במסגרות טיפול 

. וכי הגדלת מספר מסגרות הטיפול תביא להגדלת שיעור ההשתתפות, ערביות בשוק העבודה

על השפעת מת� חינו� טרו� חובה חינ� על השתתפות� של נשי� ) 2006(מחקרה של אנלייה שלוסר 

 העלה את 3�4ות /לבניכי החלת חוק חינו� חינ� מדגי� טענה זו ומראה ערביות בשוק העבודה 

  . שיעור השתתפות� של האימהות

  

אנו סבורות כי העלאת שיעור השתתפות� של נשי� ערביות בשוק העבודה אינה , יחד ע� זאת

נשי� ", העמדה הקוד�אנו חוזרות ומצביעות על החסמי� שהוצגו בנייר .  ויחידתלויה בגור� אחד

 של �השתתפותאת כחסמי� שיש להסיר על מנת לעודד , )2008, שתיווי ("ערביות בשוק העבודה

  . נשי� ערביות בשוק עבודה

  

  משפחתוני�

יתה ב המופעלת ב3 עד 0 ילדי� בגילאי� 5טיפולית קטנה של עד –משפחתו� הוא מסגרת חינוכית

קבלנה את תשאמהות עובדות א� על מנת , מסגרת זאת יכולה להיות פרטית. המטפלת של

מספר המשפחתוני�  .משרדה על ידי מוכרת צרי� שהמשפחתו� יהיה "משרד התמהסבסוד של 

 הפועלי� בקרב ני� משפחתו1230 מתוכ� 2200�  על כ2006ת עמד בשנת " על ידי התממוכרי�ה

�פיכטלברג ( מהילדי� השוהי� במשפחתוני� ה� ילדי� ערבי�35%�כ. האוכלוסייה הערבית

�שיעור הילדי� הערביי� מכלל אוכלוסיית הילדי� ו מאחר,  שיעור זה לכאורה גבוה.)2008, ברמ

כלל הילדי�  הערבי� מתו� של הילדי�  יחסיתגבוהה �שיעורלהסיבה . 27%�ו כ הינאלהבגילאי� 

� יחידה ביישוביכמעט מסגרת חינוכית טיפולית משפחתו� מהווה ש ,איה השוהי� במשפחתוני�

. יישובי� יהודי� המסגרות הנפוצות יותר ה� מעונות יו�בבשעה ש, לילדי� בגילאי� אלו, ערבי�

� לוט� (מטופלי� במשפחתוני�, השוהי� במסגרות המוכרות 3עד גיל  מהילדי� הערבי� 73%, כ�

  ).2008, אלמגור

  

  יו�!מעונות

 דאשר בניגוו, 4יל  המיועדת לילדי� עד גטיפולית גדולה� הוא מסגרת חינוכית היו�מעו�

בולט וג המסגרות הזה ס, כאמור.  המטפלתה שלביתב מופעלת במבנה מיוחד ולא ,למשפחתוני�

 המעונות הפועלי� בישראל משרתי� את 1,639מתו� ) 1.8% (30  רק.יישובי� הערבי�ב בחסרונו

   . מהילדי� השוהי� במעונות יו� ה� ילדי� ערבי�1.5%רק ו האוכלוסייה הערבית
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מעונות היו� מופעלי� על ידי ארגוני� ללא , וד למשפחתוני� שה� בדר� כלל עסק פרטיבניג

   .או על יד רשויות מקומיות )ס"השיי� לתנועת ש �אמונה ומרגלית , ו"ויצ, ת"נעמ (מטרת רווח

  

  יו�!כיצד מקימי� משפחתוני� ומעונות

  

  משפחתוני�

 המטפלת והמשפחתו� .ת"שרד התמלפנות בבקשה למצריכה , להקי� משפחתו�מטפלת הרוצה 

בו יופעל במבנה  תנאי בטיחות ,בי� היתר,  הכוללי�חייבי� לענות על מספר קריטריוני�

כעיקרו� . פתיחת המשפחתו�ולאחר  שעל המטפלת לעבור לפני קורסי הכשרההמשפחתו� ו

ה במבנלקיימו ואי� צור� ,  בביתה של המטפלתתנהליכול לההוא עסק פרטי אשר המשפחתו� 

  . מיוחד

  

בו היא מתחייבת למלא אחר הקריטריוני� , המטפלת מתקשרת בחוזה ע� הרשות המקומית

שכר המטפלות מורכב מתשלומי ההורי� . החוזה מתחדש מדי שנה. להקמת משפחתו� והפעלתו

  . המועברי� למטפלות באמצעות הרשות המקומית, ומהשתתפות הממשלה בתשלומי ההורי�

  

ברגע שהרשות . היא בעיית ההמשכיות, המטפלותהעומדות בפני  אחת הבעיות העיקריות

מטפלת . ה� יכולי� לעשות זאת, המקומית או מי מטעמה חפצי� בסיו� החוזה ע� המטפלת

,  לקריטריוני� השוני�צור� התאמתושיפוצי� בבית ל, משחקי�, ציוד(שמשקיעה במשפחתו� 

  . אחת בלבד אחרי שנת פעילות  הפעלתו ללא חוזה להמש�יכולה למצוא את עצמה ) קורסי הכשרה

  

בעיה עיקרית של המטפלות בקרב . שכר נמו� ושכר לא משול� �היא בעיית השכר , בעיה שנייה

היא שיש מקרי� רבי� בה� ההורי� אינ� משלמי� את כל או חלק , האוכלוסייה הערבית

� על ידי המטפלת מתקיימת רק מהסכומי� המועברי, במקרי� אלה. מהסכו� שנקבע לה�

פעמי� רבות , בגלל המצב הכלכלי העגו� של הרשויות הערביות,  כ�כמו. ת"משרדי הרווחה והתמ

בעילה כי , )2007, סבלאייוי(הסכומי� המגיעי� ממשרדי הממשלה ג� לא מועברי� למטפלות 

�ת היה להעביר את הכס* ישירות לכ"משרד התמשהציג אחד הפתרונות . הסכומי� נבלעו בגירעו�

היו� , למרבה הצער .פתרו� שהונהג במספר יישובי� ערביי� וזכה לאהדת המטפלות,  מטפלות600

 להעביר את ההחליטהנהלת המשרד :  רבותאשר פוגע במטפלות, ת פתרו� אחר"משרד התממנהיג 

שלושה , 2010בשנת . לזכייני� פרטיי�, יחד ע� הפיקוח עלה�,  חלק מהמשפחתוני�� שלניהול

, סי�"בנוס* על חברת המתנ, תהחרדיבאוכלוסיה ועוד אחד  (תהערביאוכלוסיה ב אחד –זכייני� 

 300, )2010בשנת  (2600  משפחתוני� מתו�900� מפעילי� כ) שג� קוד� לכ� הפעילה משפחתוני�

מטרתו ש, בעיה היא שהכנסת זכיי� פרטיה). 2010, אלמוג (תהערביבקרב האוכלוסייה מה� 

פרוטוקול (ה את החשש לשחיקה נוספת בשכר ובמעמד המטפלות מגביר, היחידה היא רווח כלכלי

חשש מפגיעה באיכות ומעלה , )7.1.2008 הרווחה והבריאות, מישיבת ועדת העבודה 351 'מס

ע� הזכייני� היא לתקופה של כי ההתקשרות ת אומרי� "במשרד התמ. השירות הנית� לילדי�

מעטי� המקרי� בה� הסדרי מיקור חו� י יש לזכור כאול� . ארבע שני� שבמהלכ� ייבח� ההסדר

  .למטפלות סיבות טובות לחששותיה�נראה כי חוזרי� למדינה או לרשות המקומית ועל כ� 
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הרווחה , ל של ועדת העבודה"עוד בעיה אשר בלטה בשיחה ע� מספר מטפלות וכ� בישיבה הנ

ת כתנאי "היא בעיית הקריטריוני� והנהלי� החדשי� אשר מוציא משרד התמ, והבריאות

�הארגו�  הקריטריוני� החדשי� נקבעו על מנת להתאי� לתנאי. להפעלת משפחתו�  OECD וללא

. סיוע מצד המדינהומבלי שינת�   והמשפחתוני� של מי שמפעילות את המעונותפ�שיתו

דבר אשר יפגע , הקריטריוני� החדשי� מחייבי� הוצאות כספיות גבוהות מצד המטפלות

   .ל לסגירת משפחתוני�בהכנסת� ועלול להובי

  

ת יכיר בה� "רד התמנטלו מטפלות משפחתוני� יו� חופש והפגינו בדרישה שמש, 2009ביולי 

, ח לחודש' ש7,000�  כ–השכר  . את� על הסכ� קיבוצי שיכלול העלאה בשכר�כעובדות ויחתו�

 – ח לחודש" ש4,000 ע� שכר של מעט מעל תותרומשמש ג� לאחזקת המשפחתו� ולטענת� ה� נ

בייצוג של ארגו� , ת" משא ומת� ע� משרד התמלאחר. YNET, 12.07.09)( שעות עבודה 210עבור 

השכר , כאמור). 3ה� ביקשו פי (ח לחוד2 " ש400� קיבלו המטפלות העלאה של כ, "כוח לעובדי�"

לפי תערי* , "ילדי רווחה"במקרה של ו –ת "ידי משרד התמ�ידי ההורי� ועל�משול� בפועל על

  . משרד הרווחהשקובע

  

  יו�!מעונות

משרד השיכו� הינו האחראי על . בניגוד למשפחתוני� הפעלת מעו� יו� מחייבת מבנה מיוחד

�  הקצה משרד השיכו� תקציבי� לבניית מעונות יו2003עד לשנת . מעונות היו�מבני תקציב 

ו� ביישובי�  ינות מעו16ית  במסגרת זאת הוקצו כספי� לבני.כחלק מתקציב בניית מבני ציבור

 לא מקצה משרד השיכו� כספי� למבני 2003מאז שנת . בקרב האוכלוסייה הערביתהערבי� או 

 רשות  א�בניית מעונותבמימו�  משרד השיכו� משתת* , יחד ע� זאת.ובכלל� מעונות יו�, ציבור

המשרד * משתת, במקרה כזה .בתחומהבבקשה להשתת* בבניית מעונות פונה אליו מקומית 

 מתקציב הרשות או מגור� המימו� מגיעיתר כאשר , המעו�של עלות הבנייה וההקמה בחלק מ

ביות לבניית מעונות הינו  הביקוש של הרשויות המקומיות הער,לטענת משרד השיכו�. חיצוני

מעונות יו� מוצגי� מספר  המחקר והמידע של הכנסת בנושא במסמ� מקי* של מרכז. נמו�

  :  ובכלל�ביישובי� הערביי�היו�  הנמו� של מעונות �ספרמאת  מסבירי�שלכאורה גורמי� 

 ,ת" לטענת משרד התמ:ביקוש למעונות יו�גודל האוכלוסייה ביישובי� הערביי� וה .1

גור� אשר , מו�נלמעונות האוכלוסייה הערבית מתגוררת ביישובי� קטני� ועל כ� הביקוש 

 .  מעונות יו� להקמתדאיותמפחית את הכ

, מכר או כפר ריינה�דידה' כמו גני� קטי� ערביי�ביישובג� , שכ�, קביעה זואנו חולקות על 

  . ת ובריינה על ידי המועצה המקומית"נעמארגו�  על ידי מכר� דידה' בג: יו�נות מעוי�מופעל

  

 באילו יישובי�ת "ס* שעל פיו קובע משרד התמקריטריו� מרכזי נוזה יש לציי� בהקשר 

 ישו� היתר מביא למצב שבו ר.� היו והוא רישו� יתר של ילדי� למעונותיו��להקי� מעונות

הוא אינו מביא בחשבו� את הבעיה בקריטריו� זה היא ש. עו�למ מתקבלי�ילדי� רבי� לא 

 אי� רישו� ,אלהיישובי�  ב.א� יש צור� בקיומ�, שבה� אי� מעונות יו� כללת� יישובי� או

  . אליויתר מאחר ואי� מעו� להירש�
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נמוכה היא מעו� היו� הפעלת  של לכליתכהכדאיות הערכה כי ה ויזמי�עדר יאנו סבורות כי ה

התגברו אוכלוסייה היהודית ב.  ביישובי� ערביי�מעונות יו�ב לחוסרת ו העיקריותה� הסיב

חלק  בעבר ומנמיאשר , היהודי� הגדולי�פעילות� של ארגוני הנשי�  בזכות על בעיות דומות

  .מעונות היו�גדול מהוצאות הבנייה וההפעלה של 

 

מצב� הכלכלי  :קשיי� כספיי� במועצות מקומיות ערביות ומחסור בקרקע לשטחי ציבור .2

העגו� של הרשויות המקומיות הערביות ובעיית הקרקעות מהוות מכשול בפני המועצה 

ר לעיל כדי לפטור את ואי� באמ. �מעונות יוובה� בבואה להקי� מבני� ציבוריי� המקומית 

. המועצות המקומיות הערביות מהקמת מעונות יו� או מסגרות אחרות לטיפול בילדי�

משפחתוני� ה בנושא דנה אשר 7.08.08בישיבת ועדת הכנסת לקידו� מעמד האישה מיו� 

  הוצגו נתוני� מטע� משרד השיכו� ומטע� משרד,יו� בקרב האוכלוסייה הערביתהומעונות 

וזאת במסגרת תוכנית� של , ח שהוקצו לבניית מעונות יו�"ליו� שי מ15ת בדבר "התמ

היתה  בישיבה שעלתה לדיו�בעיה בולטת .  מספר מעונות היו�להגדיל את אלהמשרדי� 

בדר� כלל  . הרשויות המקומית בבניית מעונות היו� כתנאי לבניית�מצד ההשתתפות דרישת

ת "נייה וכ� עלויות תפעול המעו� ה� מתקציב משרד התמ מעלות הב70%: שיטת התקצוב היא

 נאדיה  חברת הכנסת דאז. הנותרי� ממומני� על ידי הגו* המזמי� את הקמת המעו�30%� ו

 ברשויות מהמציאות הקיימת חילו ביקרה את ההתנהלות משרדי הממשלה אשר מתעלמי�

 בגלל ינוצלולא אלו  שמראשלבניית מעונות יו� כאשר ה� יודעי� ספי� כ  ומקצי�הערביות

הטלת , לדבריה. מקומיות הערביות להשתת* במימו�האי יכולת או אי רצו� המועצות 

כ חילו הציעה לנצל "ח. העילא תביא לפתרו� הב, על הרשויות המקומיות ומנהליה� מההאש

מעונות יו� ולבנות , את ההקצאה התקציבית לבניית מעונות יו� בקרב האוכלוסייה הערבית

 . תיושתתפות הרשולא הל

 

בקרב האוכלוסייה הערבית קיימת דרישה לפיה טענה קיימת  :שעות הפעילות של המעונות .3

 היו� פועלי� עד אחרמעונות בעוד ש �  עד הצהריי��  בשעות מקוצרות מעונות יו�לפעילות

  .הצהרי�

 להגמיש היא נכונה אנו לא רואות כל סיבה שלאזה א� א� ג� , זולטענה הבסיס לא ברור מה 

 .  שעות הפעילותאת

  

  יקוחפ

  

משני  למעלה ושוהי� בש מעו�ת לפקח על כל "חוק הפיקוח על מעונות מחייב את משרד התמ

�פיכטלברג (ת" התמל ידי משרדבפועל הפיקוח מצטמצ� למסגרות המוכרות ע. ילדי�� ברמ

 שוהי� 14%רק ,  השוהי� במסגרות קבוצתיות3מתו� כלל הילדי� הערבי� מתחת לגיל ). 4: 2008

 מכלל הילדי� היהודי� השוהי� במסגרות 37%� בהשוואה ל,שאינ� מפוקחותבמסגרות 

 במסגרות המוכרותהנית� סבסוד בשכר הלימוד נראה שההסבר לכ� נעו� ב .קבוצתיות

�פיכטלברג( סבסוד זה מאפשר לאוכלוסיה הערבית לצרו� שירות זה .והמפוקחות� ).2008, ברמ

ולאור , יל כפי שתואר לע,ת"התממשרד קוח פיביפול הטר המחסור במסגרות אולו, יחד ע� זאת
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סגרות מ הקמת של בקרב האוכלוסייה הערבית  הולכת וגוברתמגמהקיימת  ,הצור� הקיי� בשטח

  . פרטיות

  

קיימת , אול� �  מעונות או משפחתוני�– פיקוח על המסגרות השונותהטיב  אודות מידעלא נמצא 

 ה� � פיקוח על משפחתוני�טוב יותר מהיו� הצוע כי הפיקוח על מעונות סברה בקרב אנשי מק

�לוט�( מבחינת התפעול וה� מבחינת המבני� בה� פועלי� המעונות המיועדי� למטרה זו בלבד

   ).2008 ,אלמגור

  

  סבסוד

  

מבח� ההכנסה של ל פי ת הינו לאמהות עובדות וע" משרד התמד אשר נית� על ידיוהסבס

הסבסוד הציבורי להורי� נערכה על ידי בנק ישראל עולה כי שלאומית נה ביאוהשומ. המשפחה

  העומד עלאחרות ארצותנמו� משמעותית מהממוצע ב , מעלות השירות45%� העומד על כבישראל 

בלגיה , הולנד, גרמניה, נורבגיה, פינלנד, שבדיה, דנמרק, איטליה: מדובר בארצות הבאות. 67%�כ

   ).2007 ,בנק ישראל (ב"קנדה וארה

  

 מיעדיכאשר אחד , מעונות היו� והמשפחתוני� הסבסוד שלעלה תקציב בשני� האחרונות 

�2010  שכר הלימוד במעונות לשנתלוחותמ. העלאה היה הגברת הסבסוד הנית� לאמהות עובדותה

כ� שהוגדל הסבסוד שונו דרגות הסבסוד  עולה כי ,2008�2009  משנתלוחותבהשוואה ל, 2009

משפחה ע� רמת הכנסה של , לדוגמה. ח לנפש ומעלה" ש3,100� מרמה של כי הכנסותבעללהורי� 

בהשוואה ח פחות לחודש " ש154 עבור פעוט 2010�2009ח לנפש שילמה בשנת הלימודי� " ש4,000

  ).2010, פר�(לשנת הלימודי� הקודמת 

  

  פורו� נשי� לתקציב הוג�המלצות 

  

יוזמות "לחכות למבלי , ישובי� הערבי� ביגדלת מספר מעונות היו� והמשפחתוני�ה .1

  ."מהשטח

 הרשות  המרכזי ביותר הוא יכולתהקריטריו� .שינוי הקריטריוני� לתקצוב מעונות היו� .2

מיותר לציי� שקיי� פער כלכלי גדול .  מעלות הבנייה והתפעול30%! להשתת$ בהמקומית

ה� ות יו� ומשפחתוני� מאוד בי� רשויות שונות ובדר� כלל הרשויות שזקוקות ביותר למעונ

 פעולה אחתדר� . אינ� עומדות בקריטריוני�אשר ,  ובה� הרשויות הערביות,רשויות עניות

כ חילו בדבר בניית והפעלת "היא לאמ� את הצעתה של חלהתמודדות ע� הקריטריוני� 

 .השתתפות מטע� הרשויות העניותה  התניית�מעונות ללא

  . ברשויות בה� קיי� רישו� יתר של ילדי�מעונות חדשי�והפעלת  לבניית דיפותהע ביטול .3

 . לפעול להעמקת והרחבת הסבסוד למעונות היו� והמשפחתוני�יש  .4

 ולהבטחת ביטחונ� במשפחתוני�תנאי העבודה של מטפלות  לשיפור הדרגתי בלפעוליש  .5

 : נוספי� משפחתוני� מוכרי�פעולה במישור זה תעודד פתיחה של. התעסוקתי
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ולא ,  של רשויות גירעוניות במקרי�השכר ישירות למטפלותת להעביר את "על התמ  .5.1

  .זכייני� פרטיי�ו רשויות המקומיות אבאמצעות ה

, אות�הנהלי� והקריטריוני� בשיתו* ע� המטפלות או גופי� המייצגי� את  �יש לעדכ .5.2

  על המטפלותההשלכות של השינוי באופ� שרירותי ללא בדיקת  קריטריוני�ולא לקבוע

  .עצמ�

לסיי� את ההתקשרות מקומית המאפשרת לרשות " בעיית ההמשכיות"יש לפעול לפתרו�  .5.3

 היא עיגו� הסכ� ההתקשרות בחוזה אחת האפשרויות. ע� המטפלת לאחר שנה אחת

 .לתקופה ממושכת יותר

נה לא זו בלבד שהמדי .יש לבטל את הפרטת הפיקוח על המעונות ולהחזירו לידי המדינה .6

ות /להעסקת מפקחי�וביל  יא*  ההפרטהמהל�, חמסירה מעצמה את האחריות לפיקו

 . באמצעות חברות קבלניות ולא כעובדי מדינה
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