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 מבוא

ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי חברת הכנסת עאידה תומא -מסמך זה נכתב לבקשת יושבת

ובכלל זה  המשפחתוניםעל ראשית רקע  בתנאי העסקת מטפלות במשפחתונים. במסמך מוצג סלימאן והוא עוסק

 ,במשפחתונים העסקת מטפלות. בהמשך מוצגים תנאי מספר הילדים השוהים בהםעל מספרם ועל נתונים שונים 

ומדן עלות ועוד. בסוף מוצג אלעבור הן נדרשות שהמקצועיות , ההכשרות מעמדן, שכרן, שעות עבודתןובכלל זה 

 של ההעסקה אופן התאמת חוק הצעתיישום למחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת ך בערנש

 והשירותים הרווחה, העבודה במשרד ומשפחתונים יום למעונות האגף על ידי המפוקחים במשפחתונים מטפלות

שכירות הן יוגדרו המטפלות ומעמדן החוקי ומודל העסקת ישונו הצעת החוק על פי . 2018–"חהתשע, החברתיים

  1של הגופים המפעילים )רשויות מקומיות או זכיינים(.

 האגף למעונות יום ומשפחתונים בפיקוחשקד רק בתנאי העסקת המטפלות במשפחתונים והמסמך ממ כי יצוין

  2.משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםב

משרד  –האגף( במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן  – )להלןהאגף למעונות יום ומשפחתונים 

מגיל שישה חודשים )מגיל שלושה חודשים במקרים  לילדים המיועדים ומשפחתונים יום מעונות על מפקח (עבודהה

 ,שלוש( ועד גיל 3אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתיתבהם מוצג ש

  1965.4–"ההתשכ, מעונות על פיקוח חוק מתוקף

ידי המחלקות  ומעונות היום מיועדים לילדים לאימהות עובדות וכן לילדים המופנים אליהם על המשפחתונים

( 2017–2016הלימודים תשע"ז ) בשנתפי תשובת משרד העבודה, על רווחה(.  ילדי –לשירותים חברתיים )להלן 

-כ כי נציין  5.כאמור לעילגילים הבטווח  בארץמכלל הילדים  %24-ילדים, שהם כ 123,037שהו במסגרות אלה 

 6.(17,936) במשפחתונים שהו %15-וכ( ילדים 105,101) יום במעונות שהו מהילדים %85

האגף מפקח רק רישוי למסגרות טיפול לילדים בגיל הרך בישראל,  מכיוון שאין חובתבהקשר זה יוזכר כי כיום, 

אינן בפיקוח של אשר לגיל הרך  פרטיותמסגרות לצד מסגרות אלה פועלות . על מסגרות המבקשות הכרה מטעמו

פיקוח על מעונות החוק  בטיוטת החליטו בוועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך 2018י לביו 8-ב 7.גורם ממשלתי

רישוי של ההסכמות בין שר העבודה והרווחה ובין שר האוצר, חובת פי העל  2018.8–"חהתשע, לפעוטותהיום 

תחילה על מעונות יום אשר שוהים בהם : חובת הרישוי תחול זהבאופן  ,במשך שש שניםת, הדרגתי תהיהמעונות 

עד שבתום השנה השישית יחול החוק על כל  ,פעוטות 18לפחות פעוטות, לאחר מכן על מעונות שבהם  28לפחות 

  9.פעוטותשבעה  לפחותמעון יום אשר שוהים בו 

                                                 

הצעת חוק התאמת אופן ההעסקה של מטפלות במשפחתונים המפוקחים על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה,   1
 . (20/5317)פ/ 2018-הרווחה והשירותים החברתיים, התשע"ח

ומשפחתונים ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד הרווחה עבר תחום התעסוקה ובכלל זה האגף למעונות יום  2016נציין כי בשנת   2
שונה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. משרד ראש הממשלה,  המשרדשמו של  , נוסף על כךוהשירותים החברתיים

ת תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ושינוי העבר, 33-הממשלה של ה 1754 ההחלט
 .2016ביולי  31, שם משרד

, ידע להורים לקראת הרישום למעונות היום ומשפחתונים המוכרים שנה"ל תשע"טממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   3
 .2018ביוני  26כניסה: 

 . 1965–חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה  4
 25-, התקבל ב2018ביוני  13, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ממשלה–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגב  5

 .2018ביוני 
 שם.  6
 .2018ביוני  25, כניסה: בחירת מסגרת חינוכית לפעוטות בגיל הרךמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   7
 , סעיף כ"ט.2018ביולי  8 ,עמדות ועדת השרים לענייני חקיקהמזכירות הממשלה,   8
שר האוצר משה כחלון ושר העבודה והרווחה חיים כץ סיכמו על קידום  – הודעת הדוברמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   9

 .2018ביולי  5, חוק להסדרת הפיקוח על מסגרות לגיל הרך

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1754
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1754
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/hanharshamameonothorim2018.pdf
http://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209331.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/ChoosingChildrensFrameWorks.aspx
http://www.molsa.gov.il/Dover/Pages/NewsPage.aspx?ListID=76c73ffb-5c7e-40f4-bdc1-20a68f9aa9e8&WebId=57bafbcd-ffba-4897-85eb-c3379813c505&ItemID=891
http://www.molsa.gov.il/Dover/Pages/NewsPage.aspx?ListID=76c73ffb-5c7e-40f4-bdc1-20a68f9aa9e8&WebId=57bafbcd-ffba-4897-85eb-c3379813c505&ItemID=891
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 הצעת החוקב 2015.10–הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה מונחת הכנסת שולחן על, כמו כן

חמישה פעוטות שטרם מלאו להם שלוש שנים. לפחות רישוי של מעונות שבהם שוהים שהות יומית חובת  נקבעה

 קריאהב עברה החוק הצעת 11.עליהם פיקוחהוהוראות לעניין  מסגרות אלהשל  ןהוראות לעניין פעילות בהצעה

מספר הילדים לבהקשר זה נציין כי  .בוועדה לזכויות הילד ראשונה לקריאה בהכנה ונמצאת 2018 בינואר טרומית

בחוק קבע יתאם  :עליהן האמורות החוקהצעות לעניין החלת  , בין היתר,יש חשיבות החינוכיות תוהמינימלי במסגר

, כאמור ,בהםשהוא ככל הנראה לא יחול על משפחתונים,  ,חמישה ילדיםיותר מבהן שיש למסגרות  חובת רישוי

 12.על שולחן הכנסתבעבר חוק דומות הונחו  הצעות עד חמישה ילדים. שוהים

מעונות בולא בתנאי העסקת המטפלות  ,בלבד במשפחתונים העסקת מטפלותנדגיש כי מסמך זה עוסק בתנאי 

המעסיקים הן שכירות ומקבלות את שכרן ואת התנאים הסוציאליים מהגופים  המטפלות במעונות היום 13.היום

בשנים  14תנאים סוציאליים.לעצמן כספים להבטחת מפרישות אותן, ואילו המטפלות במשפחתונים הן עצמאיות ו

דיונים  ,לרובבוועדות הכנסת השונות.  נדונו רבות האגףבפיקוח שבמשפחתונים  העסקת מטפלותתנאי  ,האחרונות

 15.שלהן סוציאלייםתנאים הסוגיית שכר המטפלות וה היו בענייןאלה 

 משפחתונים בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים :רקע  .1

מגיל שלושה כאמור, ישה חודשים )מגיל ש תוחינוכי-תות טיפוליומסגר םה עבודהשבפיקוח משרד השפחתונים מ

אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית בהם מוצג שבמקרים חודשים 

 ,משפחתונים בפיקוח ובהנחיה של רכזתופועל בביתה של המטפלת  נמצאהמשפחתון  ועד גיל שלוש. (16קבוצתית

בכל קבוצה יש עד חמישה ילדים  17.עובדת של הגוף המפעיל את המשפחתון )רשות מקומית או זכיין(שהיא 

                                                 

  (. 1800/20פ/) 2015–הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה  10
 .שם  11
, מטעם הממשלה. ההצעה עברה בקריאה ראשונה 2010–לפעוטות, התש"עהונחה הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום  2010לדוגמה בשנת   12

אישרה ועדת הכנסת את מיזוג הצעת החוק עם הצעת חוק דומה שהגיש  2010והועברה לוועדה לזכויות הילד. באוקטובר  2010ביולי 
בעקבות אישור המיזוג . (1281/17/פ) 2008–הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"חבעבר חבר הכנסת לשעבר זבולון אורלב )

וכן הסדרים  הסדר כולל לעניין רישוי של מעונותהוצע לקבוע  הוכנה הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, אך לא קודמה. בהצעת החוק
 .(523)מ/ 2010-הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע בדבר הפיקוח עליהם.

בהם משתתפים שהיום הם מסגרות חינוכיות טיפוליות  מעונות, לצד המשפחתונים פועלים בפיקוח האגף גם "מעונות יום". כאמור  13
, אמונה"ו, ויצ"ת, נעמ: כגון, נשים וארגוני מוכרות עמותות, מקומיות רשויות באמצעות. המעונות מופעלים שנים שלוש גילילדים עד 

, העבודה משרד ידי על שנקבעו, והנהלים השירותים לסל ובהתאם ארוך יום במתכונת פועלים תהמעונו .דובדבן ורשת מרגלית נאות
ובהם מספר  אחדיםפרמטרים בהיום המשפחתונים שונים ממעונות נציין כי  .יום מעונות להפעלת החברתיים והשירותים הרווחה

בחירת מסגרת הילדים השוהים בכל אחת משתי המסגרות, כוח האדם ואופי הפיקוח. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 
  שמהםילדים,  105,101( היו במעונות היום 2017–2016. בשנת הלימודים תשע"ז )2018ביוני  62, כניסה: פעוטות בגיל הרךחינוכית ל

היו ילדי רווחה. ענת  22%-מכלל הילדים במעונות היום היו ילדי אימהות עובדות וכ 88%ילדים(.  6,744מהאוכלוסייה הערבית ) 6%-כ
ביוני  25-ב התקבל, 2018 ביוני 13, מכתב, החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרדממשלה, –שגב, עו"ס, מרכזת הקשר כנסת

2018. 
 .2014בנובמבר  3, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במעונות יום ובמשפחתונים של מטפלותמעמדן ותנאי העסקתן ראדה חסייסי,   14
 הילדים תמהיל בהרכב שינוי. א: בנושאים ציבור פניות, 134הוועדה לפניות הציבור, פרוטוקול , 20-הכנסת הראו לדוגמה:   15

 ; 2018 סבמר 18, המשפחתונים ממנהלות הרווחה משרד של חדשות דרישות. ב במשפחתונים

, העבודה ועדת של משותפת ישיבהא, 459, וועדת הכספים, פרוטוקול 347, פרוטוקול העבודה, הרווחה והבריאותועדת , 20-הכנסת ה  
הוועדה ; 2016בספטמבר  19, המשפחתונים מטפלות של תקינה וחוסר סוציאליים תנאים בנושא הכספים וועדת והבריאות הרווחה

היום בנושא: "כושר -הצעה לסדר .2תנאי העסקת מנהלות המשפחתונים,  .1, 110, פרוטוקול ולשוויון מגדרילקידום מעמד האישה 
של חבר הכנסת אורי מקלב וחברת הכנסת  "השתכרות נמוך והיעדר תנאים סוציאליים למטפלות במשפחתונים של משרד הכלכלה

 העסקת תנאי, 55קידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, פרוטוקול הוועדה ל, 20-הכנסת ה; 2016באוגוסט  15, עאידה תומא סלימאן
פניות ציבור בנושאים הקשורים למעונות , 27, פרוטוקול הוועדה לפניות הציבור, 20-הכנסת ה ;2016בפברואר  1, המשפחתונים מנהלות

ישיבת מעקב לדיון שהתקיים  –עונות קבלת דרגות לסבסוד וההפליה בין שכר המטפלות במשפחתונים מול שכרן במ ,היום ומשפחתונים
א. פניות ציבור בנושא דרוג התשלום , 8, פרוטוקול וועדה לפניות הציבור, ה20-הכנסת ה; 2015בדצמבר  21, 2015ביולי  14 -בנושא ב

, 20-נסת ההכ; 2015ביולי  14, במעונות יום, משפחתונים וצהרונים. ב. ההפרש בין שכר המטפלות במעון לשכר המטפלות במשפחתון
 .2009באוקטובר  20, תנאי העסקתן של מטפלות במשפחתונים, הוועדה לזכויות הילד

, שנה"ל תשע"ט ,הרישום למעונות היום ומשפחתונים המוכריםמידע להורים לקראת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   16
 .2018ביוני  26כניסה: 

בכל הקשור בקרה מינהלית וכספית  לעהדרכה ו לעניהול שוטף,  לעהרכזת אחראית לרישום הילדים ולשיבוצם במשפחתונים,   17
תואר ראשון בחינוך לגיל הרך להיות בעלת  בקשר ישיר עם משרד העבודה. על הרכזת מקיימתמשפחתונים שבאחריותה. הרכזת גם ל

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=567007
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/ChoosingChildrensFrameWorks.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/ChoosingChildrensFrameWorks.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq-j0gaTcAhVFLewKHXw1A7wQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm03522.pdf&usg=AOvVaw1waeybjvOMouGs1x6V6ctR
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/hanharshamameonothorim2018.pdf
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עד לשבץ  אפשרבכל משפחתון , 2018שפורסמו בינואר  ,פי הנחיות האגףעל  . לעניין הרכב הגילאים, ותינוקות

ין מב הבוגרשגילו של התינוק ובתנאי  ,חודשים 12-מ פחותגילם אשר ביום כניסתם למשפחתון  שלושה תינוקות

 18.דשים ביום כניסתו למשפחתוןוח 10-לא יפחת מהשלושה 

שנבחרים במכרז  זכייניםמחלקת הרווחה של הרשות המקומית או באמצעות  באמצעות 19מופעליםהמשפחתונים 

 המשפחתונים,הפעלת בהיבטים מגוון לגופים אלה אחראים  .שבפיקוחלהפעלת משפחתונים  עבודהה משרדשל 

 תהדרכ, םוקליטת בין היתר, בדיקת עמידת המטפלות בתנאים הנדרשים, רישום ילדים במשפחתונים ובהם,

  מטפלות המשפחתונים ובקרה על עבודתן, עריכת מבדקי בטיחות במשפחתונים, העברת דיווחי נוכחות למשרד.

לקבל סמל  כדי 20.הפעלת משפחתוניםשם ל עבודהלנהלים שנקבעו על ידי משרד הבהתאם המשפחתונים פועלים 

 21.ועודשל המטפלת בטיחות, דרישות השכלה לובהם תנאים הנוגעים אחדים  תנאיםבמשפחתון לעמוד  על ,ארגון

שהועברו ( כפי 2017–2016)הלימודים תשע"ז בשנת בהם  ששהולהלן נתונים על מספר המשפחתונים ומספר הילדים 

 22:עבודהה משרדמלמרכז המחקר והמידע של הכנסת 

  משפחתונים( 1,516) תערביה האוכלוסייהבקרב  פעלו מהם 42%-כ. בפיקוח משפחתונים 3,650 פעלובשנה זו 

 23.משפחתונים( 1,064) חרדיתה האוכלוסייה בקרבפעלו מהם  %30-כו

 גבוה היה זה שיעור נציין כי . מהאוכלוסייה הערביתמהם  40%-כ ;ילדים 17,936 שהו במשפחתונים שבפיקוח

 .(6%-כ) יום במעונות ששהומשיעור הילדים מאוכלוסייה הערבית מכלל הילדים משמעותית 

 72% עולה כי ,עובדות וילדי רווחהילדי אימהות ההגדרות של פי על  ,אשר להתפלגות הילדים במשפחתונים 

 עובדות ותאימה ילדי היו( 2017–2016) שבפיקוח בשנת הלימודים תשע"ז במשפחתונים ששהו הילדיםמ

שיעור  תהערבי האוכלוסייה בקרב במשפחתונים 24.(ילדים 5,089) רווחה ילדי היו %28-כו ילדים( 12,847)

אין בידי  (.רשויות ערביותמשפחתונים בב ילדים 7,094 מתוך 3,723) 52%-כ :יותר גבוה היהילדי הרווחה 

  25אוכלוסייה החרדית.ה לע מקביליםהמשרד נתונים 

 עד גיל שגילם ) "תינוקות" משרדב וגדרשנה הואותה ב במשפחתונים והשש העובדותמילדי האימהות  60%-כ

התפלגות ילדי רווחה על . אין בידי המשרד נתונים חודשים ואילך( 15בני ) "ילדים" הוגדרו 40%-וכ חודשים( 15

 במשפחתונים שבפיקוח לפי גיל.השוהים 

                                                 

ניסיון של שנתיים לפחות בהדרכה  עםכנית שוורץ וסוציולוגיה או בוגרת ת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ,התמחות בגיל הרךבעלת או 
, ומשפחתונים לגיל הרךהאגף למעונות יום , משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ך.קבוצתית ופרטנית במסגרות חינוכיות לגיל הר

 מדריכות את הרכזות.ה. לצד רכזות המשפחתונים פועלות גם מנחות מקצועיות 2007, יולי אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים
 .2018בינואר  1, עדכון הנחיה לשיבוץ ילדים במשפחתון מוכרהרווחה והשירותים החברתיים,  משרד העבודה,  18
 במסמך. "נותן השירותים" ,"זוכה", "ספק זוכה", "ספק": זהפחתונים מוגדרים הגופים המפעילים באופן במכרז להפעלת מערך המש  19

. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המקצוע גורמי בקרב הנפוץ המונח זהו שכן ",מפעיליםגופים " במונח השתמשנו זה
 .2018ביוני  18רסם: ו, פשירותי הפעלת מערך המשפחתונים 1002/18מכרז ועדת המכרזים לתחום תעסוקה, 

. ראו לדוגמה: משרד 2018ביוני  25: כניסה, בחירת מסגרת חינוכית לפעוטות בגיל הרךמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   20
משרד התעשייה המסחר ; 2018בינואר  1, ענון נהלי הפעלת משפחתון לשנה"ל תשע"חיקובץ רהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 .2007, יולי אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים, האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, והתעסוקה
 .2018ביוני  27כניסה: , הגשת בקשה לקבלת סמל משפחתוןמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   21
שינויים במספר המשפחתונים ברשויות המקומיות, הן בקצב פתיחתם והן  נעשיםפי תשובת משרד העבודה במהלך שנת הלימודים על   22

( 2018–2017( ולא לשנת הלימודים תשע"ח )2017–2016אודות שנת הלימודים תשע"ז )על ך הועברו נתונים בניודם בין הרשויות ולפיכ
, 2018ביוני  13, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ממשלה–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגבשטרם הסתיימה. 

 .2018ביוני  25-התקבל ב
 .שם  23
כי נתוני ילדי הרווחה מתקבלים מאגף שירות ילד ונוער בזרוע הרווחה שבמשרד. נתונים אלה מפולחים צוין בתשובת משרד העבודה  .שם  24

 ולפיכך אין נתונים לאוכלוסייה החרדית או נתונים לפי גיל הילד. ,לפי רשויות ולפי אוכלוסייה כללית וערבית
 .שם  25

http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/AnnouncementtAndGuidelines/MishpachtonRegistrationGuidelinesUpdateJan18.pdf
http://employment.molsa.gov.il/publications/tenders/documents/tender1002-18.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/ChoosingChildrensFrameWorks.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/mishpachton_procedures_update_2017-2018.pdf
http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/operators-approval/Pages/RequestMishpachtonSymbol.aspx
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 על  הופעלו והשאר משפחתונים( 1,990) הרשויות המקומיות על ידימהמשפחתונים שבפיקוח הופעלו  55%-כ

 .משפחתונים( 1,660) זכיינים ידי

 המדינה תקציב במסגרת. המשפחתונים מספרגדל  אל האחרונות בשנים ,עבודהה משרד תשובת פי עלכי  נציין

ת התקציב הקצאפי תשובת המשרד, על  26.תקני משפחתונים חדשים 108-הושג תקציב ל 2018–2017לשנים 

 תחרדי אוכלוסייה ,25% –, אוכלוסייה ערבית 45% –אוכלוסייה כללית  :לההא תקניםהתוך שריון  לרשויות נערכה

כך שלא ניתן להם ביטוי  ,2017תקנים אלה תוקצבו לרשויות בדצמבר  %15.27 – 4–1 ות, רשויות מאשכול%15 –

 דעתל ביקשמרכז המחקר והמידע  .עוסקים בה הנתונים במסמך זהש, השנה (2017–2016) בשנת הלימודים תשע"ז

 חלק רקכי  נמסר המשרדמ אולם ,(2018–2017, אם משפחתונים אלה נפתחו בשנת הלימודים הנוכחית )תשע"ח

  28.זולהם הוקצה תקציב נפתחו במהלך שנת הלימודים ש החדשיםקטן מהמשפחתונים 

מוצג  נדגיש כי בטבלה , לפי רשות.עבורם תקציבבהוקצה שהבקשות למשפחתונים חדשים  מספר מפורט 1טבלה ב

הוא קטן ממספר כאמור ש, עבורם תקציב ולא מספר המשפחתונים שנפתחו בפועלבשהוקצה  הבקשות מספר

  .הבקשות שאושרו

 29רשות מקומית לפי עבורם תקציב,בלמשפחתונים חדשים שהוקצה  בקשותה מספר – 1 טבלה

 מספר משפחתונים שאושרו רשות מקומית

 14 אשקלון

 14 בית שמש 

 14 ירושלים

 14 פתח תקווה

 12 היגרבי-באקה אל

 9 רהט

 7 כרמיאל

 6 ראשון לציון

 5 נצרת

 5 יפו-תל אביב

 3 עפולה

 2 ליתימודיעין ע

 2 ערד

 1 מ כפר כנא"מ

 108 ולהכך ס

לא  , אולםעבורן תקציבבהוקצה שנתונים על מספר הבקשות שהתקבלו מהרשויות השונות ואפוא בטבלה מוצגים 

 התקבלו נתונים על מספר המשפחתונים שנפתחו בפועל בכל רשות.

 של המטפלות במשפחתונים שבפיקוח תנאי העסקתן .2

                                                 

 25-, התקבל ב2018ביוני  13, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משלהמ–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגב  26
, ממשלה–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגב. ש"חיון לימ 7-התוספת הנדרשת לסבסוד מוערכת בכ ,פי תשובת המשרדעל . 2018ביוני 

 .2018ביולי  2ל, "דוא משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,
 . נציין כי מרבית הרשויות הערביות והחרדיות הן באשכולות הנמוכים.שם  27
 .שם  28
הרחבת מערך שירות המשפחתונים המוכרים ברשויות מקומיות  –בקשות שאושרו משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   29

 .2018ביוני  27:כניסה, 9.6לפי הוראת מנכ"ל 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Documents/MispahtonimMukarim/HakzaaMishpachtonim2017-2018.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Documents/MispahtonimMukarim/HakzaaMishpachtonim2017-2018.pdf
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, התנאים מעמדן, שכרן, שעות עבודתן המטפלות במשפחתונים שבפיקוח ובכלל זהבפרק זה יוצגו תנאי העסקתן של 

נושא זה של תנאי העסקתן של המטפלות במשפחתונים כאמור,  .של ההעסקה והיבטים נוספים הסוציאליים שלהן

הסוציאליים סוגיית שכר המטפלות והתנאים ב עסקודיונים אלה  ,לרוב .רבות נדון בוועדות הכנסת השונות פעמים

 במסמך קודםמפורט בהרחבה במשפחתונים שבפיקוח  ןהעסקתותנאי  המטפלות מעמדעל מידע נוסף  30.שלהן

  2014.31שנכתב בנושא זה במרכז המחקר והמידע של הכנסת בנובמבר 

במסגרת ארגון  ,איגוד מטפלות המשפחתונים על ידייצוין כי חלק מן המטפלות במשפחתונים המוכרים מיוצגות 

בחלק מהסוגיות הנסקרות במסמך זה  32מטפלות. 2,000-כי האיגוד מייצג כ"כוח לעובדים". מתשובת האיגוד עולה 

 כפי שנמסרה למרכז המחקר והמידע. ,מוצגת עמדת האיגוד

  מטפלותההתעסוקתי של  מעמדן .2.1

אם , הן עובדות עצמאיות 33.כ"מנהלות משפחתון" העבודה משרד על ידימוגדרות  שבפיקוח מטפלות במשפחתונים

 ,התנאים להפעלת משפחתון והפיקוח על עבודת המטפלות נקבעיםוכן כי הגדרת תפקידן ותחומי אחריותן, 

שעות ואף  ,, כפי שיוצג בהמשך, שכר המטפלותעל כך נוסף 34.האגף למעונות יום ומשפחתונים על ידי ,כאמור

מדובר כי היא  מעמד המטפלתבעניין עמדת האגף האגף.  על ידינקבעים  ,עבודתן וימי החופשה שביכולתן לקחת

 על ידיהמטפלות אינן מועסקות פי תשובת המשרד, על בעסק פרטי הנותן שירות בביתה הפרטי של המטפלת. 

  35מעביד בין המשרד לבין מטפלות המשפחתונים.–המשרד ולא מתקיימים כל יחסי עובד

 היאניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, על פ הבתשוב שהיא מפורטתכפי  ,המשפחתונים מטפלות איגוד עמדת

 ישעמדת האיגוד היא כי  ,לפיכך 36.ותעצמא נטולות הן בפועלאך  ,מטפלות המשפחתונים מוגדרות עצמאיות כי

  37.של הגופים המפעילים כשכירותלהעסיק את המטפלות 

 במשפחתונים מטפלות של ההעסקה אופן התאמתחוק  הצעתבהקשר זה נציין כי על שולחן הכנסת מונחת 

–"חהתשע, החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה במשרד ומשפחתונים יום למעונות האגף על ידי המפוקחים

ולהגדירן  ,מעמדן החוקיאת לשנות את מודל העסקתן של המטפלות ו ים המציעיםמבקשהצעת החוק ב. 2018

מודל העסקת כי  חוק נכתבהצעת הכשכירות של הגופים המפעילים )רשויות מקומיות או זכיינים(. בדברי ההסבר ל

יות של המטפלות: מחד המטפלות כיום הוא חריג בשוק התעסוקה הישראלי ויוצר פגיעה קשה בזכויות התעסוקת

 ,פי חוקעל המטפלות הן עוסקות עצמאיות ואינן זכאיות לזכויות תעסוקתיות ולתנאים החלים על שכירים גיסא 

                                                 

 הילדים תמהיל בהרכב שינוי. א: בנושאים ציבור פניות, 134הוועדה לפניות הציבור, פרוטוקול , 20-הכנסת האו לדוגמה: ר  30
העבודה, הרווחה ועדת , 20-הכנסת ה; 2018 סבמר 18, המשפחתונים ממנהלות הרווחה משרד של חדשות דרישות. ב במשפחתונים

 הכספים וועדת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת של משותפת ישיבהא', 459וטוקול , וועדת הכספים, פר347, פרוטוקול והבריאות
הוועדה לקידום מעמד האישה , 20-הכנסת ה; 2016בספטמבר  19, המשפחתונים מטפלות של תקינה וחוסר סוציאליים תנאים בנושא

היום בנושא: "כושר השתכרות נמוך והיעדר -לסדרהצעה  .2. תנאי העסקת מנהלות המשפחתונים, 1, 110, פרוטוקול ולשוויון מגדרי
 15, של חבר הכנסת אורי מקלב וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן", תנאים סוציאליים למטפלות במשפחתונים של משרד הכלכלה

 1, וניםהמשפחת מנהלות העסקת תנאי, 55הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, פרוטוקול , 20-הכנסת ה; 2016באוגוסט 
פניות ציבור בנושאים הקשורים למעונות היום ומשפחתונים: , 27, פרוטוקול הוועדה לפניות הציבור, 20-הכנסת ה ;2016בפברואר 

ביולי  14 -ישיבת מעקב לדיון שהתקיים בנושא ב – קבלת דרגות לסבסוד וההפליה בין שכר המטפלות במשפחתונים מול שכרן במעונות
א. פניות ציבור בנושא דרוג התשלום במעונות יום, , 8, פרוטוקול הוועדה לפניות הציבור, 20-הכנסת ה; 5201בדצמבר  21, 2015

תנאי , הוועדה לזכויות הילד; 2015ביולי  14, משפחתונים וצהרונים. ב. ההפרש בין שכר המטפלות במעון לשכר המטפלות במשפחתון
 .2009באוקטובר  20, העסקתן של מטפלות במשפחתונים

 .2014בנובמבר  3, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במעונות יום ובמשפחתונים מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלותראדה חסייסי,   31
 .2018במאי  30 ,, כוח לעובדים, מכתבראש ענף הגיל הרך, נעה נוצני  32
 .2018ביוני  28: כניסה, כשירות והכשרה מקצועית של כוח אדםמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   33
 .2014בנובמבר  3של הכנסת,  , מרכז המחקר והמידעבמעונות יום ובמשפחתונים מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלותראדה חסייסי,   34
 25-, התקבל ב2018ביוני  13, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ממשלה–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגב  35

 .2018ביוני 
עבודה וימי חופשה, תנאי העסקתן של המטפלות מוכתבים על ידי משרד העבודה ובכלל זה גובה שכרן, ימי האיגוד מציין בתשובתו כי   36

 .2018במאי  30, כוח לעובדים, מכתב, ראש ענף הגיל הרך, נעה נוצני הלי בטיחות, שיבוץ ילדים למשפחתון ועוד.ונ
 .שם  37

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03522.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq-j0gaTcAhVFLewKHXw1A7wQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm03522.pdf&usg=AOvVaw1waeybjvOMouGs1x6V6ctR
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/operation-guidelines/Pages/PersonnelQualifications.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq-j0gaTcAhVFLewKHXw1A7wQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm03522.pdf&usg=AOvVaw1waeybjvOMouGs1x6V6ctR
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 על ידיהן כפופות לפיקוח צמוד ולרגולציה קפדנית, כך שתנאי עבודתן וזכויותיהן בפועל נקבעים  מאידך גיסאו

אומדן עלות של הצעת חוק זו מובאת  ההצעה הונחה על שולחן הכנסת לקראת דיון מוקדם. 38המשרד והמפעילים.

  במסמך זה. בפרק הבא

 39של המטפלות תפקידן ותחומי אחריותן .2.2

עיקר עבודת המטפלות  40המשרד "מנהלות משפחתון". על ידימטפלות במשפחתונים מוגדרות כאמור, 

פי אוגדן הנהלים של האגף בנושא על  41בתינוקות ובפעוטות בהתאם לגילם. ,פיזי וחינוכי ,במשפחתונים הוא טיפול

דמות חינוכית, אימהית, בעלת אישיות חמה, המעוניינת  וותמנהלת המשפחתון אמורה לה" ,הפעלת משפחתונים

. "רכזת המשפחתונים על ידישיוגדרו לטפל בתינוקות ופעוטות בביתה בהתאם להנחיות מינהליות ומקצועיות 

עבודה החינוכית, לתזונת בלהיבטים תחומי אחריותה של המטפלת ובכלל זה אחריותה  ובעקננוהלי המשרד ב

 הילדים, לתנאים הפיזיים של המשפחתון, לבטיחות, לקשר עם ההורים, להשתתפות בהשתלמויות ועוד.

אישורים ובהם אישור ממשטרת ישראל על כל אחד מהבגירים בבית  כמהנוסף על כך, על מנהלת המשפחתון להציג 

; אישור רפואי לכך שהמנהלת אינה סובלת ביטוח צד ג' לרבות ,שונים יםשבו יתנהל המשפחתון; אישורים על ביטוח

 מבעיה רפואית שעלולה לפגוע בבריאות הילדים השוהים במשפחתון ועוד.

משפחתון בהן שנדרש לעמוד בטרם מתן הכרה וכן דרישות בטיחות ון משפחתבהן שקובע גם דרישות בטיחות  האגף

 42.נדרש לעמוד כתנאי להמשך פעילותוותיק 

מטעם האגף  (1סוג )מטפלות במעונות יום  גמר בקורסמטפלת המעוניינת לפתוח משפחתון נדרשת תעודת מ

 (.בהמשךבעניין זה  הרחבה)ראו  להכשרה מקצועית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 המטפלות שכר .2.3

ההורים תשלומי משולם משני מקורות מרכזיים:  הלימוד בעבור ילדים השוהים במשפחתונים שבפיקוח שכר

למפעיל )הרשות  העבודה משרדהמועברת מ ,שכר הלימוד הזכאים לסבסוד ילדיםבעבור  השתתפות הממשלהו

, ובעיקר שונים סבסוד שכר הלימוד נעשה על בסיס קריטריוניםנציין כי  .המקומית או הזכיין( ומהמפעיל למטפלות

הוריהם אינם זכאים ש ,הלומדים במסגרות המוכרות ילדיםיש  אולםאקונומי של המשפחות, -מצבן הסוציועל פי 

 43להשתתפות בגינם.

הלימוד המשולם בעבור כל ילד או תינוק השוהה במשפחתון, על פי תעריף שכר הכנסת המטפלות נגזרת משכר 

שנותרת בידי המטפלת נקבעת  ההכנסה הפנויה .הלימוד שמפרסם המשרד וממספר הילדים השוהים במשפחתון

מתשלומי ההורים  ות)שמתקבל השוהים במשפחתוןהילדים  עבורב הכנסות משכר הלימודסך לפי ההפרש בין 

או  הוצאות –)להלן  השוטפות הנדרשות להפעלת המשפחתוןובין ההוצאות  ומכספי הסבסוד שמעביר המשרד(

  .עלויות תפעול(

                                                 

הצעת חוק התאמת אופן ההעסקה של מטפלות במשפחתונים המפוקחים על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה,   38
 (.5317/20)פ/ 2018-הרווחה והשירותים החברתיים, התשע"ח

אוגדן , ומשפחתונים לגיל הרךהאגף למעונות יום , משרד התעשייה המסחר והתעסוקההמידע בפרק זה מתוך:  ,צוין אחרת לאאם  39
 .2007, יולי נהלים להפעלת משפחתונים

 .2018ביוני  28: כניסה, כשירות והכשרה מקצועית של כוח אדםמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   40
 .2014בנובמבר  3, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במעונות יום ובמשפחתונים מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלותראדה חסייסי,   41
 2018בינואר  1, ענון נהלי הפעלת משפחתון לשנה"ל תשע"חיקובץ רעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד ה  42
 .2018ביוני  25: כניסה, שכר לימוד במעונות היום והמשפחתונים שבפיקוחיים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברת  43

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064153
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064153
http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/operation-guidelines/Pages/PersonnelQualifications.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq-j0gaTcAhVFLewKHXw1A7wQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm03522.pdf&usg=AOvVaw1waeybjvOMouGs1x6V6ctR
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/mishpachton_procedures_update_2017-2018.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/tuition/Pages/default.aspx
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ועדת מחירים שהיא ועדה משותפת למשרד  על ידיעבור כל ילד במשפחתון מפוקח נקבע בתעריף שכר הלימוד 

תעריף זה מתעדכן בכל שנה, סמוך לפתיחת שנת הלימודים,  44ד.האוצר ולמשרד העבודה ומשתנה בהתאם לגיל היל

 45לפי משקלות קבועים שנקבעו בצו מחירים.

ש"ח  1,954במשפחתון הוא  לתינוק( שכר הלימוד החודשי 2018–2017לפי התעריף לשנת הלימודים תשע"ח )

פי הקבוע במבחני התמיכה שמפרסם על נציין כי  46.ש"ח 1,877במשפחתון הוא  לילדושכר הלימוד החודשי 

תעריף ילד משולם חודשים ו 15-מ פחותעבור ילד שגילו בתחילת שנת הלימודים בתעריף תינוק משולם המשרד, 

  47.ויותר חודשים 15 שגילועבור ילד ב

ובהן הטענה  ,שכר המטפלותבעניין טענות  טען כמהאיגוד מטפלות המשפחתונים  ,בתשובתו למרכז המחקר והמידע

ותק והאו  של המטפלות רקע המקצועיה ה:דוגמל ,פרמטריםמגוון שאינו מושפע מ ,שכר נמוך מאודמרוויחות כי הן 

ביכולת כן ו ת הילדים במשפחתוןתלוי בתפוסשכן הוא  ,אינו יציב המטפלות שכרהיא כי ו. טענה נוספת שצבר

  48הורים.המ לגבות את הכספים המגיעים להן המטפלות

בהקשר זה נציין כי במכרז להפעלת מערך המשפחתונים שפרסם משרד העבודה יש הנחיה לגופים המפעילים לסייע 

 בידי שיש הכלים יםרטומפ לא מכרזב אך, כנדרש תשלומים העבירו לא אשר הוריםמלמטפלות בגביית תשלום 

אין מועד קבוע  מאיגוד מטפלות המשפחתונים נמסר כי כן, יתר על 49שיש בכוחם לנקוט. הסנקציות או אלה גופים

  50פי השתתפות המשרד מהגופים המפעילים.את כס ותקבלהמטפלות מבו שבחודש 

להעביר למנהלות יש הנחיה לגופים המפעילים  ,לעיל שהוזכרנציין כי במכרז להפעלת מערך המשפחתונים 

מהמשרד לגוף לא יאוחר מחמישה ימי עסקים מיום שהועברו הכספים  ,מדי חודש המשפחתונים את כספי הסבסוד

  51המפעיל.

עם זאת, לא  52ש"ח. 10,000ישלם הגוף המפעיל  ,במכרז נקבע כי על כל יום איחור בהעברת כספי הסבסוד למטפלת

בעבר , כךעל  . נוסףבכל חודש בתאריכים שונים שאפשר להעבירםאו  ,קבוע להעברת הכספים נקבע תאריך ברור אם

פניית  לע תשובת המשרד נציין כי  53מעביר למטפלות את כספי המשרד. והרשויות המקומיות אינמחלק כי  נטען

  54."ככל שמתקבלת תלונה בנושא היא נבדקת פרטנית" , הייתה:בהקשר זה מרכז המחקר והמידע

                                                 

 27-. דוח הוועדה האחרון התפרסם ב1996–חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ויצוין כי ועדת המחירים פועלת מתוקף   44
 .2018ביוני  26: כניסה, המלצות ועדת המחירים לתעריף מעונות היום. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 2012בנובמבר 

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים . ראו לדוגמה: קובץ התקנות, המחיריםבאמצעות המפקח על  נעשה העדכון  45
באוגוסט  17, כ"ה באב התשע"ז, 2017–מרביים במעונות יום ומשפחתונים( )עדכון מחיר מרבי במעונות יום ומשפחתונים(, התשע"ז

–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגבפן זהה. תעריף מעונות היום נקבע ומתעדכן באו ,פי משרד העבודהעל . בהקשר זה נציין כי 2017
 . 2018ביוני  25-, התקבל ב2018ביוני  13, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ממשלה

 .2018ביוני  25: כניסה, שכר לימוד במעונות היום והמשפחתונים שבפיקוחמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,    46
האגף , תים החברתייםמבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה, הרווחה והשירומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,    47

 . שנה"ל תשע"ט השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון, למעונות יום ולמשפחתונים
 .2018במאי  30, מכתב, כוח לעובדים, הרך ראש ענף הגיל, נעה נוצני  48
, שירותי הפעלת מערך המשפחתונים 1002/18מכרז משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ועדת המכרזים לתחום תעסוקה,    49

 .2018ביוני  18: פורסם
 .2018ביולי  5ל, ", כוח לעובדים, דואראש ענף הגיל הרך, נעה נוצני  50
, שירותי הפעלת מערך המשפחתונים 1002/18מכרז משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ועדת המכרזים לתחום תעסוקה,   51

 .2018ביוני  18: פורסם
 .שם  52
בינואר  7, הצעה לסדר היום )דיון מהיר(: פגיעה במשפחתונים של חה"כ שלי יחימוביץ, 351ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, פרוטוקול   53

2008. 
 25-, התקבל ב2018ביוני  13, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ממשלה–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגב  54

 .2018ביוני 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P193_006.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/tuition/Pages/PricesCommittee.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/D006-11-2017.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/D006-11-2017.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/tuition/Pages/default.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Documents/Daycare-subsidies-guidelines-2018-2019.pdf
http://employment.molsa.gov.il/publications/tenders/documents/tender1002-18.pdf
http://employment.molsa.gov.il/publications/tenders/documents/tender1002-18.pdf
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 55במשפחתונים ותחופשה מועדיו הפעילות שעות .2.4

האגף מאפשר הפעלה של  .המשפחתונים שבפיקוח נקבעים על ידי האגף שעות הפעילות ומועדי החופשות של

כן ו ובאישורה, רכזתה עםאום י, בתבשבוע ימים שישהאו בשבוע ימים חמישה המשפחתונים במתכונת של 

המחלקות לשירותים  על ידיהמופנים למשפחתונים צורכי הילדים ברכי ההורים ווצבהמטפלות,  רכיובהתחשב בצ

 56.חברתיים

 16:00–07:00ה' בשעות –פי מתכונת הפעלה זו: בימים א'על פועלים בשבוע פעלים שישה ימים מומשפחתונים ה

. המשפחתונים שפועלים ביישובי האוכלוסייה הערבית פועלים חמישה ימים בשבוע בשעות 12:00ובימי שישי עד 

לדתם  בהתאםראשון, יום שישי או יום . יום המנוחה השבועי הוא 12:00–07:00יום שבת בשעות בו 16:00–07:00

 של התושבים בכל יישוב.

בכל  00:17.57–30:07או בשעות  16:30–07:00ה' בשעות –משפחתונים הפועלים חמישה ימים פועלים בימים א'

ציין איגוד מטפלות המשפחתונים כי בחישוב שעות עבודתן יש להביא בחשבון לשעות העבודה של המטפלות  הקשור

 58ולא רק את שעות הפעילות. הכנת המשפחתון את שעותגם 

נוסף על חופשות  ה.יהאגף מפרסם לוח חופשות לכל מסגרת ולפי קבוצות אוכלוסימדי שנה  :ימי חופשה בעניין

כמו כן, מטפלת במשפחתון זכאית  .אוגוסטחודש ב שלושה שבועותכבת לחופשה מרוכזת יוצאות החגים, המטפלות 

 נדרשת אהי ,ברצף וימים אל נצללמטפלת מעוניינת לשלושה ימי בחירה בשנה באישור רכזת המשפחתונים. אם 

 59.אישור הרכזתלקבל את ו (מראש חודשלפחות )ידע מראש את ההורים יל

הוא מורכב, כיוון שכאמור מטפלות  ,מעבר לחופשת החגים ולחופשת הקיץ המרוכזת ,נושא ימי מחלה וימי חופשה

פי האמור באוגדן הנהלים על  60במשפחתונים הן עצמאיות ואין להן מכסה של ימי חופשה וימי מחלה במשך השנה.

 במקרה של מחלה או חופשת לידה במהלך תקופת החוזה, מתחייבת מנהלת המשפחתוןלהפעלת משפחתונים, 

הקשר זה נציין כי ב 61חשבונה. לאחר קבלת אישור הרכזת וועדת ההיגוי המקומית, ועל ,לדאוג למחליפה במקומה

של כך שבמקרה של מחלה או  ,עודכנו הנהלים בדבר ימי חופשה ומחלה (2017–2016) ע"זשנת הלימודים תשב

בין  מתאפשר פיזור הילדים במשפחתונים סמוכים במסגרת ערבות הדדית ובהתקיים תנאים מסוימים, ,אבל

ממשיך להיות משולם למשפחתונים סמוכים שכר הלימוד בתקופת הפיזור  ,פי הנוהל החדשעל  62.המטפלות

הופעל כפיילוט בשנת  נוהל זה 63.(הורים הזכאיםל בכל הקשור)הסבסוד מהמשרד כך גם למטפלת הקבועה ו

כי בהתאם לממצאי  בנוהל נכתבו ,(2018–2017) תשע"חבשנת הלימודים ו (2017–2016) הלימודים תשע"ז

, תום שנת הלימודים הנוכחית )תשע"חב 64.שלאחר מכן ת הלימודיםלשנ אלה הוראות החלת בחןית הפיילוט

בדבר המשך החלת ההוראות  מסקנות בהתאם לממצאי הפיילוטבמשרד גובשו לבחון אם מומלץ ( 2018–2017

  .האמורות

                                                 

 .2018ביוני  25: יסהכנ, זמני פעילות וחופשותמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   55
 .2018ביולי  2ל, ", משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, דואממשלה–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס ,ענת שגב  56
 .שם  57
 .2018במאי  30, כוח לעובדים, מכתב, ראש ענף הגיל הרך, נעה נוצני  58
 .2018ביולי  5: כניסה, 2018-2019לוח חופשות במשפחתונים לשנה"ל תשע"ט משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   59
 .2014בנובמבר  3קר והמידע של הכנסת, , מרכז המחבמעונות יום ובמשפחתונים מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלותראדה חסייסי,   60
 .2007, יולי אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים, האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  61
 לעאין כל חובה . הסכמת המטפלת הקולטת לקלוט את הילד הנוסף, ללא קבלת תשלום כלשהו על בסיס מופעל נוהל ערבות הדדית  62

ענון נהלי הפעלת משפחתון לשנה"ל יקובץ רמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מטפלת להסכים לקלוט ילדים בפיזור. 
 .2018בינואר  1, תשע"ח

 .שם  63
 .שם  64

http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/AllVacationsDayCare.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/VacationsDocuments/HofshotMispahtonKlali2018-2019.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/VacationsDocuments/HofshotMispahtonKlali2018-2019.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq-j0gaTcAhVFLewKHXw1A7wQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm03522.pdf&usg=AOvVaw1waeybjvOMouGs1x6V6ctR
http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/mishpachton_procedures_update_2017-2018.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/mishpachton_procedures_update_2017-2018.pdf
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עוד נמסר כי הפעלתו לא התאפשרה בכל מקום.  לעיל פיילוט האמורה בעניין נמסר מטפלות המשפחתוניםמאיגוד 

  65.שלהן וותקאינם נקצבים על פי הוקצובים  הניתנים למטפלות הם חופשההימי מהאיגוד כי כמו השכר, 

 במשפחתוניםלמטפלות  הכשרות .2.5

 (1 סוג)מטפלות במעונות יום  גמר בקורסמטפלת המעוניינת לפתוח משפחתון נדרשת להיות בעלת תעודת כאמור, 

. בקורס זה נלמדים נושאים מטעם האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

היקף  66כגון הטיפול הפיזי בתינוק, בטיחות ותחזוקה, עזרה ראשונה והחייאה, החינוך והפעילות בגיל הרך ועוד.

טרם  זו נדרשתהכשרה  67.מעשית למידהעיונית והן  למידה הןומתקיימת בו , שעות אקדמיות 800 הואהקורס 

" 2קבל תעודת גמר בקורס "סוג , על המטפלת לעל כך נוסף דרישת סף לפתיחת המשפחתון. אתפקיד והיל הכניסה

נושאים כגון  , נלמדיםשעות אקדמיות 160, שהיקפו קורס זהב 68.מפתיחת המשפחתוןתוך שנתיים  רלכל המאוח

, המטפלות במשפחתונים על כך נוסף 69.ונושאים דידקטיים נוספים פהעל הנחיית צוותים וארגון, הבעה בכתב וב

  70.שנתייםענון בנושא עזרה ראשונה אחת לינדרשות לעבור השתלמות ר

מסגרות פורסמו תוצרי דוח ועדה מייעצת לקביעת סטנדרטים להפעלת  2009בהקשר זה נבקש לציין כי בשנת 

 כהערנ 2017מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת מאוגוסט ב 71דוח סטנדרטים(. –חינוכיות לפעוטות )להלן 

 הקבועים התנאים לבין ,האמור לעיל הסטנדרטים בדוח שמופיעים כפיתנאי ההכשרה לאנשי הצוות ין השוואה ב

האמור  מסמךהמ ,מטפלות במשפחתוניםמ סף כדרישות הנדרשות הכשרותה בעניין. בפרסומי המשרדש בנהלים

 התנאים ובין דוח הסטנדרטיםהמלצות מופיעים בהם כפי ש תנאי הסף הנדרשיםין הבדלים בכי אין אפשר ללמוד 

 שוטפות השתלמויות מקצועיותלנהלים בדבר  הקשורבכל כי  נכתבבמסמך עם זאת,  72המשרד. הליובנ הקבועים

  73.פרסומי המשרד פיעל ההכשרות הנדרשות  ביןלפער בין המלצות הוועדה  יש, למטפלות

ת מתוקצב וממומן במלואו באמצעות האגף להכשרה מקצועי 1קורס הכשרת המטפלות מסוג פי תשובת המשרד, על 

דרישה לפתיחת הקורסים היא בהלימה לצרכים ו צוין עוד כי משרדהתשובת ב .בשיתוף לשכות התעסוקה ,במשרד

 ההשתתפותאחר  עוקבהמחקר והמידע פנה למשרד העבודה בבקשה לדעת אם המשרד  מרכז 74.מהשטח

 ,הכשרות אלה בפועל, כמה מהמטפלות הפועלות כיום עברו את ההכשרות המפורטות, וכן מה תדירות הקורסיםב

 . האלה הנתונים נמסרו לאמשרד העבודה  בתשובתאולם 

                                                 

 .2018במאי  30 ,, כוח לעובדים, מכתבראש ענף הגיל הרך, נעה נוצני  65
 .2014בנובמבר  3, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במעונות יום ובמשפחתונים תן של מטפלותמעמדן ותנאי העסקראדה חסייסי,   66
: כניסה, הכשרה מקצועית במימון המדינהמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם,   67

 .2018ביולי  8
 .2018ביוני  25: כניסה, כשירות והכשרה מקצועית של כוח אדםמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   68
: כניסה, הכשרה מקצועית במימון המדינהמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם,   69

 .2018ביולי  8
, שירותי הפעלת מערך המשפחתונים 1002/18מכרז משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ועדת המכרזים לתחום תעסוקה,   70

 . 2018ביוני  18: פורסם
 .2009משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות, דוח ועדה מייעצת בראשות פרופ' רוזנטל,   71
 13, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דרישות סף בהכשרת צוותים העוסקים בחינוך בגיל הרך בישראלגבעון, -יסכה מוניקנדם  72

עליהם ש הסטנדרטים מקצוע העוסקים בחינוך בגיל הרך,ה אנשי מרבית בעבור אפשר ללמוד כימך מסמהנציין כי  .2017באוגוסט 
 . , גבוהים יותר מהתנאים המפורסמים באוגדן הנהלים ובפרסומים נוספים של המשרדםהומלץ בדוח הסטנדרטי

 .שם  73
 25-, התקבל ב2018ביוני  13, מכתבחברתיים, , משרד העבודה, הרווחה והשירותים הממשלה–מרכזת הקשר כנסת, עו"ס, ענת שגב  74

 .2018ביוני 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq-j0gaTcAhVFLewKHXw1A7wQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm03522.pdf&usg=AOvVaw1waeybjvOMouGs1x6V6ctR
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/AdultsTraining/GovernmentFundedTraining/Pages/FundedCoursesList.aspx#blank
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/operation-guidelines/Pages/PersonnelQualifications.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/AdultsTraining/GovernmentFundedTraining/Pages/FundedCoursesList.aspx#blank
http://employment.molsa.gov.il/publications/tenders/documents/tender1002-18.pdf
http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/db5becb5-7314-e711-80ca-00155d020699/2_db5becb5-7314-e711-80ca-00155d020699_11_9838.pdf
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  נוספות סוגיות .2.6

הלי משרד וובכלל זה התאמת ביתה של המטפלת לנ ,של המשפחתונים תפעולה הוצאות – השתתפות בעלויות שונות

של המשפחתון הן  תפעולתשובת איגוד מטפלות המשפחתונים, עלויות הפי על מושתות על המטפלות.  ,עבודהה

, מנהלת עבודהה משרדפי תשובת על קביעת נוהל חדש מצד המשרד.  עקבגבוהות ויכולות להשתנות מעת לעת 

ולכן היא  שנדרשת להתאים את ביתה לדרישות שקבע האגף  ,המשפחתון היא שבחרה לבקש הכרה מהאגף

האגף אינו משתתף בעלויות התאמת ביתה של המטפלת לצורך עמידה כדרישות בסיסיות לקבלת הכרה. לדוגמה, 

  75בדרישות הבטיחות.

החוק  , המחייב עצמאים להפריש לפנסיה.נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים 2017נת בש –הסדרת פנסיה 

על  76מעבר לחובת ההפרשה בחוק. להגדיל את ההפרשה העובדים העצמאים מחייב מינימום הפרשה, אך באפשרות

, רוב המטפלות בוחרות להפריש את נמוךוא המצבן הכלכלי מאחר ש ,פי תשובת איגוד מטפלות המשפחתונים

להפריש סכום שהחובה מאחר  ,כן יתר על .טחון כלכלי לעת זקנהיב ולפיכך אין להן ,המינימום שמחייב החוק

בשנה  לגמלאותהפורשות  רוב המטפלותכי  נמסר איגודהמ, 2017בדים עצמאים רק בשנת מסוים לפנסיה חלה על עו

  77.הפרישו כספים לפנסיהלא שכן הן  סכון פנסיונייללא ח פורשות זו

 78הצעת חוקשל יישום אומדן עלות  .3

 המוצע השינוי .3.1

בהצעת חוק על פי המוצע המצב כיום, מנהלות המשפחתונים הן עצמאיות המפעילות עסק בביתן.  פי, על כאמור

התאמת אופן ההעסקה של מטפלות במשפחתונים המפוקחים על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד 

 שבפיקוח במשפחתוניםמטפלות , הצעת החוק( – )להלן 2018–העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, התשע"ח

השינוי המוצע  . משמעות)שנמצאים בהתקשרות עם משרד העבודה( יםהמפעילהגופים שכירות של  ייחשבוהאגף 

זאת, הפרש בין ההכנסות משכר הלימוד להוצאות התפעול. עם מה יתקבללם על ידי המפעיל, ולא וששכרן ישהיא 

 אופן מימון עלויות התפעול השונות כמפורט לעיל.להמשפחתונים ותפעול ייחסת לאופן תמהצעת החוק אינה 

 העלות אומדן .3.2

הצעת יישום הצפויה מ המינמליתעלות ה, המבטא את חלקיאומדן  הואנקדים ונאמר כי אומדן העלות שיוצג להלן 

ם אל מול ניתוח מעמיק של כלל עלויות התפעול של המשפחתוני תהחוק שבנדון, שכן הצגת אומדן מלא יותר מחייב

עדיין נוסף על כך,  79.וגורמים נוספיםוהמידע של הכנסת  ניתוח זה נעשה בעבר על ידי מרכז המחקר ;הכנסותיהם

 .מנהלות המשפחתונים העשויות להשפיע על אומדן העלותבין השנויות במחלוקת בין המשרד ל אחדות נקודותיש 

 .מחדשנושא את הזה לבחון המסמך האין מטרת 

נפריד בין שני רכיבי העלות של הפעלת משפחתון, עלות  הצעת החוק שבנדוןיישום לצורך חישוב אומדן העלות של 

מהכנסות המשפחתונים  63% פי ההוראות הקיימות לענייני מיסוי, שכר מנהלת המשפחתון ועלות התפעול. על

                                                 

 .שם  75
 .2018ביולי  1: כניסה, כמה להפקיד? –פנסיה חובה לעצמאים משרד האוצר,   76
 .2018במאי  30, , כוח לעובדים, מכתבראש ענף הגיל הרך, נעה נוצני  77
 בכיר, המחלקה לפיקוח תקציבי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.אומדן עלות הצעת החוק נעשתה על ידי אליעזר שוורץ, כלכלן   78
, מרכז המחקר תיאור וניתוח –תעריפי שכר הלימוד במשפחתונים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אליעזר שוורץ,   79

 .2008מבר בספט 15והמידע של הכנסת, 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02132.pdf
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רכיבי השכר והתפעול שווי לחשב את כדי לפיכך,  80לכיסוי הוצאות. םהמההכנסות  %37-מיועדים לשכר המטפלות ו

 בסך העלויות, יש צורך לדעת את סך הכנסות המשפחתון. 

–2017שנת הלימודים תשע"ח )ב, פי שצויןכעבור ילדים. בעבור תינוקות וב :של שכר לימוד םכאמור, יש שני תעריפי

 1,877י לילד במשפחתון הוא דשש"ח ושכר הלימוד החו 1,954 וא( שכר הלימוד החודשי לתינוק במשפחתון ה2018

 שההכנסה כךשלושה תינוקות ושני ילדים, לכל היותר הנחנו כי בכל משפחתון יש  תלצורך אומדן העלו ש"ח.

-שכר המטפלת מסתכמות בכ בהינתן סכום זה, הרי שעלויות 81."חש 9,636 היא משפחתון של מרביתה החודשית

. כאמור, לדברי מטפלות מסך ההכנסות( 37%ש"ח ) 3,565-ב –התפעול  מסך ההכנסות( ועלויות 63%ש"ח ) 6,071

יותר וממילא רכיב השכר נמוך יותר. כמו כן, חישוב זה מתבסס על עלויות התפעול בפועל גבוהות  ,המשפחתונים

 שלא בהכרח מתקיים בכל המשפחתונים. אפייןמ, יותר הגבוה בתעריף ילדים שלושה יש משפחתון שבכל ההנחה

 המשפחתונים מנהלות שכר רכיב של העלות אומדן .3.2.1

כאמור, שעות  .לחודש"ח ש 6,071-כהיותר  לכלהוא השכר של מנהלות המשפחתונים מהנתון שהוצג לעיל, רכיב 

שעות  50-שעות למשפחתון הפועל חמישה ימים בשבוע, ו 47.5 הןהפעילות השבועיות הרשמיות של המשפחתונים 

, ולכן החישוב יתבסס על מינימלי אומדן הוא, אומדן העלות להלן כאמור למשפחתון הפועל שישה ימים בשבוע.

 העלות אומדן תבססמעליהם שההנחה שהמשפחתונים עובדים חמישה ימים בשבוע. להלן פירוט ההנחות והנתונים 

 :השכר לרכיב

 המסתכמות  ,שעות נוספות 5.5שעות, ולכן בכל שבוע מנהלות המשפחתונים עובדות  42שבוע העבודה במשק ב

 בשל ,עבור שעות נוספותבלא נדרש תשלום  שבגין חודש אחד הנחנוהאומדן לצורך  82.שעות נוספות בחודש 30-בכ

 83חופשות בשנת הלימודים.ה

  מערך השעה. 125%עבור שעות נוספות הוא בשיעור של בהתשלום 

 לנוכח מספר ו 84ש"ח בחודש, 5,300העומד כיום על  ,שכר הבסיס של מנהלות המשפחתונים הוא שכר המינימום

 85ש"ח. 29.1שעות העבודה השבועיות שכר המינימום השעתי עומד על 

  קביעת  בחשבון עלויות מעביד נוספות בגין הפרשות סוציאליות. על פי מודל להביאנוסף על שכר העבודה יש

, אך %21.66שיעור ההפרשות המזעריות המחויבות על פי חוק הוא  86ועדכון תעריף שכר הלימוד במעונות היום,

לצורך אומדן העלות נציג את שתי החלופות  %32.49.87השיעור המופרש בפועל בגין המטפלות במעונות היום הוא 

 לשיעור ההפרשות הסוציאליות.

  (2017–2016) בהתבסס על נתוני שנת הלימודים תשע"ז 3,650מספר המשפחתונים המוכרים הוא. 

                                                 

 .אישור הכנסות למנהלת משפחתון מוכר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםלדוגמה ראו: טופס    80
עדכון פחתון יותר משלושה תינוקות. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הלי המשרד, לא ישובצו במשונציין כי על פי נ  81

 הוא תינוק ,לשבץ בכל משפחתון שאפשר. לעניין מספר התינוקות המקסימלי 2018בינואר  1 ,הנחייה לשיבוץ ילדים במשפחתון מוכר
חודשים. כמו  15, לעניין תשלום שכר הלימוד, תינוק הוא ילד עד גיל זאת עםחודשים,  12-מ פחותשבעת כניסתו למשפחתון גילו  ילד

 ילדים.  40%-הם תינוקות וכ 60%-כן, מניתוח מספר הילדים הנמצאים כיום במשפחתונים שבפיקוח עולה כי כ
אך כיוון שמדובר באומדן כדי להפעיל משפחתון נדרשת עבודה נוספת של עד שעה וחצי בכל יום,  ,נציין כי לדברי מנהלות המשפחתונים  82

התוספת התקציבית המזערית הנדרשת, מובאות בחשבון רק שעות התקן, שכן כאמור אין מטרת מסמך זה להכריע בנושאים השנויים 
שינוי מעמד מטפלות משפחתוני משרד העבודה והרווחה מעצמאיות לכאורה לשכירות של הגופים כוח לעובדים,  במחלוקת בין הצדדים.

 .מודל כלכליהמפעילים 
 .2018ביוני  25: כניסה, זמני פעילות וחופשותמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   83
שכן הן נדרשות לעמוד בהכשרות  ,תונים יהיה גבוה משכר המינימוםבפועל שכרן של מנהלות המשפחשבהקשר זה נציין כי ייתכן   84

 מסוימות, והשכר המשולם למטפלות במעונות יום בעלות הכשרה דומה הוא גבוה משכר המינימום, אך כאמור מדובר באומדן מזערי.
 עית שנעשתה לאחרונה.שעות, לאחר ההפחתה של שעת עבודה שבו 182חישוב זה מתבסס על תקן שעות עבודה חודשיות של   85
 . 2012בנובמבר  27, המלצות סופיות של ועדת המחירים לעניין תעריף מעונות היוםמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   86
ההפרשות הסוציאליות כוללות את הפרשות המעסיק למוסד לביטוח לאומי, עלות מס שכר והפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורין בשיעורים   87

והפרשה לקרן השתלמות  3.33%נובע מהשלמה לפיצויי פיטורין בשיעור של  ההמזעריים המחויבים. ההפרש בין שני שיעורים אל
 .7.5% בשיעור של

http://employment.molsa.gov.il/services/serviceforms/ishurhachnasotmaon2017-2018.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/AnnouncementtAndGuidelines/MishpachtonRegistrationGuidelinesUpdateJan18.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/AnnouncementtAndGuidelines/MishpachtonRegistrationGuidelinesUpdateJan18.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/AllVacationsDayCare.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/documents/pricescommitteerecommendations27112012.pdf
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הצעת החוק בגין רכיב השכר של של יישום צג אומדן העלות ולהלן מ 2טבלה בהנחות האומדן שפורטו לעיל,  לנוכח 

 .אל מול רכיב השכר הקיים כיום מנהלות המשפחתונים

 88אומדן העלות לשכר מנהלות המשפחתונים )בש"ח( – 2טבלה 

 נתון
 שיעור הפרשות סוציאליות

32.49% 21.66% 

 5,300 5,300 )שכר מינימום( שכר חודשי

 30 30 מספר שעות נוספות בחודש

 867 867 תשלום בגין שעות נוספות

 6,167 6,167 שכר חודשי כולל

 7,503 8,171 עלות העסקה חודשית

 1,432 2,100 מנהלת משפחתון שכר התוספת החודשית הנדרשת ל

 16,129 24,049  89מנהלת משפחתוןשכר התוספת השנתית הנדרשת ל

 58,870,380 87,780,601 התוספת השנתית הנדרשת בגין כלל מנהלות המשפחתונים

של מנהלות  השכר רכיבההנחות שהוצגו לעיל, התוספת השנתית הנדרשת בגין על פי כי  אפשר ללמודמהטבלה 

שיעור ההפרשות  לפי מיליון ש"ח 88-לכמיליון ש"ח  59-כבין  , תהיהאם יועסקו כשכירות ,המשפחתונים

חלק מההנחות יהיו שונות ש. כאמור, אומדן זה הוא חלקי ומזערי, שכן ייתכן שכרןהנדרשות על פי הסוציאליות 

שכר מנהלות המשפחתונים לשכר מטפלות במעונות להשוות בין בפועל והעלות תשתנה בהתאם. למשל, אם יוחלט 

שכרן יהיה גבוה משכר המינימום. כמו כן, כיוון שחלק מהמשפחתונים פועלים שישה , דומה הכשרה ושעבריום 

חישוב ב, על כך יהיה גדול יותר והעלות תשתנה בהתאם. נוסףבהם החודשיות השעות הנוספות  מספרימים בשבוע, 

 חופשה.בחשבון העלות בגין העסקת מטפלת מחליפה בעת ניצול ימי מחלה או  הבאוהזה לא 

 המשפחתונים של השוטף התפעול רכיב של העלות אומדן .3.2.2

לקבוע כי מנהלות המשפחתונים יועסקו כשכירות. עם זאת, אין בהצעת החוק  יםהצעת החוק מבקשבכאמור, 

נות הן את שכר מהתפעול השוטף של המשפחתונים. כיום, ההכנסות משכר לימוד ממהוראה בדבר המקור למימון 

  :שתי חלופות עיקריות לנושא זה ישלכאורה  .והן את עלויות התפעול השוטף של המשפחתון מנהלות המשפחתונים

המשך התפעול השוטף על ידי מנהלת המשפחתון ותשלום החזר הוצאות של הגוף המפעיל כחלק מרכיבי השכר  .1

 הלת המשפחתון.שיהיה גם המעסיק של מנ ,העברת האחריות לתפעול השוטף לידי הגוף המפעיל. 2; החודשי שלה

שיקבלו  ,ניםוידי מנהלות המשפחתלהיות בתפעול המשפחתונים ימשיך ההנחה היא כי העלות, לצורך אומדן 

כאמור, שאלת עלויות  90מהמפעיל תשלום בגין החזר הוצאות, כפי שמוצע על ידי הנציגות של מנהלות המשפחתונים.

. מנתונים שהועברו על אחדים התפעול של המשפחתונים וגילום עלות זו בשכר הלימוד נבחנה בעבר על ידי גורמים

כיום אינו מכסה את כלל עלויות התפעול שכר הלימוד  כי תעריף 91אפשר ללמוד איגוד מטפלות המשפחתוניםידי 

 עבורבתוספת לתעריף. טענה זו מתבססת על מחקר מדגמי שנערך  ונדרשתועל כן לא נותר די בעבור שכר המטפלת 

 על פי. 2009לבקשת אגף מעונות יום ומשפחתונים בשנת בדיקה של משרד רואי חשבון שנערכה  ובעקבות, האיגוד

                                                 

 על הנחות האומדן. המבוססעיבוד של מרכז המחקר והמידע   88
עבור שעות נוספות, שכן מנהלת המשפחתון זכאית לימי חופשה בהתוספת השנתית חושבה בהנחה שבחודש אחד בשנה לא ישולם   89

 במהלך השנה, והמשפחתון סגור במשך החגים וחופשה מרוכזת בקיץ.
 .טפלות משפחתוני משרד העבודה והרווחה מעצמאיות לכאורה לשכירות של הגופים המפעילים מודל כלכלישינוי מעמד מכוח לעובדים,   90
 .2017ביוני  4, צורך בעדכון תעריף הפעלת משפחתוני משרד העבודה והרווחהכוח לעובדים,   91
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 ,עבור חדר נוסףבבין היתר בגין גילום שכר הדירה  ,למרכיב הוצאות התפעול 30%-תוספת של כ , נדרשתאיגודה

 בגין התקנת אמצעי בטיחות ועוד. החזר  ;בבית המטפלת נמצאשכן המשפחתון 

מהכנסות  37%. כאמור, משפחתוןלאם תתקבל הצעת החוק, יידרש לקבוע מרכיב של החזר הוצאות תפעול 

–2017) תשע"ח המשפחתון מוכרות כיום כהחזר הוצאות, ובהינתן ההכנסה המרבית של משפחתון בשנת הלימודים

תידרש תוספת עלות גם בגין  ,אם תתקבל עמדת נציגי מנהלות המשפחתונים. ש"ח 3,565-כ הואסכום זה  (2018

לעלויות  10%. תוספת 2לעלויות התפעול;  5% . תוספת1רכיב זה. לצורך אומדן העלות נתייחס לשלוש חלופות: 

 לעלויות התפעול.  30%. תוספת 3התפעול; 

 התוספת התקציבית הנדרשת בגין חלופות אלו. מוצגתלהלן  3טבלה ב

 )בש"ח( התוספת הנדרשת בגין הגידול בעלויות התפעול – 3טבלה 

 עלות כיום נתון
 התוספת הנדרשת

5% 10% 30% 

 1,070 357 178 3,565 עלויות חודשיות

 12,835 4,278 2,139 42,784 עלויות שנתיות למשפחתון

 46,848,305 15,616,102  7,808,051  156,161,016 עלויות תפעול כלל המשפחתונים

כי אם יוחלט על הגדלת מרכיב ההוצאות בגין תפעול המשפחתונים, תוספת העלות הנדרשת אפשר ללמוד מהטבלה 

 30%וגידול של  מיליון ש"ח 7.8-בעלויות התפעול כרוך בעלות של כ 5%קבע בהתאם לשיעור התוספת. גידול של ית

 מיליון ש"ח. 46.8-התפעוליות כרוך בעלות של כבעלויות 

לידי  מידי מנהלות המשפחתונים העברת האחריות על תפעול המעונותכאמור, חלופה אפשרית בנושא זה היא 

, אך יש ות המשפחתוניםמנהל ן שלבבית יםפועל ניםשכן המשפחתו ,תמורכבאומנם . חלופה זו יםם המפעילפיהגו

בגין רכישת מרוכזת של מוצרי  ו, כמאת עלויות התפעוללהוריד  שעשויים לגודליתרונות יש  צהבאימולבחון אם 

 .מזון וחומרי ניקוי

 העלות אומדן סיכום .3.2.3

כי יישום הצעת החוק צפוי להביא לגידול בעלויות הנדרשות להפעלת אפשר ללמוד מהנתונים שהוצגו לעיל 

ובראש בעלויות נובע מהסדרת מעמדן של מנהלות המשפחתונים כשכירות, העיקרי המשפחתונים. הגידול 

הנדרשת צפויה  המינימליתהתוספת לעיל,  2בטבלה שינוי באופן קביעת שכרן. על פי החישוב שהוצג ה ובראשונה

עדכון , אם יוחלט על על כך פרשות הסוציאליות. נוסףה, בהתאם לשיעור המיליון ש"ח 88מיליון ש"ח עד  59 להיות

כאמור, שכר הלימוד השנתי מתעדכן בכל שנה סמוך לפתיחת  הוצאות התפעול, התוספת הנדרשת תשתנה בהתאם.

עשוי להשפיע גם על עלות הצעת החוק, שכן  העדכוןשנת הלימודים, לפי משקלות קבועים שנקבעו בצו מחירים. 

 כללו בעדכון המחירים ממילא.ינוספות ימהעלויות השחלק  ייתכן

צפוי גם חיסכון תאושר לתוספת התקציבית הנדרשת בגין הצעת החוק, יש לציין כי אם הצעת החוק הקשור בכל 

ועדת  תבעקבות החלטשיתקזזו עם חלק מהתוספת הנדרשת. למשל,  אחדים,תקציבי מסוים במרכיבי הוצאה 

לרשות המיסים לסבסוד עלויות מס ערך מוסף  מיליון ש"ח 40-מ יותרהמשרד מעביר מדי שנה  ,הכספים של הכנסת

למשל, הסכום שהועבר לרשות המיסים  92אותן נדרשות מטפלות המשפחתונים לשלם בגין הגדרתן כעוסק פטור.ש

העברת מנהלות המשפחתונים למעמד של שכירות תייתר את הצורך  לכאורה 93.מילון ש"ח 43.5-כ היה 2016בשנת 

                                                 

 3, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במעונות יום ובמשפחתונים תן של מטפלותמעמדן ותנאי העסקלהרחבה ראו: ראדה חסייסי,   92
 .2014בנובמבר 

 "מתשלום לרשות המיסים בגין מימון עלות המע – 36410172, ביצוע התקציב בתקנה תקציבית דיגיטלי-בצי פיסקליוקמשרד האוצר,   93
 .2018ביולי  16: כניסה, למשפחתונים
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  14 מתוך 14 עמוד  

 

 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

אם סכום זה ההפרשות של המעסיקים יכללו גם מס שכר. וסף לרשות המיסים, בפתיחת תיק לתשלומי מס ערך מו

 10.6%–3.6%מדובר בגידול של אז יהיה יקוזז מתוספת העלות שהוצגה לעיל בגין שכר המנהלות המשפחתונים, 

  94מסך ההכנסות משכר לימוד במשפחתונים.

מנהלות המשפחתונים עשויות להיות זכאיות ל"מענק עבודה" המשולם  ,2016כמו כן, בעקבות תיקון חקיקה משנת 

, אך אין לו הן זכאיותשהמענק סכום קביעת שכר המטפלות כשכירות עשויה להשפיע על  95על ידי רשות המיסים.

, וכיצד עשוי השינוי המוצע , כולן או חלקןאם מנהלות משפחתונים אכן מקבלות מענק זהבשאלה בידינו נתונים 

 תשלומי מענק העבודה לקבוצה זו.כלל צעת החוק להשפיע על בה

יישום . כדי לאמוד את עלות תוספת העלות המזעריתבועוסק חלקי הוא כאמור, אומדן העלות שהוצג במסמך זה 

יש צורך לקבוע  ,יש לקבוע מה יהיו תנאי העסקת מנהלות המשפחתונים כשכירות. כמו כן ביתר דיוקהצעת החוק 

 אכן מספק לכיסוי העלויות.העכשווי עלויות התפעול השוטפות ואם התעריף  כיצד ימומנו

משפחתונים מוכרים יגדל, וממילא העלויות שהביקוש להפעלת ייתכן  ,תתקבלשבנדון , אם הצעת החוק על כך נוסף

, כאמור. משפחתונים נוספים תבהנחה שהמשרד יאשר פתיח ,בגין הפעלתם בעקבות השינוי המוצע יגדלו בהתאם

 הדברש הצעה זו תאושר, ייתכןאם . לפעוטותהחינוכיות  המסגרותפיקוח על ה להסדרתבימים אלו נדונה ההצעה 

יות לסבסוד ועל העלהוא ישפיע גם מפוקחים על ידי המשרד וממילא ההמשפחתונים המוכרים ו גם על מערךישפיע 

 מערך זה.

                                                 

( 2017–2016והמידע של הכנסת. נתון זה חושב בהינתן מספר הילדים במשפחתונים בשנת הלימודים תשע"ז )עיבוד של מרכז המחקר    94
מיליון ש"ח.  412.7-כ הואכי סך ההכנסות למשפחתונים  אפשר ללמוד(. מנתונים אלו 2018–2017ותעריף שכר הלימוד בשנת תשע"ח )

 מעט. הנתון בפועל שונהשלפי גילים, ולכן ייתכן התפלגות הילדים  בדברחישוב זה מבוסס על הנחות שונות 
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח ההצעה למתן האפשרות למנהלות המשפחתונים לקבל "מענק עבודה" הוצעה במסגרת   95

של חה"כ משה  ,2015–מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת(, התשע"ה –סה שלילי( )תיקון העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנ
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה חוק להגדלת  הצעתגפני ואחרים. הצעת חוק זו מוזגה עם 

  .2016במרס  14-בקריאה שלישית ב השאושר – 2016–(, התשע"ו8שלילי( )תיקון מס' 
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