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 תמצית

של מטפלות ותנאי העסקתן ועניינו מעמדן  שטה-מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת פנינה תמנו

ומידע על דרישות הכשרתן, הגדרת תפקיד המטפלות,  מוצגיםבמסמך  1.במעונות יום ובמשפחתונים

מעונות במטפלות במשפחתונים והבתנאי העסקתן של  מתמקדשכרן. יצוין כי המסמך ותנאי העסקתן 

אינם נדונים , אינם מוכריםו ,ארגונים פרטייםאנשים ומשפחתונים ומעונות יום שבאחריות  .מוכריםיום 

 במסמך זה. 

 בין הממצאים העיקריים במסמך:

 ח וקיפב מוכריםמשפחתונים  3,715-ומעונות יום  1,719 בישראל בשנת הלימודים תשע"ד פעלו

במעונות היום מטפלות המספר  הכלכלה; משרדהאגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך ב

 3,715 היה המוכריםבמשפחתונים  , ומספר המטפלות20,000–17,000בשנה זו היה המוכרים 

 . )כמספר המשפחתונים(

 40% כגון "ויצו", "נעמת" ו"אמונה"( ידי ארגונים-המוכרים מופעלים על מעונות היוםכלל מ( ,

ר והשא מתנ"סים ומרכזי קהילה ידי-עללים מופע 7%רשויות מקומיות,  ידי-עלמופעלים  28%

רשויות  ידי-עלמופעלים  םתיצמחמיותר למשפחתונים,  אשרזכיינים אחרים;  ידי-עלמופעלים 

 להפעלת משפחתונים. פרטיים אשר זכו במכרז משרד הכלכלה ים גורמ ידי-עלוהשאר  ,מקומיות

  ידי משרד -יום ובמשפחתונים הוגדרו עלהתפקידן ותחומי אחריותן של המטפלות במעונות

. ככלל, 2009הכלכלה במסמך סטנדרטים ונהלים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות משנת 

טיפול הולם לילדים, שמירה על תקשורת מכבדת עם הורי -התפקיד מוגדר כהענקת חינוך

קיום יחסי עבודה תקינים עם הצוות )במעונות( והשתתפות בפגישות הדרכה הילדים, 

 שפורסמו בנפרד. ,למשפחתונים יש נהלים נוספים ומפורטים יותר והשתלמות.

 המפעילים ומקבלות שכר חודשי גופיםה ידי-עלמטפלות במעונות היום המוכרים מועסקות ה 

 מחיריםמה ועדת ספר 2012בשנת  בחוק.וגדרים תנאים הסוציאליים המהכל שנכללים בו 

שכר  לבין השאר עבו דובר שדוח האוצר למשרד למשרד הכלכלה ו משותפתה ממשלתית

 מוכריםות יום מעונארגונים המפעילים  המכדוח זה טענו  לעבתגובה . מטפלות במעונות היוםה

הוצאות נלוות השכר הממוצע של מטפלות בפועל, בשל ובין פער בין תחשיב ועדת המחירים  שיש

 לשכר.

תנאי ללמעמדן ו כל הקשורמעלים הארגונים המפעילים מעונות יום בשבין הקשיים הנוספים 

 יםאשר מקשוהיעדר אופק קידום,  לדרישות התפקיד  יתהעסקתן של המטפלות: שכר נמוך יחס

 גבוהה.מחסור במטפלות ותחלופה  ,קליטת מטפלות איכותיותב

                                                 

גברים הממלאים את התפקידים הנדונים בו; לשם הנוחות, ומכיוון שהרוב המכריע של העוסקים להמסמך מתייחס לנשים ו 1
 נשים, נעשה שימוש בלשון נקבה.בתפקידים אלו הם 
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 הכנסתן ברוטו נקבעת סק פטור. ועבמעמד  ןהן עצמאיות, רובמטפלות במשפחתונים מוכרים ה

להוצאות השוטפות הנדרשות  משלמים שההורים לפי ההפרש בין ההכנסות משכר הלימוד

השוהה  /ילדשכר הלימוד עבור כל תינוקתעריף נגזרת מהיא לכן ולהפעלת המשפחתון, 

פלות במשפחתונים משולם מטהחלק משכר  .משרד הכלכלה מדי שנהידי -עלנקבע , שבמשפחתון

 המועברת לרשויות המקומיות ,מתווספת השתתפות הממשלה על חלק זהומתשלומי ההורים, 

 . או לזכיינים

 ועדה שהיא ועדת מחירים,  ידי-עלעבור כל ילד במשפחתון מוכר נקבע  תעריף שכר הלימוד

מפרסם מדי  משרד הכלכלההכלכלה, ומשתנה לפי גיל הילד. למשרד משותפת למשרד האוצר ו

מביאה ועדת המחירים , הכלכלה פי משרד-את שכר הלימוד לאותה שנת לימודים. על שנה

שכר הלימוד נבחן בדרך כלל מדי שנה ו בחשבון את כל העלויות הכרוכות בהפעלת מסגרות אלה,

ק. עם זאת,  ובכללם עדכוני מדד והתייקרויות שחלו במש ,ומתעדכן בהתחשב במשתנים רבים

מודל אותו מועד לא נמצא  עד עלה כי  2009שנת מהמחקר והמידע של הכנסת מרכז מסמך של ב

תבסס על העלויות ההפעלה של משפחתון, ושכר הלימוד במשפחתונים  כללבחשבון  ות בובאומש

נותר שטענות דומות, המתמקדות בשכר נטו הנמוך . תעריף היסטורי שנקבע לפני שנים רבות

 מטפלות. 2,500-מיותר , המייצג לדבריו משפחתוניםהמטפלות  גם איגוד הי המטפלות, העלביד

לתנאים  ההפרשהן בנושא תנאי העסקתן של המטפלות במשפחתונים על טענות נוספות 

באחריות המטפלות בלבד.  הםש, ביטוח , ולתשלום עבורקרן השתלמותו כגון פנסיהסוציאליים 

להפריש  להן מאפשראינו  רוב המטפלותשכרן הנמוך של  המשפחתונים מטפלות ארגוןלטענת 

 .סכומים הנדרשיםאת ה

 לעניין והנחיות תנאי סף מפורטים מסמך הסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות ב

בגדר המלצה, נראה  נחשבוהכתוב בו  ,אינו מחייב זה מסמךש; עם זאת, היות מקצועית הכשרה

אינן תמיד מיושמות בפועל, בייחוד במצב של  הנחיותהבמעונות היום, פרט במסגרות אלו, ובכי 

 מחסור במטפלות.

 רקע ונתונים כלליים .1

חודשים עד  שלושהלתינוקות מגיל  מיועדותהחינוכיות -סגרות טיפוליותמשפחתונים ומעונות יום הם מ

 קום המדינה פניחודשים(. עוד ל 48ילדים עד גיל  בהם ם )במקרים מסוימים נשאריםחודשי 36גיל 

לנשים חלשות ו יהאוכלוסיקבוצות ל טיפול בגיל הרך במטרה לסייעלמסגרות  ידי ארגוני נשים-על הוקמו

יצוין כי חוק לימוד חובה,  2.ארבעמסגרות אלה טיפלו בילדים עד גיל ב. צאת לעבודהמבקשות לה

  4מתייחס לילדים מתחת לגיל זה.ואינו  ,שלושקובע כי לימוד חובה חל על ילדים מגיל  1949,3-התש"ט

                                                 

 .2012, מרס יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-החינוך הקדםבישראל, החברתית מרכז טאוב לחקר המדיניות  2
 . 1949-חוק לימוד חובה, התש"ט 3
 ייעשה בהדרגה באמצעות צווים. 4-3גילאי  לעבחוק נקבע כי יישומו  4

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_004.htm
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עמותות או ארגונים  ,פרטייםים גורמ ידי-עלמופעלות וכאמור, חלק מהמסגרות לגיל הרך הן פרטיות 

שהאגף  ,מוכריםשאר המסגרות הן משפחתונים ומעונות יום  5המדינה.בפיקוח במגזר השלישי, ואינן 

חוק הפיקוח על המעונות, פי -על הםעלימפקח  6ומשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה למעונות יום

המסגרות  מדובר על)ועדת טרכטנברג(  דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתיביצוין כי  1965.7-התשכ"ה

"בפן המוסדי מעונות יום הם עדיין באחריות  לפיו,ו הגורם המופקד עליהן,על החינוכיות לגיל הרך ו

במקור(, עובדה המשקפת גישה מיושנת שלפיה אלה  הדגשהה, משרד הכלכלה היום) משרד התמ"ת

מעונות יום  – ידיינועדו בעיקרו של דבר לאפשר את יציאת ההורים לעבודה. מצב זה דורש שינוי יסודי ומ

שר התפתחותיים קריטיים, ועל כן הם צריכים להיות תחת האחריות של -הם כאמור מוסדות חינוכיים

 8זה צעד ראשון ותנאי הכרחי לכל המהלך". הדגש במקור(.גם כאן )החינוך 

להגדיר שתפקידה פרופ' מרים רוזנטל,  בראשות ,הוקמה במשרד הכלכלה ועדה מייעצת 2004בשנת 

ילדים השוהים במסגרות ההבטחת שלום  לשסטנדרטים להיבטים חינוכיים, בטיחותיים ובריאותיים 

ם בתחום ההכשרה של מחנכים במסגרות להגדיר סטנדרטים מקצועייולגיל הרך ולעדכנם מעת לעת, 

דוח שעניינו סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות )להלן:  זו ועדה פרסמה 2009בשנת . הלא

 9סטנדרטים להפעלת מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך.המליצה על ובו  מסמך הסטנדרטים והנהלים(

בתשובת ובאתר משרד הכלכלה נהלים עדכניים ונוספים,  מולא התפרס 2009חשוב לציין כי מאז שנת 

בנושא  הדוח האחרון שהתפרסםו, אינה פעילה עודזה צוין כי הוועדה  נושאבפנייתנו  לעמשרד הכלכלה 

   10(.2009לעיל )משנת דוח שהוזכר הוא הזה 

 ידי-עלאו מעמד של מעון המאושר  11",/ משפחתוןסמל משפחתון"קבל תמסגרת טיפול לגיל הרך כדי ש

 הכלכלה . משרדוידי-עלתקנים המוכתבים  תבשור העמידלהבטחת לעבור בדיקות  עליה ,משרד הכלכלה

פי תעריף שנקבע -העובד במסגרות אלה, ומסבסד את שכר הלימוד על אדם-כוחל המעביר הנחיות והדרכ

                                                 

. הנתונים נכונים לשנת 2013תשע"א, אוקטובר  ,משרד הכלכלה[כיום משרד התמ"ת ] דיי-למעונות ומשפחתונים המוכרים ע 5
 .  2012/2011 ,הלימודים תשע"א

לאחריות  תחוםהעבר הו 2003למשרד העבודה והרווחה. בשנת הפך  1977שבשנת  ,מעונות היום היו באחריות משרד העבודה 6
החינוך בישראל, החברתית משרד הכלכלה. מתוך: מרכז טאוב לחקר המדיניות שכיום הוא משרד התעשייה והמסחר, 

אינו  ,1965-חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה. יצוין כי 2012, מרס יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-הקדם
 משרד הכלכלה.  ידי-עלחל על מסגרות פרטיות שאינן מוכרות 

-שע"דהונחה הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, הת 2010. יצוין כי בשנת 1965-חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה 7
הצעת חוק  .והועברה לוועדה לזכויות הילד 2010ביולי  12-בקריאה ראשונה ב 18-, מטעם הממשלה, נדונה בכנסת ה2010

והועברה גם כן  ,2008בינואר  ,17-חבר הכנסת זבולון אורלב, היא נדונה בקריאה ראשונה בכנסת הבעבר ש ידומה הג
אישרה ועדת הכנסת  18-דין רציפות. בכנסת ה זו החיל על הצעת חוקהחליטה הכנסת ל 2000במרס  .לוועדה לזכויות הילד

שלישית, אך לא קודמה. לקריאה שנייה ו ההוכנה הצעת חוק לקריא מיזוגה בעקבות אישורואת מיזוג שתי ההצעות, 
קריטריונים דוגמת: הכשרת עמידה בשיותנה ב ,רישיוןלקבל לחייב מסגרות ששוהים בהן פעוטות  וצעהצעת החוק הב

בטיחות. התזונה והתברואה, וסטנדרטים מסוימים בתחומי ההמטפלת, יחס מסוים בין מספר המטפלות למספר הילדים, 
זה כי "דרוש פיקוח של הנעשה במעונות הציבוריים והפרטיים הקיימים כיום,  נושאבדוח הוועדה לשינוי חברתי צוין ב

תי, אלא גם במידה מינימלית של פיקוח תוכני. לצורך זה וכצעד ראשון יש לדאוג להעברה בטיחו-ומדובר לא רק בפן הטכני
ידית של חוק הפיקוח המונח כיום על שולחנה של הכנסת ולפיתוח יכולת פיקוח ואכיפה אפקטיביים בעקבותיו". עוד ימ

עלה, על מנת להבטיח כי ילדים ילדים ומ שבעה"על כלל המסגרות הטיפוליות ל להחיל פיקוח צוין כי הוועדה המליצה
מדוח הוועדה  המדינה". ידי-עלהנמצאים במסגרות טיפוליות מחוץ לבית שוהים במסגרות העומדות בסף האיכות שהוגדר 

 .  2011לשינוי כלכלי חברתי, ספטמבר 
ממשרד  הל; המהלך המוצע בדוח הוא העברת האחריות למסגרות א2011דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, ספטמבר  8

 הכלכלה למשרד החינוך.
סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – המסחר והתעסוקה ,משרד התעשייה 9

 .  2009פרופ' רוזנטל, ינואר  בראשות פרופ' מריםמייעצת , דוח ועדה לפעוטות
 . 2014בספטמבר  3פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  לעבה ומיכל כרמל, ממונה פדגוגית ארצית, משרד הכלכלה, תש 10
מד בקריטריונים של המשרד. ולגוף שמפעיל מסגרות לגיל הרך וע נותן משפחתון הוא אישור שמשרד הכלכלה סמל מעון/ 11

 אדם ועוד. ה-כללים בין השאר תנאי בטיחות, דרישות השכלה של כוחנקריטריונים ב

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5AA7CA24-CFC2-4EC2-B893-9E02960EF4E4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
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חלק ממסגרות  12ה ומשרד האוצר.ועדה משותפת של משרד הכלכל כאמור שהיא ,בוועדת המחירים

הנחיית תקן  פי-על ,וחלקן ביוזמת משרד השיכון ,מוכרות הוקמו ביוזמת משרד הכלכלההטיפול ה

 דיי-ליחידות דיור. חלק מהמסגרות הוקמו ע 1,600 בה מוקמותשמוסדות ציבור שחל בכל שכונה חדשה 

 13רשויות מקומיות וחלק ביוזמת הארגונים המפעילים.

 20%-מטופלים כיום במסגרות מוכרות מדובר בה 3–0 הילדים בני שיעור לעפי הנתונים הזמינים -על

בדוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )ועדת טרכטנברג( הוצגו מכלל הילדים בקבוצת הגיל הרלוונטית. 

ההערכות  פי-על ,םהמוילדים,  470,000-כ 3–0מחזור גילאי היו ב 2010: בשנת אלהההנתונים בנושא זה 

שהו  100,000-המדינה, כ ידי-עלשהו במסגרות מפוקחות ומסובסדות  100,000-שהוצגו בפני הוועדה, כ

או עם מטפלת אחרים  הבני משפחעם שהו עם הוריהם,  270,000-ח המדינה, וכוקיפבבמסגרות שאינן 

ונים מוכרים" צוין "מעונות יום ומשפחתשכותרתו  2013משנת  בפרסום של משרד הכלכלה 14בתשלום.

                 היה יותר 2012/2011בשנת הלימודים  וחצי שנים שלושחודשים עד שלושה כי מספר הילדים גילאי 

משרד הכלכלה. ברשויות  ידי-עלהתחנכו/טופלו במסגרות מוכרות ם מה 100,000-כו, 500,000-מ

בקבוצת  הילדיםכלל מ 23.9%מוכרים משפחתונים בהמקומיות היהודיות התחנכו/טופלו במעונות יום ו

 לענתונים נוספים,  15ברשויות מקומיות ערביות. 10.6%לעומת  באותן רשויות מקומיות,האמורה הגיל 

 ,קבוצת הגיל לפי לאום )אך לא לפי אופי הרשות המקומית(בשינוי בשיעור הילדים במסגרות מוכרות 

דהיינו ) 24.5% הוא היה 2011ובשנת  ,24% יהה 1990נת בשמלמדים כי שיעור הילדים במגזר היהודי 

 ,4%שיעור הילדים במסגרות מוכרות  היה 1990לעומת זאת במגזר הערבי בשנת ו ,כמעט ללא שינוי(

 16, כלומר הכפיל את עצמו.8.6% היהשיעורם  2011ובשנת 

 84,586 בהם טופלו לפי נתוני משרד הכלכלהו ,מעונות יום מוכרים 1,718בשנת הלימודים תשע"ד פעלו 

 במגזר הערבי פעלו 18.רווחה ילדי 19,000-כגם  17לפי הערכת משרד הרווחהו ,מהות עובדותיילדי א

 398החרדי פעלו במגזר ו ,מכלל מעונות היום המוכריםבלבד  0.5% יוהשמעונות מוכרים,  68 באותה שנה

מפעילי מעונות  לעמנתוני משרד הכלכלה  19.מכלל מעונות היום המוכרים 23% יוהש, עונות מוכריםמ

-עלמופעלים  7%רשויות מקומיות,  ידי-עלת היום המוכרים מופעלים וממעונ 28%יום בישראל עולה כי 

                                                 

בגיבוש בין השאר , ועוסקת 1996-יצוין כי ועדת המחירים פועלת מתוקף חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו 12
בהסדר הפעלה עם שת התעריף המרבי של מעונות היום לקביעבכל הקשור האוצר לשר והגשת המלצות לשר הכלכלה ו

 .  2011שעודכן בנובמבר  מזהמודל עדכני  בו כללנ, ו2012בנובמבר  27-משרד הכלכלה. דוח הוועדה האחרון התפרסם ב
סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  13

 .  2009פרופ' רוזנטל, ינואר  בראשות פרופ' מרים, דוח ועדה מייעצת לפעוטות
 .2011, ספטמבר דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתימ 14
, אוקטובר תשע"א –משרד התמ"ת  ידי-עלונות ומשפחתונים המוכרים מעאולשק, -ברמץ ורונית הריס-אסנת פיכטלברג 15

ילאי גמספר הילדים  2013/2013בשנת  ,נתונים עדכניים יותר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי . יצוין כי 2013
בפיקוח משרד שמהם שהו בגנים עירוניים וציבוריים )כולל גנים  84%, 574,230 היהששהו במסגרות  שנתיים עד שש שנים
בגנים פרטיים. הלשכה המרכזית  16%-ו ,משרד הרווחה(מטעם בפיקוח משרד הכלכלה ומעונות יום שהחינוך, מעונות יום 

 . 8.5לוח  ,2014 השנתון הסטטיסטי לישראל לסטטיסטיקה,
 שם.  16
פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  לערות ילד ונוער, משרד הרווחה, תשובה יארצית לגיל הרך, שורד כרמון, מפקחת  17

 ילדי רווחה במעונות יום מוכרים הוא בגדר הערכה בלבד. ל.  יצוין כי הנתון ע2014בנובמבר  2
, 2000-ת למעון יום(, התש"סחוק פעוטות בסיכון )הזכוזכאים להשמה במעון יום/משפחתון מכוח שילדי רווחה הם ילדים  18

הקבועים בחוק, יהיה זכאי למעון יום/משפחתון סמוך  םנועד להבטיח שכל פעוט הנמצא במצב סיכון, לפי הקריטריוניש
למקום מגוריו. האחריות ליישום החוק מוטלת על משרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות המחלקות לשירותים 

 חברתיים ברשויות המקומיות. 
יחידת תכנון, תקצוב ופיקוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד הכלכלה, , בקרה ותשלומים תשירלי חכמון, מרכז 19

 .2014בספטמבר  7

http://www.tamas.gov.il/NR/rdonlyres/382B00E0-6C93-4CB2-BCF4-9BEEC730CB6A/0/X12598.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st08_05.pdf
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, "אמונה" ,"ויצו", "נעמת"ארגוני נשים )כגון  ידי-עלמופעלים  40%-מתנ"סים ומרכזי קהילה וכ ידי

 20זכיינים אחרים. ידי-על(, והשאר מופעלים "נשי חרות"ו "בית יעקב", "נאות מרגלית"

 42%ם ה, מכאלה 3,715פעלו  דמשרד הכלכלה מלמדים כי בשנת תשע"נתוני , למשפחתונים מוכריםאשר 

לפי נתוני משרד הכלכלה, במגזר החרדי.  משפחתונים( 1,118) 30%-במגזר הערבי ומשפחתונים(  1,561)

                      ולפי הערכת משרד הרווחה,  21,מהות עובדותיילדי א 13,102 במשפחתונים אלובשנת תשע"ד שהו 

זכיינים  ידי-עלוהשאר  ,רשויות מקומיות ידי-עלמופעלים  משפחתוניםמה 53%-כ 22.ילדי רווחה 5,000-כ

זכיינים,  ידי-עלוהשאר  ,הרשויות ידי-עלמופעלים  משפחתוניםמה 52% יצוין כי במגזר הערבי פרטיים.

 23 זכיינים. ידי-עלוהשאר  ,רשויות ידי-עלמהמשפחתונים מופעלים  63%-במגזר החרדי כ ואילו

 מעונות יום .1.1

שנים  ארבעחודשים עד  שלושה בני וילדים מסגרות שמטופלים ומתחנכים בהן תינוקותמעונות יום הם 

תאגידים  ישו. כיום פועלים מעונות יום מוכרים בפיקוח משרד הכלכלה, לקבוצות בהתאם לגילבחלוקה 

 לעקיימים מנגנוני פיקוח עצמאיים נוסף ומ( המפעילים מעונות יום "נעמת"ו "ויצו" תדוגמגדולים )

 משרד הכלכלה.  ידי-עלשאינם מוכרים  ,מעונות יום פרטייםים פועלכמו כן  24פיקוח של משרד הכלכלה.ה

ומספר ילדי הרווחה  ,84,586 היה 2013/2014מספר הילדים לאימהות עובדות בשנת הלימודים כאמור, 

הנתונים  פי-על ,כיום 26.ילדים 55הממוצע בכל מעון יום הוא בעבר פורסם כי  19,000.25-כהוערך ב

 םימי שישהרוב מעונות היום פועלים מעון. בילדים  60-כ הואהממוצע  ,מסמך זהכתיבת שנמסרו לצורך 

יום פועלים עד המעונות חלק מ. 13:00–7:00ובימי ו' בשעות  16:00–7:00בשעות  'ה–'ע, בימים אבשבו

 27בקשת ההורים או דרישת משרד הכלכלה. פי-על ,17:00השעה 

  28:משרד הכלכלה תעיפי קב-עלמספר הילדים המקסימלי בכל קבוצת גיל במעון יום פירוט להלן 

 15מקסימלי הוא הילדים המספר  – חודשים 15–6 איגיל – תינוקותקבוצת ב .                                    

 . 6:1 יחס מטפל/ילד הוא ה

                                                 

יחידת תכנון, תקצוב ופיקוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד הכלכלה, , בקרה ותשלומים תשירלי חכמון, מרכז 20
 .2014בספטמבר  7

 שם. 21
פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  לערות ילד ונוער, משרד הרווחה, תשובה יורד כרמון, מפקחת ארצית לגיל הרך, ש 22

 ילדי רווחה במשפחתונים מוכרים הוא בגדר הערכה בלבד. ל. יצוין כי הנתון ע2014בנובמבר  2
יחידת תכנון, תקצוב ופיקוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד הכלכלה,  ,בקרה ותשלומים תשירלי חכמון, מרכז 23

 ירושלים. -משפחתונים במזרח 20כללים ננתונים על משפחתונים במגזר הערבי ב כי . יצוין2014בספטמבר  7

ים, במחוז חיפה משפחתונים מוכר 1,229במחוז ירושלים פועלים  ,הכלכלה פי נתוני משרד-לחלוקה לפי מחוזות, עלאשר 
 .451שבע -ובמחוז באר 839אביב -במחוז תל ,1,196

 .2012, מרס יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-החינוך הקדםבישראל, החברתית מרכז טאוב לחקר המדיניות  24
 נהלית ומחלקה פדגוגית. ימחלקה מובו יש מערך פיקוח  "ויצושל "יצוין כי למעונות יום 

פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  לעילד ונוער, משרד הרווחה, תשובה  שירותורד כרמון, מפקחת ארצית לגיל הרך,  25
 . 2014בנובמבר  2

 .  2012, מרס יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-החינוך הקדםבישראל, החברתית מרכז טאוב לחקר המדיניות  26
 , 2013-2014הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים תשע"ד נות יום ומשפחתונים, האגף למעו – משרד הכלכלה 27
 לימודים תשע"א. ה, שנת במעונות יום אדם-כוחתפוסה ותקן משרד הכלכלה,  28

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/258BCB61-6672-4E0A-BE70-7FD242D0EB4C/0/hoveret5774.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7D31C595-CCDC-4004-8388-B7A5DDC6A878.htm
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 22מקסימלי הוא הילדים המספר   – חודשים 24עד  16 איגיל – פעוטות צעיריםקבוצת ב.        

 .9:1יחס מטפל/ילד הוא ה

 27מקסימלי הוא הילדים המספר  חודשים 36–25 איגיל ילדים קבוצתב.                                   

 .11:1יחס מטפל/ילד הוא ה

 35מקסימלי הוא הילדים השנים מספר  4–3 איקבוצת ילדים גילב.                                                  

  35:2.29 הוא ילד/יחס מבוגרה

 קריטריונים לפתיחת מעון

משרד שת בעמידה בסטנדרטים ומותנממשרד הכלכלה פתיחת מעון יום מוכר וקבלת "סמל מעון" 

בטיחות המבנה וסביבת הילדים, תזונה מתאימה, ארגון סביבת הגן, סטנדרטים ל בהםו ,קובע הכלכלה

הכשרת המטפלות ועוד. יצוין כי משרד הכלכלה חותם על הסכם הפעלה עם ארגונים שמפעילים מעונות 

 יום מוכרים. 

 30 יום:מעון ב האדם-כוח

 בקרה על ול הדרכתו השוטפתל ,ניהול הצוותכן לו ,מעון: אחראית לכלל הפעילותהת מנהל

  ;בריאות ועודלבטיחות, לתחזוקה, לכספים, הניהול לניהול הקשר עם ההורים, לתפקודו, 

  ייעוץ למחנכות לו שבאחריותה בכיתהמחנכת מובילה: אחראית בין היתר לתכנון הפעילויות

  ;אחרות

  כיתות הגן, עובדת בתיאום עם שאר חברי הצוות ושותפה בעיצוב המדיניות גננת: מנהלת את

  ;החינוכית

 /וצג בפרק הבאת: מהות תפקידה מטפלת מחנכת;  

  עם ילדים עם צרכים מיוחדיםבמעון סייעת שילוב: עובדת; 

   .טבחית 

משרד הכלכלה ונקבע לפי שני תעריפים: תעריף  ידי-עלמוכרים מסובסד יום השכר הלימוד במעונות ה

כל ילד ל. דרגת ההנחה חודשים 15מעל  גילוש למי, חודשים, ותעריף ילד 15שטרם מלאו לו למי תינוק, 

מלא לילד  חודשעבור לימוד  שכרבהתאם לחישוב ההכנסה לנפש במשפחה.  ,ת במשרד הכלכלהנקבע

                                                 

מרבית  ...כיתות ארבעצוין כי "אף שעדיין קיימים מעונות יום בעלי  2012בדוח ועדת המחירים של משרד הכלכלה משנת  29
 . "כיתות פעוטות בגילים שונים שתימעונות היום מופעלים כיום ללא כיתת גן, קרי עם כיתת תינוקות אחת ו

סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה 30
 .  2009רוזנטל, ינואר  מרים פרופ' בראשות פרופ' מרים, דוח ועדה מייעצת לפעוטות

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf


 
   

 26 מתוך 7 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 היהשנה  אותהחודש מלא לתינוק בעבור  מודילושכר ש"ח,  1,730 היה 2014/2013לשנת הלימודים 

  31ש"ח. 2,273

 משפחתונים .1.2

פי -לעחודשים הפועלת  36–3 איילדים גיל חמישהחינוכית לקבוצה של -מסגרת טיפוליתמשפחתון הוא 

-על יםמופעלהמשפחתונים מחצית יותר משרד הכלכלה מלמדים כי נתוני מ ,. כאמוררוב בבית המטפלת

ו במכרז משרד הכלכלה להפעלת משפחתונים כפרטיים שזים גורמ ידי-עלוהשאר  ,רשויות מקומיות ידי

בשנת כאמור,  33.במשפחתונים המוכרים מטופלים ילדי אימהות עובדות וילדי רווחה 32מוכרים.

  34.ילדי רווחה 5,000-וכאימהות עובדות  ילדי 13,102 מוכרים הלימודים תשע"ד טופלו במשפחתונים

ם אשר הופנו לדיישני ם בהילדים,  חמישההלי משרד הכלכלה קובעים כי בכל משפחתון ישובצו ונ

 המשפחתונים המוכריםילדים לכל היותר עד גיל שנה.  שניבאמצעות הלשכה לשירותים חברתיים, ו

ולפי משרד , שהיא עובדת הרשות המקומית רכזת ידי-עלמנוהלים באשכולות  ברשויות המקומיות

 הילדים הרכזת אחראית לרישום 35.אצל הזכיינים הפרטייםקיים גם  של רכזתפקיד דומה תהכלכלה 

התקשרות וכן לחינוכית שוטפת, -בקרה טיפוליתלהדרכה ול ,ניהול שוטףלם במשפחתונים, צשיבולו

וכספית על המשפחתונים  נהליתיבין מנהלת המשפחתון ובקרה מוחוזית בין הרשות המקומית 

שעובדת  ,רכזת המשפחתונים לענוסף  36בקשר ישיר עם משרד הכלכלה. עומדתשבאחריותה. הרכזת גם 

שעיקר תפקידה  ,מקומית היגוי ועדתגם  בתחום משרד הכלכלה, פועלתעל ו ,באופן שוטף עם המטפלות

בדיקה שוטפת של פעילות המשפחתונים, המלצה על פתיחת משפחתון או סגירתו, מעקב ובדיקה 

ממונה חברים ועדת ההיגוי בועבודה, ועוד. בך ילהמש כשירה ינהמטפלת אקרים שעולה חשש שבמ

רד , מפקח/ת השירות לילד ונוער במשהכלכלה במשרד מחוזית של האגף למעונות יום ומשפחתונים

  תנציג/ ,ישוב, מנחה מקצועי מטעם הרשות המקומיתיהרווחה, מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים ב

פתיחת משפחתון  37ישוב מטעם הרשות המקומית.יהתחנה לבריאות המשפחה, ורכז/ת הפועל/ת ב

של  ואישור אגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה לאחר בדיקהמ סמל משפחתוןמותנית בקבלת 

 ועדת ההיגוי. 

וביום ו' בשעות  16:00–7:00ה' בשעות –ע, בימים א'ם בשבוהמשפחתונים פועלים שישה ימיככלל, 

או  16:30–7:00ה' בשעות –א'בימים ע, ם בשבו. חלק מהמשפחתונים פועלים חמישה ימי12:00–7:00

                                                 

 . 2013ספטמבר  ,נות יום לשנה"ל תשע"דטבלת שכר לימוד במעומשרד הכלכלה,  31
יחידת תכנון, תקצוב ופיקוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד הכלכלה, , בקרה ותשלומים תשירלי חכמון, מרכז 32

 .2014בספטמבר  7
 .2012מרס , יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-החינוך הקדםבישראל,  החברתית מרכז טאוב לחקר המדיניות 33
מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית, משרד הרווחה, ילד ונוער שירות, מפקחת ארצית לגיל הרךורד כרמון,  34

 2014בנובמבר  2
והוא דומה בהגדרתו  ,משפחתוניםהבין מפעילי מערך ותפקידה של הרכזת מוגדר בחוזים שנחתמים בין משרד הכלכלה  35

 תפקיד הרכזת ברשויות המקומיות. ו לשב אחריותהובתחומי 
משרד , תשע"א –משרד התמ"ת  דיי-למעונות ומשפחתונים המוכרים ע, ורונית הריס אולשקאסנת פיכטלברג ברמץ  36

 . 2013אוקטובר  ,הכלכלה
אוגדן נהלים האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  –( משרד הכלכלה)היום המסחר והתעסוקה  ,משרד התעשייה 37

 . 2007, יולי להפעלת משפחתונים

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/324C4508-9DE8-486F-826C-F1BA36966601.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/382B00E0-6C93-4CB2-BCF4-9BEEC730CB6A/0/X12598.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2FCC3218-3832-4AC8-82F4-E0E082403FE0/0/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2FCC3218-3832-4AC8-82F4-E0E082403FE0/0/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2FCC3218-3832-4AC8-82F4-E0E082403FE0/0/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
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 תעריפיםהאת מדי שנה מפרסם משפחתונים, משרד הכלכלה ב הלימודשכר אשר  17:00.38–7:30בשעות 

גיל כאמור,  , משרד הכלכלההגדרות  לפי גילה פי-על , הנקבעיםבמשפחתוניםוילדים עבור תינוקות 

האחרונה שהתפרסמה  הלימוד שכרטבלת  פי-עלחודשים.  15מעל הוא ילד גיל חודשים ו 15–0הוא  תינוק

החודשית  המלא החודשי הלימודשכר  ,2014/2013לשנת הלימודים  ,משרד הכלכלה האינטרנט של באתר

יצוין  39ש"ח. 1,784 הוא לתינוקשכר הלימוד המלא החודשי ו ,ש"ח 1,714 הואלילד במשפחתון  המלאה

תעריפי שכר הלימוד   נושאב 2009שנת מ מרכז המחקר והמידע של הכנסתל מסמך שלפי כי 

מודל  לא נמצא מסמך אותו מועד כתיבתב  ,במשפחתונים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שפחתונים מתבסס על תעריף שכר הלימוד במההפעלה של משפחתון, כך שבחשבון עלויות  בו ותבאומש

עדכון שנקבע לשכר הלימוד במעונות יום, בניכוי מרכיבים כפוף לוהוא  ,שנקבע לפני שנים רבותלא עדכני 

תעריף שכר הלימוד במשפחתונים משפיע זה כי נושא חשוב לציין ב 40.שאינם רלוונטיים למשפחתונים

 .3.3ב בפרק ירחננושא זה במטפלות. העל שכר  ותישיר

פעמים בדיוני ועדות  המכמה וככי נושא המטפלות במסגרות לגיל הרך עלה  לפני סיום פרק זה נציין

 תנאי העסקת  לעת המטפלות במשפחתונים ופחות תנאי העסק לענסבו אלה הדיונים פי רוב ה-עלכנסת. ה

מקבלות את שכרן ואת התנאים והמטפלות במעונות יום הן שכירות שהמטפלות במעונות יום, היות 

צריכות להפריש והן עצמאיות  מטפלות במשפחתוניםואילו ה ,הסוציאליים מהגופים שמעסיקים אותן

ם כגון הכשרת נושא מרכזי זה עלו בדיונים נושאי לענוסף  .תנאים סוציאלייםכספים להבטחת לעצמן 

 בפרקים הרלוונטיים. המסמך המטפלות, המטפלות בחברה הערבית ועוד. נושאים אלה יוצגו בהמשך 

כל אחת יום, הן מבחינת מספר הילדים השוהים בההמשפחתונים למעונות אופי העבודה בין שוני רב ב שי

עבודת ין הבחנה בנדרשת וואופי הפיקוח,  , דרישות התפקידהאדם-כוחוהן מבחינת ות שתי המסגרמ

ק בתנאי עבודת וראשון יעסחלק הה :יםשנילהמסמך המשך יחולק  לפיכךהמטפלות בשתי המסגרות. 

 המטפלות במעונות יום מוכרים, והשני בתנאי עבודת המטפלות במשפחתונים.  

 יום מטפלות במעונותהאחריותן ותנאי העסקתן של תפקידן,  .2

אחראית מצד אחד היא  , ובהתאם לכךמטפלת-שרד הכלכלה מחנכתמ ידי-עלמטפלת במעון יום מוגדרת 

היא  הכלכלה, משרד פי-על ,מטפלת-לטיפול הפיזי בילדים. מחנכתומצד שני  להעברת תכנים פדגוגיים

או במכללה להוראה כגננת מוסמכת או  הכלכלהכניות ההכשרה של משרד ו"עובדת שהוסמכה בת

  41היותם יילודים ועד גיל שלוש שנים".אז במוסד אקדמי אחר לעסוק בחינוך לטיפול בילדים מ

                 מטפלות  20,000-ל 17,000בין היו בישראל  2014/2013בשנת הלימודים  ,משרד הכלכלהנתוני פי -על

ארגונים כגון "ויצו  ידי-עלמעונות היום מופעלים כלל מ 40%כאמור,  42.מעונות יום מוכרים 1,718-ב

                                                 

 .2012, מרס יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-החינוך הקדםבישראל, החברתית מרכז טאוב לחקר המדיניות  38
 .2014ביוני  7 :כניסה , תאריךטבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"דמשרד הכלכלה,  39
 –תעריפי שכר הלימוד במשפחתונים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  40

 .2009באוקטובר  20כתב אליעזר שוורץ,  תיאור וניתוח,
סטנדרטים להפעלת אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – משרד הכלכלה[היום המסחר והתעסוקה ] ,משרד התעשייה 41

 .  2009רוזנטל, ינואר  מרים רופ'פ בראשות פרופ' מרים, דוח ועדה מייעצת מסגרות חינוכיות לפעוטות
תשובה על משרד הכלכלה, נורית טננבוים, מנהלת תחום בכיר תכנון תקצוב ופיתוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים,  42

 . 2014באוגוסט  13מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  פניית

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/919D363B-726F-4FA3-80A3-6FCFD8A9E800.htm
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02132.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02132.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
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הסכמי  פי-עלמטפלות המבססים את תנאי העסקת הועוד,  "אמונה", "נעמת"(, "ויצו"העולמית" )להלן: 

רשויות מקומיות,  ידי-עלמעונות היום מופעלים כלל מ 28%עבודה אשר נחתמו לאורך השנים. 

על חוקת העבודה  יםמבוססרשות, כלומר תנאי העסקתן הגדרות עובדות המטפלות במעונות אלה מוו

תנאי עבודה  –"מדריכות טיפוליות מוסמכות ו כותרתשלעובדי הרשויות המקומיות ועל הסכם קיבוצי 

 ידי-עלמופעלים מכלל מעונות היום המוכרים  7% 43כולל גם מטפלות במעונות יום מוכרים.והוא  ,ושכר"

מבוססים על חוקת המטפלות במעונות אלה  תנאי העסקתומרכזים קהילתיים והחברה למתנ"סים, 

מוכרים, היום המטפלות במעונות האין אחידות בתנאי העסקת שהעבודה לעובדי מתנ"סים. היות 

של  ההעסקהעל חוקות עבודה, יוצגו בפרק זה תנאי חלקם שחלקם מבוססים על הסכמי עבודה ו

 32% פעיליםמ)ה"ויצו", "נעמת" ו "אמונה" ובשלושה ארגונים מרכזיים:  ות המקומיותת ברשויומטפל

  מהם 11% פעילהמ "ויצו"מכלל מעונות היום המוכרים,  13% פעילה"נעמת" מ: מכלל מעונות היום

מטפלות במעונות ההגדרת תפקידן, אחריותן ותנאי העסקתן של על . להלן מידע (8% פעילהו"אמונה" מ

 מוכרים. היום ה

 המוכריםיום ההגדרת תפקידן של המטפלות במעונות  .2.1

 מך הסטנדרטים והנהליםבמס ואחריותן של מטפלות במעונות יום מוכרים הוגדרתחומי מהות תפקידן ו

 : הי. להלן עיקרמשרד הכלכלהשל 

 טיפול הולם לילדיםו חינוך מתן; 

  על תקשורת הולמת עם הורי הילדים שמירה; 

  על אקלים רגשי חיובי צוות ושמירהעם ה עבודה תקינים פיתוח יחסי; 

  .השתתפות בפגישות הדרכה והשתלמות   

 הגדרות של תחומי האחריות שי הכלכלה משרד ידי-עלאחריותה של המטפלת תחום הגדרת  לענוסף 

מכלל מעונות היום המוכרים,  11% פעילה כאמורהמ, "ויצומ". ארגונים המפעיליםל םג בתפקיד זה

דאגה בילד ולטיפול היגייני למטפלת אחראית לשמירת ביטחונו הפיזי של הילד, -כי המחנכתסר נמ

יצירת קשר אינטימי להקניית הרגלים לתפקוד עצמאי, לשינה ולהאכלה, לטיפול פיזי ווכן ללבריאותו, 

שימוש בה לארגון הסביבה החינוכית על כל מרכיביה ול, שלו המאפשר לילד לפתח את תחושת העצמי

 44מבחינה מוטורית, שכלית, רגשית וחברתית. ותאופטימליה והתפתחותילד ולהת תורם לגדילשבאופן 

מורכב משני תפקידים  ולבייום בכל ש ןתפקיד המטפלת במעו הלפיתשובה דומה התקבלה מ"אמונה", ו

  45חינוכי וטיפול פיזי בילדים. : תפקידעיקריים

                                                 

 22מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  פנייתתשובה על מרכז השלטון המקומי, בממונה על תנאי שירות החגית מגן,  43
 . 2014באוקטובר 

 .2014ביולי  21מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פנייתד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך ב"ויצו",  44
 . 2014בספטמבר  2מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פנייתמאיה וזנה, מנהלת אגף הגיל הרך ב"אמונה",  45
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ומהות מספר המטפלות  .ן יום מחולקות לכיתות לפי גילקבוצות התינוקות והפעוטות במעו ,כאמור

. יצוין כי ת גילבשל הצרכים השונים של כל קבוצ ,בקבוצות הגיל השונות עשויים להיות שוניםעבודתן 

ין אחריותה של המטפלת לא נמצאה הבחנה בותחומי הגדרת תפקידה דבר הלי משרד הכלכלה בובנ

בנושא  פנייתנו לע "ויצו". גם בתשובת מטפלת ותחומי אחריותהה תפקידמבחינת  ת הגיל השונותוקבוצ

במסגרת תפקידה " הילדים במעון, אךקבוצת הגיל של לפי צוין כי אין שוני בהגדרת תפקיד המטפלת זה 

ולכן באופן טבעי קבוצת הגיל היא זו שתקבע  ,יום מותאם התפתחותית-היא אחראית לארגון סדר

גם בתשובת "אמונה" צוין כי תפקיד המטפלת  46היום ומגוון הפעילויות".-ותשפיע על היבטים כמו סדר

  47גיל הילדים.הנובעים מיום משתנה לפי הצרכים הפיזיים ההתפתחותיים  ןבמעו

 תנאי קבלה של מטפלות במעונות יום  .2.2

 12בע כי תנאי הקבלה של מטפלות במעונות יום הם וקהכלכלה  של משרדמסמך הסטנדרטים והנהלים 

 48תוך חמש שנים.ב 2של המשרד וסיום קורס מטפלות סוג  1מטפלות סוג -שנות לימוד, קורס מחנכות

זה צוין כי "מסמך ועדת הסטנדרטים מהווה מסמך מנחה  נושאבפנייתנו  להכלכלה ע בתשובת משרד

כי  בתשובה . עוד צוין"ופי-עלאך אינו מחייב את מפעילי המעונות המוכרים לפעול  ,ובגדר המלצה

 משרדבין מפעילי מעונות היום לבין הסכם שנחתם בנחיות ההפי -עלמפעילי מעונות היום פועלים "

מטפלת -כי "תנאי הסף למחנכתעוד צוין לקביעת מעון יום מוכר  כלכלה כללי משרד פי-על, וכן הכלכלה

 אדם-כוחמטעם האגף להכשרה ופיתוח  1מטפלת במעונות יום סוג -עודת גמר בקורס מחנכתהוא ת

מטפלת במעון יום הוא תעודת גמר -פנייתנו צוין כי התנאי לשילוב מחנכת לעבתשובת "ויצו"  49במשרד".

מטפלות במעונות -עם זאת, בגלל מחסור במחנכותו, הכלכלה של משרד 1של קורס מטפלת מוסמכת סוג 

ת המשך העסקתן ואז היא מתנה א ,מטפלות ללא סיווג מקצועי-לקלוט גם מחנכות ת"ויצו" נאלצ ,יוםה

   50קורס הכנה למבחנים לצורך קבלת תעודת סיווג מקצועי. בלימוד

 דה, ימי חופשה וימי מחלה ושעות עב .2.3

של מוכרים היום הבמעונות במשרה מלאה מחלה של מטפלות החופשה וימי השעות העבודה, ימי 

  נקבעו בהסכמי עבודה. "אמונהו" "ויצו", "נעמת"

שעות  42.5-ב םהעבודה של מטפלת במשרה מלאה מסתכ היקף 51"אמונה"ו "נעמת", "ויצו"במעונות 

מחולקים יום הבמעונות  חופשההימי  שעות שבועיות. 40תעבוד שמונה לילד עד גיל  םא .יותשבוע

 כדלקמן:

 

                                                 

 . 2014ביולי  21מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פנייתד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך ב"ויצו",  46
 . 2014בספטמבר  2מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פנייתמאיה וזנה, מנהלת אגף הגיל הרך ב"אמונה",  47
סטנדרטים להפעלת אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – הכלכלה[משרד היום משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ] 48

 .  2009רוזנטל, ינואר  מרים פרופ' בראשות פרופ' מרים, דוח ועדה מייעצת מסגרות חינוכיות לפעוטות
מרכז המחקר והמידע של  תשובה על פנייתמשרד הכלכלה, , גף בכיר למעונות יום ומשפחתוניםמלי שטריגלר, מנהלת א 49

 . 2014ביולי  22הכנסת, 
באוגוסט  7פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  לע ההעולמית, תשוב "ויצו"ד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך ב 50

2014. 
 31מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית, "נעמת"ברכה פורת, מנהלת המחלקה למשאבי אנוש בעו"ד  .שם 51

 2מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית. מאיה וזנה, מנהלת אגף הגיל הרך ב"אמונה", 2014באוגוסט 
 .2014בספטמבר 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
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 ;עבודה בשנהימי  עשרה – הבשנה הראשונה לעבוד .א

 ;ימי עבודה בשנה 16 – המהשנה השנייה לעבוד .ב

 ימי עבודה בשנה.  23 – המהשנה החמישית לעבוד .ג

יעמדו לזכותו שני ימי מחלה  ,ימים בשבוע חמישהשעובד  מיכי בהסכמים נקבע  ,לימי מחלה אשר

 תחילת עבודתו. יום ימי מחלה בשנה, מ 25מצטברים בחודש, עד מכסה של 

 

מטפלת במשרה מלאה נקבע בחוקת העבודה  לשהעבודה היקף  רשויות מקומיות שבבעלותבמעונות 

שעות  40-מסתכמת ב שמונהמשרת אם לילד עד גיל  52.שעות שבועיות 42.5-בם לעובדי הרשויות ומסתכ

"מדריכות טיפוליות  ,ברשויות המקומיותהמחייב  ייצוין כי במסגרת ההסכם הקיבוצ .שבועיות

נקבע כי "ימי  מטפלות במעונות יום מוכרים,כלפי גם  ייבאשר מח ,תנאי עבודה ושכר" –מוסמכות 

פסח וחודש אוגוסט  ועדהמל סוכות, חו ועדהמל במערכת החינוך, כדלקמן: חו פרהס-יתהחופשות של ב

במעונות שלא במגזר היהודי למטפלות המועסקות  אשרו ימי חופשתן השנתית של המדריכות". ייה ,כולו

  53יהיו זכאיות לימי חופשה בימי החג לפי העדה שלהן.נקבע כי הן 

              בע כי מטפלת שעובדת יותר ו: מסמך הסטנדרטים והנהלים של משרד הכלכלה קהפסקה במשך היום

דקות  30ות )דקות לפח 15שעות ביום ישירות עם קבוצת ילדים זכאית להפסקת מנוחה בשכר בת  ארבעמ

במעונות "ויצו" נושא זה נקבע בהסכם קיבוצי שנחתם עם  54בקרבת ילדים. אינההיא ביום עבודה(, שבה 

"מנהלת המעון ו/או המפקחת  לפיואשר  ,הסתדרות המעו"ף(היום ) 1996הסתדרות הפקידים בשנת 

 חצישעות ומעלה להפסקה בת  ששת יום עבודה של יכנוהמינהלית רשאית להוציא עובדת המועסקת בת

  55רכי העבודה ותפעול המעון".וההנהלה בהתאם לצ ידי-עלשעה ביום, למנוחה וסעודה, במועד שייקבע 

  

                                                 

 .27 סעיף  ,ח פרק ,המקומיות הרשויות לעובדי העבודה חוקת 52
 . 1991במרס  3-נחתם ב ,תנאי עבודה ושכר, הסכם עבודה –מדריכות טיפוליות מוסמכות , המקומי השלטון מרכז 53
סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – המסחר והתעסוקה ,משרד התעשייה 54

 .  2009רוזנטל, ינואר  בראשות פרופ' מרים, דוח ועדה מייעצת לפעוטות
עובדי המינהל  ,הסתדרות הפקידיםובין  ,הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ",ויצו", שנחתם בין 960041מס'  קיבוצי הסכם 55

 . 1996בינואר  28יום ב ",ויצו"והשירות וארגון עובדי 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf


 
   

 26 מתוך 12 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 מטפלות במעונות יוםהשכר  .2.4

הארגונים המפעילים את מוכרים מועסקות כשכירות ומקבלות את שכרן ממטפלות במעונות יום 

חוק העסקה עם משרד הכלכלה ומחויבים לעמוד בדרישות  . ארגונים אלה חותמים על הסכםהמעונות

 בכל הקשור לתשלום שכר מינימום לעובדים. גם  1967,56-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

שהיא ועדה משותפת של משרד  ,ועדת המחירים ידי-עלנקבעו  ומרכיביו שכר המטפלות במעונות יום

המלצות סופיות של ועדת המחירים " ,2012בשנת  שפרסמה ועדה זו דוחבהאוצר ומשרד הכלכלה. 

מטפלות היום ומודל לחישוב שכר המודל לעדכון תעריף מעונות  ונכלל ,"לעניין תעריף מעונות היום

 ושאר צוות העובדים במעונות היום המוכרים. 

ומטפלת מטפלת אחראית, או  ,1המטפלות לשתי קטגוריות: מטפלת סיווג  ולקודוח ועדת המחירים חב

 ועדת המחירים. לפי מטפלות משני הסוגיםה שכר שלהמרכיבי  פירוטמטפלת מוסמכת. להלן או  ,2סיווג 

 57ת המחיריםדועמודל  פי-עליום המטפלות במעונות השכר מרכיבי 

 1מטפלת סיווג  
 )אחראית(

 2מטפלת סיווג 
 )מוסמכת(

 6,547 5,899 *2011נובמבר  –שכר ברוטו מקובע 

לאחר הצמדה  –עדכני לעובד שכר ברוטו 
למדד השכר החודשי למשרת שכיר 

 בשירותים הציבוריים

6,129 6,802 

לשכר  4%תוספת שכר ייחודית בשיעור 
 ם במעון יוםיעובדה

236 262 

 7,064 6,365 2012מדצמבר  –שכר ברוטו עדכני לעובד 

 תנאים הפרשות מעביד להוצאות
ביטוח לאומי, נסיעות,  ובהןסוציאליים, 

 טלפון, ביגוד וקרן השתלמות 

2,068 2,295 

 9,359 8,433 עלות מעסיק  –שכר ברוטו 

 ועדת המחירים. ידי-על 2011מודל שנקבע בשנת  *         

                       – גם דמי ביטוח לאומי מיםתנאים סוציאליים של המעסיק מגולל כי בהפרשת הוצאותחשוב לציין 

, השלמה 10% – , הפרשות פנסיוניות )הפרשות מעביד ופיצויי פיטורים(7.5% – מס שכרוכן , 4.16%-ב

  58.7.5% – וקרן השתלמות ,3.33% – לפיצויי פיטורים

  

                                                 

 ב(.2, )סעיף 1967-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 56
 צות ועדת המחירים המשותפת של משרד הכלכלה ומשרד הכלכלה.המל עלהטבלה מבוססת  57
בדוח האמור נטען כי "נשמעו עדויות על גופים מפעילים שאינם מפרישים כלל לעובדיהם בגין קרן השתלמות ועל גופים  58

ל מפעילים שמפרישים לעובדיהם קרן השתלמות במתווה הדרגתי בהתאם לוותק, כאשר בשנה הראשונה אין הפרשות כל
המלצות סופיות של ועדת המחירים מתוך:  ."7.5%של המעסיק לקרן השתלמות ובמתווה הדרגתי ההפרשה מגיעה עד 

 .2012בנובמבר  27האוצר, משרד , דוח משותף של משרד הכלכלה ו2012לעניין תעריף מעונות היום, 

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_046.htm
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 מודל שכר המטפלות תגובות מפעילי מעונות יום מוכרים על

. מפעילי עליוועדת המחירים העבירה את המודל שהוצג לעיל לידיעת הציבור במטרה לקבל הערות 

, וחברת המתנ"סים גיבשו "נאות מרגלית", "נשות חרות", "אמונה", "ויצו", "נעמת, "מעונות היום

ניתוח הצעת הארגונים לעומת הצעת  –"קביעת תעריף למעונות יום  וכותרתשמסמך הערות משותף 

חשוב לציין כי הארגונים  59יום.המודל השכר למטפלות במעונות בבין היתר עסק אשר  ,משלה"המ

 ,האמור במסמךאולם כפי שצוין  60,שהוזכרו לעיל חתומים על הסכמים קיבוציים עם ההסתדרות

מדובר בהסכמים קיבוציים ידועים ובעבודה מאורגנת שלא מאפשרת הפרשי שכר משמעותיים בין "

מחייבים את כל הן עוד צוין כי תקני המטפלות ושעות העבודה השבועיות של השונים".הארגונים 

 80%-כהוא השכר הנהוג בארגונים שהוזכרו לעיל וכן כי  בדיוק, הארגונים לעמוד באותם סטנדרטים

דוח האמור, לפי המטפלות במעונות יום מוכרים הוצג שכר מלהלן בטבלה ש 61מסך ההוצאות של הארגון.

ש"ח  4,300-מינימום להלאחר עדכון שכר  ,2012לנובמבר  נכונים בטבלהשהשכר נתוני כי  יצויןו

  62חודש.ב

 63ילים מעונות יום מוכריםעפבארגונים הממבנה שכר המטפלות 

 2מטפלת סיווג  1מטפלת סיווג  

 7,053 6,493 שכר ברוטו

 3,290 3,028 נלוות הוצאות

 10,343 9,521 עלות השכר למעסיק 

הדוח האמור התייחס להבדלים בין מודל השכר בדוח ועדת המחירים לבין העלות הריאלית, ואף ציין כי 

הארגונים,  מסמך פי-עלמזה שקבעה הוועדה.  5.8%עלות השכר הממוצע למטפלת במעונות יום גבוהה ב 

רגונים ש"ח בא 7,106לעומת  ,ש"ח 6,715 הואועדת המחירים של מודל הפי לשכר ממוצע של מטפלת 

צג פער בין ומ מסמך הארגוניםבלהוצאות נלוות לשכר, אשר . ש"ח 392המפעילים מעונות יום, הפרש של 

 מטפלות במעונות יום בפועל. להלן תוצג טבלה בעניין זה. השכר בין תחשיב הוועדה ל

 

                                                 

, מסמך הארגונים לעומת הצעת הממשלהפרויקטים לתועלת המשק והחברה, ניתוח הצעת ומאיר אמיר,  ם אריאבויר 59
 .2012דוח ועדת המחירים המשותפת של משרד האוצר ומשרד הכלכלה, נובמבר  לעהערות 

 על הסכמי שכר עם הסתדרות הפקידים. ותחתומ ו"אמונה" "נעמת" ;"ויצו" חתומה על הסכמי שכר עם הסתדרות המעו"ף 60
, מסמך והחברה, ניתוח הצעת הארגונים לעומת הצעת הממשלה פרויקטים לתועלת המשקם אריאב ומאיר אמיר, ורי 61

 .2012דוח ועדת המחירים המשותפת של משרד האוצר ומשרד הכלכלה, נובמבר  לעהערות 
ובמסגרת הסכמי שכר במגזר הציבורי  2010צוין כי בסוף שנת בנושא  2010שנת מבמסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת  62

ש"ח לשכר כלל העובדים במגזר הציבורי. בבירור שנערך במסמך האמור עלה כי  2,000סך ב פעמית-חד תוספתהוחלט על 
 םלא ניתנה, אך נחתתוספת זו לו ב"ויצו" איוש"ח,  2,000 ךפעמית בס-"אמונה" ניתנה למטפלות תוספת חדבב"נעמת" ו

מרכז המחקר והמידע של מתוך:  אמורה.פעמית ה-חדהסכם שכר חדש שלדידם מיטיב עם המטפלות יותר מהתוספת ה
 28לוטן ואליעזר שוורץ, -אורלי אלמגור וכתב, העלאת שכר הלימוד במעונות היום שבפיקוח משרד התמ"תהכנסת, 

 .2010בפברואר 

מטפלות הבגין גילום עלייה בשכר  ,3.21%-מעונות היום ב הלימוד שכר את  לעדכןהמליצה ועדת המחירים  2012בדצמבר  
 מתוך:. 2012עדכון נכנס לתוקף בדצמבר ה .יום במסגרת הסכמי שכר במגזר הציבורי ועלייה במדדי המחיריםהבמעונות 

, מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, נשים 1.12.2012עדכון תעריפי מעונות יום ומשפחתונים מיום משרד הכלכלה, 
 .2014באוקטובר  29עובדות, תאריך כניסה: 

 שם. 63

 

http://www.news1.co.il/uploadFiles/581707179546357.doc
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 ההוצאות הנלוות בשכר המטפלות בין ועדת המחירים לארגוניםמרכיב השוואת 

 ארגונים ועדת המחירים 

 15.33% 13.33% קרן פנסיה

 2% - מטמון*

 7.50% 7.50% קרן השתלמות

 7.50% 7.50% מס שכר

 4.16% 4.16% ביטוח לאומי

 9% - היעדרויות בתשלום

 1.2% - איגוד מקצועי

 46.64% 32.49% נלוותהוצאות  ולהכך ס

מרכיב  ,1%מהשכר והעובד  2%מעביד מפריש השלפיה  ,בלבד "נעמת"של קף הסכם קיבוצי וקופת חיסכון מת*                   
 ועדת המחירים. בתחשיב  משתקף  ינו אש

 נתוניבין והוצאות הנלוות בשכר המטפלות את הפער בין חישוב ועדת המחירים  ישהטבלה לפי 

שכר לפי עמדת הארגונים כלומר  ,משולמות בפועלההוצאות ה לעהמפעילים את מעונות היום הארגונים 

 ביאה היא שוועדת המחירים לא ה ל הארגוניםשטענה נוספת ועדה. והנתוני גבוה מ מטעמםהמטפלות 

 וימי מחלה תשלומים עבור ימי חופשהבו  יםכללנש ,בחשבון את חישוב ההוצאות הנלוות על השכר

 22-מחישוב הארגונים,  פי-עלמהשכר השנתי. בדוח צוין כי " 9%, תוספת של להםת וזכאישהמטפלות 

ימים  שמונהימים נלקחים בעת חופשת המעונות בחודש אוגוסט ו 14ימי חופשה שנתיים בממוצע, רק 

ימי מחלה שמנוצלים בממוצע לעובדת  15ימים אלו יש לצרף עוד  שמונהנוספים נלקחים במהלך השנה. ל

נוספים מהשכר, לפי  9%ימים שיש להפריש עבורם  23-ל מדובר בוובסך הכ ,בשנה )ימי מחלה בתשלום(

מחלה ארגונים המפעילים מעונות יום החופשה והימי  לענוסף ימי עבודה בשנה".  260חישוב של 

, וגם עובדה זו מהשכר השנתי 1.2%בעלות  ,ימי השתלמות על חשבון מפעילי המעונות שלושהמעבירים 

פנייתנו צוין כי שכר מטפלת מעון  לעבתשובת "נעמת"  64.מחיריםבחשבון במודל ועדת ה לא הובאה

ש"ח, אולם חשוב לציין כי חלק  7,000-גיע ליעובדת ותיקה שכר ש"ח,  5,000-כ אחדשה במשרה מלאה הו

 65ש"ח בלבד. 4,000-ל 3,000נע בין  ןבמקרים אלה שכרו ,מהמטפלות במעונות יום עובדות במשרה חלקית

מודל שהיות  ,וצג לעיל אינו בהכרח הסכום המשולם למטפלות במעונות יוםהש חשוב לציין כי הסכום

של ועדת המחירים לארגונים המוכרים המפעילים מעונות יום. בתשובת  המלצההשכר שלעיל הוא בגדר 

ואותו שוק הוא המעסיק של  ,המעונות פועלים בשוק חופשי"צוין כי  בנושא זה פנייתנו לעמשרד הכלכלה 

שכר חוקי  פי-עלכי "המשרד אין לו קשר להעסקתן ותנאי העסקתן למעט  בתשובה עוד צוין ."המטפלות

   66מינימום ושאר חוקי יחסי עבודה".

 

                                                 

לוטן -אורלי אלמגור וכתב, העלאת שכר הלימוד במעונות היום שבפיקוח משרד התמ"תמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  64
 .2010בפברואר  28ואליעזר שוורץ, 

 31דע של הכנסת, מרכז המחקר והמי תשובה על פניית, "נעמת"עו"ד ברכה פורת, מנהלת המחלקה למשאבי אנוש ב 65
 .  2014באוגוסט 

ביולי  30נורית טננבוים, מנהלת תחום בכיר תכנון תקצוב ופיתוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד הכלכלה,  66
2014. 
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שכר המטפלות בדוח האמור נקבע לפי השכר הפוטנציאלי של עובדים בתחומי  נמסר כי הכלכלה משרדמ

שכר נתוני עם ה השוואה של השכר המגולם במודל ערכ ועדת המחיריםעיסוק משיקים, כך שלמעשה 

בחשבון שכר מטפלות גבוה בשיעור ניכר משכר  מובאמודל בהוועדה לפי  67השוואתיים מקובלים.

 כי נמסר הכלכלה משרדמתוספות ביגוד, נסיעות, טלפון, השתלמויות ועוד. שנכללות בו  ,המינימום

מדד המחירים בשכר בסקטור השירותים הציבוריים, ההמודל שנקבע מתעדכן בהתאם לשינויים במדד 

  68המזון הכולל ירקות ופירות.מחירי מדד בלצרכן ו

הסכמים בלא נמצא  ,מטפלותהוותק, שהם מרכיב מרכזי בקביעת שכר ללדרגות ואשר נציין עוד כי 

ת. לדוגמה, אחידות בין הדרגו אלהארגונים עובדים בהקיבוציים שנחתמו בין מפעילי מעונות היום לבין ה

דרגת ו) 38–36ווח הדרגות של מטפלת מוגדר ט 1994שנחתם בשנת  "נעמת"מעונות בבהסכם לעובדות 

ת ודרג ברשויות המקומיותו 70(,14דרגת השיא היא ו) 13-ל 12נעות בין  הדרגות ב"ויצו"ואילו  69,(40 שיא

  11-10.71מוגדרות  המטפלת

 במעונות יום הכשרות מקצועיות למטפלות .2.5

במשרד הכלכלה מעביר שלושה קורסים להכשרת מטפלות  אדם-כוחפיתוח ללהכשרה מקצועית והאגף 

עם ילדים בגיל הרך במעונות יום ובמשפחתונים )מידע על הכשרת מטפלות במשפחתונים יוצג  הלעבוד

ומיועד לדורשי עבודה  ,למטפלות במעונות יום 1הוא קורס סיווג  הקורס הראשון(. 4.4בנפרד בפרק 

, אחת הכלכלה לעבוד בתחום. תעודת סיום הקורס מותנית בעמידה בשתי בחינות של משרדשים בקהמ

 הקורס השניעיונית. הקורס מתקיים בשעות הבוקר במרכזי ההכשרה של משרד הכלכלה. אחת מעשית ו

 .כניסתן לעבודה םהמיועד למטפלות שעובדות בתחום אך לא עברו הכשרה ע ,1ת סיווג והוא קורס מטפל

הקורס מתקיים בארגונים שמפעילים  72מעשיות. 218-עיוניות ו 581שעות לימוד,  820-בנוי מ רס זהקו

המיועד למטפלות  ,2הוא קורס מטפלות סיווג  רס השלישיוהקבדרך כלל בשעות הערב.  ,מעונות יום

 שכבר עובדות במקצוע. 

, ארגון שלושנושאים כגון החינוך והפעילות בגיל הרך, התפתחות הילד עד גיל  נלמדים 1קורס סיווג ב

הסביבה הפיזית, הטיפול הפיזי בילד, קשיים במהלך ההתפתחות, עזרה ראשונה והחייאה ועוד. בתשובת 

האגף בשיתוף עם  ידי-עלקבעים פנייתנו צוין כי התכנים בקורסים נ לעהאגף להכשרה במשרד הכלכלה 

                                                 

 27האוצר, משרד , דוח משותף של משרד הכלכלה ו2012המלצות סופיות של ועדת המחירים לעניין תעריף מעונות היום,  67
. הדוח התייחס להשוואה בין שכר מטפלות במעונות יום וסייעות בגני הילדים וציין כי "בניגוד לטענות 2012בנובמבר 

שהועלו בוועדה נראה כי שכרה של סייעת לגננת )המועסקים הרשות המקומית( נמוך יותר מהשכר הגולם במודל, גם 
 גננת לעומת מטפלת". בהתחשב בהיקף החופשות הגדול יותר של סייעת ל

תשובה על  ,נורית טננבוים, מנהלת תחום בכיר תכנון תקצוב ופיתוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד הכלכלה 68
 . 2014ביולי  27מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  פניית

 .1994בינואר  3-ב ת הפקידיםבין הסתדרוונעמת"  –שנחתם בין "תנועת נשים עובדות ומתנדבות  "נעמת"הסכם לעובדות  69
 .1985במרס  31-, נחתם ב"ויצו"הסתדרות הפקידים וארגון עובדי  ",ויצו"הנהלת בין הסכם  70
 חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.  71
ר ח"משרד התעשייה המס :אליעזר-פואד בן ,דאזאלי אפללו לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה ה"כ ח של השאילתמתוך  72

שעות ואחריו הן  280והתעסוקה מעניק תעודות למטפלות המסמיך אותן לטפל בילדים... רוב המטפלות עוברות קורס בן 
עוברות בחינה. בפועל מטפלות רשאיות לגשת לבחינה גם ללא קורס. האם אין בכך פגיעה במקצועיות של המטפלות?" 

, כנית זוולהן תעודת מקצוע. ת החסרשות ותק שנה לפחות, בתשובת סגנית השר צוין כי מסלול זה מיועד למטפלות בעל
דברי הכנסת, על היכרותן הקודמת של המטפלות עם העבודה. המבוססת מאפשרת הכשרה מהירה,  נאמר בתשובה,

 . 2010יוני ב 2 ,139ישיבה מס'  ,837מס'  השאילת
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יכולות להמשיך ללמוד קורס  1מטפלות שעברו קורס סיווג  73יה בתחום החינוך לגיל הרך.אנשי אקדמ

ארגונים המפעילים מעונות יום  ידי-עלוכן משרד הכלכלה  ידי-עלשגם הוא מועבר  ,2מטפלות סיווג 

  74באישור משרד הכלכלה.

ת במעון יום מחייבים פנייתנו צוין כי תנאי הסף של משרד הכלכלה לשילוב מטפל לעבתשובת "ויצו" 

נאלצת לקלוט מטפלות ללא סיווג  "ויצו"ל מחסור במטפלות, ששל המשרד. עם זאת, וב 1תעודת סיווג 

המשך העסקתן בלימוד קורס הכנה למבחנים לצורך קבלת תעודת סיווג מקצועי. ומתנה את  ,מקצועי

התמחות מעשית במסגרת  לשמציע אפשרויות ארגון כי האגף לגיל הרך בבתשובת "ויצו" עוד צוין 

  ת השמה במעונות האגףנעשיהמעונות תוך כדי לימודים. לאחר מכן ועם השלמת תהליך הלמידה 

עוד נמסר כי חלק מהמטפלות נקלטות במסלול של  כיתה במפעל"(.)מתכונת זו מכונה במשרד הכלכלה "

מקצוע תוך כדי  הכשרה תוך העסקה, אשר מנתב את המשתתפות להליך של לימודים וקבלת תעודת

נמסר כי האגף לגיל הרך ב"ויצו" בשיתוף עם משרד הכלכלה ובמימונו.  ידי-עלעבודה. מודל זה מופעל 

 לעבת "אמונה" ובתש 75הכשרתן.לזהו המודל המתאים ביותר לקליטת עובדות ו "ויצו"מהניסיון של 

י שנה קורס עזרה ראשונה, מדבארגון מועבר  2קורס סיווג ו 1קורס סיווג  לעפנייתנו צוין כי נוסף 

לטיפול הקשורים הלי בטיחות ונושאים חינוכיים והשתלמויות בנושאים כגון נעוברות והמטפלות 

שאין בנושאים  ,קורסים נוספים המכפנייתנו צוין כי "נעמת" מעבירה  לעבתשובת "נעמת"  76בתינוקות.

או ולימודי העשרה בנושאים רלוונטיים יהדרכה באמצעות וידדוגמת במשרד הכלכלה, ענה להם מ

 77הצורך. פי-עלשמתעוררים 

פעוטות מחויב במסגרת לצוות שעובד ש בנושא ההכשרה יצוין כי במסמך הסטנדרטים והנהלים צוין

  78העובד: קביעותבהמשרה או תלות בהיקף ללא מפורטות להלן הת יוהשתלמואת הלעבור 

  שעות בנושאי בטיחות הקשורים לתפעול המסגרת חינוכית/משפחתון  16השתלמות ייעודית של

 ; שעות 24ולבטיחות הילדים השוהים בו. הכשרה בת 

  בעזרה ראשונה שעות 16הכשרה של; 

 קורס/הכשרה/הדרכה בניהול מצבי משבר ושעת חירום; 

 2-ו 1 סיווגקורס שנים תעודת בגרות ו חמשך תובלסיים  המחנכות במעונות יוםמטפלות ועל ה, 

 תוך שנתיים מתחילת עבודתן.ב 2במשפחתונים נדרשות לסיים קורס סיווג  מטפלותהו

                                                 

 . 2014ביולי  9מחקר והמידע של הכנסת, מרכז ה תשובה על פנייתמשרד הכלכלה, ב מיכל כרמל, ממונה על ההכשרות 73
 .2012, מרס יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-החינוך הקדםבישראל,  החברתית מרכז טאוב לחקר המדיניות 74
 .2014ביולי  21מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פנייתד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך ב"ויצו",  75
 2מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית"אמונה",  של יוםהזנה, מנהלת אגף הגיל הרך במעונות מאיה ו 76

 . 2014בספטמבר 
באוגוסט  31מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית, "נעמת"ע"ד ברכה פורת, מנהלת המחלקה למשאבי אנוש ב 77

2014. 
סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – המסחר והתעסוקה ,משרד התעשייה 78

 .  2009רוזנטל, ינואר  מרים , דוח ועדה מייעצת בראשות פרופ'לפעוטות

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
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האמור בו הוא ו ,מנחה אלאמסמך הסטנדרטים והנהלים אינו מחייב כי  הכלכלה נמסר ממשרדעם זה 

לחקר המדיניות בישראל צוין כי "מסמך הסטנדרטים  מרכז טאוב של בפרסום 79בגדר המלצה בלבד.

פרופ' מרים רוזנטל הגדיר מחדש את דרישות ההכשרות והניסיון לאנשי צוות  ידי-עלוהנהלים שהוכן 

במעונות היום. כל התפקידים מחייבים רמות השכלה והכשרה גבוהות בהרבה מכפי שנדרש היום. 

אך מתעוררת השאלה בנוגע לחשיבות של  ,קרובותשם במלואו בשנים הומנם לא סביר שהדוח ייוא

יצוין כי בדוח הוועדה לשינוי כלכלי  80קריטריון ההשכלה לטיב הטיפול בילדים בגילים הצעירים".

זה כי "על מנת להבטיח את איכות הטיפול  נושאבחברתי בתחום החינוך במענות יום ובמשפחתונים צוין 

בחשיבות של איכות הטיפול, יש להגביר ולשפר את מערך הניתן לילדים במסגרות אלו, ומתוך הכרה 

הפיקוח וההדרכה הקיימים בהתאם לתוכנית מפורטת שתגובש בין המשרדים ולמתווה העמידה 

 את תגברלבהוראות חוק הפיקוח". עוד צוין בהמלצות הוועדה כי יש להפעיל מערך פיקוח אפקטיבי ו

 81.רךהגיל לעובדים במסגרות ל הוההדרכ המערך ההכשר

 הכי ההכשרמסר והשתלמויות של מטפלות במעונות יום נ הפנייתנו בעניין ההכשר לע"נעמת" בתשובת 

מנה הצהריים והערב, כלומר בז-שעות אחרמתקיימות ב ןוההשתלמויות שהעובדות חייבות להשתתף בה

 82הפרטי של העובדת ואחרי יום עבודה עמוס.

 יוםהמטפלות במעונות הבעבודת נוספים קשיים   .2.6

על  המוכרים ת מפעילי מעונות היוםותשובבעבודת המטפלות לפי  מרכזייםהקשיים הלהלן יוצגו 

 :נושאב פניותינו

  על הצוות הקיים כבידים את העומס יום, שמההמטפלות במעונות  שלמחסור ותחלופה מהירה

עזבו את  2013בנתונים שהתקבלו מ"ויצו" צוין כי בשנת  עבודה בעומס גדול יותר. יםומחייב

עובדות שעתיות, עובדות זמניות  ובהן ,עובדות 1,299ארגון זה המעונות של האגף לגיל הרך ב

אזרחי, ולעומתן נקלטו -פורשות לפנסיה ובנות שירות לאומיובכללן  ,ועובדות קבועות בתקן

מטפלות במסגרות הגיל הרך הן גורם מפתח -ות"מחנכצוין כי  הבתשוב 83עובדות חדשות. 1,233

למתן טיפול איכותי, אך במציאות המחסור בעובדים בתחום, רמת ההתאמה של העובדים 

בת ובתשהנקלטים והתחלופה בענף יוצרים קושי אמיתי ומתמשך בעבודת המסגרות לגיל הרך". 

בעבודה עוזבות את העבודה מכלל העובדות אשר נקלטות  75%-פנייתנו צוין כי "כ לע"נעמת" 

 שלושעור העזיבה של עובדות עד כניסתן לקביעות, בתום יבמהלך שנת עבודתן הראשונה. ש

                                                 

מרכז המחקר והמידע של  תשובה על פנייתמשרד הכלכלה, ב בכיר למעונות יום ומשפחתונים מנהלת אגףמלי שטריגלר,  79
 . 2014ביולי  22הכנסת, 

 .2012, מרס יסודי בישראל, היבטים ארגוניים ודמוגרפיים-החינוך הקדםבישראל, החברתית מרכז טאוב לחקר המדיניות  80
 . 2011 , ספטמברדוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי 81
 31מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית, "נעמתב" עו"ד ברכה פורת, מנהלת המחלקה למשאבי אנוש 82

 .2014באוגוסט 
 .2014ביולי  21מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פנייתד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך ב"ויצו",  83
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מהעובדות הנקלטות לעבודה נשארות בה מעל  15%–10%. רק 90%–85% אשנות ניסיון הו

84שנים". שלוש
 

 רק  ומצב שב יוצרהנמוך של המטפלות  ןשכר ;תפקידשבאחריות ללדרישות ו יתמוך יחסשכר נ

 חלשות מציעות את עצמן לעבודה זו.מו יהאוכלוסינשים מקבוצות 

  עיקר הקושי בקליטת עובדות למעונות נובע מהפער בין דרישות  –קשיים בקליטת מטפלות

הדימוי  על , נוסףובין השכר הנמוךהתפקיד, האחריות הנלווית לו והאינטנסיביות של העבודה 

85ר הרחב.הנמוך של תפקיד המטפלת בציבו
 

 מטפלת.-מחנכתכל מספר גדול של ילדים ל 

 תעדר אופק תעסוקתי המעודד התפתחות וקידום של עובדים קיימים ומתאימים וכניסיה 

 עובדים ראויים נוספים. 

 מקום ביום מנהלות המעון מזמנות מטפלות למילוי  ,אדם-כוחל מחסור ב, בשבמקרים מסוימים

 ושחיקה גורם תסכולומצב זה ימים בשבוע,  שישהעובדות וכך יוצא שהן , החופשי/הפנוי שלהן

 מטפלות. הבקרב 

 מטפלות במשפחתוניםהתפקידן, אחריותן ותנאי העסקתן של  .3

משרד הכלכלה "מנהלות  ידי-עלמטפלות במשפחתונים מוכרים הן עובדות עצמאיות, ומוגדרות ה

 משפחתון". 

 3,715עבדו במשפחתונים המוכרים  2013/2014בשנת הלימודים  ,פי נתוני משרד הכלכלה-על

 86.מטפלות

התאם לגילם. ב ובפעוטותתינוקות במשפחתונים הוא טיפול פיזי וחינוכי במטפלות העיקר עבודתן של 

נקבעים במשרד  המטפלות התנאים לקבלת סמל משפחתון והפיקוח על עבודת ,אחריותןוהגדרת תפקידן 

, המטפלות במשפחתונים המוכרים הן עובדות העם זוף למעונות יום ומשפחתונים, האג ידי-על ,הכלכלה

-"מנהלות ,פנייתנו לעתשובת משרד הכלכלה לפי . הכלכלה משרד ידי-עלעצמאיות ואינן מועסקות 

מעביד בין -כל יחסי עובד יםמשרד הכלכלה ולא מתקיימ ידי-עלת מטפלות המשפחתונים אינן מועסקו

ו "התייחסות משרד התמ"ת לעניין שכותרת ,2009בפרסום של משרד הכלכלה משנת  87המשרד לבינן".

צוין כי "בכל הקשור לשאלת מעמדן של המטפלות  ,טענות מטפלות המשפחתונים שבפיקוח המשרד"

הדין הארצי לעבודה קבע באופן מפורש כי לא -בית המשפט. בית ידי-עלכעובדות נציין כי הסוגיה נבחנה 

                                                 

 31מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית, "נעמתב" למשאבי אנושפורת, מנהלת המחלקה עו"ד ברכה  84
 . 2014באוגוסט 

 שם.  85
תשובה על משרד הכלכלה, נורית טננבוים, מנהלת תחום בכיר תכנון תקצוב ופיתוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים,  86

 .2014באוגוסט  13מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  פניית
מרכז המחקר והמידע של  תשובה על פנייתמשרד הכלכלה, ב עונות יום ומשפחתוניםיגלר, מנהלת אגף בכיר לממלי שטר 87

 .2014ביולי  22הכנסת, 
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מעביד. חשוב להדגיש כי טעות היא לערבב בין תפקידה של -המדינה למטפלות יחסי עובד מתקיימים בין

המטפלת פועלת כעצמאית  .זה או אחר כמעסיקהמדינה כגוף מפקח ומסייע לבין זהותו של גורם 

   88המפעילה עסק בביתה לכל דבר ועניין".

 יגוד מטפלות המשפחתוניםא ידי-עלהמטפלות במשפחתונים המוכרים מיוצגות חלק מן יצוין כי 

הדרישות בין מטפלות במשפחתונים.  2,500-מיותר  מייצגבמסגרת ארגון "כוח לעובדים", אשר לדבריו 

סוציאליים של התנאים ה תדגשהעדכון תעריף שכר הלימוד מדי שנה, בהקשר זה: המרכזיות של האיגוד 

שכל נוהל כך סדרת אוגדן הפעלת משפחתונים הו ,כגון ימי חופשה, פנסיה ועוד ,המטפלות במשפחתונים

וצג עמדת איגוד מטפלות המשפחתונים תבפרק זה  89ו.ידי-עלמשרד הכלכלה ימומן  ידי-עלחדש שנקבע 

 ה. אלבנושאים 

 אחריותן של מטפלות במשפחתוניםתחומי ו  הגדרת תפקידן .3.1

-תוון" או "מחנכמשרד הכלכלה "מנהלות משפחת ידי-על ותטפלות במשפחתונים המוכרים מוגדרמ

"מנהלת המשפחתון אמורה להוות דמות חינוכית,  ,הלי משרד הכלכלהונ פי-עלת". ות עצמאיומטפל

נהליות יהמעוניינת לטפל בתינוקות ופעוטות בביתה בהתאם להנחיות מ ,בעלת אישיות חמה ,אימהית

תחומי הלי משרד הכלכלה קובעים בין היתר את ונ 90רכזת המשפחתונים". ידי-עלומקצועיות שיוגדרו 

 :, כמפורט להלןל מנהלת משפחתוןשהאחריות 

  הקפדה על סטנדרטים פיזיים, בריאותיים ובטיחותיים בהתאם לדרישות בהפעלת המשפחתון

  ;האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

 המשפחתונים רכזתעם  אוםיבת יםארגון המשפחתון בהתאם לצרכים ההתפתחותיים של הילד 

 ;יתהיהנח פי-עלו

 המספקת אתגרים, גירויים וחיזוקים ,עבודה חינוכית ישירה עם הילדים; 

  תזונאית מוסמכת ידי-עלתפריט מומלץ  פי-עלהזנת הילדים במזון בריא; 

 שמירה על ניקיון ותחזוקה שוטפת של המשפחתון; 

 כניות ופעילויות חינוכיותותכנון תייזום ו; 

  נים;המשפחתויוזמת רכזת בהשתתפות בהשתלמויות  

 נכונות ויכולת לקבל הדרכה אישית וקבוצתית; 

                                                 

 . 2009ביוני  30, מטפלות המשפחתונים שבפיקוח משרד התמ"ת התייחסות משרד התמ"ת לעניין טענותמשרד הכלכלה,   88
 . 2014בספטמבר  8כניסה:  תאריך, איגוד מטפלות המשפחתונים, "כוח לעובד" 89
, יולי גדן נהלים להפעלת משפחתוניםואהאגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – המסחר והתעסוקה ,משרד התעשייה 90

2007. 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/78046BD5-B729-4290-BBFD-AE7AD8AB6D6B.htm
http://mishpahtonim.workers.org.il/about/
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 ל כל פעילות חריגהעידי יד עם הרכזת, כולל עדכון ודיווח משמירה על קשר מתמי; 

   .קיום קשר שוטף עם ההורים 

אישורים שעל  המכמשרד הכלכלה קובעים כי מתן סמל משפחתון מותנה ב יהלו, נהאמור לענוסף 

 ם: ייעיקרהמנהלת המשפחתון להציג למשרד הכלכלה, להלן 

  ביטוח: על המנהלת לבטח את עצמה בפוליסת ביטוח צד ג' על חשבונה. משרד הכלכלה ממליץ

עוד על המנהלת  .סעיף של הגנה משפטית במקרה של תביעה פליליתכלל ייפוליסת הביטוח בש

   ;אובדן כושר עבודה ותאונות אישיותבטח את עצמה בפוליסת ביטוח חיים, ל

  בו יתנהל המשפחתוןשכל אחד מן הבגירים המתגוררים בבית  לעאישור ממשטרת ישראל; 

  לפגוע בבריאות הילדים ה לולשעאינה סובלת מבעיה רפואית מנהלת שהלכך אישור רפואי

 השוהים במשפחתון.  

ביצוע הנחיות אלה הוא תנאי לקבלת ו נוהל משרד הכלכלה קובע גם הנחיות לבטיחות במשפחתונים,

מיקום חדר המשפחתון בבית, שטח  בדברסמל משפחתון. מפרטי בטיחות למשפחתונים כוללים הנחיות 

כיבוי אש, בדיקת מערכת החשמל באופן  ה, חסימת מדרגות, מעקה למדרגות, התקנת מטפהמשפחתון

 נעשיתמפרטי הבטיחות במשפחתונים  לפי הביתהתאמת שוטף, הנחיות לבטיחות החצר ועוד. יצוין כי 

הלי משרד הכלכלה על ונלפי כי  יצויןעוד כלכלה. העל חשבון מנהלת המשפחתון, ללא סבסוד ממשרד 

זו וטען שה דרילהתנגד לחצן מצוקה. איגוד מטפלות המשפחתונים התקין בביתה מטפלת המשפחתון ל

 91כלה ולא על חשבון המטפלות.מצוקה צריכה להיות על חשבון משרד הכלהכי עלות לחצן 

 , שעות עבודה שבועיותלעבודה קבלההתנאי  .3.2

הוועדה המייעצת לקביעת ידי במשפחתונים ובמעונות יום המוכרים נקבעו על לעבודה תנאי הקבלה 

 12הם  למטפלת במשפחתוניםסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות. תנאי הקבלה שנקבעו 

תוך שנתיים מתחילת ב 2כמו כן עליה לסיים קורס סיווג  .של משרד הכלכלה 1קורס סיווג ושנות לימוד 

  . )ראו הרחבה בעניין זה בהמשך( סק פטורועמעמד ועליה להיות ב ,עבודתה

–7:00, ובימי ו' 16:00–7:00הן שעות העבודה  'ה–'א ם: בימישעות העבודה של מטפלות במשפחתונים

  .16:30עד  7:00בשעות  'ה–'אבימים ימים בשבוע, חמישה  אפשרות לעבוד שי .12:00

 ימי חופשה וימי מחלה

מגזרים ולפי  ,לכל מסגרתאגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה מפרסם לוח חופשות מדי שנה 

לחופשה מרוכזת  יוצאות המטפלות באוגוסט ,חופשות החגים לענוסף  92.)כללי, חרדי, ערבי, נוצרי ודרוזי(

                                                 

 . 2010, פברואר החלטת האיגוד לא להתקין לחצני מצוקהאיגוד מטפלות המשפחתונים,  –" כוח לעובדים" 91
נשלח  2014. יצוין כי בפברואר לוח חופשות משפחתונים תשע"דאגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,  – משרד הכלכלה 92

מגזרים. לפי  משפחתונים למשרד הכלכלה שעניינו הסדרת ימי חופשה למטפלות במשפחתוניםהמכתב מאיגוד מטפלות 
מי חופשה, י 22במגזר החרדי המטפלות מקבלות  ;מהמכתב עולה כי מספר ימי החופשה למטפלות שונה במגזרים שונים

 ימי חופשה.  13מוסלמי/הדרוזי מגזר הובימי חופשה  16הן מקבלות  הכלליבמגזר היהודי 

http://mishpahtonim.workers.org.il/2010/02/15/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%94/
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/69FD1D05-C94C-4D21-9566-53809356DF58.htm
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"מנהלת המשפחתון מצהירה, מסכימה  ,אוגדן הנהלים להפעלת משפחתוניםלפי  שבועות. שלושהשל 

ומתחייבת להקפיד על הפעלת המשפחתון בכל ימות השנה כפי שהוגדר בלוח החופשות שמתפרסם מדי 

 המשרד".  ידי-עלשנה 

תר, כיוון יו מורכב עבר לחופשות החגים ולחופשת הקיץ המרוכזתמש חופשהמחלה וימי ימי הנושא של 

אין להן מכסה של ימי חופשה ומחלה במשך השנה. דהיינו כאמור מטפלות במשפחתונים הן עצמאיות, ש

אוגדן לפי המטפלת בלבד.  ןהם על חשבו וימי מחלה מעבר לחופשות האמורותשימי חופשה לפיכך, 

שפחתון כי "במקרה של מחלה או חופשת לידה במהלך תקופת החוזה, מתחייבת מנהלת המ ,הנהלים

 93לאחר קבלת אישור רכזת ועדת ההיגוי המקומית, ועל חשבונה"., לדאוג למחליפה במקומה

דרש פתרון , וימי חופש דתיים""למשרד הכלכלה בעניין  משפחתוניםהפנה איגוד מטפלות  2014בפברואר 

מטפלת במגזר  ,דטענת האיגול פשות החג הניתנים למגזרים השונים.די לחוסר השוויון במספר ימי חוימי

במגזר ו ימי חג 16-המטפלות זכאיות ל כלליה במגזרואילו בחגים,  הימי חופש 22החרדי מקבלת 

צוין פנייתנו  לעמשפחתונים הבתשובה עדכנית של איגוד מטפלות  94.הימי חופש 13-ל הדרוזיהמוסלמי/

גוד מטפלות המשפחתונים איששלח  ,מוקדם יותרבמכתב  95ה.זמשרד הכלכלה בנושא לא טיפל כי עד כה 

ימי בחירה בתשלום למטפלות במשפחתונים  ארבעה, דרש האיגוד להכיר ב2010למשרד הכלכלה ביוני 

זה בנושא פנייתנו  לעבתשובת איגוד מטפלות המשפחתונים  96ימי אבל ללא תשלום. לעהמוכרים, נוסף 

עליה לדאוג למטפלת מחליפה.  םשבה ,ימי בחירה בשנה שלושהזכאית ל ןצוין כי כיום מטפלת במשפחתו

 ימי הבחירה אין לקחת אתו ,המשפחתונים תלקיחת ימי בחירה מותנים באישור רכזפי תשובה זו -על

 97כי גם בימי מחלה המטפלת מחויבת לדאוג למחליפה על חשבונה.בתשובת האיגוד  ברצף. עוד צוין

 במשפחתונים מוכריםמטפלות השכר  .3.3

תנאי לקבלת סמל כ 98,מנהלות עסק פטורההמטפלות במשפחתונים מוגדרות עובדות עצמאיות 

שמשלמות  ברוטו של המטפלת נקבעת לפי ההפרש בין ההכנסות משכר הלימוד הכנסהה 99משפחתון.

הכנסתן נגזרת משכר כך שבין ההוצאות השוטפות הנדרשות להפעלת המשפחתון, משפחות הילדים ו

השוהה במשפחתון. חלק משכר מטפלות במשפחתונים משולם  /ילדור כל תינוקעב המשולםהלימוד 

 . או לזכיינים המועברת לרשויות המקומיות ,הממשלהמתווספת השתתפות עליו ומתשלומי ההורים, 

 מעמדן שלעל  2008בשנת  של הכנסתועדת העבודה, הרווחה והבריאות בובדיון זה כי נושא חשוב לציין ב

מפעילות משפחתונים מוכרים אינן ההמקומיות כי חלק מהרשויות  נטעןמטפלות במשפחתונים ה

                                                 

 .  2007, יולי אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים ,משרד הכלכלה[היום המסחר והתעסוקה ] ,משרד התעשייה 93

מחקר והמידע של מרכז ה תשובה על פניית, "כוח לעובדים, "משפחתוניםמטפלות ה איגודשל רכזת ארצית , נטלי מוקואס 94
 .2014ביולי  2 הכנסת,

 .שם 95
 . 2010, יוני עבר למשרד הכלכלהמכתב דרישות שהומשפחתונים, האיגוד מטפלות  –" כוח לעובדים" 96
מרכז המחקר והמידע של  תשובה על פניית, "כוח לעובדיםמשפחתונים, "ה מטפלותרכזת ארצית איגוד , וקואסנטלי מ 97

 . 2014בספטמבר  10הכנסת, 
ל סכום , עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה ע1975-עוסק פטור )עסק זעיר לשעבר( מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו   98

הוא עוסק שמחזור עסקאותיו  2014שיעור עליית מדד המחירים לצרכן. עוסק פטור לשנת  פי-עלשנקבע בחוק מדי שנה 
מחויב  ינואהוא ש"ח. עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע"מ )מס ערך מוסף(, כלומר  79,482אינו עולה על 

ו במע"מ. עוסק פטור מחויב לשלם ביטוח לאומי ומס הכנסה מחייב את לקוחותי ינובתשלום מע"מ על עסקאותיו וא
 . 2014בספטמבר  8כניסה,  תאריך, רשות המסים בישראל ,משרד האוצר בהתאם להכנסותיו.

 .  2007, יולי אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים משרד הכלכלה[,היום המסחר והתעסוקה ] ,משרד התעשייה 99

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2FCC3218-3832-4AC8-82F4-E0E082403FE0/0/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2FCC3218-3832-4AC8-82F4-E0E082403FE0/0/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
http://mishpahtonim.workers.org.il/2010/06/23/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%AA/
http://taxes.gov.il/Vat/Pages/AmountsAndPercentagesForVAT.aspx#blank
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2FCC3218-3832-4AC8-82F4-E0E082403FE0/0/ogdannehalim_mishpachton_07.pdf
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מעבירות את כספי משרד הכלכלה למטפלות. בסיכום הדיון צוין כי "הוועדה קוראת לממשלה לאמץ את 

ולא באמצעות  ,רהמנגנון הקיים במערכת החינוך ולהעביר את הכספים לידי המשפחתונים באופן ישי

  100יות המקומיות".הרשו

"התייחסות משרד התמ"ת לעניין טענות מטפלות וכותרתו  2009במכתב שפרסם משרד הכלכלה בשנת 

 ,עקב קשיים כלכליים ברשויות מקומיות ,2004צוין כי משנת  ,במשפחתונים שבפיקוח משרד התמ"ת"

שנה "החליטה הנהלת המשרד, אותה בוכי לא הועברו כספי הסבסוד שהעביר משרד הכלכלה למטפלות, 

בהם הרשות המקומית איננה מעבירה באופן סדיר את שכצעד זמני וכפתרון ביניים בלבד, כי במקרים 

המשרד לחשבונן".  ידי-עלכספי השתתפות המשרד בשכר הלימוד למטפלת, יועברו הכספים באופן ישיר 

על הצהרה שהן ום חתתבקשו להוהן  ,למטפלות השינוי זמני זה בשיטת התשלום הועברהודעה על 

רשויות התשלומים המועברים מ לע ,2010שנת לבדוח מבקר המדינה  101.הוא זמני ההסדרכך שמודעות ל

צוין כי "האגף ]למעונות יום ומשפחתונים[ אינו מנהל בקרה על  ,המקומיות למטפלות במשפחתונים

ם מעניקים לו ועל תשלומי הסבסוד התשלומים שהוא מעביר לרשויות ולזכיינים בגין שירותי הניהול שה

    102המועברים למטפלות".

ילדי רווחה. חלק  שנילכל היותר ובהם  ,מהות עובדותיילדים לא חמישה עד שוהים ןבמשפחתו ,כאמור

השתתפות הממשלה המועברת למטפלות השאר הוא ו ,ישירות למטפלתההורים משלמים משכר הלימוד 

ועדת המחירים,  ידי-עלעבור כל ילד במשפחתון מוכר נקבע  הלימודשכר באמצעות הרשות המקומית. 

תעריף לשנת הלימודים ה לפיהכלכלה, והוא משתנה לפי גיל הילד. למשרד המשותפת למשרד האוצר ו

 1,784 הואלתינוק  שכר הלימוד החודשיש"ח  1,714 הוא לילד במשפחתון החודשי הלימוד שכרתשע"ד 

"הוועדה מביאה בחשבון את כל העלויות הכרוכות  ,פנייתנו לעתשובת משרד הכלכלה לפי  103.ש"ח

 ,בהפעלת מסגרות אלה, גובה שכר הלימוד נבחן בדרך כלל מדי שנה ומתעדכן בהתחשב במשתנים רבים

כי תעריף שכר הלימוד בתשובת המשרד עוד צוין  104ובכללם עדכוני מדד והתייקרויות שחלו במשק".

לפי המשקולות הבאות:  שהענו נעדכוו, פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים צו פי-עלקבע במשפחתונים נ

 מדד ;18.5% – מדד המחירים לצרכן ;63% – )מוצמד לשינויים בשכר המינימום( הצמדה לרכיבי שכר

 . 18.5% – כולל ירקות ופירותה מחירי המזון

מטפלות ה בין השאר הכנסתנבדקה זכר לעיל הוששל הכנסת במסמך מרכז המחקר והמידע 

סכום זה ו, ש"ח 7,022 היה ההכנסות החודשיות של משפחתוןסך  2009שנת בכי  ונמצא במשפחתונים

                                                 

 . 2008בינואר  7, 351פרוטוקול מס'  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, –הכנסת  100

כלכלי ירוד ההורים אינם משלמים את  שביישובים במצב חברתי הטענהגם  תהנוספים, על ובמקומותיש לציין כי בדיון זה, 
כפוף להעברתם  ,מעבירים משרדי הממשלהשהמטפלת מתקיימת רק מהסכומים אז מלוא חלקם במימון שכר הלימוד, ו

 המקומית.ידי הרשות -בפועל על
 .2009ביוני  30, התייחסות משרד התמ"ת לעניין טענות מטפלות המשפחתונים שבפיקוח משרד התמ"תמשרד הכלכלה,  101
 .1305, עמ' מעונות יום ומשפחתונים, 2010לשנת  ,ב61 דוח שנתימשרד מבקר המדינה,  102

אינטרס  הםיש לפתיחת משפחתון חדש, ולכן  לבעבר נטען כי הזכיינים הפרטיים מקבלים תמריץ כספי ממשרד הכלכלה ע 
מטפלות וגם  מפעילות, מטפלות ותיקותשדבר מעמיד בסכנת סגירה משפחתונים אך הים, לפתוח משפחתונים חדש

נטען כי הזכיינים גובים מהמטפלות עוד בסכנת פיטורים עקב כך. נתונות מאבק לשיפור תנאיהן ושכרן שמשתתפות ב
. כל הכשרה או הדרכהלא מתקיימת , ולעתים גובות שהוא גבוה מזה שהרשויות המקומיות הוהדרכ ההכשרעבור תשלום 
 . 2011, "אדוה", מרכז דוח על נשים בעבודות הטיפול בישראל –מחיר הטיפול בוזגלו ויעל חסון, -נגה דגן

 .2014ביוני  7 :כניסה תאריך, טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"דמשרד הכלכלה,  103
 שם.  104

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/78046BD5-B729-4290-BBFD-AE7AD8AB6D6B.htm
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/60f2349f-e6bf-436c-8693-bf2fae08f817/7051.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/919D363B-726F-4FA3-80A3-6FCFD8A9E800.htm
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הערכת ארגון לפי  105מטפלת.הש"ח הכנסת  4,424-צאות והוהחזר ש"ח  2,598: כךאמור להתפלג 

של הממוצעת  החודשית הכנסהההייתה  2012בשנת  ,מה באינטרנטמשפחתונים שהתפרסבמטפלות ה

  106ש"ח. 4,700 ןמטפלת במשפחתו

דיון ב 2009.107מטפלות במשפחתונים עלתה בדיון הוועדה לזכויות הילד של הכנסת בשנת הסוגיית שכר 

ועמידה בדרישות  ניית אוכל לתינוקות, תחזוקת הביתק הובכלל, המשפחתוןעלות תחזוקת נאמר ש

מרכז ל במסמך שכאמור, . שכר נטו נמוך משאירה למטפלות המפעילות משפחתונים ,משרד הכלכלה

"תעריפי שכר הלימוד במשפחתונים שבפיקוח כותרתו ש, ר והמידע של הכנסת לקראת דיון זההמחק

צוין כי עד מועד כתיבת המסמך "אין מודל המביא בחשבון את  ,משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה"

שפחתון, ושכר הלימוד במשפחתונים מתבסס על תעריף היסטורי, שנקבע לפני עלויות ההפעלה של מ

תחזוקת הגן,  לשבחשבון העלויות  מובאותלא קיים מודל הבכי זה  עוד צוין במסמך 108שנים רבות".

מס לזכרו לעיל יש תשלומים שוטפים לביטוח לאומי והועלויות שה לעהוצאות שוטפות ועוד. נוסף 

 חשבון. -רואה ידי-עלמנוהל  תיק המטפלתבמקרים שבהם חשבון ה-לרואהתשלומים וכן הכנסה, 

 רובע "חש 10יום לשלם  ןפלת במעוהלי משרד הכלכלה על מטונלפי עלויות שנזכרו לעיל, ה לענוסף 

איגוד מטפלות בתשובת  מדי שנה.ש"ח  600-לכל משפחתון מדי חודש וכ "חש 50כלומר  ,כל ילדל ביטוח

 109משתכרות שכר מינימום.ה ,למטפלותניכרת הוצאה שנתית הוא צוין כי סכום זה  המשפחתונים

א כי הותשלום זה, והם אינם יודעים על זה צוין כי נושא פנייתנו ב לעבתשובת מרכז השלטון המקומי 

  110אינו חלק מהסכם השכר עם המטפלות.

עלויות העבור משרד הכלכלה סל נבדק  2009פנייתנו צוין כי ביוני  לעבתשובת משרד הכלכלה 

"התעריף ]של משרד הכלכלה[ משקף נאמנה את העלויות בפועל של  ,ממצאי הבדיקהלפי למשפחתון, ו

כי תעריף שכר הלימוד בממצאים והוחלט לאמץ את המודל שהוצע". עוד צוין  ,הפעלת משפחתון

 63%כך: תחלקות ון ממודל המשרד עלויות הפעלת משפחת פי-עלעדכן מדי שנה. תבמשפחתונים מ

  111.הוצאות תפעול וכלכלה 37%-ו הוצאות שכר

 

 

 

                                                 

 –תעריפי שכר הלימוד במשפחתונים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 105
 .2009באוקטובר  20כתב אליעזר שוורץ,  ,תיאור וניתוח

 . 2014באוקטובר  20ארגון מטפלות המשפחתונים, תאריך כניסה:  –" כוח לעובדים" 106
 . 2009באוקטובר  20, 18פרוטוקול מס'  הוועדה לזכויות הילד, 107
 –תעריפי שכר הלימוד במשפחתונים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 108

 . 2009בר באוקטו 20כתב אליעזר שוורץ, , תיאור וניתוח
מרכז המחקר והמידע  תשובה על פניית ",כוח לעובדים" –המשפחתונים  מטפלותרכזת ארצית של איגוד אס, ונטלי מוק 109

  .2014בספטמבר  10של הכנסת, 
 26מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פנייתמרכז השלטון המקומי, בממונה על תנאי שירות החגית מגן,  110

 . 2014באוקטובר 
מרכז המחקר והמידע של  תשובה על פנייתמשרד הכלכלה, ב גף בכיר למעונות יום ומשפחתוניםמלי שטריגלר, מנהלת א 111

 .2014ביולי  22הכנסת, 
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 משפחתוניםבמטפלות הות מרכזיות בתנאי העסקת סוגי

מטפלות הלהלן פירוט סוגיות נבחרות העולות ממקורות שונים בנושא תנאי העסקתן של 

  112במשפחתונים:

לפתוח  מחויבקובע כי עוסק פטור  ,1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – למטפלות פתיחת תיק במע"מ

 ,דרש יו"ר הוועדה דאז 2012שנת שהתקיים בוועדת הכספים בדיון סיכום תיק במשרדי מס ערך מוסף. ב

את מעמדן של המטפלות במשפחתונים המוכרים מול סדיר ימשרד הכלכלה ש ,חבר הכנסת משה גפני

עקב זאת החליטה ועדת הכספים על העברה תקציבית למשרד הכלכלה למימון תשלומי  113רשות המסים.

ממשרד  ותהמע"מ הנדרשים ממטפלות במשפחתונים המוכרים. הוועדה החליטה כי המע"מ יועבר ישיר

על בתשובת משרד הכלכלה  114שהמטפלות לא יידרשו לפתוח תיק במע"מ. כדי ,הכלכלה לרשות המסים

לרשות  והועבר 2014ובשנת  ,המשרד ידי-עלועדת הכספים מיושמת  תן כי "החלטצויפנייתנו בנושא 

 115ש"ח". נימיליו 42המסים 

 ,פנסיהלשמחייב כל עובד ומעסיק להפריש סכום מסוים  ,חוק הפנסיה החדש – הסדרת פנסיה למטפלות

  : בנושא 2011בשנת  ועדת העבודה, הרווחה והבריאותן שהתקיים בוודיאינו חל על עובדים עצמאים. ב

איגוד מטפלות המשפחתונים שרוב ן טע 116התעשייה והמסחרמשרד הסדר פנסיה למטפלות משפחתוני 

לחייב את משרד  הייתהבדיון  בשל שכרן הנמוך. הצעת האיגוד ,מפרישות לפנסיה ינןהמטפלות א

מהות ימשרד הכלכלה כהשלמה לילדי א ידי-עלמהסכום שמועבר למטפלות  17.5%הכלכלה להפריש 

מימון משרד הכלכלה. משרד הכלכלה הציע  11.5%-מימון עצמי ויהיו  6%-כך שילדי רווחה, לעובדות ו

מימון עצמי  5%ועוד  )בהעלאת התעריף, לא בהפרשה ישירה של המשרד( המשרד ידי-על 5%הפרשה של 

 של המטפלות. 

עובדות עצמאיות,  נחשבותהמטפלות במשפחתונים  כידועכי צוין  פנייתנו לעבתשובת משרד הכלכלה 

אין כיום חקיקה הקובעת חובת הפרשה פנסיונית ו, ובינןעובד מעביד בין המשרד  יכלומר אין יחס

ועדת התעריפים במשרד הכלכלה החליטה לגלם את הפרשת הפנסיה נמסר כי  עם זאתלעצמאים. 

                  2013מאוגוסט  ט להעלות את תעריף שכר הלימודהוחל הזלצורך ושכר הלימוד עבור כל ילד, בתעריף 

הכלכלה  כי משרדיש להבהיר  117המטפלות במשפחתונים יוכלו להפריש פנסיה מתוספת זאת.ו ,0.42%-ב

                                                 

חבר הכנסת מסעוד גנאים , אמר שלום שמחון ,בהקשר זה נזכיר גם כי בשאילתה לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה דאז 112
ושאל  ",דושכרן החודשי פחות משכר המינימום והן עובדות בתנאים קשים מא ,ות קשה"... מצבן הכלכלי של המטפלכי 

למה משרדכם לא מכיר במטפלות כעובדות המשרד? ולמה לא נותנים להן תלוש משכורת? והאם יש כוונה את השר: "
"ת משמעותה השר כי "הכרה במטפלות המפעילות משפחתונים כעובדות משרד התמו אמר מתי?" בתשובת ?להכיר בהן

וכי "המטפלות אינן עובדות מדינה ואינן מפעילות  ,הלאמת המשפחתונים, צעד שהמשרד אינו רואה אותו כלל כדבר רצוי"
רשאית לגבות, בחן המשרד ' סמל'מפעילת משפחתון בעלת שהמשרד מגביל את שכר הלימוד ששירות של המדינה. היות 

וערך בחינה מחודשת של עלויות תפעול  ןהאחרונות לגבי קיפוח תנאיה טענות שהציגו נציגות המטפלות במשרד בשנתיים
 . 2011בפברואר  3, 857שאילתה מס' מענה על המשפחתון". 

 . 2012במאי  15, 1082פרוטוקול מס'  ,הכספים ועדת – הכנסת 113
 . 2012באוקטובר  25לאיגוד מטפלות המשפחתונים,  שם, מכתב 114
יחידת תכנון, תקצוב ופיקוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד  – בקרה ותשלומים תשירלי חכמון, מרכז 115

 .2014בספטמבר  7הכלכלה, 
 -הדיון התקיים בעקבות הצעה לסדר .2011באוגוסט  1, 531פרוטוקול מס'  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, –הכנסת  116

 היום )דיון מהיר( של חברת הכנסת אורית זוארץ וחבר הכנסת עפו אגבאריה. 
יחידת תכנון, תקצוב ופיקוח, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד  – בקרה ותשלומים תשירלי חכמון, מרכז 117

 .2014בספטמבר  15הכלכלה, 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2012-05-15-03.rtf
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ולכן ו, ידי-עלמועסקות  ינןהן אשמחייב את המטפלות במשפחתונים להפריש סכום זה, היות  אינו

 האישית של המטפלת.עדיין נתונה לבחירתה ההפרשה לפנסיה 

 מקצועית למטפלות במשפחתונים ההכשר .3.4

 218-עיוניות ו 582שעות לימוד,  800ובמעונות  למטפלות במשפחתונים 1קורס מטפלות סוג כאמור, ב

מעשיות. בקורס נלמדים נושאים כגון הטיפול הפיזי בתינוק, בטיחות ותחזוקה, עזרה ראשונה והחייאה, 

מסמך הסטנדרטים של משרד הכלכלה לפי החינוך והפעילות בגיל הרך, קשיים בהתפתחות ועוד. יצוין כי 

תוך שנתיים ב 2קורס מטפלות סוג להשלים ו 1לעבור קורס מטפלות סוג  ניםבמשפחתומטפלות על ה

 מתקיים בפועל. תמיד הדבר אינו ,מחייב ינוהמסמך אשהיות  ,ת. כאמורוכמטפל ןמתחילת עבודת

 מחנכותהכניות הלימודים של והכשרת מטפלות צוין כי "אין הבדל בת נושאבבתשובת משרד הכלכלה 

ה, בוגרת מנם לאחר קבלת תעודוכנית. אומדובר באותה ת .יום ובמשפחתוניםהמטפלות במעונות וה

ונבדקים אז פרמטרים  ,ת משפחתוניםזרכ ידי-עלהקורס המעוניינת לפתוח משפחתון עוברת אוריינטציה 

 118נוספים הנדרשים לפתיחת משפחתון".

הכשרת מטפלות במשפחתונים קובעים כי רכזת המשפחתונים תפנה נושא הלי משרד הכלכלה בונ

ותצרף את רשימת המטפלות  ,1מטפלות סוג לממונה המחוזי במשרד הכלכלה בבקשה לקיים קורס 

שאושרו בוועדת ההיגוי. משרד הכלכלה ידאג לפתיחת קורס באזור הגיאוגרפי הרלוונטי. משרד הכלכלה 

קורס השליש מהסכום ישירות למוסד להכשרה.  ישלמומעלות הקורס, והמועמדות  יםשליש-יממן שני

בתלונות שהתקבלו באיגוד  119רד הכלכלה.במש אדם-כוחח אגף בכיר להכשרה ולפיתוח וקיפוא בה

תשלום צוין כי ברשויות רבות המטפלות נדרשות לשלם את מלוא ה שאמשפחתונים בנוהמטפלות 

פנייתנו צוין כי  לעבתשובת משרד הכלכלה  120ללא סבסוד משרד הכלכלה. ,הסכום עבור הקורס האמור

ולא  ,האגף ידי-עלקורס מחנכות/מטפלות במעונות יום המיועד לדורשי עבודה ובלתי מועסקים ממומן 

אולם עקב מגבלות תקציביות צומצמו הרבה קורסים המיועדים לבלתי  ,נגבה תשלום נוסף מהמשתתפים

 אוח האגף התשלום הובשעות הערב במוסדות שבפיקים נלמדהקורסים למועסקים במסלול הכשרת יום. 

 121על חשבון הלומד בלבד.

                                                 

מרכז המחקר  תשובה על פניית, משרד הכלכלה, אדם-כוחניקול מור, ממונה הכשרת מבוגרים, אגף להכשרה ופיתוח  118
 . 2014בספטמבר  16והמידע של הכנסת, 

 .2007, יולי אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים משרד הכלכלה[,היום המסחר והתעסוקה ] ,משרד התעשייה 119
 10מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  תשובה על פניית, "כוח לעובדים" ,רכזת ארצית, איגוד המשפחתונים, מוקואס ינטל 120

 . 2014בספטמבר 
מרכז המחקר  תשובה על פניית ,, משרד הכלכלהאדם-כוחאגף להכשרה ופיתוח  ,ניקול מור, ממונה הכשרת מבוגרים 121

 . 2014בספטמבר  16והמידע של הכנסת, 
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