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משרד הרווחה והשירותי החברתיי
פעולות הביקורת
במשרד הרווחה והשירותי החברתיי ,במחלקות לשירותי חברתיי
שברשויות המקומיות ,במוסד לביטוח לאומי ובמשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה נבדק הטיפול במשפחות החדהוריות .בכלל זה נבדקו ההיערכות
והפעולות של הגופי האמורי בנושא זה ומידת שיתו הפעולה ביניה; נקיטת
פעולות להסרת החסמי המונעי את הגברת השתתפות של המשפחות הללו
בשוק העבודה; ממשקי העבודה בי הגורמי המטפלי במשפחות ,לרבות
העברת מידע ביניה כדי לפשט את מימוש הזכאות לסיוע; אופ ניהולה של
תכנית של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה לשילוב של הורי יחידי
במעגל העבודה ומידת הצלחתה של תכנית זו.
במשרד הרווחה והשירותי החברתיי ,בשירות לילד ונוער שבמשרד
ובמחלקות לשירותי חברתיי בעשר רשויות מקומיות נעשתה ביקורת בנוגע
לסדרי עבודת של ועדות לתכנו טיפול והערכה ,שתפקיד לגבש תכניות טיפול
לילדי בסיכו ולמשפחותיה ולעקוב אחר ביצוע .נבדקו סדרי יישו
הרפורמה שביצע המשרד בעבודת הוועדות ותהליכי הפיקוח על עבודת.
במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה והשירותי החברתיי נעשתה ביקורת בנוגע
לאסדרת שירותי שיקו שהמדינה רוכשת מגורמי חו .הבדיקה התמקדה
בשירותי דיור  הוסטלי ודיור מוג  ונבדקו נושאי כגו בחירת מסגרת הדיור
על ידי הדיירי ,סדרי העסקת עובדי ,פיקוח ובקרה ולמידה בימשרדית.
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סדרי הטיפול במשפחות חדהוריות
תקציר
בעשורי האחרוני הולכת ומתרחבת בישראל התופעה של חיי במשפחות חד
הוריות .הדבר נובע ה מאחוזי הגירושי הגבוהי וה מהעלייה הניכרת במספר
הנשי הרווקות הבוחרות להביא ילד לעול ללא ב זוג .בשנת  2011היו בישראל כ
 131,000משפחות חדהוריות שהיוו  12.4%מכלל המשפחות ע ילדי  ,ומספר
הילדי בה כ  ,219,000כ 9%מכלל ילדי ישראל .חלק של המשפחות החדהוריות
באוכלוסיית המשפחות העניות גדול מחלק באוכלוסייה כולה ומשפחות אלה מועדות
ג לקשיי חברתיי ורגשיי .
העלייה במספר המשפחות החד-הוריות וקשייה הכלכליי העלו את נושא הטיפול
בה לסדר היו הציבורי .חוק משפחות חד-הוריות ,התשנ"ב) 1992להל  חוק
משפחות חדהוריות או החוק( ,מגדיר מיהו הורה יחיד ואילו הטבות יינתנו לו מכוח
חוק זה .על פי החוק ,הורה יחיד הוא תושב ישראל שבהחזקתו ילד שטר מלאו לו 18
שנה ,הנמצא עמו ,והוא אינו נשוי ואי אד הידוע בציבור כב זוגו .שר הרווחה
והשירותי החברתיי ממונה על ביצוע החוק.
בטיפול במשפחות חדהוריות מעורבי משרדי ממשלה וגופי אחדי  משרד
הרווחה והשירותי החברתיי )להל  משרד הרווחה( ,מחלקות לשירותי
חברתיי ברשויות מקומיות )להל  המחלקות לשירותי חברתיי ( ,המוסד לביטוח
לאומי ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת( ,משרד הבינוי
והשיכו ורשות המסי בישראל.

פעולות הביקורת
בחודשי אפרילספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול של
המשרדי והגופי השוני במשפחות חדהוריות .הביקורת נעשתה במשרד הרווחה,
בארבע מחלקות לשירותי חברתיי  ,1במוסד לביטוח לאומי ובמשרד התמ"ת .בירורי
השלמה נעשו במשרד הבינוי והשיכו ובאג( התקציבי שבמשרד האוצר .בביקורת
נבדקו ההיערכות והפעולות של הגופי השוני לטיפול במשפחות החדהוריות,
ובכלל זה היערכות של המשרדי להפעלת תכניות לשילוב של הורי יחידי
בשוק העבודה ולהערכת תרומת של תכניות אלו; וכ שיתופי הפעולה הבימשרדיי
לצור* מת שירות יעיל לאוכלוסייה זו .במסגרת הביקורת נאספו נתוני על פעילות
של מחלקות לשירותי חברתיי בנושא המשפחות החדהוריות באמצעות שאלו
שהועבר ל 62רשויות מקומיות )להל  השאלו(.

__________________

1

בירושלי ,בתל אביב ,ברעננה ובבאר שבע.
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עיקרי הממצאי
הטיפול במשפחות חדהוריות בתחו הרווחה
האחריות לטיפול באוכלוסיית ההורי היחידי מוטלת על משרד הרווחה .הוא אמו
על קביעת מדיניות הרווחה במדינה ומתפקידו לספק את השירותי הנדרשי לה.
האג לשירותי חברתיי ואישיי שבמשרד נועד לתת מענה לצרכיה האישיי
והחברתיי של יחידי  ,משפחות וקהילות .המשרד מנחה את המחלקות לשירותי
חברתיי מהבחינה המקצועית באמצעות הוראות התקנו לעבודה סוציאלית )להל 
התע"ס( ,וה אלה הנותנות בפועל את הסיוע והטיפול למשפחות החדהוריות.
באמצעות המחלקות מממ משרד הרווחה שירותי ומעני לסיוע למשפחות אלה
ולהעצמת .ביישובי מסוימי פועלי  ,בשיתו ע גורמי קהילה והמחלקות
לשירותי חברתיי  ,מרכזי מיוחדי למשפחות חדהוריות.
ה ט י פ ו ל ב מ ש פ ח ו ת ח ד  ה ו ר י ו ת ב ר מ ת מ ט ה מ ש ר ד ה ר ו ו ח ה  :א
על פי שמשרד הרווחה זיהה שינויי בדפוסי המשפחה ,בייחוד גידול במספר
המשפחות החדהוריות שלה מאפייני וקשיי מיוחדי  ,הוא לא תרג זאת
לתכנית אופרטיבית שתופעל לטובת ,וא לא נער" לטיפול בה בהיבט המערכתי.
המשרד לא גיבש הנחיות מקצועיות בנושא ולא כלל אותו בסדר עדיפויות תקציבי.
הנהלת המשרד לא קיימה דיוני בנושא זה ,לא בפורו המקצועי של המשרד ולא ע
משרדי ממשלה אחרי הנוגעי לנושא.
ייעודו של משרד הרווחה להוביל ,ע משרדי וגופי אחרי  ,תכניות לטיפול
באוכלוסיות מיוחדות ,לרבות משפחות חדהוריות ,ולצמצ את הפערי החברתיי
בי קבוצות במדינה.
בטיפול במשפחות חדהוריות מעורבי משרדי ממשלה וגופי אחדי  ,שכל אחד
מה מתמקד בהיבטי מקצועיי שבתחו אחריותו .על א ייעודו ,משרד הרווחה לא
שימש חוליה מרכזית ומתכללת במער" הטיפול במשפחות חדהוריות ולא הקי
פורו מקצועי המשות לו וליתר משרדי הממשלה והגופי האחרי .
בידי משרד הרווחה נתוני כלליי על הפעילות בנושא משפחות חדהוריות ,שאי
בה די כדי לשק תמונת מצב מערכתית על פעילות של המחלקות לשירותי
חברתיי ברשויות המקומיות ,על בעיות מהותיות שלא קיבלו מענה הול ועל מידת
האפקטיביות של פעולות שכבר נעשו.
במחוזות המשרד יש מפקחי שמתפקיד לפקח על עבודת המחלקות לשירותי
חברתיי בתחומי שוני  .אול בהיעדר הנחיות מקצועיות בנושא משפחות חד
הוריות ,מפקחי אלה אינ יכולי לפקח על פעולותיה של המחלקות לשירותי
חברתיי בתחו זה.
הטיפול במשפחות חדהוריות ברמת השלטו המקומי:
אוכלוסיית המשפחות החדהוריות מהווה שליש מכלל האוכלוסייה של משפחות ע
ילדי המוכרת לשירותי הרווחה .משרד מבקר המדינה שלח ל 62רשויות מקומיות
שאלו לאיסו נתוני על סוגי הפעולות שמקיימות המחלקות לשירותי חברתיי
ועל היקפ .ב 47הרשויות שהשיבו לשאלו היו בשנת  ,2011על פי נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כ 93,000משפחות חדהוריות ,שהיו כ 70%מכלל
משפחות אלה.
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מסיכו הנתוני שנאספו בשאלו עלה כי קיימת שונות רבה בי המחלקות לשירותי
חברתיי בטיפול במשפחות החדהוריות .רוב המחלקות מטפלות במשפחות חד
הוריות הפונות אליה על פי מידת הנזקקות שלה ומתמקדות במת מידע על
זכויותיה ובארגו פעילויות נופש תקופתיות למשפחות הנזקקות .לעומת זאת ,דווקא
רשויות מקומיות המצויות בדירוג חברתיכלכלי גבוה יחסית ,ובה שיעור של
ההורי היחידי הנזקקי קט יותר ,מפעילות מרכזי למשפחות חדהוריות .שונות
זו עלולה ליצור אישוויו בי הרשויות המקומיות במת מענה לצרכי המיוחדי של
משפחות חדהוריות ,באשר פעילות זו אינה תלויה בהכרח במידת הנזקקות של
משפחות אלה ,אלא במודעות וביכולותיה הכספיות של הרשויות המקומיות.

התעסוקה בקרב משפחות חדהוריות
ת כ נ י ו ת ל ע י ד ו ד ת ע ס ו ק ה ב ה פ ע ל ת ו ש ל מ ש ר ד ה ת מ " ת  :משרד
התמ"ת פועל לשילוב הורי יחידי בשוק העבודה באמצעות תכנית שכללה תכניות
משנה )להל  תכניות המשנה( .בשני  20072003הייתה התכנית באחריות מינהל
מחקר וכלכלה שבמשרד )להל  מינהל מחקר וכלכלה( .במאי  2008הועברה האחריות
להפעלתה לאג לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה שבמשרד )להל  האג
לשילוב בתעסוקה(.
הביקורת העלתה כי התכנית שהפעיל משרד התמ"ת בשני  20072003לשילוב של
הורי יחידי בשוק העבודה לא השיגה את יעדה .תכניות המשנה תוקצבו לאור" זמ
בסכומי ניכרי  ,א" ניצול היה אפסי או זניח.
ביולי  ,2007לאחר שחלפו ארבע שני מהמועד בו החלה הפעלת התכנית ,פרס
מינהל מחקר וכלכלה קוב -מאמרי )להל  הסקר( ובו ממצאי של מעקבי אחר
חלקי שוני של התכנית .ממצאי הסקר הצביעו ,בי היתר ,על חוסר כדאיות ביציאה
לעבודה של הורי יחידי שהשתתפו בתכנית.
בתחילת  2010נעשתה בדיקה לבחינת כדאיות יציאת של הורי יחידי לעבודה .ג
בבדיקה זו עלה שהיציאה לעבודה אינה כדאית ,ומהבחינה הכלכלית עדיפה לה
אבטלה ,המלווה לעתי בקבלת קצבה כזו או אחרת המאפשרת את הישארות בבית
ע הילדי .
ממועד הסקר עד בדיקת הכדאיות חלפו יותר משנתיי  .שתי הבדיקות הובילו
למסקנות דומות והצביעו על חוסר האטרקטיביות של התכניות הקיימות .מ הראוי
היה שכבר בשלב מוקד יותר יפיק משרד התמ"ת מסקנות ויפעל לשינוי של
התכניות.
בשני  ,20112008כמו בשנות ההפעלה הקודמות ,כמעט שלא נוצלו התקציבי
השנתיי שהוקצו לתכניות המשנה לשילוב הורי יחידי בשוק העבודה ,ומספר
ההורי שהשתתפו בה היה נמו" מאוד.
אשר לניהול של תכניות המשנה משנת  2008ואיל" ,בידי האג לשילוב בתעסוקה לא
היו הנתוני הנחוצי שיסייעו לו להערי" את מידת הצלחת של התכניות שהפעיל.
לא נעשה ניתוח סדור של התקציבי ושל ניצול בחת" של התכניות ולפי תקופות; לא
נבח הקשר הסיבתי בי ההשקעה בתכניות לשילוב הורי יחידי בתעסוקה לבי
שינוי מצב )א אכ השתנה(; לא היו נתוני סדורי על מספר ההורי היחידי
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שהשתתפו בתכניות המשנה; על מידת השמת בעבודה ועל מידת התמדת במקומות
העבודה; על שדרוג המקצועי ועל רמת השתכרות  .בהיעדר מידע כאמור אי אפשר
לעמוד על התועלות שנבעו מהתכניות בשני אלה בעניי שילוב של הורי יחידי
במעגל העבודה.
על רקע ההיק הקט של ניצול תכניות המשנה והיעדר הכדאיות ביציאה לעבודה,
אישרו במר 2010 -שר התמ"ת דאז ומנכ"ל משרד התמ"ת ביצוע תכנית חלו) -להל 
הפיילוט( ,לאוכלוסיית זכאי של  1,000500איש ,לצור" הרחבת התכנית לעידוד
תעסוקה בקרב משפחות חדהוריות .במסגרת הפיילוט אמורה הייתה להינת תמיכה
רבשנתית מדורגת להורי היחידי  ,שבמסגרתה יוגדל באופ ניכר סל הפתרונות
למשפחותיה ותורחב אוכלוסיית היעד שתיהנה מההטבות .הפעלתו של הפיילוט
אמורה הייתה להתחיל בדצמבר  2010ולהימש" שלוש שני .
עד מועד סיו הביקורת בספטמבר  ,2012א על פי שחלפו יותר מ 20חודש מהמועד
המתוכנ ,טר הוחל בביצוע הפיילוט.
ת כ נ י ת ל ל י ו ו י ת ע ס ו ק ת י ב ה פ ע ל ת ו ש ל מ ש ר ד ה ר ו ו ח ה  :בשני
האחרונות הקי משרד הרווחה מינהלת תעסוקה שמטרתה לפעול לגיבוש מדיניות
משרדית אחידה בעניי תעסוקה לאוכלוסיות שבטיפולו .מינהלת התעסוקה הגדירה
את אוכלוסיית המשפחות החדהוריות כאוכלוסיית יעד בנושא הפיתוח והקידו
בתעסוקה .בשנת  2010יז משרד הרווחה את תכנית "תעסוקה לרווחה" .התכנית
מיועדת ללוות משפחות המוכרות למחלקות לשירותי חברתיי  ,שבה לפחות ב זוג
אחד אינו מועסק למעלה מחצי שנה .בשנת הפעילות הראשונה הופעלו בתכנית שני
מחזורי והשתתפו בה  484משפחות ,מה  200משפחות חדהוריות ).(42%
תכנית זו גיבש משרד הרווחה ללא תיאו ע משרד התמ"ת .חוסר התיאו בי שני
המשרדי בהכנת התכניות עלול לפגוע ביעילות ולמנוע את ניצול יתרונותיו של כל
אחד מהמשרדי בתחומי פעילותו העיקריי .

הטיפול בחסמי לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה
ההיק הקט של ניצול התכניות לשילוב של הורי יחידי במעגל התעסוקה מצביע
על קיומ האפשרי של חסמי המונעי מרבי מההורי היחידי מקבלי הקצבאות
להיכנס לשוק העבודה או להגדיל את היק משרת  .בדיקה שעשה משרד התמ"ת
הצביעה על חוסר כדאיות לצאת לעבודה עקב שלילת קצבאות המוסד לביטוח לאומי
מהורי יחידי שהשתכרו מעל תקרת הכנסה שנקבעה ,וג בשל העובדה ששלילת
קצבת הבטחת הכנסה מביאה ג לביטול הטבות נלוות.
חס זה מוכר זה שני לכל הגורמי העוסקי בתחו ובכלל זה משרד הרווחה,
משרד התמ"ת ,המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר .א על פי כ ,ה לא השכילו
למצוא מנגנו שימת ,על פני הזמ ,את הפגיעה הכלכלית בהורי יחידי
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שהכנסותיה גבוהות מתקרת ההכנסה שנקבעה .כל זאת חר פתרונות מעי אלו
שנמצאו בעבור אוכלוסיות אחרות.2

ההליכי המינהליי למיצוי זכויותיה של משפחות חדהוריות
פעילות יעילה בנושא המשפחות החדהוריות מצריכה תיאו ושיתו פעולה מוסדר
בי המשרדי המופקדי על מת הזכויות לאוכלוסייה זו .התיאו ביניה חשוב
לתכנונה ולקביעתה של מדיניות טיפולית כוללת ,וג לבחינה מערכתית של הדרכי
להקל על אוכלוסיית ההורי היחידי למצות את הזכויות וההטבות המוקנות לה על
פי די.
אחד המדדי לאיכותו של שירות הוא מספר הפעמי לה נדרש מבקש השירות
להטריח את עצמו כדי למצות את זכויותיו .בתחו השירות לציבור מקובלת תפיסה
ולפיה יש לספק שירות בנקודת מפגש אחת )".("One Stop Shop
הביקורת העלתה כי כדי לממש את זכאותו ,הורה יחיד נדרש לעתי להמציא
מסמכי שממילא מצויי בידי הגו הדורש אות או שנית היה לקבל בלי
להטריחו.

סיכו והמלצות
בשנת  2011היו בישראל כ 131,000משפחות חדהוריות שהיוו  12.4%מכלל
המשפחות ע ילדי  .מצב הכלכלי לרוב קשה יותר מזה של משפחות דוהוריות ,וה
חוות קשיי חברתיי ורגשיי  .חוק משפחות חד-הוריות מגדיר מיהו הורה יחיד
ואילו הטבות יינתנו לו מכוח חוק זה.
הטיפול הממשלתי במשפחות חדהוריות דורש תיאו ושיתו פעולה בימשרדיי ,
בהובלתו של משרד הרווחה ,א" לעתי אלה אינ מתקיימי  .מ הראוי היה שמשרד
הרווחה ייזו להסדיר את דרכי שיתו הפעולה והתיאו בי הגופי המעורבי ,
ויוביל מהל" של הקמת פורו מקצועי משות למשרדי  ,בראשותו.
ראוי שכל הגורמי העוסקי בתחו ישכילו למצוא מנגנו שימת ,על פני הזמ ,את
הפגיעה הכלכלית בהורי יחידי שהכנסותיה גבוהות מתקרת הכנסה שנקבעה;
מנגנו שיביא לידי הסרת חס מרכזי לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה.
משרד הרווחה זיהה אמנ את הצרכי הייחודיי של ההורי היחידי  ,א" לא גיבש
מדיניות לטיפול באוכלוסייה זו ,לרבות קביעת הנחיות מקצועיות למחלקות לשירותי
חברתיי שברשויות המקומיות .כמו כ על המשרד לפעול לשיתו פעולה ע גורמי
קהילה הפועלי בשטח למע אוכלוסייה זו כדי להנחות ולמסד את פעילות .
משרד התמ"ת מפעיל תכנית לעידוד שילוב של הורי יחידי במעגל התעסוקה,
אול הצלחתה של תכנית זו בשני  20112003הייתה שולית .על משרד התמ"ת
__________________

2

ביו  1.8.09נכנס לתוק תיקו  109לחוק הביטוח הלאומי )"תיקו לרו"( שנועד להבטיח שהסכו
הכולל  #מעבודה ומקצבת נכות  #שיקבל אד ע מוגבלות הזכאי לקצבת נכות ,יהיה תמיד גבוה יותר
מסכו הקצבה בלבד.
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לבחו מחדש את התכנית ,בתיאו ע שאר הגופי המעורבי בנושא .לבחינה זו
משנה חשיבות על רקע החלטת ממשלה מינואר  2012המחייבת את קביעתה של
תכנית פעולה לשילובה של אוכלוסיית ההורי היחידי בשוק העבודה.

♦
מבוא
בדומה למדינות אחרות בעול המערבי ,ג בישראל הולכת ומתרחבת בעשורי האחרוני התופעה
של חיי במשפחות חדהוריות ,הנובעת מהעלייה באחוזי הגירושי ומהעלייה הניכרת במספר
הנשי הרווקות הבוחרות להביא ילד לעול ללא ב זוג.
בשנת  2011היו בישראל כ 131,000משפחות חדהוריות ,שהיוו  12.4%מכלל המשפחות ע
ילדי ;3מספר הילדי בה  כ ,219,000דהיינו כ 9%מכלל ילדי ישראל .התפלגות המשפחות
החדהוריות על פי מעמד האישי של ההורי הייתה :גרושי   ,67%רווקי   ,23%אלמני 
 .410%בראש של המשפחות החדהוריות בישראל עומדת בדר& כלל אישה; בשנת  2010היו רק
 3.3%משפחות חדהוריות שבראש עמד גבר .נכו לשנת  2010היו  92.4%מ המשפחות החד
הוריות במגזר היהודי.5
למשפחות החדהוריות קשיי רבי במישורי הכלכלי ,החברתי והרגשי .עומס הלחצי הנובעי
מהמצוקות הכלכליות ומהקשיי החברתיי מוביל פעמי רבות לקשיי של ממש בתפקוד ההורי
ולקשיי רגשיי אצל ילדי הגדלי במשפחה חדהורית .לכל אלה מצטרפי קשיי שמקור
ביחסה של החברה ובתפיסות הרווחות בה הנוגעות למשפחות חדהוריות.6
חלק של המשפחות החדהוריות באוכלוסיית המשפחות העניות גדול מחלק באוכלוסייה כולה.
בשנת  2011חיו  30.8%מהמשפחות החדהוריות מתחת לקו העוני לעומת  26.8%מהמשפחות
הדוהוריות .7שיעור העוני של ילדי במשפחות חדהוריות גבוה בכ 4%משיעור העוני של ילדי
במשפחות שבה זוג הורי .8השוואה בי מדינות העלתה כי המשפחה החדהורית הממוצעת
בישראל ענייה ג בהשוואה למשפחה החדהורית המערבית.9
מנתוני משרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל  משרד הרווחה( עולה שבשנת  2011היו
בטיפול של המחלקות לשירותי חברתיי שברשויות המקומיות )להל  המחלקות לשירותי
חברתיי( כ 59,000משפחות חדהוריות שהיוו כ 45%מכלל המשפחות החדהוריות .משפחות
חדהוריות היוו שליש מהמשפחות המטופלות במחלקות אלה ,וכשיעור זה מתוכ מקבלות קצבאות
מהמוסד לביטוח לאומי )הבטחת הכנסה ומזונות(.
__________________

3
4
5
6
7
8
9

המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנו " ,מקבלי גמלאות ילדי  ,"2011סקר תקופתי .2012 ,239
משרד הרווחה והשירותי החברתיי ,האג לשירותי חברתיי ואישיי ,השירות לרווחת הפרט
והמשפחה  נתוני  ,2011מר! .2012
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנו " ,משפחות חדהוריות  ,"20101993סקר תקופתי .232
משרד הרווחה והשירותי החברתיי ,האג לשירותי חברתיי ואישיי ,השירות לרווחת הפרט
והמשפחה ,מידע למשפחות חדהוריות.2008 ,
המוסד לביטוח לאומי" ,מדדי העוני והפערי החברתיי   ,"2011נובמבר .2012
ראו הערה .5
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,דוח מצב המדינה  חברה ,כלכלה ומדיניות ,2010
.2011
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חוק משפחות חד-הוריות ,התשנ"ב) 1992להל  חוק משפחות חדהוריות או החוק( ,מגדיר מיהו
הורה יחיד ואילו הטבות יינתנו לו מכוח חוק זה.
בטיפול במשפחות חדהוריות מעורבי משרדי ממשלה וגופי אחדי  משרד הרווחה ,המחלקות
לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת( ,משרד הבינוי והשיכו ורשות המסי בישראל )להל  רשות
המסי(.
בחודשי אפרילספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול של המשרדי והגופי
השוני במשפחות חדהוריות .במסגרת הביקורת נבדקו ההיערכות והפעולות של הגופי השוני
בנושא משפחות חדהוריות; מידת שיתו .הפעולה בי המשרדי והגופי לצור& מת שירות יעיל;
נקיטת פעולות להסרת החסמי המונעי מהמשפחות הללו לממש את ההטבות הקבועות בחוק;
ממשקי העבודה בי הגורמי המטפלי ,לרבות העברת מידע כדי לפשט את מימוש הזכאות;
היערכות המתכללת של המשרדי להפעלת תכניות לשילוב של הורי יחידי במעגל העבודה
ולהערכת תועלת של התכניות .הביקורת נעשתה במשרד הרווחה ,בארבע מחלקות לשירותי
חברתיי ברשויות מקומיות ,10במוסד לביטוח לאומי ובמשרד התמ"ת .בירורי השלמה נעשו
במשרד הבינוי והשיכו ובאג .התקציבי שבמשרד האוצר .במסגרת הביקורת נאספו נתוני על
פעילות של מחלקות לשירותי חברתיי בנושא משפחות חדהוריות באמצעות שאלו שהועבר ל
 62רשויות מקומיות )להל  השאלו( .בשנת  2011היו ברשויות אלה  106,375משפחות חד
הוריות ,שהיוו כ 81%מהמשפחות החדהוריות בישראל.

הסדרי למשפחות חדהוריות
המסד הנורמטיבי
חוק משפחות חדהוריות עיג לראשונה את מכלול זכויותיה החברתיות והכלכליות של משפחות
חדהוריות לכדי מסגרת משפטית כוללת ,ובכ& נת הכרה רשמית למבנה משפחתי זה .שר הרווחה
והשירותי החברתיי )להל  שר הרווחה( ממונה על ביצוע החוק.
על פי החוק ,הורה יחיד הוא תושב ישראל שבהחזקתו ילד שטר מלאו לו  18שנה הנמצא עמו,
והוא אינו נשוי ואי אד הידוע בציבור כב זוגו.
במהל& השני נעשו תיקוני בחוק בכל הקשור להגדרת הורה יחיד .בתיקו משנת  1994הורחבה
מסגרת הזכאי והוספו שתי קבוצות נוספות המתפקדות באופ מעשי כמשפחות חדהוריות 
מעוכבות גט 11ועגונות .התיקו משנת  1998מבהיר כי על פי התנאי היסודי שנקבע בהגדרה
המקורית בחוק ,הורה יחיד הוא מי שאי לו בהווה ב זוג .בעקבות תיקו נוס .בשנת  2001הורחבה
הגדרת הורה יחיד ג לנשי נפגעות אלימות במשפחה ,ונקבע שא תיחשב חדהורית א היא חיה
בנפרד מהאב ,א פתחה בהליכי גירושי וא שהתה לפחות  180יו במקלט לנשי מוכות.
בנוס .להגדרה הקבועה בחוק הורחבה הגדרת הורה יחיד בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980
)להל  חוק הבטחת הכנסה( ,ג לבני זוג החיי בנפרד ואינ מכלכלי זה את זה או שאחד מה
נמצא במעצר או במאסר .בהגדרה זו נכללות משפחות שבה ב הזוג אינו מכלכל את בת זוגו במש&
__________________

10
11

בירושלי ,בתל אביב ,ברעננה ובבאר שבע.
מי שחי בנפרד מב זוגו במש' שנתיי לפחות ופתח בהליכי גירושי .
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 30ימי רצופי וכ מתקיי בה אחד התנאי האלה :הוגשה תביעה למזונות או ב הזוג נכה ואי
לו הכנסה אחרת או בני הזוג חיי בנפרד שנה לפחות.

הזכויות של משפחות חדהוריות וההטבות שה זכאיות לה
 .1בחוק הבטחת הכנסה הוענקו תנאי זכאות מיוחדי למשפחות חדהוריות .חקיקה זו שמטרתה
העיקרית היא לחל /משפחות ממעגל העוני ,שיפרה באופ ניכר את מצב הכלכלי של משפחות חד
הוריות .הורי יחידי המקבלי קצבאות הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
)להל  קצבת הבטחת הכנסה( זכאי להטבות נלוות למקבלי קצבאות ,כמו הנחות במסי הארנונה,
ובאגרת רשות השידור .כמו כ ,משרד התמ"ת מפעיל משנת  2003תכנית לשילוב של הורי
יחידי בשוק העבודה ,הכוללת הטבות נוספות.
עוד קובע החוק מת קדימות למשפחות חדהוריות בתחומי שוני ,כמו קדימות בהכשרה
מקצועית וסיוע בהשתלבות של הורי יחידי בשוק העבודה וכ קדימות בקבלת ילדי ממשפחות
חדהוריות למעונות יו ,לרבות סבסוד התשלו.
מכוח החוק ,ועל פי כללי שנקבעו בנהליו ,מסייע משרד הבינוי והשיכו למשפחות חדהוריות
חסרות דיור בשלושה מסלולי ,ואלה ה :השכרת דיור ציבורי במחירי נמוכי יחסית ,מת
משכנתאות לרכישת דירה וסיוע בשכר דירה.
 .2בעקבות חקיקת החוק תוק חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,התשנ"ה) 1995להל  חוק
הביטוח הלאומי( ,ונקבעה זכאות למענק לימודי להורה יחיד בעבור כל אחד מילדיו בגילאי ;116
בהמש& הורחבה תחולת מענק הלימודי לילדי עד גיל  .14נכו לאוגוסט  ,2012גובה המענק
בעבור ילדי בני  116הוא  1,507ש"ח לשנה ,ובעבור בני  837  1412ש"ח .בשנת  2011קיבלו
 57,129משפחות חדהוריות מענק לימודי בעבור  80,727ילדי .היקפו הכולל של המענק היה
כ 89מיליו ש"ח.
 .3בפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,12נקבע כי עובד שהוא הורה יחיד ובהחזקתו ילדי שטר
מלאו לה  19שני והוא מפרנס אות ,זכאי לשתי נקודות זיכוי נוספות על אלה המוענקות כנקודות
קצבה .בינואר  2012היה ערכה של נקודת זיכוי  215ש"ח לחודש.
 .4מנתוני שאס .בנק ישראל בשנת  132005עולה כי לאחר חקיקת החוק שהרחיב את אוכלוסיית
הזכאי לקצבה להבטחת הכנסה בקרב המשפחות החדהוריות ,חלה ירידה ניכרת בשיעורי העוני
של אוכלוסייה זו ובהיק .התעסוקה בקרבה.
 .5בשנת  2003החליטה הממשלה לקצ /בקצבת הבטחת הכנסה ובדמי מזונות ,לרבות למשפחות
חדהוריות ,ולשנות את התנאי לקבלת קצבת הבטחת הכנסה .14לדוגמה ,הורה יחיד ,לשני ילדי
או יותר ,שקיבל קצבת הבטחת הכנסה בגובה  3,346ש"ח לפני מאי  ,2003היה זכאי לאחר הקיצו/
בקצבה ל 2,607ש"ח בלבד )קיצו /של כ .(22%בעקבות החלטת ממשלה זו שונה חוק הבטחת
הכנסה ונקבע כי הורי יחידי המקבלי הבטחת הכנסה ולה ילדי מעל גיל שנתיי חייבי
__________________

12
13
14

פורסמה בשנת התשכ"א.
בנק ישראל ,מחלקת המחקר" ,חוק משפחות חדהוריות ,היצע עבודה ועוני" ,יולי .2005
גובה הקצבה וההטבות הנלוות קוצצו והופחת גובה השכר מעבודה הפטור מקיזוז הקצבה .בעקבות
זאת ירד שכר הס ליציאה מוחלטת ממער' הבטחת הכנסה .כמו כ הורד גיל הילד הפוטר את הא
ממבח התעסוקה.

משרד הרווחה והשירותי החברתיי

1333

להתייצב בשירות התעסוקה )להל  מבח תעסוקה( כתנאי לקבלת הקצבה; עד אותו מועד חובה זו
חלה על הורי יחידי לילדי מעל גיל שבע.
בשנת  ,2003על רקע הלח /הציבורי שנוצר בעקבות הקיצו /בקצבאות ,וכדי לעודד הורי יחידי
להשתלב בשוק העבודה ,גיבשו משרדי התמ"ת והרווחה ,בשיתו .אג .התקציבי במשרד האוצר,
תכנית "לעידוד השתלבות אמהות חדהוריות במעגל העבודה" שקיבלה תוק .של החלטת
ממשלה.15
אלה היו מרכיבי התכנית) :א( מענק כספי של  9,600ש"ח לשנת העבודה הראשונה המלאה
להורי יחידי שהגדילו את הכנסת מעבודה) ;16ב( מת הטבות למעסיקי ,עד  12,000ש"ח
לשנה ראשונה ,בעבור העסקה של הורה יחיד במשרה מלאה) ;17ג( החזרי נסיעות עד  3,600ש"ח
לשנת עבודה ותשלו נסיעות ללומדי בהכשרה מקצועית; )ד( מת זכאות לקורסי ייעודיי
ולמסלולי המשלבי הכשרה מקצועית תו& כדי עבודה .הורי יחידי ברמת השכלה נמוכה שולבו
בלימודי להשלמת השכלה ,ואחרי שולבו במסגרות הכוו לצור& רכישת כישורי עבודה בסיסיי;
)ה( מת זכאות למשפחות חדהוריות לשלב את ילדיה במעונות היו והמשפחתוני שבפיקוח
משרד התמ"ת ,בהנחה ניכרת .לנוכח הצור& שהתעורר במסגרות טיפול משלימות לילדי הגני
והכיתות הנמוכות בשעות אחר הצהריי ,נכללו במסגרת תכנית ההמש& לשנת  2006אפשרויות
לשילוב ילדי בצהרוני שמשרד התמ"ת ישתת .בעלות.
 .6בסו .ינואר  2012דנה הממשלה 18בהמלצות הוועדה לשינוי כלכליחברתי )"ועדת
טרכטנברג"( .במועד זה רשמה הממשלה את כוונת של שר הרווחה ,שר התמ"ת ושר האוצר
להקי צוות מקצועי משות .למוסד לביטוח לאומי ,למשרד הרווחה ,למשרד התמ"ת ולמשרד
האוצר שיגבש ,עד סו .יוני  ,2012תכנית פעולה שתתמקד בשילוב של הורי יחידי בשוק
העבודה .על פי ההחלטה ,מטרת התכנית היא לשפר את פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק ולצמצ
את רמת איהשוויו והפערי החברתיי ,בי היתר ,באמצעות עידוד התעסוקה בקרב משפחות חד
הוריות .למימוש תכנית זו נקבע כי יוקצו עד מאה מיליו ש"ח במונחי שנתיי בשנת  2012וג
בשנת  .2013נציג מאג .התקציבי שבמשרד האוצר נקבע כמרכז הוועדה.
„¯˘Ó ˘˜È· 2012 È‡Ó ÛÂÒ· ˜¯ .·¯ ÔÓÊ Í¯‡ Û˙Â˘Ó‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙Ó˜‰ ÍÈÏ‰
ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ .˙ÂÂˆ È¯·Á ˘Ó˘Ï ÌÓÚËÓ ÌÈ‚Èˆ ˙ÂÓÏ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ¯ˆÂ‡‰
.‰„Â·Ú ˙Â˘È‚Ù ˘ÂÏ˘ ˙ÂÂˆ‰ ÌÈÈ˜ (˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ - ÔÏ‰Ï) 2012 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰
בתשובתו מדצמבר  2012הודיע משרד האוצר כי הצוות מתכוו להציג את התכנית עד מועד אישור
תקציב המדינה לשנת .2013
·˘˙‡ ˘ÓÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰ÓˆÓËˆ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙· ¯ÂÓ‡‰ ·ÂÎÈÚ‰ Ï
2012 ˙˘· Ï·˜Ï ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰˘ ÈÙÒÎ‰ ÚÂÈÒ‰ ˙‡Â ˘·Â‚˙˘ÎÏ ˙ÈÎ˙‰
.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì·ÂÏÈ˘ Í¯ÂˆÏ

__________________

15
16
17
18

החלטת ממשלה מס'  757מיו .28.8.03
המענק נית להורי יחידי שהגדילו את הכנסת הקודמת ב 1,200ש"ח לפחות .בשנת ההפעלה
השנייה הופחת סכו המענק למקסימו של  7,200ש"ח לשנת עבודה מלאה.
העסקה במשרה חלקית זיכתה את המעסיק בחלק היחסי של ההטבה .בשנה השנייה להפעלת התכנית
הופחתה ההטבה ועמדה על  75%מגובה ההטבה המרבית בשנת ההפעלה הראשונה.
החלטת ממשלה מס'  4193מיו .29.1.12
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‰ÏÂÚ 2012 ¯·Ó·ÂÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ÈÎ ¯ÚÂÈ „ÂÚ
ÈÊÎ¯Ó „¯˘Ó ‚Èˆ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰· .„¯˘Ó‰ ÔÓ ‚Èˆ ÔÓÊÂ‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆÏ ÈÎ
˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú Ì‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ¯ÂÓ‡‰
˘.‚¯·ËÎ¯Ë ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰Ï Í˘Ó‰· Ì˜Â‰
לעניי שילובו של נציג משרד הרווחה בצוות המקצועי מסר משרד האוצר ,בתשובתו מדצמבר ,2012
כי עבודת הצוות מתמקדת בשילוב אוכלוסיות ההורי היחידי בשוק העבודה ,וממילא עבודתו
תובא לאישורו של שר הרווחה.
˙‡ Ì‚ ‰·ÈÈÁ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Â˙Ó˜‰ ÏÚ ‰˙¯Â‰˘ 2012 ¯‡ÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
˘˙Â˜ÒÓ ˙¯·Ú‰· È„˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯·Ò ÂÏÈ‡ .˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÙÂ˙È
Ï˘ ‰Â˜È˙ ˙‡ ˘˜·ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ¯ÂÊÁÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ˙ÂÂˆ‰
.‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰

הטיפול במשפחות חדהוריות בתחו הרווחה
בטיפול במשפחות חדהוריות מעורבי כאמור משרדי ממשלה וגופי אחדי ,שכל אחד מה
מתמקד בהיבטי מקצועיי שבתחו אחריותו.
משרד הרווחה משמש חוליה מרכזית במדיניות הרווחה הישראלית וייעודו להוביל ,ע משרדי
וגופי אחרי ,תכניות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות ,לרבות משפחות חדהוריות .19שר הרווחה
ממונה ,כאמור ,על ביצוע חוק משפחות חדהוריות.
משרד התמ"ת מופקד ,בי היתר ,על יישו מדיניות הממשלה בפעילותה לקידו התעסוקה .המשרד
פועל להגדלת שיעור השתלבותה של כלל האוכלוסייה בכוח העבודה ותעסוקתה ,לרבות אוכלוסיית
ההורי היחידי .משרד התמ"ת עושה זאת באמצעות תכניות לשילובה של אוכלוסייה זו בשוק
העבודה ,לרבות הכשרתה המקצועית .כמו כ המשרד מסייע במימו החזקת של ילדי ממשפחות
חדהוריות במעונות יו ובמשפחתוני.
תיאו ושיתו .פעולה בי המשרדי חשוב להערכת ממדיה של אוכלוסיית המשפחות החדהוריות,
למיפוי כולל של צרכיה ,לתכנונה ולקביעתה של מדיניות טיפולית כוללת ,לגיבוש החלטות
משותפות ,וג לבחינה מערכתית של הדרכי להקל על מיצוי הזכויות וההטבות המוקנות על פי די
לאוכלוסיית ההורי היחידי.
אחד האמצעי ליצירת שיתו .פעולה בי המשרדי בסוגיות מערכתיות הוא הקמת פורו משות.
קבוע  פורו שולח עגול  שבמסגרתו ייבחנו סוגיות מורכבות המשותפות לכמה גופי .בפורו
זה יוכלו נציגי המשרדי להעביר ידע ומידע בנושא ,לבחו את פריסת הגאוגרפית של התכניות
הקיימות ולבדוק א ה הולמות את צורכי המשפחות החדהוריות ,לשלב בי התכניות ולהערי& את
האפקטיביות שלה ,לקבוע סדרי עדיפויות עקביי ולאג משאבי תקציביי.

__________________

19

מסמ' מדיניות משרד הרווחה והשירותי החברתיי לשני  ,20152010יוני .2010
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Í¯ÚÓ· ˙ÏÏÎ˙ÓÂ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÈÏÂÁ ˘ÓÈ˘ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰ÏÚÂ‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯˙ÈÏÂ ÂÏ Û˙Â˘Ó ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ¯ÂÙ ÌÈ˜‰ ‡ÏÂ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈË‰
.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰Â
בתשובתו מנובמבר  2012הסביר משרד הרווחה כי "מחוק משפחות חדהוריות  ‰ÏÂÚ ‡Ïחובתו של
משרד הרווחה ליזו מהלכי לקידו שיתו .פעולה ותיאו בי הגורמי השוני המעורבי
בטיפול במשפחות חדהוריות" )ההדגשה במקור(.
‡ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÌÂÊÈÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ˙·ÈÈÁÓ ‰È‡ ˜ÂÁ‰ ÔÂ˘Ï ÔÎ
-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈË‰˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÏÂ‡ .ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰ Ï˘ ÍÏ‰Ó ÏÈ·ÂÈ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˙È˙Î¯ÚÓ ‰˘È‚ ·ÈÈÁÓ ˙ÂÈ¯Â‰
ÔÈ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂ‡È˙ ˙¯„Ò‰Ï ÍÏ‰Ó ÌÂÊÈÈÂ ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ Û˙Â˘Ó ,Â˙Â˘‡¯· ÈÚÂˆ˜Ó
.ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰

מדיניות משרד הרווחה
האחריות לטיפול באוכלוסיית ההורי היחידי מוטלת ,כאמור ,על משרד הרווחה .המשרד אמו
על קביעת מדיניות הרווחה במדינה ,ותפקידו לספק את השירותי הנדרשי לאוכלוסייה זו
באמצעות המחלקות לשירותי חברתיי ,המבצעות בפועל את מדיניות המשרד ,מסייעות
למשפחות החדהוריות ומטפלות בה.
ייעודו של משרד הרווחה הוא להוביל ע משרדי ממשלה וגופי אחרי תכניות של מניעה ,הגנה,
שיקו וסיוע לכל אד ,משפחה וקהילה הנתוני במצבי של משבר זמני או מתמש& מפאת
מובדלות ,עוני והדרה חברתית .חזונו של המשרד לצמצ את הפערי החברתיי בי קבוצות שונות
במדינה ולקד שוויו הזדמנויות בנגישות לשירותי הרווחה.20
משרד הרווחה זיהה שינויי בדפוסי המשפחה ,בייחוד גידול במספר המשפחות החדהוריות והחד
מיניות ובאחוזי הגירושי ,והוא רואה במשפחות החדהוריות אוכלוסייה בעלת מאפייני וקשיי
המייחדי אותה.21
במדיניותו של משרד הרווחה ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרסומיו ,המשפחות החדהוריות ה
חלק מאוכלוסיית היעד שלו ,והוא עושה לפיתוח ,לבניית ולביסוס של שירותי ,של מעני ושל
הסדרי מתו& ראייה מערכתית המזהה את כלל צרכיה והוויית של משפחות אלה .כמו כ המשרד
רואה חשיבות מרובה בחיזוק המשפחות החדהוריות ובהעצמת ,וזאת באמצעות מת כלי
להתמודדות ע חיי היו יו ,למיצוי זכויות רחב יותר ולשיפור מהבחינות האישית ,המשפחתית,
החברתית והקהילתית ,באמצעות הכוונה להשתלבות הורי יחידי בשוק העבודה ובאמצעות
קידו ושיפור של חקיקה ומדיניות הנוגעות למשפחות חדהוריות.
בפרסומי המשרד פורטו דרכי ההתערבות שלו וצוי כי הפעילות מאופיינת בשילוב ובשיתופ של
המשפחות עצמ בפיתוח התכניות ובהפעלת .מגוו ההתערבויות ששירותי הרווחה מציעי
למשפחות חדהוריות כולל טיפול פרטני באמצעות עובד סוציאלי במחלקה לשירותי חברתיי,
__________________

20
21

ש.
הדברי מובאי מתו' אתר האינטרנט של משרד הרווחה.
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ובו התייחסות לבעיות פרטניות ,וכ פעולות תיוו& וסנג2ר .בנוס .לפעילות זו ,מוצעת פעילות
קבוצתיתקהילתית נרחבת במסגרת מרכזי למשפחות חדהוריות ,שנועדה להעצי אצל תחושת
שייכות למסגרת שתעניק לה תחושה של כוח.
כלי המדיניות של המשרד ה הנחיות מקצועיות שהוא קובע מחלקות לשירותי חברתיי )להל 
התע"ס( ,22גיבוש תכניות ,הקצאת תקציבי למימוש ופיקוח על ביצוע.
.˙ÈÎ˙Ï ÂÂÊÁ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ì‚¯˙ ‡Ï ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓÏ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ‰ ˘·È‚ ‡Ï ‡Â‰
·ÈÙÎ ,˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ÂÈ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÏ ‡˘Â‰ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï Ï˜˘˘ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‰Ï‡ ˙ÂÁÙ˘Ó
˘.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ

הטיפול במשפחות חדהוריות ברמת מטה המשרד
האג .לשירותי חברתיי ואישיי שבמשרד הרווחה )להל  האג (.נועד לתת מענה לצרכיה
האישיי והחברתיי של יחידי ,משפחות וקהילות ,כדי לאפשר קידו ,התפתחות ותפקוד טובי
יותר .מתפקידי האג .לקבוע מדיניות ,לאתר אוכלוסיות בסיכו ולפתח שירותי רווחה בהתא
לצרכיה .לשתיי ממחלקות האג  .השירות לרווחת הפרט והמשפחה והשירות לעבודה קהילתית
 יש נגיעה לטיפול באוכלוסיית המשפחות החדהוריות.
 .1השירות לרווחת הפרט והמשפחה מטפל במשפחות וביחידי הנתוני במצוקה בגלל בעיות
כלכליות ,פרטניות ,ומשפחתיות ,חולי ונכות .מדוח סיכו פעילותו של השירות לרווחת הפרט
והמשפחה לשנת  2011עולה כי בתחו המשפחה החדהורית התמקדה פעילותו באיסו .מידע על
זכויות והטבות למשפחות חדהוריות ובהפצתו למפקחי במחוזות המשרד ולמחלקות לשירותי
חברתיי.
על פי התע"ס ,משרד הרווחה משתמש במחלקות לשירותי חברתיי כדי לעודד פעילות לחיזוק
המסגרת המשפחתית .בהתא לכ& המחלקות מקיימות מדי שנה סדנאות קבוצתיות בתנאי נופש
לכל המשפחות המטופלות אצל ,לרבות משפחות חדהוריות .בשנת  2011התקיימו  49סדנאות,
מה  7סדנאות למשפחות חדהוריות.23
השירות לעבודה קהילתית שבמשרד הרווחה מטפל באוכלוסיות נזקקות בהיבט הקבוצתי והכוללני
של קהילות בעלות מכנה משות ,.ומטרת פעילותו ,בי היתר ,להביא למיצוי זכויותיה כקהילה.
במסגרת זו מעביר השירות לרשויות המקומיות תקציבי לפעילויות קהילתיות ,כדי לעודד יזמה
מקומית ולסייע בהפעלה של תכניות לקידו הקהילה .חלק מהתקציבי מנותב ,על פי שיקול דעת
של הרשויות המקומיות ,ג לפעילות למע משפחות חדהוריות.
בשנת  2011העביר השירות לעבודה קהילתית כ 11מיליו ש"ח למחלקות לשירותי חברתיי
לצור& הפעלת תכניות לעבודה קהילתית .תקציב זה משמש ,בי היתר ,להפעלת מרכזי למשפחות
חדהוריות המופעלי כמיזמי משותפי לרשות המקומית ולארגוני התנדבותיי כמו ויצ"ו.
__________________

22

23

תקנו העבודה הסוציאלית )התע"ס( הוא קוב! הנחיות מקצועיות שבאמצעות משרד הרווחה מתווה
את מדיניות הרווחה ברשויות המקומיות .תוקפ החוקי של ההוראות המופיעות בתע"ס הוא מכוח
התקנות לחוק שירותי הסעד ,תקנות ארגו לשכת הסעד )תפקידי המנהל וועדת הסעד( ,התשכ"ד,1963
סעי )4א() ,(1ול"מת טיפול סוציאלי לנזקקי והגשת סעד על פי די ובהתא להוראות נוהל והנחיות
המנהל הכללי של משרד הרווחה" ,וכ מכוח תקנות שירות הסעד ,טיפול בנזקקי ,התשמ"ו.1986
על פי דיווחי השירות לרווחת הפרט והמשפחה.
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בהפעלת של מרכזי אלה הארגו ההתנדבותי תור את המקו ומקיי באמצעות מתנדבי
פעילויות בשיתו .הרשות המקומית .האחריות המקצועית לפעולות המתקיימות במרכזי אלה
נמצאת בידי עובד סוציאלי מטע המחלקה לשירותי חברתיי.
 .2בסו 2007 .הפיצו המפקחות הארציות של השירות לרווחת הפרט והשירות לעבודה קהילתית
שבאג) .להל  המפקחות הארציות( שאלו לכ 260מנהלי מחלקות לשירותי חברתיי בנושא
משפחות חדהוריות.
השאלו נועד לאסו .מידע על פעילות המחלקות לשירותי חברתיי בכל הנוגע למשפחות החד
הוריות ,למפות את המעני הקיימי ולאתר את הצרכי של המחלקות שטר נית לה מענה.
)א( באמצע  2008העבירו המפקחות הארציות את ממצאי השאלו למנהל האג .ולמנהלי
השירות לרווחת הפרט והמשפחה והשירות לעבודה קהילתית ,והדגישו במסמ& נלווה את הצור&
בשיתופ של גורמי נוספי בקהילה ,לרבות מתנ"סי ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד התמ"ת
ושירות התעסוקה .כמו כ ,ה העלו הצעות ליזו פעילויות של המשרד ולפתח תכני בנושאי
שיש בה ,לדעת ,כדי לתרו להעצמה של המשפחות החדהוריות; הקמת פורו ארצי והפעלתו
בהובלת משרד הרווחה ,הפעלת פורו מקומימשרדי והפעלתו בהובלת המחלקות לשירותי
חברתיי ,הקמה והפעלה של מרכזי מקומיי ואזוריי למשפחות חדהוריות והפצת מידע על
מיצוי זכויות ומימוש .בנספח להצעות הפעילות פורט התקציב הנדרש  כ 3.5מיליו ש"ח.
)ב( בתחילת  2009חזרו המפקחות הארציות על הצעותיה וביקשו לקיי פגישת עבודה ע
מנהל האג .וע מנהלי המחלקות כדי לקד את הנושא .במאי  2011פנתה מפקחת השירות לרווחת
הפרט והמשפחה )ג בשמה של המפקחת של השירות לעבודה קהילתית( למנהל האג .וביקשה
לקיי דיו אצל מנכ"ל המשרד כדי להגיע להקצאה תקציבית בס& חמישה מיליו ש"ח הדרושי
לדעת להפעלה מסודרת של מרכזי למשפחות חדהוריות ולהכנת תע"ס בנושא.
בפנייה הזאת ציינה המפקחת הארצית בשירות לרווחת הפרט והמשפחה כי מונתה לאחרונה בידי
מנכ"ל משרד הרווחה לשמש נציגת המשרד בדיוני צוות בימשרדי ,בהובלתו של משרד התמ"ת,
העוסק בשילוב הורי יחידי בשוק העבודה .המפקחת הביעה את רשמיה מהדיוני ,וציינה כי
קיימת בעיה מרכזית של מיצוי מזערי של הזכויות המוצעות למשפחות חדהוריות בתכניות משרד
התמ"ת .היא הסבה את תשומת לבו של מנהל האג .לכ& שקיומ של מרכזי למשפחות חדהוריות
יכול לסייע לקידו מצב של משפחות אלה.
)ג( באוגוסט  2011שוב פנו המפקחות הארציות למנהל האג .ולמנהלי השירותי וביקשו את
התייחסות לעניי מיז משות .למשרד הרווחה ולמשרד התמ"ת בנושא פריסת מרכזי מקומיי
ואזוריי למשפחות חדהוריות .בפניית ציינו המפקחות כי ברחבי האר /כ 50מרכזי א& למשרד
הרווחה אי כל מעורבות במה שקורה ש ,משו שהפעילות נעשית ללא תקציב וללא תע"ס ואי
בה פיתוח קהילתי מספיק .המפקחות הציעו לחבור אל משרד התמ"ת במיז משות .כדי לנצל את
התקציבי שהוקצו לו לטובת משפחות חדהוריות.
)ד( בפברואר  2012חזרו המפקחות הארציות ופנו למנהל האג .בעניי קביעת מדיניות המשרד
בנושא המשפחות החדהוריות ,וביקשו ממנו לקיי דיו מעמיק "לבחינה יסודית מדוע הצעתנו
לפרישת מרכזי לחדהוריות ברחבי האר /עיגו תקציבי ,בניית תע"ס וכו' לא קורמת עור וגידי".
¯˜ ·˙ÂÁÙ˘ÓÏ Ú‚Â· „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÈ„Ó ‡˘Â· ÔÂÈ„ Û‚‡‰ Ï‰Ó ÌÈÈ˜ 2012 ÈÏÂÈ ÛÂÒ
˙ÂÁÙ˘Ó ‰ÈÈÚ˘ ˙È„¯˘Ó ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ˙Î‰ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÎÂÒ ÔÂÈ„· .˙ÂÈ¯Â‰-„Á
.˙ÂÈ¯Â‰-„Á
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˙ÂÁÙ˘Ó· ‰‡Â¯ ‡Â‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ˙Î‰Ï ÌÈ˘ Í˘Ó· ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ „ÚÈ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á
.ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Ú‚Â‰ ˙È„¯˘Ó
בפגישה שקיי צוות הביקורת בתחילת אוגוסט  2012ע מנהל האג ,.עלה כי משרד הרווחה מטפל
במשפחות חדהוריות במסגרת הטיפול השוט .באוכלוסיות החלשות הנעשה במחלקות לשירותי
חברתיי ,והוא אינו מייחד לה טיפול ברמה המערכתית והמקומית .עוד עלה כי הנהלת המשרד לא
קיימה דיוני בנושא המשפחות החדהוריות בפורו המקצועי של המשרד וג לא ע משרדי
ממשלה אחרי הנוגעי לנושא .זאת ,לדברי מנהל האג ,.מאחר שישנ נושאי רבי אחרי
חשובי מאוד המעסיקי את המשרד ,כמו דרי רחוב ,חסרי דיור וילדי בסיכו ,ונושא המשפחות
החדהוריות אינו נמנה עמ.
¯„ÒÏ ˙ÂÏÚ‰Ï ˙ÂÈˆ¯‡‰ ˙ÂÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈ˘Â ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ˙ÂÂÈÒÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ .ÂÁÏˆ ‡Ï ˙ÂÈ¯Â‰-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ‡˘Â ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÂÈ‰
„.‰Ê ‡˘Â· „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜È¯ ÏÏÁ ¯˙Â ÏÚÂÙ·Â ,ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚Ï ˙ÂÚˆ‰· ‰
‡Ô‰È˙ÂÈÚ· ÏÚ ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ ˙‡ ‰‰ÈÊ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ Û
˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÈÎ˙Ï ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ Ú‚Â· ÂÂÊÁ ˙‡ Ì‚¯˙ ‡Ï ‡Â‰ ,˙Â„ÁÂÈÓ‰
˘˙È˙Î¯ÚÓ‰ Ë·È‰· ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÙËÏ Í¯Ú ‡Ï ‡Â‰ .‰Ï‡ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô˙·ÂËÏ ÏÚÙÂ
˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ‰ ˘·È‚ ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ˙ÏÚ· „ÚÈ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Î
.‰· ÏÂÙÈË‰
Ô˙Â‡ ˙ÂÈÈÙ‡Ó‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰ ˙ÂÈÚ·‰Â ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ Ô¯ÙÒÓ ÁÎÂÏ
˘¯˘Ï Â‡·ÂÈ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Â È˙Î¯ÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜È ‡Â‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,Ô‰ÈÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,‡˘Â· ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ‰ÁÂÂ¯‰
בתשובתו מנובמבר  2012מסר משרד הרווחה כי על פי רוח מדיניותו הוא יז כל מיני תכניות וקיד
"בדר& תהליכית את נושא הטיפול במשפחות החדהוריות" ללא כל תקציב ייעודי של המשרד .עוד
הוסי .כי הוקמו מרכזי ביזמת של רשויות מקומיות ,ארגוני נשי ומגזר שלישי ,שרוב הופעלו
בידי עובדי סוציאליי מהמחלקות לשירותי חברתיי בהנחייתו המקצועית של המשרד .כמו כ
הוקמו ברשויות המקומיות מרכזי שנועדו לסייע לאוכלוסיות חלשות במימוש זכויותיה וחלק
מלקוחותיה ה משפחות חדהוריות .עוד ציי המשרד כי במהל& השני האחרונות קיי ימי עיו
וכנסי לעובדי הסוציאליי המטפלי במשפחות חדהוריות ,והפי /מידעוני של המוסד לביטוח
לאומי ושל משרד התמ"ת לידיעת המחלקות לשירותי חברתיי .עוד הוסי .כי "לאור המגמה
המסתמנת כיו במשרדנו אנו מתכנני לנסח תע"ס לטיפול במשפחות חדהוריות בתו& שנה מהיו
וליזו במקביל הקמת תוכנית לאומית להתמודדות ע משפחות חדהוריות".
˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰„ÏÂ˙ ÂÈ‰ ‡Ï Â˙·Â˘˙· „¯˘Ó‰ Ë¯ÈÙ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ‡ÏÏ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó Ô˜ÏÁ ,˙ÂÓÊÂÈ Ï˘ È¯Ù ‡Ï‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˘·È‚˘ ‰¯Â„Ò
¯·„· „¯˘Ó‰ ˙Ú„Â‰· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .„¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ Ì„ˆÓ
ÏÂÙÈË‰ „ÂÒÈÓÏ ‰·Â˘Á Í¯„ Ô·‡ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈËÏ Ò"Ú˙ ÁÒÏ Â˙ÂÂÎ
·‡.ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ
 .3מסיכו הפעילות של השירות לרווחת הפרט והמשפחה לשנת  2011עולה כי בהיעדר תקציב
ייחודי לביצוע תכניות ולהפעלת מרכזי למשפחות חדהוריות ,רוב הפעילות במחלקות לשירותי
חברתיי נעשית בידי עובדי סוציאליי קהילתיי ביזמה מקומית ,וזאת בשיתו .פעולה ואיגו
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משאבי ע השירות לעבודה קהילתית וע ארגוני התנדבותיי .כמו כ צוי כי באותה שנה
התקיימה פעילות בכ 50מרכזי למשפחות חדהוריות ברחבי האר ,/וביישובי שלא פעל בה
מרכז כזה הופעלו במחלקות לשירותי חברתיי קבוצות לקידו נושאי חברה ,תרבות וקהילה
ופותחו תכניות לתתקבוצות לפי מעמד האישי של המשתתפי.
ÏÚ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÂ˙ ‚ÈˆÓ 2011 ˙˘Ï ‰ÁÙ˘Ó‰Â Ë¯Ù‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÎÈÒ
Ï˘ ˙È˙Î¯ÚÓ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Û˜˘Ï È„Î È„ Ì‰· ÔÈ‡ Í‡ ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ‡˘Â· ˙ÂÏÈÚÙ‰
„ÓÏÏ ÔÎÂ ,‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ Ï˘Â ‰Ê ‡˘Â· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· .ÌÏÂ‰ ‰ÚÓ ÂÏ·È˜ Ì¯Ë˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÚ· ÏÚ
˙È„È· .˙ÈÊÂÁÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ÏÂ ÌÈ˘‚„‰Ï Ì‚ ‰Ó‚¯˙Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÈÓÂ˜Ó-˙ÈÙ¯‚Â‡‚ ·ˆÓ ˙ÂÓ
È·Á¯· ÌÈÒÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ˙ÈÎ„Ú ‰ÓÈ˘¯ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰
Ï˘ ÔÓÂ„È˜Ï Ì˙ÓÂ¯˙ ÏÚÂ Ì‰ÈÈ˘˜ ÏÚ ,Ì‰· ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ‡Ï Ì‚Â ı¯‡‰
.˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó
למשל ,על פי נתוני משרד הרווחה המופיעי בחוברת התכניות שהכי בשנת  ,2005פעלו בירושלי
תשעה מרכזי למשפחות חדהוריות .לעומת זאת ,בביקורת עלה כי במהל& השני פעילות של
מרכזי אלו הצטמצמה מאוד ובמועד הביקורת לא פעל בירושלי א .לא מרכז אחד למשפחות
חדהוריות .יצוי כי במועד הביקורת הפעיל אג .הרווחה בעיריית ירושלי מרכז למיצוי זכויות
הנות שירות לכלל תושבי העיר ,לרבות משפחות חדהוריות .לעומת זאת ,בביקור צוות הביקורת
במחלקה לשירותי חברתיי בעיריית רעננה התברר כי פעילות ענפה למשפחות חדהוריות
מתקיימת במרכז "מעגלי משפח"ה" ,24א& פעילות זו לא באה לידי ביטוי בחוברת התכניות שפרס
משרד הרווחה.
ÚÂ·˜Ï ,‡˘ÂÏ È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÎ ÂÓÎ .Ò"Ú˙· ‰‚ÚÏÂ Ô‰· ÏÂÙÈË ˙ÂÎ˙Ó ˘·‚Ï ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ˙Ú‚Â‰ ˙ÂÈÈ„Ó
˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ÔÚÓÏ ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ‰ÏÈ‰˜ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ
.Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ „ÒÓÏÂ Ì˙ÂÁ‰Ï È„Î

הטיפול במשפחות חדהוריות ברמת המחוז
במשרד הרווחה ארבעה מחוזות המשמשי גו .מקשר בי הנהלת המשרד ובי הפעילות המקומית.
מתפקיד לפקח על פעולותיה של המחלקות לשירותי חברתיי ,לפתח יזמות לקידומ של
שירותי הרווחה ולהעלאת איכות ולדווח למטה המשרד על מגמות וסוגיות חברתיות במרחב
המחוז.

__________________
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מרכז "מעגלי משפח"ה" הוא מרכז חברתיתמיכתי הנות מענה לצרכיה הייחודיי של משפחות חד
הוריות בתחו החברתי והרגשי באמצעות סדנאות ,פעילויות חברתיות ,הדרכה הורית ,אירועי וימי
כי ומספק מידע על זכויותיה .
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·ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÏ Ì„È˜Ù˙Ó˘ ÌÈÁ˜ÙÓ Ì˘È „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ
‡˘Â· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ‰ ¯„ÚÈ‰· ,ÌÏÂ‡ .ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·˘ ÌÈÈ˙¯·Á
˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ‰Ï‡ ÌÈÁ˜ÙÓ ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó
‰ÏÂÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ ¯„ÚÈ‰· .‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï
Â˘È„˜È˘ Ô‰ ‰‰Â·‚ ˙ÈÙÒÎ ˙ÏÂÎÈ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‡˜ÂÂ„˘ ˙Â¯˘Ù‡‰
‡‰˙˘Ú˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ Ì‚ ‰ÏÚ ¯·„‰ .˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈËÏ Ô‰Ï˘Ó ÌÈÚˆÓ
·¯˘.ÔÂÏ‡˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ

הטיפול במשפחות חדהוריות ברמת השלטו המקומי
את שירותי הרווחה האישיי מעניקות הרשויות המקומיות ,ושירותי אלה ה אחד הנדבכי
המרכזיי בשירותי החברתיי של מדיניות הרווחה בישראל .אחד המאפייני הבולטי של
שירותי הרווחה ,המבדיל בינ לבי רוב השירותי החברתיי האחרי ,הוא שרוב מתמקדי
בסיוע לקבוצות אוכלוסייה במצבי משבר ובמצוקה כלכלית וחברתית.
על פי נתוני משרד הרווחה ,בשנת  2011טיפלו המחלקות לשירותי חברתיי ברחבי האר/
ב 58,961משפחות חדהוריות )כ (33%מתו&  176,950משפחות ע ילדי המוכרות לשירותי
הרווחה.
מאחר שכאמור משרד הרווחה לא קבע תע"ס מיוחד להנחיית המחלקות לשירותי חברתיי בכל
הנוגע לטיפול במשפחות חדהוריות ,פעילות המחלקות לשירותי חברתיי לטובת משפחות אלו
תלויה בדגשי שהרשויות המקומיות מייחדות לנושא.
 .1בשנת  2005אס .השירות לרווחת הפרט והמשפחה מהמחלקות לשירותי חברתיי מידע על
מרכזי למשפחות חדהוריות ועל תכניות שהופעלו למענ ,וריכז אותו בחוברת תכניות .חוברת
התכניות נועדה ,בי היתר ,לשמש את אנשי המקצוע ואת כל המתענייני בנושא .כמו כ ,בשנת
 2008הפי /משרד הרווחה למחלקות לשירותי חברתיי חוברת המרכזת את הזכויות שגופי
שוני מעניקי למשפחות חדהוריות ,והיא כוללת ג הנחיות כיצד לממש זכויות אלה.
¯„ÚÈ‰ .‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÈÎ„Ú ˙Â¯·ÂÁ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
Ô‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙Â‡·‰ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· Ô‰ ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˘È‚Â ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ
˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÙ‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘· Ô‰Â ,Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ Ô˙Á¯Ë‰·Â
.ÚÂÈÒ ÈÊÎ¯ÓÏÂ ˙ÂÓÈ‡˙Ó
בתשובתו הודיע משרד הרווחה כי חוברת מידע עדכנית בדבר זכויותיה של משפחות חדהוריות
נמצאת כיו בתהליכי הפקה.
˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÎ˙Ï Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ÔÎ„ÚÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
,‰Ï‡ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÂÎÊ ¯·„· ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ
.Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï˘ÓÏ
 .2בהיעדר מידע עדכני ,וכדי לעמוד על היק .הפעילות של המחלקות לשירותי חברתיי
הנוגעת למשפחות חדהוריות ,ער& משרד מבקר המדינה ביקור בארבע מחלקות  בירושלי ,בתל
אביב ,ברעננה ובבאר שבע .כמו כ הפי ,/כאמור ,משרד מבקר המדינה ל 62רשויות מקומיות

משרד הרווחה והשירותי החברתיי
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שאלו לאיסו .נתוני .בשנת  2011היו בתחומי רשויות אלה  106,375משפחות חדהוריות שהיוו
כ 81%מהמספר הכולל של המשפחות החדהוריות ברחבי האר /באותה עת )כ.(131,000
השאלו נועד לאסו .מידע על סדרי הטיפול של המחלקות לשירותי חברתיי במשפחות חד
הוריות ,ובכלל זה מידע על סוגי הפעילות ועל היקפה ,על דרכי להנגשת מידע בדבר זכויות ועל
הסיוע הנית למשפחות במיצוי זכויותיה .כמו כ ,הוא נועד לאתר את הרשויות המקומיות שבה
פועלי מרכזי למשפחות חדהוריות ולעמוד על טיב פעילות ועל היקפה.
עד מועד סיו הביקורת התקבל משוב לשאלו מ 47מחלקות לשירותי חברתיי )כ.(76%
בתחומי הרשויות המקומיות שהשיבו לשאלו היו מצויות ,נכו לשנת  ,2011כ 93,000משפחות
חדהוריות שהיוו כ 70%מכלל אוכלוסייה זו .25להל עיקרי הממצאי שעלו מניתוח המעני
לשאלו:
)‡(  : ˙ Â È ¯ Â ‰ - „ Á ˙ Â Á Ù ˘ Ó · È „ Â Á È È Ï Â Ù È Ëמהמעני לשאלו ומהפגישות
שקיי צוות הביקורת במחלקות לשירותי חברתיי עולה שמשפחות חדהוריות אינ מוגדרות
כאוכלוסיית יעד מיוחדת בטיפול של הרשויות המקומיות ,ומעורבות של הרשויות בנושא היא
חלק מטיפול השוט .ב"לקוחות" שפנו מיזמת למחלקות לשירותי חברתיי ,על פי מידת
הנזקקות שלה לשירותי רווחה  שירותי טיפוליי וחומריי .חלק מהמחלקות לשירותי
חברתיי אינ מגלות עניי מיוחד באוכלוסיית ההורי היחידי ככזו ,והדבר בא לידי ביטוי בי
היתר בעובדה ש 18רשויות מתו&  (38%) 47לא ידעו את מספר הכולל של המשפחות החדהוריות
בתחומ.
·˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ ‡Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ï˘ ÂÊ Ô˙ÂÏ‰˙‰
,ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙‡ ¯˙‡ÏÂ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ „˜ÓÏ È„Î Ô‰Ï ıÂÁ‰ Ú„ÈÓ‰
.Ô‰· È„ÂÁÈÈ ÏÂÙÈË ÌÂÊÈÏ Â˘˜·È˘ ÏÎÎ
)·(  : ˙ Â È ¯ Â ‰ - „ Á ‰ ˙ Â Á Ù ˘ Ó ‰ È Î ¯ Â ˆ Ï Ì È  Ú Óכאמור ,קרוב למחצית
מהמשפחות החדהוריות אמנ אינ "לקוחות" של המחלקות לשירותי חברתיי ,אבל חשוב שג
ה יחשפו למידע רלוונטי הנוגע למיצוי זכויותיה .האמצעי לכ& הוא פרסו בעיתונות המקומית או
באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
מהשאלו עלה כי  36מתו&  40רשויות ) (90%שציינו שה מספקות מידע על זכויותיה של
המשפחות החדהוריות ,עושות זאת במסגרת שיחות ייעו /ובפגישות אישיות שהעובדי
הסוציאליי במחלקות לשירותי חברתיי מקיימי ע מטופליה .ע זאת ,רק  18רשויות )(45%
מספקות מידע על זכויותיה של משפחות חדהוריות ג באמצעות פרסו בעיתונות המקומית או
באתר האינטרנט שלה.
Ï˘ Ô˙ÚÈ„ÈÏ ¯˜ÈÚ· ‡·ÂÓ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ú„ÈÓ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ Í¯„· Ú„ÈÓ ˙ˆÙ‰ .ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂÏÙÂËÓ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰
·ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ "˙ÂÁÂ˜Ï" ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÂÎÊ ÈÂˆÈÓ
.ÌÈÈ˙¯·Á
 : ˙ Â È ¯ Â ‰ - „ Á ˙ Â Á Ù ˘ Ó Ï Ì È Ê Î ¯ Óב 23רשויות מקומיות )כ (49%מאלה
)‚(
שהשיבו לשאל פעל מרכז למשפחות חדהוריות 16 .מרכזי פעלו כמיז משות .של הרשות
__________________
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על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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המקומית ושל ארגוני התנדבותיי כמו ויצ"ו ונעמ"ת .26יצוי כי במחלקות לשירותי חברתיי
באות רשויות שפעלו בה מרכזי למשפחות חדהוריות מונה עו"ס משפחה/קהילה לצור& ריכוז
פעילותו של המרכז.
) 47 (1הרשויות שהשיבו לשאלו שונות בדירוג החברתיכלכלי 22 :27מה ) (47%דירוג נמו&
יחסית ) (51ו (53%) 25דירוג גבוה יחסית ) .(106אשר למספר המשפחות החדהוריות
המטופלות במחלקות לשירותי חברתיי עלה שברשויות שדירוג החברתיכלכלי נמו& יחסית
שיעור ההורי היחידי המטופלי במחלקות לשירותי חברתיי הוא  ,37%והוא גבוה משיעור
של ההורי היחידי המטופלי ברשויות שדירוג גבוה יחסית   .31%לעומת זאת ,בחינת דירוג
החברתיכלכלי של הרשויות המקומיות שבה מצויי המרכזי למשפחות חדהוריות מלמדת כי
 15מתו& ) 23כ (65%מדורגות בשלב  6ומעלה בסול שבי  1ל .10התפלגות של המרכזי
למשפחות חדהוריות על פני הרשויות המקומיות יכול להעיד על חוסר הלימה בי המשאבי
המושקעי לטיפול במשפחות חדהוריות ברשויות החלשות ובי צורכי משפחות אלה.
˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÔÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ·‡˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰‰ ¯ÒÂÁÏ Â˙Ú„ ˙˙ÏÂ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï
˘¯˘-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ˙ÂÚÈ˜˘Ó ,ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á‰ ‚Â¯È„· ˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ ˙Â‚¯Â„Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ
.ÂÏ‡ ˙ÂÁÙ˘Ó ÈÎ¯Âˆ ÔÈ·Â ˙ÂÈ¯Â‰
) (2ברוב המרכזי למשפחות חדהוריות התקיימו פעילויות מגוונות ,לרבות מפגשי קבוצתיי
להעצמת של המשפחות ,מפגשי להעברת מידע על זכויות ההורי היחידי וסדנאות להקניית ידע
במגוו תחומי כמו מחשבי ,מזכירות וחשבונאות .אשר להיק .ההשתתפות בפעילויות אלה ,רק
מחלקות אחדות החזיקו בנתוני על מספר המשתתפי.
¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ,ÚÂÈÒ‰ ÈÊÎ¯Ó· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˜ÈÙÒÓ Ú„ÈÓ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó
ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ 12 ˜¯ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙ÂÚÈ‰‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Û˜È‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï
˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰Î¯Ú‰ Â˘Ú ÈÎ ÂÁÂÂÈ„ (ÊÎ¯Ó ÔÓÂÁ˙· ÂÏÈÚÙ‰˘ ‰Ï‡Ó ˙ÈˆÁÓÎ) ÌÈÈ˙¯·Á
.‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÂÙ¯Èˆ Ô‰Ó ˘˘ ˜¯Â ;ÊÎ¯Ó‰
)„(  : ˙ " Ó ˙ ‰ „ ¯ ˘ Ó Ï ˘ ˙ Â È  Î ˙ ‰ Ï Ú Ú „ È Ó ‰ ˙ ˆ Ù ‰משנת  2003משרד
התמ"ת מפעיל תכניות לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה .התכניות מיועדות להורי
יחידי המקבלי קצבאות הבטחת הכנסה או מזונות ומעונייני לצאת לעבודה או להגדיל את היק.
משרת .לדברי משרד התמ"ת ,הוא פנה בהזדמנויות שונות למחלקות לשירותי חברתיי של כל
הרשויות המקומיות והביא לידיעת את דבר קיומ של התכניות ,כדי שיעבירו את המידע
למטופליה.
 37מתו&  47רשויות )כ (78%השיבו כי התכניות של משרד התמ"ת מוכרות לה ו 33מה ציינו כי
הפנו משפחות חדהוריות לתכניות אלה .מהנתוני עולה כי בשני  20112010הפנו המחלקות
לשירותי חברתיי  391ו 667משפחות חדהוריות ,בהתאמה.
ברשויות המקומיות שהשיבו לשאלו מטופלות  31,668משפחות חדהוריות במחלקות לשירותי
חברתיי ,ובה כ 10,000משפחות חדהוריות המוגדרות "חסרות עבודה".
__________________
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יתר המרכזי הופעלו ללא שיתו ארגוני התנדבותיי.
על פי הנתוני האחרוני שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכו לשנת .2006
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˙ÂÈÎ˙Ï ÂÙÂ‰˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ÈÙ ÏÚ
¯„ÚÈ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î ÍÎ· ˘È .‰„Â·Ú‰ È¯ÒÁ ÏÏÎÏ ÒÁÈ· ÍÂÓ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì·ÂÏÈ˘Ï
.‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˜ÙÒÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

✯
Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰Â ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ‰ ¯„ÚÈ‰
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘ È„ÈÏ ÌÈ‡È·Ó ˜ÙÒÏ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÏÚ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó ˜ÏÁÏ ˜¯ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Â˜ÙÒÓ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÔÏÂÙÈË·
Á˙ÙÏÂ ˙È˙¯·Á ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˜Â˜Ê‰ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ¯˙‡Ï ˙ÂÙ˙Ó ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏ‡ ‰ÂÙ‰ ÂÊ
.Ô‰ÈÎ¯ˆÏ ÌÈÚÓ
 במסגרת,רוב המחלקות מטפלות במשפחות חדהוריות הפונות אליה על פי מידת הנזקקות שלה
 וה מתמקדות במת מידע על זכויות המשפחות ובארגו,הטיפול הפרטני הנית לכלל המטופלי
. לרבות משפחות חדהוריות,פעילויות נופש תקופתיות למשפחות חלשות
Ì‰· ˙ÂÓÈÈ˜˙ÓÂ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó ÔÓÂÁ˙· ÂÓ˜Â‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˘È
-È˙¯·Á‰ Ô‚Â¯È„˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·˘ ¯Á‡Ó .ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â„˜ÂÓÓ ˙ÂÎÂ¯· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ
˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ‰Â·‚‰ Ô¯ÙÒÓ ÁÎÂÏÂ ,¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ˙ÈÒÁÈ ‰Â·‚ ÈÏÎÏÎ
¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ,˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á‰ Ô‚Â¯È„˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â˜˜Ê ˙ÂÈ¯Â‰-„Á
ÚÈ·ˆ‰Ï Ì‚ ÍÎ· ˘È .˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ Ô‰ÈÎ¯ˆÏ ‰ÚÓ Ô˙Ó· ÔÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁ
ÔÈ·Â ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ˙ÂÚÈ˜˘Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ¯ÒÂÁ ÏÚ
‰ÈÂÏ˙ ‰È‡ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ÔÚÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ ‰‡¯ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .ÏÚÂÙ· ÌÈÎ¯ˆ‰
Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÏÂÎÈ·Â Ô˙ÂÚ„ÂÓ· ‡Ï‡ ,‰Ï‡ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô˙Â˜˜„Ê‰ ˙„ÈÓ· Á¯Î‰·
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
ÍÎÓ ¯˙ÂÈÂ ,‰Ê ·ˆÓÏ Â˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ˘ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÒÂÁÏÂ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÁ‰ Ï˘ Ô¯„ÚÈ‰Ï
.˙ÂÈ¯Â‰-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ÌÚ Ô˙Â„„ÂÓ˙‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰
ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â· Ò"Ú˙ ˘·‚È ‡Â‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·
¯ÂˆÈÂ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ¯È„‚È ,ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ „ÒÓÈ˘ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó·
.‰Ï‡ ˙ÂÁÙ˘Ó· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÔÏÂÙÈËÏ ˙·ÈÈÁÓ ˙ÂÎ˙Ó
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התעסוקה בקרב משפחות חדהוריות
מאפייני כלכליי ,דמוגרפיי ותעסוקתיי של משפחות חדהוריות
מחקר השוואתי שפורס בשנת  282011והתמקד במאפייני הדמוגרפיי והכלכליי של אמהות
במשפחות חד-הוריות בישראל ,בהשוואה למדינות אחרות ובהשוואה לאמהות במשפחה דוהורית
בישראל ,בח את מידת השתלבות בשוק העבודה ,את מצב הכלכלי ואת מידת הישענות על סיוע
מהמדינה.
ממצאי מחקר זה מלמדי על מצבה הקשה של המשפחה החד-הורית בישראל ,א .שמדובר
בקבוצה קטנה יחסית ע מספר ילדי קט יחסית ופעילות גבוהה בשוק העבודה ,בהשוואה
לאמהות נשואות .על פי הממצאי ,המשפחה החד-הורית בישראל ענייה מאוד ג בהשוואה
למשפחה הדוהורית הישראלית וג בהשוואה למשפחה החדהורית המערבית .עוד עלה שישראל
נמצאת בי המדינות שתמיכת באמהות במשפחות החד-הוריות היא מ הנמוכות ,והיא ממעטת
להפנות משאבי למאמ /לחל /אות ממעגל העוני.
כאמור ,בתחילת שנות האלפיי צומצמה באופ ניכר התמיכה במשפחות חד-הוריות ,ובוזמנית
הונהגו תכניות לעידוד התעסוקה בקרב ,שמטרת לשחרר אות מהתלות במערכת הרווחה .אול
מדיניות מסוג זה לא תמיד משיקה למגבלות שאמהות במשפחות חד-הוריות עומדות בפניה:
אילוצי הנובעי מנוכחות של ילדי קטני בבית ,מעלויות הטיפול בה ,מהיעדר חלופות
איכותיות ומסובסדות לטיפול בה וממגבלות של תנודות בשוק העבודה .מחקרי שבדקו את
תוצאות המדיניות הזאת מראי כי היא תרמה אמנ לעלייה בהשתלבות של אמהות במשפחות
חד-הוריות בשוק העבודה ,א& לא שיפרה שיפור של ממש את הכנסת.
מינהל מחקר וכלכלה של משרד התמ"ת )להל  מינהל מחקר וכלכלה( ,המלווה שני את נושא
שילוב של הורי יחידי בשוק העבודה ואת התכניות המופעלות לש כ& ,מפרס מפע לפע
מחקרי על אוכלוסייה זו )להל  המחקר( .29המחקר הצביע ,בי היתר ,על שיעור אבטלה גבוה
בקרב אמהות במשפחות החדהוריות בהשוואה לאמהות נשואות ) 8.4%לעומת  .(5.1%עובדה זו,
וגודלה של קבוצת האמהות שאבטלת ממושכת ,יש בה כדי להעיד שחר .היק .השתלבות הגדול
יותר של האמהות במשפחות החדהוריות בשוק העבודה ,ה עדיי מתקשות למצוא משרה
שתתאי למגבלות שקיימות אצל מתוק .היות הורה יחיד.
מהמחקר עלה ששיעור האמהות המועסקות במשרה חלקית גבוה יותר בקרב המשפחות החד
הוריות ) (27%לעומת  23.9%בקרב המשפחות האחרות ,וזאת משו שעל כתפיה לבד מוטל
הטיפול בילדי ובמשק הבית .כמו כ עלה שרבות מהאמהות במשפחות החדהוריות העובדות
מועסקות במשלחי יד שאינ דורשי מיומנות רבה וברמות שכר נמוכות מאלה של אמהות נשואות.

__________________
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ראו הערה .9
משרד התמ"ת ,מינהל מחקר וכלכלה" ,אמהות חדהוריות בישראל".2010 ,
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התכנית של משרד התמ"ת לעידוד התעסוקה בקרב משפחות חדהוריות
משרד התמ"ת מופקד כאמור על יישו מדיניות הממשלה בפעילותה לקידו התעסוקה .אשר על
כ ,הוא פועל להגדלת היק .השתלבותה של כלל האוכלוסייה בשוק העבודה ולהעלאת שיעור
תעסוקתה ,לרבות אוכלוסיית ההורי היחידי.
במסגרת העבודה על יישו האג'נדה החברתיתכלכלית לישראל 30מינתה הממשלה ,ביוני ,2009
ועדה ל"בחינת מדיניות התעסוקה בישראל" 31שהגישה את המלצותיה ביוני ) 2010להל  ועדת
אקשטיי( .בדוח ועדת אקשטיי צוי כי "חזונו של משרד התמ"ת הוא להוביל את הכלכלה
החברתית בישראל ,לעודד צמיחה ...לש השתלבות תו& עשור בקבוצת  15המדינות המובילות
ברמת התוצר לנפש .על מנת להגשי חזו זה הציב משרד התמ"ת שורה של יעדי לפעילותו בשני
 ,20102009ובכלל :הגברת התעסוקה בקרב אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמו& בשוק
העבודה )מיעוטי ,חרדי ,משפחות חדהוריות ומוגבלי(".
כאמור ,משנת  2003משרד התמ"ת פועל לשילוב של הורי יחידי במעגל העבודה באמצעות
תכנית ייחודית .על פי משרד התמ"ת ,בבסיס הרצו לפתח תכנית ייחודית לטיפול ולשיקו
תעסוקתי במשפחות חדהוריות עומדת הידיעה כי רוב המשפחות האלה עניות וחסרות עור.
משפחתי ,לחלק ניכר מהעומדי בראש השכלה נמוכה וחוסר במיומנויות בסיסיות וה מורגלות
להישע על שירותי הרווחה .ההטבות שה זוכות לה כמשפחות נזקקות מעמידות בספק את כדאיות
השתלבותה של אוכלוסייה זו בשוק העבודה .לכ ,יש לפעול על דר& החיוב ולתת תמרי /להורי
יחידי לצאת לעבודה .יש לאפשר את הכנת ליציאה לעבודה ולספק לה השלמות סעדי נחוצי
להישארות במעגל העבודה .פעילות רחבה זו תאפשר את יציאת ממעגל העוני וההדרה החברתית
באופ שיעניק לה עצמאות כלכלית ,כבוד ויכולת אמיתית לפרנס את עצמ ואת משפחותיה.
משרד מבקר המדינה סקר את התכנית ובדק את אופ ניהולה ,את מידת הצלחתה ואת הניצול
התקציבי שלה .התכנית כללה מספר תכניות משנה )להל  תכניות המשנה( ,וכול אוחדו במסגרת
תכנית תקציבית אחת  "עידוד תעסוקה חד הוריי" )להל  התכנית(.
בשני  20072003היתה התכנית באחריות מינהל מחקר וכלכלה .במאי  2008הועברה האחריות
להפעלתה ,במסגרת משרד התמ"ת ,לאג .לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה )להל  האג.
לשילוב בתעסוקה( .במאי  2012הועברה האחריות לניהול התכנית לממונה על תחו התעסוקה
במשרד התמ"ת .בדיקת משרד מבקר המדינה התייחסה בנפרד לשתי תקופות משנה 20072003 :ו
.20112008
ניהול תכנית שבה מושקעי תקציבי גדולי ,מחייב קביעת יעדי ומדדי להערכת הצלחתה,
בחינת לפרקי וקיו תהלי& הפקת לקחי.
בשני  20112003הסתכמה ההוצאה התקציבית על הפעלתה של התכנית ב 104.9מיליו ש"ח:
 88.9מיליו בשני  ,20072003ו 16מיליו ש"ח בשני .20112008
Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰Â ÂÏˆÂ ‡Ï˘ ËÚÓÎ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙È Î˙Ï Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.‰ÎÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ·Â¯· ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰
__________________
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באפריל  2007הכינה המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה מסמ' מדיניות "אג'נדה
כלכליתחברתית לישראל" .על בסיס עקרונות הפעולה שבמסמ' זה קיבלה הממשלה ,בשני 2007
 ,2009כמה החלטות הנוגעות לצמצו הפערי החברתיי ולהגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה.
בראשותו של פרופ' צבי אקשטיי  ,המשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר.
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‡˘¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÍÏÈ‡Â 2008 ˙ ˘Ó ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÔÏÂ‰È Ï
ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘Ï Û‚‡‰ È„È· Â‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÈÎ ˙"Ó˙‰
‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ· .ÏÈÚÙ‰˘ ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô˙ÁÏˆ‰ ˙Î¯Ú‰Ï
‡Ï ;˙ÂÙÂ˜˙ ÈÙÏÂ ˙Â Â˘‰ ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ÈÙÏ ÌÏÂˆÈ Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ¯Â„Ò ÁÂ˙È ‰È‰
‡Ï ;‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ¯Â„Ò ÌÈ Â˙ Â‡ˆÓ
˙„ÈÓ ÏÚÂ ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ ‰„Â·Ú· Ì˙Ó˘‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ Â‡ˆÓ
.Ì˙Â¯Î˙˘‰ ˙„ÈÓ ÏÚÂ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‚Â¯„˘ ÏÚ ÌÈ Â˙ Â‡ˆÓ ‡ÏÂ ;‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· Ì˙„Ó˙‰
ÔÈ·Â ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰· ‰Ú˜˘‰‰ ÔÈ· È˙·ÈÒ‰ ¯˘˜‰ Ï˘ ‰ ÈÁ· ‰˙˘Ú ˘ ‡ˆÓ ‡Ï ,ÔÎ ÂÓÎ
˘˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰·Â Ô˙ÈÈ ·· ˜ÒÚ ‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘Ï Û‚‡‰ ;(‰ ˙˘‰ Ì‡) Ì·ˆÓ ÈÂ È
ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Ï Ô˙ÓÂ¯˙ ˙‡Â ÔÚÂˆÈ· ˙„ÈÓ ˙‡ ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· ÔÁ· ‡Ï Í‡ ,‰ ˘Ó‰
.‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· Ì˙„Ó˙‰ÏÂ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ‰
התכנית שהופעלה בשני 20072003
מטרות התכנית שהופעלה בשני  20072003היו לשלב בשוק העבודה הורי יחידי המקבלי
קצבת הבטחת הכנסה או מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ,ולהגביר את כושר השתכרות .בבסיס
התכנית עמדו שלושה עקרונות מרכזיי) :א( מת תמרי /כלכלי להורי יחידי לצאת לעבודה
ולהתמיד בה ,וכ מת תמרי /למעסיקי הקולטי אוכלוסייה זו בעבודה; )ב( הסרת חסמי
המונעי את יציאת של הורי יחידי לעבודה באמצעות מת הנחות בעלויותיה של מסגרות
הטיפול בילדי וכ סבסוד הנסיעות למקו העבודה; )ג( הכשרה מקצועית ייעודית והשלמת
השכלה.
 : ‰ Ï Ú Ù Â ‰ ˘ ˙ È Î ˙ ‰ ˙ Î ¯ Ú ‰בתכנית לשילוב הורי יחידי בשוק העבודה הושקעו
משאבי ניכרי ונתלו בה ציפיות רבות לשיפור מצבה של אוכלוסייה זו .על כ ,היה ראוי שתלווה
במחקר הערכה ג לצור& בחינת מועילותה של התכנית והפקת לקחי ממנה.
ביולי  ,2007לאחר שחלפו ארבע שני מהפעלת התכנית ,פרס מינהל מחקר וכלכלה קוב /מאמרי
הכולל ממצאי ממעקבי שנעשו אחר חלקי שוני של התכנית.32
קוב /המאמרי קבע ,בי היתר ,כי חלה עלייה בשיעור המועסקי ,א& יחד ע זאת לא חל גידול,
א .לא מזערי ,בהכנסה והיציאה לעבודה הגדילה את ההוצאות שחרגו מהשכר שהתקבל ,ועל כ לא
הייתה כדאית; הורי יחידי מקבלי קצבאות נאלצי לעבוד בעבודות בעלות אופי זמני שאינ
מבטיחות לה יציבות תעסוקתית; המרכיבי החשובי ביותר במאפייני העבודה של הורי
במשפחות חדהוריות ה שעות עבודה נוחות המאפשרות טיפול בילדי וכ שכר מוצע נמו&.
.ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ,¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ˙È Î˙‰ ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ı·Â˜Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È ‡Ï
· ÏÈÚÙ‰˘ ˙È Î˙‰Ó ÂÚ· ˘ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ˙‡ ı·Â˜‰ ÒÈÒ· ÏÚ ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡-È‡ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ
„ÚÂÓ „Ú .‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ô·ÂÏÈ˘Ï 2007-2003 ÌÈ ˘· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó
Ï˘Â ,‰¯ÂÓ‡‰ ˙È Î˙‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰Î¯Ú‰ ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ Ï‰ ÈÓ ‰˘Ú ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
˙.Ô‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓÂ ‰ ˘ È„Ó Ô‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ,‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î

__________________
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משרד התמ"ת ,מינהל מחקר וכלכלה" ,התוכנית לשילוב הורי יחידי בשוק העבודה  קוב!
מאמרי" ,יולי .2007

1347

משרד הרווחה והשירותי החברתיי

˜ÈÙ‰Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ Â˙ ÂÈ‰ ‡Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó È„È· ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÂÈ„È· ÂÚÈÈÒÈÂ (2007-2003 ÌÈ ˘·) ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÍÂÓÒ· ÌÈÁ˜Ï
˘.‰Ï
 : ˙ È Î ˙ ‰ Ï ˘ È · È ˆ ˜ ˙ Ì Â Î È Òעל בסיס נתוני ממערכת התקציבי של משרד האוצר
סיכ משרד מבקר המדינה את התקציבי ואת ניצול בתקופה .3320072004
להל נתוני על התקציב השנתי של התכנית וניצולו בשני ) 20072004במיליוני ש"ח(:
‰˘‰
2004
2005
2006
2007

·Èˆ˜˙‰

(ÏÂˆÈ‰) ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆÂ‰‰

67.8
75.4
56.3
55.3

Î"‰Ò

28.2
43.8
10.3
6.6

˘ÏÂˆÈ‰ ¯ÂÚÈ
41.6%
58%
18.3%
11.9%

88.9

·˘ Ï˘ È˙ ˘‰ ÏÂˆÈ ‰ È¯ÂÚÈ˘ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 88.9-· ‰‡ˆÂ‰‰ ‰ÓÎ˙Ò‰ 2007-2004 ÌÈ
.2007 ˙ ˘· „·Ï· 11.9%-Ï 2005 ˙ ˘· 58% ÔÈ· ÂÚ Â ÌÈÎÂÓ ÂÈ‰ ·Èˆ˜˙‰
:˙È Î˙Ï ˙ÂÈÂ‡ÎÊ‰ ÈÂˆÈÓÏ Ú‚Â · ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ Ï‰ ÈÓ ˙ÂˆÏÓ‰
בספטמבר  2008פרס מינהל מחקר וכלכלה חוות דעת מקצועית שהמליצה על שינוי כמה
מהקריטריוני לקבלת זכאות שנכללו בתכנית )להל  חוות הדעת( .לדעתו של המינהל ,השינויי
יביאו לידי מיצוי טוב יותר של ההטבות ולידי שיפור באפקטיביות של הכלי המופעלי במסגרת
התכנית .בחוות הדעת צוי כי השינויי המוצעי ייעשו במסגרת התקציב הקיי שהוקצה לתכנית.
חוות הדעת הצביעה על שיעור פניות נמו& מאוד של הורי יחידי שהתעניינו בתכניות המשנה ועל
שיעור נמו& עוד יותר של הורי יחידי שנמצאו זכאי להטבות .היא העלתה את הסיבות לכ&,
ובעיקר את החסמי הקיימי בתנאי הזכאות הנוקשי ,שרוב הפוני מתקשי לעמוד בה.
בחוות הדעת הוצע ,בי היתר ,להרחיב את אוכלוסיית היעד של התכנית ג לאמהות במשפחות חד
הוריות שהמוסד לביטוח לאומי אינו תומ& בה ,א& ה משתכרות שכר נמו& שמקורו בהכנסה
מעבודה ולאו דווקא מקצבאות; להארי& את תקופת מת ההטבות לטיפול בילדי קטני מעבר
לשנה אחת ולשנות את תנאי מימו ההכשרות המקצועיות כדי לאפשר להורה יחיד להשתת .בה.
ÌÈ ˘· ÍÈ˘Ó‰ ˙È Î˙‰ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ ‰Â ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Û‚‡‰ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯·ÚÂ‰ ˙È Î˙‰ ˘ÂÓÈÓ ¯˘‡Î Ì‚ ,„Â‡Ó ÍÂÓ ˙ÂÈ‰Ï 2011-2008
.‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘Ï

__________________
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דוח שנתי 63ג

התכנית שהופעלה בשני 20112008
כאמור ,ממאי  2008הועברה האחריות להפעלתה של התכנית ,במסגרת משרד התמ"ת ,לאג.
לשילוב בתעסוקה.
ע כניסתה לתפקיד ,ועל בסיס הלקחי מהתכנית שהופעלה בשני  ,20072003ג מנהלת האג.
לשילוב בתעסוקה הסיקה כי יש צור& לשנות את הקריטריוני הקיימי בתכנית .ביוני  2008העבירה
למנכ"ל משרד התמ"ת דאז רו"ח גבריאל מימו את מסקנותיה והמלצותיה.
מנהלת האג .הצביעה על היק .ניצול קט מאוד של תכניות המשנה שהופעלו לשילוב של הורי
יחידי בשוק העבודה .מדיווחיה עלה שבמחצית הראשונה של  2008השתתפו בתכנית לסבסוד
מעונות יו  20הורי יחידי בלבד; בתכנית לסבסוד צהרוני או מועדוניות לא השתתפו כלל
הורי יחידי; בתכנית למימו טיפול בילדי בשעות חריגות השתתפו שלושה הורי יחידי;
בתכנית לסבסוד קייטנות בזמ חופשת הקי /השתת .הורה יחיד אחד; בתכנית למת מלגות מחיה
להורי יחידי הלומדי באקדמיה השתתפו שישה הורי יחידי; ולכל יתר תכניות המשנה
שהופעלו ותוקצבו באותו מועד ,כמו הכשרות מקצועיות ,קורסי ליזמות עסקיות וקורסי העצמה,
איש לא נרש.
בי מסקנותיה והמלצותיה של מנהלת האג) :.א( יש לבחו את האפשרות להחיל את ההטבות של
התכניות להורי יחידי היוצאי לעבודה ג בשנה השנייה; )ב( הורה יחיד היוצא ללימודי
אקדמיי מקבל סל מחיה ,א& מאבד את זכאותו לקצבת הבטחת הכנסה ,ובשל כ& מפסיד הטבות
כמו סיוע בשכר דירה והנחה במסי הארנונה; )ג( ההורה היחיד נאל /לממ מכיסו את לימודיו
משו שסל המחיה מוחזר לו לשיעורי .כמו כ זיהתה מנהלת האג .את הצור& לסבסד מסגרות
משלימות לטיפול בילדי; את הצור& בהכשרות מקצועיות ובשדרוג תעסוקתי; ואת הצור& בתכנית
של ליווי ותמיכה שתסייע בצמצו מספר של החוזרי למעגל הנתמכי לאחר תקופת השתלבות
בעבודה .לפיכ& ,קבעה המנהלת תכנית עבודה המדגישה את הטיפול בחסמי האמורי.
עוד המליצה מנהלת האג .למנכ"ל להקי מרכז מידע; ליצור שיווק אקטיבי של התכנית; לבנות
מאגר מידע; להקי ממשק מחשוב ע המוסד לביטוח לאומי; לבחו את אמות המידה הקיימות
מתו& כוונה להגמיש; לשת .רשויות מקומיות ומשרדי אחרי המספקי הטבות לאותה
אוכלוסיית יעד; לפתח פרויקטי ולפתח מערכות ממוחשבות.
לנוכח ההיק .הקט של ניצול תכניות המשנה יזמה מנהלת האג .בדיקת כדאיות כלכלית ליציאת
הורי יחידי לעבודה .הבדיקה נעשתה בידי משרד רואי חשבו חיצוני ,ובינואר  2010הוגשו
ממצאיה למשרד התמ"ת )להל  בדיקת הכדאיות(.34
ממצאי בדיקת הכדאיות מצביעי על כ& שלרוב ההורי היחידי היוצאי לעבודה או ללימודי יש
גירעו חודשי או יתרת זכות קטנה מאוד .הורה יחיד שיהיה מעוניי לצאת לעבודה או ללימודי או
יבחר להגדיל את משרתו יפסיד מהבחינה הכלכלית ,ולכ עדי .לו שיהיה מובטל ,יקבל קצבאות
ויישאר בבית ע הילדי.
בסיכו בדיקת הכדאיות ציינה מנהלת האג .לשילוב בתעסוקה ,בי היתר ,כי בתנאי הקיימי לא
נית להניע הורי יחידי להיכנס למעגל העבודה ,כי ללא כל ספק משתל לה יותר להיות הורה
יחיד מובטל המקבל קצבה.

__________________
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משרד התמ"ת ,האג לתעסוקת הורי יחידי" ,בדיקת כדאיות יציאה לעבודה/לימודי של הורה יחיד
בהתייחס להטבות הניתנות ע"י משרד התמ"ת ,גמלאות המוסד לביטוח לאומי והטבות הניתנות על ידי
משרדי אחרי" ,ינואר .2010
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כאמור ,כבר ביולי  ,2007בסקר שפרס מינהל מחקר וכלכלה ,צוי שמהבחינה הכלכלית לא הוטב
מצב של ההורי היחידי היוצאי לעבודה ,ושהיציאה לעבודה יוצרת הפסד כספי להורה היחיד
העובד.
Ï˘ ‰˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ „Ú ¯ÂÓ‡‰ ¯˜Ò‰ „ÚÂÓÓ ÈÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰Â ˙ÂÓÂ„ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÂÚÈ‚‰ ˙Â˜È„·‰ È˙˘ .ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙˜È
˙‡ ˜ÈÒÈ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÂÓÈÈ˜‰ ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜¯Ë‡‰ ¯ÒÂÁ
.˙È Î˙‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ‡„Î ˙Ï„‚‰Ï ÏÚÙÈÂ ,¯˜Ò‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÁÎÂ Ï ,˙Â˘˜·˙Ó‰ ˙Â ˜ÒÓ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  ,2013ציי מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד תמ"ת ,כי
הטענה שהקצבאות מהוות חס לכניסה לשוק העבודה ,מתעלמת משינויי שנעשו בעשור האחרו
אשר צמצמו לדבריו את היק .הנתמכי ,לרבות משפחות חדהוריות .עוד ציי שבדיקת הכדאיות
שעשה משרד התמ"ת הציגה תחשיב פשטני של רווח לעומת הפסד ביציאה ממערכת הבטחת
הכנסה.
מנהל מינהל מחקר וכלכלה הסביר כי החסמי המונעי מאמהות במשפחות חדהוריות להשתלב
בשוק העבודה או לעבוד יותר ולא להזדקק לקצבת הבטחת הכנסה קשורי ה למאפייני האמהות
)השכלה נמוכה ,היעדר מקצוע( ולצור& לטפל בילדי וה לחסמי מבניי של שוק העבודה .לפיכ&
ההתעסקות בנושא הכדאיות הכלכלית במנותק ממאפייני המשפחות החדהוריות וממאפייני שוק
העבודה "מסיתה את הדיו מהגורמי הדורשי טיפול".
בינואר  ,2010לנוכח ממצאי בדיקת הכדאיות ,שוב המליצה מנהלת האג .להנהלת משרד התמ"ת
לבצע שינויי מרחיקי לכת בתכנית .ההמלצות היו ,בי היתר ,להגדיל את התמיכה למשפחות חד
הוריות בשנה הראשונה ,לפי מספר הילדי וגיל ולפי היק .המשרה; להוריד את ר .הדרישה
להגדלת משרה; לתת תמריצי למתמידי במקו העבודה; ולהרחיב את התכנית לקבוצות
"חלשות" של משפחות חדהוריות.
עוד חזרה והמליצה לפעול לשמירת זכויותיה של משפחות חדהוריות שבעקבות השינוי
התעסוקתי בוטלה זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי וה איבדו הטבות שהיו זכאיות לה כל זמ
שנתמכו על ידי הביטוח הלאומי .כמו כ המליצה על הקמת צוות בימשרדי לבחינת הנושא ,ובו
יהיו נציגי ממשרד התמ"ת ,מהמוסד לביטוח לאומי ,ממשרד הבינוי והשיכו ,ממשרד האוצר,
ממרכז השלטו המקומי וממשרד ראש הממשלה.
Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏÂ ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ Ï‰ ÈÓ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÚÈ·˜ Û‡ ÏÚ
‡ÏÂ ,˙Ó„Â˜‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ˙È Î˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÍÈ˘Ó‰ ‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘Ï
-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ˙Â‰Ó‡Ó ÌÈÚ ÂÓ‰ ÌÈÓÒÁÏ È˙Î¯ÚÓ ‰ ÚÓ Ô˙È˙˘ ˙È Î˙ Ì„˜Ï ÏÈÎ˘‰
.‰Ò Î‰ ˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜Ï ˜˜„Ê‰Ï ‡ÏÂ ¯˙ÂÈ „Â·ÚÏ Â‡ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ·Ï˙˘‰Ï ˙ÂÈ¯Â‰
משרד מבקר המדינה ביקש לבחו את האפקטיביות של הפעלת התכנית לשילוב של הורי יחידי
בשוק העבודה בשני .20112008
ÌÈ Â˙ ‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘Ï Û‚‡‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ,2012 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· .1
È·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ Ï Ú‚Â ·Â ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â · ÌÈÓÎÂÒÓÂ ÌÈ„·ÂÚÓ
˘ÌÈ ˘· ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰˙ÏÚÂ˙ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Û‚‡‰ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ¯„ÚÈ‰· .Ô‰Ï
.˙Â¯ÂÓ‡‰
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להל נתוני שנאספו ממערכת התקציבי של משרד האוצר על התקציב השנתי של התכנית בשני
) 20112008במיליוני ש"ח(:35
‰˘‰
2008
2009
2010
2011

·Èˆ˜˙‰
21.4
21.3
27.5
25.2

Î"‰Ò

(ÏÂˆÈ‰) ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆÂ‰‰
3.6
1.3
4.3
6.8

˘ÏÂˆÈ‰ ¯ÂÚÈ
16.9%
5.5%
15.6%
27.0%

16.0

·˘ Ï˘ È˙ ˘‰ ÏÂˆÈ ‰ È¯ÂÚÈ˘ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 16-· ‰‡ˆÂ‰‰ ‰ÓÎ˙Ò‰ 2011-2008 ÌÈ
.2011 ˙ ˘· 27%-Ï 2009 ˙ ˘· 5.5% ÔÈ· ÂÚ Â ÌÈÎÂÓ ÂÈ‰ ·Èˆ˜˙‰
,‰Ó‚Â„Ï .„Â‡Ó ÍÂÓ ‰È‰ ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÔÏÂˆÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚÈ˙‰Ó .2
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰·ˆ˜Â˙ ˙È˜ÒÚ ˙ÂÓÊÈÏ ‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â˜Ï ˙È Î˙‰
·˘ ˙È Î˙‰ ;ÏÏÎ ÏˆÂ ‡Ï ·Èˆ˜˙‰Â ,‰ ˘ ÏÎ· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 2.5-Î· 2010-2008 ÌÈ
"Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 2.7-Î·Â 2008 ˙ ˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 2-Î· ‰·ˆ˜Â˙ "‰ÏÎ˘‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ
·˘ ˙ ÌÈ„¯˘ÓÏ Â‡ ÌÈÙ‚‡Ï Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ·Èˆ˜˙ .ÏÏÎ ‰ÏˆÂ ‡Ï ‡È‰ Ì‚Â ,2009
‡.ÔÏÂˆÈ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ Ú„È ‡Ï Û‚‡‰ Ï·‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰Ï ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈ ˙·ÂËÏ ÌÈ¯Á
בתשובותיו מנובמבר  2012ומינואר  2013ציי משרד התמ"ת כי "אכ לא כל התקציב מנוצל כמו כ
היק .המשתתפי הינו נמו& ,לבטח ביחס לפוטנציאל הקיי .מצב זה נובע מסיבות ...שעיקר
קריטריוני נוקשי לתכניות האג ,.כפי שניתב משרד האוצר ולא בהתא להמלצת האג.
וניסיונותיו לבצע שינויי בהקלה לזכאות".
ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ·Èˆ˜˙ Âˆ˜Â‰ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ Û‡˘ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ú Ó Í‡ ,ÂÏˆÂ ‡Ï ËÚÓÎ Ì‰ ,ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰ Ì·ÂÏÈ˘Ï ˙ÂÈ Î˙ ˙·ÂËÏ
ÏÚ ˙ˆ·Â¯ ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ .¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÚÂˆÈ· Ï‡Èˆ ËÂÙ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ Î˙Ï Ì˙‡ˆ˜‰
„¯˘Ó Ú Ó ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ì‡ .ÔÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ÏÂ ˙ÂÈ Î˙Ï È‡¯Á‡‰ ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó
‰È‰ ,˙ÂÈ Î˙· ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ì˙ÏÈÏÎÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Ï˘ Ô˙˘Ó‚‰ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰
.36‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙Ú¯Î‰Ï ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ
__________________

35

36

הנתוני כוללי העברות תקציביות בי "גגות" ,שה העברת תקציב תו'משרדית או למשרד ממשלתי
אחר לטובת אוכלוסיית ההורי היחידי; הנתוני לשנת  2010כוללי את נתוני התקציב )כ 2.7מיליו
ש"ח( ואת ההוצאה התקציבית )כ 2.1מיליו ש"ח( ,המיוחסי לתכנית "השלמת השכלה להורי
יחידי" שהפעיל משרד החינו' .הנתוני לשנת  2011כוללי את נתוני התקציב ואת ההוצאה
התקציבית )כ 3.5מיליו ש"ח( ,המיוחסי לתכנית "עידוד עסקי קטני להורי יחידי בני "+45
שהפעילה הסוכנות לעסקי קטני שבמשרד התמ"ת .מהנתוני נוכו עודפי תקציב שהועברו ליחידות
אחרות במשרד התמ"ת או למשרדי ממשלה אחרי ,למטרות שאינ קשורות לאוכלוסיית ההורי
היחידי .לדוגמה ,העברת תקציב בשנת  2011בס'  1.25מיליו ש"ח למשרד לאזרחי ותיקי להפעלת
"תכנית אב לאזרחי ותיקי".
בעניי זה ראו ג מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "הטיפול במחלוקות בי משרדיות
מתמשכות" ,עמ' .3
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כאמור ,משרד התמ"ת לא החזיק במידע מסוכ על מספר המשתתפי בתכניות שהפעיל בשני
 .20112008בהיעדר מידע זה עיבד משרד מבקר המדינה נתוני בלתימסוכמי שקיבל לבקשתו
ממשרד התמ"ת ומהמוסד לביטוח לאומי על המשתתפי בתכניות .37מעיבוד הנתוני נראה כי אכ
התאמתה הערכת האג .בנוגע למספר הקט של המשתתפי בתכניות ולניצול התקציבי הנמו&.
להל דוגמאות מתכניות שהפעיל משרד התמ"ת למע משפחות חדהוריות בשני ,20112010
בצירו .אמד של מספר המשתתפי ,כפי שער& משרד מבקר המדינה.
˙ÂÚ˘ ÏÒ") Ì‰È ˘ Â‡ ˙Â ËÈÈ˜ Â‡ ˙ÂÚ˘ ÏÒ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰
‚  : ( " ˘ È Óתכנית זו מיועדת למימו פתרונות לשהות ילדי 38בחופשות ובשעות שבה מערכת
הלימודי הפורמלית אינה פועלת .בתכנית זו זכאי להשתת .הורי יחידי שקיבלו קצבת הבטחת
הכנסה או מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במש& חודשיי לפחות במהל&  12החודשי שקדמו
למועד הגשת הבקשה; הורי יחידי שהחלו לעבוד בהיק .של  22שעות שבועיות לפחות או
שהגדילו את היק .עבודת ב 10שעות שבועיות ,וזאת בתנאי שלא עבדו במש&  3חודשי לפחות
לפני הגשת הבקשה; הורי יחידי המשתתפי במכינה להכנה לעבודה או בקורס להכשרה
מקצועית.
משפחות חדהוריות העומדות בתנאי האמורי מקבלות מימו של עד שנה למטפלת ,לשמרט,.
לחונ& ,לחוג לילדי ולשיעורי עזר בסכו מרבי של  7,800ש"ח למשפחה בשנה .39בנוס ,.נית סיוע
של עד  500ש"ח בחודש לשילוב הילד במסגרת צהרוני מוכרי ועד  1,000ש"ח לילד למימו
קייטנות )בחופשת הפסח ובקי.(/
התכנית מופעלת באמצעות שתי חברות חיצוניות הבודקות את זכאות של המשפחות החדהוריות,
מטפלות בהרשמת לתכנית ומעבירות את התשלומי להורי היחידי הזכאי.
על בסיס הדיווחי החודשיי שחברות אלה מעבירות לאג .לשילוב בתעסוקה ,עיבד משרד מבקר
המדינה את הנתוני על מספר של ההורי היחידי שנרשמו לתכנית "סל שעות גמיש".
.˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó 31 "˘ÈÓ‚ ˙ÂÚ˘ ÏÒ" ˙È Î˙Ï ÂÓ˘¯ 2011 ˙ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‰Ó˘¯ ‡Ï Í‡ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰·ˆ˜Â˙ ÂÊ ˙È Î˙ 2011-2009 ÌÈ ˘·˘ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
ÂÁÂÂÈ„ ‰Ï‡ ÌÈ ˘·˘ Û‡ ,‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ ˜˙· ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰‡ˆÂ‰ ÏÎ
„ÓÏÓ ˘¯„ Î ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ¯ÚÂÈ .ÌÈ‡ÎÊÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ˙È Î˙‰ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ˙Â¯·Á‰
Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ ˙‡ Á˙ Ï ¯˘Ù‡Ó Â È‡ Ì‚ ‡Â‰ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È ;˙Â‡ È˙Ï· È·Èˆ˜˙ ÏÂ‰È ÏÚ
.È·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙È Î˙‰
 : Ì È È Ó „ ˜ ‡ Ì È „ Â Ó È Ï Ï ‰ È Á Ó ˙ ‚ Ï Óסיוע זה נית במסגרת תמיכות משרד התמ"ת
להורה יחיד הזכאי לקצבת הבטחת הכנסה במש&  16חודשי לפחות מ 20החודשי שקדמו
לבקשה ושהתקבל ללימודי לתואר ראשו .לעומד בתנאי האמורי ניתנת תמיכה כספית; הורה
יחיד לילד אחד ,שהכנסתו נמוכה מ 2,000ש"ח ,מקבל  9,200ש"ח לשנת לימודי ,ולהורה יחיד
המשתכר  2,000ש"ח ויותר ,התמיכה הולכת וקטנה ביחס הפו& להיק .הכנסתו.

__________________

37
38
39

בסו ספטמבר  ,2012ולבקשת משרד מבקר המדינה ,העביר משרד התמ"ת נתוני ביצוע של תכניות
לשני  ,20112010המיועדות להורי יחידי.
גיל  11ומטה.
למשתתפי בקורסי הכשרה מקצועית או במכינה להכנה לעבודה יינת סיוע לתקופה מרבית של ארבעה
חודשי ובסכו שלא יעלה על  2,600ש"ח.
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˙.‰ ˘‰ ‰˙Â‡· ÏˆÂ ‡Ï Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 3.3 ÍÒ· ·Èˆ˜˙‰ Í‡ ,2007 ˙ ˘Ó ‰·ˆ˜Â˙ ÂÊ ˙È Î
·˘ ÔÂÈÏÈÓ 3.3 „Ú Á"˘ 900,000-· ,ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ,˙È Î˙‰ ‰·ˆ˜Â˙ 2011-2008 ÌÈ
˘"˙‡¯˜Ï Â„ÓÏ 2011-2008 ÌÈ ˘· .(41%-Ï 8% ÔÈ·) ÂÏˆÂ ‡Ï˘ ËÚÓÎ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Â ,Á
˙.ÚˆÂÓÓ· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ ‰Ú·˘ ,˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ,ÈÓ„˜‡ ¯‡Â
˙  : ‰ Ï Î ˘ ‰ ˙ Ó Ï ˘ ‰ Ï ˙ È Îבשני  20112010הפעיל האג .לשילוב בתעסוקה בכמה
יישובי תכניות לקידו השכלה והכשרה של הורי יחידי מקבלי קצבאות ,שלא השלימו את
לימודיה התיכוניי ומעונייני בהשלמת.
בתכנית היו שותפי האג .להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת ,האג .לחינו& מבוגרי במשרד
החינו& ,שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי .היא הופעלה על ידי זכייני שזכו במכרז של
האג .לחינו& מבוגרי במשרד החינו&.
·‡˙‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈ¯‚Â·Ó ÍÂ ÈÁÏ Û‚‡· ÔÂ Î˙ Û‚ ˙Ï‰ Ó ‰ÓÎÈÒ 2011 ËÒÂ‚Â
ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ ÒÂÈ‚· È˘Â˜ ˙Â·¯Ï ,‰˙ÏÚÙ‰· ÌÈ·¯ ÌÈÈ˘˜ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È Î˙‰
·‡.˙ÂÚÈÒ È¯ÊÁ‰· ¯ÂÁÈ‡ ·˜Ú ÌÈ„ÂÓÈÏ‰Ó ‰¯È˘ ,‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÎ˘Ï ˙ÂÚˆÓ

✯
„¯˘Ó ÁÈÏˆ‰ ‡Ï Ô˙ÏÚÙ‰ ˙Â ˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙ‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙¯È˜ÒÓ
.‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙"Ó˙‰

תכנית חלו לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה
לנוכח הניצול הנמו& של התכניות וממצאי בדיקת הכדאיות ,ועל בסיס המלצותיה של מנהלת האג.
לשילוב בתעסוקה ,אישרו במר 2010 /שר התמ"ת דאז חה"כ בנימי ב אליעזר ומנכ"ל משרד
התמ"ת מר שרו קדמי תכנית חלו /להרחבת עידוד התעסוקה בקרב הורי יחידי ,כדברי השר,
"למהפכה בתעסוקת ההורי היחידי") ,להל  הפיילוט(.
במסגרת הפיילוט אמורה הייתה להינת תמיכה רבשנתית ומדורגת להורי יחידי ,שבמסגרתה
יוגדל באופ ניכר סל הפתרונות למשפחותיה ותורחב אוכלוסיית הנהני מסל ההטבות .הפיילוט
אמור היה לפעול שלוש שני ולהקי 1,000500 .איש.
על פי הפיילוט ,במסגרת סל הפתרונות יורחבו ההטבות ,ויינתנו סל משופר לסבסוד מסגרות
לילדי ,קורסי לשדרוג מקצועי ,ותמריצי התמדה ,הכול לפי צרכיה של כל משפחה חדהורית.
המשפחה החדהורית תלווה במסגרת הפיילוט ,יילמדו החסמי האישיי של ההורה היחיד ויוצעו
לו פתרונות מותאמי כדי שיוכל להשתלב בשוק העבודה ולהתמיד בעבודתו.
במעמד הצגת הפיילוט ,במר ,2010 /ציי מנכ"ל משרד התמ"ת כי "הכלי העומדי כיו לרשות
ההורי היחידי הבאי לבצע שינוי תעסוקתי ,אינ מאפשרי למשפחות רבות לבצע שינוי זה.
לאור כ& ,המשרד פועל להרחבת הכלי שיעמדו לטובת ההורי היחידי ויאפשרו לבצע שינוי
מהותי בחייה ,תו& השתלבות בשוק העבודה ושדרוג התעסוקתי/מקצועי שיוביל בסופו של דבר
לשיפור מצב הכלכלי".
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ביולי  2010הגישה מנהלת האג .לשילוב בתעסוקה למנכ"ל משרד התמ"ת "תוכנית פיילוט,
משפחות חדהוריות" )להל  מסמ& ייזו הפיילוט( .לבחינת מסמ& הייזו נקבעו שלושה צוותי
בימשרדיי ,לרבות צוות שיבח את התקציבי הקיימי ואת התקציבי שיידרשו ליישו
בחודשי הבאי וכ צוות שידו כיצד יהיה אפשר להקל על ההורה היחיד ,שעקב השתלבותו בשוק
העבודה מאבד את זכאותו לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי ואת זכאותו להטבות שמשרדי
אחרי מעניקי )סיוע בשכר דירה והנחה במסי הארנונה(.
מסמ& ייזו הפיילוט כלל לוח זמני מפורט לביצוע ,וקבע שמועדי התכנסות הצוותי הבי
משרדיי ותכנית הפעולה יגובשו עד ספטמבראוקטובר  ;2010נוהל לביצוע הפיילוט ייכתב עד
אוקטוברנובמבר  2010וביצוע הפיילוט יתחיל בנובמברדצמבר .2010
במאי  2011וביולי  2012עדכנה מנהלת האג .לשילוב בתעסוקה את מנכ"ל משרד התמ"ת בסטטוס
הפיילוט .המנהלת דיווחה על עיכוב של כשמונה חודשי בהפעלת התכנית.
·„20-Ó ¯˙ÂÈ ¯Â·ÚÎÂ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .ËÂÏÈÈÙ‰ ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë ,È¯Â˜Ó‰ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ
 : Ë Â Ï È È Ù ‰ Ì Â „ È ˜ · · Â Î È Ú ‰ביולי  2010פרס האג .לשילוב בתעסוקה מכרז להפעלת
מוקד ל"סל שעות גמיש" .המכרז כלל ג סעיפי אופציונליי למימוש הפעלת הפיילוט בידי הזוכה
במכרז.
יומיי לאחר פרסומו ,בוטל המכרז בהוראת המחלקה המשפטית של משרד התמ"ת בשל פניותיה
של חברות מחו"ל שתבעו את זכות להשתת .בו .פרסומו המחודש התעכב במש& שבעה חודשי
מפאת הצור& להתאימו להשתתפות אפשרית של חברות זרות.
המכרז פורס בשנית ונקבע בו כי המועד האחרו להגשת הצעות הוא  .7.11.11במאי  2012נבחר
זוכה במכרז .נכו למועד סיו הביקורת ,החברה הזוכה פועלת במתכונת הקודמת ,דהיינו ללא
הפעלת הסעיפי האופציונליי הנדרשי למימוש הפעלתו של הפיילוט.
בתחילת מר 2011 /הפי /מנכ"ל משרד התמ"ת מכתב למנהלי יחידות המשרד ולמנהלי הכלליי
של המשרדי והגופי השוני בבקשה למנות נציג מטעמ לצוותי העבודה של הפיילוט.
·˙ÂÎ¯Ú ,ÌÂÊÈÈ‰ ÍÓÒÓ· Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· ,2011 È‡Ó ˙ÏÈÁ
‰Î¯Ú 2011 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ· .ÌÈÈ„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙Â Â˘‡¯‰ ˙Â˘È‚Ù‰
‰ÈÈ ˘ ‰˘È‚Ù ‰Î¯Ú 2012 ¯‡Â È·Â È ˘‰ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ‰ Â¯Á‡Â ‰ÈÈ ˘ ‰˘È‚Ù
Ì¯Ë ,2012 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú .È˘ÈÏ˘‰ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ‰ Â¯Á‡Â
.ËÂÏÈÈÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï Ï‰Â ·˙Î
˙ ˜ ˆ  : Ë Â Ï È È Ù ‰ ˙ Ï Ú Ù ‰ · Âקידו תכניות פעולה חדשות דורש הערכה של עלות
ותקצוב ,וראוי שהערכת התקציב וגיבושו ייעשו מוקד ככל האפשר .א ההערכה תעלה את
הצור& בתוספת תקציב ,על המשרד למצוא את המקורות לכ& מתקציבו או במקרה הצור& לדאוג
לאישור תוספת תקציב למשרד.
כאמור ,כבר במר 2010 /אישרו שר התמ"ת דאז ומנכ"ל משרדו את הפעלת הפיילוט.
 .1במסמ& ייזו הפיילוט נקבע שהוא יבוצע במסגרת התקציב שאושר להפעלתו .במאי 2011
שלחה מנהלת האג .לשילוב בתעסוקה מכתב לרכזת נושא התעסוקה באג .התקציבי )להל 
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רכזת התעסוקה( ,ופירטה בו את הנושאי שיידונו במסגרת הצוות הבימשרדי ,לרבות "בחינת
התקציבי הקיימי והתקציבי הנדרשי לצור& הפעלת תוכנית הפיילוט".
¯˜ ·˙‡ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï"Î ÓÏ ‰˘È‚‰ Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ,2012 ¯‡Â¯·Ù
,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‚Èˆ Ï˘ Â˙˘˜·Ï Í˘Ó‰· ˜¯Â ,ËÂÏÈÈÙ‰ ÌÂÊÈÈ ÍÓÒÓ
Í˘Ó· ËÂÏÈÈÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ıÂÁ ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Î¯Ú‰ Â·Â ÍÓÒÓ ‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘Ï Û‚‡‰ ‡ÈˆÓ‰
˘.(˙È·Èˆ˜˙‰ ‰Î¯Ú‰‰ ÍÓÒÓ - ÔÏ‰Ï) ÌÈ ˘ ˘ÂÏ
 .2בדיו הראשו של הצוות הבימשרדי ,ממאי  ,2011הדגישה רכזת התעסוקה ,בי היתר ,כי
"יש לייש את תוכנית הפיילוט במסגרת התקציב הקיי" .היא ביקשה "לוודא כי בעת הרחבת
הפיילוט על כלל אוכלוסיית היעד לא תתבצע חריגה תקציבית" .באותו דיו ציינה מנהלת האג.
לשילוב בתעסוקה" :יש להעלות חזרה את התקציב לתכנית לעידוד הורי יחידי ...אנו רואי את
הצור& במת מעטפת תמיכות ומעני עבור אוכלוסייה זו ועדי למצוקותיה מדי יו" .בדיו נוס.
של הצוות שהתקיי בינואר  ,2012ביקש רפרנט תעסוקה של אג .התקציבי שבמשרד האוצר
לקבל תחשיבי מדויקי של העלויות למשתתפי בפיילוט ,וכ את העלויות למשתתפי בתכניות
המשנה הקיימות.
על פי מסמ& ההערכה התקציבית ,התקציב השנתי הדרוש להפעלת הפיילוט ל 500משתתפי הוא
 20.6מיליו ש"ח בשנה הראשונה 13.7 ,מיליו בשנה השנייה ו 10מיליו בשנה השלישית  ובס&
הכול  44.3מיליו ש"ח לפיילוט כולו .בשלב זה טר החליט האג .לשילוב בתעסוקה א להפעיל
את הפיילוט ל 500משתתפי או ל .1,000על פי המסמ& ,ובסתירה למוצהר במסמ& ייזו
הפיילוט ,התקציב של התכנית אמור היה להתווס .לתקציבי הדרושי להמש& הפעלת של
התכניות הקיימות לקידו התעסוקה בקרב הורי יחידי .מכא ,כדי לממשה היה על משרד התמ"ת
למצוא את המקורות להפעלת התכנית מתקציבו או לפנות למשרד האוצר לצור& אישור תוספת
לתקציב המשרד.
משרד מבקר המדינה בדק את הבקשות לתקציבי של משרד התמ"ת ממשרד האוצר ואת הסיכומי
התקציביי שבי מנכ"ל משרד התמ"ת ובי הסג הממונה על התקציבי במסגרת דיוני התקציב
לשני  20122011ולשני  .20142013הבדיקה העלתה כי משרד התמ"ת לא פנה למשרד האוצר
בבקשה להעמיד תקציב לצור& הפעלת הפיילוט .כמו כ ,לא תקצב משרד התמ"ת לא בשנת 2011
ולא בשנת  2012את ביצוע התכנית מתקציבו.
·ËÂÏÈÈÙ‰ ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë ,‰˙ÏÚÙ‰Ï ·Èˆ˜˙ ˙Â¯Â˜Ó ¯„ÚÈ‰·Â ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
.˙È¯Â˜Ó‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ ·¯˜· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂ„È˜Ï
ÏÚ ‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘Ï Û‚‡‰ ˙Ï‰ ÓÏÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ËÂÏÈÈÙ‰ ·Âˆ˜˙· ÂÏÙÈË Ì‰ Â· ÔÙÂ‡‰
בתשובתו מנובמבר  2012מסר משרד התמ"ת כי א .על פי שמשרד האוצר לא אישר את השינויי
המהותיי ,החל האג .בהתקשרות ע מרכזי מטע הרשות מקדמת תעסוקה לביצוע תכנית
החלו ,/ולצור& כ& העביר לרשות תקציב בס&  1.8מיליו ש"ח ,ועד סו 2012 .נוצלו  1.1מיליו
ש"ח .התכנית החלה אמנ לפעול א& היא אינה רלוונטית ללא השינויי המהותיי הנדרשי .עוד
מסר משרד התמ"ת כי המוסד לביטוח לאומי לא שית .פעולה בתהלי& יצירתו של מודל הפיילוט
מכיוו שלשינוי אופ קיזוז הקצבאות מהורי יחידי המשתלבי בשוק העבודה נדרש שינוי
בחקיקה .עוד ציי משרד התמ"ת בתשובתו כי "התהלי& המתואר" )הפעלת הפיילוט( מחייב פעילות
שוטפת של גורמי ומשרדי נוספי ההופכת אותו לארו& ומורכב.
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„¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ¯‡Â˙Ó‰ ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ Â˙Â·Î¯ÂÓ ÁÎÂ Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙‰ ÏÚÂ Â˙ Î‰ ÏÚ ˙‡˘ ¯˙È· „ÈÙ˜‰Ï ˙"Ó˙‰

✯
È‡ˆÓÓ .‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Ï ˙Â Â˘ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó
.2011-2003 ÌÈ ˘· ‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰ËÚÂÓ ‰ÁÏˆ‰Â „‡Ó ÍÂÓ ÏÂˆÈ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÙÂ‚‰ ¯‡˘ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
„¯˘ÓÂ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó - ‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰
˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ ,2012 ¯‡Â ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ú˜¯ ÏÚ ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ÂÊ ‰ ÈÁ·Ï .¯ˆÂ‡‰
˜·.‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Ï ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ÚÈ

תכנית של משרד הרווחה לליווי תעסוקתי
בשנת  2009הקי משרד הרווחה מינהלת תעסוקה שמטרתה לפעול לגיבוש מדיניות משרדית
אחידה המכוונת תעסוקה בראיית רוחב של כלל האוכלוסיות שהמשרד מטפל בה .הכול מתו&
תפיסה שתעסוקה היא יעד שיקומי ולה השפעות רוחב בכל מישורי החיי ,לכ היא יעד ברמת
הפרט ,המשפחה ,הקהילה והמשק .מינהלת התעסוקה מורכבת מהסמנכ"לי המקצועיי של אגפי
משרד הרווחה .המינהלת החליטה להגדיר את אוכלוסיית המשפחות החדהוריות כאוכלוסיית יעד
בנושא פיתוח וקידו בתעסוקה.
התכנית "תעסוקה לרווחה"
בשנת  2010יז משרד הרווחה את תכנית "תעסוקה לרווחה" המיועדת ללוות מהבחינה הכלכלית
משפחות המוכרות במחלקות לשירותי חברתיי ביישובי ברחבי האר ,/ובה לפחות ב זוג אחד
אינו מועסק למעלה מחצי שנה .תכנית זו יועדה ג למשפחות חדהוריות .התכנית מכוונת ליציאה
של משפחות אלה ממעגל התמיכה לדר& עצמאית ,באמצעות שילוב מיטבי של משתתפי התכנית
בשוק העבודה והקניית כישורי של התנהלות כלכלית התואמת את רמת הכנסות המשפחה .התכנית
אמורה לפעול במש& שלוש שני באמצעות עמותה שזכתה במכרז ,ובתו פרק זמ זה להפו& חלק
ממער& השירותי של המחלקה לשירותי חברתיי.
מטרות התכנית היו ,בי היתר ,סיוע למובטלי מוכרי ומשפחותיה בהתמודדות ע משברי
כלכליי ואחרי הנובעי מחוסר תעסוקה ,סיוע במציאת עבודה ,בהכוונה ,באיתור ובהקניית כלי
ומיומנויות נדרשות ,הסרת חסמי אישיי וקהילתיי וחיזוק הסולידריות התעסוקתית.
על פי התכנית ,עובד סוציאלי לתעסוקה ילווה את המשפחות בתהלי& פרטני במש& שנה עד שילוב
ההורה היחיד בעבודה מתאימה .במסגרת זו יוער& מצב של המובטל ומשפחתו )איתור צרכי
אישיי ,קשיי בהתנהלות כלכלית ועוד( ,תיבנה לה תכנית טיפול מותאמת ויותא לה סל
שירותי לפי צרכיה.
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מאחר שג משרד התמ"ת מפעיל תכניות לשילוב של אוכלוסיות מיוחדות בשוק העבודה ,לרבות
הורי יחידי ,קיימת חשיבות רבה לתיחו מדויק של התכנית שמשרד הרווחה מפעיל ,או לחילופי
לגיבושה של תכנית משותפת לשני המשרדי .כ& יהיה אפשר להימנע מ"התמודדות" על אוכלוסיות
חופפות או משיקות.
במסגרת סיכומי התקציב שבי משרד הרווחה למשרד האוצר לשני  20102009הוחלט על
תקצובה של תכנית ליווי תעסוקתי שעלותה  6מיליו ש"ח.
"סל השירותי" הנלווה לתכנית כולל מעני רגשיי ותמיכה שה בתחו התמחותו וייחודו של
משרד הרווחה .כמו כ נכללי בו מרכיבי ,כמו סבסוד מעונות יו וצהרוני ,קייטנות לילדי
בחודשי הקי /ובחופשות ,ייעו /ואבחו תעסוקתי ,סדנאות הכנה לעבודה וקורסי הכשרה מקצועית,
דהיינו מרכיבי שניתני ג בתכניות של משרד התמ"ת.
ÌÈ·ÈÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÒÁÈ‰ ˙Â Â¯˙È‰ ÏÂˆÈ Ï˘Â ˙ÂÏÈÚÈ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ó
‡˙ÏÚÙ‰· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘·Â ÌÂ‡È˙· „Â·ÚÈ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ˘˜·˙Ó ,‰Ï
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,"‰ÁÂÂ¯Ï ‰˜ÂÒÚ˙" ˙È Î˙‰
בתשובתו מנובמבר  2012הודיע משרד הרווחה כי בעקבות הערת הביקורת הוא ייזו מפגש ע
הנהלת משרד התמ"ת כדי לחדד את הגבולות בי המשרדי ולהגיע להלימה טובה יותר בעבודת
של שני המשרדי בהפעלת תכניות התעסוקה.
באפריל  2011הופעלה התכנית ב 11יישובי .בשנת הפעילות הראשונה הופעלו בתכנית שני
מחזורי והשתתפו בה  484משפחות ,מה  200משפחות חדהוריות ) .(41%בשנת  2012הורחבה
התכנית ליישובי נוספי.
בדיוני על התכנית "תעסוקה לרווחה" שהתקיימו במשרד הרווחה הועלתה מפע לפע סוגיית
המשפחות החדהוריות המשתתפות בתכנית .הועלה הקושי בשילוב של הורי יחידי בשוק
העבודה בשל החסמי הקיימי ,דהיינו חוסר היכולת לנצל את סל השירותי של משרד התמ"ת וכ
הוויתור על קצבאות המוסד לביטוח לאומי )אבטלה ,מזונות ,הבטחת הכנסה( בעקבות הכנסה
גבוהה יותר מהתקרה שנקבעה.
למשל ,בדיו של ועדת ההיגוי הארצית של התכנית ,שהתקיי בספטמבר  ,2011הועלה נושא
התמרי /השלילי לאמהות חדהוריות המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ,א& נאלצות
לוותר עליה א ה משתלבות בעבודה ומשכורת גבוהה יותר מהתקרה שנקבעה .סוכ שמנהל
השירות לעבודה קהילתית יפעל לקיו פגישה ע מנכ"ל משרד הרווחה או ע השר כדי לדו
בבעיה.
··„¯˘Ó ˙Ï‰ ‰· ‰˘È‚Ù ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ‰˘Ú˘ ¯Â¯È
˙Â ÂÊÓ ÈÓ„ ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰Ï ÈÏÈÏ˘‰ ıÈ¯Ó˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰ Â„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,‰ÁÂÂ¯‰
.ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó
התכנית לוותה במחקר הערכה של מכו ברוקדייל .באוגוסט  2012גיבש המכו מסמ& "תוצאות
ראשוניות וחלקיות בתו שנה של הפעלת התוכנית  מחזור א'" .המסמ& התייחס בנפרד למשפחות
החדהוריות במחזור זה ) ,(43וציי כי שיעור התעסוקה של הורי יחידי בקרב משתתפי התכנית
גדל מ 21%בתחילת התכנית ל 49%בעת המחקר .כמו כ  62%מההורי היחידי המשתתפי
בתכנית היו מובטלי בתחילתה והשתלבו בשוק העבודה במהלכה.
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,ÂÊ ‰Î¯Ú‰ ¯Â‡Ï Û‡ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÔÁ· ‡Ï ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ 20-Î ¯Á‡Ï
‡˙ ‡‰ÎÈ¯‡‰Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï È„Î ‰ Â˘‡¯‰ ‰˙ÏÚÙ‰ ˙ ˘· ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡Â ‰ÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ
.˙ÙÒÂ ‰ÙÂ˜˙Ï

✯
„¯˘Ó „·· „· .‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ ·Ï˘Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ‰ÒÈ ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï
˙ÂÁÙ˘Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰· ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ,ÂÏ˘Ó ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÈ Î˙ ˘·È‚ ‰ÁÂÂ¯‰
Â ÙÈ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ Î˙‰˘ ˘˘Á‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ¯ÒÂÁ .˙ÂÈ¯Â‰-„Á
‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÈ Î˙ ˙ÏÚÙ‰· ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙˘È ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .„ÚÈ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰˙Â‡Ï
„Á‡ ÏÎ Ï˘ ÂÈ˙Â Â¯˙È ˙‡ Ïˆ ÏÂ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ
‰˜ÂÒÚ˙Ï ˙Â ÂÂÎÓ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó - ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ„¯˘Ó‰Ó
·˜¯· ‡.˙È˙ÏÈ‰˜‰ ‰Ó¯· ÌÈ ÚÓ Ô˙Ó· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ

העברת מידע בי הרשויות המקומיות למשרד הרווחה  יזמה מקומית בירושלי
אג .הרווחה בעיריית ירושלי הפעיל בשני  20112006תכנית בש "בזכות עצמ&" שיועדה
למשפחות חדהוריות החיות בעוני ,והשתתפו בה  285אמהות במשפחות חדהוריות.
התשומות שקיבלו הנשי שהשתתפו בתכנית היו ליווי ותמיכה של צוות התכנית ,סיוע במימו
הכשרה מקצועית ,סיוע כלכלי נוס .על פי הצור& ,סדנאות מתמשכות שמטרת לסייע לאישה
בתחו התעסוקתי ,הכוונת נשי המתקשות במיצוי זכויותיה ,סדנאות העשרה ופעילויות חברתיות.
דוח הערכה מסכ על התכנית לשנת הפעילות  ,4020082007שיז אג .הרווחה בעיריית ירושלי,
הצביע על כ& ש 62%מהנשי בשכונת פסגת זאב וכ 75%מהנשי בשכונת קריית היובל,
שהשתתפו בתכנית ,עברו שינוי תעסוקתי כלשהו במהל& התכנית ורשמו הישגי בהעלאת
הכנסותיה מעבודה;  71%מה החלו לפעול למיצוי זכויותיה ו 45%הצליחו לממש את זכויותיה.
לפעילות היו הישגי ג ברמה הקהילתית ,בשיפור הנגשת המידע ,בשינוי המדיניות ובהעלאת
המודעות החברתית .בפסגת זאב גובשה קבוצה של נשי שהשתתפו בדיוני ועדות בכנסת ונפגשו
ע נציגי מהמוסד לביטוח לאומי וממשרד התמ"ת.
בתחילת  2009הכי אג .הרווחה בעיריית ירושלי מסמ& מסכ על התכנית "בזכות עצמ&" והפי/
אותו ,בי היתר ,למשרד הרווחה .במסמ& נאמר" :לפנינו אתגר משמעותי להטמעה והפצה של
התפיסה ודרכי העבודה המוצגי בתכנית 'בזכות עצמ&' בקרב עובדי אג .הרווחה של עיריית
ירושלי .הצלחת התהלי& עשויה להשפיע על תהליכי העבודה בקרב עובדי סוציאליי ואנשי
מקצוע אחרי בשירותי רווחה נוספי" .במענה למסמ& זה הבטיח השירות לרווחת הפרט
והמשפחה במשרד הרווחה ,במכתב מפברואר  ,2010כי יבח א לייש מודל זה.
˘Ó˘Ï ‰ÏÎÈ ,2011 È ÂÈ· ‰ÓÈÈ˙Ò‰Â ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÁÏˆ‰· ‰ÏÚÙÂ‰˘ "ÍÓˆÚ ˙ÂÎÊ·" ˙È Î˙‰
‡·ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂÈ¯Â‰-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙· ‰ÏÈÚÂÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÂÙÈË-
·Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‡ÏÂ ˙È Î˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‡Ï˘ ¯Á· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÏÂ‡ .ı¯‡‰ ÏÎ
·.ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰
__________________

40

בשנת פעילות זו השתתפו בתכנית  134אמהות חדהוריות.
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בתשובתו מנובמבר  2012הסביר משרד הרווחה כי המודל היה עתיר משאבי והוא התאפשר
בירושלי עקב סיוע מתור .יישומו בהיק .ארצי אינו אפשרי בעטיו של היעדר תקציב הול.
˙˘Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ· ‰˙ÂÂÏ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·Â
‰·Â‚ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ˙Â·¯Ï ,‰˙ÂÁ„Ï ËÏÁÂ‰ ‰ÙÂÒ·˘ ÂÊ ˙È Î˙ ÔÈÈ Ú· ÌÈË·È‰‰
˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ÚÓË‰Â ‰ÁÂ˙ÈÙ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÓÂ˘ÈÈ· ÍÂ¯Î‰ ·Èˆ˜˙‰
˘„¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÔÂÈ„ ÍÎ ÏÚ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙ÓÈÂÒÓ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ‰ÏÈÚÂÓÎ ‰ÁÎÂ‰
ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ,ÍÎÈÙÏ .ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â ˙"Ó˙‰
˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰Ó ˜ÏÁÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÂ‚È‡ÏÂ ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ¯Â˘˜‰
˘.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· ‰˜ÂÒÚ˙‰ „Â„ÈÚ Ï

הטיפול בחסמי לשילוב של הורי יחידי
בשוק העבודה
במקרי רבי ההורה היחיד נאל /לספק לבדו שני צרכי מתחרי  פרנסת המשפחה וטיפול
בילדי .עוצמתו היחסית של כל אחד מהצרכי משפיעה על רצונ של הורי יחידי להשתלב
בשוק העבודה.
הבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה על מידת הניצול והאפקטיביות של התכניות שהפעיל משרד
התמ"ת בשני  20112003העלתה כאמור ניצול נמו& מאוד שלה .בתקופה הראשונה להפעלת,
בשני  ,20072004נכנסו אמנ כמה אלפי הורי יחידי למעגל העבודה ,וא .היו כאלה שהגדילו
את היק .משרת ,וג קיבלו מענקי השתלבות והתמדה במקו העבודה ,א& שיעור מקבלי
המענקי מכלל האוכלוסייה שהושמה בעבודה על ידי שירות התעסוקה היה כ 30%בלבד .על פי
מינהל מחקר וכלכלה ,הקריטריוני לקבלת המענק הציבו ספי בלתיעבירי לרוב ההורי
היחידי ,בייחוד לאלה שעבדו לפני תחילת התכנית .בהמש& עלה שיעור מיצוי המענקי הודות
להגמשת הקריטריוני לקבלת .בשני  20112008הופסקה תכנית המענקי ,א& הופעלו תכניות
לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה .שיעור ההשתתפות בתכניות היה זניח ביחס לגודל
אוכלוסיית היעד שלה  הורי יחידי המקבלי קצבאות הבטחת הכנסה או מזונות מהמוסד
לביטוח לאומי  המונה כאמור כ 30,000איש.
ההיק .הקט של ניצול התכנית לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה מצביע על קיומ
האפשרי של חסמי המונעי מרבי מההורי היחידי מקבלי הקצבאות להתחיל לעבוד או
להגדיל את היק .משרת .הועלה כי גורמי שוני נתנו דעת בעבר לקיומ של חסמי אלה.
)א( כפי שפורט לעיל מחקר שעשה מינהל מחקר וכלכלה בתמ"ת 41הצביע על כ& שייתכ
ששיעור האבטלה הגבוה יחסית בקרב הורי יחידי נובע מהקושי שלה למצוא משרה שתצדיק
את היציאה לעבודה מהבחינה הכלכלית .זאת בהתחשב בעלויות הכרוכות בסידור הטיפול בילדי.
)ב( על כ& הצביעה ג סקירה שעשה מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא תעסוקה בקרב
משפחות חדהוריות .42הסקירה עמדה על החסמי המקשי על אמהות במשפחות חדהוריות
להשתלב בשוק העבודה ,ובה רמת השכלה ,קושי למצוא עבודה ,מוטיבציה נמוכה וטיפול
__________________

41
42

ראו הערה מס' .29
הכנסת ,מרכז המחקר והמידע" ,תעסוקה ועוני בקרב הורי יחידי" ,אוקטובר .2007
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בילדי ,הנובעי ,בי השאר ,מהשכר הנמו& המשול בגי המשרות הזמינות לה ומתנאי הזכאות
לקצבת הבטחת הכנסה.
)ג( כאמור ,כבר ביולי  2007עמד מינהל מחקר וכלכלה על כ& שמצב של ההורי היחידי
שהושמו בעבודה לא הוטב מבחינה כלכלית  בהשוואת ס& כל ההכנסות לפני התכנית לס& כל
ההכנסות במועד הסקר ,ובהתחשב בהוצאות שנוספו בגלל היציאה לעבודה או בשל הגדלת היק.
המשרה.
)ד( ג הבדיקה הכלכלית שיז משרד התמ"ת בינואר  ,2010שבחנה את כדאיות יציאת
לעבודה הצביעה על כ& שלרוב ההורי היחידי שקיבלו קצבה מהמוסד לביטוח לאומי עדי.
להישאר מובטלי ,להמשי& לקבל קצבאות ולהיות ע ילדיה בבית .בינואר  ,2010ולנוכח ממצאי
הבדיקה הכלכלית ,המליצה מנהלת האג .לשילוב בתעסוקה להנהלת משרד התמ"ת ,בי היתר,
לפעול למניעת ביטול זכאות של הורי יחידי לקצבאות הביטוח הלאומי בעקבות יציאה
לעבודה ,ולשמירה על יתר ההטבות המגיעות לה בגי אות קצבאות )סיוע בשכר דירה והנחה
במסי ארנונה(.43
˙Â·Ë‰ Ï˘ Ô˙ÏÈÏ˘ ÔÓÚÂ ,˙Â‡·ˆ˜‰ ˙ÏÈÏ˘˘ ‰ÏÂÚ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ Ì‚˘ ÈÙÎÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÚ „ÁÈ ,‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì˙Â·Ï˙˘‰Ï ÈÊÎ¯Ó ÌÒÁ ‰ÂÂ‰Ó ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰Ï ˙ÂÓÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÙÒÂ
,‰ÎÂÓ ‰ÏÎ˘‰ :‰Ï‡ ÔÈ· .ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ È ÈÈÙ‡ÓÂ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘ Ï˘ ÌÈÈ ·Ó ÌÈÓÒÁ
ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰Ï ‰¯Â˘˜‰ ‰Ï·‚Ó ,ÚÂˆ˜Ó ¯„ÚÈ‰
˜Â˘· ˙Â¯˘Ó‰ ËÂÚÈÓ ,Ì‰Ï ÚˆÂÓ‰ ÍÂÓ ‰ ¯Î˘‰ ,ÌÈ„ÏÈ· ÏÙËÏ Í¯Âˆ· ·˘Á˙‰· ÚÈˆ‰Ï
:ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‡Ï ÌÈ„·ÂÚÏ ‰„Â·Ú‰

הקצבאות שמשפחות חדהוריות בישראל זכאיות לה
המוסד לביטוח לאומי משל מגוו קצבאות ,מקצת תלויות במצבו הכלכלי של המבוטח ,ואחרות
אינ תלויות בו .הקצבאות המשולמות למשפחה חד-הורית הנגזרות מהמצב המשפחתי בלבד ,ללא
כל תלות בהכנסה ,ה קצבת שאירי ,מענק לימודי ומענק בר מצווה .זאת בנוס .לקצבת ילדי
המשולמת לכל משפחה ובה ילדי.
קצבאות תלויות הכנסה המשולמות למשפחות חדהוריות
קצבאות הקיו שהמוסד לביטוח לאומי משל למשפחות חד-הוריות  קצבת הבטחת הכנסה,
קצבת השלמת הכנסה ומזונות  נגזרות ממבח הכנסה ,בדומה לכללי החלי על משפחות שבה
זוג הורי ,אלא שההכנסה נבחנת רק בנוגע להורה היחיד.
על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי ,44בשנת  2010קיבלו קצבאות  40%מהמשפחות החדהוריות.
__________________

43
44

ברמות שכר מסוימות קיי ג תמרי! שלילי להגדלת הכנסה מעבודה למקבלי גמלת הבטחת הכנסה.
לפיכ' ,עולה החשש ששילוב תכניות של מס הכנסה שלילי ושל הבטחת הכנסה ,במתכונת הנוכחית,
עלול ליצור מלכודת עוני .בעניי זה ראו המוסד לביטוח לאומי" ,הסקירה השנתית .2011 ,"2010
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנו " ,משפחות חדהוריות  ,"20101993סקר תקופתי ,232
מר! .2011
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˜ ˆ · ˙  : ‰ Ò Î ‰ ˙ Á Ë · ‰על פי חוק הבטחת הכנסה ,המוסד לביטוח לאומי משל קצבת
הבטחת הכנסה לאד שאי בכוחו להבטיח לעצמו הכנסה למחיה .הקצבה משולמת במלואה לאלה
שאינ מסוגלי להבטיח לעצמ הכנסה מעבודה ,כמו חולי ,נכי ,נפגעי עבודה או מובטלי,
ולאלה שאינ זכאי לתשלומי על פי תכניות אחרות המתייצבי בשירות התעסוקה ולא נמצאה לה
עבודה .א נמצאה לה עבודה בשכר נמו& מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה תשול לה
קצבת השלמת הכנסה .הזכאות לקצבה נקבעת ,בי היתר ,על פי מבח תעסוקה .החוק קובע פטור
מהתייצבות בשירות התעסוקה ,בי היתר ,למשפחות חדהוריות שבהחזקת ילד עד גיל שנתיי.
תשלו קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה ,על פי חוק הבטחת הכנסה מותנה במבח הכנסה,
והקצבה משולמת ,למי שהכנסתו מעבודה פחותה מההכנסה בגובה שנקבע בחוק )להל  תקרת
ההכנסה(.
על פי חוק הבטחת הכנסה ,משפחות חדהוריות זכאיות להטבות .תוספת קצבת הבטחת הכנסה
להורה יחיד ע ילד אחד מגיעה לכ ,12%והתוספת להורה יחיד ע שני ילדי ויותר מגיעה
לכ .16%העדפה למשפחות חדהוריות ניתנת ג בגובה תקרת ההכנסה המזכה בקצבה גבוהה יותר
מאשר במגזרי אחרי .התוספת לתקרת ההכנסה מגיעה לכ 31%להורה יחיד ע ילד אחד,
ולכ 50%להורה יחיד ע שני ילדי ויותר.
„  : ( Ì Â Ï ˘ ˙ ˙ Á Ë · ‰ ) ˙ Â Â Ê Ó È Óדמי מזונות ה קצבה המשולמת לאישה תושבת
ישראל שבידה פסק די למזונות ובהחזקתה לפחות ילד אחד והיא עומדת במבח ההכנסה .45גובה
התשלו הוא כקבוע בפסק הדי ,א& לא יותר מהסכו שנקבע בתקנות שהותקנו לפי חוק המזונות
)הבטחת תשלו( ,התשל"ב .1972בינואר  2012היה סכו זה  2,804ש"ח למשפחה ע ילד אחד
ו 3,264ש"ח למשפחה ע שני ילדי ויותר.
:‰Ò Î‰ ˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜ ˙¯ˆÂÈ˘ ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈÏ ÈÏÈÏ˘‰ ıÈ¯Ó˙‰
סכו קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה מחושב לפי רמת ההכנסה של המקבל בניכוי סכו
שאינו מובא בחשבו בקביעת רמת ההכנסה )להל  הסכו שאינו נכלל בהכנסה( ;46ככל שסכו זה
גבוה יותר ,שיעור הקצבה יהיה גבוה יותר .בינואר  2012היה הסכו האמור  7%מהשכר הממוצע
במשק ,דהיינו  603ש"ח .לצור& חישוב גובה הקצבה ,הכנסות הגדולות מסכו זה מנוכות מהקצבה
המרבית בשיעור של  .60%כלומר ,ככל שההכנסה עולה סכו הקצבה יורד ,עד לנקודת האיפוס,
שהיא הכנסה של  6,043ש"ח להורה יחיד ולו שני ילדי ויותר; הורה כזה המרוויח  6,043ש"ח
ויותר אינו זכאי לקצבת הבטחת הכנסה.
ככל שהסכו שאינו נכלל בהכנסה גדול יותר ,הער& הכלכלי של עבודתו של הורה יחיד גדול יותר.
השינויי שהוכנסו בחוק ההסדרי לשנת  2003נועדו לעודד הורי יחידי להשתלב בשוק העבודה
ולהפחית את תלות בקצבאות.
כאמור ,גובה השכר אינו הגור היחיד המשפיע על היציאה לעבודה ,אבל הוא אחד הגורמי
המשפיעי ביותר על המוטיבציה לצאת לעבודה ,וכל צעד המביא להקטנת השכר יוריד את
המוטיבציה הזאת .יתרה מזאת ,יציאה לעבודה מחייבת את ההורה היחיד לשל בעבור מסגרת
טיפול לילד  הוצאה נוספת היורדת מהכנסתו הפנויה.

__________________

45
46

נכו לינואר  2012הייתה תקרת ההכנסה החודשית  4,190ש"ח למשפחה חדהורית ע ילד אחד
ו 6,043ש"ח למשפחה חדהורית ע שני ילדי ויותר.
הסכו שאינו מוכר בחשבו מוכר ג כ.Disregard Income

משרד הרווחה והשירותי החברתיי

1361

˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÒ Î‰Ï ‰Ò Î‰ ˙ÓÏ˘‰Â ‰Ò Î‰ ˙ÁË·‰ ˙Â‡·ˆ˜ Ï˘ ÔÎ¯Ú ÔÈ· ÈÏÈÏ˘‰ ¯˘˜‰
˘Ì˙‡ÈˆÈÏ ‰ÚÈ Ó ÌÂ˘Ó Â· ˘È˘ ÌÒÁ ‡Â‰ ,‰„Â·ÚÓ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó Ï
˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜ Ï·˜Ó‰ „ÈÁÈ ‰¯Â‰ Ï˘ ‰„Â·ÚÓ ‰Ò Î‰‰ ˙Ï„‚‰ .ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ ‰„Â·ÚÏ
‰ Ë˜‰ - Â˙„Â·Ú Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Í¯Ú‰ ˙ Ë˜‰ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· ‰ÏÂÏÚ ‰Ò Î‰
.‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈÏ ÈÏÈÏ˘ ıÈ¯Ó˙ ˙¯ˆÂÈ‰
יצוי שהשתכרות של הורה יחיד מעל תקרת ההכנסה משמעה לא רק ביטול זכאותו לקצבת הבטחת
הכנסה ,אלא ג איבוד הטבות אחרות הנלוות לזכאות לקצבה זו )כמו סיוע בדיור והנחה נוספת
בארנונה(.
„ÒÂÓ‰ ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó - ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ¯ÎÂÓ ‰Ê ÌÒÁ
ÏÚ ,Ô˙ÓÈ˘ ÔÂ ‚ Ó ‡ÂˆÓÏ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï Ì‰ ,ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â .¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï
.‰Ò Î‰‰ ˙¯˜˙Ó ˙Â‰Â·‚ Ì‰È˙ÂÒ Î‰˘ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ,ÔÓÊ‰ È Ù
הנושא עלה בדיוני של הצוותי הבימשרדיי שהתכנסו במאי  2011לדיו בפיילוט שיז,
כאמור ,משרד התמ"ת לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה .משרד התמ"ת הציע לפעול
למניעת איבוד זכויותיה של הורי יחידי בעקבות שינוי תעסוקתי.
‡ÌÒÁ‰ ˙¯Ò‰· ÏÂÙÈË ÏÎ Ì„Â˜ ‡ÏÂ ˘ÓÂÓ ‡Ï ËÂÏÈÈÙ‰ ,‰Ê ÁÂ„· ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ,ÌÏÂ
˘˙‡.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰Ï ‰Ò Î‰ ˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜ Ô˙Ó ¯˘Ù
 : ˙ Â Î ˙ · ˆ ˜ È Ï · ˜ Ó Ï ‡ ˆ Ó ˘ Ô Â ¯ ˙ Ù ‰סוגיית התמרי /השלילי ליציאה לעבודה
עלתה על סדר היו הציבורי במקרה של מקבלי קצבת נכות ,ונמצא לה פתרו .ג בעבור קבוצה זו,
תוספת של שקלי ספורי להכנסת המבוטח הובילה לביטול זכאותו לקצבה ,או להפחתה ניכרת
בגובהה.
בפברואר  ,2002בעקבות מאבק הנכי ,הקימה הממשלה ועדה ציבורית בראשותו של השופט
בדימוס אפרי לרו ז"ל )להל  ועדת לרו( ,לבחינת שילוב של אנשי ע מוגבלויות בשוק
העבודה .דוח הוועדה הוגש במר.472005 /
ועדת לרו המליצה לשנות את השיטה הנהוגה שלפיה מופסק תשלו קצבת הנכות בבת אחת ,לאחר
השתכרות לא גדולה .הוועדה הציעה הפחתה הדרגתית של הקצבה ,כ& שהכנסתו הכוללת של מקבל
הקצבה תמשי& ותגדל ככל שתגדל הכנסתו מעבודה .זאת כדי ליצור תמרי /ליציאה לעבודה
ולהגברת המאמ /להגדיל את ההכנסה מעבודה .בד בבד המליצה ועדת לרו על הפעלת מנגנו
שישמור על זכותו של הנכה לחזור למעגל הקצבאות ,א לא יצליח להשתלב בשוק העבודה.
הממשלה אימצה את המלצות הוועדה והטילה על המוסד לביטוח לאומי לעגנ בחקיקה .ב1.8.09
נכנס לתוק" .תיקו לרו" ,48שנועד להבטיח שהסכו הכולל שיקבל אד ע מוגבלות המקבל
קצבת נכות  מעבודה ומקצבת הנכות  יהיה תמיד גבוה יותר מסכו הקצבה בלבד.
ÈÏ·˜ÓÏ Ú‚Â · ÔÂ¯Ï ˙„ÚÂ ˙Â·˜Ú· Ë˜ ˘ ÍÏ‰ÓÏ ‰ÓÂ„· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜ˆ·˙ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÂÎ
.‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈÏ ÈÏÈÏ˘‰ ıÈ¯Ó˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ Û˙Â˘Ó· Â Á·È
__________________

47
48

דוח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכי ולקידו שילוב בקהילה ,מר! .2005
תיקו  109לחוק הביטוח הלאומי )קידו השתלבות של אנשי ע מוגבלות בשוק העבודה(.
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בתשובתו מנובמבר  2012ציי משרד הרווחה כי הוא מודע לסוגיות שהעלתה הביקורת וכי ניסה
לפעול לשינוי החקיקה בנושא מזונות .כמו כ הודיע המשרד כי לקראת מושב החור .של הכנסת
בכוונתו להגביר את מעורבותו להתמודדות ע החסמי האחרי שנותרו ,כדי לאפשר יציאת
אמהות במשפחות חדהוריות לעבודה ללא כל פגיעה בזכויותיה.
 : · ˆ Ó ‰ Ô Â ˜ È ˙ Ï È Ó Â ‡ Ï Á Â Ë È · Ï „ Ò Â Ó ‰ ˙ Â Ï Â Ú Ùבינואר  2010החל מינהל
גמלאות של המוסד לביטוח לאומי במהל& משות ,.לו ולמינהל המחקר והתכנו שבמוסד ,לבחינה
כוללת של הגמלאות שהמוסד משל .כחלק מהמהל& הוק בינואר " 2010צוות משפחה" )להל 
הצוות(.
בחודשי ינוארנובמבר  2010קיי הצוות תשעה דיוני ,ג על סוגיות הנוגעות למשפחות
חדהוריות ,והועלתה השאלה א החוק הנוכחי מעודד יציאת של הורי יחידי לעבודה.
בעניי קצבת הבטחת הכנסה ,הצוות ביקש לבחו הנהגת רמות שונות של הסכו שאינו נכלל
בהכנסה )ה (Disregard Incomeבאופ שיאפשר יציאה הדרגתית של הורי יחידי ממעגל
מקבלי הבטחת הכנסה ,וקביעת הסכו האמור משתנה לפי הרכב המשפחה ולפי מספר הילדי.
בעניי דמי מזונות ,בדיוני הצוות הועלו סוגיות הקשורות לחישוב הסכו שאינו נכלל בהכנסה
בקביעת מבח הכנסה לזכאות לדמי מזונות .בי היתר הועלו מצבי שלכאורה מפלי לרעה נשי
עובדות בחישוב תקרת ההכנסה המזכה .כיו ,אישה עובדת ,אפילו בשכר נמו& ,מפסידה כמעט את
כל סכו המזונות שנפסק לה .כדי לעודד עבודה מוצהרת ולעודד אמהות במשפחות חדהוריות
לצאת לעבודה ולשפר את מצב הכלכלי בלי להפסיד את הקצבה ,הוסכ שיש מקו להגדיל את
הסכו שאינו נכלל בהכנסה לצור& קביעת הזכאות למזונות ולנתק אותו מהבטחת הכנסה ,דהיינו
להפריד בי הקצבאות.
בתחילת מאי  2010הפיצו חברי הצוות למנהלת מינהל גמלאות ולמנהל מינהל המחקר והתכנו
שבמוסד לביטוח לאומי דוח ביניי ובו המלצות ראשוניות .בישיבתו האחרונה של הצוות ,בנובמבר
 ,2010סוכ שיוציא טיוטה מסכמת של עבודתו.
ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ Â‰˘ÏÎ ÌÂ¯ÂÙ· ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Â Â„ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
.ÈÓÂ‡Ï
בתשובותיו מנובמבר  2012ומינואר  2013הודיע המוסד לביטוח לאומי כי הוא פועל כל העת
לשיפור מער& גמלאות הקיו וכי בשני האחרונות קיד שתי רפורמות חשובות שפורסמו לאחרונה
בתקנות ואשר הקלו על קבלת קצבת הבטחת הכנסה :האחת ,מתייחסת לקשר בי גמלת הבטחת
הכנסה לבי נכסי שבידי המשפחה ,והשנייה מאפשרת קבלת קצבה ג כאשר מצוי כלי רכב
בבעלות מבקש הקצבה .עוד מסר המוסד לביטוח לאומי כי צוות פנימי במוסד ,הכולל נציגי
ממינהל המחקר ,ממינהל הגמלאות ומהלשכה המשפטית ,מגבש ע אג .התקציבי במשרד האוצר
הצעה למת תמרי /שיינת אחת לכמה חודשי ,לתקופה שתיקבע ,לאד שיגדיל את היק .משרתו
או יתחיל לעבוד ,וקצבתו תופחת או תופסק .עוד ציי המוסד לביטוח לאומי כי הוא שוקד בימי
אלה על הכנת תכנית מערכתית לצמצו העוני שעשויה להביא לעידוד תעסוקה ולצמצו העוני,
בפרט בקרב עובדי בשכר נמו& ,מקבלי הבטחת הכנסה ,וכי בכוונתו להגיש תכנית זו לממשלה.
Â˙Ï·Â‰· ,È„¯˘Ó-ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙ ˘¯Â„ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· È˙Ï˘ÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰
˘ÌÂÊÈÈ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì È‡ Ì‰ ÌÈ˙ÚÏ Í‡ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï
ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÎ¯„ ˙‡ ¯È„Ò˙˘ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰
·.Â˙Â˘‡¯· ,ÌÈ„¯˘ÓÏ Û˙Â˘Ó ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰ Ï˘ ÍÏ‰Ó ÏÈ·ÂÈÂ ,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó
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·„ÒÂÓ‰ ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó - ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ
‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ,ÔÓÊ‰ È Ù ÏÚ ,Ô˙ÓÈ˘ ÔÂ ‚ Ó ‡ÂˆÓÏ ÂÏÈÎ˘È - ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï
ÍÎ·Â ,‰Ú·˜ ˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙¯˜˙ ÏÚÓ Ô‰È˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ˙ÈÏÎÏÎ‰
.‰„Â·Ú‰ Ï‚ÚÓ· Ô·ÂÏÈ˘Ï ÈÊÎ¯Ó ÌÒÁ ˙¯Ò‰Ï ÂÏÚÙÈ

ההליכי המינהליי למיצוי זכויותיה של
משפחות חדהוריות
בטיפול במשפחות חדהוריות מעורבי ,כאמור ,משרדי ממשלה וגופי אחדי .התיאו ביניה
חשוב לבחינה מערכתית של הדרכי להקל את מת הזכויות וההטבות המוקנות ,על פי די,
לאוכלוסיית ההורי היחידי.
אחד המדדי לאיכותו של שירות הוא התדירות שבה נדרש מבקש השירות להטריח את עצמו כדי
לממש את זכויותיו .49בתחו השירות לציבור מקובלת תפיסה ולפיה יש לספק שירות בנקודת מפגש
אחת )".50("One Stop Shop
השירות הציבורי קובע את דרכי הפעולה המינהליות של משרדי הממשלה ושל יתר גופי השלטו
במגע ע הציבור הנזקק לאישורי או למסמכי כשהוא בא לממש את זכויותיו .דרישות מינהליות
מ הציבור נועדו לשמור על המשאבי הציבוריי ולאפשר בדיקה ובקרה בטר הענקת זכויות.
אול בה בעת ה עלולות לגרו לטרחה ויש לצמצמ להכרח בלבד .51פעמי רבות מתני גופי
ציבוריי מת אישור או זכות לפונה בהמצאת אישור או מידע מגו .ציבורי אחר ,ובכ& מבזבזי את
זמנו של הפונה ומכבידי את העומס על הגו .הציבורי האחר.

ממשקי עבודה בי הגופי המטפלי
דרישות המשרדי והגופי לש הכרה בזכויותיו של הורה יחיד והעברת מידע
ביניה
הלוח שלהל מפרט את המסמכי שעל הורי יחידי להמציא לרשויות שלטו שונות כדי לממש
את זכאויותיה:

__________________

49
50
51

ראו מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "היבטי בעבודת הוועדות הרפואיות וקביעת זכויות
נכי" ,עמ' .1115
ראו מבקר המדינה ,(2002) ·53 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "השירות לציבור" ,עמ' .123
ראו מבקר המדינה ,(2012) ·62 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי בשירות
הציבורי" ,עמ' .3
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ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰
‰˙Â‡ ˜ÈÚÓ‰ Ì¯Â‚‰Â ‰·Ë‰‰
שאלו הרשמה" ,תצהיר הורה יחיד" באישור עור' די  ,אישור על מצב
  ˙"Ó˙‰ „¯˘Óהרשמה
משפחתי ,תלושי שכר ואישור מעסיק על היקפי משרה בעבר ובהווה.
וסבסוד במעונות יו
  ˙"Ó˙‰ „¯˘Óסיוע למשפחות טופס בקשה ,תצלו תעודת זהות וספח ,אישור המוסד לביטוח לאומי על
תשלו גמלת הבטחת הכנסה או תשלו מזונות ואישור מעסיק על עבודה
חדהוריות מגבירי עבודה או
במקו עבודה חדש או על הגדלת היק משרה.
לימודי בהשתתפות במימו
החזקת ילד עד כיתה ו' בצהרו
מוכר
בקשה למשרד התמ"ת באמצעות המוקד לטיפול בפניות משפחות חד
  ˙"Ó˙‰ „¯˘Óהצטרפות
הוריות ,תצלו תעודת זהות וספח ,אישור מבית הספר שבו לומד הילד כי
לתכנית לעידוד תעסוקת
משפחות חדהוריות  "תכנית לא נהוג בו יו לימודי ארו' וטופס פרטי חשבו הבנק .למקבלי קצבאות
מהמוסד לביטוח לאומי :אישור המוסד על תשלו גמלת הבטחת הכנסה
סל שעות"
או השלמת הכנסה .לשכירי  אישור מעסיק ותלוש שכר או טופס .106
טופס בקשה מאושר בידי עור' די  ,תצלו תעודת זהות וספח ,אישור
  ˙"Ó˙‰ „¯˘Óמת מלגת
הרשמה מהמוסד להשכלה גבוהה ואישור מהמוסד לביטוח לאומי על
מחיה להורה יחיד המקבל
תשלו גמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה ב 16מ 20החודשי
הבטחת הכנסה ולומד במוסד
האחרוני.
להשכלה גבוהה
טופס בקשה ואישור המוסד לביטוח לאומי על המש' תשלו גמלת
  ˙"Ó˙‰ „¯˘Óהשתתפות
הבטחת הכנסה או תשלו מזונות במש'  6חודשי לפחות מה 12שקדמו
בתשלו לקורסי הכשרה
מקצועית להורי יחידי זכאי לבקשה.
  ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰מענק תצהיר על היותו של המבקש הורה יחיד ללא ידוע בציבור.
לימודי
  ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰קצבת טופס תביעה בצירו מסמכי להוכחת היותו של המבקש הורה יחיד,
תלושי שכר להוכחת גובה הכנסותיו והוכחה שנמצא בהכשרה מקצועית.
הבטחת הכנסה
טופס תביעה ופסק די חתו בידי בית הדי  .אישה עובדת :שלושה תלושי
  ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰דמי
שכר אחרוני ,תדפיס מחשבו הבנק ואישור הבנק על גובה החסכונות.
מזונות
הוצאת תעודת זכאות על ידי בנקי למשכנתאות להוכחת הוותק של ההורה
 ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó
היחיד ומצבו המשפחתי ,תעודת זהות וספח ,תעודת זהות של הילדי
משכנתאות
הבוגרי הגרי עמו ,אישור על מספר חודשי שירות חובה או שירות
לאומי ,תעודת גירושי  ,הסכ גירושי שקיבל תוק של פסק די ותצהיר
על מגורי ללא ידוע בציבור.
הגשת בקשה לאחת מהחברות המטפלות או המורשות על ידי המשרד,
  ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Óסיוע
תעודת זהות וספח ,תעודת זהות של הילדי הבוגרי הגרי ע המבקש,
בשכר דירה
תעודת גירושי  ,הסכ גירושי שקיבל תוק של פסק די  ,תצהיר על
מגורי ללא ידוע בציבור ותעודת זכאות תקפה בתכנית "ותיקי" הכוללת
זכאות לשכר דירה.
¯˘  ÌÈÒÓ‰ ˙Âתוספת נקודות טופס  106ותעודת זהות וספח המוכיח את מצבו המשפחתי של המבקש
ואת פרטי הילדי.
זיכוי
¯˘  ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂהנחה במסי לרווקי :תצלו תעודת זהות וספח .לגרושי :הסכ גירושי המעיד על
ארנונה
אחזקת הילדי .להורה יחיד המקבל קצבת הבטחת הכנסה וזכאי להנחה
מוגדלת בתשלומי הארנונה :אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלומי
קצבה זו.
¯˘  ¯Â„È˘‰ ˙Âהנחה של  50%אישור המוסד לביטוח לאומי על תשלו קצבת השלמת הכנסה.
בדמי האגרה

משרד הרווחה והשירותי החברתיי
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Â˙Â‡ÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ˙Â Â˘ ÔÂËÏ˘ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ ÂÙ‰ „ÈÁÈ ‰¯Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ¯‡Â˙Ó‰Ó
„¯˘ Â‡ Ì˙Â‡ ˙˘¯Â„‰ ˙Â˘¯‰ È„È· ‡ÏÈÓÓ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÎÓÒÓÂ Ú„ÈÓ ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈ˙ÚÏ
˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó ÌÈ¯Â˘È‡ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ„¯˘Ó ,Ï˘ÓÏ .ÂÁÈ¯Ë‰Ï ÈÏ· ÌÏ·˜Ï Ô˙È
¯È·Ú‰Ï ˙È ÎË‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ˘È È¯‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓÏ .˙Â ÂÊÓÂ ˙Â‡·ˆ˜ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ
˙ÂÓÈ‡Ï ÌÈ¯Â˘È‡ ;˙Â‡·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ Ì‰·Â ·˘ÁÓ Èˆ·˜ ‰Ï‡ ÌÈ„¯˘ÓÏ
;ÌÈ·˘Â˙‰ Ì˘¯ÓÓ Ï·˜Ï Ô˙È ,ÁÙÒÂ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ ÌÂÏÈˆ) „ÈÁÈ ‰¯Â‰Î Ú·Â˙‰ Ï˘ Â˙Â‡ÎÊ
.ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ó ˙Â¯È˘È Ï·˜Ï Ô˙È (106 ÒÙÂË Â‡ ¯Î˘ È˘ÂÏ˙) ‰Ò Î‰ È¯Â˘È‡Â
בדוח שנתי 62ב התייחס משרד מבקר המדינה לבעייתיות שבהעברת מידע בי גופי ציבוריי,
מידע שהיה בו כדי לצמצ את הנטל הביורוקרטי ואת טרחתו של האזרח .52חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א) 1981להל  חוק הפרטיות( ,קובע ,בי היתר ,כי "מסירת מידע מאת גו .ציבורי אסורה,
זולת א ...האד אשר המידע מתייחס אליו נת הסכמתו למסירה" .אשר על כ ,כל עוד לא הוסדר
פתרו ממוחשב להעברת מידע ,על הגופי הציבוריי שהמידע נחו /לה לפעול על פי חוק
הפרטיות ,דהיינו יאפשרו לפוני אליה להסמי& אות באמצעות ייפוי כוח ולהתיר לה לפנות,
בש המבקש ,לגו .הציבורי האחר כדי לקבל ממנו את המידע הנחו /לטיפול בבקשה .כל זאת
בתנאי שהסכמת הפונה תהיה כהגדרתה בחוק הפרטיות ,והמידע יהיה מידע ממוקד הנדרש לפעולה
בנוגע למבקש ויינקטו כל הפעולות הנדרשות לש אבטחת המידע.
ההסדר שהוצג בדוח האמור יש בו כדי לצמצ באופ ניכר את טרחת של המבקשי והפניית
לגו .ציבורי נוס .בבקשה להמציא מסמכי .יודגש כי הרחבת השיתו .במאגרי המידע האמורי
עשויה להקל את העומס לא רק על הציבור הרחב ,אלא ג על הגופי הציבוריי דורשי המידע ועל
הגופי הציבוריי מחזיקי המידע ,הנאלצי להקצות כוח אד למת האישורי הפרטניי או
לבדיקת .בנוס .על כ& ,העברה ישירה של מידע או מסמכי בי הגופי הציבוריי תאפשר לוודא
שהמידע המתקבל הוא אמי ומעודכ .כ& יושגו שתי מטרות  הקטנת הנטל הביורוקרטי והעלאת
רמת האמינות של המידע.
 : ‰ Â ¯ ‡ ‰ È Ò Ó · ‰ Á ‰משפחות חדהוריות זכאיות להנחה במסי ארנונה עד כדי 70%
לזכאיות לקצבאות או לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ,לרבות קצבת הבטחת הכנסה ומזונות
לאוכלוסיות חלשות 53ועד כדי  20%מעצ היות חדהוריות וללא כל תלות בהכנסותיה .54יוזכר כי
כשליש מהמשפחות החדהוריות מקבלות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
 .1המוסד לביטוח לאומי מעביר לרשויות המקומיות שלוש פעמי בשנה קובצי נתוני
ממוחשבי הכוללי מידע על התושבי הזכאי לקצבאות .בביקורת קודמת של מבקר המדינה
עלה כי הרשויות המקומיות לא עשו במידע זה שימוש לצור& מת הנחה בארנונה ,בי היתר ,בטענה
שהזנת הקבצי במערכת הממוחשבת כרוכה בעלות ,ולכ נדרשו התושבי שביקשו הנחה להמציא
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לקצבה בכ& נגרמה לזכאי טרחה מיותרת בבוא לממש
את זכאות להנחה במסי הארנונה .55בהתנהלות כזאת עולה החשש שחלק מהתושבי הזכאי לא
קיבלו את ההנחה שה זכאי לה ,משו שלא המציאו מסמכי כנדרש .משרד מבקר המדינה
המלי /שעד להסדרת הנושא הכספי בי הרשויות המקומיות למוסד לביטוח לאומי ,על הרשויות
המקומיות לעשות שימוש בקבצי שממילא מועברי אליה.
__________________

52
53
54
55

ש.
חוק הסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג ,1992ותקנות הסדרי
במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993שהותקנו מכוחו.
על פי תקנות הסדרי במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג.1993
ראו מבקר המדינה ,(2012) ·62 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי בשירות
הציבורי" ,עמ' .5
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··ÔÈ‡ ÔÈÈ„ÚÂ ,‰ ˙˘‰ ‡Ï ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ,·ˆÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È
Ô˙Ó Ì˘Ï ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó ˙ÂÏ·˜Ó Ô‰˘ Ú„ÈÓ· ˙Â˘Ó˙˘Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó ˙Â‡·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó‰ ‰Ï‡Ï ‰ Â ¯‡‰ ÈÒÓ· ‰Á ‰
באוקטובר  ,2012לאחר סיו הביקורת ,החליטה הממשלה ששר הרווחה ינקוט פעולות כדי להנהיג
הסדר העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי אל גופי ציבוריי כדי להקל את הנטל הביורוקרטי
המוטל על האזרח במימוש זכאותו להטבות .56ההחלטה קובעת כי שר הרווחה יקי צוות בי
משרדי שימלי /על הסדרי הנוגעי להטבות לכל קבוצת זכאי ועל העברת מידע לגופי
הציבוריי כדי להקל על האזרחי את מימוש זכאות .בהחלטתה הנחתה הממשלה את הצוות לאז
את הפתרו שיוצע בי הצור& לייעל את התהלי& ובי ההגנה על פרטיות המבוטח .בהחלטה נקבע
כי הצוות יסיי את עבודתו לא יאוחר מתחילת אפריל .2013
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰Â ˙ÂÂˆ‰ ˙ˆÏÓ‰ ˘Â·È‚ „Ú˘ ıÈÏÓÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÏÈÓÓ˘ ÌÈˆ·˜· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â˘ÚÈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.‰Ï ˙ÂÈ‡ÎÊ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰ Â ¯‡‰ ÈÒÓ· ‰Á ‰ ˜È Ú‰ÏÂ ,Ô‰ÈÏ‡ ÌÈ¯·ÚÂÓ
 .2במשרדי ממשלה פועלות ועדות המוסמכות לאשר העברת נתוני לגופי ציבוריי .רשות
האוכלוסי מעבירה לרשויות המקומיות קבצי ובה מידע על מצב האישי של תושביה ,א& ה
אינ כוללי מידע על היותו של תושב "חדהורי"  נתו שאינו מוגדר כמצב אישי.
בביקורת עלה שמרכז השלטו המקומי לא פנה ,בשמ של הרשויות המקומיות ,לוועדה להעברת
מידע שברשות האוכלוסי כדי לקבל את רשימות התושבי המוגדרי "חדהוריי".
עוד עלה שהרשויות המקומיות אינ פונות ביזמת להורי יחידי כדי להפנות את תשומת לב
לזכאות להנחה במסי הארנונה ,בי היתר ,משו שאי בידיה מידע נגיש על המשפחות החד
הוריות בתחומיה.
Â˙Ò Î‰· ‰ÈÂÏ˙ ‰ È‡˘ ,ÔÈ„·˘ ˙ÂÎÊ ‡È‰ "ÌÈÈ¯Â‰-„Á" ÌÈ·˘Â˙Ï ‰ Â ¯‡‰ ÈÒÓ· ‰Á ‰‰
˘˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .„·Ï· È˘È‡‰ Â„ÓÚÓ· ‡Ï‡ È‡ÎÊ‰ Ï
Ú„ÈÓ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ˙ÂÓÒ¯ÙÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ˘ ÔÈÂˆÈ .ÂÊ ˙ÂÎÊ ÈÂˆÈÓÏ ÏÂÚÙÏ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙‡Ê ÌÚ .‰ Â ¯‡‰ ÈÒÓ· ˙ÂÁ ‰Ï ˙Â Â˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ˙Â‡ÎÊ ÏÚ
È·‚ ÏÚ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÁ ‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ËÂ¯ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ,Ï˘ÓÏ ;ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï
.ÌÈ·˘Â˙Ï ˙ÂÁÏ˘ ‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÂÚ„Â‰

✯

__________________
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,˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÚ È‡¯Á‡‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Ï·Â‰· ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‡· ‡Â‰˘Î ‰Ê ¯Â·Èˆ ÏÚ Ï˜‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ Â Á·È ,˙Â„ÁÂÈÓ
˘„Á‡ ÏÎ· ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡ ˘„ÁÓ Â Á·È
.„Á‡ ÈÏ‰ ÈÓ ÍÈÏ‰Ï ‰Ï‡ ÌÈ¯„Ò‰ „Á‡Ï ÂÏ˜˘ÈÂ ,ÌÈ„¯˘Ó‰Ó
·˙˘ÌÈ˘„ÂÁ· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÚÈ„Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 2012 ¯·ÂË˜Â‡Ó Â˙·Â
Ï˘ ËÂÏÈÈÙÏ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó ÌÚ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ¯„Ò‰Â ÌÈ Â ‚ Ó ˙Â ·Ï Ô Î˙Ó ‡Â‰ ÌÈ·Â¯˜‰
.˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ÌÈ¯„Ò‰‰ ÌÂ‚È‡ Ï˘Â ÈÏ‰ ÈÓ ÍÈÏ‰

ממשקי עבודה בי משרד התמ"ת למוסד לביטוח לאומי
על פי חוק הבטחת הכנסה ,אישור פרטני של המוסד לביטוח לאומי הוא תנאי לכ& שמקבל גמלת
הבטחת הכנסה יוכל להמשי& לקבלה כאשר הוא נמצא במסגרת של קורס המוכר על ידי משרד
התמ"ת .כמו כ נדרש המוסד לביטוח לאומי לבדוק א הקורס עונה על דרישות החוק.
ממשק ממוחשב זמי בי משרד התמ"ת למוסד לביטוח לאומי חיוני לקידו תכניות לשילוב הורי
יחידי בשוק העבודה ,ה בהיבט הרחב בשל הצור& של משרד התמ"ת לתכנ את תכניותיו על בסיס
מידע הנוגע למקבלי קצבאות הבטחת הכנסה ומזונות ,ה בהיבט הפרטני של זכאי לקצבת הבטחת
הכנסה כתנאי להכללתו בתכניות סיוע שונות .57ממשק זה חשוב ג למוסד לביטוח לאומי הנדרש
לקבל מדי פע בפע את רשימת ההורי היחידי הלומדי במוסדות להשכלה גבוהה ,כדי לבחו
את זכאות למלגת מחיה .כמו כ עליו להמשי& ולשל קצבה לזכאי הלומדי במסגרת קורס
להכשרה מקצועית או לחלופי להפסיק את מת הקצבה במקרי אחרי ,בכפו .לתנאי שנקבעו.
ביוני  2008פנתה מנהלת האג .לשילוב בתעסוקה במשרד התמ"ת למנכ"ל המשרד ופרסה בפניו את
הקשיי בהפעלת של התכניות לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה ,והעלתה ג את הבעיה
של היעדר ממשק ממוחשב ע המוסד לביטוח לאומי .לטענתה ,בהיעדר ממשק כזה הבקשות
מועברות בטלפו או באמצעות דואר אלקטרוני ופקס  אופ העברה המסרבל מאוד את העבודה
ומארי& את מש& הטיפול בבקשות.
במוסד לביטוח לאומי קיימת ועדה להעברת נתוני לגופי ציבוריי ,שאליה הגופי הציבוריי
אמורי לפנות לקבלת מידע ,בצירו .בקשה מנומקת .מתפקידה של הוועדה לבחו את הבקשות על
פי החוקי והכללי המגני על פרטיות של המבוטחי.
בספטמבר  2009פנתה מנהלת האג .לוועדה להעברת נתוני לגופי ציבוריי וביקשה לקבל קוב/
מעודכ של נתוני על הורי יחידי המקבלי קצבת הבטחת הכנסה או לחלופי להקי ממשק
ממוחשב לצור& קידו התכניות לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה .בתשובתה מאוקטובר
 2009סירבה הוועדה לבקשתה של מנהלת האג .להעברה גורפת של מידע והתירה למשרד התמ"ת
לעשות שימוש בהצלבת מידע בלבד ,כלומר העברת מידע פרטני על כל מספר זהות שיעביר שירות
התעסוקה למוסד לביטוח לאומי.
בתשובתו מנובמבר  2012ציי המוסד לביטוח לאומי כי מאז לא התקבלה כל פנייה נוספת ממשרד
התמ"ת.
__________________
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˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Â Á·È ÌÈÙÂ‚‰ È ˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ì‰· ÌÈ˜ÒÂÚ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó
·ÍÂ˙Ó ,Ì˙„Â·Ú· ÏÂ·¯Ò ÂÚ ÓÈ˘ ÌÈ¯„Ò‰ Â˘·‚ÈÂ Ì‰È È· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ Û˙Â˘Ó
˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÚÊÓÏ Á¯Ê‡Ï ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ÔÈ· ÔÊ‡Ï Í¯Âˆ· ˙Â·˘Á˙‰
·.Â˙ÂÈË¯Ù

ממשקי עבודה בי משרד הרווחה לגופי נוספי המטפלי במשפחות חדהוריות
כמפורט בדוח ביקורת זה ,גורמי שוני מפעילי תכניות לשילוב של הורי יחידי בשוק
העבודה .מקצת תכניות ייחודיות לאוכלוסייה זו ,ומקצת תכניות הנותנות עדיפות למשפחות חד
הוריות ,ולעתי פתוחות ג לאוכלוסיות נזקקות אחרות .יצוי כי שיעור השתתפות של משפחות
חדהוריות בתכניות גבוה בעיקר בתכניות שמפעיל משרד הרווחה.
-„Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈË· ˙ÏÏÎ˙Ó ‰ÈÈ‡¯ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÏÂ‚Ú ÔÁÏÂ˘ ÌÂ¯ÂÙ· ‰Ó‚Â„Ï ,Ì‰È È· ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙˘È ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˙ÂÈ¯Â‰
˙ÚÈ Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÚÈÈ˙‰Ï Ì‰Ï ÚÈÈÒÓ ÔÎÂ Ì‰È È· Ú„ÈÓ ÛÂ˙È˘ ¯˘Ù‡Ó ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÂ¯ÂÙ
.ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·‡˘Ó ÏÂˆÈ Â ÏÂÙÈË· ˙ÂÈÂÏÈÙÎ
·„˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Ï ˙ÂÈ„¯˘Ó ˙ÂÓÊÂÈ Ï˘ ˙Â‡Ó‚Â„ ÂË¯ÂÙ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ
:ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ˜ÙÒÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Ô‰· ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ,‰„Â·Ú‰
 .1משרד הרווחה הפעיל את התכנית "תעסוקה לרווחה" ללא תיאו ע משרד התמ"ת ושיתופו
בתכנית.
 .2התכנית "בזכות עצמ&" הופעלה בהצלחה בירושלי ויכלה לשמש אבטיפוס לפעילות
מועילה בתחו המשפחות החדהוריות לכלל המחלקות לשירותי החברתיי באר ./דבר הצלחת
התכנית הועבר לידיעתו של משרד הרווחה ,אול המשרד לא בח את התכנית לצור& יישומה
ביישובי נוספי .ג משרד התמ"ת יכול היה להיות מעורב בקידו התכנית כחלק מהמדיניות
הכוללת לעודד משפחות חדהוריות להשתלב במעגל העבודה ,א& משרד הרווחה לא העביר
לידיעתו את דבר קיומה של התכנית ואת הלקחי שהופקו ממנה.
 .3המחלקות לשירותי חברתיי לא מיודעות דיי על התכניות שמשרד התמ"ת מפעיל ,וממילא
כמעט שאינ מפנות הורי יחידי שבטיפול לתכניות אלה.
 .4זה שני שארגוני התנדבותיי מעורבי בהפעלת תכניות למת סיוע למשפחות חדהוריות.
לדוגמה ,ארגו ויצ"ו מפעיל מרכזי למשפחות חדהוריות ב 23רשויות מקומיות ,בשיתו .פעולה
ע המחלקות לשירותי חברתיי.
„¯˘Ó - ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ Â"ˆÈÂ ÔÂ‚¯‡ ¯·ˆ˘ ÔÂÈÒÈ · ÌÈ¯ÊÚ ‡Ï - ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ‰ÁÂÂ¯‰
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Á˙ÙÏ È„Î ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ È¯˘Ù‡‰ ÌÏÂˆÈ ˙ ÈÁ·Â
.ÂÊ
 .5ביוני  2010התקיימה פגישה במשרד הרווחה ,בהשתתפות בעלי תפקידי במשרד התמ"ת
ובמוסד לביטוח לאומי ,בנושא שיתו .פעולה בעשייה ע משפחות חדהוריות ולמענ .נציג משרד
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התמ"ת הציג בהרחבה את התכניות הקיימות במשרד ואת המשאבי העומדי לרשות התכניות,
וציי כי אוכלוסיית היעד היא משפחות המתקיימות מקצבאות הבטחת הכנסה ,השלמת הכנסה
ומזונות .כל המשתתפי בפגישה עמדו על הצור& בשיתו .פעולה בי המשרדי ,ומשרד הרווחה
א .ציי כי בקרוב יקיי מפגש פנימי לגיבוש הצעה לשיתו .פעולה ע משרד התמ"ת בתחו
הטיפול במשפחות החדהוריות.
‰Úˆ‰ ‰˘·Â‚ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÈÓÈ Ù‰ ˘‚ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ‡˘Â · È„¯˘Ó-ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˙¯„Ò‰Ï ÂÓÚËÓ
 .6בדיוני על התכנית "תעסוקה לרווחה" שהתקיימו במשרד הרווחה הועלתה לפרקי סוגיית
המשפחות החדהוריות המשתתפות בה .לדוגמה ,בדיו של ועדת ההיגוי הארצית של התכנית,
מספטמבר  ,2011נדו התמרי /השלילי לאמהות במשפחות חדהוריות המקבלות דמי מזונות
מהמוסד לביטוח לאומי ,א& נאלצות לוותר עליה א השתלבו בעבודה והכנסותיה היו גבוהות
מתקרת ההכנסה .סוכ שמנהל השירות לעבודה קהילתית יפעל לקיו פגישה ע מנכ"ל משרד
הרווחה או ע השר כדי לדו בבעיה.
··˙Ï‰ ‰ ÌÚ ‰˘È‚Ù ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ‰˘Ú˘ ¯Â¯È
˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· ˙Â‰Ó‡Ï ÈÏÈÏ˘‰ ıÈ¯Ó˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰ Â„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
.ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó ˙Â ÂÊÓ ˙·ˆ˜ ˙ÂÏ·˜Ó‰

סיכו
·˘ ˙ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÏÏÎÓ 12.4% ÂÂÈ‰˘ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó 131,000-Î Ï‡¯˘È· ÂÈ‰ 2011
ÌÈÈ˘˜ ˙ÂÂÁ Ô‰Â ,˙ÂÈ¯Â‰-Â„ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ‰˘˜ ·Â¯Ï ÈÏÎÏÎ‰ Ô·ˆÓ .ÌÈ„ÏÈ ÌÚ
ÂÏ Â ˙ ÈÈ ˙Â·Ë‰ ÂÏÈ‡Â „ÈÁÈ ‰¯Â‰ Â‰ÈÓ ¯È„‚Ó ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ˜ÂÁ .ÌÈÈ˘‚¯Â ÌÈÈ˙¯·Á
.‰Ê ˜ÂÁ ÁÂÎÓ
,ÌÈÈ„¯˘Ó-ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙ ˘¯Â„ ˙ÂÈ¯Â‰-„Á ˙ÂÁÙ˘Ó· È˙Ï˘ÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰
·„¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈ˙ÚÏ Í‡ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Ï·Â‰
ÏÈ·ÂÈÂ ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÎ¯„ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÂÊÈÈ ‰ÁÂÂ¯‰
.Â˙Â˘‡¯· ,ÌÈ„¯˘ÓÏ Û˙Â˘Ó ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰ Ï˘ ÍÏ‰Ó
¯‡˙‡ ,ÔÓÊ‰ È Ù ÏÚ ,Ô˙ÓÈ˘ ÔÂ ‚ Ó ‡ÂˆÓÏ ÂÏÈÎ˘È ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ
ÔÂ ‚ Ó ;‰Ú·˜ ˘ ‰Ò Î‰ ˙¯˜˙Ó ˙Â‰Â·‚ Ì‰È˙ÂÒ Î‰˘ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰
˘.‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Ï ÈÊÎ¯Ó ÌÒÁ ˙¯Ò‰ È„ÈÏ ‡È·È
˘·È‚ ‡Ï Í‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ Ì Ó‡ ‰‰ÈÊ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓÏ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ ‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï ,ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË ˙ÂÈ È„Ó
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