כללי
כחלק ממדיניות משרד הכלכלה וממשלת ישראל לצמצום אי השוויון המגדרי בחברה הישראלית ,וליצירת
שוויון הזדמנויות לנשים ולגברים הן בעולם העבודה והן בהיבטים של טיפול בבית ובמשפחה ,עורך מינהל
מחקר וכלכלה מחקרים שונים ,הבוחנים היבטים תעסוקתיים של נשים בכלל ואימהות בפרט .בנוסף ,בשל
ההבנה שמסגרות לטיפול בילדים בגיל הרך מהווים נדבך חשוב בתעסוקת אימהות ולאור הפעילות הענפה
של המשרד בתחום ,נבחנים ההסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך.
קהל היעד
 הנהלת המשרד הכוללת את השר ,המנכ"ל ודרגים בכירים אחרים.
 אגפי המשרד המופקדים והאחראים באופן ישיר על ביצוע מטלות המוגדרות בתחום תעסוקת נשים
ומסגרות לטיפול בילדים בכלל והאגף למעונות יום ומשפחתונים בפרט.
 גורמים מוסדיים חיצוניים למשרד – ועדות ציבוריות ומקצועיות הפועלות באופן שוטף ואד הוק וכן
וועדות הכנסת.


גורמים חיצוניים אחרים.



הציבור הרחב.

מטרה ועיסוק מרכזי של התחום
איסוף המידע וביצוע המחקרים בתחום נועדו לסייע בעיצוב מדיניות מושכלת ,ולצורך הבנה מרחיבה של
מגמות ותהליכים רלוונטיים ,הן ברמה המקומית והן ברמה הבינלאומית ,לשם הגברת השוויון המגדרי
בחברה בישראל ,ולשיפור רווחתם של נשים ,גברים וילדים.
בתחום זה נבחנים בעיקר הנושאים הבאים:
.1

מאפייני התעסוקה של נשים ,תוך בחינת השינויים המתרחשים על פני הזמן .ההתייחסות היא בעיקר
לכלל אוכלוסיית הנשים ,לאימהות לילדים בגיל הרך ,ולתת אוכלוסיות כגון נשים ערביות או נשים
חרדיות.

.2

היבטים של שילוב עבודה ומשפחה .בתחום זה הדגש הוא על מתן הסיוע המחקרי הנדרש לצורך יישום
החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים (.)2002

.3

מסגרות לטיפול בילדים בגיל הרך – מסגרות המוכרות על ידי המשרד (מעונות  ,משפחתונים
וצהרונים) ומסגרות פרטיות .בתחום זה נערכים מעקבים אחר תכניות מיוחדות של האגף למעונות
יום ומשפחתונים ואחר עבודתו השוטפת של האגף .בנוסף ,מוקם מערך המיועד לסייע בתכנון עתידי
של פרישת המעונות והמשפחתונים.

.4

אימהות יחידות  -בתחום זה הדגש הוא על מעקב אחר תכניות מיוחדות שמפעיל המשרד לסיוע
להורים יחידים.

.5

הטרדות מיניות במקומות עבודה – בחינת מאפייני הטרדות מיניות במקומות עבודה ,ומעקב אחר
פעולות מעסיקים למניעת הטרדות.

מקורות סטטיסטים
 סקרי כ"א של הלמ"ס
 סקרי הכנסות של הלמ"ס
 הסקרים החברתיים ,למ"ס
 נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות
 נתונים נוספים של הלמ"ס
 מאגרי מידע של הביטוח הלאומי
 נתונים מנהליים של האגף למעונות יום ומשפחתונים
 נתונים מנהליים של משרד הרווחה על ילדים במעונות ובמשפחתונים
 נתונים בינלאומיים כגון פרסומי הOECD -
 סקרים יעודיים של מנהל מחקר וכלכלה

לוח  – 1תוכנית עבודה לפי תוצרים

שם הדו"ח

ת .משוער
לתחילת עבודה

ת .משוער
לסיום עבודה

האם
הסתיים

סוג התוצר

1

מקור סטטיסטי

שת"פ

האם פורסם
באתר

דוחות שהסתיימו ב3102 -
0

מאפייני תעסוקה של נשים
פערים מגדריים בשוק העבודה
בשנת  – 3100ישראל ביחס
למדינות המפותחות בעולם

0003103

3

שילוב עבודה ומשפחה
דוח המלצות המועצה הציבורית
לשילוב וקידום נשים בעבודה
לשר הכלכלה

1203102

כן

סקירה

דוח פערי המגדר
השנתי של
הפורום הכלכלי

כן

העולמי ()WEF
לשנת 3100

2

3

העדרויות נשים עובדות בשל
מחלות ילדים
מסגרות לטיפול בילדים בגיל
הרך
מיפוי ג"ג של המעונות
והמשפחתונים –אוגדן נתונים

203103

303102

כן

מסמך
מדיניות

פרוטוקולי דיוני
המועצה
הציבורית

כן

1303103

303102

כן

סקירה

סקר כ"א

כן

0003100

303102

כן

אוגדן לוחות

קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ומשפחתונים,

כן

משרד הרווחה,
1למילוי ע"פ המפתח הבא )1( :אוגדן נתונים; ( )2דף מידע ; ( )3סקירה  )4( 1מחקר ; ( )5חוות דעת למדיניות ; ( )6מצגת לכנסים/הרצאות/ימי עיון

נתוני הלמ"ס
ונתונים מרשויות
מקומיות
5

אפיון המעונות והמשפחתונים
והמשתמשים בהם

0003103

0103102

כן

סקירה

כן

קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ומשפחתונים,
קובץ מיפוי ג"ג

תכנון מעונות
2

1

8

כן

שעורי תעסוקת הנשים השכירות
ברשויות המקומיות

0103103

שילוב עבודה ומשפחה
הכנת מכרז :שירותים לצורך מיון
ובחינת המועמדים לקבלת "אות
המעסיק השוויוני" – סבב שני

203102

"אות המעסיק השוויוני" –דוח
התקדמות יישום החוק לעידוד
שילוב וקידום של נשים בעבודה
והתאמת מקומות עבודה לנשים

1003102

1103102

303102

קובץ מיפוי ג"ג,
קבצי רשויות
למ"ס  ,מפקד
סקירה

כן
מכרז

כן
1103102

דוח

בט"ל

אוכלוסין ,נתוני
ביטוח לאומי,
סקר מסגרות
פרטיות ,נתוני
משרד החינוך
פרוטוקולי דיוני
המועצה
הציבורית
והתקנות לחוק
דיוני המועצה
הציבורית

ועדת המכרזים של פורסם באתר
משרד
משרד הכלכלה
הכלכלה
לא

לוועדה לקידום מעמד האישה
ולוועדת הרווחה בכנסת
3

הסדרים תעסוקתיים תומכי
משפחה בשוק העבודה –
ממצאים ראשונים מסקר שילוב
בין חיי העבודה למשפחה
בישראל

לשילוב וקידום
נשים בעבודה
כן
1803102

סקירה
תמציתית

1303102

סקר שילוב
עבודה-משפחה

כן

דוחות מתמשכים מ 3102-ל-
3103
מאפייני תעסוקה של נשים
0
3
2

משך ההגעה לעבודה של אימהות

1503102

שילוב עבודה ומשפחה
דמות המנהל ומידת התמיכה שלו
1803102
בשימוש בהסדרים תומכי
עבודה-משפחה* (רונית)
"אות המעסיק השוויוני" –דוח
התקדמות יישום החוק לעידוד
בעבודה
שילוב וקידום של נשים
0303102
והתאמת מקומות עבודה לנשים
לוועדה לקידום מעמד האישה
ולוועדת הרווחה בכנסת
מסגרות לטיפול בילדים בגיל
הרך

303103

0003102

דף מידע
כן
מבזק
כן

003103

3
צהרונים –תשע"ב

סקר שילוב
עבודה-משפחה
לא

דוח

כן
503102

הסקר החברתי

303103

סקירה

קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ונתוני למ"ס
ממקורות שונים

כן

כן

5
מסגרות לימודיות בשעות
הצהריים לגילאי ( 2-3אסנת)

2

1

0003102

מאפיינים המשפיעים על בחירת
מספר
המסגרת הטיפולית לילד:
1103102
ילדים ,השכלה ,הכנסה ,דפוס
העסקה ועוד*
שיעורי השימוש בהסדרי הטיפול
0103102
ביחס לגילאי הילדים ולקבוצות
אוכלוסייה**
תכנון מעונות

0303102

מצגת למפגש
מומחים

0303102

סקירה

סקר שילוב
עבודה-משפחה

0303103

סקירה

סקר מסגרות
הטיפול בילדים

8

3

קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ונתוני למ"ס
ממקורות שונים

קבצים מנהליים

פרופיל המעונות המוכרים
המופעלים ע"י משרד התמ"ת
בהשוואה לשיעורי תעסוקת
הנשים –ניתוח ברמת הרשות
המקומית (מיכל)

1103102

1203103

סקירה

מעונות ומשפחתונים בהם
קיימים עודפי ביקושים

1303102

1103103

סקירה

של האגף
למעונות יום
ומשפחתונים,
קובץ מיפוי ג"ג,
קבצים מנהליים
של משרד
החינוך ,קבצי
הלמ"ס לרבות
קובץ רשויות,
נתוני ביטוח
לאומי
קבצי הנתונים
שהוקמו על

כן

בסיס הרשומים
מוועדות הקבלה,
01
פרופיל

המסגרות

הטיפוליות

השונות לגילאי  1-2ברשויות
השונות (ממשלתיות -לרבות
משרד החינוך ומסגרות פרטיות
803103
כאחד) ,והשוואתם לשיעורי
תעסוקת הנשים השכירות**
(מיכל)

0003103

סקירה

803103

0103103

סקירה

קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ומשפחתונים,
קובץ מיפוי ג"ג,
קבצים מנהליים
של משרד
החינוך ,קבצי
הלמ"ס לרבות
קובץ רשויות,
נתוני ביטוח
לאומי

פרופיל המסגרות
הטיפוליות
השונות לגילאי 1-
 3ברשויות השונות
(ממשלתיות
משרד
לרבות
החינוך ומסגרות
פרטיות כאחד),
והשוואתם
לשיעורי תעסוקת
הנשים
השכירות**

00

אומדן מספר הילדים בגילאי 1-
 2.5במסגרות הפרטיות בפריסה
ג"ג**

קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ומשפחתונים,
קובץ מיפוי ג"ג,
קבצי רשויות
למ"ס ,נתוני
משרד החינוך,
ביצוע סקר
ייעודי

דוחות חדשים ל3103-
0

מאפייני תעסוקה
פערים מגדריים בשוק העבודה
בשנת  – 3102ישראל ביחס
למדינות המפותחות בעולם

1303103

1503103

כן

דוח

דוח הפער
המגדרי של
הפורום הכלכלי

העולמי לשנת
(3102 )WEF
3

2

3
5

2

משך ההגעה לעבודה של אימהות
מסגרות לטיפול בילדים בגיל
הרך
אינדיקטורים מרכזיים על
המעונות והמשפחתונים
המוכרים( 3102 – 3112 ,אסנת)
צהרונים –תשע"ב (אסנת)
התפלגות שיעורי השימוש
בהסדרי הטיפול השונים –
מגמות נוכחיות והשינויים שחלו
בעשור האחרון** (אסנת)
התפלגות שיעורי השימוש
בהסדרי הטיפול השונים –
מגמות נוכחיות והשינויים שחלו
בעשור האחרון**

203103

מסמך ייזום

103103

203103

803103

אוגדן לוחות

203103

203103

מסמך ייזום

103103

803103

מסמך ייזום
סקר מסגרות

1203103

סקירה

0003103

1
מסגרות לימודיות בשעות אחר-
הצהריים לגילאי ( 2-3אסנת)

קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ונתוני למ"ס
ממקורות שונים

203103

סקירה

0303103

הטיפול בילדים
קבצים מנהליים
של האגף
למעונות יום
ונתוני למ"ס
ממקורות שונים

שילוב עבודה  -משפחה
8

נהלים והנחיות להגשת בקשות
על ידי מעסיקים לקבלת אותות
הכרה ומענקים מכוח "החוק
לעידוד של שילוב וקידום נשים
בעבודה והתאמת מקומות עבודה
לנשים ,תשס"ח "3118 ,ו"תקנות
לעידוד של שילוב וקידום של
נשים בעבודה ושל התאמת
מקומות עבודה לנשים ,תשע"ד-
"3102

הועבר
לאישור
השר
1003103

1203103

נהלים
ושאלונים
להגשת
מועמדות

פרוטוקלי דיוני
המועצה
הציבורית לשילו
וקידום נשים
בעבודה והתקנות
לחוק

כן

3

01

00
03

שאלון לסקר בקרב אבות לילדים
בגילאים צעירים בנושא דפוסי
ומאפייני השילוב בין חיי העבודה
למשפחה בישראל (רעות)
הקשר בין משך חופשת הלידה
למאפיינים סוציו-אקונומיים
ודמוגרפיים (רונית)
הקשר בין משך חופשת הלידה
למאפיינים סוציו-אקונומיים
ודמוגרפיים (רונית)
מודעות נשים לחקיקה בנושא
חופשת לידה (רונית)
עבודה מהבית – שכיחות
השימוש בהסדר ומידת תמיכתו
במשפחה

1203103

1103103

שאלון

303103

803103

סקירה

סקר שילוב
עבודה-משפחה

203103

103103

מסמך ייזום

סקר שילוב
עבודה-משפחה

203103

303103

דף מידע

1103103

0103103

סקירה

סקר שילוב
עבודה-משפחה

מצגת לקראת
יום עיון
בנושא שילוב
בין חיי
העבודה
למשפחה
מסמך יזום

סקר שילוב
עבודה  -משפחה

02
ממצאים עיקריים מסקר שילוב
בין חיי העבודה למשפחה
בישראל (רונית)

0103103

0103103

1303103

1203103

1303103

0303103

דף מידע

1003103

1203103

מסמך יזום

03

חלוקת התפקידים במשק הבית
(רונית)
חלוקת התפקידים במשק הבית
בדגש על בן הזוג ותתי אוכלוסיות
(ערביות ,חרדיות ,עולות) (רונית)
תכנון מעונות

02

מעונות ומשפחתונים בהם
קיימים עודפי ביקושים
התפלגות כספי התמיכות להקמת
מעונות מוכרים אל מול מס'
1503103
הילדים והמעונות המוכרים
ברמת רשות מקומית
עלות ממוצעת למסגרת פרטית
803103
והשוואתה לעלות ממוצעת
למסגרת מוכרת –אבחנה בין

05

01

08

1303103

סקירה

0103103

סקירה

סקר שילוב
עבודה-משפחה

קבצי נתונים
מנהליים האגף
למעונות יום,
נתוני למ"ס
סקר מסגרות
פרטיות ,נתוני
האגף למעונות

סגמנטים סוציואקונומיים
ברשויות השונות( -מיכל)
03

מאפיינים המשפיעים על בחירת
המסגרת הטיפולית לילד

ומשפחתונים,
נתוני משרד
החינוך
סקירה

* הדוח מתבסס על נתונים מסקר שילוב עבודה  -משפחה

** הדוח מתבסס על נתונים מסקר מסגרות הטיפול בילדים .התאריכים המצויינים מותנים בכך שהראיונות שהתבצעו מייצגים את כל קבוצות האוכלוסייה הנדרשות ,ומאפשרים ניתוח ברמה מקומית.

פירוט תמציתי אודות כל אחד מהתוצרים ,בהתאם לסדר הופעתם בלוח:
דוחות שהסתיימו ב :3102
)0

פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת  – 3100ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם – דוח
המשווה את ישראל למדינות מפותחות אחרות ,בכל הנוגע לפערים המגדריים הקיימים בשוק העבודה
ומתאר את דפוסי ההשתתפות השונים של נשים וגברים בשלושה היבטים מרכזיים :אחוזי השתתפות
בכח העבודה ,תגמול וכן ,שוויון הזדמנויות וקידום בעבודה .הדוח יאפשר השוואת דירוגן של המדינות
המשתתפות בכל אחד מן הפערים הנמדדים ,והוא עתיד לאפשר בהמשך ,באמצעות בדיקת הנתונים
מדישנה ,מעקב ארוך טווח ,אחר ההתפתחויות ומגמות השינוי בתחום השוויון המגדרי בישראל,
בהשוואה למדינות אחרות.

)3

דוח המלצות המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה לשר הכלכלה  -דוח המרכז את כלל
המלצות המועצה הציבורית בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס ,דליה דורנר ,לשר הכלכלה
ליישום "החוק לשילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים ,2002 ,תשס"ח" ,כפי
שגובשו בדיוני המועצה במהלך השנתיים החולפות .המסמך כולל :רקע ונתונים כלליים בנוגע
לתעסוקת נשים ,רקע לעבודת המועצה ,מטרותיה ,המלצות בנוגע לתפיסה התיאורטית המנחה ,קהל
היעד ,קטגוריות להענקת אותות ההכרה והמענקים ,אמות המידה למעסיק השיוויוני ,שיטה והליך
לבחינת המעסיקים המועמדים ועוד.

)2

היעדרויות נשים עובדות בשל מחלות ילדים  -בדף המידע יבחן היקף ההיעדרויות בשל מחלת ילד.,
ותערך השוואה של ההבדלים המגדריים בשיעור ההיעדרויות הן בשל הטיפול בילד חולה והן בכלל
ההיעדרויות הנובעות מסיבה הנעוצה בפרט .בנוסף ,יבחן דף המידע את מאפייני האוכלוסייה הנוטה
להיעדר תוך השוואתה לכלל אוכלוסיית המועסקים .מקור הנתונים – סקר כ"א.

)3

מיפוי ג"ג של המעונות והמשפחתונים –אוגדן לוחות– האוגדן כולל לוחות המציגים את פרישת
המעונות והמשפחתונים המוכרים ומספר הילדים המטופלים בהם ,ברשויות המקומיות למול מספר
הילדים בגילאי  3חודשים עד  3.5שנים המתגוררים ברשויות .כל רשות מוצגת באופן פרטני ,וכן
מקובצות הרשויות לפי מגזרי אוכלוסייה ומחוזות.

)5

אפיון המעונות והמשפחתונים והמשתמשים בהם  -בסקירה יאמדו מספר הילדים בגילאי 3.5 -0
והתפלגותם בין הרשויות המקומיות ,למול מיפוי המעונות והמשפחתונים לפי פיזורם הגיאוגרפי
ברשויות המקומיות ,תוך קיבוץ הרשויות המקומיות על פי מספר מאפיינים .בנוסף יאופיינו המעונות
והמשפחתונים על פי מספר פרמטרים ,וישורטט פרופיל המשפחות המשתמשות במעונות
ובמשפחתונים המוכרים.

)2

שעורי תעסוקת הנשים השכירות ברשויות המקומיות  -עיבוד נתוני תעסוקת הנשים ברמת הרשות
המקומית הפרטנית מבוצע לראשונה במינהל המחקר והכלכלה עבור סקירה זו .ניתוח בסיסי נתונים
אלה שופך אור על מגמות שונות בתעסוקת נשים ברשות המקומית הבודדת ויהווה בסיס לתכנון
והתאמה בהקמת המעונות בזיקה לשעורי תעסוקת נשים והשתתפותן בכח העבודה ובהתייחס
למכלול המעונות שכבר קיימים ופועלים בישובים וברשויות שונות.

)8

"אות המעסיק השוויוני" -דוח התקדמות יישום החוק לעידוד שילוב וקידום של נשים בעבודה
והתאמת מקומות עבודה לנשים לוועדה לקידום מעמד האישה ולוועדת הרווחה בכנסת .הדיווח מוגש
מדי שנה מתוקף סעיף (11א) בחוק.

)3

הסדרים תעסוקתיים תומכי משפחה בשוק העבודה – ממצאים ראשונים מסקר שילוב בין חיי
העבודה למשפחה בישראל – -סקירה תמציתית המתבססת על נתוני הסקר לשילוב בין חיי העבודה
למשפחה בישראל ומתארת את ההסדרים התעסוקתיים תומכי המשפחה הקיימים בשוק העבודה
בארץ לרבות שעות עבודה גמישות ,משרה חלקית ,מימון מסגרות טיפול לילדים ,חזרה הדרגתית
מחופשת לידה ,עבודה מהבית ועוד .כמו כן מפורטים אחוזי השימוש בכל אחד מן ההסדרים בהשוואה
בין המגזר הציבורי לפרטי.

דוחות מתמשכים מ 3102 -ל3103 -
)0

משך ההגעה לעבודה של אימהות – דף המידע יתבסס על נתוני הסקר החברתי  ,2011ויסקור הבדלים
במשך ההגעה לעבודה בין הקבוצות בעלי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים שונים וכן על פי משלח יד.

)3

דמות המנהל ומידת התמיכה שלו בשימוש בהסדרים תומכי עבודה-משפחה – דף מידע המתבסס על
נתוני הסקר לשילוב בין חיי העבודה למשפחה אשר יציג את פרופיל המנהל בשוק העבודה הישראלי,
מאפייניו ,עמדותיו לגבי שימוש בהסדרים תעסוקתיים תומכי משפחה ,האם עושה בהם שימוש עבור
עצמו ותמיכתו בהורות ובסיוע בשילוב בין חיי העבודה למשפחה.

)3

התפתחות הצהרונים המוכרים בשנת הלימוד תשע"ב – בסקירה תוצג ההתפתחות בהיקף הילדים
שקבלו תמיכה בצהרונים ברמה כלל ארצית וברמת הרשויות המקומיות ,וכן תוצג ההתפתחות במספר
הצהרונים שקבלו הכרה ובגופים המפעילים.

)5

מסגרות לימודיות בשעות הצהריים לגילאי  – 2-9מצגת למפגש מומחי המינהל .המצגת תציג סקירה
היסטורית של החקיקה בנושא ,התפתחות בהיקף הילדים שקבלו תמיכה בצהרונים ,וכן תוצג
ההתפתחות במספר הצהרונים שקבלו הכרה ובמאפייניהם.

)2

מאפיינים המשפיעים על בחירת המסגרת הטיפולית לילד – בסקירה ייבדק האם קיים קשר בין
מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של המשפחה והאם כמו מספר ילדים ,השכלה ,הכנסה ,דפוס העסקה
לבין המסגרת הטיפולית שבחרה המשפחה לילד .

)1

שיעורי השימוש בהסדרי הטיפול ביחס לגילאי הילדים ולקבוצות אוכלוסייה -הסקירה תתבסס על
תוצאות הסקר לכימות המסגרות הפרטיות ברשויות המקומיות ותתאר את השונות הקיימת בין
סגמנטים שונים של רשויות (מיקומים גיאוגרפיים ,רקע סוציו-אקונומי ,שיוך דתי ועוד) .לצורך
הסקירה ייגזרו קבוצות בעלות התנהגות דומה בקרב הרשויות השונות ואלה ישוקללו לכדי מגמות
רחבות יותר.

)8

פרופיל מסגרות התמך לגילאי  1-2המופעלות ע"י משרדי הכלכלה והחינוך בהשוואה לשיעורי
תעסוקת הנשים –ניתוח ברמת הרשות המקומית (מיכל) -סקירה זו הינה שניה מתוך מערך סקירות
אשר באות לאפיין את הרשויות המקומיות השונות ממגוון היבטים .במסגרת סקירה זו נבחן את
ההלימה בין פריסת והיקפי פעילות מסגרות התתמך הטיפוליות לגילאי  0-3לבין שיעורי תעסוקת
הנשים ברשויות המקומיות,

)3

מעונות ומשפחתונים בהם קיימים עודפי ביקושים  -מטרתה של סקירה זו לבחון את מגמות פערי
הביקושים במסגרות המוכרות ברשויות המקומיות השונות  ,תוך שהיא באה להשלים את הבנתינו
את התפלגות המסגרות הטיפוליות הקיימות ולשקף אספקט נוסף לניתוח ההתפלגות בין המסגרות
השונות.

 )01פרופיל המסגרות הטיפוליות השונות לגילאי  1-2ברשויות השונות (ממשלתיות -לרבות משרד
החינוך ומסגרות פרטיות כאחד) ,והשוואתם לשיעורי תעסוקת הנשים השכירות  -סקירה האחרונה

במערך הסקירות בנושא באה לשקף את כלל המסגרות הטיפוליות הקיימות לילדים בגיל הרך ( )0-3
תוך התייחסות לתקציבי תמיכה המוקצים להקמת מסגרות מוכרות של משרד הכלכלה .הסקירה
באה לשלב בין נתוני התפלגות המסגרות עם שיעורי תעסוקת נשים כבסיס להבנה מעמיקה יותר של
הרשויות השונות על צרכיהן בתחום ,במטרה לסייע לתכנון מיטבי של מעונות עתידיים של המשרד.
 )00אומדן מספר הילדים בגילאי  1-2במסגרות הפרטיות בפריסה ג"ג-סקירה המסכמת סקר בקרב
משפחות לילדים בגילאי  0-3אשר באה לשפוך אור על היקפי תופעת השימוש במסגרות טיפוליות
פרטיות ,תוך אבחנה בין הרשויות השונות.
דוחות חדשים ל3103 -
 .0פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת  3102ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם -
 .3אינדיקטורים מרכזיים על המעונות והמשפחתונים המוכרים – - 3112-3102 ,אוגדן לוחות שיציג את
התפתחות המעונות והמשפחתונים במהלך השנים.
 .6התפלגות שיעורי השימוש בהסדרי הטיפול השונים – מגמות נוכחיות והשינויים שחלו בעשור
האחרון -הסקירה תתבסס על תוצאות הסקר לכימות המסגרות הפרטיות ברשויות המקומיות ותתרכז
במגמות השוק באשר למסגרות הטיפוליות לגיל הרך -מצב קיים אל מול מגמות עבר.
 .7מסגרות לימודיות בשעות הצהריים לגילאי  - 2-9תוצג סקירה היסטורית של החקיקה בנושא ,תסקר
ההתפתחות בהיקף הילדים שקבלו תמיכה בצהרונים ,וכן תוצג ההתפתחות במספר הצהרונים שקבלו
 .8נהלים והנחיות להגשת בקשות על ידי מעסיקים לקבלת אותות הכרה ומענקים מכוח "החוק לעידוד
של שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים ,תשס"ח "3118 ,ו"תקנות לעידוד
של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים ,תשע"ד- "3102-
 .01הקשר בין משך חופשת הלידה למאפיינים סוציו-אקונומיים ודמוגרפיים  -הסקירה תתבסס על נתוני
הסקר לשילוב בין חיי העבודה למשפחה בישראל ותציג נתונים לגבי משך חופשת הלידה שנשים
לוקחות בישראל כולל חופשה ללא תשלום וכן יבחנו המשתנים המשפיעים על החלטת האישה לחזור
לעבודה לרבות הענף הכלכלי בו עובדת ,תגמול ,מצב התעסוקה של בן הזוג ומשתנים סוציו דמוגרפיים
נוספים.
 .11מודעות נשים לחקיקה בנושא חופשת לידה -דף המידע יתבסס על נתוני הסקר לשילוב בין חיי
העבודה למשפחה ,ויציג את השינויים המרכזיים שנערכו בשנים האחרונות בחוק עבודת נשים ואת
המודעות של הנשים לשינויים בדגש על משך חופשת הלידה כולל חופשה ללא תשלום וזכאות האב
לחופשת לידה .כמו כן ,יבחנו המקורות המרכזיים בהם נעשה שימוש לצורך קבלת מידע בדבר זכאות
לחופשת לידה (ביטוח לאומי ,משרד התמ"ת מקום העבודה וכדומה).
 .03עבודה מהבית – שכיחות השימוש בהסדר ומידת תמיכתו במשפחה–הסקירה תתבסס על נתוני
הסקר לשילוב בין חיי העבודה למשפחה בישראל ותעסוק בעבודה מהבית המהווה את אחד ההסדרים
הבולטים ההולכים ומתרחבים לאיזון בין חיי העבודה למשפחה .תוצג שכיחות השימוש בהסדר,
מאפייני הנשים העובדות מהבית ,מאפייני העבודות המאפשרות עבודה מהבית ,באיזה מידה מסייעת
העבודה מהבית לשילוב בין העבודה למשפחה ומהם הקשיים הכרוכים בעבודה מהבית.
 .03חלוקת התפקידים במשק הבית בדגש על בן הזוג ותתי אוכלוסיות – דף מידע המתבסס על נתוני
הסקר לשילוב בין חיי העבודה למשפחה יתאר את חלוקת התפקידים במשק הבית הישראלי לרבות
טיפול בילדים ,ניקיון הבית ,קניות ,כביסה וגיהוץ ,בישול ועוד .דף המידע יציג את המשתנים
המשפיעים על דפוסי החלוקה כולל מיקום גיאוגרפי ,תעסוקת בן הזוג ,גיל ,מצב סוציו אקונומי ושיוך
לתתי אוכלוסיות (ערביות ,חרדיות ,עולות).

 .17התפלגות כספי התמיכות להקמת מעונות מוכרים אל מול מס' הילדים והמעונות המוכרים ברמת
רשות מקומית -הסקירה באה לבחון את התפלגות כספי התמיכות בין הרשויות המקןמיות השונות,
כנדבך נוסף לבחינת ההלימה בין המעונות המוכרים לבין שיעורי התעסוקה ברשויות המקומיות .מתוך
סקירה זו ניתן יהיה להשלים את בחינת הרשויות המקומיות על כלל מרכיביה (מעונות קיימים
ומתוכננים אל מול שיעורי תעסוקה).
 .08עלות ממוצעת למסגרת פרטית והשוואתה לעלות ממוצעת למסגרת מוכרת –אבחנה בין סגמנטים
סוציואקונומיים ברשויות השונות -הסקירה תתבסס על תוצאות הסקר לכימות המסגרות הפרטיות
ברשויות המקומיות ותבחן את הפערים הקיימים בעלויות המסגרות הטיפוליות השונות ,תוך אבחנה
בין אשכולות חברתיים-כלכליים שונים ,ותציג נתונים מספריים לעלויות המסגרות השונות תוך
השוואה בין מסגרות פרטיות שונות לבין מסגרות מוכרות.
 .19מאפיינים המשפיעים על בחירת המסגרת הטיפולית לילד – בסקירה ייבדק האם קיים קשר בין
מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של המשפחה והאם כמו מספר ילדים ,השכלה ,הכנסה ,דפוס העסקה לבין
המסגרת הטיפולית שבחרה המשפחה לילד .

לוח  – 2פירוט עבודת השדה
שם הסקר
(המקור הסטטיסטי)

3

סקר בקרב הורים לילדים
בגילאי  1-2לבחינת מסגרות
הטיפול בילדים ,העדפות
ושיקולים בבחירת המסגרת -
ראיונות טלפוניים

אוכלוסיית המדגם
אוכלוסיה

אימהות לילדים
בגילאי 1-2

מדגם

0511

ת .משוער
לתחילת העבודה

ת .משוער
לסיום העבודה

0103103

1103102
הסקר
הסתים
בשל בעיות
במדגם
שנתקלנו
בהם בביצוע
העיבודים
נערך ניסיון
לביצוע
ראיונות
נוספים .בשל
הקשיים
שעלו באיתור
האוכלוסייה
הנדרשת
הוחלט
להוסיף את
מעט
הראיונות
שהצליחו
לבצע ולעבד
מידע ככל
הניתן.

