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 עיקרי הממצאים

 

מחקרים רבים שנערכו בעשורים האחרונים מעידים על חשיבותו של החינוך בגיל הרך ועל תרומתו לרווחת 

פערים, להגדלת המוביליות הילד ולהישגים הלימודיים שלו כבסיס לחינוך לאורך החיים, לשוויון וצמצום 

החברתית וכן לכלכלה ולחברה בכללותה.  כמו כן, קיים צורך הולך וגובר במסגרות טיפול בילדים, שכן 

ההורים יותר ויותר משתתפים בשוק העבודה ואינם יכולים לטפל בתינוקות ובפעוטות בעצמם. בנוסף לכך 

הרך להתפתחות טובה של הילד, הן מבחינה גברה המודעות לתפקיד המפתח של מסגרות חינוכיות בגיל 

רגשית. כתוצאה מכך, במדינות רבות ניתנת עדיפות לקידום מדיניות -קוגניטיבית והן מבחינה חברתית

 להעלאת הנגישות ולאבטחת איכות מסגרות הטיפול בגיל הרך.

ולהשוות אותם   שנים, 3חודשים עד  3סקירה זו נועדה לשרטט את פרופיל משקי הבית בהם ילדים בגילאי 

. יש לציין כי המסמך דן 1למאפיינים של משקי בית המשתמשים בשירות המעונות והמשפחתונים הממשלתי

בילדים הנרשמים למעונות ולמשפחתונים באופן עצמאי )'ילדי עבודה'(, ואינו כולל  מידע על ילדים המופנים 

 דים אלה לא היו זמינים.על ידי לשכות הרווחה )ילדים בסיכון(, שכן הנתונים לגבי יל

, ועל 2015אדם -הסקירה מתבססת על עיבודים מיוחדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך סקר כח

עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה מתוך קובץ מיפוי מסגרות טיפול לגיל הרך לפי רשויות מקומיות, שנה"ל 

2014/15. 

עונות היום והמשפחתונים המוכרים כוללת אחוז גבוה מהניתוח עולה כי האוכלוסייה המסתייעת בשירות מ

של משקי בית יהודים ואחוז נמוך של משקי בית ערבים, כמו כן אחוז משקי הבית החרדים גבוה ביחס 

טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים מתאפיינות מ-תחנכיםלשיעורם באוכלוסייה. אימהות הילדים המ

שנים, ורמת ההשכלה הממוצעת  3חודשים עד  3ות לילדים בגילאי בגיל ממוצע צעיר מזה של כלל האימה

שלהן נמוכה במעט מזו של כלל האימהות לילדים בקבוצת הגיל שהוזכרה. רמות השכר של הורי הילדים 

טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים נמוכות באופן ניכר מרמות השכר של כלל ההורים מ-תחנכיםהמ

נה, נתון הנמצא בהלימה עם מבחני ההכנסה הנדרשים לצורך קבלת תמיכה לילדים בקבוצת הגיל הנדו

 ממשלתית בשכר הלימוד.  

 

 להלן עיקרי הממצאים:

 20.1%  ממשקי  8% -שנים הם ערבים בהשוואה ל 3חודשים עד  3מכלל משקי הבית עם ילדים בגילאי

ם ייצוג חסר משמעותי טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים.  קיימ-תחנכיםהבית עם ילדים המ

 של משקי בית ערבים במעונות ובמשפחתונים המוכרים. 

 42.1% טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים הם מ-תחנכיםממשקי הבית היהודים עם ילדים המ

 שנים.  3חודשים עד  3מכלל משקי הבית עם ילדים בגילאי  22.5% -חרדיים בהשוואה ל

 טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים יש שני מ-תחנכיםממשקי הבית בהם ילדים המ 70% -ב

שנים. ממצא זה  3חודשים עד  3מכלל משקי הבית עם ילדים בגילאי  61.3% -מפרנסים בהשוואה ל

 תואם את אוכלוסיית היעד המוגדרת במבחנים למתן תמיכות.

 31.3המוכרים הוא טופלים במעונות ובמשפחתונים מ-תחנכיםגילן הממוצע של אימהות הילדים המ 

 חודשים עד שלוש שנים. 3בקרב כלל האימהות לילדים בגילאי  32.6בהשוואה לגיל ממוצע של 

                                                 
 , הרווחה והשירותים החברתיים, ובעלי סמל.עבודהלמעונות יום במשרד הידי האגף -מעונות ומשפחתונים המוכרים על 1
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  מספר שנות הלימוד הממוצע של אימהות  –רמת ההשכלה של האימהות בשתי האוכלוסיות דומה

שנות  14.6 -בהשוואה ל 14.3טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים הוא מ-תחנכיםהילדים המ

 לימוד בקרב כלל האימהות לילדים בקבוצת הגיל הנדונה.

 93.3% טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים עובדות, בהשוואה מ-תחנכיםמהאימהות לילדים המ

שנים. ממצא זה נמצא בהלימה להגדרת  3חודשים עד  3מכלל האימהות לילדים בגילאי  69.7% -ל

 אוכלוסיית היעד במבחני התמיכה.

  שנים דומה לזה של  3חודשים עד  3שעות העבודה הממוצע של אימהות מועסקות לילדים בגילאי מספר

 שעות שבועיות. 33 -כ –טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים מ-תחנכיםאימהות הילדים המ

 טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים נמוך באופן מ-מתחנכיםהשכר הממוצע של אימהות לילדים ה

₪  8,127 -בהשוואה ל₪  5,555שנים:  3חודשים עד  3של כלל האימהות לילדים בגילאי  ניכר מזה

 לחודש.

 טופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים נמוך באופן מ-תחנכיםהשכר הממוצע של אבות הילדים המ

שנים ועומד על כמחצית משכר כלל האבות:  3חודשים עד  3ניכר מזה של כלל האבות לילדים בגילאי 

 לחודש.₪  13,754 -בהשוואה ל₪  6,580
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 רקע, מטרות ומתודולוגיה

 

מחקרים רבים שנערכו בעשורים האחרונים מעידים על חשיבותו של החינוך בגיל הרך ועל תרומתו לרווחת 

המוביליות הילד ולהישגים הלימודיים שלו כבסיס לחינוך לאורך החיים, לשוויון וצמצום פערים, להגדלת 

החברתית וכן לכלכלה ולחברה בכללותה.  כמו כן, קיים צורך הולך וגובר במסגרות טיפול בילדים, שכן 

ההורים יותר ויותר משתתפים בשוק העבודה ואינם יכולים לטפל בתינוקות ובפעוטות בעצמם. בנוסף לכך 

ובה של הילד, הן מבחינה גברה המודעות לתפקיד המפתח של מסגרות חינוכיות בגיל הרך להתפתחות ט

רגשית. כתוצאה מכך, במדינות רבות ניתנת עדיפות לקידום מדיניות -קוגניטיבית והן מבחינה חברתית

 לאבטחת איכות מסגרות הטיפול בגיל הרך.

 

שילוב ילדים בגיל הרך במסגרות חינוכיות תורם כאמור גם להפחתת פערים חברתיים, ומקדם את ההישגים 

לדים בגיל בוגר יותר. חלק ניכר מחוסר השוויון שנמצא במערכות חינוכיות, הינו כבר בגדר הלימודיים של הי

עובדה, כאשר הילדים מתחילים את דרכם במערכות החינוך הפורמליות, ופערים אלה אף הולכים וגדלים 

ם בגיל נמצא כי תלמידי  OECD -ידי ארגון מדינות ה-לאורך השנים בהן לומד הילד. ממחקרים שבוצעו על

  PISA, שהיו לפחות שנה אחת במסגרות חינוך לגיל הרך, הינם בעלי תוצאות גבוהות יותר במבחני 15

בהשוואה לילדים שלא היו במסגרות כאלה.  החינוך בגיל הרך מועיל במיוחד לתלמידים ממשפחות מהגרים 

 חינוך–איכות טיפול  עלותבאקונומי  נמוך. נמצא כי השתתפות במסגרות חינוכיות -ולילדים ממעמד סוציו

תורמות להתפתחות השפתית, להישגים אקדמיים, לכישורים חברתיים ועוד, דבר שהינו בעל חשיבות גבוהה 

ראוי לחזור מכרעת להתפתחות הילד בשנים מאוחרות יותר ויכולתו להתקדם ולהצליח בחייו הבוגרים. 

חינוכית -הילד משולב במסגרת טיפוליתולהדגיש כי הישגים אלה בהתפתחות הילד מושגים רק כאשר 

 איכותית.

 

המשתתפים במסגרות  לילדיםהתרומה הכלכלית של חינוך בגיל הרך ניכרת במספר היבטים: תרומה 

, תרומה לתעסוקת ההורים ותרומה לחברה בכללותה.  התרומה לילדים היא ניכרת שכן כיותחינו-הטיפוליות

ואה לזמן ארוך יותר מהשקעה בו בכל נקודת זמן אחרת; ההשקעה בילד בשנותיו הראשונות מניבה תש

בנוסף, בגיל הרך הפונקציות הקוגניטיביות וההתפתחותיות הן גמישות ובעלות יכולת קליטה ושינוי, 

וההתערבות בגיל זה היא בעלת ההשפעה הניכרת ביותר לטווח ארוך. כמו כן, מיומנויות הנרכשות בגיל הרך 

היא בכך שמסגרות  להוריםליכולת הנרכשות בשלבים מאוחרים יותר. התרומה משמשות בסיס למיומנויות ו

טיפול וחינוך בגיל הרך מקלות על ההורים להשתלב בתעסוקה ולהגדיל את הכנסותיהם. בטווח הקצר, הם 

יכולים לעבוד יותר ולספק הכנסות נוספות למשפחתם, ולהיטיב באופן זה עם הילדים.  בטווח הארוך, 

הורים בשוק העבודה וצבירת הניסיון הנלווה לה משפיעים פעמים רבות  על שיפור ההכנסות  הישארותם של

, נוסף על הילדים החברה כולהומסלולי הקריירה העתידיים של הורים.  חינוך בגיל הרך משפיע לטובה גם על 

בתשלומי והוריהם. בין השאר נמצא במחקרים כי הוא מביא לגידול בהכנסות המדינה ממסים ולהפחתה 

העברה, חיסכון בעלויות מערכת החינוך, עקב צמצום הצורך בחינוך מיוחד וחזרה על כיתות, הפחתה של 

מעורבות המשתתפים בפשיעה בהיותם בוגרים, ושיפור בריאותם של המשתתפים, דברים המתרגמים 

 .2להפחתה בהוצאות המדינה בנושאי בריאות ורווחה

 

                                                 
 .2015סקירה משווה', אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע, הכנסת,  –מתוך 'מדיניות ציבורית בתחום החינוך בגיל הרך  2
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טיפוליות לגיל הרך. בגיל הרך ישנה חשיבות -נים של מערכות חינוכיותבמדינות השונות קיימים מבנים שו

  OECD -. ה(ECEC) מסגרת חינוכית גםלאבחנה בין מסגרת שהינה טיפולית בלבד, לבין מסגרת שהינה 

חינוכית כאשר יש בה תכנית חינוכית לגיל הרך, שאינה טיפולית בלבד, אלא גם מגדיר מסגרת כמסגרת 

היא מסגרת מוסדית, המסגרת מוכוונת לגילאי לידה עד גיל הכניסה לחינוך הפורמלי וכן מוכוונת, המסגרת 

 ימים בשנה. 100שהמסגרת פועלת לפחות שעתיים ביום ולפחות 

מהתוצר המקומי הגולמי,  0.6%על מערכות חינוך לגיל הרך היא   OECD-ההוצאה הממוצעת של מדינות ה

מהתמ"ג. בעשור האחרון, מדינות רבות הרחיבו את  0.2%וך היא וההוצאה הממוצעת על פיתוח מערכות חינ

מערכות החינוך לגיל הרך: בחלקן הגיל בו מתחיל חינוך החובה הוקדם, ובחלקן מסופק חינוך לגיל הרך 

בחינם. במדינות רבות נבנו תכניות אוניברסליות לגיל הרך, אשר משלבות טיפול בילד עם חינוך המקדים את 

 .החינוך הפורמלי

 

מערכות    OECD,-היה הגיל השכיח בו החלו לפעול מערכות חינוך, כיום במרבית מדינות ה 5בעוד שבעבר גיל 

במדינות השייכות לארגון משתתפים  4מהילדים בגיל  86%מדווח כי   OECD -. ה5החינוך מתחילות לפני גיל 

 . 3יםמהילדים בגיל שנתי 36% -ו 3מהילדים בגיל  71%בתוכניות חינוכיות, 

ההסדרים הטיפוליים בתשלום לגיל הרך בישראל נחלקים להסדרים המקבלים הכרה ו/או תמיכה 

ממשלתית, ולהסדרים פרטיים אשר התפתחו לאור הדרישה ההולכת וגדלה למסגרות לגיל הרך, שלא קיבלה 

על ידי מענה בהסדרים הממשלתיים.  ההסדרים הממשלתיים כוללים מעונות יום ומשפחתונים המוכרים 

טרום חובה של משרד -גיל הזכאות לרישום בגני טרום חודשים עד 3הממשלה ומיועדים לילדים בגילאי 

מערך המעונות והמשפחתונים המוכרים בישראל נועד לילדי נשים עובדות או ילדים עם צרכים  .4החינוך

סיוע באמצעות סבסוד שכר ילדים בסיכון. קבוצות אוכלוסייה אלו זכאיות לקבל מהמדינה ל וכן  מיוחדים

 3-4הלימוד ומתן עדיפות בקבלה למסגרות אלה. יש לציין כי ההחלטה להרחיב את חוק חינוך חינם לגילאי 

ידי משרד החינוך, ובעיקר -הרחיבה את מעגל הילדים הנמצאים בגילאים צעירים יחסית בגנים המופעלים על

 חודשים. 8 -ו 2החל מגילאי 

 

מהאימהות נעזרו  67.3%לייה בשימוש בהסדרים שוקיים בעשור האחרון: מחקרים מלמדים שחלה ע

. נראה שהעלייה נובעת בעיקר בשל שני גורמים 2000בשנת  54.2% -בהשוואה ל 2013בהסדרים שוקיים בשנת 

מרכזיים: האחד הוא המשך מגמת הגידול בשיעור ההשתתפות בכח העבודה של אימהות לילדים צעירים. 

ניות הממשלתיות בנושא הגיל הרך שיושמו בשנים האחרונות: ההחלטה לספק חינוך חינם והשני הוא התוכ

טרום חובה, וההחלטה להרחיב את היצע מעונות היום המוכרים.  בנוסף -בגני ילדים ציבוריים בגני טרום

לכך, התוכניות השונות להגברת ההנגשה של המעונות והמשפחתונים המוכרים לאוכלוסייה הערבית 

 כלוסייה החרדית.ולאו

 

בחינת המשתנים השונים המשפיעים על ההחלטה של המשפחה לגבי הסדר הטיפול בילד בגיל הרך מורה 

שהגורם העיקרי המשפיע על העדפת הסדר מסוים על פני הסדר אחר, הוא תעסוקת האם: האם היא עובדת 

                                                 
 .Education at a Glance 2016: OECD Indicatorsמתוך  3
ת במסמך 'מבחנים למתן תמיכות של משרד הכלכלה, האגף למעונות יום ומשפחתונים, פי ההגדרו-קבוצת הגיל הוגדרה על 4

 פי ההגדרות ל"תינוק" ו"ילד".  יש לציין כי בחלק קטן מהגנים של משרד החינוך מתחנכים גם ילדים מעט-שנה"ל תשע"ו' על
 צעירים מהגדרות הרישום הכלליות.
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מגזר: אוכלוסייה יהודית או או שאינה עובדת? גורמים מרכזיים נוספים הם גיל הילד, ההשתייכות לפי 

 . 5ערבית, ושכר האם

 

 2008מבדיקת המדיניות בנושא הגיל הרך במספר מדינות מפותחות עולה כי באוסטרליה הוחלט בשנת 

שבועות בשנה על ידי מורה  40שעות שבועיות  15יסודי בהיקף של -להבטיח שכל הילדים יקבלו חינוך קדם

יל הרך.  היישום בפועל של ההחלטה מבוצע על ידי הממשלות של בעל הכשרה אקדמית בתחום החינוך בג

המדינות, אך עליהן לדווח לממשל הפדרלי על התקדמותן. בנוסף קיימת תכנית מיוחדת למשפחות נזקקות. 

 בשנים האחרונות חלים שינויים רבים בשירותי החינוך לגיל הרך, והממשלה פועלת להעלאת מידת נגישותם. 

 

יטניה התחוללו בעשורים האחרונים שינויים במדיניות החינוך לגיל הרך, שהביאו להרחבה נמצא כי גם בבר

יכולים לרשום  3הדרגתית של קהל היעד שלה מילדים בסיכון בלבד לכלל האוכלוסייה. הורים לילדים עד גיל 

לגיל  את ילדיהם למסגרות פרטיות. החוק מחייב את הרשויות המקומיות להבטיח מקום מספיק במסגרות

 2006 -הרך לילדים להורים שעובדים, לומדים או משתתפים בהכשרה מקצועית. חוק המסגרות החינוכיות מ

 מחייב את המדינה לקבוע דרישות ברורות ללמידה, להתפתחות ולרווחת הילדים במסגרות לגיל הרך.

 

יל הרך מוסדר בחוק החינוך . החינוך לג6מערכת החינוך לגיל הרך בשבדיה בנויה כשלב אחד מגיל שנה עד גיל 

פי חוק, הרשויות המקומיות נדרשות להבטיח מקום במסגרת לגיל הרך לילדים -. על2010שנוסח מחדש בשנת 

מגיל שנה. מסגרות לילדים להורים עובדים או לומדים צריכות לאפשר להורים לעבוד או ללמוד. ילדים 

 .6שעות בשבוע 15שעות ביום או  3ת לגיל הרך שהוריהם מובטלים או בחופשת לידה זכאים לטיפול במסגר

גם בישראל המדיניות לגבי ילדים בגיל הרך השתנתה והתפתחה בשנים האחרונות, והנושא זכה להתייחסות 

המעונות ערך מבנוסף, האגף למעונות יום ומשפחתונים שיפר וממשיך בתהליכי שיפור של בוועדת טרכטנברג. 

נדרשת  .בהשוואה למדינות מפותחות אחרותבישראל מעטים  אולם השינוייםוהמשפחתונים המוכרים. 

טיפול המוענק כיום לגיל -התייחסות ממשלתית אינטנסיבית יותר לנושא, במגמה לשפר את איכות החינוך

 הרך וכן להנגיש את השירותים לקבוצות אוכלוסייה רחבות יותר.

 

 מטרות הסקירה

 שנים. 3חודשים עד  3אקונומיים של משקי בית בהם ילדים בגילאי -להציג מאפיינים סוציו .1

שנים לבין משקי בית  3חודשים עד  3להשוות בין המאפיינים של כלל משקי הבית בהם ילדים בגילאי  .2

ייחודיים  ,  ולבדוק האם יש להם מאפיינים7המשתמשים בשירות המעונות והמשפחתונים הממשלתי

 בהשוואה לכלל המשפחות עם ילדים בגילאים הרלוונטיים.

 

 

 

 

 מתודולוגיה

                                                 
ברמץ ומירב -נוכחיות והשינויים שחלו בעשור האחרון, אסנת פיכטלברג מגמות –ראה הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך  5

 .2015גרינשטיין, מינהל מחקר וכלכלה, 
 (.2)ראה הערה  2015מתוך וייסבלאי  6
 , הרווחה והשירותים החברתיים, ובעלי סמל.עבודהידי האגף למעונות יום במשרד ה-מעונות ומשפחתונים המוכרים על 7
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מחקר וכלכלה עיבודים מיוחדים הכוללים מאפיינים  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפיקה עבור מינהל

שנים וכן נתונים על האימהות  3חודשים עד  3אקונומיים של משקי בית בהם נכללים ילדים בגילאי -סוציו

 .2015אדם -והאבות באותם משקי בית מתוך סקר כח

מתחנכים -טופליםבהשוואה לנתונים אלה, עובדו נתונים מקבילים על משקי הבית של 'ילדי עבודה' המ

יש להדגיש כי בעיבודים לא נכללים ילדים בסיכון, שאף הם משולבים במעונות ובמשפחתונים המוכרים. 

אקונומיים שלהם )הנתונים לגבי -במעונות ובמשפחתונים המוכרים, בשל אי זמינות המאפיינים הסוציו

טיסטיים בלבד על היקף הילדים ילדים בסיכון נאגרים במשרד הרווחה, ומשרד הרווחה מעביר נתונים סט

הנתונים עובדו מתוך קובץ מיפוי מסגרות טיפול לגיל הרך לפי בסיכון במעונות ובמשפחתונים המוכרים(. 

. קובץ המיפוי נבנה על בסיס הנתונים המנהליים הנאספים ונאגרים 2014/15רשויות מקומיות, שנה"ל 

 טיפול בבקשות ההורים לקבל תמיכה בשכר הלימוד. במערך המידע של האגף למעונות יום, במהלך תהליך ה

 

 

 נתונים אלה מאפשרים לאפיין את הילדים ומשפחותיהם.  המאפיינים נחלקים לשלוש קבוצות:

 מאפיינים כלליים של משקי הבית. .1

 מאפייני תעסוקה ושכר של האימהות .2

 מאפייני תעסוקה ושכר של האבות )נתונים מצומצמים(. .3

 ו שימשו כבסיס להגדרת המשתנים ברי ההשוואה.הנתונים המנהליים הלל

בנספח א' מפורטות הגדרות של משתנים שונים.  בנספח ב' מצורפים הנתונים שהתקבלו מהלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה.
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 מאפיינים כלליים של משקי הבית  - 1פרק 

 
שנים ולמולם את המאפיינים  3חודשים עד  3מציג מאפיינים כלליים של משקי בית עם ילדים בגיל  1לוח 

שנים אשר מטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים והינם  3חודשים עד  3של משקי הבית עם ילדים בגיל 

 . מהלוח ניתן לראות כי:8'ילדי עבודה'

 87.6  שנים, כוללים  3חודשים עד  3משקי בית בהם ילדים בגילאי  469.7 -מ 18.6%משקי בית, המהווים

 'ילדי עבודה' המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים.

 ממשקי הבית עם ילדים המטופלים  92% -מכלל משקי הבית הם יהודיים בהשוואה ל 78.2% – לאום

ממשקי הבית  8% -ואה למכלל משקי הבית הם ערבים בהשו 20.1%במעונות ובמשפחתונים המוכרים. 

עם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים.  קיים ייצוג חסר משמעותי של משקי בית 

 .1ערבים במעונות ובמשפחתונים המוכרים. ראה תרשים 

 אחוז משקי הבית החרדים בקרב משקי בית עם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים  – מגזר חרדי

פול מאחוז משקי הבית החרדיים בקרב כלל משקי הבית עם ילדים בקבוצת הגיל המוכרים הוא כמעט כ

 בהתאמה. 22.5% -בהשוואה ל 42.1%הנדונה: 

 מהשוואת התפלגות משקי הבית בין המחוזות עולה כי במחוז ירושלים ובמחוז מרכז  – מחוז מגורים

אה לכלל משקי הבית עם אחוז משקי הבית בהם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים קטן בהשוו

 40.5% -בהשוואה ל 35.4% -בכלל משקי הבית ו 15.1% -בהשוואה ל 11.3%ילדים בקבוצת הגיל )

בהתאמה(, ואילו במחוז הדרום ובעיקר באזור יהודה ושומרון אחוז משקי הבית בהם ילדים המטופלים 

בכלל משקי הבית  13.4% -בהשוואה ל 16.4%במעונות ובמשפחתונים גדול בהשוואה לכלל משקי הבית )

בהתאמה(. במחוז חיפה והצפון נמצא אחוז דומה של משקי בית עם ילדים  7% -בהשוואה ל 12.3% -ו

 23.9% -בהשוואה ל 24.6%המטופלים במעונות ובמשפחתונים מוכרים בהשוואה לכלל משקי הבית )

 בהתאמה(.

  ובמשפחתונים המוכרים יש אחוז  בקרב משקי הבית עם ילדים המטופלים במעונות –מספר מפרנסים

גבוה יותר של משקי בית בהם שני מפרנסים ושיעור נמוך יותר של משקי בית בהם אין אף מפרנס 

ממשקי הבית בהם ילדים  70% -בהשוואה לכלל משקי הבית עם ילדים בקבוצת הגיל הרלוונטית: ב

מכלל משקי הבית,  61.3% -להמטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים יש שני מפרנסים בהשוואה 

ממשקי הבית  2.8% -מפרנסים או יותר; ב 3מכלל משקי הבית נמצאו  5.4% -עם זאת, יש לציין כי ב

מכלל משקי  4.8% -בהם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים אין אף מפרנס בהשוואה ל

עסוקה הנדרשים לשם קבלת הבית בהם ילדים בקבוצת הגיל. דבר זה נמצא בהלימה עם מבחני הת

 תמיכה ממשלתית בשכר הלימוד.

  עולה כי התפלגות משקי הבית עם ילדים המטופלים  17מבחינת מספר הילדים עד גיל  –גודל המשפחה

במעונות ובמשפחתונים המוכרים דומה להתפלגות כלל משקי הבית עם ילדים בקבוצת הגיל 

לים במעונות ובמשפחתונים המוכרים יש בהם ממשקי הבית עם ילדים המטופ 48.5%הרלוונטית: 

 מכלל משקי הבית. 48.6% -בהשוואה ל 17שלושה ילדים או יותר עד גיל 

                                                 
בה אגף מעונות יום ומשפחתונים  2014/15משרד הכלכלה והתעשייה )הנתונים מעודכנים לשנת הלימודים  ילדים שנרשמו דרך 8

השתייך למשרד הכלכלה והתעשייה; כיום האגף למעונות יום ומשפחתונים שייך למשרד  העבודה, הרווחה והשירותים 
יכה בשכר הלימוד מטעם גורמי רווחה, ולגביהם אין ילדים בסיכון המקבלים תמ  17,752החברתיים(. הניתוח להלן אינו כולל  

 ברשותנו נתונים מפורטים.
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 כלכליים עולה כי -מבחינת התפלגות משקי הבית בין האשכולות החברתיים – כלכלי-אשכול חברתי

הבית בהם ילדים ( בקרב משקי 5-7קיים שיעור גבוה יותר של משקי בית באשכולות מעמד הביניים )

 –המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים בהשוואה לכלל משקי הבית עם ילדים בקבוצת הגיל 

מכלל  38.7% -ממשקי הבית עם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים מוכרים בהשוואה ל 43.7%

 -ו 43.6%מה )( דו1-4משקי הבית עם ילדים בקבוצת הגיל . שיעור משקי הבית באשכולות הנמוכים )

בהתאמה(; ושיעור משקי הבית בהם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים  43.3%

 בהתאמה(. 18% -בהשוואה ל 12.7%( נמוך בהשוואה לכלל משקי הבית )8-10באשכולות הגבוהים )

 

 

רים לפי כלל משקי הבית למול משקי בית עם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכ: 1תרשים 

 2015לאום, 

 

 ( ילדים עבודה בלבד1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהודים
78.2%

ערבים
20.1%

3עד ' ח3משקי בית עם ילדים בגיל 
שנים

יהודים
92.0%

ערבים
8.0%

משקי בית עם ילדים המטופלים  
1במעונות ובמשפחתונים  המוכרים
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ים במעונות שולב: מאפיינים כלליים של משקי הבית, כלל משקי הבית למול משקי בית עם ילדים המ1לוח 

 ובמשפחתונים המוכרים

 3משקי בית עם ילדים בגיל  

 שנים 3ח' עד 

משקי בית עם ילדים 

ים במעונות שולבהמ

 (1המוכרים)ובמשפחתונים 

 אחוזים אלפים אחוזים אלפים 

 100.0% 87.6 100.0% 469.7 סה"כ

     לאום

 92.0% 80.5 78.2% 367.5 יהודים

 8.0% 7.1 20.1% 94.5 ערבים

      רמת דתיות )עבור יהודים(

 57.9% 46.6 77.5% 284.8 (2אינם חרדים)

 42.1% 33.9 22.5% 82.7 חרדים

     מחוז מגורים  

 11.3% 9.9 15.1% 71.0 מחוז ירושלים

 24.6% 21.5 23.9% 112.3 מחוז צפון וחיפה

 35.4% 31 40.5% 190.4 מחוז מרכז ותל אביב

 16.4% 14.4 13.4% 63.1 מחוז דרום

 12.3% 10.8 7.0% 32.9 אזור יו"ש

 מספר משתתפים בכוח העבודה

 )מספר מפרנסים(:

        

0 22.5 4.8% 2.4 2.8% 

1 133.8 28.5% 23.8 27.2% 

2 287.8 61.3% 61.3 70.0% 

3+ 25.5 5.4%     

         17מספר ילדים עד גיל 

 19.8% 17.3 22.3% 104.6 17מ"ב עם ילד אחד עד גיל 

 31.7% 27.8 29.1% 136.7 17מ"ב עם שני ילדים עד גיל 

 23.8% 20.8 23.0% 108.2 17מ"ב עם שלושה ילדים עד גיל 

עם ארבעה ילדים ויותר עד גיל מ"ב 

17 

120.2 25.6% 21.6 24.7% 

       (2013)מדד  כלכלי-אשכול חברתי

 4.5% 3.9 5.0% 23.3 נמוך ביותר - 1

2 56.1 12.0% 12.1 13.8% 
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 3משקי בית עם ילדים בגיל  

 שנים 3ח' עד 

משקי בית עם ילדים 

ים במעונות שולבהמ

 (1המוכרים)ובמשפחתונים 

 אחוזים אלפים אחוזים אלפים 

3 86.7 18.5% 11.9 13.6% 

4 37.2 7.9% 10.3 11.7% 

5 56.8 12.1% 14.7 16.8% 

6 52.0 11.1% 10.7 12.2% 

7 72.8 15.5% 12.9 14.7% 

8 79.8 17.0% 10.5 12.0% 

9 4.8 1.0% 0.6 0.7% 

 .. .. .. .. גבוה ביותר - 10

 ילדי עבודה בלבד. (1)

 כולל: חילונים, מסורתיים, דתיים, דתיים מאד, אורח חיים מעורב. (2)

. הנתונים על משקי 2015למ"ס, סקר כ"א, עיבודים מיוחדים של הלמ"ס מתוך  –: הנתונים על כלל משקי הבית מקורות הנתונים

, שנה"ל קובץ מיפוי מסגרות טיפול לגיל הרך לפי רשויות מקומיות –בית עם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים 

2014/15. 
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 : מאפייני האימהות 2פרק 

 

שנים ולמולם את  3חודשים עד  3אקונומיים של אימהות לילדים בגילאי -מציג מאפיינים סוציו 2לוח 

המאפיינים של אימהות 'ילדי עבודה' המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים.  מהלוח  עולים 

 הממצאים הבאים:

 גילן הממוצע של האימהות שילדיהן במעונות ובמשפחתונים המוכרים צעיר מזה של כלל – גיל

בהתאמה. יתכן שהבדל זה  32.6שנים לעומת  31.3שנים :   3חודשים עד  3האימהות לילדים בגילאי 

נובע מכך שאימהות מבוגרות יותר שכרן לעתים גם גבוה יותר ולפיכך שיעורים נמוכים יותר מביניהן 

 ת את מבחן ההכנסה הנדרש לשם קבלת תמיכה ממשלתית בשכר הלימוד.עוברו

 רמת ההשכלה של האימהות שילדיהן במעונות ובמשפחתונים המוכרים נמוכה במעט משל  – השכלה

-בהשוואה ל 14.3כלל האימהות לילדים בקבוצת הגיל הרלוונטית: ממוצע שנות הלימוד שלהן הוא 

 -שנות לימוד או יותר בהשוואה ל 16מביניהן הן בעלות  33.6%בקרב כלל האימהות, וכן רק  14.6

מבין כלל האימהות. יתכן כי אימהות בעלות רמת השכלה גבוהה יותר, שלרוב נלווית לה גם  41.4%

 רמת הכנסה גבוהה יותר, מעדיפות לשלב את ילדיהן במסגרות פרטיות יוקרתיות.

  שיעור האימהות היחידות בקרב האימהות שילדיהן במעונות ובמשפחתונים  –אימהות יחידות

. סביר שהדבר נעוץ בכך שאימהות 5.4% -בהשוואה ל 7.5%המוכרים גבוה משיעורן בכלל האימהות: 

 פי תנאי הקבלה המוגדרים למעונות ולמשפחתונים המוכרים.-יחידות זוכות לעדיפות על

  לדיהן במעונות ובמשפחתונים המוכרים הינן אימהות עובדות מהאימהות שי 93.3% –מצב תעסוקתי

שנים.  השיעור הגבוה של אימהות  3חודשים עד  3מכלל האימהות לילדים בגילאי  69.7% -בהשוואה ל

עובדות היה צפוי, שכן המעונות והמשפחתונים המוכרים נועדו לעודד אימהות להשתלב בשוק 

 .9עיקר לאימהות עובדותהעבודה, והתמיכה בשכר הלימוד ניתנת ב

  מספר שעות העבודה הממוצע של אימהות שילדיהן  –מספר שעות עבודה של אימהות מועסקות

במעונות ובמשפחתונים  דומה לזה של כלל האימהות לילדים בקבוצת הגיל, אולם בחינת ההתפלגות 

שבועיות בקרב שעות  32של מספר שעות העבודה השבועיות מעלה כי שיעור האימהות העובדות מעל 

 -בהשוואה ל 84.2%אימהות לילדים במעונות ובמשפחתונים המוכרים גבוה מזה של כלל האימהות: 

בהתאמה. אימהות העובדות יותר שעות שבועיות מקבלות עדיפות בקבלה למסגרות חינוכיות  60.5%

 אלה, וכמו כן מקבלות תמיכה גבוהה יותר בשכר הלימוד, לפיכך ממצא זה היה צפוי.

 השכר הממוצע של אימהות לילדים המטופלים במעונות  -כר העבודה של אימהות מועסקותש

שנים:  3חודשים עד  3ובמשפחתונים המוכרים נמוך באופן ניכר מזה של כלל האימהות לילדים בגילאי 

לחודש. בחינת התפלגות השכר מורה כי אחוז האימהות המשתכרות ₪  8,127 -בהשוואה ל₪  5,555

 -מהאימהות לילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים, ו 26.7% -ינימום דומהעד שכר המ

מכלל האימהות; אחוז האימהות המשתכרות שכר הגבוה מהשכר הממוצע במשק בקרב  25.2%

 14.9%אימהות לילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים מוכרים קטן יחסית לכלל האימהות: 

ים אלה עולה, שכצפוי, המעונות והמשפחתונים אכן מעניקים שירות בהתאמה. מממצא 32.2%לעומת 

 בעיקר לאימהות בעלות הכנסה נמוכה, בהתאם למבחני הזכאות המוגדרים לצורך קבלת השירות.

 

                                                 
 התמיכה ניתנת גם לאימהות לומדות ולמקרים מיוחדים אחרים וכן לילדים עם צרכים מיוחדים ולילדים בסיכון. 9
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לפי  1ים במעונות ובמשפחתונים המוכריםשולב: כלל משקי הבית למול משקי בית עם ילדים המ2תרשים 

 5201שנות לימוד, 

 

 
 עבודה בלבד ( ילדי1

 

 

לפי  1ים במעונות ובמשפחתונים המוכריםשולב: כלל משקי הבית למול משקי בית עם ילדים המ3תרשים 

 2015, שכר

 

 
 ( ילדי עבודה בלבד1
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ים במעונות ובמשפחתונים שולבפרופיל האימהות, כלל משקי הבית למול משקי בית עם ילדים המ :2לוח 

 המוכרים

 ח' 3אימהות לילדים בגיל  

 שנים 3עד 

ים במעונות שולבאימהות לילדים המ

 (1ובמשפחתונים המוכרים)

 אחוזים אלפים אחוזים אלפים 

 100.0% 87.6 100.0% (2) 472.4 סה"כ 

  31.3  32.6 גיל, ממוצע

  14.3  14.6 (, ממוצע3שנות לימוד)

 1.5% 0.9 6.9% 32.5 שנות לימוד 1-11

 37.6% 24.3 25.3% 119.1 שנות לימוד 12

 27.3% 17.6 26.0% 121.9 שנות לימוד 13-15

 33.6% 21.8 41.4% 194.4 + שנות לימוד16

     מצב משפחתי

 92.5% 81 94.6% 447.0 נשואות

 7.5% 6.5 5.4% 25.4 לא נשואות )כולל חיות בנפרד(

     תכונות כח עבודה

 93.3% 81.7 69.7% 329.2 מועסקות 

 0.8% 0.7 4.5% 21.4 בלתי מועסקות

 1.1% 0.9 25.8% 121.8 לא בכח העבודה

     עבור מועסקות:

  33.1  33.2 (, ממוצע4שעות עבודה)

 0.5% 0.4 13.6% 37.6 שעות 1-19

 1.3% 1 9.1% 25.1 שעות 20-23

 5.9% 4.8 8.9% 24.7 שעות 24-27

 8.2% 6.7 8.0% 22.0 שעות 28-31

 40.8% 33.4 14.8% 40.8 שעות 32-39

 43.4% 35.5 45.7% 126.3 + שעות40

(, 5שכר ברוטו לחודש בש"ח)

 ממוצע

8,127  5,555  

 1.8% 1.3 7.2% 19.3 (6) 2,000עד 

2,001-4,300 48.4 18.0% 17.8 24.9% 

4,301-5,000 19.2 7.1% 9.6 13.4% 

5,001-6,500 31.7 11.8% 15.8 22.2% 

6,501-9,145 64.1 23.8% 16.3 22.8% 
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 ח' 3אימהות לילדים בגיל  

 שנים 3עד 

ים במעונות שולבאימהות לילדים המ

 (1ובמשפחתונים המוכרים)

 אחוזים אלפים אחוזים אלפים 

9,146-12,300 41.7 15.5% 7.2 10.0% 

12,301+ 45.0 16.7% 3.5 4.9% 

 ילדי עבודה בלבד. (1)
 .אמא ללא ילדים עם בית משקי וגם(, משפחות כמה עם בית משקי) אחת מאמא יותר עם בית משקי ייתכנו (2)
. אימהות שמספר שנות הלימוד שלהן לא ידועות 0.4% -אימהות שלא ידוע אם למדו ו 0.5%לא נכללו  בנתוני הלמ"ס (3)

 2.6%מהאימהות לא השיבו.  בנוסף,  26%בנתונים המנהליים ההתפלגות חושבה מבין המשיבות; יש לציין כי 
 ודים ולא עבודה(.מהאימהות למדו במהלך שנת הלימודים )משמע, הזכאות שלהן למעון היתה על בסיס לימ

אימהות שנעדרו זמנית מהעבודה בשבוע  52.7נתוני הלמ"ס מתייחסים לאימהות שעבדו בשבוע הקובע, ולא נכללו  בהם  (4)
 הקובע. הקטגוריות של מספר ש"ע נבנו לפי התבחינים לצורך קבלת תמיכות.

. הנתונים 2014שנת  ות של הלמ"סהנתונים לגבי כלל משקי הבית מקורם בעיבוד מיוחד של מינהל המחקר מקובץ הכנס (5)
מתייחסים לנשים שבמשק הבית הן ראש משק הבית או בת זוג של ראש משק הבית, שכירות, כאשר במשק הבית יש 

שנים.  זוהי קבוצת האימהות שגילאי הילדים שלהן הקרובים ביותר לאלה של הילדים במעונות  0-3.99ילדים בגילאי 
אימהות  269.5לפי סקר הכנסות נמצאו  לאי הילדים המופיעות בקובץ הכנסות.ובמשפחתונים, בהתאם לקבוצות גי

 בקבוצת הגיל המצוינת .
-ממוצע במשק מעודכן להשכר הו ש"ח 4,300שעמד על  1/1/2014 -השכר חושבו על בסיס שכר מינימום מעודכן ל טווחי (6)

מכלל הנשים שדווחו כי העיסוק  1% -ל . נתונים אילו מקורם באתר ביטוח לאומי. ש"ח  9,145 שעמד על 1/1/2014
 .עבודהשכר ההעיקרי שלהן הוא עבודה לא מופיע הנתון על 

 

, להוציא  2015סקר כ"א, למ"ס, עיבודים מיוחדים של הלמ"ס מתוך  –: הנתונים על כלל משקי הבית מקורות הנתונים

. הנתונים על משקי בית , למ"ס2014סות נתונים על השכר שמקורם בעיבודים מיוחדים של מינהל המחקר מתוך סקר הכנ

, שנה"ל קובץ מיפוי מסגרות טיפול לגיל הרך לפי רשויות מקומיות –עם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים 

2014/15. 
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 : מאפייני תעסוקה ושכר של האבות3פרק 

 

שנים ולמולם את המאפיינים  3חודשים עד  3מציג מאפיינים תעסוקתיים של אבות לילדים בגילאי  3לוח 

 של האבות ל'ילדי עבודה' המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים.  מהלוח  עולים הממצאים הבאים:

  ים; זהו מהאבות לילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים מועסק 81.7%–מצב תעסוקתי

 84.1%שנים, בהם  3חודשים עד  3שיעור דומה  לזה שנמצא בכלל משקי הבית עם ילדים בגילאי 

מהאבות מועסקים. בחינת עיסוקם של האבות לילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים 

 .מביניהם לומדים בכולל 77%שאינם בכח העבודה מעלה כי 

 הממוצע של אבות הילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים  השכר -שכר העבודה של אבות מועסקים

שנים ועומד על כמחצית  3חודשים עד  3המוכרים נמוך באופן ניכר מזה של כלל האבות לילדים בגילאי 

לחודש. בחינת התפלגות השכר מורה כי אחוז ₪  13,754 -בהשוואה ל₪  6,580משכר כלל האבות: 

בקרב אבות לילדים במעונות ובמשפחתונים המוכרים גבוה האבות המשתכרים עד שכר המינימום 

בהתאמה; אחוז האבות המשתכרים שכר הגבוה מהשכר   8.6%לעומת  23%ביחס לכלל האבות: 

הממוצע במשק בקרב אבות לילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים מוכרים קטן באופן ניכר 

צאים אלה עולה, שכצפוי, המעונות בהתאמה. מממ 58.2%לעומת  29.4%בהשוואה לכלל האבות: 

והמשפחתונים אכן מעניקים שירות בעיקר לאוכלוסייה בעלת הכנסה נמוכה, בהתאם למבחני הזכאות 

 המוגדרים לצורך קבלת השירות.

 

ים במעונות שולבכלל משקי הבית למול משקי בית עם ילדים הממאפייני שכר של האבות , : 4תרשים 

 1520ובמשפחתונים המוכרים, 
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ים במעונות שולב: מאפייני תעסוקה ושכר של האבות, כלל משקי הבית למול משקי בית עם ילדים המ3לוח 

 ובמשפחתונים המוכרים

משקי בית עם ילדים בגיל  

 שנים 3ח' עד  3

 םמשקי בית עם ילדי

ים במעונות שולבהמ

ובמשפחתונים 

 (1)המוכרים

 אחוזים אלפים אחוזים אלפים 

 100.0%  (2) 81.0 100.0% 440.7  סה"כ

     תכונות כח עבודה

 81.7% 64.8 84.1% 370.8 מועסקים

 1.9% 1.5 2.9% 12.9 בלתי מועסקים

 16.4%  13 (3) 12.9% 57.0 לא בכח העבודה

     :(4)יםעבור מועסק

 100% 64.8 100% 307.7 (5סה"כ )

  6,580  13,754 , ממוצעשכר ברוטו לחודש בש"ח

 2.1% 1.2 1.5% 4.5 (6) 1,000 עד

1,001-4,300 21.8 7.1% 11.7 20.9% 

4,301-5,000 12.9 4.2% 4.1 7.3% 

5,001-6,500 26.5 8.6% 8.6 15.4% 

6,501-9,145 62.7 20.4% 13.8 24.8% 

9,146-12,300 45.7 14.8% 9.0 16.1% 

12,301+ 133.7 43.4% 7.4 13.3% 

 ילדי עבודה בלבד. (1)
כוללים את מספר משקי הבית בהם ישנם אבות. הנחנו שבכל משקי הבית בהם אימהות נשואות יש גם  הנתונים אינם (2)

 .מהאבות לא ידוע 2.1%אלף אבות המהווים  1.7אב. המצב התעסוקתי של 
 אלף לא לומדים ולא עובדים. 0.9אלף לומדים בלימודים כלליים;  1.6אלף לומדים בכולל;  10.5מביניהם:  (3)
. 2014שנת  מקורם בעיבוד מיוחד של מינהל המחקר מקובץ הכנסות של הלמ"סלהלן כלל משקי הבית הנתונים לגבי  (4)

כאשר במשק שכירים, , 18הנתונים מתייחסים לגברים שהם ראש משק הבית או בן הזוג של ראש משק הבית, מעל גיל 
ת שגילאי הילדים שלהם הקרובים שנים.  זוהי קבוצת האבו 0-3.99מפרנסים ויש ילדים בגילאי  2הבית שלהם יש עד 

 ביותר לאלה של הילדים במעונות ובמשפחתונים, בהתאם לקבוצות גילאי הילדים המופיעות בקובץ הכנסות. 
מהאבות  13.8%אלף אבות, שהם   9-ל –סה"כ כולל לא ידוע. בנתונים על אבות לילדים במעונות ובמשפחתונים המוכרים  (5)

 המועסקים, אין נתוני שכר. 
-ש"ח והשכר הממוצע במשק מעודכן ל 4,300שעמד על  1/1/2014 -י השכר חושבו על בסיס שכר מינימום מעודכן לטווח (6)

 ש"ח. נתונים אילו מקורם באתר ביטוח לאומי.    9,145שעמד על  1/1/2014
 

סקר כ"א, מתוך  עיבודים מיוחדים של הלמ"ס –לגבי תכונות כח העבודה: הנתונים על כלל משקי הבית מקורות הנתונים

, 2014עיבודים מיוחדים של מינהל המחקר מתוך סקר הכנסות  -לגבי השכר הנתונים על כלל משקי הבית ,  2015למ"ס, 

קובץ מיפוי מסגרות טיפול לגיל הרך  –. הנתונים על משקי בית עם ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים המוכרים למ"ס

 .2014/15, שנה"ל לפי רשויות מקומיות
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 נספחים

 

 מתודולוגיה' : אנספח 

 

 2015נתונים על משקי בית מתוך סקר כח אדם הסברים ל .1

 .הנתונים מוצגים עבור משקי בית, אימהות ואבות 

  שנים. 3חודשים עד  3נכללו משקי בית עם ילדים בגילים 

 .האימהות  הן האימהות לילדים אלו. האבות הם הגברים הנשואים לאימהות 

  ,קיבוצים, מעונות סטודנטים והגרים מחוץ ליישובים )בדוויםהנתונים אינם כוללים: מוסדות 
 בדרום(.

   שנים. 3חודשים עד  3אלף עם ילדים בגילאי  469.7אלף משקי בית מתוכם  2,411.7נמצאו 

  אורח חיים של משק הבית מבחינה דתית )חילוני, מסורתי וכד'( הם על סמך הנתונים על
 המרואיין בשאלון:  מית כפי שנשאלהגדרה עצ

 
 "מהו אורח החיים העיקרי מבחינה דתית של הגרים בדירה?"

 . חילוני1
 . מסורתי2
 . דתי3
 . דתי מאוד4
 . חרדי5
 . אורח חיים מעורב*6
 . אחר, פרט ______7

 
 * אורח חיים מעורב: יש יותר מאדם אחד בדירה ואורח החיים שלהם מבחינה דתית שונה.

 אדם אחד חילוני ואדם אחד דתי גרים בדירה. לדוגמה:
 

 

  ( באתר 1616)פרסום  2013על סקר כוח אדם ניתן למצוא במבוא לפרסום סכ"א הסברים
 הלמ"ס:

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=68&CYear=2013&CMonth=1 

  בקישור הבא כלכלי ומדד פריפריאליות ניתן למצוא-על מדד חברתיהסברים: 

http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm 
  

 :סימנים מיוחדים 
 בגלל מבנה הלוח ריק = נתונים שאין להם משמעות

 = חוסר מקרים    -
 ..  = נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום

) (  = נתונים המבוססים על הערכה, או נתונים המבוססים על מספר קטן של מקרים, או 
 גבוהה. נתונים בעלי טעות דגימה יחסית

 
 

 מוצגים בנספח ב'.הנתונים על כלל משקי הבית, שהינם עיבודים מיוחדים של הלמ"ס, 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=68&CYear=2013&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm
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מטופלים במעונות ובמשפחתונים -נתונים על משקי בית של ילדים המתחנכיםהסברים על ה .2

 2014/15המוכרים מתוך הקובץ המנהלי של אגף מעונות יום ומשפחתונים, שנה"ל 

  אלף ילדים.  98.5בקובץ מופיעה רשומה עבור כל ילד. נמצאו 

  משקי הבית זוהו באופן הבא: בוצעה אגרגציה לפי יישוב מגורים, שם משפחה של האם, שם

כל הילדים שארבעת הפרטים הללו זהים עבורם נחשבים  –פרטי של האם ושם פרטי של האב 

אלף משפחות יש יותר מילד  10.9 -אלף משקי בית, משמע, ל 87.6כבני אותה משפחה. נמצאו 

 ים.אחד במעונות ובמשפחתונ

  כל מי שהוגדר ערבי בקובץ המנהלי, וכן מי שגר ביישוב ערבי לפי קבצי  –הגדרת ערבים

 .שהארגון המפעיל שלו הינו ערבי סומן כערביהלמ"ס או 

  מבין הילדים היהודים, ילדים שסומנו בקובץ אגף מעונות כחרדים ובנוסף  -הגדרת חרדים

(, בני ברק 1924(, אור הגנוז )922רכסים ) ילדים שלא סומנו כחרדים אך מתגוררים  ביישובים:

(, מודיעין עלית 3780(, ביתר עילית )2039(, מוסד קריית יערים )1137(, קריית יערים )6100)

.  חושב משתנה של אחוז האבות שלומדים בכולל במעון/משפחתון בו 10(1309( , ואלעד )3797)

או יותר ילדים שאבותיהם  26%ידי הארגון יש -לומד הילד. כאשר במעונות המופעלים על

עבור ילדים שנותרו ועבורם לא נקבע סימול, נבדק מיהו לומדים בכולל, הוא חושב כחרדי. 

הארגון המפעיל. כאשר הארגון המפעיל הינו חרדי הילדים סומנו כחרדים )חב"ד, תלמודי תורה 

כחרדים סומלו  שונים, מוסדות תורה וכדומה(. כל שאר הילדים היהודים שנותרו ללא סימול

 כיהודים שאינם חרדים.

  כולל גם נשים שאינן נשואות אך מנהלות משק בית  –אימהות נשואות  –הגדרת מצב משפחתי

 עם בן/בת זוג )גם אם בן/בת הזוג אינם הורה לילדים(.

  בדרגה מסמל ילדים שעזבו את המעון/המשפחתון. 99. סימון 0לא נכללה דרגה  –דרגה 

  

                                                 
(. "התפתחות המבנה 9200מתוך עבודת הדוקטורט של: כהנר, ל. ) 100%-88%יישובים אילו סומלו כיישובים עם רב חרדי  10

. המרחבי וההיררכי של האוכלוסייה החרדית בישראל" בהנחיית: פרופ' ארנון סופר )אונ' חיפה(, פרופ' יוסף שלהב )אונ' בר אילן(
 אוניברסיטת חיפה.



  22   

 

 שנים 3חודשים עד  3מאפיינים של משקי בית בהם ילדים בגיל :  נספח ב'

 2015אדם -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסקר כח-נתונים שעובדו על

 

 

 : משקי בית לפי גיל הילדים, 1לוח 

 2,411.7 סה"כ

 469.7 שנים 3חודשים עד  3עם ילדים בגיל 

 1,942.0 שנים 3חודשים עד  3ללא ילדים בגיל 

 

 שנים 3חודשים עד  3משקי בית עם ילדים בגיל : 2לוח 
 

 % אלפים

 100.0% 469.7 סה"כ

     מזה:

 78.2% 367.5 יהודים

 20.1% 94.5 ערבים

     עבור יהודים, מזה:

 30.3% 142.2 חילוני

 15.5% 72.7 מסורתי

 9.8% 46.0 דתי

 3.3% 15.4 דתי מאוד

 17.6% 82.7 חרדי

 1.7% 8.1 אורח חיים מעורב

     מחוז מגורים:

 15.1% 71.0 מחוז ירושלים

 23.9% 112.3 מחוז צפון וחיפה

 40.5% 190.4 מחוז מרכז ותל אביב

 13.4% 63.1 מחוז דרום

 7.0% 32.9 אזור יו"ש

     צורת יישוב מגורים:

 44.2% 207.5 תושבים ויותר 100,000

 34.9% 163.9 תושבים 20,000-99,999

 15.2% 71.5 תושבים 2,000-19,999

 5.7% 26.9 תושבים( 1,999יישובים כפריים )עד 

מספר משתתפים בכוח העבודה 

 )לשעבר מספר מפרנסים(:

    

0 22.5 4.8% 

1 133.8 28.5% 

2 287.8 61.3% 

3+ 25.5 5.4% 
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 % אלפים

     :17מספר ילדים עד גיל 

 22.3% 104.6 17מ"ב עם ילד אחד עד גיל 

 29.1% 136.7 17שני ילדים עד גיל  מ"ב עם

 23.0% 108.2 17מ"ב עם שלושה ילדים עד גיל 

 25.6% 120.2 17מ"ב עם ארבעה ילדים ויותר עד גיל 

     (:2004אשכול פריפריאליות )מדד 

 0.5% 2.6 נמוך ביותר - 1

2 2.2 0.5% 

3 13.2 2.8% 

4 48.7 10.4% 

5 46.8 10.0% 

6 91.5 19.5% 

7 63.3 13.5% 

8 47.6 10.1% 

9 106.5 22.7% 

 10.0% 47.2 גבוה ביותר - 10

     (:2013כלכלי )מדד -אשכול חברתי

 5.0% 23.3 נמוך ביותר - 1

2 56.1 12.0% 

3 86.7 18.5% 

4 37.2 7.9% 

5 56.8 12.1% 

6 52.0 11.1% 

7 72.8 15.5% 

8 79.8 17.0% 

9 4.8 1.0% 

 .. .. גבוה ביותר - 10
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 שנים 3חודשים עד  3מהות לילדים בגיל ימאפייני הא :3לוח 

 2015סקר כ"א   
 

 % אלפים

 100.0% 472.4 [1]סה"כ

   32.6 גיל, ממוצע

     לימודים:

 99.4% 469.7 למדו

 0.5% 2.5 לא למדו

   .. לא ידוע אם למדו

     עבור אלו שלמדו:

   14.6 שנות לימוד, ממוצע

 6.9% 32.5 שנות לימוד 1-11

 25.2% 119.1 שנות לימוד 12

 25.8% 121.9 שנות לימוד 13-15

 41.1% 194.4 + שנות לימוד16

 0.4% 1.9 שנות לימוד לא ידועות

     תעודה גבוהה:

 18.6% 87.7 [2פחות מתעודת בגרות]

 20.4% 96.5 תעודת בגרות

 15.5% 73.0 תיכונית שאינה אקדמית-תעודה על

 44.7% 211.0 תואר אקדמי

 0.3% 1.5 תעודה לא ידועה

     מצב משפחתי:

 94.6% 447.0 נשואות

 5.4% 25.4 לא נשואות )כולל חיות בנפרד(

     תכונות כוח עבודה:

 69.7% 329.2 מועסקות

 11.1% 52.7 מזה: נעדרות

 4.5% 21.4 בלתי מועסקות

 25.8% 121.8 לא בכוח העבודה

   מועסקות שעבדו בשבוע הקובע )לא כולל נעדרות זמנית מהעבודה( עבור

   33.2 שעות עבודה, ממוצע

 13.6% 37.6 שעות 1-19

 9.1% 25.1 שעות 20-23

 8.9% 24.7 שעות 24-27

 8.0% 22.0 שעות 28-31

 14.8% 40.8 שעות 32-39

 45.7% 126.3 + שעות40

[ כולל תעודה 2]   אחת )משקי בית עם כמה משפחות(, וגם משקי בית עם ילדים ללא אמא. [ ייתכנו משקי בית עם יותר מאמא1]

 .אחרת
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 שנים  3חודשים עד  3לילדים בגיל  1: מאפייני האבות4לוח 

 2015סקר כ"א   
 

 % אלפים

 100.0% 440.7 סה"כ

   35.5 גיל, ממוצע

     לימודים:

 99.7% 439.2 למדו 

 0.3% 1.5 לא למדו

   .. ידוע אם למדו לא

     עבור אלו שלמדו:

   15.5 שנות לימוד, ממוצע

 10.2% 45.0 שנות לימוד 1-11

 23.9% 105.3 שנות לימוד 12

 20.9% 92.3 שנות לימוד 13-15

 44.4% 195.6 + שנות לימוד16

 0.2% 1.0 שנות לימוד לא ידועות

     תעודה גבוהה:

 36.7% 161.9 [2פחות מתעודת בגרות]

 16.9% 74.4 תעודת בגרות

תיכונית שאינה -תעודה על

 אקדמית

55.3 12.6% 

 33.3% 146.6 תואר אקדמי

 0.2% 1.0 תעודה לא ידועה

     תכונות כוח עבודה:

 84.1% 370.8 מועסקים

 4.0% 17.6 מזה: נעדרים

 2.9% 12.9 בלתי מועסקים

 12.9% 57.0 לא בכוח העבודה

שאינם בכוח [ 3מזה: חרדים]

 העבודה

39.2 8.9% 

עבור מועסקים שעבדו בשבוע 

הקובע )לא כולל נעדרים 

 זמנית מהעבודה(:

    

   43.1 שעות עבודה, ממוצע
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 2015סקר כ"א   
 

 % אלפים

 5.6% 19.9 שעות 1-19

 2.7% 9.4 שעות 20-23

 3.4% 12.0 שעות 24-27

 3.0% 10.6 שעות 28-31

 6.0% 21.2 שעות 32-39

 79.3% 280.2 + שעות40

 מהותיאבות הם הגברים שנשואים לא[ 1

 [ כולל תעודה אחרת2

 .לעיל [ על סמך הגדרה עצמית. ר' הסברים3

 

 

 

 


