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 עיקרי ממצאיםתמצית ו

 לאחר) חודשים 3 גילאיילדים בבעל רקע היעדר חוק, תקנות או הסדרים חוקתיים לגבי מסגרות הטיפול 

, והיעדר מידע מרוכז טיפוליות פרטיות-מטופלים במסגרות חינוכיותה ,שנים 3 עד( בתשלום לידה חופשת

 בנתונים כמותיים באשר על מסגרות אלו, ובהקשר לדיונים המקדימים לגבי חקיקה בנושא, עלה הצורך

לסייע לעבודת המטה לצורך אישור חוק  ונועד הנכללים במסגרות הנזכרות. נתונים אלומספר הילדים ל

 לגביהתוויית מדיניות בנושא הפיקוח על מסגרות טיפול בילדים בכלל ועל מסגרות פרטיות בפרט, ולשם 

  .הגיל הרך

 

 מינהל מחקר וכלכלה ערך אומדן עדכני לגודל האוכלוסייה במסגרות הנזכרות ולפיו: 

 במסגרות מטופלים, שנים שלוש עד חודשים 3 בגילאי מהילדים 28% -כ המהווים, ילדים אלף 130 -כ 

 במשפחתונים אלף 32 -וכ פרטיים ובמעונות בגנים ילדים אלף 98 -כ מתוכם, פרטיות קבוצתיות

 .פרטיים

 הרלוונטית הגיל בקבוצת היהודים מהילדים 32% -כ המהווים, ילדים אלף 116 -כ במגזר היהודי ,

 24 -וכ פרטיים ובמעונות בגנים ילדים אלף 92 -כ מביניהם, פרטיות קבוצתיות במסגרות מטופלים

 .פרטיים במשפחתונים ילדים אלף

 הרלוונטית הגיל בקבוצת הערבים מהילדים 16% -כ המהווים, ילדים אלף 15 -ל קרוב, הערבי במגזר ,

 במשפחתונים נמצאים( אלף 8.35) ממחציתם למעלה כאשר, פרטיות קבוצתיות במסגרות מטופלים

 .פרטיים

יש לציין כי בעתיד, מסגרות הטיפול הפרטיות צפויות להקיף אוכלוסייה רחבה יותר, ואנו צופים כי יגדל 

הביקוש להסדרים שונים לגיל הרך, בהם מסגרות פרטיות, בהתייחס למדיניות הממשלה להגדלת שעור 

ם, צעדי המחאה שהם בנוסף,  על רקע המשבר במעונות המוכרי ההשתתפות של נשים חרדיות וערביות.

והחלטתם שלא לפתוח את ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו, יתכן גידול משמעותי של המעונות  1נוקטים

 והגנים הפרטיים בשנת הלימודים הבאה.

 

 

  

                                                           
1
בעיות מרכזיות: מחסור חמור במעונות מוכרים; מצוקה  3 -המחאה של ארגונים חברתיים והארגונים המפעילים מתרכזת ב 

בכ"א של מטפלות, הנובעת משכר נמוך מאד ומתנאי העסקה קשים, הפוגעים בטיב החינוך והטיפול בילדים; תקציב חסר לאורך 
 ועמידה בסטנדרטים נדרשים.ים המוכרשנים, שלא מאפשר הפעלה תקינה של המעונות 
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 רקע

, שנים 3חודשים עד  3טיפוליות קבוצתיות לילדים בגילאי -סוגים שונים של מסגרות חינוכיות קיימים

משפחתונים, גנים, פעוטונים, גנונים וכדומה.  חלק מהמסגרות הקבוצתיות הן מסגרות מעונות, בהם: 

 .2המפוקחות ונתמכות על ידי הממשלה, וחלקן מסגרות פרטיות

מרבית המסגרות המפוקחות ונתמכות על ידי הממשלה הינן מסגרות המופעלות על ידי משרד הכלכלה 

קיימות גם מסגרות שדי משרד הכלכלה והתעשייה. יתכן מעונות ומשפחתונים המוכרים על י –והתעשייה 

גדול של ילדים  מספרמפוקחות המופעלות על ידי משרד החינוך או רשויות מקומיות, אך אין מדובר ב

המשולבים במסגרות הללו. המעונות והמשפחתונים המוכרים מפוקחים ומסובסדים על ידי משרד הכלכלה 

מוד בתקנים מינימאליים הן לגבי המבנה, הציוד והסדרי הבטיחות והתעשייה, תוך תביעה מהמפעילים לע

והן לגבי איכות הצוות ומספר אנשי הצוות ביחס למספר הילדים. כמו כן קיימים תקנים לגבי המזון, שעות 

הפעילות, ימי החופשה ועוד. בנוסף, גובה שכר הלימוד במסגרות אלה נקבע גם הוא על ידי הממשלה, 

 להורים זכאים. סודבס משלההמ מעניקהובנוסף 

כך ניתן למצוא  .לעומת זאת, המסגרות הפרטיות מתאימות עצמן לדרישות הלקוחות ולהיצע המתחרים

גנים  .שובי יוקרה ובישובים בהם מרבית האוכלוסייה מהמעמד הבינוני ומעלהיגנים פרטיים יוקרתיים בי

 גוביםמציעים מגוון רחב של פעילויות, שיטות חינוך מיוחדות, אנשי צוות מקצועיים וכיוצא בזה, ו אלו

בתמורה שכר לימוד גבוה; ומנגד ניתן למצוא ביישובי מצוקה מסגרות הפועלות במבנים ישנים וצפופים, 

מאיישים אותן.  אנשי צוות לא מקצועייםשתים אף במרתפים, בתנאים המסכנים את בטיחות הילדים, ילע

פועלות, במקרים רבים, בסטנדרטים נמוכים מאלה של המערכת הציבורית וגובות שכר לימוד מסגרות אלו 

 נמוך מזה הנגבה במסגרות המוכרות על ידי משרד הכלכלה והתעשייה.

מפקח על הפעילות. הגורם ציבורי כל חלק ניכר מהמסגרות הפרטיות פועל ללא רישיון מהמדינה, וללא 

פי סטנדרטים מוגדרים, ופעמים רבות אין בהן הקפדה על סטנדרטים -גרות הפרטיות אינן פועלות עלהמס

חינוכיים, גודל הקבוצות, -תנאים תברואתיים או בטיחותיים, תכנים טיפוליים , בהם:מקצועיים בסיסיים

 התאמת המבנה ועוד. ,היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים, גודל החלל

ביד על הנטל הכלכלי להכעלול אינן מסובסדות, ושכר הלימוד בהן  ככלל, ,מסגרות הפרטיותה מעבר לכך,

משפיע בעיקר על מעמד . מצב זה ההכנסה הפנויה של המשפחהולהקטין את המוטל על משקי הבית, 

גורם לאם להימנע אף  הגבוהות. לעתים שכר הלימוד הגבוה מחיההמתקשה לעמוד בהוצאות ה ,הביניים

לעבודה, שכן עלות המסגרות הטיפוליות שווה או עולה על הכנסתה הצפויה, בעיקר כאשר מדובר מלצאת 

ממצה את ההון האנושי שלה, ורמת אינה המדינה  כתוצאה מכך, במשק בית בו מספר ילדים בגיל הרך. 

 השוויוניות המגדרית נפגעת.

 

מסגרות פרטיות פועלות בעשורים האחרונים עבור ילדים בגיל הרך בקבוצות הגיל השונות: חלק מהגנים 

(, שזוהי קבוצת הגיל עבורה מיועדים המעונות והמשפחתונים 3פונים לקבוצת הגיל הצעירה יותר )עד גיל 

 -רה מיועדים גני טרום(, קבוצת הגיל עבו3-5הפרטיים, ואחרים פונים לקבוצת הגיל הבוגרת יותר )גילאי 

, שבעקבותיו הורים רבים בוחרים בגן עירוני 3חובה של משרד החינוך. לאור החלת חוק חינוך חינם מגיל 

ציבורי, בו אינם נדרשים לשלם שכר לימוד עבור שעות הבוקר, נוצרה מגמה של התמעטות הגנים הפרטיים 

                                                           
2
ידי משרד החינוך, לאור יישום המלצות וועדת טרכטנברג.  יחד -זכאים הילדים לחינוך חינם בגנים המופעלים על 3החל מגיל  

 ד החינוך פועלים גם גנים פרטיים.עם זאת, יש לציין כי בצד גני משר
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נו לקבוצת הגיל הבוגרת, פונים היום לקבוצת הפונים לקבוצת הגיל הבוגרת, ורבים מהגנים שקודם לכן פ

 .3הגיל הצעירה יותר

 

ההסדר החוקי הקיים כיום לעניין רישוי של מעונות יום לפעוטות ופיקוח עליהם הוא מכח חוק הפיקוח על 

אינו חל רק על מעונות יום לפעוטות, אלא על מגוון  ,לפי חוק זה ,. ההסדר1965-מעונות היום, התשכ"ה

מעונות יום לקשישים, ללוקים בשכלם ועוד. בשל התחולה הרחבה של חוק הפיקוח  :כגון ,נותרחב של מעו

על מעונות, ההסדר שנקבע מכוחו לעניין מעונות יום לפעוטות אינו תואם את הסטנדרטים המקובלים כיום 

 בחברה לטיפול בפעוטות, ואינו עונה על הצורך לעודד תעסוקת נשים.

, וגבלהאכיפה והפיקוח של משרד הכלכלה והתעשייה, מכוחו של החוק שהוזכר לעיל הוא מ טווחבנוסף, 

וחל בעיקר על מעונות שמפעיליהם קיבלו הכרה באמצעות 'סמל מעון', בהתאם לנהלי האגף למעונות יום 

 ומשפחתונים במשרד הכלכלה והתעשייה.

יזמה הממשלה הצעת חוק  מוכר ונדרש, ,סדרה מיוחדת לעניין מעונות יום לפעוטותהצורך בהמכיוון ש

ממשלתית בנושא. מטרתו של החוק היא לקבוע הסדר כולל לעניין רישוי של מעונות לפעוטות. הצעת החוק 

קובעת פיקוח המתייחס הן להיבטים בטיחותיים ופיסיים של המבנה, סביבת המעון והציוד הנמצא בו, והן 

. הצעת החוק נדונה 4התכנית החינוכית והטיפולית במעון להיבטי תפוסה והיחס של מטפלות לילדים ועד

 , והתקיימו לגביה דיונים בוועדה לזכויות הילד בכנסת .18-, הוחלה עליה רציפות בכנסת ה 17-בכנסת ה

יש   .5נדרשת הפצת תזכיר מחודשת ,שחלף מאז הפצת תזכיר החוק הקודםהממושך נוכח פרק הזמן אולם 

זות, שמרביתן נובעות מהעלויות הגבוהות הנדרשות ליישום עהחוק נתקל בהתנגדויות לציין כי 

 הסטנדרטים שיקבעו בחוק.

 

 שנים 3 עד( בתשלום לידה חופשת לאחר) חודשים 3 בגילאיבמסמך זה יוצג אומדן של מספר הילדים 

 טיפוליות פרטיות. -מטופלים במסגרות חינוכיות-המתחנכים

 

 

 מטרת דף המידע

מטופלים במסגרות חינוכיות פרטיות -המתחנכים 3חודשים עד גיל  3אומדן למספר הילדים בגילאי  לספק

 ,האומדן נועד לסייע לעבודת המטה הנערכת לצורך אישור החוק ויישומו בהמשך ברמה ארצית ולפי לאום.

 ולהתוויית מדיניות בנושא הגיל הרך.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

3
 .פרטיים ילדים לגני הארצי האיגוד., ה.ב.י.ח ר"יו, איוס-אוחנה קרן עם בשיחה נמסר 
4
 .2014-ד"התשע, לפעוטות היום מעונות על הפיקוח חוק הצעת טיוטת מתוך 
5
בדבר  22.10.2014מתאריך  2118במסגרת החלטת הממשלה :   RIA יש צורך בהליך מקדמי לפרסום התזכיר והוא עריכת   

בחקיקה ראשית או משנית, חייבת לכלול הליך של  –"הפחתת הנטל הרגולטורי", נקבע ככלל כי קביעה של רגולציה חדשה 

 . (RIAהערכת השפעה של רגולציה חדשה )
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 מתודולוגיה

על הילדים השוהים בהן.    , ולאקיים מידע מרוכז על מסגרות הטיפול הפרטיותבמדינת ישראל לא כאמור, 

הדבר נובע מכך שאין חוק החל על מסגרות אלה, ואין הן עוברות תהליך רישוי כלשהו, בשונה מכל עסק 

מודל, שמטרתו לאמוד את מספר הילדים המטופלים במסגרות במינהל המחקר,  ,אחר. לאור זאת, נבנה

 חינוך פרטיות.-טיפול

נתונים מנהליים על הילדים במעונות ובמשפחתונים  לצד המודל נבנה באמצעות שילוב ממצאים מסקרים

המוכרים ונתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מספר הילדים בקבוצת הגיל הרלוונטית. 

 . הממצאים שמקורם בסקרים, תוקננו בעזרת הנתונים שמקורם בקבצים המנהליים

 

חינוך -שנים המטופלים במסגרות טיפול 3חודשים עד  3המודל כאמור אומד את מספר הילדים בגילאי 

האמידה בוצעה הן עבור סה"כ האוכלוסייה והן עבור האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה  פרטיות.

ה לעידוד יש מקום לניתוח כזה בהמשך גם לגבי האוכלוסייה החרדית, על רקע מדיניות הממשל הערבית.

האוכלוסייה החרדית והערבית להגדלת ההשתתפות בשוק העבודה והגידול הצפוי בשימוש בהסדרים 

בקרב פלחי אוכלוסייה אלו. הנתונים הקיימים כיום, לא מאפשרים  לטיפול בילדים השוקיים השונים

 לאמוד את מספר הילדים החרדים במסגרות טיפול פרטיות.

 

 עליהם מתבסס האומדן:להלן פרוט מקורות המידע 

 חישוב סה"כ הילדים בקבוצת הגיל –קובץ רשויות, למ"ס  .1

 מספר ילדי עבודה במסגרות המוכרות -קובץ מנהלי של האגף למעונות יום .2

 מספר ילדי רווחה במסגרות המוכרות -קובץ מנהלי של משרד הרווחה .3

בין רשויות מקומיות, וחישוב התפלגות הילדים  –מיפוי מעונות ומשפחתונים לפי פרישה גיאוגרפית  .4

 מספר ילדים יהודים ומספר ילדים ערבים

התפלגות הילדים בין הסדרי הטיפול  –2013סקר מסגרות טיפול לגיל הרך, מנהל מחקר וכלכלה,  .5

 השונים.

 

 תהליך חישוב האומדן:

שאין חישוב מספר הילדים בקבוצת הגיל ואבחנה בין יהודים לערבים מתוך קובץ הרשויות. מכיוון  .1

הנחה לקבוצת גיל זו באומדן החושב  ,שלושה חודשים עד שלוש שנים :נתונים זמינים לקבוצת הגיל

 שמספר הילדים מתפלג באופן אחיד בין השנתונים השונים.

 חישוב התפלגות הילדים בין הסדרי הטיפול השונים )באחוזים( מתוך סקר מסגרות טיפול לגיל הרך. .2

 .1-2תוך שילוב הממצאים שפורטו בסעיפים  ,בכל הסדר טיפול ,באלפים ,אמידת מספר הילדים  .3

שילוב נתוני אמת של מספר הילדים במסגרות :ילדים המטופלים במעונות ובמשפחתונים מוכרים  .4

 המוכרות לפי הקבצים המנהליים של משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד הרווחה.

, תוך שמירת 3שחושבו בסעיף  חישוב ההתפלגות )באחוזים( מחדש, על בסיס המספרים באלפים .5

ילדים, וחישוב  4 -ההתפלגות המקורית של הסדרים שאינם שוקיים ושל מטפלות המטפלות בפחות מ

מחדש עבור הסדרי טיפול שוקיים קבוצתיים )משפחתונים פרטיים, גנים ומעונות פרטיים, גנים ומעונות 

 בפיקוח עירייה/ משרד החינוך(.
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 .6עיל עבור מספר קבוצות גילהאומדן חושב באופן שפורט ל

: כאשר משנים את הנבחרת הגיל לקבוצת מאד רגיש פרטיות במסגרות הילדים מספר כי עולה מהבדיקות

.  הוחלט קבוצת הגיל בשלושה חודשים, מספר הילדים במסגרות הפרטיות גדל או קטן באופן ניכר

גיל העיקרית עבורה נועדו המעונות חודשים עד שלוש שנים, שכן זוהי קבוצת ה 3להשתמש בקבוצת הגיל 

  .יש להתייחס לנתונים בזהירות ,והמשפחתונים המוכרים.  ברצוננו לציין כי לאור רגישות המודל

 

 

 נתוני רקע

 20138 בשנת אלף 460 -כ על עמד 0-37 בגילאי הילדים מספר  . 

 משרד מסגרות בין מתפצלים חודשים ושמונה שנים שלוש עד חודשים ושמונה שנתיים בגילאי ילדים 

 בו בחודש תלוי זה בשנתון הפיצול.  החינוך משרד של חובה טרום-טרום גני לבין והתעשייה הכלכלה

 . 9אלף  170 -כ על עומד זה בשנתון הילדים מספר. הילד נולד

 הילדים באחוז שונים יישובים בין ניכרים הבדלים קיימים - המוכרות המסגרות של' הכיסוי' שיעורי 

 בשנתונים הילדים כ"סה מתוך והתעשייה הכלכלה משרד ידי על המוכרות במסגרות הנמצאים

 היהודים מהילדים 27.9%: אוכלוסייה מגזרי לפי הבדלים וניכרים'(, הכיסוי' שיעור) הרלוונטיים

 מהילדים 11.7% -ל בהשוואה הכלכלה משרד ידי על המוכרים ובמשפחתונים במעונות נמצאים

 הילדים באחוז שונים יישובים בין ניכרים הבדלים קיימים כי להניח ניתן מכך יוצא כפועל. 10הערבים

 .פרטיות במסגרות הנמצאים

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
חודשים עד שנתיים ושמונה  6חודשים עד שנתיים ושמונה חודשים;  3חודשים עד שלוש שנים;  6שנים;  3חודשים עד  3 

 .חודשים
7
 במעונות משתמשות האימהות מרבית כי לציין יש(.בכלל לא עד) חודשים 36 עד( האם של הלידה חופשת לאחר) חודשים 3 

 את מסיימת האם כאשר הילד גיל שזהו, חודשים 3 מגיל להתייחס החלטנו אך, ומעלה שנה חצי בגיל כשהילד ובמשפחתונים
-0 בגילאי הילדים מספר מופיע הרשויות בקובץ) ס"הלמ של מקומיות רשויות קובץ מתוך חושב הנתון. בתשלום הלידה חופשת

 .שנתונים 2.75 שהינו היחסי החלק נלקח, אחיד באופן מתפלג בשנתון הילדים שמספר ההנחה ותחת, שנתונים 5 כלומר, 4
8
 מתייחסים בנושא הדנים מהמסמכים חלק, מכך יוצא כפועל. 0-6 הגיל לקבוצת מתייחסים הרך בגיל דנים כאשר כי לציין ראוי 

, שנים 3 עד חודשים 3 בגילאי תמקדמ זה מסמך  .הילדים במספר הבדלים רבות פעמים המסביר דבר, יותר רחבה גיל לקבוצת
 . והתעשייה הכלכלה משרד ידי על המוכרים והמשפחתונים המעונות של היעד אוכלוסיית היא זו גיל קבוצת שכן

9
 בחודשים שנולדו ילדים – הילד נולד בו בחודש תלוי זה בשנתון הפיצול(. בכלל עד) חודשים 43 עד חודשים 32 בגילאים ילדים 

 מלאו טרם החינוך משרד לגני רשםילה יכולים, הלימודים שנת פתיחת במועד שנים 2.66-3 בגילאים והינם, דצמבר עד ספטמבר
 ינואר ילידי כאשר, 3 לגיל מעבר במעונות שוהים האזרחית השנה של הראשונים בחודשים שנולדו ילדים, לעומתם. שנים 3 להם

 טרום– טרום גני תחיללה אמורים הם בה, הלימודים שנת פתיחת במועדו המעון את מסיימים הם כאשר 3.66 בגיל הינם לדוגמא
 חובה טרום– טרום לגני עוברים מהילדים שחלק מכיוון. שנים 3- 2.66 הגיל קבוצת נכללה הקודם שבסעיף לב לשים יש. חובה
 עד חודשים 3 הגיל לקבוצת נתייחס ולכן, קיזוז יש, 3 גיל מעל בהיותם חובה טרום-טרום לגני עוברים ואחרים, 3 מגיל צעיר בגיל

 .ס"למ, חי לידות הוא הנתון מקור. השונים במדדים שנים 3
10
 .להלן 1 בלוח ראה 
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 מספר הילדים במסגרות פרטיות והתפלגות הילדים בין הסדרי הטיפול

 

 ממנו ועולים, השונים הטיפול הסדרי בין שלוש עד חודשים 3 בגילאי הילדים התפלגות את מציג 1 תרשים

 :הבאים הממצאים

 עד חודשים 3 בגילאי מהילדים 28% -כ המהווים, ילדים אלף 130 -כ, וכלכלה מחקר מנהל אומדן  פי על 

 פרטיים ובמעונות בגנים ילדים אלף 98 -כ מתוכם, פרטיות קבוצתיות במסגרות מטופלים, שנים שלוש

 .פרטיים במשפחתונים אלף 32 -וכ

 11ילדים 4 -מ בפחות שמטפלות פרטיות מטפלות ידי-על מטופלים ילדים אלף 22 -כ. 

 מתחנכים-מטופלים, שנים שלוש עד חודשים 3 בגילאי מהילדים 25% -כ המהווים,  ילדים אלף 113 -כ 

 . והתעשייה הכלכלה משרד ידי על המוכרים ובמשפחתונים במעונות

 קרובי או ההורים עם נמצאים, הרלוונטיים בשנתונים מהילדים 35%-כ שהם, ילדים אלף 160-כ 

 . משפחה

 אחרות קבוצתיות במסגרות ילדים אלף 35 -כ ישנם בנוסף. 

 

 

 שנים בין הסדרי הטיפול 3חודשים עד  3: התפלגות הילדים בגילאי 1תרשים 
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 .פרטי כמשפחתון הוגדרה יותר או ילדים בארבעה בביתה המטפלת פרטית מטפלת 

מעונות וגנים  
 פרטיים
21.3% 

 מטפלות פרטיות
4.7% 

מעונות  
ומשפחתונים  

 מוכרים  
24.6% 

הורים או קרובי  
 משפחה
34.7% 

מסגרות קבוצתיות  
 אחרות
7.7% 

 משפחתונים פרטיים
7.1% 
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מספר הילדים היהודים ומספר הילדים הערבים במסגרות פרטיות ובהסדרים 

 אחרים

 

 בין השוואה. לאום לפי השונים הטיפול הסדרי בין הילדים התפלגות את יםמציג 1 לוחו 2תרשים 

 טיפול בהסדרי בשימוש ניכרים הבדלים קיימים כי מעלה הערבית האוכלוסייה לבין היהודית האוכלוסייה

 :להלן כמפורט, פרטיות טיפול במסגרות הנמצאים הילדים ובשיעור

 היהודים מהילדים 32% -כ המהווים, יהודים ילדים אלף 116 -כ, וכלכלה מחקר מנהל אומדן  פי על 

 בגנים ילדים אלף 92 -כ מביניהם, פרטיות קבוצתיות במסגרות מטופלים, הרלוונטית הגיל בקבוצת

 .פרטיים במשפחתונים ילדים אלף 24 -וכ פרטיים ובמעונות

 תהרלוונטי הגיל בקבוצת הערבים מהילדים 16% -כ המהווים, ילדים אלף 15 -ל קרוב, הערבי במגזר ,

 במשפחתונים נמצאים( אלף 8.35) ממחציתם למעלה כאשר, פרטיות קבוצתיות במסגרות מטופלים

 .פרטיים

 הרלוונטית הגיל בקבוצת היהודים מהילדים 4.8% המהווים, ילדים אלף 18 -כ, היהודי במגזר ,

 .12ילדים 4 -מ בפחות שמטפלות פרטיות מטפלות ידי-על מטופלים

 מטפלות אצל המטופלים ילדים של היהודי במגזר שנמצא לזה דומה שיעור נמצא הערבי במגזר 

 .ילדים 4,000 -וכ הרלוונטית הגיל בקבוצת הערבים מהילדים 4.2%: פרטיות

 עד חודשים שלושה בגילאי היהודים מהילדים 28% -כ המהווים,  ילדים אלף 102 -כ, היהודי במגזר 

 . והתעשייה הכלכלה משרד ידי על המוכרים ובמשפחתונים במעונות מתחנכים-מטופלים, שנים שלוש

 שלוש עד חודשים שלושה בגילאי הערבים מהילדים 12% -כ שהם, ילדים אלף 11 -כ, הערבי במגזר 

 . והתעשייה הכלכלה משרד ידי על המוכרים ובמשפחתונים במעונות מטופלים,  שנים

 עם נמצאים, הרלוונטיים בשנתונים היהודים מהילדים 28%-כ שהם, ילדים אלף 101-כ, היהודי במגזר 

 . משפחה קרובי או ההורים

 אלף 58 -כ: משפחה קרובי או ההורים מטופלים ע"יה ילדים של יחסית גבוה שיעור נמצא הערבי במגזר 

מהאוכלוסייה  זה ניכר הבדל.  הרלוונטיים בשנתונים הערבים מהילדים 63% -כ המהווים ילדים

 האוכלוסייה של המסורתי ובאופייה עובדות שאינן ערביות אימהות של הגבוה בשיעור מוסבר היהודית

 .בהשוואה לאוכלוסייה היהודית הערבית

 אחרות קבוצתיות במסגרותמטופלים  ערבים ילדים 5,000 -וכ יהודים ילדים אלף 30 -כ ,בנוסף. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .לעיל 7 הערה ראה12
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הסדרים  
שאינם  
 שוקיים
27.5% 

משפחתונים 
 פרטיים
6.6% 

גנים 
ומעונות  
 פרטיים
25.0% 

 יהודים

הסדרים  
שאינם  
 שוקיים
63.0% 

משפחתונים 
 פרטיים
9.0% 

גנים 
ומעונות  
 פרטיים
6.5% 

 ערבים

 הסדרי הטיפולחודשים עד שלוש שנים בין  3: התפלגות הילדים בגילאי 2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסדרים 

 שוקיים

37.0%  

 מזה:

 הסדרים שוקיים

72.5% 

 מזה:
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 השונים הטיפול הסדרי בין  שנים שלוש עד חודשים שלושה בגילאי הילדים התפלגות: 1 לוח

 ערבים יהודים סה"כ ערבים יהודים סה"כ 

 באחוזים באלפים 

 100% 100% 100% 92.9 366.5 459.4 (1סה"כ

       שוקיים -לאהסדרים 

 30.3% 19.2% 21.5% 28.1 70.5 98.6 האם מטפלת בילד

טיפול ע"י משפחה והסדרים 

 32.7% 8.3% 13.2% 30.3 30.3 60.6 שאינם שוקיים אחרים

       (3הסדרים שוקיים

 4.2% 4.8% 4.7% 3.9 17.7 21.6 מטפלות

 9.0% 6.6% 7.1% 8.4 24.1 32.4 פרטייםמשפחתונים 

מעונות ומשפחתונים 

המוכרים על ידי משרד 

 11.7% 27.9% 24.6% 10.9 102.2 113.1 (2הכלכלה

 6.5% 25.0% 21.3% 6.0 91.7 97.7 גנים ומעונות פרטיים

גנים ומעונות בפיקוח  

 5.7% 8.2% 7.7% 5.3 30.1 35.3 עירייה/משרד החינוך

 מספר מופיע בקובץ. ס"הלמ של  רשויות בקובץ הילדים מספר מתוך חושב.  שנים 2.99 עד חודשים 3 בגילאי ילדים כ"סה( 1)

 נלקח השנתונים כל לאורך אחידה היא הילדים מספר שהתפלגות ההנחה תחת. שנתונים 5, כלומר 0-4.99 בגילאי הילדים

 בודקים כאשר. מעורבות ורשויות ערביות רשויות, יהודיות רשויות יש רשויות בקובץ. שנתונים 5 מתוך 2.75 היחסי החלק

 ברשויות 80% ו ערביות ברשויות הם מהילדים 20%-ש נמצא בלבד ויהודיות ערביות ברשויות ילדים בין הפרופורציה את

 .ערבי וללאום יהודי ללאום ילדים פרופורציה באותה הוספנו המעורבות הרשויות מסך ולכן, יהודיות

 .יום למעונות האגף של המנהליים מהקבצים נלקח המוכרים ובמשפחתונים במעונות הילדים מספר( 2)

 ילדים מספר של האמת נתוני שולבו, השני בשלב כאשר, 2013 טיפול הסדרי סקר מתוך חושבה הטיפול מסגרות התפלגות( 3)

. ומטפלות שוקיים שאינם הסדרים, בילד מטפלת האם בהם הסדרים עבור נשמרה המקורית ההתפלגות. המוכרות במסגרות

 .האמת לנתוני ביחס שוקללה טיפול הסדרי סקר של ההתפלגות השוקיים ההסדרים שאר כל עבור

 ובמשפחתונים במעונות הילדים קובץ; ס"למ, 2013 רשויות קובץ; 2013, המחקר מנהל, טיפול הסדרי סקר: הנתונים מקורות

 ובמשפחתונים במעונות רווחה ילדי; והתעשייה הכלכלה משרד, ומשפחתונים יום למעונות האגף, 2013/14 ל"שנה המוכרים

 .הרווחה משרד, 2013/14 ל"שנה, המוכרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


