
עם  ,תכנית סיוע זמנית למימון שירותי שמרטפות לראשות משפחות חד הוריות

 בתקופת המעבר במשבר הקורונה חזרתן למעגל העבודה

המטופלות  1יישום תכנית סיוע חירום לראשות משפחות חד הוריותבמסגרת נייר זה נציג את הצורך הדחוף ל

ינות לשוב למעגל יפוטרו בעקבות משבר הקורונה ומעונאו  ששהו בחל"ת ,בילדים קטנים ובעלות הכנסה נמוכה

 .העבודה

 הצגת הבעיה

כידוע, בימים אלו מצוי המשק במשבר תעסוקתי, כאשר מאות אלפי שכירים מצויים בחל"ת, ובכללם משפחות 

  חד הוריות רבות.

ראשות משפחות חד הוריות המטופלות בילדים קטנים, נמצאות במצוקה,  לפעילות,עם חזרתו של המשק 

כאשר מחד ברצונן לשוב לעבודה, ומאידך מסגרות הלימוד טרם פועלות באופן סדיר וכך ליציאה 

לרבות מהן אין תמיכה משפחתית אשר היתה עשויה לסייע להן, בין היתר מחמת נסיבותיו  לעבודה יש עלויות.

תי שמרטפות מחמת הכנסתן הנמוכה. . כמו כן, ככלל, אין באפשרותן של אותן נשים להעסיק שירושל המשבר

יותר מכך, העסקת שירותי שמרטפות הופכת את החזרה לעבודה לבלתי כדאית למול החלופה של קבלת דמי 

   אבטלה.

לדים פועלות בצורה מפני שמסגרות הי מצב זה, בו לנשים אין אפשרות ריאלית לחזור לעבודה במשרה מלאה

חלקית, מאריך את תקופת הזמן בו נשים אלה ישהו בחל"ת, וכפועל יוצא מכך מגדיל את הסיכויים לפיטוריהן 

 ולאי השתלבותן בעתיד במעגל העבודה.

 

 הפתרון המוצע

אנו מציעים ליישם על מנת לעודד ולאפשר לנשים אלו לחזור לעבודתן בהיקף עבודה מלא עד כמה שניתן, 

ת סיוע זמנית שתממן שירותי שמרטפות עבור נשים אלו, כל עוד מערכת החינוך לא שבה תכני

  כולל צהרונים. ,לתפקוד סדיר ומלא

תכנית 'סל גמיש', ואף ניתן  לעידוד התעסוקה של זרוע העבודה, ניתן ליישם את התכנית על בסיס תכנית קיימת

לבחון ניוד תקציב קיים שיועד למימון קייטנות פסח וצהרונים למשפחות חד הוריות בעלות מאפיינים זהים, תקציב 

תכנית זו תאפשר לנשים לחזור לעבודה באופן מלא, ותקטין באופן כאמור,  שלא מומש עקב המשבר.

 עבודה לאורך זמן.משמעותי את הסיכוי של נשים אלו להיפלט ממעגל ה

במקום לשלם דמי אבטלה או בהמשך  -מימון זה הוא פתרון זמני ופשוט שיחסוך למדינה אלפי שקלים 

     קצבאות קיום במשך חודשים. 

  

 

 

רן ידידות טורונטו פועלת להעצמת אוכלוסיות מהפריפריה החברתית בישראל. הקרן מזהה פערים ברשת הביטחון ק

ים ואפקטיביים למתן מענה מתאים. תחומי החברתית שמעניקה המדינה, מהווה חממה לפיתוח מודלים חדשניים, מקצועי

  .העניין של הקרן הם: ילדים ונוער במצבי סיכון, מוגנות, קידום רווחה רגשית, השכלה ותעסוקה ומשפחות חד הוריות

 
מהמשפחות החד הוריות עומדת אישה. אך הצעה זו    90%אנו כותבים בלשון נקבה מאחר שבראש   - " הורים עצמאיים" הינה  לשון החוק 1

 .כוללת גם אבות חד הוריים

7.5.2020 

 

על  דיתיירותים החברתיים להכריז מיאנו קוראים  למשרד האוצר ולמשרד העבודה, הרווחה והש

תכנית סיוע זמנית שתאפשר לראשות משפחה חד הוריות להשתלב בעבודה במשרה מלאה 

 ולהתקיים בכבוד


