
 

 

 

 "נתיבים לתעסוקה"

 הוריות בהשתלבות במעגל התעסוקה-חד לאימהותסיוע 
 

 רקע

מכלל המשפחות  11%-בשנים האחרונות חל גידול במספרן של המשפחות החד הוריות והן מהוות כיום כ

נשים המגדלות לבד את ילדיהן ניצבות מהמשפחות החד הוריות, עומדת אישה.  95%בישראל. בראש 

 הןלכן באופן חריף יותר בפני קשיי השילוב בין עבודה ומשפחה בהעדר מבוגר נוסף במשק הבית, ו

השתלבות מוצלחת של אימהות חד הוריות . תעסוקהמוגבלות יותר ביכולת להשתלב באופן מלא בשוק ה

במעגל התעסוקה, יכולה לשפר משמעותית את יכולתה של האישה להיחלץ / לא להגיע למעגל העוני 

  קצבאות הרווחה.בולנתק את התלות 
 

 הבעיה/מלכוד

שיאפשר סיוע ובהמשך לקבל עבורו דירוג  משרד הכלכלה,על מנת להכניס את הילד למעון המוכר על ידי 

 בתשלומי המעון. ועמידה, יש צורך להוכיח כושר השתכרות בשכר הלימוד
 

 מאידך, אך כאשר הכניסה למעון מותנית בהיותה אם עובדת מחד נמצאת במלכודהורית -בפועל, אם חד

על אף קיומו של דירוג  .מסגרת ראויה ומסובסדתלמצוא השתלבותה במעגל התעסוקה מותנית ביכולתה 

האישה  דירוגלקבלת הבשלושת החודשים עד מאחר ו, )הנחה במימון המעון יום לאם עובדת( התמ"ת

 ., אינו מוסרחסם ביציאתה של האישה לעבודההצריכה להוציא מכספה את מלוא התשלום עבור המעון, 
 

 המענה הניתן ע"י ידידות טורונטו

י עמותת ידידות טורונטו כמענה עבור "הינה תכנית ייחודית בפריסה ארצית, שהוקמה ע נתיבים לתעסוקה

, הרוצות להשתלב במעגל יםשעם ילד אחד לפחות מתחת לגיל שנתיים ותשעה חודהוריות -מהות חדיא

 .חסם תעסוקתי תשלום שכר הלימוד למעון מהווה עבורן, אך תעסוקהה
 

י "התכנית מציעה השתתפות בתשלום שכר הלימוד במעונות יום ואפשרות לסיוע בהעצמה תעסוקתית ע

, להיות עצמאיות ולהתפרנס בכבוד תעסוקהאפשר לאימהות אלו לחזור למעגל המסיוע זה  .ייעוץ והכוון

 ובו בזמן לאפשר לילדיהן סביבה חינוכית ובטוחה.
 

 לתעסוקה" עד כהתרומת "נתיבים 

נשים התקבלו  900-בקשות לתכנית נתיבים לתעסוקה, כ 1,500-, הוגשו כ2017ועד  2007החל משנת 

 למעונות. ניתן סיוע בתשלום שכר לימוד ילדים  1,400-כעבור ו לתוכנית,

 88% .מהנשים שלקחו חלק בתוכנית, השתלבו במעגל העבודה 

 62% חודשים  4עובדות לפחות  -יציבות תעסוקתית  מהנשים שלקחו חלק בתוכנית, שומרות על

 באותו מקום עבודה.
 

SROI 

  ש"ח. 34,764מעל ב, ניתן להביא לחיסכון שנתי בקצבאות ש"ח 7,212בהשקעה חד פעמית של 

 .האישה מחזירה את ההשקעה בה לאחר פחות משלושה חודשי עבודה 

  600%ההחזר על ההשקעה בתוכנית נתיבים למדינה הוא  

 חודשים X [ 12הבטחת הכנסה 2,897 + מע"מ ש"ח 680]

 ש"ח 7,212השקעה חד פעמית באישה: 
600% =  

הוריות -אנו קוראים למשרד הכלכלה ומשרד הרווחה לגבש פתרונות ייחודיים שיאפשרו לאימהות חד

לצאת / לחזור למעגל העבודה בתום חופשת הלידה ואף יסייעו להן להשתלב בצורה איכותית בשוק 

 העבודה.

 


