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 3.5.2020סימוכין: מכתבנו מיום 

לילדים צעירים, אשר מאות אלפי הורים בדרישה למתן מענה ל פעם נוספת אנו פונים אליכם

 לעבוד בעת שמסגרות החינוךנדרשים להמשיך אבסורדי, בו הם למצב בימים אלה שוב נקלעו 

וילדיהם שוהים בבית  או פועלות בהוראה מרחוק, סגורות –בתי ספר יסודיים וגני ילדים  –

 ללא השגחה, הכל כפי שנבהיר להלן:

הבריאות לסגר השני, אשר עתיד  בימים האחרונים אישרה הממשלה את המתווה של משרד .1

 לכל הפחות.  ,11.10.2020, וימשך עד ליום 18.9.2020להתחיל ביום שישי, 

, אולם ובאופן מסוימות עם הגבלות ,המגזר הפרטי והציבורי ימשיכו לפעוללפי המתווה  .2

 תיסגר מערכת החינוך, כולל החינוך לגיל הרך.אבסורדי 

בוד ולפרנס את משפחותיהם ובה בעת הם נדרשים מכאן, הורים אלה מחויבים להמשיך לע .3

נסות למצוא פתרון חלופי יקר, פיראטי ובלתי ל או, בלית ברירה,לשהות בבית עם ילדיהם, 

 תוך חריגה מתקנות החירום והנחיות משרד הבריאות. ,מפוקח

ומציבה  והמשפחות החיות בעונים היחידני הורים, ובפרט את ההמדינה מפקירה את ההורים .4

דווקא בימים קשים אלה, בהם עבודה הפכה למצרך נדיר ואחוזי בפני שוקת שבורה,  אותם

גם משפחות שנעזרות ברגיל בתמיכת קרובי משפחה, האבטלה גבוהים וממשיכים לעלות. 

, לאור הדרישה לריחוק חברתי ושמירה על בסבים ובסבתותהורים אינם יכולים להיעזר 

וסידור שמירה על הילדים יעלה להורים לא מעט כסף,  שנמצאים בקבוצת סיכון המבוגרים

 ולעיתים סכומים הגבוהים מהמשכורת היומית שיקבלו אותם הורים.

לפיהן שונתה מתכונת הלימודים במוסדות החינוך למתכונת  הממשלה החלטותיתירה מזאת,  .5

ודה מאפשרות המשך עב ,לפיהן יוטל סגר של הוראה מרחוק, וכן ההחלטות ותקנות החירום

מפני פיטורין או הפליה לרעה של הורים  הגנה ותמספק כבשגרה  במגזר הפרטי בשעה שהן אינן

במסגרת מקמות העבודה. ההורים, ולצערנו בעיקר האימהות שהן המטפלות העיקריות בילדים 

על פי לטוב ליבם של המעסיקים. ות וכפופים לגמישותם וכפופיהיו  צעירים ברוב משקי הבית,

לשהות בחל"ת ביוזמתם ולקבל דמי אבטלה עבור  אינם זכאיםעובדים טי הקיים, המצב המשפ

אינם וכן  ימים שבהם נאלצו להשגיח על ילדים צעירים שאינם מבקרים במסגרות החינוכיות,

  ימי חופשה בכלל.צבורים בהנחה שלזכותם   מהמעסיק, ימי חופשה או מחלהלדרוש  זכאים
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לאור על אף דרישת המעסיק כן, עובד אשר יתבקש להתייצב בעבודה ויסרב לעשות זאת -כמו .6

כמי שהתפטר ותיפגע זכותו לפיצויי פיטורים  יראהיהנסיבות הנוכחיות וסגירת מערכת החינוך, 

 פן מידי.ולדמי אבטלה באו

ויות אימהות כפי שציינו בפנייתנו שבסימוכין, בחוק קבועים הסדרים המאפשרים הגנה על זכ  .7

והורים מפני פגיעה הנובעת ישירות מההורות, ולמנוע הפליה מובנית נגד הורים בשוק 

 התעסוקה וכי הרציונל של דרישותינו במקרה זה הוא זהה.

האמור לעיל, נדרשת התערבותו המיידית של משרד העבודה להגנה על הורים בתקופה כל לאור  .8

ים יחידנים רהורים עובדים ועל אימהות והוהגנה על כפי שכבר צוין במכתבנו שבסימוכין, זו. 

נדרשת לשם מניעת התרחבות העוני בחברה, ופגיעה נוספת באימהות עובדות בכלל,  בפרט,

ובפרט בנשים מוחלשות, אשר ממילא אינן זוכות להזדמנויות תעסוקה רבות והשתתפותן בשוק 

 העבודה נפגעה בצורה קשה במהלך המשבר. 

חד אמהות , ובפרט אמהות לילדים צעירים בכללות צפויות להיות ית העיקרהנפגעו ,במצב זה .9

 לראות במצב הנוכחי כיוצר אפליה מובהקת בשוק התעסוקה על רקע הורות. . ניתן אףהוריות

, הן מבחינת היקף בשוק העבודה שנמצאת במצב של חיסרון מובנה הבאוכלוסיר מדוב ממילא

נשי שלי סימון, )הנלווה לאותן משרות מבחינת גובה התגמול  ןוסוג המשרות הזמינות לה וה

 (. 31.5.2015, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בישראל: סוגיות מרכזיות

מדובר גם באוכלוסיה שמעמדה בשוק התעסוקה הושפע בצורה הקשה ביותר ממשבר הקורונה,  .10

בקרב כלל המועסקים שים של נלמרות שחלקן  ושיעורי האבטלה בקרבה עלו בשיעור גבוה יותר.

, 2020שהוגשו בין החודשים מרץ למאי מהתביעות לדמי אבטלה  56%, 50%-במשק נמוך מ

 נשים. הוגשו על ידי 

 הנפגעות העיקריות של המשבר בשוק התעסוקה, גם משום שהן מיוצגות ביתר נשים הן .11

 בשכר נמוך וללא קביעות במקום העבודה. בממוצע, נשים במשרות ובתפקידים זוטרים יותר,

 משתכרות פחות ומתקשות לצבור ותק כתוצאה מיציאה לחופשות לידה. כל אלה מגדילים

זה עלול לפגוע בהתקדמותן של  מצבאת סיכוייהן לאבד את עבודתן או לצאת לחל"ת.  ממילא

טיח שעבור עובדים רבים ככל תעסוקה ובשכר בישראל. על קובעי המדיניות להבוק הנשים בש

  האפשר תהיה זו תקופת אבטלה זמנית בלבד ושהם לא ייפלטו ממעגל העבודה.

הן מפרנסות שניות. על כן, בזמן סגירת בתי הספר והגנים אימהות משקי הבית  רובבקרב  .12

עסוקה של הנשים כדי לטפל הפתרון ההגיוני מבחינת משפחות רבות היה להקריב את הת

ממגישי התביעות לדמי אבטלה היו  46%-כבר עולה בבירור מנתוני האבטלה. , והדבילדים

מהם היה בבית ילד מתחת לגיל  18%-, ול18ממשקי בית שבהם לפחות ילד אחד מתחת לגיל 

שבר )המקור לנתונים: ליאורה בוורס, משנתיים. אימהות יחידניות נפגעו במיוחד ממצב זה. 

 (. 16.6.2020, טאוב, מרכז ודההקורונה והשפעתו על נשים בשוק העב

לילדי הורים  שיבטיחו מתן השגחה נאותה ופתרונות ראוייםדרשים פתרונות נכל האמור, נוכח ל .13

עובדים, שאינם יכולים להשאר בגפם בכל עת שבה מושבתת מערכת החינוך או בימים שבהם 

לחלופין נדרש להעניק להורים אלה הגנה מפני פיטורין או מפני  מתקיימים לימודים מרחוק.



 
 

בשל להעדר מהעבודה באופן חלקי או מלא, צורך פגיעה בזכויותיהם במקום העבודה בשל ה

 ההכרח להשגיח על ילדים צעירים.

 מכאן נבקש: .14

 שתכליתו, 2006-לפעול בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .14.1

אין לפטר עובד במצב שבו נבצר ממנו להגיע  כי וקובע חירום במצביים /העובדות על להגן

לעבודה בשל הוראות לפי חוק ההתגוננות האזרחית, בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף 

או בשעת התקפה, או כאשר על העובד להשגיח על ילדו עקב הפסקת פעילות מוסדות 

ינה מוגדרת לשעת חירום הנוכחית א התקופה אמנם החינוך מחמת הוראות כאמור.

לצורך החלת החוק הנ"ל, אך אנו רואות את משרד העבודה כמי שחייב לאפשר הגנה 

 . הזהה והתכלית הדומות הנסיבותדומה לעובדות/ים, במיוחד לאור 

 כמי אבטלה דמי לקבל שהעסקתם הסתיימה"ל הנים /לעובדות לאפשר .14.2

 "ת.בחלים /ששוהות

 כהתפטרות( בתקופת המשבר 14)עד גיל  בילדים טיפולשם ל בהתפטרות להכיר .14.3

 ללא אבטלה ולדמי לפיצויי פיטורין זכאות לצורך מוצדקת )התפטרות בדין מפוטר(

 .יום 90 של המתנה תקופת

מעסיקים לאפשר להורים עבודה )חלקית או מלאה( מהבית בעבודות  להנחות .14.4

 לבית. כאשר נדרשת עבודה מחוץשמאפשרות זאת, וגמישות בשעות העבודה 

, ולמנוע אפלייתם הנ"להעובדות והעובדים לנקוט כל פעולה נוספת למען הגנה על  .14.5

 .שלא כדין

אנו סמוכים ובטוחים שמשרד העבודה והגורמים הרלוונטיים יכולים למצוא פתרונות יעילים  .15

 וגמישים אשר יבטיחו לא רק הנעת הכלכלה, אלא גם שמירה על כוח האדם שמניע את הכלכלה. 

נשמח לקחת חלק בחשיבה ובגיבוש פתרונות מאוזנים שיטיבו עם העובדים מבלי לפגוע שכמובן  .16

 באופן עודף באינטרס המעסיקים. 

לנוכח חשיבות הנושא והצורך במתן מענה מידי למאות אלפי משפחות, נודה לקבלת מענה  .17

על אף  מחודש מאי, ולא זכה לכל מענה שבסימוכין)נזכיר כי מכתבנו  בהקדם האפשרי

 (. התזכורות ששלחנו

 בברכה,

  סויטאת-עו"ד מהא שחאדה רעות שאער, מנהלת פניות הציבור

 מעכי, משפטניות למען צדק חברתי-איתך בישראל האגודה לזכויות האזרח

 העתק:
 מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי


