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 לכבוד:

 רותם-עינת קליש

 ראש עיריית חיפה

 שלום רב, 

 יה הערבית בחיפהיהנדון: הקצאה ובינוי של מעונות יום לאוכלוס

אני מתכבדת לפנות אלייך בעניין הקצאת מבנים בבעלות עירונית לטובת הפעלת מעונות יום מפוקחים 

מעונות בעלי סמל מעון, בפיקוח  34פועלים בחיפה בעיר חיפה. כיום ( 3-0 )גילאיומסובסדים לגיל הרך 

ה היהודית. יילאוכלוס סבסוד משרד הרווחה, כולם מופעלים בהתאמה לשונית ותרבותיתבומשרד החינוך 

תושבי העיר הערבים נאלצים לפנות למעונות יום שאינם מותאמים לשפתם ותרבותם, או להסתפק 

 בשירותיהם היקרים והבלתי מפוקחים למעשה של מעונות יום פרטיים. מצב זה פוגע בזכות לשוויון, לכבוד

 :פי שיפורט להלןועומד בניגוד לחובת העירייה להקצות תקציבים ומשאבים בשוויון, כ ,ולחינוך

שכר הלימוד , מפוקחים על ידי המשרדסמל מעון בעלי ו מוכרים הלי משרד הרווחה, מעונות יוםועל פי נ .1

סמל בקשה ל, אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים בעניין 5)ראו נוהל מס'  בהם מסובסד עבור ההורים

מתן סמל בהתאם לנוהל הכרה ול(. תנאי מקדמי להנוהללהלן:  22.8.2021מיום  להפעלת מסגרת לגיל הרך

וקיבל אישורי קבוע בנוהל לאחר שהמבנה הותאם ואושר על פי מפרט ה ,היא פעילות המעון במבנה קבוע

לפעילותו.  קבועאם אין בנמצא מבנה  אין אפשרות לקבל סמל מעון. לפיכך, אדריכל, בודק בטיחות מורשה

כי הפעלה של מסגרת חינוכית לפעוטות דורשת השקעה כלכלית  גם אלמלא דרש זאת הנוהל, הדעת נותנת

 לא יוכלו להסתמך על שירותיה.שאחרת הורים  –בהתאמת מבנה קיים, והפעלתו ביציבות, במיקום קבוע 

פועלים במבנים עשרים ושמונה מתוכם  , לפחותבעלי סמלמוכרים ומעונות יום  34בעיר חיפה קיימים כיום  .2

 חלקה היחסי שללבחוסר הלימה מוחלט  .ממשלתיתבמבנים בבעלות  או שהוקצו על ידי העירייה

מעון הפעלת לשישמש העירייה אינה מקצה אפילו מבנה אחד נכון להיום,  –יה הערבית בחיפה יהאוכלוס

, וזאת חרף הצורך הגדול והדרישה הציבורית בעיר ה הערביתיאוכלוסיעבור ה יום מוכר ומסובסד

 18%-כ 3-0 פעוטות בגילאי, ומקרב חיפה היא ערביתמאוכלוסיית העיר  11.5%-למעלה מ :לשירותים אלה

 הם ערבים.

יוצרת מצב של  מחסור במעונות יה היהודית בלבד יהקצאת מבנים למעונות יום עבור האוכלוס  .3

הגבוהה  ה הערבית בכלל, ופוגעת בפרט  במשפחות שאין ביכולתן לעמוד בעלותילאוכלוסיהמתאימים 

 .המעונות המוכריםוזקוקות לשירות המפוקח והמסובסד של  ם,שכר הלימוד במעונות הפרטיימאוד של 

נתונים שנמסרו במענה משרד הרווחה לבקשת חופש מידע בדבר בינוי מעונות יום חדשים ברשויות מה .4

בשנים  תוקצבובקשות לתקצוב בינוי מעונות יום  10כי , עולה 30.11.2020 מקומיות מעורבות מיום

https://www.gov.il/BlobFolder/service/application-for-recognition-as-a-day-care-center/he/daycare_recognition-request-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/application-for-recognition-as-a-day-care-center/he/daycare_recognition-request-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/application-for-recognition-as-a-day-care-center/he/daycare_recognition-request-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/application-for-recognition-as-a-day-care-center/he/daycare_recognition-request-procedure.pdf
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האחרונות, כאשר ארבעה מהמעונות החדשים כבר הוכרו וקיבלו סמל מעון, אך אף אחד מהמבנים 

 ה הערבית. ידשים לא הוקצה לטובת מעון שישרת את האוכלוסיהח

לצורך תכנון  ייעודי יתר על כן, למיטב הידיעה העירייה לא פנתה למשרד הרווחה בבקשה לקבלת תקציב .5

ה הערבית, וזאת אף על פי שמשרד הרווחה מקצה תקציבי תכנון ופיתוח יובינוי מעונות יום לאוכלוסי

שרד הרווחה בעניין חוזר מנכ''ל מראו  –מתקציב הבינוי הארצי למעונות יום  %25יה זו )ילאוכלוס םייעודיי

 (. 2020תכנון בינוי והרחבה של מעונות יום לשנת 

הנות משירותיהם המסובסדים והמפוקחים ישיעור הפעוטות הערבים והמשפחות הערביות אשר זוכים ל .6

, 3-0 נמוך משמעותית מחלקם של פעוטות אלה מכלל הפעוטות בגילאי ואשל מעונות בעלי סמל מעון ה

יום אשר הופכים את הצורך במעונות  –יה הערבית יוזאת על אף שיעורי העוני הגבוהים בקרב האוכלוס

: מריה רבינוביץ, מסגרות לילדים בגיל הרך, מכון המידע מסובסדים לאקוטי במיוחד )לפירוט נוסף ראו

 (. 31.7.2019הרווחה מיום לשר פניית האגודה לזכויות האזרח  (;14.7.2019) 19-25 והמחקר של הכנסת, עמ'

ולאפשר הפעלתם של  ,יה הערביתילפיכך, מן הראוי היה לנקוט מדיניות של העדפה מתקנת כלפי האוכלוס .7

מעונות יום מתאימים לצרכיה, שפתה ותרבותה.  בפועל ההיפך הוא הנכון: לא זו בלבד שלא ננקטת העדפה 

ה זו לרעה יייה מוסיפה להפלות אוכלוסימתקנת לטובת המשפחות הערביות בחיפה, אלא שבפועל, העיר

 ה הערבית בעיר. יואינה מקצה מבנים למעונות יום עבורה אפילו בהתאמה יחסית לחלקה של האוכלוסי

פוגע בזכויות היסוד של הורים ופעוטות ת ערביים עדר המוחלט של מסגרות מפוקחות עבור פעוטויהה .8

ם ממשלתיים כמו גם משאבי הרשות המקומית. נית של משאבים ותקציביוערבים לשוויון ולהקצאה שווי

בעלת  ,נלווית בענייננו פגיעה מוחשית ה המופליתילפגיעה בערך השוויון ובכבוד האדם של האוכלוסי

עדר נגישות למעונות יום מוכרים ומסובסדים מטיל הוצאות יהשלכות מעשיות והשפעות ארוכות טווח. ה

ים לפנות למעונות פרטיים ויקרים, ובמקביל מהווה הנאלצ ,םינוספות ומכבידות על משקי הבית הערבי

פעולות המדינה  המדינהמבקר )ראו למשל:  ואימהות בפרט, בשוק העבודה ,חסם להשתלבות הורים

המכון הישראלי  (;2016ג )66 דו''ח שנתי ,ובה של האוכלוסיה הערבית בשוק התעסוקהלעידוד שיל

 (; 2021)יולי  114-118 עמ' תכנית אב לקידום התעסוקה בחברה הערבית 161לדמוקרטיה, מחקרי מדיניות 

 .(2016יולי  ,32-33 עמ' מרכז המחקר של הכנסת, ,תעסוקה בקרב נשים ערביותשלי מזרחי סימון 

כן נפגעת זכותם של פעוטות ערבים לחינוך שוויוני ואיכותי, בשנות החיים הראשונות והקריטיות  .9

ים מאלו להתפתחותם. ההכרח לפנות למסגרות פרטיות אף חושף את הפעוטות עצמם לתנאי טיפול פחות

 ת הצוותוהכשרבהקשר זה נציין כי העברת האחריות לפיקוח על התנאים הפיזיים, . שבמעונות המפוקחים

 צפויה לשפר את הפיקוח ואת איכות הטיפול ,2022 מידיו של משרד הרווחה למשרד החינוך בחודש ינואר

לכל אלה השפעה ארוכת טווח על התפתחותם של במעונות בעלי סמל. הניתנים  והליווי ההתפתחותי

לכך על הרווחה  יה הערבית והיהודית, ובהמשךיפעוטות, על הפערים החברתיים והכלכליים בין האוכלוס

 (.275בעמ' , 2חלק )ועדת אלאלוף(,  הוועדה למלחמה בעוני בישראלבדו''ח משל ל )ראו בקרב הקהילה כולה

 מפורט להלן:תיקון המצב המפלה כל על עיריית חיפה לנקוט צעדים מיידים ,לנוכח האמור

עבור  ניהול מעונות יום מסובסדים ומפוקחיםטובת ללפחות מבנים  שלושההקצאה של  .א

על המבנים להיבחר תוך התחשבות  ה הערבית כבר החל משנה''ל הקרובה.יהאוכלוסי

על ההקצאה להיעשות ו ה הערבית בעיר,יבמיקומים הרלוונטיים עבור ריכוזי האוכלוסי

 כך שתתאפשר הגשת בקשה לקבלת סמל מעון. ארוך,ולטווח  במישרין

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_1233e09676c24e93abec95978c0f7b00.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/42f21169-c208-4524-9c7c-6b8b0f70400c/101-arb-emp.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/42f21169-c208-4524-9c7c-6b8b0f70400c/101-arb-emp.pdf
https://www.idi.org.il/media/16667/an-employment-promotion-plan-for-arab-society.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e82f9dab-07aa-e511-80d6-00155d0204d4/2_e82f9dab-07aa-e511-80d6-00155d0204d4_11_10030.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf
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למשרד הרווחה בהתאם לנהליו, בבקשה להקצאת  נותפבאפשרות ל לדוןעל מועצת העירייה  .ב

יה ילטובת האוכלוס נוסף מפוקח ומסובסד מעוןמבנה לתקציבים לשם תכנון והקמה של 

 .הערבית בעיר

 בהקדם. בציון המועדים לכך, את הצעדים שבדעת העירייה לנקוט לתיקון המצב פירוטנבקש לקבל 

 בכבוד רב ובברכה, 

 

 רעות שאער, עו''ד

 מנהלת פניות הציבור

 העתקים:

 מנכ''ל עיריית חיפהאהוד שגב 

 ות יום ומשפחתונים, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתייםמנהל אגף מעונ אמיר מדינה

 לגיל הרך במשרד החינוךסגנית  יו"ר המועצה   סימה חדד


