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 עם החזרה לפעילות המשק עובדים הוריםזכויות הגנה על  הנדון:

נקלעו בימים אלה אשר  שהם הורים לילדים צעירים, עובדות ועובדיםבשמם של אנו פונים 

חזרו למתכונת  טרםנדרשים לשוב לעבודתם הסדירה, בעת שמסגרות החינוך בו הם למצב בלתי 

 . רגילה

מהות ינדרשת לשם מניעת התרחבות העוני בחברה, ופגיעה נוספת בא הגנה על עובדים אלה

עובדות בכלל, ובפרט בנשים מוחלשות, אשר ממילא אינן זוכות להזדמנויות תעסוקה רבות 

תלויים עובדות ועובדים אלה  נפגעה בצורה קשה במהלך המשבר.והשתתפותן בשוק העבודה 

כרגע אך ורק ברצונו הטוב של המעסיק להאריך את תקופת החל''ת או לאפשר העדרויות, 

. על כן, נדרשת התערבות ולחלופין להתיר גמישות מסוימת במתכונות ושעות העבודה של הורים

 כפי שיפורט להלן: המשרד בדחיפות,

הורים רבים הוצאו לחל''ת או נאלצו לעבוד מהבית, פעילות במרבית ענפי המשק בשל השבתת ה .1

להתמודד עם הפסקת פעילות להשגיח על ילדיהם הצעירים במקביל, ו הםכך שהתאפשר ל

  ומעונות היום.מערכת החינוך, הגנים 

נעשו שינויים בתקנות לשעת חירום שהגבילו הגעת עובדים למקומות עבודה לאחר חג הפסח  .2

, נדרשו מלאה חזרת מקומות העבודה לפעילותוה במשקעם ההקלות  .רבים ופתיחה של עסקים

 מלאה. ההורים רבים על ידי המעסיקים לשוב לעבוד במתכונת רגילה ובמשר

לפעול למעט החינוך המיוחד שחזר  עד כה,חרף האמור, מסגרות החינוך טרם חזרו לפעילות  .3

לחזור החינוך  מסגרות -ות צפוילפי שעה,  ד החינוך,על פי פרסומי משר. ביותר באופן חלקי

 לפעול כלהלן:

 צפויים לחזור לפעילות נדחתה לפי שעה. הגנים  6-3 גני הילדים לילדים בגילאיחזרתם של   .3.1

)ראשון עד  כך שכל ילד יבקר בגני הילדים במחצית השבוע , 10.5.2020ככל הנראה ביום 

לחזור  , לפי שעה יוכלולא   3-0 היום לילדים בגילאי. מעונות שלישי או רביעי עד חמישי(

 כרגע טרם התברר מתי ישובו העמותות המפעילות את המעונות לפעילות.  .לפעילות 

. נכון להיום, ג' בלבד-לפעילות מלאה, עבור ילדים בכתות א' וחזריבתי הספר היסודיים  .3.2

 . הוראה זו מיושמת רק בחלק מהרשויות המקומיות 3.5.2020
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ילדים המוגדרים בקבוצת סיכון, או הגרים עם בן משפחה המצוי בקבוצת סיכון עם זאת,  .3.3

את וידביקו יתבקשו שלא להגיע לבתי הספר מחשש שיהפכו ל"נשאים שקטים" של הנגיף 

 בני משפחתם. 

בנוסף, הלימודים לא יחזרו למתכונת רגילה בערים ובאזורים מסוימים המצויים תחת  .3.4

 –ד' ואילך  –. ילדים בכתות גבוהות יותר הדבקה גבוהים במיוחדסגר, ושבהם אחוזי ה

לא תמיד  10-9 נזכיר כי גם ילדים בגילאיכבר כאן אינם חוזרים בינתיים ללימודים. 

 שאר לבדם יום שלם. ילה יכולים

לפעילות חלקית ביותר, לרב בהיקף של  21.4.2020שבו ביום , תלמידי החינוך המיוחד .3.5

שעות בודדות ביום. יתר על כן, רבים מהתלמידים אינם יכולים לשוב וללמוד במוסדות 

 בשל העבדה ששירותי ההסעות להם הם זכאים לא שבו לפעול.  -החינוך המיוחד כלל 

ם ולשהיה בצהרונים לא יוכלו הורים רבים שילדיהם עדיין לא חזרו למסגרות הלימודימכאן,  .4

להגיע לעבודה  בסירובין  –בחירה בלתי אפשרית לחזור לעבודה במתכונת רגילה, ועומדים בפני 

, לבין וזכויות  כגון פ"פ ודמי אבטלה אבדן מקום עבודתםרות וטהתפאו ו/לדרישת המעסיק 

  .המתאימוהשגחה השארת ילדים צעירים ללא מסגרת 

 נוכחיעדר תמיכה ועזר מסבים וסבתות שנמצאים בקבוצת הסיכון, לקושי זה מתגבר לאור ה .5

ההנחיות, שתקפות עדיין, להימנע ממגע וקשר איתם על מנת לשמור עליהם ולמנוע את 

 הידבקותם שיכולה להיות מסכנת חיים.

, ובפרט נשים נשים אמהות לילדים צעירים בכללות צפויות להיות יהנפגעות העיקרבמצב זה  .6

ואף ניתן לראות במצב הנוכחי כיוצר אפליה מובהקת בשוק התעסוקה על רקע  חד הוריות

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

שלי סימון, )הנלווה לאותן משרות מבחינת גובה התגמול  ןהיקף וסוג המשרות הזמינות לה וה

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

, נשים הן ממילא ההנפגעות 1.5.2020בנוסף, על פי נתוני שירות התעסוקה שפורסמו ביום  .7

מספר הנשים שהוצאו לחופשה  העיקריות ממשבר האבטלה שגררה מגיפת הקורונה בישראל :

ממספר הגברים שאיבדו את  28%-ללא תשלום או פוטרו מתחילת משבר הקרונה גבוה בכ

. עובדים אלף 116פער של  -אלף גברים  419אלף נשים איבדו את עבודתן, לעומת  535עבודתם. 

 , אף שחלקם באוכלוסייה כמעט זהה44%מכלל המפוטרים ואילו גברים  56%–נשים מהוות כ

, לי ירון, אלף יותר מגברים 116 -אלף נשים איבדו את עבודתן בתקופת הקורונה  ) הארץ:

  (.1.5.2020פורסם ביום 

בשעת המשבר ולנוכח האבטלה הגואה,  עובדות ועובדים אלהבהעדר הגנה על זכויותיהם של  .8

צפויות העובדות, ובפרט העובדות המוחלשות, בעלות יכולת המיקוח הנמוכה יותר בשוק 

 . החברה, ולכך יהיו השלכות הרות גורל על כלל העבודה, להפגע באופן הקשה ביותר

, נבקש על כן, תקופת חירום. נהשאין דומה לה במדי תייחודי אנו בעיצומה של תקופת משבר  .9

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

אין לפטר עובד במצב שבו נבצר ממנו להגיע לעבודה בשל  כי וקובע חירום במצביים /העובדות



  
חוק ההתגוננות האזרחית, בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה, הוראות לפי 

או כאשר על העובד להשגיח על ילדו עקב הפסקת פעילות מוסדות החינוך מחמת הוראות 

 כאמור.

הנוכחית אינה מוגדרת לשעת חירום לצורך החלת החוק הנ"ל, אך אנו רואות  התקופה אמנם .10

 הנסיבותר הגנה דומה לעובדות/ים, במיוחד לאור את משרד העבודה כמי שחייב לאפש

 . הזהה והתכלית הדומות

מתן הגנה זמנית להורים שאינם יכולים לחזור למתכונת עבודה רגילה כעת עולה בקנה אחד עם  .11

לחוק שוויון )א( 2שלא להפלות עובדים ועובדות על רקע היותם הורים, כפי שקובע סעיף  החובה

וכפי שקובעים דברי חקיקה נוספים שתכליתם העיקרית  ,1988-תשמ''ח ,הזדמנויות בעבודה

להגן על זכויותיהם של הורים במקומות העבודה, ובפרט, לאפשר להורים להתפנות מעבודתם 

, חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( : ) למשל על מנת לטפל בילדיהם, כאשר הדבר נדרש

 ועוד(.  1954-עבודת נשים, תשי"דלחוק  9לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, סעיף  4סעיף 

 ישראל טרם נקטה צעדים כלשהם להגנתם של הורים הנדרשים לשוב לעבוד. נציין כי הגנה זו .12

, ולמנוע מצב בו הורים נאלצים  הילדים עצמם רווחתם וטובתם של נחוצה גם על מנת להגן על 

בהקשר זה  )ראועל מנת להמשיך לפרנס את משפחתם בלא השגחה וטיפול מתאימים להותירם 

 :ILO & Women UN, UNICEFהמלצות למעסיקים שפרסמו האו"ם וארגון העבודה העולמי

Family friendly policies and other good workplace practices in the context of 

COVID-19, 2020.3.27.) 

זו העת להתאים את שוק העבודה להורים ובמיוחד לנשים, על מנת לשמר את הגיוון בשוק  .13

השתלב המשיך להתעסוקה, לצמצם את העוני ואת האבטלה, ולאפשר לכמה שיותר נשים ל

 בשוק התעסוקה.

כל האמור, ובמצב שנוצר, נדרשים פתרונות שיאפשרו להורים לשוב לעבודה תוך הבטחת נוכח ל .14

פתרון ראוי עבור ילדיהם, ולחלופין נדרש להעניק להורים אלה הגנה מפני פיטורין או מפני 

פגיעה בזכויותיהם במקום העבודה בשל העובדה שנאלצו להמשיך להעדר מהעבודה באופן 

 מכאן נבקש כאמור לעיל:חלקי או מלא, בעל כורחם. 

שילדיהם לא הוחזרו לשגרת לימודים  מלאה מכל סיבה שהיא, ים /לעובדות לספק .14.1

 .ללא הסכמת המעסיק היעדרות לאור זכויותיהםב פגיעה או פיטורים מפני הגנה

 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

 עבודה מחוץ לבית.כאשר נדרשת שמאפשרות זאת, וגמישות בשעות העבודה 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_003.htm#Seif0
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_003.htm#Seif0


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

 .שלא כדין

להגיב בגמישות ולהציע פתרונות יעילים  ודעיםמשבר הוכיחה כי משרדי הממשלה יהתקופת  .15

תמודדות העובדות והעובדים בעת השבתת המשק. עם החזרה לפעילות מלחלק מהבעיות שעמן 

חלקית, יש לפעול במהירות על מנת למנוע פגיעה נוספת באימהות ובהורים יחידנים שלא יוכלו 

להיענות לדרישת המעסיקים לחזרה מיידית לשגרה. כמובן שיש לקוות להתחשבות מצד 

בפרט כאשר מדובר בעובדים מוחלשים -סמוך על רצונם הטוב בלבד המעסיקים אך לא ניתן ל

התערבות המשרד באופן שלא יתיר פגיעה מתחייבת קצועית. על כן בשכר נמוך וללא הכשרה מ

 בזכויותיהם ויכולתם לפרנס את עצמם וילדיהם בכבוד. 

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

 עודף באינטרס המעסיקים. 

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

 בהקדם האפשרי.

 בברכה, 

  

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

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

 העתק:

 לביטוח לאומימר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד 


