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   5 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 רקע

נושא . 2006 באוגוסט 29- ב דיון בוועדה המיוחדת לנושא בעיית העובדים הזריםמסמך זה נכתב לקראת

 . לקראת פתיחת שנת הלימודים, בדגש על תחום החינוך, מצבם של ילדי העובדים הזריםהוא הדיון 

 : האלה במסמך יוצגו הנתונים

 ;רים בישראל העובדים הזמספר ילדי. 1

 ; מקבליםשילדי העובדים הזריםהחינוך שירותי . 2

 .הגורמים המטפלים בנושאעמדות . 3

הוריהם , תיקון להחלטת הממשלה להסדר שעה למתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים  יובאנספחב

 .ואחיהם הנמצאים בישראל

 ל משרד החינוך הנוגע לילדי עובדים זרים"חוזר מנכ .1.1

חל על כל ילד ) 1949(ט "חוק חינוך חובה התש":  קובע כדלקמן2000ד החינוך משנת ל משר"חוזר מנכ

הוראת זו חלה גם על ילדי עובדים . ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים, הגר בישראל

, משרד החינוך. ללא קשר למעמד הפורמלי של הוריהם, זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל

; פי צורכיהם-על הספר יעניקו לתלמידים אלה את מלוא חינוכם-יות ומנהלי בתיהרשויות המקומ

 ויום חינוך ארוך 4-3חינוך חינם לגילאים , ביקור סדיר, מסגרות המשך, שירותים פסיכולוגיים, לדוגמה

מצבת 'הספר ידווח למשרד החינוך על תלמידים אלה ב-מנהל בית. במקומות שחוקים חלים בהם ועוד

 1".ידי משרד החינוך-בהתאם להנחיות המתפרסמות מדי שנה על' התלמידים

 נתונים  .2

 ובכלל זה ( ילדי זרים4,000- כ2004פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היו בישראל ביוני -על

 )ה"מסיל(מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה אומדן של  ).ילדים של תיירים ועולים אשר מעמדם לא הוסדר

מרכז המידע  מחקר של פי- על).18-0 ניב( ילדי עובדים זרים 2,000- שהו בישראל כ2004בשנת קובע כי 

מכיוון שילדי העובדים . 2,021 היה ילדי העובדים הזרים ם שלמספר 2004ביוני  ,והמחקר של הכנסת

 . מספרםשל  אין אומדן מדויק , לרשויותדרך קבעהזרים אינם מדווחים 

 ככל הנראה עקב מדיניות הממשלה ,י העובדים הזרים השוהים בישראלמספר ילד ירד 2005-2004בשנים 

 כי בשנת עולהרידלנדר פ-ליפסיקאנאבל ' מנתונים שאספה הגב. מספר העובדים הזריםאת  םלצמצ

תינוקות ה מספרם של .בלבדילדי עובדים זרים  720-ו למדו במערכת החינוך כ"הלימודים תשס

                                                 
 ,2000 ביוני 1, ס"אייר תשבז "כ, )א (10/משרד החינוך תשסל "חוזר מנכ 1

htm.3_4_3ak10s/edun_doc/il.gov.education.www://http2006 באוגוסט 24:  תאריך כניסה  . 



 
   5 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

. 728היה יפו –אביב-ים שטופלו בתחנות לבריאות המשפחה בעיר תלבני עובדים זר) 5-0בני (פעוטות הו

  2. ילדי עובדים זרים בישראל1,500-יש כשכיום מכאן שהערכה היא 

 נתוניהם של .מערכת החינוךב נתונים על ילדי עובדים זרים כאוכלוסייה מובחנת למשרד החינוךאין 

ערכת ללא תיוג או אפיון המצביע על מעמדם ילדי העובדים הזרים הלומדים במערכת החינוך נקלטים במ

 עם 3.הספר המשרתים אותם-מספרם או על בתיאפשר להפיק מהם נתונים מדויקים על -אי ולכן ,בארץ

שחינוך נתפס משום  ,הספר-ח את ילדיהם לבתיושלנוהגים למקובל להניח כי עובדים זרים , זאת

  4.הדובמוצלחת ולהשתלבות עתידית בשוק העכאמצעי לקליטה 

שיוצגו להלן הם מאזור העיקריים  הנתונים , הקשיים במעקב אחרי אוכלוסיית ילדי העובדים הזריםעקב

 שבו הריכוז הגדול ביותר של ילדי עובדים ,רוגוזין-ביאליק הספר-מקמפוס בתיעיקר  וב,יפו–אביב-תל

 . במערכת החינוךהלומדיםזרים 

 5יפו–אביב-שירותי החינוך בתל .3

 )3-0בני ( פעוטותתינוקות ו

גנים " בביתן מפעילות מקהילת העובדים הזריםנשים . ילדים בגיל זה שוהים במסגרות חינוך קהילתיות

 לא היה כל 1999ה ביולי "עד הקמת מסיל. אף שבדרך כלל אין להן הסמכה לעבוד כגננות, "פרטיים

בטיחותיים ואינם  פועלים במבנים שאינם ופעמים רבות גנים אל. פיקוח על הגנים מטעם הרשויות

ומכיוון שהן חוששות , חוקיות-רוב הגננות הן שוהות לא. מתאימים לצרכים ההתפתחותיים של הילדים

לעתים קרובות הילדים .  לא מוארים ולא מאווררים,הגנים פועלים במקומות סגורים, מחשיפה ומגירוש

הרב של הילדים ביחס בגלל המרחב המצומצם ובגלל מספרם , שוהים רוב שעות היום בתוך לולים

 . למספר הגננות

. מנהלים מעקב סדיר אחר הנעשה בגנים אלואחרים אביב ומוסדות -אגף החינוך של עיריית תל, ה"מסיל

 סדנאות , בגני הילדיםעבודת מתנדבים לשיפור התנאים הפיזיים :ננקטו כמה צעדים לשיפור המצב

ביקורים של מתנדבים בגנים לשם איתור צרכים ו לשיפור המיומנויות הדידקטיות והפדגוגיות של הגננות

 .ועזרה לגננות

 

    ילדים גני: 5-3 גיל

.  לצד ילדים מקומייםושוהים בהם ילדי עובדים זרים, 3כיום פועלים גני ילדים המשרתים ילדים מגיל 

וך זכאים לחינהילדים , כיוון שרוב ילדי העובדים הזרים גרים בשכונות המוכרזות כשכונות שיקוםמ

                                                 
ילדי העובדים ,  הכנסת של ומחקר מידעמרכז; טרם פורסם, לילדי העובדים הזרים בישרא, פרידלנדר-אנאבל ליפסיק 2

אילן -מיכל בר, צורי-רוני בר, פרידלנדר-פסיקיאנאבל ל: כתיבה,  תמונת מצב ודרכים להתמודדות עתידית–הזרים 
   .53-52 'עמ ,2005, שנתון סטטיסטי: ילדים בישראל, המועצה הלאומית לשלום הילד; 2004יוני , ירושלמי

 .2006 באוגוסט 23 ,מכתב, משרד החינוך -המינהל הפדגוגי , מפקחת מתאמת, ית מאירר חג"ד 3
 .2004יוני ,  תמונת מצב ודרכים להתמודדות עתידית–ילדי העובדים הזרים ,  הכנסת של מחקר ומידערכזמ 4
 מנהלת , קארן טל'על מידע מהגבוכן , המידע בפרק זה מבוסס על המסמך המקיף של מרכז מחקר ומידע בכנסת בנושא 5

 . פרידלנד-אנאבל ליפסיק' ביאליק וממידע מהגב-קמפוס רוגוזין



 
   5 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 , אך חשות תסכול מסוים,הגננות מנסות להתאים את תוכנית הלימודים לצורכי הילדים. 3גיל מחינם 

גם גננות שיח בגנים מועסקות , צורך זהספק כדי ל.  העבריתהן נאלצות לייחד זמן רב ללימוד השפהשכן 

 . וקלינאיות תקשורת) גננות שקיבלו הכשרה לטפל בבעיות שפה ותקשורת(

 השינוי. הרגילה החינוך למערכת הפונים ם העובדים הזריילדישל היחסי ם מספרעלה  רונותבשנים האח

 תולמסגר הפרטיות מהמסגרות הילדים את פנותהל אביב-תל יתיעיר לש מאמץהמ בעיקר נובע

 גניםל רישום עידוד העיקריות הןפעולות העירייה . הםרכיולצת וותאמומ פיקוחתונות בהנ ,תוהציבורי

 גננות באמצעות הזרים הילדים של יחודייםיה צרכיםספק את הל ניסיון ,חדשים גנים פתיחת, םהעירוניי

-שונות ולרבלמתן תשומת לב , בשפתם להוריםה הסבר חומרחלוקת , םשפת את הדוברות וסייעות

 .שעות הלימוד הרגילותתום  והפעלת מועדוניות לאחר כניות הלימודו בתיותתתרבו

  16-6גיל 

 ודייםיס ספר-בתי

הספר -רוב ילדי הזרים הולכים לבתי, כן ל.הספר היסודיים-אביב נהוגה שיטת רישום אזורית לבתי-בתל

 .הסמוכים למקומות מגוריהם, תחנה המרכזית החדשהה תשבקרב

 התיכוניים הספר-ובתי הביניים חטיבות

מדו בתיכון מתוך התלמידים יכולים לבחור היכן יל. לולכ פתוחה אביב-בתל העירונית החינוך מערכת

 הספר-בבית' ו כיתה המסיים תלמידכל פני הפתוחים ל תיכונייםספר -שבעה בתי-שישה של היצע

 הסמיכות פי-להספר ע-בבית בוחרים חלקם. חופש הבחירה נתון גם לילדי העובדים הזרים. יסודיה

כיום  .צפון העיר ובהעיר לב בספר-בבתי בוחריםאחרים ו ,כלומר בשכונות הדרומיות, מגוריהם למקום

 .ביאליק-הספר רוגוזין-לומדים בקמפוס בתירוב ילדי העובדים הזרים 

 16 מעלילדים שגילם 

 ומממנים עובדיםם חלק .בעייתי מצבםולכן ,  ומעלה16שגילם חוק לימוד חובה אינו חל על ילדים 

ערכת החינוך וחלקם נושרים ממ, הבגרותבחינות  לקראת םיאקסטרני ספר-בבתי הלימודים אתבכספם 

וממילא הלימודים , "חוקי בלתי זר עובד"יות  להדבר שלתו בסופו משמעו אזרחימעמד  העדרביודעם ש

- בתי, החוקיתה למרות הבעי,כיום, עם זאת .תיכוניים והכניסה לשוק העבודה חסומים בפניהם-העל

ימודיהם ואף  ולעודד אותם להמשיך בל16מעל שגילם לתת מענה עצמאי גם לילדים מנסים הספר 

  . בבחינות הבגרותהיבחןל

 רוגוזין-קמפוס ביאליק .3.1

 .אביב-בתלרוגוזין -הספר ביאליק-ביתכיום רוב ילדי עובדים זרים הלומדים במערכת החינוך לומדים ב

ספר -ביתהספר ביאליק שימש - בית;זריםההספר בנפרד את רוב ילדי העובדים -בעבר שירתו שני בתי

 תחת הנהלה אחת הספר-חוברו בתי 2005ספטמבר ב. תיכוןספר -בית –ן הספר רוגוזי- ובית,יסודי

 . חברתית ותרבותית משולבת, ומערכת פדגוגית



 
   5 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

ילדי  ם מהם הם ילדי225-ו ,ב"יועד גן מגיל הילדים   650-כשל הספר משרת אוכלוסייה מגוונת -בית

 ערבים ישראלים ,ם אולפןעבורבמשמש הספר -ילדי עולים שביתגם הספר לומדים -בבית  .עובדים זרים

  . הגרים בדרום העיראחריםם וילדי

כני הלימוד והן מבחינת השעות ו ותהן מבחינת אופן הלימוד, ייחודי לתלמידיוהספר מספק מענה -בית

ההתמודדות עם , הגברת קארן טל, הספר-לדברי מנהלת בית, עם זאת). 19:00-8:00(שבו הוא פועל 

נשענת בעיקר על רצונם אלא , מערכתית ואינה איננה ממוסדתפר הס-הצרכים הייחודיים של בית

   6.) סיוע וולונטריים ובייחוד גורמיפוי–אביב-עיריית תל, ךמשרד החינו( הטוב של גורמים שונים

  .רכי האוכלוסייהולא ניתן במשרד החינוך מענה ייחודי לצר חגית מאיר ניכר כי "גם ממכתבה של ד

הספר היא סכום -לפיו ההקצאה לביתש( מפתח התקצוב הדיפרנציאלי למבוסס עהספר -תקצוב בית

גבוה ב יתקצאמור לקבל הספר -ביתוכך  ,)בהתחשב בנתוניו האישייםההקצאות לכל תלמיד ותלמיד 

  7.לאוכלוסיית ילדי העובדים הזריםלא ניתנים תקציבים ייחודיים אך , למדי

:פתרוןהדורשות ובדים הזרים הנוגעות לילדי העלהלן סיכום הסוגיות החינוכיות 
8  

 תוספת לא מוקצית להם אך ,עברית משום שאינה שפת אמםהבדים הזרים מתקשים בשפה עוה ילדי 

 שכן הם אינם ו אינם זכאים לבדים זרים ועו, רק לעוליםןנית כזה תגבור. עבריתללימוד שעות 

   .נכללים בסל הטיפוח

הסל נקבע . הם אינם נכללים בסל הטיפוחאך , חדיםלילדי העובדים הזרים יש צרכים לימודיים מיו 

ילדי , פי רוב-על. ההורים והשכלתםרמת ההכנסה של , אזור מגורים: פי שלושה פרמטרים-על

אינם אך הם ,  ומבחינה זו הם זכאים להיכלל בסל הטיפוחמצוקההזרים גרים בשכונות  העובדים

כל תלמידי ,  על כןיתר. לתם של הוריהם הכנסתם ועל השכלעהנדרשים הנתונים יכולים לספק את 

 :משום שחישוב הסל כוללני, הזרים בסל הטיפוחהעובדים הכללתם של ילדי -הספר נפגעים מאי-בית

הספר מקבל זכאות כוללת שהיא סכום הזכאות הפרטית של כל הילדים שסיפקו נתונים -בית

להתמודד עם אוכלוסייה בעלת ספר שבהם לומדים ילדי העובדים הזרים חייבים -בתי, כך. למערכת

 .למשימה זוהולם צרכים מיוחדים בלי לקבל תקציב 

מכסה אינו  נכות ומוגבל לסעיףהביטוח   אך,הספר-ילדי העובדים הזרים מבוטחים נגד תאונות בבית 

ביטוח  אך ,ידי ביטוח בריאות ממלכתי-הביטוח לטיפול ראשוני מכוסה על.  בנפגעיםטיפול ראשוני

 . זריםההעובדים ילדי עבור בהוא ביטוח רשות חולים -בקופת

 

                                                 
 . 2006 באוגוסט 27, שיחת טלפון, רוגוזין-הספר ביאליק-מנהלת קמפוס בתי, קארן טל 6
 .2006 באוגוסט 23 ,מכתב, משרד החינוך –המינהל הפדגוגי , מפקחת מתאמת, ר חגית מאיר"ד 7
 כפי שעולה ,גם כיוםקיימים הליקויים המתוארים . 2004-ך של מרכז מידע ומחקר בכנסת ממסמלקוח מלהלן ש הקטע 8

 .קארן טל'  הגב,ביאליק-משיחה עם מנהלת קמפוס רוגוזין



 
   5 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 מקורות

   .53-52 'עמ ,2005 ,שנתון סטטיסטי: ילדים בישראל, המועצה הלאומית לשלום הילד •

education.www://http.  , 2000 ביוני 1, ס"אייר תשבז "כ, )א (10/ל משרד החינוך תשס"חוזר מנכ •

htm.3_4_3ak10s/edun_doc/il.gov ,2006 באוגוסט 24: תאריך כניסה  . 

 . 2006 באוגוסט 27, שיחת טלפון, רוגוזין-הספר ביאליק-מנהלת קמפוס בתי, קארן טל •

 . טרם פורסם, ילדי העובדים הזרים בישראל, אנאבל פרידלנדר-ליפסיק •

 .2006 באוגוסט 23 ,מכתב,  משרד החינוך–נהל הפדגוגי המי, מפקחת מתאמת, חגית מאיר •

,  תמונת מצב ודרכים להתמודדות עתידית–ילדי העובדים הזרים ,  הכנסתשלמידע  ומחקרמרכז  •

 . 2004 יוני ,אילן ירושלמי-ברמיכל  ,צורי-בררוני  ,פרידלנדר-ליפסיקאנאבל : כתיבה

 



 
   5 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 נספח

הוריהם ,  לילדי שוהים בלתי חוקייםתיקון להחלטת הממשלה להסדר שעה למתן מעמד

 .ואחיהם הנמצאים בישראל

,  להסדר שעה למתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקייםממשלהההחלטת תיקון לנתקבל  2006 ביוני 18-ב

שירותי החינוך לילדי העובדים יאפשר לשפר את תיקון זה שייתכן  .הוריהם ואחיהם הנמצאים בישראל

 .  התיקוןרילהלן עיק. הספר-הזרים בבית

הישראלית אשר התערו בחברה  רשיון לישיבת קבע לילדי שוהים בלתי חוקייםלהעניק "שר הפנים יוכל 

  :האלהכל התנאים אם יתקיימו " לפי בקשתם, ובתרבותה

 . 14 ונכנס לישראל לפני הגיעו לגיל , ביום קבלת ההחלטהלפחות  שש שניםיפותהילד חי בישראל ברצ. 1

 הילד אםאך לא  (מואו ע הילד לפני)  אשרת תיירובכלל זה(נסו לראשונה כדין באשרה הורי הילד נכ. 2

  9).אליווהוריו הצטרפו ראשון הגיע 

 . הילד דובר עברית. 3

  .לפני מועד זהספר בישראל -או למד בבית, ספר בישראל-במועד קבלת ההחלטה הילד לומד בבית. 4

 .בקשהב ם המצויניםפרטיהמסמכים המאשרים את לצורך מימוש הבקשה על המבקשים להמציא . 5

 כל עוד אלה רשיון לישיבת עראי בישראל להורי הילד ולאחיושר הפנים יוכל להעניק ,  על כךנוסף

 ונמצאים בישראל ,מיום לידתו או כניסתו לישראל, ברציפות, מתגוררים עמו באותו משק בית בישראל

אז יוכלו בני משפחתו . 21די שנה עד הגיע הילד לגיל רשיון ארעי זה יוארך מ. במועד קבלת ההחלטה

 . לבקש רשיון לישיבת קבע

מחייבת הגשת פניות עד סוף חודש אוגוסט היא  ולכן ,פעמי-החלטת הממשלה הנדונה היא הסדר חד

 10.זרים ובני משפחתם אשר לא יעמדו בהסדר זה יורחקו מישראל. 2006

כשירות , זכויות בביטוח הלאומי ובביטוח בריאות"הקניית שיבת קבע הוא  ימשמעותו של מתן הרשיון ל

הזכויות העיקריות שאינן מוקנות לתושב . טריוןנוכשירות לשמש ודינה המלהתמנות למשרה בשירות 

גם רשיון לישיבת ארעי מקנה  11".בל דרכון ישראלילקכות הזיבחר לכנסת והול ע הן הזכות לבחורבקה

 . ריאותומי ובביטוח באלהזכויות בביטוח 

                                                 
 .2006 באוגוסט 27,  שיחת טלפון,משרד הפנים, הלשכה משפטית, ד נעמה פלאי"פי הסבר שהתקבל מעו-על 9

htm.156des//062006/Decisions/Government/PMO/il.gov.pmo.www://http: לעיון בנוסח המלא של ההחלטה ראה 10
 .2006 באוגוסט 27: תאריך כניסה. 

2003 במאי 12,  רוניה בריטברד,קירת ההסדרים לשהייה חוקית בישראל שלא מכוח שבותס, כנסת ה שלמרכז מחקר ומידע 11

. 



 
   5 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

אזרחי של רבים מילדי העובדים -משמעותה של החלטת הממשלה הוא שינוי במצבם החוקי, כפי הנראה

למרות המגמה לגרש את הילדים שאינם . יזכו לזכויות אזרחיותשכן מעמדם ממוסד והם , הזרים

 . איננה חוקיתרו בישראל ילדים ששהותםשאסביר כי י, ומדים בתנאי ההחלטהע


