
החופש הגדול
ממצאים מסקר הורים

2018אוגוסט 



הורים והחופש הגדול בישראל
מדיניותצעדיבקידוםהנשיםשדולתעוסקת,שנה30-מלמעלהלפני,הקמתהמאז

.התעסוקתימעמדןולשיפורהעבודהבשוקנשיםשלהמיטבילשילובןלהביאשבכוחם
,בכלללהוריםלסייעבכוחםאשרמדיניותלתחומיזרקורמפנותאנוהאחרונותבשנים

.והביתהעבודהשלהשונותהספירותביןיותרטובהבצורהלשלב,בפרטולאמהות
וחינוךלטיפולהמדינהאחריותבנושאמקיףח"דוהאחרוןבאוקטוברפרסמנו,זובמסגרת

בישראלההוריםמתמודדיםאיתםוהמורכבויותהקשייםאתהארנוובובישראלהרךבגיל
.לפתרוןאפשרייםמדיניותכיווניוסימנו

הקונפליקטשלשיאואתרביםהוריםעבורמהווים,בפרטאוגוסטוחודש,הגדולהחופש
מייצרמספקמערכתימענההיעדר.ההורותלדרישותהעבודהשוקדרישותביןהתמידי

המצומצםהחופשימימספרביןהפערעםלבדםלהתמודדצריכיםההוריםבומצב
נהניםמהםיחסיתהרבהחופשימימספרלביןולעובדותלעובדיםהמדינהשמעניקה

.הילדים

מעמסות.תעסוקתיביטחוןלחוסרלהובילאףועלולורגשיתכלכליתמעמסהיוצרזהפער
התפקידיםבחלוקתהשוויוןהיעדראך,בישראלההוריםמרביתשלחלקםמנתהןאלו

תעסוקתייםמחיריםומשלמות,שאתביתרמהםסובלותשנשיםלכךמביאבמשפחה
.הגדולהחופשבתקופתיותרמשמעותיים

מביןרובכילצייןיש.בישראלהורים330-כבקרבשערכנומסקרממצאיםנציגזובחוברת
,הכנסתםמבחינת,בממוצעמשתייכיםוהם,נשיםהןהסקרעללענותהמסכימים

.גבוה-הבינוניולמעמדהבינייםלמעמד

לצד,הגדולהחופשעמושמביאוהרגשיהכלכליהנטלאתחושפותהסקרתוצאות
מצביעהסקר.ילדיהםעםזמןלבלותההוריםמרביתשללרצוןהנוגעותחיוביותתחושות

שיסייעומדיניותפתרונותשלשורהומציבההוריםלמצוקתמערכתיבמענהצורךעל
שמשלמותהתעסוקתיהמחיראתויפחיתוזומאתגרתתקופהעםלהתמודדלהורים

.אימהות

http://www.iwn.org.il/site/upload/photos/150813529075262842a.pdf


גנים פרטיים/ילדים במעונות
אוהראשוןבשבועפעילותןאתמסיימותהרךלגילוהטיפולהחינוךמסגרותרוב•

.אוגוסטשלהשני

-כאצל,באוגוסט9-באו8-במסתיימתהמסגרותשפעילותדיווחומההורים50%-כ•
.מכןלאחרשבוע13%-כואצללכןקודםשבועמסתיימתהיא14%

רגילהבמתכונתכללפועלותלאילדיהםשלהמסגרותכידיווחומההורים9%-כ•
.אוגוסט-יוליבמהלך

,אוגוסטסוףלפניכשבועעדפועלותילדיהםשלשהמסגרותדיווחומההורים5%-כ•
-יוליכלבמהלךהרגילהבמתכונתפועלותשהמסגרותדיווחומההורים2%-וכ

.חופששוםללא,אוגוסט

תוםלאחרקייטנהמציעותילדיהםשלהמסגרותכידיווחומההורים50%-כ•
.לשבועייםשבועביןהואהקייטנותאורך,המקריםברוב.הרגילההפעילות

הפעילותתוםלאחרבאוגוסטקייטנהמציעילדיהםשלהגןאשרמההורים85%-כ•
חודששלהמלאהמחיראתגםבנוסףלשלםנדרשים,הרגילההמסגרתשל

.אוגוסט

הרגילההפרטיתלמסגרתהממוצעהחודשיהמחיר
2,850₪הוא

190₪הואקייטנהשלליוםהממוצעהמחיר
10בתממוצעתקייטנהשלבמקרה,למשלכך

,בלבדאוגוסטעל,אחדילדעבורישלמוהוריםימים
.4,750₪-כשלממוצעסכום



יישארו בעיקר עם  
48%, אחד ההורים

רוב התקופה תחולק 
26%, בין הורים לסבים

יישארו בעיקר עם  
5%, הסבים

רוב התקופה יהיו  
בחופשה 

14%, משפחתית

גנים פרטיים/ילדים במעונות

14במשךבביתנמצאיםהפרטייםבגניםאושבמעונותשילדיהםדיווחוההורים•
.קייטנהאורגילהמסגרתאיןבהם,בממוצעימים

שלהפעילותמשעותיותרקצרותהקייטנהשלהפעילותשעות,מהמקרים38%-ב•
.הרגילההמסגרת

,הרגילהלמסגרתבאיכותהזההשהקייטנהחשיםשהםהעידומההורים65%-כ•
יותראיכותיתשהיאאמרומההורים2.5%ורקפחותאיכותיתשהיאהעידו32.5%

.הרגילהמהמסגרת

?מה תעשו בימים שלילדיכם אין מסגרת



מועצה/ילדים בגני עירייה
.מועצהקייטנת/עירוניתבקייטנה(עדייןשוהיםאו)שהושילדיהםדיווחומההורים73%-כ•

.אוגוסטשלהראשוןבשבועאויוליבסוףכללבדרךמסתיימותהקייטנות

.מאוגוסטוחלקיוליבמהלךפרטיתבקייטנהשוהיםשילדיהםדיווחומההורים16%-כ•
.העירוניותמהקייטנותיותרשבועייםאושבועכללבדרךנמשכותהפרטיותהקייטנות

.אוגוסטותחילתיוליבמהלךכללבקייטנההשתתפולאילדיהםכידיווחומההורים10%-כ•

 1,568₪המחיר הממוצע של קייטנה עירונית הוא.
2,662₪המחיר הממוצע של קייטנה פרטית הוא.

הרבה פחות  
טובה
19%

פחות טובה
37%

אותו דבר
37%

יותר טובה
6%

הרבה יותר  
טובה
1%

קייטנה עירונית

הרבה  
פחות  
טובה
13%

פחות טובה
29%

אותו דבר
25%

יותר טובה
25%

הרבה יותר  
טובה
8%

קייטנה פרטית

?באיזו מידה הקייטנה של ילדך איכותית ביחס למסגרת הרגילה במהלך השנה

טובהפחותהרבהאופחותשהיאחשיםעירוניתבקייטנהשילדיהםמההורים57%•
.טובהיותרשהיאחושביםמההורים7%רק.הרגילמהגן

מהגןטובהפחותהרבהאופחותשהיאחשיםפרטיתבקייטנהשילדיהםמההורים42%•
.טובהיותרהרבהאויותרשהיאחשים33%-וכ,השנהבמהלךהרגיל

מספר,מקצועיפחותצוותהןפחותאיכותיותשהקייטנותחשיםהוריםבגללןהסיבות•
.מקצועיתגננתוהיעדרמושקעיםפחותתכנים,צוותנשותשליותרקטן



יישארו בעיקר עם  
47%, אחד ההורים

רוב התקופה תחולק 
27%, בין הורים לסבים

יישארו בעיקר עם  
7%, הסבים

רוב התקופה יהיו  
בחופשה 

13%, משפחתית

מועצה/ילדים בגני עירייה

סיומהלאחרנוספתלקייטנהילדיהםאתלשלוחמתכווניםהסקרעלשענומההורים32%•
.הרגילההקייטנהשל

.אוגוסטאמצעעדמסתיימותורובן,לשבועייםשבועביןשלבאורךהןהנוספותהקייטנותרוב•

.בממוצעימים20הגדולהחופשבמהלךבביתישהומועצה/עירייהבגניילדים,הכלבסך•

.1,230₪-כהואנוספתקייטנהשלהממוצעמחירה•

?מה תעשו בימים שלילדיכם אין מסגרת



ילדים בבתי ספר יסודיים
-יוליהחודשיםבמהלךכלשהיבמסגרתאובקייטנהישתתפוילדיהםכידיווחומההורים93%•

.אוגוסט

.שוניםמסוגיםקייטנותשלרחבבמגווןהקיץבמהלךישתתפויסודיספרביתבגילאיילדים•

שלהספרבית"בקייטנתישתתפוילדיהםכידיווחויסודיס"בילילדיההוריםמבין62%-כ•
.נוספותקייטנותבשילובכללבדרך,"הגדולהחופש

.החופשבמהלךכלשהיבמסגרתשבועות4.3ישהויסודיס"ביילדי,בממוצע•

מרוצים24%,ילדיהםשלהקיץמסגרותמאיכותמאודמרוציםאומרוציםמההורים70%•
.מרוציםלאמאודאומרוציםלאמההורים6%ורק,בינוניתבמידה

50%יסודיספרביתבגילאיילדיםשלהקיץומסגרותמהקייטנות
.13:00השעהעדמסתיימות

13%16:00לפניאבל13:00אחרימסתיימותוהמסגרותמהקייטנות.
29%16:00בשעהמסתיימותוהמסגרותמהקייטנות.
16:00השעהאחרימסתיימותוהמסגרותמהקייטנות7%רק.

הורים לילדים בגילאי בית ספר יסודי משלמים על קייטנות  , בממוצע
.2,535₪ומסגרות קיץ אחרות 

ברוב  
המקרים  

אחד ההורים  
איתם
58%

ברוב  
המקרים  

הסבים איתם
13%

ברוב  
המקרים הם 
נשארים לבד

19%

סידורים 
אחרים
10%

מה קורה בימים בהם ילדיך נמצאים בבית  
?במהלך החופש



תחושות לגבי החופש הגדול

32%

77%

34%

7%

19.50% 17%

33%

8%

49%

6%

31%

84%

ה חרדה לקראת  /אני חש
אוגוסט

ה על ההזדמנות  /אני שמח
לבלות זמן עם ילדיי

ת את תקופת  /אני אוהב
החופש הגדול ומצפה לה

ה אם החופש  /הייתי שמח
הגדול היה ארוך יותר

תחושות כלליות לגבי החופש הגדול

ה מאוד/ה או מסכימ/מסכימ ה/מסכימ-ה ולא לא/לא מסכימ ה בכלל/ה או לא מסכימ/לא מסכימ

62% 61%

42%

22%

14.50%

21%

15%

24%

37%

הצורך למצוא תעסוקה לילדי במהלך  
החופש הגדול גוזל ממני זמן רב

ת מכך שבתקופת החופש /אני מוטרד
הגדול ילדי יבלו זמן רב מדי מול מסך

אני מוטרד מכך שילדי יהיו משועממים  
במהלך החופש הגדול

תחושות לגבי מציאת תעסוקה לילדים

ה מאוד/ה או מסכימ/מסכימ ה/ה ולא לא מסכימ/לא מסכימ ה בכלל/ה או לא מסכימ/לא מסכימ



המעמסה הכלכלית

76.40%

66.10%

52.10%

12.40%

16.70% 17.70%

11.10%

17%

30%

ת מהעלויות הכספיות של  /אני מוטרד
החופש הגדול

ת שעבודתי תיפגע בחופש /אני חושש
הגדול

ת שהכנסתי תיפגע בחופש /אני חושש
הגדול

ה מאוד/ה או מסכימ/מסכימ ה/ה ולא לא מסכימ/לא מסכימ ה בכלל/ה או לא מסכימ/לא מסכימ

הגדולהחופש,הכלבסךכימעריכיםהורים
הםאותם,8,230₪בממוצעלהםעולה

טיולים,בייביסיטר,קייטנותעלמוציאים
נסיעותכוללאינוהסכום)בארץובילויים

(ל"לחומשפחתיות



?מה יכול לעזור

72% 71% 70%

59%

53%

27%

13%

חופשה בת  
שבועיים לכל  

העובדים  
בסוף אוגוסט

קיצור של  
שבועיים  
לפחות  

מהחופש  
הגדול

זכאות למספר  
גדול יותר של  

ימי חופש  
מהעבודה

אפשרות לימי  
עבודה 

מקוצרים  
במהלך  
החופש

קייטנה  
לילדים בסוף  

אוגוסט

אפשרות  
להגיע מאוחר  
יותר במהלך  

החופש

חיוב  
מעסיקים  

בחוק לאפשר  
להביא את  

הילדים  
לעבודה

שכל אחד מהצעדים הללו  שיעור ההורים שאמרו 
:הגדולעליהם מאוד בתקופת החופש יקל 


