
 

 
 

ביתית  -עבודה במסגרות השמה חוץ -הביטוח הלאומי )תיקוןהצעת חוק עמדת "אמונה" לעניין 

 2020 -כעבודה מועדפת(, התש"ף

 
משוחררים חיילים  החוק(  –)להלן  1995–חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הבהתאם ל

מתוך השנתיים  ,משך שישה חודשים לפחותהעובדים לאחר שחרורם בומסיימי שירות לאומי/ אזרחי 

 50%בשווי כעבודה מועדפת, זכאים לקבל מהמדינה מענק עבודות המוגדרות ב ,חרורםשחלפו מיום ש

 בעבודתם. כאמור אם התמידו וזאת  ,ימי אבטלה 138מהשיעור הניתן לחייל בעבור 

 

כוללת את סוגי ומקומות העבודה הבאים: עובדים  מנויות בלוח ח' לחוקהמועדפות עבודות ה רשימת

בתחנות דלק, בבניין, בבתי מלון, באתרי גידולים חקלאיים, באבטחה, במפעלי תעשיה, בבתי מלאכה 

 וכן בטיפול וסיוע אישי לאדם עם מוגבלות.

מבוקשים או במקצועות שהמדינה מעוניינת היא לעודד עבודה במקצועות לא אם כן,  ,מטרת המענק

ישום העבודה י .הלאומי /הצבאי םשרותלצאת לעבודה מיד לאחר וצעירות דד צעירים לקדם, וכן לעו

בענפים מסוימים במשק אכן הצליח לדרבן צעירים וצעירות לצאת לעבודה ולסייע בכך המועדפת 

 למקומות עבודה בהם היה קיים מחסור בידיים עובדות.

 

בסיכון ונוער הכיר בעבודה בלתי מקצועית עם ילדים תנועת האשה הדתית לאומית, מבקשת ל -אמונה

 חוץ ביתיות כעבודה מועדפת.השמה במסגרות 

 

ופנימיות הרווחה, מהווים חלופת בית בעבור ילדים בתי הילדים מסגרות ההשמה החוץ ביתית כדוגמת 

המספקת את כל צרכיהם במשך כל שעות היממה. ילדים ונוער המצויים בסיכון, והן מהוות להם מסגרת 

מלאי מוטיבציה כדוגמת יוצאי צעירות לרוח רעננה של עובדים צעירים ובאופן משמעותי זקוקים אלה 

. צעירים וצעירות אלה בכוחם לחולל שינוי נדרש ומבורך בבתי הילדים, שסופו להשיג ושרות לאומי צבא

בהם מודל להצלחה  ועורף משפחתי שירא ינוער חסרילדים וומופת לישמשו דוגמה הם –מטרה כפולה 

ללכת בדרכם, ובנוסף, המענק הניתן יהווה תמריץ ויזרים כוח אדם איכותי, נמרץ וצעיר ויפתור את  ווירצ

 ובבתי הילדים. כפרי הנוערהמצוקה הקיימת בעניין זה ב

 

לוח ח' לחוק, כך שיעודד חיילים  אתלתקן מבקשת  עת החוק שבנדון, שנוסחה בסיועה "אמונה",הצ

לפנות לעבודה בלתי מקצועית שאינה דורשת הכשרה עם ומסיימי שירות לאומי/ אזרחי משוחררים 

חוץ ביתיות, כדוגמת אנשי תחזוקה, עבודות מטבח, שמירה השמה בסיכון במסגרות ונוער ילדים 

 בסיכון.ונוער והדרכה, בפנימיות ובתי ילדים לילדים 

 

ה משפחתית עוטפת ותומכת לילדים העניק בית חם וסביבל"אמונה" תמשיך במשימתה החברתית 

ולחלצם ממעגל המצוקה  םלחזקנוער השוהים בבתי הילדים שבבעלותה, ותעשה כל שביכולתה ו

 .והסיכון


