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 לכבוד

 ח"כ מאיר כהן

 שר הרווחה והשירותים המיוחדים

 שלום רב,

לנשים נפגעות וזכויות במקום העבודה השוואת זכויות סוציאליות ל הצ"חקידום בקשה ל :הנדון

 במקלטים לנשים נפגעות אלימותגם אם אינן מצויות  אלימות

 מבוא

לשפר את מצבן של נשים הסובלות מאלימות באופן שיאפשר להן להיחלץ  טרת הצעה זאתמ .1

ממערכות היחסים הפוגעניות להן ולילדיהן. אחד הקשיים המרכזיים העומדים בפני נשים אלה, 

יכות כלכליות המדינה מציעה שורה של תמהוא התלות הכלכלית שלהן בבני זוגם האלימים. 

כדי לסייע לנשים אלה, אך נכון להיום סיוע זה מותנה בהימצאותן של נשים אלו במקלטים 

יש סיבות רבות מדוע רק מספר מועט של נשים מצויות במקלטים אלה,  לנשים נפגעות אלימות.

לפיכך, מוצע להרחיב את הסיוע כך שיחול על ביחס למשפר הנשים הנפגעות והזקוקות לסיוע. 

 ל הנשים נפגעות האלימות ללא תלות להימצאותן במקלטים. כל

בנייר להלן מובא הסבר מפורט של התופעה ושל הצרכים של הנשים, וכן הצעה מפורטת של  .2

תיקוני חקיקה נדרשים כדי להביא לשינוי המצב, שיאפשר היחלצותן של נשים רבות ממעגל 

 האלימות הפוגעני בסיוע חשוב של המדינה.

 רקע

נשים המצויות במערכת יחסים אלימה סובלות מפגיעה קשה בגופן ובנפשן, מצב המשליך אף  .3

על ילדיהן. אבל היחלצות ממערכת יחסים אלימה הוא תהליך תובעני וקשה. כפועל יוצא של 

זכויות היסוד להגנה, לשוויון ולכבוד, ומתוך ראייה חברתית רחבה, מחובת המדינה לספק 

ציאלית וכלכלית שתגדיל את סיכוייהן של הנשים לרכוש ביטחון תמיכה ורשת ביטחון סו

 ועצמאות שיאפשרו להן להחלץ בהצלחה ממסכת האלימות.

 אלימה יחסים ממערכת לצאת הקושי

סיקת בתי המשפט הכירה לא מכבר בקושי העצום הכרוך בפירוק מערכת יחסים אלימה פ .4

 הדסה מדיצינית הסתדרות' נ פלוני 9063/03למשל בע"א )ראו  האלים הבית ועזיבת

ישנם מספר גורמים וחסמים  ((.24.3.2008) ישראל מדינת' נ פרישקין 1855/05ע"פ ( 22.6.2005)

במערכת יחסים אלימה ובהם: נטייה להקטנת האלימות ומציאת  שבגינם נשים נשארות

 לשנות תחושת ערך עצמי נמוך; פחד מבן הזוג; אמונה של האישה כי היא תצליח ;הצדקות לה

תמיכה חברתית;  את בן הזוג לטובה אם תישאר; ילדים; ציפיות משפחתיות; בידוד והעדר
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 מהווה האלים הזוג בבן כלכלית תלות. על פי מחקרים, ובראש כל אלה עומדות סיבות כלכליות

כאשר כחלק . אליה חזרתן או האלימה היחסים במערכת נשים של להישארותן משמעותי גורם

נוצרת תלות כלכלית וכן מופעלת במקרים רבים אלימות כלכלית,  האלימה ממערכת היחסים

היא  חסמים המקשים על הגעת האישה לעצמאות כלכלית, בעוד שעצמאות כלכלית וכן נוצרים

 נשים אחר מעקב ,פרופ' חיה יצחקי וד"ר ענת בן פורת)גורם המונע חזרה לזוגיות אלימה 

; קרני  40בעמ'  ,2016מאי  בר אילן , אוניברסיטת"שלישית פעימה: בקהילה אלימות נפגעות

בן זוג:  ועינת פלד, הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות קריגל

; דו"ח הוועדה  63עמ'  2016מרץ  סוציאלי ביטחוןרקע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולה, 

 (. 69בעמ'  2016לטיפול באלימות במשפחה יוני 

שתלות כלכלית בגבר מפרנס או בתשלומי רווחה שכיחה יחסית  מצביעות על כך,יות רבות עדו .5

נפגעות אלימות. מערכות היחסים האלימות צומחות, בחלק משמעותי מהמקרים, על  בקרב

 האלימות הכרוכה בקשר או במסגרת המשפחתית רקע של עוני ומצוקה. במקרים אחרים

לפתח עצמאות כלכלית לאורך שנים ויוצרת תלות  השימגבילה ומסכלת את יכולתה של הא

הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים  עמוקה )להרחבה: קרני קריגל ועינת פלד,

, מרץ 99ביטחון סוציאלי כרך  קע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולהר :נפגעות אלימות בן זו

בית הקורבנות של מערכות יחסים (. על כן, בהעדר תמיכה ממשלתית מר 63-93, עמ' 2016

אלימות נאלצות להמשיך ולקיים משק בית משותף עם בן זוג או בן משפחה אלים, וניצבות 

 במלכוד בשל התלות הכלכלית שלהן ושל ילדיהן בתוקפן.

 אלימות לנפגעות כלכלי בסיוע מחסור

נשים מעוטות אמצעים התלויות כלכלית בבני הזוג האלימים הן פגיעות במיוחד, משום  .6

שהפרידה והמעבר לעצמאות כלכלית אינו יכול להתרחש ללא תמיכה חומרית וסיוע כלכלי. 

ההגנות, ההקלות והסיוע המעוגנים בדין כיום עשויים לסייע לנשים מעטות בלבד, משום 

מצמצמים ונוקשים, שאינם מתקיימים לגבי חלק הארי של שהחוק קובע קריטריוני זכאות 

נפגעות האלימות. נוצר מצב שבו רוב גדול מקרב נפגעות האלימות המנסות להיפרד מהתוקפן 

ולשקם את חייהן נאלצות להתמודד לבדן עם המעבר מתלות כלכלית בבן הזוג, ללא כל סיוע, 

חיב את קריטריוני הזכאות לתמיכה וניסיונן נדון לכשלון. לפיכך קיים צורך אקוטי להר

הסוציאלית והכלכלית הבסיסית שמציעה המדינה לנפגעות אלימות, כך שתהיה זמינה לנשים 

נוספות. הרחבת הגדרת הזכאות לסיוע מתיישבת עם התכלית שלשמה נקבעו ההגנות וההטבות 

ית בחקיקה מלכתחילה, ועם הצורך הדחוף והאקוטי לצמצם את תופעת האלימות המגדר

 ולאפשר לנשים הנפגעות נתיב מילוט ריאלי ומציאותי ממערכת יחסים אלימה.

 מה קורה במדינות אחרות

)עליה ישראל טרם חתמה אך הביעה  לאמנת איסטנבול להגנה על נשים מאלימות 20פסקה  .7

נכונות לעשות כן( קובעת כי על המדינות החברות לספק לנשים נפגעות אלימות סיוע כלכלי 

ום הדיור, ובכך לאפשר היחלצות מהקשר האלים ולשקם בהדרגה את חייהם עד וסיוע בתח

רבות מהמדינות החברות יישמו סעיף זה ומציעות לנפגעות אלימות להגעה לעצמאות כלכלית. 
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גישה לדיור ציבורי, דירות מעבר או סיוע כספי בשכ''ד, וכן סיוע סוציאלי נרחב, ללא תלות 

 בכניסה למקלט מוגן. 

סוציאלי לנשים נפגעות -המבטיחה סל מענים כלכלי ינות המערב קיימת חקיקה בכל מד .8

אלימות. לרוב המענים במציעה החקיקה נרחבים אף יותר מאלה הקיימים בארץ , ומספקים 

קריטריונים גמישים הרבה יותר בהשוואה למצב בישראל. מענה לתקופת זמן ממושכת. בנוסף, 

לנפגעות אלימות סוציאלית  -ה מתן שירותי תמיכה כלכלית באף אחת מהמדינות לעיל לא מותנ

 מגדרית בהיותן יוצאות מקלט מוגן, באופן כמעט גורף, בדומה למצב החוקי בישראל כיום. 

 כך למשל בני יורק וושינגטון קריטריון הזכאות הוא הצגה של אחד מבין המסמכים הבאים: .9

פחה, תיעוד לקבלת טיפול רפואי עקב צו הגנה, תיעוד הגשת תלונה במשה על אלימות במש

 אלימות במשפחה, עדות בכתב של עובד מדינה אחר שהוסמך לכך. 

סטטוס נפגעת אלימות המקנה את רוב רובן של הזכויות לסיוע כלכלי וסוציאלי  –בפורטוגל  .10

מוקנות עם הגשת תלונה על אלימות במשפחה בתחנת משטרה, ובלבד שהתלונה לא הופרכה 

 הוצגו ראיות משכנעות לכך שמדובר בתלונת שווא.  לחלוטין, ולא

בספרד סטטוס של נפגעת אלימות מגדרית ניתן על פי חוק במקרים שבהם הוצא צו הגנה;  .11

הרשעה או הצהרת תובע שלפיה המתלוננת היא קרבן עבירת אלימות מגדרית או אלימות 

ליטה, לרבות מקלט במשפחה ולחלופין כאשר קיים דו''ח סוציאלי, או דו''ח של מסגרת ק

 לנשים נפגעות אלימות.

בקנדה החוק הפדרלי מעניק הגנה לעובדות בתנאי שבידיהן ראיות מנהליות לביסוס הטענה  .12

להיותן קרבנות אלימות במשפחה, אופיין של הראיות נותר גמיש. סיוע בדירת מעבר ניתן בחלק 

ידתן בתנאי הזכאות, ללא מהמדינות לנשים נפגעות אלימות, כנגד תצהיר בכתב המאשר את עמ

 צורך בהצגת ראיות חיצוניות, כאשר קיימות השלכות משפטיות במקרה של דיווח שקרי. 

החקיקה בישראל מפגרת מאחור בתחום זה. אמנם על פי חוק ניתן כיום סיוע וניתנות הטבות  .13

 סוציאליות משמעותיות בתקופת השיקום, אך לגבי רובן המוחלט של ההטבות, תנאי הזכאות

 60, 30)לעיתים לית מי ששהתה תקופה מינימ -דורשים שהאישה תהיה "יוצאת מקלט", כלומר

חלץ ממלכודת יבמקלט לנשים נפגעות אלימות. וזקוקות לסיוע מיידי על מנת לה ימים( 90או 

 האלימות ומהתלות בתוקפן. מכאן הצורך בתיקוני החקיקה המוצעים. 

 תלות של הסיוע בהימצאות נשים במקלט לנשים נפגעות אלימות – בישראל בחקיקה הקושי

הבעייתיות בחקיקה הקיימת, המבטיחה מתן סיוע רק לקורבנות יוצאות מקלט היא כפולה:  .14

, המקלטים מספקים מענה מצומצם ביותר לכמה מאות נשים לכל היותר בשנה. מדובר ראשית

מיועד אך ורק לנשים שנשקפת להן סכנת שאינו זמין לנשים רבות, ומלכתחילה בפתרון "קצה" 

לא יימצא תמיד מקום  חיים מוחשית ומיידית, מוכחת, בזמן הכניסה למקלט. גם לנשים אלה

שה שסובלת מאלימות יבמקלט, משום המקלטים אינם מסוגלים ואינם מיועדים לקלוט כל א

היקלט חמורה. מספר המקומות המצומצם במקלטים, והמגבלות החלות על מי שמבקשת ל

גורמים לכך שגם נשים במצבי פגיעה וסיכון, המבקשות להתנתק מהאדם האלים ולצאת  -בהם 

 אינן מוצאות תמיד מקום במקלט מתאים לצרכיהן ולצרכי ילדיהן. -לעצמאות 
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מצבן של נשים רבות כלל אינו מאפשר להן כניסה למקלט, ללא קשר לחמורת האלימות המופנה  .15

ות משרד הרווחה והעמותות המפעילות את המקלטים. על פי מדיניות נגדן, וזאת על פי מדיני

, להיכנס למקלט קיימת כלל אפשרות לא זו, המפורסמת על ידי משרד הרווחה, במקרים רבים

הסובלות נשים שה רוצה בכך. כך לדוגמא, יללא קשר לחומרת האלימות, וגם אם הא

ת להיקלט כלל במקלט. בנוסף קיימת לא יכולו עם מחלות מדבקות פעילותמהתמכרויות ונשים 

מגבלה קשיחה על קליטת משפחה מרובת ילדים, קליטת ילדים מתבגרים, קליטת ילדים עם 

 מוגבלויות פיזיות ומנטליות, ועוד. 

בשל מגבלת המקום הקיימת במקלטים והמחסור בצוות מקצועי )עו''סיות, אימהות בית  .16

להיכנס למקלט שאינו דובר את שפתן ואת שפת  ומטפלות( דוברות שפות, נשים נאלצות לעיתים

קיים מכשול שפה משמעותי, שאינו מאפשר לנשים שאינן דוברות את שפתו לפיכך, ילדיהם. 

של צוות הטיפול במרבית המקלטים להיקלט ולקבל במסגרתם טיפול הולם, ועל כן נשים רבות 

בין את הנעשה סביבן. בבעיה אינן "שורדות" במקלטים יותר מימים ספורים, בהעדר יכולת לה

זו נתקלות נשים דוברות ערבית, וכן מהגרות ופליטות הדוברות אמהרית, טיגרנית ושפות 

 נוספות. 

דו"ח )ר'  המקלטים מספקים מענה מצומצם ביותר לכמה מאות נשים לכל היותר בשנהכאמור,  .17

 במקלטשהו  682-כנשים מוכות רק  200,000-, לפיו מתוך כ2019לשנת  ויצ"ו מדד האלימות של

 מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים) מהצעת חוק שירותי רווחהבמהלך אותה שנה(. 

צוין כי  , בה 2016 -זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות, התשע"ו -(תיקון ( מוכות

 הרווחה משרד של ובפיקוח במימון, מוכות לנשים מקלטים 14 היום פועלים בישראל"

, נשים 700 -ל 650 בין מקלטים באותם שהותן את מסיימות שנה מדי. החברתיים והשירותים

." האלים הגורם או הזוג מבן בנפרד עצמאיים לחיים ילדיהן עם יחד פונות 400-450 מתוכן

ספר הנשים שבמעגל מספר המקלטים והמקומות בהם קטן מאד, אפילו זניח, ביחס למ

מוצאת עצמה לכודה שה שיהמקלטים אינם מסוגלים ואינם מיועדים לקלוט כל א. האלימות

 במערכת יחסים אלימה או מאיימת ללא יכולת כלכלית להיחלץ ממנה. 

, גם עבור נשים אשר עומדות בקריטריונים לכניסה למקלטים, הדרישה להיכנס למקלט שנית .18

שים רבות אינן מוכנות לקבל על עצמן. כניסה למקלט דורשת ניתוק מוגן היא קשה ופוגענית, שנ

שה, ממקום העבודה, מחברות וקרובי משפחה, לנתק את הילדים ימכל היבט בחייה של הא

ממוסדות הלימוד ומחברים ועוד. נשים רבות אינן מעוניינות בפתרון זה, אך הדבר אינו גורע 

 ת ממעגל האלימות בו הן לכודות.מחובת המדינה לסייע להן לרכוש עצמאות ולצא

 –ככל שהכניסה למקלט אמורה להוות אינדיקציה לסופיות הפרידה מהצד האלים והפוגע  .19

שכניסה למקלט אינה אינדיקציה לסופיות הפרידה.  –הנתונים הידועים מצביעים בבירור על כך 

כלכלית והחשש לבן הזוג הפוגע, בין היתר בשל תלות  נשים רבות שיצאו מהמקלטים חוזרות

בהתאם, נשים רבות שוהות במקלט יותר מפעם אחת. בנייר עמדה . להיזרק ברחוב עם ילדיהן

 יוצאות נשיםבנושא " 17.11.20ם שהוגש מטעם ויצו ליו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה מיו

מהנשים ששהו  40% -משרד הרווחה כ " נכתב כי על פי נתוני 2020 מצב תמונת - מקלט

במקלט אינה בהכרח  היא כי השהייה אלההמסקנה מנתונים  .בו לגבר האליםבמקלטים ש

http://www.wizo.org.il/page_35736
http://www.wizo.org.il/page_35736
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בניסיון להגעה לעצמאות ושיקום.  נקודת מקפצה לחיים עצמאיים כי אם נקודה על פני רצף

 אינה בהכרח ארעית ובלתי סופית.  –בדומה לכך, הפרדת כוחות שאינה כרוכה במעבר למקלט 

 ק התלות של הסיוע מההימצאות במקלטשינוי חקיקה לניתו –הנדרש  הפתרון

מכל האמור עולה, שאין מקום להתנות מתן סיוע חיוני בכניסה למקלט, ומכאן הצורך בתיקון  .20

חקיקה רוחבי. יש להציע לכלל הנשים המעוניינות להיחלץ ממערכות יחסים אלימות ומסוכנות, 

מהיר וזמין של  אפשרות להיחלץ ולהשתקם, לשכור דירה משלהן ולשקם את חייהן בסיוע

עדרם של פתרונות כאלה, ניצבות נשים רבות המקיימות משק בית משותף יבה רשויות המדינה.

הרחבת עם בן זוג אלים, במלכוד בשל התלות הכלכלית שלהן ושל ילדיהן בבן הזוג האלים. 

הגדרת הזכאות לסיוע, הטבות והגנה בחוקים שיפורטו מטה מתיישבת עם התכלית שלשמה 

ההגנות וההטבות בחוק מלכתחילה, ועם הצורך הדחוף והאקוטי לצמצם את תופעל נקבעו 

 האלימות. 

 החקיקה הקיימת ותיקוני החוק המוצעים

 חוק הדיור הציבורי: א.

גם אם אינן  –כיום התחום העיקרי שבו החוק מתייחס לצורך לסייע לנשים נפגעות אלימות  .21

חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה(, יוצאות מקלט בתחום הדיור הציבורי. כך, קובעים 

כי לא תיפגע זכותן של נשים  1998,-חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"חו 1998-תשנ"ט

אלימות מצד בן הזוג, נפגעות אלימות לדיור ציבורי, תוך שימוש בהגדרה הרחבה הבאה: "

שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או שניתן אישור על ידי ובלבד 

מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או העובד הסוציאלי המטפל במניעת 

 ." מטופל בשירותי הרווחה על רקע אלימות מצד בן הזוג )ת(אלימות במשפחה, המעיד שהדייר

נתן לנשים יוצאות מקלט יה, קובעות ההנחיות כי סיוע מיידי יבתחום של מתן סיוע בשכר דיר .22

או לנשים נפגעות אלימות המנסות להשתקם בקהילה שלא נכנסו למקלט בשל אי התאמה 

למצבן. על מנת לקבל את הסיוע נדרש להציג צו הגנה שניתן על רקע האלימות, או דו''ח 

 שה. יסוציאלי המתאר את מצבה של הא

היא שהות בדירות מעבר לנשים שמסיימות את  –המדינה בתחום הדיור פתרון נוסף שמציעה  .23

מדובר  -שהותן במקלט ונמצאות מתאימות לכך על ידי ועדה מיוחדת במשרד הרווחה. גם כאן

דירות המאוכלסות על פי מקום פנוי  15מדובר ב  –בפתרון שהמדינה מציעה בהיקף זעיר ממש 

ש מקום לבחון הרחבתו של פתרון זה והתאמתו והתאמה של הדיירות למסגרת. אין ספק שי

לנשים הזקוקות למסגרת תמיכה נוספת בעתיד, על כל פנים תקצובן של הדירות ותנאי הכניסה 

 אליהן אינם מוסדרים בחקיקה.

 חוק הבטחת הכנסה:ב. 

הבטחת הכנסה נועדה לאפשר לנפגעת אלימות הכנסה מינימאלית שיאפשר לה לקיים את  .24

בהעדר מקור הכנסה אחר. החוק קובע כי נשים יוצאות מקלט, בלבד, זכאיות  עצמה ואת ילדיה,

שנה, לאחר  25לקבלת הבטחת הכנסה גם אם לא היו זכאיות לכך לפני כן וגם אם לא מלאו להן 
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( לחוק. הביטוח הלאומי מעניק את הסיוע 9)א()2יום במקלט לנפגעות אלימות )ס'  30שהיה של 

מזורז ומתחשב יותר, ותוך מתן הקלות ומדיניות גמישה לנשים יוצאות מקלט בהליך 

חוזר בט"ל ומשרד ומתחשבת בדרישה להמצאת המסמכים להוכחת המצב הכלכלי. ר' גם 

 הרווחה.

במקרה של עזיבת בן זוג אלים, לעיתיים קיימים נכסים משותפים, חשבונות בנק משותפים  .25

חופשית ומותנת בפיקוח שה אין גישה אליהם או שהגישה אינה יאך לעיתים לא –' וכיוצב

שה חלק מהרכוש המשותף, מימושן של הזכויות יתאפשר יואישור של בן הזוג. גם אם מגיע לא

 לרוב רק בקיומו של הליך ומאבק משפטי.

אלימות,  על כן מוצע לאפשר אישור ראשוני מהיר של הזכאות להבטחת הכנסה לנשים נפגעות .26

שה רק לאחר תחילת העברת הסיוע, ותוך יולקיים הליך לבדיקת מצבה הכלכלי של הא

אינם  -הקיימים על הנייר -התחשבות בכך שנכסים כמו דירה, רכב, חשבון בנק משותף וכיוצב' 

שה להתקיים כלכלית בפועל, שכן במצב של פרידה מבן הזוג, יתכן יבהכרח מסייעים לא

 ה אליהם.שה כל גישישנשללה מהא

להרחיב את הזכאות להבטחת הכנסה, בתנאים ועל פי ההליך הקבוע בחוק, גם לנפגעות  מוצע .27

( 2ב)3בסעיף אלימות שאינן יוצאות מקלט, בהתקיים ראייה להיותן נפגעת אלימות כאמור 

 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי:

 ן בעניין זה צו הגנה במעמד הצדדים או ניתנה, ובלבד שניתלימות במשפחה( נפגעות א9" )

על ידי מנהל בעניין החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או שניתן אישור 

המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות 

 ."מטופל בשירותי הרווחה על רקע אלימות מצד בן הזוג )ת(במשפחה, המעיד שהדייר

 :חוק שירותי רווחה )זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות(ג. 

ימים במקלט לנפגעות אלימות ינתן מענק הסתגלות  60החוק קובע כי לנשים ששהו לפחות  .28

(, וכן ינתן סל שירותי רווחה 4-2פי מספר הנפשות )ס' ועל שיקומית -לתכנית טיפולית התאםב

במסגרת השהייה בדירת מעבר זכאיות ב(. 4א( וזכאות לשהות בדירת מעבר ביציאה )ס' 4)ס' 

בנושא  3.41לתע"ס  12לפגישות עם עו"ס, ייעוץ משפטי, טיפול לילדים )ר' ס'  הנשים וילדיהן

 "(.ם נשים נפגעות אלימות וילדיהן השוהים בדירת מעברטיפול ושיקו"

נשים שלא שהו במקלט, שאינן בעלות חסכונות ומשאבים או מקורות תמיכה אחרים עשויות  .29

להזדקק לסיוע כלכלי ולסיוע במקום מגורים במידה שאינה פחותה מנשים יוצאות מקלט. על 

חירום ראשוני לתקופת בלת סיוע כן, שהיה ממושכת במקלט אינה צריכה לביות תנאי סף, לק

ובהעדר  –המעבר. במקרים רבים קורבן האלימות והילדים המשותפים תלויים כלכלית בתוקפן 

סיוע כלכלי מינימאלי בתקופת המעבר לחיים עצמאיים, לא נותרת ברירה אלא לחזור למערכת 

אפשרת בכל אינה מתהיחסים הפוגענית. הגשת תביעה למזונות הילדים וגביית המזונות 

הנסיבות, ובכל מקרה קבלת ייצוג משפטי, פתיחת הליך בבית המשפט או בביה''ד וקבלת 

 החלטה שיפוטית בעניין זה לוקחת זמן רב. 

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3%20-%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D%206.2017%20-%20%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%982.pdf
https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3%20-%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D%206.2017%20-%20%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%982.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_784.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_784.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_784.htm
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לתקן את שם החוק ל"זכויות נשים נפגעות אלימות" ולהרחיב את תנאי הזכאות כך  מוצע .30

אייה להיותן נפגעת אלימות שיחולו גם על נפגעות אלימות שאינן יוצאות מקלט, בהתקיים ר

 ( לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, ובהתאם למצבן הכלכלי. 2ב)3כאמור בסעיף 

 מוצע לאפשר הגשת בקשה למענק ההסתגלות לכלל הנשים שנפגעו מאלימות במשפחה, ע''פ .31

הקריטריון הקבוע בחוק הדיור הציבורי, ובלבד שהן חסרות אמצעים וחסכונות זמינים, ושאין 

 לרשותן או בבעלותן מקום למגוריהן ומגורי ילדיהן.

 1992-סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"בחוק ד. 

החוק מקנה להורים יחידניים הקלות והטבות שנועדו לסייע בהתמודדות עם נטל הטיפול  .32

והפרנסה המוטלים על כתפיו של הורה יחיד. עמידה בתנאים ובהגדרות הקבועות בחוק מזכים 

להנחה במיסים עירוניים ושירותי חינוך, מענקי לימודים מהמוסד לביטוח לאומי, קדימות 

 ועוד. קדימות להורה בקבלה לתכניות הכשרה מקצועית בקבלה למעון לפעוטות, 

קריטריון הזכאות מתייחס להורה שאינו נשוי ואינו ידוע בציבור של אדם אחר ולחלופין למי  .33

שנמצאת בתהליך סיום קשר הנישואין משך זמן של שנתיים לפחות, או במצב של עגינות. סעיף 

לחוק, קובע כי גם נפגעת אלימות תהיה  5ס' במסגרת תיקון מ 2018()ג( לחוק שתוקן בשנת 2) 1

זכאית להטבות ולהקלות שמונה החוק, וזאת גם אם אינן מצויות בהליך גירושין משך שנתיים 

 לפחות, אך זאת רק במקרים של נשים יוצאות מקלט:

ימים לפחות, מתוך תקופה של  90היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות  "

ודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין שנים עשר ח

להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם 

אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך 

 ";כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה

זו מכבידה ומצמצמת את תנאי הזכאות, באופן שאינו מתיישב עם תכלית החוק ועם דרישה  .34

התכלית הכללית לסייע לנשים נפגעות אלימות ולהציע מסגרת תמיכה וסיוע שתאפשר את 

 שיקומן ותמנע חזרתן למערכת היחסים האלימה. 

יות הדייר ( לחוק זכו2ב)3להרחיב את ההגדרה לנשים נפגעות אלימות כאמור בסעיף מוצע  .35

בדיור הציבורי, כך שגם נשים נפגעות אלימות שלא שהו במקלטים, אלא התגוננו באמצעות צו 

הגנה, או טופלו במרכזים למניעת אלימות במשפחה עובר לפרידתן מבני זוגם, או שבידן קביעה 

 שיפוטית אחרת בדבר היותן קרבנות אלימות, יהיו זכאיות להטבות ולסיוע הקבוע בחוק, באופן

שיסייע להן לשקם את חייהן ולרכוש עצמאות כלכלית, גם אם טרם תגרשו, וככל שהן מנהלות 

  משק בית עצמאי )ללא בן הזוג או ידוע בציבור אחר(:

ן בעניין זה צו אלימות מצד בן הזוג, ובלבד שניתלאחר שחוותה היא חיה בנפרד מבן זוגה,  ")ג(

המעידה על קיומה של אלימות כאמור או  החלטה שיפוטית הגנה במעמד הצדדים או ניתנה

שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או העובד הסוציאלי 

מטופל בשירותי הרווחה על רקע אלימות  )ת(המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד שהדייר

לם אישה תהא פטורה ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואו, מצד בן הזוג
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לסכנה או לסכן מפתיחת הליך כאמור אם המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך כדי 

 את ילדיה."

 :וחוק פיצויי פיטורים חוק עבודת נשיםה. 

. ימים לאחר סיום תקופת ההיעדרות 90 ת פיטורים במשך((; וקובע הגבל5)ג()7)ס'  חודשים .36

החוק מגביל את יכולת המעסיק לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של העובדת בנסיבות אלה )ס' 

א(. חוק פיצויי פיטורין קובע זכאות לפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות מעבודה עקב 9

 א(.7שהייה במקלט )ס' 

להרחיב את הזכאות להגנה מפני פיטורין, ואת הזכאות לפיצויי פיטורין למתפטרת, כך  מוצע .37

שתחול , גם על נפגעות אלימות שאינן יוצאות מקלט, בהתקיים ראייה להיותן נפגעת אלימות 

( לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. מוצע להטיל את האחריות לפיקוח על 2ב)3כאמור בסעיף 

על הממונה על עבודת נשים  –בות לנשים נפגעות אלימות במקום העבודה מתן ההגנות וההט

 במשרד העבודה והרווחה.

 הגנה מפני פיטורין בשל היעדרויות ממקום העבודה:ו. 

הטלטלה המשפחתית שגורמת התנתקות מבן זוג עלול להוביל להיעדרויות חריגות ממקום  .38

יק את מקום המגורים ולהסתגלות העבודה. לעיתים הפרידה מבן הזוג כרוכה בצורך להעת

תעדר ממקום שה נפגעת אלימות הנפרדת מבן הזוג יממושכת למצב החדש. בשל כך, יתכן שא

 שלא באשמתה בתקופה הראשונית לאחר הפרידה, או תבקש לעזוב את מקום העבודה. העבודה 

פרידה מבן  על מנת למנוע פיטורין של נשים של היעדרותן מהעבודה בנקודת זמן רגישה, לאחר .39

 זוג אלים, מוצע התיקון האמור.

הגעה למקום העבודה עשויה לסכן את האישה בתהליך הפרידה  זכאות לפיצויי פיטורין: .40

וההתנתקות מבן זוג אלים. במקרים רבים גם לאחר הפרידה ומעבר דירה של בת הזוג, בן הזוג 

ל להוביל לאלימות ולסיכון האלים יגיע למקום העבודה, כדי ליצור קשר עם בת הזוג, מצב שעלו

 שה.יעבור הא

יש לתקן את החוק כך שיאפשר לכל אישה שבידה ראייה להיותה מאוימת או מוטרדת על ידי  .41

בן זוגה, או חוששת מכך בשל אלימות שחוותה להתפטר ממקום העבודה לאחר הפרידה מבן 

קום שבו לא נשקף שה למצוא עבודה במיהזוג האלים, ולקבל פיצויי פיטורין, ובכך לאפשר לא

 לה סיכון דומה.

 בכבוד רב ובברכה,

 חיו, עו''ד-דבי גילד רעות שאער, עו"ד

 העתקים:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1
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 השיכוןהבינוי ושר 

 לשוויון חברתיהשרה 

 שרת הכלכלה

 שהייו"ר ועדת מעמד הא

 משרד המשפטים

 מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

 יועמ"ש משרד הרווחה

 


