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 2020 אפרילב 16 –צרכי נשים בעת הקורונה  –סיכום שולחן משנה 

 

יש מספר עדכונים מאז המפגש האחרון.  –איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה  -

מקלטי לנשים בבידוד. הצלחנו להביא לוועדת מכרזים לאישור הקמת  .118ראשית יצאנו לקמפיין לקו 

הארגון שאמור להפעיל יודע. אני מקווה שנקבל אור יורוק לצאת לדרך כבר היום. במסגרת הוועדה 

משרדית אנחנו רוצים להעלות פתרונות שונים דיגטליים לנושא אלמ"ב. רוצים לקחת טכנולוגיה נהבי

ינים של נשים וגברים שחשים שהם במצוקה ולאפשר עליהם לפנות אלינו. אני קיימת, להעלות עליה מאפי

 ליצירת מענים דיגיטליים בסוגיית האלמ"ב.  –רוצה להזמין אותכן ארגונים ושותפים לשולחן עגול בנושא 

שמחה שמתכנסות בפעם השניה, כיוון שיש עדכונים וחלקם   –מנכ"לית שדולת הנשים    –מרגליות  -גראמיכל   -

נשלחו לפני החג. מה שקרה במל"ל, הוא הפוך מהשולחן הזה וברור שהוא לא יכול להיות. העבודה שלנו, גם 

חן הזה נועדה לקחת את הסיפור של נשים ולהבין שזה חלק מהסיפור העיקרי במשבר הזה. בהנחה לבשו

ה שהנציגות שאתן שותפות להבנה שלא ניתן ללנהל את המשבר הזה ללא חשיבה מגזרית, אז אני מקוו

דרי העדיפויות הכלליים השיקולים סותוודא שגם ב הנכבדת של הממשלה בשולחן הזה תפעל לטובת הדבר

 של הנשים נספר. 

לגבי הסיפור של כפל קצבאות עם אבטלה. בחוק שלנו מתייחסים   –יועץ למנכ"ל בטוח לאומי    –אלעד זכות   -

היום העברנו שתי . זקנה ומזונות(הבטחת הכנסה, ת נכות, או, ומקזזים אותן )קצבלקצבה לא כמו אל שכר

הצעות חוק בהנהלת המוסד, ואני מקווה שנעביר את זה עוד מעט במועצת המוסד כדי להעביר החלטות 

ואז אם נוכל אפילו  ממשלתיות כדי להתייחס לבטל את קיצוץ הקצבאות עם קבלת דמי האבטלה.

לא הצליח להכנס כתקנות לשעת חירום,  ות הנ"ל.רטרואקטבית להחזיר אפילו את הכסף למקבלי הקצבא

זה  העבודה הפנימית בתוך ביטוח לאומי תגמר בהקדם האפשרי, כיום בתוך צינור החקיקה הממשלתית.

רוב   תהעברנו כבר אתלוי כמובן בממשלה, אבל שר הרווחה מתכוון לקדם את התיקון הזה. לגבי המענקים,  

ע הבא אני מעריך שנעביר את כל המענקים האחרים. זה כולל גם המענקים בשבוע האחרון, ועד סוף השבו

, 20יש הרבה לקונות בחוק האבטלה כמו הנושא של זכאים עד גיל קצבאות הבטחת הכנסה, מזונות וזקנה. 

זנות נשים בהכניסו תקופת אכשרה מקוצרת, אין כרגע משהו ברמת ישימות גבוהה בהקשר הזה. לגבי ה

 . , ואם כן בבקשה תציפו את זה מולנו שנדעייחודי שקשור לקורונה צריך לראות האם יש צורך

ממליץ אפילו רטרואקטיבית מהמעסיק.    ת מעביד, וניתן אולי להכירם הצהרעפתרון   ישלעובדות משק בית  

להסתכל בתאר ביטוח לאומי על תנאים לדמי אבטלה בעבור עובדי משק בית. לגבי אוכלוסיה שאין לה 

תקופת עבדוה מספקת לזכאות לדי אבטלה, אין כרגע פתרון ממשלתי. אנחנו כן מפנים אותן לקבל הבטחת 

 הכנסה או סלי רווחה. 

לות בגלל שכל המשאבים כרגע מופנים לנושא הוועדות הרפואיות כרגע מוגב -לגבי נפגעות תקיפה מינית 

 האבטלה, ניתן לפנות בדברים ספציפיים באופן פרטי. לגבי נשים שאין להן נגישות לאתר לשכת התעסוקה

מנסים לעשות תקשיר נוסף בנושא אבטלה, ניתן לפנות גם טלפונית לשירות התעסוקה ואפשר לדבר איתם   -
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ה טלפונית ויש התאמות שפתיות אבל כרגע מספרי הפניות גבוהים שם. בתוך ביטוח לאומי יש אפשרות לפני

 ויש עומס.

 eladz@nioi.gov.ilבמידה ויש פניות בנושאים פרטניים ניתן להעביר לאלעד במייל 

)כדי שיהיה סדר אנחנו  באהשבוע בנתונים מסודרים בנוגע לאלמ"ב יהיו  -משטרה  –מאיר דב ברקוביץ'  -

שלישי(. לכן, אני לא יכול לתת עכשיו נתונים רשמיים לחג. באופן לא פורמלי,  בימי –מעדכנים אחת לשבוע 

לפני החג אנו רואים בינתיים במהלך החג ירידה בכל תחומי הפניות למשטרה, בהשוואה לשנה שעברה. 

הוקם בשביל זה מוקד לא  זה מצליח מאוד ויש הרבה פניות. התחילו עם האפשרות של התלונה המקוונת,

מתוך חטיבת החקירות במטה, לאנשים שעוקבים אחרי הדבר הזה בתקופת ההרצה. השלב הראשון   פורמלי,

קווה שבקרוב יעלה בעברית ובהדרגה בעוד שפות. הבעיה העיקרית היא תהליך ההזדהות מעלה בעברית. אני  

למרות שבמקרים הבעייתים במיוחד יש לנו דרך לעשות זאת באופן אחר, אבל זה שממשל זמין מחייבים. 

י )ללא קשר לדיווח השבועי שדיברת  הפילוחים בנוגע לאלמ"ב ועבירות מין יהיו בהמשךרק למקרים חריגים.  

הידוק קשר עם הרווחה דרך נשים שמוכרות, יש דיון על  –הוצאו הנחיות מיוחדות בתחום האלמ"ב . עליו(

כל אישה בדרך כלל אחת לשבועיים, גם אם הוא טלפוני. ההנחיה עכשיו היא ליצור קשר אחת לשבוע. הדגש 

 הרווחה. וכל המידע הוכנס לתוך קמפיין משרד 100על המוקדים, אפשר גם דרך אפקליציית 

העלייה המשמעותית על פי דיווחים של עו"סיות משטרה  –מהרשות למאבק סמים ואלכוהול  –יוגב  טלי -

 בחברה הבדואית בדרום.היא במקרי אלמ"ב ביותר 

האקדח על שולחן המטבח )צ'אט( : תגובה להערה של ברקו בנושא נתונים: בנושא של נושאי  -רלה מזלי  -

הוא במידה רבה המשרד לביטחון פנים עצמו. קושי קבוע שמחמיר במשבר  נשק וכלי ירייה, מקור הבעיה

הנוכחי הוא היעדר שקיפות בנושא. אנחנו ניצבות בקביעות במחסור חמור בנתונים מעודכנים, מקיפים, 

 ברורים ומפולחים. 

קליטת נשים חדשות מאז המפגש האחרון התנסנו ב  -פורום העמותות מפעילות מקלטים -דינה חבלין דהן  -

זה לא עובד, נשים ששומעות שהן יהיו בבידוד מחליטות לא להגיע, נשים שמגיעות   .תוך שמירת כללי הבידוד

לא נשמעות להוראות. הבשורה של המקלט למבודדות הוא פתרון חשוב, מתי יפתח? חשוב שהוא יתן מענים 

 פרטים על מה עתיד להפתח כדי לדעת להערך. גם בשפה הערבית. צריכים יותר 

נדרשת תכנית מגירה סדורה להתנהלות במקרה של אשת צוות או שוהת מקלט שנדבקו בקורונה, מבקשים 

בנושא שיפוי מקלטים על הוצאות תוספתיות, שיפוי בגלל עלייה בצרכי מזון והיגיינה לפי פרוטוקול פעולה. 

אינו מספיק טוב, צריך גם לפי הילדים. ההוצאה הגדולה היא עבור   נים, הפתרון לפי מספר מושמיםשמספר  

 ששכרנו בעבור טיפול בנשים ובילדים.  הצוותים הנוספים

המקלט שמיועד לנשים חולות יפתח בתקציב   -איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה   -

קיבלנו אישור, בנוהל זה כולל גם את הילדים, לא  –ומודל של מקלט רגיל, יהיה מענה בשפות שונות. שיפוי 

 אם זה יהיה שיפוי זה יהיה כולל גם את הילדים.

 איריס עובדת ומודעת לנושא הצורך בהתאמה שפתית -אגף ממשל וחברה, רה"מ  –אביטן -ד"ר הילה טל -

 בשהארגונים יהיו בקשאם יש ארגונים שיכולים לעזור באיוש,  יש בשולחן הבינמגזרי הזה הדמנות,    .לערבית

 על זה.
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התארגנויות שמציעים מלוניות דרך היום הפעלת מלוניות, יש  -נאילה עוואד, מנכ"לית נשים נגד אלימות  -

אלו נשים  טיפול מקצועי. , ולתת להן איך המשרד יכול לקחת אחריות על אותן נשים .החברה האזרחית

 שלא נמצאות בסכנת חיים, אך הם נזרקו מהית.  

 להם  , ישצריך להפנות לשירותי הרווחה -ס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה אירי -

 .לדבר הזה פתרונות

עובדות הרבה   ן מקוון וגם בתחומים חיוניים.פההשמה המקצועית נמשכת, גם באו  –  תרוח נשי,  תמר שוורץ -

נעשתה הבחנה לא ברורה בין זרוע . ולראשונה התחלנו לספק גם מזון ,בימים אלה על נשוא מיצוי הזכויות

. , ובניגוד לזרוע הרווחה לא השיבו אותןתיוהעבודה לזרוע הרווחה. זרוע העבודה הפסיקו את ההתקשרו

. היום של החזרה לשגרה לא כזה רחוק בנוסף, נדרשת התייחסות ליום שאחרי בנוגע לאלימות במשפחה

.אחרי "חג הקורונה" נגלה מה קרה בבתים ויהיה ריבוי תלונות. חייבים לחשוב על מענקים לנשים שעובדים 

 עם נשים באלימות, כבר יש עלייה בצרכים אך בהמשך צפויה עלייה גדולה אפילו יותר. 

ע"פ הנחיות   -זרוע העבודה )בצ'אט( : מסיבות טכניות לא שומעים אותי. אגיב כאן בקצרה בכתב    -מתן חמו   -

מנכ"ל המשרד גם פעילות התעסוקה הוכרה כפעילות חיונית. כך שגם אם במקומות מסויימים צומצם היקף 

פעילות התעסוקה  -הפעילות )בהתאם לחוסר היכולת לקבל קהל או להמשיך בכל היקף הפעילות מרחוק( 

 ממשיכה להתקיים. 

המשרד נערך כבר ליום שאחרי, העמדנו כבר  -איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה  -

 עמודים של כתיבה כהיערכות. ברגע שנוכל להפיץ את הכתיבה המסודרת שלנו, נעשה זאת.  15

לים ביחידות האקוטיות הצטמצם, נשים לא טיפו -מנכ"לית הלובי למאבק באלימות מינית -יעל שרר  -

ניגשות לטיפול בימים האלה, צריך לעשות הנגשה של הטיפול און ליין. התחלנו עם פרויקט שמספק את 

. אנחנו רואות שיש המנעות מהגעה לבתי התרופות עד הבית. משרד הבריאות צריך לפתח טיפול און ליין

. חלק מן התרופות לא זמינות בקהילה, כמו למשל תרופות חולים ורופאי הקהילה לא בקיאים בטיפול הזה

כנגד איידס. משרד הבריאות החליט שהטיפול הפסיכיאטרי לנפעות תקיפה מינית יהיה במסגרת הטיפול 

 הכללי ולא מותאם. זו אמירה קשה מאוד מבחינתנו. 

נשים לא פונות לבית מנכ"לית הלובי למאבק באלימות מינית )בצ'אט(: חשוב לי לציין שאם  -יעל שרר  -

החולים הן לא יכולות לקבל את כל התרופות, ויתרה מזו, הן צריכות לשאת בעלות. תרופות שאמורות להיות 

חינם, חבל שהנפגעות צריכות לעשות שיקול אם לרכוש או לא. כרגע, אנחנו משלמות את התרופות מקרן  

פות, הפניה של המרשם לבית מרקחת, חירום שהוקמה. אבל האתגר הלוגיסטי של קבלת מרשם דרך הקו

איסוף תרופות )חלקן לא זמינות בקהילה(. זה לא נגיש עבור הנפגעים והנפגעות. דה פקטו, נמנע טיפול. 

הריונות בלתי רצויים, מחלות מין, הדבקה באיידס, כל אלו ניתנים למניעה. העלות שלהם למערכת הבריאות 

זה לא קורה  -ות טלפונית עם הכוננים בחדרים האקוטיים גדולה בהרבה מעלות התרופות כרגע. התיעצ

בפועל. הלוואי ויקרה. המודל האידיאלי מבחינתי בנוגע לחדרים האקוטיים, אפשרות לעלות מול רופא, יעוץ 

כללי, הזמנה להגיע לחדר ואם לא, המשך הפניות ואספקה של תרופות, עד הבית ובחינם. זה בהחלט יכול 

לנו שכבר רץ ובהצלחה. לא דורש השקעה של תקציב, רק הסרת חסמים להתבסס על הפרויקט ש

 בירוקרטיים.
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. זה לא 40%אנחנו מתוקצבות דרך הבתים החמים וחווינו ירידה לקיצוץ של    -    החצר הנשיתלירון אזולאי:   -

הצרכים  .סלי מזוןוהלנות חירום  –פועלות בעיקר בסיוע חירום אנחנו מאז תחילת המשבר לנו כי  רברו

מתקשות להתמודד עם הביורוקרטיה,  הולכים וגדלים, צרכים של נערות וצעירות שנמצאות במצבי קצה.

פתרונות הלנות החירום לא מותאמים. פועלות גם אפילו עם הטענת פלאפונים למי שאין כרטיס אשראי. 

 מענה בוואטסאפ לנשים שמאוימות באלימות.חסר  .היגיינה, תרופות בחלוקה של מסכות, מוצרי

 .בוואטסאפיהיה גם  118: משבוע הבא איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה -

עמותות שמוציאות משאבים נוספים, אנחנו יודעות  -אגף ממשל וחברה, רה"מ  –אביטן -ד"ר הילה טל -

 אחרים. ערוציםובדות על למצוא שכרגע אין שיפוי, אנחנו ע

הפניות  .בשת"פ עם המשטרהאנחנו : פתחנו מלוניות חירום, סליימה, נע"ם )נשים ערביות במרכז( סמאח -

אין לנו נתונים על התפקוד של הרשויות לטיפול בנושא רק אחת משלוש נענות.  –שלנו לרווחה ברמלה ולוד 

זה קורה ? במסגרת הקהילה למה נפסלו הלנות חירום –חירום האלמ"ב, כל רשות מתנהלת אחרת. הלנות 

, ולאמץ את המודל שקיים בספרד, צרפת וקנדה. ואייך ניתן למה אי אפשר להכיר במסגרות האלהבפועל, 

קמפיין משרד הרווחה לא הגיע לחברה הערבית,  לפצות עמותות ששלחו אקטיבית נשים למלונות כאלה.

  ?ברה הערביתבקרב הח איך מתכוונים לפרסם

הקמפיין בשפה הערבית יעלה מחדש,  -איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה  -

הקמפיין עלה בטלויזיה אבל נדרשנו לעשות שינויים בקמפיין ולכן יעלה מחדש בכל השפות. יופץ הלאה ברגע 

, אנחנו לא יכולות להגן עליהן. . כשאשה במלוניתשיעלה. הסוגיה של נשים בבתי מלון זאת סוגיה מורכבת

יוקם את זה מסדר היום. חושבת שכדאי לערב כאן פילנתרופיה. מסכימה לבקשת סמאח ש אני לא מורידה

 תת צוות שיבדוק את האופציה.

גם ביום ראשון הקרוב  עלה ויהנושא של ההלנה במלונות :  אגף ממשל וחברה, רה"מ  –אביטן  -ד"ר הילה טל -

 הפילנתרופיהבשולחן של 

חשוב שיעלה כי אני מכירה שיש התעניינות מצד מנכ"לית שדולת הנשים:  –מרגליות -מיכל גרא -

 הפילנתרופיה

ת"א וויצ"ו יוצאים היום עיריית : אביב יפו-, מנהלת הרשות לשוויון חברתי בעיריית תלאפרת מייקין -

 בפורום הזה.  נשמח להפיץ ., בדגש על ערביתכל השפותנים להפצה בבקמפיינים מצוי

בזמן הסגר  תקיעות בזרימה הטבעית של הכניסה למקלטים.יש : יש חשש שיהיה פקק, , ויצ"ורבקה נוימן -

הפניות צפויות לגבור. יש מקום לחשוב על מסגרת ביניים למשפחות נשים פחות פונות לעזרה, ועם ההקלות  

  שיוצאות מן המקלטים, כדי לפתוח את המקלטים לנשים בסיכון גבוה.

( איבדו , חסרות מעמדנשים שלא עבדו בעבודה פורמלית )משק בית, זנותיש קבוצה של : , אחותינילי גורן -

מקורות הכנסה, רובן לא רשומות ברווחה, לא מקבלות שום סיוע. אנחנו מתגייסות בסיוע במזון, תרופות, 

להרבה   הומניטרי וזה מתגלגל הלאה.על סף משבר  יש מצב  דרום תל אביב  בחשמל.  חיתולים וכול לתינוקות  

  מלכתחילה מלפנות לרשויות. המבקבוצה הזאת יש בעי

אפשר  –נילי תפני לאפרת מייקין מתל אביב  -איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה  -

 לתת סיוע.
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זה למרות ששיעור ו מהפניות הן של נשים 50% –: תעסוקת נשים בחברה הערבית ג'לג'ולי, נעמ"ת מייסם -

יש לזה השפעה קשה . היום  משק מובטלותברוב הנשים הערביות  .  40%התעסוקה של הנשים הערביות הוא  

. נשים ערביות יוצאות לעבוד אחרי תיכון ולא 60-70%-על שיעורי העונים בחברה הערבית שצפויים להגיע ל

הנשים  במיוחדאת העבודה,  אין התייחסות מספקת לנשים שאיבדומקבלות אבטלה בגילאים האלה. 

החלשות ביותר במשק שהחזרה שלהן לעבודה מוטלת בספק. צריך למצוא פתרונות לטווח הקצר והארוך 

הנשים האלה עוסקות רובם במסחר  בלשכות התעסוקה בחברה הערבית לא קיבלו הנחיות מה עושים.

משרדי הממשלה שעוסקים בסוגיה ובשירותים ולכן לא יהיה ומהראשונות לחזור לעבודה. האם יש מישהו ב

 הזאת? 

הבטחת הכנסה, חוסר רלוונטיים במיוחד לאנשים בזנות הנושאים של    –קרן ברק מהיחידה לסחר בבני אדם   -

לנשים במסגרת חוק יישום  איפה עומד הנושא של סל מענים גמיש .ביטחון תזונתי, העדר פתרונות דיור

 זנות?לאיסור צריכת 

במסגרת החוק עלה כהחלטת ממשלה : סל מענים גמיש סחר בנשים ובזנות, המטה למאבק לאור אבו -

 אמור להיות בשלבים מתקדמים, מבקשות להבין מה קורה עם זה? –לאיסור צריכת זנות 

 ונעדכןאלול יבדק מול אלין  אגף ממשל וחברה, רה"מ:  –אביטן -ד"ר הילה טל -

זאת  האקוטיים ממשיכים לתת מענה, צריך רק לתאם הגעה.משרד הבריאות: המרכזים לביא, -סערזוהר  -

כרגע בודקים אפשרות של תיווך של תרופות, אין אפשרות   כדי לאפשר קבלה לאור העומסים בבתי החולים.

לעדכן אותנו כשאין מענה כדי שנוכל לטפל ניתן לפטור. ניתן לקבל את היעוץ דרך בתי החולים בטלפון. 

  נקודתית.

הופסקה הזו הפעילות . שיקום תעסוקתי לנשים שורדות זנותארגון שעוסק במכללה: חאווי, -גרנותטל  -

ואנחנו משקיעות את כל זמננו בגיוס כספים  נשים שמעיפים אותן מהביתוכרגע מתעסקות בצרכי קיום, 

ות לקבל לא יכולנשים שרוצות שיקום אך לא רוצות להרשם ברווחה, מגורמים פרטיים לטובת הדבר הזה. 

אם יש דרך לעקוף את זה. לחסוך את מסירת הפרטים האישיים. מזון מהרווחה כי לא מוכנות למסור ת.ז. 

וכרגע הכל הוספק. נשים שעבדו בזנות עד  וםקנדרשים פתרונות מיידים לנשים שהיו באמצע תהליך שי

  עכשיו ושאין להן מקור פרנסה אחר. נשים שיצאו לחל"ת. 

תתחבר לטל אביב יפו: יציעו פתרון לנושא ת.ז. -ת הרשות לשוויון חברתי בעיריית תלאפרת מייקין, מנהל -

 ותציע פתרונות מקומיים דרך עיריית תל אביב.

ורך קריטי הוא צ  מציאת פתרונות דיור לנשים שמופנות, הקושי בציבור החרדי  -צילית יעקבסון, "בת מלך"   -

נדרשת התייחסות לקהל החרדי, ההסברה בקהל החרדי  .עם כל כך הרבה ילדיםבבידוד וזה מאוד קשה 

 מורכבת. צריך קמפיין יעודי לחברה החרדית.

מבדיקה שעשיתי עכשיו,   –בנושא נפגעות זנות    איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה   -

 יכול להיות שסל מענים גמיש יתחיל שבוע הבא, אני אבקש חומר פרקטי ואעביר כתוב.

: מתמקדת במניעה מבנית של אסונות קשים, נוכחות נגישה של כלי מזלי, האקדח על שולחן המטבח להר -

ירייה בתוך מרחב משפחתי אלים מעלה את הסיכויים לפגיעה בנשים. אנחנו מקבלות בעיקר תשובות שיבדק 

מבקשת כמה   ?מול המשטרה, לא כל הארגונים חייבים לשלוח הביתה נשק ומה המצב של איסוף כלי הירייה

 שיותר איסוף כלי ירייה מהבתים. 
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הן לא הוגדרו : יועצות לקידום מעמד האישה זה כלי עבור הרשויות המקומיות. מעכי-, איתךאלה אלון -

. יתר ע"י השרה לשיוויון חברתיהכחיוניות ומרביתן אינן מועסקות. זאת למרות שנעשו פניות בנושא, בין 

אין  יותר מעובדות במשרדים רגילים למשל עובדות בנקיון, בסופר. חשופות לנגיףשעבודה, נשים בבטיחות 

נשים בהיריון צריך לתת פתרון לעובדות למשל עם מערכת חיסונית חלשה, חולות סכרת וכו'. התייחסות. 

הפתרון שאנחנו מציעות הוא שמירת הריון, עאין להן פתרון מצד המעסיקים, צריך לתת לזה מענה ומחשבה.  

 .לגביו בעייתי והוגש בג"צ שמאפשר להוציא נשים בהריון לחל"ת הואתזכיר החוק 

סיוע בנושא פרידה וגירושין, הפניה  י. נותנותרח: צריך לחשוב על היום שא, מרכז רקמןקרן הורוביץ -

 .תהיה הצפה של מערכת המשפט וצריך לחשוב ביחד מראש איך מתמודדים  ,המרכזית תהיה בנושא מזונות

 על פתרונות ביום שיפתחו בתי המשפט.עם משרד המשפטים חשוב ברמה המערכתית צריך ל

: לשאלתה של קרן, ממה שידוע לנו יחידות הסיוע עובדות במתכונת )צ'אט( רחל ספירו, משרד המשפטים -

מצומצמת נוכח תקנות החירום. היחידות נותנות מענה למקרים דחופים ואף מקיימות פגישות באמצעים 

 נותנות מידע וייעוץ בכל נושא הרלוונטי לסכסוך משפחתי.טלפוניים, 

: לא מפורסם דבר בהקשר של יחידות הסיוע באתר של משרד הרווחה . קרן הורוביץ, מרכז רקמן )צ'אט( -

מבקשות לפרסם באופן רישמי איך פונים. ראינו פוסט שהיחידות פועלות באופן חלקי אבל ראוי לפרסם 

 בצורה ברורה  

מצטרפת לדברי קרן מרקמן. גם בקוים של נעמת רואים פניות רבות בנושא  - )צ'אט( גלי עציון, מנעמת -

 ונותהמז

לגבי היום שאחרי, היחידות  :איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית -אורית סוליציאנו  -

ביום שאחרי יצטברו  . כיום לא מקבלים פניות חדשות,לוקח חודשים על שנה לקבוע תור לרוב הטיפוליות,

  .מאות נשים וגברים שיצטרכו סיוע

ת למה אין קהכל צריך להיות פתוח, בודהעבודה והרווחה : איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, משרד  -

 אינטייק. הפורום הזה ממש חשוב, לוקחות לטפל במה שלא התקדם ואני מזמינה להצטרף לשולחן הדיגטלי.

: תודה, היום שאחרי הוא סוגיה ענקית, אנחנו מוציאות דו"ח של דרכי מרגליות, שדולת הנשים-גרא מיכל -

ים, מה אפשר לעשות מעבר לחשיבה עכשיו. חייבות להמשיך להטמיע חשיבה תמודדות במשברים קודמה

שמענו הים מה שלא שמענו בפעם הקודמת וזה על היום שאחרי. חייבות להיערך לזה, מעבר   מגדרית גם שם.

 לצרכים הדחופים עכשיו.

, שמחה על ההשתתפות נרחבת גם דיון פורה וחשוב -אגף ממשל וחברה, רה"מ  –אביטן -ד"ר הילה טל -

במפגש הזה. יש המון עבודה על המפת צרכים, מוזמנות להמשיך להציף צרכים ואנחנו עובדות על מענים 

 שלהם. 

אורית , דינה חבלין דהן  ,יעל שרר: )צ'אט( ו להשתתף בשולחן העגול של דיגיטצייה אלמ"בחמששי כתבו*

 תמר שוורץ.וסוליציאנו 

 אביטן-סיני והילה טליעל  סיכמו:
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