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 2020במרץ  30 –צרכי נשים בעת הקורונה   –סיכום שולחן משנה  

 

זהו שולחן משנה של השולחן הבינמגזרי   -אגף ממשל וחברה, רה"מ  –אביטן -ד"ר הילה טל -

  ה משנ  שולחנותעוד מספר  יםמתקיימ  הה הז נ המששולחן של משרד רה"מ. במקביל ל

ם וחסרי מעמד. ועדת  ישונים דוגמת ילדים ונוער בסיכון, אנשים עם מוגבלות וזרי םבנושאי

 משנה נוספת אותה אני מובילה עוסקת בסיוע לעמותות בהתמודדות עם המשבר.  

היום נתרכז בנושא הנשים   ן משנה, אני מבקשת שבדיו שולחנות  מספר מים מכיוון שקיי

בלבד. אני מזמינה את כל נציגות המגזר השלישי בדיון לפנות אלי אישית בכל סוגיות של  

 .  לנסות ולעזורסיוע לעמותות ואשמח 

רך במידע מגיש ושקוף, בניתוח של  ויש צ – מנכ"לית שדולת הנשים  – מרגליוות -גראמיכל  -

 ההיבטיים המגזריים.  

ממשיכים להפעיל  במינהל תקון  –כירה, משרד העבודה והרווחה  אלין אלול, סמנכ"לית ב  -

את כל השירותים החוץ ביתיים, הרחיבו מענים לדרי רחוב, זנות והתמכרויות. ממשיכי  

ו בחוזר  נבקהילה באופן מותאם. יעדכ  תמחדשים פעילו. לפעול להרחבת מענים חוץ ביתיים

כל השירותים הישירים, דוגמת חקירות ילדים, קציני מבחן וכדומה כולם  . בהמשךמנכ"ל 

 ניתנים באופן מלא וללא צמצום.  

ועדת היו"רים לאלמ"ב   -סמנכ"לית בכירה, משרד העבודה והרווחה  פלורנטין,  איריס -

בימים האחרונים התחילה עלייה בקו החם של  נפגשה כבר פעמיים מאז תחילת המשבר. 

התכנים יהיו מונגשים בערבית בהמשך.  וכל הקווים הרווחה בנושא אלימות במשפחה. 

הגדירו את כל השירותים כחיונייים. פועלים כדי לתת מענים מרחוק, ובכלל זה מענים  

ותות ולרשויות מקומיות לטובת מתן סיוע. מקימים אפליקציה עם בינה  דיגיטליים לעמ

מלאכותית לאבחון אלמ"ב. אין בעיה בקליטה במקלטים, גם במידת הרחבה ובדוד. בדיקות  

  הבדיקות הזמינות למערכות הרווחה מול משרד הבריאות. את ר י פועלים להגב –קורונה 

לא מדובר על אסירי אלמ"ב או תקיפה מינית. עו"ס משטרה ממשיכים   – שחרור אסירים 

משרד הקליטה יבצע תרגומים    ולתקשורת להעלאת מודעות.    ןיוצאים לקמפיילעבוד כרגיל.  

 שונים.  
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כל הפעילות   –  ראש מנהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה והרווחה, יוליה איתן  -

שך עבודה לחד הוריות  מוני. בנושא של חד הוריות יש קושי של הנמשכת, באופן מקוון וטלפ

שהוגדרו כחיוניות, בהיעדר מסגרות לילדים וידינו כבולות בלסייע בעקבות תקנות משרד  

 הבריאות במענים של מסגרות וכו'.  

נדרש איסוף נשק של עובדים חמושים. העברת מידע    –  רלה מזלי, האקדח על שולחן המטבח   -

 . חשובים מאוד נתונים על כלי ירייה שקשים להשגהבין הרווחה, המשטרה ורשויות הרישוי.  

קווי הסיוע לא מפורסמים בערבית. בנגב היתה   -  אילה עוואד, מנכ"לית נשים נגד אלימות נ -

מידע מהמשטרה כדי להבין את  . חשוב לקבל למרכזים בקריאות של אלמ"ב  40%עלייה של 

מהנשים השוהות במקלטים הן ערביות ויש לתגבר אותם בעובדות   44%היקפי האלימות. 

בערבית. מי מטפל בנשים   תומונגש  מתה מפורסי כל המד אערביות כדי להנגיש שפה. ל

בכפרים הבלתי מוכרים בנגב? אין מאובחני קורונה בחברה הערבית, כי יש מחסור  

הרבה חד הוריות שהן מפרנסות יחידות, מבקשת בשבילן מענקים חד פעמיים.    בשירותים. יש

זו תופעה      -נשים עובדות שאינן זכאיות לחל"תנשים עם מוגבלות גם חייבות מענים מונגשים.  

 נרחבת בחברה הערבית. למשל אצל עובדות קבלן שלא מקבלות את כל זכאותן.  

מבקשות   -געות ולנפגעי תקיפה מינית איגוד מרכזי הסיוע לנפ - אורית סוליציאנו  -

פרואקטיביות של המשטרה ושל הרווחה מול בתים עם אלימות. זה אומנם מורכב, אך יש  

להשקיע מאמצים במשפחות עם סיכון. נפגעות תקיפה מינית מקבלות שירותים פסיכולוגיים  

מן המקומות ובחלק לא. אין התחלה של טיפולים חדשים   בכל רחבי הארץ. זה עובד בחלק

עבודת העובדים הסוציאלים לא פעם  ואנחנו מכירות את רשימות ההמתנה הארוכות. 

העסקה ברשויות המקומיות. בבתי חולים פסיכיאטריים   30%-מצומצמת בגלל מגבלת ה

ירה בתקופה  מה קורה עם חוק זכויות נפגעי עבנסגרו היחידות לנפגעות תקיפה מינית. 

הזאת? כל נושא הרשת היום מחמיר מבחינת הסכנה לפגיעה ברשת וחייבים לתגבר את מוקד  

105 .   

ההחלטה לסגור  . 30%- הצורך בהחרגת כל העו"סים ממגבלת ה -איתך מעכי  - אלה אלון  -

שירותים ברווחה ורק א"כ להחליט מה פותחים היא שגויה. יש נטייה להוציא נשים בהריון  

להגביל את ההיתרים. יש   לי להבין כי גם בתקופה הזאת זה דורש היתר. ישלחל"ת מב 

היעדר הוראות לאיך להגן על בטיחות  להוציא נשים בהריון לשמירת הריון בתקופה הזאת. 

 העובדות בתקופה הזאת. 

. נשים מאוד חרדות  30%-את העו"סיות מה ג מצטרפת לקריאה להחרי –, נעמ"ת עציון גלי -

הסיוע המשפטי פתח קו סיוע לנשים במצבים  לנושא העבודה ומציפות את הקו הפתוח. 
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משבריים בדיני משפחה. בתי המשפט לא מתפקדים כמעט מלבד בדברים דחופים. בעיה  

א  ילד שיוצא ממקלט לפגוש את אבדרי שהות בין ההורים. סמאוד קשה בנשוא מזונות ובה 

נעמ"ת מפעילה  זו לא רק העברה בין שני הורים כי קשה לשמור שלא תהיה הדבקה.  - שלו

קו פתוח. זה כמו סיר לחץ, מתבשל לאט בסוף מגיע לרתיחה. העמידו גם קו חם בוואטסאפ.  

וכעת אין להן לצאת. זה תופס מקום    טבעיה נוספת היא נשים שהיו ממש לפני יציאה מהמקל

.  050-2030504-;  גם ווצאפ  050-7811118:  קו חם של נעמת  הלאה  םולא מאפשר להן להתקד 

 חשוב מאד לאסוף את כל  מספרי הטלפון של כל מוקדי עזרה. 

יש אצל החרדיות הרבה מפרנסות יחידות והגענו לאפס   –מיכל צ'רנוביצקי, תנועת עיר ואם   -

הפנימיה נסגרה עד אחרי   –פנימייה לנערות חרדיות בסיכון  –הכנסות במיידי. כפר שירה 

פסח. זה מאוד בעייתי. עדיף שהן יהיו בהסגר בפנימי מאשר בבית. מקוואות הנשים עדיין  

ים טבילה, זו  שפתוחות וזו בעיה בריאותית קשה. יש שם הדבקויות. לא ניתן לא לאפשר לנ

ר  גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אבל צריך לחשוב על חלופות, כמו טבילה בים. דב

יף את המים בתדירות יותר גבוהה, בדיקת חום בכניסה  ללא מתאפשר. להח  םשהיו

 למקוואות.  

הוצאות גדולות למקלטים בגין תגבור    –פורום העמותות מפעילות מקלטים    -דינה חבלין דהן   -

יות הסעות )הרוב נסעו בתבורה ציבורית לפני הצמצום(. בקשו מהרווחה הגדרה של  וכ"א, על 

נשים, הן מחוסרות הכנסה כעת ורובן עם ילדים.   30יש שם  – י. דירות מעבר מאפייני השיפו 

יקו את עצמן על הרגליים. איזה מענים נותנים  ז איזה סיוע חירום ניתן לתת להן כדי שיח

נמצאות במצב כלכלי מאוד פגיע שעלול להחזיר אותן לתוקף.    ן א  ?ליוצאות מקלטים בקהילה

 איך בידוד ואיפה? איך מספקים הגנה?   ?םמה עושים אם יש הדבקה במקלטי

קות )עוזרות בית(  נ נשים שעובדות בבתים כמ  –חד הוריות  - כיאן לית" מנכ, ענבתאוי רפא -

עובדות בעבודות שקופות ולא רשמיות, נותרות  לא מקבלות עזרה מבטל"א או מהרשויות. 

חשוב להדגיש  -  קוויםולסייע להן.   ןללא התייחסות. מחלקות הרווחה צרכות להסתכל עליה 

שעות ביממה. חשוב לעזור לנו לשווק את   24יש בחברה הערבית עמותות שנותנות שירותים 

הקווים שלנו. יש הרבה פרסומות של הקווים הארציים אך אין שם שפרה ערבית. צריך לקדם  

 קווים מהחברה הערבית לחברה הערבית. פתחו גם קו וואטסאפ.  

, אבל באלמ"ב אנחנו  בפשיעה יש בסה"כ ירידה –"ל בט"פ נכמשנה למ אום, רוזנב אליעזר -

המתח קיים כתוצאה מזה שבני הזוג לא עובדים וכולם ביחד מתחת לאותה  מזהים עליה. 

הה  ו יפות גבכ קורת גג, בהחלט יכול להביא ליציאה משליטה ויש לקיים שולחנות עגולים בת

  – לכל הנוגעים בדבר וגם זה הופיע בתקנות לשעת חירום  םאנחנו הוצאנו מכתבייותר. 
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מאבטחים שיצאו לחל"ת או שסיימו את העסקתם חלה עליהם חובה להחזיר את הנשק  

אנחנו אפשרו לרשויות המקומיות להמשיך ולהעסיק את הכח   – עו"סים לחברות האבטחה. 

שויות בחרו להפעיל  עובדים נמצאים, הר  1,800לכוהול. מול  או  םימאדם שמועסק במאבק בס

ממשיכים מענים ועושים הדרכות   105בקו עובדים. זה כולל חלק גדול מהעו"סים.  670

 להתנהלות ברשת בזום.  

  - : לעניין חוק זכויות נפגעי עבירה    )בצ'אט(  ילי פינקלשטיין, נפגעי עבירה, משרד המשפטים נ -

עבירה. אם יש קושי   מגיבה שלפחות בגזרת הפרקליטות העבודה נמשכת כרגיל מול נפגעי

 . אלי ישירות  ואנא פנ -ייחודי בקבלת מידע בתקופה זו  

מבקשת להדגיש את הצורך בקמפיין הסברה ייעודי      -  )בצ'אט(   –  "מלך  בת, "יעקבסון  צילית  -

 .נה חשופה למדיהי ומדוייק לחברה החרדית  על מנת לכל אישה גם כאשר א

הסיוע המשפטי של משרד המשפטים מעניקים כרגע   -קרן הורביץ )מרכז רקמן )בצ'אט(  - -

ל להיות  רק סיוע בהוצאת צווי הגנה ללא מבחן הכנסה. כל השאר תלוי הכנסה ואין שום משק

הפונה נפגעת אלימות. מרכזי הקשר מעבירים את האחריות לפגישות הטלפוניות להורים.  

לעיתים מדובר במקרים שיש צו הרחקה לאב מהאם. פוטנציאל למתח ואלימות. האחריות  

 להקמת השיחה צריך להיות אצל מרכזי הקשר 

מספר פעמים כדי   פנינואנחנו )צ'אט(  – מינית באלימות למאבק הלובי לית"מנכ - ל שרריע -

להגדיר מגע כפוי עם נוזלי גוף כאינדיקציה לבידוד ולבדיקות קורונה בהופעת תסמינים וגם  

חשוב לנו מאד לפתור את הפלונטר בנוגע לשירות חירום לטיפול באלימות מינית דרך  

היחידות האקוטיות בבתי החולים בוידאו ואספקה של כל הטיפול הרלוונטי התרופתי  

 ובחינם. 

לדבר על אוכלוסיית הנשים בזנות וזה   לא הספקנו -)צ'אט( משפטים , משרד הינה דומיניץד -

 .נושא קריטי בימים אלה 

עו"סיות,   -נשים מהוות רוב בקרב עובדות הטיפול בשכר - )צ'אט(  – יעל חסון, מרכז אדוה  -

הסיעוד עוברות  אחיות, עובדות סיעוד. חשוב להבטיח את ההגנה על בריאותן. למשל עובדות  

להדביק ולהידבק. ממה שהבנו לא ניתן להן מיגון מתאים    -ממטופל למטופל והן בסיכון כפול  

 כולל מסכות. 

  

השירותים הסוציאליים בנושאים של טיפול   צ: בראשל")בצ'אט(איתך מעכי  -אלה אלון  -

 . אלמ"ב בראשל"צ הוצאו לחל"ת בלוד נשארה רק המנהלת.  בנפגעות הפסיקו לעבוד

-  
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לא הורדנו רגל מהגז בנושאי אלמ"ב, להיפך יש ניטור של כל    –משטרה    –'  ברקוביץ  דב  מאיר -

התונות בנושאים הללו, בידיעה שזה זמן רגיש מאוד בבתים שי שבהם אלימות. ערוכים  

מגבירים את הקשר עם נשים שנמצאות  לעצור גם מי שחולה בקורונה או נמצא בבידוד.  

שבוע הבא  תהיה אפשרות  בסיכון, עובדים באופן צמוד עם הרווחה. במקביל, במהלך ה

להגיש לנו בקשה להגשת תלונה באמצעים מקוונים. זו חלופה למי שלא יכולה להגיע פיזית  

נדע למצוא אותה גם   100לנו אפשרות לאכן אנשים, משמע מי שמחייגת  להגיש תלונה. יש

אם היא לא מדברת בקו. הרחבנו את המענה לנפגעי עבירה. הוצאנו הנחיות מיוחדות לכל  

כרגע אין עלייה משמעותית בנתוני אלמ"ב, למרות שאנחנו  נושא של הסדרי ראייה. ה

 מאמינים שזה קורה זה טרם מקבל ביטוי בתלונות. 

  75% – שעובדים אצלנו ברשות  20- מתוך ה –מהרשות למאבק סמים ואלכוהול  – טלי יוגב  -

  מהעו"סים עובדים ואלו שלא זה בגלל שלבים אחרונים של הריון וכדומה.

אנחנו לא במופע חד  מדגישה, אני יודעת שלא כולם הספיקו לדבר.  –אביטן –ד"ר הילה טל  -

 וות עבודה ותהיה המשכיות. צפעמי, אנחנו בתחילת 

עלו סוגיות מאוד משמעותיות על קשת מאוד    – מנכ"לית שדולת הנשים    –מרגליות  -מיכל גרא  -

י על נושאים ספציפיים. הנושא  רחבה. מאוד חשוב להמשיך לעבוד גם ביחד וגם באופן פרטנ

 הוא מחטף, יש גם גם את נושא הכפל קצבאות במזונות.    67ומענקים רק למעל גיל    62של גיל  

זה סיכום ביניים לתחילת תהליך. הקורונה מצריכה אותנו לעשות   – איריס פלורנטין  -

  התאמות. נקח את הצרכים שהעלתן וניתן לכולם מענה ונעבירם לגורמים הרלוונטיים 

אנחנו    –במשרדים השונים. נשים דגש על תגובות מהירות. לגבי עו"סים ברשויות המקומיות  

במאמץ להחזיר את כולם לעבודה, זה לא מספיק מצליח לנו. לא ברור מספיק שלצד משבר  

העלנו   – 118בריאותי אנחנו במשבר רווחתי. אנחנו פורסים את נושא העבודה מרחוק. קו 

  ו צעות כתיבה ואסאסמס. לעניין שיפוי והרחבות )מקלטים( אנחנכבר יכולת לקו שקט באמ

עובדים על זה וננסה לתת תשובה בהקדם. אנחנו עובדים על סקירה בינ"ל על מענים לנשים  

מרכזי חירום, פנימיות ועוד. נמשיך    –אנחנו פתוחים עם כל השירותים לילדים    בעת הקורונה.

 פגשים המשותפים. מ את ה

 אביטן -סיכמה: הילה טל
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