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 מר מרדכי כהן
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 א.נ.,

 שלום רב,

 

 קצאת תקציבי סיוע לנשים ההנדון: דרישה ל

 במסגרת תוכנית הסיוע לרשויות המקומיות הערביות ברמדאן 

חלטת בעקבות ה מעמותת "נשים נגד אלימות", מרכז אלטופולה בנצרת  ושדולת הנשים בישראל,  אליכם פונותאנו 
רשויות ערביות לצורך סיוע  73שקלים ל  ןמיליו 55על העברת חבילת סיוע בסך של  משרד הפנים ומשרד האוצר

 . רונהבמשבר הקו

ערביות שמתגוררות נשים  הן החיוניים והמיידיים שלצרכיל מתן מענהל אנו דורשות לייעד חלק מכספי הסיוע
עלו בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום. נשים ערביות אשר , בתחום הרשויות המקומיות אליהן יועברו הכספים

טיפול ר, ומתן סיוע מידי להמשב קשות בעקבות להיפגעשנפגעה ועוד צפויה אוכלוסייה מוחלשת  באופן מיוחד הינן
 צרכיהן בצל המשבר הוא פעולה חיונית שנדרשת לשם שמירה על זכותן וזכות ילדיהן לחיים בריאות וכבוד.ב

ייצוג נשים ערביות בוועד המיוחד שהוקם על ידי שר הפנים לצורך טיפול אולם ראשית, אנו רוצות להעלות את עניין  
ייצוג נשים ערביות בוועד הנ"ל הינו קריטי ביותר על מנת למפות  רה הערבית בראשות מר איימן סייף.בקורונה בחב

של החברה הערבית בצל המשבר, במיוחד נשים ערביות, ולהביאם אל שולחנם של מקבלי ההחלטות.   מלוא צרכיהאת  
כמו כן נוכחותן של נשים בוועד תוודא העברת תמונה נכונה ואמיתית שאינה לוקה בחסר לרשויות, לגבי מצבה של 

 לעבור את מצב החירום בשלום. החברה הערבית בצל המשבר, ולפעול לסייע לכלל האוכלוסייה, לרבות נשים, על מנת  

אנו דורשות לייעד סכומים באתר משרד הפנים,    23.04.2020ובהסתמך על נוסח ההחלטה שפורסמה ביום    אשר על כן,
 המפורטים להלן:ומחבילת הסיוע למתן מענה לצרכים המיידיים של נשים העולים מהשטח 

 
סיוע בשכר  ציוד כתיבה ויצירה לילדים, ון,מזון, ציוד מיג לרכישת למשפחות חד הוריותכספי מתן סיוע  -1

מראש לשירותי הרווחה  מוכרותגם אם אינן  - דירה ובתשלום החובות השונים לרבות מים וחשמל
כאשר ברוב המשפחות הילדים  שהינן נתמכות בעיקר על מפרנסת יחידה,משפחות אלה    .כמשפחות נזקקות
במיוחד יכולות להיקלע למצוקה כלכלית קשה, ובצל פיטורי העובדים במשבר, של האם,  נמצאים בחזקתה

 .שחלק ניכר מהן הן נשים שאינן זכאיות לתשלום מהביטוח לאומי מסיבות מגוונות
 

חלקיות, ושפוטרו מעבודתן בשל שרובן מועסקות במשרות  ,מוגבלויותעם עובדות  לנשיםמתן סיוע כספי  -2
ציוד מיגון, ציוד כתיבה , המיוחדיםמתן מענה לצרכיהן , לרכישת מזון, צמצומי העובדים במשבר הקורונה

גם אם אינן מוכרות מראש ויצירה לילדים, סיוע בשכר דירה ובתשלום החובות השונים לרבות מים וחשמל,  
שכן דמי האבטלה שיקבלו העובדות הנ"ל בשל  –  עלשירותי הרווחה כמשפחות נזקקות או מקבלי סיו

חלקיות המשרות שהן מועסקות בהן יהיה נמוך ביותר, ובהיעדר סיוע כספי ממשלתי תיבצר מהן הזכות 
 .ולבריאות לחיים בכבוד

 
ואין להן עצמאות כלכלית כך שהן  לנשים שסובלות מאלימות כלכליתמוצרי מזון והיגיינה ברכישת סיוע  -3

מזון,  לטובת רכישת תלויות בגבר במשפחתן על מנת לקבל תקציב אישי. נשים אלו זקוקות לתקציב אישי 
 תכשירי היגיינה נשית.ו תרופות

 
התמודדות עם לנשים בעניין בשפה הערבית לבניית מערך הסברה  מתן סיוע לרשויות המקומיות הערביות -4

מודעות ה במטרה להעלות את – לנשים עם מוגבלויות ההנגשעם ,  הקורונהאלימות בתוך המשפחה בצל 
ההמלצה שלנו . ולמערך הרווחה ברשויות המקומיותשל העמותות השונות לנושא, והפנייה למוקדי הסיוע 

מערך ההסברה יפורסם ברדיו ובטלוויזיה, ברשתות החברתיות, ובאתרי האינטרנט ודפי הפייסבוק היא כי 
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עידוד עם  נשים בחברה הערביתמספרי טלפון של לרבות שליחת הודעות כתובות לויות המקומיות, של הרש
 ולשירותי הרווחה הפנייה למרכזי הסיוע של העמותות השונות שמפעילות קווי סיוע לנשים נפגעות אלימות

. העלייה ועעל מנת לתת להן הדרכה טיפול וסי במידה והן סובלות מאלימות, וזאת ,ברשויות המקומיות
לפי נתוני המשטרה(   16%החדה במספר פתיחת התיקים על רקע אלימות במשפחה בצל הקורונה ) עלייה של  

 .מצדיקה טיפול מהיר ומיידי בבעיה
 

לאתר וליזום   ,מקומיתתגבור מערך הרווחה, והקצאת משאבים לרשויות המקומיות להפעלת שירותי רווחה   -5
, ולתת להם טיפול עזרה וגיבוי בהתאם עם משפחות הידועות כמשפחות הנמצאות במעגל האלימות קשר

 .לנסיבות
 

שאינן יכולות להשלים את לימודיהן מאחר ונמנע   לרכישת מחשבים לטובת נערות מוכרות ברווחהמתן סיוע   -6
 בים מוקצה המחשב באופן שאינו שיווני מגדרית.או שבהעדר משא ,מהן על ידי משפחתן נגישות למחשב

 
 
 
 

 נודה לקבלת תשובתכם.
 

 

 בכבוד רב,

 חנאן מרג'יה, עו"ד

 עמותת "נשים נגד אלימות"

 

 העתקים:

 התקציבים במשרד האוצרראש אגף מר שאול מרידור, 

 מר מודר יונס, יו"ר וועד ראשי הרשויות הערביות

 מר איימן סיף, מטה משרד הפנים

 אבי כהן, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתימר 

 ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

  

 

 

 


