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 עברתקציב שלא ה – אלימות נגד נשיםחומר רקע לקראת דיון בוועדה: 

בנושא יישום  22.6.2020שני הקרוב  ביוםשצפוי להתקיים  דיוןה לקראתאנו מתכבדות לפנות אליך 

 .במשפחה אלימות נגדהתכנית הלאומית 

ולה הבין משרדית למאבק באלימות נגד אימצה ממשלת ישראל את תכנית הפע 2017 ביוליכידוע, 

)החלטה  ועל קבלת ההמלצות של הצוותים המקצועיים תכנית לאומית יישומה של עלהוחלט ונשים, 

 ₪ מיליון 50 בעלות של ם התכניתיישותקציב לצורך על התחייבה . הממשלה (16, אלמ/2820מספר 

 .₪מיליון  250סך הכל השקעה של ובשנים, שנה למשך חמש מידי 

 מה קרה עם הכסף ומה יש לעשות? – בוועדה לדיון דגשים

מקורות תקציביים ליישום ההחלטה מאחר ובעת קבלת ההחלטה . בהחלטת הממשלה לא נקבעו 1

 כבר אושר. 2017-18התקציב של 

דרך משרד האוצר ישירות  הועברבפועל התקציב אך ך משרד הרווחה, היה אמור לעבור דר התקציב. 2

 .בד יתרון התיאום הבין משרדיוכך א ,דים השוניםלמשר

 ₪מיליון  12הועברו  2018בשנת  ,₪מיליון  8הועברו  2017בשנת בפועל:  רת התקציב התוספתי. העב3

 20לתקצוב  4439 מספר עברה החלטת ממשלה 2019. בינואר נוספים ₪מיליון  10הועברו  2019ובשנת 

בסוף שנת רק הכסף עבר אלא שבפועל להרחבת הפעילות למאבק באלימות במשפחה, ש"ח מיליון 

של שר  לאחר התערבות. בוצע בפועל כי לא נלקח בחזרה על ידי האוצר בטענהולמשרד הרווחה,  2019

 :טבלה מסכמתלהלן  למשרד הרווחה. הוחזר 2019התקציב לשנת  ,הרווחה ובסיוע שר האוצר

 )במיליונים( חסר )במיליונים( הועבר שנה

2017-2018 (8+12.5 ) ~20 30 

 20 ()הובטח שיוחזרו 20+ 10 2019

2020 26  34 

 

בכל שנה היו אמורים להוסיף  התקציבית: המחויבותתואם את  אינואופן העברת הכספים כאמור 

שהועברו  50-ובלי קשר ל ,מצטברנוספים באופן ש"ח מיליון  50לבסיס התקציב של משרד הרווחה 

 ₪מיליון  100 – 2019שנת ב, ₪ מיליון 50היו אמורים לעבור  2018בשנת כלומר, ) בשנה הקודמת

 בבסיס לתקצוב התכנית את להכניס יש החסר התקציב את להשלים מנת על וכן הלאה(. נוספים

להעביר באופן יש  :השנים במהלך שנוצר בהעברות הפער את ולהשיב הרווחה משרד של התקציב

 בעשרות אחוזים בנוסף, בשל העלייה החריגה .מיליון ש"ח למאבק באלימות נגד נשים 100מידי 

 . יש לקדם את התכנית במהירות ,בתקופת הקורונה נגד נשים האלימות עלדיווח בצרכים וב

 .כאמור לדרישהתמיכתך  את נבקש

 בברכה,
 מרכז אלטופולה|       נשים נגד אלימות|     שדולת הנשים בישראל
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