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 לכבוד,
 מנהלי מחלקות לאכלוס

 
 שלום רב,

 
 " כללים ואופן הטיפול בנשים מוכות" - 08/25נספח לנוהל מס  -הוראת שעההנדון: 

 
 כללי  .1

מטרת הוראה זו היא לקבוע ולפרט את הכללים ואופן הטיפול בנשים מוכות אשר אינן  .1.1
עמידתן בתנאי התושבות זכאיות לסיוע בדיור מטעם משרד הבינוי והשיכון, לאור אי 

 .1.6.99מיום  08/01כפי שהוא מופיע בנוהל "זכאות לסיוע של חסרי דירה" מס': 
 הסיוע ניתן לתקופה מוגבלת כדי לאפשר התארגנות לחיים עצמאיים. .1.2
 האחריות להפעלת הוראה זו היא בידי אגף אכלוס. .1.3
 כאחד. הוראה זו נכתבה בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים .1.4

 
 נשים מוכות: –הגדרה  .2

נשים יחידות או עם ילדים הסובלות מאלימות ואשר למען ביטחונן זקוקות להגנה. 
ך מיועד לנשים וגברים הוראה זו נכתבה בלשון נקבה מטעמי נוחות, א –כאמור לעיל 

 כאחד.
 

 מוסמכים להגדיר "אישה מוכה" ולאשר עמידה בתנאים של אחת מקבוצות הזכאות .3
 להלן:  4המפורטות בסעיף 

, 08/25הגורמים המצוינים בנוהל "כללים ואופן הטיפול בנשים מוכות", הוראה מס': 
 "(.נוהל נשים מוכות)להלן: " 1.3.2002מיום 

 
 אוכלוסיית הזכאים:   .4

 יוצאת מקלט לנשים מוכות: .א
 נשים ששהו במקלט לנשים מוכות, הזקוקות להגנה ולמגורים נפרדים.

 בקהילה:נשים מוכות  .ב
נשים הסובלות מאלימות העונות לקריטריונים שנקבעו ע"י מי שמטפל בנושא 

אלימות במשפחה ברשות המקומית, המזכים בכניסתן למקלט לנשים מוכות, אך 
אינן יכולות לעשות זאת מסיבות שאינן תלויות בהן והזקוקות להגנה  ולמגורים 

 נפרדים. 
אך למרות זאת אינן  או צו הרחקה לבן זוגןנשים מוכות בקהילה שהוצא להן צו הגנה  .ג

 יכולות להמשיך להתגורר בדירתן מפאת סכנה הנשקפת לחייהן.
 

 פ"תש ג אדר"כ ,ירושלים
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 אופן הטיפול בבקשה: .5
המחוז יפתח פניה בהתאם להנחיות מינהל סיוע בדיור לצורך טיפול זה בלבד, עצירה בגין 

 אימות נתונים תופשר. הבקשה תועבר לדיון בוועדת אכלוס עליונה.

 :סיוע .6
 הסיוע הוא השתתפות בתשלום שכר דירה לשכירת דירה בכל אחד מישובי הארץ.

נשים עם ילדים ונשים ללא ילדים כמפורט, בנספח   –הסיוע ינתן על פי שתי הקטגוריות 
 ב' לנוהל נשים מוכות, ויתעדכן מעת לעת ע"י אגף אכלוס.

 ,בכבוד רב
 רות מנע

 פרט וחריגים -מנהל אגף א'
גנית מנהל מינהל סיוע בדיור ס

  :יםהעתק
 מנכ"ל בכיר איכלוס -רונן כהן

 מנהל אגף תוכניות סיוע -מוצפי שאול

 מנהלת תחום טיפול בפרט -גואלי ליאת
ת הציבורמנהלת תחום פניו -גורדו בת שבע
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