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שלום רב, 

-בהול -

הנדון: מסמך דרישות החברה האזרחית

עקב המשבר הכלכלי בריאותי, הרינו לפנות בבקשה דחופה לנקוט בצעדים מיידים, שמטרתם ביסוס רשת תמיכה סוציאלית 
בימי המשבר והימים הקשים הצפויים לבוא אחריו. מסמך דרישות זה גובש כחלק מעבודת השטח של קליניקות משפטיות, 

פעילות ופעילים בתנועות חברתיות ובארגוני סיוע, עו"סים ועו"סיות וביחד עם אנשים החיים בעוני.  

בימים בהם מאות אלפי אנשים חווים אובדן עבודה זמני או קבוע לתקופה שאינה ידועה, אין חולק כי שיתוף פעולה וחשיבה 
רוחבית הינם צעדים הכרחיים מצד המשרדים השונים האמונים על שירותי הרווחה בישראל. מעמד הביניים, השחוק גם ככה 

בישראל, החל כבר ונאנק תחת גלגלי המשבר וחייהם של אוכלוסיות מוחלשות הפכו לקשים אף יותר. 

בשנת 2008 בעת המשבר הכלכלי, נחלצה המדינה לעזרתם של חברות הביטוח והבנקים. כך היה גם לאחר המשבר הכלכלי 
בשנת 2011, עת נחלצה המדינה לעזרת המוסדות הפיננסים מתוך מחשבה כי חיזוקן יוביל לצמיחה במשק. המשבר הכלכלי 
הפוקד אותנו עתה, מחייב לנקוט צעדים דרסטיים להגנה על מעמד הביניים ועל אנשים החיים בעוני, להבטיח ולהגן על 

הזכות לקיום בכבוד. 

משתקפת  שהיא  כפי  בשטח  המציאות  בעקבות  מהשטח  עלו  אשר  בלבד,  ראשוניות  דרישות  במסמך  מדובר  כי  נבהיר 
הביניים. ובמעמד  בעוני  החיים  אנשים  של  חייהם  במציאות 

כי הדרישות  18.3.2020. אנו סבורים  ביום  ומהווה המשך למכתב שנשלח  זה הוא מכתב מתעדכן  בנוסף, מכתב דרישות 
ולבעיות שיתעוררו.  וזאת עד לסיום המשבר, בהתאם למצב  צפויות להתעדכן מדי שבוע, 

נשמח לקחת חלק בכל מחשבה והתייעצות בנוגע להיערכות בשטח. 

הנגשת המידע, פיקוח וחשיבה כוללת

על כל המידע להיות מרוכז, שקוף ונגיש בשפה העברית, הערבית, האמהרית, הרוסית והאנגלית.   

)פיזית  מוגבלות  עם  לאנשים  מונגש  להיות  הטלפוניים,  ובמוקדים  האינטרנט  באתר  הניתן  זה  לרבות  המידע,  כל  על    
וקוגניטיבית כאחד(.

יש לקיים דיונים במסגרת ועדה בינמשרדית אשר תפקידה לרכז את כלל הנושאים הקשורים למתן רשת ביטחון סוציאלית    
בתקופה של משבר כלכלי ובריאותי. על הועדה ליזום דיונים, לקדם תכניות ולפקח אחר פעולות המדינה ורשויותיה.

על הוועדה לקיים דיונים בשיתוף פעילי שטח ונציגי אוכלוסיות מוחלשות. ולהזמין לכל היוועצות גם את ארגוני המגזר    
השלישי וגורמים מוניציפאלים כגון יועצות לקידום מעמד הנשים בכל וועדה

יוקם אתר שיתוף ציבור לתקופת המשבר הכלכלי בריאותי.   

המדינה תקים קו חם לסיוע באגד הנושאים החברתיים-כלכליים.  
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ביטוח לאומי

ועדות נכות, ועדות גמלת ילד נכה ושר"מ: נקבע, כי ועדות יתקיימו שלא בנוכחות המבוטח או מייצגו. מתבקש כי בכל   
ועדה רפואית, תיצור הועדה קשר טלפוני עם המבוטח או מייצגו על מנת שקולו ישמע ויתאפשר לו להציג את השפעת 

המצב הרפואי על חייו.

ועדת רפואיות: נקבע, כי את המסמכים לוועדה על המבוטח לשלוח בפקס או באמצעות אתר הביטוח הלאומי. מתבקש,   
ידע כי ההחלטה התקבלה על סמך כלל המסמכים  כי המוסד לביטוח לאומי יאשר קבלת כל מסמך, כך שהמבוטח 

שהגיש. הרפואיים 

ועדה רפואית לא תשלול זכאות לגמלה רק בשל מחסור במסמך או מסמך חלקי, תשקף לאדם או למייצגו מה החוסר   
ותתן לו הזדמנות להשלים ככל שניתן.

מקבלות קצבת מזונות אשר הוצאו לחל"ת לא תפגענה בחישוב שכרן כך שיחושבו דמי אבטלה תוך התייחסות אל דמי   
האבטלה כאל הכנסה מעבודה בחישוב הזכאות לגמלת מזונות.

קבלת קצבת אבטלה למתפטרים ללא המתנה של שלושה חודשים.  

תוענק אוטומטית קצבת הבטחת הכנסה מלאה למקבלי קצבת השלמת הבטחת הכנסה אשר איבדו את מקום עבודתם.   

יפסק קיזוז חובות מגמלאות בשל חוב לביטוח הלאומי.  

הגברת המוקדנים במרכז המידע של הביטוח הלאומי בשפות השונות.  

הענקת מענק חירום לזכאים לגמלת קיום, על מנת לאפשר הצטיידות במצרכים ושירותים בסיסיים.  

יש לדאוג להעברת קצבאות נכות, שר"ם וניידות המועברות למסגרות אשר הפסיקו לפעול אל האדם ולא אל המסגרת.  

יש לאפשר גם לאנשים עם מוגבלויות הנמצאים בקבוצות סיכון והמעוניינים בכך לקבל את הקצבה עד הבית.  

יבוטלו ההגבלות של הגיל לעניין זכאות לדמי אבטלה ויש לאפשר זכאות לדמי אבטלה לכל עובד/ת בכל גיל.  

הגדלת גובה דמי האבטלה ל100 % מהשכר למשתכרים/ות שכר נמוך  

שירות התעסוקה

הארכת הפטור מהתייצבות לתובעי/ות אבטלה לחודש אפריל ומאי 2020.  

ביטול התייצבותם של מקבלי קצבת הבטחת הכנסה בלשכות התעסוקה ובלשכת הביטוח הלאומי לחודשים אפריל   
.2020 מאי 

ועדות ערר בשירות התעסוקה יצרו קשר עם דורש העבודה או מייצגו.  

דיור ציבורי

הקפאת הליכי גבייה.  

הקפאת הליכי פינוי: הקפאה של פינוי במצב של פלישות טריות, הקפאת הליכים משפטיים ומימוש צווי פינוי.  

 ,2020 מרץ  חודש  מתחילת  החל  להכנסות,  בהתאם  הציבורי,  בדיור  שכ"ד  קביעת  דירה:  שכר  סיכומי  חישוב  שינוי   
ובהתחשב בעומסים הכלכליים הייחודיים בתקופה זו. 

מענה באמצעות מוקד טלפוני במשרד השיכון ובחברות המשכנות: יש לתגבר את המענה ולדאוג למענה מלא במגוון   
ובאופן מותאם לאנשים עם מוגבלות. שפות 

פרסום דרכי התקשרות עם משרד הבינוי באמצעים מקוונים, לאור התחייבות השרה.  

קיצור פרק הזמן הנדרש לתיקוני ליקויים בדיור הציבורי.  

הגדלת תקציב דחופה לצורך סיוע בשכ"ד למבקשות ולמבקשים שהצטרפו למעגל העוני.  
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לשכות רווחה

הפעלת שירותי רווחה מתוגברים במצב חירום.  

יעשו פניות יזומות ללקוחות רווחה, לרבות אנשים/נשים עם מוגבלות ונשים שסובלות מאלימות וכן לקוחות שמתמודדים   
עם עוני, לצורך בחינת מצבם.

הקמת מטה חירום של משרד הרווחה הפועל במגוון השפות ובאופן מותאם לאנשים עם מוגבלות.  

המדינה תעניק סיוע לרבות השמה במקלטים במקרי אלימות במשפחה לרבות במקרים של צורך בבידוד.  

במקרה של למידה מרחוק, חלוקת מחשב לכל תלמיד/ה ללקוחות רווחה.  

סיוע כספי ותגבור ארגוני החברה האזרחית, לטובת המשך הפעלת תכניות סיוע בהספקת ציוד וסיוע חומרי.  

הוצאה לפועל

הארכת המועד להגשת הפטר בהוצאה לפועל בהתאם להוראת השעה.  

משלוח שוברים באמצעות שליח לבית החייבים.   

הקפאת ריביות פיגורים.  

הסרה/פקיעה/הקפאה אוטומטית של עיקולים על חשבונות הבנק ועל משכורות ללא צורך בהגשת בקשה.  

אי הכללת הימים בהם מוכרז מצב החירום במניין הימים להגשת התנגדות לביצוע שטר או תביעה לסכום קצוב.  

פרסום אמצעי קשר טלפוניים לכל לשכה, לצורך בקשות דחופות.  

אנשים בזקנה

הקמת מטה חירום אשר ירכז את הצרכים של זקנות וזקנים הזכאים לגמלת סיעוד. מטה זה יתאם בין מרכזי היום הסגורים,   
חברות הסיעוד, המחלקות לשירותים חברתיים והביטוח הלאומי. זאת, תוך התחשבות בקושי שפתי ומאפיינים תרבותיים.

זכאיות וזכאי גמלת סיעוד: מטפלות המעניקות שירותי סיעוד מכוח גמלת סיעוד, יוגדרו כ'שירות חיוני' אשר ימשיך   
לפעול אף ככל שיושבת המשק. מתבקש כי החברות המעסיקות יוודאו באופן אקטיבי, ובפיקוח הרשות הממונה, כי 
המטופלות  אל  להגיע  לעת(  מעת  המתעדכנות  הבריאות  משרד  להוראות  )ובהתאם  בטוחה  אפשרות  למטפלות  יש 
והמטופלים. זאת, באמצעות בתחבורה ציבורית או בכל דרך אחרת ולרבות הענקת תקציב להסעת המטפלות במידת 
המיגון  אבזור  אספקת  חטוי-  וג'ל  מסיכות  כפפות,  שכולל  מיגון  אבזור  עובד/ת  לכל  שיש  לוודא  יש  כן  כמו  הצורך. 

לאומי. לביטוח  המוסד  באחריות  או  הסיעוד  חברות  באחריות 

מחלקות לשירותים חברתיים: נדרש כי יהיו בקשר רציף, בעצמן או באמצעות מתנדבים, עם זקנות וזקנים בקהילה.   
יינתן תקציב לסיוע במזון ותרופות במידת הצורך לרבות לארגוני חברה אזרחית שעוסקים במלאכה, בסיוע ברכישה 

שלהם. ובשינוע 

העלייה  ומשרד  והשיכון  הבינוי  משרד  ידי  על  שפורסמו  האחרונות  ההנחיות  לזקנות/ים:  ציבורי  דיור  ודיירי  דיירות   
והקליטה מביאות לבידודם של דיירות ודיירי הדיור הציבורי. בעוד במשרד השיכון ישנם שירותים סוציאליים בסיסיים, 
במקבצי הדיור של משרד העלייה והקליטה אין שירותים בכלל וקיים חשש גדול שהדיירים ייוותרו ללא מענה לצרכים 
הבסיסיים שלהם. על שני המשרדים, בדגש על משרד הקליטה, להורות לחברות המפעילות ליצור קשר על בסיס קבוע 

עם הדיירות/ים, לוודא אספקת ציוד, מזון ותרופות במידת הצורך.

של  הקבוצתיים-תרבותיים  במאפיינים  התחשבות  תוך  תיעשה  המזון  חלוקת  לקשישים:  מזון  סלי  חלוקת  פרויקט   
התזונתיים. הצרכים  של  ובסיסי  ראשוני  בירור  תוך  הקשישים, 
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 בנקים

הקפאת הליכי מימוש משכנתאות.  

דחיית התשלומים ללא ריבית, הענקת "גרייס" בהלוואות רגילות.  

החלפת המלצת בנק ישראל בדרישה מהבנקים למתן כרטיסי אשראי דביט לכל דורש וכן מתן אשראי שמאפשר קיום   
בסיסי לכל דורש גם במצבים של הגבלה בבנק ישראל.

פיקוח מוגבר על מתן הלוואות, בדגש על מתן הלוואות בשוק האפור.   

הקפאת ריביות על חובות.  

תגבור המערך הטלפוני של הבנקים בשפות השונות ובאופן מותאם לאנשים עם מוגבלות.  

המדינה תקים קרן למקבלי קצבאות, כך שיתאפשר לפרוס הלוואות ללא הגדלת הריבית.  

הקפאת חוק נתוני אשראי: לאור המשבר והצפי כי ישראלים רבים יאחרו בהחזרת הלוואות, משכנתאות או תשלומי   
הוצאה לפועל שלא באשמתם, לא הוגן יהיה לכלול מידע זה במסגרת נתוני אשראי באופן שיפגע בהם עוד יותר בעתיד 

מול בנקים ואחרים.

מס הכנסה ומע"מ

הקפאת חובות וריביות לחייבים במס הכנסה ומע"מ.  

הקפאת קנסות על איחורים בתשלום.  

גביית קנסות

הקפאת כל הליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות.  

ביטול הגבלות על חשבונות הבנק וביטול עיקולים.  

הקפאת ריביות פיגורים.  

הליכי חדלות פרעון

השהיית הליכי כינוס נכסים על מיטלטלין.  

הקפאת חובות וריביות על חובות.  

חברות ממשלתיות

הקפאת ריביות על חובות לחברות המים ומתן הנחות עפ"י קרטריונים רחבים יותר.  

פטור מלא מתשלום חשמל למקבלי קצבאות.  

הקפאת ריביות על חובות לחברת החשמל וחיבור מיידי לחשמל ללא הצבת תנאי של תשלום חובות או טעינה של מונה   
נטען מראש )מת"מ(.

4



שירותים סוציאלים

החזרת עו"סיות מחל"ת וקיום שיחות טיפוליות בצורה מקוונת או בטלפון.  

החזרת עו"סיות לסדרי דין מחל"ת וקיום שיחות גישור בצורה מקוונת או בטלפון.  

החזרת עו"סיות מחל"ת וקיום מעקב פרטני אחר רמת הסיכון של הילדים בבית.  

החזרת עו"סיות מחל"ת וקיום מעקב פרטני אחר רמת הסיכון במשפחה.  

החזרת עו"סיות  שמעניקות מענים לצעירות ונערות/צעירים ונערים  בסיכון למתן מענה מקוון או טלפוני  

הוספת תקציב ללווי  והדרכה צמודים לעו"ס בזמן המשבר   

מציאת פתרון מיידי לנשים נפגעות אלימות, נוכח מצוקת המקום במקלטים לנשים נפגעות אלימות ושימור המקלט    
כמרחב בטוח  טיפולית ובריאותית )יש לשלול נשאות קורונה טרם הקליטה במקלט- לרבות באמצעות מתן קדימות 

למקלט(. וילדים/ות שהופנו  לנשים  קורונה  לבדיקות 

איתור ומימון  דירות/מרחבים  להפניות חדשות מחוץ למקלטים ) אפשר לעשות שימוש בפנימיות וכפרי נוער(  

שיפוי המקלטים בגין ההוצאות המיוחדות )נתונים בנושא הועברו למשרד הרווחה(  

המשך רצף טיפולי למטופלי/ות התוכניות לשיקום תעסוקתי לרבות לנשים נפגעות אלימות  

השוואת תנאי העבודה של שירות המבחן עם תנאי העבודה של שאר עובדי משרד הרווחה והעלאת היקף העובדים ל 70%.  

חיבור תשתיות אינטרנטיות ואפשור עבודה מקוונת עם נפגעי/ות נפש.  

עדכון שוטף של עובדים סוציאליים בנוגע למערך השירותים הסוציאליים הפועלים וכן בנוגע לדרכים באמצעותן ניתן   
זכויותיהם הסוציאליות. לפונים למצות  לסייע 

מציאת מסגרות הולמות לקטינים במצבי סיכון, נוכח סגירת הפנימיות.  

מציאת חלופות למסגרות יום ומרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות אשר הפסיקו לפעול באמצעות שירותים חלופיים   
מותאמים.

לאפשר למסגרות הנותנות מענים לאנשים עם מוגבלויות היכולות להמשיך ולתת מענים באמצעים מקוונים להמשיך ולפעול.   

דרי רחוב

הקמת מערך הסברה לדרי רחוב על הנגיף וחלוקת אמצעים לחיטוי ושמירה על היגיינה בכל הערים )כתוב שהדבר נעשה   
על ידי היחידות לדרי רחוב ברשויות המקומיות(.

הקמת ופרסום עמדות לחיטוי ומקלחת חמה ברחבי הערים.  

הכנת מתחמי מגורים פוטנציאליים עבור דרי רחוב שנדרשים להימצא בבידוד.  

חלוקת מזון ושמיכות.  

מתן היתר פעילות לעמותות פרטיות המסייעות לדרי רחוב, באמצעות הגדרתן כפעילות חיונית המוכרת על ידי המדינה.  

זכויות בריאות

איתור חלופות אשפוז למתמודדי נפש ולזקנים.  

שיפור המענה בערבית במשרד הבריאות, לרבות הוספת מספר חדש לדוברי ערבית.  

הקפאת גביית חובות לקופות החולים/בתי חולים/מד"א  

המשך רציף של מתן שירותי בריאות וטיפולים פרא-רפואיים לאנשים וילדים עם מוגבלות באופן מותאם.  

לוודא מתן שירות מותאם בבתי החולים במקרה של אשפוז אדם עם מוגבלות, כולל הדרכת הצוותים הרפואיים.  

הנגשת חדרי בידוד בבתי חולים לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות.  5



עסקים ועצמאים

המדינה תפרסם אופן קבלת דמי הסיוע )מענק חד פעמי( עליו הוצהר כסיוע לעסקים קטנים.  

תקציב ליועצות לקידום מעמד הנשים לסייע  עם מילגות/קורסים לבעלות עסקים קטנים   

זכויות עובדים/ות

הארכת התקופה בטרם איבוד זכויות פנסיוניות.  

עובדים שנדרשו להיות בבידוד לא יאבדו את ימי המחלה שלהם ולחילופין פיצוי  מהמדינה בגין ימי המחלה.   

והחזרתם  דרישה לשחרר את כספי הפיקדון של פליטים ומבקשי מקלט )20% משכרם שנלקח לטובת קרן פיקדון(   
מיידי. באופן  לעובדים 

תשלום חלף שכר לעובדים פלסטינים אשר אינם יכולים להיכנס לישראל בשל הסגר ע"ח קרן דמי מחלה ומתן סיוע   
מהקרן לעובדים פלסטינים שפוטרו מעבודותיהם בישראל או שכניסתם אליה נמנעה בשל סירובם לשהות בישראל 

ממושכת. לתקופה 

תשלום ימי מחלה לעובדים פלסטינים אשר אינם מורשים להיכנס לישראל.  

דרישה להמשך מימון שהופסק לשירותי סיוע, כמו זה של "קו לעובד", שנותנים מידע, יעוץ וסיוע לעובדים/ות וכן מתן   
מקדמות בגין תמיכה ממשלתית לארגוני הסיוע.

פרסום הנחיות מיגון ברורות לשמירה על בטיחות עובדות/ים שמצויים בחשיפה אפשרית לנגיף במסגרת עבודתם/ן   
וכו'( סיעודיות  מטפלות  עו"ס,  מרכולים,  עובדות/י  נקיון,  )עובדות/י 

סיוע מהמדינה לעובדים /ות  שאין להם/ן מספיק ימי מחלה  

נשים בהריון - פרסום האיסור על הוצאה לחל"ת/פיטורין/צמצום היקף תעסוקה של אוכלוסיות מוגנות מפיטורין ללא   
היתר וכן צמצום מתן ההיתרים רק למצבים שבהם כל פעילות המעסיק מושבתת

אפשרות לנשים בהריון לצאת לשמירת הריון במקום לחל"ת על מנת להגן על בריאותן ועל פרנסתן.  

זכויות אסירים/ות משוחררים/ות

אסירים ואסירות נעדרי רצף תעסוקתי - תנאי הזכאות לקבלת דמי האבטלה יכללו אסירים/ות משוחררים/ות, אשר טרם   
הספיקו למלא את דרישות תקופת ההכשרה.

עיריות וארנונה

מתן הנחה בארנונה לשנת 2020 למקבלי כל סוגי קצבאות הקיום ובכלל זה אבטלה, נכות, גמלת ילד נכה, הבטחת הכנסה   
ומזונות באופן אוטומטי. 

פטור מתשלום ארנונה עבור החודשים האמורים, לדירות מתחת ל-100 מ"ר, חישוב הארנונה במדרגות החל מ-100 מ"ר.   

השהיית הליכי גבייה.   

הקפאת חובות וריביות.  

השהיית העברת הליכי גבייה לעורכי דין חיצוניים.  

הנחיית משרדי הגבייה שלא לנקוט בהליכים כנגד חייבים.  

שר האוצר ישהה את הסמכות לעיריות לגבות בהתאם לפקודת המיסים גבייה.  
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נשים

הקמת חמ”ל לנושא אלימות במשפחה בצל המשבר שינקוט בצעדים יזומים למניעה ואיתור של מקרי אלימות או של   
מצבי סיכון, כגון: הפצה של מידע ממוקד בכל השפות, הפצת מידע של מרכזי הסיוע של הארגונים ווידוא כי ישנו איוש 

של קווי החירום במענה בכל השפות. 

הקצאת משאבים לפתרונות דיור חירום ומקלטים לנשים סובלות אלימות /או איוש הוסטלים טיפולים קיימים ונוספים   
לגברים אלימים. 

כדי מציאת פתרונות  ותומכת לנשים מתלוננות, תוך  ודרישה לאכיפה מוגברת  ישראל  עבודה משותפת עם משטרת   
מאיימת.  והטרדה  הרחקה  צוי   ( הסגר  מה  האלימים  הגברים  לאיתור 

הפעלת שירותי רווחה מקומיים ליצירת קשר יזום ומתן מענה למשפחות הסובלות מאלימות המוכרות כבר לרשויות.   

תדרוך והכשרת אנשי צוות חמ”ל משרד הבריאות לטיפול בפניות לנשים נפגעות אלימות, איוש החדרים הא קו טי ם   
מינית. נפגעות אלימות  לנשים   24/7 ברמה של 

עריכת נוהל אחיד לשוטרים בעת קבלת תלונה בעניין אלימות במשפחה, לרבות תיעוד מוקד בבית המשפחה.  

הרחבת הסיוע המשפטי לנפגעות אלימות מעבר לצווי הגנה גם להסדרי מזונות זמניים והסדרי משמורת זמניים  

זכויות נשים נפגעות אלימות לרבות אלימות מינית 

מענה  בידודי לנשים נפגעות אלימות  על כל סוגיה.  

אינדיקציה  כאל  לכך  להתייחס  סימפטומים  יופיעו  ובאם  לבידוד  כאינדיקציה  זר  של  גוף  נוזלי  עם  כפוי  מגע  הגדרת   
קורונה. בדיקת  לביצוע 

הסדרת הטיפול האקוטי בעקבות תקיפה מינית באופן מקוון/טלפוני  

אפשרות לקבלת תרופות למניעת מחלות  מדבקות איידס ומניעת הריון  בחינם גם בפנייה מקוונת/טלפונית  

המשך קיום ההפלות בכל בתי החולים גם מבלי לקיים וועדות בנושא, ולחילופין הוספת ועדות הפסקת הריון לשירותי   
החירום.

בתי חולים פסיכיאטריים  סגרו מחלקות ייעודיות לנפגעות תקיפה מינית ולכן יש צורך בתוכנית טיפולית ייעודית ומתן   
סיוע נפשי לנפגעות תקיפה מינית באמצעות שירותי הרווחה/קופות החולים

המשך כלל השירותים של משרד הרווחה למתן טיפול נפשי לנפגעות תקיפה מינית לרבות תמיכה מוגדלת בארגוני הסיוע  

ילדים/ות  בסיכון שהוחזרו לביתם/ן בו ארעה פגיעה מצויים בסכנה של פגיעות נוספות וזקוקים למקום בטוח.  

הגדלת התקציב לארגוני חברה אזרחית  שמסייעים לאוכלוסיות מוחלשות לרבות סיוע לנשים ונערות נפגעות אלימת   
על כל סוגיה.

סיוע כלכלי מדינתי לנשים ללא מעמד לרבות נשים ללא מעמד נפגעות אלימות שיצאו מהמקלט ואבדו את פרנסתן.  

 אנו, פעילי החברה האזרחית, הפועלים כבשגרה 
למיצוי זכויותיהם של אנשים החיים בעוני, מעמידים את עצמנו לרשותכם בעת הזאת. 
משברים כלכליים בעבר הביאו את המדינה לנקוט בצעדים להגנה על מוסדות פיננסים, 
אולם במשבר הנוכחי, אשר מביא עמו אתגרים לא פשוטים, דרושה רשת הגנה לביטחון 

סוציאלי אשר תבטיח את זכותם לקיום בכבוד של כל תושבי ישראל.
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עו"ד ספיר סלוצקר עמראן והגב' כרמן אלמקייס עמוס
תנועת שוברות קירות

הגב' ריקי בנלולו
תנועת “לא נחמדות, לא נחמדים”

הגב' אתי חן
תנועת "המעברה"

הגב' קורי סלע
פורום הדיור הציבורי

הגב' עדי מעוז - מנכ"לית
קו לעובד

אגודת יהודי אתיופיה

יעל שרר - מנהלת
הלובי למלחמה באלימות מינית

עו"ד ד"ר מירב שמואלי - 
מנהלת תחום שינוי מדינית וחקיקה 
 רוח נשית - עצמאות כלכלית 

לנשים נפגעות אלימות

ד"ר מנאל שלבי - מייסדת ומנכ"לית
עמותת אד‘אר: הפורום המקצועי למאבק 

בפשעי רצח נשים 

לילך צור בן-משה - מנכ"לית 
עמותת הופכות את היוצרות למען נשים בזנות

 מרכז אדווה - מידע על 
שוויון וצדק חברתי בישראל

ברכה ברד - מנכ"לית 
 כולן - לקידום השיח 

והעשייה הפמיניסטית בישראל

לירון אזולאי - מנכ"לית
החצר הנשית

פייני סוקניק
עמותת “באשר תלכי”
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עו"ד אוהד אמר - הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

החמ"ל החברתי

 עו"ד רעות כהן - הקליניקה למימוש זכויות אדם 
באמצעות המשפט האזרחי

עו"ד ורדית אבידן - קליניקת פמיניזם ומשפט

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

עו״ד רוני רוטלר, ד״ר מיה גפן ועו״ס ועו״ד טל רפאלי - 
 הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות 

לזכרו של פרופ׳ יעקב נאמן

 עו"ד קרן צפריר, עו"ס אדווה מסילתי ועו"ד נעמה הלר - 
הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה 

ע"ש מרטי ג'ייקוב
 

 עו"ד אלונה קרומן ועו"ד רינה איילין-גורליק - 
הקליניקה לקידום שוויון

 עו"ד עדי רז  - מנהלת הקליניקה 
לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה

 עו״ד אבישג עוזרד - מנהלת תחום חקיקה ומדיניות ציבורית, 
מרכז רקמן לקידום מעמד האשה

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

עו"ד דבי טל שדה - הקליניקה לצדק חברתי

עו"ד זהבית קורבר - מנהלת קליניקת "ערכים"

הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו

 עו"ד יעל אהרוני הבסי - הקליניקה לזכויות נצולי שואה 
וא/נשים בזקנה

ד"ר הילה שמיר - מנחה אקדמית, הקליניקה לזכויות עובדים

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

עו"ד ורדית דמרי-מדר - מנהלת המרכז לחינוך משפטי קליני
 

עו"ד רון דרך - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

ד"ר שירן רייכנברג - הקליניקה לזכויות ילדים ונוער

הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית

בברכה,

רשימת הארגונים והפעילים/ות אשר תרמו לגיבוש מסמך הדרישות: 



עו"ד דנה אייזנר-לביא - מ"מ יועצת ראש העיר 
לקידום מעמד הנשים ומנהלת מ.נ.ע.

מרכז זכויות נשים עירוני בראשל"צ

אורית סוליציאנו - מנכ"לית 
 איגוד מרכזי הסיוע 

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

עו"ס תמר שוורץ - מנכ"לית 
 רוח נשית - עצמאות כלכלית 

לנשים נפגעות אלימות

ענת ניר - יו״ר משותפת
אני אשה أنــا امرأة

ג'סיקה נבו - סוציולוגית ומנהלת
המרכז לצדק אלטרנטיבי

נעמי שניידרמן - מנכ"לית
עמותת אישה לאישה

פיטה פלח וחמוטל גורי
מכון קיברשטיין

עו"ד אלה אלון - מנכ"לית
עמותת איתך معــك )מעכי( - 
משפטניות למען צדק חברתי

 שולה קשת - מנכ״לית
 וד״ר נילי גורין - רכזת כוח לקהילה

תנועת אחותי למען נשים בישראל

 תנועת ״עתידנו״ 
 לעתיד העבודה הסוציאלית בישראל

עו״ד מיכל גרא מרגליות - מנכ״לית 
 שדולת הנשים

עו״ד יעל רוקמן 
 קולך, פורום נשים דתיות

דבי גרוס - מנהלת 
 מרכז תהל לסיוע לנשים

שהירה פחר - מנכ״לית 
 עמותת ערוס אל-בחר

טל חמווי ואיריס שטרן לוי 
המכללה
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עו"ד עופר סיטבון - הקליניקה הקהילתית
 

עו"ד ליאת לייזר - הקליניקה הקהילתית

עו"ד תמר מגידו - הקליניקה לזכויות מהגרים
 

עו"ד קרן שמש פרלמוטר - קליניקה לשינוי מדיניות

 עו"ד סיגל שהב - הקליניקה לזכויות חשודים, 
נאשמים, עצורים ואסירים

 הפקולטה למשפטים 
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רמת-גן

 עו"ד עירית גזית - מנהלת הקליניקה 
לזכויות אנשים עם מוגבלות

עו"ד זיו לידרור - קליניקת "משפט רחוב"

 עו"ד רותי הוסטובסקי - מנהלת הקליניקות 
 לזכויות דיור ופיתוח עירוני, מנהלת הקליניקה 

לקידום הזכות לבריאות

המרכז הבינתחומי

ד"ר רותי לבנשטיין-לזר, מנהלת מרכז משנה

ד"ר אבינועם כהן - קליניקת קונקורד למשפט בינלאומי

עו"ד אפרת פודם - הקליניקה לקידום שוויון

עו"ס ענבר כהן - הקליניקה הסוציו-משפטית

עו"ד אסף דרעי - קליניקת הוצאה לפועל

 בית הספר למשפטים ע”ש שטריקס
המכללה למנהל

 ד"ר יעל עפרון - מנחה אקדמית, 
הקליניקה לסיוע משפטי

המכללה האקדמית צפת

 אהובה יצחק עמרם - יועצת ראש העיר 
 לקידום מעמד הנשים ויו"ר מועצת נשים עירונית 

ופורום בעלות עסקים קטנים באשדוד

  

הגב' אביגיל ביטון 

 

עו"ד עדי נעמת


