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חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), 
התשע"ג—2012*

בחוק זה — 1.הגדרות 

"אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" — כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת 
נשים, התשי"ד—1954 1;

"ילד" — כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה—1995 2.

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים 2.מענק הסתגלות 
החברתיים, 60 ימים לפחות, זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם 
לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט, ובלבד 

שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע. 

מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה 3.סכום המענק (א) 
עמה — סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, בעבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים. 

הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה — יום  (ב) 
העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה —

"המדד הבסיסי" — המדד שפורסם בחודש ינואר 2012; 

"המדד החדש" — המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים; מענק 4.תשלום המענק 
ההסתגלות ישולם לא יאוחר מתום 60 ימים מיום יציאתה של האישה מהמקלט לנשים 

מוכות.

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2 ובקשתה לקבל מענק הסתגלות 5.תובענה
לא נענתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום 

יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.

מענק ההסתגלות לא ייחשב הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—6.הוראות מיוחדות 
.3 1980

שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר 7.ביצוע ותקנות
האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל 

עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק בית הדין 
לעבודה - מס' 44

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט—1969 4, בתוספת השלישית, בסופה יבוא:8.

תובענה לפי סעיף 5 לחוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט   (8)"
לנשים מוכות), התשע"ג—2012 5".
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