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 אורית מרום

 מנהל תחום פעילות ציבורית

למבקשי מקלט בישראלוארגון סיוע לפליטים -א.ס.ף   

maromorit@gmail.com :באמצעות דוא"ל 

 

 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון:
 06.01.2019 סימוכין: פנייתך מיום

 
בהתאם "( המשרד: "להלן)למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, במענה לפנייתך שבסימוכין

  ."(החוק: "להלן, )1998-ח"לחוק חופש המידע תשנ

 באשר לבקשתך, מהגורם המקצועי נמסר:

 נתונים עבור אוכלוסיית נשים נפגעות אלימות במשפחה: .1

 6נשים מסודן ואריתריאה. תקופת שהייתן בממוצע הייתה  25שהו במקלטים  -2017בשנת 

 ₪  3,100,000חודשים וסך תקציב מימון הטיפול בהן היה 

חודשים וסך התקציב שנוצל  5נשים לתקופת שהייה ממוצעת של  24שהו במקלטים  -2018בשנת 

 ₪  2,400,000היה 

 (. 100%ים ארציים בתשלום מלא של המשרד )יש לציין כי נשים אלו הוגדרו כמקר

המקלטים בכפוף לזמינות המקום, התאמת המענה לצרכים והרכב במקלט בזמן  14הן הופנו לכול 

 אמת.

 עבור אוכלוסיית דרי הרחוב: .2

, בשל חוסר ההתאמה של התעריפים לצרכים של 2018רחוב זרים התחיל רק בשנת  יטיפול בדר

 תפות עצמית.הלקוחות אשר לא משלמים השת

 דרי רחוב.  6-במהלך השנה ניתן שירות לכ

 ₪  ₪8,036 = ₪6,436 + 1,600התעריף הינו 

 ₪ . 570,000 -סה"כ

 :עבור אוכלוסיית בעלי מוגבלויות .3

 לא הושמו במעמד של זרים שאינם ברי הרחקה במסגרות חוץ ביתיות של מינהל 2017במהלך שנת 

 המוגבלויות בעיקר בשל העובדה שלא היה מענה לסוגיית הצרכים הרפואיים של אנשים אלו.

 אנשים במסגרות חוץ ביתית. 2קליטת  המשרד בוחןבימים אלה 
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 נשים בזנות: תעבור אוכלוסיי .4

אוכלוסייה זו לא נכללה בדו"ח מבקר המדינה והתקציב הייעודי לא יועד עבורה במתווה 

 ביתיים שנבנה עבור אוכלוסייה בסכנה מקרב הפליטים שאינם ברי הרחקה.השירותים החוץ 

 לכן מלכתחילה לא הוקצה תקציב עבורה ולא נבנו שירותים.

נוספים בתחום בריאות הגוף ובריאות הנפש, הדיור, התעסוקה עוד נציין כי בהעדר מענים 

לנשים אפריקאיות  םייאין באפשרותנו להציע מענים שיקומיים אפקטיב -,קצבאות הקיום וכד'

 בזנות.

 

הגורם המקצועי נקט את כול אמצעיו ונמצא כי המידע אינו מצוי במשרדינו,  6וסעיף  5לגבי סעיף 

 ( בחוק חופש המידע אנו דוחים את סעיפים אלו.3) 8ולכן על פי סעיף 

 

 

      אנו מודים לך על הסבלנות.

 
 
 ,רב בכבוד
 

 ספיר רונית
 )לציבור מידע העמדת)  תחום מנהלת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :עתקה

 ענת רז, מנהלת אגף קשרי חוץ ודוברות.
 , עו"ד, הלשכה המשפטיתרון אשכנזי
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