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כללי:
 .1.1חוק מניעת אלימות במשפחה מעניק למערכת המשפט ולמערכות הרווחה
אפשרות להרחיק את בן הזוג האלים אל מחוץ לביתו – כאלטרנטיבה רצויה
לעזיבת אמהות וילדים את מקום מגוריהם.
 .1.2נוהל זה בא לפרט את השתתפות משרד הבינוי והשיכון כחלק ממימון עלות
פתרון חלופי זה.
 .1.3קיימים  2צווים לפי פסיקת בית משפט המהווים אסמכתא להכללה במסגרת זו:
" .1צו הגנה".
" .2צו הרחקה".
.1.4

.2

האחריות להפעלת נוהל זה בידי אגף אכלוס.

הטיפול במחלקה לשירותים חברתיים:
המחלקה לשירותים חברתיים תיתן דו"ח סוציאלי החתום ע"י מנהל המחלקה או מי
שמטפל בענייני אלימות במשפחה.
הדו"ח יכלול פרטים על המשפחה והרכבה ,עבודת הבעל האלים ,תמונה כללית לגבי
בעיות האלימות במשפחה ,ניסיונות טיפול/שיקום של המשפחה (במידה והיו )
והתייחסות לצורך פתרון דיור זמני.

.3

הזכאים:
מי שעונה על שתי ההגדרות הבאות:
 בית המשפט הוציא נגדו "צו הגנה" או "צו הרחקה". הכנסתו מקצבת קיום או הכנסתו מעבודה ,אינה עולה על  150%משכר המינימוםהמתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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גובה ההשתתפות:
 גובה ההשתתפות בשכר דירה יהיה דרגה ר' (ריש). במקרים בהם מבקש הסיוע זכאי לדרגת השתתפות גבוהה יותר לפי זכאותוהאישית ,יממש לפי זכאותו האישית.

.5

תקופת ההשתתפות:
למשך תקופת "צו ההגנה" או "צו ההרחקה".
תקופת ההשתתפות בשכר דירה לא תעלה על  12חודשים.

.6

מגבלות:

.7

אופן הגשת בקשה:

לא תינתן השתתפות בשכר דירה למי שבת זוגו מקבלת השתתפות בשכר דירה
כאישה מוכה.

המבקש יגיש "בקשה לסיוע בדיור" בבנק למשכנתאות או במחוז משרד הבינוי
והשיכון  /חברה ממשלתית – עירונית.
.8

מסמכים הנדרשים:
א .צילום מ"צו ההגנה" או מ"צו ההרחקה" ומכל צו נוסף (הארכה) שניתן ע"י בית
המשפט.
ב .צילום תעודת הזהות של מבקש הסיוע.
ג .מקורות קיום – אישור מהמוסד לביטוח לאומי (אישור על קצבת נכות  /הבטחת
הכנסה) או אישור הכנסה אחרון.
ד .דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.

.9

אופן הטיפול בבנק:
א .פקיד הבנק יבדוק אם בת הזוג לא מקבלת השתתפות בשכר דירה כאישה מוכה,
ידון ויאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות של המבקש ואת חתימתו.
ב .פקיד הבנק יעביר את הטופס והמסמכים הנלווים למחוז משרד הבינוי והשיכון /
חברה ממשלתית – עירונית.

 .10אופן הטיפול במחלקת אכלוס:
א .הממונה המחוזי לאכלוס יבדוק ,ידון ויאשר את הבקשה לאור הנתונים כפי
שמשתקפים במסמכים שהוגשו.
ב .פקיד המחוז יזין את נתוני המבקש והכנסותיו בתיק פונה ויפיק טופס החלטה.
ג .המחוז יעביר את תיק המבקש ומסמכיו בצירוף ההחלטה ליחידת קלט/פלט באגף
אכלוס.
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הערה:
אם ישנה חריגה מההכנסה המזכה ,תופיע הודעה על המסך שהמבקש אינו זכאי
לסיוע בגין חריגה בהכנסות.
המחוז יודיע לפונה על אי זכאותו וינמק זאת.

 .11אופן הטיפול באגף אכלוס:
יחידת קלט/פלט תפיק תעודת זכאות עבור המבקש ותעביר את התיק בצירוף
התעודה למחוז המטפל.

 .12שחרור כספי הסיוע:
כספי הסיוע ישוחררו בהתאם להנחיית הממונה המחוזי לאכלוס (נספח א').
שוכרי דירה בשוק החופשי:
 סכום הסיוע לא יעלה על  95%מגובה שכר הדירה. ההמחאה תהיה לפקודת שוכר הדירה.שוכרי דירה באמצעות עמותה:
 סכום הסיוע לא יעלה על  95%מהחלק היחסי בשכר הדירה שנקבע בחוזה ביןמשכיר הדירה לבין העמותה.
 שחרור הכספים יתבצע כל  3חודשים תוך בדיקת התאמה לחוזה השכירות. -ההמחאה תהיה לפקודת העמותה.

 .13תנאים לביצוע הסיוע:
שוכרי דירה בשוק החופשי :זכאים שאושרו להשתתפות בשכר דירה ימציאו חוזה
שכירות.
שוכרי דירה באמצעות העמותות :זכאים שאושרו להשתתפות בשכר דירה ימציאו
חוזה שכירות בין העמותה לבין משכיר הדירה וחוזה שכירות משני בין העמותה לבין
מבקש הסיוע.

אבי מעוז
המנהל הכללי
(*) המקור החתום ע"י המנהל הכללי נמצא ביחידה לניתוח מערכות ואו"ש
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נספח א'

לכבוד
בנק _________
____________

א.ג.נ
הנדון________________________:
הנ"ל מחזיק בתעודת זכאות מספר _____________.
הריני לאשר שחרור כספי השתתפות בשכר דירה לפי תעודת הזכאות.
שחרור הכספים יהיה ל :עמותה  /למבקש הסיוע.

בכבוד רב
ממונה מחוזי לאכלוס
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