
    

   
 

  

 , משבר נגיף הקורונהתמונת מצב

  מבקשי מקלט וחסרי מעמד בישראל 

2.4.2020* 

מעת לעת. בעלי דכן תעו היאמצטיירת מן המידע המצוי בידנו. היא תמונת המצב עדכנית כפי ש *

 .עם עדכוניםעניין וידע מוזמנים לפנות אלינו 

איש ואשה,  31,000 –מבקשי המקלט בישראל מונה כ  יית: אוכלוסהאתגר

מוחלשת במיוחד בהעדר רשתות בטחון בסיסיות כגון ביטוח בריאות והינה 

מצויה היא ממלכתי, זכאות לקצבאות כגון אבטלה או הבטחת הכנסה. על כן 

בנוסף   .)עברית( ראו כתבה בטלוויזיה החברתיתבמשבר הומניטרי חריף. 

נוספות בהם פלסיטינים  חסרת מעמדאוכלוסיות פגיעות או קיימות 

  מהגרי עבודה ועוד.  ,העובדים בישראל

 

-השולחן העגול הביןמועדת המשנה של  -צרכים ומענים  – תמונת מצב

 :מגזרי

  משפחות. נבחנת אפשרות  2,000עבור כ  - מזון ומוצרי יסודחלוקת

 לספק באמצעות מערך הזנה בבתי הספר.

 70% -כ איש ואשה. 10,000-20,000 - פיטורין ואבטלה ללא קצבאות 

במאי  1מאז  יה לא מועסקת ויש צפי לגידול בשיעור זה.ימהאוכלוס

מהשכר החודשי  20%מבקש מקלט חייב להפחית , כל מעסיק של 2017

את  םהמקלט בעת עזיבת יבפיקדון אשר יעמוד לרשות מבקש וולהפקיד

הצעת החוק  חלקי. יקדון כמענה מידימוצע לשחרר את כספי הפהארץ. 

פיקדון או שלא הופקד  עבורםמבקשי מקלט שאין לה ביחס ליחאינה מת

ך כל המפוטרים(. בנוסף מס 15-30%רלוונטי לזה עבורם מספיק כסף )

תיבחן אפשרות להעסקה חלופית במשרות חיוניות כגון חקלאות, 

  סיעוד.רשתות מזון, ניקיון, בניין, 

 עדר יכולת לשלם שכירות.החשש מפני פינוי מדיור ב 

  ילדים בסיכון–  

המשבר הנוכחי. פרוץ בעיה עוד לפני ווה טיפול בילדים הינושא ה

הממשלה להקים מסגרות לפעוטות שיסייעו כדי לטפל בכך, החלה 

שמהוות סכנה מידית  ,ביצירת אלטרנטיבה למסגרות לא מפוקחות

במקרה לילדים. נכון לעכשיו, כל המסגרות מסוג זה סגורות, ולכן 

הורים שעובדים עדיין קיים הסיכון שילדים יישלחו מהבית של 

 כאשר. םתלהסדרים המסכנים את הילדים, או שהם נמצאים בסיכון בבי

משבר יווצר ההורים יתחילו לחזור לעבוד, יש חשש אמיתי ש

שהוריהם יאלצו לדאוג אלה,  ילדיםבמצבם של הומניטרי חריף 

 כל פתרון אפשרי.פרנסה ויחפשו ל

o  לקבוצות קטנות  בודדותנבחנת אפשרות להפעיל מסגרות

 בהחרגה.

  .חשש להרחבת מעגל הזנות 

https://tv.social.org.il/social/2020/03/30/corona-refugees


    

   
 

  
o  בזנות הן קבוצה פגיעה ונשים נשים סחר נפגעות כיום

לא  ןבמיוחד. גם אם ישוחררו כספי הפיקדון הממשלתיים ה

 חשש. יש כעתלעבוד גם  ותנאלצ ןובנוסף, חלק ותיהיו זכאי

יש פיקוח אמנם . מקורות פרנסה אחריםבהעדר הרחבת הזנות מ

מרכזי זנות "פורמליים" יותר, אך זה לא  תשל המשטרה שסוגר

  בבית או בפינות רחוב. לפעילות שמתקיימת חל ביחס

  הוצע לבחון מענים במשרד הרווחה. –אנשים עם מוגבלויות 

  מחוסרי דיור–  

o  ככל שנדרש בידוד, משרד הבריאות נותן  -עבור מבקשי המקלט

אין חולים אינם שחסרי בית ל המיועדיםמקלטים באך  מענה.

 .עתאינם יכולים למצוא מקלט מתאים כ ביניהם אשר וישמקום 

  מענה לבידוד באמצעות ניתן  –לפלסטינים עובדי בניין וחקלאות

פיקוד העורף. תלונות על תנאי שהיה יש להפנות לממונה על זכויות 

עובדים זרים במשרד העבודה והרווחה. מומלץ לארגונים לקיים שיח 

פלסטינים רבים נאלצים לבחור בין לעזוב את  ומו"מ עם המעסיקים.

 כלהמשבר, או לאבד את מקום עבודתם ללא  תקופתמשפחותיהם למשך 

במקרים פרטניים שנדרשים לבידוד  –עובדות ועובדי סיעוד  פיצוי.

או במקרי פיטורין יש לפנות לממונה על זכויות עובדים במשרד 

 העבודה והרווחה.

  לעת עתה אין מענה. –תלות בתחבורה ציבורית 

 :**בשטחוצרכים נוספים  נוספות פעולות

רופאים לזכויות , מסיל"ה, קו לעובד, אליפלט, א.ס.ף, המוקד לפליטים ולמהגריםבאדיבות  **

 ספריית גן לוינסקי, קוצ'ינטה, המרכז לפליטים בנגב, אדם

 :מעמדענייני 

  למניעת התקהלות בתורים  –הארכת תוקף אוטומטי לאשרות השהיה

 במשרדי רשות האוכלוסין.

  להפחתת הסכנה להידקות בנגיף  –פעולות לשחרור ממעצר מנהלי

 בשהות בבתי הכלא.

  שמופקד בנפרד  20%קדון )חלק מן השכר, עד ילשחרור הפקריאה

עניין זה  ויועבר וישלום למבקש המקלט ביום שבו יעזוב את הארץ(.

 .ותזכיר הצעת חוק בנושא פורסם בימים אלהנבחן על ידי הממשלה 

 :בריאותצרכי 

 דאגה ו ,הפעלת מרפאת מתנדבים לחסרי מעמד חסרי ביטוח רפואי

 .טיפול בחולים בסיכוןל

 הסדרת מתחמי בדיקה ובידוד לחסרי מעמד. 

  לחסרי מעמד שמאבדים והבטחת רציפות ביטוחית  זכויות ביטוחבחינת

 .או עלולים לאבד ביטוח רפואי פרטי בהעדר עבודה ופרנסה

  לשפות זרות.תרגום הנחיות משרד הבריאות 

https://hotline.org.il/
http://assaf.org.il/he/front
https://www.elifelet.org/
https://www.kavlaoved.org.il/
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/HealthAndSocial/Pages/Mesila.aspx
https://www.phr.org.il/
https://www.phr.org.il/
https://www.phr.org.il/
https://www.facebook.com/negev.refugees.center/
https://he.kuchinate.com/copy-of
https://www.facebook.com/librarylevinsky/
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8733426


    

   
 

  
 ;מימון לשמירת רצף ביטוחי ותרופות: מימון לציוד רפואי נדרש בדחיפות

מימון למצלמות  ;מימון להסעות חולים בסיכון לקבלת טיפול בבתי החולים

 רשת לצורך מעבר לטיפול מרחוק.

 

 :רווחההפרנסה והתמודדויות נוספות בתחום ה

  מוצרי יסודלו , שוברים למזוןמזוןסלי תוספת והמשכיות בחלוקת. 

 התמודדות עם אלימות גוברת כלפי נשים וילדים. 

 רטניתפ-טלפוניתסוציאלית -תמיכה פסיכוהדרכות דיגטליות ו. 

  פניות בזמן  1,000 - . צפויות כפרטני משפטי-ויעוץ פאראסיוע

 הנראה לעין.

 חוברות עבודה ערכות יצירה,  ים,תמיכה בלימוד –נוער ילדים ול

פלפורמטת רשתות החברתיות ובנוספות ופעילות העשרה  שעות סיפור

 אין תשתית ראויה ללמיה מקוונת. .זום

 לפי צרכים חיונים  סיוע למפוטרים במציאת עבודה ופרנסה חלופית

 בחקלאות, רשתות מזון וניקיון. מהלך בתיאום עם הממשלה.

 עזרה בשכ"ד ומידע על הגנת הדייר. 

  בחינת צרכים וסיוע גם למבקשי המקלט בפריפריה הגיאוגרפית

מעבר ממרכז קהילתי פיזי לעבודה  –באמצעות המרכז לפליטים בנגב 

קהילתית מבוזרת: תמיכה במזון, תרופות וציוד רפואי, ציוד מגן 

)מסכות וכד'( שכ"ד, הפעלות מקוונות, למידה מקוונת ופעילות 

 פנאי והעשרה, תמיכה רגשית.

סיוע לציוד רפואי ולתרופות ול: מימון נוסף למזון, ש בדחיפותנדר

 בשכ"ד.

 

 התגייסות הפילנתרופיה

 . $30,000הקרן החדשה לישראל אישרה מענקי חירום בסך 

 , קרן ביידרג'וינט ישראל, קרן אריסון, קרן שוסטרמן, קרן ון ליר

בשלב ראשון הועברו מענקי  וקרן מובדאראת בעלות עניין ומעורבות.

והקרנות פועולות גם כדי לתת מענה  $200,000 כולל של כ חירום בסך

 אסטרטגי לטווח הזמן הבינוני והארוך.


