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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שירותי רווחה )מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות( )תיקון( )הקדמת 
מועד תשלום המענק(, התשע"ד–2013 *

 
בחוק שירותי רווחה )מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות(, התשע"ג–2012 1, 1. תיקון סעיף 4

בסעיף 4, במקום "לא יאוחר מתום 60 ימים מיום" יבוא "לאחר", ובסופו יבוא "ולא יאוחר 
מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור" 

ששהו  לנשים  הסתגלות  )מענק  רווחה  שירותי  חוק 
החוק(,   – )להלן  התשע"ג–2012  מוכות(,  לנשים  במקלט 
ימים   60 מוכות  לנשים  במקלט  ששהתה  אישה  כי  קובע 
הסתגלות   למענק  מהמקלט  יציאתה  עם  זכאית  לפחות, 
להתחיל  שתוכל  כדי  לאישה  ניתן  ההסתגלות  מענק 
לשקם את חייה עם היציאה מהמקלט ונועד לצרכים כגון 
שכירת דירה, מציאת עבודה ורכישת מיטלטלין בסיסיים 

הדרושים לה ולילדיה  

ימים   60 עד  ישולם  שהמענק  קובע  לחוק   4 סעיף 
יוכל  שהמענק  להבטיח  כדי  מהמקלט   היציאה  ממועד 
לשמש את האישה בשלב שבו היא זקוקה לו ביותר, קרי 
סמוך ככל האפשר ליציאתה מהמקלט, מוצע להקדים את 
מועד תשלום המענק ולקבוע כי הוא ישולם לאישה לא 
יאוחר מתום 60 ימים מהיום שבו הגישה בקשה למענק, 
ובלבד שיצאה מהמקלט  אם האישה טרם יצאה מהמקלט 
בתום 60 ימים מעת הגשת הבקשה, יינתן לה המענק בעת 

יציאתה מהמקלט 
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