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מטרת החוזר
מתן הנחיות לעניין תשלום מענק למי שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות.

פתח דבר
חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות בימי היעדרותה מהעבודה.
בתיקון לחוק עבודת נשים שפורסם ביום  24.12.2020הוארכה תקופת ההגנה מפני פיטורים מ 90-ימים ל 150-ימים.
בנוסף נקבע כי מעסיק שימשיך להעסיק עובדת במשך  150ימים לאחר שחזרה ממקלט לנשים נפגעות אלימות – יהיה זכאי
למענק חד פעמי בסך של .₪ 5,000
הארכת תקופת ההגנה מפיטורים ותשלום המענק למעסיק בעד המשך העסקת העובדת ,נועדו לסייע לאישה ששהתה במקלט
לנשים נפגעות אלימות להשתלב מחדש במקום עבודתה ולעודד את עצמאותה וכך יקטן הסיכוי שתיאלץ לחזור ולחיות עם בן
הזוג הפוגע או לשוב חזרה למקלט.
במסגרת תיקון החוק הוחלט כי תשלום המענק למעסיקים ייעשה על ידי הביטוח הלאומי.
המענק ישולם מקופת אוצר המדינה באמצעות הביטוח הלאומי.
החוק חל על כל מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות בשנת  2021ואילך.
בחוזר זה נפרט את תנאי הזכאות למענק והנחיות ליישום החוק.

הגדרות


"מקלט לנשים נפגעות אלימות" :מקום שבו שוהה אישה נפגעת אלימות מחשש לחייה או לחיי ילדה.

הגשת תביעה
על פי חוק עבודת נשים ותקנות עבודת נשים ,בתום ההיעדרות מהעבודה בשל שהייתה במקלט ,על העובדת להגיש למעסיק
הצהרה בדבר שהייתה במקלט בצירוף אישור משרד העבודה והרווחה.
לצורך קבלת המענק ,על המעסיק להגיש תביעה על גבי טופס בל" 5646/בקשת מעסיק למענק (העסקת אישה ששהתה במקלט
לנשים נפגעות אלימות)" ולצרף את האישור האמור מטעם משרד העבודה והרווחה על שהותה של העובדת במקלט לנשים
נפגעות אלימות.
שיהוי  -בהעדר התייחסות בחוק למועד הגשת תביעה למענק – אין שיהוי ,וניתן להגיש את התביעה בכל מועד.
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קריטריונים לזכאות

בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר -יש לשלם למעסיק מענק חד פעמי:
 .1המעסיק העסיק את העובדת במשך  6חודשים רצופים או יותר בתכוף לפני ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (זאת
לפי סעיף (9ד) וסעיף (7ג)( )5לחוק עבודת נשים).
 .2העובדת שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות באישור המחלקה לשירותים חברתיים או משרד העבודה והרווחה.,
 .3המעסיק המשיך להעסיק את העובדת במשך  150ימים לפחות לאחר שיצאה מהמקלט.
הבהרות:
 .1למען הסר ספק ,אם לאחר יציאתה מהמקלט ,החלה האישה לעבוד אצל מעסיק אחר במשך  150ימים לפחות – הוא לא
יהיה זכאי למענק.
 .2מעסיק שפיטר את העובדת בתום  150ימים שבהם העסיק אותה לאחר שיצאה מהמקלט -יהיה זכאי למענק.

סכום המענק:
מדובר על מענק חד פעמי בסך של  ₪ 5,000למעסיק בעד אותה עובדת.
סכום המענק יתעדכן ב 1-לינואר בכל שנה לפי השינוי במדד החדש שפורסם לפני תאריך זה.

הוראות לביצוע
הטיפול בתביעות למענק זה יבוצעו במשרד הראשי .תשלום הגמלה תהיה באחריות תחום מילואים.
חובת שמירת סודיות  -מפאת רגישות העניין ,יודגש כי אדם שהגיע אליו מידע בתוקף תפקידו לפי הוראות חוק זה ישמור את
המידע בסוד ,לא יפרסמו ולא יגלה אותו לאחר (לרבות עובדים אחרים בביטוח הלאומי) ,אלא לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות חוק
זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי.

חשוב לדעת!
מידע נוסף על המענק וטופס תביעה פורסמו באתר הביטוח הלאומי.
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קישורים רלוונטיים


חוק עבודת נשים



חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים

רשימת תפוצה


מנכ"ל הביטוח הלאומי



חברי מינהלת הביטוח הלאומי



מנהלי סניפים ומנהלי סניפי משנה



מנהלי אגפים – כללי



מנהלי תחומים – מ"ר וסניפים



הלשכות המשפטיות



מנהלי מרכזי שירות ומוקדים טלפוניים

בברכה,

אוריאל כזום
מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר
וסגן ראש מינהל הגמלאות
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נספחים
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