האגף לשירותי רווחה וקהילה

מידע חשוב

אלימות במשפחה
לבדיקה של תמרורי האזהרה שמצריכים פניה לעזרה הקלידו בגוגל
שאלון זיהוי למצבי סיכון/https://i-risk.co.il :
מידע נוסף ניתן למצוא באתר כל זכות:
מדריך לנפגעות אלימות במשפחה (אתר כל זכות):
מדריך_לנפגעות_אלימות_במשפחהhttps://www.kolzchut.org.il/he/

במקרה חירום יש ליצור קשר עם המשטרה במוקד 100
בית משפט השלום

אם את/ה מרגיש/ה בסיכון -

לצורך הוצאת צו הגנה
רח' חשוון  ,12קרית גת
א'-ה' 08:30-13:30

ניתן להוריד את אפליקציית  100חירום
מחנות האפליקציות בטלפון הנייד  -אפליקציה
שמאפשרת לחייג למשטרה בלחיצת כפתור ,וניידת
תישלח למיקומך.

למענה מקצועי ניתן לפנות לגורמים הבאים:
המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה:
.08-6488056 ,,08-6811514
 ,1קמפוס הנביאים ,קרית גת08-6811514 :
מבוא ישעיהו ,1

::24/7
קו חירום ארצי לאלימות במשפחה ,פועל 24/7
מתן מידע וייעוץ טלפוני מיידי לנשים ,ילדים ,גברים ,קשישים וחסרי ישע
בנושא אפשרויות הפעולה והסיוע .השירות ניתן על ידי אנשי מקצוע
ומתנדבים שהוכשרו לכך ומופעל בחמש שפות :עברית ,ערבית ,אנגלית,
רוסית ואמהרית.
מספר הטלפון.1-800-220-000 :
שיחת חינם.118 :

במצבי סיכון ניתן לפנות בהודעת טקסט.055-7000128 :
מסל"ן :מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי אלימות
ותקיפה מינית באזור הנגב.1202 :
עמותת בת מלך לאוכלוסייה הדתית.1-800-292-333 :
קו הגברים :הקו ליציאה ממעגל האלימות במשפחה.1-800-39-39-04 :

פנו לשם קבלת ייעוץ וליווי מקצועי
אך ורק מגורם המומחה באלימות במשפחה

האגף לשירותי רווחה וקהילה

דע/י את זכויותייך

אלימות במשפחה
• סיוע משפטי בחינם לזכאים:
משרד המשפטים 07-33927788

• סיוע בשכר דירה לנשים נפגעות אלימות:
משרד הבינוי והשיכון (מגער)
כתובת :הגפן  ,5קריית גת בניין גת סנטר
שעות קבלת קהל:
בימים ראשון ,שלישי וחמישי בשעות  8:30עד 13:30
וביום שלישי בשעות  15:00עד .17:00
הסיוע ניתן בכפוף לקשר עם המרכז לאלימות במשפחה.

• סיוע חומרי מידי לנפגעות ולנפגעי אלימות במשפחה:
סל גמיש  -משרד הרווחה (היחידה לאלימות במשפחה )08-6811514 -
• קצבת הבטחת הכנסה -אישה שנפגעה מאלימות במשפחה עשויה להיות
זכאית לקצבת הבטחת הכנסה .קצבת הבטחת הכנסה היא קצבה משפחתית,
אולם במקרה של אלימות במשפחה ,ניתן לבחון את זכאותך לקצבה בנפרד
מבן הזוג ,אם היא עונה על מצבים מסוימים.
לבירור ניתן לפנות לסניף הביטוח הלאומי בעיר.

אם את מתמודדת או התמודדת בעבר עם אלימות במשפחה,
את יכולה להיעזר גם בעמותות הבאות שעובדות בעיר:
• עמותת "רוח נשית" :עמותה לנשים נפגעות אלימות המסייעת לבסס
עצמאות כלכלית ותעסוקה .טלפון 072-2507770
• ארגון ויצ"ו סניף קריית גת :סיוע בייעוץ משפטי בעלות מסובסדת ,ביגוד יד
שניה ועוד ,משעול פז  8קריית גת ,טלפון 08-6881206
• המרכז למיצוי זכויות :מעניקים סיוע במיצוי זכויות בנושאים רבים :ביטוח
לאומי ,דיור ציבורי ,סיוע בשכר דירה ,ניצולי שואה ,סיוע משפטי ,אגרות ומיסים,
ארנונה ,חובות ,הוצאה לפועל ועוד.
קבלת קהל בימים א ,ב ,ד ,בין השעות .10:00-13:00
בספריה העירונית ( רח' העצמאות  45קרית גת)
טלפון ,08-6328005 :פקס .08-6328002

מידע נוסף ניתן למצוא באתר כל זכות:
מדריך לנפגעות אלימות במשפחה (אתר כל זכות)

