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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות )תיקון מס' 2( 
)דחיית מועד סיום ההחלה(, התשע"ב-2012

בחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008 1, בסעיף 6 במקום 1  תיקון סעיף 6
"שלוש שנים" יבוא "שש שנים" 

נכנס   )2008 באפריל   10( התשס"ח  בניסן  ה'  ביום 
לתוקפו חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין ואלימות, 
התשס"ח-2008 )להלן - החוק(, אשר בא לקבוע את זכותו 
של קטין נפגע עבירת מין או אלימות לקבלת סיוע ראשוני 
במרכז סיוע אשר יוחד לעניין זה, ואשר בו הקטין יוכל לקבל 

במרוכז סיוע בהתאם לצרכיו  

סעיף 6 לחוק קובע כי הקמת מרכזי הסיוע תיעשה 
יוקם  החוק  של  תחילתו  מיום  שנה  שבכל  כך  בהדרגה, 
ויופעל מרכז סיוע אחד לפחות  כמו כן, קובע הסעיף כי 
בתוך שלוש שנים מיום התחילה, היינו עד חודש אפריל 
2011, יוקמו ויופעלו שמונה מרכזי סיוע לפחות בפריסה 

ארצית המאפשרת יישום מלא של הוראות חוק זה  

מאחר שתהליך הקמה של מרכז סיוע והפעלתו הוא 
תהליך איטי הדורש השקעת משאבי כוח אדם וזמן, גיוס 
כספים, תוספת תקינה ותקציבים, תהליכי מכרזים, גיבוש 
מודלים ומדיניות, הכנסת נוהלי עבודה וסנכרון רב–מערכתי 
ורב–מקצועי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים הצליח 
עד כה, לאחר קשיים מרובים, להקים שני מרכזים בלבד: 

החוק  של  תחילתו  לפני  הוקם  אשר  בירושלים  המרכז 
והמרכז בבית החולים תל השומר שהוקם לאחר חקיקתו  
נוסף על כך, פרסם משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

שני מכרזים נוספים לאזור חיפה ולאזור באר שבע 

לפיכך, בתאריך כ"ה באב התשע"א )25 באוגוסט 2011( 
התקבלה החלטת ממשלה )מס' 3678(, אשר קבעה כי על 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות 
לתפעול  משאבים  להקצות  הפנים  לביטחון  והמשרד 
שמונה מרכזי סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, 
ולהקצות תקנים להפעלתם  ההקצאות ייעשו באופן מיידי 
להפעלת ארבעה מרכזים )לשני המרכזים הקיימים ולשני 
המכרזים שפורסמו(, והקצאות לארבעה מרכזים נוספים 
כפי  המרכזים,  הקמת  התקדמות  לקצב  בהלימה  ייעשו 

שייקבע על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים  

בנסיבות אלה, מוצע לשנות את סעיף 6 לחוק ולדחות 
את המועד להשלמת ההקמה וההפעלה של שמונה מרכזי 

סיוע בפריסה ארצית עד חודש אפריל 2014 
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