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נשים יקרות,
האלימות כנגד נשים היא נגע חברתי קשה ביותר שדורש
טיפול מעמיק ,דחוף ויסודי .על פי נתוני משרד הרווחה יש
בישראל יותר מ  145,000 -נשים מוכות.
האלימות באה לידי ביטוי במגוון דרכים :הפיזית ,המינית,
הכלכלית והנפשית.
נשים נפגעות אלימות חשות השפלה ,סבל ,חרדה ולחץ
עד כדי איבוד צלם אנוש .לעיתים עוברות שנים רבות עד
שנשים אוזרות אומץ לחשוף ולגלות את דבר ההתעללות
האיומה נגדן ולפעול בצורה נחושה לעצור אותה.
בתוקף תפקידי כסגנית שר לקידום צעירים ,סטודנטים
ונשים במשרד ראש הממשלה בשיתוף הרשות לקידום
מעמד האישה ,אנו מגישות מידעון זה ,הכולל את כל
החומר הרלוונטי אשר יכול לסייע בהתמודדות עם תופעת
האלימות.
במידעון תוכלו למצוא מידע על מרכזים לטיפול ומניעת
אלימות במשפחה ,קווי חירום ,חדרי מיון בבתי חולים,
סיוע וטיפול לנפגעות תקיפה מינית ,סיוע לנשים שנקלעו
לזנות ,לשכות סיוע משפטי ,לשכות רווחה ופירוט הזכויות
המוקנות לנפגעות האלימות.
בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בכך שזהו לא רק
תפקידן של הנשים להילחם באלימות כלפי נשים ,על כול
סוגיה .גם לגברים יש חלק נכבד וחשוב במאבק מתמשך
זה .לעיתים קרובות מדי גברים שאינם אלימים מגיבים
בשתיקה על התנהגות אלימה מצד גברים כלפי נשים.

אין די בכך שנשים מבינות שאלימות זו פוגעת בזכויותיהן
 גם על הגברים להבין זאת .אחת המגמות החשובות היוםהיא לגרום לגברים להזדהות עם מאבק זה ,ולכלול אותם
במאבק  -כשותפים מלאים וכחלק בלתי נפרד מתהליך
המיגור של התופעה.
על כולנו ,נשים וגברים כאחד ,לעשות הכל על מנת
להפסיק את האלימות כנגד נשים !
ורד סויד
מנהלת הרשות
לקידום מעמד האישה

ח”כ גילה גמליאל
סגנית השר לקידום
צעירים סטודנטים ונשים
במשרד ראש הממשלה
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זכויות על-פי חוק
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על-פי החוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ”א1991-
ניתן לבקש ולקבל מבית המשפט צו הגנה מפני בן
משפחה שנוהג באלימות כלפי בני המשפחה .אלימות
יכולה להיות פיזית ,נפשית ,כלכלית או אחרת .צו הגנה
יכול להינתן במעמד המבקש בלבד ,אך קיימת חובה
לקיים דיון בנוכחות שני הצדדים לא יאוחר משבעה
ימים מיום מתן הצו.
צו הגנה יכול להיות ,למשל ,איסור כניסה לדירה שבה
מתגוררת משפחתו של בן המשפחה האלים ,איסור
להטריד את בן משפחתו ,ועוד.
על-פי חוק זכויות נפגעי עבירה ,יש לנפגעת עבירה
זכות להגנה במהלך המשפט ,מפני החשוד/הנאשם
ומקורביו ,זכות לקבלת מידע על שירותי הסיוע הניתנים
לנפגעי-עבירה ,זכות לקבל העתק מכתב האישום נגד
הנאשם ,זכות להביע עמדה על הסדר טיעון עם הנאשם
לפני קבלת החלטה בעניין ,ואם האדם המורשע צפוי
להשתחרר ,יש לנפגעת זכות להביע עמדה באשר
לסיכון הצפוי מכך.
על-פי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין ,חייבות
הרשויות לבצע “הערכת מסוכנות” לעבריין-מין ,וניתן
להוציא “צו פיקוח ומעקב” שבו מפורטות המגבלות
המוטלות על העבריין ,כדי להגן על הציבור מפני
עבירות-מין חוזרות.









על-פי החוק למניעת הטרדה מינית ,אסורים חמישה
אופנים של התייחסות הקשורה במין .לנפגעת יש
אפשרות לפעול בערוץ משמעתי במקום העבודה/
לימודים ,או בערוץ אזרחי (תביעה משפטית) או בערוץ
פלילי (על-ידי הגשת תלונה במשטרה) ,בחלק מהם או
בכולם.
חוק מניעת הטרדה מאיימת ,נועד לתת הגנה
כשהאלימות אינה פיזית .אסור להטריד ,לבלוש או
לאיים לפגוע באדם או בקרובו .כשהמטריד גורם
לפגיעה ממשית בשלוות חייו של הנפגע ,ניתן לבקש
ולקבל מבית משפט צו למניעת הטרדה מאיימת.
על-פי חוק איסור סחר בבני אדם אסור להחזיק אדם
בתנאי עבדות לצורכי עבודה או מתן שירותים לרבות
שירותי-מין ,קורבנות סחר זכאים לסיוע משפטי חינם,
בית המשפט רשאי להחליט על חילוט רכוש של עבריין
סחר בבני אדם ,ומן הכספים המחולטים ניתן לשלם
פיצויים לקורבנות הסחר.
על-פי חוק עבודת נשים אסור לפטר עובדת השוהה
במקלט לנשים מוכות.
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האגף לסיוע משפטי ,באמצעות לשכות הסיוע המשפטי
ברחבי הארץ ,מעניק הכוונה ,ייעוץ משפטי וייצוג במעמד
שני הצדדים בנושאים אזרחיים ,ובין היתר כאשר הוצא צו
הגנה ,צו למניעת הטרדה מאיימת או צו מניעה .כמו כן,
לשכות הסיוע המשפטי מסייעות לאישה להגיש בשמה או
עבור ילדיה תביעה לפיה היא מבקשת לקבוע במסגרת
הזכות למדור להורות על כך שהבעל לא יתגורר בדירת
בני הזוג מטעמים של אלימות פיסית ,נפשית ,איומים,
התאכזרות וכיו"ב ,המונעים מהאישה ומילדיה לקיים
שגרת חיים שקטה ושלווה בבית .בנוסף ,לשכות הסיוע
המשפטי ברחבי הארץ מקיימות קשר ישיר ושוטף עם
מקלטים המעוניינים בסיוע משפטי ,ואף מסייעות משפטית
לקורבנות הסחר בבני אדם ,בכל הנוגע להליכים לפי
חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב 1952-או להליכים אזרחיים
הנובעים מביצוע עבירות הסחר ,וזאת בלי שהן צריכות
לעמוד במבחן של זכאות כלכלית.
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מוקדי חירום כלליים
משטרה
מגן דוד אדום
מכבי אש
מוקד עירוני

100
101
102
 106או ( 107ברוב הרשויות)
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קווי חירום
ער"ן  -עזרה ראשונה נפשית
טל'( 1201 :מענה  24שעות ביממה)
קו בשפה הרוסית1-800-241-201 :
קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה וילדים בסיכון
– משרד הרווחה והשירותים החברתיים
( 1-800-22-0000מענה בעברית ,ערבית ,רוסית ואמהרית)
קו חירום ארצי לנשים נפגעות תקיפה מינית של מרכזי
הסיוע
טל'( 1202 :מענה  24שעות ביממה)
04-6566813
קו ארצי בשפה הערבית
www.1202.org.il
מידע נוסף באתר מרכזי הסיוע
ויצ"ו :קו חירום ארצי לנשים מוכות
( 1-800-22-0000מענה :א’-ו’ )8:00-22:00
טל':
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כללי
“אחת מאיתנו  -מרכז לטיפול בנפגעי אלימות מינית”
09-7492291
טל’:
ל.א" - .לחימה באלימות נגד נשים"
קו חירום ארצי לנשים מוכות:
09-9505720
טל':
( 1-800-353-300מענה  24שעות ביממה)
טל':
בימים א'-ה' בין השעות  ,13:00-18:00מענה גם ברוסית
contact@no2violence.co.il
מוקד מצוקה  -משרד הרווחה
118
טל':
מרכז מידע ארצי  -בתי המשפט לענייני משפחה
02-6593333
טל’:
“יחדיו” למניעת אלימות במשפחה האתיופית
08-6208000
טל’:

9

סיוע לחיילות  -עובדות סוציאליות בצה”ל
04-8300313
צפון
03-9577955
מרכז
08-6298125
דרום
קו פתוח לקצינת פניות הציבור
03 - 5691000/1/2/3/4/5
מידע נוסף באתר יועצת הרמטכ”ל לענייני נשים
www.aka.idf.il/yohalan
אגודת “יד ביד” “ -אוזן קשבת”
( 03-6204999מענה  24שעות ביממה)
טל’:
פתח תקווה  -מרכז למניעת אלימות במשפחה
03-9052536
טל’:
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מרכזים לטיפול
ולמניעת אלימות
במשפחה
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מחוז ירושלים
בית שמש �������������������������������������	02-9909829
ירושלים ������������������������������������������	02-6551145
ירושלים (חרדי) �������������������������	02-6444517
מזרח ירושלים ���������������������������	02-5815194
מטה יהודה������������������������������������	02-9900926/928
מעלה אדומים ���������������������������	02-5352523

מחוז הדרום
אילת ������������������������������������������������	08-6367138
אשדוד ��������������������������������������������	08-8676646
���������������������������������������������������������������	08-8676742
אשקלון ������������������������������������������	08-6754950
באר שבע – מרכז איזורי ���	08-6206566
המגזר הבדואי ���������������������������	08-6655362/959
ערד ��������������������������������������������������	( 08-9951614רווחה)
קריית-גת ��������������������������������������	08-6810595
שער הנגב �����������������������������������	08-6802755/06
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מחוז תל-אביב והמרכז
אור יהודה �������������������������������������	( 03-6345097רווחה)
אלעד ����������������������������������������������	03-9078114
אריאל ���������������������������������������������	03-9061660
בני-ברק �����������������������������������������	03-6198813 ,03-6198814
בת ים ����������������������������������������������	03-5069563
הרצליה ������������������������������������������	09-9554151
חולון ��������������������������������������������������	03-5025700/1
כפר סבא���������������������������������������	09-7641111
לוד �����������������������������������������������������	08-9145053
מ.א .שומרון ����������������������������������	03-9061100
מודיעין ��������������������������������������������	073-2326405/7
נתניה �����������������������������������������������	09-8826555 ,09-8611863
פתח-תקוה ����������������������������������	03-9052536 / 7
קרית אונו �������������������������������������	( 03-5356828/9רווחה)
ראש העין �������������������������������������	( 03-9380146שלוחה )519
ראשון-לציון ����������������������������������	03-9689807 / 4
רחובות ��������������������������������������������	08-9493211/3331
רמלה �����������������������������������������������	08-9771629 ,08-9771494
רמת-גן ��������������������������������������������	03-6741833
רעננה ����������������������������������������������	09-7610390 / 1
תל אביב-יפו (מרכז גליקמן) 03-6492469/70
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מחוז חיפה והצפון
אום אל-פחם ������������������������������	04-6110168
אכסאל ������������������������������������������	04-6463573/2
אל שאג’ור מג’ד אלכרום ��	04-9581446
באקה אל-גרבייה �������������������	04-6280480
בועיינה נוג'ידאת�����������������������	04-6705021
בית שאן ����������������������������������������	04-6586245
חדרה �����������������������������������������������	04-6303306
חוף הכרמל�����������������������������������	04-8136242
חיפה ������������������������������������������������	04-8677707
טבריה ���������������������������������������������	04-6739141
טירה���������������������������������������������������	09-7931011
טירת כרמל ���������������������������������	04-8573232
טמרה ����������������������������������������������	04-9948226/7
יפיע ���������������������������������������������������	04-6557502
ירכא���������������������������������������������������	04-9568111/175
כפר מנדא ������������������������������������	04-9864168
כפר קרע ��������������������������������������	( 04-6356606רווחה)
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כרמיאל ������������������������������������������	04-9088127
מגדל העמק ������������������������������	04-6540158
מטה אשר ������������������������������������	04-9879711
מכר ג'דיידה �������������������������������	04-9561262
מעלות ����������������������������������������������	( 04-9576307רווחה)
נהריה �����������������������������������������������	04-9825957
נצרת ������������������������������������������������	04-6013998
נצרת עילית ��������������������������������	04-6011580
עכו ������������������������������������������������������	04-9956030
עפולה ���������������������������������������������	( 04-6524102שלוחה )4
צפת �������������������������������������������������	( 04-6927498 / 5רווחה)
קרית אתא ������������������������������������	04-8437729
ריינה���������������������������������������������������	04-6461350
שפרעם��������������������������������������������	04-9059122
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מסגרות לטיפול
בנפגעות ונפגעי
תקיפה מינית
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מרכזים רב-תחומיים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
באר-שבע  -מרכז רב-תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
טל’08-6417304	������������������������������������������������������������ :
בי”ח בני ציון חיפה  -המרכז הרב-תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
טל’04-8359975	������������������������������������������������������������ :
ירושלים  -מרכז רב-תחומי אזורי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
טל’02-6298008	������������������������������������������������������������ :
נצרת  -מרכז רב תחומי אזורי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
טל’04-6575825	������������������������������������������������������������ :
ראשון לציון מרכז רב תחומי אזורי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
טל’03-9689804	������������������������������������������������������������ :
תל אביב  -בי”ח סוראסקי (איכילוב)  -המרכז לטיפול בטראומה מינית
טל’ מיון03-6974707 ,03-6973686	���������������������������������������������������:

מרכזי סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית
באר שבע-מסל”ן  -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
קו חירום08-6421313	������������������������������������������������ :
חיפה  -מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית
טל’04-8641262	������������������������������������������������������������ :
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ירושלים  -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
טל’02-6255558	������������������������������������������������������������ :
ירושלים  -מרכז סיוע לנשים דתיות וחרדיות  -קו פתוח ארצי
טל’02-6730002	������������������������������������������������������������ :
ירושלים  -מרכז בת עמי לטיפול אקוטי בנפגעי/ות תקיפה מינית
בי”ח הדסה עין כרם
טל’*1202	����������������������������������������������������������� :
ירושלים  -מרכז תמר  -טיפול ארוך טווח לנפגעות תקיפה מינית
טל’02-6221504	����������������������������������������������������������� :
נצרת  -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
טל’( 04-6566813	������������������������������������������������������������ :חירום)
קרית שמונה  -מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית
טל’04-6997495	������������������������������������������������������������ :
����������������������������������������������������������������������	04-6943996
רחובות-תאיר  -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
טל’08-9496024/19	������������������������������������������������������������ :
רעננה  -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
טל’09-7747760	������������������������������������������������������������ :
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תל אביב  -מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית
טל'( 03-5176176	����������������������������������������������������������� :חירום)

התנועה הקיבוצית  -מרכז סיוע לנשים נפגעות אלימות והטרדה מינית

טל'03-6925245	������������������������������������������������������������ :

מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית-השרון

טל’09-7747760	������������������������������������������������������������ :
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סיוע משפטי
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לשכות סיוע משפטי  -משרד המשפטים
תל אביב�����������������������������������������	03-6932777
ירושלים��������������������������������������������	02-6211333
חיפה��������������������������������������������������	04-8633666
באר-שבע ��������������������������������������	08-6404526
נצרת �������������������������������������������������	04-6459444
יחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה
אילת���������������������	( 08-6326077בבית משפט לענייני משפחה)
ירושלים���������������	( 02-6548444בבית משפט לענייני משפחה)
אשדוד����������������	( 08-8519735בניין הפורום)
באר-שבע ���������	( 08-6470360היכל המשפט)
כפר סבא����������	( 09-7620400טשרניחובסקי)
ראשון לציון�������	( 03-9423500היכל המשפט)
רמת גן ����������������	( 03-6100810שד' בן גוריון)
חיפה���������������������	( 04-8660750בניין צים הישן)
מרכז עדנה  -היחידה המשפטית
ייעוץ וייצוג משפטי לנשים קורבנות אלימות
טל’ ������������������������������������������������������	09-9561661
21

נעמ"ת  -ייעוץ משפטי
אלימות במשפחה (מרכז גליקמן) 03-6492469
הטרדות ותקיפות מיניות ���	03-5254422
פקס'03-5254423	����������������������������������������������� :
חיפה ������������������������������������������������	04-8513078 / 9
פקס'04-8510108	����������������������������������������������� :
ירושלים ������������������������������������������	02-5610608
פקס'02-5664955	����������������������������������������������� :
ויצ"ו  -האגף לקידום מעמד האישה
סיוע משפטי �������������������������������	1-800-22-0000
שדולת הנשים
טל’ �������������������������������������������������������	03-6123990
פקס’ ��������������������������������������������������	03-6123991
מרכז נוגה לנפגעי עבירה
טל’03-5666618	������������������������������������������������������:
מרכז “תמורה”
ייעוץ וסיוע משפטי לקורבנות אלימות או הטרדה מינית
טל’ 077-7949777....................................................
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סנגוריה ציבורית
מחוז ת”א-מרכז הנרייטה סולד  ,4תל-אביב 61332
טל’ ������������������������������������������������������	03-6932666
פקס03-6932677	������������������������������������������������ :
מחוז ירושלים בן יהודה ,34ירושלים 91016
טל’ ������������������������������������������������������	02-5696180
פקס02-5696196	������������������������������������������������ :
מחוז דרום רח’ שז”ר  ,33באר שבע 84104
טל’ ������������������������������������������������������	08-6404531
פקס02-6467021	������������������������������������������������ :
מחוז חיפה שד’ פל-ים  15א (קריית הממשלה) ,חיפה 31000
טל’ ������������������������������������������������������	04-8633700
פקס04-8633733	������������������������������������������������ :
מחוז הצפון רח’ המלאכה  ,1נצרת עילית 17105
טל’ ������������������������������������������������������	04-6029111
פקס04-6013686	������������������������������������������������ :
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בתי חולים
חדרי מיון
ומסגרות מיוחדות
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אילת

יוספטל08-6358011..............................

אשקלון

ברזילי08-6745100.................................

באר שבע סורוקה 08-6400345..............................
בני ברק

מעייני הישועה03-5771141..............

חדרה

הלל יפה04-6304271/2...........................

חולון

וולפסון ,שירות סוציאלי
מיון03-5028313/5/7..................................... :
המרכז לטיפול אקוטי בנפגעות תקיפה מינית:
טל’03-5028454/5/6...................................... :
(................................................מענה :א’-ה’ )08:00-15:30
מרכזייה03-5028211............................:

חיפה

בני-ציון ,שירות סוציאלי
מיון04-8359210..................................... :
מרכז לטיפול אקוטי בנפגעות תקיפה מינית
טל’04-8359359 ,04-8359300...................................... :
(................................................אחרי )16:00
כרמל04-8250333..................................
רמב"ם 04-8542348...............................
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טבריה

המרכז הרפואי פוריה
מיון04-6652211..................................... :
מרכז טנ”א לנפגעות תקיפה מינית:
טל’04-6652481......................................:

ירושלים

הדסה עין כרם 02-6777222...........
הר הצופים 02-5844333.....................
ביקור חולים02-6464380...................
שערי צדק02-6555509......................

כפר סבא מאיר09-7472321/2...................................
נהריה

בי”ח לגליל המערבי04-9107250.....

נצרת

אנגלי-סקוטי04-6028809.................
צרפתי ( 04-6509000...............................כללי)
איטלקי( 04-6508900..............................כללי)

נתניה

לניאדו 09-8604624...............................

עפולה

העמק 04-6494298................................
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פתח תקווה בלינסון( 03-9377021..............................כללי)
השרון03-9372346/5.................................
שניידר03-9253253...............................
(רפואה דחופה)03-9253777..........
.
צפת

זיו04-6828811..........................................

צריפין

אסף הרופא08-9779910/1...................

רחובות

קפלן08-9441211...................................

תל השומר שיבא03-5303030..................................
תל אביב  -המרכז הרפואי ,איכילוב
מיון כרוגי 03-6973232.........................
שירות סוציאלי03-6973574............
מרכזייה03-6974444............................
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מסגרות
לטיפול בילדים
ובנוער
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קו פתוח לפניות תלמידים במשרד החינוך
1204
טל':
אלימות ,מצבי לחץ ומשבר
1-800-222-003
טל':
(מענה בימים א'-ה')08:00-16:00 ,
עלם  -עמותה לנוער במצבי סיכון ומצוקה
03-7686666
טל':
(מענה :א'-ה' בין השעות )08:00-17:00
המועצה הלאומית לשלום הילד
02-6780606
טלפון:
(מענה בימים א'-ה')09:00-16:00 ,
ל.א .לילדים ונוער
קו מקומי לילדים ונוער במצוקה
09-9518927
טל':
(מענה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע)
מיט"ל  -מרכז ישראלי לטיפול בפגיעות מיניות בילדים
02-6333360/61
טלפון:
אל"י  -האגודה להגנת הילד
טל'03-6091930 :
הנהלה
קו חירום טל'1-800-223-966 :
29

(מענה ימים א'-ה' ,08:00-22:00 ,ו' )08:00-13:00
עמותת “קול הילד”  -מניעת הטרדה מינית בין ילדים
02-5337512
טל’:
החצר הנשית  -סיוע לנערות ביפו
03-6599359
טל’:
סחל”ב  -סיוע לנוער במצבי סיכון ומצוקה
04-8597273
טל’:
תחנות לטיפול בילדים ונוער של משרד הבריאות
www.briut.gov.il
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שירותים
בשפה הערבית
קו ארצי 1202
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מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית קו חירום
בערבית
04-6566813
טל':
עמותה לנשים ערביות נגד אלימות  -נצרת:
( 04-6462138מענה  24שעות ביממה)
טל':
עמותת אל-סיוואר (חיפה)
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בשפה הערבית
( 04-8533044מענה  24שעות ביממה)
טל':
עמותת סווא ירושלים
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בשפה הערבית
( 02-5822211מענה 09:00-17:00 :למעט יום ו')
טל':
עמותה לנשים ערביות נגד אלימות
קו חירום04-6566813 :
04-6462138
טל':
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מסגרות
סיוע לגברים
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קו חירום ארצי לגברים נפגעי תקיפה מינית
1203
טל':
03-5179179
(מענה  7ימים בשבוע)19:00-23:00 ,
בית נועם  -הוסטל לגברים אלימים
 ,09-7409755כפר מל"ל
טל':
תל אביב  -מרכז סיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה
מינית
03-5179179
טל':
02-5328000
גברים דתיים:
אטלס  -מקלט לקורבנות סחר לצרכי עבדות
03-7587761
טל’:
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מסגרות
להוצאת נשים
ממעגל הזנות
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זנות
ס.ל.ע.י.ת-ת”א ,סיוע לנשים במעגל הזנות-קו חרום ארצי
1-800-200-690
טל’:
אופק נשי-חיפה ,סיוע לנשים בזנות
04-8524238
טל’:
מכון תודעה  -העמותה למען נפגעות ונפגעי תעשיית המין
03-6045128
טל’:
משרד הרווחה-השירות לטיפול בנערות ובצעירות
02-6708131
טל’:
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סחר
בנשים
סחר
בנשים
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סחר בנשים
מעגן  -מקלט לקורבנות סחר בנשים
03-6041004
טל’:
קו חירום ארצי לקורבנות סחר בנשים
054-3008036
טל’:

הרשות לקידום מעמד האישה
טלפון 03-6961392 :פקס03-6914912 :
טלפון 02-6707131 :פקס02-6707123 :
E-mail: women@pmo.gov.il

www.women.gov.il
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