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הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה התחייבות לקבלת טיפול
להלן ,נייר עמדה בנוגע להצעת חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון – התחייבות לקבלת טיפול(,
התש"ף–. 2020
עשרות שנים ידוע באקדמיה בעולם ,כי בנושא אלימות במשפחה קיימת סימטריה באלימות בין בני זוג,
ובנוגע לאלימות כנגד ילדים ,לפי כל המחקרים ,נשים מסוכנות הרבה יותר לילדים.
דברי ההסבר המצורפים להצעת החוק ,מעידים יותר מכל שמדובר בחקיקה מפלה ומשכך אין לה מקום
בספר החוקים של מדינת ישראל  -אם התיקון לחוק המפלה יעבור ,נאלץ לפנות לבג"צ לביטולו.
האם כוונת יוזמי החוק הינה לחייב גם נשים אלימות בקבלת טיפול ,שאם כך הם פני הדברים אזי נדרש
לוודא טרם קידום החוק שמשרד הרווחה יכשיר צוותים רלוונטים לטיפול בנשים אלימות ,בהמשך נייר
העמדה מפורטת רשימת נשים אלימות משנת  2020שעל פניו יש לוודא שיקבלו טיפול.
למי מיוזמי החוק שעדיין לא עודכנו במחקר האקדמי לפניכם תקציר :אלימות במשפחה אינה תופעה
מגדרית ,אלא מחלה חברתית רעה ,הפוגעת לא רק בנשים אלא גם בגברים .באבות למען צדק מכירים
את הנתונים והמחקרים האמיתיים ,שמצביעים על סימטריה באלימות בין בני זוג במשפחה .כמו כן,
ברצוננו להסב את תשומת הלב ,לידיעות על תת הדיווח והחשש של גברים מפניה לעזרה ,שמא יחוו
התעללות נוספת מידי גורמי אכיפת החוק בבואם להגיש תלונה על אלימות בת הזוג  -מעצר המתלונן !
● מעט מהידוע בתחום האלמ"ב  -בכולם מדברים על סימטריה במעשי האלימות בין המינים:
○ המומחה העולמי בתחום האלמ"ב ,פרופ' מורי שטראוס ,במאמר על הסימטריה באלמ"ב ועל
ההתעלמות מהעובדות המצביעות עליה.
○ מחקרה של פרופ' שרה בן דוד בתחום ומסקנותיו על הסימטריה ועל הסתרת נתונים בנוגע
לאלימות נשית.
○ מחקר שמאגד  343מחקרים בתחום האלמ"ב ,מצביע על סימטריה באלמ"ב בין בני זוג.
○ מאמר ב'חברה ורווחה'  -רבעון לעבודה סוציאלית ,כרך ל"ט חוברת  ,4דצמבר .2019
○ פרסום פרופ' זאב וינשטוק נשא דברים נרגשים בדיון ראשון מסוגו בוועדה לצדק חלוקתי
ושוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר )ליכוד(" .כמעט  50שנים אנחנו יודעים שאלימות
של גברים כלפי נשים מתרחשת בשיעורים דומים לאלימות שמופעלת ע"י נשים כלפי
גברים ביחסים אינטימיים ,כמעט בכל חברה ותרבות שאנחנו מכירים ,החל מחברות
מסורתיות וכלה בחברות ליברליות מערביות".
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מקצת אירועי אלימות נשים במשפחה משנת : 2020
 8/10/2020בת  36הציתה את בן זוגה לשעבר מפרדס חנה ,מצבו קשה.
 , 6/10/20תושבת בחיפה בת  29דקרה בחזה ובפנים את מי שהיה בן זוגה וצעה אותו באורח קשה.
 , 6/10/20תושבת עכו דקרה את בן זוגה בפארק ופצעה אותו באורח קשה.
, 30/9/20תושבת תל אביב בת  40-דקרה את גיסה וגרמה לו פציעות חמורות.
 29/9/20שתי צעירות בנות  20דקרו צעירה בת  20נדקרה בכל חלקי גופה ברחוב חובבי ציון באשקלון.
 ,3/8/20אישה בת  52ובתה בת ה ,24-מערערה רצחו ברצח ילד בן שש ,לפני ארבע שנים.
 , 23/7/20אישה בת  59מקרית ים  ,דקרה את בעלה בן  63פצעה אותו באורח קשה.
 , 19/7/20אישה בת  40מאופקים ,דקרה את אבי ילדיה.
 , 15/7/2020נסיון רצח של תינוקת" ,אמא" ,מאשדוד זרקה את ביתה בת הארבעה חודשים.
 , 22/6/2020גבר בן  30מצפת נדקר בידי בת הזוג ,מצב קשה מונשם ומורדם.
 , 29/5/20אישה מירושלים דקרה למוות את בעלה וטענה למוות טבעי .
 , 17/5/20אישה מקרית ביאליק בת  55דקרה את בעלה בן . 57
 , 1/5/20אישה מקרית מלאכי בת  41דקרה בסכין מטבח את בעלה בן ה.43-
 , 12/6/20אישה באשדוד דקרה את בן זוגה בנסיון רצח.
 , 9/2/20אישה דקרה בנסיון רצח את גרושתו של בן זוגה.
 , 27/1/20אישה ניסתה לרצוח אישה בדרך לדיון בבית המשפט.
 , 15/1/20דינה זלוטניק ,בת  30מכרמיאל רצחה את חברתה בחמישים דקירות סכין
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בשנתון משטרת ישראל ניתן לראות ,כי  27%מהתיקים שנפתחו בגין אלימות בין בני זוג היו בגין אלימות
נשים 7,184 ,תיקים על אלימות של בת הזוג נגד בן הזוג.

מקור  :שנתון משטרת ישראל ,קישור במקורות

לסיכום:
בכל מדינות העולם ידוע על סימטריה באלימות בין בני זוג ובהתאם קיימים מענים לנשים וגברים ,למעט
במדינת ישראל.
אלימות של נשים כלפי גברים ,כלפי נשים וילדים קיימת ,היא תופעה נפוצה ,החוק המוצע לא יכול
להתעלם ממחצית נפגעי אלימות במשפחה  -הגברים.
חיוב בחוק לקבל טיפול הינו מעשה מבורך ובתנאי שלא תהיה אפליה מגדרית בחיוב בטיפול,
ושיוקמו מסגרות לטיפול בנשים אלימות )שאינם קיימים כיום(.

תחום מדיניות וחקיקה
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