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 מדיניות לטיפול בגברים אלימים ולמניעת אלימות נגד נשיםמץ אהתחייבות ל הנדון:

 על פי נתוני. החמירה והקצינה את מצבי האיום והאלימות כלפי נשים נערות וילדים מגפת הקורונה

למוקדי מספר התלונות שהגיעו והעמותות המטפלות בפניות חירום בהקשרים אלה, משרד הרווחה 

חמישית מהמקרים הם חדשים ולא היו מוכרים , מתוכם רק פהיגדל פי שלושה מאז פרוץ המג החירום

 .(2020, מחודש נובמבר נתוני מרכז המחקר של הכנסתלנתונים נוספים: ראו ) לרווחה

אם לא  –בעיית האלימות יוצרת מצב חירום תמידי, שעלול להיוותר על כנו גם לאחר דעיכת הקורונה 

מקרי  69תועדו  2020–2018פי נתוני משטרת ישראל, בשנים על לשינוי המצב.  ינקטו הצעדים הנחוצים

ישנן עוד אלפים רבים של נשים שחוות אלימות  מאחורי כל כותרת על רצח של אישהרצח של נשים. 

המקובלת, כמאתיים אלף נשים השמרנית ומגיעות לכותרות. על פי ההערכה  אך אינןבאופן יומיומי, 

בהיעדר מערכת תמיכה  ממצב זה, ואינן מצליחות להיחלץ כשגרת חיים ונערות סובלות מאלימות בביתן

 .והגנה מספקת

לאחר כל רצח קורע לב, בכינוס של  עוד בהצהרות על זעזוע עמוק ובישיבות חירוםניתן להסתפק  לא

 –בצעדי חירום זמניים ובתקציבים חלקיים גם לא נסתפק ללא תוצאות.  – צוותי מומחים וועדות

 .נות ארוכי טווח, שיתייחסו למקור הבעיה ולשורשיהפתרונדרשים 

על פעם אחר פעם הומלצו  הברורים והידועים שיש לנקוט על מנת להתחיל במיגור האלימותהצעדים 

עומדים על הפרק , ומיושמים ברחבי העולם. צעדים אלה וועדות ציבוריות , מלומדיםמומחיםעשרות ידי 

בין משום שלא ניתנת להם , פועלמיושמים בואך אינם מבוצעים  –ארוכות  מזה שניםגם בישראל 

אנו קוראות לראשי  .עדיפות תקציבית, בין משום שנדחקו לתחתית סדר העדיפויות של המחוקקים

כניות לטיפול בבעיית והמפלגות המתמודדים ומתמודדות על קולותינו כעת, להביע עמדה ולהציע ת

 האלימות. 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/4f565077-e22c-eb11-811a-00155d0af32a/2_4f565077-e22c-eb11-811a-00155d0af32a_11_16437.pdf


 

אנו קוראות לכן ולכם להתחייב לאימוץ הצעדים  –ף לקבלת תמיכתנו כחלק מעמדה זו, וכתנאי ס

 :המינימליים והראשוניים הנדרשים כחלק ממדיניות כוללת למיגור האלימות

ראו  –עאידה תומא סולימאן  ברת הכנסתשל ח להתחייבות לקבל טיפו עת חוקתמיכה בהצ .1

בחלופות המעצר הטיפוליות והוסטלים  והכפלת התקנים ,במצ''ב )עבר בקריאה ראשונה(

ולאסירים ועצורים משוחררים, בעלי  טיפוליים המיועדים לגברים אלימים שהורחקו מביתם

 רקע אלים. 

אישה נפגעת  שיבטיח תמיכה סוציאלית וכלכלית לכל יתמיכה בהצעה לתיקון חקיקה רוחב .2

 ''ב.מצהצעה הראו ה –ליוצאות מקלט  אלימות ולא רק

ראו במצ''ב )עלה לדיון מוקדם  קה:לאיזוק אלקטרוני של גברים בצו הרח עת חוקתמיכה בהצ .3

 .(במושב האחרון בכנסת

אושרה על ידי ועדת השרים : ראו במצ''ב )ההצעה למניעת אלימות כלכלית עת חוקתמיכה בהצ .4

 (.במושב האחרון בכנסתריאה ראשונה עלתה לקלענייני חקיקה ו

רישיונות לנשיאת נשק יוגבלו ויצומצמו למינימום  :צמצום תפוצת הנשק במרחב הציבורי .5

כמדיניות. בעלי תפקידים הנושאים נשק במסגרת תפקיד או משרה יידרשו להפקיד  –ההכרחי 

 את הנשק במקום בטוח מחוץ לשעות העבודה.

יוצעו לנפגעות אלימות באשר הן ולגברים  יורחבו כך שהם המענים הטיפוליים בקהילה .6

לדיווח  נשים לא יהיו חשופות למעצר, ללא דרישה למעמד בישראל. –אלימים באשר הם 

 הגשת תלונה על אלימות נגדן. רלרשויות ההגירה או גירוש לאח

כנית הפעולה הבין משרדית למאבק באלימות ותבהתאם ל –תמיכה בהעברת יתרת התקציב  .7

 בשנתיים הקרובות. -16אלמ/ ,2820מספר ועל פי התחייבות הממשלה בהחלטה  גד נשים,נ

לתקצוב בתחום האלימות במשפחה,  להרחבת מצבת כוח האדם לעו''סיםהתקציבים יועדו 

למניעת כניות ו, להרחבה ותגבור של תמשפחהב כניות הטיפול במרכזים למניעת אלימותות

, המשטרתי, הסוציאלי במערך מקצועית הכשרהכניות ואלימות במערכת החינוך וכן ת

  ובמערכת המשפט.

https://drive.google.com/file/d/1ouBdO_smsqvT5dcSTAz_o4LRWEt5qbNZ/view
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2820

