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סדי,מעט
לפעהים
מדימא1חו

)\ללהגןכדילהפעיליכולהשהיאמגווניםאמצעיםהמדינהברשות

השונותהרשויותכןלפניעודאבלזוג.בנימצדאלימותשחוותנשים

בממדיםשמתפשטתהתופעהאתלצמצםבמטרהכליםלקבלצריכות

המאבקאתלהובילשאמורותהןוהכנסתהממשלהמפחידים.
בצנרתתקועותחוקהצעותשלשסדרהרקבמשפחה,באלימות

קריטי.הואיוםכלבגיהינוםשחיותנשיםעבורכאשרהבירוקרטית

פוליטילמסעיצאהלב־אדלרענתהבינלאומי,האישהיוםלקראת

המעשיםלמיעוטהמיליםהרריביןנסבלבלתיפערוגילתה

שאביעמיתעוזי,אביגילצילומים:לב־אדלרענת

הבינ־האישהיום

לאומי
$TS1$הבינלאומי$TS1$

$DN2$הבינלאומי$DN2$הזדמנותהוא

הכנ־עושהמהלבדוק

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$קידוםלהובילכדי
שיאיצוחקיקהושינוי

לשאולבמשפחה,האלימותמיגוראת

במני־בטיפולנעשהמעטכךבלמדוע

עת

$TS1$במניעת$TS1$

$DN2$במניעת$DN2$ולבררהערבית,בחברהנשיםרצח
יש־שלהצטרפותהלאפשרותבאשר

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$אלימותלמניעתאיסטנבוללאמנת
במשפחה.

בנושאמרכזיותחוקהצעותארבע

ואלימותנשיםנגדבאלימותהמאבק
בשלביםאלהבימיםנמצאותבמשפחה

החוקהצעתחקיקה;תהליכישלשונים

נגדושהוצאאדםעלאלקטרונילפיקוח

האפוטרופסותחוקלתיקוןהצעההגנה;צו

פגיעהלמניעתהמשפטיתוהכשרות

תיקוןאלים;להודהחשיפתוידיעלבקטין

במשפחה;האלימותלהגדרתחוקהצעת

משפטיסיועלהושטתהחוקהצעתתיקון

במשפחה.אלימותלנפגעי

אריםגברערפי7!1ח

שהוצאאדםעלאלקטרוניפיקוח

בגלגוליההזוהחוקהצעתהגנה:צונגדו
בכנסת.דיוניםלכמהכבדעלתההשונים

בדוחהמליץהמדינהשמבקרלאחדזאת

אלקטרוניבפיקוחשימושעלשפירסם
במש־אלימותנפגעותעלהגנהכאמצעי

פחה.

$TS1$.במשפחה$TS1$

$DN2$.במשפחה$DN2$מאוד,מוגבלהגנהכליהואהגנהצו

מיעללפקחדרךשאיןמשוםבעיקר

ביטחוןמספקלאזהכלינגדו.ניתןשהוא
מאוימות.לנשיםנפשיושקטאמיתי

בנימיןהממשלהראשהורהב־8102
סוגייתאתמיידיבאופןלקדםנתניהו

רציחותגלבעקבותהאלקטרוני,הפיקוח

לאדבראולםהמדינה.אתשפקדנשים

ההצ־לדיון.שובהנושאעלהב־0202זז.

עה

$TS1$ההצעה$TS1$

$DN2$ההצעה$DN2$ידיעל)ונוסחהברקקרןח״בשהגישה

אבלטרומית,בקריאהעברהרקמן(מרכז

התחלפה.והממשלהבצינורותנתקעה

חבריידיעלשוב,מוגשתההצעהכעת

תומא־ועאידהלהב־הרצנויוראיהכנסת

סלימאן,
$TS1$,תומאסלימאן$TS1$

$DN2$,תומאסלימאן$DN2$לתמיכתזכתהשסוף־סוףלאחר
ואוש־לחקיקההשריםבוועדתהממשלה

רה

$TS1$ואושרה$TS1$

$DN2$ואושרה$DN2$כמהשחלפולמרותבכנסת.טרומית

הטרומית,בקריאההאישורמאזחודשים

לקראתלדיוניםקודמהטרםההצעה
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אתלהשאירבזמנו"פחדתי

דרורלירוןלבד".איתוהבנות

u□גוניז״לבתהתמונת
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שאובזר"חוקדרור:7יר1ן

יוכל7־אאליםשהורה

להשפיעאובקשרלהיות

להציליכולילדיוחייעל

כזה,חוקהיהא□רויים.

נשיםבחיים.הייתהגוני

מערכותלעזובמפחדות

לחלוקמפחדותיחסים,
לאדםלתתאומשמורת

הילדיםעםלהתנהלאלים

מהגםזהפיקוח.ללא

בזמנופחדתישאני

איתוהבנותאתלהשאיר

אליםשאדםהרעיוןלבד.

לתפקדלהמשיךיכול
מופרך"הואכאבא

בהק־יקרההדברכילקוותישראשונה.קריאה
דם

$TS1$בהקדם$TS1$
$DN2$בהקדם$DN2$עלאלקטרוניבאופןלפקחיהיהשאפשרכדי
בעבר,כבראותווהפרהגנהצונגדושהוצאמי
צעדגבוהה.מסוכנותכבעלמוערן־לחילופיןאו
נשיםהיילהצלתיתרוםההרתעה,אתיגבירזה

צורךללאחייםהמשךלהלקםויאפשרוילדים

למקלט.ולעבורמהסביבהלהתנתק
בחו״לנולדההארץ,ממרכז36בתמיכל,

התחתנה25בגיל.17בגיללישראלועלתה

הסיוט.התהילוכאןכאלים,שהתבררגברעם

להתגרשביקשתינישואיםשנותכמה"אחרי
מספרת.היאמוכות",לנשיםלמקלטוברהתי

לצאתולילדיםליהיהאסורחודשים"במשך

לעבודה.וחזרתיהגנהצוקיבלתיואזמהמקלט,
הואבעבודהאזמקום,באותועבדנושנינו

לאכדיאליי,להתקרבולאלצולצייתהקפיד

הואלעבודהמחוץאבלשלו.הפרנסהאתלאבד

לה־התייחסולאפעםאחרפעםהצואתהפר

חלטות
$TS1$להחלטות$TS1$

$DN2$להחלטות$DN2$להסתובביכולתילאהמשפט.ביתשל

מהמשפחה.מישהואיתילקחתימקוםלכללבד,

הגנה".שוםעליישאיןהבנתי

אלקטרוניפיקוהשמקדםהחוקמיכל,לדברי
היים.ומשנהחייםמצילהואאלימיםגבריםעל

שהמשטרהועדאותיתקףהואפעמים"הרבה

אומרת.היאפצועה",אותימצאוכברבאה

כלהייתההמשטרהשלהתגובההאמת,"ברגע

איבפחד,הזמןכללהיותאפשראיאיטית.כך

ליידעהכיוונים,מכלשנעולבביתלחיותאפשר
בי".ולפגועלבואיכולשהואהשכניםאת

התקופותהןקשותשהכימציינתמיכל

"פעםאותם.לחדשצריוכאשרהצווים,שבין
פרץהואהצו,אתלחדשהספקתילאאחת
מספרת.היאבי",לגעתוניסההביתהאליי

ההגנה׳.צונגמרהיוםכילי,׳מותר"אמר:

לאהמשטרהרוצה.שהואמהעושההבנאדם

ומתיםאותורואיםהילדיםאותו.לעצורמגיעה

לצואולעונשרקמצפותלאאנחנומפחד.
שידאגוממשית,להגנהמצפותאנחנוהגנה.

לאאכןאלינולהתקרבאמורשלאשאדם

עזרה.לבקשוהתקשרתינפגעתיפעםיתקרב.

׳היוואומרת:מגיעההמשטרהשעהחציאחרי

ברק־׳"פקקים

זה?אתישנההאלקטרוניהפיקוחואיד

לואסורשבוממנילמרחקיגיעשהוא"ברגע

יוכלווגםזה.אתולעצורלזהותידעולהיות,

הואאחתפעםנמצא.הואאיפהרגעבכללדעת

במשט־ליאמרוונעלם.הילדיםאחדאתלקה

הצמידלנו׳.תודיעיהוא,איפהתדעי'אםרה:

שאישהכדיהמושלםהפתרוןהואהאלקטרוני

היאשלוהמטרהשכלאדםמולבטוחהתרגיש

נשיםמכירהאניחייה.אתולהרוסעליהלאיים

הביתהאליהןהגיעושגבריםבמקלטאיתישהיו

צריךלאאותן.ולרמוסלהןלהציקוהמשיכו
פתרון".להלתתכריתסבולשאישה

הי7דיםבריאותשמירה

המש־והכשרותהאפוטרופסותחוקתיקון

פטית

$TS1$המשפטית$TS1$

$DN2$המשפטית$DN2$חשיפתוידיעלבקטיןפגיעהמניעת

אלי־קיימתשבהםרביםמקריםאלים:להורה
מות

$TS1$אלימות$TS1$
$DN2$אלימות$DN2$ואפילוהרשעהלכדימגיעיםלאבמשפחה

בסכסוכיבולטהדבראישום.כתבלכדילא

אלימותעלטענותעולותשבמסגרתםמשמורת

במקריםעושיםמהאבלוהילדים.האישהכלפי
כרגילממשיכיםכביכולהחייםכאשרכאלה

אתשמרחיקחוקאיןהאלימותגילוייולאחר

להיותממשיךוהואמקורבנותיוהפוגעהצד

בחייהם?פעיל

ההצ־שריםלוועדתהוגשה2022בפברואר

עה

$TS1$ההצעה$TS1$

$DN2$ההצעה$DN2$מניעתלשםהאפוטרופסותחוקלתיקון

אלים,להורהחשיפתוידיעלבקטיןפגיעה
ומי־לזימינעמההכנסתחברותשלביוזמתן

כל
$TS1$ומיכל$TS1$

$DN2$ומיכל$DN2$.משופטותדרישההתיקוןבבסיסרודן

לאלימותראיותבחשבוןלהביאושופטים

ולשקולשהות,והסדרימשמורתפסיקתבעת
השהותהסדר*הילדיםעלההגנהלצורךהאם

יכולאליםהורהוהאםבפיקוח,להיותצריכים
אףמבקשהתיקוןמשמורן.כהורהלשמש

באלימותמדוברכאשרגםיחולשהחוקלקבוע
ישירבאופןולאהאחר,ההורהכלפישכוונה

הילדים.כלפי

ידיעל2020במארסשנרצחהגוני,לתינוקת

כזכור,יעזור.לאכברזהבן־עמי,ברקאביה,
הע־בתשלוהתינוקתשלחייהאתלקחהרוצח

שרה

$TS1$העשרה$TS1$

$DN2$העשרה$DN2$ואתדרורלירוןגרושתואתופצעחודשים

לחוק,התיקוןפיעלהשלוש.בתהבכורהבתם
להשפיעאובקשרלהיותיוכללאאליםהורה
מצירו.לאלימותחשופיםשהיוילדיוחייעל

חייםלהצילשיכולחוקש״זהאומרתדרור

הייתהגוניכזה,חוקהיהאםוילדים.נשיםשל

מרימיםשסוף־סוףשמחהכךכלאניבחיים.

שחייםלמיתקווהמעטונותניםהכפפהאת

עלשמפחדותלאמהותתקווהזוהזה.בגיהינום
לעזובמפחדותנשיםבינתייםשלהן.התינוקות
אומשמורתלחלוקמפחדותיחסים,מערכות

ללאהילדיםעםלהתנהלאליםלאדםלתת

להשאירבזמנופחדתישאנימהגםזהפיקוח.
יכולאליםשאדםהרעיוןלבדאיתוהבנותאת

הואילדלחנךשאמורכאבאלתפקדלהמשיך

מופרך".
שחשו־שילדיםקובעתהחוקהצעתואכן,

פים

$TS1$שחשופים$TS1$

$DN2$שחשופים$DN2$כלפילאלימותובייחודביתית,לאלימות
נפג־כלפיהם,כוונהשלאהגםההורים,אחד

עים

$TS1$נפגעים$TS1$

$DN2$נפגעים$DN2$החברתיתההתנהגותית,הנפשית,ברמה

הורהשאםלקבועמציעההיאוהקוגניטיבית.

בהתעללותחמורה,אלימותבעבירתהורשע
השניההורהכנגדהקטין,כנגדמיןבעבירתאו

הקטיןעםהמצויאחרמשפחהבןכנגדאו

שלוהאפוטרופסותתישללמגוריובמקום

בניגודעומדתאחרתקביעהוכלהקטין,על

הקטין.לטובת
מק־המצוקהאתשמכירהמי
רוב

$TS1$מקרוב$TS1$
$DN2$מקרוב$DN2$בן־עמי,ליליהיא

ידיעלנרצחהז״ל,סלהמיכלשאחותה,©

הפעו־בתםלעינימלולאלירן

טה.

$TS1$.הפעוטה$TS1$

$DN2$.הפעוטה$DN2$,פורוםמנכ״ליתבן־עמי"
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מיכלפתרון".להלתתכדיתסבולשאישהצריך׳לא

בתוךהמתרחשתוהדינמיקההתופעהמאפייני
הבנהאלים.התנהגותדפוסבהןשישהמשפחות

תחוםעלשאמוניםגורמיםאבחון,גורמימצד

דיןעורכימשפחתיים,מטפליםסיכון,הערכת
אלהמחנכים.שוטרים,שופטים,משפחה,לדיני

הדינמיקהאתלזהותיסודיבאופןללמודצריכים
היבטיהעלאלימהיחסיםמערכתשמאפיינת

כדימיניתפיזית,כלכלית,רגשית,השונים

האישה".שלמצבהשלסיכוןהערכתלעשות

מרכזמנכ״ליתהורוביץ,קרןזאת,לעומת

בטוחהאלה,חוקיםוהעברתלקידוםהפועלרקמן

עבורכלקודםחשובהבחוקהאלימותשהגדרת

במשפחהאלימותמהישל"ההגדרההקורבנות.

נפגעותהיותןאתלזהותלקורבנותמאפשרת

התעללותנפגעתשהיאאישההאםאלימות.
זה?אתלהגידיודעתתמידנפשיתאוכלכלית

לכליאפשרזהחקיקהתהיהאםאבלבטוח.לא

זוחווהשהיאשמהלהביןאלימותשחווהאישה

בחוקהגדרהשישברגעבמשפחה.אלימותאכן
לקבלוגםהתוקפיםאתלתבועגםמאפשרזה

עלמוכרתאלימותהיוםהנפגעים.עבורפיצוי
שנרחיבברגעפיזית.באלימותרקהחקיקהידי

ושלי־נפשיתאלימותכלכלית,לאלימותאותה
טה

$TS1$ושליטה$TS1$
$DN2$ושליטה$DN2$טוביותרלטפללמערכתנאפשרקיצונית

חקיקהטיפול.תוכניותולבנותהאלהבמפגעים
מונחיםבעולםלדברהמערכותלכלתאפשר

משרדמולשפועלסלה",מיכל

קי־אתלהבטיחכדיהמשפטים
דומה

$TS1$קידומה$TS1$
$DN2$קידומה$DN2$אומדתהחוק,הצעתשל

חיים.מצילבחוקשמדובר

הזוגבןשבהםמקרים"יש

בכ־נמצאכשהואאוגירושיםאחריגםהאלים,

לא,
$TS1$,בכלא$TS1$

$DN2$,בכלא$DN2$שלי־ידיעלבגרושתוהשליטהאתממשיך

טה

$TS1$שליטה$TS1$

$DN2$שליטה$DN2$,"להובילשהצליחהבן־עמי,אומרתבילדים

תהיהלאהרוצהלמלוללפיהתקדימיתלפסיקה

אחותה.שלבתהעבורהחלטותלקבלאפשרות

בדרךהתערבותטיפולים,במניעת"למשל

שימושרביםובמקריםלטובתם,שלאהחינוך

אחריה,ולעקובבפרודהלהתעמרכדיבילדים
בה.אובהםלפגועכדיראייההסדרילנצלאו

הפרידה,אחריגםממשיכותוהשליטההסכנה

לק־צריכיםושופטיםששופטותזהלצדולכן
בוע

$TS1$לקבוע$TS1$
$DN2$לקבוע$DN2$מומחהשלבהתערבותרקראייההסדרי

הסכנהאתלהעריךשיידעבמשפחהלאלימות

חוקשיהיהגםטובולאישה,לילדיםשנשקפת

הורהמילדיו.והאליםהפוגעההורהאתשירחיק

ולקבועמשמורןהורהלהיותיכוללאאלים
פגע".שבוהילדעבודעולםסדרי
חעברתב?שאתםהחוקבתיקוןהיהמה

קידמנופוררועודדסעדגדעוןעם"ביחד

שישאדםכישאומרהאפוטרופסותבחוקתיקון

ניסיוןאוזוגבתשלרצחעלאישוםכתבנגדו

אתמאברמילדיו,מיאתאנסשהואאורצח,

הרשעהוכשישמיידי.באופןהאפוטרופסות

לקורבנותמעניקההזוהפסיקהלצמיתות.אז
בלתישהיאממציאותשחרורעבירהולנפגעי

ממשיךאשתואתשרצחהאדםולפיהנתפסת,
הפסיקהבליהילדים.שלפעילהודהלהיות

nn,7»הע1ד□?אדתצסוףישו
למשפטיםבפקולטההאישהמעמדלקידוםרקמןמרכזפועלהאחרונותהשניםבשש

לא־ישראלשללהצטרפותההלפריז־קדרי,רותפרופ'שלבראשותהבר־אילן,באוניברסיטת

מנת

$TS1$לאמנת$TS1$

$DN2$לאמנת$DN2$איסטנבול.אמנתבמשפחה,ואלימותנשיםנגדבאלימותומאבקלמניעהאירופהמועצת

הסטנדרטאתקובעתמדינות,45עליהחתמוהיוםועדב־4102,לתוקףשנכנסההאמנה,

אליה.שהצטרפהמדינהכלהמחייבבמשפחה,באלימותלטיפולביותרהמתקדםהבינלאומי

נשיםנגדהאלימותתופעתעםלבדלהתמודדשיכולאחרגורםשאיןהתפיסההאמנהבמוקד

הטרורבתופעתהעולמיהמאבקבקדמתאותנותציבלאמנההצטרפותבמשפחה.והאלימות

באירופה.רבותבמדינותמיושמיםשכברפעולהודרכינהליםאימוץתוךמבית,

הכליםאתעליהחתמושכברמהמדינותמקבליםאנחנוכזו,לאמנהשמצטרפים"ברגע
מסבירההזו",והרב־מערכתיתהרב־ממדיתבתופעהלמלחמההנכונההדרךאתשמהווים

הפעולותעלשיפקחחיצונילמנגנוןעצמנואתקושריםאנהנו"בנוסף,הלפרידקדר׳.פרופ׳
האלימותבמיגורהנכוןהדבראתלעשותכדיקוליישראותנוויכריחבהןנוקטיםשאנחנו
לנוישהאםעצמנואתבוחניםאנחנוכזולאמנהלהצטרףהאפשרותבדיקתבעצםמבית.

וגםהאלימותקורבנותשלבהקשרגםוהיישומייםהמשפטייםהטיפוליים,המערכיםכלאת

אתולהפחיתהמצבאתלשנותשאמוריםוהחינוךהמניעהטיפוליהתוקפיםשלבהקשר

לחמוקניתןשלאחיצונילשוטלדווחאחריותישבהמשךמבצעים,וכאשרהתופעה.ממדי
ההדדיתהלמידהאתוגםמציאות,לשנותבמטרהמבחוץהפיקוחאתצריךלפעמיםממנו.

אחרות".במדינותעובדולאעובדמהלדאותכדי

מעמדלקידוםהוועדהיו״רתומא־סלימאן,עאידהח״כבנובמברשכינסהמיוחדתבישיבה

לאמנה.ישראלשללצידופהלפעולכוונהעלהחוץושדהמשפטיםשרהצהירוהאישה,
להצטרףישראלאתלהזמיןאירופהמועצתשלהשריםלוועדתהחוץממשרדבקשהנשלחה
תידרשההזמנהקבלתלאחרהקרובים.בשבועותתתקבלתשובהכיהיאוההערכהלאמנה,

ההצטרפות.אתלאשרממשלההחלטת

שלוהמשפחתיבתאשפוגעשאדםולקבוע

שלו".מהקורבנותיורחק

לתופעהברורההגדרה

במשפחהאלימותלמניעתחוקחצעתתיקון

מכיווןכינטעןבמשפחה:אלימותהגדרת

אלימותנחשבתמהבחוקברורההגדרהשאין

השאלהאבלבתופעה.לטפלקשהבמשפחה
חלו־הדעותכזו?הגדרהנדרשתאכןהאםהיא

קות.

$TS1$.חלוקות$TS1$

$DN2$.חלוקות$DN2$שפורסםהמדינהמבקרבדוחאחד,מצד

מחייבתאחידה,הגדרה"בהיעדרכינכתבהשנה

הגדרתתחתהחוסותההתנהגויותשלוכוללת

נתוניםמסדובהיעדרזוג,בניביןהאלימות

להתמודדהיכולתנפגעתהתופעה,עלעדכני

במסגרתגםכילצייןישאיתה".מועילבאופן

בתופעתלטיפולהבין־משדדיתהוועדההמלצות
הצורךהרשימהבראשהופיעבמשפחההאלימות

לתופעה.אחידהממשלתיתהגדרהבאימוץ
שעוסקתלב־ארי,רוניתהוויקטימולוגית

שצ־אומרתבמשפחה,אלימותבמניעתמ־9791

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$זו,אלימותמהילהגדירכשמנסיםלהיזהר

"כדיבקורבנות.לפגועיכולותהגדרותשכן

יסודיתבצורהבמשפחהאלימותעםלהתמודד

שלעמוקיםוהבנהידעאלאהגדרות,צריךלא

הייתהמיכל,שלהבתאתשמגדלתאחותי,הזו

בכלבכלאהרוצחאתלבקרלהגיעצריכה

ממנוולקבלהילדה,אתשיראהכדישבוע,

לאזהשלה.והחינוךהבריאותלגביהוראות

החוקאתלהרחיבעכשיושמנסיםטובהגיוני.

הואפעמים"הרבהמיכל:

שהמשטרהועדאותיתקף

אותימצאוכברבאה

לאאחדבמקרהפצועה.

הצו,אתלחדשהספקתי

הביתהאלייפרץהוא

'מותראמר:בי.לגעתוניסה

ההגנה׳.צונגמרהיוםכילי,

שהואמהעושההבנאדם

אותורואיםהילדיםרוצה.

הצמידמפחד.ומתים

הפתרוןהואהאלקטרוני

שאישהכדיהמושלם

אדםמולבטוחהתרגיש

להרוסהיאשלושהמטרה

חייה"את

נשיםנגדבאלימותלמאבקאיסטנבולאמנת

MiMediaפעת Intelligence03-5617166פקס.03-5635050טל.67138אביבתלס״ת(דרך)לשעבר96-98בגיןמנחםדרך

FIBEP

2022מר־ן07שנייוםאילןבראוניברסיטתלקט

הערה




בן־עמיליליהפרידה".אחריגםנמשכת׳הסכנה

מקרים"ישבן־עמי:לילי

גםהאלים,הזוגבןשבהם

כשהואא1גירושיםאחרי

אתממשיךבכלא,נמצא

ידיעלבגרושתוהשליטה

שיהיהטובבילדים.שליטה

ההורהאתשירחיקחוק

מילדיו.והאליםהפוגע

להיותיכוללאאליםהורה

ולקבועמשמורןהורה
הילדעבורעולםסדרי

שמנסיםחשובפגע.שבו

החוקאתלהרחיבעכשיו

שפוגעשאדםולקבוע

יורחקהמשפחתיבתא

שלו"מהקורבנות

ז״לסלהמיכל

בחברההאלימות

הערבית

נשיסשפקוש
שישהגשנ),
קו־נופלותבישראלערביותנשים

רבן

$TS1$קורבן$TS1$

$DN2$קורבן$DN2$בשי־במשפחהורצחלאלימות

עור

$TS1$בשיעור$TS1$

$DN2$בשיעור$DN2$מה־שלושהעדשנייםפישגבוה

שיעור

$TS1$מהשיעור$TS1$

$DN2$מהשיעור$DN2$המדינה,באובלופייה.שלהן

עליהן.בהגנהנכשלתכה,עד
בחקיקהלאהיאהעיקרית"הבעיה

בצו־החוקאכיפתבהיעדראלאעצמה

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$אומרתערביות",נשיםעלשווה

"איתרמעמותתבטשון,שיריוערד
חברתי".צדקלמעןמשפטניותמעכי

אלימות",נגד"נשיםעמותתשלמחקר
רצחבמקריהמשטרהבטיפולשעוסק

בהשוואהבישראלערביותנשיםשל

מצביעיהודיות,נשיםשלרצחלמקרי

שלטוןהיהודיותשאצלכרעלבבירור
הע־אצלבעודבמלואומיושםהחוק

רביות

$TS1$הערביות$TS1$

$DN2$הערביות$DN2$קיימת.שאינהכמעטהאכיפה

לחקורמאמציםמדימעטגםנעשים
הערבית.בחברהנשיםשלרצחמקרי

כמעטוההרתעההענישהגםכרמתיר

קיימות.שאינן
הייעודיותהחומשלתוכניותבאשר

נע־ששתיהןהריהערבית,לחברה
דרות

$TS1$נעדרות$TS1$
$DN2$נעדרות$DN2$החו־"בתוכניתמגדרי.היבט

מש

$TS1$החומש$TS1$

$DN2$החומש$DN2$להשקיעמתכוונתהממשלהשבה
תחומיםבמגווןשקליםמיליארד30

וגםלנשים,מיוחדתהתייחסותאין

המגד־האלימותלנושאהתייחסותלא

רית",

$TS1$,"המגדרית$TS1$

$DN2$,"המגדרית$DN2$בתוכנית"גםבטשון.עו״דטוענת

שבההערבית,בחברהבפשיעהלמאבק

שקל,מיליארד2.4הממשלהמשקיעה
נגדאלימותשללנושאהתייחסותאין

נשים".

פיצויטיפול,הגנה,אכיפה,תביעה,זיהוי,אחיד.

מוסכמת".הגדרהשישמכדנגזרזהכל

אלימותלמניעתהחוקהצעתמתיקוןחלק
אלימותלמניעתהחוקהצעתהואבמשפחה
הוגשההחוקהצעת2020באוגוסטכלכלית.

דאזהמשפטיםשרידיעלממשלתיתכהצעה

השריםבוועדתעברהההצעהניסנקורן.אבי

התקיימובהמשךראשונה.בקריאהוגםלחקיקה
נעצרהתהליך1ב־1202חוקה,בוועדתדיוניםשני

הבחירות.בעקבות

וקואליציהחדשהממשלהישכברמאז"אבל
מירבד״ראומרתבנושא",תמיכהשהביעה

וחקיקהמדיניותשינויתחוםמנהלתשמואלי,
הטיפולאתשמובילהנשית""דוחבעמותת
תקועשזההוא"האבסורד.2015מאזבנושא

הרווחהמשרדיביןתקציביםעלאי־הסכמהבגלל

והאוצר".

לנפגטגתמשפטיגב

סיועהמשפטיהסיועהוקהצעתתיקון
התיקוןבמשפחה:אלימותלנפגעימשפטי

תומא־סלימאןהכנסתחברותידיעלהוגש
מואטי.ואמילי

שלמהדינמיקהכתוצאהקרובות,לעיתים

במשפחהאלימותנפגעיחיו,בוהאליםהקשר

שיאפשרוכלכלייםבאמצעיםמחזיקיםאינם

המ־ההליכיםעבורמשפטיייצוגמימוןלהם

תנהלים
$TS1$המתנהלים$TS1$

$DN2$המתנהלים$DN2$אחרנושאאוגירושיםפרידה,עקב

איןלרביםמכךכתוצאהאישי.במעמדשקשור
במשאביםלזכותכדיהנחוציםהאמצעיםאת

להם.המגיעים
הסיועותקנותהמשפטיהסיועחוקהוראות
לסיועהזכאותתנאיאתהמסדירותהמשפטי
הז־לגדרמחוץמהנפגעיםרביםמותירותמשפטי

כאות.

$TS1$.הזכאות$TS1$

$DN2$.הזכאות$DN2$שאינונוקשהכלכליממבחןכתוצאהזאת

נמצאים,הםבוהקשההמצבאתבחשבוןלוקח
במשאביםלהשתמששלהםהיכולותחוסראתאו

והשליטה.האלימותיחסיבגללהמשפחתיים
שנפגעילהבטיחכדי

יוכלובמשפחהאלימות

המ־הזכויותאתלתבוע

גיעות

$TS1$המגיעות$TS1$

$DN2$המגיעות$DN2$,החוקהצעתלהם

הז־אתלהרחיבמבקשת

כאות

$TS1$הזכאות$TS1$

$DN2$הזכאות$DN2$לנ־משפטילסיוע

פגעים

$TS1$לנפגעים$TS1$

$DN2$לנפגעים$DN2$,ביןהכוללותאלה
בניביןרכושתביעותהיתר

ילדיםמזוגותתביעותזוג,

הצעתמשמורת.ותביעות

עםאחדבקנהעולההחוק

איסט־באמנתשנקבעמה

עללפיהמפורשתהוראהכוללתאשרנבול,
עלותללאמשפטילסיועזכותלקבועמדינות

במשפחה.אלימותלקורבנות

מתמחהאורוןשיריוהמגשרתהדיןעורכת

עשריםכברבמשפחהאלימותנפגעיבתחום

אלי־לנפגעיהוועדהכיו״רמכהנתהיאשנה.
מות

$TS1$אלימות$TS1$
$DN2$אלימות$DN2$בירושלים.הדיןעורכיבלשכתבמשפחה

אלימותנפגעותהמוןעםשניםרבת"מהיכרות

מטופללא"התחוםאומרת,היאוילדיהן",
להתמודדותנחסמתשדרכןרבותנפגעותויש

משי־לאהןעוברות.שהןהאלימותעםראויה

גות

$TS1$משיגות$TS1$

$DN2$משיגות$DN2$כליעודנותןוהדברמשפטילייצוגמימון
האלים.האדםמצדכלפיהןולכוחניותלשליטה

כלכליים,אמצעיםנטולותנותרותשהןכיוון
עצמההמערכתרביםבמקרים

באשרטענותאליהןמפנה

ילדיהן.אתלפרנסליכולתן
צריכותפגועות,עצמןהן

משפ־ייצוגלממןלפרנס,

טי,

$TS1$,משפטי$TS1$

$DN2$,משפטי$DN2$שהוויםילדיהןעללהגן

רבותופעמיםבבית,אלימות

TS1$$עומסTS1$$עומ־עצמיאתמוצאתאני
$DN2$עומס$DN2$ושואלתהמשפטבביתדת

אתםעוד'מההשופטים:את

יעשו?׳.הללושהנשיםרוצים
ייצוגמקבלותלאהןעודכל

אתלממןמהצורךאותןשמשחררהולםמשפטי

לומדבהחלטשאפשרהריהחופש,אלדרכן

מצדאליהןמופניתחוותשהןמהאלימותשחלק

עצמה".המערכת

רביםמקדיםש״ישמוסיפהאורוןעו״ד

נגררתעצמההמשפטיתהמערכתשבהםמדי

ומפנההקורבנות,עלמגןולאבעייתילמקום

אתננטרללפחותאםלכןאשמה.אליהן
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