
 
 

 

 

 

 

 

 

 0.202.352                                                                                                                                   לכבוד            

 ראש ממשלת ישראל

 נימין נתניהוח"כ ב

 בנושא אלימות במשפחה ורצח נשיםחירום מצב הנדון: 

 שלום רב,

ארגוני הסיוע, מבקשות לשים זרקור ו , ארגוני קידום מדיניותנו החתומות על מסמך זה, מנהלות ארגוני הנשיםא

בצל משבר על הצורך הדחוף בהקצאת משאבים נוספים ומציאת פתרונות ייחודים לנושא האלימות נגד נשים 

אך כבר עכשיו אפשר לראות את ההשפעות שלו על נשים בכלל ועל  ,רק בראשיתו ותיבריאהמשבר ה. הקורונה

סמו מספר כתבות בימים האחרונים פור. בפרט החיות תחת איום ואלימות מגדרית על כל סוגיה וביטויהנשים 

דווחה עליה משמעותית בפניה של נשים לקווים הפתוחים, למרכזי הסיוע ולמשטרה.  בכלי התקשורת, בהן

אנו מבקשות להתריע על סכנה של ניתן היה לצפות שכך יהיה.   רב ומתח ץבתנאים של בידוד, משבר כלכלי, לח

קריסת מערך הטיפול והסיוע לנשים שחוו אלימות ומפרטות במסמך זה את הצעדים הדרושים כדי לתת מענה 

 ראשוני לבעיות שעולות מהשטח.

 הנשים וארגוני הסיוע:להלן עיקרי הצרכים כפי שעולים מארגוני 

 בין כלל הגורמים הקיימים תיאום ויוזמה .1

תיאום בין גורמי האכיפה, גורמי לנושא אלימות כלפי נשים. מטרת הקמת החמ"ל היא הקמת חמ"ל 

למעקב התיאום יעזור  .ארגוני החברה האזרחית ומשרד הרווחה המשטרה, המשפט, רשויות מקומיות,

הובלת יוזמות לפניה מציאת פתרונות חדשים והקצאת משאבים,  האלימות,ואיסוף מידע על העלייה במקרי 

|Reaching Out ועוד למשפחות המוכרות כסובלות מאלימות על ידי הגורמים השונים.  

 מידעהנגשת ההסברה ו .2

במקרים של ידע מוקדם על מקרי  גורמים הרלוונטייםמעודד שכנים וקהילה לפנות להקמפיין ציבורי הפקת 

אלימות במשפחה | הכשרת עובדי ועובדות החמ"ל של משרד הבריאות )קול הבריאות ודומיו( לזיהוי מצבי 

וקמפיין  לקווי הסיוע במידה וזוהה צורך | הקצאת משאבים לתגבור קווי הסיוע בכל השפות מצוקה והפניה

השירותים הנגשת |  וון ומותאם לנשים מהחברה החרדית| קמפיין ייעודי שמוכ ארצי לשיווק קווי הסיוע

 , רוסית ואמהרית.ערביתשפה בוהמידע בנושא אלימות מינית ומגדרית 

 

 

 

 



 
 

 ומרכזי טיפול בקהילה תגבור מקלטי הנשים .3

מתן מענים נוספים המספקים קורת גג והגנה פיזית לנשים נפגעות אלימות וילדיהן שלא יוכלו להקלט 

כולל מתן מענים ייעודיים לנשים חולות בקורונה ולנשים שעל פי הנחיות משרד  –במקלטים הקיימים 

מתן מענים לנשים שלא יוכלו להקלט במקלטים בגלל מחסור צפוי |  ריכות להיות בבידודהבריאות צ

מימון הוצאות נוספות הנגרמות כתוצאה ממילוי הנחיות משרד  | במקומות פנויים במקלטים הקיימים

הנגיף לנשים וילדים המופנים למקלט וקבלת  מתן קדימות בבדיקות נשאות  מקלטים הקיימים |הבריאות 

חזרה מיידית  , ילדים וצוות( |לפני הכנסתם למקלטים הקיימים )כדי למנוע הדבקות של נשים –התוצאות 

של ההתקשרויות בין משרדי הממשלה הרלוונטיים לארגוני הסיוע וארגוני הנשים והקצאת תקציבים 

| מימון כח אדם נוסף בקווי  בקהילה ומרכזי טיפול בקהילה ייעודים לעמותות המסייעות לנפגעות אלימות

 החירום והסיוע לנפגעות אלימות.

 יפול בגברים אלימיםט .4

הרחבת הסיוע והקצאת משאבים להפעלת קו מענה לגברים במעגל האלימות | פתיחת מסגרות קליטה 

המשך מענה טיפולי כולל הסכמה לניטור הטלפון הנייד מצד הגבר |  -בקהילה לגברים המורחקים בצו הגנה 

 לגברים אלימים באמצעים טכנולוגיים.

 במרחב האזרחי נשיאת נשקהגבלת  .5

| איסוף מלא ומהיר של נשק מאבטחים ונשק ארגוני של מי שיצא לחל"ת  מרחב האזרחיהגבלת נשיאת נשק ב

רשויות הרווחה מ מידע העברתחיוב | הקפאה  מוחלטת של הוצאת רישיונות נשק עד לחלוף מצב החירום | 

ביחידות  המטופלות מתוך משפחותכלי ירייה של  איסוףעל מנת להבטיח  ולמשטרה הירייה כליל לאגף

 למניעת אלימות. 

 סיוע משפטי לנשים הסובלות מאלימות .6

 .הבטחת נגישות לצווים דחופים |  בשפות שונות אלימותהרחבת הסיוע המשפטי לנשים נפגעות 

 נפגעות תקיפה מינית .7

בכל וביה"ח הפסיכו' ב טיפול בהשגחההרצף הטיפולי לנפגעות, המשך סיוע ראשוני והבטחת הבטחת 

לנשים |  בידודימחלקות הפוסט טראומה | איסור על שחרור נפגעות מאושפזות כולל אשפוז יום | מתן מענה 

וכחלק מהפרוצדורות  הבטחת המשך קיום ההפלות והועדות בכל בתי החולים בישראל ללא שיקול דעת

כולל אופציה לאפשר הפלה בכדור בקהילה | המשך הפעלה של כל היחידות האקוטיות לקליטת נפגעות  ,חובה

 אלימות מינית כולל הערכות לטיפול בנפגעות בבידוד או חולות.

 ועלינומאות אלפי נשים, נערות וילדות  שלהנוכחי משליך על חייהן ומאיים על שלומן  שהמשבר יודעות נונחא

 נציגותואנו מאמינות שכל מציעות כל עזרה שנדרשת  אנו כדי לעצור את מקרה האלימות הבא. הכללעשות 

 .למשימה ירתמו נשים נגד ואלימות מגדרי שוויון של בנושא העוסקות האזרחית החברה ארגוני

 ל החתום,ע

וח נשית | נשים למען נשים | טופולה | רנגד נשים | נשים נגד אלימות | אלשדולת הנשים בישראל | ל.א. לאלימות 

לנפגעות תקיפה מינית | מעון חירום  עוזי הסיויצ"ו | הלובי למלחמה באלימות מינית | איגוד מרככי | מע-איתך

לנשים מוכות, ירושלים | האקדח על שולחן המטבח | נע"ם נשים המקלט  –לנשים | נעמ"ת | אישה לאישה 

 | | בת מלך ערביות במרכז


