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הנדון :טיפול באלימות מינית ומגדרית כלפי נשים בעת משבר הקורונה

הרינו לפנות אליכם באופן דחוף ביותר על מנת לדרוש את התערבותכם בהגנה על נשים שהותקפו
מינית ופיזית בצל משבר הקורונה:
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7

מאז תחילת המשבר מתקבלות אצלנו פניות רבות מנשים אשר נמצאות בבידוד והותקפו מינית
או פיזית בידי בני זוג או קרובי משפחה ,ואולם בשל האיסור להפר בידוד ,הן אינן יכולות לעזוב
את המקום.
יתרה מכך ,פניות שנעשו למקלטי הנשים ,מלמדות כי המקלטים אינם ערוכים לקבלת נשים
שעליהן להישאר בבידוד ועל כן נשים אלו עומדות בפני שוקת שבורה בעת הכי קשה ורגישה.
זאת ועוד ,כעולה מן השטח ,קיימת אי בהירות האם היחידות האקוטיות בבתי החולים )אשר
אמונות על קבלה וטיפול ראשוני בנשים שהותקפו( פועלות כרגיל וכיצד יש למגן את הצוותים
בהן ,כמו גם את מי שמגיעה ליחידה .כן ,קיימת אי בהירות האם צריך לעדכן מראש את
היחידות בהגעות של נשים – מי אחראי על כך ביחידות וכיצד יש לנהוג באופן כללי ביחידות
בתקופת משבר זו .כך גם באשר למרכזי ההגנה לקטינים ולקטינות.
כמו כן ,מן השטח עולה שלא קיימות הוראות מספקות או מפורטות באשר לטיפול המערכתי
של מי שנכפה עליה מגע מיני מצד אדם זר  -האם ישנה חובה להיכנס לבידוד? כיצד יובטח כי
בבידוד היא תקבל את הסיוע הייחודי שהיא זקוקה לו נוכח התקיפה? וכיצד יש לדווח על
כניסתה לבידוד )נוכח העובדה שמנגנון הדיווח כולל רק חוזרים מחו"ל ומגע עם חולה מאומת(?
על רקע האמור ,יש לפעול בדחיפות על מנת להגן על הנשים הללו ובתוך כך נבקשכם לנקוט
בצעדים הבאים:
 הקצאת משאבים נוספים לצורך פתרונות דיור ומקלט לנשים נפגעות תקיפה מינית ואלימותפיזית ,לרבות הקמת מתחם בידוד מיוחד בעבור נשים בלבד.
 עבודה מתואמת ומשותפת עם משטרת ישראל על מנת להבטיח שלא יינקטו סנקציות כלפינשים וקטינים שנפגעו ,שבלית ברירה ,כדי לקבל טיפול ולהימלט מתוקפיהם ,עליהם לצאת מן
הבידוד.
 לוודא שמרכזי ההגנה והחדרים האקוטיים בבתי החולים ממשיכים לפעול כרגיל ושהצוותיםבהם ערוכים לקלוט נשים וקטינים שאינם בבידוד או שאינם חולים ,נשים וקטינים בבידוד
ונשים וקטינים שנמצאו כחולים במחלה וזקוקים לשירות ולסיוע.
 לפרסם ולהפיץ הנחיות ברורות של משרדי הבריאות והרווחה באשר לחובת בידוד ודיווח עלבידוד למי שנכפה עליה מגע מיני על ידי אדם זר .כן ,לפרסם הנחיה חד משמעית לפיה מופע של
תסמינים לאחר מגע כפוי עם נוזלי גוף של אדם זר יהווה אינדיקציה לביצוע בדיקה לאיתור
נגיף הקורונה.
אנו מציעות כל עזרה שנדרשת בעת הזו ואנו מאמינות שכל נציגות ארגוני החברה האזרחית
העוסקות בנושא של שוויון מגדרי ואלימות נגד נשים ירתמו למשימה.
לתשובתכם נודה.
בכבוד רב,
מיכל גרא מרגליות ,עו"ד
מנכ"לית שדולת הנשים בישראל
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מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית

