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לכבוד ראש ממשלת ישראל
מר בנימין נתניהו
הנדון :הקמת חמ"ל חירום בנושא אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה
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אתמול התרחש מקרה רצח מזעזע נוסף של אישה בשנות החמישים לחייה שנורתה על ידי בן זוגה בראשון לציון.
מקרה אלימות זה מתרחש בצל משבר הקורונה ,משבר בריאותי רחב היקף שאנו צופות שיהיו לו השלכות על
חייהן של נשים בפרט ומשפחות ככלל ,החיות תחת איום ואלימות מגדרית על כל סוגיה וביטויה.
אנו פונות אליך כמי שמוביל את המערכת וכמי שמנהל את מצב החירום בו אנו נתונים כיום .אנו מאמינות
שבימים אלו נדרשת היערכות חירום ייחודית שתכלול מספר צעדים שיתנו מענה בתקופה לא פשוטה זו .בתנאים
של בידוד ,משבר כלכלי ,לחץ ומתח רב ניתן לחזות עלייה במקרים של אלימות במשפחה .עדויות מן העולם
מלמדות כי בתקופות משבר וחירום ,גוברת ההתנהגות הזוגית המאיימת והאלימה כלפי נשים .כך ממש ,דיווחים
מן התקשורת העולמית מלמדים כי בסין ,מספר התלונות על אלימות במשפחה במחוז חוביי שילש את עצמו(!)
בעיצומו של המשבר קורונה והסגר שהוטל על האזור.
בתקופה זו ,ועל רקע החרפת הצעדים שננקטים על מנת לנהל את המשבר ,יש להקים בדחיפות חמ"ל חירום
לנושא אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה שינקוט בצעדים מיוחדים ויזומים למניעה ואיתור של מקרי
אלימות או של מצבי סיכון .בראש הצעדים שיש לבצע ,נדרש כינוס כל גורמי המקצוע שמטפלים בנושא האלימות
והתייחסות נקודתית למשבר הנוכחי .בנוסף ,יש לשקול צעדים כגון:
 הפצה של מידע ממוקד בכל השפות ,הפצת מידע של מרכזי הסיוע של הארגונים ווידוא כי ישנו איוש של קוויהחירום במענה בכל השפות.
 הקצאת משאבים נוספים לצורך פתרונות דיור חירום ומקלטים של מרכזי הסיוע. עבודה מתואמת ומשותפת עם משטרת ישראל. הקצאת משאבים נוספים לרשויות מקומיות והפעלת שירותי רווחה מקומיים ליצירת קשר יזום ומתן מענהלמשפחות הסובלות מאלימות המוכרות כבר לרשויות.
 תדרוך והכשרת אנשי צוות חמ"ל משרד הבריאות למידע מלא ומתן מענה במקרים בהם נשים מתבשרות עלהנחיות בידוד או הסגר ,ויש להציע מידע והפניה למרכזי הסיוע במקרה של חשש מאלימות.
אל לנו לחכות למקרה הבא ,אל לנו להפקיר עשרות אלפי נשים בישראל אשר חיות באלימות .אנו יודעות
שהמשבר הנוכחי משליך על חייהן ומאיים על שלומן ועלינו לעשות הכל כדי לעצור את מקרה האלימות הבא.
אנו מציעות כל עזרה שנדרשת בעת הזו ואנו מאמינות שכל נציגות ארגוני החברה האזרחית העוסקות בנושא של
שוויון מגדרי ואלימות נגד נשים ירתמו למשימה.
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