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 לכבוד: עו"ד עמית מררי

 לממשלה למשפט פלילי המשפטיהמשנה ליועץ 

 אלימות במשפחהו מין הסדרי טיעון בעבירותהנדון: 

דיון הציבורי אליך בעקבות ה החתומות מטה, פונותנציגות ארגוני נשים ונפגעות ונפגעי עבירה אנו, 

בן זוגה  , כוונת הפרקליטות להגיע להסדר טיעון עם אביעד משה על הפרסומיםאודות  תעוררשה

  של שירה איסקוב.לשעבר 

בדרישה מצאנו לנכון לפנות אלייך, הפרקליטות כי אין בפרסומים דבר,  מטעם על אף ההבהרה

בכל הנוגע להסדרי טיעון בעבירות מין ואלימות במשפחה, היות שבאופן  ולבחון תיקוןלהניע בחינה 

תדיר פרסומים מעין אלה עולים לסדר היום הציבורי ונדמה כי בשלה העת להידרש אליהם ולבחון 

 בהנחיות ובחוק הנוגעים לנושא.  רביזיה

בשנים האחרונות חל מפנה משמעותי ביחס הציבורי לנושא האלימות במשפחה. עם פרוץ מגפת 

סבל של נשים החיות תחת סכנה מתמדת של אלימות מבית ופעה ותיאורי ההקורונה, היקף הת

נשים ששנים רבות שתקו מחשש שלא יאמינו להן, מבושה, אימה או  ההרסניים. נחשפו בממדיהם

 חשש כי תלונה רק תרע את מצבן, לראשונה מתלוננות ומדברות בגלוי. 

הסדרי טיעון, הפחתת העונש ובעיקר תיקון סעיפי האישום הן השתקה וחוסר  ,עבור חלק מהנפגעות

ת לשיקום או סעדים נוספים מתוקף בנוסף, כנפגעות עבירה הזכאיו .בפגיעה בהןהכרה ציבורית 

 .החוק הישראלי המכיר בייחודיות העבירות, כל תיקון סעיפי האישום פוגע בזכויותיהן כנפגעות

 תופעה חדשה האינ העדר הקפדה מספקת על קיום דקדקני של הוראות חוק זכויות נפגעי עבירה

אל המערכת המשפטית בישראל  זו אינה הפעם הראשונה אשר אנו פונות, כפי שציינו. לצערנו

ר את תופעת הסדרי הטיעון המקלים. לא פעם העלנו בפני המערכת המשפטית את ומבקשות לעצו

האמון של נשים במערכת המשפט. אנו החתומות מטה, יודעות היטב  הצורך בחיזוק תחושת

 המשפט, למערכת ומכירות את המספרים והסיפורים, שליש מהנשים שנרצחו, מוכרות למשטרה

ולרווחה, הן עשו הכל כדי להציל עצמן ואת משפחתן, התלוננו, הגישו צווי הרחקה, פנו למשטרה 

 .ולמערכת המשפט ועדיין גורלן נחרץ ללא הואיל

סוברות לקדם תהליך משותף של חיזוק האמון, אנו  , ביחד עם משרד המשפטים,אנו מבקשות

 :שהצעדים הבאים יסייעו בכך

ציבורי שבוחן את סוגית הסדרי הטיעון בעבירות מין ואלימות במשפחה עם התייחסות  . דו"ח1

 ., החברה החרדית ואוכלוסיית העוליםייחודית למקרים של אלימות במשפחה בחברה הערבית

 



 
 

 

 

 

 

מתן  הנוגעים להסדרי טיעון, בדגש על חוק זכויות נפגעות עבירההוראות ווידוא יישום ענון ר. 2

להסדר הטיעון המוצע להביע עמדה מושכלת, לאחר התייעצות, לנפגעת עבירה  ממשית אפשרות

 בהליך עצמו.  הסדר, כמובן מבלי לפגועלוזאת לאחר שהוצגו בפניה באופן גלוי השיקולים 

דהיינו, שלב המגעים  -קידום חקיקה המבססת את מקומה של הנפגעת בשלב זה של ההליך. 3

, בכתב או בעל פה, , במילותיה שלהלהביע עמדתהומתן זכות  -להסדר, גיבושו והצגתו לבית המשפט

 ביחס להסדר הטיעון בפני בית המשפט. 

 

אמון. התיקון לא יעשה בהצהרות על כוונות התהליך של תיקון, של השבת להניע אנו מבקשות 

בעבירות מין ואלימות לשנות דרכי עבר כי אם בעבודת עומק משותפת לשינוי מערכתי כולל בטיפול 

 במשפחה בישראל.

 נשמח לקיים מפגש בהשתתפות הארגונים בנושא, בהקדם.

 בברכה,

שדולת הנשים בישראל | איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל | הלובי למלחמה 

מעכי משפטניות למען צדק חברתי | נשים נגד אלימות -באלימות מינית | כולן | ארגון אחותי | איתך

 |מועצת עיר ת"א חברתי  –| אישה לאישה | באשר תלכי | סיגל ויצמן אהרוני 

 

 

 

 :העתקים

 יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה –ח"כ עודד פורר 

 לפרקליט המדינה לעניינים פלילייםהמשנה  –עו"ד שלמה למברגר 


