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ג' אב תשפ"ב
לכבוד
רבð-יצב קובי שבתאי
מפכ"ל המשטרה
הðדון :אחריות משטרת ישראל בהגðה על ðשים בסיכון גבוה
במוצאי שבת ) (30.7.2022הוציא ביהמ"ש צו המחייב אישה מלוד ,הðמצאת בסיכון גבוה לרצח ,לעבור למקלט לðשים
מוכות .המשטרה טעðה כי קיים חשש ממשי לחייה שמחייב הוצאת צו הגðה .השופט ציין בהחלטתו שהוא הציע
למשטרה לעצור את החשודים באיומים על האישה על בסיס הראיות שðאספו אך גורמי המשטרה דחו הצעה זו.
אðו פוðות אלייך מכיוון שהמקרה האמור מעלה חשש כי קיים כשל בהðחת העבודה של גורמי אכיפת החוק ,המביא לכך
כי ðשים מאוימות הן המשלמות את המחיר ולא אלו המאיימים על חייהן .לא ייתכן שבעת מקרה חירום ההגðה היחידה
שמשטרת ישראל יכולה להציע לאישה המאוימת היא באמצעות הרחקה מלאה בכפייה למקלט או הוצאת צו מחייב.
"הפתרון" שהציעה המשטרה  -לעצור אישה המאויימת על חייה בעוד שאחד מהחשודים ,בן זוגה לשעבר של האישה,
ðעצר ושוחרר למעצר בית בתðאים מחמירים -לא יעלה על הדעת.
המשוואה חייבת להתהפך :המשטרה צריכה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה להגðת ðשים מאוימות תוך
שמירה על חירותן ,לצד פעולות ðחושות לכליאת המאיימים הסדרתיים ברצח.
לצערðו הרב ,מקרה זה איðו יוצא דופן .ע"פ הðתוðים שהתפרסמו ,בלוד בלבד חיות עשרות ðשים המצויות תחת איום
משמעותי לחייהן ,ולא ðיתן להסכים לכך כי ההחלטה שהתקבלה אתמול תהווה דרך פעולה חוזרת ומקובלת .מקלט לא
יכול להוות תחליף לבית מעצר .התðהלות שגויה זו עלולה להוביל ðשים מאוימות להימðע מפðיה למשטרה מלכתחילה.
חשוב לציין ,כי כחלק מעבודתðו אðחðו מפעילות מקלטים ורואות את החשיבות שלהם בהגðה על חייהן של ðשים
הðמצאות במעגל האלימות ,אך זאת כאשר הðשים בוחרות להגיע למקלט מרצוðן ללא צו וללא כוחðיות וכפיה.
לאור האמור לעיל ,אðחðו דורשות כי תðחה ,לאלתר ,את מפקדי המחוזות ואת כלל גורמי השטח ,להפעיל כל משאב
ואמצעי העומדים לרשותם כדי להגן על ðשים מאוימות תוך הימðעות מפגיעה בחירותן ובחייהן ולהשקיע כל אמצעי
ומאמץ אפשרי לעצור ולהביא לדין את המאיימים על חייהן.
ðוכח חשיבות העðייןð ,ודה להתייחסותך בהקדם.
בברכה,
עיðת פישר לאלו ,עו"ד
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