24/08/2022
קריאה דחופה לפעולה למניעת רצח ואלימות כלפי נשים
אנו ,ארגוני החברה האזרחית שבכותרת ,קוראים וקוראות לכם ,השרות והשרים חברי הקבינט לשוויון מגדרי ,לפעול
לטובת קידום המאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה בישראל.
בחודש יוני ,נרצחו בישראל במהלך שבועיים ,ארבע נשים  -ג'והרה חניפס בת ה ,28-סמר קלאסני בת ה ,51-ספיר נחום
בת ה 24-ואישה בת  65מפתח תקוה ששמה לא הותר לפרסום .מקרי הרצח המזעזעים של נשים אלה ,לצד שמונה נשים
נוספות שנרצחו מתחילת השנה ,מעידים כאלף עדים על כך שישראל אינה ערוכה היום להתמודדות אפקטיבית עם תופעת
האלימות במשפחה .הם מחייבים אותנו לעצור ולהפנים שקיים היום כשל מערכתי חמור ,ושישראל זקוקה להצהרה
מפורשת ופעולה נחושה כדי להבטיח לנשים וילדים במדינה סביבת חיים בטוחה.
כקבינט שחר ט על דגלו לפעול למען שוויון מגדרי ולהיאבק בתופעת האלימות במשפחה ,אנו מפצירים בכן ובכם לקחת
אחריות על מאות אלפי נשים וילדים החיים היום בישראל תחת טרור פיזי ,כלכלי ורגשי .היום ,אנחנו קוראים וקוראות
לכם לעשות כל שביכולתכם כדי למנוע את הרצח הבא  -על שולחנה של הממשלה עומדת לחתימה האמנה של מועצת
אירופה למניעה ומאבק באלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה .חתימה על אמנה זו ,אליה ישראל קיבלה הזמנה רשמית
ממועצת אירופה להצטרף ,תוביל את ישראל לקפיצת מדרגה משמעותית באופן הטיפול שלה בתופעת האלימות נגד נשים
והאלימות במשפחה .אלא שבשל טענות חסרות בסיס שהועלו ,נמנעה הממשלה עד כה מחתימה על האמנה.
לאור פיזורה הצפוי של הכנסת בשבוע הבא ,אנו מדגישים ומדגישות את הדחיפות בקידום צעדים חיוניים וקריטיים
במאבק באלימות נגד נשים שבכוחה של הממשלה הנוכחית וממשלת המעבר לעשות בהקדם .אנו דורשים ודורשות
לחתום על אמנת מועצת אירופה למניעה ומאבק באלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה ולקדם צעדים משמעותיים
בתחומים הבאים  -מניעה ,הגנה ותמיכה והעמדה לדין וניטור:
מניעה
 .1העברה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון  -מניעת אלימות כלכלית)
(הוראת שעה) ,התשפ"א.2021-
 .2הכפלת והגדלת שיעורי פענוח מקרי רצח נשים ערביות והעמדת הפושעים לדין; קיצור זמני הגעה ותגובה של
משטרת ישראל לאירועי אלימות במשפחה בחברה הערבית וטיפול אישי ומקצועי מרגע הפנייה הראשונית .כל
זאת יביא להגדלת האמון של ההחברה הערבית כלפי המשטרה.
 .3לשלב בתוכנית הלימודים  2שעות שבועיות בעבור חינוך מגדרי וזוגיות בריאה באופן גורף ומותאם למגזרים
השונים ולגילאי יסודי ועל יסודי ,בדומה למודל של חינוך לזהירות בדרכים.

 .4השקעת תקציב של  4מיליון ש"ח בשנה להסברה וקמפיינים בתחום של זיהוי מוקדם וניבוי של התנהגויות
אלימות במשפחה ,והעלאת מודעות לתמרורי האזהרה בזוגיות ולתימרוץ שכנים וקרובים להתערב ולדווח על
אירועים חריגים ,למען הצלת חיים.
 .5הכשרות חובה לכלל השוטרים ,שופטים/ות ,דיינים/ות ,קאדים/יות ,עובדות סוציאליות לסדרי דין,
אופטרופסים לדין ,בלניות ,מדריכות כלה ,מגשרות ומגשרים ,מטפלות זוגיות בנושאי אלימות במשפחה ,בפרט
זיהוי דינמיקה של אלימות במשפחה והשלכות אלימות במשפחה על ילדים וזיהוי מצב של העדר מעמד אזרחי
כמצוקה .ההכשרות יאושרו על ידי משרד הרווחה.
הגנה ותמיכה
 .6העברה בקריאה ראשונה את תזכיר חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס'  – 19הוראת שעה) (פיקוח
טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה) ,התשפ"ב 2022-ויציאה למכרז.
 .7סל פתרונות הגנה מתקדמים ,מצילי חיים ,המאפשרים לאשה מאויימת וילדיה המשך חיי שגרה וחירות  .זאת,
מעבר לפתרונות הקיימים.
 .8מתן אפשרות לנפגעות אלימות להעיד בבית המשפט ובבית הדין ,שלא בנוכחות התוקף.
 .9ישום מלא של חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) ,תשע"ג ,2012-תוך מימוש הבטחת
האוצר להשקעה של  10מיליון ש"ח בשנה .הבטחת מימון למלוא סל השירותים במקלטים לנשים נפגעות
אלימות ,ובכלל זה לנושאי בינוי ותקורה ,ומימון מלא של פתרונות נוספים ועדכון נוהל משרד הבינוי והשיכון
 08/25בדבר סיוע בשכר דירה של נשים הסובלות מאלימות במשפחה.
 .10הרחבת תקני המתרגמים בתחנות המשטרה והסדרת הכשרת חובה לתכנים בנושא טראומה עם דגשים על
מאפיינים תרבותיים שונים וסודיות.
 .11הגדרת הנחיות מחייבות להגנה משטרתית לנשים הסובלות מאלימות ללא קשר למעמדן האזרחי ,בעת הגשת
תלונה על אלימות ,ללא עיכוב לחקירה ,מעצר או גירוש.
 .12מתן מעמד תושבות ארעית לנפגעות אלימות במשפחה שיוצאות מקשר אלים ומעמדן תלוי בבן זוגן ,גם בעת
המתנה לבדיקת בקשתן על ידי הוועדה ההומניטרית.
 .13הרחבת הגדרות נוהל הטיפול בעבירות סחר בבני אדם ,עבדות וכפייה לפי חוק העונשין ,התשל"ז  1977 -כך
שיכלול הגנה גם על נשים פלסטיניות.
 .14הגברת שקיפות המידע במערכת המנ"ע לנפגעת העבירה שתוכל להתעדכן בזמן אמת בהגבלות על התוקף .לרבות
הנגשת השימוש בה ויידוע ייזום של קורבנות העבירה.
 .15הגברת הפיקוח לתבחיני נשק אזרחי:
 ביטול תבחין רובאי  – 07יש להחזיר את העיקרון לפיו הזכאות לנשק כפופה למבחן של צורך בלבד
אנשים שמצויים בסיכון מוגבר בשל עיסוקם או מגוריהם.
 הגבלת התבחין המשמר (המכונה "הוראת מעבר") – הגבלת משך הזמן שאדם שלא עומד בתבחינים
יורשה להחזיק בנשק.
 הידוק הפיקוח על כלי ירייה ועל הליך הרישוי –  )1הנחלת ביטוח חובה שנתי לטובת צד ג;  )2החלת
פיקוח מלא של האגף לרישוי כלי ירייה על נשק ונושאי נשק ארגוניים;  )3התניית רישיון לנשק אזרחי,

פרטי וארגוני ,ביידוע והסכמה של אנשים בסביבת חייו של מבקש הרישיון ובקבלת מידע לגבי רמת
מסוכנותו ,מצבו הבריאותי והנפשי ,קשיים כלכליים מיוחדים.
 עריכת שיפורים חיוניים במאגרי המידע של האגף לרישוי כלי ירייה והמשטרה לרבות פילוח המידע.
 .16מתן כלל המענים של שירותי הרווחה לנשים נפגעות אלימות ללא מעמד אזרחי .לדוגמא ,ליווי ביציאה ממקלט,
טיפול לילדים במרכזים הקהילתיים ועוד.
 .17עדכון נוהל משרד הבינוי והשיכון  08/25בדבר סיוע בשכר דירה של נשים הסובלות מאלימות במשפחה.
העמדה לדין וניטור
 .18פרסום נהלי הטיפול והתיאום של משרדי הממשלה בקורבנות אלימות במשפחה ומעקב שוטף ואיסוף נתונים
קבוע ופילוחם לפי מגדר ולאום המחייבים את כל אגפי המשטרה והפרקליטות ופרסום דו"ח שנתי המאגד את
המידע הנ"ל ופרסום נוהל תיאום בין המשטרה למשרד הרווחה במקרה של נשים בסיכון גבוה.
 .19זכאות לסיוע משפטי לנשים נפגעות אלימות במשפחה ,מטעם משרד המשפטים ,ללא קשר למעמד אזרחי או
זכאות כלכלית (בדומה לסנגוריה ציבורית שנותנת סיוע משפטי) .כמו כן מתן סיוע משפטי עבור בקשות להסדרת
מעמד לנשים נפגעות אלימות.
 .20הפעלת התוכנית להגנה על עדים במקרי אלימות במשפחה וסכנת חיים מצד ריבוי גורמים בסביבה הקרובה.
תכנית זו תשפיע על אחוז פענוח של תיקים.
 .21הרחבת סמכויות הוועדה הבין משרדית לבדיקת רצח נשים על ידי בני זוגן -לטיפול ברצח על רקע מגדרי ובנשים
חסרות מעמד ופרסום הפרוטוקולים של הוועדה.

