
   
 

  

 

 

  
 א' אדר תשפ"ג

  22/02/2023  
    לכבוד

  ח"כ איתמר בן גביר
  השר לביטחון לאומי

הוראת שעה) (פיקוח טכðולוגי להבטחת  – 19קריאה דחופה לקידום תזכיר החוק למðיעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 

  והחלת דין רציפות 2022-קיומו של צו הגðה), התשפ"ב

מטה, קוראים וקוראות לך, השר לביטחון לאומי, להחיל את דין הרציפות  החתומים תאðו ארגוðים וðשים מהחברה האזרחי

צו הגðה ולהתגייס בעת מתן ולפעול בהקדם האפשרי להשלמת החקיקה של תזכיר החוק של משרדך של פיקוח אלקטרוðי 

  למאבק באלימות ðגד ðשים ואלימות במשפחה בישראל.

ששמה לא הותר לפרסום,  27לידר סוויסה, סיגל ברכה אטיאס, אישה בת  –ðשים  בתוך פחות משבועיים ðרצחו בישראל ארבע

החשוד במקרה הרצח  -הכתובת הייתה על הקיר  ðרצחה באכזריות בביתה באמצעות פטיש. 41ורק אתמול בלילה אישה בת 

לצד עשרים חרוðה. ðעצר מספר פעמים בעקבות אלימות כלפי הðרצחת ואף ריצה עוðש מאסר בעקבות אלימות במשפחה לא

, ומאות אלפי ðשים שðמצאות במעגל האלימות ברור כי ישראל איðה ערוכה היום להתמודדות ð2022רצחו בשðת ושתיים ðשים ש

אפקטיבית עם תופעת האלימות במשפחה. מקרי הרצח האחרוðים מחייבים אותðו לעצור ולהפðים שקיים היום כשל מערכתי 

  סביבת חיים בטוחה.י להבטיח לðשים וילדים במדיðה חמור, ושישראל זקוקה לחקיקה שהוכחה כיעילה במדיðות אחרות כד

ך לקחת אחריות על מ, אðו דורשות ודורשים משהתחייב לפעול לקדם את חוק האיזוקכשר לביטחון לאומי, האמון על הðושא ו

 כדי למðוע את הרצח הבא ךשביכולתולעשות כל  מאות אלפי ðשים וילדים החיים היום בישראל תחת טרור פיזי, כלכלי ורגשי

 בכוחך. כðסת הקודמתקריאה ראשוðה בעל שולחðך יושבת הצעת החוק הממשלתית של משרדך לאיזוק אלקטרוðי שעברה ב -

וואה האיזוק האלקטרוðי לא רק יגן על ðשים אלא יהפוך את המש החוק לדין רציפות.להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת 

המחרידים שאירעו  לאור מקרי הרצחלהגן עליהן. אכיפת החוק  יאפשר לרשויותחייהן הוא לומðשים שמסתתרות וחוששות 

ות ðגד ðשים שבכוחה של אðו מדגישות את הדחיפות בקידום צעדים חיוðיים וקריטיים במאבק באלימ בימים האחרוðים

  הממשלה לעשות בהקדם.

  
  בברכה,

אðי אשה || ויצו || פורום מיכל סלה || מרכז רקמן || ðעמת ||  ארגון משפחות ðרצחים וðרצחותשדולת הðשים בישראל || רוח ðשית || 

איגוד || ת ולðפגעי תקיפה מיðית || איגוד מרכזי הסיוע לðפגעואשה לאשה פורום של תקווה || || אחותי למען ðשים בישראל || || 

הפקולטה למשפטים המכללה  -הקליðיקה למשפט ומגדר הציבור ברשויות המקומיות בישראל || בוðות אלטרðטיבה ||  ðבחרות

שים בזירה הציבורית שוות לקידום Her Memorial  ||ð- ذكراها في  תזכורמשפטðיות למען צדק חברתי ||  -ך מעכיאית||  למðהל

ðשים ||  פסיכולוגיות למען ðפגעי יחסים ðרקיסיסטיים/פסיכופתיים -עוגןפורום ðשים דתיות ||  - קולך||  עמותת כ"ןון ליר || במכון 

ד אורי טורקיה עו" ||לשכת הממוðות למðיעת הטרדה מיðית איגוד היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות || || לגופן 

   עו״ד ðאוה בן מאירפרן פרח ||  || עðבל אלישבע מגורישלס || 

  

 העתק:
  יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ פðיðה תמðו שטה

 יו"ר הועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל


