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יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה - ח"כ תומא-סלימאןלכבוד :
א.ג.נ

נייר עמדההנדון: תקצוב התכנית הלאומית למאבק באלימות במשפחה -
באלימות,סימטריהקיימתזוגבניביןבמשפחה,אלימותבנושאכיבעולם,באקדמיהידועשניםעשרות

וכלפי ילדים, לפי כל המחקרים, נשים אלימות יותר.

רקולאוילדיםבגבריםשפוגעתרעה,חברתיתמחלהזאתאלימות,נשיםכוללתבמשפחהאלימות
מפניהגבריםשלוהחששהדיווחתתעללידיעותהלב,תשומתאתלהסבברצוננוכן,כמובנשים.
-הזוגבתאלימותעלתלונהלהגישבבואםהחוקאכיפתגורמימידינוספתהתעללותיחוושמאלעזרה,

קרי תלונת שווא.'מעצר המתלונן'תופעה שנקראת

נתחיל עם עובדות ומעט מאירועי אלימות נשים שפורסמו בתקשורת:●
2068אירעו2020בשנתכיהעובדהנחשפה270/21המידעחופשבקשתבמסגרת○

.מקרים בהם בת הזוג ביצעה תקיפה חמורה של בן זוגה
אימנילוב,יניבאתלרצוחניסתהאשרחנהמפרדס)36(שמייבנורית15/11/20ביום○

ברכבה.שאיתרהשתייהבבקבוקדלקומילאהחנהבפרדספזדלקבתחנתדלקרכשה
בכלאחזהכשהאשהמקוםאתועזבהאותווהציתההעליוןגופופלגעלהדלקאתשפכה

.חלקי גופו - לא הואשמה בנסיון רצח אלא רק בגרימת חבלה
שלהביתדלתאתוהציתהדלקקנתה,38בתחייםמקריתאישה,21/12/20ביום○

המאהב ותקפה אותו.
ופצעהזוגהבןשהיהמיאתובפניםבחזהדקרה29בתחיפהתושבת,6/10/20ביום○

אותו באורח קשה.
.קשהבאורחאותוופצעהבפארקזוגהבןאתדקרהעכותושבת,6/10/20ביום○
חמורות.פציעותלווגרמהגיסהאתדקרה40-בתאביבתל,תושבת30/9/20○
באורחאותופצעה63בןבעלהאתדקרה,יםמקרית59בתאישה,23/7/20ביום○

.קשה
ילדיה.אביאתדקרהמאופקים,40בתאישה,19/7/20ביום○
ביתה.מחלוןחודשיםארבעהבתביתהאתזרקהאמא,15/7/2020ביום○
.ומורדםמונשםקשהמצבהזוג,בתבידינדקרמצפת30בןגבר,22/6/2020ביום○
.57בןבעלהאתדקרה55בתביאליקמקריתאישה,17/5/20ביום○
.43ה-בןבעלהאתמטבחבסכיןדקרה41בתמלאכימקריתאישה,1/5/20ביום○
).רצח(ניסיוןזוגהבןאתדקרהבאשדודאישה,12/6/20ביום○
.זוגהבןשלגרושתואתרצח)(ניסיוןדקרהאישה,9/2/20ביום○
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סימטריהעלמדבריםהמחקריםבכל-תקצירלפניכםבמחקר,האלמ"בבתחוםרבמידעקיים●
:נשית גבוהה מזו של גברים)במעשי האלימות בין המינים (וחלקם אף מצביעים על אלימות

.2019דצמבר,4חוברתל"טכרךסוציאלית,לעבודהרבעון-ורווחה'ב'חברהמאמר○
בוועדהמסוגוראשוןבדיוןנרגשיםדבריםנשאוינשטוקזאבפרופ'בנושא:7בערוץפרסום○

יודעיםאנחנושנים50כמעט"(ליכוד).זוהרמיקיח"כבראשותחברתיושוויוןחלוקתילצדק
ע"ישמופעלתלאלימותדומיםבשיעוריםמתרחשתנשיםכלפיגבריםשלשאלימות

החלמכירים,שאנחנוותרבותחברהבכלכמעט,אינטימייםביחסיםגבריםכלפינשים
מחברות מסורתיות וכלה בחברות ליברליות מערביות".

–במשפחהבאלימותהטיפולמערךעלהמפקח–מויאלחגיבדיון,הרווחהמשרדנציג
אלימותלנשיםהמותאםטיפולגםקייםלדבריו,וינשטוק.פרופ'שלטענותיואתהכחיש

כזה - להיפך.ולגברים קורבנות אלימות - אנו כמובן לא מכירים כל טיפול
אוזוגבניביןבאלמ"בסימטריהעלמצביעהאלמ"ב,בתחוםמחקרים343שמאגדמחקר○

.על אלימות נשית גבוהה יותר (בחלק מהמחקרים)
בנוגענתוניםהסתרתועלהסימטריהעלומסקנותיובתחוםדודבןשרהפרופ'שלמחקרה○

.לאלימות נשית
עלבמאמרז"ל,שטראוסמוריפרופ'האלמ"ב,בתחוםאחתמספרהעולמיהמומחה○

הסימטריה באלמ"ב ועל ההתעלמות מהעובדות המצביעות עליה.

זוגבניביןאלימותבגיןשנפתחומהתיקים201827%בשנתכילראות,ניתןישראלמשטרתבשנתון
ובתכניות-הזוגבןנגדהזוגבתשלאלימותעלתיקים7,184נשים,נגדגבריםשלתלונותבגיןהיו

אלימות.למניעת אלימות במשפחה, מתעלמים לחלוטין מגברים נפגעי

קישור,2019ישראלמשטרתשנתוןמקור:

בהיבטהןלקיומן,עדויותהביאהשלנוהמחקרומחלקתאלותופעותעלרב,זמןמתריעיםאנוכן,כמו
שלהדיווחתתגםכמונשים,עלילותנפגעיגבריםשלשוואמעצריבהיבטהןלסוגיה,הזוגיתהאלימות

גברים, תוצאת החשש המוצדק.
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לגבינתוניםשמרכזהאישה,מעמדלקידוםלועדהשהוגשדו"חלדוגמא.הממ”מדו"חלכנסת,נעבור
בענייןהחד-צדדיתלהטייהדוגמהמהווהזהבעייתידו”ח.2013בשנתנשיםכלפיגבריםשלאלימות
כאילוהרושםנוצרובכךנשיםכלפיגבריםשלבאלימותכולוכמעטעוסקהואהמשפחה,בתוךאלימות

התופעהלאאבלזוגן,בניבידישנרצחונשיםלגבינתוניםלנוישכך,קיימת.לאההפוכההתופעה
ההפוכה.

מפתיעים:המספרים,מיןעבירותבענייןלמשלהצדדים,משניעבירותלצייןטורחכשהדו”חבכל-זאת,
עלהנפתחיםהתיקיםכלמסךכרבעשולי.לאכללמיניתלתקיפהכקורבנותגבריםשלשחלקםמסתבר
שהיונשיםבגיןנפתחותיקים2013,3,081ב-כך,מינית.שהותקפולגבריםנוגעיםמיניתאלימות

כזו.לתקיפהקורבנותשהיוגבריםבגיןתיקים1,128לעומתמינית,תקיפהקורבנות

הערבית.בחברהנרצחו2ו-היהודית,בחברהנרצחו3כאשרזוגן,בןבידינשים5נרצחו2019בשנת
3פעמים:7לפחותרצחונשים,2018לשנתנשווהאםמאידך,פלילי.רקעעלהןהנרצחותשאר

בידינרצחונשים2ו-אמהותיהם,בידילמוותהוטבעופעוטות2זוגם,בנותבידינרצחוגברים
אםמספק,ציבורימענהמקבלותלאנשים,בידיואלימותרצחשלשתופעותשנראה,כךנשים.
בכלל.

האחרונותבשניםביותרהנמוךהנרצחותמספרנשים,3נרצחו2019בשנת
.קישור,2019ישראלמשטרתשנתוןמקור:

אישהשלהסיכוי-המערביבעולםלנשיםביותרהבטוחותהמדינותמביןהיאישראלמדינתלמעשה,
להירצח בישראל בידי בן זוגה הוא אחד למיליון!
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המלצתנו:
למעטוגברים,לנשיםמעניםקיימיםובהתאםזוגבניביןבאלימותסימטריהעלידועהעולםמדינותבכל

מוכה וגבר אלים.במדינת ישראל, במשרד הרווחה ושלוחותיו מתקיימים: אישה

אדישותהכוללתנפוצה,תופעההיאאחרות,נשיםוכלפיילדיםכלפיגברים,כלפינשיםשלאלימות
מהפגיעהמתעלמותהרשויותוכללהרווחהמשרדהתוקפות.כלפיהמשפטיתהמערכתשלוסלחנות

בגברים. במשרד הרווחה אין מענים לגברים מוכים.

במסגרת תקציב התכנית למניעת אלימות במשפחה:

אלימות.נפגעילגבריםמענהלצורך30%הפחותלכלתקציביתהקצאהנדרשת

לתקצב הקמת ארבעה מקלטים לגברים מוכים.

גברים נפגעי אלימות במשפחה.לתקצב מרכזי סיוע יעודיים אשר יתנו מענה רוחבי לסוגיית

הם אלימים).לתקצב קו מצוקה ייעודי לגברים (ולא כזה המניח שגברים

לתקצב ולהקים מסגרות לטיפול בנשים אלימות.

תחום מדיניות וחקיקה, אבות למען צדק.

אלימות נשים,עבירות מין,הטרדה מינית,במשפחהאלימות,תלונות שווא,אפליית גברים,אבות למען צדקתגיות:
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