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               א.ג.נ
 הנדון: איזוק אלקטרוני  - נייר עמדה

 על פי הצעת התיקון לחוק הפיקוח האלקטרוני, בית המשפט יוכל להורות על הצמדת איזוק אלקטרוני
 לאדם החשוד בעבירות אלימות במשפחה. על פי המוצע, האזיקונים האלקטרוניים ישמשו עבור מי

 שהוצא נגדו צו הגנה, על מנת לוודא כי הצו אינו מופר. דא עקא, שצווים מעין אלו, מוצאים כדבר
 שבשגרה בסכסוכי משפחה בעיקר כלפי גברים נורמטיביים, וזאת בניגוד מוחלט למחקרים בתחום

 המוכיחים כי אלימות במשפחה הנה סימטרית, ללא הבדל מגדרי - עובדה שמצביעה ככל הנראה על
 הטיה מגדרית בטיפול בתלונות.

 
 האם איזוק אלקטרוני היה מונע בתאריך 22/6/20 את נסיון הרצח של גבר בן 30 מצפת שנדקר בידי

 בת הזוג ופונה לבית החולים זיו במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם? האם היה מונע בתאריך
 17/5/20 את נסיון הרצח של הבעל בן 57 מקרית ביאליק שנדקר בידי אישתו בת ה-55? האם היה

 מונע בתאריך 12/6/20 את נסיון הרצח באשדוד של הבעל בידי אישתו בת ה-40?
 השאלות הללו רטוריות והתשובה עליהן ברורה - לא היו נמנעים מקרים אלו עקב ההטיה המגדרית.

 
 אלימות במשפחה אינה נחלתם הבלעדית של הנשים, אלא תופעה חברתית שפוגעת בנשים וגברים

 כאחד. מהמחקרים שכן פורסמו עד כה ניתן להתרשם כי קיימת סימטריה מבחינת השימוש באלימות בין
 בני זוג (Steinmetz, 1977;Lövestad, Krantz, 2012;Ansara Hindin, 2010). ישנן אף אינדיקציות
 לכך שנשים נוקטות באלימות בשיעור גבוה מזה של גברים Fehringer, & Hindin, 2009). נתונים אלו

 עלו הן בדיווח של גברים (Cook, 2009) והן בדיווח של נשים עצמן (Magdol, et al. 1997). נשים
 מפעילות גם אלימות הכוללת שימוש מניפולטיבי ברשויות החוק (כגון הגשת תלונות שווא) כדי להרע לבן

 זוגן (Tilbrook, Allan, & Dear, 2010), אלימות נשית המופנית כלפי גברים, וגברים הנופלים קורבן
 לפגיעה והתעללות - פיזית, נפשית או אחרת (אלימות אילמת – גברים כקורבנות עורכים יעל וילצ'יק־

 אביעד ודר' יואב מזא"ה אוניברסיטת אריאל אריאל תשע"ד).
 

 דוחות הממ"מ הנוגעים לאלימות במשפחה, מהווים דוגמה להטיה מגדרית על בסיסה מקדמים חוק
 התלוש מהמציאות. הדוחות מתרכזים וחוקרים כמעט אך ורק אלימות גברים כלפי נשים ובכך נוצר

 הרושם כאילו התופעה ההפוכה אינה קיימת - כאשר הוועדה לקידום מעמד האישה מזמינה דוח
 שיציג רק אלימות גברים - וראה זה פלא, מתקבלת חקיקה גזענית\מגדרית\מפלה.

 
 נוכח אי ביטולה של הנחיה 2.5 של הפרקליטות המאפשרת ומעודדת הלכה למעשה כ-17,000

 תלונות שווא באלמ"ב מבלי הגשת כתבי אישום נגד נשים, הפכו צו הגנה וצו הרחקה לשגרה בסכסוכי
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 גירושין ופרידה בעצימות גבוהה, בראש ובראשונה ככלי בידי נשים על מנת לנתק בין האב לילדיו ולהגדיל
 סכום המזונות – מבלי שהאשה תיאלץ לתת הדין במקרה של תלונת שווא.

 
 הסיבה היחידה לעיסוק בסוגיה, הנה דווקא החיבור לתופעות שאין להן דבר וחצי דבר עם החברה

 היהודית, כגון: מעמדן של נשים בחברות מוסלמיות, מדינות עולם שלישי ורצח על רקע מה שמכונה
 "כבוד המשפחה" בחברה הערבית. פילוח עומק של רצח נשים יגלה, כי ככל שמדובר באוכלוסייה

 היהודית, הרי שה'תופעה', אם בכלל קיימת, עומדת על פחות מ 1 – למיליון (דירוג נמוך ביותר מבין
 מדינות המערב).

 
 קידום חוק האיזוק האלקטרוני לגברים אלימים, תוך התעלמות מוחלטת מאלימות נשים, בטרם ביטול

 'דה יורא' ו– 'דה פקטו' של הנחיה 2.5, המונעת הגשת כתבי אישום כנגד נשים בגין תלונות שווא, תעודד
 הגשת תלונות שווא, תביא לאיזוק, על כל פגיעתו המשפילה והפוגענית בכבוד האדם, תהרוס חייהם של

 אלפי גברים ותדחוק רבים מהם לאובדנות, ובוודאי, תעצים הסכסוך וכפועל יוצא תפגע גם בילדים
 המשותפים.

 
 על רקע האמור, מתבקש ביטולו של חוק האיזוק האלקטרוני לגברים, מאחר וקיומו יחול למעשה על בסיס

  מגדרי, בנסיבות המוטות הקיימות כיום וללא משפט ופסק דין חלוט  - ומטעמים כדלהלן:
 רעיון הזוי זה וכאמור לעיל, מבוסס תעמולה, שקרים והסתה ואינו מתכתב עם המציאות ובוודאי●

 שמטיבו וטבעו הנו גזעני ומפלה.
 מדובר בחוק המנוגד לחלוטין לשורה של חוקי יסוד עליהם מתבססת מדינת ישראל, החל●

 במגילת העצמאות, עבור דרך חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו וחזקת החפות וכלה בשלל חוקים
 נוספים כגון חופש העיסוק וחופש התנועה.

 חוק זה רק יעצים הקיטוב והשנאה בסכסוכים משפחתיים - אין צורך להיות נביא בכדי להבין,●
 שהתוצאה האמיתית והמיידית של החוק, תהא הגברת השימוש בעלילות שווא.

 
 ובעיקר, התיקון המוצע לחוק - לא ימנע רצח גברים ונשים.

 
 

 עמותת, אבות למען צדק.
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