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 אלימות כלפי נשים באמצעות פגיעה בילדים

 מגדרי ושוויוןה ון מיוחד בועדה לקידום מעמד האישדי

 

המכבדת אותנו היום בנוכחותה בכנסת ישראל  ,אימם האמיצה של שרה וישי ז"ל ,קרן לויהגב' 

זעזעים שמה לעצמה למטרה כי מקרי רצח מ ,ומשתפת אותנו במציאות האישית הכואבת שלה

  2של ילדים בידי אבותיהם לא ישנו עוד לעולם

הסכימה לקחת חלק בדיון ולשתף את חברי הכנסת הנכבדים ואת הקהל הרחב בתחושותיה קרן 

שנשים הקשות וברצונה להיות חלק מעריכת שינוי מערכתי בנושא האלימות במשפחה, על מנת 

 דים בנסיבות כה קשות2לחוות טרגדיה דומה של אובדן יל תאלצנהלא אחרות כמוה 

ואף מלווה אותה מאז הימים הקשים של  בהליכים המשפטייםאשר ייצג את קרן לוי  ,מרכז רקמן

מחלקה  במסגרתה תוקםומקדם יוזמה לשינוי המצב  עומד מאחורי קרן במטרה חשובה זו ,הרצח

 2במרכז שתעסוק בנושא חשוב זה תייעודי

על ידי פגיעה  ,הציבורי את תופעת האלימות כלפי נשים עלות על סדר היוםההדיון שלפנינו נועד ל

שבו אב רצח את ילדיו שהגיעו לביקור במסגרת הסדרי  א מקרה פרטיהוקרן המקרה של בילדים2 

העובדה שמדובר במקרה פרטי מזעזע וקיצוני ככל שיהיה,  ראיה שנפסקו על ידי בית המשפט2

 הישנותה של התופעה2 אינה פוטרת אותנו כחברה מהאחריות לפעול למניעת

המזוויע ביותר שניתן להעלות על הדעת2 לכן  נפשע, אולירצח ילדים על ידי הוריהם הנו מעשה 

ציבור  ,יו2 אלא שחובה עלינו כחברה, ואפילו לדבר עלכך קשה להתמודד עמו-הוא בלתי נתפס וכל

ות כל שניתן בכדי מול התופעה המחרידה, ולעשיחד להתייצב  ומנהיגים, אזרחים ומשרתי ציבור,

 נעה2למ

בתי  , לרבותמשפחותטיפול ברק טיפול כלל מערכתי של כל הגורמים העוסקים באנו מאמינות ש

הפוגשים  אנשי טיפולוהמשטרה, עורכי דין  המשפט, בתי הדין, משרד הרווחה, פקידות הסעד, 

, ה2 לפיכךיכול להביא לצמצום התופע ,מעניםובכליהם רצף של  ,את המשפחה על רצף זמנים

 2מתוכללת של כולנו ולייצר פעולה משותפת בו לדוןחובה עלינו להעלות את הנושא למודעות, 

 2  היוםהמהותי אנו מאמינות כי תחילתו של השיח הוא בדיון 

על יוזמתה לקיום הדיון החשוב חברת הכנסת זהבה גלאון מרכז רקמן מברך את לאור האמור, 

עליזה לביא על ד"ר , חברת הכנסת ושוויון מגדרי ד האשהיו"ר הועדה לקידום מעמהזה ואת 

החל  נשיםהמשמעותי הזה לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי בנושא  לעסוקהנכונות 

 מחר ואנו תקווה כי שיתוף הפעולה ימשך וביחד נצליח להביא לשינוי2

 

 

קולטה למשפטים באוניברסיטת המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, הפועל במסגרת הפ
2 מטרת המרכז להביא לביעור האפליה נגד נשים ולחזק את מעמדן בחברה 4111בר אילן, נוסד בשנת 

הישראלית, באמצעות תרגום ידע ומחקר אקדמי לפעילות מעשית ויישומית2 המרכז פועל לאור חזונו של 
האשה בדיני המשפחה ובהלכה הרב עמנואל רקמן לקידום זכויות הנשים בישראל ולהטבת מעמד 

 היהודית2


