
 

 

25.12.2018 

( )עבירות המתה(, 124הצעת חוק העונשין )תיקון מס'  -נייר עמדה  מטעם מרכז רקמן 
לקראת דיון ביום  – כנסיבה מחמירהנשים על ידי בן זוגן רצח  -  2015-התשע"ו

25.12.2018. 

האם בפרט ביחס לשאלה  ,עדת חוקה דיונים בהצעת החוק שבנדוןובימים אילו מקיימת ו
הוא מאסר עולם  עליהשהעונש  ,כרצח בנסיבות מחמירות העל ידי בן זוג לכלול רצח אשה

נושא זה בדרך מרכז רקמן מבקש מחברי ועדת חוקה שלא לכלול סעיף בחוק ביחס לחובה. 
 בלי להתייחס למגדר הנרצחת.מ "רצח בן/בת זוג"מגדרית, קרי  ילאטרינ של ניסוח

, ת כלפי גבריםית כלפי נשים לאלימות המופניבין אלימות המופנ הליצור סימטריאין 
של שיטתית ושליטה  , אפליה. אלימות כלפי נשים מקורה בדיכויל ידי המחוקקבפרט לא ע

ת על ידי נשים ימאלימות שמופנ מטרתה ועצמתה שונים לחלוטין ,קפהיה .גברים בנשים
 כלפי גברים.

על  לאופן בועדכני ביותר ביחס ההמשפט הבינלאומי שהינה המסמך אמנת איסטנבול,  
 :, כוללת דברים נחרצים בעניין זהמדינות לטפל בתופעת האלימות כלפי נשים

"המדינות החברות במועצת אירופה והחותמים האחרים על האמנה, .... בהכירם בכך 
שוויוניים היסטוריים בין נשים וגברים, שאלימות נגד נשים היא ביטוי של יחסי כוח לא 

שהובילו להשתלטות על, ולאפליה נגד, נשים על ידי גברים ולמניעת הקידום המלא של 
נשים; בהכירם באופי המבני של אלימות נגד נשים כבאלימות מבוססת מגדר, ובכך 

ים שאלימות נגד נשים היא אחד המנגנונים החברתיים החיוניים שבאמצעותם נכפה על נש
מעמד של כפיפות בהשוואה לגברים; .... בהכירם בכך שנשים ונערות חשופות לסיכון גבוה 
יותר של אלימות מבוססת מגדר מאשר גברים; בהכירם בכך שאלימות במשפחה משפיעה 

 על נשים באופן בלתי מידתי, וכי גם גברים יכולים להיות קורבנות לאלימות במשפחה"

מועצת אירופה בדבר מניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה,  איסטנבול", אמנת מתוך "אמנת
 2014נובמבר 

, יצאה הדווחית המיוחדת של האו"ם לנושא אלימות נגד נשים, שורשיה והשלכותיה
, שיאגד את כל הנתונים והמידע בכל מדינה femicide watchבקריאה לכל המדינות להקים 

נשים, מתוך הכרה בהיותה הביטוי הקשה ביותר לאלימות ומדינה אודות תופעת רצח 
 מבוססת מגדר נגד נשים.

 ,מגדרית יוצרת מסר חברתי שגוי כי מדובר בתופעות חברתיות דומות תליאטרינ חקיקה
 .ן להסכים לכךיוא

 

 

 

 

המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, הפועל במסגרת הפקולטה למשפטים 
. מטרת המרכז להביא לביעור האפליה נגד נשים ולחזק את 2001באוניברסיטת בר אילן, נוסד בשנת 

מעמדן בחברה הישראלית, באמצעות תרגום ידע ומחקר אקדמי לפעילות מעשית ויישומית. המרכז 
פועל לאור חזונו של הרב עמנואל רקמן לקידום זכויות הנשים בישראל ולהטבת מעמד האשה בדיני 

     פחה ובהלכה היהודית.המש


