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 לכבוד:

 סלימאן ,יו"ר הוועדה המיוחדת לרווחה ועבודה "כ עאידה תומאהח

 

 שלום רב, 

 אלימות במשפחה –התמודדות עם משבר הקורונה : הנדון

לשהות מסוגרת בבתים, אנו עדות לצערנו, בעת זו, בה מירב אוכלוסיית ישראל נאלצת 

, כפי שמדווח הן על ידי משרד ילדיםנגד וכ נשים נגדכ במשפחה אלימותלעלייה מדאיגה ב

על כינוס הוועדה המיוחדת לענייני  אנו מברכות. הרווחה והן על ידי משטרת ישראל

  .תקופה קשה זובמשפחה ב רווחה ועבודה לדיון בנושא האלימות

תר את מי שנפגעות ונפגעים ממצבי אלימות במשפחה ולתת כעת, חשוב מתמיד, לא

מענים בפרט למי שנמצא בסכנה מיידית. להלן מספר הצעות להתמודדות בעת חרום זו 

 אשר נבקש להביא בפני הוועדה:

הארכה אוטומטית של צווי הגנה במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, לפרק  .1

ורה של מדינות בארה"ב כבר הורו על זמן של שלושה חודשים נוספים. יצוין כי ש

הארכה אוטומטית של צווי הגנה כחלק מההתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה 

 המפשייר.-בזמן משבר הקורונה, ביניהן מדינות אלבמה, מסצ'וסטס, טנסי וניו

בעקבות הדיווחים כי מקלטי הנשים נמצאים בתפוסה מלאה אנו קוראות לעשות  .2

סניות נוער העומדים ריקים, כפי שנעשה עבור חולי קורונה, שימוש במלונות או אכ

על מנת להרחיב את אפשרויות המקלט עבור יותר נשים וילדים ולהעבירם למתחמים 

בטוחים עבורם, במקרים המתאימים. ממשלת צרפת כבר הודיעה בשבוע שעבר כי 

 תקצה משאבים לשיכון של נשים נפגעות אלימות בבתי מלון ברחבי המדינה.

אנשי ההוראה הם על פי רוב היחידים שהילדים כרגע עומדים איתם בקשר רציף  .3

מחוץ למשפחה הגרעינית. על כן, אנו מציעות להנחות את צוותי ההוראה הנמצאים 

בקשר רציף עם הילדים בבתים לשאול בצורה מותאמת את הילדים ביחס להתנהלות 

או חשופים להתנהלות האם הם חשים בטוחים בה או האם הם חווים  -הביתית 

 פוגענית ומאיימת עליהם, ובמידת הצורך לדווח לרשויות הרווחה. 



 

 

יצירת פלטפורמה אינטרנטית אשר תאפשר לנשים לדווח על מקרים של אלימות  .4

במשפחה ולקבל סיוע וייעוץ מבתיהן מגורמי מקצוע, לרבות שוטרים ועובדי רווחה, 

 המתמחים בהתמודדות עם מצבי אלימות. 

בדבר  םת הסברה מוגברת וחידוד הנחיות לרופאי/ות משפחה וצוותים רפואייהעבר .5

איתור מקרי אלימות במשפחה. ההנחה היא שבמצבי סגר קשה עד בלתי אפשרי 

, ופנייה לרופאים או לטיפול רפואי היא חיצונייםעזרה מגורמים  לקבלתלנשים לפנות 

 האפשרות היחידה העומדת להן בנוכחות בן הזוג האלים.

נפגעי אלימות במשפחה שהוטלו על הציבור יציאה של להחריג ממגבלות התנועה  .6

והנחיות במפורש בתקנות  או יציאה לצרכי דיווח, לעגן את ההחרגה למקום מקלט

 החירום ולהבהיר לציבור כי היציאה מהבית לצרכים אלה אינה מוגבלת בתקופה זו. 

, מילות קודשימוש בות באמצע מנשים להנחות בתי מרקחת לקבל פניות לעזרה .7

 דייןדים שעיהמקומות היחמ ולהזעיק את הגורמים הרלוונטיים. בתי מרקחת הם

, ויש לנצל זאת כדי להקל על נשים לפנות לקבלת אליהם הגיעומותר ללציבור פתוחים 

 עזרה.

מציאת פתרונות לקליטת גברים אלימים, אשר יאפשרו לנשים נפגעות אלימות  .8

 הם ולא לצאת למקלטים. ולילדיהן להישאר בבתי

התקשורת במגוון שפות למי ניתן לפנות  אמצעיהרחב בכל  לציבורהסברה מוגברת  .9

  .במשפחה אלימותבמקרי 

רבות להקצאת תקציבים ייעודיים לטיפול בעלייה במקרים של אלימות במשפחה,  .10

 ימות במשפחה.רבנות אלולק השונים תמיכה במקלטים והגברת אמצעי הסיועלצורך 

 

יסייעו למאות מאמינות שההצעות לעיל, אשר אומצו על ידי מספר מדינות בעולם,  אנו

, וזקוקים כעת, יותר תחת טרור פיזי, כלכלי ורגשי אלפי נשים וילדים החיים היום

 מתמיד, להגנה ולתמיכה של רשויות המדינה. 

 

 

 

 


