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פעילות רשויות מקומיות
למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה
תקציר
משרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל  משרד הרווחה( הגדיר ארבעה סוגי
של אלימות במשפחה :אלימות פיזית ,אלימות מינית ,אלימות נפשית ואלימות רכוש
 פגיעה ברכושו של הקרב כדי לדכאו ולפגוע ברגשותיו.
לנוכח העובדה שאלימות בי בני זוג היא תופעה חברתית קשה ביותר ,יש לפעול
במישור הממלכתי ובמישור המקומי לפיתוח כלי שיאפשרו למנוע אלימות מסוג זה
ולטפל בנפגעיה.

פעולות הביקורת
בי נובמבר  2011לאפריל  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעילות של רשויות
מקומיות למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה .1הביקורת נעשתה בשבע
רשויות מקומיות )עיריות אופקי ,אור יהודה ,אשקלו ,טייבה ,מודיעי עלית ונתיבות
ומועצה מקומית ג'לג'וליה( .בדיקות השלמה נקודתיות נעשו בעיריות בת י ,ראשו
לציו ורמלה .כמו כ נעשו בדיקות השלמה במשרד הרווחה ,במשטרת ישראל ,במשרד
לקליטת העלייה ,במשרד החינו ,$במשרד המשפטי וברשות לקידו מעמד האישה
שבמשרד ראש הממשלה.

עיקרי הממצאי
מניעת אלימות בי בני זוג
 .1במסגרת ההתמודדות המערכתית ע תופעת האלימות בי בני זוג החליטה
הממשלה בפברואר  1998כי ועדה בימשרדית תפעל כצוות בכיר קבוע לטיפול
בבעיית האלימות במשפחה .נמצא כי הוועדה הבימשרדית אינה פועלת בתחו זה,
ופעילותה מתרכזת בבחינת מקרי רצח נשי בלבד.
 .2הוועדה הבימשרדית ציינה בדוח שפרסמה עוד בשנת  1998כי בהיעדר נתוני
מסודרי על היק' נפגעי האלימות במשפחה ועל מאפייניה ,קשה לקבוע סדר
עדיפויות לעניי חלוקת המשאבי לפיתוח שירותי .א' על פי כ ,במועד הביקורת
__________________
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אשר לדוח הראשו של משרד מבקר המדינה בנושא זה ,ראו מבקר המדינה,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,
עמ' .771
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נמצא כי ברשות משרד הרווחה לא היו מערכות מידע ממוחשבות לניהול הנתוני ,וכי
לא היה ברשותו "פילוח של סוגי ומאפייני הפניות כגו סוגי אלימות".
 .3משרד החינו $ומשרד הרווחה פיתחו תכנית למתבגרי תלמידי החטיבות
העליונות למניעת אלימות בי בני זוג ,ובשנת הלימודי התשע"א )ספטמבר  2010
יוני  (2011נית ל 18יישובי תקציב להפעלת התכנית בבתי ספר .במועד סיו
הביקורת עדיי לא הושלמו תכניות המותאמות לבתי ספר מהמגזר הממלכתידתי
ומגזר המיעוטי ולא הוכנה תכנית מותאמת למוסדות החינו $של המגזר החרדי .זאת
ועוד ,עדיי לא הוכנה תכנית הכשרה למפעילי התכנית ,והפיקוח על אופ הפעלתה
היה לקוי .למשרד הרווחה ולמשרד החינו $א' לא היה מידע בדבר מספר הכיתות
שבה הופעלה התכנית.
בדיקה בשתיי מהרשויות המקומיות שקיבלו תקציב להפעלת התכנית )עיריות בת
י וראשו לציו( העלתה כי בשנת הלימודי התשע"א נלמדה התכנית רק בחלק קט
מבתי הספר שהיו אמורי להשתת' בה 2 :ו 7מבי  15ו 13החטיבות העליונות
שבערי אלה ,בהתאמה.
 .4המרכזי למניעת אלימות והמחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות
שנבדקו לא קיימו פעולות הסברה בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב אנשי מקצוע
המעורבי בטיפול בתופעה ,כגו מורי ויועצי חינוכיי .המחלקות ג לא פעלו
בנושא זה באמצעות עבודה קהילתית.2
הנתוני בחוברות מידע בעברית בנושא גורמי הגנה על נפגעות מאלימות ביזוגית
שהפיק משרד הרווחה  האחרונה שבה בשנת   2007והופצו לגורמי רווחה ברשויות
המקומיות לא היו מעודכני ,ובמועד סיו הביקורת עדיי לא הופקה חוברת
מעודכנת .חוברות מידע דומות בערבית ,ברוסית ובאמהרית הופקו בשנת  2002ולא היו
מעודכנות .ג הרשות לקידו מעמד האישה הפיקה חוברות דומות שהודפסו
לאחרונה בעברית בשנת  2009ובערבית בשנת  2011והופצו לרשויות מקומיות,
למרפאות לבריאות המשפחה ולגורמי נוספי בלא שעודכנו ,ולכ נכללו בה רק
נתוני על  68מ 86המרכזי למניעת אלימות שפעלו במועד פתיחת הביקורת.
 .5משרד המשפטי לא פרס באתר האינטרנט שלו רשימות של תחנות משטרה
וגורמי רווחה מקומיי שמספקי הגנה לנפגעי אלימות ביזוגית ,שלא כנדרש
בתקנות .בכ $הקשה המשרד על אנשי דת ,טועני רבניי ועורכי די למלא את
הוראות החוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א ,1991ואת התקנות בדבר מסירת
מידע לנפגעי אלימות ביזוגית.
 .6העובדי הסוציאליי )להל  עו"ס( במחלקות לשירותי חברתיי ובמרכזי
למניעת אלימות בשבע הרשויות המקומיות שנבדקו לא תיעדו בטופס שנקבע בתקנות
ובתקנו משרד הרווחה או במסמ $אחר כיצד ה פעלו כדי להודיע לנפגעי אלימות בי
בני זוג שבאפשרות לקבל סיוע .ממילא אי לדעת א העו"ס מילאו הוראות אלה.
 .7הרשויות המקומיות שנבדקו ,למעט עיריות אשקלו ונתיבות ,לא פרסמו
במודעות או באתרי האינטרנט שלה את האפשרות לקבל סיוע בתחו האלימות בי
בני זוג וא' לא את דרכי יצירת הקשר הטלפוני ע המרכז למניעת אלימות.
__________________
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למעט פעילות הסברה מוגבלת ביו המאבק הבי!לאומי באלימות נגד נשי שקיימו עיריות אור יהודה
ואשקלו.
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 .8המלצות הוועדה הבימשרדית בדבר הסברה מיוחדת לקהילות עולי
פטריארכליות לא מולאו :חוברות מידע ברוסית ובאמהרית לא עודכנו זה שני ,וה לא
הופצו; בחמש מהרשויות המקומיות שנבדקו מתגוררי עולי רבי בעלי דפוסי
התנהגות פטריארכלית ,אול נמצא כי הרשויות המקומיות לא דאגו לפעילות חינו$
והסברה קהילתיי בקרב.
 .9בדוח על רצח נשי יוצאות אתיופיה 3של המשרד לקליטת העלייה מאוקטובר
 2009נכללו כמה המלצות בנושא .נמצא כי במועד סיו הביקורת  כשנתיי וחצי
לאחר הגשת הדוח האמור  לא יושמו המלצותיו וא' לא נבחנו דרכי ליישומ.
 .10משרד הרווחה הקי ביולי " 2010ועדה משרדית לנושא נשי בסיכו גבוה
במגזר הערבי" .נמצא כי באפריל ) 2012מועד סיו הביקורת(  קרוב לשנתיי לאחר
הקמתה של ועדה זו  עדיי לא פורסמו מסקנותיה והמלצותיה.
 .11אי קורסי הכשרה ייעודיי לעו"ס המטפלי במגזר הערבי .בערי מעורבות
שבה מתגוררת אוכלוסייה ערבית לצד אוכלוסייה יהודית א' אי עובד סוציאלי ייעודי
לאוכלוסייה זו.
בשנת  2011התקבלו בעיריית רמלה  251פניות בדבר נשי שחוו אלימות מצד ב זוג;
 37מה מהמגזר הערבי .נמצא כי במרכז למניעת אלימות שבעירייה לא מועסק עו"ס
דובר ערבית ,ולנשי שכלל אינ יודעות את השפה העברית הוצע לקבל טיפול
באמצעות מתורגמ  טיפול שכזה אינו אפקטיבי וא' עלול להזיק.
 .12מנתוני משרד הרווחה עולה כי משנת  2004ועד יולי  2011נרצחו  94נשי בידי בני
זוג .בכל מקרה שאישה נרצחת בידי ב זוגה ועדה בימשרדית בוחנת  בהתא
להחלטת ממשלה ממאי  ,2002את המישקי בי המערכות המטפלות בנושא .רק
בתחילת אוגוסט  2011הוצגו למנכ"ל משרד הרווחה "מסקנות עיקריות שעולות מתו$
 7שנות עבודה ובדיקה" שכללו " 13המלצות וכיווני לשיפור" .נמצא כי במועד סיו
הביקורת  שמונה חודשי לאחר מועד הצגת ההמלצות  טר התקיי דיו בנושא
יישו ההמלצות.

הגנה על נפגעי אלימות בי בני זוג והטיפול בה
 .1במועד הביקורת פעלו  86מרכזי למניעת אלימות;  25מה שימשו כמרכזי
אזוריי ונדרשו לשרת ג משפחות מיישובי סמוכי .משרד הרווחה לא הודיע
בכתב למרכזי האזוריי למניעת אלימות שבמחלקות לשירותי חברתיי אילו
יישובי ה אמורי לשרת; ולמחלקות לשירותי חברתיי ביישובי אלה לא דווח
בכתב מי המרכז האזורי שאמור לשרת.
)א( משרד הרווחה לא פרס נוהל או הנחיה בדבר אופ מת השירותי של
המרכזי האזוריי ובדבר הקשר בי המרכז נות השירות ובי המחלקה לשירותי
חברתיי ,מקבלת השירות.

__________________
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)ב( שתיי מהרשויות המקומיות שנבדקו  עיריות אור יהודה ואשקלו  הפעילו
מרכז למניעת אלימות במסגרת המחלקה לשירותי חברתיי .משרד הרווחה ייעד
את המרכז בעיריית אשקלו לפעול כמרכז אזורי .נמצא כי בפועל המרכז לא תפקד
כ"מרכז אזורי" וטיפל בנפגעי אלימות בי בני זוג מקרב תושבי אשקלו בלבד.
)ג( חמש מהרשויות המקומיות שנבדקו )עיריות אופקי ,טייבה ,נתיבות ומודיעי
עילית והמועצה המקומית ג'לג'וליה( לא הפעילו מרכז למניעת אלימות ,וה היו
אמורות להשתמש בשירותי מרכז אזורי למניעת אלימות .נמצא כי המרכז למניעת
אלימות טיפל רק בחלק מנפגעי האלימות בי בני זוג שעליה התקבל מידע במחלקות
לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות ,שהמרכז נועד לשרת.
)ד( מידת שיתו' הפעולה בי המחלקה לשירותי חברתיי ובי המרכז למניעת
אלימות היא גור ראשוני בהצלחת הטיפול .הבדיקה העלתה כי דיווחי על ההגנה
והטיפול שניתנו במרכז לנפגעות לא הועברו למחלקות ,וביישובי שקיבלו שירותי
ממרכז אזורי למניעת אלימות א' לא התקיי מעקב אחר מידת ההשתתפות של
הנפגעת בטיפול .ג הוראות נוהל פנימי של עיריית אור יהודה לא יושמו כנדרש.
 .2המרכזי למניעת אלימות הופעלו באופ שלא אפשר מת סיוע מיידי לפונות
אליה:
)א( המרכז למניעת אלימות באור יהודה פעל רק שלושה ימי בשבוע .בימי
האחרי לא היה פתרו לזוגות נפגעי הפוני לעזרה .ג פניות טלפוניות למרכז לא
נענו.
)ב( ברשויות המקומיות אופקי ,ג'לג'וליה וטייבה ניתנו רק אחת לשבוע שירותי
לטיפול בנפגעי אלימות בי בני זוג מידי עו"ס ממרכז אזורי למניעת אלימות שפעלו
ביישובי הנפגעי .בימי השבוע האחרי לא היה מענה טיפולי זמי לנפגעי אלימות
בי בני זוג המבקשי עזרה.
)ג( הרשויות המקומיות אור יהודה ,ג'לג'וליה וטייבה לא דאגו לתורנויות כונ
בשעות ובימי שבה המרכז למניעת אלימות אינו פועל ,לקבלת פניות לעזרה ולהגנה
ולהפעלת עובדי המרכז למניעת אלימות בעת הצור.$

איתור מוקד
 .1איתור מוקד של אלימות בי בני זוג מקל את הטיפול בבני הזוג ומונע הסלמה
במצב .נמצא כי המרכזי למניעת אלימות באור יהודה ובאשקלו והמחלקות
לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות האחרות שנבדקו לא פעלו לאיתור
אוכלוסיית נפגעי אלימות בי בני זוג.
 .2משטרת ישראל מינתה חוקרי מיוחדי לתחו האלימות במשפחה )להל 
חוקר אלמ"ב( .במועד תחילת הביקורת )נובמבר  (2011פעלו  139חוקרי אלמ"ב ב40
תחנות משטרה ב 32יישובי 103 .מה הוכשרו לתפקיד בקורס מיוחד36 .
החוקרי האחרי מילאו תפקיד זה בלא שהוכשרו לכ .$ביישובי האחרי טיפלו
בתלונות שוטרי ללא הכשרה מיוחדת לנושא.
בנוהל המשטרה לטיפול באלימות בי בני זוג לא נקבעה הדר $שבה יועבר הדיווח
ל"גור המטפל" ולא נקבע פרק הזמ המרבי להעברתו.
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 .3משרד מבקר המדינה בדק בשבע תחנות משטרה האחראיות לרשויות המקומיות
שנכללו בביקורת את אופ הדיווח לגורמי הרווחה על נפגעות אלימות בי בני זוג .נמצא
כי את הדיווחי על נפגעות אלימות ה שלחו בפקס לגורמי הרווחה ברשויות
המקומיות ,בלא שווידאו שהדיווח התקבל.
מנתוני הרשויות המקומיות שנבדקו עולה כי ,למעט מודיעי עילית ,לא התקבלו רבי
מהדיווחי שהמשטרה שלחה; דיווחי אחרי הגיעו זמ רב לאחר קבלת התלונה.
מחדלי אלה עלולי לפגוע ביכולת גורמי הרווחה למנוע אלימות בי בני זוג ,להג על
הנפגעי ולהעניק לה את הטיפול הדרוש.

הגנה על הנפגע
 .1במרכזי למניעת אלימות ובמחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות
שנבדקו ,למעט המרכז שבעיריית אשקלו ,לא השתמשו בכלי להערכת מסוכנות
שפיתח משרד הרווחה ,ועקב כ $חסרו המטפלי מידע חיוני להגנה על הנפגעת
ולטיפול בה.
 .2המשרד לקליטת העלייה מצא כי הכלי האמור להערכת מסוכנות אינו מתאי
לקודי התרבותיי ולמאפייני של קהילות המוצא של העולי מארצות חבר העמי
ומאתיופיה .בתחילת פברואר  2011ביקש המשרד לדאוג להתאמת כלי זה לאוכלוסיות
העולי .נמצא כי בדצמבר   2011כשנה לאחר מועד ההמלצה  עדיי "לא ניבנה כלי
להערכת מסוכנות ייחודי לעולי".
 .3משרד הרווחה מפעיל מקלטי במסגרת חו/ביתית לנשי נפגעות אלימות
הזקוקות להגנה .בשנת  2011פעלו  13מקלטי לנשי נפגעות אלימות .באותה שנה
נשלחו למקלטי  20נשי נפגעות אלימות מחמש מהרשויות המקומיות שנבדקו.4
נמצא כי המחלקות לשירותי ברשויות המקומיות הללו לא פעלו לשיתופ בהכנת
תכניות הטיפול של הנשי שהושמו במקלטי.
 .4משרד הרווחה והמשטרה גיבשו תכנית משותפת להתערבות בשעת משבר ,שבה
משתתפי ג המתלונ והתוק' .במסגרת תכנית זו פעלו במועד הביקורת  17עו"ס
מהמחלקות לשירותי חברתיי ביישוביה )להל  עו"ס משטרה( שהוכשרו לטיפול
במניעת אלימות במשפחה.
המשטרה לא הכינה נוהל לקביעת אופ העבודה המשותפת של חוקרי האלמ"ב ועו"ס
המשטרה ,והפעילות המשותפת התקיימה על פי הסדרי מקומיי שקבעו לעצמ
שני הגורמי בכל אחד מהיישובי שבה פועל עו"ס המשטרה.

הטיפול במעורבי באלימות בי בני זוג
 .1בשנת  2011היה ברשות הרשויות המקומיות שנבדקו מידע על  513נזקקי
לטיפול בגי אלימות בי בני זוג; מה  374מאור יהודה ואשקלו .כ 332מלקוחות
שבע הרשויות שנבדקו ,בה  211מאשקלו ,זכו לקבל באותה שנה טיפול .דהיינו לא
__________________

4

אופקי; אור יהודה; אשקלו; מודיעי עילית; נתיבות.
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נית טיפול ליותר ממחצית הנפגעות בשש מהרשויות המקומיות שנבדקו )למעט
עיריית אשקלו(.
 .2בשנת  2011טופלו ברשויות המקומיות שנבדקו רק  88גברי שפגעו בבנות זוג;
רוב המוחלט מאור יהודה ומאשקלו .משרד הרווחה לא ד בסיבות לשיעור הגדול
של הגברי שאינ מוכני להשתת' בטיפול ,ולמותר לציי שהוא לא המלי /על
דרכי להכללת אוכלוסייה זו במעגל המטופלי.
 .3בשתיי מהרשויות המקומיות שנבדקו לא דאגו המחלקות לשירותי חברתיי
למציאת עו"ס מחלי' לעו"ס שטיפלו בנפגעי אלימות בי בני זוג אשר שהו בחופשה
לתקופות ארוכות ,ולא דאגו לרצ' טיפולי.
 .4ילדי החשופי לאלימות בי הוריה נפגעי פגיעה נפשית ותפקודית מאלימות
זו .משרד הרווחה לא הקצה תקציב ייעודי להעסקת מטפלי בילדי במרכזי
למניעת אלימות ,ועובדי המרכזי לא הוכשרו לכ.$

סיכו והמלצות
 .1ממצאי הביקורת מלמדי על תפקוד לקוי של גורמי הרווחה ברשויות מקומיות
בכל הקשור למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה .משרד מבקר המדינה רואה
בחומרה תפקוד לקוי זה של הרשויות המקומיות אשר בגינו לא ניתני לנפגעי
ההגנה והטיפול הנדרשי לה ולא מתאפשר צמצו היקפה של תופעה חמורה זו.
 .2בהיעדר גו' מתכלל שמתווה דרכי פעולה למשרדי השוני עלול להיפגע
המאבק באלימות בי בני זוג .על משרד הרווחה לדאוג לאלתר לקביעת פורו שימלא
תפקיד זה בהתא להחלטת הממשלה ולהוראות בתקנו משרד הרווחה.
 .3משרד מבקר המדינה כבר העיר בעבר למשרד הרווחה ,בנוגע לשלושה תחומי
טיפול אחרי ,כי א' שרשויות מקומיות העמידו לרשותו את נתוני המטופלי
במחלקות הרווחה ,הוא לא עיבד נתוני אלה ולא ניצל אות לתכנו עבודתו .5על
משרד הרווחה לפעול לאלתר להקמת מאגר נתוני ממוחשב שיאפשר לנתח נתוני
ולעדכ את מדיניות ההגנה על נפגעי מאלימות בי בני זוג ואת אופ הטיפול הנדרש
בסוגיה זו וכ בתחומי נזקקות אחרי.
 .4המאבק באלימות בי בני זוג נעשה באמצעות פעולות חינו ,$הסברה ומת מידע
לנפגעי בנושא גורמי הגנה וטיפול שיכולי לבוא לעזרת :על משרד הרווחה ומשרד
החינו $לפעול לאלתר לשיפור ההיערכות להפעלת התכנית לחינו $בני נוער למניעת
אלימות בי בני זוג ,לבחו את מידת יעילותה ובהתא לכ $להחליט כיצד היא תיוש
במישור הארצי; על משרד הרווחה לעדכ את חוברות המידע שהוא מפי /ולפרס
חוברות מידע בנושא ג בערבית ובשפות נוספות לטובת אוכלוסיות עולי; על
הרשויות המקומיות לקיי פעילויות חינו $והסברה רבשנתיות בהיק' נרחב בקרב
__________________

5

בנושא "טיפול רשויות מקומיות בנערות במצוקה" ,ראו מבקר המדינהÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,
 ,ÈÓÂ˜Ó‰חלק א' ) ,(2006עמ'  ;91בנושא "טיפול באוכלוסיות נזקקי מקרב יוצאי אתיופיה" ,ראו
מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'  ;1,456בנושא "מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי
והאלכוהול" ,ראו מבקר המדינה ,(2010) 2009 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ' .71
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אוכלוסיות העולי שבעריה ולהביא לידיעת תושביה את האפשרויות העומדות
לרשות לעניי ההגנה על נפגעי אלימות ביזוגית והטיפול בה.
 .5על משרד הרווחה לבחו מחדש את הטיפול בנפגעות מהמגזר הערבי ולהקצות
למשימה זו עו"ס דוברי ערבית שיועדו והוכשרו לכ .$כמו כ עליו לתת את הדעת על
סוגיית הרגישות החברתית הנדרשת בטיפול באוכלוסיית הנפגעות מאלימות בי בני
זוג מהמגזר הערבי ולנסות להתמודד ע קשיי אלה באופ שיקל על הנפגעות
מאלימות לקבל טיפול והגנה תו $שמירה על צנעת פרט מרבית.
 .6על משרד הרווחה להתקי נהלי שיקבעו את הקשרי ואת אופ חלוקת העבודה
בי המחלקות לשירותי חברתיי ובי המרכזי למניעת אלימות ולייש נהלי
אלה.
 .7על הרשויות המקומיות ומשרד הרווחה לפעול לאלתר לפרסו אופ הפנייה
למרכזי למניעת אלימות ,לדאוג להרחבת שעות פעילות ולדאוג למת הגנה וטיפול
מידיי לכל פונה; כל זאת כדי לתת לנפגעי האלימות את ההגנה והטיפול המיטביי.
 .8על הרשויות המקומיות שנבדקו לדאוג לכ $שהמרכז למניעת אלימות שבתחו
שיפוט או המחלקה לשירותי חברתיי יפעלו לאיתור אוכלוסייה נפגעת אלימות בי
בני זוג ויעניקו לנפגעות את ההגנה והטיפול הדרושי לה.
 .9המוקד העירוני שהרשויות המקומיות מפעילות יכול לשמש אמצעי חשוב במער$
ההגנה הראשונית על נפגעי אלימות בי בני זוג .על הרשויות המקומיות לדאוג
להפעלתו באופ שדיווחי על נפגעי יועברו למחלקה לשירותי חברתיי מיד ע
קבלת.
 .10על המשטרה לפעול להכשרת כל חוקרי האלימות במשפחה לתפקיד ולמנות
חוקרי בעלי ידיעה בשפת הדיבור של האוכלוסיות שאינ דוברות עברית ביישובי
שבה מתגוררות אוכלוסיות אלה.
 .11התקשורת הלקויה בי המשטרה לגורמי הרווחה המטפלי בנפגעי ברשויות
המקומיות עלולה לפגוע ביכולת גורמי הרווחה למנוע אלימות בי בני זוג ,להג על
הנפגעי ולהעניק לה את הטיפול הדרוש .על שני הגורמי הממלכתיי  המשטרה
ומשרד הרווחה  לברר את הסיבות לאיקבלת דיווחי המשטרה וליצור אפיקי
תקשורת טובי בי המשטרה לגורמי הרווחה המקומיי .על המשטרה לפרט בנוהל
האלימות במשפחה את אופ הדיווח לגורמי הרווחה ,את חובת השוטר לוודא שהדיווח
אכ התקבל ואת מועד הדיווח.
 .12על משרד הרווחה לדאוג לכ $שכל העו"ס במרכזי למניעת אלימות יוכשרו
לתפקיד .מת טיפול בידי עובדי שלא הוכשרו לכ $פוגע ביעילות הטיפול ולעתי
א' עלול להחמיר את הפגיעה הנפשית של המטופל.
 .13ילדי שחשופי לאלימות בי הוריה נפגעי מהבחינה הנפשית והתפקודית,
וה זקוקי לטיפול נפשי שיאפשר לה להתמודד ע פגיעה זו .על משרד הרווחה
לדאוג להכשרת עובדי למשימה חיונית זו.
על הרשויות המקומיות ועל הגורמי הממלכתיי לפעול לאלתר לתיקו הליקויי
שהועלו וליצור תנאי שיאפשרו התמודדות טובה יותר ע תופעת האלימות בי בני
זוג ולהעניק הגנה וטיפול נאותי לנפגעי.
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♦
מבוא
בחוק יסוד :כבוד האד וחירותו נקבע" :אי פוגעי בחייו ,בגופו או בכבודו של אד באשר הוא
אד" ,וכ  "כל אד זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו".
משרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל  משרד הרווחה( הגדיר בתקנו לעבודה סוציאלית
)להל  תע"ס( 6ארבעה סוגי של אלימות במשפחה :אלימות פיזית  התנהגויות שמבצע האלי
בגופו של הקרב; אלימות מינית  פעילות מינית אגרסיבית בגופו של הקרב וכנגד רצונו; אלימות
נפשית  שימוש באמצעי המכווני לגרו לפגיעה רגשית ונפשית באד ,ללא קשר ישיר לגופו;
אלימות רכוש  פגיעה ברכושו של הקרב כדי לדכאו ולפגוע ברגשותיו.
אלימות בי בני זוג ,ה כלפי נשי וה כלפי גברי ,מאופיינת בשימוש באחד או יותר מסוגי
האלימות האלה .משרד הרווחה רואה באלימות במשפחה התנהגות עבריינית פלילית שמבחינות
מסוימות היא חמורה יותר מעימות בי זרי.
ועדה בימשרדית לטיפול בבעיות האלימות במשפחה) 7להל  הוועדה הבימשרדית( ,שהוקמה
בעקבות החלטת ממשלה  3291מפברואר  ,1998קבעה כי אלימות במשפחה היא הפרת זכויות יסוד
של פרטי ,שא' עוגנו בחוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,וכי יש בה משו פגיעה בוטה בזכויות
אלה .הוועדה הבימשרדית ביססה את עבודתה על גישה של חובתה ואחריותה של המדינה כלפי
אזרחיה ולא על גישה הומניטרית או וולונטרית של הגנה על קרבנות.8
באלימות בי בני זוג האישה היא לרוב הנפגעת .ממצאי סקר 9שבוצע בשנת  1999מלמדי כי 5.8%
מהנשי דיווחו על ארוע אחד לפחות של אלימות פיזית;   7.6%על ארוע אחד לפחות של אלימות
מינית;   16%על גילויי אלימות רגשית בתכיפות גבוהה.
מנתוני משרד הרווחה עולה כי בשנת  2010קיבלו מרכזי למניעת אלימות במשפחה ברשויות
המקומיות )ראו להל( כ 12,500פניות הנוגעות לאלימות בי בני זוג .באותה שנה נפתחו במשטרה,
לפי נתוניה 20,350 ,תיקי בגי אלימות בי בני זוג.
רקע נורמטיבי
ההגנה על הנפגע מאלימות במשפחה עוגנה בכמה נורמות משפטיות ,10להל העיקריות שבה:
__________________

6
7
8
9
10

התע"ס ,שהוציא מנכ"ל משרד הרווחה לרשויות המקומיות ,מאגד את ההנחיות וההוראות למת
שירותי סעד ,והוא כולל הנחיות והוראות לעובדי סוציאליי ולרשויות מקומיות בעניי אופ הטיפול
בסוגי שוני של נזקקות.
בראש הוועדה עמד מר יגאל ב שלו ,מנכ"ל משרד העבודה והרווחה )כיו משרד הרווחה והשירותי
החברתיי( ,והשתתפו בה נציגי ממשרדי ממשלה ומגופי וולונטריי.
„ ,(1998) ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ 1 'ÒÓ ÁÂעמ' .3
גדעו פישמ ,צבי איזיקובי¯ÚÂÂ ÌÈ„ÏÈÂ ÌÈ˘ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙ÂÚÙÂ˙Ï ÌÈÈÈÙ‡ÓÂ Û˜È‰ ¯˜Ò ,$
· ,(2002) ÔÂÎÈÒעמ' .61(60
בסעי)  382לחוק העונשי ,התשל"ז( ,1977נקבע כי תקיפת ב זוג היא תקיפה בנסיבות מחמירות ,ודינו
של התוק) ( כפל עונש הקבוע לעברה.
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 .1בחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א) 1991להל  החוק למניעת אלימות( נקבע כי
בנסיבות מסוימות ובה  כאשר אד נוהג באופ אלי כלפי ב משפחתו ,בית המשפט רשאי לתת
לנפגע צו הגנה .לפי סעי'  2לחוק ,צו הגנה הוא צו האוסר על האד האלי להיכנס לדירה שבה
מתגורר ב משפחתו או להימצא בתחו מרחק מסוי מאותה דירה; להטריד את ב משפחתו בכל
דר -ובכל מקו; לפעול בכל דר -המונעת שימוש בנכס המשמש כדי את ב משפחתו או המקשה
עליו להשתמש בנכס האמור .הדבר נועד להבטיח את שלומו וביטחונו של ב המשפחה )להל  צו
הגנה(.
"נית צו הגנה ,רשאי בית המשפט ע מת הצו או במועד מאוחר יותר ,להורות למחוייב על
פי הצו ,לתת התחייבות שיקבל טיפול מגור שיקבע בית המשפט" )סעי' 2א]א[ לחוק(.
בסעי' 11א)ב( לחוק למניעת אלימות נקבע:
"רופא ,אחות ,עובד חינו ,-עובד סוציאלי ,שוטר ,פסיכולוג ,קרימינולוג קליני ,עוסק
במקצוע פרהרפואי ,עור -די ,איש דת או טוע רבני ,שעקב טיפול או ייעו 0שנת לאד
במסגרת עיסוקו במקצועו או בתפקידו ,היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה
עבירה באותו אד ]בסעי' זה  המטופל[ על ידי ב זוגו או על ידי מי שהיה ב זוגו בעבר,
יידע את המטופל על כ -שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה ,למחלקה לשירותי חברתיי
או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה ]להל  מרכז למניעת אלימות[ מטע
המחלקה לשירותי חברתיי ,ויית לו כתובת ומספר טלפו של המקומות האמורי
הקרובי למקו מגוריו של המטופל".
 .2בסעי' 11א)ג( לחוק נקבע כי ייקבעו הוראות לביצוע האמור בסעי' 11א)ב( שלעיל .בהתא
לכ -הותקנו תקנות למניעת אלימות במשפחה לבעלי המקצועות והתפקידי האמורי ,שבה ה
חויבו להודיע למטופל שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול לקבלת סיוע; לתת למטופל כתובות
ומספרי טלפו של גורמי הטיפול הקרובי למקו מגוריו ולתעד בכתב פעולות אלה.
 .3בסעי' )4א( לחוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב ,2001נקבע כי א נוכח בית משפט כי
אד נקט הטרדה מאיימת ,כהגדרתה בחוק ,רשאי הוא להורות לאותו אד בצו להימנע מלהטריד
את הנפגע בפעולות המפורטת בחוק ,כול או מקצת :לאיי עליו ,לבלוש אחריו או ליצור עמו
קשר באמצעי כלשהו )להל  צו מניעת הטרדה מאיימת( .עוד נקבע כי א נוכח בית המשפט כי
ההטרדה המאיימת בוצעה בנסיבות שבה יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של אד אחר
רשאי הוא להורות בצו לאותו אד ג להימנע מלהימצא במרחק מסוי ממקו הימצאו של הנפגע
או לשאת נשק.

פעולות הביקורת
בחודשי נובמבר  2011עד אפריל  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעילות של רשויות
מקומיות למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה .11הביקורת נעשתה בשבע רשויות מקומיות
)עיריות אופקי ,אור יהודה ,אשקלו ,טייבה ,מודיעי עילית ונתיבות והמועצה המקומית
ג'לג'וליה( .בדיקות השלמה נקודתיות בנושאי מסוימי שנוגעי לתחו האלימות בי בני זוג
נעשו בשלוש עיריות )בת י ,ראשו לציו ורמלה( .כמו כ נעשו בדיקות השלמה במשרד הרווחה,
__________________

11

אשר לדוח הראשו של משרד מבקר המדינה בנושא זה ,ראו מבקר המדינה,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,
עמ' .771
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במשטרת ישראל ,במשרד לקליטת עלייה ,במשרד החינו ,-במשרד המשפטי וברשות לקידו
מעמד האישה שבמשרד ראש הממשלה.
הביקורת התמקדה בפעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בסוגיית
האלימות .לא נבדקה פעילות תחנות המשטרה בתחו זה ,לרבות פעילותה בעניי אכיפת צווי
הגנה ,12ולא נבדק אופ התפקוד של המקלטי לנשי מוכות.

מניעת אלימות בי בני זוג
הוועדה הבימשרדית לטיפול בבעיית האלימות במשפחה
 .1התמודדות ע תופעה חברתית קשה כאלימות בי בני זוג מחייבת פעילות במישור הממלכתי
ובמישור המקומי כדי ליצור כלי להתמודדות ע התופעה .לצור -כ -החליטה הממשלה בפברואר
 1998כאמור כי תוק ועדה בימשרדית שתפעל כ"צוות בכיר קבוע לתיאו ולשיפור מתמיד של
המדיניות נהלי עבודה ,שיתו' הפעולה והצלבת מידע בי כל הגורמי המופקדי על הסיוע
למעורבי באלימות במשפחה  לרבות ביסוס הסדרי מיוחדי לחיזוק האיתור והדיווח על אלימות
במשפחה ולצמצו סיכוני הנובעי מאחזקת נשק צבאי או אזרחי".
בעקבות החלטת הממשלה נכללה בתע"ס הוראה שפירטה את תפקידי הוועדה הבימשרדית ואת
אופ תפקודה .בהוראה זו נקבע כי הוועדה תתווה דרכי פעולה בי משרדי ממשלה וארגוני שוני
ותקבע א לאשר תכניות התערבות שונות .מנכ"ל משרד הרווחה יהיה יו"ר הוועדה ,וחבריה יהיו
נציגי משרדי שוני 13וארגוני וולונטריי.
מהסברי מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה באג' לשירותי אישיי וחברתיי במשרד
הרווחה )להל  מנהלת השרות לרווחת הפרט והמשפחה( למשרד מבקר המדינה עולה כי בשני
האחרונות הוועדה הבימשרדית אינה פועלת בתחומי האמורי ,14וחבריה מתכנסי בראשות
מנהלת השירות כ"פורו לבדיקת מקרי רצח נשי בידי בני זוג" ,לאחר כל מקרה של רצח אישה
בידי ב זוגה )ראו להל(.
ÛÂ‚ Ï˘ Â˙ÂÈÂÈÁ ‰¯ÎÂ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡ Ú·Â˜Â Ì‰ÈÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ‰ÂÂ˙Ó˘ ÏÏÎ˙Ó
˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰ÊÎ ÛÂ‚ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰·Â ,˙ÂÂ˘ ˙Â·¯Ú˙‰ ÈÎ¯„ ¯˘‡Ï
‰Ú·˜ ÔÎ ÏÚ .‚ÂÊ‰ È·· ÏÂÙÈËÏÂ ÌÈÚ‚Ù‰ ÏÚ ‰‚‰Ï ,‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .¯ÂÓ‡Î ,ÚÂ·˜ ¯ÈÎ· ˙ÂÂˆÎ ÏÚÙ˙ ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰
ÛÂ‚ ˙ÚÈ·˜Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÔÈÙÂÏÁÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï
‡.Ò"Ú˙·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÈ˘ ¯Á

__________________
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13
14

ממצאי בנושא "אכיפת צווי הגנה" ראו מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .418(405
מדובר במשרדי אלה :המשרד לביטחו הפני ,לרבות שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל; משרד
ראש הממשלה; הרשות לקידו מעמד האישה; משרד החינו ;/המוסד לביטוח לאומי; משרד
הבריאות; המשרד לקליטת העלייה; משרד המשפטי; משרד הבינוי והשיכו.
אשר לפע הראשונה שמשרד מבקר המדינה ציי זאת ראו מבקר המדינה ,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'
 ;776כמו כ ראו את ממצאי המעקב בנושא :מבקר המדינה ,(2004) ·54 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .717
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 .2דוח הוועדה הבימשרדית בנושא "אלימות נגד נשי במשפחה" 15הוגש לממשלה בנובמבר
) 1998להל  דוח הוועדה הבימשרדית( ונכללו בו המלצות להתמודדות ע אלימות זו במישור
הממלכתי ובמישור המקומי.
ע קבלת דוח הוועדה הבימשרדית קיימה הממשלה דיו בדוח והחליטה 16לאמצו .הממשלה
קבעה "כי נושא הטיפול באלימות במשפחה יהיה בסדר עדיפות גבוה של המשרדי" .היישו יהיה
הדרגתי ויאר -שלוש שני .בשלב הראשו אישרה הממשלה ביצוע מידי של פרויקטי שפורטו
בהחלטתה וקבעה את אופ מימונ.
המלצות הוועדה הבימשרדית יועדו למשרדי ממשלה שוני ,וה עסקו בעיקר בפיתוח כלי
לשיתו' פעולה בימשרדי ובזרימת מידע ביניה ,בהקניית ידע מקצועי בנושא ובהכשרת בעלי
מקצוע שיעסקו בפעילות מניעתית ובטיפול בנפגעי.
 .3הוועדה הבימשרדית קבלה בדוח שלה על חוסר נתוני מסודרי על היק' שיעור נפגעי
האלימות במשפחה ועל מאפייניה ,כגו סוגי אלימות ,אזורי בעייתיי ואוכלוסיות ומגזרי
ייעודיי .הוועדה מצאה כי עקב חוסר הנתוני קשה לקבוע סדר עדיפויות מדויק מבחינת חלוקת
המשאבי וכ קשה לגבש הערכות דיפרנציאליות מבחינת פיתוח שירותי.
הסקר האחרו שנועד להשלי את הנתוני החסרי בוצע ,כאמור ,בשנת   1999כ 12שני לפני
מועד סיו הביקורת .מאגר מידע במשרד הרווחה על פניות למחלקות לשירותי חברתיי ברשויות
המקומיות היה יכול לספק דר -קבע נתוני עדכניי ולאפשר קביעה עדכנית של מדיניות הגנה
וטיפול בתחו זה .הוועדה הבימשרדית א' קבעה בהמלצותיה כי לכל משרד צרי -להיות מאגר
מידע ממוחשב.
מהסברי מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה למשרד מבקר המדינה ,מנובמבר  ,2011עולה כי
לא היו ברשות משרד הרווחה "מערכות מידע ממוחשבות לניהול הפניות והנתוני" .כמו כ לא היה
"פילוח של סוגי ומאפייני הפניות :סוגי אלימות וכדומה" .הנתוני שהומצאו למשרד מבקר המדינה
נאספו באופ ידני מ 83מבי  86המרכזי למניעת אלימות שפעלו במועד זה )נובמבר ,(2011
ולפיה התקבלו ,כאמור 12,500 ,פניות בשנת .2010
- ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ 2010-Â 2008 ,2006 ÌÈ˘· ¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ
·ÈÂ˙ ˙‡ Â˙Â˘¯Ï Â„ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ Û‡ ÈÎ - ÌÈ¯Á‡ ÏÂÙÈË ÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘Ï Ú‚Â
Â˙„Â·Ú ÔÂÎ˙Ï Ì˙Â‡ ÏˆÈ ‡ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ „·ÈÚ ‡Ï ‡Â‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÏÙÂËÓ‰
¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .17‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜˜Ê· ÏÂÙÈË‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ
ÏÚ ‰‚‰‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ÌÈÂ˙ Á˙Ï ¯˘Ù‡È˘ ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ï
˙Â˜˜Ê ÈÓÂÁ˙· ÔÎÂ ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ˘¯„‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ó ÌÈÚ‚Ù
‡.ÌÈ¯Á

__________________

15
16
17

ראו הערה .8
החלטת ממשלה  5006מ(.24.5.99
בנושא "טיפול רשויות מקומיות בנערות במצוקה" ,ראו מבקר המדינהÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,
 ,ÈÓÂ˜Ó‰חלק א' ) ,(2006עמ'  ;91בנושא "טיפול באוכלוסיות נזקקי מקרב יוצאי אתיופיה" ,ראו
מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'  ;1456בנושא "מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי
והאלכוהול" ,ראו מבקר המדינה ,(2010) 2009 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ' .71
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חינו בני נוער
הנחת היסוד של הוועדה הבימשרדית הייתה כי "על מנת להתערב בצורה יעילה ולספק את מגוו
השירותי הנדרשי יש לשלב בי ההתערבות החוקית )משפטית( ,ההתערבות השיקומית/טיפולית,
ההתערבות המשטרתית )אכיפתית( ,ההתערבות ההגנתית/תכליתית וההתערבות החינוכית
)מניעתית(".
הוועדה הבימשרדית ראתה בחינו  ,בהסברה ובשינוי עמדות את שיטת ההתערבות היעילה ביותר.
הוועדה קבעה כי המניעה צריכה להיעשות במסגרות חינוכיות בשלבי מוקדמי ומאוחרי,
באמצעות פרסו והסברה ,באמצעות הרתעה ,באמצעות חינו ומת כלי להורות טובה ,באמצעות
חינו מבוגרי ,ובאמצעות הגברת מודעות לחומרת התופעה ,למאפייניה ולתוצאותיה.
משרד החינו ומשרד הרווחה פיתחו תכנית חינוכית להקניית כישורי חיי למתבגרי בתחו
הזוגיות  "חברות וזוגיות ללא אלימות"  שכונתה "חז"ק" )חברות ,זוגיות ,קשר( .התכנית מיועדת
לתלמידי החטיבה העליונה ועוסקת בזוגיות ובקשר בי בני זוג מהנורמטיבי עד לפתולוגי .מטרות
התכנית ה לקד יחס של כבוד הדדי בי בני זוג ,לפתח דפוסי תקשורת בוני ,לפתח מודעות
לתופעת האלימות במשפחה ובזוגיות ,למנוע מצבי אלימות במסגרת החברה ובתו המשפחה,
לטפח ערכי ונורמות של שוויו והדדיות בי המיני.18
בתע"ס נקבע כי התכנית כוללת  11מפגשי )כל מפגש אורכו שעתיי( ,והיא תילמד בכיתות ייא
בבתי ספר תיכוניי באמצעות עובדי סוציאליי )להל  עו"ס( ,וכ באמצעות מרכזי נושא אלימות
במשפחה ,המחלקות לשירותי חברתיי ,יועצי חינוכיי ומחנכי.
מהסברי מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה עולה כי בשנת הלימודי התשע"א )ספטמבר
  2010יוני  (2011תוקצבו  18מבי  86מרכזי למניעת אלימות שפעלו באותה עת ,לש הפעלת
התכנית בבתי ספר .עוד הסבירה כי "לא קיימת תכנית הכשרה למפעילי התוכנית" ,וכי אי בידי
משרדה מידע בדבר מספר הכיתות שבה הופעלה התכנית.
מנהלת האג' לשירות פסיכולוגי ייעוצי במשרד החינו הבהירה למשרד מבקר המדינה כי אמנ
החוברת של תכנית חז"ק הופצה ,אול לא הוכשרו יועצי חינוכיי ומורי ללמד את התכנית; וכי
אי בידה מידע בדבר מספר הכיתות שבה נלמדה התכנית .עוד הבהירה מנהלת האג' כי עד לאפריל
) 2012מועד סיו הביקורת( עדיי לא הושלמה הכנת תכנית חז"ק המותאמת למגזר הממלכתידתי
ולמגזר הערבי .עוד ציינה מנהלת האג' כי משרד החינו ג לא הכי תכנית חז"ק מותאמת
למוסדות החינו של המגזר החרדי.
משרד החינו ציי בתשובתו ממאי  ,2012כי מאז שנת  2007מתקיימת הכשרת חובה של יועצות
חינוכיות בשלוש השני הראשונות לקבלת והיועצות מדריכות את המחנכי להעברת התכנית.
משרד הרווחה ציי בתשובתו ממאי  ,2012כי העובדי הסוציאליי מיועדי להכשיר את צוות בתי
הספר בנוגע לנושאי הקרובי לתחו מומחיות )אלימות בי זוגית( ,ועל כ לא נמצא כי ה
זקוקי להכשרה ייחודית בתכנית .אשר להתאמת התכניות לאוכלוסיות שונות הודיע משרד הרווחה
כי עד לסו' שנת  2012תותא תכנית חז"ק לחברה הערבית ולזר הממלכתידתי.
במודיעי עילית כל מוסדות החינו ה של רשתות חינו חרדיות שאינ נכללות במערכת החינו
הממלכתי .מאחר שמשרד החינו לא הכי תכנית חז"ק המיועדת למגזר חינוכי זה ,לא נית היה
ללמד תכנית כזאת בבתי הספר במודיעי עילית.
המרכזי למניעת אלימות ברשויות המקומיות שנבדקו לא היו בי המרכזי שתוקצבו להפעלת
תכנית חז"ק; בשבע הרשויות המקומיות שנבדקו לא נלמדה תכנית חז"ק .מבדיקה בשתיי
__________________
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מלכה גניחובסקי ואח') ˙ÂÓÈÏ‡ ‡ÏÏ ˙ÂÈ‚ÂÊÂ ˙Â¯·Á ,התש"ע(.
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מהרשויות המקומיות שקיבלו תקציב להפעלת תכנית חז"ק )עיריות בת י וראשו לציו( הועלו
הממצאי שלהל:
 .1בשתי העיריות האמורות נלמדה התכנית ,בשנת הלימודי התשע"א ,רק בחלק קט מבתי
הספר שהיו אמורי להשתת' בה :בבת י ובראשו לציו השתתפו בתכנית  2ו 7מ 15ומ13
החטיבות העליונות שבערי אלה ,בהתאמה.
 .2בשתי העיריות האמורות עו"ס מטע המרכזי למניעת אלימות ומחנכי הכיתות שהעבירו את
התכנית לתלמידי לא השתתפו בשו השתלמות שתכשיר אות לכ .
˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ÂËÈÏÁ‰˘Ó ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÂ˘‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È¯Ê‚ÓÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ¯ÚÂ È· ·¯˜· ‰¯·Ò‰
˙ÏÚÙ‰Ï ÍÂÈÁ È„·ÂÚÂ - ‰‡¯Â‰Ï Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï ÏÏÎ˘ ÌÈ„·ÂÚ - Ò"ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ‚Â‡„ÏÂ
.‰ÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ‰˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ·‡˘ÓÏ ‚Â‡„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÈÎ˙‰
ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙÂ ˙ÂÎ¯Ú‰ ‡ÏÏ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ È„È· ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰
·˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰˙ÂÏÈÚÈ
.Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· Ì˘ÂÈ˙ ‡È‰ „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,˙ÈÎ˙‰

הסברה לכלל האוכלוסייה
 .1הוועדה הבימשרדית המליצה בדוח האמור לפעול באמצעות פרסו והסברה לכלל
האוכלוסייה בנושא אלימות בי בני זוג .בהתא לכ נקבע בתע"ס כי המרכזי למניעת אלימות
שברשויות המקומיות ייזמו הפעלת תכניות ופעולות הסברה אזורית במישור המקומי או המחוזי או
בשני המישורי בד בבד תו הסתייעות בכל גורמי המחלקות לשירותי חברתיי אשר יתאמו
בקהילה פעולות הסברה ופעולות להגברת המודעות לנושא :קיו הרצאות ,חוגי הורי וסדנאות
לכלל האוכלוסייה; הסברה והנחיה לשוטרי בתחנות המשטרה; הסברה והנחיה לאנשי מקצוע
המעורבי בתופעה :שופטי ,מורי ,יועצי חינוכיי ,אחיות ,רופאי ועוד .משרד הרווחה רואה
ג בעבודה קהילתית אמצעי להסברה ולחינו למניעת אלימות בי בני זוג.
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰Â ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˘·„˜ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ ·¯˜·Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ ·¯˜· ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï Â
·˙‰„Â·Ú ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê ‡˘Â· ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‚ ˙Â˜ÏÁÓ‰ .ÌÈÈÎÂÈÁ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÂÓ ÔÂ‚Î ,‰ÚÙÂ
˜.19˙È˙ÏÈ‰
‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜-È‡ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡· ˘˜·˙Ó‰ ˜·‡Ó· Ú‚ÂÙ ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï
.‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˘Â·È‚Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ
עיריית מודיעי עילית בתשובתה ממאי  2012הסבירה" :מאחר ומדובר באוכלוסייה חרדית ,קיי
קושי מובנה בקיו פעילויות ויישו תכניות הסברה המותאמות לציבור הרחב .עד כה ,כמעט ולא
פותחו תכניות ייחודיות להסברה באופ רגיש תרבות לקהילה החרדית ע"י משרד הרווחה" .העירייה
__________________
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למעט פעילות הסברה מוגבלת ביו המאבק הבי(לאומי באלימות נגד נשי שקיימו עיריות אור יהודה
ואשקלו.
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דוח על הביקורת בשלטו המקומי

יזמה "קבוצות הדרכה לבלניות במקווה וסומכות משפחתיות 20ההדרכה אשר מועברת ע"י עובדת
סוציאלית בתהלי ההכשרה לטיפול זוגי .בתוכנית ההכשרה העלו תכני הנוגעי לאיתור סימני
לאלימות במשפחה והוקנו כלי כיצד להפנות את הנפגעות לטיפול מקצועי".
ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÔÎÂ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Â·¯˙ ˙Â˘È‚¯ ‰¯·Ò‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï ‚‡„ÈÂ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï
˙ÂÈÏ· ÍÈ¯„‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï
ÈÓ¯Â‚ ÏÚ Ú„ÈÓ Ô˙Ó·Â ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÓÈÒ ÈÂ‰ÈÊ· ˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó ˙ÂÎÓÂÒÂ
.ÂÊ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÂÚ‚Ù· ÏÂÙÈËÂ ‰‚‰
 .2בסעי'  4לחוק הרשות לקידו מעמד האשה ,התשנ"ח ,1998נקבעו תחומי פעולותיה של
הרשות ובה קידו ועידוד של המדיניות בנושא הפעילות למניעת אלימות נגד נשי .במסגרת
פעולותיה בנושא זה הפיקה הרשות מידעו  "לא' אחד אי זכות לפגוע ב "  הכולל מידע מקי'
על זכויות האישה והאפשרויות השונות לעזרה שעומדות לרשותה ,ובה מספרי הטלפו של כל
המרכזי למניעת אלימות במשפחה .המידעו הודפס בעברית ובערבית ,והופ /בקרב רשויות
מקומיות ,מרפאות לבריאות המשפחה וגורמי אחרי.
ÌÈÂ˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ .2011 ˙˘· ˙È·¯Ú·Â 2009 ˙˘· ˙È¯·Ú· ‰Â¯Á‡Ï ÒÙ„Â‰ ÔÂÚ„ÈÓ‰
˘˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ 86-Ó 68 ÏÚ ÌÈÂ˙ ˜¯ Â· ÂÏÏÎ ÔÎÏÂ ÂÎ„ÂÚ ‡Ï ÔÂÚ„ÈÓ· ÂÏÏÎ
‡.˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ· ÂÏÚÙ˘ ˙ÂÓÈÏ
Ú„ÈÓ‰ ÔÂÎ„ÚÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰˘È‡‰ „ÓÚÓ ÌÂ„È˜Ï ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·.˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï Â˙ˆÙ‰ÏÂ ÔÂÚ„ÈÓ
 .3בחוק למניעת אלימות ובתקנות שהותקנו מכוחו ,כאמור לעיל ,נדרשו בעלי מקצועות שוני,
בה עו"ס ,להודיע למטופל כי באפשרותו לפנות לקבל עזרה מהמשטרה ומגורמי רווחה במקו
מגוריו .בתקנות א' חויבו בעלי המקצועות לתעד את פעולות ההודעה למטופל בנוסח שנקבע בה.
¯ÒÁ ÍÎ ·˜ÚÂ ,ÂÁÂÎÓ Â˜˙Â‰˘ ˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ·¯ ÌÈÓ‚Ù Â‡ˆÓ
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,ÏÏÎ Â‰ÂÏ·È˜ ‡Ï Ô˜ÏÁÂ Ô˙‚‰Ï ÈÂÈÁ ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ÌÈ˘Ï
)א( בסעי'  (2)2לתקנות למניעת אלימות במשפחה )יידוע בידי אנשי דת וטועני רבניי(,
התש"ע ,2010נקבע כי איש דת או טוע רבני שחלה עליו החובה להודיע למטופל על אפשרותו
לקבל סיוע ,לפי הוראות סעי' 11א)ב( לחוק למניעת אלימות" ,יית לאד כתובות ומספרי טלפו
של גורמי הטיפול הקרובי למקו מגוריו ,לפי רשימות שיפורסמו באתר האינטרנט של משרד
המשפטי".
ÈÙÏ ‡Ï˘ ,ÂÏÏ‰ ˙ÂÓÈ˘¯‰ ÂÓÒ¯ÂÙ ‡Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ÈÎ ‡ˆÓ
‡ÏÓÏ ÌÈÈ·¯ ÌÈÚÂË Â‡ ˙„ È˘‡ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ .˙Â˜˙· ¯ÂÓ‡‰
.˜ÂÁ· Ì‰ÈÏÚ ‰ÏËÂ‰˘ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ
__________________
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עובדות סמ(/מקצועיות שיועדו לתת הדרכה וסיוע למשפחות נזקקות בהתמודדות בחיי היומיו,
בחינו /הילדי ,בניהול משק בית ובקשרי ע שירותי בקהילה.
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יצוי כי בסעי'  (2)2לכללי למניעת אלימות במשפחה )יידוע בידי עורכי די( ,התשס"ג,2002
נקבע כי עורכי די ייתנו כתובות ומספרי טלפו "לפי רשימות שיעביר משרד המשפטי ללשכת
עורכי הדי מזמ לזמ ושיופצו על ידה" .מהאמור לעיל עולה כי ג עורכי די חסרו את המידע
הנדרש למילוי החובה שהוטלה עליה בתקנות.
משרד המשפטי הודיע באוגוסט   2012לאחר מועד סיו הביקורת  כי "רשימת גורמי הטיפול
לפי תקנות למניעת אלימות במשפחה )ידוע בידי אנשי דת וטועני רבניי( התש"ע "2012פורסמה
בראשית אוגוסט באתר האינטרנט של המשרד ,וכי היא הובאה ג לידיעת מנכ"ל לשכת עורכי הדי
בישראל.
)ב( בתע"ס נקבע כי על העו"ס שקיבל את קורב האלימות לפגישה הראשונה ,לאחר האבחו
הראשוני לידע אותו בדבר הגורמי המטפלי והמעני הטיפולי בקהילה ,כולל הצגת האפשרות
בדבר הגשת תלונה במשטרה )עפ"י הצור והמצב( .כמו כ ,תועבר לקורב האלימות חוברת מידע
בדבר השירותי בתחו האלימות במשפחה )חוברת שהופקה והופצה על ידי משרד הרווחה(.
העו"ס ימלא טופס יידוע מטופל על האפשרויות הסיוע שבנספח.
)Ú·˘· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó·Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· Ò"ÂÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ (1
ÂÏÚÙ Ì‰ „ˆÈÎ ¯Á‡ ÍÓÒÓ· Â‡ Ú·˜˘ ÒÙÂË· Â„ÚÈ˙ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
.Ò"Ú˙·Â ˙Â˜˙· ˘¯„ ¯·„‰˘ Û‡ ,ÚÂÈÒ Ï·˜Ï Ì˙Â¯˘Ù‡·˘ ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÈÚ‚ÙÏ ÚÈ„Â‰Ï
ÌÈ‡È·ÓÂ ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î Ò"ÂÚ‰ ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰
.˘¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÙ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ
)Â‡ ˙ÂÚ„ÂÓ· ÂÓÒ¯Ù ‡Ï ,˙Â·È˙Â ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ ËÚÓÏ ,Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ (2
·‡˙¯˙‡ ‡Ï Û‡Â ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÌÂÁ˙· ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ È
„¯.˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ ÌÚ ÈÂÙÏË‰ ¯˘˜‰ ÈÎ
˙‡ Ô‰È·˘Â˙ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰· ÏÂÙÈË‰Â ˙È‚ÂÊ-ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù ÏÚ ‰‚‰‰ ÔÈÈÚÏ Ì˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰
‰‚‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì‰˘ ÌÈÚ‚ÙÏ ÚÈ„Â‰Ï ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· Ò"ÂÚÏ ˙Â¯Â‰ÏÂ
.Ò"Ú˙·Â ˙Â˜˙· ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· ˙‡Ê „Ú˙ÏÂ ÏÂÙÈËÏÂ
) (3חוברת המידע האחרונה שהפיק משרד הרווחה בנושא האלימות בי בני זוג פורסמה בשנת
 2007ויועדה לדוברי עברית בלבד; חוברות מידע בערבית וברוסית הופקו לאחרונה בשנת ,2002
ומאז הופקו החוברות לא עודכ כלל המידע בה .רק בשנת  2011החל המשרד בעדכו חוברת
המידע; ובמועד סיו הביקורת )אפריל  (2012עדיי לא הוכנה חוברת חדשה.
˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÛÂ‚Î ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ï˘ ˙ÂÓÈÏ‡Ó ˙ÂÏ·ÂÒ‰ ÌÈ˘Ï „ÚÂÈÓ‰ ,‰Ê ÈÂÈÁ Ú„ÈÓ Ú·˜ Í¯„ ÔÎ„ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰ÁÙ˘Ó
·¯È˙Â‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï ,ÔÎ ÂÓÎ .2007 ˙˘· ‰Â¯Á‡Ï ÔÎ„ÂÚ˘ ÔÂÚ„ÈÓ Ô‰Ï ‚Èˆ‰Ï ‡ÏÂ ,Ô‚ÂÊ Ô
˘.ÔÎ„ÂÚÓ ‡Ï ÏÏÎ Ú„ÈÓ ÌÚ Ô‰ÈÙ· ‰¯Â‚˘ ‰È‡ ˙È¯·Ú‰˘ ÌÈ
˜˙ÂÈÏÎ¯‡È¯ËÙ ÌÈ¯‚‰Ó ˙ÂÏÈ‰
חוקרי מצאו במדינות שונות מאפייני דומי של תרבות פטריארכלית מסורתית המדגישה מדרג
חברתי ,ציוות תפקידי מגדר ויחסי מגדר .הכאת האישה נתפסת ,במקרי רבי ,כזכות יתר של הגבר
שנועדה לאפשר לו לחנ את אשתו .הגירה מסביבה חברתית פטריארכלית לחברה שבה הנורמות
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החברתיות שונות עלולה להגדיל את הסיכו לאלימות כלפי האישה ,בי היתר משו שניסיונות
לאכו' נורמות אלה עלולי להיתפס כקריאת תיגר על האידאולוגיה המגדריתמסורתית לגבי
תפקידי גבריי ונשיי.21
עוד מצאו החוקרי כי לנשי מהגרות שסובלות מאלימות מצד ב הזוג יש מחסומי רבי שבגינ
ה נרתעות מלדווח לרשויות המדינה על אלימות זו ולעתי א' נמנעות מכ כליל .המחסו העיקרי
הוא התרבותי  האלימות נתפסת כאירוע פרטי שמקומו בתו המשפחה או הקהילה .נשי מהגרות
אינ מקבלות את המידע הנדרש על שירותי עזרה ,ומשו שה מתקשות לדבר בעברית ואי די
מטפלי המדברי בשפת ה סובלות ג מקושי לתקשר ע נותני השירותי ,א' שתקשורת כזאת
חיונית במיוחד בתחו שירותי בריאות הנפש .על פי המחקר האמור ,העולי לישראל מקרב העדה
האתיופית וכ העולי מקרב המדינות האסיאתיות של חבר העמי סובלי מאות מאפייני
וקשיי.
מחקר שביצע משרד הרווחה בשנת  1998בקרב קהילת עולי פטריארכלית לימד כי לפי נורמה
הרווחת בקרב הקהילה אלימות בחיי המשפחה היא אמצעי חינוכי לגיטימי ,וכי חל איסור מוחלט
לדווח לגורמי רשמיי על המתרחש בתו המשפחה .עורכי המחקר קבעו ש"העבודה הפרטנית
והקבוצתית הניתנת לנשי בלבד ...נותנת עזרה ,תמיכה וכלי להתמודדות במשפחה ,אול לעיתי
בלי תוכנית קהילתית התערבות פרטנית לא פותרת את מצב הקונפליקט במשפחה .להפ ההתערבות
22
עלולה לגרו למצוקה עוד יותר קשה. "...
מנתוני המשטרה עולה כי בשנת  2010נפתחו ,כאמור לעיל 20,350 ,תיקי בגי אלימות בי בני זוג;
 18%מה היו תיקי טיפול בזוגות עולי.
בדוח הוועדה הבימשרדית ניתנו המלצות מיוחדות בתחו ההסברה ל"מגזרי מיוחדי"  מגזרי
בעלי דפוסי התנהגות פטריארכליי :לפי המלצות אלה על משרד הרווחה להכי ולהפי /דפי מידע
 בשפות אמהרית ,רוסית ,ערבית ועברית  על זכויות הנשי; יש לקיי מסע הסברה בשפות
האמורות כדי להקנות לאות מגזרי דפוסי התנהגות הולמי; וכ יש להכשיר במחלקות לשירותי
חברתיי בעלי מקצוע שיש לה רקע וידע מתאימי לעבודה ע מגזרי מיוחדי ולייעו /והדרכה
פרטניי לאוכלוסייה המקומית.
נמצאו פגמי ביישו המלצות אלה:
,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ˘ ‰Ê ÂÎ„ÂÚ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÔÈÎ‰˘ ,˙ÂÂ˘ ˙ÂÙ˘· ,Ú„ÈÓ ÈÙ„ .1
.ÂˆÙÂ‰ ‡Ï Ì‰Â
 .2משרד הרווחה והמשרד לקליטת העלייה פיתחו בשנת  2004תכנית "גשרי" לפעילות
קהילתית למניעת אלימות במשפחה ולטיפול פרטני או קבוצתי לנשי ולגברי שנמצאי במעגל
האלימות במשפחת ,בקרב עולי מאתיופיה ומארצות חבר העמי .מודל התכנית מבוסס על
פיתוח דרכי התערבות רגישת תרבות ,ומבצעי התכנית ה בעלי יכולת תרבותית .23התכנית מופעלת
__________________

21
22
23

ארנו אדלשטיי) .ÌÈÈ¯ÈÙÓ‡Â ÌÈÈË¯Â‡È˙ ÌÈË·È‰ Ï‡¯˘È· ‚ÂÊ ˙Â· Áˆ¯ ,התשע"א( ,עמ' ,132(129
.169
רנטה גורבטוב ,(1999) ˙È¯ÎÂ·‰ ‰„Ú‰ ·¯˜· ÌÈÎ¯ˆ ¯˜Ò ,עמ' .10 ,8
"רגישות תרבותית" מוגדרת כמודעות לכ /שהבדלי תרבותיי עשויי להשפיע על האבחנה של
הנזקקות ועל הטיפול בה.
"יכולת תרבותית" מוגדרת כהתמצאות בתרבות ספציפית לש פיתוח ידע וטכניקות המותאמי לה,
בתו /הקשר חברתי מסוי .שרה כה ,איילת מאיר˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙ÈÈÚ· ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ˙ - ÌÈ¯˘‚ ,
· ,(2004) ÌÈÏÂÚ ·¯˜· ‰ÁÙ˘Óעמ' .2

פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה

35

ב 33יישובי על ידי  22עו"ס דוברי אמהרית ו 19עו"ס דוברי רוסית במסגרת המרכזי למניעת
אלימות שמופעלי ביישובי אלה.
בעיריות אור יהודה ,אופקי ,אשקלו ונתיבות מתגוררי עולי רבי מאתיופיה וממדינות חבר
העמי .שתיי מה  אור יהודה ואשקלו  היו בי היישובי שבה מופעלת התכנית:
עיריית אור יהודה
באור יהודה מתגוררי כ 15,000תושבי שעלו מבוכרה וכ 1,000תושבי שעלו מאתיופיה,
שמהווי כמחצית מאוכלוסיית העיר ,והעירייה הפעילה במש תקופה מסוימת תכניות קהילתיות
לבני שתי האוכלוסיות.
˜‰¯ÎÂ·Ó ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÏÈ‰
 .1באור יהודה עובדות שתי עו"ס במשרות חלקיות )כרבע משרה כל אחת( שיועדו לעבודה
בקרב בני קהילת העולי מבוכרה :האחת יועדה לטיפול פרטני בבני זוג במסגרת המרכז למניעת
אלימות ,והשנייה  לפעילות קהילתית בקרב בני קהילה זו.
מהסברי העו"ס העוסקת בפעילות קהילתית בקרב העולי מבוכרה עולה כי תושבי העיר העולי
מבוכרה עלו ארצה בשני גלי עלייה  הראשו בשנות השבעי של המאה העשרי ,והשני בשנות
התשעי של המאה העשרי .הבוגרי שעלו בגל העלייה הראשו אינ דוברי עברית רהוטה;
העולי הבוגרי בגל העלייה השני  העברית אינה שגורה בפיה.
מת טיפול פסיכוסוציאלי נאות רגיש תרבות תלוי ברכישת יכולת תרבותית ולא נית להעניקו בלא
לדעת את שפת המטופלי  בוכרית או לפחות רוסית.
ÏÚ .˙ÈÒÂ¯ Â‡ ˙È¯ÎÂ· ˙¯·Â„ ‰È‡ ÂÊ ‰ÏÈ‰˜ ·¯˜· ‚ÂÊ È·· ÈË¯Ù ÏÂÙÈËÏ ‰„ÚÂÈ˘ Ò"ÂÚ‰
·¯˜Ó ˙Â‚ÂÊÏ ˙Â‡ ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ÌÈ‡˙‰ ˙¯ÈˆÈÏ ‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.˙È¯ÎÂ·‰ ‰ÏÈ‰˜‰
 .2בשנת  2005איתרה העירייה  25פעילי ופעילות ,מתנדבי מקרב קהילת עולי בוכרה ,ודאגה
להכשרת כ"קבוצת מנהיגות קהילתית" .בשנת  2008נשלחו חברי הקבוצה לסדנת הכשרה במימו
המשרד לקליטת העלייה והג'וינט ,ל"פעילות קהילתית של מניעה והסברה בנושא זוגיות ואלימות
במשפחה" ,וכ לסדנת הכשרה להתערבות ראשונית במסגרת הטיפול במשפחה במשבר .הפעילי
נתנו ייעו ,/מידע וגישור בענייני משפחה במסגרת "המרכז למשפחה הבוכרית".
בינואר  2008הקימה המחלקה לשירותי חברתיי בשיתו' עמותת יוצאי בוכרה "מרכז למשפחה
הבוכרית" )"מסלחת חונה"( שמטרתו ,בי היתר ,לפעול לגישור בי בני זוג ולהגדלת מספר הפוני
למרכז למניעת אלימות לצור טיפול בסכסוכי בי בני זוג .במסגרת זו העירייה ארגנה כמה
פעולות חינו והסברה קהילתית לחברי קהילת יוצאי בוכרה .פעילות המרכז למשפחה הבוכרית
קטנה בהדרגה עד לסגירתו בשנת .2010
נמצא כי משנת  2010ה"מרכז למשפחה הבוכרית" וקבוצת הפעילי הפסיקו לפעול ,והעירייה לא
דאגה להמש פעילות קהילתית .לפיכ זה כשנתיי אי העירייה מקיימת פעילות הסברתית לקהילה
הבוכרית ולמעט הצגה של התיאטרו הקהילתי בתחו האלימות במשפחה ,שיועדה לחברי קהילת
יוצאי בוכרה והוצגה שלוש פעמי לפני קהל מבני הקהילה ,לא מתקיימת פעילות הסברה וחינו
בקרב בני קהילה זו.
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עיריית אור יהודה הסבירה בתשובתה מפברואר  2012כי פעילות חברי הקבוצה נפסקה בגלל "קושי
להביא את הזוגות מהקהילה לתהלי גישור בתו המרכז מחשש לסטיגמה ודעות קדומות".
˜‰ÈÙÂÈ˙‡Ó ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÏÈ‰
 .1אחד העו"ס שבמרכז למניעת אלימות במשפחה באור יהודה הוא ב העדה האתיופית ומטפל
בנפגעי אלימות בי בני זוג יוצאי אתיופיה .במועד הביקורת היו בטיפולו תשעה מטופלי באופ
פרטני ושתי קבוצות בטיפול קבוצתי  האחת לגברי והשנייה לנשי.
משרד הרווחה קבע בתע"ס כי טיפול פרטני לנשי  קרבנות האלימות  נועד להג על האישה,
לסייע לה במיצוי זכויותיה וביציאה ממעגל האלימות ולתת תמיכה לרגשותיה כאישה מוכה
ולמנגנוני ההגנה שלה .התהלי הטיפולי כולל תהלי העצמה המאפשר לה לבחור ולתכנ את
המש חייה.
- ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈ - ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÔÈ· ÂÏÏÎ Ô‰ÈÏÚ·˘ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÂÚ‚Ù Ú·˘ ÈÎ ‡ˆÓ
.Ô·ˆÓ ˙ÈÁ·Ï ÛÈˆ¯ ¯˘˜ ¯Ó˘ ‡Ï Û‡ Ô‰Ó ˘˘ ÌÚ .ÈË¯Ù ÏÂÙÈË ÂÏ·È˜ ‡Ï
‡Ï ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÂÚ‚Ù ÌÈ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Ô‰Ï ÌÈ˘Â¯„ ‰Î˘ ‰ÎÈÓ˙‰Â ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÂÏ·È
.‰Ï‡ ÌÈ˘Ï ˙Â‡ ÈË¯Ù
 .2באמצע שנת  2007קיי משרד הרווחה באור יהודה סדנה להכשרת נכבדי הקהילה האתיופית
וזקני הקהילה  "שמגלו  "/לתפקד כפעילי במסגרת גישור ופתרו סכסוכי בי בני זוג מקהילה
זו .שבעה מ 15הנכבדי שהשתתפו בסדנה נבחרו לפעול במסגרת המרכז למניעת אלימות .העו"ס
נעזר בטיפולו בשמגלו ,/וה דאגו ,במידת האפשר ,לקביעת הסכמי בי בני זוג שימנעו אלימות
במשפחה .המרכז קבע נוהל עבודה לשמגלו /ולפיו פעילות תתקיי אחת לשבוע במבנה המרכז
למניעת אלימות .זוגות המוכני להתערבות השמגלו /בעניינ יקבלו מהעו"ס הפניה אליה ,ואלו
ידווחו לעו"ס על אופ הטיפול ועל הסכמות שהושגו בי בני הזוג .עוד נקבע בנוהל כי השמגלו/
מנועי מלהתערב בסכסו בי בני זוג במקרי שבה נדרשה מעורבות המשטרה או בית המשפט
במניעת האלימות .בשני  2010ו 2011טיפלו השמגלו /בארבעה ובשני זוגות ,בהתאמה.
ÍÂÈÁ ˙ÂÏÈÚÙ ¯ÈÚ· ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È· ·¯˜· ÌÈÈ˜Ï ‰‚‡„ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
ÊÎ¯ÓÏ ‚ÂÊ È· ˙ÈÈÙ‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï Û‡Â ,‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ‰¯·Ò‰Â
.„·Ï· ÌÈËÚÂÓ ˙Â‚ÂÊ ÏÂÙÈËÏ ÂÚÈ‚‰ ÍÎ ·˜ÚÂ ,˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ
עיריית אור יהודה הסבירה בתשובתה" :נושא פעילות ההסברה הרב שנתיות הינ פונקציה של
משאבי .העירייה בוחנת לתת תעדו' לכ במסגרת המשימות הרבות שעומדות לפתחה .בהעדר
משאבי ייעודיי לנושא לא נית לבצע פרוייקט זה".
˙ÚÙÂ˙· ˜·‡ÓÏ ÈÂÈÁ ÈÚˆÓ‡ Ô‰ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯È·‚˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯Â ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰
.‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
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עיריית אשקלו
באשקלו מתגוררי כ 27,000עולי ממדינות חבר העמי ,בה עולי רבי ממדינות אסיאתיות
וכ 8,000עולי מאתיופיה ,ושיעור כ 30%מאוכלוסיית העיר .במרכז למניעת אלימות פועלות
שתי עו"ס ייעודיות לטיפול פרטני בזוגות משתי אוכלוסיות העולי האמורות.
ÌÈÙÂˆ¯Â ÌÈ¯È„Ò ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ‰¯·Ò‰Â ÍÂÈÁ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰‚‡„ ‡Ï ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ
·˙˙ÂÈÓÚÙ-„Á ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ È˙˘ ËÚÓÏ ,‰Ï‡ ÌÈÏÂÚ ·¯˜· ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÌÂÁ
˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙Â¯ÓÏ ,2011 ˙˘·Â 2010 ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· :‰ÈÙÂÈ˙‡Ó ÌÈÏÂÚÏ
.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÈ‰˜Ï ÂÏ‡Î˘ ‰¯·Ò‰
עיריות אופקי ונתיבות
 .1בתחומי שיפוט של עיריות אופקי ונתיבות התגוררו בשנת  2011אלפי עולי יוצאי ארצות
חבר העמי ,בה עולי מארצות אסיאתיות ומאות עולי מאתיופיה .24שתי העיריות שותפו
בתכנית "גשרי" כמקבלי שירותי מהיחידה האזורית למניעת אלימות בבאר שבע .מתשובת משרד
הרווחה עולה כי הוא החליט להפסיק את הפעלת התכנית בנתיבות "בשל קשיי הפעלה".
ÌÂÁ˙· ‰¯·Ò‰Â ÍÂÈÁ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÏÂÚ‰ ·¯˜· ÌÈÈ˜Ï Â‚‡„ ‡Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ È˙˘ ÈÎ ‡ˆÓ
.‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰
המשרד לקליטת העלייה הציג בתשובתו ממאי  2012מסע הסברה למניעת אלימות בי בני זוג
שנעשה בקרב עולי מאתיופיה בחודשי יוני אוגוסט  2009באמצעות הטלוויזיה והרדיו בשפה
האמהרית .25בסיומו המלי /הרכז הארצי לעולי אתיופיה שבשירות הרווחה של המשרד לקליטת
העלייה לקיי מסע הסברה נוס' שיעסוק בתקשורת בי זוגית ובמיגור האלימות.
,ÌÈË˜ÈÏÙÂ˜ ÔÂ¯˙ÙÏ ÍÂÈÁ· ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘ÂÈ˘ ÏÎÎ ÈÎ Ú·˜ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ Û˜È‰ ˙ÁÙÂÈ - ‰ÁÙ˘Ó ÈÈÁÏÂ ˙ÈÂÈÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÊÏ ,ÌÈÒÚÎ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï
ÔÈ‡Â ,ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÎÂ¯Î ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ˙Â„ÓÚ ÈÂÈ˘Ï ‰¯·Ò‰Â ÍÂÈÁ .‚ÂÊ
·ÈÂÈ˘‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏ È„Î - ˙‡ÊÎ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ‰˙˘Ú Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· - ˙ÈÓÚÙ-„Á ˙ÂÏÈÚÙ
˙ÂÈ˙˘-·¯ ‰¯·Ò‰Â ÍÂÈÁ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÌÂÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .˘˜Â·Ó‰
„¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· - ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .Ô‰È¯Ú·˘ ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ·Á¯ Û˜È‰·Â
È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ Ì˙ÈÎ˙ ÌÂ˘ÈÈ· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÓ‚Ù ÔÂ˜È˙Ï ‚Â‡„Ï - ‰ÈÈÏÚ‰ ˙ËÈÏ˜Ï
˙ÂÒÁÈÈ˙‰· Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ .ÌÈÚ‚Ù· ˙Â·¯˙ ˘È‚¯ ÏÂÙÈËÏÂ ÌÈÏÂÚ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ‚ÂÊ
˙‡ ÂÁ·È ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È˘˘ ÈÂ‡¯ ,ÌÈÏÂÚ ·¯˜· ÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ï ˙„ÁÂÈÓ
.ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÚ ÌÈ¯¯Â‚˙Ó Ì‰·˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙ÈÎ˙· ÏÂÏÎÏ ˙Â¯˘Ù‡‰

__________________
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באופקי ובנתיבות מתגוררי כ( 8,300וכ( 3,600עולי מארצות חבר העמי; וכ כ( 600וכ(900
עולי מאתיופיה ,כסדר היישובי.
בארגו מסע ההסברה השתתפו המשרד לקליטת העלייה ,משרד הרווחה ,הרשות לקידו מעמד האישה
וגורמי נוספי.
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 .2באוקטובר  2009קיבל המשרד לקליטת העלייה דוח סופי של מחקר על רצח נשי יוצאות
אתיופיה ,26שבוצע עבורו .בדוח נכללו שלוש המלצות עיקריות :הרחבת המחקר הנוגע לעולי
אלה; הסברה לעולי מאתיופיה; הכשרת עובדי סוציאליי ,שוטרי ואנשי מקצוע אחרי
בהשתלמויות שבה ה יתוודעו למאפייני האלימות במשפחה האתיופית וילמדו כיצד להתייחס
לתלונות .לצור כ יש להקי גו' הכשרה שיקיי סדנאות באופ שיטתי.
המשרד לקליטת העלייה הודיע בתשובתו כי באוקטובר   2010שנה לאחר סיו המחקר האמור
ובעקבות מחקר זה  פורס מסמ  27ובו המלצה לקידו "כישורי תרבותיי" בקרב גורמי הטיפול;
תרגומו האופרטיבי של המושג הוצג בפעולות האלה :העסקת עו"ס בני העדה האתיופית במרכזי
למניעת אלימות ,עבודה ייחודית ע גברי בני הקהילה ,שילוב אינדיקטורי ייחודיי בכלי
להערכת מסוכנות ,עבודה ע מנהיגות הקהילה  מסורתית ומודרכת ,תיעוד והפצת ידע ביצועי
לעוסקי בתחו .עוד הודיע המשרד בתשובתו כי בהתא להחלטת המנכ"לי של משרד הרווחה
והמשרד לקליטת העלייה הוקמה במר 2012 /ועדה בימשרדית להתמודדות ע תופעת הרצח
והאלימות כלפי נשי עולות מאתיופיה ,בהשתתפות גורמי מקצועיי מכמה משרדי ממשלה ,והיא
מזמנת לישיבותיה ג מומחי ואנשי אקדמיה.
מתשובת מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה עולה כי בשנת  2005ניתנה
הכשרה לעו"ס שיועדו לטפל בעולי יוצאי אתיופיה או מדינות חבר העמי ,וכי הכשרה נוספת
ניתנה בשנת  2007לעו"ס שטיפלו בעולי מאתיופיה.
Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï ÂÏÏ‰ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÌÚ „Â·ÚÏ ÂÙÂ‰˘ Ò"ÂÚ ÈÎ ÍÎÓ ‰ÏÂÚ
ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰ÈÈÏÚ‰ ˙ËÈÏ˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .Ì„È˜Ù˙Ï
ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈËÏ ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ· ˙¯˘Î‰ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ
.‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰
˙ÂÈËÒÈ·ÈË˜ÏÂ˜ ˙Â¯·Á
בחברות קולקטיבסטיות 28נתפס נושא האלימות כלפי נשי במשפחה כבעיה אישית או משפחתית
יותר מאשר כבעיה חברתית או משפטית .לפיכ יש בחברות קולקטיביסטיות ,רצו עז שאירועי
של אלימות כלפי נשי במשפחה יידונו ויישמרו בתו המשפחה ולא יטופלו באופ מערכתי ועקבי,
כגו באמצעות שיתו' גורמי הרווחה ,הבריאות או המשטרה .נשי מחברות אלו המבקשות עזרה
משירותי רווחה פורמליי עלולות לעתי להיתקל בחוסר הבנה ובחוסר תמיכה בצעד זה מצד
משפחת וקהילת .ה עלולות להיות מואשמות באישמירה על הרמוניה משפחתית ובסיכו שלמות
המשפחה.
__________________
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שלווה וייל,2008-2005 ‰ÈÙÂÈ˙‡ ˙Â‡ˆÂÈ ÌÈ˘ Áˆ¯ :‰È‡ ‡È‰Â ˙Ú˜Â˘ ˘Ó˘‰ ,˙Á¯ÂÊ ˘Ó˘‰ ,
).(2009
שרה כה ,איילה מאיר ,ברה מלדה·¯˜· Ô‚ÂÊ È· È„È· ÌÈ˘ Áˆ¯ ‡˘Â· ˙Â·Â˙Â ˙Â˜ÒÓ ,ÔÂÈ„ ,
.(2010) ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰
חברות המחשיבות מאוד את המשפחה המורחבת ,השבט או הקהילה .בני חברות אלה מאופייני
בתחושה של מחויבות כלפי הקולקטיב; ה נוטי לוותר על צרכי ומטרות אישיי למע צרכי
ומטרות של הקולקטיב ,שה חשי רצו עז לספק .תרבות קולקטיבית מדגישה את חשיבות העצמי
הקולקטיבי והזהות הקולקטיבית ופחות את הזהות האינדיבידואלית.
מוחמד חאג'(יחיא ואלישבע סד" ,נשי מוכות בחברות קולקטיביסטיות :סוגיות בהתערבות
ובהעצמה" , ‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,כר /כז חוברת ) 3ספטמבר  ,(2007עמ' .428(427

פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה
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עובדי סוציאליי שביקשו לטפל במניעת אלימות במשפחות ערביות על פי עקרונות מערביי
שנלמדו באוניברסיטה ובקורסי מתקדמי נוכחו לדעת שלא נית להעתיק עקרונות טיפוליי אלה
בלי להבי את החברה הערבית .חוקרי מבקשי למצוא דר לטפל בדילמות המתעוררות במסגרת
הטיפול ולגשר בי העקרונות המקצועיי ובי מרכיבי תרבותייחברתיי של החברה הערבית.29
ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÙ˘Ó‰Â Ë¯Ù‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰Ó È¯·Ò‰Ó .1
˜˙¯¯Â‚˙Ó Ô‰·˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ÌÈ¯Ú· .È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÏÙËÓ‰ Ò"ÂÚÏ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â
‡‰Á‰‰˘Î ,ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï È„ÂÚÈÈ Ò"ÂÚ ÔÈ‡ Û‡ ˙È„Â‰È ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ „ˆÏ ˙È·¯Ú ‰ÈÈÒÂÏÎÂ
.˙È¯·Ú ˙¯·Â„ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰˘ ‡È‰
)א( גורמי רווחה ובריאות יזמו בינואר  2011הקמת פורו לאזור רמלה לוד ,בתחו האלימות
במשפחה בחברה הערבית )להל  פורו לתחו האלימות בחברה הערבית( .הפורו כולל נציגי
ממשרד הרווחה ,ממחלקות לשירותי חברתיי ומגורמי בריאות מאזור רמלה ולוד .הפורו נועד
לקד שיתו' פעולה בי המערכות לאיתור נשי ערביות נפגעות אלימות מצד ב זוג ולקד את
הטיפול בנושא האלימות בי בני זוג תו מת דגש על רגישות תרבותית.
מפרוטוקול המפגש השני של הפורו שהתקיי בפברואר  2011עולה כי התקיי דיו בסוגיית
היעדר של עו"ס ערביי במרכזי למניעת אלימות ברמלה ובלוד .בדיו דווח כי עקב כ "קיי
חס במענה הול לאוכלוסייה ]של הנפגעות מהמגזר הערבי[".
)ב( על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בסו' שנת  2010מנתה אוכלוסיית העיר רמלה
 66,150תושבי; מה  13,900תושבי ערבי .מנתוני המרכז למניעת אלימות שפועל במסגרת
המחלקה לשירותי חברתיי בעיריית רמלה עולה כי בשנת  2011היו  251פניות בדבר נשי שחוו
אלימות מצד ב זוג 37 ,מה מהמגזר הערבי.
המרכז למניעת אלימות טיפל באותה שנה )באופ אינטנסיבי( ב 90מבי הפונות האמורות ,ובה
 11נשי ערביות.
‰˙Ù 2011 ¯·ÓËÙÒ· .˙È·¯Ú ¯·Â„ Ò"ÂÚ ˜ÒÚÂÓ ‡Ï ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó· ÈÎ ‡ˆÓ
Ô˜˙ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˘‡Ï ‰˘˜È·Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ‰ÏÓ¯· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰Ó
˘.‰˙ÚÈÓÏÂ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰ ·¯˜· ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡· ÏÂÙÈËÏ ‰¯˘Ó ÈˆÁ Û˜È‰· Ò"ÂÚ Ï
·.‰˙Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰˘˜·‰ (2012 ÏÈ¯Ù‡) ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
מהסברי מנהלת המרכז למניעת אלימות ברמלה למשרד מבקר המדינה עולה כי נשי שכלל אינ
יודעות את השפה העברית אמורות לקבל טיפול באמצעות מתורגמ ,א ה מסכימות לכ .

__________________
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אלי בוכבינדר וסוהאד אסעד" ,דילמות אתיות של עובדי סוציאליי המטפלי באלימות נגד נשי
בחברה הערבית" ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,כר /כ ,חוברת  ,(2000) 1עמ'  .69חוקרי מניחי שכ( 25%מ הנשי
הערביות וכ( 90%מהנשי הבדוויות מוכות .ה סבורי שאמצעי הטיפול והענישה המקובלי במדינת
ישראל אינ יעילי במגזרי אלה .א בעל יורחק מביתו ואשתו תשכור דירה ,הדבר יתפרש כחילול
כבוד המשפחה.
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˙È„ÂÁÈÈ ‰¯˘Î‰ ÈÎ „ÓÏÓ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÁÓ‰
˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘‰ ˙ÚÈ„È· È„ ÔÈ‡ ÈÎÂ ,Â˙ÁÏˆ‰Ï ÈÂ˘‡¯ È‡˙ ‡È‰ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÙËÓÏ
¯˘‡Â ÂÊ ‰¯·Á È‚‰Â·Â ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ÌÈ‡È˜· ÌÈ‡˘ Ò"ÂÚ˘ È‡„Â ;ÏÂÙÈË‰ Í¯ÂˆÏ
„¯˘‰Ù˘‰ ˙‡ ˙ÂÚ„ÂÈ Ô‰Ó ˜ÏÁ˘ ÌÈ˘· ÏÙËÏ - ˙Â·¯ÂÚÓ ÌÈ¯Ú· Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ· - ÌÈ
ÈÏ‡ÈˆÂÒ-ÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈË .‰Ï‡ ÌÈ˘Ï ¯ÂÊÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ „·Ï· ˙ÈÒÈÒ· ‰ÚÈ„È ˙È¯·Ú‰
·ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˜ÈÊÓ Û‡ ÈÏÂ‡Â È·ÈË˜Ù‡ ÂÈ‡ ÔÓ‚¯Â˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Ú‚Ù
Ò"ÂÚ ÂÊ ‰ÓÈ˘ÓÏ „ÚÈÈÏÂ ‰Ê ¯Ê‚Ó· ˙Â‚ÂÊ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
„.ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰Â Â„ÚÂÈ˘ ˙È·¯Ú È¯·Â
מרכז נושא המניעה ובטיפול
 .2בתע"ס נקבע כי במחלקה לשירותי חברתיי נית למנות " ֵ
מרכז אלימות במשפחה( שאחראי ,בי היתר" ,לריכוז מידע וידע
באלימות במשפחה" )להל  ֵ
הנצבר ממערכות שרות שונות ולהבאת להנהלת המחלקה  ...מתו מגמה להגברת מודעות ,למידה,
המרכז ל"יזו
ֵ
לשיפור תוכניות מניעה ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה" .כמו כ אחראי
פעולות שיווק ,הסברה ופרסו" בנושא זה.
בכל אחת מהמחלקות לשירותי חברתיי בעיריית טייבה ובמועצה המקומית ג'לג'וליה פועל זה
המרכז הוא עו"ס שמועסק בחלק ממשרתו בנושא זה.
ֵ
מרכז אלימות במשפחה .בשתיה
שני ֵ
‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ‡˘Â ÈÊÎ«¯Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˙˘· ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈÊÎ«¯Ó‰ È˘ ˙ÂÏÈÚÙ .‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÌÂÁ˙· ‰¯˘Î‰ Â¯ÒÁ ‰Ê ÏÏÎ·Â Ì„È˜Ù˙Ï
‰ÏÏÎ ‡ÏÂ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ÌÈÚ‚Ù ÏÚ ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰· ‰„˜Ó˙‰Â ‰ËÚÂÓ ‰˙ÈÈ‰
ÌÂÒ¯ÙÂ ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÏÏÎ Â˜ÒÚ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˙˘Â ,¯·ˆ Ú„ÈÂ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰
·˜¯· ˙.Ô‰È·˘Â
·¯˜· ‰˙Â‡ ‰¯·Ò‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˙˘ ÏÚ
˙ÌÈÚ‚Ù‰ ÏÚ ‰‚‰· ¯ÊÚÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÌÂÒ¯ÙÏÂ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ,Ô‰È·˘Â
.˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó·Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· Ì‰· ÏÂÙÈË·Â ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÓÈÏ‡Ó
 .3מדיווחי מפקחי משרד הרווחה בתחו האלימות במשפחה עולה כי נשי מהמגזר הערבי
מגיעות למרכזי למניעת אלימות בשלב מאוחר של גילויי האלימות ,כאשר כבר מופעלת נגד
אלימות פיזית קשה .ג ההגנה עליה קשה ,שכ ע השמת במקלט ה נתפסות כמורדות ,ויש לתת
ביד כלי נאותי להתמודדות ע סביבת במסגרת קהילת ,לאחר יציאת מהמקלט.
ביולי  2010הקי משרד הרווחה "ועדה משרדית לנושא נשי בסיכו גבוה במגזר הערבי" בראשות
מנהלת השירות למתבגרי ,לצעירות ולצעירי במשרד הרווחה .על הוועדה הוטל לבחו את
מאפייני התופעה של רצח נשי על רקע "כבוד המשפחה" ,לעמוד על השירותי הניתני בנושא זה
ולהציע תכניות להתמודדות ע תופעה חמורה זו.
- ÂÊ ‰„ÚÂ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘Î - (˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ) 2012 ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ‡ˆÓ
.‰È˙ÂˆÏÓ‰Â ‰È˙Â˜ÒÓ ÂÓÒ¯ÂÙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
 .4בדיו של מפקחי משרד הרווחה בתחו האלימות במשפחה ,מדצמבר  ,2010בנושא ההגנה
על נשי מהמגזר הבדואי ,דווח כי השמת נשי ממגזר זה במקלטי לנשי מוכות עלול להגדיל את
הסיכו כלפיה מאחר שה נחשבות בעיני משפחותיה כ"בוגדות" .הוצע לבחו תופעה זו ולמנות
ועדת היגוי ארצית למציאת פתרונות יצירתיי לסוגיה.
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·˙„ÚÂ ‰˙ÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„‰ ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰˘Î ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
.ÂÊ ‰ÈÚ·Ï ˙ÂÂ¯˙Ù ÂÚˆÂ‰ ‡ÏÂ ˙ÚˆÂÓ‰ ÈÂ‚È‰‰
משרד הרווחה הבהיר בתשובתו" :מתקיימי מפגשי שוטפי ברמה המחוזית הכולל את כל
מפקחי השירותי שיש לה קשר ע היישובי הבדואי בנגב ,בה ]נדונה[ סוגיית ההתמודדות ע
אלימות במשפחה  ...הועלו הצעות אופרטיביות שחלק כבר מיושמות".
‡˘Â· ÏÂÙÈË· ÌÈÏ˘Î ÈÂÏÈ‚· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÂÚˆ‰Â ÌÈÂÈ„ .ÁË˘‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏ˘Î‰ ˙‡ÏÚ‰·Â ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰
·ÈÁ˜ÙÓ˘ ˙Èˆ¯‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ÈÊÂÁÓ‰ ¯Â˘ÈÓ
ÔÓ ÌÈ˘Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ‡ÂÏÓ ÌÂ˘ÈÈÏ ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙ÂÓÏ Â˘˜È· „¯˘Ó‰
.È‡Â„·‰Â È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰
 .5האוכלוסייה במדינת ישראל מגוונת בתרבותה ובתפיסותיה החברתיות והדתיות .אחת
הקבוצות בה ,הבולטת בייחודה ובגודלה ,היא חברה שחבריה שומרי על אורח חיי יהודי דתי
שמרני ומגדירי את עצמ "חרדי" .30בשל צורכיה הדתיי והחברתיי מעדיפי החרדי
בישראל להתגורר בשכונות או בערי מיוחדות לה .רצונ לחנ את ילדיה על פי אורחות חייה
הביא לייסד מוסדות חינו מיוחדי שבה נית משקל רב ללימודי הקודש ולהתנהגות התואמת
את השקפותיה.
החברה החרדית אינה עשויה מקשה אחת ,ורבי בה הפלגי )"חסידי"" ,ליטאי"" ,ספרדי"(
ופלגי המשנה .חברי כל אחד מהפלגי מקבלי עליה פסיקות הלכתיות של רבני המקובלי
עליה ,בכל תחומי החיי ,לרבות בנושא היחסי בי בני זוג.
הועלה כי משרד הרווחה לא קבע בתע"ס דפוסי עבודה מיוחדי לנפגעי אלימות בי בני זוג מהמגזר
החרדי ,והותיר זאת למחלקות לשירותי חברתיי בכל אחד מהיישובי שבה מתגוררת
אוכלוסייה חרדית.
משרד הרווחה הסביר בתשובתו" :התע"ס מכוו לעקרונות אוניברסאליי ואחידי כאשר
ההתאמות התרבותיות נעשות ברמה המקומית וע"י עו"ס המכירי היטב את האוכלוסייה ואת
צורכה".
Ò"Ú˙· ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂÙÈË ˙ÂÂ¯˜Ú ˙ÚÈ·˜Ï ‚‡Â„ ‡Â‰˘ ÈÙÎ È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰ ÔÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÂ¯˜Ú
ÏÙËÏ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· Ò"ÂÚ‰ „È˜Ù˙ .˙Â¯Á‡ ˙Â„ÁÂÈÓ ÌÈ˜˜Ê ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï
·‰„Â·Ú ˙ÂËÈ˘ ¯˙Ï‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÏÈË‰Ï ÔÈ‡Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ú·Â˜˘ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ÌÈ˜˜Ê
.ÌÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈËÏ
האוכלוסייה המתגוררת במודיעי עילית נמנית על המגזר החרדי .מהסברי מנהלת המחלקה
לשירותי חברתיי שבעיריית מודיעי עילית ומהסברי הרב הספרדי של שכונה בעיר ,שמשמש ג
יוע /רוחני לעובדות המחלקה ,לרבות בענייני אלימות בי בני זוג ,עולה כי רבני בתי כנסת ורבני
שכונות בעיר עוסקי בטיפול בנפגעי אלימות בי בני זוג במסגרת שיחות להשכנת "שלו בית" .יש
__________________
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מנח פרידמ ,(1991) ÌÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÓ‚Ó ,˙Â¯Â˜Ó - ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ ,עמ'  6ואיל./
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שהרבני שולחי את בני הזוג לטיפול במחלקה .יצוי ,כי בעיר פועל "ביתדי לענייני משפחה"
בראשות רב העיר ,שעוסק בטיפול באלימות בי בני זוג.
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰ ÔÓ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓ· ÌÈ·¯ ˙Â·¯ÂÚÓ ÁÎÂÏ
ÏÚ ,ÌÈ·¯‰ ÔÈ·Ï ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· È„„‰ ÔÂÊÈ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘È
.˙ÂÓÈÏ‡‰ ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ˙Ó
¯ˆ‚ÂÊ ˙Â· Á
נוס' על האלימות הפיזית נגד נשי יש תופעה של רצח נשי בידי בעליה או בידי ב זוג לשעבר.
במחקר בנושא זה 31נמצא כי אי מקור סטטיסטי מהימ בתחו זה .מנתוני שנאספו במחקר עולה
כי בשני  20101990היו במגזר היהודי  194מקרי של רצח וניסיונות לרצח בנות זוג ,אשר הובאו
לדיו משפטי .מנתוני משרד הרווחה עולה כי מתחילת שנת  2004ועד סו' יולי  2011נרצחו 94
נשי בידי בני זוג ,בה  40עולות ) 21ממדינות חבר העמי ו 19מאתיופיה( ו 20נשי ערביות.
נתוני אלה אינ כוללי נשי ערביות שנרצחו בידי בני משפחה אחרי ונשי שאינ אזרחיות
המדינה .במרבית המקרי הרצח הוא שיאה של אלימות מתמשכת שהסלימה.
בהחלטת ממשלה ממאי  322002הוטלה על מנכ"ל משרד הרווחה האחריות לבדוק כל מקרה רצח
של אישה בידי ב זוגה .בהחלטה נקבע כי בבדיקה ישותפו נציגי המשרד לביטחו הפני ,משטרת
ישראל ,משרד החינו  ,משרד הבריאות והרשות המקומית אשר בתחו שיפוטה התרחש האירוע.
מטרת הבדיקה היא להפיק לקחי לגבי אופ טיפולה של המחלקה לשירותי חברתיי שברשות
המקומית קוד לרצח.
בהתא להחלטה זו ,לאחר אירוע של רצח אישה בידי ב זוגה מתכנסת ועדה בימשרדית ואוספת
מידע מכל הגורמי הרלוונטיי בכל מקרה רצח .מתחילת שנת  2004ועד יולי  2011דנה הוועדה
ב 94מקרי רצח .מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה ,שבמועד הביקורת עמדה בראש
הוועדה ,הבהירה למשרד מבקר המדינה" :הוועדה אינה עוסקת בהמלצות אלא בוחנת את
הממשקי בי המערכות ,העברות מידע בי ארגונית וכדומה".
רק בתחילת אוגוסט  2011הציגה מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה למנכ"ל משרד הרווחה
"מסקנות עיקריות שעולות מתו  7שנות עבודה ובדיקה ,המחייבות המש דיו ושיפור נהלי ה
במסגרת העבודה התו משרדית וה במסגרת העבודה הבי משרדית" .המסקנות כללו סיכו ניתוח
של מקרי הרצח ושל מחדלי שהועלו בנוגע לתפקוד הגורמי שטיפלו בבני הזוג קוד לרצח ,ו13
"המלצות וכיווני לשיפור" .המנכ"ל התבקש "לקיי דיו משות' כדי לבחו דרכי ליישו
ההמלצות שחלק מחייבות היענות ומעני מיידיי".
˙˘‚‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÂÓ˘ - (2012 ÏÈ¯Ù‡) ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
.ÂÂ„ ‡Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ˘˜Â·Ó‰ ÔÂÈ„‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú - ˙ÂˆÏÓ‰‰

__________________
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ראו הערה .21
החלטת ממשלה מס' ) 1820תמ (42/שהתקבלה בעקבות פרסו דוח מבקר המדינה בנושא "הטיפול
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ÌÚ „·· „· ,Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Â ÌÈ˜˘ÓÓ ˙ÈÁ· ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯˜Ó ˙ÚÈÓÏ ÌÂ¯˙Ï Ì‰· È„˘ ÌÈ„Úˆ ÔÈ‡ ,Áˆ¯ ‰¯˜Ó ÏÎ È·‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â¯È˜Á ÚÂˆÈ·
ÌÈÏ„ÁÓ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ÈÂ‡¯ ÈÎÂ ,ÌÈÙÒÂ Áˆ¯
˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰‚‰‰Â ÏÂÙÈË‰ ÈÓ¯Â‚ ˙„Â·Ú· ÂÏ‚˙‰˘
ÔÂ˜È˙· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÚÂ·˜ÏÂ ‰ÁÙ˘Ó‰Â Ë¯Ù‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰Ó ‰‚Èˆ‰˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰
‰ÚÙÂ˙· ˜·‡ÓÏ ÌÂ¯˙Ï ÌÈÈÂ˘Ú˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ Â‡ ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„
ÌÒ¯ÙÏ ÂÊ ‰„ÚÂ ÏÚ ÏÈË‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÂÊ ‰¯ÂÓÁ
ÌÈ˘ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰‚‰Ï ÌÂ¯˙Ï ÍÎ·Â ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÏ„ÁÓ ÈÙÓ ˙Â¯‰Ê‡ ‰È˙Â¯È˜Á ˙Â·˜Ú·
.Áˆ¯Ï Û‡Â ˙ÈÊÈÙ ˙ÂÓÈÏ‡Ï ˙ÂÙÂ˘Á‰

✯
˙ÂÏÈÚÙÂ ‰¯·Ò‰ ,¯ÚÂ È·Ï ÍÂÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰
¯Â‚ÈÓÏ ˙ÂÈÂÈÁÂ ˙ÂÈÒÈÒ· ˙ÂÏÂÚÙ Ô‰ ˙ÂÈËÒÈ·ÈË˜ÏÂ˜Â ˙ÂÈÏÎ¯‡È¯ËÙ ˙Â¯·Á· ˙Â„ÓÚ ÈÂÈ˘Ï
:ÂÊ ˙Â„„ÂÓ˙‰· ÂÏ˘Î ÌÈÈÓÂ˜Ó‰Â ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ‡ˆÓ .ÂÊ ‰·Â‡Î ‰ÚÙÂ˙
˙ÂÏÈÚÙ ;ÂÁ· ‡Ï Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ ‰ÁÂÂ¯ ÈÓ¯Â‚Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰
;ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ ˜ÏÁ· ˜¯ Ô‰· Û‡Â ˙ÂËÚÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ‰˙˘Ú ¯ÚÂ È·Ï ÍÂÈÁ
˙ÂÏÈÚÙÂ ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·
˙Â˘¯· ˜¯ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ˙ÂÈËÒ·ÈË˜ÏÂ˜Â ˙ÂÈÏÎ¯‡È¯ËÙ ˙Â¯·Á· ˙Â„ÓÚ ÈÂÈ˘Ï ‰¯·Ò‰Â ÍÂÈÁ
Â¯ÒÁ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ .˙Ï·‚ÂÓ ‰ÙÂ˜˙Ï ˜¯ ‰· Û‡Â - ‰„Â‰È ¯Â‡ - ˙Á‡ ˙ÈÓÂ˜Ó
·¯˜Ó ÌÈÚ‚Ù· ÂÏÙÈË˘ Ò"ÂÚ - ‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÏÂÙÈËÂ ‰‚‰ Ô˙ÓÏ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡
„¯˘Ó ÏÚ .ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙Ù˘ ˙‡ ÂÚ„È ‡Ï Û‡Â ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ Â¯ÒÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ Ô˙Â‡
˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ Â˙È˘ ˙ÂˆÏÓ‰ Ì˘ÈÈÏ Û˙Â˘Ó·Â ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰ÁÂÂ¯‰
.ÈÓÂ˜Ó‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙˘¯„‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰

הגנה על נפגעי אלימות בי בני זוג והטיפול בה
המרכז למניעת אלימות
משרד הרווחה קבע בהוראות תע"ס כי הטיפול באלימות במשפחה ייעשה בידי "מרכז למניעה
 המרכז נועד לספק.ולטיפול באלימות במשפחה" שיפעל במסגרת המחלקה לשירותי חברתיי
 לצור כ. לכל בני המשפחה ולכל רמת פגיעה אפשרית, במישורי שוני וברבדי שוני,פתרונות
יורכבו בו סל שירותי ומגוו פתרונות וסעדי על רצ' טיפולי  מפיתוח תכנית הגנה ועד לטיפול
. בהתא לצרכי השוני ובהתא לשלב הפנייה לעזרה,מעמיק

44

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

במועד הביקורת פעלו  86מרכזי למניעת אלימות;  25מה שימשו כמרכזי אזוריי ונדרשו לשרת
ג משפחות מיישובי סמוכי; שניי מה לא היו שייכי למחלקה לשירותי חברתיי והופעלו
בידי גור חיצוני שבחר משרד הרווחה ;33האחרי פעלו במסגרת הרשויות המקומיות.
˙Â˜ÏÁÓ·˘ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ·˙Î· ÚÈ„Â‰ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰Â ;˙¯˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ ÂÏÈ‡ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï
·.Ì˙¯˘Ï ¯ÂÓ‡˘ È¯ÂÊ‡‰ ÊÎ¯Ó‰ ¯·„· ·˙Î· ‰Ú„Â‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ
Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ÔÙÂ‡ ¯·„· ‰ÈÁ‰ Â‡ Ï‰Â ÏÎ ÌÒ¯Ù ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÔÈ·Â ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ¯·„·Â ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰
.˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜Ó ,ÌÈÈ˙¯·Á
משרד הרווחה הודיע בתשובתו כי ידאג ל"עדכו הנהלי וירחיב ויפרט את דרכי ונוהלי העבודה
המשותפי".
שתיי מהרשויות המקומיות שנבדקו  עיריות אור יהודה ואשקלו  הפעילו מרכז למניעת אלימות
במסגרת המחלקה לשירותי חברתיי .חמש הרשויות המקומיות האחרות היו אמורות להיעזר
בשירותי מרכזי אזוריי למניעת אלימות.
 .1המרכז למניעת אלימות בעיריית אשקלו יועד בידי משרד הרווחה לשמש כמרכז אזורי לשש
רשויות מקומיות )עיריית שדרות והמועצות האזוריות חו' אשקלו ,יואב ,לכיש ,ניצ ושפיר(
המאוכלסות בכ 65,000תושבי; כמחצית ממספר התושבי באשקלו.
ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÏ‰ ÂÚ·˜ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÂÏ˜˘‡· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ ÈÂ˙Ó
˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰ ÂÚ·˜ ‡Ï Û‡Â ,ÂÏÂÙÈË· ÌÈ‡ˆÓ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ È¯ÂÊ‡‰ ÊÎ¯Ó‰
‡"È¯ÂÊ‡ ÊÎ¯Ó"Î ÏÚÙ ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ‰˘ÚÓÏ .‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ È·˘Â˙ ÌÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË‰ Ô˙Ó ÔÙÂ
.„·Ï· ÔÂÏ˜˘‡ È·˘Â˙ ·¯˜Ó ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù· ÏÙÈËÂ
 .2חמש מהרשויות המקומיות שנבדקו לא הפעילו מרכז למניעת אלימות ,וה היו אמורות
להשתמש בשירותי המרכז האזורי למניעת אלימות )עיריות אופקי ,טייבה ,נתיבות ומודיעי עילית
והמועצה המקומית ג'לג'וליה(.
ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· Ú„ÈÓ ‰È‰ Ì‰È·‚Ï˘ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÈÚ‚ÙÓ ˜ÏÁ ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ
ÏÚ) ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÙÈË ÂÏ·È˜ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·˘ ÌÈÈ˙¯·Á
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯ ÌÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË‰
)א( בשנת  2011הפנתה המחלקה לשירותי חברתיי באופקי  18מ 33נפגעות אלימות בי בני
זוג ,שלגביה היה בידיה מידע ,למרכז האזורי למניעת אלימות בבאר שבע 4 .מה נשלחו לקבל את
הטיפול בבאר שבע ,ו 14נפגעות יוצאות מדינות חבר העמי קיבלו טיפול מעו"ס המרכז למניעת
אלימות שהגיעה אחת לשבוע לאופקי וטיפלה בלקוחותיה במבנה המחלקה לשירותי חברתיי
בעיר.
__________________
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עמותת "חנ" בטירה שנתנה שירותי טיפול לכמה יישובי ערביי; עמותת "אלואחה" ברהט שנתנה
שירותי טיפול לבדואי בנגב.
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45

)ב( בשנת  2011הפנתה המחלקה לשירותי חברתיי בנתיבות  8מ 35נפגעות אלימות בי בני
זוג ,שלגביה היה בידיה מידע ,לטיפול במרכזי למניעת אלימות 4 :נשלחו למרכז האזורי למניעת
אלימות שבבאר שבע ו 4נשלחו למרכז למניעת אלימות שהפעילה בעיר תנועת "אמונה"  תנועת
האישה הדתית לאומית.
)ג( באותה שנה הופנו בטייבה ובג'לג'וליה  32ו 2נשי נפגעות אלימות בי בני זוג ,בהתאמה,
למרכז אזורי למניעת אלימות בטירה שהופעל ,כאמור ,בידי נות שירותי מטע משרד הרווחה.
חלק מהמטופלות ,תושבות טייבה ,הופנו בידי גורמי שמחו /למחלקה לשירותי חברתיי ,כגו
המשטרה.
בשני היישובי נית הטיפול לנפגעות בידי עו"ס המרכז למניעת אלימות שהגיעה אחת לשבוע
למבנה המחלקה לשירותי חברתיי ביישוב; בימי הטיפולי בג'לגוליה ניתנו שירותי לנפגעות
למש שעתיי בלבד.
)ד( מנהלת המחלקה לשירותי חברתיי בג'לג'וליה הציגה במכתב מינואר  2012אל מנהלת
המרכז האזורי למניעת אלימות את החסמי החברתיי העומדי לפני נפגעות אלימות המבקשות
עזרה" :נשי אלו חלק א' לא הגיע למשטרה ואינו מעוניי בהגשת תלונות ,ה סובלות בשקט
ומבקשות סיוע ועזרה א' מבלי להגיע למחלקה ,ובמידה וה מבקשות להגיע למחלקה ,מבקשות
לעשות זאת בשעות שאינ שעות קבלת קהל כדי לא להיחש' בקהילה באופ מלא ...יש לבחו
אמצעי וכלי כדי להגיע לנשי אלו ואחת ההצעות ...שהשיחות הטיפוליות תתוא ע האשה
באופ פרטני."...
בתשובה הציעה מנהלת המרכז למניעת אלימות לבחו את האפשרות לקיי שיחות טיפוליות במבני
התחנה לבריאות המשפחה )"טיפת חלב"( או במבני קופת חולי.
)ה( לרשות המחלקה לשירותי חברתיי במודיעי עילית עמדו שני מרכזי אזוריי למניעת
אלימות בירושלי .אחד מה מיוחד לנפגעי אלימות מ המגזר החרדי .נמצא כי המחלקה שלחה
בשנת  2011רק שני גברי למרכז הראשו וכלל לא שלחה נשי נפגעות לטיפול.
¯‡Ô˙Ó ÔÙÂ‡ ˙‡ Ì‰ÈÈ· ÂÓ‡˙È ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰˘ ÈÂ
ÏÚ .ÏÂÙÈË Ï·˜Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡˙Â ‰‚‰ ˙Ï·˜Ï ‰ÈÈÙ‰ ˙‡ ÌÈ˘‰ ÏÚ Ï˜˙˘ Í¯„· ÏÂÙÈË‰
˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË· ˙˘¯„‰ ˙È˙¯·Á‰ ˙Â˘È‚¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
ÏÂÙÈË Ï·˜Ï Ô‰ÈÏÚ ÂÏ˜È˘ ÌÈÎ¯„ ÚÂ·˜ÏÂ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ó ˙ÂÚ‚Ù‰
.˙È·¯Ó Ë¯Ù ˙Úˆ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ‰‚‰Â
 .3מידת שיתו' הפעולה בי המחלקה לשירותי חברתיי ובי המרכז למניעת אלימות היא גור
ראשוני בהצלחת הטיפול .בתע"ס נקבע כי תיקבע חלוקת עבודה בי המרכז למניעת אלימות ובי
המחלקה לשירותי חברתיי ,תו הקפדה על שיתו' פעולה .העבודה הטיפולית להפסקת האלימות
תיעשה במרכז ,והמחלקה תעסוק בהתערבויות אחרות הקשורות למכלול בעיות נוספות .ע סיו
הטיפול במרכז תופנה המשפחה להמש קשר טיפולי במחלקה לשירותי חברתיי ,לאחר
שתתקיי ישיבה של ועדת הערכה לגבי המש הטיפול במרכז ומחוצה לו.
נמצא כי הרשויות המקומיות שנבדקו ,למעט עיריית אור יהודה ,לא קבעו נוהל בדבר אופ חלוקת
העבודה הטיפולית בי המחלקות לשירותי חברתיי ובי המרכז למניעת אלימות .דיווחי על
ההגנה והטיפול שניתנו במרכז לנפגעות לא הועברו למחלקות ,וביישובי שקיבלו שירותי ממרכז
אזורי למניעת אלימות א' לא התקיי מעקב אחר מידת ההשתתפות של הנפגעת בטיפול .להל
דוגמה:
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)א( תושבת נתיבות טופלה במרכז האזורי למניעת אלימות בבאר שבע במש שלוש שני עד
פברואר  2010עקב אלימות פיזית ומילולית מצד בעלה .במר 2011 /נית לה ,לבקשתה ,צו הגנה
מפני בעלה .ביוני  2011נדרשה העו"ס לסדרי די 34במחלקה לשירותי חברתיי להגיש לבית
המשפט תסקיר כדי שיוכל לבחו את האפשרות של חזרת הבעל לביתו בכפו' להגבלות שייקבעו.
ממכתב עו"ס סדרי די אל המרכז בבאר שבע עולה כי במחלקה לא היה כל מידע על מצב האישה,
כגו :היחסי ששררו בינה ובי בעלה ,הטיפול שנית לה במרכז למניעת אלימות ,מש הזמ שבו
הייתה בטיפול ומידת האינטנסיביות של הטיפול .העו"ס נאלצה לפנות למרכז כדי לקבל ממנו את
המידע שנדרש לה.
)ב( בפברואר  2007נקבעו בעיריית אור יהודה הנחיות כתובות בדבר "דרכי העבודה" בי המרכז
למניעת אלימות ובי המחלקה לשירותי חברתיי ,ובכלל זה נקבע כי עו"ס המרכז ועו"ס המחלקה
ימסרו זה לזה דיווחי בדבר הטיפול שנית לנפגעי אלימות ,בדבר הפסקת טיפול ובדבר כל שינוי
במצב המשפחה.
נמצא כי הדיווחי האמורי לא התבצעו .העירייה הסבירה בתשובתה" :לא כל הנהלי נשמרי
ומתקיימי כהלכת ,א קיימי קשרי עבודה הדוקי לאור כל תהלי הטיפול המשות'".
ÊÎ¯Ó· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏ ‰Ù˙Â˘ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡ Â‰Â˙· ˙ÂÏÚÏ ÏÂÏÚ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ
·˙ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ· Í˘Ó˙Ó ÈÏÂÙÈË ¯˘˜ ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÂÓÂÈÒ ¯Á‡Ï Ì‡Â ·˜ÚÓ·Â ÔÂÎ
ÂÚ·˜È˘ ÌÈÏ‰ ÔÈ˜˙‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .Ò"Ú˙· ˘¯„Î ÌÈÈ˙¯·Á
‡˙ ÌÈÏ‰ Ì˘ÈÈÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÏÂÙÈË‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ÌÈ¯˘˜‰
‡˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‚Â‡„Ï Ì‰ÈÏÚÂ ,‰Ï
‡.˙ÂÓÈÏ
עיריית טייבה הודיעה בתשובתה מאפריל  2012כי בעקבות הביקורת "נקבעו דרכי עבודה ושיתופי
פעולה חדשי בינינו ]המחלקה לשירותי חברתיי[ לבי המרכז ,יתקיימו ועדות הערכה לכל
המטופלי והמרכז ידאג להעביר למחלקה פניות חדשות שמתקבלות מחו /למחלקה במטרת
היכרות ופתיחת תיקי ובסו' הטיפול יועבר סיכו עבור המטופלי שבמרכז במטרת המש
הטיפול במחלקה".
 .4הוועדה הבימשרדית המליצה להקי בכל רשות מקומית שתי ועדות :ועדת היגוי שתקבע
נוהלי עבודה משותפי לשירותי הקהילתיי המעורבי בתחו האלימות במשפחה; וועדת טיפול
שמטרתה לטפל במקרי פרטניי חריגי של אלימות במשפחה ולמצוא לה פתרו מקצועי הול.
בעקבות המלצה זו נקבעה בתע"ס החובה להפעיל במרכז למניעת אלימות שתי ועדות :ועדת היגוי
וועדה לדיו במקרי אלימות מורכבי.
)א( ועדת היגוי תופעל בכל מרכז למניעת אלימות במשפחה ותפקידה לדאוג לייש את מדיניות
משרד הרווחה ,ללוות את עבודת המרכז ,לאשר תכנית עבודה שנתית ולעקוב אחר ביצועה .מנהל
המחלקה לשירותי חברתיי של הרשות המקומית המפעילה את המרכז או מי מטעמו יכה כיו"ר
הוועדה ,וחבריה יהיו עו"ס מקומיי ,מפקחי משרד הרווחה ,מנהלי מחלקות ביישובי המקבלי
שירות מ המרכז ונציגי גופי נוספי ,לפי הצור  ,כמפורט בהוראת התע"ס .ועדת ההיגוי תתכנס
לפחות פעמיי בשנה ודיוניה יתועדו.
__________________

34

עו"ס שמנהל המחלקה לשירותי חברתיי מבקש ממנו לחוות דעה ולתת המלצות ,בי היתר ,בנושא
ההגנה על קרבנות אלימות במשפחה .בדר /כלל התערבותו מתבצעת מכוח צו של ערכאה משפטית.
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שתיי מהרשויות המקומיות שנבדקו  עיריות אור יהודה ואשקלו  שפעל בה מרכז למניעת
אלימות נדרשו להפעיל ועדת היגוי.
)(1

.ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ‰ÏÈÚÙ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÈ˜‰ ‡Ï ‰„Â‰È ¯Â‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ

‡È‰Â ,˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ „ÈÏ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰ÏÚÙ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÈÎ ‡ˆÓ
)(2
.(2011-2009) ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘‰ ˘ÂÏ˘Ó ˙Á‡ ÏÎ· „·Ï· ‰˘Ï ˙Á‡ ‰ÒÎ˙‰
ÈÂÈ„· ÂÙ˙Â˘ ‡Ï ˙¯˘Ó ÊÎ¯Ó‰ Ì˙Â‡˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰Ó
ÌÚ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ˜„‰Ï Í¯Âˆ‰ ¯ÎÊÂ‡ ‡Ï ÌÈÂÈ„‰ Ì˙Â‡ ÍÏ‰Ó·Â ,‰„ÚÂÂ‰
‡.˙Â˜ÏÁÓ‰ Ô˙Â
Â‡ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ˙ÏÚÙ‰-È‡ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡Â ‰„Â‰È ¯Â‡ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÈ„Ó Ï˘ ˙Â‡ ÌÂ˘ÈÈ· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ ˙˘¯„‰ ˙Â¯È„Ò· ‡Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰
·˙˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ˙Â‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˙Â˘˜‰ÏÂ ,‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙ÚÈÓ ÌÂÁ
‡ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ ÏÂÙÈË ˙‡Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ·˘ ˙ÂÓÈÏ
˘·ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚÂ ,ÂÊ ‰„ÚÂ Ï˘ ‰¯È„Ò ‰ÏÚÙ‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Â˙ÂÎÓÒ
˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰Ó ˙‡ ÂÊ ‰„ÚÂÂ· Û˙˘Ï
‡.˙¯˘Ï ¯ÂÓ‡ ˙ÂÓÈÏ
)ב( מנהל המחלקה לשירותי חברתיי יכנס ועדה לדיו במקרי אלימות מורכבי בסמו מאוד
למועד שבו מקרה האלימות בי בני זוג זוהה כמורכב ,כגו ערב שחרורו של אסיר שנשפט למאסר
בגי אלימות כלפי אשתו ,אשר רמת המסוכנות שלו עדיי מוגדרת כגבוהה; מקרי שבה העו"ס
המטפלי נתוני בתחושת חוסר אוני נוכח החלטות שהאישה המוכה מקבלת עליה ופועלת על
פיה ,שלא בהתא להמלצות מטפליה; ומקרי שבטיפול בה מעורבי כמה גורמי ויש לתא
ביניה.
ÔÂÈ„Ï ‰„ÚÂ ÂÒÈÎ ‡Ï ÔÂÏ˜˘‡·Â ‰„Â‰È ¯Â‡· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰Ó ÈÎ ‡ˆÓ
·.ÌÈ·Î¯ÂÓ ˙ÂÓÈÏ‡ È¯˜Ó
‰„ÚÂ ÏÈÚÙ‰Ï ‚Â‡„Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡Â ‰„Â‰È ¯Â‡ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰È˙ÂËÏÁ‰Â ‰ÈÂÈ„ ˙‡ „Ú˙ÏÂ Ò"Ú˙· ˘¯„Î ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ È¯˜Ó· ÔÂÈ„Ï
ÂÏÚ˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ ÈÂ‡¯Î „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ È„·ÂÚÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î
·.Ì˙ÂÓÎ˘Â ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ÏÂÙÈË
 .5משרד הרווחה קבע בתע"ס כי "מת עזרה במקרי אלימות במשפחה ייעשה באופ מיידי וזמי
ע הגורמי המטפלי ה על מנת לענות למצבי חירו וה על מנת להושיט יד לעזרה לקורב
הפונה בבקשת עזרה .לש כ ייערכו כל השירותי למת עזרה בשעת הפנייה ללא עיכוב )ככל
האפשר( ...מצב זה מחייב הערכות של  24שעות ביממה בחלק מ המסגרות וקשר הדוק בי
המסגרות הכוננויות לאחרות" .יש "לשאו' למיידיות פניות ונגישות אופטימאלית".
)א( המרכז למניעת אלימות באור יהודה פעל רק שלושה ימי בשבוע .בימי האחרי לא היה
פתרו לזוגות נפגעי הפוני לעזרה .ג פניות טלפוניות למרכז לא נענו לאחר שעות העבודה .זאת
ועוד ,ג בשעות העבודה פניות טלפוניות לא תמיד נענו ,ומנהלת המרכז הבהירה למשרד מבקר
המדינה כי עקב מחסור בכוח אד "קיימות תלונות מוצדקות של תושבי שהמרכז אינו נגיש
לטלפוני ולעתי הטלפו מצלצל פעמי רבות ואיננו יכולי לענות".
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)ב( נפגעי אלימות בי בני זוג ברשויות המקומיות אופקי ,ג'לג'וליה וטייבה קיבלו כאמור ,אחת
לשבוע ,שירותי טיפול מידי עו"ס ממרכז אזורי למניעת אלימות שפעלו ביישובי הנפגעי .נמצא כי
בימי השבוע האחרי לא היה מענה טיפולי זמי לנפגעי אלימות בי בני זוג המבקשי עזרה.
)ג( הרשויות המקומיות אור יהודה ,ג'לג'וליה וטייבה לא דאגו לתורנויות כונ בשעות ובימי
שבה המרכז למניעת אלימות אינו פועל ,לקבלת פניות לעזרה ולהגנה ולהפעלת עובדי המרכז
למניעת אלימות בעת הצור .
) (1עיריית טייבה הודיעה בתשובתה כי היא תקצה שעות נוספות לעו"ס כונ שיהיה זמי ויספק
מענה לאוכלוסייה הנזקקת להגנה מחו /לשעות העבודה של המחלקה.
) (2עיריית אור יהודה הודיעה בתשובתה מפברואר  2012כי מנהלת המרכז למניעת אלימות
משמשת כוננית קבועה בימי ובשעות שהמרכז אינו פעיל.
‰˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ·Â ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· ÔÂÎÎ „Á‡ „·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÓÈ˘¯ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ˘È‚‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÂÎ˘ ˙Â¯È˘· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ
.ÌÈÂÎ
ÔÈÓÊÂ È„ÈÈÓ ÚÂÈÒ Ô˙Ó ¯˘Ùƒ‡ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙÂ‰ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.ÌÈÂÙÏ
˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ˙ÂÈÓÊ‰Â ˙Â˘È‚‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚ÙÏ È„ÈÓ ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ÂÎ¯ÚÈÈ ‰Ï‡ ÌÈÊÎ¯Ó ÈÎ ÈÂÈÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ,˙ÂÓÈÏ
·‰ÈÈÙ‰ ÔÙÂ‡ ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· ‚ÂÊ È· ÔÈ
˙Ï·˜Ï ,ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ ÔÂ‚Î ,¯ÊÚ ÈÚˆÓ‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ;˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯ÓÏ
˙ÂÚ˘ ˙·Á¯‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‚Â‡„Ï ;ÏÂÙÈË ÈÓ¯Â‚Ï ÌÈÂÙ‰ ˙ÂÂÎ‰ÏÂ ˙ÂÈÙ‰
ÌÈÈ„ÈÓ ÏÂÙÈËÂ ‰‚‰ Ô˙ÓÏ ‚Â‡„ÏÂ ÏÈÚÙ ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ‡ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˘Ï ÔÂÎ ÚÂ·˜Ï ;Ì˙ÂÏÈÚÙ
˘¯„Î ÌÈÈ·ËÈÓ‰ ÏÂÙÈË‰Â ‰‚‰‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÈÚ‚ÙÏ ˙˙Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ - ‰ÂÙ ÏÎÏ
·˙.Ò"Ú
 .6הרשויות המקומיות שנבדקו ,למעט ג'לג'וליה ,מפעילות בכל שעות היממה מוקד עירוני
לקבלת קריאות תושבי לעזרה בתחומי שוני .בבחינת פעולות המוקד בנושא פניות נפגעי
אלימות בי בני זוג הועלו ליקויי כלהל:
) (1בעיריות אופקי ,אשקלו ונתיבות הופנו נפגעי שפנו למוקד העירוני למחלקה לשירותי
חברתיי או למרכז למניעת אלימות שבעיר ,בלא שפרטיה נרשמו.
) (2עובדי המוקד בעיריית אור יהודה לא ניהלו רישומי נפרדי לגבי תלונות בגי אלימות בי
בני זוג ,וממילא לא היה נית לבחו א התקבלו תלונות שכאלה וכיצד המוקד טיפל בה .למוקד ג
לא היו נהלי בכתב בדבר אופ הטיפול בתלונות הנוגעות למחלקה לשירותי חברתיי.
) (3בעיריית טייבה הופעל מוקד עירוני חודשי מועטי קוד למועד סיו הביקורת ,ולא
התקבלו בו פניות מנפגעי.
) (4במוקד העירוני בעיריית מודיעי עילית נרשמו בשנת  2011חמש פניות בלבד .נמצא כי
רישומי המוקד לא כללו את כל הנתוני המזהי של הנפגעי ,ועקב כ נית היה לאתר רק שניי
מהפוני.
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¯˘Ù‡Ó‰ ÔÙÂ‡· ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÂÏ˙ ˙Ï·˜· ·Â˘Á ÈÚˆÓ‡ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· È„ÈÓÂ ÔÈÓÊ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó
ÏÚ .ÂÊ ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù ÏÚ ˙ÈÂ˘‡¯‰ ‰‚‰‰ Í¯ÚÓ ˙¯‚ÒÓ· ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„Â
ÌÈÁÂÂÈ„Â ˙ÂÂÏ˙ ÌÂ˘È¯Ï ,ÂÈ¯ÊÚ ÏÚ ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡Ï ¯˙Ï‡Ï ‚Â‡„Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰
ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ Ì˙Ï·˜ ÌÚ „ÈÓ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ È„·ÂÚÏ Ì˙¯·Ú‰ÏÂ
·ÈÎ¯„ ¯·„· ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ ÈÏÈÚÙÓ ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰
.‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰

איתור מוקד
אחת מהנחות היסוד של הוועדה הבימשרדית הייתה כי ככל שהגורמי המתערבי יקדימו לאתר
את המשפחות שבה יש אלימות או את המצבי המשפחתיי שבה יש פוטנציאל להתפתחות של
אלימות ,יהיה קל יותר ואפקטיבי יותר לבצע התערבויות ולמנוע את הסלמת המצב לרמה שאי דר
חזרה ממנה ,ה במישור ההגנה על קרבנות וה במישור שיקו המשפחה.
מנתוני משרד הרווחה עולה כי בכל אחת מהשני  20102005קיבלו המרכזי למניעת אלימות
כ 12,500פניות .מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בסו' שנת  2010היו בישראל 7.69
מיליו תושבי לעומת  6.99מיליו תושבי בסו' שנת  ,2005ואילו מספר הפניות למרכזי למניעת
אלימות נותר בעינו באות שני .לנוכח נתוני אלה מתעורר חשש כי זוגות רבי אינ פוני
למרכזי למניעת אלימות לבקש עזרה ,והדבר מעצי את חשיבותו של האיתור המוקד.
 .1הוועדה הבימשרדית המליצה ,בי היתר ,לדו בהעברת מידע בי שירותי ורשויות בנושא
האלימות בי בני זוג .משרד מבקר המדינה התייחס להמלצתה וקבע באפריל  2002כי "העדר
שיטתיות באיסו' מידע והעדר הסדרי מוסכמי בנוגע להעברת מידע בי משרדי הממשלה הרבי
המטפלי בהיבטי שוני של בעיות האלימות בי בני זוג ,פוגמי ביכולת המשרדי לטפל בבעיה
באופ מיטבי ומקי'".35
 .2ועדה בימשרדית שהקי משרד הרווחה כעשר שני לאחר מכ ,כדי לדו באיתור קטיני
נפגעי התעללות במשפחה ובהגנה עליה ,הדגישה בדוח שהגישה למשרד הרווחה ופורס
בפברואר  362010את חשיבות השיתו' במידע בי נותני השירותי המטפלי בקטי ובבני משפחתו
לאיתור קטי נפגע ולמניעת הישנות הפגיעה או החמרתה .הוועדה המליצה ליצור מסגרת חוקית
שתאפשר העברת מידע בי אנשי המקצוע השוני המטפלי בילדי בסיכו ובמשפחותיה .במאי
 2011הודיע משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה כי המלצות הוועדה לא יושמו בגלל "התהלי
הארו של התדיינות ביחס ליצירת מסגרת חוקית שתאפשר שיתו' במידע בי אנשי המקצוע
השוני המטפלי בילדי בסיכו ומשפחותיה".37
שיתו' הפעולה בי נותני שירותי שוני לאיתור נפגעי ולמניעת הסלמה יכול לסייע רבות
כשמדובר בנפגעי אלימות בי בני זוג .הסדרה של העברת מידע מגורמי שוני העוסקי בנושא
לגורמי הרווחה הייתה יכולה לתרו לשיפור בטיפול גורמי הרווחה .יצוי כי על פי נתוני המשטרה,
__________________

35
36
37

ראו מבקר המדינה ,(2008) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "הטיפול בתופעת האלימות בי בי זוג" ,עמ' .778
אשר לממצאי מעקב בנושא זה ראו מבקר המדינה ,·54 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .723(722
„‰‚‰Ï ÔÂÁË· ˙˘¯ ˙ÈÂÂ˙‰Â ‰ÎÒ È·ˆÓ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÈË˜ ¯Â˙È‡ - ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ
·˜.(2010) ‰ÏÈ‰
אשר לממצאי בנושא אופ יישו ההמלצות של הוועדה הבי(משרדית ,ראו מבקר המדינהÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
 ,(2010) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰בפרק "טיפול הרשויות המקומיות בהגנה על קטיני ועל זקני
חסרי ישע" ,עמ' .284(282
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בשנת  2010היא פתחה  20,350תיקי בגי אלימות ביו בני זוג; ובמערכת הבריאות אותרו 3,220
נשי שנפגעו מאלימות במשפחה ,ואילו במרכזי למניעת אלימות שליד המחלקות לשירותי
חברתיי התקבלו באותה שנה כאמור רק  12,500פניות בנושא אלימות בי בני זוג.
בפברואר  ,2011בישיבת ועדת השרי למאבק באלימות ,המלי /המשנה למנכ"ל משרד הרווחה
להסיר את החסמי החוקיי בנוגע להעברת מידע בי המערכות ולאפשר שיתו' פעולה במקרי
חמורי ,למניעת הסלמה .במועד סיו הביקורת עדיי לא נעשתה כל פעולה ליישו ההמלצה.
 .3במר 2011 /הונחה על שולח הכנסת הצעת חוק העונשי )תיקו  חובת דיווח על אלימות בי
בני זוג( ,התשע"א .2011בדברי ההסבר להצעה צוי כי בשל נסיבות חייה המורכבות של נשי
שנפגעו מידי בני זוג נבצר מרבות מה להגיש תלונה במשטרה .הצעת החוק מבקשת לסייע
לנפגעות באמצעות הקביעה כי גורמי מקצוע שוני ,כגו רופאי ,חייבי לדווח לגורמי רווחה או
למשטרה על מידע שהגיע אליה כדי שאלו יחקרו את הנושא ויוודאו כי האישה נמצאת במקו
בטוח ולא מאיי.
 .4בדיוני בנושא האלימות בי בני זוג בחברה הערבית ,שקיי הפורו לתחו האלימות
במשפחה בחברה הערבית )פורו אזורי של היישובי לוד ורמלה( ,במאי  2011ובאוקטובר ,2011
תיארו נציגי מערכת הבריאות  קופת חולי מאוחדת ואחיות תחנה לבריאות המשפחה בלוד  את
הפחד השורר בקרב עובדיה )אחיות ורופאי( מפני בני משפחות נפגעות אלימות  "שמא הבעלי
האלימי יפגעו ג בה א ה יאתרו את הנשי הנפגעות ."...לדברי נציגי מערכת הבריאות ,הדבר
מונע מהעובדי לדווח למרכז למניעת אלימות על הנפגעות ,וה מסתפקי במת הודעה לנשי על
גורמי הרווחה שיכולי לעזור לה ,כנדרש בחוק.
‰‚‰ Ô˙ÓÏ ÈÂÈÁ‰ Ú„ÈÓ ¯·ÚÂÓ ‡Ï ÌÈ‚·˘ ÌÈÓÒÁ‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙˙Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
.Ì˙¯Ò‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÂÚ‚ÙÏ ÏÂÙÈËÂ
 .5בתע"ס נקבע כי המרכז למניעת אלימות יפעל בתיאו ע המחלקות לשירותי חברתיי
לאיתור אוכלוסייה נפגעת אלימות במשפחה וישת' באיתור את מערכות הרווחה ,החינו  ,הבריאות
והמשטרה בקהילה.
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰Â ÔÂÏ˜˘‡·Â ‰„Â‰È ¯Â‡· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ
·¯˘‡Ï Û‡Â ,˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù ‚ÂÊ È· ¯Â˙È‡Ï ÂÏÚÙ ‡Ï Â˜„·˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
.ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‡˘Â· ÈÂÈÁ Ú„ÈÓ Â¯È·Ú‰
במחלקה לשירותי חברתיי שבעיריית מודיעי עילית לא היה מידע על מספר הנשי הנפגעות
שביקשו עזרה כלשהי ולא נעשו פעולות לאיתור נשי אלה .במועד הביקורת הועסקו במחלקה 24
עו"ס משפחה ,אשר מקבלות ,במסגרת טיפול בתחומי נזקקות שוני ,מידע ג בתחו האלימות בי
בני זוג .נמצא כי המחלקה א' לא פעלה לכ שהעו"ס המטפלי במשפחה ירכזו מידע זה ,א'
שהמידע נועד לאפשר לה לדאוג להגנת הנפגעות ולטיפול בה.
העירייה הסבירה בתשובתה" :משפחות רבות בעיר ה משפחות מרובות ילדי אשר סובלות ממצב
סוציו אקונומי קשה ביותר ועל כ דורגה העיר במקו הנמו ביותר בסול זה ...בנסיבות אלו ,הנטל
המוטל על כתפי מחלקת הרווחה הינו כבד ביותר  ...מתו  10,000בתי אב בעיר 2,190 ,בתי אב
מטופלי ע"י מחלקת הרווחה  ...המחלקה מתמודדת א' היא ע הצור בפיתוח שירותי שוני
לסיוע לאוכלוסייה הנתונה במצבי משבר שוני בדרגות חומרה שונות ביניה אלימות במשפחה
ועושה מאמצי רבי לפיתוח שירותי כאמור .ואול ,המחלקה מתקשה לפעול בהתא לתע"ס ה
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מבחינה מעשית וה מבחינה בירוקרטית לאור הנתוני הנ"ל מחד גיסא והמגבלה התקציבית מאיד
גיסא".
נוכח המצב הסוציואקונומי הקשה של אוכלוסיות העיר ,ראוי שמשרד הרווחה בשיתו' העירייה
יפעלו לגיבוש הסדרי שיאפשרו לטפל בכל הנפגעות מאלימות בי בני זוג.
‚Â‡„Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯Â˙È‡Ï ÂÏÚÙÈ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰Â ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰˘ ÍÎÏ
ÌÈ˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰Â ‰‚‰‰ ˙‡ ˙ÂÚ‚ÙÏ Â˜ÈÚÈÂ Ò"Ú˙· ˘¯„Î ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙Ú‚Ù
.Ô‰Ï
‰¯Ë˘Ó‰Ó Ú„ÈÓ
 .1משטרת ישראל הקצתה מער חקירות מיוחד לתחו האלימות במשפחה ומינתה חוקרי
מיוחדי לתחו זה )להל  חוקר אלמ"ב( .בנוהל המשטרה נכללה הנחיה מיוחדת לטיפול באירועי
אלימות בי בני זוג) 38להל  נוהל האלמ"ב(.
)א( במועד פתיחת הביקורת ,בנובמבר  ,2011פעלו  139חוקרי אלמ"ב ב 40תחנות משטרה
ב 32יישובי .בתחנות המשטרה ביישובי האחרי טיפלו בתלונות שוטרי ללא הכשרה מיוחדת
לנושא.
„ÁÂÈÓ Ò¯Â˜· Ì„È˜Ù˙Ï Â¯˘ÎÂ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ·"ÓÏ‡‰ È¯˜ÂÁÓ 103 ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÂ˙Ó
˘˜Â‡ÏÈÓ - ·"ÓÏ‡‰ È¯˜ÂÁ ÏÏÎÓ Ú·¯Î - ÌÈ¯Á‡‰ ·"ÓÏ‡‰ È¯˜ÂÁ 36 .‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÓÈÈ
˙.ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰˘ ‡Ï· ‰Ê „È˜Ù
עוד עולה מנתוני המשטרה כי רק  14מחוקרי האלמ"ב דוברי ערבית;  14דוברי רוסית ו 4דוברי
אמהרית .עקב כ ביישובי רבי אי בידי חוקרי האלמ"ב את הכלי להגנה נאותה על אות נשי
שהעברית אינה שגורה בפיה.
‡ÏÏ Â‡ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ‡ÏÏ ·"ÓÏ‡ È¯˜ÂÁ ÈÂÈÓ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÚ‚ÙÏ ˙˘¯„‰ ‰‚‰· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ
‡ÈÂÈÓÏÂ „È˜Ù˙Ï ·"ÓÏ‡‰ È¯˜ÂÁ ÏÎ ˙¯˘Î‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ
Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙È¯·Ú ˙Â¯·Â„ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ¯Â·È„‰ ˙Ù˘· ‰ÚÈ„È ÈÏÚ· ÌÈ¯˜ÂÁ
.‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â¯¯Â‚˙Ó
)ב( בנוהל האלמ"ב נקבע כי לנפגעת מאלימות יוצע לקבל טיפול במרכז למניעת אלימות ביישוב
שבו היא מתגוררת .ע קבלת הסכמת הנפגעת תעביר תחנת המשטרה את פרטיה ל"גור מטפל
בקהילה"  מנהל המחלקה לשירותי חברתיי במקו מגורי הנפגעת ,מנהל מרכז למניעת אלימות
או מי שהוסמ מטעמ  לצור הטיפול בה ובב זוגה .עוד נקבע בנוהל כי חוקר האלמ"ב ידווח
לגור המטפל על האירוע א' ללא הסכמת הנפגעת א הוא סבור כי נשק' חשש ממשי לשלומה או

__________________
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א הנפגעת היא א לילדי מתחת לגיל  ;14זאת נוס' על הדיווח ל"פקיד הסעד"  עו"ס לחוק
הנוער )טיפול והשגחה( ,התש" ) 1960להל  עו"ס לחוק הנוער(.39
ÈÂ‡¯Î ÂÚÓËÂ‰ ‡Ï ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ˘È Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ¯·„· Ï‰Â‰ ˙ÂÈÁ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
·˜¯· Á¯ÊÓÂ ÌÈ·ÂÒÓ ˙ÂÁ˙ ËÚÓÏ) Â˜„·˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁ˙Ó ˘ÓÁ· .·"ÓÏ‡‰ È¯˜ÂÁ
·.Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÂÓÈÎÒ‰˘ ˙ÂÚ‚Ù ÏÚ ˜¯ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÁÏ˘ (ÔÈÓÈ
Ï˘ ÔÂÚÈ¯ ÍÓÒÓ ÂˆÈÙ‰ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÎ 2012 ÈÂÈÓ ‰˙·Â˘˙· ‰ÚÈ„Â‰ ‰¯Ë˘Ó‰
.‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÁ‰
·ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Ú·˜ ‡ÏÂ "ÏÙËÓ‰ Ì¯Â‚"Ï ÁÂÂÈ„‰ ¯·ÚÂÈ ‰·˘ Í¯„‰ ‰Ú·˜ ‡Ï Ï‰Â
)‚(
.Â˙¯·Ú‰Ï È·¯Ó‰
משרד מבקר המדינה בדק בשבע תחנות משטרה האחראיות לרשויות המקומיות שנכללו בביקורת
את אופ הדיווח לגורמי הרווחה על נפגעי אלימות בי בני זוג.

40

מהסברי תחנות המשטרה עולה כי ה שלחו בפקס למחלקות לשירותי חברתיי או למרכזי
למניעת אלימות דיווחי על נפגעות אלימות במשפחה ,בלא שווידאו שהדיווח התקבל.
להל נתוני המשטרה והרשויות המקומיות על פניות נפגעי אלימות למשטרה ודיווחיה לגורמי
הרווחה בשנת :2011
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
אור יהודה
אשקלו
אופקי
ג'לג'וליה
טייבה
מודיעי עלית
נתיבות

˙ÂÈÙ‰ ¯ÙÒÓ
‰¯Ë˘ÓÏ
90
22
70
18
110
22
99

‰ÁÂÂ¯Ï ‰¯Ë˘Ó‰Ó
77
22
11
12
26
14
12

ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯ÙÒÓ
‰ÁÂÂ¯· ÂÏ·˜˙‰

ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï

48
71
7
3
2
13
5

29
7
4
9
24
1
7

,Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ‰Ï·Ë· Â‚ˆÂ‰Â Â˜„·˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÈÂ˙Ó
‰‚‰ÏÂ ÏÂÙÈËÏ ÂÎÊ ‡Ï ˙ÂÚ‚Ù ÍÎ ·˜ÚÂ ÌÈ·¯ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ,˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ËÚÓÏ
˘.‰¯Ë˘Ó‰ Ô‰Ï ‰˜ÈÚ‰˘ ˙È„ÈÓ‰ ‰‚‰Ï ˜¯ ‡Ï‡ Ì‰Ï Â˜˜Ê Ô‰
מהסברי מנהלות המחלקות לשירותי חברתיי בטייבה ובג'לג'וליה עולה כי הדיווחי
)(1
המועטי שה קיבלו לא הגיעו בפקס אלא רק בהודעה טלפונית.
__________________
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בסעי) 368ד לחוק העונשי ,התשל"ז( ,1977חויבו בעלי מקצועות שוני ,ובה שוטרי ,שעקב
עיסוק במקצוע או בתפקיד היה לה יסוד סביר לחשוב כי האחראי לקטי ביצע עברה הפוגעת בו,
לדווח לעו"ס לחוק הנוער.
אור יהודה ( תחנת "מסובי" ,אשקלו ,אופקי ,ג'לג'וליה ( משטרת ראש העי ,טייבה ,מודיעי עילית
( משטרת תחנת מזרח בנימי ,נתיבות.
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עוד עולה מהסברי מנהלת המחלקה לשירותי חברתיי בטייבה כי בישיבת ועדת היגוי של המרכז
האזורי למניעת אלימות בינואר  2011היא התריעה על היעדר דיווחי מצד המשטרה .בדומה לכ
התריעה המפקחת הארצית בנושא האלימות במשפחה במשרד הרווחה )להל  המפקחת הארצית(
כי המחלקה לשירותי חברתיי בטייבה מקבלת רק דיווחי מועטי בנושא.
) (2משטרת אשקלו המציאה למשרד מבקר המדינה רשימה של  22מתלוננות בדבר אלימות
במשפחה שדיווחי עליה הופנו למרכז למניעת אלימות בעיריית אשקלו.
נמצא כי נתוני תחנת המשטרה לא היו מעודכני ,ובתיקי המרכז למניעת אלימות שבעיריית אשקלו
היו  71דיווחי שהמרכז קיבל מהמשטרה באותה שנה .לעומת זאת למרכז לא היה ידוע דבר על
שבעה מ 22דיווחי המשטרה האמורי.
) (3המחלקה לשירותי חברתיי בעיריית מודיעי עילית ניהלה רישו מרוכז של מועדי קבלת
דיווחי המשטרה .מהשוואת מועדי אלה למועדי הגשת התלונות במשטרה עולה כי  4מ 13דיווחי
המשטרה על נפגעות הנזקקות לטיפול הגיעו למחלקה בפקס ,כחודש וחצי עד חודשיי לאחר
המועד שבו ה התלוננו במשטרה.
המשטרה הודיעה בתשובתה כי תפעל "להנחות בנוהל ,לדווח מיידי שלא יחרוג משבוע ימי מיו
הגשת התלונה .תועבר הנחייה לחוקרי כי במקרי לא דחופי להעביר את הדיווח בפקס ללשכות
הרווחה ,בהמש לשלוח את הדיווח בדואר."...
‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÈÂ˜Ï‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÁÂÂÈ„Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ‰È‚· ¯˘‡ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÚ‚Ù· ÌÈÏÙËÓ‰
ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÏ„ÁÓ .‰ÂÏ˙‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ÂÚÈ‚‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁÂÂÈ„Â ,ÌÏˆ‡ ÂÏ·˜˙‰
Ì‰Ï ˜ÈÚ‰ÏÂ ÌÈÚ‚Ù‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ,‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÚÂÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ
‡˙ ˙‡ ¯¯·Ï - ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰ - ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È˘ ÏÚ .˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰
ÈÓ¯Â‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈÏÈÚÈÂ ÌÈ·ÂË ˙¯Â˘˜˙ È˜ÈÙ‡ ¯ÂˆÈÏÂ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Ï·˜-È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰
,‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚Ï ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ·"ÓÏ‡‰ Ï‰Â· Ë¯ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ‰ÁÂÂ¯‰
‡˙ .ÁÂÂÈ„‰ ÚÂˆÈ·Ï ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡Â Ï·˜˙‰ ÔÎ‡ ÁÂÂÈ„‰˘ ‡„ÂÂÏ ¯ËÂ˘‰ ˙·ÂÁ
)ד( מהנתוני שבטבלה עולה כי מידע רב על נפגעות מאלימות בי בני זוג אינו מגיע למחלקות
לשירותי חברתיי ,וזאת מאחר שה אינ מסכימות להעברת פרטיה למחלקות .בשלוש מהרשויות
המקומיות שנבדקו נמצא כי פרטי של כ 80%מהנפגעות שפנו למשטרה לא הועברו למחלקות
לשירותי חברתיי )אופקי ,טייבה ונתיבות( .נשי אלו לא זכו לקבל מגורמי הרווחה טיפול הול
והגנה מפני אלימות נוספת ,וקיבלו רק את ההגנה המידית שהעניקה לה המשטרה.
‰¯·Ò‰Ï ÌÈÎ¯„ ÂÁ·È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÓ¯Â‚Ï Â¯·ÚÂÈ Ô‰ÈË¯Ù ÈÎ ,Ô‰· Ú‚Ù Ô‚ÂÊ Ô· ÈÎ ‰¯Ë˘Ó· ˙ÂÂÏ˙Ó‰ ,ÌÈ˘ Ï˘ ÚÂÎ˘ÏÂ
.Ô‰Ï ‰ˆÂÁ ‰Î˘ ‰¯ÊÚÂ ÌÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ÁÂÂ¯‰

הגנה על הנפגע
משרד הרווחה קבע כי הגנה על קרבנות היא המטרה העיקרית של עובדי הרווחה ,שכ מדובר
בסוגיות של חיי ומוות .לצור הגנה על קרבנות יש לבצע הערכת מסוכנות ולפעול בהתא
לממצאיה .במצבי סיכו יש להפריד בי התוק' לקרב באמצעות צו הגנה ,ובמצבי קיצוניי יש
להפריד ביניה באמצעות מקלט לנשי מוכות או אמצעי הסתרה אחר.
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 .1הערכות מסוכנ5ת ,אבחו ופיתוח תכנית הגנה מידית ה צעדי ראשוני ובסיסיי במת הגנה
למי שנפגע מב זוגו .הערכת מסוכנות היא תהלי אבחו שמטרתו לנבא את הסיכו שאד מסוי
יפגע באחר.
משרד הרווחה פיתח כלי להערכת מס5כנות של אלימות בי בני זוג ,שבאמצעותו יכול העו"ס
להערי את מידת המסוכנות במדרג שבי  0ל  36ציו גבוה מ 10משמש סמ לסיכו גבוה ,וציו
גבוה מ  20סמ לסיכו גבוה מאוד.
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ·Â ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó· ÈÎ ‡ˆÓ
˘·„˜‡Ï˘ ,˙ÂÎÂÒÓ ˙Î¯Ú‰Ï ÈÏÎ· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ·˘ ÊÎ¯Ó‰ ËÚÓÏ ,Â
·ÏÂÙÈËÏÂ ˙Ú‚Ù‰ ÏÚ ‰‚‰Ï ÈÂÈÁ Ú„ÈÓ ÌÈÏÙËÓ‰ Â¯ÒÁ ÍÎ ·˜ÚÂ ,Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰
·.‰
עיריית אור יהודה הסבירה בתשובה כי "לכל המטופלי במרכז אשר היו מצויי בסיכו גבוה
נערכה הערכת סיכו  ...השאלו להערכת מסוכנות לא תויק בתיק הפונה."...
Ï˘ ˙ÂÎÂÒÓ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï „ÚÂÈ ÔÂÏ‡˘‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÏÙÂËÓ‰ ˜È˙ ÈÎÓÒÓ· Â˙Â‡ ÏÂÏÎÏÂ Ú·˜ Í¯„ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ˘ÈÂ ,‰ÂÙ‰
 .2המשרד לקליטת העלייה מצא כי הכלי האמור להערכת מסוכנות אינו מתאי לקודי
התרבותיי ולמאפייני של קהילות המוצא של העולי מארצות חבר העמי ומאתיופיה .המשרד
המלי /לוועדת השרי למאבק באלימות ,בתחילת פברואר  ,2011לדאוג להתאמת כלי זה
לאוכלוסיות העולי.
מהסברי מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה עולה כי בדצמבר   2011כשנה לאחר מועד
ההמלצה  עדיי "לא ניבנה כלי להערכת מסוכנות ייחודי לעולי".
ÏÚ ‰È‰ ,‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ È˙Â·¯˙‰ „ÂÁÈÈ‰Â ÌÈÏÂÚ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ÁÎÂ
.‰Ó˘ÈÈÏÂ ‰ˆÏÓ‰Ï ·Â˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
 .3הערכת "פוטנציאל המסוכנות" במערכת המשפחתית היא משימה המחייבת ידע רב באבחו 
הבנת תופעת האלימות וסיכוניה והבנה בתחו הדינמיקה של המערכת המשפחתית ובנושא מאז
הכוחות בי בני הזוג.
במקרי שבה העו"ס במחלקה לשירותי חברתיי או במרכז למניעת אלימות במשפחה מתקשי
לאבח ולהערי את רמת המסוכנות ,נית להפנות את הזוג לוועדה מחוזית להערכת פוטנציאל
המסוכנות באלימות במשפחה .ועדות אלה משותפות למשרדי הרווחה והבריאות ומרכז אות
המפקח המחוזי של השירות לרווחת הפרט והמשפחה שבמשרד הרווחה .בוועדות משתתפי
פסיכיאטרי ומומחי אחרי ,לפי הצור  ,ומטרת לבצע אבחו והערכה של פוטנציאל המסוכנות
במקרי מורכבי.
ÂÙ‰ ‡ÏÂ ‰Ê ‰Î¯Ú‰ ÈÚˆÓ‡· ÏÏÎ Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓ· ÚÂÈÒÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ˜Â˜Ê˘ ˙Â‚ÂÊ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ

פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה
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 .4בתע"ס נקבע כי עבור כל קרב של אלימות במשפחה יש לגבש תכנית הגנה מפורטת ואישית
בשלב הראשו של ההתערבות .רק לאחר שהקרב מוג אפשר להתחיל לעסוק בסוגיות אחרות
בטיפול בו.
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰Â ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˘·„˜.Ò"Ú˙· ˘¯„‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ,˙ÂÏÙÂËÓ‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰‚‰ ˙ÈÎ˙ ÂÈÎ‰ ‡Ï Â
˙‰˙Â‡ ‰‚‰ ˙˜Ú‰Ï ÈÂÈÁÂ ÈÒÈÒ· ÈÏÎ ‡È‰ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ó ˙ÂÚ‚ÙÏ ‰‚‰ ˙ÈÎ
ÏÎ ¯Â·Ú ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È˘È‡ ‰‚‰ ˙ÈÎ˙ ˘·Â‚˙˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .˙Ú‚ÙÏ
.‰Ï ˙Ù˜˘‰ ˙eÎÂÒÓ‰ Ï‡ÈˆËÂÙÏ Ì‡˙‰· ,˙Ú‚Ù
˙ÂÎÂÓ ÌÈ˘Ï ÌÈËÏ˜Ó ÌÚ ¯˘˜‰
 .1משרד הרווחה מפעיל מקלטי במסגרת חו/ביתית לנשי נפגעות אלימות הזקוקות להגנה
ולילדיה שמתחת לגיל  ,11א ה מסוגלות להשתלב במסגרת זו .המקלט מעניק לאישה ולילדיה
הגנה פיזית וביטחו נפשי במרחב מוג שבו ה מתגוררי לפרק זמ מוגדר ) 6חודשי( ,המאפשר
התמודדות ע מצב המשברי תו מת הטיפול הנדרש בהתחשב בצורכיה הייחודיי .המקלט
מיועד לקליטת  12נשי ,ומפעילי אותו גורמי שבחר משרד הרווחה .בשנת  2011פעלו 13
מקלטי לנשי נפגעות אלימות; מה שני מקלטי ייחודיי לנשי ערביות ואחד לנשי מהמגזר
הדתיהחרדי.
בשנת  2011נשלחו  20נשי מוכות מחמש מהרשויות המקומיות שנבדקו למקלט לנשי מוכות.41
 .2משרד הרווחה קבע כי קשרי הגומלי בי המקלט למחלקה לשירותי חברתיי חיוניי
לתכנו המש ההתערבות ככלל ,וכאשר האישה חוזרת לקהילת המוצא ,בפרט .המקלט ישמור על
קשר רצי' ע המחלקה לשירותי חברתיי ,יעדכ אותה וישת' אותה בתכנו תכנית הטיפול .בתו
פרק זמ של שבועיי לשהות האישה במקלט ולא יאוחר מחודש ,ייצור המקלט קשר סדיר ורצי'
ע המחלקה לשירותי חברתיי שהפנתה את האישה המוכה למקלט.
ÔÈÚÈ„ÂÓ ËÚÓÏ) ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó Ú·¯‡· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.ÌÈËÏ˜Ó· ÂÎÂ˘˘ ÌÈ˘‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎ˙ ˙Î‰· ÔÙÂ˙È˘Ï ÂÏÚÙ ‡Ï (˙ÈÏÈÚ
˘ÍÈÏ‰˙· ·Â˘Á ·ÈÎ¯Ó ‡Â‰ ˙Ú‚Ù· ÏÂÙÈË‰ ÔÂÎ˙· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÛÂ˙È
ÂÈ‰È ‰˜ÏÁÓ· Ò"ÂÚ‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ,‰· ÏÂÙÈË‰
˘.Ò"Ú˙· ˘¯„Î ,ËÏ˜Ó· ÌÈÚˆ·˙Ó‰ ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ‰Ê ÏÏÎ· ,ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ÏÎ· ÌÈÙ˙Â
‰¯Ë˘Ó Ò"ÂÚ
 .1בחוק למניעת אלימות נקבע ,כאמור לעיל ,כי המשטרה ,לצד המחלקה לשירותי חברתיי
והמרכז למניעת אלימות במשפחה ,היא גור המעניק הגנה למי שנפגע מאלימות במשפחה,
והמשטרה הקצתה לצור כ מער חקירות מיוחד שבמסגרתו פועלי ,כאמור לעיל ,חוקרי אלמ"ב.
__________________

41

באור יהודה נשלחו  3נשי למקלטי; באופקי (  3נשי; באשקלו (  ;10במודיעי עילית ( ;3
בנתיבות ( .1
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 .2משרד הרווחה והמשטרה גיבשו תכנית משותפת להתערבות בשעת משבר ,שבה משתתפי
ג המתלונ והתוק' .מטרת התכנית היא לבצע ע קבלת התלונה אבחו ראשוני והערכת מס5כנות
ולגייס את התוק' והקרב לטיפול במסגרת המרכז למניעת אלימות.
במסגרת תכנית זו פעלו במועד הביקורת  17עו"ס ממחלקות לשירותי חברתיי ביישוביה )להל
 עו"ס משטרה( שהוכשרו לטיפול במניעת אלימות במשפחה .בתע"ס נקבע כי עו"ס המשטרה
ישהה כמה פעמי בשבוע בתחנת המשטרה שביישובו לקבלת דיווח מחוקרי האלמ"ב על תיקי
טיפול שנפתחו בגי אלימות בי בני זוג .עו"ס המשטרה יזמ את הקרב לאבחו ולמיו ראשוניי
בתחנת המשטרה או במרכז למניעת אלימות .א יתאפשר הדבר ייקרא עו"ס המשטרה ב"זמ אמת"
לתחנה בעת הגשת תלונה על אלימות בי בני זוג לאבחו המתלונ ולגיוסו לטיפול במרכז.
)א( נמצא כי המשטרה לא הכינה נוהל לקביעת אופ העבודה המשותפת של חוקרי האלמ"ב
ועו"ס המשטרה ,והפעילות המשותפת מתנהלת על פי הסדרי מקומיי שקובעי לעצמ שני
הגורמי בכל אחד מהיישובי שבה פועל עו"ס המשטרה.
)ב( משרד מבקר המדינה בדק את אופ הפעולה של עו"ס המשטרה בשניי מהיישובי שבה
פועל בעל תפקיד זה )אשקלו ובת י(.
בשתי העיריות מועסקות עו"ס המשטרה במרכזי למניעת אלימות שה מפעילות כמטפלות בנפגעי
אלימות בי בני זוג ,ובחלק מהזמ שהוקצה למשרת ה פועלות ,בי היתר ,כעו"ס משטרה .נמצא
כי פעילות עו"ס המשטרה בעיריית בת י אינה תואמת להוראות התע"ס:
) (1בבת י עו"ס המשטרה כלל לא נוכחה בתחנת המשטרה .אחת לשבוע היא הגיעה לתחנת
המשטרה וקיבלה את הדיווחי על תלונות שהגישו למשטרה נפגעות אלימות מצד ב זוג .מהסברי
העו"ס עולה כי היא נהגה להתקשר בטלפו לנשי שהתקבלו דיווחי עליה ולהציע לה לבוא
לטיפול ולקבל עזרה במרכז למניעת אלימות.
בשנת  2011עו"ס המשטרה לא תיעדה את פעולותיה ולפיכ אי כל נתוני על מספר הנפגעות
שאליה היא פנתה באותה שנה .מנתוניה לחודשי ינואר ופברואר  2012עולה כי בפרק הזמ
האמור היא קיבלה מהמשטרה  36דיווחי על נפגעות; כי היא פנתה לנפגעות אלה ו 14מה הביעו
בשיחה עמה את רצונ לקבל טיפול והופנו למרכז למניעת אלימות.
) (2מנתוני המרכז למניעת אלימות בבת י עולה כי הפנייה לנשי בשנת  2012בוצעה לרוב
למעלה משבוע לאחר מועד הגשת התלונה במשטרה; שבע מהפניות בוצעו כחודש לאחר הגשת
התלונה.
משרד הרווחה הודיע בתשובתו" :משרד הרווחה ומשטרת ישראל יעדכנו את נוהל עבודת עו"ס
המשטרה ותחנת המשטרה באופ שיסדיר את הפעולות הנדרשות."...
Ò"ÂÚ ˙ÂÏÈÚÙ·Â ÌÈÚ‚ÙÏ ˙ÈÂÙÏË ‰ÈÈÙ· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯„Ò‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁ˙ ÌÚ ˘·‚Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÚÂ·˘· ˙ÂËÚÂÓ ˙ÂÚ˘ Í˘Ó· ‰¯Ë˘Ó‰
˘‰¯Ë˘Ó‰ ˙Á˙· "˙Ó‡ ÔÓÊ"· Û˜Â˙‰Â ˙Ú‚Ù‰ ˙‡ ˘Â‚ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ Ò"ÂÚÏ Â¯˘Ù‡È
‚ÂÊ‰ È· ·ˆÓ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÔÁ·‡Ï ÏÎÂ˙ ÂÊ˘ È„Î ‰¯Ë˘Ó‰ Ò"ÂÚ ÌÚ ‰˘È‚ÙÏ ÌÓÊÏ ÔÈÙÂÏÁÏÂ
„¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .Ò"Ú˙· ˘¯„Î ,ÊÎ¯Ó· ÏÂÙÈËÏ ÌÒÂÈ‚Ï ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ ÏÂÚÙÏÂ
ÛÂ˙È˘ ÔÙÂ‡ ˙‡ Ï‰Â· ÚÂ·˜ÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ Ò"ÂÚ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰
.ÂÓÚ ‰ÏÂÚÙ‰
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˙Â·¯Ú˙‰Ï ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÈÎ˙· Û˙˙˘‰Ï ‰ËÈÏÁ‰˘Ó ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘,˙ÈÎ˙‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ Ú·˜È˘ Ï‰Â ÔÈÎ˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰¯Ë˘Ó Ò"ÂÚ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ¯·˘Ó ˙Ú
‡˙ ‚·.ÂÊ ˙ÈÎ˙ ˙ÁÏˆ‰Ï ÚÈÈÒÈ˘ ÈÚˆÓ‡Î ,·"ÓÏ‡‰ ¯˜ÂÁ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‰È˙ÂÏÂ
.‡˘Â· ÌÈ‡˙Ó Ï‰Â ÚÂ·˜ÏÂ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
המשטרה הודיעה בתשובתה" :מודל עו"ס משטרה פעל כפיילוט שהל והתרחב ודפוסי עבודה
שוני גובשו במהל הפעילות ...בימי אלו נכתב נוהל בנושא".
המרכז הארצי של
ֵ
 .3בתע"ס נקבע כי תופעל ועדת היגוי ארצית לנושא עו"ס משטרה בראשות
תחו האלימות במשפחה שבמשרד הרווחה ובהשתתפות נציג עו"ס משטרה ונציגי משרד הרווחה
והמשטרה .הוועדה תתכנס  43פעמי בשנה לשמיעת דיווחי שוטפי ,לקביעת דרכי פיקוח
ובקרה ולקביעת מדיניות והנחיות.
מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה הסבירה למשרד מבקר המדינה ,במכתב
מנובמבר  ,2011כי לא הוקמה ועדת היגוי לנושא עו"ס משטרה א מתקיימות ישיבות תיאו
ארציות ומחוזיות בי נציגי משרד הרווחה לנציגי המשטרה המקבילי לה.
ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂÂ· Í¯Âˆ ˘È˘ Ú·˜˘Ó ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡¯ˆ,ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÂÊ ‰ÚÈ·˜ Ì˘ÈÈÏ ˘È ‰¯Ë˘Ó Ò"ÂÚ ‡˘ÂÏ ˙È
˙Â·È˘È· È„˘ ÌÈ¯Â·Ò ‰¯Ë˘Ó‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ì‡ ÌÏÂ‡ .˘¯„Î ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ÏÂ ‰¯˜·Ï
.ÍÎÏ Ì‡˙‰· Ò"Ú˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ì‰ÈÏÚ ,ÌÈÂ˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÂ‡È˙‰

הטיפול במעורבי באלימות בי בני זוג
משרד הרווחה קבע בתע"ס כי המרכז למניעת אלימות במשפחה הוא שיטפל בנושא האלימות
במשפחה בשיתו' כל בני המשפחה  הקרב והתוק' ,נפגעי ישירי ועקיפי .הטיפול יותא
לקצב ההתקדמות של המטופל תו הכלה ומת תמיכה ואמפתיה.
הטיפול במעורבי באלימות במשפחה כולל פעולות מסוגי שוני :טיפול פרטני לאישה )בדר
כלל הקרב( המתמקד בהגנה עליה ,במיצוי זכויות חוקיות ובהתייחסות לרגשות )פחד ,בושה ,כעס
וכו'( ותהלי העצמה שיאפשר לה לתכנ את המש חייה; טיפול פרטני לגבר )בדר כלל התוק'(
מתייחס למאפייניו האישיי ,לרגשותיו ,לאינטראקציה המשפחתית והחברתית שלו; טיפול קבוצתי
לנשי ,שבו מוש דגש על תהלי ההעצמה; טיפול קבוצתי לגברי המבוסס על מיומנויות
קוגניטיביות והתנהגותיות; טיפול זוגי; וטיפול משלי כגו טיפול באמנויות.
 .1על פי נתוני משרד הרווחה ,בשנת  2010טופלו במרכזי למניעת אלימות כ 9,750מ12,500
הפניות למרכזי; דהיינו כ 22%מנשואי הפניות לא הגיעו לטיפול .בפועל טיפלו המרכזי
ב 11,358מטופלי  נשי וגברי; רוב המטופלי היו נשי שכ רוב הגברי לא הסכימו
להשתת' בתהלי הטיפולי .כ 20%מהמטופלי היהודי היו עולי.
513 ÏÚ Ú„ÈÓ Ô˙Â˘¯· ‰È‰ 2011 ˙˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÂ˙Ó .2
˘332-Î .ÔÂÏ˜˘‡Â ‰„Â‰È ¯Â‡Ó 374 Ô‰Ó ;‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÔÈ‚· ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜˜Ê‰ ÌÈ
,ÏÂÙÈË ‰˘ ‰˙Â‡· ÂÏ·˜ ÔÂÏ˜˘‡Ó 211 Ô‰· - ,Â˜„·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·˘· ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜˜Ê‰Ó
.ÈË¯Ù ·Â¯Ï
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בעיריית אשקלו טופלו כל הלקוחות; רוב קיבלו טיפול פרטני .בשש הרשויות המקומיות האחרות
שנבדקו קיבלו טיפול בנושא האלימות בי בני זוג רק כמחצית הלקוחות וא' פחות מזה.
)א( בעיריית אופקי לא זכו בטיפול  15מ 33נפגעי האלימות בי בני זוג שהיו ידועי לעירייה
בשנת  .2011המחלקה לשירותי חברתיי ג לא ידעה א ארבע הנשי שנשלחו ,כאמור לעיל,
לטיפול במרכז האזורי למניעת אלימות בבאר שבע התמידו בו.
להל דוגמה לנפגעת מאלימות שנזקקה לטיפול ולא זכתה לקבלו:
‡ÔÈ‚· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ· ‰ÁÙ˘Ó Ò"ÂÚ È„È· ‰ÏÙÂË ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ ‰Ú·¯‡Ï Ì
·˙¯¯Â‚˙Ó‰ ,˙ÏÙÂËÓ‰ ˜È˙ ÈÎÓÒÓÓ .2008 ˙˘Ó ÏÁ‰ ‰È„ÏÈ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ˙Â‚‰˙‰ ˙ÂÈÚ
·‡ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÂÓÈÏ‡· ‰ÈÙÏÎ ‚‰Â ‰ÏÚ·˘ ‰ÁÂÂÈ„ ‡È‰ 2010 ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˜ÙÂ
˘ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈÏ‡ ÔÈ‚· ,Â˙ÂÁ‡ Ïˆ‡ ˙È· ¯ˆÚÓ· ÔÂ˙ ‰È‰ ‰ÏÚ· ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎÂ ,ÌÈÂ
‡˘˙‡Ï Í‡ Ú·˘ ¯‡·· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó· ÏÂÙÈËÏ ‰˙ÙÂ‰ ‡È‰ 2008 ˙˘· .Â
‰ÁÙ˘Ó‰ Ò"ÂÚ .ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ·Â ‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ÔÈ· ÈÙ¯‚Â‡‚‰ ˜Á¯Ó‰ ÏÏ‚· ÏÂÙÈË· ‰„ÈÓ˙‰
¯˘‡˘Â· ÏÂÙÈË ÌÂ˘ Ô˙È ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ."‰ÓˆÚ‰ ˙ÂÁÈ˘Ï ‰˜Â˜Ê ‡È‰" :‰ÈÎÓÒÓ· ‰Ó
.‚ÂÊ‰ È· ÔÈ·˘ ˙ÂÓÈÏ‡‰
)ב (

במרכז למניעת אלימות שבעיריית אור יהודה טופלו  84מ 163פונות למרכז.

) (1משרד הרווחה קבע בתע"ס ,כאמור ,כי במקרי אלימות במשפחה תינת לנפגעי עזרה מיד
"ללא יצירת רשימות המתנה".
·˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰Ó È„È· ‰˙ÈÈ‰ ,2011 ¯·Ó·Â· ,‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ
‡ÂÏÏÎ ‰ÓÈ˘¯· .‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù 12 Ï˘ ‰˙Ó‰ ˙ÓÈ˘¯ ‰„Â‰È ¯Â‡· ˙ÂÓÈÏ
‰Ú·¯‡ ÂÈ˙Ó‰˘ ÌÈÚ‚Ù ÂÈÈ‰„ ;2011 ı¯Ó· Û‡Â ÈÏÂÈ· ‰Â˘‡¯Ï ÊÎ¯ÓÏ ÂÙ˘ ÌÈÚ‚Ù
.ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÂÓ˘ Û‡Â
העירייה הסבירה בתשובתה כי" :בתקופות רבות במש השנה קיימות רשימות המתנה למרכז מפאת
עומס פניות".
) (2כמו כ היו במרכז למניעת אלימות באור יהודה ,נכו לראשית דצמבר  ,2011רישומי
ומסמכי נלווי על  67נשי חשופות לאלימות שאינ נמצאות בטיפול ,שהוגדרו כמי שקיבלו
טיפול "חדפעמי" .ברוב הרישומי תועדו פניות משנת  2011של גורמי חו ,/כגו דיווחי של
המשטרה.
מבחינת הרישומי האמורי עולה כי היו נשי שהביעו רצו לקבל טיפול ועזרה כלשהי א המרכז
למניעת אלימות לא הפנה אות לטיפול ובקשת לא מולאה .להל דוגמה:
א לחמישה ילדי ,שניי מה קטיני ,שסבלה מאלימות פיזית ומילולית מצד בעלה ,פנתה למרכז
למניעת אלימות בינואר  2010והבהירה כי היא מעוניינת בטיפול ,וכי תנסה לגייס ג את בעלה
לטיפול .חודש לאחר מכ היא הודיעה כי בעלה אינו מעוניי בטיפול והיא "רוצה טיפול פרטני".
נמצא כי בקשתה לא נענתה.
בינואר  2011כתבה עו"ס העוסקת במיו ואבחו במחלקה לשירותי חברתיי אל המרכז למניעת
אלימות כי האישה האמורה חוששת מבעלה וכ "חוששת מהשפעות המצב על בנותיה שמגיבות
לעתי בבכי ומתקשות ג ה לשאת את המצב" .האישה ביקשה לקבל טיפול במרכז .נמצא כי ג
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לאחר מכתב זה לא נכללה האישה במסגרת המטופלי של המרכז ,ובמסמכי בעניינה הוגדר
הטיפול בה כ"חדפעמי".
בתשובתה הסבירה העירייה" :בקשתה של ] ...הנפגעת[ לא נענתה מאחר וצורפה לרשימת המתנה
עקב עומס פניות .לאחר תהלי אינטייק ]מיו ראשוני[ שבו הביעה האישה נכונות לטיפול  ...נקבע
כי  ...תמתי לטיפול ,וזאת לאחר הערכה כי  ...אינה נמצאת בסיכו גבוה  ...מאחר ובמר /פרצה
שביתת העו"סי נאלצו לפנות אל ] ...הנפגעת[ רק לאחר השביתה כדי להזמי אותה להתחיל
תהלי טיפולי ,א בתקופה זו  ...כבר חזרה בה מרצונה לקשר ע המרכז .לצערנו מפאת עומס
מטופלי לעתי קיימי מקרי בה תקופת ההמתנה לטיפול מרחיקה ומחלישה את רצונ של
הנשי בתהלי טיפולי".
) (3משרד הרווחה קבע בתע"ס כי טיפול פרטני לנשי  קרבנות האלימות  מתמקד בהגנה על
האישה ,בסיוע במיצוי זכויותיה וביציאתה ממעגל האלימות ,וכ במת תמיכה לרגשותיה כאישה
מוכה ובמנגנוני ההגנה שלה .התהלי הטיפולי כולל תהלי העצמה שיאפשר לה לבחור ולתכנ את
המש חייה.
אחד העו"ס שבמרכז למניעת אלימות במשפחה שבאור יהודה הוא ב העדה האתיופית ומטפל
בנפגעי אלימות בי בני זוג יוצאי אתיופיה .במועד הביקורת היו בטיפולו תשעה גברי שטופלו
באופ פרטני .נמצא כי לנשותיה לא נית טיפול פרטני ,וע שש מה א' לא נשמר קשר רצי'
לבחינת מצב.
˙Â¯˙Â ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÂÚ‚Ù ÌÈ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡ ÈË¯Ù ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Ô‰Ï ÌÈ˘Â¯„ ‰Î˘ ‰ÎÈÓ˙Â ÏÂÙÈË ‡ÏÏ
‡Ï· ‰Ï ˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙Ú‚Ù ÏÎÏ ˜ÈÚ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ˘Ï
˘˙.Â˙Ï·˜Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ıÏ‡È
)‚( ·20-Ó ÌÈÈ˙˘ ˜¯ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ È¯ÂÊ‡‰ ÊÎ¯Ó· ÂÏÙÂË ‰ÈÏÂ'‚Ï'‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ
˙ÂÓÈÏ‡ ÈÙÓ ‰‚‰Â ‰¯ÊÚ Â˘˜È·˘ ‰ÈÏÂ'‚Ï'‚ ˙Â·˘Â˙ ÌÈ˘ 17 ˙ÂÁÙÏ .ÍÎÏ Â˜˜Ê˘ ÌÈ˘‰
·Ô‰ÈÎÓÒÓ· ˙ÂÓÂ˘¯ Â¯˙Â Ô‰È˙Â˘˜·Â ,˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯ÓÏ ÂÙÂ‰ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ
˘·‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡‰ Ê≈Î¯Ó Ë˜ÈÏ 2012 ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ .ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ È¯ÂÊ‡‰ ÊÎ¯ÓÏ Ì¯È·Ú‰Â Ô‰È˙ÂÓ˘ ˙‡ ‰˜ÏÁÓ· „·ÂÚ‰
È¯·Ò‰Ó .ÈÏÂÙÈË ÚÂÈÒÏ ‰Ï‡ ÌÈ˘ ÂÎÊ ‡Ï ÔÈÈ„Ú (2012 ı¯Ó ÚˆÓ‡·) ÌÂ˜Ó· ˙¯Â˜È·‰
˙ÂÙˆÓ‰ ÌÈ˘ ˘˘ Ô‰· - ·¯ ÔÓÊ ‰Ê ÏÂÙÈË Ï·˜Ï Â˘˜È· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ê≈Î¯Ó‰
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .2010 ˙˘Ó ÏÂÙÈËÏ
א לחמישה ילדי  שניי מה קטיני  סבלה מאלימות פיזית נפשית ומילולית מצד בעלה .בעת
הביקורת הבעל היה במעצר בגי אלימות פיזית כלפיה .הדבר גר לה ,על פי הרשו בגיליו
הטיפול שבתיקה ,ללח /נפשי כבד ולפגיעה בבריאותה .בדצמבר  2010היא פנתה לטיפול עו"ס
במחלקה לשירותי חברתיי ,ורק באמצע פברואר  2012הופנתה למרכז למניעת אלימות לקבלת
טיפול .במועד סיו הביקורת במועצה המקומית ,באמצע מר ,2012 /היא לא זכתה לטיפול בעניי
זה ,והמחלקה לא דרשה לתת לה את הטיפול הדרוש.
)ד( במרכז אזורי למניעת אלימות טופלו רק  16מ 32נפגעות אלימות המתגוררות בטייבה;
שמונה מה לא התמידו בטיפול ,והקשר עמ לא היה עקבי.
)ה(  17נשי מוכות שהיו ידועות למחלקה לשירותי חברתיי במודיעי עילית לא טופלו .רק
שני גברי שהכו את נשותיה טופלו במרכז למניעת אלימות בירושלי .שתי נשי נשלחו למקלט
לנשי מוכות.
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)ו( בעיריית נתיבות טופלו ,כאמור ,רק  8מ 35הנפגעות שנזקקו לטיפול במרכזי למניעת
אלימות .שתי נשי נשלחו למקלט לנשי מוכות 25 .הנפגעות האחרות טופלו ,לפי הסברי העירייה,
במחלקה לשירותי חברתיי.
˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙Ï È„ÂÚÈÈ „·ÂÚ ‰È‰ ‡Ï ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
·ÔÈ· ,ÂÏÙÈË ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÂ˘ ˙Â˜˜Ê È‡˘Â· ÏÂÙÈË· Â˜ÒÚ˘ Ò"ÂÚ‰ ¯˘Ú .‚ÂÊ È· ÔÈ
Ô˙È ÏÂÙÈË‰ .ÛËÂ˘‰ ÔÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ· ‰ÏÚ ¯·„‰ ¯˘‡Î ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ‡˘Â· ,¯˙È‰
.‰Ê ‡˘ÂÏ ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ Ò"ÂÚ‰˘ ‡Ï·Â Ì‰Ï˘ ˙Â˜˜Ê‰ È‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ È‡ÂÂÏ ˙ÂÏÈÚÙÎ
˙ÂÓÈÏ‡‰ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈËÏ Ò"ÂÚ „ÚÈÈÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â·È˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚ÙÏ ÏÂÙÈË Ô˙Ó .Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„Î ÍÎÏ ¯˘ÎÂ‰˘ ‚ÂÊ È· ÔÈ
·‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÈ‡˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ,ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ È„È
‚ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÏÙÂËÓÏ ˜ÈÊ‰Ï Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÈÚÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ Ì
‡˙Â‡ ÏÂÙÈË ˙˙Ï ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â· ÌÈÏÂÙÈËÏ È‡ÂÂÏ ˙ÂÏÈÚÙÎ Úˆ·˙Ó‰ ˙ÂÓÈÏ
‰˜ÏÁÓ‰ È„·ÂÚÏ ‰˙Â‡ ‰¯˘Î‰Ï ‚Â‡„Ï ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÌÈÚ‚ÙÏ
.ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï
˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈÏ ÏÂÙÈË Ô˙È ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .(ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ËÚÓÏ) Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘˘· ˙ÂÚ‚Ù‰Ó
ÏÂÙÈË Ï·˜Ï ˙ÂÚ‚Ù‰ ÏÎÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯„Ò‰Ï ‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.ÍÎÏ ¯˘ÎÂ˙˘ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ· Â‡ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó· È„ÈÓ
 .3בשנת  2011טופלו ברשויות המקומיות שנבדקו  88גברי בלבד; רוב המוחלט מהיישובי
שבתחו שיפוט של עיריות אור יהודה ואשקלו.
ÌÈÎÂÓ ÌÈ‡˘ ÌÈ¯·‚‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
Ï‚ÚÓ· ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÏÏÎ‰Ï ÌÈÎ¯„ ÏÚ ıÈÏÓ‰ ‡Ï ‡Â‰˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,ÏÂÙÈË· Û˙˙˘‰Ï
.ÌÈÏÙÂËÓ‰
משרד הרווחה הסביר בתשובתו כי "סוגיית גיוס הגברי לטיפול בכלל ובפרט בתחו האלימות
במשפחה מעסיקה מאוד את העו"סי ואת אנשי המקצוע במשרדי השוני" .המשרד היה שות'
לדבריו להצעת חוק ולפיה גברי אלימי אשר מורחקי מבנות זוג יחויבו להשתת' בטיפול.
 .4בתע"ס נקבע כי את ההגנה על נפגע ואת הטיפול בו יית עו"ס מיומ לטיפול במשפחה
שהוכשר לכ או עו"ס בשלבי הכשרה ,המקבל הדרכה בתחו .בקרב ובתוק' יטפלו בעת ובעונה
אחת מטפלי שוני באמצעות טיפולי פרטניי וקבוצתיי.
במסגרת כל המרכזי למניעת אלימות במשפחה הועסקו  250עו"ס בהיקפי משרות שוני .במשרד
הרווחה לא היה מידע על מידת הכשרת לטיפול ועל מספר העו"ס שקיבלו הכשרה כלשהי.
להערכת מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה ,רוב העו"ס במרכזי "עברו במהל עבודת
קורס 'אשנב לאלימות במשפחה'"  קורס שמקנה "מיומנויות בסיסיות לאבחו וליצירת קשר
טיפולי ראשוני" .עוד קבעה מנהלת השירות כי העו"ס במרכזי למניעת אלימות "חייבי להגיע ע
ידע טיפולי מוקד".
רק במועד הביקורת שלח משרד הרווחה למרכזי למניעת אלימות שאלוני ל"מיפוי כוח אד"
במרכזי .באמצעות שאלוני אלה ביקש משרד הרווחה ללמוד על אופ העסקת העו"ס במרכזי
למניעת אלימות ,על היק' משרותיה ועל ה"הכשרות והשתלמויות" שה עברו.
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יצוי כי בשני האחרונות משרד הרווחה לא קיי הכשרה לעו"ס העוסקי באלימות במשפחה
מעבר לקורס "אשנב לאלימות במשפחה" .רק במאי  2011החליט משרד הרווחה לפתוח קורס
הכשרה מעמיק לעו"סי המטפלי באלימות במשפחה.
·¯˘˜¯ ÂÙ˙˙˘‰ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÈÚ‚Ù· ÂÏÙÈË˘ Ò"ÂÚ‰ ·Â¯ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
·˜.Ò"Ú˙· ‰˘¯„˘ ‰¯˘Î‰‰ ˙‡ Â¯ÒÁÂ "˙ÂÓÈÏ‡Ï ·˘‡" Ò¯Â
משרד הרווחה הודיע בתשובתו כי בשנת  2011פתח מסלול חדש להכשרה ולפיתוח ידע בטיפול
באלימות במשפחה ,נוס' על קורסי "אשנב לאלימות" .במסגרת מסלול זה יתקיי "קורס הכשרה
ראשו למטפלי חדשי בתחו האלימות ,קורס שייפתח מדי שנה וזאת בנוס' לקורסי מתקדמי
למטפלי וותיקי בשיטות טיפול אפקטיביות שונות".
ÌÈÊÎ¯Ó· Ò"ÂÚ‰ ÏÎ˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ È„È· ÏÂÙÈË Ô˙Ó .Ò"Ú˙· ˘¯„Î ,Ì„È˜Ù˙Ï Â¯˘ÎÂÈ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ
Ò"ÂÚÏ ˙Â˜‰Ï ‰¯˘Î‰‰ ÏÚ .ÏÙÂËÓÏ ˜ÈÊ‰Ï Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÈÚÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÍÎÏ
‡˙ "ÈÂ˘‡¯ ÏÂÙÈËÂ ÔÂÁ·‡" ÏÚ ÛÒÂ ‰ÈÚ‚Ù·Â ‰ÚÙÂ˙· ÛÈ˜Ó ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÓÂÈÓ‰Â Ú„È‰
."˙ÂÓÈÏ‡Ï ·˘‡" ‡Â·Ó‰ Ò¯Â˜· Ò"ÂÚÏ ÌÈ˜ÂÓ‰
 .5משרד הרווחה קבע בתע"ס ,כאמור ,כי מת העזרה במקרי אלימות במשפחה ייעשה באופ
מידי וזמי תו שאיפה לטפל בפניות באופ מידי ולאפשר נגישות אופטימלית לנפגעי.
·˘˙ÈÚ‚Ù· ÂÏÙÈË˘ Ò"ÂÚ Â‰˘ (‰·ÈÈËÂ ‰ÈÏÂ'‚Ï'‚) Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÌÈÈ
‡Â‚‡„ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰˘ ‡Ï· ,˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ‰˘ÙÂÁ· ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ
.ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰Ï ÛÈÏÁÓ Ò"ÂÚ ˙ÚÈ·˜Ï
Ûˆ¯‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÈÂÈÁ ‰˘È¯„ ‡È‰ ‰˘ÙÂÁ· ‡ˆÓ‰ Ò"ÂÚÏ ÛÈÏÁÓ ·Èˆ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
·„¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .Ì‰· ‰ÚÈ‚Ù ˙ÚÈÓ·Â Ì‰· ÏÂÙÈË· ,ÌÈÚ‚Ù ÏÚ ‰‚‰
Ò"ÂÚ‰˘ ˙Ú· Ì‚ ˙ÂÚ‚Ù· ÈÏÂÙÈË Ûˆ¯ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯„Ò‰ ÌÂÈ˜Ï ‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰
.˙Î˘ÂÓÓ ‰˘ÙÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰
 .6בתע"ס נקבע כי עו"ס המטפל בלקוח צרי לקבוע תכנית טיפול ולקיי רישו לגבי אופ
יישומה ומעקב בנושא.
‰„Â‰È ¯Â‡· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó· ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù· ÂÏÙÈË˘ Ò"ÂÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˙ÈË¯Ù ÏÂÙÈË ˙ÈÎ˙ ÚÂ·˜Ï Â‚‰ ‡Ï ˙Â·È˙· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ·Â ÔÂÏ˜˘‡·Â
.ÌÚÂˆÈ· ˙Ú· Â˘Ú˘ ÏÂÙÈË‰ È„Úˆ ˙‡ ˜¯ ÁÂ˜Ï‰ È˜È˙· Â„ÚÈ˙Â ÂÚ‚Ù˘ ‚ÂÊ‰ È·Ï
˜·„ÈÓ ˙ÈÎ˙‰ ÌÂ˘ÈÈÂ ˙ÂÓÈÏ‡· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ‚ÂÊ‰ È·· ÏÂÙÈËÏÂ Ú‚Ù‰ ÏÚ ‰‚‰Ï ˙ÈÎ˙ ˙ÚÈ
˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÏÂÙÈËÏÂ Ú‚Ù‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰‚‰Ï ÌÈÈÂ˘‡¯ ÌÈ‡˙ Ì‰ ‰˙ÚÈ·˜ ¯Á‡Ï
˙ÂÈÎ˙ ÁÂ˙ÈÙÏ ‚Â‡„Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÙÒÂ
.ÔÓÂ˘ÈÈÏÂ ,Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„Î ,ÏÂÙÈËÂ ‰‚‰
 .7משרד הרווחה רואה את הבסיס לקשר טיפולי נאות בפנייתו של הלקוח המכיר בבעיותיו .ע
זאת לקוחות רבי אינ מאמיני ביכולת להיעזר בטיפול ובכוח להתקד בעזרתו ,ורבי
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מהלקוחות חשי חשדנות וחשש מהממסד בכלל ומשירותי הרווחה בפרט .עקב כ העו"ס אמורי
לחזר אחר לקוחות אלו ,שאינ מבקשי להתחיל בטיפול או שאינ מתמידי בו ,דהיינו עליה
לפנות אליה ביזמת ולשכנע לקבל את הטיפול וההגנה הנדרשי.
ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ·Â ‰„Â‰È ¯Â‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ·˘ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó· Ò"ÂÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .Ì‰È˙ÂÁÂ˜Ï ¯Á‡ ¯ÊÁÏ ˙ÂÈ·˜Ú ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ‡Ï ‰·ÈÈË ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÈ˙¯·Á
)א( בנובמבר  2008דיווחה עולה מאתיופיה במחלקה לשירותי חברתיי באור יהודה על
אלימות פיזית מתמשכת מצד בעלה מאז שהות במרכז קליטה .דיווחי על האלימות כלפיה  וכ
כלפי שלושת ילדיה הקטיני  התקבלו ג משכני .בעת שהוצע לה לפתוח בטיפול היא הכחישה
את מעשי האלימות כלפיה ,והמחלקה טיפלה רק בנושא האלימות כלפי הילדי ולא עקבה אחר
היחסי בי בני הזוג .רק באוגוסט  2011חזרה האישה ויצרה קשר ע המחלקה לשירותי חברתיי
לאחר שבעלה ,ששהה בכלא במש שנה ,חזר הביתה והיא חששה שינקוט אלימות נגדה .בספטמבר
 2011החל המרכז למניעת אלימות לטפל בבני הזוג.
)ב( מנתוני המרכז האזורי למניעת אלימות האחראי לטיפול בנפגעי טייבה עולה כי בשנת 2011
תשע נפגעות הגיעו לפגישה טיפולית אחת ולא המשיכו בטיפול; שבע נפגעות לא הגיעו כלל
לטיפול.
נמצא כי המחלקה לשירותי חברתיי לא דאגה לקבל מידע שוט' על נפגעות שאינ מקבלות
טיפול ,וא' לא דאגה לחזר אחר נשי אלה ,שנותרו ללא הגנה וטיפול .להל דוגמה:
במר 2011 /אושפזה תושבת טייבה בבית החולי "מאיר" עקב אלימות פיזית מצד בעלה ,ובתחילת
אפריל הופנתה לטיפול במרכז למניעת אלימות .מדיווחי עו"ס בית החולי ועו"ס המחלקה
לשירותי חברתיי עולה כי האישה סבלה מאלימות פיזית ומילולית מצד בעלה עד כי נאלצה
להימלט לבית הוריה .מדיווח המרכז למניעת אלימות למחלקה לשירותי חברתיי מנובמבר 2011
עולה כי האישה "הייתה בקשר ע עו"ס מחליפה וכיו אינה מעוניינת להמשי ".
נמצא כי ע שחרורה של האישה מבית החולי היא נפגשה ע עו"ס במחלקה לשירותי חברתיי
ולא יצרה עמה קשר נוס' .המחלקה לשירותי חברתיי ג לא ביקשה לקבל מידע שוט' על
הטיפול ולכ ג לא ידעה כי הטיפול במרכז למניעת אלימות נפסק זמ קצר לאחר תחילתו .ג
משנודע לעו"ס כי הטיפול הופסק לא חיזרה אחר האישה בניסיו להחזירה לטיפול.
Ô‰Ï Â¯˘Ù‡ÈÂ ÔÂÁËÈ· Ô‰Ï Â˜È˘ ÛÂˆ¯ ÏÂÙÈËÏÂ ˙Î˘Ó˙Ó ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˜Â˜Ê ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÂÚ‚Ù
ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .Ô‰ÈÈÁ ˙Â·ÈÒ· ÌÈÈÂÈ˘Ï Û˘ÁÈ‰Ï
˘˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ ÂÓÊÈÈ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ·Â ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó· Ò"ÂÚ‰
.ÌÈ˘¯„‰ ÏÂÙÈË‰Â ‰‚‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰„Ó˙‰· Ì‰È¯Á‡ Â¯ÊÁÈÂ
עיריית טייבה הודיעה בתשובתה" :אנו מסכימי מאוד שיש לעקוב אחר מצב של הנשי שמופנות
ע"י המחלקה לטיפול במרכז למניעת אלימות ,לדאוג להמש הטיפול ולחזר אחר הנושרות
מהטיפול .לקחנו הערתכ זו לתשומת לבנו ,עיוות זה תוק וכיו מחלקת הרווחה עוקבת אחר כל
המקרי המופני למרכז למניעת אלימות."...
 .8בתע"ס נקבע כי הטיפול במרכז למניעת אלימות יאר עד שנה ,וא יש צור בהמש הטיפול
יש לכנס ועדות הערכה בהשתתפות מנהל המרכז ,העו"ס המטפל ,עו"ס המשפחה במחלקה
לשירותי חברתיי ,המטופל והמפקח המחוזי .ועדה זו תתכנס לצור קבלת החלטות משותפות
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לגבי המש הטיפול ,סוג הטיפול המתאי וכ המסגרת שבה יימש הטיפול .סיכו הדיו ייכתב
בטופס שנקבע לכ בתע"ס.
נמצא כי המחלקה לשירותי חברתיי והמרכז למניעת אלימות באור יהודה לא נהגו לכנס ועדות
הערכה .בבדיקת תיקי הלקוח נמצאו  11מטופלי שהטיפול בה נמש בי שנה לארבע שני בלא
שהתכנסה ועדת הערכה בעניינ ובלא שנבחנה יעילות הטיפול בה.
Ú‚Ù ÏÎ Ï˘ ÂÈÈÚ· ÔÂ„˙ ‰Î¯Ú‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÙÈ˘Ï ÈÂÈÁ ¯·„‰˘ ÌÂ˘Ó ,Ò"Ú˙· ˘¯„Î ,È˙˘-·¯ ÏÂÙÈË Ï·˜Ó‰ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ó
„¯.˙Â‡ˆÂ˙ ·ÈÈ ‡Ï˘ ¯˜Ú ÏÂÙÈË ˙ÚÈÓÏÂ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ
˙˙ÂÓÈÏ‡Ï ÌÈ„Ú‰ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÈÎ
 .1ילדי החשופי לאלימות בי הוריה נפגעי מכ פגיעה נפשית ותפקודית ,מאחר שה
חווי תחושות קשות של חוסר אוני ,פחד ,חרדה ובושה .המרכז למניעת אלימות במשפחה אמור
להפעיל תכנית לילדי אלה .את התכנית יפעיל עו"ס מומחה לילדי שמיומ בתחו הטיפול
בילדי .על פי התע"ס ,המרכז למניעת אלימות יפעיל לפחות שתי קבוצות ילדי בשנה )בכל קבוצה
שבועיי שכל אחד מה יאר כשעה וחצי .בעת
ִ
 128ילדי( ,והקבוצות יקיימו  24מפגשי
ובעונה אחת ,על פי שיקול דעתו של המטפל ,יינת לילד ג טיפול פרטני .בד בבד יש לשאו' לכ
שתפעל קבוצת הורי לילדי שכאלה ,שבמסגרתה ה ינתחו את דפוסי ההורות שלה ויבינו את
התהלי שחווי ילדיה .תכנית זו תבוצע בידי צוות שהוכשר לכ .
‰ˆ˜‰ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÁÙ˘Ó‰Â Ë¯Ù‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰Ó È¯·Ò‰Ó .2
˙˜ˆÌÈÊÎ¯Ó‰Ó ˜ÏÁ· .˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈ„ÏÈ· ÌÈÏÙËÓ ˙˜ÒÚ‰Ï È„ÂÚÈÈ ·È
.ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÈÙÏ ˙È„ÂÁÈÈ ‰¯˘Î‰ Â¯·Ú˘ Ò"ÂÚ ÌÈ„ÏÈ· ÌÈÏÙËÓ
ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ï ÂÙ˘Á˘ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„‚ÂÓ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÂÈÓ ÌÈ‡Â ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï˘ Ò"ÂÚ È„È· Ì‰È¯Â‰
ÏÚ .ÌÈÏÙÂËÓÏ ˜ÈÊÓ Û‡ ÈÏÂ‡Â ÏÈÚÈ-‡Ï ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚÂ Ò"Ú˙· Ú·˜ „¯˘Ó‰˘ ˙Â‡¯Â‰Ï
.˘¯„Î ÌÈ„ÏÈ· ÌÈÏÙËÓ ˙¯˘Î‰Ï ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰
)‡( ,Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰
ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÂÂÁ˘ ÌÈ„ÏÈ‰Â ‰Ê ‡˘Â· Â˜ÒÚ ‡Ï ,˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ ËÚÓÏ
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ÏÏÎ ÌÈ¯Â‰ ˙ÂˆÂ·˜ .ÂÏÙÂË ‡Ï Ì‰È¯Â‰
) (1בתקופה שבי ינואר  2010ליוני  2011טופלה במרכז למניעת אלימות באור יהודה אישה
שסבלה זה שני מאלימות פיזית ונפשית .האישה עבדה ופרנסה את משפחתה בעוד בעלה היה חסר
תעסוקה קבועה ועסק בהימורי .עקב כ צברה המשפחה חובות .לזוג שישה ילדי ,מה שלושה
קטיני ,שהיו חשופי לאירועי אלימות בי ההורי .בעת הטיפול דיווחה האישה לעו"ס כי חלה
הידרדרות בתפקוד המשפחה שבגינה פרצה בי בני הזוג אלימות ,לעתי הדדית ,וג לכ נחשפו
הילדי .עוד דיווחה האישה כי לעתי פעל בעלה באלימות ג כלפי אחת מבנותיה .נמצא כי עו"ס
לחוק הנוער טפלה באותה בת שסבלה מאלימות ,א שאר הילדי שנחשפו לאלימות כלפי אמ לא
טופלו.
) (2א לארבעה ילדי התלוננה לפני עו"ס משפחה במחלקה לשירותי חברתיי באופקי כי
עקב אלימות בעלה כלפיה ,שהילדי היו עדי לה לא אחת ,ה החלו לסבול מבעיות התנהגות

64

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

קשות :הרטבות לילה ,היעדרות מלימודי ,אלימות במסגרת בית הספר ודרישות כספיות מההורי,
תו ביטויי אלימות .עו"ס המשפחה המליצה כי ילדי אלה ,שנחשפו לאלימות בי הוריה ,יקבלו
טיפול ממוקד ,אול הטיפול המומל /לא נית.
) (3א לשלושה ילדי ,תלמידי בית ספר יסודי ,המתגוררת בטייבה סובלת זה שני מאלימות
פיזית מצד בעלה .במאי  2011הבעל נעצר כדי להג על חייה ,והוצע לה לעבור להתגורר ע ילדיה
במקלט לנשי מוכות .האישה סירבה "בשל שיקולי תרבותיי" .נמצא כי לילדי העדי לאלימות
לא הוצע כל טיפול.
˙ÂÓÈÏ‡Ï ÌÈ„Ú ÂÈ‰˘ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË-È‡ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .ÈÂÙÈ¯Ï ˙Â˙È ‡Ï˘ ˙Â˜Ïˆ Ì˘Ù· ¯È˙Â‰Ï ÏÂÏÚ Ì‰È¯Â‰ ÔÈ
·˘˙‡ Ï·˜Ï ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯„Ò‰ ˘Â·È‚Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È
.Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ,ÂÏ ÌÈ˜Â˜Ê ‰Î Ì‰˘ ÏÂÙÈË‰
)ב( עו"ס המרכז למניעת אלימות באשקלו הוכשרה לטפל בילדי שחוו התעללות .בשנת 2010
נתנה העו"ס טיפול קבוצתי לשמונה ילדי .חמישה מה היו חשופי לאלימות בי הוריה,
ושלושה היו נפגעי התעללות מצד הוריה.
ראוי שעיריית אשקלו תבח ,בשיתו' הגורמי המקצועיי במשרד הרווחה ,א טיפול קבוצתי
משות' בילדי שחוו התעללות מצד הוריה ובילדי שחוו אלימות בי הוריה הוא הטיפול
המיטבי או א ראוי ליצור קבוצות נפרדות לטיפול בילדי שנפגעו מכל אחד משני סוגי האלימות
האמורי.
)‚( ·ÏÂÙÈËÏ ˙Á‡ Ò"ÂÚ ‰¯˘ÎÂ‰ ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ
·2012-Â 2011 ÌÈ˘· .Ì‰È¯Â‰ „ˆÓ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË· ‰„˜Ó˙‰˘ ,ÌÈ„ÏÈ
)‰Ú·¯‡ .Ì‰È¯Â‰ ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ï ÂÙ˘Á˘ ÌÈ„ÏÈ ‰Ú˘˙ ÂÏÙÂË (˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú
.ÌÈÏ˘Â¯È· È„¯Á‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ ÊÎ¯Ó· ÏÂÙÈËÏ ÂÙÂ‰ Ì‰Ó

סיכו
ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÈÂ˜Ï „Â˜Ù˙ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .1
‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰· ÏÂÙÈËÏÂ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ¯Â˘˜‰
˙ÏÂÙÈË‰Â ‰‚‰‰ ÌÈÚ‚ÙÏ ÌÈ˙È ‡Ï ÂÈ‚· ¯˘‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰Ê ÈÂ˜Ï „Â˜Ù
.ÂÊ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙ Ï˘ ‰Ù˜È‰ ÌÂˆÓˆ ¯˘Ù‡˙Ó ‡ÏÂ Ì‰Ï ÌÈ˘¯„‰
˜·‡Ó‰ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ‰ÂÂ˙Ó˘ ÏÏÎ˙Ó ÛÂ‚ ¯„ÚÈ‰· .2
·‡‰Ê „È˜Ù˙ ‡ÏÓÈ˘ ÌÂ¯ÂÙ ˙ÚÈ·˜Ï ¯˙Ï‡Ï ‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ
·.Ò"Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰

65

פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות בי בני זוג ולטיפול בנפגעיה

ÏÂÙÈË ÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘Ï Ú‚Â· ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .3
,‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÈÂ˙ ˙‡ Â˙Â˘¯Ï Â„ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ Û‡ ÈÎ ,ÌÈ¯Á‡
ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .42Â˙„Â·Ú ÔÂÎ˙Ï Ì˙Â‡ ÏˆÈ ‡ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ „·ÈÚ ‡Ï ‡Â‰
‰‚‰‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ÌÈÂ˙ Á˙Ï ¯˘Ù‡È˘ ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ï ¯˙Ï‡Ï
˙Â˜˜Ê ÈÓÂÁ˙· ÔÎÂ ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ˘¯„‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ó ÌÈÚ‚Ù ÏÚ
.ÌÈ¯Á‡
Ú„ÈÓ Ô˙ÓÂ ‰¯·Ò‰ ,ÍÂÈÁ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡· ˜·‡Ó‰ .4
„¯˘ÓÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ :Ì˙¯ÊÚÏ ‡Â·Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÏÂÙÈËÂ ‰‚‰ ÈÓ¯Â‚ ‡˘Â· ÌÈÚ‚ÙÏ
˙ÚÈÓÏ ¯ÚÂ È· ÍÂÈÁÏ ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÍÂÈÁ‰
Ì˘ÂÈ˙ ‡È‰ „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡
˙Â¯·ÂÁ ÌÒ¯ÙÏÂ ıÈÙÓ ‡Â‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯·ÂÁ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ;Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ·
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ;ÌÈÏÂÚ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙·ÂËÏ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÙ˘·Â ˙È·¯Ú· Ì‚ ‡˘Â· Ú„ÈÓ
Ô‰È¯Ú·˘ ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ·Á¯ Û˜È‰· ˙ÂÈ˙˘-·¯ ‰¯·Ò‰Â ÍÂÈÁ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï
ÈÚ‚Ù ÏÚ ‰‚‰‰ ÔÈÈÚÏ Ì˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ô‰È·˘Â˙ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ
.Ì‰· ÏÂÙÈË‰Â ˙È‚ÂÊ-ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡
˙Âˆ˜‰ÏÂ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ˙ÂÚ‚Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .5
ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰Â Â„ÚÂÈ˘ ˙È·¯Ú È¯·Â„ Ò"ÂÚ ÂÊ ‰ÓÈ˘ÓÏ
‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ó ˙ÂÚ‚Ù‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË· ˙˘¯„‰ ˙È˙¯·Á‰ ˙Â˘È‚¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ
Ï·˜Ï ˙ÂÓÈÏ‡Ó ˙ÂÚ‚Ù‰ ÏÚ Ï˜È˘ ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ÌÈÈ˘˜ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÒÏÂ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰Ó
.˙È·¯Ó Ë¯Ù ˙Úˆ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ‰‚‰Â ÏÂÙÈË
˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡ ÂÚ·˜È˘ ÌÈÏ‰ ÔÈ˜˙‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .6
ÌÈÏ‰ Ì˘ÈÈÏÂ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰
.‰Ï‡
,˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ‰ÈÈÙ‰ ÔÙÂ‡ ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .7
ÌÈÈ„ÈÓ ÏÂÙÈËÂ ‰‚‰ Ô˙ÓÏ ‚Â‡„ÏÂ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚ˘ ˙·Á¯‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‚Â‡„Ï
.ÌÈÈ·ËÈÓ‰ ÏÂÙÈË‰Â ‰‚‰‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÈÚ‚ÙÏ ˙˙Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ ;‰ÂÙ ÏÎÏ
ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .8
È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ˙Ú‚Ù ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯Â˙È‡Ï ÂÏÚÙÈ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Â‡ ÔËÂÙÈ˘
.Ô‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰Â ‰‚‰‰ ˙‡ ˙ÂÚ‚ÙÏ Â˜ÈÚÈÂ ‚ÂÊ
Í¯ÚÓ· ·Â˘Á ÈÚˆÓ‡ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ .9
Â˙ÏÚÙ‰Ï ‚Â‡„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÈÚ‚Ù ÏÚ ˙ÈÂ˘‡¯‰ ‰‚‰‰
.Ì˙Ï·˜ ÌÚ „ÈÓ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓÏ Â¯·ÚÂÈ ÌÈÚ‚Ù ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„˘ ÔÙÂ‡·
ÌÈ¯˜ÂÁ ˙ÂÓÏÂ Ì„È˜Ù˙Ï ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡‰ È¯˜ÂÁ ÏÎ ˙¯˘Î‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .10
Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙È¯·Ú ˙Â¯·Â„ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ¯Â·È„‰ ˙Ù˘· ‰ÚÈ„È ÈÏÚ·
.‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â¯¯Â‚˙Ó

__________________
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; בנושא "מאבק השלטו המקומי בנגעי הסמי1456 ' עמ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,מבקר המדינה
.71 ' עמ,(2010) 2009 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ , ראו מבקר המדינה,"והאלכוהול
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˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÚ‚Ù· ÌÈÏÙËÓ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÈÂ˜Ï‰ ˙¯Â˘˜˙‰ .11
ÏÚ Ô‚‰Ï ,‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡ ÚÂÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
‰¯Ë˘Ó‰ - ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È˘ ÏÚ .˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì‰Ï ˜ÈÚ‰ÏÂ ÌÈÚ‚Ù‰
˙¯Â˘˜˙ È˜ÈÙ‡ ¯ÂˆÈÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙Ï·˜-È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ¯¯·Ï - ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ
˙ÂÓÈÏ‡‰ Ï‰Â· Ë¯ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ·ÂË
Ï·˜˙‰ ÔÎ‡ ÁÂÂÈ„‰˘ ‡„ÂÂÏ ¯ËÂ˘‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ,‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚Ï ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰ÁÙ˘Ó·
.ÁÂÂÈ„‰ „ÚÂÓ ˙‡Â
Â¯˘ÎÂÈ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÊÎ¯Ó· Ò"ÂÚ‰ ÏÎ˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .12
Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÈÚÈ· Ú‚ÂÙ ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ È„È· ÏÂÙÈË Ô˙Ó .Ì„È˜Ù˙Ï
.ÏÙÂËÓ‰ Ï˘ ˙È˘Ù‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ÏÂÏÚ
Ì‰Â ,˙È„Â˜Ù˙‰Â ˙È˘Ù‰ ‰ÈÁ·‰Ó ÌÈÚ‚Ù Ì‰È¯Â‰ ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡Ï ÌÈÙÂ˘Á˘ ÌÈ„ÏÈ .13
‚Â‡„Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÂÊ ‰ÚÈ‚Ù ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡È˘ È˘Ù ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê
.ÂÊ ˙ÈÂÈÁ ‰ÓÈ˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï
ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
˜ÈÚ‰ÏÂ ‚ÂÊ È· ÔÈ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ˙Â„„ÂÓ˙‰ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ‡˙ ¯ÂˆÈÏÂ
.ÌÈÚ‚ÙÏ ÌÈ˙Â‡ ÏÂÙÈËÂ ‰‚‰
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