 26מרץ2020 ,
ראשי מועצות מנכ"ליות ומנכ"לים
שלום רב,
הנדון :הגברת פעילות המשטרה להבטחת מוגנות קורבנות עבירות מין ואלימות במשפחה
הרינו לפנות אליכם בבקשה לוודא ביצוע הנחיית השר לבטחון פנים בדבר פיקוח מיוחד בתחום
של מניעת אלימות במשפחה כולל ביקורים בבתים של משפחות אשר יש לגביהן אינדיקציות
לאלימות או פגיעה מינית כלפי מי מבני המשפחה.
התפשטות מגפת הקורונה מהווה איום על הבריאות ,הרווחה ותחושת המוגנות של כלל הציבור.
ההגבלות ההולכות ומחריפות ,חוסר הוודאות הכלכלית ובעקבותם הפחדים שהולכים ומצטברים
כמו גם העדר מסגרת חינוכית ותעסוקתית בעקבות השהות הכפויה בבית -יוצרים אצל רבים
תחושה של כאוס והעדר שליטה.
אקלים זה של חוסר וודאות יוצר קרקע לאלימות מסוגים שונים ,מטבע הדברים כלפי הקרובים
הסובבים את הפוגע.
כך למשל ,מנתוני איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית -קרוב ל 40%-מן הפגיעות
המיניות בילדים מתחת לגיל  ,12מבוצעות על ידי אחד ההורים או האחים ,דהיינו -קרוב משפחה
המתגורר ,על פי רוב ,עם הילד/ה .עבור ילדים אלו הבית לא היה ולא יהיה לעולם מרחב מוגן
ובטוח.
על פי מאמר שפורסם לאחרונה במגזין "טיים" מספר הדיווחים אודות אלימות במשפחה במחוז
הובאי בסין ,שילש עצמו במהלך חודש פברואר ,לאחר שמשפחות רבות נכנסו לבידוד במהלך
חודש ינואר בעקבות התפרצות מגפת הקורונה.
גם בישראל מ דווחים נציגי קווי החירום המפעילות עמותות שונות במתן תמיכה ,ייעוץ ומידע על
זינוק במספרי הפניות בתקופה האחרונה.
בתקופה זו ,בה למעלה ממיליון משפחות נכנסו לשגרה של שהייה ממושכת ביחד -פגיעותם של
ילדים מתעצמת והם חשופים עוד יותר להתעללות ופגיעה.
על רקע מצב מורכב זה ,פנה איגוד מרכזי הסיוע ביחד עם חה"כ קרן ברק אל השר לבטחון פנים
בדרישה לבצע צעדי אכיפה והרתעה יעודיים במשפחות בהן קיימת אינדיקציה לאלימות כלפי מי
מבני המשפחה.
נאמר כי התקופה מחייבת עירנות מוגברת של גורמי האכיפה ובפרט -של שוטרי הסיור
הלוקאליים ,המקיימים סיורים וביקורות כדבר שבשגרה .דווקא הם ,הממשיכים לבוא במגע עם
האוכלוסיה ,צריכה להיות הרגישות והכלים לאתר אותות מצוקה וסימנים המעידים על אלימות
ופגיעה בילדים ונשים הנמצאים בבית ,ללא כל מפלט.

ואכן ,היום ( )25.3.2020בסיכום דיון הערכת המצב המיוחדת להיערכות המשטרה וכוחות
הביטחון לאכיפת התקנות החדשות ,הנחה השר ארדן כי:
"לאור הסיכון המוגבר לאלימות בתוך המשפחה בימים אלה ובעקבות פניית ח״כ קרן ברק ,
הנחה השר ארדן את המשטרה לבצע פיקוח מיוחד בתחום זה כולל ביקורים בבתים של
משפחות בהן מתגוררות נשים מאויימות או שיש אינדיקציה או חשש לפגיעה בהן"
בהמשך לכך ,אנו פונות לבקש עזרתך בעדכון גורמי המשטרה במועצות האיזוריות אודות דבר
קיומה של הנחיית השר ווידוא אכיפתה.
בנוסף ,אנו מציעות את מרכזי הסיוע ככתובת מקצועית ומנוסה בתחום פגיעה מינית ,השלכותיה
ונפגעיה .קווי החירום פועלים  24/7למתן תמיכה רגשית ,ליווי וייעוץ למי שזקוק לכך.
 1202מענה נשי;  1203מענה גברי;
 052-8361202סיוע בווטסאפ;
סיוע בצ'אט ( 20:00עד חצות) kolmila.org.il
בשעות משבר האוכלוסיות החלשות ביותר הן שנפגעות יותר .לכן ,דווקא בתקופה זו ,צו השעה
ותפקידנו להושיט להן יד ,להציע סיוע ולספק להן מוגנות.
בתודה והערכה רבה,
איילת רזין בית-אור
היועצת המשפטית
איגוד מרכזי הסיוע
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