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 תקציר

 

אלימות בין בני זוג הינה תופעה רווחת בעולם ובישראל. רק לאחרונה גברה המודעות הציבורית 

זוגה פעל כלפיה -מוכה מוגדרת כ"אשה שבן זוגן. אשה-לנושא של הכאת נשים )בעיקר( ע"י בן

 בדרך של הכאות חוזרות ו/או יחס אכזרי אחר כלשהו".

 

טענות רבות הופנו למשטרה על דרך טיפולה בנושא. בעבר, נהגה משטרת ישראל לראות עצמה 

 כגוף מטפל, המפשר בין הצדדים, כאשר השוטר שטיפל בתחום זה כונה "סמל שלום בית".

הגב' יהודית קרפ. הועדה  -ה ועדה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מונת 3999בשנת 

בדקה את התופעה על היבטיה השונים והמליצה, בין היתר, על שינוי נוהלי המשטרה. כיום, 

זוג היא כאל עבירה  -בעקבות ההמלצות שונו נהלי המשטרה. ההתיחסות לאלימות בין בני

יפתה, עם הרגישות המתחייבת מהקשר שבין התוקפן פלילית אחרת שיש להקפיד ולהחמיר באכ

 לקרבן.

 

בתחנת באר שבע פותח מודל עבודה יחודי, המישם את ההנחיות החדשות של משטרת ישראל. 

"( להליך טיפולי. החשוד Diversionבמודל זה מבוצעת במסגרת ההליך הפלילי, "הטיה" )"

של גורמי הטיפול. מודל עבודה זה   נשלח לטיפול וגורל התיק הפלילי נקבע על סמך ההמלצות

הוא מעצם טיבו מודל מערכתי ששותפים בו, מלבד המשטרה, כלל הגורמים העוסקים בתופעה: 

נעמת, שירות המבחן ולשכות הרווחה. כן קשורים בו בתי המשפט: שלום ומחוזי ובית הדין 

 הרבני.

 

 -עלתו בחודשים יולי עבודה זו בודקת את ישום המודל בבאר שבע, בתקופה הראשונה להפ

, בה לא הופעל 3991ומשווה את הטיפול המשטרתי בתקופה המקבילה בשנת  3993דצמבר 

 המודל. במחקר הועלו מספר השערות בנוגע לאפקטיביות הטיפול.

 הוגדרו ונבדקו מדדים לאופן הטיפול ומדדים לאפקטיביות הטיפול.

הראשונה היתה חלקית בלבד. במסגרת  לגבי אופן הטיפול, נמצא כי הפעלת המודל בחצי השנה

 -מהמקרים. מספר התלונות הכללי ירד ב 19.3%המודל שוחררו בערובה בתנאים לטיפול רק 

בסיווג תלונות כתיקים פליליים. ירדה כמות התיקים הפליליים  311%. חלה עליה של 54%

 . חלה עליה בשימוש במעצר.51.4% -שנסגרו בעילה של "אין עניין לציבור" ב

 .31.9% -ל 73.2% -באשר לתוצאות הטיפול, נמצא כי רמת הרצידיביזם ירדה מ

 .7% -ל 35.7% -כמות התלונות ההדדיות בין בני זוג ירדה מ

 

חשיבות העבודה באישור המחקרי שהיא מספקת ליעילות המודל המיושם בתחנת באר שבע. 

בשאר חלקי הארץ, בהם  תוצאות המחקר פותחות פתח, בטווח הקצר, לדחוף לישום המודל גם

מערכתית קשה יותר לתאום. בטווח הארוך, יכולות תוצאות העבודה לדחוף למיסוד -עבודה כלל

 שיטת עבודה זו במסגרת החוק.
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 מבוא -פרק א 

 כללי .3

 

אלימות במשפחה הינה תופעה רווחת בעולם ובחברה הישראלית שעד לאחרונה היתה מוצנעת 

ומוסתרת במסגרת המשפחה. בשנים האחרונות התגברה בחברה הישראלית המודעות לתופעה 

של הכאת נשים. אולם שינויים בטיפול בתופעה זו, שעבור אנשים רבים עדיין נחשבת "עניין 

משפחתי פנימי", התרחשו עקב התארגנות נשים וביוזמתן, ולא עקב יוזמה ממסדית כלשהי 

 (.3993)סבירסקי, 

 

ע"פ דו"ח הועדה בנושא מדיניות חקירה, תביעות ומשפט בעבירות אלימות במשפחה ואלימות 

( ישנם מאפיינים שונים לצורות שונות של אלימות 3999בין בני זוג )להלן דו"ח קרפ, 

ה: אלימות בין בני זוג, אלימות כלפי קטינים ואלימות כלפי זקנים וחסרי ישע. שוני זה במשפח

 מחייב התיחסות נפרדת.

הועדה בחרה להתמקד באלימות שבין בני זוג. בדו"ח מצויין כי למאפיינים היחודיים של אלימות 

גבי אופן במשפחה יש השלכות הן לגבי העמדות החברתיות, הן לגבי גיבוש המדיניות והן ל

 ההתמודדות.

( טוענת כי קיים יחס רב ערכי כלפי תופעת האלימות המתבטא גם בבעיות 3991יהודית קרפ )

( מציינת כי קיימת הסכמה בין המומחים שנשים מוכות זקוקות להגנה 3999) Ferraroחקיקה. 

 חוקית רבה יותר.

 

בטיפול בתופעה: עובדים (, ביחס למעון לנשים מוכות, מציינת את האבסורד ש3929ארי )-לב

 סוציאליים ממשרד הרווחה מפנים נשים אל המעון שהוא מפעל התנדבותי.

 

הדיון הציבורי בנוגע להתייחסות כלפי אלימות במשפחה מקיף תחומים רבים ומציע דרכי טיפול 

מגוונות. בעקבות דו"ח קרפ שנתה משטרת ישראל את ההנחיות לטיפול בתופעה. ההנחיות היוו 

 עצוב מודל עבודה יחודי בתחנת באר שבע.בסיס ל

עבודה זו בודקת את השפעת ההנחיות על תפקוד תחנת באר שבע ועל האפקטיביות של 

 התמודדותה עם התופעה.
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 הגדרת התופעה 3.3            

 

( מתייחסת לקושי הטכני 3992קיים מגוון רב של הגדרות לגבי מושג ה"אשה המוכה". אבני )

ועוצמת המכות, הנורמות החברתיות והתרבותיות לגבי אלימות בכלל  במדידת תדירות

ואלימות במשפחה בפרט, קיומה של אלימות פסיכולוגית וכו'. היא מביאה את הגדרתה של 

Pagelow   לפיה אשה מוכה היא אשה שעונתה פיסית, בכוונה, בדרכים שגרמו  3993 -מ

צונה, או שנמנעו ממנה בכוח פעולות כאב או פציעה, או שנכפו עליה פעולות בניגוד לר

שרצתה בהן, על ידי גבר בוגר שעימו היא ביססה יחסים, הכרוכים בדרך כל באינטימיות 

 מינית, בין שהם נשואים ובין שלא.

 

הולמת  3991 -כיוון שעבודה זו מתמקדת בטיפול המשטרתי ההגדרה שניתנה ע"י שטיינר ב

בן זוגה פעל כלפיה בדרך המוגדרת כעבירת יותר. שטיינר הגדירה אשה מוכה כ"אשה ש

 הכאות חוזרות ויחס "אכזרי" אחר כלשהו". -תקיפה 

 

 סקירת ספרות: .7

 

המחקרים בתחום הכאת הנשים בעולם התמקדו בעיקר במאפייני התופעה ויצרו בסיס להבנת 

 סיבותיה, אולם רק מעטים עסקו בבחינת דרכי טיפול והתערבות אפקטיביות לשם מתן כלים

 Finkelhor Berk, Newton & Fenstermaker Berk; 3992בידי קובעי המדיניות. )אבני, 

;1988 ,et al ,3995.) 

 

 :מודעות ציבורית 7.3

 

 ( מכתירה את בעית הנשים המוכות בכותרת "העבירה הסמויה בעולם"3993ארי )-לב

 

Martin (3993טוענת כי לעיתים קרובות נשים מוכות מבודדות לחלוטין ). 

 לדעתה, בידוד זה הינו תוצאה של הבוז החברתי הברור כלפי האשה כקרבן לאלימות.

 

 דעה נוספת גורסת כי תופעת הבדידות החברתית היא תוצאה של שני גורמים:

בידוד מרצון של המשפחות המעורבות מפחד שידעו השכנים, והתרחקות השכנים עקב 

 .3992a ,Gellesהחשש ממעורבות ומפגיעה אישית ))

 

הגישה החברתית כלפי אשה המותקפת בביתה מניחה עפ"ר כי האשמה מוטלת עליה ואין 

(, נשים נוקטות עמדה והן מחפשות פתרונות 3993) Martinצורך לסייע לה. כיום, טוענת 

 ע"י העלאת הנושא למודעות ציבורית ונקיטת פעולות שתבאנה לשינוי חברתי.

 

וקרימינליזציה של תופעת הנשים המוכות. ארגונים ארגוני נשים הם שלחצו בארה"ב להכרה 

 בחשיבות מתן הסיוע לקרבן: -21אלה הכירו בשנות ה

 (.Wermuth ,3997מקלטים, קוים "חמים", יעוץ משפטי וכד' )

 

Finkelhor et all (3999טוענים כי אין איסוף מידע שיטתי בנוגע ) 

 לאלימות במשפחה בכלל.
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ולם ובארץ מודעות לנושא של אלימות בין בני זוג בכלל לא היתה בע -21וה -51בשנות ה

והכאת נשים ע"י בני זוגם בפרט. ארועים מסוג זה לא נתפסו כבעיה חברתית ויעיד על כך 

היחס המזלזל שקבלה ח"כ מרשה פרידמן כאשר העלתה את הנושא לדיון במליאת הכנסת 

 (.3995)סבירסקי,  3925בשנת 

 

כלפי ילדים,  -נים כי השימוש באלימות במשפחה לשם חינוך ( מציי3999טייכמן וטייכמן )

ו"העמדה במקום" כלפי אחרים, אינו זוכה לגינוי ולהתערבות חברתית כיוון שהם "אירועים 

 בעולמה הפרטי של המשפחה".

 

היווה את הסנונית  3923המקלט הראשון בעולם לנשים מוכות שנפתח בלונדון בשנת 

 היום הציבורי. הראשונה בהעלאת הבעיה לסדר

 

Wermuth (3997 :מציינת כי תנועות הנשים הן שהקימו את השרותים השונים לקרבנות )

מקלטים, "קוים חמים" ויעוץ משפטי. לטענתה, סוכנויות המשפט והרווחה הזניחו שרותים 

 אלו.

 

 מינה משרד המשפטים ועדה בראשות הגב' יהודית קרפ, 3999רק בשנת 

משפחה. בכתב המינוי של הועדה ניתן לה מנדט לטפל בהיבט רק לבדיקת נושא האלימות ב

 המשפטי של הבעיה.

 

 גברה בארץ המודעות הציבורית לתופעת האלימות במשפחה. 3991החל משנת 

 יותר ויותר רואים בתקיפת בני זוג בעיה חברתית הדורשת התיחסות

 התהליך הגברת המודעות החברתית והטיפול בבעיה הואץ כתוצא וטיפול.

שבא   -. נערך דיון ציבורי רחב 3993משרשרת של רציחות נשים ע"י בעליהן במשך שנת 

בנוגע  לתפקוד הממסדי בטיפול בתופעה, תוך  -לידי ביטוי בכתבות רבות בכלי התקשורת 

 התמקדות בטיפול המשטרתי.

 

 ( אשר תרם להגברת המודעות בעולם הינו העליה ברצח3992תהליך מקביל שסוקרת אבני )

 בעלים מכים ע"י נשותיהם.

 

 :היקף התופעה 7.7

 

Straus & Gelles (3995 טוענים כי עד לאחרונה לא היו למשטרה ולשרותי הרווחה )

 נתונים לגבי מקרים של הכאת נשים.

לטענתם יתכן והגידול הנראה כיום משקף מודעות גוברת והכרה בכמות גבוהה קיימת של 

 הכאת נשים.

 

 י היקף התופעה אינם בהכרח משקפים את המצבהנתונים הקיימים לגב

מקומי -( מציינת כי קיים מגוון עשיר של אומדנים בקנה מידה אזורי3992הריאלי: אבני )

 ורק מחקר לאומי אחד. לטענתה, לפי רוב האומדנים

מהמשפחות. רוב הנתונים הם חלקיים ומגיעים ממגוון  41%עד  - 14% -אלימות מתרחשת ב

אינם זמינים:  תיקי משטרה, תיקי גירושין, חדרי מיון, לשכות רווחה, מקורות שלעיתים 

 מקלטים ונשים מוכות. המספרים שהוזכרו: מליון עד שתי מליון נשים מוכות בארה"ב.

 

 (.Berk and Newton ,3994מוכרת הבעיה של תת דיווח במקרים מעין אלו )

 ים המטפלים.קיימת בעיית איתור, בעיית דיווח ובעית סיווג אצל הגופ
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(3992a) Gelles  כי לא קיימים מקרים מדווחים של אלימות במשפחה כאשר נוכחים אנשים

 שאינם חברי המשפחה הגרעינית או מדרגת קרבה ראשונה.

 

Dobash & Dobash (3995 ,מזכירים מחקר שנערך בתחנת משטרה סקוטית במשך שנה )

 בני זוג. מהתלונות על אלימות היו אלימות בין 11.99%לפיו 

 

 ( מציינת לגבי הנתונים שפורסמו כי "קיימת הסכמה שיש3992אבני )

מיזעור של התופעה, בשל ריבוי 'מספרים שחורים'". ההוכחה הטובה ביותר לכך, לדעתה, 

היא העובדה שבמחקרים רבים נאלצו לותר על קבוצת הבקורת כיוון שנתגלו נשים מוכות אף 

 בקרב קבוצה זו.

 

ונים מדוייקים בנוגע להיקף תופעת הנשים המוכות וכל הנתונים הקיימים בישראל אין נת

 מבוססים על אומדנים ו/או על מקורות בלתי ברורים.

העדר נתונים בדוקים על התופעה מקשה להמליץ באופן ראוי על ההערכות הנדרשת 

 (.3991; שטיינר, 3999להתמודדות עם הבעיה. )דו"ח קרפ, 

 

 311,111(, היקף התופעה בארץ, נאמד בטווח שבין 3995ארי, -בבסקר של ארגון נעמת )ל

 נשים מוכות. 11,111 -

 

 :מאפייני התופעה 7.1

 

למרות התמונה המתקבלת מהנתונים כאילו רווחת התופעה בקרב בני המעמד הסוציואקונומי 

הנמוך, קיימת תמימות דעים בקרב החוקרים כי התופעה קיימת בקרב כל שכבות האוכלוסיה 

( הגיוון 3992חתכי מעמד, מצב כלכלי, מוצא, גזע, השכלה, גיל, דת וכו'. לדעת אבני )ב

 בממצאים נובע מהגיוון במדגמי המחקר.

 

 (.3995ארי, -גם בארץ רווחת התופעה בקרב כל שכבות החברה )לב

 

( מציינת כי למקלט לנשים מוכות הגיעו נשים מכל העדות ומכל רבדי 3993סבירסקי )

שיעורן הגבוה של בנות עדות המזרח היא מסבירה בפתרונות האלטרנטיביים החברה. את 

 הקיימים עבור נשים בעלות השכלה ואמצעים

 כלכליים גדולים ששעור בנות עדות המזרח בקרבן הוא נמוך. )אפשטיין

 (.3995ומרדר, 

 

קיים קשר ברור בין עבריינות כללית  Walker (in Hotaling Et al, 1988a)לטענת 

ימות כלפי נשים. במחקר שערך המחבר נמצא כי לגברים מכים, שמרואיינות היו עימם לאל

 בקשר, היו פי שניים יותר מעצרים או הרשעות

 מלגברים לא מכים שנשים אלו הכירו.

 

קרי גברים מוכים, הופרכה  -הדעה כי אלימות בין בני זוג היא חד כיוונית וכי אין נשים מכות 

(. הם  מציינים כי אלימות של נשים לא עניינה את הציבור. 3995) Straus & Gellesע"י 

, נמצא 3994 -וב 3924 -נשים מכות לא הוגדרו כבעיה. בשני מחקרים שנערכו על ידם, ב

 מקרים לאלף זוגות של נשים מכות ללא קיום של תכניות טיפול. 339 -שיעור דומה של כ
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 :גורמים ודרכי טיפול 7.5

 

 ל בעולםגורמים ודרכי טיפו

 

Oppenlander (3997 טוענת בהקשר זה כי בוצעו רק מחקרים מועטים בתחום הטיפול )

 המשטרתי ורובם התבססו על ניתוחי אירוע, תצפיות מוגבלות,

 מדגמים בלתי מייצגים וכד' ולא על נתוח שיטתי של שירותי המשטרה

 שניתנו בפועל.

 

Bowker and Maurer  (3992מציינים כי נשים מוכ ) ות מחפשות סעד אצל גורמים שונים

פנו ללשכות  41%מן הנשים פנו למשטרה,  -41%ממסדיים, פרטיים ווולונטריים. במחקרם נמצא כי כ

פנו למקלטים לנשים  75%פנו לכנסיה,  11%פנו לגופים רפואיים,  19%פנו לעורכי דין,  51%רווחה, 

מן הנשים  19%באזורן. בולטת העובדה כי רק  פנו לתובע המחוזי 35%פנו לארגוני נשים ו  73%מוכות, 

הפונות מדרגות את הטיפול המשטרתי כאפקטיבי מאוד או במידה מסויימת בהתמודדות עם  הבעיה. ארגוני 

 הנשים נתפסו

 כאפקטיביים ביותר ואחריהם המקלטים. במקום האחרון דורגו שירותי

סקת התופעה בקרב הנשים שפנו למשטרה הרפואה. המתאם בין הערכת האפקטיביות של המשטרה ובין הפ

 לא נמצא מובהק סטטיסטית.

 

Pahl (3997 מציינת במחקרה כי בקרב נשים ששהו במקלט, המשטרה היתה הארגון שנתפס כעוזר במידה )

המועטה ביותר טרם בואם למקלט. לטענתה, התוצאות מצביעות על כך כי קיימת סבירות שהמשטרה תתפס 

נשוי ומתגורר במשותף. ולהיפך: סביר להניח כי המשטרה תתפס כ"עוזרת"  כ"לא עוזרת" כאשר הזוג

 במקרים בהם הזוג לא נשוי וגר ביחד או כאשר הזוג נשוי אך בני הזוג מתגוררים בנפרד.

 

Abel and Suh (3992מדווחים כי נשים מוכות פונות לחברים, משפחה ) 

מהנבדקות פנו  15%מזכירים מחקר לפיו רק  ושכנים קודם שהן פונות למשטרה או לשירותי רפואה. הם

 למשטרה, ומחקר אחר לפיו שליש מהחוסות במקלט לנשים מעולם לא פנו למשטרה.

(. בנוסף לגורמים הללו רשימתם כוללת גם 3995) Dobash & Dobashממצאים דומים מוזכרים ע"י 

 עובדים סוציאליים.

 

 (.Abel and Suh ,3992פגעת תפנה למשטרה ))ישנה הקבלה בין חומרת הפגיעה וקיום הסבירות שהנ

 

רווחת התופעה של נשים המספרות כי למרות שבמקרי אלימות נזקקו להגנה משטרתית, הן לא פנו לקבלה 

 בעיקר עקב אי אמון ביעילותה וכן עקב

 ;Montgomery ,3993העובדה כי במקרים רבים מנע זאת מהן המתעלל )

.(1987 ,Abel and 

Suh 

 

McLeod (3991 טוענת כי שוטרים רבים רואים בתופעה עניין משפחתי פנימי שאין בה מקום )

 להתערבות חוקית.

 

Garner and Clemmer (3995 מציינים כי ההתערבות המשטרתית בסכסוכים משפחתיים נחשבת )

למשימה מסוכנת במיוחד בה שיעור הפגעות השוטרים גבוה במיוחד. לדעתם, יש לכך השלכה ברורה על 

נית ההדרכה ועל אמצעי בטחון שיש לנקוט במקרים מעין אלו תוך הפנית תשומת לב השוטרים לבטחון תכ

 הקרבן.
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 המצב הפוליטי בצפון אירלנד יצר דינמיקה יחודית:

עקב הבעיות הפוליטיות, יחודית משטרת אירלנד בהיותה כעין כח אבטחה צבאי, שאינו מתמקד דווקא 

פשרות שנשים קתוליות שתבקשנה את עזרת המשטרה בתחום זה תהיינה באכיפת החוק הפלילי. קיימת הא

 חשופות לחשדות

 לשם קבלת הגנה מבעל אלים. IRA -נשים עשויות לפנות דוקא ל הקהילה.

 

 גורמים ודרכי טיפול בארץ

 

 בארץ ישנם גופים שונים המטפלים במקרים של אלימות במשפחה. ניתן

ה, הפרקליטות ובתי המשפט מחד לעומת שירותי למיינם לשתי קטגוריות עקריות: המשטר

באמצעות בתי"ח וקופ"ח, ארגוני נשים ומקלטים  -הרווחה, משרד העבודה, משרד הבריאות 

 לנשים מוכות מאידך.

 

מערכת אכיפת החוק מטפלת במקרים המגיעים לידיעתה בעקבות תלונה. פעולתם נעשית 

 במסגרת המותר ע"פ חוק.

לה נרחב יותר. המקלטים לנשים מוכות הוקמו ע"י ארגוני לגופים האחרים טווח פעו

מתנדבות. כמו גם קוי החירום ושירותי סיוע נוספים. הממסד משתמש בשירותים אלו 

 ולעיתים אף מסייע בהפעלתם.

 ; בן צבי )ללא תאריך((3997; לוי, 3993; עובדיה, 3999)דו"ח קרפ, 

 

 ההיבט החוקי: 7.4

 

 כללי 7.4.3

 

ם לא היתה מניעה חוקית מגבר להכות את בת זוגו וילדיו שנחשבו לרכושו במשך אלפי שני

(Sherman ;)ללא תאריך( ,Lerman and Goldzweig ,3991.) 

רוח החוק השתנתה במשך השנים, אך בנוגע לאלימות כלפי בני זוג נשארה לעיתים 

 אמביוולנטיות מסוימת.

 

Martin (3993מציינת כי בהתאם למגילת זכויות הא ) דם, אנשים הסובלים כאב מידי

אחרים, כאשר זכותם לאושר מופרת בידי אחרים, החברה בכללותה אחראית לספק צרכים 

אלו של הקבוצה המדוכאת. אןלם במציאות, החוק או ישומו הופכים להיות עמומים כאשר 

הצדדים המעורבים הם בעל ואשה. במקרה בו התוקף אינו בן זוגו של הנתקף אין בעיה 

 פת החוק באופן אוטומטי כמעט. אך לא כך במקרה של הכאת נשים.באכי

 

( ישנן שלוש גישות לשימוש בחוק לצורך ההתמודדות עם תופעת 3999ע"פ דו"ח קרפ )

 הכאת הנשים. השוני בין הגישות נובע משוני בתפיסת עולם

 (:3חברתית, בהערכת המציאות, ובמטרה )ראה תרשים מספר 

 

מציגה מסר ברור של גינוי חברתי לתוקף באמצעות אכיפת  - ליתא. הגישה הליגאלית פלי

 החוק ללא פשרות. התייחסות למקרה כפלילי ולא כתולדה של בעיות בינאישיות.

 

מניחה כי האלימות הינה סימפטום למשבר משפחתי וכי הוא  - ב. הגישה הטיפולית חברתית

התערבות של סוכנות אכיפה. תולדה של בעיות בינאישיות הדורשות התערבות טיפולית לא 

 הטיפול הפלילי ע"פ גישה זו הינו אמצעי אחד בלבד שיעודו מתן אפשרות לטיפול כפוי.
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ע"פ גישה זו תכלית החוק הינה הגנת הנפגעים. אי לכך,  - גישת ההגנה -ג. הגישה התכליתית 

 יש להדגיש את יסוד ההגנה על פני היסוד

ם, ההליכים הפלילייים והאזרחיים אינם יעילים, הפלילי או הטיפולי. בשל מהותם ומשכ

לדעת גישה זו, ולכן יש לקדם את המוסד המשפטי של צווי הגנה )איסור כניסה לבית וכד'(, 

 בפישוט ההליכים לקבלתם ובאכיפתם באופן תקיף ע"י המשטרה.

 

מטבע הדברים הגישה הליגאלית פלילית מתמקדת בעבודת המשטרה, התביעה ובתי המשפט 

תייחסת למתעלל ואילו הגישה הטיפולית מתמקדת בשירותי הרווחה ובגופי הטיפול ומ

 השונים ומתייחסת לקרבן ו/או לשני בני הזוג.

 

Lerman and Goldzweig (3991 מציינות עם זאת כי חקיקה חדשה לכשעצמה אינה )

 משנה את תגובת הרשויות השונות אלא נותנת בידי הקרבן כלי

 ול של הרשויות. בארה"ב ובאנגליה קיים הסדרלהגברת יעילות הטיפ

 חקיקתי מיוחד המתייחס לטיפול באלימות במשפחה.

 

 תמונת מצב -ההיבט החוקי : 3תרשים מספר 

 

  

 חקיקה מיוחדת לתופעת התיחסות במסגרת חקיקה כוללת

 האלימות בין בני זוג

  

     

הגישה  הגישה  

 הגישה 

התכליתית הטיפולית חברתית 

 פלילית הליגאלית 

     

   

   

   

    

 . חוק העונשין:1 . החוק למניעת 7 מיסוד מודל השחרור  .3

מעצר חובה  אלימות במשפחה:  בערובה בתנאים: 

 חובת מסירת מידע לקרבן  צוי הגנה  מעצר בתנאים סיוע בהגעה למקלט  הרחקת המתעלל

 איסור נשיאת נשק חיוב הטיפול 
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כי האלימות  3995ימות במשפחה בארה"ב המליץ בשנת כוח המשימה המיוחד בנושא האל

(. עוד הומלץ כי במקרה של Ferraro ,3999במשפחה תוכר ותטופל כפעילות פלילית )

 אלימות במשפחה, אוכפי החוק ימסדו את המעצר כדפוס תגובה מועדף.

 

 ההיבט החוקי בעולם 7.4.7

 

הגדרה לתקיפה והגדרה נפרדת  מקורות החוק וישומיו שונים ממדינה למדינה.בחלקן ניתנת

 (.Martin ,3993להתעללות ובחלקן אין הפרדה כזו )

Lerman and Goldzweig( ,3991 מציינות כי בעשר מדינות אלימות כלפי בן זוג הוכרה )

שש מדינות בארה"ב העבירו חוקים המחייבים מעצר  3995כעבירה פלילית נפרדת. עד שנת 

 נמצאכאשר קיימת עילה סבירה והתוקף 

בזירה. עילה סבירה נחשבת: נוכחות עדים, פגיעות נראות לעין, פגיעה ברכוש המעידה על 

 בצוע פשע.

 

 משטרות אמצו מדיניות של מעצר חובה במקרים של אלימות במשפחה. 52

(Ferraro , 3999ב .)מדינות אחרות המשטרה יכולה לעצור את התוקפן במקרה של  -79

תקיפה. כאשר התקיפה היא בין אנשים שאינם נשואים אין עילה למעצר  - אלימות במשפחה על בסיס עוון

 , ללא תאריך(.Shermanאלה אם כן היה נוכח שוטר, או הוצא צו מעצר, או הוגשה תלונה ע"י אזרח. )

 

באנגליה, אלימות במשפחה יכולה להיות סכום של העבירות הבאות: רצח, הריגה, תקיפות למיניהן, והפרת 

 (.Pahl, 3997סדר )

 

בצפון אירלנד, רשאי שופט להוציא צווי הגנה ע"פ בקשה, שימנעו אלימות או צווי מניעה שירחיקו את התוקף 

מהבית. הזכות למעצר מלווה צוים אלו כך ששוטר, באם הסיק כי קיים יסוד סביר להניח שאדם הפר את הצו, 

 יוכל לעצרו.

(Montgomery ,3993.) 

 

לעומת  Felonyמהעובדה כי עפ"ר אלימות כלפי נשים נחשבת עוון ולא פשע ) השינוי החוקי בארה"ב נובע

*(Misdemeanor .39  מדינות מחייבות את השוטר לתת מידע בנוגע לאופציות חוקיות ולשירותים

 33 -אפשריים. ב

מדינות מספקות צווי מניעה המורים  79מדינות המשטרה חייבת להעביר את הקורבן לביה"ח או למקלט. 

 (.and Goldzweig Ferraro ;1980 ,Lerman ,3999וקף לא להתקרב לקורבנו. )לת

 

(, יש בידי המשטרה את האמצעים החוקיים לטפל 3995)  Scuttבאוסטרליה, טוענת 

בתוקף, אולם במקום שינקטו צעדים על מנת שהמשטרה תנצל סמכויות אלה, מוגדש הצורך לשנות את החוק 

 ר כלים.על מנת לתת בידי המשטרה יות

 למעט אונס. -החוק אינו מבחין בין תקיפה ע"י בן זוג ותקיפה ע"י זר 

בידי המשטרה נתונה הסמכות לעצור אדם שיש יסוד סביר להניח כי ביצע עבירה. כמו כן יש בסמכותה להכנס 

 למקום פרטי כאשר קיימת סמכות מעצר.

 

יטליה, ברזיל ומדינות אחרות רק בסוף חקיקה המונעת מגבר להכות את אשתו נחקקה בצרפת, סקוטלנד, א

 (.3992שנות השבעים ! )אבני, 

 

 ההיבט החוקי בארץ 7.4.1
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 זוגה.-לא היתה התיחסות ספציפית להכאת אשה בידי בן 3993בחוק בישראל, עד 

 .-3922החוק הרלוונטי, כמו לכל מקרה תקיפה, הינו חוק העונשין תשל"ז

* בהתאם לחוק  ------------------------------------------------------------------

 :3993 -הפרשנות, התשמ"א 

עבירה שעונשה מאסר לא יותר מחודש אחד, ואם עונשה קנס בלבד, לא יותר  -חטא 

 ממאתיים שקלים.

עבירה שעונשה מאסר יותר מחודש אחד ולא יותר משלוש שנים, ואם עונשה קנס  -עוון 

 יותר ממאתיים שקלים. -בלבד 

 עבירה שעונשה מוות או מאסר יותר משלוש שנים. -פשע 

 

 

בפקודת הראיות המחוקק מסייג עדות של בני זוג זה כנגד זה, אולם המחוקק הוסיף חריג 

לסייג, בו נאמר כי הסייג לא יחול במשפט פלילי על עבירה של חבלה בגוף או של אלימות 

 לרבות משפט על נסיון לעבור עבירה כאמור.

 

נכנס לתוקף החוק למניעת אלימות  3993ליוני  -79(, ב3999עבודת ועדת קרפ )בעקבות 

. החוק, המבוסס על גישת ההגנה המוזכרת לעיל, מאפשר מתן צו 3993 -במשפחה התשנ"א 

 הגנה נגד בן משפחה אלים, הכולל:

 איסור להכנס לדירה בה מתגורר בן הזוג או להמצא במרחק מסוים ממנה. -

 את בן המשפחה בכל מקום ובכל דרך.איסור להטריד  -

המונעת או מקשה על שימוש בנכס המשמש בדין את בן  בכל דרך  איסור לפעול  -

 משפחתו.

 איסור לשאת או להחזיק נשק. -

 

 :הטיפול המשטרתי .7.5

 

 כללי 7.5.3

 

שירותי משטרה וסיוע משפטי הינם צורך בסיסי של קרבן האלימות בין בני זוג ובני משפחתו 

(Hamlin ,3993 שירותים אלו מתיחסים לצורך של הקרבן בבטחון והגנה. במקרים .)

נשים שהיו קרבן להתעללות  -מסוימים המעורבות המשטרתית תגן על התוקפן מפני קרבנו 

 מצד בעליהן תקפו והרגו את המתעלל.

 

 75המשטרה הינה נקודת ההתקשרות הראשונה של קרבן ההתעללות, היא נענית לקריאות 

עות ביממה אולם טיפול משטרתי לבדו אינו יכול לפתור את הבעיה או למנוע אירועים ש

 (.Abel and Suh ;1991 ,Hamlin ,3992 ;Martin ;1990 ,Stith ,3993קטלניים )
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משבר הוא תחום השיפוט של המשטרה ותגובה מיידית היא אפיון משטרתי. תקשורת מיידית 

יותר טכנולוגית מאשר כל מערכת שירותי רווחה אחרת ויכולת תגובה ניידת הן מתוחכמות 

 (.Martin ,3993הקיימת כיום )

 

בפוטנציה,  -( מציינת כי עבור האשה, התלונה במשטרה היא איום הרתעתי 3992אבני )

 וענישה בפועל.

 

בשנות השישים, בעקבות קבלת הדרכה בטכניקות התערבות, השתנתה ההגדרה המשטרתית 

 רבות באלימות במשפחה הפכה להיות "מתןלגבי תפקידה: ההתע

 (.Martin ;1982 ,Wermuth ,3993שירות" שמטרתו פתרון המחלוקת ולא אכיפת החוק )

 

 תפקיד המשטרה: 7.5.7

 

 :תפקיד המשטרה בעולם

 

McLeod (3991 מצטטת הנחיות שפורסמו במשטרת אוקלנד, לפיהן "תפקיד המשטרה )

 השכנת שלום ותיווך ולא אכיפת החוק".במצב של מחלוקת הוא לעיתים קרובות 

 

Martin (3993.מציגה את ההנחיות הנלמדות בביה"ס לשוטרים במישיגן ) 

 הנחיות אלו מבהירות את חוסר הנכונות במשטרה לנקוט צעדים כלשהם:

 המנע ממעצר אם אפשר. א.

 הסבר את נוהל השגת צו. ב.

 על המתלונן להגיש תלונה רשמית. (3)

 ע בבית המשפט.עליו להופי (7)

 עליו לשקול את בזבוז הזמן. (1)

 עלות בית המשפט. (5)
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 הצהר כי עניינך היחיד הוא במניעת הפרת הסדר. ג.

 הסבר כי העמדות עפ"ר משתנות בביה"מש. ד.

 המלץ על דחיה. ה.

 ביה"מש אינו יושב כרגע. (3)

 אין שופט פנוי. (7)

 אל תהיה נמהר או ביקורתי. ו.

 

 (, לפיו ההנחיות המשטרתיות כללו3995) Goolkasianת מצב דומה מתאר

 המנעות ממעצר והעדפת התיווך וההפניה לגורמי טיפול בקהילה.

 

Oppenlander (3997 טוענת כי קיימת אסכולה לפיה המשטרה ממעטת לאכוף את החוק )

במקרים של אלימות במשפחה. היא מציינת כי נהלים פנימיים במשטרה ממקמים את הנושא 

סדר עדיפות נמוך, ושוטרים אינם רואים בטיפול בנושא "עבודת משטרה" אמיתית ב

(Martin ,3993.) 

 

(3992a) Gelles  מציין כי בבדיקת תיקי אלימות במשפחה שנרשמו בתחנת המשטרה

בפורטסמות' התברר שבמספר לא מבוטל של תיקים היו חסרים פרטים רבים: שם כתובת 

 נים.וכד' או שהפרטים לא היו נכו

 

Scutt (3995 מדגישה את הצורך במתן הנחיות ברורות ע"י פיקוד המשטרה בנוגע )

לסמכויות השוטרים לשם אכיפת החוק. כמו כן יש לדעתה לעדכן את ספרי ההדרכה 

 המשטרתיים כך שיובהר כי אלימות כלפי בן זוג היא מעשה פלילי.

 

Pahl (3997 מדגישה כי ההגדרה המשטרתית הרשמית לפשע ) אינה חופפת בכל המקרים

(, תפקיד המשטרה מעורפל במידה 3997) Pahlאת האמונה הרווחת בציבור בנושא. לטענת 

מסויימת. במידה וקיים צו מניעה מלווה בסמכות מעצר אין בעיה, אחרת, לשוטר יש שיקול 

 דעת נרחב על התפקיד אותו הוא צריך למלא.
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 :תפקיד המשטרה בארץ

 

 אמור ע"פ חוק לטפל בתוקף לשם מניעת התופעה,המשטרה הינה הגוף ש

 הפסקתה והגשת התביעה במקרה של עבירה קלה.

 

 (, מבין ההיבטים המשפטיים והפליליים שבתופעת3999ע"פ דו"ח קרפ )

 האלימות במשפחה, היבט אכיפת החוק שבה, הוא רק מרכיב אחד ממרכיביה.

שפחה, לעיתים מטרת הקרבן, לגבי מידת חשיבותו חלוקות הדיעות. בנושא אלימות במ

 בפנותו לטיפול משטרתי, אינה מבטאת בהכרח רצון לאכיפת החוק כלשונו.

 

Hamlin (3993מציין כי קרבנות מערבים את המשטרה בעבירות אלימות ) 

 במשפחה כיוון שהם רואים באקט המעצר דרך לשכנע את המתעלל לקבל עזרה.

מסר מהקרבן למתעלל בנוגע לחיוניות  על כן, עצם הפניה למשטרה הינה דרך להעברת

 הטיפול.

 

טיפול בתלונות על  - 35.13135בעבר ראתה עצמה המשטרה גם כגוף מטפל. פקודת קבע 

, קבעה תפקיד של 'סמל שלום בית', המתמנה לטפל בתלונות 3922סכסוכי משפחה משנת 

סכסוך בו עורבה של סכסוכי משפחה. תפקידו היה להשיג שלום בית בין בני זוג, במקרה של 

המשטרה. אחת העילות לכך שהמשטרה צריכה להשכין שלום בית היא כי "פתרון סכסוכים 

 משפחתיים ע"י המשטרה מביא לתחושת בטחון בקהילה".

 

ביחס למשטרה, הוצעו בדו"ח קרפ המלצות המגבשות מדיניות חדשה לפיה איש המשטרה 

 שלום בית בין בני הזוג.יתמקד באכיפת החוק וימנע מנסיונות תיווך ועשית 

 בהמלצות מצויין בפירוש כי "ההתנהגות האלימה מהווה עבירה פלילית

 ולעיתים עבירה חמורה".
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המלצות אלו מבטאות מעבר מגישת "ישוב הסכסוכים" לגישת "הסמכותיות" תוך הדגשת 

 מספר דברים באופן הטיפול המשטרתי:

 זוג עקב זיקת הקירבה בין העבריין לקורבן.מאפייני הסיכון והחומרה באלימות בין בני  .3

הפעלת הסמכות המשטרתית, הן בחקירה והן בתביעה, תהיה מתוך התחשבות באשה  .7

 המוכה ובצרכיה.

 ההליך הפלילי עשוי לשמש אמצעי עזר לטיפול במשבר בין בני הזוג. .1

 

בין בני זוג.  , בעקבות דו"ח קרפ, הוציאה משטרת ישראל הנחיות לטיפול באלימות3991 -ב

 כשנה לאחר הגשת - 3.33.91תחולת ההנחיות היא מיום  

 המלצות הועדה.

בהנחיות אלו הוגבל העיסוק בתחום הטיפולי והודגשה ההתמקדות באכיפת החוק, תוך 

הטיפול המשטרתי  - 11.111.775הסתייעות בשיתוף פעולה עם גורמי טיפול. הנחיה 

מדגישה כי ההתנהגות האלימה מהווה עבירה  77.5.91בעבירות אלימות בין בני זוג מיום 

פלילית ועל המשטרה מוטלת חובת הטיפול תוך המנעות מנקיטת עמדה, המנעות מנסיונות 

תיווך ומעריכת שלום בית, ומתוך שיתוף פעולה עם רשויות רווחה. ביטויה בפועל של 

 הדגשה זו,

ים ע"י המשטרה ופחות בתיווך המחמירה בהתיחסות לנושא,יהיה בפתיחת יותר תיקים פלילי

 תביעה. ישומן של -בין בני הזוג וסגירת תיקים באי

הנחיות אלו מוטל על קציני ושוטרי המשטרה בשטח. לשם ישום בשטח, יצאו הנחיות נוספות 

 (.91/75. )הנחיות מדור סיור, מס' 3.33.91 -המיועדות לסייר התפרסמו ב

 

המדינה את הטיפול בנשים מוכות הן במשרד בדקה מבקרת  3993אוגוסט -בחודשים מארס

העבודה והרווחה והן במשטרת ישראל. המבקרת בדקה את ישום ההנחיות בתחנת ראשון 

תלונות של נשים מוכות שהוגשו לאחר פרסום  29לציון ובתחנת מסובים. נבדקו סה"כ 

 .3993ועד אוגוסט  3991ההנחיה ממאי 
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, 3993ספטמבר  -רתית בין החודשים ינואר בתחנת מסובים, ע"פ נתוני הכרטסת המשט

 מהם סווגו כתיקים 34תלונות.  14תלונות. נבדקו  734הוגשו 

 (, מתוכם ארבעה נסגרו מחוסר עניין לציבור עד מועד57.9%פליליים )

 תיקים אחרים סווגו כאי תביעה 71הבדיקה ותשעה הועברו לתביעות. 

(42.7%.) 

 

, 3993ספטמבר  -רטסת המשטרתית בין החודשים ינואר בתחנת ראשון לציון, ע"פ נתוני הכ

 מהם סווגו 11תלונות.  55תלונות. נבדקו  197הוגשו 

הועברו לתביעות.  34 -מחוסר עניין לציבור ו  39(. מתוכם נסגרו 24%9כתיקים פליליים )

 (.74%תלונות סווגו כאי תביעה ) 33

 

חיות. אי לכך לחלק מהחשודים לא מנתוני הבקורת עולה כי בחלק מהמקרים לא מולאו ההנ

נפתח תיק פלילי. כמו כן הוברר כי השוטרים אינם בודקים באם למתלוננת יש קשר לגורם 

טיפולי כלשהו בקהילה. בדיקה משטרתית עם גורמים אלו לשם קבלת חוות דעת תסייע 

 בסיווג התלונות. כתוצאה מכך, בחלק

שהאלימות מתמשכת, סווגה התלונה כאי מהמקרים בהם התלוננה הנתקפת לראשונה, למרות 

 (.3997, 57תביעה. )דו"ח שנתי 

 

נקודה נוספת המודגשת בדו"ח מבקרת המדינה היא כי בניגוד להנחיה הקובעת כי חקירת 

 -החשודים תעשה תוך שבוע מקבלת התלונה, חשודים נחקרו זמן רב לאחר הגשת התלונה 

 (.3997, 57יום לשלושה חודשים )דו"ח שנתי  31בין 

באותו הקשר, דו"ח קרפ ממליץ "לבחון מודלים נסיוניים לשיתוף פעולה מתוכנן בין 

 המשטרה לבין גורמי טיפול, בשלב המיידי שלאחר התלונה".
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 פעולות המשטרה: 7.5.1

 

 פעולות המשטרה בעולם:

 

McLeod (3991 מציינת כי חוסר הנחיות ברורות עשוי להוביל למצב של תגובה לא )

 ובלתי רשמית. מסודרת

 

למשטרה שלושה דפוסי תגובה אופיניים: מעצר התוקף, תיווך בין הצדדים והתיחסות עויינת 

 (.Stith ,3991לקרבן) 

 

( מציגים שלוש תגובות הנפוצות במשטרה בתגובה 3999) Gamache et alלעומתה, 

 3999b ,inלאלימות במשפחה: מעצר, תיווך או הרחקת התוקף מהבית לשמונה שעות. ))

Hotaling et al כדאי לשים לב כי התגובה השלישית מתייחסת לתוקף ואילו אצל .Stith ,

 התגובה השלישית התיחסה לקרבן.

 

Montgomery (3993 מוסרת כי למשטרה ארבעה אופני התייחסות: התערבות, אי )

הוצאתה  -בעיקר הרחקת הבעל, וסיוע לקרבן בלבד  -התערבות, התערבות כמוצא אחרון 

 מהבית וכד'. גם במקרי התערבות כמעט ולא ננקטים צעדים משמעותיים.

מכלל המקרים נעצר התוקף. גם במקרים בהם היתה הפרת צו התוקף נעצר רק  -33%רק ב -

 מן המקרים. קו הפעולה המועדף היה הרחקת התוקף מן הזירה. 2% -ב

 

Russell (3999סוקרת סדרה של מחקרים בהם הטיפול המשטרתי כל ) ל מעצר, הפרדה

 ותיווך.

 

Dunford et al (3991 .מתארים רפליקציה למחקר מיניאפוליס שנעשה באומהה נברסקה )

תלונות בגין אלימות בין בני זוג טופלו אקראית באחת משלוש הגישות: מעצר, פישור בין 

הצדדים או הפרדתם. לא היו הבדלים ברמת הרצידיביזם בין הקבוצות. החוקרים הגיעו 

 נה כי רצידיביזם אינו קשור לפעילות המשטרתית.למסק
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(, גם במקרים חמורים מאוד טוענת המשטרה באזני הנשים כי נקיטת 3995) Scuttעל פי 

צעד כלשהו הוא באחריותן וכי עליהן להגיש תלונה רשמית על מנת שימוצו ההליכים 

רה. שוטרים הפליליים. זאת למרות שהאחריות במקרים חמורים מוטלת דוקא על המשט

משתמשים בטיעון כי החוק למניעת אלימות במשפחה הוא חוק פדרלי על מנת לתרץ את אי 

 אכיפתו ע"י המשטרות המקומיות באוסטרליה.

 

Martin (3993 מציינת כי לשוטר ניתנה סמכות המעצר כאשר יש הנחה סבירה או עילה )

 בעת ביצוע פשעים אלו. סבירה שבוצעה עבירה. ברם, לא לעיתים קרובות המשטרה נוכחת

 

( הינה רמת הטיפול וההתערבות 3997) Oppenlanderטענה נוספת המועלה על ידי 

במשפחה הבאה לידי ביטוי בחוסר רגישות כלפי הקרבן, הזדהות עם התוקפן ואי הפנית בני 

 (.3992הזוג לגורמי טיפול אחרים בקהילה. )אבני, 

 

Hamlin (3993 מציין כי שוטרים נתפסים ) כעויינים או לחילופין לא איכפתיים כלפי

 קרבנות של התעללות בבני זוג.

משמעותית העובדה כי קיימת נכונות משטרתית גדולה יותר להגן על נשים השוהות במקלט 

 (.Pahl ,3997מאשר על נשים החיות עם התוקפן )

 

לא על (, פעולות המשטרה נועדו לעיתים קרובות להגן על המשטרה ו3993) Martinע"פ 

 הקרבן.

 

Pahl (3997 מציינת כי לטענת נשים המשטרה נראתה כנוטה להמנע מנקיטת פעולה )

 כלשהי. יתכן כי הדבר נובע מתפיסה מוטעית לגבי אפשרויות הפעולה המשטרתיות.
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( התגובה המשטרתית תלויה בחומרת הבעיה והתנהגות הצדדים. 3997) Oppenlanderע"פ 

 פוצה ביותר היא חוסר התערבות.אולם, לטענתה, התגובה הנ

,Berk et al in Hotaling et al ;1990 ,Mugford and Easteal Mugford) 

(19

88b 

 

Dutton (3995 טען כי כאשר היתה הכשרה משטרתית לטיפול בקריאות של סכסוכים )

משפחתיים בה הודגשה חשיבות אכיפת החוק, בפועל רוב הזמן בפועל הוקדש לפעולות של 

 הסדר". "שמירת

 

Pahl (3997 מציינת )  אופי היחסים  העבירה משפיע  לחומרת  בנוסף  כי

בין התוקפן לקרבן ורק  במקרים יוצאי  דופן בחומרתם  תגיש המשטרה עצמה תביעה. ידועה ההשפעה של 

 עמדות השוטרים כלפי תפקידי המינים

 (.Montgomery ;1987 3993)אבני, וסטריאוטיפים על אופן הטיפול בתלונות בנושא אלימות כלפי נשים 

 

(3999b,in Hotaling et al) Gamache et al  מצטטים מחקרים לפיהם עפ"ר, תגובת המשטרה לפניות של

נשים מוכות היתה "אי התערבות". רק במקרים מועטים נעצרו הגברים וריפו את ידי הנשים שביקשו מעצר. 

 "ש.כתוצאה מכך קטנה גם כמות התיקים שהגיעה לביהמ

 

Oppenlander (3997 אשר בדקה את הטיפול המשטרתי במקרים של אלימות בין בני זוג מצאה כי )

מהמקרים סרבו החשודים לשתף פעולה עם השוטרים ובעיקר מנעו מהם לשמש כמתווכים.  -74%בכ

וטרים הקרבנות לעומת זאת העדיפו אכיפת חוק על תיווך ויעוץ. כאשר הקרבנות לא נידבו את שם התוקף הש

 נטו פחות לבקשם לזהות את התוקף מאשר במקרים אחרים.

בנוסף, במקרים של סכסוך משפחתי האשמה נגד החשודים הינה על עבירה אחרת כגון תקיפת שוטרים, מטרד 

 ציבורי, שכרות וכד', דבר המונע מהקרבן קבלת אישור על תקיפה לצורך גירושין למשל.
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Dobash & Dobash (3995טוענים כ ) י המידע הקיים בתיקי המשטרה ורמת הפירוט הדלה נועדה ליצור

 מציאות "חוקית" כלפי מערכת אכיפת החוק כך שחלקים מהמקרה לא ילקחו בחשבון.

במקרים רבים לא מתוייק דו"ח על תקיפה משפחתית כך שנוצר מצב של תת דיווח מבני. בהקשר זה נראה כי 

 ( כי תת דיווח קשור לאופן הטיפול.3994) Berk and Newtonקיים בסיס להשערה של 

 

 מבקרים רבים מצביעים על הצורך להכשיר את השוטרים בטכניקות של

 74%התערבות ותיווך למרות נטייתם לא להתערב בסכסוכים משפחתיים. כאשר שני בני הזוג נמצאים רק ב 

א תתפתח שיחה עם כאשר התוקף נמצא לבד עם השוטר. כמעט ול 52%מהמקרים תהיה התערבות לעומת 

קרבן אשה. במקרים של תקיפה בין זרים ההתערבות תהיה בנוכחות שני הצדדים. ברם, הנטיה להתערב 

ולישב את הסכסוך גדולה במקרים של סכסוך משפחתי מאשר בסכסוכים מסוג אחר אי לכך נמנע ביצוע 

 המעצר גם אם קיימת עילה לביצועו.

 

Goolkasian (3995מציינת כי משטרות )  רבות מחנכות את השוטרים בנוגע לדינמיקה של אלימות במשפחה

 ומאמצות מדיניות המעודדת מעצרים.

 

 פעולות המשטרה בארץ:

 

בהתאם לחוק, לפקודת המשטרה ולהנחיות, תפקיד המשטרה לחקור את החשודים, להזהירם, לעצור אותם 

 במקרה הצורך ולהביא להעמדתם לדין. במקרה של

. ע"פ הנוהל, הקרבן מטופל 7ג הטיפול המשטרתי מתמצה בפעולות המתוארות בתרשים מס' אלימות בין בני זו

 ע"י גופים שונים ולא ע"י המשטרה. הטיפול המשטרתי במתעלל מתמצה בפעולות הבאות:

 החלטה על סיווג התלונה

סגירת החומר, לאחר בירור, ע"י קצין משטרה וגניזתו בעילות שונות  -אי תביעה )א"ת(  -

 א העברת החומר לתביעות במגמה להגיש כתב אישום.לל

 פתיחת תיק פלילי נגד החשוד במטרה להגיש כתב אישום. -פרטי ארוע )פ"א( -
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 החלטה על ביצוע או אי ביצוע מעצר.

 סגירת התיק או הבאתו לדין. -החלטה על גורל התיק 

 

ה תת מחלקה בהתיחסות המשטרתית בישראל בולטת העובדה כי אלימות נגד נשים הינ

 (.3999במסגרת המחלקה לעבריינות נוער )רועי, 

 

שוטרים העבירו את האחריות לטיפול במקרה של  -3922( מציינת כי ב3995סבירסקי )

להזהיר אותו או לעצור אותו?"  -אלימות בין בני זוג לאשה, בשאלם "מה את רוצה שאעשה 

סתפק באזהרה. עפ"ר האזהרה לטענתה מן הניסוח והנימה השתמע כי מצופה מן האשה לה

 היתה "ללא שיניים" ולא נעשה דבר כנגד בעל שחזר על מעשיו.

 

( מונה טענות המופנות למשטרה, כגון: תגובה איטית, נסיונות תיווך, גילוי 3993ארי )-לב

יחס סלחני לבעל, ריבוי תלונות המסתיימות באי תביעה, העדר מדיניות טיפול אחידה, מקרים 

נה ממשית אין שימוש במעצר, חוסר מודעות לאפשרות שילוב מערכות טיפול בהם למרות סכ

 במסגרת ההליך הפלילי.

 

( מיחס את תופעת הזלזול בתלונות של נשים מוכות לדעות קדומות, שמרנות 3991גל )

 היו שוטרים גברים. 3922והעובדה כי רוב מקבלי התלונות עד 

 

קרי  -חידה, המופקדים על אכיפת החוק ( מציין כי למרות לשון החוק הא3991שניט )

 השוטרים, כוללים בטיפול שיפוט ערכי, ציפיות ומשאלות לב.

 

-מהמקרים נעצר בן -12%מצאו כי רק ב 95( שראיינו נשים בשנת 3995אפשטיין ומרדר )

מקרים נשים נדחו על הסף, והשוטרים  -77%הזוג התוקף בעת הגשת תלונה למשטרה, ב

מהמקרים. השוטרים ניסו לפעול כמתווכים  -55%ך משפחתי" בסרבו להתערב ב"סכסו

 מהמקרים. -12%מהמקרים  או שניסו להשפיע מילולית  על הבעל שיחדל להכות ב -77%ב
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חלק הטיפול המשטרתי בטיפול הארגוני הכולל  :7תרשים מספר 

 בתופעת האלימות בין בני זוג

 אירוע  

+----------- 

  +-----+-----+ 

 מתעלל  |טיפול בקרבן|טיפול ב 

 +-----+ + ----+ ע"י המשטרה  

 ע"י לשכות|  |ע"י גופים /   

 הרווחה  |  סגירה באי |וולונטריים / 

 +----------+-----+-----+   תביעה 

  | 

  +-----+----+ 

 +--+--+ + ---+--+ פתיחת תיק 

 פלילי  |טיפול |  |הוצאת| 

 |בתוך  |  |הקרבן|  

 המשפחה|  |מהבית||             

  +------ + +-----+ 

   

 מעצר החשוד  אי מעצר  

 החשוד  

   

   

 בקשה לצו 

 הסתכלות  >  סגירת התיק 

  בעילות של 

  "אין עניין 

 סגירת התיק <  >  לציבור" 

"עבריין   

 אינו

ה ב א ה  

ל ד י ן 

בר  

 עונשין"
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ינה את הקשיים בפתיחת תיק פלילי במקרים של ( צי3922המשטרה, בבדיקה שנעשתה לגבי הטיפול בנושא )

הכאת נשים ובהנחיות שיצאו לאחר מכן, קבעה אף את המקרים שבהם ניתן לסגור תיק באי תביעה 

(11.111.13 ,35.13.135 ,11.111.91.) 

 

( מצויין כי קיימת ציפיה מצד המתלוננות שהבעל יעצר אוטומטית עם הגשת 3922במחקר משטרתי )יעקובי, 

 נה.התלו

 

( לגבי מאפייני התופעה 3995ארי, -בסקר שנערך ע"י המרכז למניעת אלימות במשפחה של ארגון נעמת )לב

נפתח  5.9%הוזהרו הבעלים,  79.5%בקרב נשים שפנו למרכז, נמצא כי דפוסי תגובת המשטרה היו כדלהלן: 

 לא ננקטו כל צעדים. 51.7%התבצעו מעצרים,  5.4%תיק פלילי נגד התוקף, 

 

 מן הפונות למרכז מעולם לא פנו למשטרה ! 51.5%ורכי הסקר מציינים כי ע

 

למקלט לנשים מוכות  (: 3993סבירסקי ) מספרת ברברה  על תופעה דומה 

בחיפה הגיעו נשים  שמעולם  לא  התלוננו  במשטרה ואף  לא סיפרו  על כך לעובדות הסוציאליות שטיפלו 

 בהן.

 

 רכים לשיפורה:האפקטיביות המשטרתית וד 7.5.5

 

 האפקטיביות המשטרתית בעולם ודרכים לשיפורה

 

Waaland and Keeley (3994 מציינים את הכשלון הנראה לעין של שוטרים להגן על זכויותיהן החוקיות )

 של קרבנות הכאת נשים.

 

( נמצא כי לשימוש בשירותי משטרה קשר משמעותי עם רמת 3992) Abel and Suhבמחקר שנערך ע"י 

שכלה של הקרבן ומשך האלימות. גורם נוסף הינו התגובה הרגשית להתעללות. נשים שנעצרו בעבר, נטו הה

 פחות להשתמש בשירותי המשטרה.
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, הטיפול המשטרתי באלימות במשפחה נתפס עפ"ר כלא מספיק ולא הולם. היא מציינת כי McLeodלטענת 

( משפיעים על ההחלטה לא להעזר Pahl ,3997)הטיפול אינו עונה על ציפיות הקרבן. גורמים אלו ע"פ 

 בשירותי המשטרה.

תפיסת מידת העזרה המשטרתית תלויה כנראה ברמת ההיכרות של החוק והבנה לגבי הסיוע המשטרתי 

 (.Pahl ,3997האפשרי  ורצון המתלוננת  לגבי מהות הטיפול )

 

Langman and Innes  (3995מצאו כי תלונה במשטרה על אלימות גור ) מת לירידה

 משמעותית באירועי אלימות נוספים.

 

נמצא כי נשים  3997 - 3929בין השנים  Bureau of Justice Statistics -בסקרי קרבנות שנערכו ע"י ה

פחות מאלימות חוזרת בהשואה לאלו  57% -נשואות המזעיקות את המשטרה כאשר הן מוכות, נפגעות ב

 שנמנעו מפניה למשטרה.

 הקריאה למשטרה מפחיתה את שיעור ההפגעות ואת עצמתהחוקרים הסיקו ש

 הפגיעה וכי האמונה שקריאה למשטרה גורמת להסלמה אינה נכונה.

 

דקות לעומת  5.54הגעת שוטרים לאירוע אלימות במשפחה איטית יותר ביחס לקריאות של אלימות בין זרים: 

 (.Oppenlander ,3997דקות, בהתאמה, ) 1.95

 סוך משפחתי ארוך מזמן השהיה במקרים של סכסוך כלשהו:זמן השהיה במקרי סכ

דקות, בהתאמה, כנראה כתוצאה מהצורך למתן את רגשות הכעס, העוינות וחוסר שתוף  35דקות לעומת  71

הפעולה הנפוצים יותר באירועים אלו. קיימת דרישה הולכת וגוברת לשיפור התגובה של כוחות המשטרה  

(Hamlin ,3993.) 

 

( משתני אישיות ועמדות של השוטר יסייעו באופן מובהק בניבוי תגובת עוינות, ומובהק 3991) Stithלטענת 

שיוויון בין תפקידי המינים, מתח  -בקירוב בניבוי תגובת מעצר. משתנים ועמדות אלו הם: חיצוניים 

( טוענת כי יש 3991) Stithהסכמה לאלימות בנישואים, שימוש באלימות בנישואים.  -בנישואים, ופנימיים 

 לקחת  בחשבון את הגורמים האישיים המשפיעים על השוטר בעת בנית תכנית הכשרה משטרתית.
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Jaffe, Wolfe & Telford (3995 מצאו כי בעקבות מדיניות אכיפה אגריסיבית של המשטרה, נשים הגישו )

 ת המשטרתית.פחות תלונות, דווחו על ירידה באלימות כלפיהן והביעו שביעות רצון מהפעילו

 

בלונדון התברר כי בעקבות מדיניות מחמירה בטיפול  3999( מדווחת כי בסקר שנערך בשנת 3991שפירא )

באלימות משפחתית גדל מספר התלונות במשטרה של נשים מוכות וכתוצאה מכך נפתחו תיקים רבים וחלה 

 עליה במספר המעצרים.

 

חלק מתהליך רב שלבי בו המודעות הציבורית להשלכות  יתכן כי שתי תגובות אלו, הסותרות לכאורה, הינן

 השינוי במדיניות האכיפה אינה משתנה בבת אחת.

לכן, בתחילה עולה מודעות הנשים לשינוי ונשים נעזרות יותר במשטרה לשם השגת טיפול יעיל יותר, אי לכך 

 נפתחים תיקים רבים יותר ונעצרים יותר חשודים.

 

ם בקרב הגברים בנוגע לגינוי החברתי המעשי ולכן חלה ירידה באלימות בשלב השני גוברת המודעות ג

 שמביאה לירידה במספר התלונות.

הביאה לשינוי במדיניות המשטרה  -91התביעה לחיזוק הגישה הפלילית בטיפול בנשים מוכות בשנות ה

 (.Montgomery 3993ולשינוי בתפקודה בארה"ב, אוסטרליה, קנדה, אנגליה ווילס )

 

 טיביות המשטרתית בארץ ודרכים לשיפורההאפק

 

בארץ מתואר המצב בדו"ח קרפ בו מצויין בפירוש כי מספר התלונות במשטרה משקף את התופעה באופו 

חלקי ביותר. קושי נוסף נובע מהעובדה כי עד היום לא קיים במשטרה קידוד סטטיסטי נפרד שיאפשר קבלת 

 (.3999)רועי, נתונים אמיתיים על הטיפול המשטרתי בתופעה 

 

-טענות רבות מופנות למשטרה בארץ על דרך הטיפול בנשים המתלוננות על אלימות מצד בן זוגן )לב

 (.3929ארי,
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 ( מסוכמות הטענות שהועלו נגד הטיפול המשטרתי בארץ:3999בדו"ח קרפ )

 איטיות התגובה של המשטרה לקריאות עזרה בטלפון. א.

 כתחליף לחקירה.נסיונות תיווך בין בני הזוג  ב.

השוטרים מגלים אי אמון כלפי המתלוננת )בעיקר במקרים בהם אין סימנים חיצוניים  ג.

לתקיפה( וחשדנות בולטת כלפיה כמגישת תלונות שוא, כשהאשה מיוצגת בידי עורך דין 

ובעיקר כשהזוג בהליכי גירושין. המשטרה מגלה יחס שונה למתלוננת, שנלוות אליה 

 ול, לעומת מתלוננת הבאה למשטרה בגפה.מתנדבת ממרכז טיפ

 גילוי יחס סלחני ומבין כלפי הבעל המכה, דיבובו וחזרה על טענותיו בפני המתלוננת. ד.

חקירה בלתי מספקת מצד איש הסיור המגיע לבית המתלוננת. איש הסיור מסתפק בגבית  ה.

 הודעות הצדדים הנוכחים במקום.

גורם להפעלת לחצים מיותרים על האשה. המשטרה הבעל מוזמן לחקירה במכתב, נוהג ה ו.

 אינה מקיימת מעקב לאחר הזמנת הבעל במכתב.

בעת החקירה מגלה המשטרה הבתייחסות אחידה לתוקף ולנתקף )הבעל והאשה  ז.

 מועברים כאחד לתחנת המשטרה או מוזמנים שניהם ביחד לתחנה(.

ך מאוד, החקירה אינה רצינית, הטיפול בתלונות אינו ראוי, לעיתים זמן ההמתנה ממוש ח.

 והיא נמשכת מעל למוצדק.

ריבוי תיקי החקירה הנסגרים באי תביעה או באזהרה, כשיש עדות כנגד עדות, וכן סגירה  ט.

 בעילה של העדר עבר פלילי.

 המתלוננת אינה מקבלת מידע על תכניות סיוע וטיפול בנשים מוכות. י.

על הפרת צוים של בית המשפט )כמו איסור המשטרה אינה מטפלת כראוי בתלונות  יא.

 כניסה לבית(.

כרטסות על תלונות קודמות מתנהלות באופן ידני ויש קשיים באיתור רישומים על  יב.

תלונות קודמות. הכרטסות מתנהלות בחלק מתחנות המשטרה על שם האשה המוכה 

 ולא על שם הבעל המכה.

חי הבעלים, בנסיון להשפיע על נשים שוטרים מופיעים במקלטים לנשים מוכות כשלי יג.

 לחזור לביתן.
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העדר מדיניות טיפול אחידה. התיחסות לתלונות המוגשות משתנה לפי השקפת עולמו  יד.

 של מפקד התחנה.

השוטרים המטפלים אינם מבינים את תופעת האלימות בין בני זוג, והם מושפעים  טו.

 מדעות קדומות וממיתוסים רווחים.

וטרים מפנים מתלוננות לקבלת תעודה רפואיתלפי מסמך הפניה המאפשר לא כל הש טז.

 בדיקה ללא תשלום.

שוטרים אינם מודעים לסכנה הנשקפת לאשה המוכה הנוכחות הבעל בבית ואינם  יז.

 עושים שימוש במעצר כאמצעי מרסן ומונע.

 אין במשטרה מודעות באשר לאפשרויות שילוב מערכות טיפול חברתיות במסגרת יח.

 ההליך הפלילי.

אין במשטרה ריכוז נתונים סטטיסטיים על תופעת האלימות במשפחה, שכן הדיווח  יט.

 עליה נכלל במסגרת הדיווח הכללי על אלימות.

 

בתשובה לטענות שלעיל, מעלה המשטרה בעיות ואפיונים של תופעת האלימות במשפחה 

סים בין בני הזוג, הדינמיקה מזוית הראיה שלה. רובם מתמקדים במתלוננת: כוונותיה, היח

 של הסכסוך המשפחתי וכד' ומיעוטם בגופים

 המטפלים בתופעה כולל השוטרים, בתי המשפט וגופי טיפול אחרים.

 לדוגמא:

"המתלוננת הטיפוסית, בהיותה תלויה בבעלה, אינה יכולה להרשות לעצמה שבעלה יעצר או 

 יענש בהליך פלילי"

ת הנראית לאנשי המשטרה כמדיניות מקילה" )דו"ח קרפ, וכן, "בתי המשפט נוקטים מדיניו

3999.) 

 

( העובדה שאין התייחסות חוקית ספציפית להכאת נשים מותירה 3993לטענת סבירסקי )

 בידי השוטרים שיקול דעת ה"מסתיים באי מתן הגנה לאשה....

הגיש הבעל יודע שהמשטרה לא תמנע בעדו להכות את האשה, ואילו זו יודעת שאין טעם ל

 תלונה במשטרה"
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 מעצר: 7.5.4

 

( מציינת כי קיימת עדות מחקרית להשפעת המעצרים על הירידה בדיווח על 3991שפירא )

 אלימות. לטענתה ניתן לראות בכך מדד לצמצום הרצידיביזם.

 

הטענה כי בעקבות מעצרים קיימת ירידה במספר האירועים המדווחים למשטרה ולא ירידה 

 Berk and Newton (3994.)מעשה, נבדקה ע"י בשכיחות התופעה ל

לטענתם, אכן קיימת הנטיה לירידה בכמות העימותים בעקבות מעצר. בכל מקרה לא מובעת 

 הטענה להפסקה מוחלטת של התופעה.

 

בעקבות המעצר נמצאה ירידה משמעותית באלימות, ביחס לדפוסי תגובה משטרתיים אחרים 

((Gamache et al in Hotaling Et al, 1988b. 

 

במחקר שנערך בבי"ס לעבודה סוציאלית נמצא כי הדרך הטובה ביותר להורדת אלימות 

 (.3991שעות. )הרשקוביץ, אצל שפירא,  -75בטווח הקצר היא מעצר המכה ל

 

( מציינת מחקר שנערך במיניאפוליס לפיו כאשר המשטרה עצרה את התוקף, 3991שפירא )

ם בהם הזהירה את התוקף או הרחיקה אותו מזירת פחתה האלימות החוזרת לעומת מקרי

( 7%בהתאמה. לציין כי רק אחוז קטן מן החשודים שנעצרו ) 11% -ו 12%, 39% -הארוע 

 אכן מובא לדין ומורשע !

 

Dunford et al (3991 שביצעו רפליקציה למחקר מיניאפוליס מצאו לעומת זאת כי למעצר )

 לא היתה השפעה על רמת הרצידיביזם.

 

Dutton (3995( טוען כי אחוזי המעצר הנמוכים במחקרו )משקפים את התנגדות 5% )

המשטרה לראות בהכאת נשים פשע חמור או הערכה מציאותית שבתיק לא
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תהיה הרשעה כיוון שלא תוגש תביעה, השופט לא ירשיע או הקרבן תבטל את תלונתה. 

 ידיביזם מיידי.למרות זאת קיימת לטענתו עדות כי מעצר מסייע במניעת רצ

 

Hamlin (3993 מציע לקבוע חובת מעצר או נהלי עבודה כתובים על מנת לענות על צרכי )

הקרבן להגנה ומידע לגבי זכויותיו. נוהל כזה יגן על התוקפן מפני התנהגותו התוקפנית. כמו 

 כן הנוהל יסייע לשוטר באמצעות הגבלת סמכות שיקול הדעת שלו.

 

Berk and Newton  (3994 מזכירים כי בנוגע לאופן הטיפול בתופעה של הכאת נשים )

טיפול במקורות התופעה. השניה דברה על הרתעה  -רווחו שתי אסכולות: האחת התיחסה ל"עיבוד הסטיה" 

 של עבריינים ועבריינים בכח ומניעה.

 

 (.Stith ,3991בעבר, במקרים רבים לא היתה קיימת חובת המעצר ונדרשה עדות מסייעת לשם ביצועו )

 

השינוי בחוק מאפשר ולעיתים מחייב ביצוע מעצר באם קיימת עילה סבירה שהתרחש אירוע תקיפה. ברם, 

מחקרים רבים בעבר מציינים כי המשטרה לא נהגה לעצור גברים שהיכו את נשותיהם, גם אם הן ביקשו 

 (.Ferraro ,3999במפורש כי יעשה כך )

 

ת הפוטרת מקרים של אלימות במשפחה כ"עניין אזרחי" חובת המעצר מונעת התייחסות משטרתי

((3999,Ferraro. 

 

Scutt (3995 טוענת כי למרות שקיימת הסמכות החוקית, לעיתים קרובות מצהירה המשטרה כי לא קיימת )

 סמכות מעצר במקרים של אלימות כלפי נשים.
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אשה המוכה מנוכחות הבעל בבית ( מצויין כי "שוטרים אינם מודעים לסכנה הנשקפת ל3999בדו"ח קרפ )

 ואינם עושים שימוש במעצר כאמצעי מרסן ומונע"

 

לטענתם, מחקרים אלו מבוססים על התפיסה כי עבודת המשטרה מערבת השגת שליטה על סביבה שהיא 

לעיתים דו משמעית, בלתי צפויה ומסוכנת. מסקנתם היא כי המפתח להבנת תגובת המשטרה למקרים של 

 נובעת ממאפייני הנסיבות המיידיות. אי לכך, מעצר הינו רק אמצעי לטיפול במצב. התעללות בנשים

 

McLeod (3991 מציינת כי שוטרים רבים מאמינים שהמעצר אינו הולם כיוון שיתכן והקרבן הקניטה את )

 התוקף ולכן "מגיעה לה" ההתפרצות.

כאשר אפשרי הדבר הם ישתדלו מהשוטרים הנבדקים השיבו כי  39%במחקר המוזכר על ידה, נמצא כי 

 להמנע ממעצר כיוון שלדעתם הקרבן תמנע מלהגיש תלונה וכן תבטל תלונה שהוגשה.

 

Oppenlander (3997טוענת כי גישת המשטרה כלפי הטיפול באלימות ) 

במשפחה גורמת לאי ביצוע מעצרים גם כאשר קיימת עילה למעצר. ההמנעות מביצוע מעצר נעשה במידה 

 מצעות נטילת תפקיד "יועץ משפחתי"מסויימת בא

 "יועץ נשואין". או 

 

מעצרים במקרי ויכוח אחרים,  5%( כי לעומת 3997) Oppenlanderלגבי המחקר שביצעה, מציינת 

 מהחשודים. 9%במקרים של ויכוח במשפחה נעצרו 

בקרב  באלימות במשפחה. אולם במקרים אלו מספר הפציעות 77%לעומת  31%במקרי תקיפה היחס היה 

המשפחה היה גדול יותר מאשר במקרי תקיפה אחרים כך שאחוז המעצרים לא מספיק ולא מתאים למידת 

 ההוכחות הקיימות לתקיפה לכאורה.
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שוטרים לא התיחסו לעצם המכה בשיקולי  -Waaland and Keeley (3994 )מצב דומה נתגלה גם אצל 

ה למעצר המכה. שוטרים עצרו רק כאשר הפגיעות המעצר. במחקרם נמצא כי קיים קשר בין חומרת הפגיע

 היו ממשיות. יחד עם זאת "הופלו לרעה" מכים בני המעמדות הנמוכים.

 

Hamlin  (3993מציין כי שוטרים אינם מעוניינים לעצור את התוקפן ) 

אשר גילו כי  -3995מ Saunders and Sizeבמקרים של התעללות במשפחה. הוא מצטט את מחקרם של 

ים רואים באלימות במשפחה התנהגות פלילית ולא מקובלת אך רק מיעוטם חשבו שהפתרון הוא מעצר השוטר

 המתעלל. לעומתם הקרבנות מעדיפים שהתוקף יעצר על מנת לשכנעו לקבל עזרה.

 

Abel and Suh (3992בדקו את הטיפול שקבלו נשים ששהו במקלט לנשים מוכות. רק ב )- מהמקרים  79%

 נעצר המתעלל.

 

(3999b ,in Hotaling et al) Berk et al  מצטטים מחקר לפיו הסבירות ששוטרים יבצעו מעצר יורדת אם

ההתקשרות למשטרה נעשתה ע"י הקרבן. לדעת השוטרים זהו אות שהמקרה אינו חמור כל כך. מצב דומה 

 קיים אם התוקפן והקרבן נשואים.

 

מהמקרים שנבדקו בוצעו מעצרים.  75.5% -ב ( נמצא כי 3994) Berk and Newtonבמחקר שנערך ע"י 

לטענתם, מעיון בתיקי המשטרה ניתן לאתר אירועים חדשים שהתרחשו לאחר ההתערבות. אי לכך, במחקרם, 

המעצר הראשון הינו "טיפול" וכל מעצר נוסף בגין תקיפת בני זוג מהווה מדד לרצידיביזם "רשמי". ע"פ 

נעצר התוקף בפעם הראשונה, הנטיה המשטרתית לעצרו בפעם המודל שנבנה על ידם, במקרים שבהם לא 

השניה נמצאת במתאם עם ההסתברות שאכן יכה שוב. אולם במקרים שבהם בוצע מעצר באירוע הראשון 

 נעלם קשר זה. מכך מסיקים החוקרים כי למעצר יש השפעה "טיפולית".
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חלק חשוב בהעברת המסר. ביצוע  (. לאופן ביצוע המעצר3999) Russellממצאים דומים נסקרים אצל 

המעצר שלא באופן חד משמעי מעביר לתוקף מסר שהכאת נשים מקובלת או שמקרים אלו של טיפול 

 (.Berk  and Newton  ,3994באלימות במשפחה מונעים מהשוטר העוצר ביצוע עבודת משטרה אמיתית.  )

 

Hamlin (3993 מזכיר את מחקרם של )Pirog-Good and Stets (3995) 

הטוענים כי סביר שעבריינים שהיה להם קשר כלשהו עם רשויות אכיפת החוק: משטרה, תביעה או בתי 

 משפט, ישלימו תכנית טיפול במיוחד אם

 הטיפול הינו תנאי מתנאי המבחן שלהם.

 

Berk and Newton  (3994 מסיקים כי על המשטרה לעצור את התוקף במקרים של )

 סיבות טובות לאי סבירות המעצר. הכאת נשים, אלא אם קיימות

 

 סוגיית הטיפול המערכתי*: .7.2

 

 -פלילית, טיפולית-( מציינת כי רצוי לשלב בין שלוש הגישות : ליגאלית3999ועדת קרפ )

גישת ההגנה על מנת להפיק את המיטב שבכולן. אחת הדרכים  -חברתית והגישה התכליתית 

רש הינו התארגנות מערכתית כוללת לטיפול המוזכרות בדו"ח להשגת השינוי החברתי הנד

 ולסיוע ובחקיקה.

 

* סעיף זה מבוסס על:  ---------------------------------------------------------------------

מודל לטיפול מערכתי משולב בתחנת באר שבע בעבירות יחזקאלי פנחס, שלו אורית, 

תחנת באר שבע, היחידה  -, משטרת ישראל שימוש בסמים ובעבירות אלימות בין בני זוג

 .3997למחקר ולפיתוח, הוגש למדען הראשי של משרד המשטרה, נובמבר 
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 הגדרת התיאום המנהלי: 7.2.3

 

"Coordination "-  תיאום/שיתוף פעולה מנהלי מוגדר כתהליך מנהלי העוסק בשיזור

שיתפקדו באופן אינטגרטיבי, פעולות נפרדות בין ממלאי תפקידים ויחידות מנהל שונות, כך 

תוך כיוון וגיבוש המאמצים, המשאבים וכח האדם, לשם השגת מטרות הארגון. )שילוב של: 

 (.3955; דרור, Healy ,3991 ;Aldrich ,3929; 3999קרן, 

 

 חשיבות התיאום המערכתי: 7.2.7

 

יוני להשגת ( גורס כי השיתוף בין גופים הנמצאים באותה "סביבה משימתית" ח3991גזיאל )

מטרות האירגון ועל כן הוא מעניינו של הדרג מקבל ההחלטות באירגון: "דרך השיתוף" הינה 

אחת האסטרטגיות של ניהול במצבי אי וודאות ובמצבים תלותיים. ע"פ אסטרטגיה זו, הארגון 

הוא מערכת פתוחה, עם גבולות לא מוגדרים, המקיים יחסי גומלין מתמידים עם הסביבה. 

 היבטים שלבעוד ה

 

קובע המדיניות, האחראי על  -מערכת פתוחה הולמים יותר את התנהגות הדרג המוסדי 

 המבצע מאופיין ע"י דפוס התנהגות של מערכת סגורה. -תפוקת הארגון, הרי הדרג הטכני 

את אותו חלק בסביבת האירגון  Environment Task)גזיאל מגדיר כ"סביבה משימתית" )

ותיו. שטח השיפוט של האירגון נקבע במשא ומתן מייגע עם אותם הרלוונטי להשגת מטר

גורמים הנמצאים בסביבה המשימתית של האירגון, קרי, אשר יהיו להם מטרות דומות. משא 

 ומתן זה בין האירגונים יוצר מערכת של ציפיות הדדיות מוגדרות שבתוכה יפעל האירגון.

 

אפו" של מנהל  "נשמת ( רואה בנושא התיאום את 3999ועדת קוברסקי )

 ממשלתי מודרני ומורכב. שום מבנה ארגוני איננו יכול להתעלם מן הצורך בתיאום.
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 סיבות לצורך זה: 1הועדה מונה 

 הארגונית. Redundancy)יתרונות ה"מיותרות" ) (3

קיומם של אינטרסים רבים ומגוונים בחברה בה פועל המינהל הציבורי, והקונפליקט  (7

 ביניהם.

העדר קריטריונים אוניברסליים לשילוב והקבצה של פעילויות, במסגרת משרד  (1

ממשלתי. שכן, מה שנראה משולב ואינטגרטיבי מהיבט אחד, נחשב כבלתי משולב 

 מהיבט אחר.

 

 מאפייני התיאום המערכתי: 7.2.1

 

גופי. לטענתם -( מבחינים בין תיאום תוך גופי ותיאום בין3959) -Mohr(, ו3955דרור )

גופי בהעדר ממונה אפקטיבי פורמלי, בין ממלאי תפקידים השייכים -מתאפיין תיאום בין

. לטענת  דרור, המנהל הצבורי Voluntary) -ליחידות מנהליות שונות )תיאום מרצון 

 משתייך לקטגוריה זו, שכן

הממשלה אינה משמשת ממונה אפקטיבי. על כן יש לראות את משרדי הממשלה השונים, 

 בים, כיחידות מנהליות בלתי תלויות יחסית.במקרים ר

 

Honadle and Cooper (3999:מתארים שלוש רמות של תיאום בין גופים ) 

 שיתוף באינפורמציה: שיפור התקשורת בין הגופים. (3

שיתוף במשאבים: כאשר שותף אחד זקוק למשאבי שותף אחר, על מנת להשיג את  (7

 מטרותיו.

י גופים נפרדים נדרשים לפעול יחד. כל גוף יכול להפעיל את פעילות משותפת: כאשר שנ (1

משאביו הוא, אולם עליהם לתאם את פעילותם, על מנת שישלימו, ישביחו ויגבו אחד את 

 רעהו.

 

קיים שוני בדרגות הקושי בין רמות התיאום הללו. השיתוף באינפורמציה קל יותר להשגה 

 -הנהלה להשגת כל אחת מרמות התיאום משתי הרמות האחרות. גם הפעולות להן נדרשת 

מדגישים כי בכל שלוש הרמות, התיאום אינו ניתן  Honadle and  Cooper  שונות. 

 להשלטה בכפייה.
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( עושה הבחנה נוספת בין מימד התיאום בשלב עיצוב המדיניות, לבין 3999ועדת קוברסקי )

מנם קיימים יחסי גומלין בין מימד התיאום בשלב ביצוע וישום המדיניות. לטענת הועדה "א

שני מימדי תיאום אלה, אך יש חשיבות להבחנה ביניהם. זאת ועוד: ככל שיגבר התיאום 

 בשלב עיצוב המדיניות, כך יוקל התיאום בשלב ישום המדיניות".

 

 הבעיתיות שבהשגת התיאום המערכתי: 7.2.5

 

תי, היה מאז ומתמיד, ( שיפור התיאום בפעולות המנהל הממשל3999ע"פ ועדת קוברסקי )

אחד הנושאים העיקריים שעמד במוקד מאמצי הייעול, ובמרכזן של רפורמות מנהליות 

במדינות רבות. הסיבה העקרית לכך היא, שנושאים אשר בהם מטפל המנהל הממשלתי, 

ויחסי הגומלין ביניהם, מתהדקים והולכים. ועדת קוברסקי  -נעשים מורכבים וסבוכים יותר 

ם בישראל הצביעו ועדות שונות, מומחי מנהל, דו"חות מבקר המדינה ואמצעי קובעת כי ג

 תקשורת, על העדר תיאום כאחת החולשות הבולטות של המינהל הממשלתי.

 משרדי בישראל:-הועדה מדגישה את המאפינים המיוחדים של בעית התיאום הבין

ורבות הגדולה של "המשימות ה"כבדות" ומעמסת היתר המוטלות על המנהל הממשלתי, המע

הממשלה במשק, העדר מסורת של ניהול מדינה, חולשת התפיסה הקולקטיבית של הממשלה, 

הנטיות הפרטיקולריסטיות של המשרדים )בגלל המבנה הקואליציוני של הממשלות( 

והפוליטיזציה של המנהל הציבורי". ע"פ ועדת קוברסקי "תיאום.. )זה(, כאשר מדובר 

בעיה מאחר ואין בין המשרדים יחסים הררכיים ומעמדם הארגוני במשרדים שונים, יוצר 

שווה, בעוד האינטרסים שלהם שונים ואף מנוגדים לעיתים, ... אין הם מעונינים כלל 

 בתיאום!"

 

( העוסק במאבק בסמים, גורס כי "...לא כל סוכנויות אכיפת החוק מתפקדות 3999בן יהודה )

אותה יכולת פעולה. על כן, נוצרת בעיה של פעולה  על אותו בסיס אידיאולוגי ולא לכולם

אחידה לאכיפת החוק... גם האידיאולוגיה המשטרתית אינה עולה תמיד בקנה אחד עם זו של 

 בתי המשפט או גורמים מתערבים אחרים, כקציני מבחן ועובדים סוציאליים..."
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 הדרכים לשיפור התיאום המערכתי: 7.2.4

 

 ים לשיפור התיאום:( מציע שש דרכ3955דרור )

 

קביעה פורמלית של הצורך להכין תכנית קבועה מראש, המשתרעת על עבודתן של  (3

 מספר יחידות מנהליות.

ממונה אפקטיבי משותף: אשר ירכז סוגי פעילות מסוימים ביחידות שונות, להבטיח  (7

 תיאום בנושאים ספציפיים.

 ועדות בין יחידתיות. (1

חת זרימת החומר האינפורמטיבי. נוהלי תיאום הינם יעילים נוהלי תיאום: לשם הבט (5

 במיוחד כאשר הם באים בנוסף לקיום וועדות התיאום.

ממלאי תפקידים מיוחדים העוסקים בתיאום: קציני קישור למיניהם, קציני מטה מתאמים  (4

 וכו'.

 

( 3999על חשיבות התיאום בין הגופים עומד גם כב' השופט שמגר )אצל סבה וארנפלד 

בכתבו על המאבק בסמים: "... מאבק במישור הציבורי, במגמה למגר את תופעת הסמים, 

דורש פעולה משולבת ומתואמת של כל הרשויות שיש להן נגיעה לתחום זה. רק בדרך זו של 

שיתוף פעולה בינמשרדי, יובטחו דיון ושיתוף פעולה יעילים בין כל זרועות השלטון 

 והמוסדות הציבוריים".

 

 הטיפול בתופעה בראיה מערכתית: 2.5.7

 

( מציינת כי "מערכת החוק, כשהיא עומדת בפני עצמה, מסוגלת להביא לתוצאות 3991קרפ )

במגזר מצומצם בלבד. לעומת זאת היא מביאה ליצירת בעיות נוספות, בעלות אופי חברתי 

 בעיקרן, אשר התשובה להן מן הראוי שתמצא במישור החברתי והטיפולי".

 

Hamlin (3993 טוען כי אופי המחקרים בתחום האלימות במשפחה שהוא תחום רב בעייתי )

מצביע על הצורך בבנית מודל קהילתי מתואם ומקיף למניעה,
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רשמיים או לא רשמיים, אם בכלל, בין גורמי  -חינוך והתערבות בנושא. ישנם מעט קשרים 

ית מערך מקיף שיענה על הצרכים טיפול שונים. בשנים האחרונות גברה המודעות לצורך בבנ

 השונים של הקרבן.

 

מול מחקרים המציינים את חוסר התיאום הקיים בין הרשויות, מציינים אחרים כי בשנים 

האחרונות, בכורח הנסיבות, הולך ומתפתח שיתוף פעולה בין הסוכנויות, בעיקר בתחום 

ימות נגד נשים האלימות נגד ילדים במשפחה )שהוא תחום מתקדם יותר מתחום האל

במשפחה( בכל הנוגע למודעות ציבורית, לחקיקה ולתפקוד ממסדי. יתכן כי מודלים מתחום 

 זה יכולים להיות ישימים גם בתחום האלימות בין בני זוג.

( קובעת כי המלצה ראשונה in Hotaling et al) Gray ,3999לגבי אלימות כלפי ילדים, 

 עלאת רמת שיתוףבתחום מדיניות הטיפול בתופעה, היא ה

 "(. כלInterdiciplinary Cooperationתחומי" )" -הפעולה ה"בין 

הסוכנויות העוסקות בנושא: סוכנויות המניעה, מערכת אכיפת החוק, בתי ספר, בתי חולים 

והמוסדות לבריאות הנפש, חייבות למסד ביניהם קשר חזק ומהותי. שכן, כל אחת מהן עוסקת 

זמן שונה ותוך ראיה שונה, כאשר עירוב כלל הסוכנויות, בזמן רק בחלק קטן של הבעיה, ב

 אמת, ע"י סוכנות אחרת שאיתרה את התופעה, ישפר באופן מהותי את סיכויי הטיפול.

Thomas (3999 מדגישה כי בשנים האחרונות קיימת דינמיקה של התקרבות, הגורמת )

. שני הארגונים הגיעו למסקנה למשטרה ולעובדים הסוציאליים לעבוד יחד, על בסיס יום יומי

כי אינם יכולים להמשיך לפעול לבד. בשל הצרכים שיש לכל אחד מהם מרעהו והצורך 

בהשגת שיתוף הפעולה וההסכמה מהקהילה נאלצו להתחשב ולתאם את פעילותם, תוך 

 לקיחת רצון הקהילה בחשבון.

 

רמים "המערכתיים" ( מוצא טעם נוסף בשיתוף הפעולה בין הגופים: הגו3997יחזקאלי )

משמשים גם כגוף מאיץ ומבקר את פקיד הסעד )המטפל העיקרי בתופעה(, שכן הם מודעים 

למקרה ולוחצים לפתרונו. בכך הם מעלים את סדר העדיפות של המקרה הספיציפי בסולם 

 עדיפויות הטיפול של פקיד הסעד.
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מערכות, הוא המדרבן ה-יחזקאלי גורס כי עצם ביצוע פעולות של שיתוף פעולה בין תת

תפקוד נכון, ובכך מביא לאפקטיביות ארגונית. הוא מצא גם כי ככל שגדל מספר הגופים 

 המשתתפים בתהליך הטיפול, כך גדל אחוז המקרים שהשיגו תוצאה אפקטבית.

 

עקב העובדה שלא קיימת חובת דיווח כמו במקרה של ילדים מוכים, חיוני שיתוף הפעולה 

 המטפלים.מרצון בין הגופים 

 

 קיים שוני רב ביחס לנקודות מבט לגבי הגדרת הבעיה ושיטת ההתערבות

(. ברם, Hamlin ,3993ההולמת בין גורמי הטיפול בתחומים השונים ובמגוון הארגונים )

 קיימת הסכמה כי קיים קשר בין צורות שונות של אלימות

 במשפחה אי לכך על הטיפול להתיחס לשימור המשפחה בכללותה.

 

Johnson (3994גורס כי אחת החולשות הגדולות של השירותים בתחום ) 

האלימות במשפחה, היא אופיים המונע תיאום ביניהם. הפונה לשירותים אלו מחוייב 

להתייעץ במספר סוכנויות שונות, אשר הקשר ביניהם מזערי ולא אפקטיבי. לדעתו, הדרך 

שעות  75ת במשפחה, שיפעלו לחייבם לעבוד בתיאום היא ע"י פתיחת מרכזים לאלימו

 ביממה ויקשרו בין הגופים עבור הפונה.

 

Abel and Suh (3992 ,העוסקים בטיפול המשטרתי בנושא התעללות בנשים במשפחה )

קובעים כי רק מאמץ מתואם ומשותף בין המשטרה והעובדים הסוציאליים יאפשרו מאבק 

 אפקטיבי בתופעה.

 

תנת הזדמנות להפנות את הצדדים לגורמי טיפול במהלך הויכוח המשפחתי, לשוטרים ני

 בקהילה.

Oppenlander (3997 טוענת כי ע"פ דיווחי שוטרים )מן השוטרים מודעים לקיומם  91%

לעיתים. התצפית, לעומת  11% -מפנים לשם בני זוג באופן קבוע וכ 41% -של גופים אלו וכ

ם את הצדדים לגורמים אחרים מן המקרים היפנו השוטרי 5% -זאת, מצביעה על כך שרק בכ

 בקהילה.
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ההפניה לתכניות טיפול שונות יכולה להעשות באמצעות פסיקה של בתי משפט עקב הנטיה 

של המכים להפחית מחומרת הבעיה, להכחיש את קיומה ולהמנע מקבלת טיפול מרצון 

(Goolkasian ,3995) 

 

Abel and Suh (3992 מציעים כי יעוצבו דרכי שתוף פעולה ) בין עובדים סוציאליים

 והמשטרה לשם מאבק יעיל או מניעה של התעללות בבני זוג.

 לטענתם המשטרה מהווה גורם מזהה ומאתר אשר יכול לדווח לגורמי הרווחה.

לעומת זאת העובדים הסוציאליים יבנו תכנית הדרכה בתחום, לשוטרים. יש צורך במערכת 

 נושא נשיםתקשורת עדכנית בין המשטרה לגורמי הרווחה ב

 (.Abel and Suh ,3992מוכות, כולל מפגשים קבועים ויעוץ הדדי )

 

Wermuth (3997 מציינת כי ב )- עוצבו קווים למודל שמטרתו היתה חלוקת  3929

האחריות בטיפול בקרבנות אונס, תקיפה מינית והתעללות מצד בן זוג בין גופים קהילתיים 

מערכתית  -ו תכניות נוצרה גישה טיפולית חדשה ממסדיים וולונטריים. במקומות בהם נפתח

שסייעה לקרבנות, אולם, לא נוצר דפוס תגובה חדש של הגופים המשתתפים ותהליך אכיפת 

 החוק לא השתנה.

היא מסבירה זאת על בסיס דפוסים פוליטיים ואידיאולוגיים: נעשה שינוי "קוסמטי" לשם 

 .ריצוי ארגוני הנשים שהעלו את הבעיה לסדר היום

 

(3999b ,in Hotaling et al) Gamache et al  טוענים כי לאחרונה נעשו נסיונות לתאום

התגובה של המשטרה, בתי המשפט ושרותי הרווחה. זאת בעקבות ההכרה כי המשטרה ובתי 

המשפט לא הגיבו בצורה הולמת בסיוע לקרבנות האלימות. לתכנית  המופעלת במיניסוטה, 

 מספר קווים מנחים:

 טרה הראשונית של ההתערבות הינה הפסקת האלימות.המ .3

לשם השגת מטרה זו, על המערכות החברתיות להתייצב בפני התוקפן ולכפות סנקציות  .7

 קיימות על מנת להרתיעו מהתעללות עתידית.

 -על החברה להסיר, במידת האפשר, את האחריות שבהתיצבות כנגד התוקפן מן הקרבן  .1

 רת לשאת את הנטל לבדה.אשר במקרים רבים מושא
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על המערכות החברתיות ליישם את אותן סנקציות קיימות המיושמות במקרי תקיפה  .5

 אחרים במגעיהן עם מכי נשים.

 על המערכות החברתיות לשאוף למקסם את ההגנה לקרבן וכי מאמצי .4

 ההתערבות יוערכו במונחים של מידת הסכנה העתידית הקיימת בהם לקרבן ולילדיה.

יש לבחון את התגובות של המערכות החברתיות לשם מניעת אפליה או דעה קדומה בגין  .5

 גזע, מין, מוצא, העדפות מיניות או גיל. יש לשרש כל אפליה באיבה.

מאמצי התערבות יעשו לתאום בין שירותים חברתיים שונים המסייעים לנשים מוכות על  .2

 ה חברתית שאינה מקבלת אלימות.מנת לשדר לקרבן ולתוקפן מסר עקבי של נורמ

 

( הוצע להקים גופי תאום מחוזיים בין הרשויות השונות המטפלות בנשים 3999בדו"ח קרפ )

 מוכות ובשיתוף מקלטים לנשים מוכות, ארגוני נשים וגופי סיוע קהילתיים אחרים.

 

ם ( מדגישה את הצורך בקיום השתלמויות אינטרדיסיפלינריות לכל הגורמי3991שפירא )

הבאים במגע עם מצבים של אלימות במשפחה: משטרה, רפואה, משפט, פסיכולוגיה, רווחה 

 על מנת ליצור שתוף פעולה בשטח. -והוראה 

 

מבקרת המדינה, מציינת כי "יש להגביר את המודעות לנושא האלימות במשפחה בקרב 

 הגורמים המטפלים בו, בעיקר ע"י הדרכה והתמחות. על הגורמים

שים מוכות לשקוד על מתן עזרה לאשה המוכה ולפעול ביתר שאת להפסקת המטפלים בנ

האלימות כלפיה, וכן להדק את שיתוף הפעולה ביניהם כדי לשפר את העזרה הניתנת לאשה 

 (.3997, 57המוכה". )דו"ח שנתי 
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 -פרק ב 

 מודל העבודה בתחנת באר שבע

 

 מודל העבודה בתחום האלימות במשפחה .3

 

 כללי 3.3

 

ר, בבסיס ההנחיות המשטרתיות לטיפול באלימות בין בני זוג, עמדה ההנחה כי על בעב

( מציין ממצאים לפיהם אחת החובות המוטלות 3922המשטרה להשכין שלום בית. יעקובי )

 על המשטרה, מכח החוק והעניין הציבורי,

 להשכין שלום בית במסגרת כלל המאמץ לשמירת שלום הציבור.

, לדעת השוטרים, אין זה מתפקידה של המשטרה להרתיע את הבעל. 3922במסמך זה משנת 

 המעצר אינו נתפס ככלי יעיל. אופציה הרתעתית היא "שיחה

מהמקרים נסגרים התיקים. בתחנת באר שבע, שנדגמה  41-91% -מתקנת". עוד נמצא כי ב

על ( תלונות 335מאה וארבע עשרה ) 3925במחקר זה, נתקבלו במחצית הראשונה של שנת 

 ( מקרים נפתח תיק פלילי.31אלימות בין בני זוג. רק בעשרה )

מוגדר בפירוט תפקידו של "סמל שלום בית" והכישורים הנדרשים ממנו, ביניהם: 

 אינטיליגנציה בינונית, אנשי משפחה, יכולת אבחון הדרושה לביצוע חקירה ועוד.

 

שור והרדיפה אחר שלום השוני המהותי בהנחיות בעקבות דו"ח קרפ הינו נטישת קו הפי

הבית: "יודגש כי ההתנהגות האלימה מהווה עבירה פלילית ולעיתים עבירה חמורה, ומכאן 

נובעת חובת המשטרה לטפל במבצעי העבירה תוך המנעות מנקיטת עמדה, המנעות מנסיונות 

תיווך בין המעורבים בסכסוך ומעריכת שלום בית, כל זאת תוך שתוף פעולה עם רשויות 

 (.11.111.775ה" )הנחיות מח"ק רווח
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בתחנת באר שבע, מודע מפקד התחנה למורכבות הבעיה ולקושי בהתיחסות המשטרתית 

(, ציין מפקד התחנה את החולשות העקריות של הטיפול המשטרתי 3אליה. בשיחה עימו )

 המקובל )לפני החלת ההנחיות החדשות(:

ל אלימות בין בני זוג, כאשר לא תמיד חולית הבירורים מטפלת במספר רב של תלונות ע א.

ברורה מטרת התלונה ולעיתים היא "מוזמנת" ע"י עורך הדין של המתלוננת כקלף מיקוח 

 בדיון בתיק הגירושין של בני הזוג.

זמן רב מבוזבז בטיפול בתלונות חוזרות של מתלונן/נת שהטיפול בתלונתו/ה הראשונה  ב.

 לא הביא לפתרון הבעיה.

ראה כי במקרים רבים המשטרה משמשת ככלי במאבק המשפחתי באמצעות על פניו נ ג.

 הגשת תלונות הדדיות לסירוגין בין בני הזוג. )תלונות "פינג פונג"(.

 

לצורך התמודדות עם בעיות אלו, פותח מודל עבודה חדש. מודל העבודה מבוסס על ההנחיות 

עם כל הרגישות  -עבירה המשטרתיות הרלוונטיות שהגבילו את עבודת המשטרה לטיפול ב

וביטול הנסיון הרשמי להשכין שלום בית באמצעות המשטרה. פתוחו נעשה  -המתחייבת 

בהתאם לרוח דו"ח קרפ. בעיקרי ההנחיות למשטרה המוצגים בדו"ח מציינים בין היתר את 

 הצורך ב"הגדרת שיקולי

ת בטחון המעצר, קביעת שיקול חובה באשר להתנית השחרור בערובה בתנאים לשמיר

 האשה, חובת אזהרת חשוד משוחרר בערובה"

 

מטרת המודל הינה יצירת דפוסי טיפול מערכתיים בתופעת האלימות בין בני זוג במשפחה, 

 תוך מתן "טיפול  על" לתופעה, ע"י כל הגורמים, עד להפסקתה.

 

 דרך הטיפול המשטרתית 3.7

 

קט הקיים בינו לבין בני משפחתו אין זה מתפקידה של המשטרה לטפל בעבריין ו/או בקונפלי

אלא להתייחס לעבירה שבוצעה בהקשר זה. אי לכך המשטרה אינה, ולא צריכה להיות, הגוף 

 המטפל. אולם, הועלתה ההצעה להשתמש
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באפקט החשיפה ולנצלו בצורה מובנית לטובת הליך טיפולי. בתהליך זה יש באפשרות 

סמכות יפנה את העבריין, בהסכמתו, כגורם שמתוקף  -המשטרה לשמש כסוכן השינוי 

 הפסקת התופעה. -לגופים המטפלים. זאת על מנת להשיג את מטרת העל המערכתית 

 

המודל גורס כי יש לנצל נקודות משבר בחייו של חשוד/מטופל, על מנת ליצור התערבות  א.

או טיפולית, במקרים בהם הטיפול החוקי אינו מהווה מטרה עיקרית, או אינו אפקטיבי, 

 שאינו רלוונטי או שאינו ישים.

הטיפול החוקי הינו מעצם טיבו סימפטומטי. הוא אינו מטפל בשורש הבעיה אלא  ב.

בתוצאותיה. על כן, במקרים רבים הופכת הבעיה לסמויה ומתפרצת שנית במועד מאוחר 

 יותר.

ספים של מסיבה זו, יש צורך בשיתוף פעולה עם גופים נוספים, הממונים על אספקטים נו ג.

התופעה, תוך הכפפת הפעילות המשטרתית למטרת העל של הטיפול הכולל )קרי, 

 הפסקת התופעה ולא עצם ההעמדה לדין(.

 

 לאור זאת, היה צורך לאתר גוף שיוכל לתת מענה לצד הטיפולי של העבירה.

Dutton (3995 מציין את ההתלהבות הקיימת כיום בקרב אנשי מקצוע בנוגע לשימוש )

 ת טיפול לגברים מכים. לטענתו התלהבות זו מבוססת עלבקבוצו

 הצלחות אמפיריות ועל העובדה כי אין אלטרנטיבה ברורה.

 

אותר גורם מטפל בבאר שבע. זמן קצר לפני הפעלת המודל נפתח בעיר מרכז נעמת לטיפול 

 באלימות במשפחה. במרכז זה מוצעות סדנאות טיפול לבני זוג המעורבים באלימות.

יתוף פעולה עם מרכז זה ומוסדו הליכי הפניה ודיווח. יש לציין כי הגוף המטפל אינו נוצר ש

 רשות, אלא ארגון וולונטרי.

לאחר זמן מה, גם שירות המבחן בבאר שבע נאות לקבל לתקופת מעקב, לפני משפט, 

חשודים באלימות במשפחה ולשתפם בסדנאות המועברות בו. בנוסף קיים קשר עם גורמי 

 עירוניים.הרווחה ה
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 השימוש בסמכות השחרור בתנאים ע"י קצין משטרה 3.7.3

 

 זוג במשפחה נשלחים-המודל מבוסס על כך שחשודים באלימות נגד בן

 , ע"י קצין המשטרה המשחרר.בהסכמהלטיפול, כחלק מתנאי הערובה, המוטלים עליהם 

 

)מעצר וחיפוש(  קיבלה הכנסת את החוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי 99/37/5ביום 

פורסם התיקון ברשומות ונכנס לתוקף.  99/37/31ובתאריך  3999 -]נוסח חדש[ התש"ן 

()ב(, את הסמכות, שהיתה נתונה עד אז 7)33תיקון זה, נותן בידי קצין משטרה בסעיף 

 לבית המשפט לבדו, לשחרר עצור בתנאים מסויימים.

 

את התנאים לשחרור בערובה ע"י  55חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח חדש[ קובע בסעיף 

שופט. בין היתר קובע הסעיף כי בית המשפט רשאי להוסיף תנאים ככל שימצא לנכון. 

 תנאים נוספים מובאים גם בפסיקה.

 

התנאים העיקריים לשחרור אולם אינו אוסר על שחרור  5בתיקון לחוק מונה את  33סעיף 

מוזכרת סמכות קצין משטרה לשחרר  בתיקון לחוק 32בתנאים אחרים. יתרה מכך, בסעיף 

חשודים בערובה לפני תום תקופת המעצר שנקבעה ע"י שופט "אם לא קבע בית המשפט 

 לה".הסכימו אחרת ובלבד שהעצור או סינגורו 

 

לחוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי מאפשר למי ששוחרר בערובה ע"י קצין  37סעיף 

יון חוזר בענין הנוגע לתנאי הערובה, אם משטרה, להגיש לבית משפט השלום בקשה לע

 היו בלתי סבירים, או אם נשתנו הנסיבות והדבר עשוי להשפיע על קביעת תנאי הערובה.

 

פרשנות על דרך השימוש, שעושה מפקד תחנת באר שבע בחוק, הוצגה בפני נשיאי 

 ושופטי בתי משפט  השלום והמחוזי בבאר שבע והתקבלה על ידיהם.
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שפט מוצאת את ביטויה בגיבוי שבפסיקה, הניתן ע"י השופטים להחלטות עמדת בתי המ

מפקד התחנה. יחד עם זאת, יש הגורסים כי פרשנות זו של החוק לא תתקבל ע"י כל בתי 

 המשפט וידרש שינוי חקיקתי, על מנת להחיל מודל זה בכל הארץ.

 

 1תרשים מספר )ראה  פירוט תהליך הטיפול המשטרתי בבאר שבע, בהתאם למודל 3.7.7

 (:5ותרשים מס' 

 

עם קבלת דיווח על אירוע של אלימות בין בני זוג, הן מהשטח ו/או הגשת תלונה  א(

 בתחנה, יחליט קצין הבירורים על פתיחת תיק פלילי או על סגירת התיק באי תביעה.

 

במידה ונפתח תיק פלילי תתקבל החלטה בנוגע למעצר החשוד. במקרים מסויימים  ב(

על הגשת כתב אישום תוך כדי תקופת המעצר. בכל מקרה תיבדק האפשרות יוחלט 

של קיום התעללויות נוספות במשפחה נגד ילדים בשיתוף פעולה עם מחלק הנוער 

 בתחנה.

 

 במידה ולא ניתן, ישוחרר בערובה לטיפולו של אחד או יותר מן ג(

 (:1הגורמים הבאים )דוגמת פרוטוקול בנספח מס' 

ות מבחן לשם תקופת מבחן מקדימה. תקופה זו כוללת השתתפות יופנה לשיר (3)

בסדנאות טיפול המועברות ע"י שירות המבחן. חסרונה בכך שעובר פרק זמן 

 של כחודש עד שנקבע אם האיש מתאים לטיפול.

חלק מהמופנים נדחים. בנוסף, הוא נתפס ע"י העבריין ככלי של המימסד לפקח 

 עליו.

 תפות בסדנאות טיפול תוך מעקב פסיכולוגי.יופנה לנעמת לשם השת (7)

 לציין כי הסדנאות ניתנות במקביל לכל אחד מבני הזוג.

יופנה לטיפול גורמי הרווחה העירוניים, ביחוד פקידי הסעד לחוק סדרי דין  (1)

 ופקידי סעד לחוק הנוער, לבדיקת התעללות נגד ילדים.

נעשה באמצעות דיווחים  המעקב אחר הגעת המופנים לנעמת ולשירות המבחן (5)

 תקופתיים המתקבלים מגופים אלו.
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 פירוט תהליך הטיפול המשטרתי בבאר שבע, בהתאם למודל: 1תרשים מס' 

 טיפול בשטח  

    

 הגשת תלונה בבנין המשטרה זימון לתחנה  

   

 

  

   

 סגירת התיק באי תביעה פתיחת תיק פלילי

    

 רווחה גורמי  מקבילשל  עדכון  

   

 במקרים גבוליים      

 שחרור בתנאים מעצר  

    

 3  7   1  

    

        

הפניה להשתתפות  הפניה לשירות  

 בדיקה  

בסדנאות נעמ"ת  מבחן לתקופת  

 בפוליגרף  

  ולמעקב פסיכולוג מעקב ולהשתתפות  

     סדנאות טיפול  

 נמצא נמצא    

 דובר דובר  

 אמת שקר  עיכוב התיק לתקופת  

   ול, עד לקבלת הטיפ 

   חוות דעת  

 * סגירת התיק     

 לחשוד           

 * פתיחת תיק  לדין סגירת התיק מאין כתב אישום  

למתלונן/ת    עניין לציבור  תוך מעצר  

 בגין

 מסירת הודעה     

 כוזבת  
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 מודל העבודה בנושא אלימות במשפחה: 5תרשים מס' 

 

 המלצה על גורל ההליך הפלילי  

    

 |   בי"ד רבני +- 

 +------- |  + 

   |   | 

 |   +בית המשפט -- 

  המשטרה תפקידי  |    תפקידי נעמת 

    טיפול )סדנאות(  |   .3 

 . חקירה3 תהליך  |     מעקב  .7 

   "הטיה"  |   

 Di version-+     

 . מעצר 7  

    

   תפקידי שירות המבחן 

      . טיפול )סדנאות( 3 

   עקב . מ7 

 . החלטה1  

  על  

  גורל    

 התיק  

    

 המלצה על גורל ההליך הפלילי  
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העשרת התיק הפלילי בחוות דעת הניתנות ע"י עובדים סוציאליים ובעלי תפקידים  ד(

טיפוליים אחרים. למסמכים אלה חשיבות רבה, בעיקר בשלב הארכות המעצרים 

תוך כדי מעצר. יש לציין כי אם  ושיקולי התביעה/הפרקליטות בהגשת כתב אישום

בעבר חששו עו"ס לתת חוות דעת כאלה, הרי היום, בעקבות הקשרים ההדוקים 

והגיבוי המכסימאלי הניתן לעובדי השירות, ניתנות חוות דעת כאלה ביזמת העובדים 

הסוציאליים, מתוך רצונם לתרום להשגת המטרה באופן האופטימלי )דוגמת מכתב 

 (.5מובאת בנספח מס' 

 

בזמן ההשתתפות בסדנאות, מעוכב התיק לתקופת הטיפול. חוות הדעת משפיעה על  ה(

 עתיד התיק.

 

 ו( לאחר קבלת חוות הדעת הטיפולית מתקבלת אחת משתי ההחלטות:

 העמדה לדין. -

 סגירת התיק מחוסר עניין לציבור. -

 סגירת התיק מאין עניין לציבור. -

 

אמיתות התלונה והחשוד מכחיש, נערכת בדיקת במקרים גבוליים בהם לא ברורה  ז(

פוליגרף לשני הצדדים. במידה והחשוד נמצא דובר אמת, נסגר התיק נגדו, ונגד 

במידה ונמצא כי החשוד משקר  -המתלוננת נפתח תיק בגין מסירת הודעה כוזבת. 

 הוא מועמד לדין.

 

, כפי שהוסבר מתאר סכמטית את תהליך ההטיה במסגרת ההליך הפלילי 5תרשים מספר 

 .1בפירוט בתרשים מספר 
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 הגופים האחרים: .7

 

 נעמת 7.3

 

במסגרת האגף למעמד האשה בנעמת הוקם מרכז למניעת אלימות במשפחה. במסגרת המרכז 

( מציינת כי המטרה בבסיס 3995ארי )-בדר"כ האשה. לב -ניתן סיוע לקרבן האלימות 

תה, תוך הקניית דפוסי התנהגות עבודת המרכז הינה שבירת מעגל האלימות והפסק

אלטרנטיביים. במסגרת המרכז מקבלות הנשים תמיכה לעצמן ועידוד לפניה למשטרה במקרה 

של חוסר שיתוף פעולה מצד הבעל. בנוסף לקבוצות התמיכה לנשים מקיים המרכז סדנאות 

 גמילה לבעלים מכים בליווי פסיכולוג צמוד.

 

 מספר 3993 -אר שבע נפתח במרץ מרכז נעמת למניעת אלימות במשפחה בב

 שבועות לפני החלת המודל.

 

צוות המרכז מקיים קשר רצוף עם קצין הבירורים בתחנה. מתבצע מעקב שוטף אחר מופנים 

 בשלבי הטיפול השונים. יש לציין כי הקשר עם מרכז נעמת

ילו סיטרי: מרכז נעמת מפנה נשים להתלונן במשטרה, וא-למניעת אלימות במשפחה הינו דו

 קצין הבירורים בתחנת באר שבע מפנה למרכז בני זוג

 לטיפול.

 

קשר זה מהווה נדבך נוסף במסכת הקשרים של נעמת כך שנוצרת רשת טיפולית מערכתית 

 המאחדת גורמים שונים בתיווך מרכז נעמת למניעת אלימות במשפחה.

נשים מוכות בין הגורמים כדאי לציין את מרכזי המניעה, היעוץ המשפטי, המקלטים ל

 והמשטרה.
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 שירות מבחן 7.7

 

שירות המבחן, מהווה גורם מבקר ומאפשר קבלת משוב מגורם אובייקטיבי, על התקדמות 

הטיפול בחשוד. השירות הסכים באופן בלעדי בבאר שבע, לקבל לנסיון, לשם מעקב ומתן 

ת המקרה, תזכיר, תיקים של כאלה שנחשדו באלימות כלפי בין זוג במשפחה, מיד עם קרו

 מידי המשטרה.

 

 המלצת קצין המבחן מהווה מרכיב חשוב בהחלטת המשטרה לגבי גורל התיקים.

בתקופת מבחן כמשמעותה בפקודת המבחן )נוסח  ולאחשוב לציין שמדובר בתקופת מעקב 

חדש( ובחוק העונשין. החוק מטיל על שירות המבחן מספר תפקידים הרלוונטיים לעניננו, 

 מהם כולל את תפקידו של השירות במודל המוצג בעבודה זו:אולם אף לא אחד 

לחוק העונשין  41, 19, 12הכנת תסקיר אודות נאשם הצפוי לשליחה למאסר: סעיפים  א(

קובעים, כי בית המשפט חייב לקבל תסקיר קצין מבחן אודות נאשם הצפוי  3922תשל"ז 

, חובת קבלת התסקיר ב' כנ"ל[5לשליחה למאסר. בהתאם להכרזת שר המשפטים ]סעיף 

בעת ביצוע העבירה. מעל גיל זה, רשאי בית המשפט  73היא לגבי נאשמים שהיו עד גיל 

 להפנות לשירות המבחן למבוגרים, אולם לא חלה עליו חובה חוקית כזו.

 חודשים לשלוש שנים בהתאם להחלטת בית 5קיום מבחן לתקופה שבין  ב(

ונשין וכן לפקודת המבחן )נוסח חדש( המשפט. בהתאם לסעיפים האמורים בחוק הע

, נשלחים נידוני בתי המשפט לתקופת מבחן ע"י קציני המבחן, לתקופה -3959תשכ"ט

 שנים. 1 -חודשים ל 5שבין 

 

שירות המבחן התנדב מרצון לקבל לתקופות מעקב את החשודים הנשלחים ע"י המשטרה, 

ר מעבר לתוקף התזכיר באופן שלכל חשוד, עם הגיע מועד משפטו )ובלבד שלא נתאח

ושהמשטרה לא סגרה את התיק בהמלצת קצין המבחן(, קיים תזכיר חסוי, המוכן לשימוש 

השופט בתוך התיק הפלילי. התקופה בה שהה החשוד במעקב קצין המבחן יכולה, ברצונו של 

בית המשפט להתקבל על ידו כתקופת מבחן לכל דבר ולהשתמש בתזכיר המוכן, תוך חיסכון 

המבחן, שהיה של זמן
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 צריך להנתן, על מנת לקבל תזכיר חדש.

 

 בית המשפט 7.1

 

במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, חייב השופט חיים פורת מביהמ"ש המחוזי בתל 

אביב בעל, שהוגשה נגדו בקשה לצו הגנה, להתקשר עם המרכז לטיפול בבעיות אלימות 

ד קבע השופט כי "אחד השיקולים בנעמת על מנת להצטרף לאחת מקבוצות הטיפול. עו

 (.3993בביטול צו ההגנה יהיה הבאת אישור על השלמת הקורס" )בוסתן, 

 

מצב בו יסרב עבריין בתחום האלימות במשפחה לקבל עליו את תנאי השחרור מאפשר פניה 

כפתה כבוד השופטת  97/7/2 -מ 97/772לבית המשפט שיחייבו להגיע לסדנאות. בת.מ. 

פט השלום בבאר שבע את תנאי הערובה שביקשה המשטרה לחשוד בהכאת אבידע מבית מש

אשתו. הוא שוחרר בתנאי שיקבל טיפול בסדנאות נעמת, כאשר השופטת מציינת כי הטיפול 

בנעמת  "הינו תנאי מתנאי השחרור בערובה, לשם יופנה המשיב באמצעות הטיפול 

 במשטרה".

 

 בית הדין הרבני 7.5

 

מצא כי חלק מהחשודים בתיקי אלימות במשפחה עוקפים את סדנאות במהלך הפעלת המודל, נ

נעמת ע"י פניה לבית הדין הרבני. התקיים מפגש בין נציג התחנה, ראש המרכז בנעמת ואב 

 בית הדין הרבני, הוצג מודל העבודה והוסכם כדלהלן:

ו את )א( בכל מקרה של בקשה לגירושין, שיש בה חשד לאלימות במשפחה, יפנו הרבנים בצ

 הצד המכה לסדנאות נעמת. אי הגעתו לסדנאות תחשב על כן כהפרת צו.

)ב( במקרים של מתן צווים ע"י ביה"ד לצד המכה, שלא יוסיף להכות )ביה"ד נוהג במתן 

צווים כאלה(, יוסיפו הרבנים סנקציה של מאסר )נוסח: אם לא ימלא אחר לשון הצו יאסר 

קודמים, הדבר מאפשר פתרון מיידי במקרים למשך תקופה מסויימת(. מנסיון במקרים 

 בעייתיים ומשמש גורם מרתיע ממדרגה ראשונה, המקל על תהליך הטיפול.
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 המחקר -פרק ג 

 תאור המחקר: .3

 

 מטרת המחקר 3.3

 

תחנת באר שבע,  -מטרת המחקר הינה לבדוק את מידת השינוי בתפקוד משטרת ישראל 

 עקבות החלת המודל החדש.בסוגית האלימות בין בני זוג במשפחה ב

 במודל זה, בניגוד לעבר, אין נסיון להשכין שלום בית בין בני הזוג.

 ההתיחסות המשטרתית הרשמית היא כלפי עבירת תקיפה שיש להתיחס אליה

, Diversionבחומרה הראויה. בנוסף להליך הפלילי הרגיל, מתקיים תהליך של "הטיה" 

אותיו השפעה על גורל התיק הפלילי. מודל זה להליך טיפולי במסגרת הקהילה, שלתוצ

 .3993מיושם בתחנת באר שבע החל מסוף חודש מאי 

 

 השערות המחקר 3.7

 

בעקבות החלת המודל תשתנה איכות הטיפול הכוללת באלימות בין בני זוג במשטרת באר 

 שבע. שינוי זה יתבטא בשני מישורים, אופן הטיפול ותוצאותיו.

 

 אופן הטיפול:

 ו יותר תיקים פליליים.יפתח -

 יעצרו יותר חשודים. -

 יותר תיקים יועברו לתביעה. -

 

 כמו כן יקטן העומס על משטרת באר שבע:

 תוצאות הטיפול:

 ירד מספר התיקים -

 ירדו מספר המקרים החוזרים -

 ירדו מספר מקרי ה"פינג פונג". -
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 שיטת המחקר 3.1

 

ת ישראל משתי סיבות: האחת, עקב העדר המחקר מתרכז בתחנת באר שבע ולא בכלל משטר

רישום נפרד של עבירות אלימות במשפחה אין אפשרות לבדוק את כלל הטיפול של משטרת 

 ישראל ויש להתרכז ברישומי תחנה אחת. השניה הינה

 הפעלתו של מודל עבודה חדש בתחום הטיפול באלימות בין בני זוג בתחנת באר שבע.

לעומת החודשים  3991דצמבר -ולייבדקו סה"כ המקרים בחודשים י

המקבילי 

, בהם הוגשה תלונה בתחנת באר שבע שסווגה כסכסוך משפחתי בין בני זוג. )שנה לפני תחולת 3993ם בשנת 

 ההנחיות ושנה בה היו ההנחיות בתוקף(.

נקבעו מספר מדדים לבדיקת הצלחת המודל. חלקם נקבע בהתאם לבעיות שאותרו בתחנת באר שבע בנוגע 

פעת הטיפול על תפקוד התחנה. האחרים נקבעו בהתאם למדדים המקובלים בספרות בנוגע לטיב הטיפול להש

 המשטרתי:

 מספר התלונות על אלימות בין בני זוג באותה שנה. א.

סיווג התלונה. אחוז המקרים בהם נפתח תיק פלילי לעומת אלו בהן נסגר התיק באי  ב.

 תביעה.

בהם נעצר התוקף מתוך סך התלונות על אלימות בין בני  השימוש במעצר. אחוז המקרים ג.

 זוג.

שחרור בערובה בתנאים. אחוז המקרים בהם היה שימוש בשחרור בערובה בתנאים  ד.

 מתוך סך התלונות על אלימות בין בני זוג.

גורל התיק. לגבי המקרים שבהם נפתח תיק פלילי, מהו אחוז המקרים שהומלצו לדין  ה.

 ו.לעומת אלו שנסגר

רמת הרצידיביזם. אחוז התלונות החוזרות על אלימות בין בני זוג באותה משפחה, מתוך  ו.

 סך התלונות על אלימות בין בני זוג.

 תלונות "פינג פונג". אחוז המקרים בהם -המשטרה ככלי במאבק  ז.

 התלוננו בני הזוג זה כנגד זה, לסירוגין, מתוך סך התלונות על

 אלימות בין בני זוג.
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 אוכלוסית המחקר 3.5

 

כלל אוכלוסית החשודים שהוגשה נגדם תלונה בתחנת באר שבע ע"י בני/בנות זוגם שסווגה 

 .3993-3991כסכסוך משפחתי בתקופה הרלוונטית בשנים 

 

 הבדיקה הסטטיסטית 3.4

 

 להשוואה בין השנים, בהתאם לסולם בו נמצא X   -ו tתערכנה בדיקות 

 בי כלל המשתנים או לגבי חלקם לפי הצורך.הבדיקות תערכנה לג המשתנה.

 הבדיקות תערכנה לגבי כלל המשתנים או לגבי חלקם לפי הצורך.
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 )ראה נספח סטטיסטי( תוצאות המחקר .7

 

 תאורים דמוגרפיים .7.3

 

 נ'( 3)טבלה מספר  - מין החשוד/ה א.

 -ו 3991בשנת  92.5%בשתי השנים, רוב החשודים היו גברים 

 .3993בשנת  92.9%

 לא נמצא הבדל מובהק במין החשוד/ה בין X  במבחן 

 השנים.

 

 נ'( 7)טבלה מספר  - גיל ב.

 11-57היא  3993ובשנת  3991קבוצת הגיל השכיחה בשנת  : החשוד/ה 

 בהתאמה(. 55.9% -ו 53.7%)

 (.12.9%ומטה ) 17היא  3991קבוצת הגיל השכיחה בשנת  המתלונן/נת:

 (.51.3%) 57-11היא  3993קבוצת הגיל השכיחה בשנת 

 לא נמצא הבדל מובהק בהתפלגות הגילים בין השנים. X  במבחן 

 

 נ'( 1)טבלה מספר  - מוצא ג.

 (.55.9%היה ישראל ) 3991: המוצא השכיח בשנת  החשוד/ה 

 (.54.5%היה צפון אפריקה ) 3993המוצא השכיח בשנת 

 55.9% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.

 

 היה ישראל 3993ובשנת  3991המוצא השכיח בשנת  המתלונן/נת:

 בהתאמה(. 55.9% -ו 41.9%)

 11.1% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.
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 נ'( 5)טבלה מספר  - מצב משפחתי ד.

 היה נשוי/אה 3993ובשנת  3991המצב המשפחתי השכיח בשנת  : החשוד/ה 

 בהתאמה(. 92.1% -ו 99.3%)

 11.1% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.

 

היה נשוי/אה  3993ובשנת  3991המצב המשפחתי השכיח בשנת  המתלונן/נת:

 בהתאמה(. 95.9% -ו 99.5%)

 11.1% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.

 

 נ'( 4)טבלה מספר  - מגוריםשכונת  ה.

היתה ד'  3993ובשנת  3991שכונת המגורים השכיחה בשנת  : החשוד/ה 

 בהתאמה(. )כחלקה היחסי בעיר(. 15.2% -ו 11.1%)

  79.7% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.

 

ה ד' הית 3993ובשנת  3991שכונת המגורים השכיחה בשנת  המתלונן/נת:

 בהתאמה(. )כחלקן היחסי בעיר(. 11.1% -ו 15.3%)

 79.7% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.

 

 7.5% -עלה מספרן של התלונות משכונות מבוססות )ט', נוה נוי, עומר( מ 3993בשנת 

ד', עיר(  . באותה שנה ירד מספרן המוחלט של תלונות משכונות השיקום )ג',9.4% -ל

 52.7% -למרות העליה באחוזים. בשכונות המעורבות )א', ב', ה', ו', יא'( היתה ירידה מ

 .3993בשנת  15% -ל 3991בשנת 
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 נתונים תאוריים על התלונה .7.7

 

 נ'( 5)טבלה מספר  - התפלגות התלונות לפי חודשים א.

נות בחודשים. מספר קיימת נטיה מעורבת של ירידה ועליה בהתפלגות התלו 3991בשנת 

 (.71.2%התלונות הגדול ביותר הוגש בחודש דצמבר )

קיימת ירידה עקבית במספר התלונות המוגשות בכל חודש.  3993לעומת זאת, בשנת 

 (.73.3%מספר התלונות הגדול ביותר הוגש בחודש יולי )

 לא נמצא הבדל מובהק בהתפלגות התלונות בחודשים בין השנים. X  במבחן 

 

 נ'( 2)טבלה מספר  - ג העבירהסו ב.

 51.4% -ו 57.9%הינה תקיפה ) 3993ובשנת  3991העבירה השכיחה ביותר בשנת 

 בהתאמה(.

 52.9% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.
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 מדדי המחקר .7.1

 

 -מספר התלונות הכללי על אלימות בין בני זוג באותה שנה  א.

 ,352 - 3993. מספר המקרים בשנת 752 - 3991בשנת  מספר המקרים

 .3991מסך התלונות בשנת  54%תלונות שהן  371המהווה ירידה של 

 

 )טבלה א'( -התפלגות סיווג התלונה  ב.

 42.3%סווגו  3993מהתלונות כא"ת. לעומת זאת, בשנת  29.9%סווגו  3991בשנת 

 .77.2%ירידה של  -מהתלונות כא"ת 

 סיווג התלונות בין השנים התקבל מובהקההבדל באופן 

(0.00 > P ,23.34 = X ) 

 

 )טבלה ב התפלגות סיווג תלונות כפ"א)'

 -חלה עליה של כ  1991מהמקרים כפ"א. בשנת  20.2% סווגו  1990בשנת 

 מהמקרים סווגו כפ"א. 42.9%בסיווג תלונות כפ"א.  100%

 הבדל בין השנים בסיווג התלונות כפ"א התקבל מובהק

(P ,-5.03 = t  <1.11) 

 (1991 -הממוצע נמוך מאשר הממוצע ב 3991שלילי משמעו שבשנת  t)ערך 

 

 )טבלה ג'( התפלגות סיווג התלונות לפי חודש

 התקבל הבדל מובהק באופן סיווג התלונות לפי חודשים 1990בשנת 

 (P ,27.43 = X  <1.11114 לעומת זאת בשנת .)במבחן  1991  X  לא נמצא הבדל

 מובהק באופן הסיווג בין החודשים.
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 התפלגות סיווג התלונות לפי שנהטבלה א': 

 

  1991  1990 סיווג  

  84  213 א"ת  

 (79.8) (57.1 ) 

  63  54 פ"א  

 (20.2) (42.9 ) 

  147  267 ס ה " כ  

 (100 ) (100 ) 

 

 התפלגות סיווג תלונות כפ"אטבלה ב': 

 

  1991  1990 סיווג  

  63  54 פ"א  

 

 הבדל בין השנים בסיווג התלונות כפ"א התקבל מובהק

(0.00 > P ,-5.03 = t) 
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 התפלגות סיווג תלונות לפי חודשטבלה ג': 

 

 1993 3993 

  

פ"א  א"ת  החודש   3991 פ"א  א"ת  החודש  

 3993  

  

  13  39  31 יולי   57  1  19 יולי  

 (39.1) (4.5 ) (34.2) (34.4) (79.5 ) (73.3 ) 

  

  11  35  35 אוגוסט   41  1  52 אוגוסט  

 (77.3) (4.5 ) (39.2) (39.1) (77.7 ) (71.5 ) 

  

  74  33  35 ספטמבר   57  9  11 ספטמבר  

 (34.4) (35.2 ) (34.2) (35.2) (32.4 ) (32.1 ) 

  

  75  9  34 אוקטובר  51  31  11 אוקטובר 

 (34.4) (39.4 ) (35.3) (32.9) (35.1 ) (35.1 ) 

  

  39  5  34 נובמבר   14  5  79 נובמבר  

 (31.5) (33.3 ) (31.3) (32.9) (5.1 ) (37.9 ) 

  

  39  2  33 דצמבר   44  71  17 דצמבר  

 (34.1) (57.5 ) (71.5) (31.3) (33.3 ) (37.7 ) 

  

  352  51  95 ס ה " כ   752  45  731 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) (311 ) (311 ) (311 ) (311 ) 
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 )טבלה ד'( -התפלגות שימוש בהשימוש במעצר  ג.

חלה עליה של  3993מהמקרים היה שימוש במעצר. בשנת  1.2% -רק ב 3991בשנת 

 מהמקרים. 5.3% -ונעשה שימוש במעצר ב 511% -כ

 מהתאים. 11.1%לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב 

 

 ת שימוש במעצרהתפלגוטבלה ד': 

 

  3993  3991 מעצר  

  353  742 לא  

 (95.1) (94.9 ) 

  5  7 כן  

 (1.2 ) (5.3 ) 

   9 עכוב    

 (1.1 ) 

  352  752 סה"כ    

 (311 ) (311 ) 
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 )טבלה ה'( - התפלגות שחרור בערובה בתנאים ד.

וללא מסך המקרים )שלא במסגרת המודל  7.7%שוחררו בערובה בתנאים  3991בשנת 

שוחררו בערובה בתנאים במסגרת המודל  3993הפניה לטיפול(. לעומת זאת, בשנת 

 מהמקרים. 19.3%

 הבדל בין השנים בשחרור בערובה בתנאים התקבל מובהק

 (P ,96.87 = X  <1.11.) 

 

 התפלגות שחרור בערובה בתנאיםטבלה ה': 

 

  3993  3991 שחרור בערובה  

 בתנאים  

  93  753 לא  

 (92.9) (53.9 ) 

  45  5 כן  

 (7.7 ) (19.3 ) 

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 
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 :3993במסגרת המודל שהופעל באמצע 

 

 )טבלה ו'( התפלגות שחרור בערובה בתנאים לפי אופן הסיווג

 לגבי תלונות שסווגו כא"ת

 מהמקרים. 72.5% -השימוש בשחרור בערובה בתנאים היה ב

 כפ"אלגבי תלונות שסווגו 

 מהמקרים. 47.5% -השימוש בשחרור בערובה בתנאים היה ב

 

 התפלגות שחרור בערובה בתנאים לפי אופן הסיווגטבלה ו': 

 

 לגבי תלונות שסווגו כפ"א לגבי תלונות שסווגו כא"ת 

   

  3993  3991 שחרור בערובה   3993  3991 שחרור בערובה  

 בתנאים  בתנאים  

   

  11  41 לא   53  719 לא  

 (92.2) (27.5 ) (99.3) (52.5 ) 

   

  11  3 כן   71  4 כן  

 (7.1 ) (72.5 ) (3.9 ) (47.5 ) 

   

  51  45 ס ה " כ   95  731 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) (311 ) (311 ) 
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 התפלגות שחרור בערובה בתנאים לפי הגורם המטפל )טבלה ז'(

 -אים, לא היתה הפניה לגורם מטפל. במהמקרים של שחרור בערובה בתנ  4.1% -ב

מהמקרים היתה   1.5% -מהמקרים היתה הפניה לרווחה. ב  1.5% -מהמקרים היתה הפניה לנעמת. ב 23.5%

 מהמקרים של שחרור בערובה היתה הפניה לשירות מבחן ולנעמת. 35.3% -הפניה לשירות מבחן. ב

 

 מטפלהתפלגות שחרור בערובה בתנאים לפי הגורם הטבלה ז': 

 

  3993הגורם המטפל  

  1ללא גורם     

 ( 4.1מטפל  )    

  51נעמת       

              (23.5) 

  7רווחה       

              (1.5 ) 

  7שרות מבחן    

              (1.5 ) 

  9נעמת +       

 (35.3שרות מבחן  )  

  45ס ה " כ     

              (311 ) 
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 )טבלה ח'( - טה על גורל התיקהתפלגות החל ה.

 מסך התלונות נסגרו בעילה של אין עניין לציבור. 91.4% 3991בשנת 

במספר התלונות שנסגרו בעילה של אין עניין  54% -חלה ירידה של כ 3993בשנת 

 מסך התלונות נסגרו בעילה זו. 55.7%לציבור ורק 

 מהתאים. 11% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 

 החלטה על גורל התיקטבלה ח': 

 

  3993  3991 החלטה  

  54  734 אין  

 ( 55.7) (91.4) עניין  

 לציבור  

  55  19 לתביעות 

 (35.7) (13.1 ) 

  33 ביטול  

 ( 5.3) תלונה  

  15 בהמתנה  

 (75.4 ) 

  1 אין  

 ( 3.3) עבירה  

 פלילית  

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311)  
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 )טבלה ט'( התפלגות ההחלטה לפי סיווג

 

 לגבי תלונות שסווגו כא"ת

חלה  3993מהתלונות נסגרו בעילה של אין עניין לציבור. בשנת  95.9%: 3991בשנת 

מהתלונות  21.7%בסגירת תלונות מעילה של אין עניין לציבור ורק  74.9%ירידה של 

 נסגרו בעילה זו.

 ות בהמתנה להמלצת גורם מטפל.מהתלונות נמצא 75.7% 3993בשנת 

 12.4% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים.

 

 לגבי תלונות שסווגו כפ"א

מהתלונות  21.5%מהתלונות נסגרו בעילה של אין עניין לציבור.  75.3% 3991בשנת 

קי במספר תי 51.4% -חלה ירידה משמעותית של כ 3993הועברו לתביעות. בשנת 

מהתלונות נסגרו בעילה זו.  9.4%הפ"א שנסגרו בעילה של אין עניין לציבור ורק 

לעומת זאת, חלה ירידה באחוז התלונות המועברות לתביעות )אם כי היתה עליה במספר 

 מהתלונות הועברו לתביעות. 59.1%המוחלט( 

 מהתלונות נמצאות בהמתנה להמלצת גורם מטפל. 77.7% 3993בשנת 

 מהתאים. 74% -דוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה בלא ניתן לב

 

נבדקה ההחלטה להעביר לתביעה לעומת ההחלטה לסגור את התיק מעילה כלשהי. לא 

 נלקחו בחשבון תלונות שנמצאות בהמתנה ושלגביהן לא הוחלט סופית על גורל התיק.

 ההבדל בין השנים לגבי ההחלטה להעביר תיק לתביעה התקבל מובהק

(P ,-2.18 = t  <1.11.) 

(3993 -הממוצע נמוך מאשר הממוצע ב 3991שלילי משמעו שבשנת  t)ערך 
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 התפלגות החלטה לפי סיווגטבלה ט': 

 

 לגבי תלונות שסווגו כא"ת  לגבי תלונות שסווגו כפ"א

   

  3993  3991 החלטה   3993  3991 החלטה  

   

  5  31 אין   49  717 אין  

 ( 9.4) (75.3) עניין  ( 21.7) (95.9) עניין  

 לציבור  לציבור  

   

  51  19 לתביעות  1 לתביעות 

 (1.5 ) (21.5) (59.1 ) 

   

 ביטול   33 ביטול  

 תלונה  ( 4.7) תלונה  

   

  35 בהמתנה   77 בהמתנה  

 (75.7 ) (77.7 ) 

   

  1 אין  אין  

 ( 4.5) עבירה  עבירה  

 פלילית  פלילית  

   

  51  45 ס ה " כ   95  731  ס ה " כ 

 (311 ) (311 ) (311 ) (311 ) 
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 )טבלה י'( - רמת הרצידיביזם ו.

היתה ירידה במספר  3993מהמקרים היו מקרים בודדים. בשנת  29.1% 3991בשנת 

 מהמקרים היו ללא תלונות קודמות. 99.3%התלונות החוזרות. 

 מהתאים. 51% -נמוכה ב לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות

 

 רמת הרצידיביזםטבלה י': 

 

  3993  3991 תלונות  

 חוזרות  

  313  719 אין  

 ( 99.3) (29.1) תלונות  

 קודמות  

  33  15 תלונה  

 ( 2.4) (31.4) אחת  

  5  31 שתי  

 ( 7.2) ( 5.9) תלונות  

  3  5 שלוש  

 ( 1.2) ( 7.7) תלונות  

  1 ארבע  

 ( 3.3) תלונות  

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 
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 טבלה יא'(אחוז התלונות החוזרות )

 -היתה ירידה של כ 3993מהמקרים היו תלונות קודמות. בשנת  73.2%: 3991בשנת 

 מהמקרים היו תלונות קודמות. 31.9% -ורק ב 41%

 הבדל בין השנים באחוז הרצידיביזם התקבל מובהק.

 (P ,8.086 = X  <1.115) 

 

 מספר התלונות החוזרות

 35ונספרו  27.5%חלה ירידה של  3993מקרים חוזרים בשנת  49נספרו  3991בשנת 

 מקרים חוזרים.

 Pמספר התלונות החוזרות בין השנים התקבל מובהק. ) -ההבדל ברמת הרצידיביזם 

,2.77 = t  <1.115) 

 

 אחוז התלונות החוזרותטבלה יא': 

 

  3993  3991 תלונות  

 זרות חו 

  313  719 אין  

 ( 99.3) (29.1) תלונות  

 קודמות  

  35  49 תלונות  

 ( 31.9) (73.2) קודמות  

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 
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 )טבלה יב'( 3993תלונות חוזרות ביחס לשחרור בתנאים בשנת 

וז . אח1.5%אחוז הרצידיביזים במקרים של שחרור בתנאים בערובה היה  3993בשנת 

לערך ועמד על  4הרצידיביזם כאשר לא היה שחרור בערובה בתנאים היה גדול פי 

34.5%. 

 הבדל בין הקבוצות באחוז הרצידיביזם התקבל מובהק.

(0.01 > P ,5.769 = X ) 

 

 3993תלונות חוזרות ביחס לשחרור בתנאים בשנת טבלה יב': 

 

 שחרור  אין  תלונות  

 בתנאים  שחרור  חוזרות  

 םבתנאי 

  45  22 אין  

 ( 95.5) (95.5) תלונות  

 קודמות  

  7  35 תלונות  

 ( 1.5) (34.5) קודמות  

  45  93 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 
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 )טבלה יג'(  - המשטרה ככלי במאבק, תלונות "פינג פונג" ז.

 אחוז תלונות ה"פינג פונג"

חלה ירידה  3993נת מסך המקרים היו תלונות "פינג פונג". בש 35.7% 3991בשנת 

מסך המקרים היו תלונות "פינג  7.1%במספר תלונות ה"פינג פונג" ורק  95% -של כ

 פונג".

 Pההבדל בין השנים באחוז תלונות ה"פינג פונג" מתוך סך התלונות התקבל מובהק ) 

,19.62 = X  <1.11113) 

 

 מספר תלונות "פינג פונג"

 -חלה ירידה של כ 3993ינג פונג". בשנת מקרים של תלונות "פ 19נספרו  3991בשנת 

 מקרים בלבד של תלונות "פינג פונג". 1במספר תלונות אלו ונספרו  97%

 הבדל בין השנים במספר תלונות ה"פינג פונג" התקבל מובהק

(0.00 > P ,4.04 = t) 

 

 המשטרה ככלי במאבק, תלונות "פינג פונג"טבלה יג': 

 

  3993  3991 פינג פונג  

  355  779 לא  

 (94.9) (99.1) 

  1  19 כן  

 (35.7) (7.1 ) 

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 
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 דיון ומסקנות -פרק ד 

 

השערות המחקר הניחו כי בעקבות החלת המודל תשתנה איכות הטיפול הכוללת באלימות בין 

 תוצאותיו.בני זוג במשטרת באר שבע וכי שינוי זה יתבטא בשני מישורים, אופן הטיפול ו

 לגבי ההשערות במישור אופן הטיפול

 נמצא הבדל מובהק בין השנים ב אופן סיווג תלונות ובפתיחת תיקים פליליים. -

 נמצא הבדל בין השנים בשימוש במעצר חשודים, אך לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית. -

 ות סטטיסטית.נמצא הבדל בין השנים בהעברת תיקים לתביעה, אך לא ניתן לבדוק מובהק -

 

 לגבי ההשערות במישור תוצאות הטיפול:

 ירד מספר התיקים -

רצידיביזם. נמצא הבדל מובהק בין -נמצא הבדל בין השנים במספר המקרים החוזרים  -

 השנים בפרופורצית הרצידיביזם.

 נמצא הבדל מובהק בין השנים במספר ובפרופורצית מקרי ה"פינג פונג". -

 

החשוד/ה והמתלונן/נת דומים בשתי  -של המעורבים בכל תלונה  הנתונים הדמוגראפיים

 השנים שנבדקו. מספר דברים ראויים לציון בנוגע לנתונים אלו.

למרות האמונה הרווחת בציבור כי אין גברים מוכים, או כי מספרם בטל בשישים, בולטת 

. יתכן כי עם מהתלונות בשתי השנים הוגשו ע"י גברים נגד בנות זוגם 71% -העובדה כי כ

הגברת המודעות הציבורית בנוגע לאופציות הטיפול יתרחב מספרם של הגברים שיחשפו את 

 בעייתם בפני גורמי טיפול.

 

בקרב החשודים גבוה מאוד ובקרב  57בשתי השנים הנבדקות חלקם של הצעירים עד גיל 

המתלוננים חלקם גבוה עו יותר. אין משמעות הדבר כי התופעה



 76 

 

בקרב גילאים אחרים. יתכן כי נכונותם של צעירים לחשוף בעיות אלו גבוהה  אינה קיימת

יותר. נכונות זו יכולה לנבוע מהרצון להגיע לפתרון מהיר של הבעיה או לחילופין מהנטיה 

 להעזר באמצעים מתוחכמים במאבקים אלו כגון:

 שימוש במשטרה לשם הסלמת המאבק והשגת נקודות בבית הדין.

 

 גבוה של החשודים והמתלוננים ילידי ישראל וצפון אפריקה.בולט מספרם ה

ברם, אין להסיק מכך כי אלימות בין בני זוג אינה קיימת בקרב ילידי ארצות אחרות. יצוגם 

הגבוה של יוצאי ארצות אלו נובע מרמת יצוגם בקרב תושבי באר שבע. )יש להדגיש כי 

בר הארצות(. יתכן ובדיקה מקבילה בשנים אלו טרם באה לידי ביטוי העליה המאסיבית מח

 באזורים בהם רוב האוכלוסיה ממוצא אירופאי למשל, תניב תמונה שונה לגמרי.

 

 מקרב המעורבים. 31% -ממצא מעניין נוגע למצב המשפחתי. הגרושים מהווים כ

עובדה זו מרמזת כי לא תמיד פתרון הבעיה נעוץ בהפרדת בני הזוג זה מזה וביטול הקשר 

 יהם.הרשמי בינ

 

העליה בנכונותם של תושבי שכונות מבוססות )ט', נווה נוי, עומר( להגיש תלונה במשטרה 

וכן השינוי בשכונות השיקום ובשכונות המעורבות יכולה להיות מוסברת בשינוי המטרה של 

הגשת התלונה. אופציית הטיפול הכפוי קוסמת כנראה לשכבת האוכלוסיה המודעת לחשיבות 

 הטיפול )השכונות

המבוססות( ונכונה ל"שלם" את המחיר האישי. לעומת זאת בקרב תושבי העיר האחרים, 

על כל המשתמע   -קרי פתיחת תיק פלילי לבן הזוג  -ההשלכות האישיות של הגשת תלונה 

 מכך, פועלות כגורם מרסן.

 

הנתונים התאוריים על התלונה מאירים תחומים אחרים. הירידה הקבועה במספר התלונות 

הקלה מהעומס המוטל על המשטרה. יתכן כי  3993גשו מידי חודש בחודשו בשנת שהו

העליה ברמת המודעות הציבורית בנוגע למהות הטיפול המשטרתי מנעה הגשתן של תלונות 

היוו חלק נכבד מסך התלונות. השפעה נוספת ניתן ליחס  3991קנטרניות שבשנת 

 למעורבותם של גורמים נוספים בטיפול.
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לסדנאות הניתנות ע"י גורמים חיצוניים יכולה להיות בעלת השפעה כפולה: מחד,  ההפניה

עידוד אלו המבקשים טיפול לבעייתם ומציאת פתרון תמידי, ומאידך, הרתעת אלו המעדיפים 

 להשאיר את הבעיה במסגרת המשפחה.

 

הנראה  לגבי סוג העבירה, העליה במספר התלונות בגין אלימות מילולית לסוגיה מעידה ככל

על השפעתם של מקרי הרצח שארעו בשנתיים האחרונות שלעיתים קדמה להם הסטוריה 

 ארוכה של איומים.

 

 הממצאים בנוגע למדדי הצלחת המודל הם המעניינים ביותר.

במספר התלונות הכללי יכולה להעיד של עלית המודעות הציבורית לשינוי  54% -הירידה בכ

 האלימות בין בני זוג.בגישה המשטרתית לתלונות בתחום 

 .3:5עמד על  3991שינוי משמעותי נמצא באופן סיווג התלונה. יחס הסיווג ב

. כלומר, נפתחים יותר תיקים 3:3.1עומד על  3993)א"ת : פ"א(. הפער המקביל בשנת 

פליליים. היחס הסלחני שגילתה המשטרה בנוגע לעבירות של אלימות בין בני זוג התחלף, 

 , בגישה נוקשה יותר המתייחסת בחומרה לעבירה הפלילית.בעקבות ההנחיות

 

 3991בניגוד למתואר בספרות, לא נעשה שימוש נרחב באופציית המעצר בפועל הן בשנת 

. נראה 3993. במקום זאת ישנו שימוש נרחב בשחרור בתנאים בערובה בשנת 3993 -והן ב

. בדרך זו נמנעת הגדלת כי האיום במעצר מהווה לכשעצמו גורם מדרבן להסכמה לטיפול

 העומס בבית המעצר העמוס בלאו הכי.

 

חלה ירידה בסגירת תיקים מ"אין עניין לציבור". יותר תיקים מועברים לתביעה. כלומר, 

במקביל להחמרה בסיווג תיקים באה לידי ביטוי החמרה בהחלטה לגבי גורל התיק. העברתם 

בתי המשפט והמערכת החוקית  של תיקים רבים יותר לתביעה מגדילה את העומס על

שבתנאים הקיימים אין בידם פתרונות הולמים לבעיה מלבד הענשת האשמים. יש לציין כי 

עומס זה מתקזז עקב קיומו של תסקיר קצין מבחן והגשתו לשופט עם הגשת כתב האישום. 

 כתוצאה מכך נמנעת המתנה לתסקיר בין הכרעת הדין וגזר הדין.
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עולה מן הממצאים הוא כי למרות הפעלת המודל לא בכל המקרים בהם הנתון הבולט ביותר ה

סווגה תלונה כפ"א שוחרר החשוד בערובה בתנאים. תופעה זו יכולה לנבוע ממספר גורמים: 

המודל נבדק בשלבי הפעלה והרצה ראשוניים לכן הזמן שארכה הפנמתו "עלה" בתלונות 

ם הפליליים שאינם מופנים לטיפול ירד שלא טופלו על פי המודל. כיום יתכן שאחוז התיקי

 בצורה משמעותית.

כמו כן, סדנאות נעמת אינן מתאימות לכל האוכלוסיה והצטרפותם של גורמי טיפול אחרים 

 כשותפים מלאים בהפעלת המודל חלה בשלב מאוחר יותר.

(, כי למרות מודעות השוטרים 3997) Oppenlanderבנוסף, אין להתעלם מממצאיה של 

 גופי טיפול אלטרנטיביים והדיווח על הפנית בני זוגלקיום 

 אליהם, רק אחוז קטן אכן מפנה בפועל לטיפול.

 

מדד חשוב נוסף שחל בו שינוי מהותי הינו שכיחותם של המקרים הכרוניים מסך המקרים. 

 קרי, ירידה ברמת הרצידיביזם וכן ירידה במספר תלונות

ת הכולל, הדבר מעיד על עליה בפועל במספר ה"פינג פונג". ביחס לירידה במספר התלונו

 התלונות המוגש ע"י בני זוג שנמנעו מפניה למשטרה קודם לכן.

 בנוסף, ניתן להניח כי קטן העומס על המשטרה. התמעט מספר המקרים

הכרוניים וכמעט כל מקרה מטופל פעם אחת בלבד. הסבר אפשרי יתכן וקשור לעליה ברמת 

באלטרנטיבת הליך אכיפת החוק כאמצעי להשגת שתוף פעולה המודעות הציבורית והשימוש 

 בטיפול.

 

השפעת השחרור בערובה בתנאים על רמת הרצידיביזם מעידה על האפקטיביות של המודל 

ויש לנסות לישמה בהיקף נרחב יותר בתחום זה ו/או להשתמש במודל דומה במקרים אחרים 

 בהם אין מענה הולם במסגרת החוק.

 

מספר התלונות החוזרות ותלונות ה"פינג פונג" יכול להעיד על שינוי  העובדה כי קטן

הדינמיקה של המשבר בין בני הזוג שהרבו בהגשת תלונות. שינוי זה ניתן ליחס לשינוי 

 בגישה המשטרתית וההפניה לגורמי טיפול.
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וד בתחום האלימות בין בני זוג כמעט ולא קיים טיפול לאחר שלב הענישה. כמו כן בולט מא

 חוסר הנכונות לעירוב גורמי טיפול בשלבים מוקדמים יותר.

עובדה זו נובעת בחלקה מקיומן של נורמות תרבותיות הרואות בתופעה בעיה משפחתית 

 "פנימית".

 

השימוש באופציה הטיפולית ושילוב גורמי טיפול שונים, וולונטריים כמו נעמת וממסדיים 

ר לשוטר חלופות טיפוליות בהתאם למהות כמו שירות המבחן ושירותי הרווחה, מאפש

המקרה ולאופיים של המעורבים. באופן זה, משמשת המשטרה גורם מפנה לטיפול. היא אינה 

מנסה להתמודד עם פתרון הבעיה ללא כלים הולמים והכשרה מתאימה. באמצעות השימוש 

 ענה טיפולי.בתנאי השחרור בערובה, תורמת המשטרה לפתרון בעיות שהחוק אינו נותן להן מ

 

העבודה בשילוב גופי טיפול יוצרת שיתוף פעולה מערכתי ומאפשרת התיחסות הן 

העבירה, והן למהות הבעיה. הפעולה המערכתית השואפת לטיפול כוללני  -לסימפטומים 

מקיף, תורמת להפחתת המאמץ המשטרתי בטיפול ברצידיביזם בתחום זה, ומאפשרת 

 לונה במשטרה כמנוף לשינוי וטיפול.לקרבנות להשתמש בעצם החשיפה והת

 

לסיכום, מחקר זה בדק את מערך הטיפול בבעיה שהמחוקק טרם השכיל למצוא לה פתרון 

אפקטיבי באמצעות החוק. אי לכך, כתוצאה מאילוצים החלו להווצר פתרונות בשטח שנועדו 

 להתגבר על חוסר היעילות של הפתרונות המוצעים כיום.

 

, Bottom upהמודל הנבדק ניתן להסיק כי פתרון שטח זה שנבנה מהצלחתו, החלקית, של 

יכול להיות מיושם בקנה מידה נרחב במקומות בהם ניתן לאתר שותפים להפעלתו. ישומו 

בקנה מידה ארצי מחייב כנראה דחיפה לשינוי החוק על מנת למסד את העבודה המערכתית 

 ם המעורבים.גם כאשר היא אינה דרך הפעולה המועדפת על ידי הגופי

 ב י ב ל י ו ג ר פ י ה

 

 עברית א.

 

 כתבים (3

 

נתוח  -דינמיקה של חליפין מתוך אינטראקציה סימבולית  -נשים מוכות אבני נגה, 

אביב, -, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, הוגש לסנאט אוניברסיטת תלפנומנולוגי

 .3992אלול תשמ"ז ספטמבר 

 

אביב, -, ברירות, תלשלום בית מחקר מעקב על נשים מוכות בישראלג'י; אפשטיין מקסין, מרדר ר

3995. 

 

 .3993, דצמבר ירחון נעמתבוסתן דפנה, לחנך בענישה, 

 

 תופעה מתפשטת או -בן יהודה נחמן, היקף השימוש לרעה בסמים בישראל 

 .99-24, י"ז, 3999, תשמט עבריינות וסטיה חברתיתסטאטית?, 

 

דו"ח שנתי של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, גישות פעילות ת(, בן צבי רינה )עורכ

 , אגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית, ללא תאריך.0991דצמבר  - 0991והערכה, ינואר 
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 .3991אוניברסיטת תל אביב,  -, רמות מחשבה מנהלית בת זמננוגזיאל חיים, 

 

ונפליקטים באכיפת החוק להגנת קורבנות יש לעזור למשטרה לעזור לציבור, הק גל שלמה, 

, ספר הכינוס השנתי )תש"מ( של העובדים הסוציאליים על אלימות ואל אלימותאלימות, אצל אור שולמית, 

 .3991בישראל, דצמבר 
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דין וחשבון הועדה בנושא מדיניות חקירה, תביעות ומשפט בעבירות אלימות במשפחה אלימות בין בני 

 .4, עמ' 3999אוקטובר  , משרד המשפטים,זוג

 

 מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה -דין וחשבון הועדה הציבורית 

 .3999, )ועדת קוברסקי( כרך ב': ועדות המשנה, ירושלים, תשמ"ט וגופים הנתמכים מתקציב המדינה

 

ינה, ירושלים, , האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה, החוג למדע המדתיאום מנהלידרור יחזקאל, 

 .3-39, עמ' 3955תשכ"ו 

 

, חברה ורווחהאישיים ושליטה על משאבים, -יחסים בין -טייכמן מאיר, טייכמן יונה, אלימות בין בני זוג 

 .94-319, 3999(, 7י)

 

, מחקר לשם מילוי חלקי של מוזנח בישראל: ההיבט הארגוני מנהלי-תופעת הילד המוכהיחזקאלי פנחס, 

 .3997תואר דוקטור לפילוסופיה, הוגש לסנאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, הדרישות לקבלת 

 

, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך לקרימינולוגיה", נשים מוכות במעמד הנמוך בישראלארי רונית, -לב

 .3929אוניברסיטת ת"א, הפקולטה למשפטים, המכון לקרימינולוגיה ולמשפט פלילי, ינואר 

 

אלימות במשפחה, מרכז נעמת למניעת אלימות במשפחה אסטרטגיות טיפול ונית, )עורכת( ארי ר-לב

 .3995נעמת, האגף למעמד האשה, משפחות שפנו למרכז נעמת,  595חדשות ממצאי נתונים מקרב 

 

, נעמת, המחלקה למניעת התמודדות נשים מוכות עם אלימות במשפחה -אחרי המכה ארי רונית, -לב

 .3993יוני  אלימות במשפחה,
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 קבוצות לעזרה הדדית לבוגרי הקבוצות הטיפוליותלוי שלומית )עורכת(, 

, המוסד לבטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון, מפעלים מיוחדים לגמילה מאלימות במשפחה, מחקר הערכה

 .3997, ירושלים, אפריל 55מס' 

 

, 97/5/72, חלק א', ירושלים, 1099ולחשבונות שנת הכספים  0990לשנת  24דוח שנתי מבקר המדינה, 

 .444 - 457עמ' 

 

, האוניברסיטה העברית הטיפול בעבריינים מתמכרים לסמים -גמילה כעונש סבה א. ל., ארנפלד ר., 

 בירושלים, הפקולטה למשפטים, המכון למחקרי חקיקה

 .3999ולמשפט השוואתי ע"ש הארי סאקר בשיתוף המכון לקרימינולוגיה, 

 

 .57-12עמ'  -3993תשמ"א ,7מחברות למחקר ולבקורת הכאת נשים בישראל,  סבירסקי ברברה,

 

 .3995, המין השני, גבעתיים, בנות חוה בנות לילית על חיי נשים בישראלסבירסקי ברברה, 

 

המוסד לבטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון, מפעלים מיוחדים  קו חרום לנשים מוכות,עובדיה דבי )עורכת(, 

 .3993ים, פברואר , ירושל51מס' 

 

 .3999, כנרת, שיטות ארגון וניהולקרן אמיתי, 

 

אלימות, ספר הכינוס השנתי על אלימות ואל קרפ יהודית, מאזני המשפט והמאזן החברתי, אצל אור שולמית, 

 .3991)תש"מ( של העובדים הסוציאליים בישראל, דצמבר 

 

 .35-35, עמ' 9993, פברואר,ירחון נעמתרועי נתן, לא הכל נשאר במשפחה, 
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תועלת ונזק, הקונפליקטים באכיפת החוק להגנת קורבנות  -שניט דן, ההתערבות באלימות "פנימית" 

, ספר הכינוס השנתי )תש"מ( של העובדים הסוציאליים על אלימות ואל אלימותאלימות,אצל אור שולמית, 

 .3991בישראל, דצמבר 

 

 .9עמ'  3991אביב, -ברירות, תל, נשים מוכות צרכים ודימוישטיינר יוספה, 

 

 

 מסמכים ופרסומים( 7

 

סיכום מחקר בנושא "הטיפול המשטרתי בתלונות נשים מוכות ע"י מסמך משטרתי: תנ"צ יעקובי ר., 

 .11755  13317, סימוכין דמ/22/5/79, משטרת ישראל, המטה הארצי, אגף חקירות, ירושלים, בעליהן"

 

, סגן ראש אגף חקירות, בתלונות נשים נגד בעליהן על הכאות טיפול המשטרהסיכום מחקר בנושא: 

 , ירושלים.74.1.22משטרת ישראל, המטה הארצי/אגף חקירות, ה' ניסן תשל"ז, 

 

, הנחיה מס' טיפול הסייר באלימות בין בני זוג במשפחה משטרת ישראל, מדור סיור, 

91/75 ,31.31.91. 

 

, הנחייה מס' ול המשטרתי בעבירות אלימות בין בני זוגהטיפמשטרת ישראל, מחלקת חקירת ותביעות, 

11.111.775 ,77.5.91 

 

, משרד המשטרה, סקירת ספרות -אלימות בין בני זוג והתמודדות מערכת אכיפת החוק שפירא נעמי, 

 .3991היחידה לשירותי מידע וקשרים בינלאומיים, אוגוסט 

 

 ולב בתחנת באר שבעמודל לטיפול מערכתי משיחזקאלי פנחס, שלו אורית, 

תחנת באר שבע, היחידה למחקר  -, משטרת ישראל בעבירות שימוש בסמים ובעבירות אלימות בין בני זוג

 .3997ולפיתוח, נובמבר 
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 חקיקה ופסיקה (1

 

 .3959 -)נוסח חדש( תשכ"ט  פקודת המבחן

 

 .3922 -תשל"ז  חוק העונשין

 

 ]נוסח חדש[ חוק סדר הדין הפלילי

 

, 3999 -(, התש"ן 4]נוסח חדש[ )מס'  ן פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(החוק לתיקו

 .37, 33ס' 

 

 3993 -התשנ"א  החוק למניעת אלימות במשפחה

 

 .97/7/2, פרוטוקול מיום מ"י נ' ממן מיכאל, 97/772בית משפט השלום בבאר שבע, ת.מ. 

 

 ראיונות (5

 

 74.5.3993חס יחזקאלי מיום ראיון עם מפקד משטרת באר שבע, סנ"ץ פנ (3)
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 נספח סטטיסטי

 

 752 - 3991מספר המקרים בשנת 

 - 3993מספר המקרים בשנת  **

352 

 

 .-3991מסך התלונות ב 54%תלונות שהן  371 סה"כ ירידה של 

 

 תאורים דמוגרפיים

 

 התפלגות מין החשוד/ה: 3טבלה מספר 

  3993  3991 מין  

  379  715 גבר  

 (92.5) (92.9 ) 

  39  11 אשה  

 (37.5) (37.7 ) 

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 

 לא נמצא הבדל מובהק במין החשוד/ה בין השנים. X  במבחן 
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 התפלגות התלונות לפי גיל: 7טבלה מספר 

 

 החשוד/ה  המתלונן/נת

  

  3993  3991שנת לידה   3993  3991שנת לידה   

  

  11 - 3  31  5  11 - 3  5  4  

           (5.9(  )7.2(  )7.7(  )1.5 ) 

  

  51 - 13  73  39  51 - 13  39  4  

           (2.9(  )37.7(  )5.2(  )1.5 ) 

  

  41 - 53  54  71  41 - 53  12  74  

           (35.9( )34.5(  )31.9( )32.1 ) 

  

  51 - 43  331  55  51 - 43  311  49  

           (53.7( )55.9(  )12.4( )51.3 ) 

  

  53   +25  15  53   +315  41  

           (79.4( )75.4(  )19.2( )15.3 ) 

  

  352  752ס ה " כ    352  754ס ה " כ    

           (99.7( )311(  )311(  )311 ) 

  

 

 3991 -שני מקרים חסרים ב  -

 לא נמצא הבדל מובהק בגיל החשוד/ה והמתלונן/נת בין השנים. X  במבחן 
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 התפלגות התלונות לפי ארץ מוצא: 1טבלה מספר 

 

 המתלונן/ת החשוד/ה 

   

  3993  3991 מוצא   3993  3991 מוצא  

   

  55  355 ישראל   47  374 ישראל  

 (55.9) (14.5 ) (41.9) (55.9 ) 

   

  42  25 צפון   52  93 צפון  

 ( 19.2) (79.4) אפריקה  ( 54.5) (15.3) אפריקה  

   

  5  71 אסיה   9  75 אסיה  

 (9.9 ) (5.3 ) (2.5 ) (7.2 ) 

   

  35  71 מזרח   37  71 מזרח  

 ( 31.9) ( 9.5) אירופה  ( 9.3) ( 9.5) אירופה  

   

  7  3 מערב   5  3 מערב  

 ( 3.5) ( 1.5) אירופה  ( 7.2) ( 1.5) אירופה  

   

  3 צפון   7 צפון  

 ( 1.5) אמריקה  ( 3.5) אמריקה  

   

 דרום   3 דרום  

 אמריקה  ( 1.5) אמריקה  

   

  354  754 ס ה " כ   355  754 ס ה " כ  

 (99.7 ) (99.1 ) (99.7) (99.5 ) 

   

 

 3991 -שני מקרים חסרים ב  -  3991 -שני מקרים חסרים ב  -

לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית   3993 -שני מקרים חסרים ב   3993 -מקרה חסר ב 

מהתאים.  עקב שכיחות  55.9% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים. 11.1% -נמוכה ב
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 התפלגות התלונות לפי מצב משפחתי: 5טבלה מספר 

 

 החשוד/ה  המתלונן/ת

   

  3993  3991 מצב   3993  3991 מצב  

 משפחתי  משפחתי  

   

  375  715 נשוי/אה   372  715 נשוי/אה  

 (99.3) (92.1 ) (99.5) (95.9 ) 

   

  32  79 גרוש/ה   35  75 גרוש/ה  

 (9.9 ) (33.1 ) (31.4) (33.1 ) 

   

  7  1 פרוד/ה   1  1 פרוד/ה  

 (3.3 ) (7.3 ) (3.3 ) (7.3 ) 

   

  354  752 ס ה " כ   355  754 ס ה " כ  

 (99.74) (99.1 ) (311 ) (99.5 ) 

   

 

 3993 -שני מקרים חסרים ב  -  3991 -שני מקרים חסרים ב  -

טטיסטית לא ניתן לבדוק מובהקות לא ניתן לבדוק מובהקות ס  3993 -מקרה חסר ב 

 מהתאים. 11.1% -סטטיסטית  עקב שכיחות נמוכה ב

 מהתאים. 11.1% -עקב שכיחות נמוכה ב
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 התפלגות התלונות לפי שכונת מגורים: 4טבלה מספר 

 

 החשוד/ה  המתלונן/ת

   

  3993  3991 השכונה   3993  3991 השכונה  

   

  9  79 א'   9  79 א'  

 (31.9) (5.3 ) (31.4) (5.3 ) 

   

  4  33 ב'   5  35 ב'  

 (4.7 ) (5.3 ) (5.3 ) (1.5 ) 

   

  75  72 ג'   71  71 ג'  

 (31.4) (31.5 ) (31.3) (35.1 ) 

   

  59  93 ד'   43  99 ד'  

 (11.1) (15.2 ) (15.3) (11.1 ) 

   

  37  74 ה'   33  74 ה'  

 (9.5 ) (2.4 ) (9.5 ) (9.7 ) 

   

  33  14 ו'   31  14 ו'  

 (31.3) (9.9 ) (31.3) (2.4 ) 

   

  9  5 ט'   9  1 ט'  

 (3.3 ) (5.3 ) (3.4 ) (4.5 ) 
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 המשך -התפלגות התלונות לפי שכונת מגורים ** 

 

 החשוד/ה  המתלונן/ת

   

  3993  3991 השכונה   3993  3991 השכונה  

   

  31  75 יא'   35  71 יא'  

 (9.5 ) (9.4 ) (9.1 ) (9.9 ) 

   

  9  35 עיר   9  37 עיר  

 (5.4 ) (4.5 ) (4.7 ) (5.3 ) 

   

  1  1 נוה נוי   1  5 נוה נוי  

 (3.4 ) (7.1 ) (3.3 ) (7.1 ) 

   

  7 עומר   7 עומר  

 (3.5 ) (3.5 ) 

   

  7  4 מחוץ   3  4 מחוץ  

 ( 3.5) ( 3.9) לבאר שבע ( 1.2) ( 3.9) לבאר שבע 

   

  352  752 ס ה " כ   352  752 ה " כ ס  

 (311 ) (311 ) (311 ) (311 ) 

   

 

לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב  לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית 

 מהתאים.  79.7% -מהתאים.  עקב שכיחות נמוכה ב  79.7% -שכיחות נמוכה ב
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 נתונים תאוריים על התלונה

 

 ונות לפי חודשיםהתפלגות התל: 5טבלה מספר 

 

  3993  3991 החודש  

  13  57 יולי  

 (34.2) (73.3 ) 

  11  41 אוגוסט  

 (39.2) (71.5 ) 

  74  57 ספטמבר  

 (34.2) (32.1 ) 

  75  51 אוקטובר  

 (35.3) (35.1 ) 

  39  14 נובמבר  

 (31.3) (37.9 ) 

  39  44 דצמבר  

 (71.5) (37.7 ) 

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 

 

 לא נמצא הבדל מובהק בהתפלגות התלונות בחודשים בין השנים. X  במבחן 
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 התפלגות התלונות לפי סוג העבירה: 2טבלה מספר 

 

  3993  3991 העבירה  

  99  359 תקיפה  

 (57.9) (51.4 ) 

  39  51 איום  

 (35.3) (37.7 ) 

  34  71 תקיפה +  

 ( 31.7) ( 9.5) איום  

  37  2  העלבה 

 (7.5 ) (9.7 ) 

  3  9 תקיפה +  

 ( 1.2) ( 1.5) העלבה  

  3  5 איום +  

 ( 1.2) ( 3.4) העלבה  

  3 תקיפה +  

 ( 1.2) איום+  

 העלבה  
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 המשך -התפלגות התלונות לפי סוג העבירה ** 

 

  3993  3991 העבירה  

  7 תקיפה +  

 ( 1.2) הפרת צו  

  3  4 הטרדה  

 (3.9 ) (1.2 ) 

  4 היזק  

 (1.5 ) 

  3  3 היזק +  

 ( 1.2) ( 1.5) תקיפה  

  7 תגרה  

 (1.2 ) 

  7 אחר  

 (3.5 ) 

  352  752 ס ה " כ  

 (311 ) (311 ) 

 

 מהתאים. 52.9% -לא ניתן לבדוק מובהקות סטטיסטית עקב שכיחות נמוכה ב
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בתחום אלימות נגד  דוגמת פרוטוקול שיחרור חשוד בתנאים ע"י מפקד התחנה: 1נספח מס' 

 נשים במשפחה:

י ש ר א  מ ש ט ר ת 

 ל

ש ב  ב א ר  ת ח נ ת 

 ע

97  .9 

 .71 

 

 פרוטוקול דיון בהחלטה על שחרור

 /***** של תחנת באר שבע97פ"א 

 ********************** פרטי העצור:

 

 הדיון נערך בחדרי, בנוכחות החשוד וקצין הבירורים מר אבשלום בושארי.

 

קרה של איום והעלבה של מר **** נגד אשתו. החשוד מודה אמנם בהעלבה, אך לא מדובר במ

 בגין תקיפת אשתו, שגם בו לא הודה. 97/4/37באיומים. לחשוד מקרה קודם מתאריך 

הרשעותיו של החשוד בעבירות גוף ואלימות רבות ומעידות כי מדובר באדם שהאלימות אצלו 

ערכת אכיפת החוק מייחסת למקרה. הבהרתי לו גם דרך חיים. הבהרתי לאיש את החומרה שמ

 שהישנות המקרים תגרור תגובה חריפה ביותר, עד כדי מעצר והעמדה לדין תוך כדי מעצר.

בהתייעצות עם קצין הבירורים, הוחלט הפעם, שלא לעצור את החשוד ולשחררו בתנאים 

 כדלהלן:

 

 אום עם צו ביה"ד הרבני.. תנאי זה הינו בתי97/33/39החשוד לא יכנס לביתו עד  א.

 כל מפגש עם האשה והילדים יהיה רק בנוכחות האח של אם האשה *** *****. ב.

 לכל המאוחר מחר בבוקר, ייגש החשוד לשירות המבחן ויפתח תיק במקום. ג.

 לקצין הבירורים. 3711האישור החתום ע"י שירות המבחן יובא עד מחר 

בוקר, ייגש החשוד למרכז באלימות במשפחה בנעמת ב 97/9/77 -לכל המאוחר עד יום ג' ה ד.

ויפתח שם תיק. הוא ישתתף בכל מפגש שיבנה לו ע"פ תכנית הטיפול של רכזת המרכז 

 לאלימות במשפחה של נעמת.

 לקצין הבירורים. 3711 - 97/9/71 -האישור החתום ע"י רכזת נעמת יובא עד יום ד' ה

 ש"ח. 4111ס יחתום על ערבות עצמית ויחתים צד ג' ע" ה.
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אני מקווה בכל ליבי שהנסיון יצליח. במידה ולא, ואם יתברר כי אין לעצור פתרון שיקומי, 

 יטופל במלוא חומרת הדין.

 

 

סנ"ץ  -יחזקאלי פנחס 

מפקד תחנת  באר 

 שבע

 

 הצהרת העצור

 

 אני, ********* מאשר נכונות פרוטוקול זה, ומצהיר כי תנאי השחרור מובנים לי ואני מקבל

 אותם ברצון.

ברור לי כי המשטרה פעלה במקרה זה לפנים משורת הדין וכי במידה ואפר את התנאים, אני 

 צפוי לפתיחת תיק פלילי ולמעצר וכי יעשה הכל על מנת למצות עימי את הדין.

 

 חתימת העצור:

 

 

 ( לתיק הפלילי3  עותקים:

 לידי העצור (7

 למרכז אלימות במשפחה בנעמת (1

 בחן למבוגריםלשירות המ (5


