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 אילן-מוסמך במשפטים מאוניברסטת בר, שבע-בבאר, המשפט המחוזי- שופט בית*

 

 ).2004 וקטובראאושר לדפוס ב, 2004 יוניתקבל במערכת בנ(
 
 

מטרת המאמר הינה להציג את ההתפתחויות בהתמודדות ע� תופעת האלימות בי� בני 

זוג דומיננטית מאוד בתודעה �סוגיית האלימות בי� בני. מנקודת המבט המשפטיתזוג 

המשפט �בתי; נעשו שינויי� רבי� בחקיקה) 1989(בעקבות דוח ועדת קרפ . הציבורית

בשל , אול�. שינו את עמדת� כלפי הנושא וג� הטיפול המשטרתי בנושא עבר תהפוכות

מוצאות עצמ� סוכנויות אכיפת , וגברתהחשיפה התקשורתית וההתעניינות הציבורית המ

בכל אירוע של אלימות במשפחה שתוצאותיו , "עומדות לדי� במשפט הציבור"החוק 

היוצרי� סכנה לפגיעה באיזו� בהפעלת , ה� נוקטות בדפוסי פעולה קשיחי�, על כ�. קשות

המשפט המנהלי ובעקרונות המשפט , לפגיעה בעקרונות המשפט החוקתי, שיקול הדעת

המאמר גורס כי ההנחה שבחקיקה ובאכיפה בלתי . ילי הנוגעי� לעניי� הנדו�הפל

הינה הנחה , מתפשרת נית� להולי- תהלי- של שינוי חברתי משמעותי בתחו� זה

חייב להיות ער לבעיית הקורבנות ולבעיות , טיפול אפקטיבי בנושא מורכב זה. בעייתית

שאלת מעמדה של ת בחשבו� את יש לקח. המשפטיות שנושא זה מעורר בדיו� המשפטי

 . המתלוננת במשפט הפלילי וממגבלות הכוח של סוכנויות אכיפת החוק

 

, חקיקה, משטרה, מערכת אכיפת החוק, זוג במשפחה�אלימות בי� בני :מילות מפתח

 .משפט פלילי
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 מבוא

 

, שזכה לתשומת לב ציבורית ומוסדית, כי לא היה כמעט תחו� במדינת ישראל, דומה

התמודדות זו באה לידי ביטוי . כמו תופעת האלימות בי� בני זוג, יונות להתמודד עימוולנס

 .ששינו את תמונת המצב בישראל, מחקריי� וחוקיי�, בתהליכי� מוסדיי�

 

מטרת המאמר הינה להציג את ההתפתחויות בהתמודדות ע� תופעת האלימות בי� בני זוג 

 .מנקודת המבט המשפטית

 

  ע� תופעת האלימות בי� בני זוג בישראלתהליכי� בהתמודדות

 

 :נית� לציי� ששה ציוני דר- בתחו� הטיפול המערכתי באלימות בי� בני זוג

 

 היוע0 המשפטי לממשלה מינה 1989בשנת ". ועדת קרפ"ציו� הדר- המהותי הראשו� היה דוח 

ות בנושא מדיני, יהודית קרפד "עו, המשנה ליוע0 המשפטי לממשלה דאזועדה בראשות 

דוח זה מהווה את אחד המסמכי�  .זוג�תביעות ומשפט בעבירות אלימות בי� בני, חקירה

הדוח עסק . עד למועד כתיבתו, המקיפי� והחשובי� שנכתבו על התופעה והטיפול בה בישראל

התנהלות סוכנויות בכמו ג� , המוסריות והחברתיות של התופעה, השלכות המשפחתיותב

לטפל רק בהיבט המשפטי של  מנדט  לה  נית�  הועדה  של   המינוי בכתב . אכיפת החוק

, הגישה הליגלית פלילית: כי קיימות שלוש גישות עיקריות לטיפול בתופעה, הדוח טע�. הבעיה

 ). 15�10' עמ, 1989, "ועדת קרפ(" גישת ההגנה �הגישה הטיפולית חברתית והגישה התכליתית 

יפול מושכל בתופעה חייב לכלול שילוב של כל תרומתה העיקרית של הוועדה היא בהבנה שט

כמו ג� , הכוללות גופי� מוסדיי�, הגישות יחד ובהתוותה דרכי טיפול מערכתיות לטיפול

.  עונשיות וטיפוליות–הוועדה המליצה על דרכי התמודדות משולבות . גופי� וולנטרי�

לטיפול הסייר הנחיות שהוציאה , משטרת ישראלההמלצות השפיעו ישירות על היערכות 

הנחיות אלו גיבשו מדיניות חדשה לפיה איש המשטרה יתמקד . באלימות בי� בני זוג במשפחה

הוציאה , על בסיס הדוח. באכיפת החוק וימנע מניסיונות תיוו- ועשית שלו� בית בי� בני הזוג

תחולת ההנחיות היא . משטרת ישראל הנחיות חדשות לטיפול המשטרתי באלימות בי� בני זוג

ההתנהגות " כי ,בהנחיות מצוי� בפירוש. כשנה לאחר הגשת המלצות הועדה, 1.11.90מיו� 
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,  ביטויה בפועל של הדגשה זו."האלימה מהווה עבירה פלילית ולעיתי� עבירה חמורה

י המשטרה ופחות ל ידיהיה יותר בפתיחת תיקי� פליליי� ע, המחמירה בהתייחסות לנושא

ישוב "הנחיות אלו מבטאות מעבר מגישת . תביעה�יקי� באיבתיוו- בי� בני הזוג וסגירת ת

: תו- הדגשת מספר דברי� באופ� הטיפול המשטרתי" הסמכותיות"לגישת " הסכסוכי�

 הפעלת ;מאפייני הסיכו� והחומרה באלימות בי� בני זוג עקב זיקת הקרבה בי� העבריי� לקורב�

תחשבות באשה המוכה תהיה מתו- ה, ה� בחקירה וה� בתביעה, הסמכות המשטרתית

 .  ההלי- הפלילי עשוי לשמש אמצעי עזר לטיפול במשבר בי� בני הזוג;ובצרכיה

 

המודל היווה יישו� ). 1993�1991" (מודל באר שבע"ציו� הדר- המהותי השני הוא מה שמכונה 

בתו- משרד , הוא בנה יחידה מקצועית נפרדת לטיפול בסוגייה". ועדת קרפ"מעשי של דוח 

ושילב טיפול , שכלל את כל הגופי� שעסקו בתופעה, התווה מודל רב ארגוני,  התחנתיהחקירות

בעלי� מכי� נשלחו במסגרת תנאי השחרור בערובה לטיפול . גבר המכה ביחד ע� ענישהב

. עוד לפני הגשת כתב אישו� בבית המשפט, כשה� נמצאו במעקב קציני מבח�, בסדנאות

ה� ע� בית המשפט השלו� בבאר שבע וה� ע� בית הדי� , כי מודל זה בוצע בתיאו�, יצויי�

ה� , התנגדות רבה בקרב הרמות הממונות במשטרה, בתחילה, הפעלתו עוררה. הרבני בעיר

אומ0 , יחד ע� זאת). 1993, שלו; 1994, שלו ויחזקאלי(בדרג המקצועי וה� בדרג הפיקוד 

 .המודל על ידי מבקר המשטרה

 

 ,זוג�השינויי� המרכזיי� בחקיקה בנושא אלימות בי� בני ציו� הדר- המהותי השלישי היה

 28 �ב שנכנס לתוקפו, 1991 –א "חוק למניעת אלימות במשפחה התשנשתחילת� בחקיקת ה

 ". ועדת קרפ" דוח בעקבות ,1991ליוני 

עובדה שהשפיעה ג� , ייחד המחוקק את תופעת האלימות נגד בני זוג מיתר העבירות, לראשונה

נית� היה , כיוו� שלראשונה(רמי האכיפה וג� על היכולת לצבור מידע על התופעה על מודעות גו

דר- סעי$ ספציפי שבו הואשמו , למנות את מספר המקרי� שטופלו על ידי המשטרה

 ). המתלונני�

החוק למניעת . קצרה היריעה במאמר זה מלפרט את כל תיקוני החקיקה הנוגעי� לבעיה

 חידש וכיוו� למספר היבטי� בהתמודדות ע� תופעת )�1991א"תשנה(אלימות במשפחה 

בנושא בקשה למת� צו הגנה ; )3) (2) (1(, )א (2' ראה ס, בנושא צווי הגנה[האלימות בי� בני זוג 

ראה ג� את החוק למניעת הטרדה , בהקשר דומה)]. 3) (2) (1 (3' ראה ס, והתנאי� לנתינתו

חוק סדר הדי� הפלילי ראה ב, עצור בלא צובנושא סמכויות שוטר ל. 2001–ב "התשס, מאיימת
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 מעצר עד תו� ההליכי� המשפטיי� ראה �לעניי). ה) (א (23' ס, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה (

רמת הענישה ). 5) (ג) (ב) (1) (א (21'  ס,) מעצרי�–סמכויות אכיפה (חוק סדר הדי� הפלילי ב

בנושא תקיפות . זוג הוכפלה�המקסימלית הקבועה בחוק העונשי� בעבירות אלימות כלפי ב�

        בנושא חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות ראה ; )ג) (1) (ב (382' בנסיבות מחמירות ראה ס

בנושא ; )ג) (ב) (1) (א (329' בנושא חבלה בכוונה מחמירה ראה ס; )1) (ב) (1א) (1) (א (335' ס

, �1971א"התשל, ]נוסח חדש[ות  הראיפקודת; )ב) (2) (1) (א (199' סרסרות למעשי זנות ראה ס

בצד ; )4) (3( )'א2) (2) (1 (5' ראה ס, זוגו האלי��זוג כשר להעיד לחובת ב��שב�, תוקנה כ-

ג� אפשרות לצוות על טיפול לעבריי�  ,�1977ז"התשל,  העונשי�חוקנקבעה ב, ההחמרה בענישה

 ).א (86' ראה ס, להשקטת דחפיו האלימי�

 

 :רבנוגע לשינויי� ראוי להעי

 

הוא עד ,  לחוק העונשי�379סעי$ פי �על, "תקיפה סת�"העונש המקסימלי בגי� עבירת  .1

כאשר המותק$ , הכפיל את העונש המקסימלי, כאמור לעיל, המחוקק. שתי שנות מאסר

 .זוגו של התוק$�הוא ב�

הוא ,  לחוק380סעי$ פי �על, "תקיפה הגורמת חבלה ממשית"העונש המקסימלי בעבירת  .2

כאשר המותק$ , הכפיל את העונש המקסימלי, כאמור לעיל, המחוקק.  מאסר שנות3עד 

 . זוגו של התוק$�הוא ב�

.  שנות מאסר3הוא עד ,  לחוק334סעי$ פי �על, "פציעה"העונש המקסימלי בגי� עבירת  .3

זוגו של �כאשר המותק$ הוא ב�, הכפיל את העונש המקסימלי, כאמור לעיל, המחוקק

 . הפוצע

.  שנות מאסר7הוא עד ,  לחוק333סעי$ פי �על, "חבלה חמורה"י בעבירת העונש המקסימל .4

כאשר המותק$ הוא ,  שני�10העמיד את העונש המקסימלי על , כאמור לעיל, המחוקק

 .זוגו של הפוצע�ב�

, נקבע לגביו עונש מינימו�,  לחוק329לפי סעי$ , משפחתו�המבצע עבירה כלפי ב�, כחריג .5

ומכ- נית� לסטות רק מטעמי� , דעת השיפוטי בהשתת עונששמטרתו לצמצ� את שיקול ה

 .מיוחדי� שירשמו
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מפני� לעניי� הגדרת  ) מעצרי��סמכויות אכיפה ( לחוק סדר הדי� הפלילי �23 ו21סעיפי�  .6

וק העונשי�  לח386 ובסעי$ ,�1991א"התשנ, משפחה לחוק למניעת אלימות במשפחה�ב�

 . רה ש� דומה ההגדרה להגד)הד� באפשירות טיפול(

. לחוק העונשי�) ב(382משפחה בסעי$ �לחוק העונשי� מפנה להגדרת ב� 329סעי$ , מנגד

בדומה , בהגדרת המונח בסעיפי� לעיל.  לחוק זהה335ובסעי$ ) ב(382ההגדרה בסעי$ 

. זוגה�ידי ב��נכללת בת הזוג שהוכתה על,  לחוק למניעת אלימות במשפחה1להגדרה בסעי$ 

 נכללי� בסעיפי� לעיל לא,  לחוק למניעת אלימות במשפחה1 בסעי$ בניגוד להגדרה הרחבה

אשר נסחטי� באלימות על ידו , הוריו הקשישי� של נרקומ� בוגר, למשל, בחוק העונשי�

על מנת שתמומ� התמכרותו , יו� קבלת קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי,  לחודש28בכל 

 . לסמי� קשי�

חלק נוס$ . אינו מלא, שצוטט לעיל, זוג�לימות בי� בניריבוי תיקוני החקיקה בהקשר של א.   7

 .יובא וידו� בהמש- המאמר

 

דוח מבקר משרד המשטרה בנושא הטיפול המשטרתי ציו� הדר- המהותי הרביעי היה 

כיישו� הנכו� של ההתוויות " מודל באר שבע" דוח זה הצביע על ).1993 (זוג�בי� בניבאלימות 

 . לי0 ליישמו בכל יחידות המשטרהוהמ, "ועדת קרפ"שגובשו בדוח 

 

במאי , פצת המודל הקהילתי לטיפול באלימות במשפחההציו� הדר- המהותי החמישי היה 

, 1999�1995פעלה בי� השני� יחידה זו . במטה הארצי" היחידה לשיטור קהילתי"על ידי  ,1997

מודל זה הוכ� ). 1997, בית נר וגימשי(משטרה דפוסי עבודה של שיטור קהילתי בבמטרה לסגל 

 זה של היחידה לשיטור קהילתי וזה של מדור נפגעי עבירות –על ידי שני צוותי� במשות$ 

המודל ניסה לסגל . שהוא הגו$ הממונה על הטיפול המקצועי בסוגייה, במחלקת החקירות

החידוש שבמודל היה הדרישה משוטרי ". מודל באר שבע"לכלל תחנות המשטרה עבודה לפי 

בית נר (במטרה לעמוד על מסוכנותו של הפוגע לגבי בת זוגו , ע איבחו� ראשוניהסיור לבצ

 ). 1997, וגימשי

 

 . במשפחההקמת מער� חוקרי אלימות במשפחהציו� הדר- המהותי השישי והאחרו� היה 

והצור- במציאת מעני� , גיסאהגברת המודעות הציבורית לבעיית הנשי� המוכות מחד 

 1999הביאה בתחילת , ה להתמודד ביעילות ע� תופעה זאתמשטרתיי� שיאפשרו למשטר

אלימות  באירועי  לטפל  נועד  אשר  ישראל  במשטרת  להכשרתו של מער- חוקרי� מיוחד 
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הנתו� בידי חוקרי� מיוחדי� ,  תחו� התמחות ייחודיוזה,  מעתה.במשפחה בכל התחנות באר0

מטרת המער- . 1990 �ב,  שבעבדומה למודל שהותווה בבאר, בנפרד מיתר חוקרי התחנה

לשיפור השירות הנית� , הייתה להביא למיקוד האחריות בטיפול בעבירות אלימות בי� בני זוג

 . 1להעלאת הרמה המקצועית של החוקרי� ולמיסוד הקשר ע� גורמי הרווחה בעיר, למתלונ�

 

שיש , עי נפרדהושל� תהלי- הפיכתו של תחו� הטיפול באלימות בי� בני זוג לתחו� מקצו, בכ-

ג� תחו� התמחות נפרד במשטרה וג� מוסדות ספציפיי� לטיפול בו , לו ג� חקיקה משלו

 . ה� במתעלל וה� בקרב�, בקהילה

 

 עקרונות במשפט הנוגעי� לטיפול בתופעת האלימות בי� בני זוג

 

 העצור והנאש�, זכויות החשוד

 

, במקרי� קיצוניי�,  המקימהחובה, בצד החובה להג� על מתלוננות בנושא אלימות במשפחה

ידי המחוקק נורמות מחמירות שהעניקו �והג� שנקבעו על, צור- לנקוט בסנקציות דרסטיות

, המשפט להילח� באלימות במשפחה�כלי� מגבירי אפקטיביות לסוכנויות אכיפת החוק ולבתי

. ט הפליליעל העצור ועל הנאש� במשפ, כי נותרו על כנ� הנורמות המגנות על החשוד, יש לזכור

,  הקפדה על נורמות אלו מחויבת המציאות.שאי� לשלול ממנו, נורמות אלו מקנות לו זכויות

 :ליצירת האיזו� הנדרש בתחו� עדי� זה

  

המינהלי והחוקתי חייב כל המקבל החלטות בתחו� זה לנהוג ,  המשפט הפליליחמכו .א

:  החוקתיות בחוק יסודלאור הנורמות, במידתיות ולהפעיל את שיקול דעתו, באיזו� ראוי

 :הקובע, כבוד האד� וחירותו

 

, שמירה על החיי�
 הגו$ והכבוד

 . או בכבודו של אד� באשר הוא אד�, בגופו, אי� פוגעי� בחייו .2

...          

 
 .על גופו ועל כבודו, כל אד� זכאי להגנה על חייו    . 4                                                                                              ,הגנה על החיי�

                                                           
 ).המערכת (שה� בגיליו� זהאפרת ראה מאמרה של    1
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  הגו$ והכבוד

 חירות אישית
 

, אי� נוטלי� ואי� מגבילי� את חירותו של אד� במאסר .5

 . בהסגרה או בכל דר- אחרת, במעצר

... 

 פגיעה בזכויות

 

ל� את יסוד זה אלא בחוק ההו�אי� פוגעי� בזכויות שלפי חוק.   8

ובמידה , שנועד לתכלית ראויה, ישראל�ערכיה של מדינת

שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה 

 . מפורשת בו

 

 בהלי- פלילי ולעניי� זה מדובר כי , סוכנויות אכיפת החוק חייבות לזכור בכל שלב.   ב

 : 1977 –ז "התשל,       נקבע מפורשות בחוק העונשי�

 

  ספקנפקותו של

 

 

לא יישא אד� באחריות פלילית לעבירה אלא א� כ�                                                   ) א.(כב34

 .היא הוכחה  מעבר לספק סביר

 

, עיקרו� פלילי חשוב ובסיסי זה, זוג�י בנושא הקשה של  אלימות בי� בניהרגשבלהט הטיפול 

, השיח המקובל בנושא בציבור. ר� זוויתשנדחק לק, נראה, ידי המחוקק�שנקבע על

בדבריו , הכנסת�משתק$ בדברי� הבאי� של אחד מחברי, בתקשורת וא$ בי� נציגי הע�

 :24/10/01מיו� ,  רצח נשי� בישראל–היו� �בהצעה לסדר, בכנסת

 

, יכול להיות. היו קשי� בדי�: שבעניי� הזה אנחנו צריכי� לפנות לשופטי ישראל, אני חושב... 

שהיצלת� חייה� של ,  יכול להיותאבל ע� הספק הזה, לי נטלת� חירותו של אד� שלא כדי�שאו

 ). ז.נ, ההדגשה שלי(ישראל �נשי� לא מעטות במדינת

)http://knesset.gov.il/Tql//mark01/h0202092.html#TQL( 
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 " לציבור�עניי"ו"  ראיות מספיקות"

 

ואולי , זוג�פעה החמורה של אלימות בי� בניבצד החובה והכורח להילח� באופ� אפקטיבי בתו

דווקא בשל ההתעניינות הציבורית הערה שבאופ� טבעי יוצרת השפעה על סוכנויות אכיפת 

שימוע "חייבות אלו ג� לשי� לנגד עיניה� את הנחיית היוע0 המשפטי לממשלה בעניי� , החוק

 ": וטיעו� לפני הגשת כתב אישו�

  ):51.015הנחיה (

בייחוד ,  מוטלת על כל מי שבא להחליט על הגשת כתב אישו� פלילי נגד אד�אחריות כבדה

יש אשר אפילו זיכוי . בעבירות בעלות אופי חמור ועבירות שיש עמה� קלו� וכת� בלי יימחה

מכא� מתחייבת מידה . בדי� אי� בו כדי להיטיב נזק שנגר� מתו- אישו� שלא היה יסוד לו

והג� שכל נאש� מוחזק ח$ , בדיני נפשות עסקינ�. ב אישו�טר� מגישי� כת, יתרה של זהירות

אי� , להתכונ� בכל האשמה המיוחסת לו' המשפט�יומו בבית'וא$ יהיה לו , מכל עבירה

. עינוי די� ונפש, לא אחת, ויש עמ�, שהליכי משפט דרכ� להתמש- ולהסתע$, להתעל� מכ-

את הבעיות הכרוכות בנושא וללב� ביסודיות , מצווי� אנו לדקדק היטב בחומר הראיות

 . האישו�

 )היוע0 המשפטי לממשלה' כ אולמרט נ"ח, 6781/96צ "בג(

 

היא חייבת לקחת בחשבו� שיקולי מהימנות . בדיקת חומר הראיות אינה בדיקה טכנית בלבד

 :ומשקל 

 

כי החלטה מעי� זו מתקבלת לאחר , חזקה על היוע0 המשפטי לממשלה ועל אנשי הפרקליטות

והערכת , מיקה ועניינית של כל חומר הראיות ואגב עימות בי� הודעות העדי� השוני�בדיקה מע

, ג� א� קיי� חומר ראיות לכאורה להגשת כתב אישו�.. .מהימנות� הלכאורית ומשקל� היחסי

פי �א� סבור הוא שסיכויי ההרשעה על, עדיי� יכול היוע0 המשפטי להחליט להימנע מהגשתו

 .מההחומר שברשותו מועטי� ה

 )היוע0 המשפטי לממשלה  ואבנר שאקי' נ'  ד גנור ואח" עו3425/94צ "בג(

 

, די� גבוה לצדק�המשפט העליו� בשבתו כבית�קבע כבוד בית, די��בשורה ארוכה של פסקי

עקרונות החייבי� , �1982ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 62בדונו בסעי$ 

 :וגייה שבה עסקינ�ג� בסאת רשויות התביעה להנחות 
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שסמכות היוע0 המשפטי לממשלה להעמיד לדי� מותנית ,  עולה62מהוראת סעי$ , אכ�

כי לדעת , הוא' החיובי'התנאי . 'שלילי'והאחר ' חיובי'האחד , בהתקיי� שני תנאי� מצטברי�"

, כלומר, תנאי זה עניינו קיומ� של ראיות לכאורה. התובע הראיות שבידו מספיקות לאישו�

התנאי . כדי להביא להרשעת הנאש�, לדעת התובע, אשר יש בה�, איות קבילות ובעלות משקלר

תנאי זה מניח . שאי� בקיו� המשפט הפלילי עניי� לציבור, כי התובע אינו סבור, הוא' שלילי'ה

צ "בג(ועניינו היעדר עניי� לציבור בהרשעת הנאש� ובגזירת דינו , קיומ� של ראיות לכאורה

כי , מקובלת עלי ג� העמדה). 507, 485) 2(ד מד"פ, היוע0 המשפטי לממשלה' ר נ גנו935/98

הימנעות מהנעת ההלי- הפלילי . בכל שלביה, תנאי הראיות הינו תנאי הכרחי לאכיפת החוק"

 " בהיעדר ראיות מספיקות מתחייבת ה� משיקולי צדק וה� משיקולי תועלת ואמינות

 )היוע0 המשפטי לממשלה' ולמרט נכ א"ח, 06781/96 "בג: אצל, גביזו�(

 

 :השופט ברק, המשפט העליו��נשיא בית' קבע כב, " לציבור�עניי"אשר למונח 

 

אינו עניי�  " עניי� לציבור.) "ז. נ–הדגשה שלי . (אי� עניינו התעניינות הציבור" עניי� לציבור

שתצמח , ר לתועלתהינה הכרעה ערכית באש" עניי� לציבור. "זהו עניי� נורמטיבי. דסקריפטיבי

�ידי אי�לעומת הנזק שייגר� למסגרת זו על, ידי העמדה לדי��מקיו� המסגרת החברתית על

 :עמדתי על כ- באחת הפרשות בצייני. העמדה לדי��ולתועלת שתצמח לה באי, העמדה לדי�

, התועלת שתצמח לערכי� ולעקרונות, מקו� שלדעת תובע, אי� עניי� לציבור בהעמדה לדי� "

אינה שקולה כנגד הנזק שייגר� לערכי� , א� החשוד יועמד לדי�, ט הפלילי מג�  עליה�שהמשפ

, היוע0 המשפטי לממשלה.   גנור נ935/89צ "בג" (ולעקרונות אלה  א� החשוד לא יועמד לדי�

פרי , לעול�, בהעמדה לדי� היא" עניי� לציבור"כי  אי� ,  המסקנה, אכ�). 511, 485) 2(ד מד"פ

 ."     יקולי�  נוגדי�איזו� בי� ש

 )   היוע0 המשפטי לממשלה והרב שלמה גור�' ד אהרו� שלנגר נ"עו, 588/94צ "בג          (

 

לזכור את , לדעתי, חובה, בטר� קבלת החלטה בדבר סגירת תיק חקירה או הגשת כתב אישו�

אלימות בי� בני ג� בסוגיית ה, "התעניינות ציבורית"לבי� " עניי� לציבור"בי� , ההבחנה הברורה

 . זוג
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 התפתחויות אחרונות בחקיקה

 

, 3107 ב"ח התשס"הוגשה בכנסת הצעת חוק לתיקו� חוק סדר הדי� הפלילי ה, 2002במאי 

 :בדברי ההסבר נאמר. זוג�לעניי� הטיפול בתלונות של  אלימות בי� בני

 

י� של רצח נשי� ריבוי המקר. זוג עלתה והגיעה למצב של מכת מדינה�תופעת רצח נשי� ובנות

כי יש צור- בחקיקה שתספק הגנה , מורה, שקדמה לה� תלונה של הקורב� במשטרה, במשפחה

 .לקורבנות אלו

 

 :ספק א� האמור סומ- על עובדות

 1997משנת , נרצחו, פי נתוני המשטרה�על. מרבית הנרצחות לא התלוננו בעבר במשטרה •

בשנת . שי� התלוננו קוד� במשטרה נ31רק .  נשי�94) עד כתיבת שורות אלה (2003עד 

,  יתרה מכ-.התלוננה במשטרה רק אישה אחת.  נשי� וכ� שני גברי�14נרצחו , 2003

�חלק� היו בעיצומו של טיפול בבית, הוגשו תלונות לפני הרצחשבה� , במקרי� רבי�

א$ זוכו , ולעתי�, הורשעו, החשודי� א$ נשפטו, בחלק מהמקרי�. המשפט או בתביעה

 ).2003, זיו(צח  לפני הר

 כל רצח הוא חמור �בל יוב� אחרת. הינו מונח סטטיסטי ולא ערכי" מכת מדינה"המונח  •

הסטטיסטיקה של עבירה זו בי� , אול�. זו העבירה החמורה ביותר בחוק העונשי�. ביותר

 36,928 נפתחו 2002בשנת . אינה קשה יותר מאשר בתחומי אלימות אחרי�, בני זוג

.  אנשי�167ונרצחו ) אלימות במשפחהלא כולל  ,בעבירות אלימותתיקי� פליליי� 

הוגשו , 2002בשנת . 0.4522% �אחוז הרציחות מכלל האלימות הכללית הינו כ, דהיינו

בשנה זו . שבגינ� נפתחו תיקי� פליליי�,  תלונות בגי� אלימות במשפחה20,153למשטרה 

 �הוא כ, ת האלימות במשפחהמכלל עבירו, אחוז הרציחות, דהיינו.  נשי�14נרצחו 

א� מספר התלונות .  נשי� מוכות200,000 �לפי ההערכה של ארגוני הנשי� יש כ. 0.069%

שאחוז , מכא�. שכ� רבות מהקורבנות לא מתלוננות, כלל לא משק$ את המציאות

 . 0.007%  �והוא כ, הרציחות מכלל עבירות האלימות במשפחה א$ קט� יותר

 :כי, נתטוע) ללא תארי-(סיני  •

 

 זוג� הוא די�ידי בני� על, מדי שנה,מספר הנשי� שנרצחות בישראל, פי נתוני המשטרה�על

זוג� �מספר מקרי הרצח של נשי� בידי בני.  בשנה16 � ל10 ונע בי� ,יציב בשני� האחרונות
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אינה  ישראל, ככלל. רבות במערב הברית ובמדינות�עדיי� נמו- הרבה מזה שבארצות

שיעור מקרי הרצח , בישראל .י� בכמות מקרי הרצח המתרחשי� בהמחזיקה בשו� שיא

ג� .  אל$ תושבי�100 � ל9 �ל 8 הוא נע בי� ,בארצות הברית;  אל$ תושבי�100 � ל1.5�1הוא 

 סורפרופ אומר הקרימינולוג,  אל$ איש100 מקרי רצח על כל 6עד  4 � מדובר ב,באירופה

 ,� על אלימות נגד נשי� מצביעי� על כ-ג� הנתוני... אריה רטנר מאוניברסיטת חיפה

 . מאשר בארצות רבות אחרות טוב יותר, הג� שהוא קשה, שהמצב בישראל

זוג או �רצו� להג� על בני  מתו-,דיווח בשל הנטייה לתת,  קשה לקבל נתוני� מדויקי�,אמנ�

-  אחת מתו�מוכות בישראל   אל$ נשי�200 �יש כ,  לפי ההערכות,אבל, על שלמות המשפחה

ר רויטל " ד,מצאו החוקרות, באחד הסקרי� המעטי� שנעשו בישראל בתחו� זה... שבע

על הכאה ו,  מכלל הנשי� דיווחו על איו�11.5% � שכ, ממכו� ברוקדייל,ברמלי גרוס ושולי

 שנכללו במחקר ,מבי� המרואיינות האמריקאיות. ואילו0 לקיי� יחסי מי� חניקה, דחיפה

  .זוג� שהיו אי פע� קורב� לאלימות של ב�, דיווחו32% ,ברוקדייל ההשוואתי של

 

ראה דיו� ( 1982 �ב"התשמ] נוסח משולב[בעקבות הצעת החוק תוק� חוק סדר הדי� הפלילי 

 ).בהמש- המאמר

 

 מעמדה של המתלוננת בהלי� הפלילי

 

 הקורבנות והבעיות המשפטיות

 

ה� חייבי� . ידי התביעה� ועלידי המשטרה�על, ידי המדינה ונציגיה�ההלי- הפלילי מתנהל על

ג� א� ההחלטות נוגעות , וה� מקבלי ההחלטות בקשר להלי-, להפעיל את שיקול דעת�

אלא א� , לא היה למתלונ� מעמד פורמלי בהליכי� אלו, עד לאחרונה. למתלונ� או לקורב�

המדינה קובעת מדיניות . הביע דעתו והיא נלקחה בחשבו� יתר השיקולי�, הוזמ� להעיד

מה יעשה בתיק ספציפי , ולא המתלונ� הוא שיכתיב לה, "אינטרס לציבור"יקולי� של מש

 ): 123' ע, 1988(השופט משה טלג� ' ידי כב�כ- סוכ� בעבר המצב המשפטי על. הנוגע לו

 

השחרור בערבות של , המעצר, אי� כל מעמד לקורב� בקביעת גורל האישו�, בישראל, עד היו�... 

הוא ; ומה החומר שנאס$ נגד החשוד, הוא לא ידע כלל מה נתפס... וע בופושע אלי� שעשוי לפג

הוא לא יוכל ; אינו זכאי לסייע בחקירה או לדאוג שהחקירה תכסה ג� את מה שהוא חרד לו

הוא לא יוכל להציג עמדה בעני� ;  במועד שנית� עוד לשנות משהו–להעביר ביקורת על החקירה 
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הוא לא יוכל לנקוט עמדה בהחלטה שלא . כ� את חייוהסתובבותו חופשי של מי שעשוי לס

 . או בהחלטה להגיע עמו לעסקת טיעו�, להעמידו למשפט

 

מטעמי� אלו ואחרי� , כי ג� כאשר מתלוננת בתיק של אלימות במשפחה מבקשת, כ- קורה

וההלי- , כלל בשלילה�היא תענה בדר-, לבטל תלונתה ולהפסיק את ההלי-, "שלו� בית"כגו� 

 .  בלא קשר לעמדתה או ג� למרות עמדתה, ינוהל

 

פי מה �על, תחולתו של החוק מיושמת בהדרגה( 2001 –א "התשס, חוק זכויות נפגעי עבירה

 .חייב להביא לשינוי משפטי ובעיקר לשינוי ערכי בתפיסות המקובלות, ) לחוק29שנקבע בסעי$ 

הזכות , )8' ס(ע על ההלי- הפלילי הוענקו למתלוננת הזכות לקבלת מיד, לעניינינו, פי חוק זה�על

זכות ה, )16' ס(זכות להביע עמדה לעניי� עיכוב הליכי� ה, )6' ס(להגנה מפני ב� הזוג האלי� 

זכות ה, )19(זכות להביע עמדה לפני ועדת שחרורי� ה, )17' ס(להביע עמדה לעניי� הסדר טיעו� 

 .ועוד) 20' ס(להביע עמדה לעניי� חנינה 

 : בי� היתר,ת החוק נאמרבדברי ההסבר להצע

 

לפרטיות ולהגנה מפני , לרבות את הזכות לכבוד, חוק זה בא לעג� את הזכויות של קרבנות עבירה

הזכות להיות ; הזכות לקבלת כל המידע הקשור להלי- הפלילי המתנהל נגד הפוגע; פגיעה נוספת

 .פוגעשות$ להחלטות המתקבלות במסגרת הליכי החקירה והתביעה המתנהלי� נגד ה

 )�2000א"תשס,  חוק זכויות קורבנות עבירההצעת(

 

, הנאש� או הנדו�,  לטעו� להחמרה ע� החשוד,כמוב�, כי מי שזכאי להביע עמדה רשאי, נראה

ל או א$ הפסקת "המבקשת הקלה ע� הנ, א- בהחלט רשאי הוא ג� להביע עמדה הפוכה

 .חנינה ושחרור מוקד�, עיכוב הליכי�, ההלי- נגדו

אלא  בפתיחות , לא רק באופ� פורמאלי, יש לשמוע אותו, נקת לו זכות טיעו� מהותיתמי שמוע

השיקולי� בתמהיל תו- נכונות אמיתית ג� לקבל את עמדתו או לקחת אותה בחשבו� , ראויה

 .אפילו א� בסופו של דבר תדחה במאז� הכולל של השיקולי� הסבירי�, הרלוונטיי�

 

 בדברי  לעילראה דיו�(הוגשה הצעת חוק בכנסת בנושא זה  2002במאי  ,שלעילבניגוד לגישה 

 : נאמר ש�,)ההסבר 
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זוג� בשל החשש �יש למנוע את התופעה הגורמת למתלוננות לבקש את סגירת התיקי� נגד בני

 .).ז. נ–הדגשה שלי  (ולא משו� שהאלימות פסקה, מפניה�

 ).ב"התשס, הצעת חוק לתיקו� חוק סדר הדי� הפלילי(

 

 :והוא קובע, 1982 �ב"התשמ] נוסח משולב[תוק� חוק סדר הדי� הפלילי , הצעהבעקבות ה

 

  

                                                                                       �בסעי$ זה )  א. (א59" 

... 

בקשת המתלונ� שלא לחקור עבירת מי� או אלימות שביצע    )ב(

סיבה יחידה להחלטה לפי , כשלעצמה, הווהזוגו לא ת�כלפיו  ב�

 .   שאי� בדבר עני� לציבור59סעי$ 

 

סגירת תיק בעבירת 

מי� או אלימות          

זוג                  �כלפי ב�

                      

                                ...)  א. (א62  

זוגו בעבירת מי� או �ב�בקשת המתלונ� שלא להעמיד לדי� את )  ב         (

סיבה יחידה , כשלעצמה, לא תהווה, אלימות שביצע כלפיו

.                                                     שאי� במשפט עני� לציבור) א(62להחלטה לפי סעי$ 

או  זוגו בעבירת מי��ביקש המתלונ� שלא להעמיד לדי� את ב�)  ג         (

ו והבקשה מהווה סיבה מבי� הסיבות שלא אלימות שביצע כלפי

, )א(62בטר� יחליט כאמור בסעי$ , רשאי תובע, להעמיד לדי�

בהסכמת כל אחד מה� , זוגו או שניה��ב�, להפנות את המתלונ�

) 3)(ג(א59הוראות סעי$ , לעני� קבלת ההחלטה, ויחולו, למרכז

 .בשינויי� המחויבי�, )5(עד 

 

 כי עמדת מתלוננת בעבירה המרמזת, פטריאכלית וגורפת, יתחלטזו תפיסת עול� ה, לכאורה

המשטרה או התביעה יודעי� טוב ממנה ,  והמחוקק,זוג לא ממש רלוונטית�של אלימות בי� בני

 :גישה זו יכולה לעורר מספר בעיות. מה טוב עבורה

 

ביטול התלונה בדבר אלימות , ולכ�, כי הגירסה האמיתית היא שלא היתה אלימות, יתכ� •

 .ידי המתלוננת הוא המעשה הנכו� והצודק�על
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 .יש חוסר כבוד בהתעלמות המשטרה מרצונה של המתלוננת ומבקשותיה •

כי הג� שיש מספר , א- נציי�,  הפמיניז� והמשפט חורג מגבולות העבודהתדיו� בסוגיי •

אי� הבדל משמעותי , על פי חלק�, הרי שלפחות, תיאוריות פמיניסטיות שונות זו מזו

יש להתנגד לפטרנליז� , ועל פי אלו, י מבחינה משפטית להבדלי� בי� המיני�רלוונט

 :שכ�, המוחלט לעיל

 

בעיקר של תנועות , הניסיו� המר של נשי� ע� פטרנליז� הביא לגישה האבסולוטית

אי� מקו� להגנה פטרנליסטית כלשהי על , שלפיה, הברית�פמיניסטיות מסוימות בארצות

 .  ומקטינה את שוויו� ההזדמנויות שלה��ציחה סטריאוטיפימשו� שהגנה כזו מנ, נשי�

 )40' ע, 1995', רדאי ואח(

 

עלולה לעמוד , דווקא המתלוננת החוזרת בה מהודעתה המפלילה במשטרה כנגד ב� זוגה •

�ז"תשל, לחוק העונשי�) א(240בניגוד לסעי$ , לדי� בגי� עבירה של מת� עדויות סותרות

 . גד ב� זוגה בניגוד לעמדתהא� הוגש כתב אישו� נ, 1977

ג� א� מחמת , והנאש� זוכה, למרות שהמתלוננת חזרה בה, א� הוגש כתב אישו� •

שבה הוא יוכל להשתמש במקרה של , "תעודת יושר"זיכוי זה מעניק לו מעי� , הספק

 . תלונות נוספות מצד המתלוננת בעתיד

ול להגביר את כוחו זיכוי זה על, לדעתי.  זוכה–ג� א� זוכה מחמת הספק , הנאש� •

 .בדינמיקה הזוגית הבעייתית

, א� תגיד שתלונתה אמת – מתלוננת הרוצה בסגירת התיק נגד ב� הזוג שנגדו התלוננה •

, בקשתה כשיקול יחיד – )למשל שלו� בית(א- היא מבקשת לוותר על תלונתה מנימוקיה 

א� , אול�. ציבורולא תהיה זו עילה לסגירת התיק בשל היעדר עניי� ל, תדחה לאור החוק

זו , שכ�, יתכ� שעמדתה תתקבל, כי גרסתה המפלילה הינה שקרית ולא אירע דבר, תעיד

כדי להשיג את סגירת , זהו מעי� עידוד למתלוננת לשקר. פגיעה בקיומ� של ראיות לכאורה

 . ה� זוגהתיק נגד ב

 

, וכי לכל אד�, כי למתלוננת זכות לחיות את חייה כהבנתה, בצד ההכרה, שכ�, הנושא מורכב

כי עמדה שהוא מביע בפני הרשויות הינה בעלת , האחריות לחייו והחובה להבי�, גבר או אישה

 .קורבנית התנהגות  של  תופעה   ,  זה בתחו� דווקא  , לצערנו , קיימת, השפעה מכרעת על חייו
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 . ייניתמוכרת היטב התופעה הקשה של התנהגות קורבנית אופ, זוג�בנושא האלימות בי� בני

 :המשפט�הדברי� מוכרי� היטב למחוקק ולבתי

 

זוג �שנועד לתת כלי נוס$ לבני, 1991 �א"הוחק החוק למניעת אלימות במשפחה התשנ, בנוס$... 

ביטוי לדינמיקה המיוחדת , לראשונה, בחוק זה נית�. זוג��להתגונ� מפני אלימות של בני

תופעה של חזרה מתלונה או הפעלת איומי� כאשר ה, זוג�הקשורה בעבירות של אלימות כלפי בני

, כ-. הינ� חלק אינהרנטי של התופעה, הכחשת האלימות או הסתרתה לאור- זמ�, למנוע תלונה

שבני משפחתו , לא תהיה זו הגנה טובה למי שהפר צו הגנה: "כי, לחוק נאמר) ג(7בסעי$ , לדוגמא

בהלי- : "בו נאמר, 10 או סעי$ ;"לא עמדו על קיומו או על הפעלת הוראות החוק בשל הפרתו

מחמת שהוא , המשפט מנוע מלדו� או מלתת סעד בעניי��כי בית, פי חוק זה לא תשמע טענה�על

פי חוק זה או מחמת סיבה �משפחה היתנה על זכותו על�מתברר בהלי- אחר או מחמת שב�

 ". אחרת

 ] רוטלויהשופטת' מפי כב, פלוני' ישראל נ� מדינת65/96, ]א"ת[פ "ת         (

 

, חזרה בה מהתלונה עוד במשטרה וג� במהל- עדותה, כדרכ� של נשי� מוכות רבות, המתלוננת

ובלבד שתציל את בעלה ותחזירנו , והייתה מוכנה לטעו� טענות מגוחכות של פגיעתה בנפילה

, המשפט ולא חזרה מלהפציר ומלבקש�היא הופיעה לכל ישיבות בית. ג� לצור- פרנסתה, הביתה

 .והדגישה את הקושי שלה להתמודד ע� מציאות חייה, לה יחזור הביתה וימשי- לפרנסהכי בע

 ]השופטת רוטלוי' מפי כב, נקו'טקצ'  ישראל נ�מדינת, 505/95] א"ת[פ "ת              (

 

. שאשת המערער לכודה היא בכבלי המחויבות המשפחתית, קשה לנו להשתחרר מ� התחושה

המשפחה נגד �ידי אחד מבני�על, יינות המבוצעת בתו- המשפחהמלכוד זה אופייני הוא לעבר

שהעבריי� יבוא על עונשו באופ� שלא יחזור ויאיי� , מצד אחד, קורב� העבירה מבקש הוא. רעהו

לשמור ולקיי� את שלמות התא , ובמיוחד נלח0 הוא, א- מצד שני מעוניי� הוא, בנוכחותו

. עולי� לבטי� אלה בגישתה של אשת המערער, ומתו- עיו� בתסקיר המבח� שלפנינ... המשפחתי

ומתפקדת היא כא� , שכי על המערער להיענ, היא מאמינה; היא רואה עצמה כקורב�, מצד אחד

מביעה היא נכונות לשוב ולחיות עימו למע� שלמות התא , מאיד- גיסא. וכמפרנסת עצמאית

 .המשפחתי

 'כב, המשפט העליו��מ נשיא בית"מ' ישראל  מפי כב�מדינת.  פדידה נ2157/92פ "      ע

 )       השופט אלו�
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קורבנות של : נשי� מוכות ושוטרי�", במאמרה) 1990( ראה ג� אצל אבני על מלכוד זה

בי� הריגה פלילית לבי� ", במאמרו, )1997(ראה אצל של$ , פ� נוס$ בנושא הקורבנות; "השיטה

 ." ההלי- הפלילי–אלימות במשפחה ", במאמרה, )2003(ג� אצל ב� עמי , וכ�; "הגנה משפטית

מצוטט מר מני " רצח בי� הכיסאות"בש� , 16/8/02מיו� , בכתבת תחקיר בידיעות אחרונות

 :ג��מנהל המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ברמת, אנצר

 

ושנית� היה למנוע באותה דר- ג� , הזוג�שמנענו רציחות באמצעות טיפול בבני, אני משוכנע

החלק הכי מסוב- בעבודה שלנו הוא להביא את האישה למצב שתפנה .  אחרי�מקרי רצח

עליה לקו� ולעשות , וע� כל הקושי שבדבר, האישה היא האחראית למצבה. לטיפול ותתמיד בו

ככל שהיא תתגבר על ההכחשה והבושה ותאזור אומ0 . אי� הנחות ופשירות בנושא הזה. משהו

 . ת ממעגל האלימותכ- יגדלו סיכוייה לצא, לטפל בבעיה

 )2002, גביר0 ודיי�(

 

כי לא כל , חייבי� לזכור, א- למרות האמור לעיל, הדברי� לעיל קשי� וחמורי� ביותר

, בהחלט יתכנו מקרי�. ל"עונה לקרטריוני� הנ, מתלוננת החוזרת בה מגרסתה במשטרה

ר מכ� זו  התלונה הייתה כוזבת ואילו מה שנאמר לאח�שבה� דווקא גרסת הנאש� נכונה 

 .האמת

עומדת לנאש� חזקת החפות ועל התביעה להרי� את נטל ההוכחה מעל לכל ספק ,  בכל מקרה

הראיות חייבות להיות . הדי� הפלילי מבוסס על ראיות.  יזוכה הנאש�–נותר ספק . סביר

 . קבילות, ולפני הכול, בעלות משקל כנדרש, מהימנות

 

, פי התלונה שמסרה בחקירתה במשטרה�על, יוקבד, המשפט�ג� כאשר המתלוננת מעידה בבית

בלא נוכחות , במקרי� רבי�, עבירות אלו מבוצעות, מטבע הדברי�. המקרה אינו קל להכרעה

 רפואי תומ- לטענות המתלוננת דג� אי� תיעו,  א� האלימות הייתה קלה יחסית.עדי�

עדותו המכחישה בתיק של עדות מול , במקרי� אלו, מדובר. המפלילות את הנאש�, במשטרה

פי �לצור- הרשעה נדרשת הכרעה על, שכ�, התיק אינו פשוט, כבר בסיטואציה זו. של הנאש�

, מול עדותו של נאש�, שיש לה אינטרס ברור בתוצאות המשפט, עדות אחת מפלילה של עדה

 .כמו כל נאש� אחר בכל משפט פלילי אחר,  מחזקת החפות ומכל ספק סבירתהזכאי ליהנו

, את אות� מקרי� רבי� מאד, במקרי� של עדות מול עדות, כאשר מוסיפי� לאמור לעיל

כדי , שכ�, הופכת ההרשעה לכמעט בלתי אפשרית, שבה� המתלוננת חוזרת בה מתלונתה
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'  א10פי סעי$ �על, המשפט�פני עדותה בבית�להעדי$ את אמרת המתלוננת במשטרה על

בי� יתר התנאי� המפורטי� , המשפט�חייב בית, �1971א"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת הראיות 

ספק א� , כלל�בדר-, חיזוק במקרי� אלו. של האמרה במשטרה" דבר לחיזוקה"למצוא , ש�

ונית� היה להעדי$ את האמרה שניתנה , ג� לו התמלאו דרישות אותו סעי$, יתרה מכ-. ימצא

.  מהותי�אלא עניי, טכני �אי� זה עניי, המשפט�פני העדות של המתלוננת בבית�במשטרה על

. ג� א� אי� בעדותו גילוי ברור של שקרי�, המשפט רשאי לא להאמי� לעד המעיד בפניו�בית

�כאשר העדה מעידה על עצמה בבית, מדוע חייב הוא להאמי� לגרסתה של העדה במשטרה

א� , ונותרה רק השאלה, שאחת מהגרסאות אכ� שיקרית, ברור? המשפט ששיקרה במשטרה

 .המשפט�השקרית ניתנה במשטרה או בביתהגירסה 

 

לא די בו כדי , ההסבר התולה את שינוי גירסת המתלוננת בהתנהגות קורבנית, במקרי� אלו

 .מעבר לכל ספק סביר, משכנעות ומרשיעות, לבוא במקו� ראיות קבילות

שבה נתונה המתלוננת והצור- , האמור לעיל בדבר המצוקה, א� נמצא הנאש� אש�, ע� זאת

חייב בהחלט לבוא לידי ביטוי בשיקולי , גנו עליה משו� שאינה מסוגלת לכ- בעצמהשי

 .הענישה

 

כל עוד אי� , ראוי שינקוט התחשבות רבה בעמדת המתלוננת, כי שביל הזהב בנושא זה, נראה

וכל זמ� שאי� חשש , הזוג האלי��שהקול הדובר מגרונה אינו קולה אלא קולו של ב�, ראיה לכ-

 .  כתוצאה מקבלת עמדתה, לשלומה של המתלוננתמידי וממשי 

 

כי בחקיקה ובאכיפה בלתי מתפשרת בנושא  האלימות בי� בני זוג נית� להוביל , בחינת ההנחה

 תהלי� חברתי

 

לשנות נורמות נהוגות ולהכתיב , כי בחקיקה ובאכיפה נית� להוביל הלי- חברתי, קיימת הנחה

ה� מוצאי� סיוע רב . ה זו יש תומכי� רבי�לגיש. מוסריות ומתקדמות, נורמות חדשות

שבעקבותיו כפה  (Brown v. Board of Education: הברית� בארצות,למשל. די��בפסקי

 או .)הספר יחד ע� לבני��הברית על המדינות שילוב השחורי� בבתי�השלטו� הפדרלי בארצות

המדיניות ש ,דעותברוב , שקבע', שר הביטחו� ואח' אליס מילר נ, 4541/94צ "בג: בישראל

דינה להיפסל מחמת היותה נגועה , לגייס חיילות למקצוע טיס שלא, ל"הנקוטה בידי צה

מ "על נתיבי אוויר לישראל בע� אל721/94צ "ובג; פסולה על  רקע מינ� של המועמדות בהפליה
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דוע לי, זוג שלא מאותו מי��שלה� זכאי ב�, כי אי מת� זכויות מסוימות, בו נפסק, דנילובי0' נ

מהווה הפליה פסולה על , לאור הוראותיו של הסכ� קיבוצי, בציבור מאותו מי� של העותר

 ,בעבודה  הקבוע בחוק שיוויו� ההזדמנויות,המפרה את עקרו� השיויו�, מינית היבסיס נטי

                                                                        .כבוד האד� וחירותו: ובחוק יסוד, 1988 –ח "התשמ

 

תפקיד המשפט אינו . כי תפקיד המשפט לקד� את החוק החברתי, )Fiss )1984 סובר, בנוס$

ליצור תהליכי� של שינוי , אלא להוביל את החברה קדימה, לקפוא על שמריו ולפתור סכסוכי�

 .  תודעתי וחברתי, ערכי, מחשבתי

, זוג�בסוגיית האלימות בי� בני, ג� המוכני�יש , שהמשפט יוביל תהלי- חברתי, בי� הסוברי�

ובלבד שהנושא יגיע , לשל� מחיר מסוי� של פגיעה בנורמות משפטיות קיימות וצודקות

יתקיי� ג� , ואולי בסופו של דבר, יחונ- הציבור לאור השינוי וג� יפנימו, כ-. לתודעת הציבור

,  יש לאמ0 מדיניות ענישה,שכדי למזער את העבריינות, הטוע�, )Tyler) 1990חזונו של 

 .  שתעמיק את אמו� הציבור בחובה לציית לחוק

Tylerשאמור להניע , אלא במוסר,  מרתיעההענישהלא בכ- ש, חובה לציית לחוק תולה את ה

, לפיה ,)1989 (ועדת קרפנית� לחבר דברי� אלה לעובדה שהוזכרה על ידי . את התהליכי�

ולא , זוג�נושא האלימות בי� בני ציבור של ה תתפיס את השינוי בושהובילארגוני נשי� ה� 

 .החקיקה או האכיפה

 שהניסיו� לעשות ,י�הסובר, )Rosenberg) 1991דוגמת  ,כי יש מלומדי�, כא� ראוי להזכיר

הפלות וזכויות , זכויות האזרחתחומי המשפט ב�רפורמות חברתיות משמעותיות באמצעות בתי

כבילת� : א מחוללי� שינוי חברתי בשל שלוש מגבלותהמשפט ל�בתי, לטענתו.  נכשל,הנשי�

זרועות קשורי� להמשפט �בתי; המשפט לחובה לכבד זכויות קונסטיטוציוניות�של בתי

, המשפט אי� את הכלי� לפיתוח מדיניות ראויה�ולבתי;  ומושפעי� מה�האחרות של הממשל

 .וליישו� ההחלטות הנדרשות לשינוי חברתי משמעותי

 

 ידי בעלה �סוגיית איסור אינוס אישה על: שינוי חברתי בעקבות פסיקהמקרה בוח� של 

 

ידי �שאומ0 על, שבו הפסיקה ניסתה להוביל לשינוי חברתי, אחת הדוגמאות לתהלי-, בישראל

 . ידי בעלה�הוא נושא אינוס אשה על, המחוקק
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 345י$ קבע סע, �1988ח"התשמ, )22' תיקו� מס( העונשי� חוקעד לתיקו�  :המצב המשפטי

 :1977 –ז "התשל, לחוק העונשי�

   

 במוות או בחבלת גו$ הנגד רצונה תו- שימוש בכוח או באיימו עלי, שלא כדי�, הבועל אישה 

עשרה � מאסר ארבע–דינו , או כשהיא מחוסרת הכרה או במצב המונע את התנגדותה, קשה

 .)ז.נ, הדגשה שלי. (שני�

 

המשפט העליו� כבר בשנת �התבררה בבית, נושא זהב" שלא כדי�"מה פרשנות המונח , השאלה

המשפט את עמדת המשפט �ש� דחה בית, ישראל�מדינת'  משה כה� נ91/80פ ”בע, 1980

 אישות ע� יחסיזכות הבעל לקיי� כי , בעילת הבעל את אשתו הינה תמיד כדי�, שלפיו, האנגלי

 :הדי� נאמרו מילי� כדורבנות�בפסק. לרצונה  א$ בניגוד,אשתו

 

 ,219'  בע,ל" הנ353/62פ "בע...  אי� אנו בישראל חייבי� לאמ0 את ההלכה האנגלית..., שמחתנול

 :הביא השופט הלוי את ההלכה באנגליה ואמר

ללא  ואי� לאמצה בישראל, �הנישואיהשקפה זו אינה הולמת את כבוד האד� ואת כבוד , לדעתי"

  אינה,חיי אישות ע� בעלה ל, בהינשאה, המסכימה,האיש. הוראה מפורשת של המחוקק

 ה איש. בכוח או באיומי מוות או באיומי חבלה גופנית חמורה נגד גופהשלשימומסכימה בזה 

מסרבת ללא  א� אישה. והיא זכאית לחירות גופה כמו בעלה, אצל בעלה' שבויית חרב'כאינה 

המעמד דיני   לפי,בידו תרופות משפטיותשהרי , סיבה מספקת לקיי� חיי אישות ע� בעלה

 ."א- אי� איש רשאי לעשות די� לעצמו בכוח הזרוע; הזוג�האישי החלי� על בני

'  ש� אמר השופט ברנזו� בעמ136) 2(' ד כ" פ354/64א "שאלת ההלכה של הייל נדונה שוב בע

139:  

 ,שלפיו, Hale, Pleas of the Crown, (1862) 629כשלעצמי נוקעת נפשי מהכלל המצוי אצל "

רצונה וא$   שמותר לו לבעלה ג� נגד,כלומר,  להיות אש� באינוס אשתו החוקיתאי� בעל יכול

 .שלדעתי נתיישנה ואי� להורות כ�, זוהי הלכה עתיקת יומי�, מוש בכוחיידי ש�על

את  כינה, 353/62פ "אשר בע, השופט הלוי,  לדעתו של חברי הנכבד, בכל הכבוד,מצטר$ אני

אינה  אישה.  כבוד האד� ואת כבוד הנישואי� שאינה הולמת את,ההשקפה הזו כהשקפה

וה� אינ� רחוקי� כל , היו זמני� .רות גופה כמו בעלהי והיא זכאית לח,ית חרב אצל בעלהיכשבו

ארצות מסויימות היתר לעצמ�  שבה� ראו בני עדות מסוימות באר0 או יוצאי, כ- מאתנו

נשי� בכל הזדמנות על אי ציות מכותיה� ב היו מפליאי� את. ידי מכות�להדביר את נשותיה� על

 וכל המרבה הרי זה ,ו לא נחשב כבעל בעמי,אשתו מי שלא היכה את. או על כל שטות אחרת

. האזרחי ומג� על האישה לבל תושפל בצורה כזאתהחוק ו  עומד החוק הפלילי,בימינו. משובח
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 וגווה אינו ,מעמדה מעמד של שוויו�. לעשות בה כרצונו שהבעל יכול, היא אינה שפחה חרופה

  ."א$ לא לבעלה , לא כל שכ� אינו מופקר,נתו� למכי�

 

 . יש להגיע לתוצאה דומה לדי� האנגלי, העברי�פי הדי� האישי�כי על, עוד נטע� 

 לחוות דעתו רקובר נחו� סורהמשפט אל פרופ� פנה בית,והסנגוריה בהסכמת הקטגוריה

 לאנוס את לבעל  אי� זכות משפטית,י� היהודיהמקורותפי �כי על, ו היתהמסקנת .בשאלה זו

, רקובר ( עונש מאסר הבעלל וגזר עהרשיע את הנאש�, המשפט אימ0 מסקנה זו� בית.אשתו

 .מטעמי� דומי�, המשפט העליו� נדחתה�הבקשה לדיו� נוס$ בבית). 295' ע, �"תש�ט"תשל

 .י�זוג יהוד�לא הייתה תחולה אלא על בני, המשפט� זו שקבע ביתלהלכהכי , נטע�

 

 :ובדברי ההסבר לה נאמר, פורסמה הצעת חוק, הדי��בעקבות פסק

 

ובכ- יש גילוי דעת , שבעבירת האינוס" שלא כדי�" המוצע אינו חוזר על המילי� 345סעי$ 

השמטה זו . כי בעבירת האינוס אי� הגנה מיוחדת לבעל העומדת לו בשל קשר הנישואי�, מכללא

� להשלי� ע� אלימות ג� בתו- התא המשפחתי ואי� אישה שאי, �מביאה לידי ביטוי את העיקרו

 .שבוייה בידי בעלה להיבעל לו בעל כורחה

 )�1988ח"התשמ, 22' הצעת חוק העונשי� מס(

 :ובנוסחו היו� קובע בנושא שלנו , החוק תוק�

 

  �הבועל אישה )  א. (345

 ;שלא בהסכמתה החופשית )1(

 

.  את אשתולאנוס י� מכירי� ש� בזכות הבעלושוב א, באנגליה ג�  נשתנתה ההלכה,בינתיי� 

 כי ,)ללא תארי-, מורשת המשפט בישראל(הטועני� ויש , ההלכהג� באוסטרליה נשתנתה 

 זה הדי� עבר �כי בעניי,  עוד מעניי� לציי�. היא זו שהשפיעה על השינויהישראלית הפסיקה

 ).Bergen ,1999(הברית �שינוי ממשי ג� בארצות

 

, )2003, דוד; 2003, צמח(, ר מינה צמח מצא"ידי ד�סקר שנער- על. שורי� משני עפחותחלפו 

 :כי
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 חייבות לספק את הצרכי� המיניי� נשי�, פי החוק�כי על,   מנשות ישראל חושבות32% •

 ).א� ה� לא מופרזי�(של הבעל 

ה� חייבות לספק את הצרכי� המיניי� של הבעל , פי החוק�כי על,  מהגברי� חושבי�44% •

 ). לא מופרזי�א� ה�(

שגבר שכופה על אשתו קיו� יחסי� נגד ,  מהנשאלי� סבורי�12%+  מהנשאלות 10%  •

 17% �ו; שזו עבירה קלה מאונס,  מהנשאלי� סבורי�11%; לא עובר עבירה כלל, רצונה

 .מהנשאלות לא ידעו להשיב על השאלה

     

ו קיו� יחסי מי� נגד שגבר שכופה על אשת,  מהגברי� סבורי�78% � מהנשי� ו62%, כלומר

�כי התהלי- החברתי או האמירה הערכית שבית, המסקנה היא. רצונה מבצע עבירת אינוס

והמחוקק ניסו ליצור או יצרו לא נקלטו אצל כול� וזו לא ) 37/80נ " ובד91/80פ "בע(המשפט 

 :ו"מנהלת האג$ למעמד האישה בויצ, ד בלה כה�"כ- סיכמה זאת עו. עמדת�

 

לא . שאנחנו לא יודעי� עליה�, זוג�שיש הרבה מאוד יחסי מי� בכפייה בי� בני, אפשר להניח

 .שאישה אינה רכוש בעלה, הצלחנו להחדיר את הנורמה

 ) 2003, דוד(

 

, היא מורכבת, א� בכלל נית� להולי- תהלי- חברתי בפסיקה ובחקיקה, התשובה לשאלה

להולי- תהלי- חברתי בחקיקה , י�לעת, שנית�, נראה, אול�. א� זה המקו� להכריע בה, וספק

כשהאטמוספירה החברתית בשלה לכ- , כלל�בדר-, א- זאת, ובפסיקה או לפחות לסייע בכ-

 �דוגמת חוקי היובש בארצות, סופו של התהלי- עלול להיות כשלו� חרו0, א� לא כ�. ותומכת

 . הברית

 

 המערכת כחלק מ� הבעיה

 

ישנ� מקרי� , בתחו� האלימות במשפחהבצד הסטטיסטיקה הקשה של ריבוי הקורבנות 

, שלגביה� איש לא טורח לכמת את מספר הנפגעי� או הנפגעי� שלא במידה, רבי� מידי, רבי�

בקרב העוסקי� בתופעה . המעוותות את המצב העובדתי, כתוצאה מתלונות שווא או מתלונות

 צרכי� משתני� פי�על, לעתי�, כי סוכנויות אכיפת החוק מנוצלות לרעה, קיימת ג� תחושה

admin
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admin
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גורמי� שוני� מייעצי� כאשר ברקע , קשה שבעתיי� התחושה. של צדדי� לסכסו- המשפחתי

, כמעט, למרות שהתופעה חמורה וקשה אי� לה. המלבות את אש הסכסו-, "עצות אחיתופל"

תלונות פינג "מכונות תלונות השוא הללו " מודל באר שבע"ב. עקבות בספרות המקצועית

, שלו ויחזקאלי; 58' ע, 1993, שלו(משת המשטרה ככלי למאבק בי� בני הזוג שבה� מש, "פונג

, כדבריו, שהיא, "אוכלוסיית מקרי השוא"מכנה אוכלוסייה זו ) 2002(יחזקאלי ). 1994

להשגת עמדת יתרו� , המנסה לעשות שימוש לצרכיה במנגנו� אכיפת החוק, "טפילה"אוכלוסיה 

  .אבקי� על רכוש וג� על רקע מניעי� רגשיי� כמו נקמהבמאבקי גירושי� ובמ, על הצד השני

 

ידי ארגוני נשי� וארגוני העבודה �ידי המשטרה וכל נסיו� להעלותו מותק$ על�הנושא מוסתר על

כ� �ועל,  אמיתית100%זאת כיוו� שאוכלוסיית הפונות אליה� היא .  בצדק�הסוציאלית ומבחינת

אני יכול להעיד באופ� . עמדות התומכות במתעללי�נקיטת כו, נראות לה טענות כאלה כשובניז�

, ביחד ע� ארגוני� מקצועיי�, בתפקידי כראש המחלקה לשיטור קהילתי, שכאשר בניתי, אישי

קיבלתי עצות טובות להשמיט נושא זה מ� , זוג�את מודל הטיפול המערכתי באלימות בי� בני

 .ועלי� בתחו�א� ברצוני להביא לשיתו$ פעולה ע� כל הגופי� הפ, המודל

 )2002, יחזקאלי(

 

הפועלי� בשטח בלח0 , כיוו� ששוטרי�, חשוב לטפל בקבוצה זוכי , מדגיש) 2002(יחזקאלי 

א� שלושת האירועי� האחרוני� בה� נתקל . נוטי� לגבש לעצמ� תבניות עבודה, האירועי�

 . ייטה השוטר לראות ג� במקרה הבא ככזה ולהיפ-, השוטר היו אירועי שווא

 

דבר המחליש את יכולתה להוות חלק , לחלק מ� הבעיה, בעל כורחה, הופכת המשטרה צב זהבמ

 .מ� הפתרו�

 

 מגבלות הכוח של סוכנויות אכיפת החוק: מקרה בוח�

 

, שהינה אולי לגיטימית א- ספק א� אפקטיבית, השבבסיסה קיימת ציפיי, התפתחה פרדיגמה

הסוהר ה� שיפתרו את הבעיה �ת בתיהמשפט ושירו�בתי, שירות המבח�, ולפיה המשטרה

 .זוג�הקשה של אלימות בי� בני
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במאי , )בפניי(נשפט , )לא פורס�(משפט השלו� בבאר שבע � בבית445/96פ "בת, המחשלש� ה

; בכ- שסטר על פניה, בגי� עבירות של תקיפת אישתו, פי הודאתו�על, 1962נאש� יליד , 1996

; וגר� לה בכ- סימ� כחול מסביב לעי� שמאל,  בהבו ג� הצלי$, כר- על צווארה חוט חשמל

 .א� יבוא לישראל מרוסיה, הנאש� ג� איי� על המתלוננת שירצח אותה ואת חברה

 שהוא עולה על א$ו, הוגש כתב אישו�. נעצר הנאש� לצור- חקירה, בעקבות תלונת המתלוננת

ו בשיחותיה ע� טענה שקנטרה אות, והמתלוננת דיברה בזכותו, חדש ללא הרשעות קודמות

והנאש� נעצר עד תו� , התקבלה בקשת התביעה, חבר אינטימי ברוסיה וביקשה את שחרורו

 . ההליכי� המשפטיי�

כמו , השירות. הוגשו ארבעה תסקירי� של שירות המבח�,  למצוא דר- טיפולית�במסגרת ניסיו

באחד .  סיכו�משלי- אחריות ונובע ממנו, התרש� שהנאש� בעל דפוסי� נוקשי�, המשפט�בית

, א- מנגד, ידי המתלוננת� על�שלפיו נפתח תיק גירושי, השלבי� ג� הוצג מסמ- בפני השירות

המשפט את �היא ביקשה ה� מהשירות וה� מבית, הג� שהמתלוננת הביעה חשש לשלומה

 .שחרורו של הנאש� ושיותר לו לשוב להתגורר עמה

א- , כי הנאש� אינו חולה נפש, שר קבעא, רהוזמנה ג� חוות דעת פסיכיאט, בנוס$ לתסקירי�

,  ובחרדה מהצפוי לו�הנאש� הגיע לדיוני� כשהוא בדיכאו. אישר את ההתרשמות הכללית

היה ג� ניסיו� אובדני . שהמעצר הראשו� בחייו הוא טראומטי ביותר עבורו, כאשר ברור היה

אלא מניפולציה על שאי� זו , ברור היה, הג� שהנאש� הביע נכונות מילולית לטיפול. במעצר

 .מנת לגרו� לשחרורו

, שהתחננה על נפשו, למרות עמדת המתלוננת, בנסיבות אלו. שירות המבח� נמנע מהמלצה

 23 �הוא נשפט ל , ולמרות המצב הנפשי וא$ הפיזי של הנאש�, בהיעדר הרשעות קודמות

 שלוש שני� שלא יעבור במש-, והיתרה על תנאי, מתוכ� שמונה לריצוי בפועל, חודשי מאסר

עונש המאסר , כי באותה עת, יצוי�(מיו� שחרורו מהכלא עבירה של תקיפה או אלימות 

 לחוק 382פי קביעת סעי$ �על, זוג טר� הוכפל�המקסימאלי בגי� עבירות אלימות נגד ב�

 ).ועמד על שלוש שנות מאסר, �1977ז"תשל, העונשי�

, שבאותה עת) (1996, דת שחרורי�פרוטוקולי� של וע(במסגרת הדיוני� בועדת השחרורי� 

שכשל בשל , הסוהר ניסיו� טיפול בנאש��ידי שירות בתי�נעשה על, )שימשתי כיושב ראש שלה

 לסייע לו �נעשה ג� ניסיו. חוסר נכונות אמיתית של הנאש� לערו- שינוי בדפוסי התנהגותו

�� לריאיו� עלוהוא א$ הוסע לש,  רחוק ממקו� מגורי אשתו–למצוא עבודה במפעל באריאל 

והג� שזה מאסרו , הג� שזו הרשעתו הראשונה, הנאש�.  כשלותכל הניסיונו. ידי השירות
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וריצה את עונשו באופ� ,  לא זכה לשחרור מוקד� ברשיו�–והוא תפקד היטב בכלא , הראשו�

 .מלא

להתקרב , בי� היתר, שאסר עליו, המתלוננת ג� קיבלה צו הגנה נגד הנאש�, לקראת שחרורו

 .האלי

, והוא תק$ באופ� קשה ביותר את המתלוננת,  שעות משחרורו של הנאש� מהכלא24 �חלפו כ

 . וניצלה בנס, היא אושפזה בטיפול נמר0 בבית החולי� לתקופה ממושכת. תו- הפרת צו ההגנה

 

המשפט המחוזי � בבית535/96פ " ת�בגי� אירוע זה הוגש נגד הנאש� כתב אישו� חמור ב

 .  הפע� לתשע שנות מאסר בפועלהנאש� נשפט. ש"בב

בשל , שוב הובא לאחרונה בפניי, לאחר שריצה כחמש שני�. להתדרדרהמשי- הנאש� , בכלא

ונדו� לשתי , המשפט�שעה שהובא לדיו� בבית, עבירה של העברת ס� מסוכ� מסוג הירואי�

 .שנות מאסר במצטבר למאסר שהוא מרצה

 

ואת מגבלות , בעיות הרבות בתחו� סבו- זההמקרה לעיל מדגי� את הקושי להתמודד ע� ה

הטיפול . הסוהר�המשפט וג� של שירות בתי�של בתי, של שירות המבח�, הכוח של המשטרה

, שהחליט לרצוח, שעבריי� אלי�,  להאמי�תותהיה זו היתממו, העונש לא מרתיע, לא ישי�

קורה לא , במאסרבהיעדר טיפול . המשפט�ידי בית�בשל צו הגנה שהוצא נגדו על, ימנע מכ-

וכול� משתחררי� (שחלילה ג� תפרו0 כשישוחרר , שהאסיר צובר מרירות ללא פורק�, אחת

והסיכו� לפגיעה קשה , מי האש� במצוקתו,  בעיניו החולניות של הנאש�,ברור). בסופו של דבר

 . במתלוננת אולי רק גבר

 

א- חייבי� הדברי� ,  מעונש כבד במקרי� הראויי�עשיש להימנ, שאי� האמור מרמז, מוב�

, המשפט�בית, שירות המבח�, המשטרה, כל מקבלי ההחלטותעיניה� של הללו להיות לנגד 

משפחתה וכל הסובבי� , המתלוננת, העובדי� הסוציאליי� בקהילה, הסוהר�שירות בתי

, הוא,  אצל העבריי��במקרי� קיצוניי� אלו של קיבעו, הרווח השולי היחיד ממאסר. אותה

לנסות לארג� את , בכ- שמאפשרי� לה לנשו� לרווחה, יקר בהרחקתו מהמתלוננתבע, לדעתי

לסייע בשיקו� , זו ג� ההזדמנות לטפל במתלוננת. חייה ולהתכונ� לשחרור של הבעל האלי�

 .  שלהאסרטיביותהבטחונה העצמי ו, תדמיתה
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 דיו�

 

בי� בני זוג מטרת המאמר היתה להציג את ההתפתחויות בהתמודדות ע� תופעת האלימות 

 .מנקודת המבט המשפטית

 

ר שא, מודעות החברתית לתופעהב עליהשנבעו מ, כי שינויי� בחקיקה, הסקירה לעיל מלמדת

תופעת האלימות בי� בני זוג הינה . אינ� מספיקי�, נעשו מתו- כוונה לסייע בפתרו� הבעיה

 .בעיה שאי� בכוחה של מערכת אכיפת החוק לבדה לפתור

 

למרות מאמ0 יוצא . אמ0 המערכתי בתחו� זה השיג הרבה פחות מ� המקווהכי ג� המ, נראה

אלא , לא רק שאי� במאמ0 זה להשיג אפקטיביות, דופ� מצד גורמי מערכת אכיפת החוק

 .שהפתרונות שיושמו יוצרי� בעיות חדשות, כיוו�. שמחירו האלטרנטיבי אינו פשוט כלל ועיקר

 

נית� למצוא לכ- ?  המערכת כולה אינו מניב תוצאותשמאמ0 משמעותי ואמיתי של, כיצד ייתכ�

  .לסוגיית האלימות בי� בני זוג � וג� ספציפיי�, ממדעי החברה �ג� הסברי� כלליי� 

 General'" (תורת המערכות הכללית"ב" משוב מפצה"הסבר כללי אפשרי הוא התופעה של 

Systems Theory'(2 .יאוריות אירגוניות התופסת מקו� של כבוד בת, בחשיבה המערכתית

בכוונה טובה גוררת מ� המערכת , התערבות". משוב מפצה"הקרוייה , קיימת תופעה, עכשוויות

 ). 68'  ע,1998, י'סנג (המקזזות את התועלת שבהתערבות, תגובות

 

עובר , עבר, זוג�כ- ג� נושא האלימות בי� בני, בדומה לתהליכי� חברתיי� רבי�כי , נראה

מהתייחסות . אנטיתזה וסינתזה, תהליכי� של תזה,  התקדמות ושל נסיגהויעבור תהליכי� של

הגענו למצב של מודעות , ה� חברתית וה� של סוכנויות אכיפת החוק, של שוויו� נפש ואדישות

. תוצאות הפעילות עד כה מחייבות הערכת מצב מחודשת, אול�. ושל ערנות מוגברת ומבורכת

המנחות את מערכת אכיפת החוק , ות בנקודות המוצאהיא מחייבת בחינה מחודשת של הטעוי

 . ושל המחיר האלטרנטיבי המשול� על ידי החברה מאיד- גיסא, מחד גיסא

                                                           
, יחזקאלי: אצל, שללמ, ראה', 60 �ה בשנותשהחלה להתפתח , תיאוריית המערכות הכללית"    על  2

 Von Bertalanffy ,1975; 2001, נוה; בדפוס
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כי במסגרת המלחמה , ישנה תחושה קשה, ההכרחי והצודק, בשולי התהלי- החברתי והמשפטי

 נורמות הנדרש שבי�, יש פגיעה באיזו� העדי�,  באלימות בי� בני זוגמחוייבת המציאות

שלא תשרת את החברה , תו- פגיעה, זאת. מוסריות ומשפטיות בסיסיות וצודקות, חברתיות

כבוד : חוק יסוד"ובערכי� המוגני� ב" הספק הסביר"במעמד , "בחזקת החפות", ואת המטרה

 ".האד� וחירותו

 

לטיפול בבעיה הקשה " פתרו� בית ספר"שנית� לספק , כי יש משו� תמימות באמונה, נראה

על מגבלות מערכת אכיפת , יותר מכל, המצב הנוכחי מלמד. זוג�והמורכבת של אלימות בי� בני

תצליח , ואי� שו� סיכוי שלבדה, היא לבדה אינה מסוגלת להתמודד ע� תופעה כזו. החוק

 .להדביר את הנגע

אלו שאינ� עבירות אלימות (שבעוד שבחלק מעבירות האלימות הכלליות , ראוי לזכור

כגו� נוכחות משטרתית , טובי� לטיפול בבעיה, לכאוריי�,  יש למשטרה כלי�,)במשפחה

 תהביקור, למרות זאת. כלי� אלו לא קיימי�, זוג�הרי שבעבירות אלימות בי� בני; ומודיעי�

בנושא הטיפול המשטרתי באלימות במשפחה קשה ביותר ביחס לביקורת בנושא הטיפול 

 .באלימות באופ� כללי

,  של אלימות במשפחהעורתית וההתעניינות הציבורית בכל אירובשל החשיפה התקש

כדי להתגונ� במשפט . לפני כול�, עומדות סוכנויות אכיפת החוק לדי�, שתוצאותיו קשות

מהפעלת שיקול , לעתי�, הנמנעי�, יש העדפה ברורה של נקיטת דפוסי פעולה קשיחי�, הציבור

 .התוא� את המקרה הרלוונטי, דעת ענייני

.  קשה בתחו� זהתלביקור, עד עתה, בעצור או בנאש� לא הביאה,  הפוגעת בחשודהגזמה

 תפגע קשה ג� –שתביא לתוצאה קשה , ולו ג� קלה, כי תוצאה של שגיאה, ברור, מנגד, אול�

 ).  עד כדי הדחה של קציני משטרה מתפקידיה�(בשוגה 

ולא בהכרח , ביקורתמתו- אותה תחושה של צור- להתגונ� מ, לעתי�, בהמש- לאמור לעיל

, זאת. יש נטייה להחמיר בטיפול ג� במקרי� הקלי� ביותר, בשל טובת הנושא או המתלוננת

מהבעיות הראייתיות ,  לו�מהעוול שעלול להיגר, תו- כמעט התעלמות מגרסת הנילו�

אפילו התעלמות  –ותו- נקיטת עמדה פטריאכלית , המשפט�שתתעוררנה בבוא העת בבית

 .  תמעמדת המתלוננ

, שתישקל האפקטיביות של ההחלטות, אי� לצפותג� , כאשר דפוס הפעולה הוא כמתואר לעיל

 של סוכנויות חאו שתישקלנה מגבלות הכו, טווח הארו-לידי הגורמי� הללו �המתקבלות על

 .המשפט�לרבות בתי, אכיפת החוק
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תו- הערכה , מחד גיסא, כל מתלוננת זכאית לתשומת לב ולטיפול ראוי ורציני בתלונתה

 בלא התנשאות וגישות פטריאכליות תו- הקפדה על ,זאת. מתאימה של הסיכו� הצפוי לה

 על המערכת לגלות,  מאיד- גיסא.זכותה להביע את דעתה לגבי חייה ולגבי עתידה ע� ב� הזוג

שהקול הדובר מגרונה אינו בהכרח , עירנות לתופעת ההתנהגות הקורבנית ולאות� מקרי�

 . קולה

 

 . פי די��ולהיות ערי� לזכויותיה� על, העצור והנאש�, לשמוע בפתיחות את החשודחובה 

ואסור בשל , שהוא מונח מקצועי, " לציבור�עניי"ל" התעניינות הציבור"אסור לבלבל בי� 

בהפעלת שיקול הדעת וביישו� , לזנוח ערכי יסוד, חשיבות הנושא בלבד או בשל ההתעניינות בו

 . המשפט הפלילי

רק משו� שמעדיפי� לא , שעל מזבח המלחמה הצודקת יוקרבו חפי� מפשע,  מכ-עמניש להי

. המשפט יחליט�שבית, בכל מקרה, ומעדיפי�, לקבל החלטה ראויה כדי להיות בצד הבטוח

 אינו שונה �המחיר האישי והחברתי שמשול� במקרה של פגיעה חלילה בחפי� מפשע 

 .וקהמשול� בכל תחו� אחר של אכיפת הח, מהמחיר

ראוי לזנוח את .  והסמכות המופעלי�חאי� להתעל� ממגבלות הכובמסגרת כלל השיקולי� 

זוג באמצעות החוק ורשויות �שלפיה נית� לפתור את בעיית האלימות בי� בני, הפרדיגמה

 .כאילו לכוח� אי� מגבלות, האכיפה בלבד או בעיקר

אפקטיביות של אכיפת החוק כמו ג� בניית ה, תהלי- החקיקה המסיבי בתחו� זהכי , נראה

הנתוני� , בס- הכול.  בפני מיצויי� או עומד�עצמאת  ו מיצ�וה, �לשיא, ככל הנראה, מגיעי�

 –ישראל �מצבה של מדינת, שיחסית למדינות אחרות, מצביעי� על כ-, כפי שצוטטו לעיל

 . אולי שיפור מה, לכאורה, יש אפילו, יתירה מכ-. סביר

 

ליצה לשלב בי� שלוש הגישות העיקריות להתמודדות ע� תופעת המ) 1989" (וועדת קרפ"

חברתית והגישה �הגישה הטיפולית, הפלילית�הגישה הליגאלית: זוג�האלימות בי� בני

הוענק ביישו� ההמלצות , יחסית, משקל מועט, בפועל, אול�.  גישת ההגנה–התכליתית 

ומירב המשקל והדגש , תיתמעט יותר משקל הוענק לגישה ההגנ. לגישה הטיפולית חברתית

יתכ� והיתה זו התקווה ; והסיבה לכ- היתה העלויות, יתכ�. הפלילית�הוענקו לגישה הלגאלית

שהעבריי� רציונאלי , בהשקעה מינימאלית ואולי מתו- נקודת מוצא, לראות תוצאות לאלתר

 . ונית� להרתיעו
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של הצור- ,  מאליההבנאלית והמתבקשת, הבלתי נמנעת, הדברי� הללו מובילי� למסקנה

 .  כבר מהגיל הר-,  מאלימותתלהפנמת ערכי� של הימנעו, בהשקעה דחופה בחינו-

אסור להתעל� מהברור מאליו וראוי , בחיפוש אחר מודלי� ראויי� לטיפול בנושא המורכב

 :ונזנחו יחסית, שנשכחו משו� מה ע� השני�,  בדברי ועדת קרפרלהיזכ

 

אי אפשר לה שתתחיל ותסתיי� , דר- להשגת היעדי� האמורי�כי ה, יש לומר מלכתחילה, אול�

בלי להביא לשינוי בסיסי , לא יתכ� שיפור של ממש בהלי- הפלילי. במסגרת ההלי- הפלילי

לש� כ- יש להשקיע בחינו- להגברת המודעות ולהבנת . בהתייחסות החברה לתופעה בכללותה

י העצמי ולשיתו$ פעולה ע� המערכות לשינוי הדימו(התופעה ה� בקרב הנשי� הנפגעות עצמ� 

החל , המופקדות על הטיפול באלימות במשפחה, וה� בקרב המערכות החברתיות) אוכפות החוק

 .בתביעה וכלה במערכת המשפט, במשטרה, מגורמי הטיפול למיניה�

)15' ע, 1989, ועדת קרפ(  

המצטט ? נשי�הא� תוספת תקציב תפחית את האלימות נגד , כ� ראה מאמרה של רות סיני

 :ר נדירה קבורקיא� מהאוניברסיטה העברית"מדבריה של ד

 

 בתכניות חינו- �מצויי� בתהליכי� בסיסיי� הרבה יותר ... אבל הפתרונות האמיתיי� לבעיה

 .ובהקניית כלי� לפתרו� סכסוכי�, בסוציאליזציה מגיל צעיר נגד אלימות, אלימות נגד

  

את בעיית האלימות בי� בני , לבדה, ל שאיפתה לפתורדומה כי על המערכת לוותר ע, לסיכו�

שמערכת אכיפת החוק , מ� הראוי. שעל כלל החברה להתמודד עימה, זוהי בעיה חברתית. זוג

תעמוד , באופ� כזה.  הבעיהניהול את הבעיה לאסטרטגיה של לפתורתעבור מדפוס של נסיו� 

אפשרת מיצוי יעיל יותר של שמסתמכת על יכולותיה ומ, מול המערכת מטרה ריאלית יותר

תוכלנה ג� מערכות חברתיות נוספות להשתלב בהתמודדות , כ-. המשאבי� העומדי� לרשותה

 .תו- מת� דגש מיוחד למערכת החינו-, ע� הבעיה
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