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02.01.202216:47ארתור שני, עומר בללי

שליחת גברים אלימים לטיפול? החוק שייצור יותר
נזק מתועלת

במקום שבתי המשפט והמשטרה ישתמשו בכלים שהמחוקק העניק להם, החוק החדש יאפשר
להם "אליבי" נוח להעברת תפוח האדמה הלוהט לידי הרווחה. ומה יקרה כשמישהו יתנגד

לקבלת טיפול?

מליאת הכנסת אישרה לפני כשבועיים את הצעת החוק המחייבת הפניית גברים אלימים לטיפול.
החוק, שאושר כהוראת שעה לחמש שנים וייכנס לתוקף בעוד חצי שנה, מחייב שופטים להפנות

לטיפול התנהגותי ונפשי גברים שהוצאו נגדם צווי הרחקה בשל אלימות במשפחה. לכאורה, מדובר
בחוק שמטרתו להוציא גברים אלימים ממעגל האלימות ולחזק נשים הסובלות ממנה. אלא שלמעשה,

יש לצפות כי יישום החוק יגרום ליותר נזק מתועלת.

הבעיה הגדולה עם צווי הרחקה כיום, היא שמערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק אינן אוהבות את
הצווים הללו, כיוון שהם מייצרים להן הרבה עבודה. ישנם מקרים רבים בהם ההרחקה מוצדקת, אולם
פעמים רבות המערכת אינה יודעת להבחין מתי צו הרחקה הוא מוצדק או לא, וכך נוצרת קהות חושים

שלה כלפי הצווים הללו. 

לדיונים בנושא צווי הרחקה משובצים לרוב שופטים תורנים אשר תיקים אלה מכבידים את העבודה
שלהם ומתווספים אל התיקים השוטפים. לרוב, אין חתירה אמיתית להבנת הבעיה והשופטים ממהרים

לסיים את ההליך מהר ככל האפשר באמצעות הסכמות וללא פתרון אמיתי ונכון.

בעיה נוספת, היא המשטרה עצמה. לדוגמה, לנאשם ברציחתה של ליטל יעל מלניק היה צו הרחקה
נגדה, והמשטרה גילתה על כך - רק כשהוא עצמו סיפר. לפי הנוהל, לאחר שניתן צו הרחקה במעמד

צד אחד, על המשטרה למסור את הצו לצד השני. אם כך, איך המשטרה לא ידעה שיש לנאשם
אדוארד קצ'ורה צו כזה?

הסיבה לכך היא שהמשטרה לא יודעת מה קורה ברווחה, ובתי המשפט לא יודעים מה קורה במשטרה
וברווחה. לא מעט אנשים, בעיקר משכבות חלשות, שאינם יכולים להרשות לעצמם ייצוג פרטי שיעשה

עבורם את התיאום והפיקוח, נופלים קורבן לתחלואי המערכת.

אלטרנטיבה קלה

לדבריה של אחת מיוזמות החוק, ח"כ אעידה תומא-סלימאן, "הניסיון של הרשויות והגורמים
הטיפוליים מעיד שטיפול רגשי לגברים אלימים מוכיח את עצמו לעיתים קרובות כיעיל במניעת המשך
האלימות, ומהווה אלטרנטיבה ראויה וקלה ליישום בהרבה מהרחקת הצד הנפגע מהקהילה כדי להגן

עליו מפני המשך האלימות".
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ואכן מדובר באלטרנטיבה קלה. במקום שבתי המשפט והמשטרה ישפרו את שיתוף הפעולה ביניהם
וישתמשו באופן מיטבי בכלים שהמחוקק העניק להם, החוק החדש יאפשר להם "אליבי" נוח להעברת

תפוח האדמה הלוהט לידי שירותי הרווחה. כך, במקרים שבהם גברים אלימים שהוצא נגדם צו
הרחקה ימשיכו להתעלל בנשותיהם, הם יוכלו להסיר כל אחריות.

בעיה נוספת בחוק היא שהטיפול שיינתן לגבר אלים שהוצא נגדו צו הרחקה יהפוך נגיש לנחלת הכלל.
לפי החוק, סיטואציה כזו מחייבת את ידיעת הציבור, אך שומטת את הקרקע מתחת לאחד התנאים

הבסיסיים ביותר לטיפול מועיל: הביטחון בין המטפל למטופל, הדיסקרטיות והחיסיון.

כלל יסוד בענייני טיפול במקרי אלימות ועניינים פליליים בכלל, אומר שלא ניתן לטפל באדם שלא
מעוניין בטיפול. תהליך טיפולי מחייב לגעת בתהליכים ובהתנהגויות שהביאו את הפוגע לפגוע, ואם

הפוגע לא נכון לעשות שינוי - השינוי אינו יכול לקרות.

כמו כן, החוק החדש חותר תחת כלל יסוד בהליך הפלילי לפיו רק לאחר בירור הטענות לאלימות
ולאחר הרשעה של נאשם, ניתן לנקוט בהליכים טיפוליים במסגרת שירות מבחן. כעת, ייווצר מצב שבו

חרב מונחת על צווארו של חשוד עוד לפני ההליך הפלילי - במסגרת של הליך בזק אזרחי - שנטל
ההוכחה בו נמוך משמעותית מהנטל בהליך הפלילי.

לסיכום, החוק שאושר לטיפול באלימות במשפחה ובגברים אינו מבחין בין צו הרחקה מוצדק או שנוי
במחלוקת, פוגע אנושות באוטונומיה של הפרט ומספק בידי המשטרה ובתי המשפט אופציה נוחה
לניקיון כפיים. רק דרך הגברת הפיקוח והלחץ הציבורי על גופי האכיפה לנצל את הכלים העומדים

ברשותם, ניתן יהיה למגר את תופעת האלימות במשפחה.

הכותבים הם עורך דין המומחה לדיני משפחה וירושה, ועורך דין המומחה למשפט פלילי

 


