
נחרותמטפסנמשפחהאלימותבעקנותאובדנותעלהדיווחיםמספרהמגפה,בצל
ירוןלי

יש־אחדאףשכמעטמבלי

מע

$TS1$ישמע$TS1$

$DN2$ישמע$DN2$שבו־לפניהתאבדהכף,על

עיים

$TS1$שבועיים$TS1$

$DN2$שבועיים$DN2$הארץ,ממרכזלתינוקאם
מפניהגנהצושקיבלהאחרייום

בגילילדיםלשלושהאםבעלה;

ואמרהער"ןלמוקדפנתההרך,

לחיות?";למהאזחייםלי"אין
להתא־שניסתהאחרת,אשה

בד,

$TS1$,להתאבד$TS1$

$DN2$,להתאבד$DN2$לאחרבטלפוןבבכיפרצה

מה־לצאתעליהאסרזוגהשבן

בית

$TS1$מהבית$TS1$

$DN2$מהבית$DN2$מטרים.מאהשללמרחקגם

שחלקםואחרים,הללוהמקרים

חלקהםטראגי,באופןהסתיים
כימגלה"הארץ"בדיקתממגמה:

מגפתבצלהאחרונים,בשבועות

עש־שלעלייהנרשמההקורונה,

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$אובד־עלבדיווחיםאחוזים

נות

$TS1$אובדנות$TS1$

$DN2$אובדנות$DN2$במשפחה.אלימותרקעעל

א׳,נעמדהכשבועייםלפני

ביתבאולםלחייה,ה-03בשנות

עצ־אתלהצילנחושההמשפט,

מה

$TS1$עצמה$TS1$

$DN2$עצמה$DN2$בבכיוחצי.שנהבןבנה,ואת

השופטתבפניגוללההיאוברעד

אלימותשלסיפורסיפורה,את

מצדמתמשכתונפשיתפיזית

מפניו.הגנהצווביקשהבעלה,

הב־נחקרלכןקודםימיםכמה

על
$TS1$הבעל$TS1$

$DN2$הבעל$DN2$,הגי־שהיאלאחרבמשטרה

שה

$TS1$הגישה$TS1$

$DN2$הגישה$DN2$נעתרההשופטתתלונה.נגדו

עלהאוסרצווהוציאהלבקשתה
"אהובה,אליה.להתקרבהבעל
אתי,שבאתתודהלהגידרציתי

א׳כתבהתמכת."",עודדת,

"הצ־הדיון:לאחרדינהלעורכת

לת

$TS1$הצלת"$TS1$

$DN2$הצלת"$DN2$אבודהממשאניהיום,אותי

התאבדהלמחרתהאלה".בימים

הוריה.בביתמהחלוןבקפיצה

כתבהלרסיסים",שבורה"אני

שייצגהמורן,שניהדיןעורכת

אכלווהחרדות"הפחדא׳.את

עמדהלאוהיאמבפנים,אותה

עליה,חושבתאניביותר.בזה
השופטתמולבגבורהעמדהאיר

הייסוריםמסכתאודותוסיפרה

לש־נחושההיתהעוברת,שהיא

מור

$TS1$לשמור$TS1$

$DN2$לשמור$DN2$ולה־מפניו,שלההתינוקעל

תחיל

$TS1$ולהתחיל$TS1$

$DN2$ולהתחיל$DN2$היאוזהו,יותר.טוביםחיים

בזהעמדהלאהיאפה,לאכבר

דיב־היאפחדה.כךכלהיאיותר.

רה

$TS1$דיברה$TS1$

$DN2$דיברה$DN2$למ־הראשעםהמשפטבבית

טה,

$TS1$,למטה$TS1$

$DN2$,למטה$DN2$כשהואיקרהמהחששההיא

היאהגנה.צושהוציאהיגלה

בה".ושיפגעבילדשיפגעפחדה

בעמודהמשך

עמוד 2



אותי׳/"הצלת
א/כתבה

שמהלמחרת

לחייהקץ
הודתהבעלה,נגדהגנהצוהוציאהלתינוקאם

אחרתאשהמהחלון.קפצהואזדינהלעורכת

אזחיים,לי"איןהסיועמוקדלאנשיאמרה

התנועה,והגבלותהמגפהבצללחיות?"למה
עלבדיווחיםאחוזיםעשרותשלעלייהחלה
במשפחהאלימותבעקבותאובדנות

ירוןלי

מעמודהמשך

שפרטיוא׳,שלסיפורה

הואלראשונה,כאןמפורסמים

מקריארבעהמתוךאחדרק
אלימותרקעעלהתאבדות

האחרונים,בשבועותבמשפחה

שעברבשבועדיווחעליהם

ועדתליו"רהרווחהמשרד

הכנסתחברתוהרווחה,העבודה

)הרשימהתומא־סלימאןעאידה

נשיםבשתימדוברהמשותפת(.

גבריםובשנימאלימותשסבלו

לפניהמקרים,אחדאלימים.

שבוגברשלהיהכשבועיים,

במשךהרווחהמשרדטיפל
מצדו.אלימותבעקבותשנים

מלא,שיקומיתהליךעברהוא
טיפוליותבקבוצותהשתתף

אחרים.לגבריםסייעואףרבות

בצלהאחרונה,בתקופהאולם,

הידר־חלההקורונה,משבר

דרות

$TS1$הידרדרות$TS1$

$DN2$הידרדרות$DN2$.הרווחהבמשרדבמצבו

המקריםשניכיל"הארץ"אמרו
בוועדהדיווחועליהםהנוספים

התמודדואשראנשיםשלהם

ולאבעברבמשפחהאלימותעם

השפיעהזומידהבאיזהברור

חייהם.אתלסייםהחלטתםעל

הללו,המקריםארבעת
טראגית,בצורהשהסתיימו

מתופעהקטןחלקרקמייצגים

נפגעיוילדיםנשיםשלגוברת

אלימים,גבריםשלוכןאלימות,
לחייהםקץלשיםשמבקשים

למ־התנועההגבלותהחלומאז

ניעת

$TS1$למניעת$TS1$

$DN2$למניעת$DN2$הקורונה.נגיףהתפשטות

ער"ןבעמותתשהפיקומנתונים
לבקשתנפשית(ראשונה)עזרה
מארסביןכיעולה"הארץ"

מצו־פניות729התקבלולמאי

קה

$TS1$מצוקה$TS1$

$DN2$מצוקה$DN2$במש־אלימותשלתוכןעל

פחה,

$TS1$,במשפחה$TS1$

$DN2$,במשפחה$DN2$בנושאפניות537לעומת

בחודשיםבמשפחהאלימות

שלעלייהמארסעדינואר

תשעאלה,פניותמתוך.35.8%

אובדניסיכוןכמצביהוגדרו

כו־להזעקתשהובילומידיים,

חות

$TS1$כוחות$TS1$

$DN2$כוחות$DN2$,עלורווחה,משטרההצלה
מלשיםהפונהאתלעצורמנת

אפסלעומתזאת,לחייו.קץ

רקעעלמיידיסיכוןשלמקרים
בחודשייםבמשפחהאלימות

בער"ןהקורונה.משברשלפני
רקעעלהמקריםכימדגישים
10%מהוויםבמשפחהאלימות

מצבישהוגדרוהמקריםמכלל

משברבעתמיידיאובדניסיכון

הקורונה.

דחו־מקריםמאותםבאחד

פים

$TS1$דחופים$TS1$

$DN2$דחופים$DN2$לאובדנותחששהיהשבהם

שללמוקדהתקשרהמיידית,

ילדיםלשלושהאםהעמותה

בחשששדיברההרךבגיל

למתנדבתסיפרההיאמשתק.

לביתה.לשובמפחדתשהיא

לחיות?"למהאזחייםלי"אין

היאהסיכוןבשלשאלה.היא

הרווחה.לטיפולהועברה

גירושיןבהליךאחרת,אשה

בעקבותמהביתכרחהמסובך,

ביח־קשהוהידרדרותאלימות

סים

$TS1$ביחסים$TS1$

$DN2$ביחסים$DN2$שע־המוקדניתבעלה.עם

נתה

$TS1$שענתה$TS1$

$DN2$שענתה$DN2$נשמעההיאכידיווחהלה

האשהתקווה.וחסרתמיואשת

מתכוונתשהיאלהסיפרה

תוכניתלהישוכברלהתאבד

הוזעקההמשטרהלכך.מפורטת
בביתלמיוןהועברהוהפונה

מיידי.באופןהחולים

התקשרהשלישיבמקרה

לחייה,ה-04בשנותאשה
השיחהבעתמיד.בבכיופרצה

אליםמביתשהגיעהסיפרה

קנאיזוגבןעםעצמהומצאה
אסרהזוגבןלדבריה,ומכה.

למרחקגםמהביתלצאתעליה
בפניהומעמידמטריםמאהשל

לבז־מצליחהלאשהיאדרישות

לא.

$TS1$.לבזלא$TS1$

$DN2$.לבזלא$DN2$להתאבדניסתההיאבעבר

שנים.לפניבטיפולוהיתה

מהשבועותנוסףבמקרה

ה-03בשנותאשההאחרונים,

הת־בעקבותבצ׳טפנתהלחייה

קף

$TS1$התקף$TS1$

$DN2$התקף$DN2$סיפרההיאבעלה.שלזעם

אבלרב,זמןכברמתחיםשהיו

בעלהאתראתהלאמעולם
התק־אחרבמקרההזה.במצב
שר

$TS1$התקשר$TS1$
$DN2$התקשר$DN2$שאביולאחרמתבגרנער

המשטרהידיעלשוחררהאלים

הנערקשה.אלימותבעקבות

מפחדהואכילמתנדביםאמר

ברע.ייגמרשזה

הורגתהבדידות

דניאלס,שיריד"רלדברי
הארציתהמקצועיתהמנהלת

הקרחון.קצהרקזהער"ן,של

משמעותיתלעלייהעדים"אנו

במ־באלימותהעוסקותבפניות

שפחה

$TS1$במשפחה$TS1$

$DN2$במשפחה$DN2$רקעעלסיכוןובשיחות

זוגיים"קשייםאומרת.היאזה",

הוחרפומתמשכיםומשפחתיים

בעקבותקיצוןלמצביגםוהגיעו
מביאהרגשיהלחץסירהסגר.

אלימים".תקשורתלדפוסי

כימוסיפהדניאלסד"ר

גו־ריבויהשגרה,"היעדר

רמי

$TS1$גורמי$TS1$

$DN2$גורמי$DN2$רגשיותוחזיתותדחק

תנימגדצילום:תומא־סלימאןח"כאומרתמפחד",שמתותבינינונשיםישמתות,הנרצחותרק"לאאביב.בתלשעברבשבוענשים,כלפיבאלימותהרשויותנויפולאופןעלבמחאההפגנה

להס־למצביםגורמיםשונות"

לים

$TS1$להסלים$TS1$

$DN2$להסלים$DN2$.מהת־"הניתוקבמהירות

פקידים

$TS1$מהתפקידים$TS1$

$DN2$מהתפקידים$DN2$המעצביםהחברתיים

והערךהשייכותתחושתאתגם

מגורמיהמרחקעםיחדהעצמי,

כגוןומעצימיםמחזקיםתנזיכה

מק־ואנשימשפחהבניחברים,

המקצועיתהמנהלת
זוגייםקשייםער"ן:של

החריפוומשפחתיים

בסגרלקיצוניותוהגיעו

כאבלתחושתתורמיםצוע

ולבדידותלשאתושקשהנפשי

לדבריה,אומרת.היאעזה",
בסיכוןאוכלוסיותקיימות
להיותשישלאובדנותמוגבר

אוכ־במיוחד".אליהם"ערניים

לוסיות

$TS1$אוכלוסיות$TS1$

$DN2$אוכלוסיות$DN2$היתרביןכוללותאלה

מינית,תקיפהונפגעותנפגעי
נוערבניוהתעללות,אלימות

וגדושים.בודדיםואבות

האח־מהחודשייםהנתונים

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$המ־לידעבניגודעומדים

צטבר

$TS1$המצטבר$TS1$

$DN2$המצטבר$DN2$בארץממשבריםבנושא

דניאלס.ד"ראומרתובעולם,

דווקאאובדנותלרובלדבריה,
רקועולהחירוםבמצבייורדת

והחזרההמשברסיוםלאחר

ביןנובעשזה"ייתכןלשגרה.
והס־הבידודמהשלכותהשאר

גר",

$TS1$,"והסגר$TS1$

$DN2$,"והסגר$DN2$לדבריה,מסבירה.היא
לאמצוקהעםבשילוב"בדידות,

המתע־המצבהורגת.מטופלת,

תע

$TS1$המתעתע$TS1$

$DN2$המתעתע$DN2$חירוםביןבונמצאיםשאנו

ודאותחוסרמוסיףלשגרה

שאינםשליטהחוסרשלוממד

הנפשית".רווחתנועםמטיבים

מאלימותשנפגעותנשים

לפגועשנוטהאוכלוסייההן
האכלו־משאריותרבעצמה

סייה,

$TS1$,האכלוסייה$TS1$

$DN2$,האכלוסייה$DN2$נמצאותהןאלהובימים

כך,יותר.עודגדולבסיכון

בלז,לוייוסיפרופ׳לדברי
בראשהעומדקליניפסיכולוג

והכאבהאובדנותלחקרהמרכז

רופין,האקדמיבמרכזהנפשי
"בשבילבעמותתהנהלהוחבר

החוותנשיםלדבריו,החיים".

"נמצאותבמשפחהאלימות

היוצרמתמשךמצוקהבמצב

ולאהיותנסבל.בלתינפשיכאב

עללדווחאלולנשיםקשהפעם
הןלעזרה,ולקרואהמצוקה
לוקוראיםשאנובמצבנותרות

במצבהימצאות׳התמלכדות׳

ממנו".להיחלץדרךשאיןקשה

בימיבלז,לויפרופ׳לדברי

לק־הופכתזותופעההקורונה
שה

$TS1$לקשה$TS1$
$DN2$לקשה$DN2$,הקורונה"משברשכןיותר
היוצ־גורנזיםשילובאתומביא

רים

$TS1$היוצרים$TS1$

$DN2$היוצרים$DN2$זאת,חריף".אובדניסיכון
ברמת"עלייהבשלאומר,הוא

אבטלהרמתוהדיכאון,החרדה

ודאות".חוסרובעיקרגבוהה

מתר־בהם"בתיםכימוסיףהוא

חשת

$TS1$מתרחשת$TS1$

$DN2$מתרחשת$DN2$צפוייםבמשפחהאלימות

הס־בעתיותראלימיםלהיות

גר,

$TS1$,הסגר$TS1$

$DN2$,הסגר$DN2$המתחהחרדה,רמתבשל

המשפחהחברישלהרבוהזמן

גםהעולם.משארבבידודיחד

שמ־לזהותהסביבהשלהיכולת

תרחשים

$TS1$שמתרחשים$TS1$

$DN2$שמתרחשים$DN2$בביתאלימותמעשי

החברתיהריחוקבשלפוחתת

למשפחה.משפחהביןוהבידוד

הופךהביתהסגרבימילמעשה,

הקורבן".עבורמלכודתלמעין

בגללקליני:פסיכולוג

לזהותיותרקשההריחוק
אלימות,שמתרחשת
למלכודתהופןוהבית

מנכ"ליתשוורץ,תמרעו"ס

עצמאותנשיתרוחעמותת

אלימות,נפגעותלנשיםכלכלית
מש־היטבהתופעהאתמכירה

לושה

$TS1$משלושה$TS1$

$DN2$משלושה$DN2$למעןפעילותשלעשורים
נפגעותלדבריה,מוכות.נשים

בסי־"לבדשהןחשותאלימות

פור

$TS1$בסיפור$TS1$

$DN2$בסיפור$DN2$,וללאעורהשוםללאהזה

"הרבהכיאומרתשוורץמוצא".

נועדהאובדנותניסיוןפעמים

מהביתלצאתאולעזרהלזעוק

חו־לביתבטוחיותרלמקום

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$זהולפעמיםלמקלטאו

השניהצדאתלזעזעשנועדצעד

הס־לבתשומתאתלעורראו

ביבה

$TS1$הסביבה$TS1$

$DN2$הסביבה$DN2$רקעעלהעגום".למצבה
שוורץאומרתהתנועההגבלות
הכיהמקוםזהעבורן"הביתכי

כלואותהןשלהןבחוויהמסוכן,

בסיטואציהקירותארבעהבין

עלולהשבשבילןאפשריתבלתי
חיהאשהאותהגורלות.לחרוץ

רגעבכלמבחינתהקיומי,בפחד

מהאלימותלמותיכולההיא

ההתאבדותבשבילהאזהקשה,

הנורא".לסבלסוףתשים

בנשיםבוגדתהמדינה

מבקרפרסםשעברבשבוע
אתאנגלמןמתניהוהמדינה

שעסקהשנתי,המבקרדו"ח

האובדנות.בתופעתהיתרבין
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ער"ןלמוקדפניות

שלזעםהתקףבעקבותלמוקדפנתהאשה

כברמתחיםביניהםשישסיפרההיאבעלה.

ראנוהלאאבלשמוננלםרב,זמן

הזהבהצבאזונז

משוםמהביתברחהגירושיםבהליכיאשה

היאעמהבשיחהבאלימות.בהנוהגשבעלה

להונאבדj13113nnשהיאסיפרה
לכךמפורטתתוכניתלהושיש

שאביולאחרלמוקדהתקשרמתבגרנער

הביתה.וחזרממעצרשוחררהאלים

שהואלמתנדביםאמרהוא

ייגנורברעשזההפחד

בןעםעצמהשמצאהלמוקדניתסיפרהאשה
לצאתעליהאסרהואמכה.זוג
מטרים.מאהשללמרחקגם)!הבית,

להתאבדניסתהבעבר

V//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////J

n”"7yלער"ןבפניות35.8%של

מארס־אפרילינואר־פברואר

ביוםפניותביוםפניות

בממוצעפניותבממוצעפניות

rJ rJ rJ
*J *J *J

המצומצמותהממשלהפעולות

רקכיעלהמהדו"חלמניעתה.
מפ־המקומיותמהרשויות28%

עילות

$TS1$מפעילות$TS1$

$DN2$מפעילות$DN2$הלאומיתהתוכניתאת

אשרהתאבדויותלמניעת

אלה.מקריםלצמצםאמורה

הפעלתלהיעדרהדו"ח,פיעל

בעודישירה:תוצאההתוכנית

שהפעילוהרשויותשבתחומי
2017-בשניםחלההתוכניתאת

במספר13%שלירידה2012

שבהןברשויותההתאבדויות,
מספרןהופעלהלאהתוכנית

בכ-%7.עלה

תחילתלאחרשנים"כשש

למ־הלאומיתהתוכניתהפעלת

ניעת

$TS1$למניעת$TS1$

$DN2$למניעת$DN2$,יושמוטרםהתאבדויות

ופריסתהבהמרכזייםמרכיבים

קובעלמדי",מוגבלתהארצית

לכך"האחריותאנגלמן.המבקר
הבריאות,משרדעלהןמוטלת
ולתכלללהובילהיהשאמור

התאבדוהמגפהמפרוץ

שסבלונשיםשתי
במשפחהמאלימות

אלימיםגבריםושני

עלוהןהלאומית,התוכניתאת
הרווחהמשרדהחינון־,משרד

השניםביןהקליטה".ומשרד

משרדהעבירל-20149102

110הבריאותלמשרדהאוצר

ליישוםשיועדושקליםמיליון

אובדנות,למניעתהתוכנית

כימגלההמבקרשדו"חאלא

51הסכוםממחציתפחות

בפועלהופנושקליםמיליון
לתוכנית.

תומא־סלימאן,עאידהח"כ
והרווחההעבודהועדתיו"ר

מתחההכנסת,שלהזמנית

רק"לאהמדינה.עלביקורת
ביני־נשיםישמתות,הנרצחות

נו

$TS1$בינינו$TS1$

$DN2$בינינו$DN2$אומרת.היאמפחד",שמתות

לחיותהרצוןאתמאבדות"הן

עםלהתנזודדמסוגלותלאהןכי

עלינובביתן.והאיומיםהטרור
הדרכיםאתלמצואכחברה

נשיםשלהצרכיםאתלהבין

עליהן.ולהגןאלימותשחוות
בנשיםבוגדותהמדינהמערכות

אתלהציללהןמאפשרותולא

עצמך.

"טובבלז,לויפרופ׳לדברי

תקצהאםישראלמדינתתעשה
לחיזוקמשמעותייםמשאבים
כיאומרהואהטיפול".מערך

שמשתכנעאובדניבסיכון"אדם

בהחלטיכוללטיפול,לפנות

לתפקוד.ולחזורלהתאושש
משא־אין"כאשרלדבריו,אולם

בים

$TS1$משאבים$TS1$

$DN2$משאבים$DN2$מספקמענהואיןטיפוליים

ובמסגרותהחוליםבקופות

הב־הנפשיהכאבהטיפוליות

לתי

$TS1$הבלתי$TS1$

$DN2$הבלתי$DN2$למקרילהפוךעלולנסבל
התאבדות".
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