
  

  

 

21.6.2021 

 עיתונותהודעה ל

  התלוננו למשטרה על אלימות טרם הרצח  2020מהנשים הערביות שנרצחו בשנת  %60

על טיפול בתיקי  נתוניםהמשטרה והפרקליטות עדיין מסרבות למסור חרף עתירת חופש מידע: 
  רצח של נשים ערביות

  

מהנשים שנרצחו התלוננו  60% ,2020 בשנת , כאשרנשים ערביות 73בחמש השנים האחרונות נרצחו 

במשטרה על אלימות טרם הרצח. כך עולה מהנתונים שמסרה המשטרה במסגרת תגובה לעתירת 

ארגון פמיניסטי, באמצעות עו"ד עביר בּכר, נגד המשטרה  -מידע, שהגישה עמותת ּכיאןהחופש 

  ומשרד המשפטים. 

פי חוק חופש -עלבבקשה שהוגשה סירבו תחילה למסור מידע לעמותה  משרד המשפטיםהמשטרה ו

, בנוסף לסוג הנשק 2020ועד שנת  2013'לא יהודיות' שנרצחו משנת -המידע, למעט מספר הנשים ה

במסגרת התגובה לעתירה, שלחו המשיבים נתונים נוספים ומהם עולה כי בין אך שבו בוצע הרצח. 

ידי בני זוגן, בעוד שהשאר נרצחו -מתוכן נרצחו על 23%ם ערביות, נשי 73נרצחו  2015-2020השנים 

פני , הנשים התלוננו ביותר משליש מהמקרים, בפי הנתונים-עלממניעים שאינם מפורטים. 

בשנת  הרצח ממקרי 50%לכדי  העלאף התלונות רצח בוצע. מספר המשטרה על אלימות עוד לפני שה

רות העלייה במספר התלונות על אלימות, נשים אלו נרצחו , ולמ2020בשנת מהמקרים  60% -, ו2019

ידי -צח בוצעו עלממקרי הר 45% עוד עולה מהנתונים כימשטרה לא הצליחה לספק להן הגנה. וה

כלפי מעיד על הסכנה של הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית שמופנה גם שה משימוש בנשק חם, 

מספר כתבי ידי הפעלת אלימות קשה נגדן. -מהמקרים, הנשים נרצחו על 30% -עוד שבב ,נשים

פירוט , וחרף העתירה, המשיבים לא סיפקו בלבד 34 -האישום שהוגשו מתוך כלל המקרים הגיע ל

 על הכרעות דין וגזרי דין. 

המשטרה והפרקליטות עדיין מסרבות למסור מידע לגבי שאלות רבות נוספות שנותרו ללא מענה, 

ונעצרו חשודים שהיו בני משפחה, מספר המקרים שבהם נחקרו כמו מספר המקרים שבהם נחקרו 

האישומים שבהם הורשע הנאשם, והעונש שהושת על דים או מכרים, שלבי ניהול התיק, ונעצרו ידי



החלים על  פרסוםהנאשמים. כמו כן, המשטרה מסרבת למסור מידע הקשור למספר צווי איסור 

  מידת תוקפם.לו חלק מהתיקים

שמות של  58 לטבלה שלמשטרה עם  כאשר פנתה עמותת ּכיאן 2020יה בפברואר תחילתה של הסוג

. כאמור לאחר סירוב שאלות ממוקדות וכלליות 21עם  2020-2015שנרצחו בין השנים ערביות נשים 

לבית המשפט כדי לחייב את  העמותה פנתההמשטרה והפרקליטות לספק את רוב הנתונים, 

  הרשויות לספק את המידע.

העתירה הביאה לקבלת נתונים נוספים שקודם להגשתה נמנעו ּכיאן נמסר כי "למרות ש מעמותת

המשיבים העותרת לא רואה מקום לצמצם מהסעדים המבוקשים שנותרו.  מלספקם,המשיבים 

גורל החקירות כמו כן הסירוב למסור מידע על , יהות החשודיםמ מידע מהותי, לרבותסירבו לספק 

לחשוף את המידע  עליונה חשיבות ציבורית. ישנה עומד בעינוחו עדיין בעניינן של הנשים שנרצ

 על כן, העמותההמבוקש, נוסף על הצורך של הרשויות לתת דין וחשבון על פועלם בעניין רצח הנשים. 

   המידע המבוקש במלואו." את לא מוצאת סיבה לחזור בה מבקשתה לקבל 
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