
אלימות בין בני זוג 
ואלימות במשפחה

 עבירות אלימות במשפחה, עבירות בין בני זוג ו/או בני 
 משפחה הינן רבות ובכללם גם: פגיעה בפרטיות, איומים, 

 התעללות, גרימת נזק )בזדון(, הפרת הוראה חוקית, 
הטרדה ועוד. 

 אלימות במשפחה זהו אחד הנושאים המוכרים ביותר 
למערכת החוק והמשפט. בהתאם לדין הפלילי, עבירות 

מסוג זה זוכות לתשומת לב גבוהה במיוחד, משתי סיבות. 
הראשונה, לרוב מדובר בהשתלשלות שהולכת ומחמירה, כזו 

 שמתחילה במקרה חד פעמי של אלימות קלה ויכולה 
במקרים מסוימים להסתיים בפגיעה חמורה ואף ברצח. 

שנית, לא אחת מה שמתחיל במקרה של אלימות בין בני זוג 
ולא מטופל, עם הזמן מתפשט גם לאלימות כלפי הילדים. 

מתוך מטרה לעצור את מעגל האלימות, הוחמרה הענישה 
בתחום פלילי זה, ולעיתים אלימות בין בני משפחה נתפסת 

כתקיפה בנסיבות מחמירות, עבירה פלילית חמורה ביותר 
אשר יכולה להוביל להגשת כתב אישום חמור ולפתיחה של 

תיק פלילי. 

על פי חוק העונשין, תשל"ז – 1977, תקיפה מוגדרת באופן 
הבא: "המכה אדם, נוגע בו, דוחף אותו או מפעיל על גופו כוח 

 בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או 
 בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה. 

הפעלת כוח כוללת הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל 
דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי 

לגרום נזק או אי נוחות". עבירת תקיפה הינה עבירה פלילית 
ומוגדרת ב-3 רמות שונות, בסדר חומרה עולה: תקיפה ללא 

חבלה, תקיפה הגורמת חבלה משמעית, ותקיפה בנסיבות 
מחמירות, ובהתאם אליהן נקבעת גם רמת הענישה.

לאור המקרים הרבים של עבירות אלימות במשפחה אשר 
מסתיימות ברצח, פעמים המשטרה תבצע מעצר עד תום 

ההליכים של הגבר האלים בכדי להגן על בת זוגתו. ניתן לבצע 
שחרור ממעצר וזאת במידה ותוכל ההגנה להוכיח כי אין 

סכנה לבת הזוג, כי ניתן לבטל את הסכנה באמצעים מגבילים 
אחרים אשר יבטיחו את שלומה. 

מסיבות אלו, חשוב מאד להיוועץ בעורך דין פלילי מוקדם 
ככל האפשר, בין אם כמתלונן או כמי שחשוד בעבירה של 

תקיפה. פנייה לגורם מקצועי תאפשר לעצור את מעגל 
 האלימות באמצעות הרחקה של הגורם הפוגע, באמצעות 

צו הגנה ובמקרים מסוימים אף מעצר עד תום ההליכים.
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