משפחות במעצר

כיצד מעצר ומאסר של בנים ובני-זוג
מזיקים לנשים תחת כיבוש
בשנת  2013הועד הציבורי נגד עינויים בישראל חקר נשים פלסטיניות בנפת חברון שבני משפחתם נעצרו או
עוכבו .המחקר ,בהדרכתה של ד"ר תמר לביא ,בחן הן את מידת החשיפה הישירה של הנשים לאלימות וליחס
אכזרי ,בלתי-ראוי ,ולא-אנושי ,והן את מידת ההסתגלות הנפשית שלהן לאחר המעצר .במחקר עדויות
לחשיפה ישירה ומשמעותית לאלימות של כל בני המשפחה בכל השלבים ,מהמעצר ,דרך המשפט ,וכלה
בביקורים במתקני הכליאה.
הספרות המקצועית מכירה בכך שלארועים טראומטיים עלולים להיות השלכות נפשיות חריפות וארוכות-טווח,
הן על הקרבן הישיר והן על בני משפחת הקרבן .בני משפחה חשופים ל"טראומה משנית" .אף שתופעה זו
מוכרת היטב במקרים אחרים ,אין כיום מחקר המתעד את ההסתגלות הנפשית של אמהות ונשים של עצורים
ואסירים.

חשיפה ישירה של נשים לאלימות או להשפלה ע"י כוחות הבטחון הישראלים
במהלך המעצר ,המשפט וביקורים בכלא

53%

דיווחו על
אלימות מילולית
או פיזית
במהלך המעצר

83%

11%

22%

המתינו במשך
 6שעות או יותר
למשפט

100%

דיווחו על
פגיעה מינית
במהלך המעצר

50%

דיווחו על
פגיעה מינית
במהלך ההמתנה
או המשפט

24%

חוו איומים
במהלך המעצר

68%

חוו חיפוש
בעירום באופן
בלתי-מכבד

58%

89%

לא זכו לדי זמן
לכסות מחדש
את שיערן
או גופן
לאחר החיפוש

83%

המתינו במשך
 3שעות או יותר
עד לביקור

נחשפו להטרדה
מילולית או מינית
במהלך הביקור

חוו חיפוש
בעירום באופן
בלתי-מכבד

לא זכו לדי זמן
לכסות מחדש
את שיערן
או גופן
לאחר החיפוש

השלכות המעצר וחוויות סובבות על נשים

94%
84%

83%

36%
דיווחו על תפקוד
ירוד יותר באמהות,
נשים,
ביחסים בין-אישיים
וביבולת ליהנות
מפעילויות פנאי

הציגו תסמינים
של תסמונת דחק
בתר-טראומטית*
)(PTSD

דיווחו על
הרעה בהרגלי
הנישה

דיווחו על
מצב פיזי
גרוע יותר

33%
דיווחו על
מצב נפשי
גרוע יותר

*מבוסס על מדדי DSM IV.

מחקר זה מומן ע"י ארגון קווינה טיל קווינה ) (Kvinna till Kvinnaוכלל  36נשים ,מתוכן  31אמהות של
עצורים ואסירים .מתןך  36הגברים העצורים ,רק  (22.9%) 8נשפטו לתקופות של  6חודשים או יותר ,עובדה
ממנה ניתן להסיק כי רוב המעצרים היו שגרתיים ועברו עבירות קלות.
השתתפו בהכנת המחקר ודף המידע :ד"ר תמר לביא ,גב' חכמת עלאמה ,ד"ר רחל סטרומזה ,מר עמנואל
בן-פורת ,וגב' קריסטינה ורגה.
לפרטים נוספים בנושא ,אנא פנו לאתר שלנוhttp://www.stoptorture.org.il/en/women :

