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 ישנם סוגים רבים של אלימות והתעללות נגד נשים. עם האלימות הגברים


רוצים לשלוט בנשים ולקחת את החופש שלהן.


גבר הינו אלים כלפייך כאשר:          

  אדם הינו אלים כלפייך כאשר הוא אינו מכבד אותך ואת רצונותייך, כאשר אינו

מקשיב כשאת אומרת ”לא!".

 אלימות היא תמיד אלימות, גם כאשר עושה זאת אביך, אמך, בעלך, דודך, קרוב

משפחתך, חברך או עמית או בוס בעבודתך!


 אלימות הינה פשע: אף אחד לא צריך לנהוג באלימות נגד נשים!

אם מישהו נוהג כך, בקשי עזרה!

 מכה אותך או את ילדייך (גם אם זו רק סטירה!) או אומר
שבכוונותיו להכות אתכם "

 הוא מעליב אותך או צועק עליך, כאשר הינכם לבדכם או
בחברת אנשים אחרים #

 הוא לא מקשיב לך ולא אכפת לו איך את מרגישה, הוא
מפחיד אותך $

 הוא לא נותן לך לראות את המשפחה או החברים או אומר
שהוא רוצה לקחת ממך את ילדייך %

 הוא לא נותן לך לצאת מהבית, לא נותן לך לעבוד או
ללמוד, לא נותן לך ללכת לבית הספר &

 הוא מתקשר אליך ושולח לך הודעות בשביל לדעת איפה
את '

 הוא בודק את הטלפון הנייד שלך ורוצה את כל הסיסמאות
שלך (

 הוא אומר לך איך להתלבש, לדוגמא גורם לך ללבוש בגדים
מסורתיים או אומר לך מה את לא יכולה ללבוש )

 גורם לך לקיים יחסי מין כשאת לא מעוניית בזאת, מכריח
אותך להביא ילד או לעשות הפלה *

אומר לך עם מי עלייך להתחתן +

מכה אותך או מעליב אותך אם את אוהבת אישה ,

שולט בכספי המשפחה, לא נותן כסף לך או לילדים -
 מחביא את המסמכים הרישמיים שלך (תעודת זהות, דרכון,

אישור שהייה...) או המסמכים הרישמיים של ילדייך .
 אומר שאם לא תעשי מה שהוא רוצה, הוא לא יתן לך

לחדש את אישור השהייה שלך /

מה היא אלימות של גברים נגד נשים?      

x
x

x
x
x







אם זה מקרה חירום ואם את מפחדת על חייך

או בריאותך, התקשרי מיד למספר החינמי 112 או 113. 


התקשרי למספר החינמי 1522.

 התקשרי, כתבי אימייל או שלחי הודעה (בעזרת אס אמ אס, מסנג'ר, וואטסאפ) למרכז נגד
 אלימות הקרוב לעירך. במרכזים אלו ישנן נשים שעוזרות לנשים אחרות. המרכז נגד אלימות לא

 אומר לאף אחד את זהותך או מה קורה, לא מבקש כסף ולא גורם לך לעשות שום דבר שלא

תירצי בו. מצאי את המרכז הקרוב ביותר אלייך כאן:
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 אם את חושבת שמישהו אלים כלפי חברה או שכנה שלך, התקשרי למרכז נגד אלימות או

למספר החינמי 1522.

 כשאת יוצאת מביתך ביקשי עזרה, לדוגמא בבית המרקחת או למורים בבית הספר, או התקשרי

למספר 1522 או לכי למשטרה.

 מה עושה המשטרה במקרים כאלו?

 אם את מתקשרת למספר החינמי 112 או 113, המשטרה באה מיד. את יכולה להגיש תלונה או
 שלא, אבל אם המשטרה חושבים שקרה משהו חמור הם יכולים לידע את הגורמים הנחוצים גם


בלי תלונה שלך.

 אם את הולכת למשטרה, את יכולה להגיש תלונה, גם אם האלימות קרתה לפני שלושה
 חודשים. שימי לב! אחרי התלונה, האלימות בדרך-כלל ממשיכה, לפעמים יותר חמורה מלפני:

 התקשרי למרכז נגד אלימות או למספר 1522 בשביל לדעת מה לעשות! המרכז יעזור לך ולילדייך

למצוא מקום בטוח לשהות בו.


אם את מגישה תלונה על אלימות, אף אחד לא יקח ממך את ילדייך!


אם את מגישה תלונה על אלימות, יש לך זכות לקבל עורך דין חינם.

 אם את מגישה תלונה על אלימות ויש לך אישור שהייה מסיבות משפחתיות, את יכולה
 להשאר באיטליה עם אישור מיוחד מבלי לגור עם משפחתך! האישור המיוחד


הזה יכול להפוך לאישור שהייה מטעמי עבודה.

 אם יש לך עבודה קבועה, יש לך את הזכות לבקש מתשלום מלא של 

שלושה חודשים.

מה את יכולה לעשות כאשר ישנה אלימות?  

1522

112

https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/


 יש תנועת אנשים כאשר מישהו מכריח אישה לקחת בשבילו כספים: זהו פשע

מאוד חמור.

 יש ניצול מיני כאשר מישהו מכריח אישה לקיים יחסי מין עם גברים אחרים

תמורת כסף: זהו פשע מאוד חמור.

 אם מישהו מבצע פשעים אלו איתך או עם נשים אחרות, התקשרי למספר

החינמי 800290290. מספר זה עובד בכל הימים ובכל שעות היממה.

 אם את מגישה תלונה על פשעים אלה ואין לך מסמכים, את יכולה להשאר
 באיטליה עם אישור שהייה מיוחד. אישור מיוחד זה יכול להפוך לאישור מסיבות


עבודה.

 אלימות הינה פשע:
 אף אחד לא צריך לנהוג באלימות נגד נשים!

 אם מישהו נוהג כך, בקשי עזרה!

מה הם תנועת אנשים וניצול מיני?  
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