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   תמצית מחקר

  רקע
זיהוי וטיפול בנשים , ארצית ייחודית לאיתור תכניתהממשלה  ידי-על אושרה ותוקצבה 1999בשנת 

   .נפגעות אלימות במשפחה באמצעות מערכת הבריאות

  

ובתחנות טיפת  ,בקהילה ,החולים-בתיב :מופעלת במגזרי הבריאות השונים התכנית ,2000החל משנת 

נשים של איתור השיעור  להגדיל אתהיא , בהן היא מופעלת החולים-בתיבשל התכנית מטרתה . חלב

פגישה עם עובדת סוציאלית  ידי-עלולתת להן טיפול ראשוני , החולים-ביתצוות  ידי-עלנפגעות אלימות 

והפניה שחרור מכינה עם האשה תכנית גם במסגרת טיפול זה העובדת הסוציאלית  .שהוכשרה לנושא

כשבועיים לאחר שחרורה של , כן-כמו. בהתאם לרצון האישה, לטיפול המשך במסגרות שירות בקהילה

החולים העובדת הסוציאלית יוצרת עמה קשר כדי לברר האם היא מיישמת את התכנית -האישה מבית

  .והאם היא זקוקה לעזרה כדי ליישמה

  

תופסות הן  כיצד , נשיםמדגם ה ישירה לימשרד הבריאות ביקש ממכון ברוקדייל לבדוק באמצעות פני

  .בפרט ,המעקבשיחת ואת תרומת  ,בכלל ,החולים-ביתאת ההתערבות הטיפולית ב

  

  שיטת המחקר
כלליים  חולים-בתישאותרו וטופלו ב, זוגן- המחקר כללה נשים שנפגעו מאלימות בן תאוכלוסיי

  . והסכימו להשתתף במחקר, החולים-ביתב ןבלו שירותי עבודה סוציאלית במהלך שהותיק, בישראל

  

. התכניתהתקיימה בהם  החולים-בתי 13-בנשים  401-ב עובדות סוציאליות טיפלובתקופת המחקר 

ידי העובדות הסוציאליות שפנו לנשים -נעשה גיוס הנשים למחקר אך ורק על, משיקולים אתיים

מתוכן . נשים שנשאלו והסכימו להשתתף במחקר 208אוכלוסיית המחקר כללה . וביקשו את הסכמתן

- 2004ראיונות נערכו טלפונית במהלך החודשים יוני ה. 73% ושיעור ההיענות היה, נשים 151רואיינו 

שהשתתפו לבין מאפייני הנשים ) נשים 151(נערכה השוואה בין מאפייני הנשים שרואיינו . 2005דצמבר 

ה בהשווא. כדי לאמוד את השלכות חוסר הכיסוי המלא של אוכלוסיית היעד, בתכנית אך לא רואיינו

  . ובמאפייני הפגיעה במשתני הרקעבהקים שתי הקבוצות לא נמצאו הבדלים מו בין

  

מאחר שייתכן כי הן שונות , יכולת ההכללה של הממצאים לכלל המשתתפות בתכנית מוגבלת, עם זאת

, חשיבות המחקר היא בכך שהוא מציג, למרות מגבלה זו. מהמרואיינות במאפיינים שלא נמדדו

. החולים-טיפול שקיבלו כשפנו לביתאת נקודת המבט של נפגעות האלימות עצמן לגבי ה, לראשונה

החולים לשפר את הטיפול -תפיסותיהן מספקות תובנות ייחודיות שיסייעו למשרד הבריאות ולבתי

  . שקולה נשמע לראשונה, בקבוצה זו
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  ממצאים עיקריים
בעלות השכלה  68%, 39-18הן בגילים שבין  68%: המאפיינים העיקריים של הנשים שרואיינו הם

 52%-ו, )עולות 27%(דיות יהו) 48%(כמחציתן  .לא עובדות או עקרות בית 68%, חותתיכונית ופ

חמישים ואחד אחוזים  .אמהות לילדיםרבעים מהן -כשלושהו ,הנשים נשואותשלישים מ-כשני .ערביות

   .כאון גבוההידיווחו על רמת ד 80%-ו ,רגו את בריאותן כבינונית עד גרועהיד

  

 60%- ב ).77%( קלה פגיעה דורגה כחומרתהיא ו, היא פיזיתשדווחה גיעה סוג הפ) 92%(ברוב המקרים 

   .כאשר ניתן היה לסמן יותר מסוג פגיעה אחת, נפשיתדווח כי סוג הפגיעה היא 

  

וכי  ,החולים-ביתהסתירו את הבעיה עד שפנו להן מהנשים דיווחו כי  32%-מן הנתונים עולה כי כ

  . השירותים המטפלים שיעור נמוך של הנשים נמצאות בקשר עם

  

רואות בתשאול על  )69%(רוב הנשים  .טיפול הרפואי לו זכומהבאופן כללי עולה כי הנשים מרוצות 

מכך שהצוות ) 54%(ד ווהיו מרוצות במידה רבה או רבה מא ,אלימות חלק מתפקידו של הצוות הרפואי

 החולים- ביתך לחייב את צוות כשהנשים נשאלו אם יש צור. הרפואי שאל אותן בנוגע לאלימות כלפיהן

התשובות היו , לדווח למשטרה על מקרה האלימות מבלי לשאול את הנפגעת) ס"אחות ועו, רופא(

  . מהנשים טענו שיש לחייב את הצוות הרפואי לדווח 47%כאשר , חצויות

  

. טיפול של העובדת הסוציאליתמה שיעורים גבוהים של הנשים דיווחו על שביעות רצון גבוהה

הרגישו נוח לדבר עם העובדת הסוציאלית על ": דורבה מא"או " מידה רבה"רואיינות דיווחו כי בהמ

, )94%(באמת דאגה להן , )94%(העובדת הסוציאלית נתנה להן יחס טוב , )84%(אירוע האלימות 

 הנפגעתאת שיתפה , )78%(ענתה על כל השאלות שלהן , )90%(הקדישה להן מספיק זמן באופן אישי 

והתעניינה לגבי , )91%(וידאה שהבינו את האפשרויות שהוצגו להמשך טיפול בבעיה , )79%(לטות בהח

עם העובדת כי השיחה  ודיווח) 39%(שיעור נמוך יחסית של הנשים ). 82%(מצבם של הילדים 

מהמרואיינות דיווחו שקיבלו  62%, הכל-בסך. שניתן לשנות את המצב אצלן תקוות העוררהסוציאלית 

  ". דורבה מא"או " מידה רבה"בדת הסוציאלית את הסיוע שרצו במהעו

  

של תכנית להמשך , בשיתוף האישה ,גם הכנה כלולה, במסגרת הטיפול של העובדת הסוציאלית בנפגעת

וכן שיחת מעקב עם  ,רותים בקהילהיובעיקר הפניה לש ,החולים-ביתקבלת טיפול לאחר השחרור מ

 כמחצית. מצבה ולברר אם יישמה את תכנית המשך הטיפול האישה לאחר שחרורה כדי לבדוק מה

והרגישו שהן , )63%(רצו לבצעה , ראו את תכנית הטיפול שהוכנה עמן כמתאימה להן) 54%(מהנשים 

מהנשים דיווחו כי  חמישים וחמישה אחוזים ".דורבה מא"או " מידה רבה"ב )60%(מסוגלות לבצעה 

אני (לתחושות החיוביות  נוסףמן הנתונים עולה כי ב". דומאאו רבה " מידה רבה"יישמו את התכנית ב

 שיחה זו, ת המעקבשעלו אצל האישה בעקבות שיח) למישהו אכפת ממני, הרגשה טובה, לא לבד

מהמרואיינות ציינו כי  50%; הנשים כמשמעותית להמשך ביצועה של תכנית הטיפול ידי-עלנתפסת 

  .  תכניתשיחת המעקב סייעה להן להמשיך ולבצע את ה
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מן הנתונים עולה כי ברוב הנושאים יותר ממחצית מהנשים מדווחות כי תכנית הטיפול תרמה להן 

, בהתאם לכך. בהשוואה לעבר, רבות וכי הן מרגישות יותר מסוגלות להתמודד עם בעיית האלימות

, )73%(ה מוטיבציה לטפל בבעי: שיעור גבוה יחסית מדווחות על שיפור לעומת העבר בשלושה נושאים

  ).60%(ומסוגלות לספר לאנשי מקצוע על בעיית האלימות , )60%(מסוגלות לפנות לעזרה לקבלת עזרה 

  

  וונים לשיפור התכניתיסיכום וכ
ניתן לסכם ולומר כי מנקודת המבט של הנשים שרואיינו במחקר זה ניכר שלתכנית האיתור והטיפול 

כן עולה כי -כמו. רומות משמעותיות לרווחת הנשיםהחולים יש ת-בנשים נפגעות אלימות הפונות לבתי

החולים מהווה מרכיב חשוב המסייע -שיחת מעקב עם העובדת הסוציאלית לאחר השחרור מבית

  . למחצית מהנשים להמשיך את יישום תכנית הטיפול שעיקרה שמירת הקשר עם השירותים בקהילה

  

שניתן להמשיך ולשפר על מנת לענות ממצאי המחקר הצביעו גם על היבטים של התכנית , עם זאת

בין שליש למחצית מהנשים , שכן. בצורה טובה יותר על הצרכים השונים של הנשים נפגעות האלימות

יש מקום לבחון באיזו , כן-כמו. לא דיווחו על שביעות רצון גבוהה ממספר היבטים של הטיפול שקיבלו

זאת משום שמן , נשים מרקע תרבותי שונההחולים עונה על הצרכים של -מידה הטיפול הניתן בבית

הממצאים עולה כי הנשים היהודיות עשו יותר שימוש מהערביות במידע שניתן להן ואף דיווחו על 

, אם כי הערביות היו מרוצות יותר מהיבטים אחרים של הטיפול, תרומה רבה יותר של הטיפול שקיבלו

בעקבות כך ייתכן כי יעלה הצורך בליבון  .כגון מתחושות הנוחות שבשיחה עם העובדת הסוציאלית

ובהכנת תכניות טיפול שונות המותאמות לנפגעות אלימות מקבוצות , הנושא עם העובדות הסוציאליות

שכן , חשוב לבחון את התאמת התכנית לצרכים של נשים במצבים שונים, בנוסף. האוכלוסייה השונות

טות יותר לבצע את תכנית הטיפול מנשים נמצא כי נשים הנמצאות במעגל האלימות מעל שנה נו

בעיקר את , החולים-חשוב לבחון את מודל הטיפול בבית, לבסוף. שמצויות באלימות פחות משנה

והאופן שבו תכנית , )עזרה סיעודית, עזרה כלכלית(ההיבט הנוגע למתן עזרה אינסטרומנטלית לנפגעת 

   .המשך הטיפול מותאמת למצבה של האישה
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  דברי תודה

אלימות שהסכימו להשתתף השסייעו באיתור נפגעות  החולים-בתיברצוננו להודות לרכזות האלימות ב

  . ולנשים שהסכימו להתראיין ולספר את סיפורן במחקר
  

  . רבה הביאו את הראיונות לסיומםשבמסירות ובהתמדה כן תודה למראיינות -כמו

  

  .תודה לברוך רוזן על הערותיו המשמעותיות על הדוח

  

  .דה גם לבלהה אלון על העריכה הלשונית וללסלי קליינמן  על ההבאה לדפוסתו

  

  



 

  תוכן עניינים

  1. 1  מבוא
  1  אלימות כלפי נשים ומערכת הבריאות 1.1
  4  חולים-תכנית משרד הבריאות לטיפול בנשים נפגעות אלימות בבתי 1.2
  4מטרות המחקר וחשיבותו 1.3
    
  5 שיטת המחקר. 2

  5דגם ואוכלוסיית המחקרהמ 2.1
  7כלי המחקר ואיסוף הנתונים 2.2
  8אופן ניתוח הנתונים 2.3
    
  8  ממצאים. 3

  8מאפייני הנשים שרואיינו במחקר 3.1
  10 מאפייני האלימות 3.2
  11 החולים וקשר עם שירותי הרווחה-פעילות הנפגעת עד לפנייה לבית 3.3
  12פייני תופעת האלימותתפיסות הנשים בנוגע למא 3.4
  12ידי הצוות הרפואי-הטיפול באישה על 3.5
  13  )רופא ואחות(תפיסת האישה את תפקיד הצוות הרפואי  3.6
  14האלימות למשטרהעל דיווח  3.7
  14  החולים-הערכת האישה את הטיפול של העובדת הסוציאלית בבית 3.8
  17הערכת תכנית הטיפול 3.9

  19ת שיחת המעקבהערכ 3.10
  20ידי האישה-תרומות נתפסות של התכנית על 3.11

    
  23  סיכום ודיון. 4

  24 4 החולים למתן מענה-ערכות ביתימאפייני הנשים שטופלו וה 4.1
  25  ידי הצוות הרפואי-הטיפול באישה על 4.2
  25  דיווח וחובת דיווח על פגיעת אלימות למשטרה 4.3
  26  ל של העובדת הסוציאליתהערכת הטיפו 4.4
  27   הערכת תכנית הטיפול ושיחת המעקב עם העובדת הסוציאלית 4.5
  28  תרומות נתפסות של התכנית 4.6
  28  סיכום 4.7
    

  29   ביבליוגרפיה
    

  31   משתתפות התכנית שלא רואיינובין המרואיינות במחקר ל ה ביןהשווא: נספח א
    

  34        משתני-רבתוצאות ניתוח : 'נספח ב

  



 

  

 רשימת לוחות

  9דמוגרפיים של הנשים-מאפיינים סוציו: 1לוח 

  11  מאפייני הפגיעה : 2לוח 

  אחוז הנשים העונות (האלימות תפיסות הנשים בנוגע למאפייני תופעת : 3לוח 

   ")דומא מסכימה "           

12  

  13  ) אחות, רופא(התייחסות הצוות הרפואי : 4לוח 

  14   חולים -בבית וציאלייםסבדים הדיווח האישה על הטיפול של העו: 5לוח 

  16  וציאליתסבדת ההערכת הטיפול של העו :6לוח 

  18  הערכת תכנית הטיפול  :7לוח 

  20  הערכת שיחת המעקב :8לוח 

  21  תרומות נתפסות של התכנית : 9לוח 

  22  השפעת התכנית על מסוגלות נתפסת: 10לוח 

  
  
  

  רשימת לוחות בנספחים

    נספח א

  32  נפל למרואיינותה ה ביןהשווא: 1- לוח א

    

    נספח ב

    משתנים הקשורים בהסתרת בעיית האלימות עד למפגש עם עובדת סוציאלית : 1- לוח ב

  34             החולים                                                                -בבית               

  34   ידי האישה-משתנים הקשורים ברצון לבצע את תכנית הטיפול על: 2- לוח ב

  35   ידי האישה-משתנים הקשורים בביצוע תכנית הטיפול על: 3- לוח ב

  35   משתנים הקשורים בתחושה כי הטיפול תרם לאישה במידה רבה: 4- לוח ב

  36    משתנים הקשורים בתחושת מסוגלות גבוהה: 5- לוח ב

  



 

  מבוא. 1

 1.1  ומערכת הבריאות אלימות כלפי נשים
בשנים האחרונות גוברת ההכרה כי אלימות נגד נשים מהווה גורם סיכון משמעותי לבריאותן של 

 Leiman, 1998; Bradly et(ש פציעות ומחלות נפ, נכות, גורם משמעותי המסביר בעיות בריאותו ;נשים
al., 2002; Tjaden & Thoennes, 2000(  

  

, ארגונים שונים במדינות רבות להעלאת הבעיה על סדר היום הציבורי ם שלגוברת פעילות ,במקביל

   .)Doyal, 1996( ולהכרה בה כאחת מבעיות בריאות הציבור

  

הוגדרה אלימות נגד נשים  )2003 ,איציק מצוטט אצל, 1993( במסמך של ארגון האומות המאוחדות

מיני או נפשי , נזק או סבל פיזי ,או סביר שתגרום ,מגדר הגורמת-תיכל פעולה של אלימות תלוי"כ

אלימות במשפחה הינה ". פעולות בכפייה ומניעה של החירות ,מעשה, אלימות כוללת איומים. לנשים

טרור ושימוש בטכניקות שונות , הפחדה, יהיכפ, הזוג המתבטא בתקיפה-דפוס התנהגות מתמשך של בן

. הזוג-התנהגות זו מכוונת להשיג צייתנות וכניעה של בת. יומי-סיס יוםאשר מתרחש על ב, של שליטה

מאופיינת (אלימות נפשית , אלימות מינית, אלימות פיזית: בספרות מונים מספר סוגים של אלימות

תפקודה כאם , יכולותיה ,גינוי וביקורת כלפי התנהגות האישה ,הפחדה ואיומים, באלימות מילולית

אלימות ; )יציאה לעבודה או ללימודים ,מניעת קשרים חברתיים(בידוד חברתי ; )ובריאותה הנפשית

חקירות מעקבים טלפונים (והטרדה מאיימת ; )שליטה בכספים ומניעה של צרכים בסיסיים(כלכלית 

  ). 2003, איציק) (והצקות

  

 מחקר שנעשה על אלימות במערכת יחסים זוגית מצא כי קיים דפוס קבוע של התנהגות מעגלית

המעגל מאופיין בהתעוררות של מתח המחריף עד לנקודת  ).Walker 1979" (מעגל האלימות"המכונה 

בתקופת ירח הדבש ". ירח דבש" - אלים שלאחריו מתחילה תקופת רגיעה אירוע התפוצצות בו מתרחש 

שה יהא. קונה מתנות ומבטיח שלא יפגע בה שנית, מסביר, מרגיע, מתנצל, הזוג עסוק בפיצוי-בן

מאשימה את עצמה או משתמשת ברציונליזציה , רוע והשלכותיויממעיטה ממשמעות הא, אמינה לומ

מתחיל שוב שלב המתח ולאחריו האלימות וחוזר , כאשר שלב זה מסתיים. להסביר את התנהגותו

שה מאמינה שעם הזמן התקופות היותר טובות תתארכנה והתקופות הרעות והתוקפניות יהא. חלילה

שה לפגיעות קשות יותר יועם הזמן מתרחשת הסלמה הגורמת לא, שה המצב הפוךלמע. תעלמנה

  ). 2003, איציק(

  

, בהן ליקויים בראייה ושמיעה ,מחקרים רבים עמדו על ההשפעות הקשות של האלימות על נשים

השפעה קשה יש לאלימות . ומחלות מין ,הפרעות שינה ,בעיות במערכת העיכול, כאבים כרוניים

הנזק הנפשי בא . והיא גורמת גם לבעיות נפשיות האופייניות לנפגעי טראומה ,נשים הרות במיוחד על

: וכן בבעיות נוספות ,Post traumatic stress disorder-ו Acute stress disorderלביטוי בהפרעות מסוג 

 ,Bell et al., 1994; Raitt(בעיות התנהגות והפרעות אישיות  ,התמכרויות ,מוי עצמי נמוךיד ,כאוןיד
(1999.  
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. תפקיד משמעותי באיתור נשים נפגעות אלימותיש למטפלים המקצועיים השונים במערכת הבריאות 

נשים  רמאפשרת איתו, בהיותה מערכת אוניברסלית פתוחה בפני כל הנשים בארץ ,מערכת הבריאות

ת הבעיה הינה חשיפ .צרות בעיית האלימותובשלבים שונים של היוו, במסגרות השונות של המערכת

ישנה חשיבות רבה  ,לפיכך. הצעד הראשון בטיפול שכן בידוד והסתרה הם חלק ממאפייני הבעיה

 פעולה המעודדת פתיחות ומאפשרת המשך הידברות וסיוע ,שהייה ישירה של אנשי מקצוע לאילפנ

  .)Ramsey et al., 2002; Thompson et al., 2000; Waalen et al., 2000; Cole, 2000 ;2003, איציק(

  

- גרוס וברמלי( 1998-בשנערך במכון ברוקדייל חקר מממצאי , בישראל בנוגע לאלימות במשפחה

פיזית או רבן לאלימות ופעם ק-אי יוהבישראל בוגרות הנשים ה בקרב 11%מלמדים כי ) 2000, גרינברג

גבוהים יותר של  יםשיעור. רבן לאלימות בשנה האחרונהוהיו ק 4%-וכ, זוגן-בןמצד לאיום באלימות 

פרט למשתנים . בקרב בעלות השכלה נמוכה ובקרב נשים גרושות נמצאוהזוג -בןאלימות מצד דיווח על 

ללא הבדלים , קיימת בקרב נשים מקבוצות אוכלוסייה מגוונותהזוג -בןמצד נראה כי אלימות , האל

הברית דיווחו -בארצות מן הנשים 32%, בהשוואה .מוצא וכדומהלפי  ,הכנסהלפי , לפי מקום מגורים

  .דיווחו על אלימות בשנה האחרונה 4%-ו, פעם-איהזוג -בןשסבלו מאלימות מצד 

  

. נבחן היקף האלימות כנגד נשים בהגדרתו הרחבה ,2002-באוניברסיטת חיפה  ידי-עלבמחקר שנערך 

ונה בשנה האחרהזוג -בןמהנשים נחשפו לאלימות מסוג כלשהו מצד  12.2%, פי ממצאי המחקר על

אחד לפחות של אלימות מתונה או אירוע  ווחו עלימהנשים ד 5.8%-כ .ובכלל זה אלימות כלפי רכוש

אחוז המדווחות על אלימות מצד הגבר בשנים שקדמו לשנה  .חמורה מצד הגבר בשנה האחרונה

. ווחו על עימותים שלוו בצעקות מצד הגבריד) 56%(ד ועורים גבוהים מאיש .11.2%האחרונה היה 

מהנשים נחשפו לאיום מסוג  9.6%-ו, מהנשים 21% ידי-עלמותים שכללו קללות ועלבונות דווחו עי

בסקר זה נבחנו גם גילויי  ).מהנשים אוימו בתקיפה אלימה 6.1%כאשר (כלשהו בשנה האחרונה 

ווחו על לפחות גילוי אחד של שליטה במידה בינונית או רבה יכשליש מהנשים ד .שליטה מצד הגבר

, לבושל ים להן מהביכתמ, עם גברים אחרים נמנע מהן לשוחח, ןדווח על צעדיההן צריכות ל ,למשל(

  .)2002, ואחרים איזיקוביץ() קשרים חברתיים ים מהן לקייםנעוומ ,מידע כספי ים מהןנעומ

  

שוחחו על ) 22%( נפגעות אלימות נשיםשל שיעורים נמוכים ש הראו של מכון ברוקדיילהמחקר  ממצאי

וברוב המקרים השיחה , )פסיכולוג או ,סוציאלי עובד ,כגון אחות(אחר  רופא או עם גורם רפואיכך עם 

בירור באינם רואים  ,כנראה ,הגורמים הרפואייםעל פי מחקר זה , כלומר .ביוזמת האישה התקיימה

וכך נמנעת עזרה מנשים שאינן נוטות לשתף אחרים בבעיה , חלק מתפקידםהחשיפה לאלימות 

הופנו  32%-למשטרה וידו -עלהופנו  16%רק  ,שיחה עם גורם רפואיגם כאשר התקיימה . מיוזמתן

נוסף במחקר . )2000, גרינברג- גרוס וברמלי( מטפלים בנושא אלימות במשפחההלשירותי תמיכה 

ווחו כי רופא שאל אותם בשנה יהחולים ד- מהמבוטחים בקופות 3%נמצא כי רק  2003-שנערך ב

את הצורך בשיפור חיזק  מחקר זה). 2005, גרינברג ומצליח-גרוס ברמלי(בבית  האחרונה על אלימות

  .בתחום זה

  

 נפגעותצורכי נשים  לעכי מערכת הבריאות בישראל אינה מגיבה במידה מספקת  הדגישוממצאים אלו 

ן שנשים אלו משתמשות באופן קבוע בשירותי הבריאות ומכיו. בכל הנוגע להפניה ולתמיכה, אלימות
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טיפול המחלקה לבשיתוף  ,אישההמועצה הלאומית לבריאות הבעקבות ממצאי המחקרים פעלה 

בעקבות . להכנת הצעה לנוהל המסדיר את הנושא במשרד הבריאותותקיפה מינית אלימות במשפחה ב

לגבי  נחיותחוזר מחייב לכל מוסדות הרפואה ובו ה 2003ל משרד הבריאות בנובמבר "הוציא מנכ, כך

 23/03חוזר המנהל הכללי מספר (איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במסגרת שירותי הבריאות 

כחלק  ,שהיכל א עםלברר נחה רופאים ואנשי צוות אחרים החוזר מ ).2003בנובמבר  19מתאריך 

אופן הטיפול החוזר כולל גם הנחיות לגבי . נפגעה מאלימות במשפחההאם  ,מהתשאול הרפואי השגרתי

ל והטמעתו "הפצת חוזר המנכ. כנפגעת אלימותזוהתה שה יוההפניה לשירותי הרווחה במקרה שהא

   .באמצעות מערכת הבריאותבהן הטיפול של נשים ומהלך חיוני ביותר לשיפור הזיהוי  הוויםמ

  

  2000לפני שנת  חולים-בתיהטיפול בנשים נפגעות אלימות ב

בהדרגה . המודעות לאלימות כלפי נשים במשפחה החלה בארץ בשנות השמונים של המאה שעברה

 תכניתלפעול במערכת הבריאות החלה . יפולייםבפריסה של מקלטים ומרכזים טארגוני נשים החלו 

הוכשרו אחיות לתשאול  ,תכניתבמסגרת ה .1986הדסה הר הצופים בשנת  החולים-ביתראשונית ב

- ביתב מתן טיפול ראשוניביה משמעותית באיתור הנפגעות ויתוצאות המהלך הראו על על .נשים

  . החולים

  

המחלקה  והוביל 1999ובשנת  ,של הנפגעות אחרים לקדם את האיתור חולים-בתיהחלו  ,בהדרגה

טיפול של מדדי איכות  תעיקבתהליך ל במשרד הבריאות לעבודה סוציאלית והאגף לאבטחת איכות

  .הכלליים החולים-בתית בנשים נפגעות אלימות בחדרי המיון של והסוציאלי ותהעובד

  

ווח על ימנגנון ד חולים-בתיכל פועל ב, )20/90מספר (משרד הבריאות  ל"על פי חוזר מנכ ,1990משנת 

ל ע) לא שמי ולא פרטני(ווח מספרי יבאמצעותו מועבר למשרד הבריאות ד, נפגעי אלימות במשפחה

-עלנשים שטופלו  הןבדיווח המספרי כלולות  .בכל חודש החולים-ביתי אלימות שהגיעו לאירוענפגעי 

היו במצבים ש, וציאליסבד ופגש עם עינשים שלא הסכימו לה והן ;וציאלייםסבדים ההעו ידי

  . ועוד ,מוקדם או שוחררו, וציאליסבד פשרו שיחה עם עונפשיים שלא ִא /רפואיים

  

- בתי 18-של נשים נפגעות אלימות בפיילוט לאיתור יזום משרד הבריאות  ערך 1999בחודש דצמבר 

ים סוציאליים עובד. חשיפה לאלימות לעלתשאול ישיר שאלון  האיתור נעשה באמצעות. כלליים חולים

נשים ) 17.8%( 209 ,)מטופלות ובנות משפחה( וליםח-תשהגיעו לבי נשים 1,174 באופן אקראיאיינו ִר 

הפיילוט הראה שתופעת האלימות נפוצה בקרב מטופלות במערכת  .כנפגעות אלימותזוהו מתוכן 

  .כן עלה מהפיילוט שהבעיה אינה מאותרת ושאיתור יזום הוא אפקטיבי-כמו. הבריאות

  

 3



 

  חולים-בתימשרד הבריאות לטיפול בנשים נפגעות אלימות בתכנית  1.2
, ייחודית ארצית לאיתור תכניתהממשלה  ידי-עלאושרה ותוקצבה  1999בשנת , בעקבות מהלכים אלה

מופעלת  התכנית ,2000החל משנת  .מערכת הבריאותבזיהוי וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה 

הוקם מטה  תכניתבמסגרת ה. ובתחנות טיפת חלב ,בקהילה החולים-בתיב ,במגזרי הבריאות השונים

התבצעו הכשרות לעובדים  ,במשרד הבריאות להובלת הנושא בקרב גורמי הבריאות השונים

  .לנושא תייעודי וציאליתסבדת וחלק מהמסגרות תוגברו ברבע משרה של עו ,אחיותלסוציאליים ו

  

נשים נפגעות של איתור הלהגדיל את שיעור  היא, א מופעלתבהן הי החולים-בתיבמטרתה של התכנית 

 ידי-על החולים-ביתלשפר את איכות הטיפול בנפגעות במסגרת ו ;החולים-ביתצוות  ידי-עלאלימות 

 יםהעובד ,החולים-ביתבאישה בטיפול הבמסגרת  .הדרכת הצוותים והקניית כלים ומיומנויות

לעודד  ,מסוכנותרמת להעריך  ,ישה על מצבהלשוחח עם הא יםאמור, יםהמטפל יםהסוציאלי

 ובמידת האפשר לבנות עם האישה ,רותים המטפליםישהליידע את האישה על  ,מוטיבציה לשינוי

  .שירות בקהילההמסגרות טיפול המשך בלשחרור  תכנית

  

, חולים-בתיבשלושה  מעקב אחר נשים נפגעות אלימותלפיילוט  תכניתכה נער 2001במהלך שנת 

 והתקשר החולים-ביתב הסוציאליותת והעובד .החולים-ביתהשחרור שנבנתה ב תכניתביצוע לבדיקת 

במטרה לבדוק , כשבוע לאחר השחרור איתן שיחת מעקב טלפונית או פגישה ולנשים שאותרו וקיימ

בדות פנו העו ,זו תכנית במסגרת. ולזהות קשיים המעכבים יישום זה השחרור תכניתאת יישום 

   .נשים 180-ל וציאליותסה

  

תרמה  השחרורה לנשים לאחר יכי פני תהיהי כזו את הפיילוטיהעובדות הסוציאליות שר התרשמות

אולם התרשמות זו לא נבדקה באמצעות , ואום השירותים להם הזדקקיהן ברמה הרגשית ובסיוע בתל

   .מסודר מחקר

  

בנשים נפגעות טיפול הף מחקרים על רצים חסר ,כבמדינות אחרות ,מסקירת הספרות עולה כי בישראל

, )Ramsy et al., 2002(תוצאות התערבות בנשים נפגעות אלימות על תהליך והעל הערכת , אלימות

  . מנקודת מבטה של האישההבוחנים שאלות אלה מחקרים  ובמיוחד חסרים

  

רכי הנשים ולייעול והמותאמות לצהתערבות  תכניותבניית חשובים במיוחד לצורך מסוג זה מחקרים 

את ההתנסויות של , באמצעות מחקר ,בחוןלבמשרד הבריאות  הוחלט, על כן .הפרקטיקה הקיימת

על  מידעכדי לספק לגורמים המטפלים  ,במסגרת הטיפול לו זכו החולים-בתינשים נפגעות אלימות ב

 .תהליך יישום התכנית והשפעותיה על האישה
  

 1.3  וחשיבותו מטרות המחקר
כיצד הן תופסות את , ה ישירה לנשיםיברוקדייל לבדוק באמצעות פנימשרד הבריאות ביקש ממכון 

למחקר הוגדרו  .בפרט ,המעקב תכניתואת תרומת  ,בכלל ,החולים-ביתההתערבות הטיפולית ב

  :המטרות הבאות
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 .של האישה המנקודת מבט החולים-ביתלבחון את תהליך ההתערבות ב .א
.ב  .על האישה לפי תפיסתהטלפוני והמעקב ה החולים-ביתבלבחון את השפעות ההתערבות  

מעכבים ההמקדמים וולזהות את הגורמים  ,שהיהא ידי-עלהשחרור  תכניתיישום מידת לבחון את  

 .יישוםאת ה
.ג

  

טיפול ה ,איתורהספק מידע שיאפשר להכניס שיפורים בתכנית מחשיבות המחקר היא בכך שהוא 

, בנוסף. רכי הנשיםוטובה ביותר על צעל מנת שתענה בצורה ה, הנשים נפגעות האלימותמעקב אחר הו

יראה כי לאיתור ולטיפול בנשים יש תרומה  המידע הייחודי שייאסף על השפעת התכנית על הנשיםאם 

, בכך. בחשיבות איתור נשים אלה יםרופאים ואנשי צוות רפואי אחר בשכנועסייע עשוי להוא , חשובה

דפוסי הטיפול של רופאים ואנשי צוות תרום למאמץ להטמיע את תהליך האיתור בעשוי להמידע 

בנובמבר  19מתאריך  23/03מספר (ל "מנכהבחוזר בהתאם להוראות משרד הבריאות , יםרפואי אחר

זוהי . את התערבות העובדת הסוציאלית מנקודת המבט של האישה ,לראשונה ,בודקהמחקר  ).2003

פיע על אופן הטיפול בה בעתיד עבור הנפגעת להשמיע את קולה ולהשבחודית ומעצימה יהזדמנות י

  .באמצעות ממצאי המחקר

  

  ת המחקרשיט. 2

  המדגם ואוכלוסיית המחקר  2.1
בלו יק, כלליים בישראל חולים- בתינשים נפגעות אלימות שאותרו וטופלו ב המחקר כללה תאוכלוסיי

בדים עוה ידי-עלול פמולא לגביהן טופס טי ,החולים-ביתב ןשירותי עבודה סוציאלית במהלך שהות

  .הסכימו להשתתף במחקרהן ו, )אינטייק( וציאלייםסה

  

  : כללו הקריטריונים להשתתפות במחקר

  זוג -בן ידי-עלנשים נפגעות אלימות ) 1(

  18+גיל ) 2(

) 3(  ערבית או רוסית, דוברות עברית

  שחרור תכניתלהן נקבעה שנשים ) 4(

 )5(  .הסוציאלית שטיפלה בהן העובדתה של ינשים שהסכימו להשתתף במחקר בעקבות פני

  

הסכמה של מנהלת השירות  בהםניתנה  ואשר ,בהם פועלת התכנית חולים-בתי 13-המחקר נערך ב

 בלימחקר קבשהשתתף  חולים-ביתכל . מחקר םלקיים במסגרת החולים-ביתהסוציאלי והנהלת 

, מהמרכז וליםח-בתישישה  היו שהשתתפו החולים-בתיבין . החולים-ביתשל  עדת הלסינקיוואישור מ

  .אחד מהדרום חולים-ביתשישה מהצפון ו

  

יוני (כל אישה שאותרה במהלך תקופת המחקר  .של דגימת זמן הבשיט נעשתהמחקר לדגימת הנשים 

 ,פסי אינטייקוט ומילא ןבה ושטיפל יםהסוציאלי יםהעובדו ,החולים-בתיבאחד מ) 2005דצמבר -2004
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קשו יהעובדות הסוציאליות שפנו לנשים וב ידי-עלמשיקולים אתיים גיוס הנשים למחקר נעשה 

האישה הביעה את הסכמתה להשתתף במחקר נשלחו כל הטפסים עם פרטים שבמידה . הסכמתן

לפי שיקול דעת העובדת  ,אם. המחקר לשם יצירת קשר טלפוני איתהלעורכי  פגעתמזהים של הנ

רבה יסנשאלה והאישה או ש ,על השתתפות במחקר אישהלא היה מתאים לשאול את ה ,הסוציאלית

   .ללא פרטים מזהיםלמשרד הבריאות הועברו פסי האינטייק וט ,להתראיין במחקר

  

התקבלו במחלקה לטיפול באלימות במשפחה , ליםהחו- בתיבו התקיים המחקר בשזמן הבפרק 

 .הנפגעותללא פרטים מזהים של , תכניתשב החולים-בתינשים נפגעות אלימות מ 1,238ווחים לגבי יד

 .פסי אינטייקולגביהן טלאו ישהעובדות הסוציאליות מנשים  401בפועל השתתפו בתכנית רק , עם זאת
יותר נשים נפגעות  החולים-ביתת המחקר פנו למספרים אלו מלמדים כי בתקופ, במילים אחרות

   .פסי אינטייקוט ןאלימות מאשר אלו שנכללו בתכנית ומולאו לגביה

  

, נשים 151רואיינו מתוכן . נשים שנשאלו והסכימו להשתתף במחקר 208אוכלוסיית המחקר כללה 

סיבות שונות מעם הנשים האחרות צוות המחקר לא הצליח ליצור קשר  .73% ושיעור ההיענות היה

הראיונות נערכו במהלך החודשים יוני ). היה שגוי או לא זמיןהנייד טלפון ה/הטלפוןמספר  ,למשל(

  .2005דצמבר -2004
  

 ידי-על נשים לא נשאלו 96-ו, רבו להשתתף במחקריסהמשתתפות בתכנית  400נשים מתוך  96נציין כי 

   .אם הן מעוניינות להשתתף במחקר וציאליתסבדת ההעו

  

, )250(שהשתתפו בתכנית אך לא רואיינו מאפייני הנשים הושוו ל ,)נשים 151(אפייני הנשים שרואיינו מ

שתי הקבוצות לא  ה שלבהשווא .כדי לאמוד את השלכות חוסר הכיסוי המלא של אוכלוסיית היעד

  .)א ראה נספח( ובמאפייני הפגיעה משתני רקעמגוון רחב של בנמצאו הבדלים מובהקים 

  

אוכלוסיית הרכב שיכולות להסביר את לתהליך העבודה הנוגעות התייחס למספר נקודות חשוב ל

  . המחקר

תה בקשר עם מטה משרד יריכזה את המחקר במקום עבודתה והי החולים-ביתרכזת האלימות ב

הערב , הצהריים- בשעות אחר חולים-ביתלבמהלך המחקר התברר כי בנשים המגיעות . הבריאות

לא היו שלא תמיד היו מודעים לחשיבות המחקר ו, ים כונניםוציאליסבדים עו מטפלים ,והלילה

  .קשו הסכמתן להשתתף במחקרילא פנו לנשים ובלכן ו, מעורבים בתהליך

1 .

נשים משתתפות מספר נמוך של לבדיקת הסיבה ל חולים- ביתשיחות עם רכזות אלימות בנערכו . 2

במצב פיזי  חולים-ביתת אלימות המגיעות לבשיחות אלה עלה קושי לפנות לנשים נפגעו. במחקר

כהטרדה של  אלהה בנושא המחקר נתפסה במקרים יפני. בבקשה להשתתף במחקר ונפשי קשה

   .האישה
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היותן נפגעות עובדת לראשונה נחשפת מגיעות נשים ש, חולים-ביתבמסגרת תהליך ההתערבות ב

-ביתעקב מגבלות הטיפול ב(לרשותן  העובדים ציינו כי בזמן השיחה הקצר שעומד. אלימות זוגית

  .נוחות וחוסר מקצועיות בגיוס נשים אלה למחקר-חשו אי) החולים

3 .

משרד הבריאות בשיתוף עם רכזי  ידי-עלווח חדש שנבנה ילצורך המחקר הוכנס לשימוש טופס ד

ניתן לשער . החולים-בתיאך לא נערך תהליך הטמעה כללי בקרב כלל העובדים ב, האלימות בשטח

לא  ,או עובדים שלא היו שותפים בתהליך, בכוננותשה בזמן שהיו ילטפל באעובדים שנקראו  כי

או אפילו התנגדו לו לאור מצבה הפגיע  ,השתמשו בטופס החדש ולא תמיד זכרו את נושא המחקר

  . פחות לגייס את הנשים בהם טיפלונטו ולכן  ,של האישה

4 .

  

ההכללה של הממצאים לכלל המשתתפות בתכנית  יכולת ,אור המגבלות שצוינו לעילל, בסיכום

חשיבות , למרות מגבלה זו. מאחר שייתכן כי הן שונות מהמרואיינות במאפיינים שלא נמדדו, מוגבלת

את נקודת המבט של נפגעות האלימות עצמן לגבי הטיפול , לראשונה, המחקר היא בכך שהוא מציג

- בנות ייחודיות שיסייעו למשרד הבריאות ולבתיתפיסותיהן מספקות תו. החולים-שקיבלו כשפנו לבית

  . החולים לשפר את הטיפול בקבוצה זו שקולה נשמע לראשונה

  

  איסוף הנתוניםכלי המחקר ו 2.2
התכנית  מנהלותעבודה משותפת עם מתוך תהליך הספרות המקצועית ונבנה מתוך שאלון המחקר 

. המשתתפים במחקר החולים-תיברכזות האלימות ביות וציאלסבדות עובמשרד הבריאות ועם 

וכן לגייס  ,בשאלון יםלונטיים הכלתה למקד את הנושאים המרכזיים הרלוויהמטרה בתהליך זה הי

   .מתחילתו המחקרבתהליך  מלאים שותפיםכאת העובדים הסוציאליים 

  

אחת  ידי- עלנפגעות אלימות שרואיינו נשים טסט עם חמש -הנוסח הסופי של השאלון נקבע לאחר פרה

הערכת , יחס הצוות הרפואי, החולים-ביתהשאלון התייחס למידע על תהליך האיתור ב. תוחוקרה

הערכת , החולים-ביתהערכת תכנית הטיפול שנקבעה ב, העובדת הסוציאלית ידי-עלהטיפול שניתן 

תרומתה , השפעת התכנית על רווחתן של הנשים, שיחת המעקב הטלפונית עם העובדת הסוציאלית

ונתוני  ,על תופעת האלימות במשפחה אישהעמדות וידע של ה, ולת ההתמודדות שלהןלשיפור ביכ

  .השאלון תורגם לערבית ורוסית. 1רקע

  

הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שמולאו בראיונות טלפוניים עם הנשים כחודשיים עד שלושה 

וינט 'ג-יירסהראיונות התבצעו במכון מא. החולים-ביתחודשים ממועד שחרורה של הנפגעת מ

  .מראיינות שקיבלו הכשרה מיוחדת לכך ידי-עלברוקדייל 
  
  

                                                   
לא שאלנו לגבי הפסקת , )1' עמ אור( "מעגל האלימות"חה ובפרט לאור מאפייני תופעת האלימות במשפ 1

רגיעה זו אינה . תהיה תקופה של רגיעה, שהיהמביא לאשפוז הא, אליםאירוע  שכן צפוי שלאחר, האלימות
שכן היא צפויה כחלק מדפוס ההתנהגות , בהכרח מעידה על אפקטיביות הטיפול של העובדת הסוציאלית

 . האלימה
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  אופן ניתוח הנתונים 2.3
באמצעות מבחני חי , של הנשים הרקעאפייני לפי מנבחנו הבדלים במשתני המחקר העיקריים ה

ולכן בלוחות מוצגים הממצאים  ,יהודיותלערביות נשים בין רק הבדלים שיטתיים נמצאו . בועיבר

יתוארו . ערביות ליהודיותנשים נושא אנו מציינים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין ובכל , זה בחתך

  . אולם אינם מובהקים סטטיסטית ,הבדלים שנמצאו משמעותייםגם 

  

לכן , יותר מתשובה אפשרית אחת לא היה ניתן לבצע מבחני מובהקות ן היה לענותתיבשאלות בהן נ

  .בין שתי הקבוצותמשמעותיים ההבדלים רק היתוארו 

  

והערכת מסוגלות בעקבות השיחה עם , הערכת תרומת התכנית: ושאים בנינו מדדים מסכמיםשני נב

   .שבנו את הציון הממוצע בפריטי המדדילצורך בניית המדדים ח .העובדת הסוציאלית

  

קע על משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית כדי לעמוד על ההשפעה העצמאית של משתני ר-תוח רביערכנו נ

רצון לבצע את תכנית , הסתרת האלימות: המשתנים התלויים שנבחנו הם .המשתנים התלויים

ומידת המסוגלות הנתפסת , מידת התרומה של התכנית, ווח על ביצוע תכנית הטיפוליד, פוליהט

  ).גבוה ונמוך(לצורך ביצוע ניתוח זה הוגדרו המשתנים בצורה דיכוטומית  .בעקבות התכנית

  

. 3  םממצאי

  מאפייני הנשים שרואיינו במחקר  3.1
, יהודיות ילידות ישראלמהמשתתפות היו עשרים ואחד אחוזים  .המחקר תארת אוכלוסייומת 1לוח ב

 56.5%( 39עד  18בנות הן שרואיינו הנשים מ 68%מהלוח עולה כי  .ערביות 52%, יהודיות עולות 27%

- יהודיות ובקרב  58%( השכלה תיכונית ופחות דיווחו על 68%, )ערביותבקרב  77%-יהודיות ובקרב 

הן  78% ,)ערביות בקרב 83%-יהודיות ובקרב  47%(הנשים נשואות מ 66%, )ערביותבקרב  79%

, מגדירות עצמן חילוניות) 44%(כמחצית  ).ערביותבקרב  80%-ו ,יהודיות בקרב 75%(לילדים אמהות 

   .דתיות או חרדיות 21%-מסורתיות ו 35%

  
מצהירות שהן לא ) בקרב ערביות 83%- בקרב יהודיות ו 51%(הנשים מ 68% :צב כלכליעבודה ומ

 .עובדות משרה מלאה 14%-ו ;עובדות עבודה חלקית או מזדמנת 18% ;עקרות ביתשהיו עובדות או 

כל - דיווחו כי סך) בקרב ערביות 92%-בקרב יהודיות ו 78%(הנשים שמונים וארבעה אחוזים מ

  .לחודש₪  4,800-מתחת ל הואמשפחה ההכנסות ברוטו של ה

  

 43%-בקרב יהודיות ו 56%( דיווחו על מצב בריאותי מצוין עד טוב) 49%(כמחצית  :בריאותהמצב 

בקרב  69%( מהנשיםשמונים אחוזים . רגו את בריאותן כבינונית עד גרועהיד 51%, )בקרב ערביות

ציינו עשרים ושבעה אחוזים . יכאוןדיני ה גבוהה של תסמדיווחו על רמ )בקרב ערביות 91%-יהודיות ו

   .נכות או מחלה כרונית, כי יש להן מוגבלות מתמשכת
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  )באחוזים(דמוגרפיים של הנשים -מאפיינים סוציו: 1לוח 
   ערביות      1יהודיות

 n=77)(  n=70)(  משתני הרקע  הכל-סך  
  הכל באחוזים-סך  52%  48%  100%

       )n=139(* גיל

29-18  38.1  37.1  39.0  
39-30  29.5  19.4  37.7  
72-40  32.4  43.5  23.4  

       )n=139(** השכלה

  לימוד ופחות שנות  78.6  58.0  68.3 12
  21.4  42.0  32  תיכונית ואקדמית-על

            )n=96(הכנסה 

  91.9  79.7  84.4  ₪  4,800-מתחת ל
  ₪  4,801מעל  8.1  20.3  15.6 

       )n=147(** תעסוקה

  משרה מלאה  10.4  18.6  14.3
  עבודות מזדמנות/משרה חלקית  6.5  30.0  17.7
  עקרת בית/לא עובדת  83.1  51.4  68.0

       )n=147(** מצב משפחתי

  רווקה  9.1  15.7  12.2
  נשואה  83.1  47.1  66.0
  אלמנה/גרושה/פרודה  7.8  37.1  21.8

  n=144( 77.8  75.4  80.0( יש ילדים

        )n=145  ( דתיות

  חילונית  38.2  50.7  44.1
  מסורתית  35.5  33.3  34.5
  דתית וחרדית  26.3  15.9  21.4

       )n=147( *הערכת מצב בריאות

  דומצוין עד טוב מא  15.6  35.7  25.2
  טוב  27.3  20.0  23.8
  בינוני  36.4  31.4  34.0
  גרוע  20.8  12.9  17.0

       )n=135( **הערכת מצב נפשי

  )5-0(כאון יציון נמוך במדד תסמיני ד  8.8  31.3  20.0
  )11-6(כאון יציון בינוני במדד תסמיני ד  25.0  34.3  29.6
  )18-12(כאון יציון גבוה במדד תסמיני ד  66.2  34.3  50.4

  קיום מוגבלות  26.0  27.1  26.5

 * p<0.05  
 **p<0.01 

  עולות 27%, ילידות ישראל 21%מהן    1
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בין סטטיסטית ים מובהקים נמצאו הבדללערביות  יהודיותנפגעות  ם שלמאפייניהבהשוואה בין 

. מצב בריאות פיזית ונפשית, מצב משפחתי, השכלה, בכל הקשור לגיל הנשים הערביות ליהודיות

גבוה יותר של נשים ערביות שיעור ; השכלה נמוכה יותררמת בעלות ; הנפגעות הערביות צעירות יותר

  . כאוןיד גבוהה של תסמיני הועל רמ, על מצב בריאות בינוני עד גרוע דיווחו

  

 3.2  מאפייני האלימות
 32% ;הזוג-בן היא בעקבות אלימות החולים-ביתל )68%(ה של רוב הנשים יסיבת הפניעולה כי  2מלוח 

 ,הערביותהנשים מ 78% ;)מחלת ילד, מחלה, ועדה להפסקת הריון(מגיעות מסיבה רפואית אחרת 

 .הבדל זה נמצא מובהק .בה אחרתמגיעות בעקבות פגיעת אלימות ולא מסי ,מהיהודיות 57%לעומת 

   .הנשים כי הפוגע הוא הבעל או החבר דיווחו) 86%(ברוב המקרים 

  

. )ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת( היא נפשית 60%- וב סוג הפגיעה היא פיזית) 92%(ברוב המקרים 

יעור גבוה ש). 16%(וכלכלית ) 16%(מינית  הם פגיעה דיווחו הנשיםם סוגים נוספים של פגיעה עליה

ברוב המקרים ). יהודיות 49%ערביות לעומת  70%(ערביות דיווחו על פגיעה נפשית  יותר של נשים

   .דורגה חומרת הפגיעה כקלה) 77%(

  

הנשים כל  :מהמקרים דיווחו הנשים כי הן יזמו את גילוי העובדה שהן נפגעות אלימות 87%-ב

  .ם היהודיותמהנשי 73%לעומת  הערביות יזמו את גילוי האלימות

  

דיווחו על משך של יותר משנה ועד  28% ;מהמקרים דיווחו הנשים על משך אלימות של עד שנה 33%-ב

שיעור גבוה יותר של . במעגל האלימות יותר מחמש שניםחיות דיווחו על כך שהן  40%-ו ,חמש שנים

  .נפגעות הערביות דיווחו על משך אלימות ארוך יותרה
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  )באחוזים( עהמאפייני הפגי: 2לוח 
  ערביות    הכל-סך  יהודיות

      )n=147( **חולים- סיבת פנייה לבית
  פגיעת אלימות  77.9 57.1  68
  סיבה רפואית אחרת  22.1  42.9  32

       )n=147( זהות הפוגע
  חבר  ,בעל  88.3  84.3  86.4
  פרוד ,גרוש  2.6  5.7  4.1
  בן משפחה אחר  9.1  10  9.5

       )יותר מתשובה אחת ותענניתן ל( )n=146( סוג פגיעה
  פיזית  93.4  90  91.8
  **נפשית  69.7  48.6  59.6
  מינית  18.4  14.3  16.4
15.8  11.4  19.7  

 
  כלכלית

  n=142 (   7.0  5.7  2.8(אחר כולל הזנחה

       )n=121(  חומרת הפגיעה
  הקל  75  78.9  76.9
  קשה-תבינוני  25  21.1  23.1

  n=146( 87  72.9   100( **האישה יזמה גילוי האלימות כלפיה

        )n=146( *משך האלימות
  עד שנה  22.7  47.1  32.5

  33.3  19.6  27.8  שנים 5עד  שנה
  שנים  44  33.3  39.7 5+

יותר לענות ניתן (חולים -יה לביתיפעילות הנפגעת עד לפנ      
  )מתשובה אחת

  הסתרת הבעיה  53.3  46.7  32.4
  פנייה לעזרת משפחה וחברים  63.9  36.1  51.4
  פנייה לשירות טיפולי  32.1  67.9  39.4
  עזבה את הבית באופן זמני  67.9  32.1  20.4
  הגשת תביעה משפטית  21.4  78.6  11.3
  הוצאת צו הגנה  21.1  78.9  14.1

  )יותר מתשובה אחת ענותניתן ל( קשר כיום עם שירותים      
  46.6  25.8  36.7  לשכת רווחה

  12.0  8.0  10.0  מרכז למניעת אלימות
  11.0  14.0   12.0  פקידת סעד לסדרי דין+ ייעוץ משפטי 

   
10.4  

  
16.7   

  
3.4  

, מתנדב בליווי ,קו חירום, גורם דת ,מקלט נשים(אחר
  )**ארגון וולונטרי

*  p<0.05  
 ** p<0.01 

        

 3.3  וקשר עם שירותי הרווחה החולים-ביתה ליפעילות הנפגעת עד לפני
נשאלה האישה מה הייתה הפעילות שלה בנוגע ובה אחת לסמן יותר מתשהיה ה שבה ניתן בשאל

כמחצית , מהנשים דיווחו כי הסתירו את הבעיה 32%-כ .החולים- ביתה לילפני לאלימות כלפיה עד

שיעור . עזבו את הבית באופן זמני 20%-פנו לשירות טיפולי וכ 39%, פנו לעזרת משפחה וחברים) 51%(

לא נמצאו הבדלים בין ). 14%(הוציאו צו הגנה , )11%(ת נמוך יותר של נשים הגישו תביעה משפטי

  . )2לוח ( דפוסי הפעילות של היהודיות לערביות
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משתני נמצא כי המאפיינים של נשים שהסתירו את הבעיה עד למפגש הנוכחי עם עובדת -בניתוח רב

 ה קשהוחומרת הפגיעה אינ, משך האלימות פחות משנה, נשואה אישה: הם החולים-ביתסוציאלית ב

  .)1-בלוח  בנספח (

  

נמצאות בקשר עם שיעור נמוך של הנשים הכל -בסך ים עולה כימן הנתונ, עם שירותיםבאשר לקשר 

עם מרכז למניעת  10%, כי הן נמצאות בקשר עם לשכת הרווחה דיווחומהנשים  37%: השירותים

כי הן בקשר  דיווחושים מהנעשרה אחוזים . עוץ משפטי או פקידת סעד לסדרי דיןיעם י 12%, אלימות

שיעור גבוה  .)יוולונטרארגון , מתנדב בליווי, קו חירום, גורם דת, מקלט נשים(עם שירותים אחרים 

   .על קיום קשר עם שירותים אחרים דיווחויותר של נשים יהודיות 

  

 3.4  תפיסות הנשים בנוגע למאפייני תופעת האלימות
ד עם המאפיינים וכמחצית מהנשים מסכימות מאם ברוב הפריטי, באופן כלליעולה כי  3מלוח 

ענו של נשים ערביות ומובהק סטטיסטית  יותרשיעור גבוה . העיקריים המתארים את תופעת האלימות

מינית , רגשית, פיזית, כוללת אלימות מילוליתאלימות נגד נשים  :בפריטים הבאים "דומאמסכימה "

לאלימות ו ;מזיקות ארוכות טווח הפוגעות בילדים לאלימות במשפחה יש השפעות ;ושליטה על כספים

  .במשפחה יש השלכות משמעותיות על הבריאות הפיזית והנפשית של האישה

  

  ")דומסכימה מא"אחוז הנשים העונות ( האלימות תופעתלמאפייני  הנשים בנוגעתפיסות : 3לוח 
  ערביות    הכל-סך  יהודיות

  n=142(52.1  41.5  61( ד נפוצהותופעת האלימות נגד נשים היא מא

  n=140(  48.6  39.1  56.6( תופעת האלימות נגד נשים קיימת בקרב נשים מכל השכבות

  

57.4  

  

46.2  

  

67.1  
מינית , רגשית, פיזית, אלימות נגד נשים כוללת אלימות מילולית

 )n=141( *ושליטה על כספים
מחמירה / אלימות נגד אישה היא תופעה מתמשכת שהולכת ומתגברת

  n=139) ( )תדירות וחומרה(זמן עם ה

  

47.5  

  

39.7  

  

53.9  

לאלימות במשפחה יש השפעות מזיקות ארוכות טווח הפוגעות 
 )n=146( **בעיקר אם נפגעו פיזית או היו עדים לאלימות, בילדים

  

76  

  

61.4  

  

89.5  

   

71  

  

58  

 

82.9  
לאלימות במשפחה יש השלכות משמעותיות על הבריאות הפיזית

  )n=145( **והנפשית של האישה
  

28  

 

27.3  

 

27.6  
 לאישה הסובלת מאלימות יש כיום מספר אפשרויות לקבלת סיוע

)n=142(  

 

20.8  

 

25.0  

 

17.1  
 הזוג-זוג תמיד תמשיך לסבול מאלימות בן-מי שסובלת מאלימות בן

)n=144(  

*  p<0.05  
**  p<0.01 
  

   הצוות הרפואי ידי-עלאישה בהטיפול  3.5
 )45%( כמחצית מהנשים .הטיפול של הצוות הרפואיופן כללי הנשים מרוצות מבאכי עולה  4מלוח 

ציינו  70% ;דובמידה רבה או רבה מא הבעיהכי הצוות הרפואי נתן להן להרגיש נוח לדבר על  דיווחו
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 3.6  )רופא ואחות( תפיסת האישה את תפקיד הצוות הרפואי
רוב וכי  ,האלימות עלאו שאל אותן איתן דיבר הצוות הרפואי דיווחו ש מהנשים 64%עולה כי  4 לוחמ

בהקשרים אלו . אלימות חלק מתפקידו של הצוות הרפואיה נושאעל תשאול ברואות  )69%( הנשים

 היו מרוצות במידה) 54%(יותר ממחצית הנשים . בקרב הנשים הערביות יותר יםגבוהים שיעור נמצאו

  .ד מכך שהצוות הרפואי שאל אותן בנוגע לאלימות כלפיהןורבה או רבה מא

  

  )באחוזים( )אחות ,רופא(התייחסות הצוות הרפואי : 4לוח 
  ערביות    הכל-סך  יהודיות

        )n=94( *הצוות הרפואי נתן לך להרגיש בנוח לדבר על מה שהתרחש
  במידה מסוימת + בכלל לא  52.5  30.3  44.7
  דורבה מא + במידה רבה  47.5  69.7  55.3

  )n=93( הרגשת שהצוות הרפואי מקשיב לך      
  במידה מסוימת + בכלל לא  34.4  21.9  30.1
  דורבה מא + במידה רבה  65.6  78.1  69.9

        )n=94( הצוות הרפואי רואה גם בך אשמה
  בכלל לא  95.1  97.0  95.7 

  במידה מסוימת  4.9  3.0  4.3

  n=92(  85.9  74.2  91.8( *ל הפרטיות שלך במהלך השיחההצוות הרפואי דאג לשמור ע

   דיווח פגיעת האלימות למשטרה
  n=142(  50.0  31.3  66.7( **המקרה שלך דווח למשטרה

  n=82(  75.6  77.4  74.5( הדיווח עזר בצורה כלשהי

  n=82(  22  35.5  13.7( *הדיווח פגע בצורה כלשהי

   תפיסת האישה את תפקיד הצוות הרפואי
  63.9  45.7  80.5    (n=147) **ת הרפואי שאל או דיבר איתך על אלימות כלפיךהצוו

  n=144(  68.8  52.9  82.9( **זה תפקיד הצוות הרפואי לשאול לגבי אלימות המשפחה

 
 

46.9  

 
 

49.3  

 
 

44.7  

 ,אחות, רופא(חולים - האם את חושבת שצריך לחייב את צוות בית
 לדווח למשטרה על כל מקרה אלימות מבלי לשאול) בדת סוציאליתעו

  )n=143( ?את הנפגעת
 היית מרוצה כשהצוות הרפואי שאל אותך לגבי האלימות באיזו מידה      

)n=93(  
  במידה מסוימת + בכלל לא  52.5  34.4  46.2
  דורבה מא + במידה רבה  47.5  65.6  53.8

*  p<0.05  
 ** p<0.01 
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לדווח ) וציאליתסבדת אחות ועו, רופא( ליםהחו-ביתכשהנשים נשאלו אם יש צורך לחייב את צוות 

מהנשים  47%כאשר , התשובות היו חצויות, למשטרה על מקרה האלימות מבלי לשאול את הנפגעת

  . טענו שיש לחייב את הצוות הרפואי לדווח

 
  האלימות למשטרהעל  דיווח 3.7

ה יותר בקרב הנשים שיעור גבו, הנשים כי המקרה שלהן דווח למשטרה ציינו) 50%(במחצית המקרים 

הפוגע נעצר או הורחק  ,למשל( הדיווח עזר להן בצורה כלשהיכי  ציינואף ) 75%( רוב הנשים. הערביות

דיווח למשטרה פגע בהן הכי  ציינו )22%(שיעור נמוך של נשים  .)עצם הדיווח הרתיע את הפוגע, מהבית

   .גבוה יותר בקרב היהודיותזה שיעור כאשר , בצורה כלשהי

  

  החולים-ביתהעובדת הסוציאלית ב את הטיפול שלאישה ההערכת  3.8
נשאלו המרואיינות על , כדי לבחון את הערכת הנפגעות את הטיפול שקיבלו מהעובדת הסוציאלית

 התפלגות התשובות בנושאים השונים. מספר נושאים שקשורים לנוהל הטיפול בנפגעת אלימות

  .5לוח ברטת ומפ

  

  )באחוזים( חולים-ביתב וציאלייםסבדים ההטיפול של העודיווח האישה על : 5לוח 
 ערביות    הכל-סך  יהודיות

        #משך זמן המתנה לטיפול
  50  65  57  דקות 15-0

  20  16  18  דקות 30-20
  דקות  30  19  25 420-40

  n=146(  89.7  89.9  89.6( ביררה שיש לך מקום בטוח לחזור אליו וציאליתסבדת ההעו

 אגה לשמור על הפרטיות שלך במהלך השיחהדהעובדת הסוציאלית 
)n=144(  

  

91.7  

  

92.5  

  

90.9  

  n=146( 82.9  91.3  75.3( נתנה מידע כללי לגבי שירותים מטפליםהעובדת הסוציאלית 

ת נתנה מידע על אפשרויות לפנות למשטרה וביהעובדת הסוציאלית 
  n=144)( פטמשה

  

77.8  

  

73.1  

  

81.8  

 ובות וטלפונים של השירותיםכתמהעובדת הסוציאלית קיבלה 
)n=145(  

  

59.3  

  

69.1  

  

50.6  

        )n=86( **וציאלייםסבדים ההאם השתמשת במידע שקיבלת מהעו
  כן השתמשתי  38.5  68.1  54.7
  לא השתמשתי אבל אולי בעתיד  35.9  4.3  18.6

  25.6  27.7  26.7  לא השתמשתי ולא אשתמש בעתיד

   
85.5  

  
89.7  

  
81.8  

טחונך יי לשמור על בהסבירה מה לעשות כדהעובדת הסוציאלית
  )n=146( טחון ילדיךיוב
*  p<0.05  

 ** p<0.01  
 10%לעומת ( העובדת הסוציאליתדקות ומעלה כפרק זמן לא סביר להמתין להגעת  40מדווחות על  90%  #

 )דקות כפרק זמן לא סביר 30-20שמדווחות על 
  

 14



 

מערביות יהודיות נשים יותר  :דת הסוציאליתשימוש במידע שקיבלו מהעובבנושא ההבדלים נמצאו 

 במספרערביות ליהודיות נשים בין נמצאו הבדלים  כן-כמו .במידע שניתן להןדיווחו שהן השתמשו 

שיעורים גבוהים יותר של נשים  .של העובדת הסוציאלית הנושאים הנוגעים לשביעות רצון מטיפול

 90%(ממענה העובדת הסוציאלית על שאלותיהן ) "רבה מאוד"או " מידה רבה"ב(יהודיות היו מרוצות 

 עובדת הסוציאליתשל ההתעניינות מההערביות היו יותר מרוצות הנשים ). בהתאמה, 68%לעומת 

ושיעורים גבוהים יותר מביניהן ציינו כי הרגישו בנוח לדבר עם העובדת הסוציאלית על במצב הילדים 

  ).בהתאמה, 75%לעומת  83%(אירוע האלימות 

  

שיעורים . דקות 15-0כי המתינו להגעת העובדת הסוציאלית בין  דיווחו) 65%(תר ממחצית הנשים יו

 מהנשים 25% ;)18%(דקות  30-20 המתנה של ,יותר ממושךהמתנה על משך זמן דיווחו נמוכים יותר 

   .דקות 40-יותר מ המתנה של עלדיווחו 

  

מקום  ןלהיש  אםובדת הסוציאלית ביררה על כך שבמהלך הטיפול הע וווחישיעור גבוה של נשים ד

נתנה מידע כללי לגבי , )92%(במהלך השיחה  דאגה לשמור על פרטיות, )90%(בטוח לחזור אליו 

מהעובדת  וקיבלכן ו ;)78%(אפשרויות לפנות למשטרה ובית המשפט  ועל) 83%(שירותים מטפלים 

 דיווחו) 86%(יעורים גבוהים של נשים ש, כן-כמו). 59%(הסוציאלית כתובות וטלפונים של השירותים 

הבדל  .טחון ילדיהןיטחונן ועל ביעל כך שהעובדת הסוציאלית הסבירה להן מה לעשות כדי לשמור על ב

שיעור גבוה יותר  .בלו מהעובדת הסוציאליתימובהק נמצא בין יהודיות לערביות בשימוש במידע שק

  ).בהתאמה, 39%לעומת  68%(של יהודיות דיווחו כי השתמשו במידע שקיבלו 

  

 6מלוח . טיפול של העובדת הסוציאלית/הנוגעים להתערבותפריטים  14 המרואיינות נתבקשו לדרג

 .שיעורים גבוהים של הנשים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מהטיפול של העובדת הסוציאליתעולה כי 

נוח לדבר עם העובדת הרגישו  ":דורבה מא"או  "מידה רבה"כי בהמרואיינות דיווחו הבאים  בנושאים

באמת דאגה  ,)94%( יחס טובלהן העובדת הסוציאלית נתנה , )84%(האלימות אירוע  הסוציאלית על

תפה שי, )78%(ענתה על כל השאלות שלהן  ,)90%(הקדישה להן מספיק זמן באופן אישי , )94%( להן

והתעניינה  )91%(וידאה שהבינו את האפשרויות שהוצגו להמשך טיפול בבעיה , )79%(בהחלטות אותן 

 ההשיחה עמה עוררכי  ודיווח) 39%(שיעור נמוך יחסית של הנשים . )82%(הילדים  ם שללגבי מצב

   .אצלן תקוות

  

מידה "הסיוע שרצו ב מהמרואיינות דיווחו שקיבלו מהעובדת הסוציאלית את שישים ושניים אחוזים

 כאשר הנשים נשאלו אם קיימת עזרה שהיו רוצות לקבל מהעובדת הסוציאלית". דורבה מא"או " רבה

יהודיות דיווחו שקיבלו את נשים שיעור גבוה יותר של . ענו בחיוב 29%, או מכל גורם אחר וטרם קיבלו

, 18%לעומת  40%(טרם קיבלו וכן שיש סיוע שהן רוצות ו ,)בהתאמה, 52%לעומת  73%(הסיוע שרצו 

  ).בהתאמה
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   וציאליתסבדת ההערכת הטיפול של העו :6 לוח
  ערביות    הכל-סך  יהודיות

      )n=143( *באיזו מידה הרגשת שקיבלת את הסיוע שרצית
  במידה מסוימת + בכלל לא  48.1  27.3  38.5
  במידה רבה  36.4  45.5  40.6
  דובמידה רבה מא  15.6  27.3  21.0

או  מהעובדת הסוציאליתלהיום האם יש עזרה שהיית רוצה לקבל  נכון      
  )n=144( **?מכל גורם אחר ולא קיבלת

  לא  81.8  59.7  71.5
  כן  18.2  40.3  28.5

      )n=147( העובדת הסוציאלית נתנה לי יחס טוב, באופן כללי. א
  במידה מסוימת + בכלל לא  3.9  9.0  6.1

  במידה רבה  39.0  28.9  34.0
  דוידה רבה מאבמ  57.1  62.9  59.9

      n=143)(העובדת הסוציאלית באמת דאגה לי . ב
  במידה מסוימת + בכלל לא  5.3  9.0  7.0

  במידה רבה  36.8  40.3  38.5
  דובמידה רבה מא  57.9  50.7  54.5

       )n=146( העובדת הסוציאלית הקדישה לי מספיק זמן באופן אישי. ג
  במידה מסוימת+ בכלל לא  10.4  8.7  9.6

  במידה רבה  37.7  40.6  39.0
  דובמידה רבה מא  51.9  50.7  51.4

        )n=135( **יהעובדת הסוציאלית ענתה על כל שאלותי. ד
  במידה מסוימת + בכלל לא  31.6  10.2  22.2
  במידה רבה  42.1  37.3  40.0
  דובמידה רבה מא  26.3  52.5  37.8

  ת שלי העובדת הסוציאלית לא הייתה רגישה לחששו. ה      
  n=137(  89.8  88.5  90.8( במידה מסוימת + בכלל לא

  במידה רבה  7.9  8.2  8.0
  דובמידה רבה מא  1.3  3.3  2.2
העובדת הסוציאלית שיתפה אותי בהחלטות להמשך טיפול לאחר . ו      

  )n=144( החולים-השחרור מבית
  במידה מסוימת + בכלל לא  22.1  20.9  21.5
  במידה רבה  46.8  38.8  43.1
  דובמידה רבה מא  31.2  40.3  35.4

 העובדת הסוציאלית הלחיצה אותי בהצעות שלה להמשך טיפול. ז      
)n=143(  

  במידה מסוימת + בכלל לא  96.1  98.5  97.2
  במידה רבה  2.6  1.5  2.1
  דובמידה רבה מא  1.3  0  0.7
העובדת הסוציאלית וידאה שהבנתי את האפשרויות שהוצגו בפני   .ח      

  n=141)( יפול בבעיהלהמשך ט
  במידה מסוימת + בכלל לא  12  6.1  9.1

  במידה רבה  49.3  49.3  48.9
  45.5  38.7  41.8  דובמידה רבה מא
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        )המשך(הערכת הטיפול של העובדת הסוציאלית : 6לוח 
 ערביות  הכל-סך  יהודיות   
במידה (העובדת הסוציאלית התעניינה במצבם של הילדים שלי . ט

  )n=107( )*ילדים לציין לא רלוונטי איןש
      

  במידה מסוימת + בכלל לא  20  14.7  17.8
  במידה רבה  26.7  51.1  37.4
  דובמידה רבה מא  53.3  34.0  44.9

אירוע  חולים על-בבית העובדת הסוציאליתהרגשת בנוח לדבר עם . י      
  )n=146(** אלימות
  7.8  24.6  15.8  במידה מסוימת + בכלל לא

  רבהבמידה  46.8  27.5  37.7 
  דובמידה רבה מא  45.5  47.8  46.6

חולים - בבית התחרטת לאחר השיחה עם העובדת הסוציאלית. אי      
)n=146(  

90.4  91.3  89.6  
 

  בכלל לא
  במידה מסוימת   7.8   4.3   6.2
  במידה רבה  2.6  4.3  3.4

  דובמידה רבה מא  0  0  0
עוררה אצלך חששות חולים -בבית העובדת הסוציאליתהשיחה עם . בי      

)(n=144  
  במידה מסוימת + בכלל לא  85.5  94.4  89.6

  במידה רבה  13.2  4.4  9.0
  דובמידה רבה מא  1.3  1.5  1.4

חולים עוררה אצלך תקוות -בבית וציאליתסבדת השיחה עם עו. גי
)(n=140 

      

  במידה מסוימת+ בכלל לא  63.6  57.1  60.7 
  במידה רבה  33.8  34.9  34.3

  דודה רבה מאבמי  2.6  7.9  5.0
 * p<0.05  

 ** p<0.01  
 

 בדת הסוציאליתהעו" דורבה מא"או " מידה רבה"בדיווחו כי  של המרואיינותשיעורים נמוכים 

השיחה עמה  ,)10%( לא הייתה רגישה לחששות שלהן, )3%(הלחיצה אותן בהצעות להמשך טיפול 

  .)6.2%(חה שקיימו עמה הרגישו חרטה על השיהן ו ,)10%(עוררה אצלן חששות 

  

  הערכת תכנית הטיפול  3.9
להמשך קבלת טיפול של תכנית הכנה גם  כלולה, בנפגעת במסגרת הטיפול של העובדת הסוציאלית

הנשים , בחלק זה. בשיתוף האישה ,רותים בקהילהיובעיקר הפניה לש החולים-ביתמלאחר השחרור 

  .בצעה ומידת ביצועה בפועלהמסוגלות ל, נשאלו לגבי מידת התאמתה של התכנית

  

- ו ,רצו לבצעה 63%, כמתאימה להן עמן ראו את תכנית הטיפול שהוכנהמהנשים  54%-שעולה  7 מלוח

יצוין כי בתחום זה כשליש לא היו  ".דורבה מא"או " מידה רבה"ב הרגישו שהן מסוגלות לבצעה 60%

  ".דובמידה רבה מא"עור נמוך ענו ימרוצות מהטיפול ורק ש
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   )באחוזים( הערכת תכנית הטיפול :7לוח 
  ערביות   הכל-סך  יהודיות

        )n=129( תחושת מידת ההתאמה של התכנית הטיפול שהוכנה
  במידה מסוימת+ בכלל לא  49.3  41.1  45.7 

  במידה רבה  49.3  44.6  47.3
  דובמידה רבה מא  1.4  14.3  7.0

        )n=127( תחושת מסוגלות לביצוע תכנית הטיפול
  במידה מסוימת+ לא בכלל  46.6  31.5  40.2 

  במידה רבה  47.9  55.6  51.2
  דובמידה רבה מא  5.5  13  8.7

        )n=127( מידת הרצון לבצע את תכנית הטיפול
  במידה מסוימת + בכלל לא  38.9  34.5  37.0
  במידה רבה  58.3  50.9  55.1

  דובמידה רבה מא  2.8  14.5  7.9

        )n=127( מידת ביצוע תכנית הטיפול
  במידה מסוימת + בכלל לא  36.1  32.7  34.6
  במידה רבה  59.7  50.9  55.9

  דובמידה רבה מא  4.2  16.4  9.4

ניתן לענות יותר מתשובה (ביצוע התכנית שתוכננה -קרית לאייסיבה ע      
  )אחת

  המצב משתפר ,לא רוצה טיפול  36  64  30

, אליה היעלא הג וציאליתסבדת עו( סיבות שקשורות לשירות הסוציאלי
  )לא עזרה לה וציאליתסבדת עו, התקשרה ולא חזרו אליה

  
35  

  
36  

  
64  

, איבדה את הפתק עם הפרטים, עסוקה/הייתה חולה(סיבות אישיות 
  )פחדה שהפגישה תחמיר המצב

  
42  

  
33  

  
67  

ניתן (דבר עיקרי שהיה עוזר לך לבצע את התכנית בצורה מלאה יותר       
  )לענות יותר מתשובה אחת

לא יודעת+ לא יכולים לעזור  + )המצב השתפר( ם דברשו  61  62  61

  39  39  39  ...)ללמוד, עזרה כספית, שהיו יותר עוזרים( אחר

*  p<0.05  
 ** p<0.01 
  

כאשר ". דואו רבה מא" מידה רבה"מהנשים דיווחו כי יישמו את התכנית ב חמישים וחמישה אחוזים

עלו , ה יכלו לענות יותר מתשובה אחתעלישאלה , יתביצוע התכנ-סיבות לאיה הנשים נשאלו על

סיבות שקשורות  ;)30%(אינה מעוניינת בטיפול כי המצב משתפר האישה : הנימוקים הבאים

האישה יצרה קשר עם שירות טיפולי , גון העובדת הסוציאלית לא הגיעה אליהכ ,ים המטפליםלשירות

הפתק עם איבדה את , הייתה חולה או עסוקההאישה  כגון, סיבות אישיות; )35%(ולא חזרו אליה 

   ).42%(חששה שהפגישה תחמיר את המצב , הפרטים

  

לבצע את להן מהו הדבר העיקרי שהיה עוזר  )נשים 40ענו על השאלה  הכל-סךב( כשנשאלו המרואיינות

לא רוצות עזרה נוספת כי המצב שלהן  :הבאיםהעיקריים  נושאיםהעלו  ,התכנית בצורה מלאה יותר
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נשים שאינן  ןאת תכנית הטיפול ה מעוניינות לבצעמשתני עלה כי מאפייני נשים שענו כי הן -תוח רבימנ

עלה  ,כן-כמו ).2-בלוח  בנספח (פול העובדת הסוציאלית ונשים שגילו שביעות רצון רבה מטי ,עובדות

 אישה ,שביעות רצון גבוהה מהעובדת הסוציאלית: פול הםיאת תכנית הטצעו ישבכי מאפייני הנשים 

  .)3-לוח ב, נספח ב( יהודיה, חילונית, שמצויה באלימות תקופה מעל שנה

  

 3.10  הערכת שיחת המעקב
ת לשיחת הטלפון שהתקיימה בין הנפגעת לבין העובדת בחלק זה של השאלון התייחסו השאלו

- ביתמצב האישה לאחר ששוחררה מ אתמטרת שיחת המעקב היא לבדוק  .החולים-ביתהסוציאלית מ

במטרה לעודד אותה ליישם את  שתוכננה במשותף תכנית הטיפול ולברר את מידת יישום ,החולים

   .התכנית

  

שעלו ) ממני אכפתלמישהו ,הרגשה טובה, אני לא לבד(יות מעבר לתחושות החיובעולה כי מן הנתונים 

של תכנית  הלהמשך ביצועכמשמעותית הנשים  ידי- עלנתפסת  היא, אצל האישה בעקבות השיחה

  .הטיפול

  

  . )מהנשים שרואיינו 82%( המרואיינות 151מתוך  124הכל התקיימו שיחות מעקב עם -סךב

  

ד משיחת המעקב וכי היו מרוצות במידה רבה או רבה מאמדווחות )  83%(עולה שרוב הנשים  8 מלוח

או " מידה רבה"ב להן ציינו כי שיחת המעקב נתנה רוב המרואיינות. קיימה עמןהעובדת הסוציאלית ש

כי ציינו  )50%( מחצית המרואיינות). 81%(ולהרגיש שהן לא לבד  ,)84%(תחושה טובה " דורבה מא"

   .ית הטיפולהיא סייעה להן להמשיך ולבצע את תכנ

  

שיעור גבוה יותר של יהודיות מביעות שביעות רצון  :יהודיות לערביותנשים בין  נמצאו הבדלים

שיעור גבוה יותר של ערביות מדווחות כי שיחת המעקב ). בהתאמה, 74%לעומת  83%(משיחת המעקב 

 89%(טובה  ושהשיחה נתנה להן הרגשה ,)בהתאמה, 73%לעומת  86%(נתנה להן תחושה שהן לא לבד 

ערביות ציינו כי השיחה החמירה את נשים שיעור גבוה יותר של  ,כן-כמו). בהתאמה, 79%לעומת 

). בהתאמה, 3%לעומת  29%( "דורבה מא"או " במידה רבה"או " מידה מסוימת"ב, המצב בבית

 היא שהשיחה, תה החמרה במצבן בעקבות השיחהישענו כי הי הנשיםקרית עליה דיווחו יהסיבה הע

   .גרמה למתיחות עם הבעל
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  )מהנשים שרואיינו n=124 ,82%( הערכת שיחת המעקב :8לוח 
  ערביות    הכל-סך  יהודיות

 **וציאליתסבדת פגישת המעקב עם עו/מידת שביעות רצון משיחת
)n=114(  

      

  במידה מסוימת+ בכלל לא  16.4  17.2  16.8 
  במידה רבה  63.9  36.2  50.4
  במידה רבה מאוד  19.7  46.6  32.8

פגישה הנוספת להרגיש שאת לא ה/באיזו מידה עזרה לך השיחה
  )n=120(** לבד

      

  במידה מסוימת+ בכלל לא  11.5  27.1  19.2 
  במידה רבה  63.9  35.6  50.0
  במידה רבה מאוד  24.6  37.3  30.8

פגישת המעקב לכך שתמשיכי לבצע /באיזו מידה תרמה שיחת
  n=107)(  תכנית הטיפול

      

  במידה מסוימת+ לא  בכלל  45.9  54.3  49.5
  במידה רבה  47.5  34.8  42.1

  במידה רבה מאוד  6.6  10.9  8.4

       n=119)(** פגישת המעקב הרגשה טובה/באיזו מידה נתנה לך שיחת
  במידה מסוימת+ בכלל לא  11.5  20.7  16.0 

  במידה רבה  75.4  32.8  54.6
  במידה רבה מאוד  13.1  46.6  29.4

 **פגישת המעקב החמירה את המצב בבית/ה שיחתבאיזו מיד
)n=119(  

      

  בכלל לא  70.5  96.6  83.2 
  דורבה מא+  רבה+  במידה מסוימת   29.0  3.4   16.8

        )n=12(  סיבות להחמרת המצב
  83.3  0  83.3  גרמה למתיחות עם הבעלהשיחה 
  8.3  0  8.3  גרמה למתיחות במשפחההשיחה 
  גרמה ללחץ נפשיהשיחה  8.3  0  8.3 

ניתן לענות יותר (פגישת המעקב /תרומה עיקרית של שיחת
  )n=124() מתשובה אחת

      

  טחון עצמי להתמודד עם הבעיהיב/יותר כוח  58.8  41.2  13.8
  44.1  55.9  55.3  תחושה שלמישהו אכפת

  לא היתה תרומה  61.1  38.9  14.6 
  הכוונה מה לעשות  76.2  23.8  17.1

*  p<0.05  
 ** p<0.01 
  

מהי תרומתה העיקרית של שיחת ", יותר מתשובה אחתענות עם אפשרות ל, שנשאלו בשאלה פתוחהכ

, )17%(הכוונה מה לעשות , )55%( אכפתתחושה שלמישהו : שנמנו הןהעיקריות התרומות , "המעקב

  ).14%(טחון עצמי להתמודד עם הבעיה יויותר ב ,)15%(יתה תרומה ילא ה

  

 3.11  האישה ידי- עלית תרומות נתפסות של התכנ
וכן  ,9המפורטים בלוח  בשישה נושאים מידת התרומה של התכניתהמרואיינות נתבקשו לדרג את 

 האלימות בחמישה נושאים נוספים תילהעריך את תרומת התכנית למסוגלות שלהן להתמודד עם בעי
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שה ישבתרמה  ,ולאחר השחרור ,החולים-ביתהשיחה עם העובדת הסוציאלית בעולה ש 9מלוח 

 יךכיצד לפעול במקרה של אלימות כלפי ךלידיעה של: "דורבה מא"או " במידה רבה" נושאים הבאיםה

להרגיש שיש לך כתובת למי לפנות כדי  ;)67%(ולדבר על זה " סוד"ה להבין שחשוב לחשוף את ;)67%(

ך ילהרגיש שאת לא אשמה באלימות כלפי ;)74%(ממך  אכפתלהרגיש שלמישהו  ;)72%(לקבל עזרה 

   ).74%(ולחזק אותך בהתמודדות עם המצב בבית  ;)63%(

  

כי ברוב הפריטים נשים יהודיות דיווחו על תרומה רבה יותר  בהשוואה בין נשים יהודיות לערביות עלה

שיעור גבוה יותר של נשים : ההבדל היה מובהק סטטיסטית בשני פריטים בלבד. מאשר נשים ערביות

לעומת  81(יהודיות דיווחו כי התכנית תרמה להן להרגיש שיש להן כתובת למי לפנות כדי לקבל עזרה 

  ).בהתאמה, 56%לעומת  75%(אלימות כלפיהן בלא אשמות  וכן לתחושה שהן ,)בהתאמה, 64

  

  תרומות נתפסות של התכנית: 9 לוח
  ערביות  חולים ולאחר השחרור- בבית וציאליתסבדת תרומת השיחה עם עו  הכל-סך  יהודיות

תכנון ( ךיכיצד לפעול במקרה של אלימות כלפי/לדעת מה לעשות. א      
 )n=135( )צעדי הגנה

  מסוימתבמידה  + בכלל לא  34.2  32.2  33.3
  במידה רבה  52.6  39  46.7

  דובמידה רבה מא  13.2  28.8  20

        n=132)( ולדבר על זה" סוד"להבין שחשוב לחשוף את ה. ב
  במידה מסוימת + בכלל לא  34.2  32.1  33.3
  במידה רבה  48.7  41.1  45.5
  דובמידה רבה מא  17.1  26.8  21.2

         n=140)( *נות כדי לקבל עזרהלהרגיש שיש לך כתובת למי לפ. ג
  במידה מסוימת + בכלל לא  35.1  19  27.2
  במידה רבה  48.1  44.4  46.4
  דובמידה רבה מא  16.9  36.5  25.7

        n=144)( ממך אכפתשהו ילהרגיש שלמ. ד
  במידה מסוימת + בכלל לא  31  19.4   25.7
  במידה רבה  46  47.8  46.5
  דובמידה רבה מא  23.4  32.8  27.8

        )n=124( *ךילהרגיש שאת לא אשמה באלימות כלפי. ה
  במידה מסוימת + בכלל לא  44.2  25.5  37.1
  במידה רבה  41.6  44.7  42.7
  דובמידה רבה מא  14.3  29.8  20.2

        )n=142( לחזק אותך בהתמודדות עם המצב בבית. ו
  במידה מסוימת + בכלל לא  29.9  21.5  26.1
  במידה רבה  49.4  52.3  50.7
  דובמידה רבה מא  20.8  26.2  23.2
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המדד נבנה כממוצע התשובות . אישהבעיני ה מדד לתרומת השיחה עם העובדת הסוציאליתבנינו 

   .)0.78 =אלפא קרונבך של המדד (והמדד נמצא בעל מהימנות גבוהה , 9 לפריטים השונים שבלוח

  

קחנו על משתני רקע ימשתני שבו פ-רבתוח יבנ. 2.8כממוצע מעל " תרומה גבוהה של השיחה"הגדרנו 

, עלה כי למוצא ערבי יש אכן השפעה עצמאית שלילית מובהקת על מדד התרומה ,אחרים של הנשים

 יתה תרומה גבוההיהיהודיות לענות כי לשיחה ה נוטות פחות מהנשיםהנשים הערביות ש ,כלומר

   .)4-לוח ב, נספח ב(

  

מדווחות על מהנשים יחסית גבוה שיעור  .של הנשים לותתחושת המסוגבחנו גם את השפעת השיחה על 

פנות לעזרה מסוגלות ל, )73%(מוטיבציה לטפל בבעיה : )10לוח ( עברלעומת הבשלושה נושאים שיפור 

שיעורים נמוכים יותר  .)60%(לספר לאנשי מקצוע על בעיית האלימות ומסוגלות  ,)60%(לקבלת עזרה 

על בעיית ) 30%(ולחברים ) 35%(סוגלות לספר לבני המשפחה דיווחו על שיפור במ של מרואיינות

שיעור גבוה יותר של נשים ערביות דיווחו על שיפור ברמת המסוגלות לספר לבני המשפחה  .האלימות

 כן-כמו. על בעיית האלימות )בהתאמה, 55%לעומת  64%(לחברים ו )בהתאמה, 27%לעומת  42%(

ת ידיות שהתכנית שיפרה את המוטיבציה שלהן לטפל בבעייותר מהיהוציינו המרואיינות הערביות 

  ).בהתאמה, 55%לעומת  88%(האלימות 

  

 )באחוזים( השפעת התכנית על מסוגלות נתפסת: 10לוח 
  ערביות    הכל-סך יהודיות 

      n=146) ( מסוגלת לפנות ולקבל עזרה. א
  פחות מבעבר  6.5  1.4  4.1

  אין שינוי  33.8  37.7  35.6
  יותר מבעבר  59.7  60.9  60.3

        n=143)( **מסוגלת לספר לבני משפחה על בעיית האלימות. ב
  פחות מבעבר  11.7  0  6.3

  אין שינוי  46.8  72.7  58.7
  יותר מבעבר  41.6  27.3  35

        n=143)(** מסוגלת לספר לחברים על בעיית האלימות. ג
  פחות מבעבר  27.3  1.0  15.4
  אין שינוי  35.1  77.3  54.5
  ר מבעבריות  37.7  21.2  30.1

        n=144)( מסוגלת לספר לאנשי מקצוע על בעיית האלימות. ד
  פחות מבעבר  7.8  1.5  4.9

  אין שינוי  28.6  43.3  35.4
  יותר מבעבר  63.6  55.2  59.7

        n=138)( **יש לך מוטיבציה לטפל בבעיה. ה
  פחות מבעבר  2.6  3.2  2.9

  אין שינוי  9.2  41.9  23.9
  עבריותר מב  88.2  54.8  73.2

 ** p<0.01  
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שיעור גבוה יותר של נשים ערביות מדווחות על שיפור במסוגלות שלהן בעקבות עולה עוד כי  10מלוח 

   .ולאחר השחרור החולים-ביתב ,השיחות עם העובדת הסוציאלית

  

מוצע המדד נבנה כמ. לאחר השיחה עם העובדת הסוציאלית אישהשל ה בנינו מדד לתחושת המסוגלות

אלפא קרונבך של (והמדד נמצא בעל מהימנות גבוהה , 10 התשובות לפריטי המסוגלות השונים שבלוח

  . 2.5כממוצע מעל  "מסוגלות גבוהה"הגדרנו ). 0.64 =המדד 

  

בעקבות השיחות עם העובדת עולה כי  ,על משתני הרקע האחריםקחנו יפשבו  ,משתני-תוח רביבנ

ואילו לנשים , תחושת מסוגלות נמוכה יותר לעומת יהודיותדווקא יש ערבי לנשים ממוצא , הסוציאלית

  ).5-בלוח  בנספח (תר לעומת אלו שפגיעתן קלה עם פגיעה קשה יש תחושת מסוגלות גבוהה יו
  

. 4  דיוןסיכום ו

את קולן של נשים נפגעות אלימות על הטיפול שקיבלו  ,לראשונה ,מאפשרים לשמועממצאי המחקר 

זו על מצבן  נשים תנקודת המבט של קבוצ בפתיחת צוהר להכרתהיא יבות המחקר חש. החולים- בתיב

הנתונים שנאספו במחקר זה מלמדים על התפיסה הסובייקטיבית של . ועל הטיפול שהן מקבלות

  . ת האלימותיעם בעי ותתרומותיה להתמודדאת הנפגעת את ההתערבות ו

  

- ביתשמגיעות לטיפול בנפגעות האלימות הנשים כלל ת את גמייצאינה יש לזכור כי קבוצת נשים זו 

נפגעות  1,238מתוך  401(שכן רק חלקן השתתפו בתכנית ונפגשו עם עובדת סוציאלית , החולים

הסכימו ) 151(רק חלק ממשתתפות התכנית , יתרה מכך). שהשתתפו בתכנית החולים-בתיהאלימות ב

   .להשתתף במחקר

  

מי מהנפגעות להציע להשתתף במחקר לבהחלטה וציאליות העובדות הסשהנחו את מערכת השיקולים 

יות רכזות אלימות במהלך המחקר וציאלסבדות בשיחות עם עו. הבמלוא לנו הא ידועל ,ולמי לא להציע

, נפשיים ופיזיים קשים יםבמצב חולים-ביתעלו מספר נקודות שמתייחסות למאפייני נשים המגיעות ל

לא  אך עדיין ,נקודות אלה יכולות לתת הסבר חלקי. עות אלימותבשלבים מוקדמים של גילוי היותן נפג

 הצלחנו לראייןאשר אם קיימת הטיה בקבוצת הנשים שהטפסים שלהן הופנו אל צוות המחקר וברור 

הנשים שהשתתפו בתכנית אך לא נתנו בהשוואה שערכנו בין קבוצת המרואיינות לקבוצת  .אותן

במשתנים דמוגרפיים ובמשתנים הקשורים ים מובהקים לא נמצאו הבדל, הסכמתן להשתתף במחקר

  . לפגיעת האלימות

  

מעלים ו ,מספקים תובנות על ההתנסויות של נשים נפגעות אלימותנתוני המחקר , למרות מגבלות אלה

  . החולים-בתיעל מנת לשפר את הטיפול בנפגעות אלימות במספר סוגיות שחשוב להתייחס אליהן 
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 4.1  למתן מענה החולים-ביתערכות יוה פלושטו מאפייני הנשים
) 51%(כמחצית . מאפיין חשוב שעלה מהמחקר לגבי הנשים נפגעות האלימות הינו מצב בריאותן הנמוך

+ 6( כאון יד מדווחות על רמה גבוהה של תסמיני) 80%(ורובן  ,רגו את בריאותן כבינונית עד גרועהיד

ה שים ערביות דיווחו על מצב בריאות ירוד ועל רמשיעור גבוה יותר של נ). כאונייבמדד למצב רוח ד

 החולים- ביתהצוותים בשל ערכות יאת הצורך לה נתונים אלה מעלים .כאוןידגבוהה של תסמיני 

  :יםממדהתייחסות במספר חשוב שתהייה . לנושא

קושי פיזי ללמוטיבציה נמוכה ו לגרוםומצב בריאות ירוד יכולים  גבוהה רמת דיכאון -לגבי האישה  .1

  . השחרור תכניתלביצוע 

ברגע שתעלה רמת המודעות של המטפלים למאפיינים אלה של דיכאון ומצב  - לגבי המטפלים  .2

אדישות או את הולעתים פעולה הוף תיחוסר שאת , להבין את קשיי האישהיהיה קל יותר , בריאות

 . מערכת חיים אלימהלחזרה לדפוס וה
תחום נפש והבריאות , בתחום הבריאות הכלליתהעובדים חשיבה משותפת של  -המערכתי  ממדב .3

וחשיבה על טיפולים משולבים בין הגורמים  ,על דרכים יעילות להפניה להמשך טיפול, רווחהה

  .השונים

  

 כלכלי-חברתימשתייכות למעמד  שהשתתפו במחקרמרבית הנשים הוא שאפיין נוסף של נשים אלה מ

, לחודש או פחות₪  4,800 ברוטו משפחתית של בעלות הכנסה, בעלות השכלה תיכונית ומטה: נמוך

, קיימת בכל שכבות החברהתופעת האלימות ידוע ממחקרים קודמים שמאחר ש .אינן עובדותש םינשו

הצוות  נוטות פחות לחשוף מיוזמתן את האלימות בפניגבוה כלכלי - חברתישנשים ממעמד תכן יי

תכן גם שלאנשי יי. בשירותים פרטיים ונעזרות החולים-ביתאו נמנעות מלהגיע ל, החולים- ביתב

המחקר מעלה צורך . נמוךכלכלי -חברתיהמקצוע קל יותר לשוחח על נושא זה עם נשים ממעמד 

   .במסגרת מערכת הבריאותזה בחשיבה על התייחסות לנושא 

  

 ןרובלו ,הסתירו את הבעיהן ה החולים-ביתה ליכשליש מהנשים דיווחו כי עד לפנילציין שעוד חשוב 

הן בחרו לחשוף את בעיית האלימות , כלומר .קשר עם השירותים הטיפוליים בקהילה הלא הי) 90%(

לנשים מהווה הזדמנות ראשונה  חולים-ביתב עובדים סוציאלייםהמפגש עם  .החולים-ביתלראשונה ב

יכול לתרום ולהשפיע על מוכנות  העובדת הסוציאליתטיפול , לפיכך .קשר עם גורם מטפלקיים לאלה 

מציינת את תהליך ההבשלה ) 1999( אבידן-אלדר. אישה להיעזר בגורמים מטפלים בקהילה בהמשךה

. מוכנות לעשות שינוי בחייהן ולטפל באלימותהן שלב בו להארוך של נשים בין שלב גילוי הסוד ועד 

ערוך לתת מענה לנשים שלראשונה  החולים-ביתלאור מאפיין זה יש מקום לבחון את המידה שבה 

לנשים  חולים-ביתלחשוב על פיתוח מודל טיפול שונה בצריך שתכן יי. פות את בעיית האלימותחוש

קיום שיחה שמטרתה העלאת בעיקר להתייחס מודל זה צריך ל. ראשוני של חשיפת הסודהבשלב 

התייחסות למידע אותו , נשים אלה להמשך טיפול בקהילהלאופן ההפניה של וכן  ,מוטיבציה לטיפולה

פיתוח , בקהילהגורמי טיפול לוהעברת מידע לגורמי בריאות להתייחסות לשיתוף ו, אישהיש לתת ל

בהסכמת יועבר אליה הטיפול במקרים אלה שהחולים בקהילה -בקופות יתמומח וציאליתסבדת עו

   .ועוד ,האישה
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ד ע(משך אלימות קצר , נשים נשואות: נשים שנוטות להסתיר את הבעיה ם שלבמחקר עלו גם מאפייני

חשוב שעובדי בריאות הבאים במגע עם נפגעות אלימות בעלות  .וחומרת פגיעה לא קשה) שנה

, שכן. אלימות עם קבוצה זו הנוטה להסתירההקיום את יעשו מאמץ מיוחד לברר , מאפיינים אלה

  .השלב הראשון בדרך ליציאה ממעגל האלימות ולשיקום חיי הנפגעתמהווה את " סוד"חשיפת ה

  

  הצוות הרפואי ידי-עלבאישה הטיפול  4.2
את התשאול לגבי וראו  ,)אחות ורופא(הטיפול של הצוות הרפואי מהיחס ורוצות ממהיו  מרבית הנשים

עמדות דומות דווחו גם . יותר מהיהודיותאף  ,הערביותהנשים , אלימות במשפחה חלק מתפקידו

  .)Carlson et al., 2000( במחקרים שנערכו בקרב נפגעות אלימות במדינות אחרות

  

הצוות הרפואי מצידו נוטה יותר לשוחח עם הנפגעת על הנושא כאשר מן הנתונים עולה כי , עם זאת

. צוותים להטמעת נוהל האיתור היזוםהיש צורך לחזק את מערך ההדרכה של . היא הזדהתה ככזאת

הצוות הרפואי שהנפגעות מצידן דיווחו על שביעות רצון מכך שיש להביא בפני הצוותים את העובדה 

, עובדה זו יכולה לעודד את הצוותים הרפואים ליזום שיחות עם נפגעות אלימות. שוחח איתן על הנושא

אחד , שכן). 2003בנובמבר  19מתאריך  23/03מספר ( 2003- ל משרד הבריאות מ"כפי שנדרש בחוזר מנכ

, נות בכךיונין מעהוא תפיסת הצוות הרפואי שהנשים אינשמוזכרים בספרות לתשאול המחסומים 

התערבויות חוסר בו ,זמןועדר ידע יה: מחסומים נוספים שדווחו בספרות הם. וחשש מפני תגובותיהן

  . )Waalen et al., 2000( אפקטיביות

  

  וחובת דיווח על פגיעת אלימות למשטרה דיווח 4.3
יש . ח למשטרהווידהא חובת ואחד הנושאים השנויים במחלוקת בקרב המטפלים באלימות נגד נשים ה

כפי שקיים , המצדדים בכך כי צוות רפואי ידווח למשטרה באופן שגרתי על כל מקרה אלימות נגד נשים

ממצאי המחקר מלמדים כי גם בקרב נפגעות האלימות  .במקרה של זיהוי אלימות נגד חסרי ישע

את  בלי לשאולציינו שיש לחייב את הצוות הרפואי לדווח למשטרה מ ת הנשיםכמחצי .הדעות חלוקות

שאין להתערב בחייה הפרטיים של  הואהנימוק העיקרי להתנגדות . וכמחצית התנגדו לכך, הנפגעת

חשש שהבעל או  ,)12%(מנוגד לתרבות אליה שייכת האישה : נימוקים נוספים שעלו. )60%( האישה

   ).11%(משפחתו יפגעו באישה 

  

ווח יו מספר גורמים עיקריים להתנגדות לדזוה ריתהב-צותבמחקר שנערך בקרב נפגעות אלימות באר

 דחשש מנקמה מצ: סיבות אלה כללו. שנשקלו כנגד הרצון לקבל הגנה משטרתית, חובה למשטרה

וחוסר אמון במערכת המשפט , רצון לסודיות בקשר עם הרופא, רוק המשפחהיחשש מפ, הפוגע

)Rodriguez et al., 1998 .(ורי תשובות המשתתפות במחקר תכן כי שיקולים דומים עמדו גם מאחיי

  .בישראל

  

, )2003, מצוטט אצל איציק( 1975ו "תשל) הודעה על חשש לאלימות( "תקנות בריאות לעם", בישראל

חסר הכרה , מתעורר אצל האחראי על קבלת חולים חשש סביר שאדם פצוע"קובעות שבמקרים בהם 

על כך מיד לתחנת המשטרה  יודיע, היה מעורב במעשה אלימות החולים-ביתשהגיע ל, או מת
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  הערכת הטיפול של העובדת הסוציאלית 4.4
. החולים-בתיב ותוציאליסה ותבדרמת שביעות רצון גבוהה מטיפול העועל ים עיבממצאי המחקר מצ

ועל זמן המתנה סביר  והה מהטיפול של העובדת הסוציאליתעל שביעות רצון גבדיווחו הנשים רוב 

היא הקדישה , יחס טובממנה קיבלו , הנשים דיווחו כי הרגישו נוח לדבר איתהרוב . )דקות 30-0(ביותר 

התעניינה וכן  ך טיפולוידאה שהבינו את כל הנאמר לגבי המש, ענתה על כל השאלות, להן מספיק זמן

עולה מהנתונים  כן-כמו. הרגישו שהיא באמת דואגת להןרוב הנשים ציינו כי . לגבי מצבם של הילדים

קיום השיחה בחדר נפרד : הכוללבנפגעת אלימות העובדת הסוציאלית פעלה לפי נוהל הטיפול לרוב כי 

קבלת  ,ן מידע כללי על שירותיםמת, לחזוריכולה בירור קיום מקום בטוח אליו האישה , ללא מלווה

לנפגעת מתן הדרכה  ,משפטהבית לה למשטרה וימידע על אפשרות פנימתן , כתובות ומספרי טלפון

   .טחון ילדיהיטחונה וביעל בירה שמה בנושא

  

לא  .אצלן תקוות הכי השיחה עם העובדת הסוציאלית עורר ודיווח) 39%(יחסית  נמוך שיעור ,עם זאת 

 .העזרה של העובדת הסוציאליתלגבי תקוות שלה בין הצבה הנפשי של האישה לנמצא קשר בין מ

משקף שוב את ו; ממצא זה יכול להצביע על חוסר האמונה של הנשים ביכולתן לצאת ממעגל האלימות

בות של מתן כלים ילגבי החשממצא זה מעורר שאלה , בנוסף .שהן חשות הדיכאון וחוסר האונים תמיד

מבחינה זו , שיסייעו להן לקיים התערבות אפקטיבית החולים-ביתוציאליות בלעובדות הסנוספים 

ציינו  ,הכל-בסך .תחזק את האישה ותגביר את אמונתה ביכולתה לחולל שינוי בחייהההתערבות ש

היהודיות יותר הנשים , הנפגעות כי קיבלו את הסיוע שרצו מהעובדת הסוציאלית או מכל גורם אחר

 בעיקר סיוע, וטרם קיבלו יש ציינו שיש סיוע שהן היו רוצות לקבלכשלעם זאת  .מהערביות

שירותי  ידי-עלסיוע מסוג זה אינו ניתן כיום  .עזרה טיפולית לבעל, עזרה כלכליתכגון  ,אינסטרומנטלי

י עליו מושם רגשלצד הסיוע ה ,יתכן שיש מקום לשקול אפשרות למתן סיוע אינסטרומנטלייו, הרווחה

  . כיום הדגש

  

מידע דיווחו כי השתמשו ב, יותר מהערביות ,הנפגעות היהודיותא נוסף שראוי לציון הוא כי נוש

ממצא זה מעלה את הצורך לבחון האם . )בהתאמה, 18%לעומת  40%( בלו מהעובדת הסוציאליתישק

   .רכיהןוהמידע הניתן לנפגעות הערביות אכן מותאם לצ

  

בישראל והתרבותיים בין המגזרים השונים  ההבדלים החברתיים מעלה את הסוגיה שלממצא זה 

ומידת ההתאמה  ,השימוש שלהן בשירותים לקבלת עזרה, ה של נשים נפגעות אלימותיבתהליכי הפני

  . בקרב נשים נפגעות אלימות של השירותים הקיימים במגזר הערבי לצרכים שעולים
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  עם העובדת הסוציאלית ושיחת המעקבהערכת תכנית הטיפול  4.5
ודיווחו על רמת  ,תכנית הטיפולהביעו מוטיבציה גבוהה לבצע את ) 54%(הנשים מחצית יותר מ

ד וכמחצית מהנפגעות דיווחו כי ביצעו במידה רבה או רבה מא. כדי להוציאה לפועל מסוגלות גבוהה

כמחצית מהנשים לא ביצעו את התכנית , עם זאת .)דוענו במידה רבה מא 10%( את התכנית שהוכנה

ביצוע התכנית מתייחסות -הסיבות שהעלו הנשים לאי .מה הסיבות לכך ונשאלת השאלה ,במידה רבה

לא  וציאליתסבדת ההעו( וסיבות שקשורות לשירותים הטיפוליים אליהם פנ: לשני תחומים עיקריים

וכן סיבות  ;)האישה לא חושבת שיכולים לעזור לה ,לא חזרה אליה בדת הסוציאליתהעו, עזרה לה

איבדה , האישה הייתה חולה או עסוקה ,למשל(התכנית את ן האישה לא פעלה ליישם אישיות שבגינ

אין לה כסף להגיע , אין לה טלפון בבית, הבעל התנגד, יחמירהמצב חששה ש, הפרטים למי לפנותאת 

תכן כי תכניות הטיפול הניתנות לחלק מנפגעות האלימות במהלך האשפוז ימכאן עולה שי ).לפגישה

יש ו ;אישהטיפול למצב בו נמצאת כל הולכן יש מקום לשפר את ההתאמה של תכניות , אינן מתאימות

על , בנוסף. נמצאת במעגל האלימותהיא מצב כלכלי והשלב בו , לקחת בחשבון מצב נפשי של האישה

לים שוולהפחית מכ ,תהליך ההפניה לשירותים בקהילהיש לשפר את מנת להבטיח רצף טיפולי 

   . שפונות לשירותים אלה העומדים בפני הנשים

  

סוציאלית של נפגעות אלימות -הוצע מודל של מוכנות פסיכו הברית-ארצותשנערך בעקבות מחקר ב

ועד למוכנות , המודל מציע רצף החל מהתנהגות של הגנה על הסטטוס קוו. לקראת שינוי במצבן

על  אישההוי מקומה של הזי). Cluss et al., 2006(לעשות פעולה כדי לצאת ממערכת היחסים האלימה 

נתן המצב שבו יכדי להתאים את תכנית הטיפול המועילה ביותר לשיפור מצבה בה פני הרצף הזה חשוב

  . היא נמצאת בזמן הנתון

  

 החולים- ביתממצאי המחקר העלו עוד כי נשים שגילו שביעות רצון גבוהה מהעובדת הסוציאלית ב

ממצא זה  .וכן נטו יותר לבצע אותה בפועל ,פוליהטהביעו מוטיבציה גבוהה יותר לבצע את תכנית 

מדגיש את החשיבות הרבה של איכות הקשר הנוצר בין העובדת הסוציאלית לבין נפגעת האלימות שכן 

  . כשהיא חוזרת לקהילה אישההשל התנהגות הגם על דפוסי , מפגש עצמוה לבנוסף עיש לו השלכות 

  

חילוניות , ת בקשר אלים במשך תקופה מעל שנהמשתני הראה עוד שנשים המצויו-תוח הרביהנ

ממצא זה מעלה את הצורך לבחון האם תכניות הטיפול  .נוטות יותר לבצע את תכנית הטיפול ,תוויהודי

, ערביותלנשים דתיות ולנשים , מותאמות במידה מספקת לנשים שמצויות בקשר אלים רק זמן קצר

  . רכיהןורה טובה יותר לצולחשוב על דרכים להתאים את תכניות הטיפול בצו

  

כמשמעותי א ואף העולה , החולים-ביתכשבועיים לאחר שחרורן מעם הנשים קיום שיחת המעקב עצם 

וציינו כי  ,שביעות רצון גבוהה מכך שהעובדת הסוציאלית יצרה איתן קשר רובן דיווחו על .נשיםל

את  םקיום השיחה קידעצם כי  מחציתן אף ציינו. הרגשה שהן לא לבד, השיחה נתנה להן תחושה טובה

תכן יי .ביות מאשר בקרב היהודיותהערהנשים תחושות אלו עלו יותר בקרב  .ביצוע תכנית הטיפול

שהבדלים אלו נובעים מהעובדה שלנשים הערביות יש פחות מקורות תמיכה מאשר לנשים היהודיות 

  .עבורןבעוד יותר  משמעותי ההי העובדת הסוציאליתולכן המעקב של 
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 4.6  תרומות נתפסות של התכנית
העובדת ההתערבות הטיפולית של , תוח תשובות הנשים נפגעות האלימות מלמד כי מנקודת מבטןינ

ולהתמודד עם מוטיבציה לקבל עזרה הומסוגלות את תחושת ה מהןשיפרה אצל רבות  הסוציאלית

תרמה למוטיבציה שלהן  תכניתהערביות יותר מהיהודיות דיווחו על כך שההנשים  .ת האלימותיבעי

ית האלימות בפני אנשי יה במסוגלות לחשוף את בעיעל עלי הנשים דיווחו. בבעית האלימות לטפל

- תוח רבימנ .חבריםהאת בני המשפחה ו דיווחו הנשים כי הן יותר מסוגלות לשתף כן-כמו .מקצוע

ואילו נשים עם  ,המשתני התברר כי נשים ערביות מדווחות פחות על מסוגלות גבוהה בעקבות השיח

   .פגיעה קשה מדווחות יותר על מסוגלות גבוהה בעקבות השיחה

  

 דעתל ,למשל ,ווחו כי התכנית תרמה להן במובנים שוניםיממצאי המחקר מראים עוד כי נשים רבות ד

 ותאשמ ןאינהן להרגיש ש, "סוד"ה שחשוב לחשוף אתלהבין , ןכיצד לפעול במקרה של אלימות כלפיה

עם זאת גם בהיבט זה של  .ןכתובת ולמישהו אכפת מה ןוכן להרגיש כי יש לה ,ןפיהבאלימות כל

ממצא  .ווחו על תרומה רבה יותר של התכנית מאשר נשים ערביותיהתכנית נמצא כי נשים יהודיות ד

  .זה מחזק את הצורך בבחינת מידת ההתאמה של התכנית לצרכים של נשים מרקע תרבותי שונה

  

  סיכום 4.7
- ביתהפונות ל הנשים נפגעות האלימותכלל ולמרות מגבלותיו מבחינת ייצוג , צאי המחקרלאור ממ

יש  החולים-בתילטיפול במסגרת  ,הנשים שרואיינו ן שלמנקודת מבטמר כי וניתן לסכם ול, החולים

עולה כי שיחת מעקב עם העובדת הסוציאלית לאחר  כן-כמו .לרווחת הנשיםתרומות משמעותיות 

תכנית הטיפול את ליישם יע לרבות מהנשים יהמסמהווה מרכיב חשוב  החולים-ביתהשחרור מ

   .החולים-ביתנקבעה בש

  

ממצאי המחקר הצביעו גם על היבטים של התכנית שניתן להמשיך ולשפר על מנת לענות , עם זאת

 ה שללצורך כך יש חשיבות לבדיק .הנשים נפגעות האלימות ם השונים שלצרכיהבצורה טובה יותר על 

יש  כן-כמו. ת תכנית המשך הטיפול למצבה של האישהים אהתאלו ,החולים-ביתמודל הטיפול ב

 יםשירותבין הל החולים-ביתרות הסוציאלי בידרכים להידוק הקשר בין הש ינה שלחשיבות לבח

יומית עם -ובדרך זו לסייע להן יותר בהתמודדות היום ,בקהילה על מנת לשפר את רצף הטיפול בנשים

עונה על  החולים-ביתיש מקום לבחון באיזו מידה הטיפול הניתן ב כן-כמו .ופגיעותיה תהאלימו

, מצב בריאות, הוחומרת אלימותהמבחינת משך  ,למשל(הצרכים של נשים הנמצאות במצבים שונים 

נראה כי  ).דתיות, ערביות נשים, למשל(נשים מרקע תרבותי שונה צרכים של ועל  ;)ועוד ,רמת דיכאון

תכניות טיפול שונות המותאמות לנפגעות אלימות  ה שלים אלו מעלים את הצורך בבניממצאי

   .הנשיםנים של וש יניםיובהתאם למאפ ,מקבוצות האוכלוסייה השונות
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משתתפות התכנית שלא בין הבמחקר להמרואיינות  ה ביןהשווא: נספח א
  רואיינו 

  

קבוצת הנשים שהשתתפו בתכנית אך בין ל ,הנשים שנכללו במחקר ורואיינוערכנו השוואה בין קבוצת 

שנת , שנת לידה, מצב משפחתי, ארץ לידה: משתנים הבאיםההשוואה כללה את ה. לא נכללו במחקר

סוג , משך האלימות, זהות הפוגע, החולים-ביתה ליסיבת פני, מספר ילדים, השכלה, דתיות, דת, יהיעל

פעילות , דיווח למשטרה, האם הנפגעת מוכרת למסגרת הרפואית עקב אלימות, חומרת פגיעה, פגיעה

האם , טיפול/גורמי סיוע/קשר עם מסגרות, החולים-ביתל הנפגעת בנוגע לאלימות כלפיה עד להגעתה

  .סוג נפל, מסגרת אליה הופנתה להמשך טיפול, טיפולהייתה הפניה להמשך 
  

לגבי כלל משתתפות אינטייק אלו נכללו בטופס הההשוואה התאפשרה במשתנים הללו היות שנתונים 

   .נכללו במחקרלגבי הנשים שלא כולל , התכנית
  

. ותלא נמצאו הבדלים מובהקים בהשוואת המשתנים הדמוגרפיים בין שתי הקבוצ עולה כי 1-אמלוח 

 23%לעומת  32% ,שיעור מעט יותר גבוה של מרואיינות היו בעלות השכלה של תעודת בגרות ויותר

  .אולם הבדל זה אינו מובהק סטטיסטית ,בקרב אלו שלא נכללו במחקר
  

סוג , זהות הפוגע, היסיבת פני: ים מובהקים גם במשתנים הקשורים לפגיעת האלימותהבדל ולא נמצא

  .ומשך האלימות, החומרת הפגיע, הפגיעה
  
בשתי נמצא , קשר של הנפגעות עם מסגרות וגורמי סיוע וטיפולשאלה פתוחה על ה לעתשובה ב

 ,שיעור מעט גבוה יותר של מרואיינות. אינן בקשר עם המסגרות נשיםמהמקרים ה 90%-בכי הקבוצות 

, )3%( יוולונטרארגון , )10%(עוץ משפטי יעל קשר עם י דיווחו ,משתתפות התכנית האחרות לעומת

  .אולם ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית ,)6%(ופקיד סעד ) 3%(גורם דת 
  

אחוז גבוה יותר של נשים בקרב קבוצת . בהפניה של הנפגעת להמשך טיפולמובהק נמצא הבדל 

  ).בהתאמה, 87%לעומת  97%(  האחרותהמרואיינות הופנו להמשך טיפול לעומת 
  

  ).בהתאמה, 31%לעומת  47%( אחרותז למניעת אלימות מאשר נפגעות המרואיינות הופנו יותר למרכ
  

יותר של מרואיינות מעט שיעור גבוה עולה כי  ,באשר לפניית הנפגעת לעזרה בתשובה על שאלה פתוחה

, יה לשירות טיפוליינמצא גם הבדל בפנ). 40%לעומת  51%(דיווחו כי פנו לעזרה של משפחה וחברים 

הבדל זה אינו מובהק  אולם, תכניתהאחרות במשתתפות הבקרב  30%לעומת בקרב המרואיינות  39%

  .סטטיסטית
  

. שתי הקבוצות לא נמצאו הבדלים מובהקים בכל המשתנים הדמוגרפיים ה ביןבהשווא, לסיכום

, עם גורמי סיועשל שתי קבוצות הנשים קשר הבדלים מסוימים אך לא מובהקים סטטיסטית נמצאו ב

כאשר באופן , משפחה ושירות טיפולי, יה של הנפגעת לקבלת סיוע של חבריםיופנהפניה להמשך טיפול 

 לא רואיינו בהשוואה לנפגעות שהשתתפו בתכנית אךנטו לקיים קשרים רבים יותר  תכללי המרואיינו

   .למחקר
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 נפל למרואיינות ה ה ביןהשווא: 1-אלוח 
  מרואיינות    הכל-סך  נפל 

       n=356)( גיל
29-18  41.3  43.9  37.3  
39-30  29.5  29.0  30.3  
72-40  29.2  27.1  32.4  

      
        )n=280( השכלה

  ופחות לימוד שנות  67.6  76.8  72.1 12
  32.4  23.2  27.9  ואקדמית תיכונית-על

      
        )n=339(ארץ לידה 

  ומערב אירופה קנדה, הברית-ארצות, ישראל  73.6  71.2  72.3
  אסיה ואפריקה  11.5  7.3  9.1

  14.9  21.5  18.6  ועצות לשעברהמ-תרח אירופה וברימז
      

       )(n=398 מצב משפחתי
  רווקה  12.0  17.3  15.3
  נשואה  65.3  62.9  63.8

  22.7  19.8  20.9  אלמנה/גרושה/פרודה
      

  n=390( 76.9  76.5  77.6( יש ילדים
      

       ) (n=294מספר ילדים
  ילד אחד  24.6  22.2  23.1
  שני ילדים  26.3  27.2  26.9

  14.0  22.2  19.0  שלושה ילדים
  35.1  28.3  31.0  ילדים 10-4

      
       n=332)( מוצא

  יהודיה ותיקה  20.4  22.7  21.7
  יהודיה עולה  27.2  23.8  25.3

  52.4  53.5  53.0  יהיערב
      

       )=343n  ( דתיות
  45.3  54.4  50.4  חילונית

      
      )n=254( חולים- ביתה ליסיבת פני

  פגיעת אלימות  68.9  62.2  64.8
  35.2  37.8  35.2  סיבה רפואית אחרת

      
        n=393)( זהות הפוגע

  חבר  ,בעל  86.0  79.8  82.2
  פרוד ,גרוש  4.7  6.2  5.6

  9.3  14.0  12.2  בן משפחה אחר
      

       n=391)( )ניתן לענות יותר מתשובה אחת( סוג פגיעה
  פיזית  91.3  90.1  90.5
  נפשית  58.4  61.6  60.4
  מינית  83.9  81.8  82.6

  15.4  13.6  14.3  כלכלית
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        )המשך(השוואה בין הנפל למרואיינות : 1-לוח א
  מרואיינות  הכל-סך  נפל  

      n=324)( חומרת הפגיעה
  הקל  76.4    

  56.8      קשה-תבינוני
      

       )n=287( משך האלימות
  32.8  38.4  35.9  עד שנה
  27.3  23.3  25.1   שנים 5שנה עד 

  39.8  38.4  39.0  שנים ויותר 5
      

  )ניתן לענות יותר מתשובה אחת( קשר כיום עם שירותים      
    לשכת רווחה  36.6  32.5  34.2

  מרכז למניעת אלימות  9.5  5.9  7.3
  עוץ משפטייי  9.7  4.4  6.6

  5.7  2.8  4.0  פקידת סעד לסדרי דין
  מקלט לנשים למוכות  1.6  0.5  1.0 

  רם דתגו  3.2  0.6  1.7
  מתנדב בליווי  0.8  0.6  0.7
  נטריוארגון וול  3.3  0  1.3

  1.6  1.7  1.7  קו חירום
      

  n=378( 72.2  71.0  74.1( האלימות דווח למשטרה אירוע
      

הנפגעת מוכרת למסגרת הרפואית עקב אלימות או חשד 
  )n=333( לאלימות

  
14.4  

  
13.1  

  
16.4  

       
ניתן לענות יותר ( חולים-ביתה לייפעילות הנפגעת עד לפנ

  )מתשובה אחת
  הסתרת הבעיה  32.4  40.8  37.4
  ה לעזרת משפחה וחבריםיפני  50.7  39.5  44.1
  ה לשירות טיפולייפני  39.4  30.4  34.1
  עזבה את הבית באופן זמני  20.4  18.0  19.0

  11.3  8.3  9.5  תביעה משפטית הגשוה
      

  n=368**90.8  87.1  96.5)( הופנו להמשך טיפול
  שירותים חברתיים  52.8  54.7  54.0
  פקיד סעד  18.1  18.8  18.5
  **מרכז למניעת אלימות  47.2  30.8  37.2

  תחנה לבריאות הנפש  2.1  3.6  3.0
  מרכז סיוע לנפגעות אונס  1.4  3.6  2.7 

p<0.01** 
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  משתני -תוח רביתוצאות נ: בנספח 

- ביתעיית האלימות עד למפגש עם עובדת סוציאלית במשתנים הקשורים בהסתרת ב   :1-בלוח 
  )n=151( החולים

  Odds Ratio 
  *13.2  )נשואה(מצב משפחתי 

  1.1  )חילונית(דת 
  2.1  )₪ 4,800עד (הכנסה 

  2.1  )היערבי(מוצא 
  2.7  )29עד (גיל 

  )לא עובדת(תעסוקה  1.0 
  1.0  )גבוה(כאוני ימצב רוח ד

  )עד שנה(משך אלימות  *11.9 
  *0.06  )קשה(ומרת פגיעה ח

 Chi square 7.44; df= 8   
p=0.49 

  )Hosmer Lemshow(טיב ההתאמה

p<0.05   *   
  

  )n=151( אישהה ידי-עלמשתנים הקשורים ברצון לבצע את תכנית הטיפול  :2-בלוח 
  Odds Ratio 

  0.4  )נשואה(מצב משפחתי 
  2.2  )חילונית(דת 

  1.1  )₪ 4,800עד (הכנסה 
  0.2  )היביער(מוצא 

  1.2  )29עד (גיל 
  )לא עובדת(תעסוקה  *9.6 
  1.6  )גבוה(כאוני ימצב רוח ד

  0.5  )עד שנה(משך אלימות 
  )קשה(חומרת פגיעה  0.7 

  )אלימות(יה יסיבת פנ  4.3
  *8.8  )פריטים 12-9ד ומרוצה מא -גבוה ( וציאליתסבדת הפול העוישביעות רצון מט

 Chi square 6.7; df= 7  
p=0.42 

  )Hosmer Lemshow(טיב ההתאמה

p<0.05   *   
  

 34



 

  )n=151( אישהה ידי-עלמשתנים הקשורים בביצוע תכנית הטיפול  :3-ב לוח
  Odds Ratio 

  0.3  )נשואה(מצב משפחתי 
  *136.1  )חילונית(דת 

  2.2  )₪ 4,800עד (הכנסה 
  *0.03  )היערבי(מוצא 

  0.2  )29עד (גיל 
  )לא עובדת(תעסוקה  26.9 

  2.03  )גבוה(כאוני ירוח ד מצב
  *0.01  )עד שנה(משך אלימות 
  )קשה(חומרת פגיעה  14.3 

  )אלימות(יה יסיבת פנ  3.1
  *76.4  )פריטים 12-9ד ומרוצה מא -גבוה ( וציאליתסבדת הפול העוישביעות רצון מט

 Chi square=7.79 ; df=8   
p=0.45 

  )Hosmer Lemshow(טיב ההתאמה

p<0.05   *   
  

  )n=151( 1במידה רבה אישהמשתנים הקשורים בתחושה כי הטיפול תרם ל :4-בלוח 
  Odds Ratio 

  2.1  )נשואה(מצב משפחתי 
  1.97  )חילונית(דת 

  2.3  )₪ 4,800עד (הכנסה 
  *0.2  )יהיערב(מוצא 

  1.5  )29עד (גיל 
  )לא עובדת(תעסוקה  0.7 
  1.2  )גבוה(כאוני ימצב רוח ד

  1.0  )עד שנה(משך אלימות 
  )קשה(חומרת פגיעה  3.5 

  1.2  )אלימות(ה יסיבת פני
    

 Chi square=9.6 ; df=7   
p=0.21 

  )Hosmer Lemshow(טיב ההתאמה

p<0.05  *   
אלפא . 2.8תרומה גבוהה הוגדרה כממוצע מעל . 9מדד תרומה נבנה כממוצע התשובות לפריטי תרומה בלוח     1

  0.78= קרונבך של המדד 
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  )n=151( 1הקשורים בתחושת מסוגלות גבוהה משתנים :5-בלוח 
  Odds Ratio 

  0.2  )נשואה(מצב משפחתי 
  1.6  )חילונית(דת 

  2.9  )₪ 4,800עד (הכנסה 
  *0.1  )יהיערב(מוצא 

  0.6  )29עד (גיל 
  0.4  )לא עובדת(תעסוקה 
  2.7  )גבוה(כאוני ימצב רוח ד

  0.3  )עד שנה(משך אלימות 
  *4.1  )קשה(חומרת פגיעה 

  1.3  )אלימות(יה ייבת פנס
    

   Hosmer Lemshow(  Chi square=8.19 ; df=7(טיב ההתאמה 
p=0.32 

p<0.05   *   
. 2.5מסוגלות גבוהה כממוצע מעל . 9מדד מסוגלות נבנה כממוצע התשובות לפריטי מסוגלות בלוח    1

  0.64= אלפא קרונבך : מהימנות המדד
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