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רקע על תופעת האלימות במשפחה
.  בילדים ובזקנים, בגברים, היא תופעה רחבת היקף הפוגעת בנשיםאלימות במשפחה 

התעוררות מחאה ציבורית על רקע מקרי רצח נשים הובילה בעשור האחרון לעיסוק הולך וגובר  
.  בתופעה ובהשפעותיה על החברה הישראלית

משרדית לגיבוש מדיניות ודרכי פעולה  -ביןכונסה ועדה 
:המלצות הוועדהבין . לטיפול בתופעה

  יצירת מערך מתואם של כלל הגורמים למניעת
כוללני ומותאם  , אלימות במשפחה ומתן טיפול מהיר

).הן הנפגעים הן הפוגעים(למאפייני האוכלוסייה 
  ביצוע הערכה ומדידה שוטפת של מועילות המענים

. והשירותים

 החלטת  (הממשלה אימצה את המלצות הוועדה
).  2820ממשלה 

  יישום מודל ייחודי להתמודדות עם אירועי אלימות נגד
).2711החלטת ממשלה (נשים באוכלוסייה הערבית 

20142017

למניעה וטיפול באלימות  מטה התוכנית הלאומית 
החל את פעילותו) התוכנית הלאומית: להלן(במשפחה

2017

2018

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2820
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2711
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תחנות משטרה ומרכזים למניעת  51-פועלת ב) התוכנית: להלן(' ס משטרה"עו'תוכנית 
.  ^אלימות במשפחה ולטיפול בה בפריסה ארצית

מטרות התוכנית  
לתת מענה מקיף ומעמיק לבגירים המעורבים באלימות במשפחה המגיעים לתחנות המשטרה

 ידי המשטרה-הערכת מסוכנות ראשונית של המופנים על, ובכלל זאת(התערבות בשעת משבר(

 באחריות  (לחזק את ממשקי העבודה בין תחנות המשטרה לשירותי הטיפול והמניעה הניתנים בקהילה

במקרים של אלימות במשפחה  ) משרד הרווחה: להלן(משרד הרווחה והביטחון החברתי 

  לבסס ולחזק את הרצף הטיפולי עבור מקבלי השירות ולשלבם במענים טיפוליים

  להעלות את מספר מקבלי השירות

רקע על התוכנית
רקע על התוכנית

יישובים שבהם פועלת התוכנית: ראו נספח א^
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מטרת המחקר ומהלך העבודה

מטרה

,צרכים,מאפייניםאחרשוטףמעקב)1(:שיאפשרוכליםבפיתוחהלאומיתהתוכניתלמטהלסייע(1)
התוכניתתפוקותניטור)2(;'משטרהס"עו'בתוכניתהשירותמקבלישלוכוחותקודמותהתערבויות

תוכניותשלשוטפתתוצאותלמדידתממוחשבתלמערכתבסיסישמשואלוכלים.מטרותיהוהשגת
.הלאומיתהתוכניתבמסגרתפועלותאשראחרותטווחקצרות

טרם,מטרתםאתמשרתיםאכןשפותחוהכליםשבההמידהאתשייבחןמדידהפיילוטלערוך(2)
.שוטפתמדידהלכֵליהפיכתם

מהלך העבודה

מטרת המחקר ומהלך העבודה

ביצוע מדידת פיילוטפיתוח כלים
ניתוח הממצאים

עדכון  , לצורך למידה
ושיפור המענה הניתן
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שיטה

,  אך פותחו שני שאלונים, פעמית-נערכה מדידה חד, טווח-מאחר ומדובר בתוכנית קצרת
: המיועדים לבחינת שתי נקודות מבט

. לאורך המצגת נשתמש בלשון נקבה, מטעמי נוחות. עם מקבלי השירות נמנו הן גברים הן נשים^ 

[t1]כלי המחקר עבור מדידה בתום ההתערבות 

שיטה

סיות משטרה  "שאלון לעו
^על מקבלות השירות

שאלון דיווח עצמי  
למקבלות השירות

של מקבלות השירותמאפיינים 
קשיים ודאגות הקשורים לאלימות במשפחה–צרכים

דאגות וקשיים בתחומים נוספים
כוחות וחוזקות

פגיעות קודמות והתערבויות קודמות
דרכי פעולה לטיפול בפנייה–תפוקות 

המידה שבה ההתערבות הביאה –תוצאות ההתערבות
לתוצאות הרצויות

פרטי רקע של ממלאת השאלון  

עמידה באמות מידה ולפיהן יש  –איכות התפוקה 
מותאם  , מכבד, האם השירות שניתן היה רגיש(לעבוד 

)'שפתית וכו, תרבותית

, הביאהבאיזו מידה ההתערבות–תוצאות ההתערבות 
לתוצאות הרצויות, להערכת מקבלות השירות
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)המשך(שיטה 
25חלקן  , )62.5%שיעור היענות של (עובדות בתפקיד 40מבין ) עובדות: להלן(משטרה סיות"עו

.עובדות של משרד הרווחה וחלקן עובדות של רשות הלאומית לביטחון קהילתי
45  מקבלות שירות שנבחרו על ידי העובדות

^ המדגם

איסוף  
הנתונים

בעיות,במשפחהאלימותשלביטויים:למשל,למשיבותנוחותחוסרלגרוםשעלולותשאלותכללוהשאלוניםאתיקה
חוסראתלצמצםכדי.וכלכליתעסוקתיומצב)וסמיםאלכוהול(ממכריםבחומריםשימוש,ומוגבלותרפואיות
אפשרותיששאלהבכלוכישלבבכללמלאולהפסיקאפשרכי,אנונימיהואהמענהכיבשאלוןצויןהנוחות
.ברוקדיילמכוןשלהאתיקהועדתשלאישורהאתקיבלהמחקר."לענותמעוניינתלא"להשיב

עלאותםלמלאהתבקשווהן,עובדות40-למקווניםשאלוניםהפיצוהלאומיתהתוכניתממטהצוותאנשי
5ובממוצע,שאלונים10-1מילאהעובדתכל(שירותמקבלות130עלשאלוניםמולאו.שירותמקבלות10

למילוישנקבעוהקריטריוניםאתהתואמותשירותמקבלותהיוהעובדותלכלשלאמשוםהשארבין,)שאלונים
גיוסמשיחתיותרוכללמשמעותבעלהיהבהןשהטיפולומיהאחרוןבחודששטופלומי(המדידהבפיילוט

אתלמלאבבקשההשירותמקבלותלאותןפנוהן,השאלוניםאתמילאושהעובדותלאחר.)ראשונית
.השאלוניםאתמילאושירותמקבלות45.עצמילדיווחהשאלונים

ללמודכדי,המדידהבפיילוטשהשתתפועובדות10עםמיקודקבוצתנערכההמדידהשלבבתום,כךעלנוסף
ומקבלותהעובדותבקרבהכליםשלההתקבלותאופןעל,שוטפתמדידהעבורהכליםהתאמתמידתעל

.ועודהשירותמקבלותבקרבהשאלוןלמילויחסמיםעל,השירות

יישובים שבהם פועלת התוכנית: ראו נספח א^ 



ממצאים



מאפייני. 1
מקבלות
השירות
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נשים
83.8

גברים
15.4

אחר
0.8

מגדר

טווח גילים  

)30-18(צעירות 
26.2

)64-31(מבוגרות 
71.5

זקנות 
)ויותר65(

2.3

1

37.5: גיל ממוצע| 75-18: טווח הגילים

מוגבלויות

ממקבלות השירות  6.9%-ל
יש מוגבלות אחת או יותר

מוגבלות נפשית3.1%
מוגבלות פיזית2.3%
מוגבלות קוגניטיבית1.5%
מוגבלות חושית0.8%

יהודיות
56.8

ערביות
27.0

בדואיות
12.3

נוצריות
3.1

דרוזיות
0.8

קבוצת  
חילוניות  אוכלוסייה

44.0

מסורתיות
30.4

דתיות
19.2

דתיות מאד
5.6

אחר
0.8

רמת  
דתיות

)n=130() באחוזים(מאפייני רקע 
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)n=130() באחוזים(מאפייני רקע 

23.6%
)n=127(לא נולדו בארץ 

נולדו בברית  14.6%
המועצות לשעבר

)n=28(

נולדו באתיופיה4.6%
)n=28(

ותק בישראלארץ לידה

שנים27-4
שנים22: ממוצעותק

עברית
43.1

ערבית
37.7

רוסית
14.6

אמהרית
4.6

שפת
אם

אזרחיות

62.3

תושבות

36.2

חסרות מעמד
1.5

מעמד  
חוקי
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)באחוזים(מאפייני רקע 

נשואה או  
חיה 

בזוגיות
49.6

פרודה
20.9

גרושה
20.2

רווקה
9.3

מצב  
משפחתי  

)n=130(

ילד
16.2

ילדים2
29.5

ילדים3
26.7

ילדים4
14.3

ילדים 5
ויותר
13.3

)n=105(3–מספר הילדים הממוצע  87.4%-ל
ממקבלות השירות  

)n=127(יש ילדים 

ילדים

)n=96(גיל הילדים 

)2-0(תינוקות 11.5%

)6-3(פעוטות 29.1%

)12-7(יסודי 27.1%

)  17-13(יסודי -על11.5%

)ויותר18(בגירים 20.8%



בתחוםצרכים. 2
במשפחהאלימות

במוקדהמצויים
ההתערבות
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תדירות ההיפגעות מסוגי אלימות שונים  
(n=130))באחוזים(

89.0

52.6

63.9

63.9

33.9

58.7

48.2

20.5

4.0

24.6

7.6

10.2

17.9

10.1

9.8

10.3

2.0

16.9

17.1

10.2

32.1

12.8

20.5

35.0

4.0

5.9

3.8

7.4

10.7

8.3

8.9

18.8

1.0

7.6

8.3

5.4

10.1

12.5

15.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

פגיעה מינית

פגיעה פיזית

פגיעה או ניצול כלכלי

בידוד חברתי

איומים

שליטה בחיים

הטרדה

רגשית או נפשית, פגיעה מילולית

%

כלל לא פעמי-חד פעם בשבוע או שבועיים כמה פעמים בשבוע יומי-יום

34.2%

21.4%

18.4%

16.1%

15.7%

11.4%

5.9%

5.0%

^TOP2 –יומית או כמה פעמים בשבוע -היפגעות יום

היפגעות בתדירות גבוהה
TOP 2^
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)באחוזים(^ השוואה לממצאים בסקר בזק

ס משטרה"מחקר עו
)n=130(

אלימות במשפחה : סקר בזק
בצל משבר הקורונה

)n=1,513(

)רמות5בסולם של (TOP 2סוג הפגיעה שחוו
יומית או כמה פעמים בשבוע  -היפגעות יום

TOP 2) רמות5בסולם של(
היפגעות לעיתים קרובות או תמיד

34.230.4רגשית-נפשית, פגיעה מילולית

11.426.7פגיעה או ניצול כלכלי

5.98.9פגיעה פיזית

5.07.0פגיעה מינית

.  21-189-מ. ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון . אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה). 2021. (א, קוראס-ורזניקובסקי. ט, ארזי: סקר בזק^ 
. ובחן גורמים שונים המגבירים את הסיכון לתופעה, את תדירותה ואת מאפייניה, הסקר אפיין את היקפי תופעת האלימות במשפחה בישראל

.בקרב מדגם מייצג באוכלוסייה הכללית בישראל, 2020הסקר נערך בדצמבר 

)באחוזים(^השוואה לממצאים בסקר ָּבָזק

.  נראה שהאחוזים דומים בכל סוגי הפגיעות, בהשוואה לסקר בזק שנערך בקרב האוכלוסייה הכללית בישראל במדגם מייצג
.ככל הנראה מאחר שבגלל פגיעה זו לא יפנו למשטרה, ייצוג לפגיעה הכלכלית-עם זאת יש תת

https://brookdale.jdc.org.il/publication/domestic-violence-during-covid19/
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)  n=126() באחוזים(^ רמת המסוכנות של מקבלות השירות

סכנה גבוהה

27.0

סכנה בינונית

20.6
סכנה נמוכה

26.2

כלל לא

26.273.8%
ממקבלות השירות  

נמצאות בסכנה  
ברמה כלשהי

על פי הערכת העובדת או על בסיס מילוי כלי להערכת מסוכנות^

רמת המסוכנות הנשקפת למקבלות  
)(n=126) באחוזים(^ השירות
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קשרים מובהקים בין מאפיינים ובין צרכים 

)יומי-יום–5; כמה פעמים בשבוע–4; פעם בשבוע או שבועיים–3; פעמי-חד–2; כלל לא–1: (5-1בסולם של נאמדהתדירות הצרכים 

 פגיעה פיזית נפוצה יותר באוכלוסייה הערבית)M=2.2, SD=1.08 ( מאשר באוכלוסייה היהודית)M=1.5, SD=0.75  (
 איומים נפוצים יותר באוכלוסייה הערבית)M=2.7, SD=1.07 ( מאשר באוכלוסייה היהודית)M=2.2, SD=1.28  (

קבוצת אוכלוסייה

 פגיעה מינית נפוצה יותר בקרב עולות)M=1.6, SD=1.22 (ילידות הארץ מבקרב)M=1.1, SD=0.45  (
 איומים נפוצים יותר בקרב ילידות הארץ)M=2.5, SD=1.15 ( מבקרב עולות)M=1.8, SD=1.24  (

עלייה לישראל

 פגיעה מינית נפוצה יותר בקרב תושבות)M=1.5, SD=1.16 ( מבקרב אזרחיות)M=1.1, SD=0.32  (
 הטרדה נפוצה יותר בקרב תושבות)M=2.7, SD=1.66 ( מבקרב אזרחיות)M=2.0, SD=1.27  (
 בידוד חברתי נפוץ יותר בקרב תושבות)M=2.3, SD=1.53 ( מבקרב אזרחיות)M=1.6, SD=1.16  (

מעמד חוקי

מקבלת השירות ובין היפגעות מכל אחד מסוגי האלימותגיל אין קשר בין גיל

:עםחיוביקשר
 היפגעות פיזית)r=.256, p<0.01(
 איומים)r=.248, p<0.01(
 בידוד חברתי)r=.220, p<0.05  (
 פגיעה או ניצול כלכלי)r=.237, p<0.05.(

רמת דתיות

אין הבדל בין תדירות הפגיעות בקרב מקבלות שירות שיש להן ילדים 
ובין תדירות הפגיעות בקרב מקבלות שירות שאין להן ילדים

ילדים

נשים נפגעות יותר מגברים בכל סוגי האלימות מגדר

Presenter
Presentation Notes
הוספנו תיבת טקסט (בכחול)
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^קשרים מובהקים בין צרכים ובין עצמם

בין צרכים ובין עצמם) r(פירסוןמתאמי :ראו נספח ב^

איומים

קשרים חיוביים  
:בין כלל הצרכים האלה

הטרדה

בידוד חברתי

שליטה בחיים

פגיעה או ניצול 
כלכלי

קשר חיובי לכלל הפגיעותפגיעה פיזית

פגיעה מינית

קשר חיובי לכלל הפגיעות
,  פגיעה מילולית

נפשית או רגשית

נפשית או רגשית  , קשר חיובי לפגיעה מילולית
ולבידוד חברתי



דאגות ,צרכים. 3
נוספיםוקשיים

במוקדשאינם(
)ההתערבות
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חוו קשיים הקושי
)במספרים(

חוו קשיים 
)באחוזים(

ביקשו עזרה בטיפול  
)במספרים(בנושא

שיעור המבקשות עזרה 
)באחוזים(מבין מי שחוו קשיים 

6449.22945.3קשיים כלכליים
5643.100.0תחושת בדידות והיעדר מערכות תמיכה

5139.22752.9המורחבתקונפליקטים במשפחה 
4232.31228.6תלות כלכלית בבן משפחה

3224.6412.5קשיים בטיפול בילדים
3224.6515.6הליכים משפטיים אזרחיים
2821.51864.3הליכים משפטיים פליליים

2418.51666.7ניתוק ממסגרת לימודים או ממסגרת תעסוקה 
2418.51562.5בעיות דיור

2317.7730.4קושי במציאת עבודה
1914.6947.4)מיצוי זכויות(קושי לקבל את מה שמגיע לה 

^118.523100שירות לאומי  / בעבודה או בצבא : קשיים במסגרת

^107.723100יומי-קשיים בתפקוד היום

^64.612100שימוש קבוע בסמים ואלכוהול  

) במספרים ובאחוזים(דאגות וקשיים נוספים , צרכים
)n=130(

.  אך ביקשו בהם עזרה, היו מי שלא ציינו כי חוו קשיים בתחומים אלה, מבין המשיבות^

)(n=130) במספרים ובאחוזים(דאגות וקשיים נוספים , צרכים

Presenter
Presentation Notes
שינינו בשקף – בטבלה ובהערת השוליים
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הבדלים לפי מאפייני : צרכים דאגות וקשיים נוספים
לפי מאפייני  , צרכים דאגות וקשיים נוספיםמקבלות השירות

מקבלות השירות
)33.3%(גברים מבקרביותר ) 63.3%(בקרב נשים: קשיים כלכליים

)14.9%(ערביות מבקרביותר ) 39.0%(בקרב יהודיות : הליכים משפטיים אזרחיים

תלות כלכלית בבן משפחה  

 29.8%(יהודיות מבקרביותר ) 58.5%(בקרב ערביות(

 25.0%(חילוניות מבקרביותר ) 56.3%(בקרב מסורתיות(

מבקרביותר ) 71.0%(בקרב דתיות : תחושת בדידות והיעדר מערכות תמיכה

)33.3%(חילוניות 



כוחות. 4
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מכירות בבעיית האלימות במשפחה57.3%

בעלות מוטיבציה לטיפול בבעיית האלימות52.4%

בעלות רצון לשתף גורמי מקצוע בבעיה ולפעול לפתרונה51.6%

)קהילה, שכנים, חברים, משפחה(בעלות רצון לשתף רשתות תמיכה בבעיה 37.0%

אופטימיות בנוגע לעתיד29.6%

לפי דיווחי  , כוחות של מקבלות השירות
(n=130)) באחוזים(^ העובדות

"במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"השיבו ^ 
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 וביןהמוטיבציה לטפל בבעיית האלימותקשר בין:
 כך מידת המוטיבציה שלהן נמוכה יותר, ככל שמקבלות השירות מבוגרות יותר–גיל^
 כך מידת המוטיבציה שלהן נמוכה יותר, ככל שמקבלות השירות חוות יותר הטרדות–הטרדה
 מוטיבציה גבוהה יותר בקרב נשים –מגדר)M=2.5, SD=1.19  (גברים מבקרב)M=3.2, SD=1.475(
מוטיבציה גבוהה יותר בקרב דתיות וחרדיות –קבוצת אוכלוסייה)M=2.2, SD=0.90  (מסורתיות  מבקרב

)M=2.8, SD=1.15 ( וחילוניות)M=2.6, SD=1.35 (
 מוטיבציה גבוהה יותר בקרב רווקות –מצב משפחתי)M=1.7, SD=0.78 (נשואות מבקרב)M=2.8, SD=1.20(  ,

)M=2.6, SD=1.29(פרודות וגרושות 
 וביןרמת האופטימיות בנוגע לעתידקשר בין  :

 אופטימיות גבוהה יותר בקרב חילוניות –רמת דתיות)M=2.8, SD=0.84 (מסורתיות מבקרב)M=3.0, 
SD=0.60( , דתיות וחרדיות)M=3.0, SD=0.79(

 אופטימיות גבוהה יותר בקרב מקבלות שירות ללא ילדים –משפחות עם ילדים)M=2.5, SD=0.83 (מבקרב
)M=3.0, SD=0.76(מקבלות שירות שיש להן ילדים 

 אופטימיות גבוהה יותר בקרב רווקות –מצב משפחתי)M=2.3, SD=0.78 (נשואות מבקרב)M=3.1, 
SD=0.79( , פרודות וגרושות)M=2.9, SD=0.72(

קשרים מובהקים בין כוחות ובין מאפיינים וצרכים
קשרים מובהקים בין כוחות ובין מאפיינים וצרכים

בין כוחות ובין מאפיינים וצרכים) r(פירסוןמתאמי : ראו נספח ג^
;    במידה מועטה–2; כלל לא–1: (5-1בסולם של נאמדהעוצמת הכוחות 

)במידה רבה מאוד–5; במידה רבה–4; במידה בינונית–3
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קשרים מובהקים בין כוחות ובין מאפיינים  
)המשך(וצרכים 

 וביןמידת ההכרה בבעיית האלימותקשר בין  :
 כך מידת ההכרה שלהן בבעיה גבוהה יותר  , ככל שמקבלות השירות חוות  יותר הטרדות–הטרדות
 כך מידת ההכרה שלהן בבעיה גבוהה יותר  , ככל שמקבלות השירות סובלות משליטה של אחרים בחייהן–שליטה בחיים
 הכרה גבוהה יותר בקרב נשים –מגדר)M=2.3, SD=1.15  (גברים מבקרב)M=3.2, SD=1.34(
 הכרה גבוהה יותר בקרב רווקות –מצב משפחתי)M=2.0, SD=1.1 (נשואות מבקרב)M=2.7, SD=1.23( ,  פרודות וגרושות

)M=2.3, SD=1.14(

 וביןהרצון לשתף רשתות תמיכה בבעיהקשר בין  :
 כך הרצון שלהן לשתף חזק יותר  , ככל שמקבלות השירות חוות יותר הטרדות–הטרדות
 כך הרצון שלהן לשתף חזק יותר  , ככל שמקבלות השירות יותר מבודדות חברתית–בידוד חברתי

וביןלשתף גורמי מקצוע בבעיה ולפעול לפתרונהקשר בין הנכונות:
 נכונות גבוהה יותר בקרב מקבלות שירות ללא ילדים –משפחות עם ילדים)M=2.1, SD=0.93 (מקבלות שירות  מבקרב

)M=2.7, SD=1.24(שיש להן ילדים 
 נכונות גבוהה יותר בקרב רווקות –מצב משפחתי)M=1.9, SD=0.90 (נשואות מבקרב)M=2.8, SD=1.24( ,  פרודות

)M=2.6, SD=1.22(וגרושות 

קשר חיובי בין כל הכוחות ובין עצמם^

המעמד החוקי או ארץ הלידה של מקבלות השירות ובין הכוחות שלהן  , אין קשר מובהק בין קבוצת האוכלוסייה

בין הכוחות ובין עצמם) r(פירסוןמתאמי : ראו נספח ד^



קודמותפגיעות. 5
קודמותוהתערבויות
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פציעה או חבלה 
עקב פגיעה פיזית 

או מינית

טיפול רפואי  
בעקבות פגיעה 

פיזית

אשפוז בעקבות 
פגיעה פיזית

%

 (n=115)פגיעות פיזיות 

יומי-יום

כמה פעמים בשבוע

פעם בשבוע או שבועיים

פעמי-חד

כלל לא

17.8

54.3

87.4

14.4

11.4

6.8

34.7

31.6

0.0

13.6

1.8
1.9

19.5

0.9 3.9

0
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100

מצוקה רגשית קשה נפשי  -טיפול רגשי
בעקבות מצוקה 

נפשית

קבלת תרופות עקב 
מצוקה רגשית

%

 (n=118)רגשיות-פגיעות נפשיות

יומי-יום
כמה פעמים בשבוע
פעם בשבוע או שבועיים

פעמי-חד
כלל לא

יש יותר כאלה שנפגעו מאשר כאלה שפנו לטיפול  , גם בפגיעות פיזיות וגם בפגיעות נפשיות
40%פנו לטיפול רפואי16%ורק , נפצעו או נחבלו עקב פגיעה פיזית;
82%נפשי-פנו לטיפול רגשי46%ורק , סבלו ממצוקה רגשית קשה

)באחוזים(מענים בעבר על רקע פגיעות קודמות 

Presenter
Presentation Notes
שינינו בשקף זה – מקרא תוקן
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(n=112)פנייה לייעוץ משפטי 

67.7

18.8

6.3
6.3
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פנייה לסיוע משפטי

%

יומי-יום
כמה פעמים בשבוע
פעם בשבוע או שבועיים

פעמי-חד
כלל לא

פנו לייעוץ משפטי בתדירות גבוהה7.2%
בחצי השנה האחרונה בעקבות אלימות 

במשפחה

)באחוזים(מענים בעבר על רקע פגיעות קודמות 
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התערבויות קודמות

49.6%
ממקבלות השירות פנו בעבר למשטרה  

)n=121(לטיפול באלימות במשפחה 

למחלקה לשירותים חברתיים23.8%
להתערבות מכוח חוק3.8%

למסגרות רפואיות2.3%
למקלט לנשים נפגעות אלימות1.5%

ביתיות-למסגרות חוץ0.8%
לגורם אחר8.5%

30.3%
ממקבלות השירות פנו בעבר לגורמים  

)n=119(אחרים לטיפול באלימות במשפחה 

התערבויות קודמות

במהלך 
טיפול
67.6%

הטיפול  
הסתיים
18.9%

הטיפול הופסק 
באמצע
8.1%

טרם התחיל  
הטיפול
5.4%

סטטוס  
הטיפול

N=37



תפוקות. 6
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תשובת העובדות  התפוקה
)n=130(

תשובת מקבלות 
)n=45(^ השירות

89.5או הפניה למענים בקהילה/מתן מידע למקבלת השירות ו
87.1)והערכת מסוכנותאינטייק(איסוף מידע והערכת מצב 

87.193.3)אישור והרגעה, אמפתיה, הדרכה ישירה, ייעוץ(טיפול תמיכתי 
79.091.1מתן מידע למקבלת השירות על זכויותיה ועל שירותים שהיא זכאית להם

70.2מעקב אחר המשך הטיפול בקהילה
68.564.4תיווך וליווי למענים בקהילה עבור מקבלת השירות

63.7ס המשטרה לצורך המשך טיפול "תיאום מפגשים נוספים עם עו
46.8השתתפות בדיון סטטוס על פי הנוהל המשותף למשרד הרווחה ולמשטרה

41.9סוציאלי-גיבוש דוח פסיכו
41.1תיווך או סיוע בהשגת צו הגנה והרחקה, הפניה

11.3ביתית-סיוע בסידור הנפגעת במסגרת חוץ

)באחוזים(שהעובדות מספקות ^ סוגי התפוקות

מקבלות השירות נשאלו על שלוש תפוקות בלבד^

)באחוזים(סוגי התפוקות שהעובדות מספקות 
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לפי מאפייני , הבדלים מובהקים בהפניה לתפוקות
^מקבלות השירות
^^הבדלים בין קבוצותהתפוקה

מלערביותניתן ליהודיות יותר או הפניה למענים בקהילה/מתן מידע למקבלת השירות ו
שאין להן ילדים  מלמיניתן למי שיש להן ילדים יותר 

--)והערכת מסוכנותאינטייק(איסוף מידע והערכת מצב 

)אישור והרגעה, אמפתיה, הדרכה ישירה, ייעוץ(טיפול תמיכתי 
לנשים יותר מלגבריםניתן 

ניתן לערביות יותר מליהודיות
למסורתיות ולדתיות יותר מלחילוניותניתן 

למסורתיות יותר מלדתיות ולחילוניותניתן מתן מידע למקבלת השירות על זכויותיה ועל זכאות לשירותים

מעקב אחר המשך הטיפול בקהילה
מלגבריםלנשים יותר ניתן 
ולחילוניותמלמסורתיותלדתיות יותר ניתן 

מלנשואותגרושות יותר /ניתן לרווקות ולפרודות
מלגבריםלנשים יותר ניתן תיווך וליווי למענים בקהילה עבור מקבלת השירות

מלערביותניתן ליהודיות יותר ס המשטרה לצורך המשך טיפול "תיאום מפגשים נוספים עם עו
מלנשואותגרושות יותר /ניתן לרווקות ולפרודות

--השתתפות בדיון סטטוס על פי הנוהל המשותף לרווחה ולמשטרה
ולחילוניותמלדתיותלמסורתיות יותר ניתן סוציאלי-גיבוש דוח פסיכו

מלגבריםלנשים יותר ניתן תיווך או סיוע בהשגת צו הגנה והרחקה, הפניה

ביתית-סיוע בסידור הנפגעת במסגרת חוץ

ניתן לערביות יותר מליהודיות
מלמבוגרותניתן לצעירות יותר 

ולחילוניותמלמסורתיותלדתיות יותר ניתן 
שיש להן ילדיםמלמילמי שאין להן ילדים יותר ניתן 

האם יש ילדים, מצב משפחתי, רמת דתיות, )יהודים/ערבים(קבוצת אוכלוסייה , גיל, מגדר: המאפיינים שנבדקו^
לפי מאפייני מקבלות השירות , הבדלים מובהקים בהפניה לתפוקות: ראו נספח ה^^ 

^לפי מאפייני מקבלות השירות, הבדלים מובהקים במתן תפוקות



33

מתן מידע למקבלת השירות על "פירוט על המענה 
)במספרים" (זכויותיה ועל זכאות לשירותים

)n=71(בתחום הרווחה 
מרכז למניעת אלימות 

19במשפחה
פתיחת תיק במחלקה  

17לשירותים חברתיים
8ס אלימות במשפחה  "עו
7ס משפחה"עו

ס "שיחות מעקב עם עו
5משטרה

5מקלט לנשים מוכות
4תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

2מעון
2ס שיקום"עו
1ס סדרי דין"עו

1שירות מבחן

)n=29(בתחום הכלכלי 
מול המוסד : למשל(מיצוי זכויות 

זכויות לקבלת  , לביטוח לאומי
קצבת נכות ממשרד  , אזרחות

)הביטחון

13

למשל בשכר (סיוע כלכלי לנשים 
עמותות לסיוע כלכלי, )דירה

12

3^מרכז עוצמה
מרכזי תעסוקה לצורך העצמה  

כלכלית
1

)n=38(בתחום המשפטי 
20שירות וייעוץ משפטי–ל"שי

11הוצאת צו הגנה בבית משפט
4גישור–יחידת הסיוע 
3מרכז קשר, הסדרי ראייה

)n=4(בתחום הטיפולי 
טיפול  , טיפול רגשי: עבור ילדים

בילד מחשש לאוטיזם
2

, טיפול פרטני: עבור האישה
טיפול ממוקד פגיעות מיניות  

בשילוב אלימות במשפחה

2

)n=8(בתחום האכיפה 
6הוצאת צו הרחקה

,  ההליך הפלילי מול בן הזוג
2משטרה

)n=3(בתחום הבריאות 
גמילה , מרכז להתמכרויות

מהתמכרויות לסמים ואלכוהול
3

המסייעים לאנשים החיים בעוני ובהדרה חברתית להשתלב בחברה, מרכזי עוצמה הם מרכזים של משרד הרווחה^
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"  תיווך וליווי למענים בקהילה"פירוט על המענה 
)במספרים(

17רווחה
14מרכז אלימות במשפחה

7ס משפחה"עו
6ס אלימות במשפחה"עו

6מקלט לנשים מוכות

)n=50(בתחום הרווחה 

)n=22(בתחום המשפטי 

15סיוע משפטי
7צו הגנה

7מיצוי זכויות
3סיוע בשכר דירה

)n=10(בתחום הכלכלי 

4הגשת תלונה במשטרה             

)n=4(בתחום האכיפה 

"  תיווך וליווי למענים בקהילה"פירוט על המענה 
)במספרים(
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תשובת העובדות
)n=130(

תשובת מקבלת השירות
)n=45(

נדרשה  
התאמה

התבצעה  
התאמה

...האם קיבלת שירות תוך

17.520.897.8)שפת סימנים, תרגום(הנגשת שפה 

20.824.288.9הנגשה תרבותית
12.515.8הנגשה מגדרית

8.312.5הנגשה גילית
,  עבור קשישים: למשל(הנגשה פיזית 

)אנשים עם מוגבלות
2.55.084.4

יש יותר התאמות מאלה  
שהוגדרו נדרשות

מקבלות השירות תופסות את השירות  
יותר מן העובדות, כמונגש ומותאם

)באחוזים(הנגשת השירות 



36

)n=45() באחוזים(בעיני מקבלות השירות , איכות השירות

88.9%
ממקבלות השירות יפנו  

ס המשטרה אם  "לעו
יצטרכו עזרה נוספת בעתיד

)(n=45) באחוזים(איכות השירות בעיני מקבלות השירות 

שמירה על הפרטיותיחס רגיש ומכבד
שביעות רצון כללית מן השירות  

ס המשטרה"עושל

במידה בינונית
8.9

במידה רבה
8.9

במידה רבה  
מאוד
82.2

במידה  
מועטה
במידה בינונית2.2

4.4

במידה רבה
17.8

במידה רבה  
מאוד
75.6

במידה בינונית
8.9

במידה רבה
20

במידה רבה  
מאוד
71.1
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)במספרים(סיוע בתחומים נוספים –תפוקות 

13השתתפות בשכר דירה, סיוע כלכלי
4סיוע במיצוי זכויות

3)למשל איתור מסגרות(סיוע בטיפול בילדים 
2תיווך מול משרד הפנים  

50.0%
ממקבלות השירות ביקשו  

סיוע בתחומים נוספים

(n=126)

ליווי  , טיפולים פרטניים אצל העובדות
הדרכה, ותמיכה רגשית

5

,  סיוע בדיור, סיוע במזון, סיוע כלכלי
סיוע במציאת עבודה

5

60.5%
ממקבלות השירות ציינו  

שהן זקוקות לסיוע 
בתחומים נוספים

(n=38)

מקבלות שירותעובדות

)במספרים(סיוע בתחומים נוספים –תפוקות 



תוצאות. 7



39

)במספרים(מידת השגת התוצאות 

המטרות לא הושגו עבור מקבלות השירות , ביתר המקרים
):n=28(מסיבות שונות 

 26(העדר שיתוף פעולה של מקבלת השירות  (
מסרבת לקבל  , לא עונה לטלפון, לא מגיעה לפגישות: למשל(

)רגשות מעורבים בנוגע לטיפול, טיפול
 2(קשיים טכניים להגיע לטיפול(

לא נעשו התאמות  , קשיים בעקבות משבר הקורונה: למשל(
)מעבר דירה, מול מקום העבודה

מן העובדות הרגישו שהושגו המטרות  73.3%
(n=120)עבור מקבלות השירות
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14התרחקות ומעבר לבית אחר–הפרדה פיזית 

10הוצאת צו הגנה

9התוקפן עצור או נמצא תחת חקירה

7מעבר למקלט לנשים מוכות

7בחששות או בתחושת איום  , ירידה בתחושות פחד
שליטה, עלייה בביטחון העצמי ובתחושת הביטחון

6שיפור ביכולת הצבת גבולות, בהתמודדות עם משבר

5השתלבות בטיפול

4הבנת הדינמיקה/ הגברת מודעות לנורות אדומות 

4הוצאת צו הרחקה

3הפחתת הטרדות מצד בן הזוג

הבטחת המוגנות של מקבלת  : השגת התוצאה
השירות

)n=69() במספרים(התוצאה להשגת ) אינדיקטורים(הסמנים 

כלל לא
1.1

במידה מועטה
4.5

במידה 
בינונית
22.7

במידה 
רבה
47.8

במידה רבה 
מאוד
23.9

TOP 2
71.7%

)n=80(שאלון לעובדות 

Presenter
Presentation Notes
שינינו מיקום הכיתוב
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21עלייה בביטחון העצמי ובתחושת הביטחון
11התוקפן עצור או נמצא תחת חקירה

10בחששות או בתחושת איום, ירידה בתחושות פחד
8השתלבות בטיפול

5מעבר למקלט לנשים מוכות
5הבנת הדינמיקה/ הגברת מודעות לנורות אדומות 

5ס משטרה והיעזרות בה בעת משבר"פנייה לעו
4התרחקות ומעבר לבית אחר–הפרדה פיזית 

2שיפור ביכולת הצבת גבולות  
2יומי-שיפור בתפקוד היום

הגברת תחושת המוגנות והביטחון האישי  : השגת התוצאה
)באחוזים(

)n=73() במספרים(התוצאה להשגת ) אינדיקטורים(הסמנים 

הגברת תחושת המוגנות  : השגת התוצאה
)באחוזים(והביטחון האישי 

כלל לא
1.1

במידה מועטה
2.3

במידה בינונית
30.7

במידה בינונית
12.2

במידה רבה
38.6

במידה רבה
36.6

במידה רבה 
מאוד
27.3 במידה רבה 

מאוד
51.2TOP 2

65.9%
TOP 2
87.8%

שאלון למקבלות שירות  
)n=41(

שאלון לעובדות 
)n=88(
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כלל לא
4.7

במידה מועטה
6.8

במידה מועטה
7.0

במידה בינונית
14.8

במידה בינונית
9.3

במידה רבה
48.9 במידה רבה

34.9

במידה רבה 
29.5מאוד במידה רבה 

44.2מאוד

מקבלת השירות מחזיקה במידע על  : השגת התוצאה
)באחוזים(זכויותיה ועל שירותים בקהילה 

)n=57) (במספרים(התוצאה להשגת ) אינדיקטורים(הסמנים 

פנייה לבדיקת זכאות לקבלת שירות בקהילה או ניצול זכאות  
24לשירות

גילוי בקיאות בנוגע לשירותי הטיפול בקהילה ובנוגע לדרכי  
15פעולה בהמשך

מרכז אלימות  , ס שיקום"עו: למשל(פנייה להמשך טיפול 
11)רווחה, במשפחה

7ס המשטרה להתייעצות בנוגע לזכויות"פנייה לעו

מקבלת השירות מחזיקה במידע  : השגת התוצאה
)באחוזים(על זכויותיה ועל שירותים בקהילה 

TOP 2
78.4%

TOP 2
79.1%

שאלון למקבלות שירות  
)n=43(

שאלון לעובדות 
)n=88(
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כלל לא
7.5

במידה מועטה
5.0

במידה בינונית
12.5

במידה 
רבה
37.5

במידה 
רבה מאוד

37.5

מקבלת השירות מרגישה שיש לה דרכים : השגת התוצאה
)n=40) (באחוזים(להתמודד עם בעיית האלימות  מקבלת השירות מרגישה שיש לה  : השגת התוצאה

)(n=40) באחוזים(דרכים להתמודד עם בעיית האלימות 

שאלון למקבלות שירות  

TOP 2
75.0%
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60.6%
ממקבלות השירות  

השתלבו בטיפול בקהילה

(n=109)

80.0%
ממקבלות השירות דיווחו  

שפנו להמשך טיפול בקהילה

(n=40)

מקבלות שירותעובדות

השתלבות בטיפול בקהילה  : תוצאות
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עובדות
)n=29(

מקבלות שירות
)n=29  (r

הגברת תחושת המוגנות והביטחון  
        405.*88.9^^63.0האישי

מקבלת השירות מחזיקה במידע על  
535.**82.1^85.2^זכויותיה ועל שירותים בקהילה

מקבלות השירות פנו להמשך טיפול 
--76.988.9בקהילה

TOP 2^
p<0.01** p<0.05*

דיווחי העובדות לעומת  : פערים בהשגת תוצאות
)באחוזים) (הצלבת שאלונים(דיווחי מקבלות השירות 

Presenter
Presentation Notes
שינינו



46

הבטחת המוגנות של מקבלות  
השירות

סוציאלי-גיבוש דוח פסיכו

:  השגת התוצאה גבוהה יותר כאשר נעשה שימוש בתפוקות

מקבלות השירות מחזיקות במידע  
על זכויותיהן ועל שירותים בקהילה

סוציאלי-גיבוש דוח פסיכו
מתן מידע או הפניה למענים בקהילה
ס המשטרה לצורך  "תיאום מפגשים נוספים עם עו

המשך טיפול
  מתן מידע למקבלות השירות על זכויותיהן ועל שירותים

שהן זכאיות להן

תוצאות

התוצאה לא נמצאה קשורה לאף לא אחת מן התפוקות הגברת תחושת המוגנות  
והביטחון האישי  

קשרים בין תפוקות ובין השגת התוצאות: ראו נספח ו^

קשרים מובהקים בין תפוקות ובין מידת  
^השגת התוצאות
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,  קשרים מובהקים בין תוצאות ובין מאפיינים
^צרכים וכוחות
:ובין" הלקוחה מחזיקה במידע על זכויותיה"קשר בין השגת התוצאה 

 מידת השגת התוצאה גבוהה יותר, ככל שההכרה גבוהה יותר–הכרה בבעיית האלימות במשפחה
 מידת השגת התוצאה  , ככל שהמוטיבציה גבוהה יותר–המוטיבציה לטיפול בבעיית האלימות במשפחה

גבוהה יותר
 מידת השגת התוצאה  , ככל שהרצון לשתף גבוה יותר–רצון לשתף גורמי מקצוע בבעיה ולפעול לפתרונה

גבוהה יותר
 מידת השגת התוצאה גבוהה יותר, ככל שמידת האופטימיות גבוהה יותר–אופטימיות בנוגע לעתיד
 מידת השגת התוצאה נמוכה יותר, ככל שתדירות הפגיעות גבוהה יותר–פגיעות פיזיות
 0.51(מקבלות שירות רווקות בקרב–מצב משפחתיM=1.6, SD= ( ופרודות וגרושות)0.72M=1.7, SD=  (

)  =0.93M=2.3, SD(נשואות או בקרב מי שחיות בזוגיות מבקרביותר 
 0.68(יהודיות בקרב–אוכלוסייהM=1.6, SD= ( ערביות מבקרביותר)0.83M=2.5, SD=  (

בין תוצאות ובין צרכים) r(פירסוןמתאמי : נספח חוכן מתאמים בין תוצאות ובין כוחות: נספח זראו ^
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,  קשרים מובהקים בין תוצאות ובין מאפיינים
)המשך(צרכים וכוחות 

 ובין" הבטחת המוגנות של מקבלת השירות"קשר בין השגת התוצאה:
 מידת השגת התוצאה גבוהה יותר, ככל שהמוטיבציה גבוהה יותר–מוטיבציה לטיפול בבעיית האלימות במשפחה
 מידת השגת התוצאה גבוהה יותר, ככל שמידת האופטימיות גבוהה יותר–אופטימיות בנוגע לעתיד
 מידת השגת התוצאה נמוכה יותר, ככל שתדירות האיומים גבוהה יותר–איומים
מידת השגת התוצאה נמוכה יותר, ככל שתדירות הפגיעה הרגשית גבוהה יותר–רגשית או נפשית , פגיעה מילולית
 מידת השגת התוצאה נמוכה יותר, ככל שתדירות הפגיעה הכלכלית גבוהה יותר–פגיעה או ניצול כלכלי

 ובין"הגברת תחושת המוגנות והביטחון האישי"קשר בין מידת השגת התוצאה:
מידת השגת התוצאה נמוכה יותר, ככל שתדירות האיומים גבוהה יותר–איומים
מידת השגת התוצאה נמוכה יותר, ככל שתדירות הפגיעה הרגשית גבוהה יותר–רגשית או נפשית, פגיעה מילולית
 מידת השגת התוצאה נמוכה יותר, ככל שתדירות הפגיעה הכלכלית גבוהה יותר–פגיעה או ניצול כלכלי

רמת הדתיות  , עלייה לישראל, מעמד חוקי, מגדר, אין קשר מובהק בין מידת השגת התוצאות ובין גיל מקבלת השירות
.  והרצון של מקבלת השירות לשתף רשתות תמיכה בבעיה



מאפייני. 8
^העובדות

,  אף על פי שהמדידה נעשתה על מקבלות השירות^
נבדק שאין הטיה בתפוקות ובתוצאות בגלל מאפיינים  

.כלשהם של העובדות
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התוכנית פועלת 

^רשויות51-ב

מן העובדות המשיבות  60%
משרד הרווחהבעובדות 

היישובים שהשתתפו במחקר: ראו נספח א^

את השאלון מילאו עובדות

רשויות25-ב

מן העובדות המשיבות  40%
רשות הלאומית לחיזוק קהילתיעובדות ב

מאפייני רקע
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40
הגיל הממוצע של העובדות

)55-28: טווח גילים(

גיל

שפת דיבור

עברית86.2
אנגלית35.4
ערבית27.7
רוסית  2.3
יידיש2.3

)(n=25) באחוזים(מאפייני רקע 

נשים

77.5

גברים

22.5

מגדר

יהודיות
69.1

ערביות  
19.2

בדואיות
9.2

דרוזיות
2.5

כל  , ברשות לביטחון קהילתי^ 
העובדות הן מן האוכלוסייה הערבית

שיוך  
^לאוכלוסייה

תואר  
ראשון
34.6

תואר  
שני
62.3

השכלה אקדמית

בעלות השכלה אקדמית96.9%



52

ס  "ממוצע שנות ותק כעו

10
)29-1: ס"טווח שנות ותק כעו(

ס משטרה"עוממוצע שנות ותק כ

4
)17-1: ס משטרה"טווח שנות ותק כעו(

47.5%
עברו הכשרות  מן העובדות 

בתחום של אלימות במשפחה

פחות מחצי  
משרה

2.5

חצי משרה
55.8

50%-100%
משרה

2.5

משרה מלאה
39.2

כל העובדות מועסקות במשרה מלאה  , ברשות הלאומית לביטחון קהילתי^ 
אזוריות ולא יישוביותסיות"עוהיות שהן 

^היקף משרה

)(n=25) המשך(מאפייני רקע 
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5עד 
פגישות
63.8

10-6
פגישות
15.4

11
פגישות  

ויותר
14.6

לא  
השיבו  

6.2

מספר השיחות או הפגישות  
שהתקיימו

(n=121)

פחות  
מחודש
68.9

3-1
חודשים
20.5

חודשים6-3
4.9

חודשים6-יותר מ
5.7

הזמן שעבר מאז השיחה או  
הפגישה האחרונה

(n=122)

ס  "משך הזמן הממוצע ממועד הפנייה למשטרה ועד ליצירת קשר של עו
הזמנים בין מועד הפנייה למשטרה  טווח(שבועיים וחצי המשטרה הוא 

)  חודשים3-0ס המשטרה הוא "ובין יצירת קשר של עו

זמן יצירת קשר

אמצעי הקשר עם מקבלת  
השירות

פגישות פנים אל פנים72.3%

שיחות טלפון66.9%

)זום: למשל(אמצעי אחר 3.1%

מן המקרים השתמשו  51.5%-ב
וביתר המקרים  , באמצעי קשר אחד

השתמשו בשניים או בשלושה  
אמצעי קשר 

)באחוזים(נתונים כלליים על ההתערבות בתוכנית 
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אמצעי הקשר עם מקבלת השירות

)53.8%(נשים השתמשו בעיקר במפגשי פנים אל פנים בשילוב שיחות טלפון 
)51.9%(גברים השתמשו בעיקר בשיחות טלפון 

מגדר

ותק כעובדת  
סוציאלית

נמוך מן  ) M=7.7, SD=5.65(הוותק בתפקיד של עובדות המשתמשות בשיחות טלפון בלבד 
הוותק של עובדות אשר משתמשות בשילוב בין מפגשי פנים אל פנים ובין שיחות טלפון 

)M=11.4, SD=7.43(

אין קשרים מובהקים בין משך הטיפול ובין מאפייני העובדת

אין קשרים מובהקים בין אמצעי הקשר עם מקבלת השירות ובין גיל העובדת או הוותק שלה בתפקיד

משך הטיפול

הבדלים מובהקים באמצעי הקשר ובמשך  
לפי מאפייני העובדות, הטיפול

Presenter
Presentation Notes
שינינו את התיבה על הוותק כעובדת סוציאלית
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הבדלים בשימוש בתפוקותמאפיין העובדת
.השתמשו בטיפול תמיכתי, יותר מגברים, נשיםמגדר

.השתמשו בטיפול תמיכתי, יותר מיהודיות, ערביותשיוך לאוכלוסייה
.  ביתית-השתמשו בסיוע בסידור הנפגעת במסגרת חוץ, יותר ממבוגרות, צעירותגיל

בתיווך או בסיוע בהשגת צו  , השתמשו בהפניה, יותר מבעלות תואר שני, בעלות תואר ראשוןהשכלה
.הגנה והרחקה

ס"ותק כעו
השתמשו בתיאום מפגשים נוספים לצורך המשך  , יותר מבעלות ותק נמוך, בעלות ותק גבוה

השתמשו בסיוע בסידור הנפגעת במסגרת  , יותר מבעלות ותק גבוה, בעלות ותק נמוך. טיפול
.ביתית-חוץ

הכשרה בתחום  
אלימות במשפחה

השתמשו  , יותר ממי שלא עברו הכשרה כזו, מי שעברו הכשרה בתחום אלימות במשפחה
-מתן מידע למקבלת השירות על זכויותיה ועל שירותים שהיא זכאית להם ובגיבוש דוח פסיכוב 

.סוציאלי

גיבוש דוח  ב, טיפול תמיכתיהשתמשו ב , יותר מעובדות במשרה חלקית, עובדות במשרה מלאההיקף משרה
.ביתית-סיוע בסידור הנפגעת במסגרת חוץסוציאלי וב -פסיכו

השתמשו , יותר מעובדות ממשרד הרווחה, עובדות מן הרשות הלאומית לביטחון קהילתישיוך ארגוני
.ביתית-טיפול תמיכתי ובסיוע בסידור הנפגעת במסגרת חוץב 

לפי מאפייני העובדות, הבדלים בשימוש בתפוקות: ראו נספח ט^

לפי  , הבדלים מובהקים בשימוש בתפוקות
^מאפייני העובדות
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,  ס משטרה"ותק כעו, ס"ותק כעו, גיל, השכלה, קבוצת אוכלוסייה, מגדר: המאפיינים שנבדקו^

שיוך ארגוני  , הכשרה בתחום אלימות במשפחה, היקף משרה
קשרים בין תוצאות ובין מאפייני העובדות: ראו נספח י^^ 

^  קשרים מובהקים בין מאפייני העובדות
^^ובין הדיווח על השגת התוצאות

הבטחת המוגנות של מקבלות  
השירות

התוצאה לא נמצאה קשורה למאפייני העובדות

:  השגת התוצאה גבוהה יותר במקרים האלה

מקבלות השירות מחזיקות במידע  
על זכויותיהן ועל שירותים בקהילה

כאשר העובדת יהודייה
ס עולה"ככל שהוותק של העובדת כעו
ככל שאחוזי המשרה של העובדת נמוכים יותר
בקרב עובדות במשרד הרווחה

תוצאות

התוצאה לא נמצאה קשורה למאפייני העובדות הגברת תחושת המוגנות  
והביטחון האישי  
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צרכים במוקד ההתערבות

צרכים נוספים

נמצאות בסכנה ברמה כלשהי73.8%

: היפגעות בתדירות גבוהה
נפשית  -מפגיעה רגשית34.2%
מהטרדה21.4%
משליטה בחיים18.4%

:  צרכים נפוצים
קשיים כלכליים49.2%
תחושת בדידות והיעדר  43.1%

מערכות תמיכה
קונפליקטים במשפחה  39.2%

המורחבת

מאפיינים של מקבלות השירות

כוחות

התערבויות קודמות

נשים83.8%
)64-31בנות (בוגרות 71.5%
ערביות27.0%-יהודיות ו56.9%
לא נולדו בישראל23.6%
גרושות/פרודות40.8%, בזוגיות/נשואות49.2%

יש ילדים87.4%-ל

מכירות בבעיית האלימות במשפחה57.3%
בעלות מוטיבציה לטיפול בבעיה52.4%
רוצות לשתף גורמי מקצוע בבעיה51.6%

פנו בעבר למשטרה לטיפול בבעיית  49.6%
האלימות במשפחה

פנו בעבר לסיוע של גורמים אחרים 30.3%
לטיפול בבעיית האלימות במשפחה

תפוקות

תוצאות

מתן מידע או הפניה למענים בקהילה89.5%
איסוף מידע והערכת מצב  87.1%
טיפול תמיכתי87.1%

מטרות התוכנית עבור הושגו דיווחו כיבדותמן העו73.3%
מקבלות השירות

"מוגנותהבטחת "עובדות דיווחו כי הושגה מן ה71.6%

ממקבלות השירות דיווחו כי 88.8%-ועובדותמן ה65.9%
"תחושת מוגנות וביטחון"הושגה 

ממקבלות השירות דיווחו כי 79.1%-ומן העובדות78.4%
"אחזקת מידע על זכויותיה ועל שירותים בקהילה"הושגה 

יש דרכים להתמודד עם בעיית  ממקבלות השירות 75.0%-ל
האלימות

ס המשטרה אם יצטרכו  "יפנו לעוממקבלות השירות 88.9%
עזרה בעתיד

מקבלות השירות השתלבו  עובדות דיווחו כי מן ה60.6%
ממקבלות השירות דיווחו כך80.0%-ובהמשך טיפול בקהילה

סיכום הממצאים



תוהמלצותובנות
מדידההמן

:המיקודומקבוצת
מידת ההתאמה  
של הכלי לצורכי 

המדידה השוטפת
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השאלון אינו מותאם  . ויש לתת לכך ביטוי בניסוח השאלון, הגדרת התפקיד והיקף מקבלות השירות שונים בכל רשות
היבט שאינו בא לידי ביטוי  , עיקר עבודתן הוא ביצוע שיחות גיוס לטיפול. למרבית דרכי וסוגי העבודה של העובדות

מילאו את השאלון עבור מטופלות  בדותהעו, בפועל. היעדר היבט זה מן השאלונים אינו מאפשר את מילוים; בשאלונים
ס משטרה אפשרי רק לאחר שיחת  "מילוי השאלון עבור תוכנית עו. ס אלימות במשפחה"שהמשיכו את העבודה איתן כעו

מומלץ כי כאשר מדובר בהתערבות שכוללת רק  . כך שאורכו והפרטים המופיעים בו יתאימו לסוג ההתערבות, אינטייק
".  ווטסאפבאמצעות טלפון או ^ יישוג"נוסף על כך מומלץ להוסיף את התפוקה .לא יהיה מילוי של כל הכלי, שיחת טלפון

המערכת הממוחשבת תתעד פוגעות  . פיילוט המדידה יועד למילוי עבור נפגעות בלבד.הבחנה בין פוגעות לנפגעות
).אלימות הדדית/ נפגע / פוגע (על כן עלתה בקשה מן העובדות להוסיף שאלה על זהות המטופל , ונפגעות כאחד

 כך שהעובדות לא תמיד ידעו  , ולא ברמת התערבות ממוקדת" אסטרטגיות התערבות"התפוקות בשאלון פורטו ברמת
בעת אפיון הכלי במערכת מומלץ לציין ליד כל אסטרטגיה . לשייך את ההתערבות לאסטרטגיה שנערכה עם כל מטופל

.  הסבר או דוגמאות שיבהירו אותה
 מומלץ לצמצם את  . היה חזרתי" ?האם ההנגשה בוצעה/ האם היה צורך בהנגשה "–השירות בהנגשתהחלק שעסק

.או לחלופין לשאול רק על אודות ביצוע ההנגשה, השאלות בחלק זה
 בשל העברת השאלון למקבלות השירות באמצעות הודעה מן הטלפון הנייד  העובדות העלו חשש מפני פגיעה בפרטיותן

.בפיתוח המערכת הממוחשבת מומלץ לאפשר את משלוח השאלונים באמצעותה. האישי שלהן

תובנות על השאלון לעובדות

^ reaching out
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כי אין  , לעובדות באזור הצפון אין למי להפנות את מקבלות השירות הלאה לטיפול, פעמים רבות
.זהמרכזי אלימות במשפחה באזור ב מספיק מטפלים 

שהיו מרוצות מן  אך ייתכן, יש מקבלות שירות שלא היו מרוצות מן השירות שקיבלו בתחנת המשטרה
לכן עלה חשש שהחוויה הכללית מן הביקור בתחנה תשפיע גם על חווית  .השירות שקיבלו מן העובדות

ס  "השאלות בשאלון ממוקדות בשירות שקיבלו מעו: הסבר צוות המחקר.העובדותמן השירות שקיבלו 
.  זה יהיה אחד ההסברים לכך, אם יהיו ממצאים חריגים שאינם תואמים את הצפוי. המשטרה

במיוחד בתקופה שבה העובדות נדרשות  , עלו תלונות חוזרות על העומס הרב הכרוך במילוי השאלונים
לשיעורי  ) חלקי(התלונות יכולות להיות הסבר : פתרון שהציע צוות המחקר. תכופות להעביר נתונים

חלק ממערכת הזנת המידע ועל כן  כ, המילוי יהיה שוטף, בהמשך. ההיענות הנמוכים למילוי השאלון
.העומס יתפזר לאורך השנה

פתרון . מאתגר למלא את כל השאלון בפעם אחת כאשר אי אפשר להפסיק ולחזור במועד מאוחר יותר
לאפשר למשתמשים לשמור כל מסך  מומלץהמערכת הממוחשבת אפיון בעת: שהציע צוות המחקר

.בנפרד

תובנות על מהלך הפיילוט

Presenter
Presentation Notes
שינינו את השקף
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האם בן הזוג מאותה דת או לא?
למי מבני הזוג יש משמורת על הילדים?
  האם מקבלת השירות מגדירה עצמה כמשתייכת

?ק"הלהטבלקהילת 
מהי זהות הפוגע ומהו הקשר של הפוגע לנפגעת?
למשל(? תוקפן/מהן בעיות הבריאות של הקורבן  ,

)מחלות כרוניות

מאפיינים

–שינויים ותוספות לשאלון העובדות 
לדיוןהצעות 

 קורבן/תוקפן(היפגעות בתקופת הילדות(
 למשל(קבלת טיפול נוסף הקשור לבעיית האלימות  :

)  מרכז אלימות במשפחה, טיפול זוגי
  קבלת טיפול נוסף שאינו קשור לבעיית האלימות

)סיוע כלכלי, גמילה, הדרכת הורים: למשל(
 של המשטרה" נשים בסיכון"הימצאות ברשימת

פגיעות והתערבויות קודמות

  היעדר תשלום מזונות
  אלימות חוזרת במשפחה

צרכים במוקד ההתערבות

 אלכוהול, סמים, הימורים(התמכרויות של הפוגע(
אומנה, פנימייה(ביתית -ילדים בהוצאה חוץ(

שאינם במוקד ההתערבות, צרכים נוספים

אמפתיה לאחרים
עצמאות
אסרטיביות

כוחות

 מקלט, רווחה, מרכז אלימות במשפחה(ציון מסגרת ההמשך(
מעצר של הפוגע/מאסר

תפוקות
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מקבוצת המיקוד עלה כי הכלי אשר פותח אינו מתאים די הצורך למדידת תוצאות  

. שוטפת עבור התוכנית

,  מומלץ לטייב את הכלי הקיים לפני הטמעתו במערכת הממוחשבת, לפיכך

:באמצעות קבוצת עבודה אשר תפעל לכך ותייצר שני מסלולי מענה

 ביישוגעבור התערבות המתמקדת אך ורק)reaching out(

  עבור מהלך ההתערבות הכולל

המלצות לקראת מחשוב  : שאלון לעובדות
והטמעה
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הטיות הנובעות מבחירת מקבלות השירות בפיילוט המדידה

 היה פוטנציאל להמשך טיפולנבחרו מקבלות שירות ששיתפו פעולה ואשר
כך שהעובדות הרגישו  , נבחרו מקבלות שירות שההתערבות עימן הייתה ארוכה ובעלת משמעות

בנוח לבקש מהן להשתתף במחקר
חסמים למילוי השאלון לדיווח עצמי

 ובשעת משבר בפרט, בכללרתיעה של העובדות משימוש בשאלונים לדיווח עצמי
וחשש כי המידע יגיע לגורמים שאינם רצויים  "מערכת"רמת אמון נמוכה ב
לכן נוצרת הטיה במילוי. רמת מחויבות נמוכה למילוי השאלוניםיש , לאחר תהליך קצר של טיפול  ,

היות שהממלאות הן אלה שהמשיכו לטיפול במרכזים או שקיבלו טיפול מעמיק יותר מן העובדות
  חוסר הנגשה של השאלון למקבלות שירות שאינן יודעות קרוא וכתוב או שאין להן נגישות

בשלב הפיילוט לא נאסף המידע בדיווח עצמי של מקבלות שירות שלא הייתה  : לשאלונים מקוונים
בהמשך המהלך ואפיון המערכת הממוחשבת יש לגבש דרכים חלופיות  . להן נגישות לשאלון המקוון

.ממקבלות השירותלאיסוף המידע

תובנות על השאלון למקבלות השירות
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היות שהפנייה אליהן  . ארוך מדי לסוג ולהיקף ההתערבות עם מקבלות השירות, כפי שהוא, השאלון
שאלון מסוג זה יש  , על כן. לרוב היא לא זכתה להתייחסות ולמענה, נעשתה אחרי כמה חודשים

.להעביר בתום המפגש עם מקבלת השירות

 ושל תוצאותיהםיש שנרתעות מכלים כמותיים לתיאור של תהליכי טיפול, המשטרהסיות"עומקרב.

יועבר להן , הוצע כי כאשר מקבלות השירות מגיעות לתחנה ויושבות מול חוקר אלימות במשפחה
את דרכי הפנייה  , את ההיבטים שבהם נדרש סיוע, שאלון שממפה את הצרכים והקשיים שלהן

זאת כדי להבין באילו אופנים ובאילו תחומים  . המועדפות ואם מקבלת השירות היא פוגעת או נפגעת
.ס המשטרה יכולה לסייע"עו

התייחסויות  : שאלון למקבלות שירות
נוספות



נספחים
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מחוז צפון
משרד 
הרווחה

הרשות הלאומית  
לביטחון קהילתי

אום אל פחםשאן-בית
באקה אל גרביהחדרה
טמרהחיפה
ירכאטבריה

כפר כנאהכרמל-טירת
דל כרום'מגכרמיאל  

משגבהעמק-מגדל
נצרתתרשיחא-מעלות
עכוהגליל-נוף

שפרעםעפולה

בכחול יישובים שהשתתפו בפיילוט המדידה כתובים : הערה

מחוז מרכז
מחוז ירושלים

מחוז דרום
משרד 
הרווחה

הרשות הלאומית  
לביטחון קהילתי

חורהאילת
עיירותבאר שבע

ערוער 
ערערה בנגב
קריית מלאכי

רהט

יישובים שבהם פועלת התוכנית: נספח א

משרד 
הרווחה

הרשות הלאומית  
לביטחון קהילתי

אלעדאור יהודה
יהודברק-בני

שומרון  ים-בת
סבא-כפר

לוד
נס ציונה

נתניה

תקוה-פתח

גן-רמת

לציון-ראשון

רחובות

רמלה

אביב-תל

משרד 
הרווחה

הרשות הלאומית  
לביטחון קהילתי

ביתר עיליתאשדוד
אשקלון

בית שמש
ירושלים
מודיעין  

עילית
מעלה 
אדומים
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פגיעה  
פיזית

פגיעה  
מינית

, פגיעה מילולית
רגשית או  

נפשית

פגיעה או שליטה בחייםבידוד חברתיהטרדהאיומים
ניצול כלכלי

313.**319.**291.**247.**396.**430.**370.**-פגיעה פיזית

--277.**--215.*-370.**פגיעה מינית

, פגיעה מילולית
428.**495.**415.**495.**530.**-215.*430.**רגשית או נפשית

460.**430.**409.**557.**530.**-396.**איומים

400.**741.**584.**-557.**495.**-247.**הטרדה

375.**685.**-584.**409.**415.**277.**291.**בידוד חברתי

497.**-685.**741.**430.**495.**-319.**שליטה בחיים

פגיעה או ניצול  
-497.**375.**400.**460.**428.**-313.**כלכלי

p<0.01** p<0.05* 

בין צרכים ובין עצמם)  (rפירסוןמתאמי : נספח ב
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בין כוחות ובין  )  (rפירסוןמתאמי : נספח ג
מאפיינים וצרכים

p<0.05*

גיל מקבלת  
שליטה בחייםבידוד חברתיהטרדההשירות

מכירה בבעיית האלימות  
.*221-.*238-במשפחה

בעלת מוטיבציה לטיפול  
--.*188*-.182בבעיית האלימות

בעלת רצון לשתף  
-.*205.*234-רשתות תמיכה בבעיה
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בין כוחות ובין עצמם)  (rפירסוןמתאמי : נספח ד

p<0.01**

מכיר בבעיית  
האלימות  
במשפחה

בעל מוטיבציה  
לטיפול בבעיית  

האלימות

בעל רצון לשתף  
רשתות תמיכה  

בבעיה

בעל רצון לשתף  
גורמי מקצוע  
בבעיה ולפעול  

לפתרונה

אופטימי בנוגע  
לעתיד

מכירה בבעיית האלימות  
288.**697.**532.**745.**-במשפחה

בעלת מוטיבציה לטיפול  
318.**788.**632.**-745.**בבעיית האלימות

בעלת רצון לשתף  
315.**715.**-632.**532.**רשתות תמיכה בבעיה

בעלת רצון לשתף גורמי  
מקצוע בבעיה ולפעול  

לפתרונה
**.697**.788**.715-**.353

אופטימית בנוגע לעתיד
**.288**.318**.315**.353-
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אוכלוסייהגילמגדרהתפוקה
ערבייהיהודייהמבוגרתצעירהגבראישה

או הפניה  /מתן מידע למקבלת השירות ו
94.382.0----למענים בקהילה

81.496.0--91.363.2טיפול תמיכתי
מתן מידע למקבלת השירות על זכויותיה  

------ועל זכאות לשירותים

----74.047.4מעקב אחר המשך הטיפול בקהילה
תיווך וליווי למענים בקהילה עבור מקבלת  

----73.142.1השירות

ס  "תיאום מפגשים נוספים עם עו
71.454.0----המשטרה לצורך המשך טיפול  

------סוציאלי-גיבוש דוח פסיכו
תיווך או סיוע בהשגת צו הגנה  , הפניה

----48.15.3והרחקה

29.011.85.718.0--ביתית-סיוע בסידור הנפגעת במסגרת חוץ

, הבדלים מובהקים בהפניה לתפוקות: נספח ה
)באחוזים(לפי מאפייני מקבלות השירות 
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התפוקה
ילדיםמצב משפחתירמת דתיות

איןישגרושה/ פרודהנשואהרווקהדתיהמסורתיתחילונית
או  /מתן מידע למקבלת השירות ו

92.468.8------הפניה למענים בקהילה

-----82.797.296.7טיפול תמיכתי

מתן מידע למקבלת השירות על 
-----71.297.280.0זכויותיה ועל זכאות לשירותים

--67.363.993.383.357.682.3מעקב אחר המשך הטיפול בקהילה

תיווך וליווי למענים בקהילה עבור 
--------מקבלת השירות

ס "תיאום מפגשים נוספים עם עו
--75.050.876.9---המשטרה לצורך המשך טיפול 

-----26.963.946.7סוציאלי-גיבוש דוח פסיכו

תיווך או סיוע בהשגת צו  , הפנייה
--------הגנה והרחקה

-סיוע בסידור הנפגעת במסגרת חוץ
8.635.7---3.813.923.3ביתית

לפי  , הבדלים מובהקים בהפניה לתפוקות: נספח ה
)המשך) (באחוזים(מאפייני מקבלות השירות 
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קשרים בין תפוקות ובין השגת תוצאות  : נספח ו
)ממוצעים וסטיות תקן(

מתן מידע או הפניה  סוציאלי-גיבוש דוח פסיכו
למענים בקהילה

תיאום מפגשים נוספים עם 
העובדת לצורך המשך טיפול

מתן מידע למקבלות השירות  
על זכויותיהן ועל שירותים  

שהן זכאיות להן

FלאכןFלאכןFלאכןFלאכן

הבטחת  
המוגנות

M=4.1
SD=.75

M=3.6
SD=.943.651*---

החזקת  
מידע על 

זכויות  
ועל  

שירותים  
בקהילה

M=4.3
SD=.71

M=3.7
SD=.922.970**M=4.1

SD=.84
M=3.4
SD=.74.013*M=4.2

SD=.80
M=3.6
SD=.82.389**M=4.1

SD=.82
M=3.4
SD=.84.393*

הגברת  
תחושת  
המוגנות

----

p<0.01** p<0.05*
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מקבלת השירות מחזיקה  
במידע על זכויותיה

הבטחת המוגנות של  
מקבלת השירות

הגברת תחושת המוגנות והביטחון  
האישי של מקבלת השירות

מכירה בבעיית האלימות  
--.**322במשפחה

לטיפול בבעיית  בעלת מוטיבציה 
-.**291.**424האלימות במשפחה

לשתף גורמי מקצוע  בעלת רצון 
--.**341בבעיה ולפעול לפתרונה  

.**299.*232.*235אופטימית בנוגע לעתיד

p<0.01** p<0.05*

בין תוצאות  )  (rפירסוןמתאמי : נספח ז
ובין כוחות
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מקבלת השירות מחזיקה  
במידע על זכויותיה

הבטחת המוגנות של  
מקבלת השירות

הגברת תחושת המוגנות והביטחון  
האישי של מקבלת השירות

---*-.216פגיעות פיזיות  

רגשית או , פגיעה מילולית
*-.212**-.340-נפשית  

**-.342*-.266-איומים

**-.314**-.325-פגיעה או ניצול כלכלי

p<0.01** p<0.05*

בין תוצאות )  (rפירסוןמתאמי : נספח ח
ובין צרכים
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טיפול  מאפייני העובדות
תמיכתי

-דוח פסיכו
סוציאלי

סידור 
ביתי-חוץ

מתן מידע על  
זכויות

צו הגנה  
והרחקה

----92.5נשיםמגדר 70.4גברים

----81.9יהודיותשיוך לאוכלוסייה
100ערביות

56.4----תואר ראשוןהשכלה
33.8תואר שני

הכשרה בתחום 
אלימות במשפחה

-56.1-93.0-כן 30.266.7לא

--97.955.319.1משרה מלאההיקף המשרה 80.834.26.8משרה חלקית

שיוך ארגוני
80.6משרד הרווחה

-
6.9

-- הרשות הלאומית  
97.918.8לביטחון קהילתי

,  הבדלים בשימוש בתפוקות: נספח ט
)המשך) (באחוזים(לפי מאפייני העובדות 
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סידור מאפייני העובדות
ביתי-חוץ

מפגשים נוספים

עשו שימוש  
בתפוקה

לא עשו  
Fשימוש

עשו שימוש  
בתפוקה

לא עשו  
Fשימוש

M=33.1גיל
SD=3.41

M=41.2 
SD=8.54***26.584-

 M=5.8ס"ותק כעו
SD=3.58

M=10.5 
SD=6.90*6.303M=11.1 

SD=7.28
M=8.0

SD= 5.29F=*3.961

p=0.001*** p=0.05* 

לפי  , הבדלים בשימוש בתפוקות: נספח ט
)ממוצעים וסטיות תקן(מאפייני העובדות 
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מאפייני העובדת
החזקת מידע על זכויות ועל  

שירותים בקהילה
הבטחת המוגנות  

הפיזית
הגברת תחושת 

המוגנות

t(M (SD)F(מבחן שונות 

אוכלוסייה
(77.) 4.2יהודייה

***1.160
--

--(87.) 3.6ערבייה

שיוך ארגוני
(70.) 4.3רווחה

***3.538
--

--(92.) 3.7ביטחון קהילתי

rפירסוןמתאמי 

--262.*ס"עו–ותק 

--277.-**אחוזי  משרה

p<0.001 ***  p>0.01** p<0.05* 

קשרים בין תוצאות ובין מאפייני  : נספח י
העובדות
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