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אלימות במשפחה: רקע
.  בילדים ובזקנים, בגברים, אלימות במשפחה היא תופעה רחבת היקף הפוגעת בנשים

התעוררות מחאה ציבורית על רקע מקרי רצח נשים הובילה בעשור האחרון לעיסוק הולך וגובר  

.בתופעת האלימות במשפחה

.  משרדית לגיבוש מדיניות ודרכי פעולה לטיפול בתופעה-ביןכונסה ועדה 2014בשנת 

מערך מתואם של כלל הגורמים למניעת אלימות  ת הוועדה עסקה בצורך ליצור אחת מהמלצו

.  המותאם למאפייניהן של קבוצות שונות באוכלוסייה, במשפחה ולתת טיפול מהיר וכוללני

וכשנה לאחר מכן החל  , את המלצת הוועדה) 2820החלטת ממשלה (אימצה הממשלה 2017ביולי 

.את פעילותולמאבק באלימות במשפחהמטה התוכנית הלאומית 
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רציונל המחקר ומטרותיו
רציונל המחקר ומטרותיו

נערך סקר למיפוי תופעת האלימות במשפחה בצל משבר הקורונה ולבחינת גורמים  2020דצמבר ב

)של המחקר' שלב א: להלן(^ מגבירי סיכון לתופעה

של התוכנית הלאומית למאבק באלימות  רים"יובישיבת ועדת ממצאי המחקר הוצגו2021פברואר ב

ממצאים נוספים אשר עשויים לסייע להם להבנת התופעה  ביקשו לקבל חברי הוועדה . במשפחה

.בהקשרים ספציפיים הרלוונטיים לעבודת משרדי הממשלה

מטרות המחקר

על פי בקשותיהם של  , ביצוע ניתוחי עומק לבחינת התופעה בקרב קבוצות ייחודיות באוכלוסייה

.אנשים עם מוגבלות, קים"להטב, עולים, ערבים: חברי הוועדה

 ביצוע ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים לבחינה מעמיקה של הקשרים בין סוגי אלימות במשפחה

.ובין הגורמים המגבירים את הסיכון לתופעה

.ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון.21-189-מ.הקורונהמשברבצלבמשפחהאלימות.)2020(.א,קוראס-ורזניקובסקי.ט,ארזי^

https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/03/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
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השאלון כלל שאלות על ביטוייה השונים של תופעת האלימות  . שאלון שפותח במיוחד למחקר

:  וכן על היבטים של איכות החיים האובייקטיבית והנתפסת כמגבירי סיכון לתופעה, במשפחה

מצב התעסוקה של  , מצב כלכלי של משק הבית, קשרים משפחתיים וחברתיים, מצב הבריאות

.  הפרט ורווחה נפשית

כלי המחקר

שיטת המחקר

הביטויים של כדי להשיג שיעורי השבה גבוהים מצד אחד וכדי לקבל תשובות מהימנות לשאלות רגישות העוסקות במגוון

.  שהן מתייחסות לדיווח על קיומה של אלימות במשפחתו של המשיבהשאלות נוסחו במכוון כך , אלימות במשפחה

היותו עד לאלימות במשפחה או היותו האדם הפוגע , באופן זה אין הבחנה בין היות המשיב קורבן לאלימות במשפחה

.מחקר בוחן את היקף תופעת האלימות במשפחה ולא את היקף ההיפגעות של המשיבים ממנהה, על כן. במשפחה
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כך , קבוצה באוכלוסייה ורמת דתיות, )ויותר18(גיל , מדגם מייצג מבחינת מגדר. משתתפים1,513

.דמוגרפיים של המשתתפים עומדים בהלימה להתפלגותם באוכלוסייה הכללית-שהמאפיינים הסוציו

.  שהעבירה חברת סקרים מסחרית המתמחה בעריכת סקרים אינטרנטייםסקר אינטרנטי 

בשפה העברית ובשפה  , 22.12.20-ל15.12.20בשבוע שבין , השאלון הופץ בתקופת משבר הקורונה

.  הערבית

המדגם 

איסוף הנתונים

)המשך(שיטת המחקר 

בעיות  , ביטויים של אלימות במשפחה: בשאלון יש שאלות שעלולות לגרום חוסר נוחות למשיביםאתיקה

כדי . מצב כלכלי ועוד, מצב תעסוקה, )אלכוהול וסמים(שימוש בחומרים ממכרים , רפואיות ומוגבלות

כי אפשר להפסיק  , לצמצם את חוסר הנוחות של המשיבים צוין בשאלון כי המענה הוא אנונימי

".לא מעוניין לענות"וכי בכל שאלה יש אפשרות להשיב , למלא את השאלון בכל שלב

.  ברוקדייל-וינט'ג-המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה של מכון מאיירס



:  של המחקר' שלב א
עיקרי הממצאים
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)n=1,513(מאפיינים : עיקרי הממצאים

קוויר, ביסקסואלים, נדרים'טרנסג, הומואים, לסביות^^ 

%מאפיין
נשים51.3%גברים48.7%^מגדר

+)65(זקנים 4.1%)    64-31(מבוגרים 59.0%)30-18(צעירים 36.9%^גיל

ערבים20.4%יהודים79.6%^קבוצת אוכלוסייה

דתיים או דתיים מאוד22.2%מסורתיים39.3%חילונים38.5%^רמת דתיות

מדינה אחרת9.8%שראל  י90.2%ארץ לידה

גרושים או  , אלמנים7.4%רווקים  32.7%נשואים או בזוגיות59.9%מצב משפחתי
פרודים

השכלה אחרת3.2%השכלה גבוהה49.2%השכלה תיכונית או מקצועית47.6%השכלה

קים"להטבמגדירים עצמם 5.9%^^ק"כלהטבהגדרה עצמית 

על פי ההתפלגות באוכלוסייה הכללית, מדגם מייצג^
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תדירות האלימות  : עיקרי הממצאים
)n=1,513) (באחוזים(במשפחה 

דיווח על אלימות במשפחה לפחות פעם אחת  
בחצי השנה האחרונה

דיווח על שילוב של כמה סוגי אלימות במשפחה

(%)שיעור המדווחים סוג אלימות
30.4רגשית-אלימות נפשית

26.7אלימות כלכלית

8.9אלימות פיזית

7.0אלימות מינית

לא דווחה  
אלימות

28.9

אלימות מסוג 
אחד
28.4

שני סוגי  
אלימות

29.7

שלושה  
סוגי 

אלימות
5.9

ארבעה 
סוגי 

אלימות
7.0
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קשרים בין אלימות במשפחה  : עיקרי הממצאים
)n=1,513(ובין גורמים מגבירי סיכון 

גורמים מגבירי סיכוןסוג האלימותעוצמת הקשר
חוסר שביעות רצון מן הקשרים המשפחתיים והחברתיים•רגשית-אלימות נפשיתחזקים-קשרים בינוניים

חוסר שביעות רצון מן המצב הכלכלי של משק הבית•
חוסר שביעות רצון מן החיים•

חוסר שביעות רצון מן הקשרים המשפחתיים והחברתיים•אלימות כלכלית
חוסר שביעות רצון מן המצב הכלכלי של משק הבית•
חוסר שביעות רצון מן החיים•

כלל הגורמים מגבירי הסיכוןאלימות פיזיתקשרים חלשים

רווחה נפשית, קשרים חברתיים ומשפחתיים, מצב בריאותאלימות מינית



: 'חלק א
ייחודיות קבוצות 

באוכלוסייה



ערבים
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)n=309) (באחוזים(ערבים : מאפייני המשיבים

חילונים
21.1%

מסורתיים
52.1%

דתיים
24.9%

חרדים/ דתיים מאוד 
1.9%

, בקרב המשיבים
התפלגות דומה  

להתפלגות באוכלוסייה  
:הערבית הכללית

57.4%, חילוניים11.2%
31.4%-מסורתיים ו

^^דתיים ודתיים מאוד

. 2021שנתון סטטיסטי לישראל ). 2021). (ס"למ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור^
.10' דוח מס, פני החברה בישראל). 2018). (ס"למ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור^^

.סקר כוח אדם). 2017). (ס"למ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור^^^

תיכונית
26.8%

תעודה 
מקצועית

9.5%

תואר ראשון
49.2%

/  תואר שני
שלישי
11.6%

אחר
3.1%

השכלה

בקרב  ) שלישי/תואר ראשון או תואר שני(ייצוג יתר להשכלה גבוהה 
^^^9.5%–באוכלוסייה הערבית הכללית ; המשיבים

נשואים
רווקים45.7%

50.6%

אחר
3.7%

ייצוג חסר לנשואים 
; בקרב המשיבים

באוכלוסייה הערבית  
67.9%–הכללית 
^נשואים

מצב  
משפחתי

גיל

צעירים
57.9%

מבוגרים
41.8%

זקנים 
0.3%

התפלגות שונה מעט מן ההתפלגות באוכלוסייה הערבית  , בקרב המשיבים
^זקנים8.9%מבוגרים ו53%, צעירים38.1%:הכללית

רמת 
דתיות
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נפשית בקרב -אלימות מילולית ואלימות רגשית
)באחוזים(ערבים 

nכלל לא
לעיתים רחוקות  

או לפעמים
לעיתים קרובות  

או תמיד
לפחות פעם  

אחת
27656.934.19.043.1העלבה או השפלה  , צעקות, קללות

27954.533.711.845.5התעלמות מכוונת כדי לפגוע ברגשות

28174.417.87.825.6האשמות או הפחדה , איומים

28268.125.56.431.9טריקת דלתות או הרס חפצים בבית
מעקב וניסיון  , התנהגות חשדנית וקנאית

לשליטה באחר ובמעשיו
27969.221.89.030.8

הגבלת זמן הפנאי או מניעת מפגש עם בני 
משפחה או חברים  

28058.230.311.541.8

28048.932.518.651.1הגבלת זמן הפעילות מחוץ לבית
Cronbach's alpha=.879(61.638.4(מדד מסכם 

)באחוזים(באופנים האלה אליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

^)מובהק סטטיסטית(יהודים מבקרבבקרב ערבים התדירות גבוהה : מילולית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
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)באחוזים(אלימות כלכלית בקרב ערבים 

nכלל לא
לעיתים 

רחוקות או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות פעם  
אחת

27940.934.424.759.1הערמת קשיים לעבוד או ללמוד

28146.332.021.753.7שליטה על הכסף  

27867.322.310.432.7סירוב לחלוק כסף או משכורת באופן שוויוני

Cronbach's alpha=.695(51.348.7(מדד מסכם 

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

^)מובהק סטטיסטית(יהודים מבקרבבקרב ערבים התדירות גבוהה : כלכלית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
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אלימות פיזית ואלימות מינית בקרב ערבים  
)באחוזים(

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

nכלל לא

לעיתים 
רחוקות 

או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות פעם  
אחת

–אלימות פיזית 
28380.213.56.319.8דחיפות או סטירות, מכות, הכאבה

–אלימות מינית 
קיום יחסי מין שלא ברצון או שלא  

בהסכמת שני הצדדים
27683.010.56.517.0

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

^)מובהק סטטיסטית(יהודים מבקרבבקרב ערבים התדירות גבוהה : פיזית ואלימות מינית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
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גורמי סיכון לאלימות במשפחה בקרב ערבים
שביעות רצון מן 
המצב הכלכלי  
של משק הבית

במידה רבה  
מאוד

11.2%

במידה רבה
24.5%

במידה בינונית
40.2%

במידה מעטה
15.4%

כלל לא
8.7%

)n=270(

שביעות רצון כללית 
מן החיים

)n=286(

במידה  
רבה מאוד

4.5%

במידה רבה
12.2%

במידה בינונית
37.4%

במידה מעטה
22.2%

כלל לא
23.7%

במידה 
רבה מאוד

18.3%
במידה רבה

26.5%
במידה בינונית

36.6%
במידה 
מעטה
11.5%

כלל לא
7.2%

שביעות רצון כללית 
מן הקשרים  

החברתיים והמשפחתיים  
)n=279(

יש הבדל מובהק בשביעות הרצון מן 
-=t(המצב הכלכלי של משק הבית

7.685, p<0.001 :(  שביעות הרצון מן
המצב הכלכלי של משק הבית גבוהה יותר  

מבקרב ) M=3.5, SD=1.11(בקרב ערבים 
).M=2.9, SD=1.0(יהודים

יש הבדל מובהק בשביעות הרצון מן 
שביעות ): t=-3.063, p<0.01(החיים 

הרצון מן החיים גבוהה יותר בקרב 
מבקרב ) M=2.9, SD=1.09(ערבים 
).M=2.7, SD=0.95(יהודים

אין הבדל מובהק בשביעות הרצון  
מן הקשרים החברתיים  

.בין ערבים ליהודיםוהמשפחתיים 
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קשרים בין גורמי הסיכון לאלימות ובין סוגי 
^אלימות

ערביםכלל האוכלוסייהגורמי סיכון
שביעות רצון מן המצב  
הכלכלי של משק הבית

)r=-.221, p<0.001(רגשית או נפשית , אלימות מילולית)r=-.223, p<0.01(רגשית או נפשית , אלימות מילולית

)r=-.228, p<0.001(אלימות כלכלית )r=-.251, p<0.01(אלימות כלכלית 

)r=-.063 , p<0.05(אלימות פיזית 

שביעות רצון מן היחסים 
המשפחתיים והחברתיים

)r=-.389, p<0.001(רגשית או נפשית , אלימות מילולית)r=-.310, p<0.01(רגשית או נפשית , אלימות מילולית

)r=-.287, p<0.001(אלימות כלכלית )r=-.247, p<0.01(אלימות כלכלית 

)r=-.269 , p<0.001(אלימות פיזית ) r=-.123 , p<0.01(אלימות פיזית 

)r=-.056, p<0.01(אלימות מינית 

)r=-.283, p<0.001(רגשית או נפשית , אלימות מילולית)r=-.275, p<0.01(רגשית או נפשית , אלימות מילוליתשביעות רצון מן החיים

)r=-.220, p<0.001(אלימות כלכלית )r=-.251, p<0.01(אלימות כלכלית 

) r=-.089 , p<0.01(אלימות פיזית 

)r=-.054 , p<0.05(אלימות מינית 

קשרים חלשים אך מובהקים^

.  לא נמצא קשר בין אלימות מינית ובין גורמי הסיכוןבקרב ערבים , בדומה לממצאים שעלו בספרות המקצועית
.הסיבה לכך היא שהמחוללים של אלימות מינית אינם תלויים בגורמים חיצוניים אלא במאפייני התוקף



עולים



20

)n=147) (באחוזים(^ עולים: מאפייני המשיבים

תיכונית
24.0%

תעודה 
מקצועית
21.2%

תואר ראשון
34.2%

תואר 
שלישי/שני

19.9%

אחר
0.7%

השכלה

.לא בוצעה השוואה לכלל העולים כיוון שאין נתונים רלוונטיים^

גיל

צעירים
22.4%

מבוגרים
66.7%

זקנים 
10.9%

נשואים
68.3%

רווקים
15.9%

אחר
15.8%

חילונים
מסורתיים53.7%

30.6%

דתיים
8.2%

חרדים/ דתיים מאוד 
7.5%

רמת 
דתיות

מצב  
משפחתי



21

רגשית או נפשית בקרב , אלימות מילולית
)באחוזים(עולים 

nכלל לא
לעיתים רחוקות  

או לפעמים
לעיתים קרובות  

או תמיד
לפחות פעם  

אחת
14655.837.66.243.8העלבה או השפלה  , צעקות, קללות

14665.829.54.834.3התעלמות מכוונת כדי לפגוע ברגשות
146האשמות או הפחדה , איומים

14680.815.83.419.2טריקת דלתות או הרס חפצים בבית
מעקב וניסיון  , התנהגות חשדנית וקנאית

לשליטה באחר ובמעשיו
14681.515.82.7

18.5
הגבלת זמן הפנאי או מניעת מפגש עם בני 

משפחה או חברים  
14671.218.510.3

28.8
14665.826.08.234.2הגבלת זמן הפעילות מחוץ לבית

Cronbach's alpha=.874(70.1529.8(מדד מסכם 

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

.רגשית או נפשית במשפחה בין ילידי הארץ ובין עולים, מילוליתאלימותלא נמצאו הבדלים בדיווח על תדירות של 
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)באחוזים(אלימות כלכלית בקרב עולים 

nכלל לא

לעיתים 
רחוקות 

או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות  
פעם אחת

14667.818.513.732.2הערמת קשיים לעבוד או ללמוד

14671.219.29.628.8שליטה על הכסף  

14486.19.04.913.9סירוב לחלוק כסף או משכורת באופן שוויוני

Cronbach's alpha=.796(7524.9(מדד מסכם 

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

כלכלית במשפחה בין ילידי הארץ ובין עולים  אלימותלא נמצאו הבדלים בדיווח על תדירות של 
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אלימות פיזית ואלימות מינית בקרב עולים  
)באחוזים(

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

nכלל לא

לעיתים 
רחוקות 

או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות פעם  
אחת

–אלימות פיזית 
14692.56.11.47.5דחיפות או סטירות, מכות, הכאבה

–אלימות מינית 
קיום יחסי מין שלא ברצון או שלא  

בהסכמת שני הצדדים
14593.82.83.46.2

פיזית ואלימות מינית במשפחה בין ילידי הארץ ובין עוליםאלימותלא נמצאו הבדלים בדיווח על תדירות של 
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גורמי סיכון לאלימות במשפחה בקרב עולים

שביעות רצון מן  
המצב הכלכלי של  

משק הבית

במידה  
רבה  
מאוד
6.8%

במידה רבה
29.5%

במידה בינונית
42.5%

במידה מעטה
17.8%

כלל לא
3.4%

)n=139(

שביעות רצון  
כללית מן החיים

)n=146(

במידה  
רבה  
מאוד
3.6%

במידה רבה
28.1%

במידה בינונית
44.6%

במידה מעטה
15.1%

כלל לא
8.6%

במידה  
רבה  
מאוד
9.5%

במידה רבה
32.7%

במידה בינונית
40.8%

במידה מעטה
15.0%

כלל לא
2.0%

שביעות רצון כללית  
מן הקשרים החברתיים  

והמשפחתיים  
)n=147(

לא נמצאו הבדלים בגורמי הסיכון בין ילידי הארץ ובין עולים
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קשרים בין גורמי הסיכון לאלימות ובין סוגי 
^אלימות

עוליםכלל האוכלוסייהגורמי סיכון
שביעות רצון מן  

המצב הכלכלי  
של משק הבית

r=-.265, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילוליתr=-.223, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילולית

r=-.297, p<0.001אלימות כלכליתr=-.251, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.063 , p<0.05אלימות פיזית

שביעות רצון מן  
היחסים  

המשפחתיים  
והחברתיים

r=-.400, p<0.001רגשית או נפשית, אלימות מילוליתr=-.310, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילולית

r=-.363, p<0.001אלימות כלכליתr=-.247, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.123 , p<0.01אלימות פיזית  

r=-.056, p<0.01אלימות מינית  

שביעות רצון מן  
החיים

r=-.278, p<0.001רגשית או נפשית, אלימות מילוליתr=-.275, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילולית

r=-.241, p<0.01אלימות כלכליתr=-.251, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.089 , p<0.01אלימות פיזית

r=-.054 , p<0.05אלימות מינית  

קשרים חלשים אך מובהקים^

.  לא נמצא קשר בין אלימות מינית ובין גורמי הסיכוןבקרב עולים , בדומה לממצאים שעלו בספרות המקצועית
.הסיבה לכך היא שהמחוללים של אלימות מינית אינם תלויים בגורמים חיצוניים אלא במאפייני התוקף



קים"להטב
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)n=80) (באחוזים(^ קים"להטב: מאפייני המשיבים

נשואים
רווקים55.7%

27.8%

אחר
16.5%

חילונים
58.8%

מסורתיים
33.8%

דתיים
5.0%

חרדים/ דתיים מאוד 
2.5%

קבוצת אוכלוסייה

יהודים
81.2%

ערבים
18.8%

.כיוון שאין נתונים רלוונטייםקים"הלהטבלא בוצעה השוואה לכלל ^

גיל

צעירים
52.5%

מבוגרים
45.0%

זקנים 
2.5%

רמת 
דתיות

מצב  
משפחתי
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רגשית או נפשית בקרב , אלימות מילולית
)באחוזים(קים "להטב

nכלל לא
לעיתים רחוקות  

או לפעמים
לעיתים קרובות  

או תמיד
לפחות פעם  

אחת
7850.039.710.350העלבה או השפלה  , צעקות, קללות

7953.235.411.446.8התעלמות מכוונת כדי לפגוע ברגשות

7869.227.03.830.8האשמות או הפחדה , איומים

7964.629.16.335.4טריקת דלתות או הרס חפצים בבית
מעקב וניסיון  , התנהגות חשדנית וקנאית

לשליטה באחר ובמעשיו
7964.626.68.835.4

הגבלת זמן הפנאי או מניעת מפגש עם בני 
משפחה או חברים  

7959.529.111.440.5

7955.731.612.744.3הגבלת זמן הפעילות מחוץ לבית

Cronbach's alpha=.879(59.540.4(מדד מסכם 

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

מי שאינם מגדירים עצמם  מבקרבהתדירות גבוהה קים"להטבבקרב : מילולית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
^)מובהק סטטיסטית(קים"להטב
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)באחוזים(קים "אלימות כלכלית בקרב להטב

nכלל לא

לעיתים 
רחוקות 

או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות  
פעם אחת

7955.727.816.544.3הערמת קשיים לעבוד או ללמוד

7855.130.814.144.9שליטה על הכסף  

7969.619.011.430.4סירוב לחלוק כסף או משכורת באופן שוויוני

Cronbach's alpha=.812(60.139.8(מדד מסכם 

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

מי שאינם מגדירים  מבקרבהתדירות גבוהה קים"להטבבקרב : כלכלית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
^)מובהק סטטיסטית(קים"להטבעצמם 
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קים  "אלימות פיזית ואלימות מינית בקרב להטב
)באחוזים(

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

nכלל לא

לעיתים 
רחוקות 

או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות פעם  
אחת

–אלימות פיזית 
7882.514.13.817.9דחיפות או סטירות, מכות, הכאבה

–אלימות מינית 
קיום יחסי מין שלא ברצון או שלא  

בהסכמת שני הצדדים
7781.8135.218.2

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

מי  מבקרבהתדירות גבוהה קים"להטבבקרב : פיזית ואלימות מינית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
^)מובהק סטטיסטית(קים"להטבשאינם מגדירים עצמם 
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גורמי סיכון לאלימות במשפחה בקרב 
קים"להטב

שביעות רצון מן 
המצב הכלכלי  
של משק הבית

במידה רבה  
מאוד
7.6%

במידה רבה
29.1%

במידה בינונית
32.9%

במידה מעטה
17.7%

כלל לא
12.7%

)n=79(

שביעות רצון  
כללית מן  

החיים
)n=79(

במידה  
רבה מאוד

11.4%

במידה רבה
20.2%

במידה בינונית
29.1%

במידה מעטה
16.5%

כלל לא
22.8%

במידה 
רבה מאוד

8.9%
במידה רבה

27.8%
במידה בינונית

38.0%
במידה 
מעטה
17.7%

כלל לא
7.6%

שביעות רצון כללית 
מן הקשרים  
החברתיים  

והמשפחתיים  

)n=79(

לא נמצא הבדל בשביעות הרצון מן המצב 
קים ובין "של משק הבית בין להטבהכלכלי

.כלל האוכלוסייה

יש הבדל מובהק בשביעות הרצון מן החיים
)t=-2.748, p<0.01 :(שביעות הרצון מן החיים

) M=3, SD=1.05(קים "נמוכה יותר בקרב להטב
).M=3.3 SD=1.01(מבקרב כלל האוכלוסייה

יש הבדל מובהק בשביעות הרצון מן 
הקשרים החברתיים והמשפחתיים  

)t=-2.560, p<0.05 :(  שביעות הרצון מן
הקשרים החברתיים והמשפחתיים נמוכה  

) M=3.1, SD=1.09(קים "יותר בקרב להטב
האוכלוסייה  מבקרב  כלל

)M=3.4, SD=0.95  .(
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קשרים בין גורמי הסיכון לאלימות ובין סוגי 
^אלימות

קים"להטבכלל האוכלוסייהגורמי סיכון
שביעות רצון מן המצב  
הכלכלי של משק הבית

r=-.223, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילולית

r=-.251, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.063 , p<0.05אלימות פיזית

שביעות רצון מן היחסים 
המשפחתיים והחברתיים

r=-.297, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילוליתr=-.310, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילולית

r=-.247, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.123 , p<0.01אלימות פיזית

r=-.056, p<0.01אלימות מינית

r=.337, p<0.01אלימות מינית r=-.275, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילוליתשביעות רצון מן החיים

r=-.220, p<0.001אלימות כלכליתr=-.251, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.089 , p<0.01אלימות פיזית  

r=-.054 , p<0.05אלימות מינית

קשרים חלשים אך מובהקים^



אנשים עם  
מוגבלות
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אנשים עם מוגבלות  :מאפייני המשיבים
)n=670) (באחוזים(

נפשית
14.3%

פיזית
60.5%

נפשית ופיזית
25.2%

.  ברוקדייל-וינט'ג-מכון מאיירס. נתונים סטטיסטיים נבחרים, 2020בישראל אנשים עם מוגבלות). 2020. (י, ואורן. י, פור. ל, ברלב^ 

צעירים
37.8%

מבוגרים
57.4%

זקנים 
4.8%

:  בקרב כלל האנשים עם מוגבלות; בקרב המשיבים+) 65(ייצוג חסר לזקנים 
^זקנים33%

גיל

יהודים
81.0%

ערבים
19.0%

בקרב כלל האנשים ; ייצוג חסר לערבים בקרב המשיבים
^ערבים23%: עם מוגבלות

קבוצת  
אוכלוסייה

סוג 
המוגבלות

https://brookdale.jdc.org.il/publication/people_with_disabilities_statistics_2020/
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רגשית או נפשית בקרב , אלימות מילולית
)באחוזים(אנשים עם מוגבלות 

nכלל לא
לעיתים רחוקות  

או לפעמים
לעיתים קרובות  

או תמיד
לפחות פעם 

אחת
66247.345.37.452.7העלבה או השפלה  , צעקות, קללות

66153.140.86.146.9התעלמות מכוונת כדי לפגוע ברגשות
66274.321.64.125.7האשמות או הפחדה  , איומים

66370.825.33.929.2טריקת דלתות או הרס חפצים בבית
מעקב וניסיון לשליטה  , התנהגות חשדנית וקנאית

באחר ובמעשיו
66371.922.25.9

28.1
הגבלת זמן הפנאי או מניעת מפגש עם בני משפחה  

או חברים  
66265.627.66.8

34.4
66158.531.210.341.5הגבלת זמן הפעילות מחוץ לבית

Cronbach's alpha=.863(63.136.9(מדד מסכם 

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

אנשים ללא מוגבלות  מבקרבבקרב אנשים עם מוגבלות התדירות גבוהה : רגשית או נפשית במשפחה, מילוליתאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
בקרב אנשים עם שילוב של מוגבלות פיזית ונפשית : רגשית או נפשית במשפחה, יש הבדל בדיווח על תדירות של אלימות מילולית; )מובהק סטטיסטית(

^)מובהק סטטיסטית(התדירות גבוהה מבקרב אנשים עם מוגבלות פיזית או אנשים עם מוגבלות נפשית 

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^
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אלימות כלכלית בקרב אנשים עם מוגבלות 
)באחוזים(

nכלל לא

לעיתים 
רחוקות 

או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות  
פעם אחת

67058.429.512.141.6הערמת קשיים לעבוד או ללמוד

66167.921.310.832.1שליטה על הכסף  

65980.912.1719.1סירוב לחלוק כסף או משכורת באופן שוויוני

Cronbach's alpha=.733(69.130.9(מדד מסכם 

באופנים האלהאליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

מובהק  (אנשים ללא מוגבלות מבקרבבקרב אנשים עם מוגבלות התדירות גבוהה : כלכלית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
בקרב אנשים עם שילוב של מוגבלות פיזית ונפשית התדירות גבוהה  : יש הבדל בדיווח על תדירות של אלימות כלכלית במשפחה; )סטטיסטית

^)מובהק סטטיסטית(מבקרב אנשים עם מוגבלות פיזית או אנשים עם מוגבלות נפשית 
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אלימות פיזית ואלימות מינית בקרב אנשים עם 
)באחוזים(מוגבלות 
)באחוזים(באופנים האלה אליך או אל אחריםבמשפחה שלך התדירות שבה נוהגים , בחצי השנה האחרונה

nכלל לא

לעיתים 
רחוקות 

או  
לפעמים

לעיתים 
קרובות או  

תמיד

לפחות פעם  
אחת

–אלימות פיזית 
66188.89.51.711.2דחיפות או סטירות, מכות, הכאבה

–אלימות מינית 
קיום יחסי מין שלא ברצון או שלא  

בהסכמת שני הצדדים
654916.92.19

.הבדלים מובהקים בין אוכלוסיות בסוגי האלימות: 'ראו נספח א^

מובהק  (אנשים ללא מוגבלות מבקרבבקרב אנשים עם מוגבלות התדירות גבוהה : פיזית במשפחהאלימותיש הבדל בדיווח על תדירות של 
אך בקרב אנשים עם שילוב של  , לא נמצא הבדל מובהק בתדירות של אלימות מינית בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות; )סטטיסטית

^)מובהק סטטיסטית(אנשים עם מוגבלות פיזית או אנשים עם מוגבלות נפשית מבקרבמוגבלות פיזית ונפשית התדירות גבוהה 
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גורמי סיכון לאלימות במשפחה בקרב 
אנשים עם מוגבלות
שביעות רצון מן 
המצב הכלכלי  
של משק הבית

במידה רבה  
מאוד
6.8%

במידה רבה
29.1%

במידה בינונית
42.8%

במידה 
מעטה
15.3%

כלל לא
6.0%

)n=646(

שביעות רצון  
כללית מן החיים

)n=664(

במידה  
רבה מאוד

5.7%

במידה רבה
22.3%

במידה בינונית
39.3%

במידה מעטה
19.4%

כלל לא
13.3%

במידה 
רבה מאוד

11.8%
במידה רבה

31.0%
במידה בינונית

36.1%
במידה 
מעטה
15.1%

כלל לא
6.0%

כללית  שביעות רצון 
מן הקשרים 
החברתיים 

והמשפחתיים  
)n=664(

יש הבדל מובהק בשביעות הרצון מן המצב  
הכלכלי של משק הבית  

)t=-3.211, p<0.001 :( שביעות הרצון מן המצב
נמוכה יותר בקרב  הכלכלי של משק הבית 

)  M=3.1, SD=1.08(אנשים עם מוגבלות 
).  M=2.9, SD=1.07(מבקרב כלל האוכלוסייה 

יש הבדל מובהק בשביעות הרצון מן החיים  
)t=-5.248, p<0.001 :( שביעות הרצון מן

נמוכה יותר בקרב אנשים עם מוגבלות  החיים 
)M=2.85, SD=9.7 (  מבקרב כלל האוכלוסייה
)M=2.6 SD=0.98.(

יש הבדל מובהק בשביעות הרצון מן הקשרים  
החברתיים והמשפחתיים  

)t=-4.968, p<0.001 :( שביעות הרצון מן
נמוכה יותר  הקשרים החברתיים והמשפחתיים 

)  M=2.7, SD=1.15(בקרב אנשים עם מוגבלות 
).  M=2.5, SD=0.99(מבקרב כלל האוכלוסייה 
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קשרים בין גורמי הסיכון לאלימות ובין סוגי 
^אלימות

עוליםכלל האוכלוסייהגורמי סיכון
שביעות רצון מן המצב  

הכלכלי של משק  
הבית

r=-.212, p<0.001רגשית או נפשית, אלימות מילוליתr=-.223, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילולית

r=-.219, p<0.001אלימות כלכליתr=-.251, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.063 , p<0.05אלימות פיזית

שביעות רצון מן 
היחסים המשפחתיים  

והחברתיים

r=-.305, p<0.001רגשית או נפשית, אלימות מילוליתr=-.310, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילולית

r=-.250, p<0.001אלימות כלכליתr=-.247, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.128, p<0.001אלימות פיזיתr=-.123 , p<0.01אלימות פיזית  

r=-.056, p<0.01אלימות מינית

r=-.271, p<0.001רגשית או נפשית, אלימות מילוליתr=-.275, p<0.01רגשית או נפשית, אלימות מילוליתשביעות רצון מן החיים

r=-.240, p<0.001אלימות כלכליתr=-.251, p<0.01אלימות כלכלית

r=-.99, p<0.05אלימות פיזיתr=-.089 , p<0.01אלימות פיזית  

r=-.054 , p<0.05אלימות מינית

קשרים חלשים אך מובהקים^

.  לא נמצא קשר בין אלימות מינית ובין גורמי הסיכוןבקרב אנשים עם מוגבלות , בדומה לממצאים שעלו בספרות המקצועית
.הסיבה לכך היא שהמחוללים של אלימות מינית אינם תלויים בגורמים חיצוניים אלא במאפייני התוקף



: 'חלק ב
המשךניתוחי 
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רגשית  , גורמים המנבאים אלימות מילולית
^נפשיתאו 

F(מודל הרגרסיה מובהק  (9, 1,278)=36.392, p<.001  (
רגשית  , מן השונות של אלימות מילולית20.4%ומסביר 

או נפשית במשפחה

'ראו נספח ב^ 

20.4%

ככל שיש תחושה חזקה יותר כי הפרטיות מופרת 

וככל ששביעות הרצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים 

נמוכה יותר

רגשית או נפשית, כך עולה התדירות של אלימות מילולית

קבוצה באוכלוסייה  , מגדר(כל מאפייני הרקע שנבדקו 
שביעות רצון מן  (וחלק מגורמי הסיכון ) והגדרה עצמית

שביעות רצון מן , היחסים המשפחתיים והחברתיים
)  המצב הכלכלי של משק הבית ותחושת העדר פרטיות

תחושת  ; רגשית או נפשית, מנבאים אלימות מילולית
העדר הפרטיות ושביעות הרצון מן היחסים המשפחתיים  

.החזקים ביותרוהחברתיים הם המנבאים 
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22.1%

^גורמים המנבאים אלימות כלכלית
F(מודל הרגרסיה מובהק  (7, 1,288)=52.135, p<.001 (

מן השונות של אלימות כלכלית במשפחה22.1%ומסביר 

ראו נספח ג^ 

השתייכות לאוכלוסייה הערבית  

תחושה חזקה יותר כי הפרטיות מופרת וכן 

בתדירות האלימות הכלכליתתורמות לעלייה

הקבוצה  (מאפייני הרקע שנבדקו חלק מ
וכל גורמי הסיכון  ) באוכלוסייה והגדרה עצמית

שביעות רצון מן היחסים המשפחתיים (
של  שביעות רצון מן המצב הכלכלי , והחברתיים
מנבאים  ) ותחושת העדר פרטיותמשק הבית

הקבוצה באוכלוסייה ותחושת  ; אלימות כלכלית
.החזקים ביותרהעדר פרטיות הם המנבאים 
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^גורמים המנבאים אלימות פיזית
Fמודל הרגרסיה מובהק  (8, 1,284)=17.556, p<.001) (

מן השונות של אלימות פיזית במשפחה9.9%ומסביר 

ראו נספח ד^ 

9.9%

השתייכות לאוכלוסייה הערבית  

וכן שביעות רצון נמוכה מן היחסים המשפחתיים 

והחברתיים

בתדירות האלימות הפיזיתתורמות לעלייה

הקבוצה באוכלוסייה והגדרה  , מין(מאפייני הרקע שנבדקו חלק מ
שביעות רצון מן היחסים  (וחלק מגורמי הסיכון ) עצמית

מנבאים אלימות  ) המשפחתיים והחברתיים ותחושת העדר פרטיות
קבוצה באוכלוסייה ושביעות הרצון מן היחסים  ה; פיזית

.החזקים ביותרהמשפחתיים והחברתיים הם המנבאים 

43
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4.9%

^גורמים המנבאים אלימות מינית
Fמודל הרגרסיה מובהק  (5, 1,279)=13.185, p<.001) (

מן השונות של אלימות מינית במשפחה4.9%ומסביר 

ראו נספח ה^ 

השתייכות לאוכלוסייה הערבית  

ק"כלהטבוהגדרה עצמית 

בתדירות האלימות המיניתתורמות לעלייה

הקבוצה באוכלוסייה  (מאפייני הרקע שנבדקו חלק מ
תחושת העדר  (וחלק מגורמי הסיכון ) והגדרה עצמית

קבוצה באוכלוסייה  ה; מיניתמנבאים אלימות ) פרטיות
.החזקים ביותרוהגדרה עצמית הם המנבאים 



סיכום הממצאים
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קבוצות ייחודיות באוכלוסייה
.בוצעו פילוחים וניתוחים לפי קבוצות ייחודיות באוכלוסייה הנמצאות בסיכון מוגבר להיקלע למעגל האלימות במשפחה

ערבים
 48.7%(כלכלית , )38.4%(רגשית או נפשית , מילולית–תדירות ההיפגעות מכל סוגי האלימות במשפחה(  ,

).מובהק סטטיסטית(יהודים מבקרבבקרב ערבים גבוהה ) 17.0%(ומינית ) 19.8%(פיזית 
רגשית או נפשית ואלימות כלכלית קשורות קשר שלילי לשביעות רצון מן המצב הכלכלי של , אלימות מילולית

.  לשביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים ולשביעות רצון מן החיים, הביתמשק 
אלימות פיזית קשורה קשר שלילי לשביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים  .
אלימות מינית אינה קשורה לגורמי הסיכון החיצוניים אשר נבדקו במחקר זה .

עולים
 24.9%(כלכלית , )29.8%(רגשית או נפשית , מילולית–תדירות ההיפגעות מכל סוגי האלימות במשפחה(  ,

.בקרב עולים אינה שונה במובהק מבקרב ילידי הארץ) 6.2%(ומינית ) 7.5%(פיזית 
שלילי לשביעות רצון מן המצב הכלכלי של קשררגשית או נפשית ואלימות כלכלית קשורות , אלימות מילולית

.  לשביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים ולשביעות רצון מן החיים, הביתמשק 
אלימות פיזית ואלימות מינית אינן קשורות לגורמי הסיכון החיצוניים אשר נבדקו במחקר זה .
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)המשך(קבוצות ייחודיות באוכלוסייה 
קים"להטב
 39.8%(כלכלית , )40.4%(רגשית או נפשית , מילולית–תדירות ההיפגעות מכל סוגי האלימות במשפחה(  ,

).מובהק סטטיסטית(קים"להטבמי שאינם מבקרבקים גבוהה "בקרב להטב) 18.2%(ומינית ) 17.9%( פיזית 
רגשית או נפשית קשורה קשר שלילי לשביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים, אלימות מילולית  .
אלימות כלכלית ואלימות מינית קשורות קשר שלילי לשביעות רצון מן החיים  .

אנשים עם מוגבלות
 11.2%(ופיזית ) 30.9%(כלכלית , )36.9%(רגשית או נפשית , מילולית–תדירות ההיפגעות מאלימות במשפחה  (

.  )מובהק סטטיסטית(אנשים ללא מוגבלות מבקרבבקרב אנשים עם מוגבלות גבוהה 
מאלימות כלכלית ומאלימות מינית בקרב אנשים , רגשית או נפשית, תדירות ההיפגעות במשפחה מאלימות מילולית

מובהק  (אנשים עם סוג אחד של מוגבלות מבקרבגבוהה ) שילוב של מוגבלות פיזית ונפשית(עם ריבוי מוגבלויות 
.)סטטיסטית

רגשית או נפשית ואלימות כלכלית קשורות קשר שלילי לשביעות רצון מן המצב הכלכלי של משק  , אלימות מילולית
.  לשביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים ולשביעות רצון מן החיים, הבית

אלימות פיזית קשורה קשר שלילי לשביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים ולשביעות רצון מן החיים  .
אלימות מינית אינה קשורה לגורמי הסיכון החיצוניים שנבדקו במחקר זה  .
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ניתוחי המשך  
ניתוחי רגרסיה לבחינת גורמי סיכון המנבאים אלימות במשפחה

רגשית או נפשית  , גורמים מגבירי סיכון שנבדקו מנבאים טוב יותר אלימות מילולית, במודלים של  רגרסיה
.  ומנבאים טוב פחות אלימות פיזית ואלימות מינית, ואלימות כלכלית

ובייחוד  , במודלים של רגרסיה נראה כי גם למאפייני הרקע של המשיבים יש השפעה על התגברות האלימות
.אלימות פיזית ואלימות מינית, על אלימות כלכלית) ערבים(ניכרת ההשפעה של הקבוצה באוכלוסייה 

היא נמצאה כמנבא החזק  ; תחושת העדר פרטיות נמצאה כגורם מגביר סיכון המנבא את כלל סוגי האלימות
.  רגשית או נפשית ולאלימות כלכלית, ביותר לאלימות מילולית
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סיכום והמלצות
ועוד(מוגבלותעםואנשיםקים"להטב,ערביםבקרביותרגבוהה,השוניםסוגיהעל,במשפחההאלימותתדירות

והנגישותההתאמהמידתאתלבחוןישכןעל.האוכלוסייהכללמבקרב)מוגבלויותריבויעםאנשיםבקרביותר
.ומותאמיםמונגשיםמעניםעבורןלפתחהצורךובמידת,אלולקבוצותהקיימיםהמעניםשל

סוגיהעל,במשפחההאלימותבתדירותלעלייהמנבאגורםהיאהערביתלאוכלוסייההשתייכותכינמצא
.הנגשתםועלזולאוכלוסייהמעניםפיתוחעלבמיוחדהדעתאתלתתישכןועל,השונים

ומןהחייםמן,והחברתייםהמשפחתייםהיחסיםמןרצוןשביעותחוסרביןקשרנמצאשנבדקוהקבוצותבקרב
.)מיניתאלימותלמעט(השוניםסוגיהעל,במשפחהמאלימותהיפגעותוביןהביתמשקשלהכלכליהמצב

.התערבותולמיקודאלהקבוצותבקרבליישוגהקשורבכלחשוביםאלהממצאים
בעבודהזהלגורםלבלשיםיש.במשפחההאלימותסוגיכללאתהמנבאסיכוןגורםהואפרטיותהעדרכינמצא

.כזואלימותשחוותאובמשפחהלאלימותבסיכוןשנמצאותבאוכלוסייהקבוצותעם



נספחים
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הבדלים מובהקים בין קבוצות  : 'נספח א
באוכלוסייה בסוגי האלימות

ערבייהודי

t MSDMSD

***-1.50.611.8890.5.577רגשית או נפשית, אלימות מילולית

***-1.40.732.11.0710.803אלימות כלכלית

***-1.10.371.4920.5.789אלימות פיזית

***-1.10.431.4990.5.110אלימות מינית

מי שאינם מגדירים עצמם ק"להטב
ק"להטב

t MSDMSD

**1.80.841.5650.2.969רגשית או נפשית, אלימות מילולית

**1.91.081.50.813.016אלימות כלכלית

*1.30.831.10.492.299אלימות פיזית

*1.40.961.10.522.490אלימות מינית
*P<0.05 **P<0.01 ***P<0.001
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הבדלים מובהקים בין קבוצות  : 'נספח א
)המשך(ייחודיות באוכלוסייה בסוגי האלימות 

ללא מוגבלותעם מוגבלות

t MSDMSD

***-1.7.7401.4.6206.188רגשית או נפשית, אלימות מילולית

***-1.60.901.50.813.597אלימות כלכלית

*-1.20.581.10.502.018אלימות פיזית

*P<0.05 **P<0.01 ***P<0.001

ריבוי מוגבלויותמוגבלות פיזיתמוגבלות נפשית

F MSDMSDMSD

***1.60.651.60.711.80.827.285רגשית או נפשית, אלימות מילולית

***1.50.731.60.881.91.006.489אלימות כלכלית

*1.10.481.10.581.30.803.638אלימות מינית
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רגשית או , רגרסיה מרובה לניבוי אלימות מילולית: 'נספח ב
נפשית במשפחה באמצעות מאפייני רקע וגורמים מגבירי סיכון 

)n=1,287(
BSE bβtהמשתנים המסבירים

**103.034.078.3.047גברים–מגדר 

***204.044.118.4.626ערבים–אוכלוסייה 

**071.065.2.570. 182קים"להטב–הגדרה עצמית 

027.024.040.1.141שביעות רצון כללית מן החיים
שביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים

121.020.185.6.001***

*041.018.065.2.231שביעות רצון מן המצב הכלכלי של משק הבית

-1.141-.010.036-.011תחושת כעס או עצבנות

***-7.413-.008.217-.056העדר פרטיותתחושת 

-.923-.009.031-.008חוסר שליטה על החיים  תחושת 

2R204.

F***36.392

*P<0.05 **P<0.01 ***P<0.001
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רגרסיה מרובה לניבוי אלימות כלכלית במשפחה : 'נספח ג
)n=1,287(באמצעות מאפייני רקע וגורמים מגבירי סיכון 

BSE bβtהמשתנים המסבירים

***592.056.274.10.661ערבים–אוכלוסייה 

***087.085.3.433. 300קים"להטב–הגדרה עצמית 

057.051.033.1.113גיל

018.053.010.0.330מצב משפחתי

***085.021.111.4.154שביעות רצון מן המצב הכלכלי של משק הבית

***125.022.153.5.734שביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים

***-7.355-.008.191-.061העדר פרטיותתחושת 

2R221.

F***52.135

***P<0.001



55

רגרסיה מרובה לניבוי אלימות פיזית במשפחה : 'נספח ד
)n=1,287(באמצעות מאפייני רקע וגורמים מגבירי סיכון 

BSE bβtהמשתנים המסבירים

**083.027.082.3.042גברים –מגדר 

***275.036.210.7.591ערבים–אוכלוסייה 

***058.080.3.306. 191קים"להטב–הגדרה עצמית 

-0.129-.034.004-.004גיל

029.035.026.0.829מצב משפחתי

-0.977-.014.028-.013שביעות רצון מן המצב הכלכלי של משק הבית

***062.014.124.4.327שביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים

***-4.110-.005.115-.022העדר פרטיותתחושת 

2R099.

F***17.556

***P<0.001   **P<0.01
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רגרסיה מרובה לניבוי אלימות מינית במשפחה : 'נספח ה
)n=1,287(באמצעות מאפייני רקע וגורמים מגבירי סיכון 

BSE bβtהמשתנים המסבירים

***228.039.163.5.903ערבים–אוכלוסייה 

***062.123.4.496. 278קים"להטב–הגדרה עצמית 

-845.0-.501.025-.201שביעות רצון מן המצב הכלכלי של משק הבית

200.015.038.1.276שביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים

**-2.202-.006.063-.013העדר פרטיותתחושת 

2R049.

F***13.185

**P<0.01 ***P<0.001
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