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 הקדמה: .1

היא בעיה ציבורית הניתנת למניעה, בעלת השפעות בריאותיות  ((Intimate partner violence'אלימות בין בני זוג' 
ם. המונח 'אלימות בין בני זוג' חמורות, המשפיעה על מיליוני בני אדם בעולם ועלולה להתרחש בכל שלב במשך החיי

 ן זוג בהווה או לשעבר. מתאר אלימות פיזית, מינית, מעקב אחרי בן/בת הזוג ופגיעה פסיכולוגית על ידי בן זוג או ב

(, CDC Centers for Disease Control and Prevention) 1כז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתןשל המרהמחקר 
 מות בין בני זוג ולמניעתה.פועלים להבנת הבעיה של אלי

במניעת אלימות בין בני זוג לאורך רכז לבקרה ולמניעת מחלות" שעוסק מסמך זה הינו סיכום מסמך העבודה של "המ
 החיים. מסמך העבודה זה מפרט "ארגז כלים" המכיל בתוכו תכניות, מדיניות ופרקטיקות שהוכחו כיעילות למניעת

 . 2התופעה

מגוון אסטרטגיות המבוססות על העדויות המחקריות הטובות ביותר, שמטרתן, לסייע זה, מפרט  "ארגז כלים"
לקהילות ולמדינות לחדד את המיקוד שלהן בפעילות מניעה בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר למניעת אלימות בין בני 

 זוג והשלכותיה לאורך החיים.

 

פיזית, אלימות מינית, מעקב ואלימות פסיכולוגית כולל ( כוללת אלימות domestic violence) 'אלימות בין בני זוג'
 טקטיקות כפייה על ידי בן הזוג הנוכחי או לשעבר.  

( הוא מונח נוסף הנפוץ במאמצי מניעה, רחב יותר ומתייחס למגוון האלימות Family violence) 'אלימות במשפחה'
ת בזקנים על ידי מטפלים ואחרים. ילדים והתעללושיכול להתרחש במשפחות, כולל 'אלימות בין בני זוג', התעללות ב

לבסוף, 'אלימות בין בני זוג' עלולה להתחיל בשלב מוקדם בחיים ולהימשך לאורך החיים וכאשר האלימות מתחילה 

 (.TDV- teen dating violence) 'חיזור אלים'בגיל ההתבגרות, היא נקראת 

ת לביטחון קהילתי, העוסקים בתופעה זו, הציגו תפיסת עבודה בסיום המסמך, אגף מניעה, ואגף טיפול ושיקום ברשו
עבור המנהלים היישוביים וצוותיהם, להתמודדות עם תופעה זו ברשויות המקומיות כגון דיווח והפניית נשים נפגעות 

 אלימות ומידע על גופי טיפול בקהילה.

                                                   
סוכנות לאומית של מחלקת הבריאות  - CDC -vention Centers for Disease Control and Preהמרכז למניעה ובקרת מחלות  1

( של ארצות הברית שתפקידה שמירה על בריאות הציבור ועל Department of Health and Human Servicesושירותי האנוש )
 בטיחותו על ידי מתן מידע לשיפור יכולת קבלת ההחלטות בתחום הבריאות, וקידום בריאות הציבור.

  CDC -Centers for Disease Control and Preventionבודה באתר קישור למסמך הע 2
sPreventing Intimate Partner Violence Across the Lifespan: A Technical Package of Programs, Policies, and Practice 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv-technicalpackages.pdf
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 (:Intimate Partner Violence -IPVמהי 'אלימות בין בני זוג'? ) -הגדרה  .2

מדובר בהתעללות או אלימות המתרחשת במערכת יחסים אינטימית בין בני זוג. זוגיות אינטימית מתייחסת לבני זוג 
 (. dating partnersבהווה, לבני זוג בעבר ואף לבני זוג בזמן היכרות )

מרתה. היא עלולה לנוע בין ( יכולה להשתנות בתדירותה ובמידת חוIntimate Partner Violence'אלימות בין בני זוג' )
 אפיזודה אחת של אלימות המשפיעה לאורך זמן ועד אפיזודות ממושכות וחמורות לאורך השנים.

 (:Breiding, Basile, Smith, Black & Mahendra, 2015'אלימות בין בני זוג' כוללת ארבעה סוגים של התנהגות )

 אלימות פיזית (Physical violence כאשר אדם פוגע :) או מנסה לפגוע בבן/ת הזוג על ידי מכה, בעיטה או שימוש
 בסוג אחר של כוח פיזי.

 אלימות מינית (Sexual violence ,כאשר אדם כופה או המנסה לכפות על בן/ת הזוג ליטול חלק באקט מיני :)
ת בטלפון נגיעה מינית, או אירוע מיני לא פיזי )למשל, שליחת הודעות טקסט או תמונות בוטות מבחינה מיני

 הסלולארי( כאשר בן/ת הזוג אינו מסכים או אינו יכול להסכים.

 מעקב (Stalking דפוס חוזר ולא רצוי של תשומת לב ומגע/יצירת קשר מצד בן/בת הזוג, הגורם לפחד או :)
 לדאגה לביטחונו של הפרט או לבטיחותו של מישהו הקרוב לקורבן.

 אלימות פסיכולוגית (Psychological aggression שימוש בתקשורת מילולית ולא מילולית מתוך כוונה לפגוע :)
סוגים שונים של התנהגויות של 'אלימות  באדם אחר נפשית או רגשית ו/או מתוך מטרה לשלוט על אדם אחר.

 . 3בין בני זוג' יכולות להופיע גם יחד

  

 עד כמה התופעה נפוצה? .3

, המשפיעה על מיליוני אנשים כי מדובר בתופעה נפוצהארה"ב עולה ב  4מסקר שעורך "המרכז לבקרה ולמניעת מחלות"
בארצות הברית בכל שנה. בארה"ב, אחת לארבע נשים דיווחו על אלימות מינית, אלימות פיזית ו/או מעקב מצד בני 

 (.Smith et al., 2018זוגם במהלך חייהם ודיווחו על השפעה כלשהיא הקשורה לאלימות זו )

כאשר האלימות בין בני זוג  זוג" עלולה להתחיל בשלב מוקדם בחיים ולהימשך לאורך החיים."אלימות בין בני 

( ומשפיעה על מיליוני בני נוער TDV- teen dating violenceמתחילה בגיל ההתבגרות, היא נקראת "חיזור אלים" )

 (.Smith et al., 2018בארה"ב בכל שנה )

 

 ג'?מהן ההשלכות של 'אלימות בין בני זו .4

 זוגיות אלימה היא נושא חשוב בבריאות הציבור, בעלת עלויות רבות ברמת הפרט וברמת החברה כולה.

  מהגברים שהיו קורבנות לאלימות מצד בני זוגם, חוו צורה  14%-מקרב נשים ו 41% -: כ מוותופגיעה גופנית
 (. Breiding, Chen & Black, 2014כלשהי של פגיעה גופנית הקשורה לאלימות שחוו מצד בני זוגם )

 
 אלימות בין בני זוג יכולה גם להתרחב מעבר לפגיעה גופנית ולגרום למוות. מנתוני הפשיעה בארה"ב עולה 

( מקרבנות הרצח, נהרגו על ידי בן/בת זוגם. כמו כן נמצא כי כמעט מחצית מרצח הנשים 6מכל  1-)כ 16%כי 
 (Cooper& Smith, 2011; Petroskyהגבר( הנוכחי או לשעבר הקורבנות בארצות הברית, בוצעו על ידי בן זוגם )

et al., 2017.) 

 

                                                   
: חשוב להבין שאלימות בין בני זוג יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון צורות והיא לא תמיד נשמעת או נראית לעין. אחד מהם היא הערה 3

אלימות כלכלית בתוך המשפחה מתרחשת כאשר אדם מונע מבן משפחתו שליטה במשאבים כלכליים ופיננסיים  - "אלימות כלכלית"
 ולגיטימי או כאשר הוא מגביל שליטה זו. שהוא זכאי להם באופן חוקי 

נשים חרדיות המוגדרות כנפגעות אלימות בתוך המשפחה נבדלות מהאוכלוסיות  -יש המרחיבים ומדברים גם על "אלימות רוחנית" 
רוחני  כשבעליהן פוגעים בהן על רקע - חרדית: אלימות רוחנית - האחרות בכך שחלקן חוות סוג אלימות המאופיין רק לחברה דתית

 ודתי.
4 Centers for Disease Control and Prevention National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS) 
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  ישנן גם תוצאות בריאותיות שליליות הקשורות לאלימות בין בני זוג. אלה, פסיכולוגיותובעיות בריאותיות :
מהם הכוללים מגוון מצבים המשפיעים על הלב, העיכול, הרבייה, השרירים, העצמות ומערכת העצבים, שרבים 

 (. Black, 2011בעלי אופי כרוני )

 ,Warshaw) .(PTSD)טראומטית -הקורבנות יכולים לחוות בעיות נפשיות כמו דיכאון והפרעת דחק פוסט

Brashler & Gil, 2009)  וסיכון גבוה יותר למעורבות בהתנהגויות המסכנות את בריאותם כמו עישון, שתייה

 (.Breiding, Black & Ryan, 2008יות מיניות מסכנות )( והתנהגוbinge drinkingהאבסה )-חמורה

למרות ההשלכות ההרסניות של אלימות בין בני זוג ברמת הפרט, ישנן גם עלויות רבות לחברה. העלות הכלכלית במשך 
כל החיים הקשורה לשירותים רפואיים הניתנים בגין פגיעות הקשורות לאלימות בין בני זוג, חוסר פרודוקטיביות 

 (.Peterson et al., 2018) טריליון דולר! 3.6הייתה דה, עלויות המשפט הפלילי ועלויות אחרות, בעבו

  

  5גורמי חוסן וסיכון שנמצאו קשורים לאלימות בין בני זוג .5

 מחקרים מצביעים על מספר גורמי סיכון המגבירים את הסיכוי להתנהגות אלימה )כתוקף( וכקורבן בזוגיות אלימה:

 הכנסה נמוכה, השכלה נמוכה ואבטלהגיל )גיל ההתבגרות וצעירים(, : וגרפייםגורמים דמ.  

 חשיפה בילדות לאלימות בין ההורים, חווית הורות לקויה, התעללות והזנחה  :גורמים בהיסטורית הילדות
 כולל אלימות מינית. 

 חרדה ואישיות אנטי עלולים להוביל להתנהגות אלימה בזוגיות הינם לחץ, גורמים ש :גורמים ברמת הפרט
 סוציאלית.

 עמדות שעוסקות בשימוש באלימות במערכות יחסים ואמונה קפדנית ונוקשה  :גורמי סיכון הקשורים לעמדות
 בחלוקת תפקידים מגדרית במערכת היחסים.

 ביצוע וקורבנות לאלימות זוגית במערכות יחסים קודמות, בריונות,  :גורמי סיכון התנהגותיים אחרים
 & ,Capaldi, Knoble, Shorttשל שימוש בסמים, היסטוריה של עבריינות וסגנון תקשורת עוין )היסטוריה 

Kim, 2012; Stith, Smith, Penn, Ward, & Tritt, 2004; Vagi et al., 2013; CDC, 2016.) 

 סיום של הקשר הזוגיו ליקטים במערכת היחסים, היפרדותעוינות או קונפ :גורמים ברמת מערכת היחסים 
(, aversive)למשל, סיום הקשר, גירושין ופרידה(, תקשורת ומערכות יחסים משפחתיות דוחות ומבחילות )

 (.Vagi et al., 2013; CDC, 2016קורבן במערכות יחסים אלימות )ושל חברים "בעלי ניסיון" כתוקף  קיומם

  נמוך עוני, הון חברתי  :הסביבהוברמה הקהילתית גורמים(social capital),  קיומן של רשתות חברתיות
, יעילות קולקטיבית ת בין חברי קבוצות חברתיות שונותהדוקות בקהילה המתאפיינות ביחסי אמון והדדיו

נים להתערב כאשר הם רואים אלימות, ( למשל, נכונות נמוכה של שכcollective efficacy)בשכונות נמוכה 

 ,CDCגבי תפקידם והתנהגותם של גברים ונשים בחברה )כלומר, אמונות וציפיות ל. ונורמות מגדריות מזיקות

2016; Reyes, Foshee, Niolon, Reidy & Hall, 2016.) 

בנוסף, זוהו מספר גורמי חוסן הקשורים לסיכויים נמוכים יותר לחיזור אלים )כתוקף וכקורבן(, אלה כוללים אמפתיה 

 (. Vagi et al., 2013עם אמא ושייכות לבית הספר ) גבוהה, ציונים טובים, מנת משכל מילולית גבוהה, קשר חיובי

פחות ידוע על גורמי חוסן ברמה הקהילתית והחברתית, אך נמצא שגורמים סביבתיים כמו אספקה נמוכה של אלכוהול 
(Kearns, Reidy & Valle, 2015( ונורמות קהילתיות שאינם סובלניים כלפי אלימות בין בני זוג )Browning, 2002 )

 ם לשמש כגורם חוסן לאלימות בזוגיות. עשויי

 ,Bakerכמו כן, ישנן עדויות שהגדלת האפשרויות הכלכליות וביטחון דיור עשויים להגן גם הם מפני אלימות בזוגיות )

Billhardt, Warren, Rollins & Glass, 2010; Matjasko, Niolon & Valle, 2013.) 

  

                                                   
מחקרים מצביעים על מספר גורמים שמגדילים את הסיכון להיות תוקף / קורבן בזוגיות אלימה. גורמי הסיכון והחוסן המוזכרים  5

ת התוקף, למרות שרבים מאותם גורמי סיכון רלוונטיים אף הם לסיכוי לחוות קורבנות במערכת זוגית כאן מתמקדים בסיכון להיו
 אלימה.
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 יות והגישות למניעת אלימות בזוגיות:האסטרטג -מניעת אלימות בין בני זוג   .6

אלימות בין בני זוג ניתן למנוע! מניעה ראשונית של אלימות בין בני זוג )כולל חיזור אלים(, פירושה מניעת אלימות 
בזוגיות עוד לפני תחילתה. אסטרטגיות מניעה )ראשונית( הן המפתח לסיום אלימות של בני זוג בגיל ההתבגרות )חיזור 

רות )אלימות בין בני זוג( ומסייעות בהגנה על אנשים מפני השפעותיו. אלימות זוגית בגיל ההתבגרות, עלולה אלים( ובבג
להיות סימן מקדים או גורם סיכון לאלימות זוגית בבגרות. לפיכך, אסטרטגיות רבות למניעת אלימות בין בני זוג, 

בין בני הזוג בבגרות. יחד עם זאת, חשוב גם  רואות בגיל ההתבגרות תקופה התפתחותית קריטית למניעת אלימות
 לסייע לקורבנות ולילדיהם ולהגן עליהם מפני פגיעה עתידית.

ישנו בסיס מחקרי הולך וגדל, המראה כי ישנן מספר אסטרטגיות מגוונות למניעת אלימות בין בני זוג מלכתחילה 
 (. Jennings et al., 2017ולהפחתת הפגיעה בקורבנות לאלימות זו )

הדרכים הספציפיות לקידום האסטרטגיה  - והגישותכיוון או פעולות המניעה להשגת המטרה.  - האסטרטגיותלהלן 
באמצעות תכניות, מדיניות ותרגול, המייצגות רמות שונות של הקשרים סביבתיים חברתיים, מתוך מאמצים שנועדו 

י הספר והקהילות המשמשים כגורמי סיכון להשפיע על התנהגויות הפרט וגם על מערכות היחסים, המשפחות, בת
 וחוסן לאלימות בין בני הזוג.

 בחלק הבא, יוצגו האסטרטגיות והגישות עם העדויות המחקריות הטובות ביותר שנמצאו למניעת אלימות בזוגיות.

 (:Teach Safe and Healthy Relationship Skillsהקניית מיומנויות למערכת יחסים בריאה ובטוחה ) 6.1

: עידוד וטיפוח ציפיות למערכת יחסים בריאה והקניית מיומנויות ליצירת מערכת יחסים בריאה, קריטיים רציונל
למניעת זוגיות אלימה. קבלה והכלה של אלימות בין בני זוג, ויסות רגשי נמוך, חוסר יכולת בניהול קונפליקטים, חוסר 

 Vagi etסיכון להיות גם תוקף וגם קורבן בזוגיות אלימה )כל אלה עלולות להעמיד את הפרט ל -במיומנויות תקשורת 

al., 2013; Feldman & Ridley, 2000; Moffitt, Krueger, Caspi & Fagan, 2000 .) 

לפיכך, קידום ציפיות למערכת יחסים בריאה ולא אלימה והקניית מיומנויות  בהיבטים אלה, יכולה לצמצם את הסיכון 
רגשיות, ניהול -היחסים האלימה. מחקרים מראים כי חיזוק מיומנויות חברתיות להיות תוקף וקורבן במערכת

קונפליקטים והקניות מיומנויות תקשורת יכולות גם להפחית שימוש לרעה בסמים, התנהגויות סיכון מיניות, אלימות 

 ,.Basile et al., 2016; David-Ferdon et alמינית, עבריינות, בריונות וצורות אחרות של אלימות בקבוצת השווים )

2016; Center for the Study and Prevention of Violence, 2017 .) 

: ישנן מספר גישות, המלמדות מיומנויות ומקדמות ציפיות למערכת יחסים בריאה, לא אלימה בקרב צעירים גישות
 וזוגות.

(: תכניות אלה Social-emotional learning programs for youth) א. תכניות ללמידה חברתית רגשית לצעירים
מעודדות ומטפחות ציפיות למערכות יחסים הנשענות על כבוד הדדי, אכפתיות, ללא אלימות בקרב אנשים צעירים ואף 

רגשיות כגון אמפתיה, כבוד, ומיומנויות לתקשורת בריאה -עובדות עם הצעירים בסיוע פיתוח מיומנויות חברתיות
 . ולפתרון בעיות וקונפליקטים

תכניות מוצלחות לא רק מלמדות מיומנויות ליצירת מערכות יחסים בטוחות ובריאות, הן מציעות גם הזדמנויות רבות 
לתרגול ולחיזוק מיומנויות אלה. למרות שבדרך כלל תכניות אלה מיושמות עם אוכלוסיית המתבגרים במסגרות בית 

 ם בקרב מבוגרים צעירים.ספריות, גישות ומיומנויות אלה יכולות להיות שימושיות ג

(, לתלמידים dating violence prevention) החיזורהיא תכנית למניעת אלימות בזמן  )Safe Dates) 6'חיזור בטוח'
)בנים ובנות( בחטיבת הביניים והתיכון. התכנית עוסקת בהקניית מיומנויות למניעת אלימות בזמן החיזור על ידי שינוי 

זמן ההיכרות והחיזור וסטריאוטיפים מגדריים, שיפור כישורי ניהול סכסוכים, התנהגות נורמות שעוסקות באלימות ב

 ( וגורמים קוגניטיביים אחרים הקשורים למתן עזרה.  help-seeking behaviorמכוונת עזרה )

ויות בית 'חיזור בטוח' כוללת פעילויות בית ספריות )מניעה ראשונית( ופעילויות קהילתיות )מניעה שניונית(. פעיל
ספריות מקדמות את המניעה הראשונית של ביצוע אלימות בזמן החיזור על ידי שינוי נורמות הקשורות לאלימות בין 
בני זוג, הפחתת הסטריאוטיפים המגדריים ושיפור מיומנויות לניהול סכסוכים. פעילויות קהילתיות מקדמות מניעה 

י אמונות בדבר הצורך בקבלת עזרה, מודעות לשירותים לקורבנות שניונית על ידי שינוי אותם משתנים ועל ידי שינו
 ולתוקפים בזוגיות אלימה ולהתנהגות המחפשת עזרה. 
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פעילויות קהילתיות מגבירות גם את הזמינות השירותים לחווים אלימות בזוגיות, שירותים שמהם יכולים המתבגרים 
מפגשים  10מבוצעת על ידי בני גילם, תכנית לימודים בת לבקש עזרה. פעילויות בית הספר כוללות: הפקת תיאטרון ה

הדקות, עוסקת אודות האופן בו מתבגר, קורבן  45דקות לכל מפגש(, ותחרות פוסטרים. הפקת התיאטרון בת  45-50)
לאלימות בזוגיות מבקש עזרה עבור מערכת היחסים האלימה בה הוא נמצא, כמו גם במשתנים נוספים הקשורים 

 . לחיפוש עזרה

של תכנית הלימודים, ותלמידים המעוניינים, מפתחים פוסטרים  10 -תחרות הפוסטרים מוצגת במהלך היום ה
העוסקים בנושאים שנלמדו בתכנית הלימודים. תחרות הפוסטרים נועדה לתת למתבגרים חשיפה נוספת למסרים נגד 

די לקבוע את שלושת הפוסטרים המובילים אלימות בזוגיות. הפוסטרים מוצגים בכיתה ונשפטים על ידי התלמידים כ
 בבית הספר. שלושת המקומות הראשונים זוכים כל אחד בפרס כספי. 

עמודים שנשלחת בדואר  11מפגשים מתוגברים מנוהלים שלוש שנים לאחר ההתערבות. התגבור מורכב מחוברת בת 
חר הדיוור. החוברת מכילה גיליונות לביתם של המתבגרים ומשיחת טלפון ממחנך/יועץ הבריאות כארבעה שבועות לא

עבודה המבוססים על תכנית הלימודים 'חיזור בטוח' בבתי הספר למילוי ולהשלמת המתבגרים. מחנכי הבריאות עונים 
 על שאלות, מספקים מידע נוסף במידת הצורך ומעריכים את השלמת גיליונות החוברת. 

ות רגילות כחלק מדרישות שיעורי חינוך בריאות, תכנית שהמרכיב הבית ספרי מיושם בעיקר על ידי מורים בכית
הלימודים יכולה להיות מועברת גם על ידי מנהיגי הקהילה או כחלק מפעילות בקבוצת נוער. הנושאים בתוכנית 
הלימודים כוללים: הגדרת מערכות יחסים אכפתיות, הגדרת חיזור אלים, מדוע אנשים מתעללים, מתן עזרה לחברים, 

ל סטריאוטיפים מגדריים, תקשורת שיוונית, איך אנחנו מרגישים ואיך אנחנו מתמודדים ומניעת תקיפה התגברות ע
 מינית. 

פעילויות קהילתיות מורכבות משירותים מיוחדים למתבגרים במערכות יחסים פוגעות )למשל קו טלפון לעת משבר, 
הילתיים. 'חיזור בטוח' היא אחת התכניות קבוצות תמיכה שבועיות, חומרים להורים( והדרכה של נותני שירות ק

 שנמצאו יעילות מבחינה מחקרית. 

במערך ניסוי אקראי מבוקר נמצא כי תכנית זו, הפחיתה אלימות מינית ופיזית אצל התוקף והקורבן במהלך החיזור 
ורת. והתוצאות היו יציבות גם לאחר מעקב של ארבע שנים, עד גיל ההתבגרות המאוחרת, לעומת קבוצת הביק

 באלימות פיזית ומינית )כתוקף וקורבן(.  92% -ל 56%תלמידים שנחשפו לתכנית דיווחו על ירידה של בין 

(. תלמידים שנחשפו Foshee et al., 2004השפעות התכנית, היו עקביות מעבר למגדר, גזע וניסיון עבר בחיזור אלים )
בנשיאת נשק לאחר  31%בקבוצת השווים ועל ירידה של  בקורבנות לאלימות 12%לתכנית זו, דיווחו גם על ירידה של 

שנה, בהשוואה לקבוצת הביקורת. נתון זה מדגים את השפעות התכנית על תוצאות אלימות אחרות הקשורות עם 
 (.Foshee et al., 2014'חיזור אלים' )

'מערכות יחסים', חשוב לא , על מנת להדגיש שללמד בני נוער על (R Fourth The) 7העקרונות' 4תכנית נוספת היא '

(. תכנית הלימודים reading, writing and arithmetic: קריאה, כתיבה וחשבון )R -פחות, מללמד אותם את שלושת ה
 שיעורים לכל יחידה(. התכנית מציעה הזדמנויות לתרגול המיומנויות.  7מפגשים מובנים ומודרכים ) 21מונה 

 תכנית הלימודים ודוגמאות:  -מערכת יחסים בריאה הקניית מיומנויות ל -העקרונות'  4'

 : בטיחות הפרט ומניעת פציעות1יחידה 

 .)התמקדות במערכות יחסים בריאות )מיתוסים ועובדות על מערכות יחסים, זכויות ואחריות בזוגיות 

 .)חסמים לקשר בריא )כישורי הקשבה פעילים, סוגי אלימות והתעללות במערכות יחסים 

 ים לאלימות )השפעות קבוצתיות על אלימות, הבדלים אישיים(.גורמים התורמ 

 .)ופתרון סכסוכים )סגנון תקשורת: פסיבי, אסרטיבי ואגרסיבי; תרחישים קונפליקטיים 

 .)אלימות במדיה )התלמידים מציגים דוגמאות לאלימות בתקשורת 

 ת בבית הספר ובקהילה. כישורי פתרון קונפליקטים )זכויות ואחריות בעת סיום מערכת יחסים( ופעולו 

 : בריאות צומחת ומיניות 2יחידה 

 .)התמקדות במיניות בריאה )סקירת מיניות, ניפוץ מיתוסים 

 .)מיניות במדיה )תקשורת ולחץ חברתי לבן זוג או לקיום יחסי מין 
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 .מיניות אחראית )תקשורת עם בן/ת הזוג, מערכות יחסים בריאות( ומניעת הריון ודלקות מין 

 סרטיביות להתמודדות עם לחץ במערכות יחסים )כישורי משא ומתן, דחייה וסירוב(.כישורי א 

 .)מיניות: אחריות והשלכות )התעללות מינית, חיזור אלים, קבלת החלטות 

 .)קבלת החלטות מיניות ומשאבים קהילתיים )תרחישים ודיון, חיפוש ובחינת משאבים קהילתיים 

 טיבים: שימוש לרעה בחומרים פסיכואק3יחידה 

 .)מיתוסים, עובדות והגדרות )משחק אינטראקטיבי לגרום לתלמידים לבחון את דעותיהם וערכיהם 

 .)השפעות השימוש בחומרים )דיון בהשפעות הפיזיות והלא פיזיות 

 .)קבלת בחירות מושכלות לגבי עישון )דיון: מדוע בני נוער עשויים לעשן, עלויות בריאותיות וכספיות 

  על החלטות בנוגע לשימוש בסמים )דיון במדיה, תרבות ולחץ חברתי(.גורמים המשפיעים 

 .)בניית מיומנויות כדי למנוע לחץ לשימוש בחומרים )כישורי משא ומתן, דחייה וסירוב 

 .)תרגול של כישורים ומשאבים קהילתיים )תרגילי משחק תפקידים: שימוש במיומנויות ובמודל קבלת החלטות 

 ן שימוש בסמים, מין ואלימות.התמודדות ויצירת הקשר בי 

העקרונות' הוערכה בניסוי אקראי מבוקר, ואפקט משמעותי של התכנית נמצא בקרב הבנים בלבד: נערים, דיווחו  4'
 (.Wolfe et al., 2009, לאחר שנתיים וחצי, לעומת קבוצת הביקורת )(3)פי  על פחות תקיפה  בזוגיות

היא תכנית נוספת ללמידה חברתית רגשית ( (Expect Respect Support Groups  - ERSG 'קבוצות תמיכה בכבוד'
עבור תלמידים בסיכון גבוה לחיזור אלים. התכנית מתמקדת בבני נוער שנמצאים במערכת יחסים פוגענית או כאלה 

 שחוו כל סוג של אלימות או התעללות. 

ת, שוויוניות וכבוד, זיהוי התעללות, למידת מפגשים המתמקדים בפיתוח מיומנויות תקשור 24תכנית הלימודים כוללת 
מיומנויות למערכות יחסים בריאות ואקטיביות ובתמיכה פעילה במערכות יחסים בטוחות ובריאות. בני הנוער 

 Ball etבתכנית, דיווחו על עלייה במיומנויות במערכת היחסים וירידה בשיעורי הקורבנות והתקיפה במהלך החיזור )

al., 2012 .) 

נוסף מצא השפעות חיוביות הן לבנים והן לבנות, אך נמצא כי היא יעילה יותר עבור בנים הנמצאים בסיכון  מחקר

 (.Reidy, Holland, Cortina, Ball & Rosenbluth, 2017לחיזור אלים )

ת תכניו (:Healthy relationship programs for couples). תכניות שעוסקות במערכות יחסים בריאות לזוגות ב

( על ידי שיפור מיומנויות well beingאלה מתמקדות בשיפור הדינמיקה במערכת היחסים והרווחה האישית )
תקשורת, ניהול קונפליקטים וויסות רגשי. חלק מהתוכניות הללו עובדות עם זוגות נשואים או כאלה שנמצאים 

ת היחסים ואת מיומנויות התקשורת במערכת יחסים מחייבת בכדי לשפר את איכות היחסים, שביעות הרצון ממערכ
 בניהם. תכניות אחרות עובדות עם זוגות המתמודדים עם בעיה מסוימת, כגון שימוש בסמים.

תכניות שעובדות עם זוגות לבנייה ולחיזוק כישורי מערכת יחסים, כולל כישורי תקשורת וניהול סכסוכים, מראות 
 ראיות למניעה של אלימות בין בני זוג בהמשך. 

(, Pre-marital Relationship Enhancement Program- PREPגמא אחת היא תכנית לשיפור הקשר לפני הנישואין )דו
מדובר בהתערבות של חמישה מפגשים לזוגות המתכננים להינשא, המתמקדת בלימוד מיומנויות, טכניקות ועקרונות 

ת שליליות על מנת לשמר תפקוד גבוה של שמטרתם לשפר את תפקוד הקשר החיובי ולקדם ניהול אפקטיבי של רגשו
 מערכת היחסים ולמנוע בעיות טרם התרחשותם במערכת היחסים.

. נמצא כי לקבוצת ההתערבות היו רמות PREP -במעקב של חמש שנים בקרב זוגות שהשלימו את כל או את רוב ה
. בקבוצת ההתערבות היו גם נמוכות יותר של אלימות פיזית במערכת היחסים בהשוואה לזוגות בקבוצת הביקורת

רמות גבוהות יותר של מיומנויות תקשורת חיוביות ורמות נמוכות יותר של כישורי תקשורת שליליים מאשר קבוצת 
 (. Markman, Renick, Floyd, Stanley & Clements, 1993הביקורת )

לו את ההתערבות, הראו צמצום במחקר ניסוי מבוקר אקראי נוסף, שהועבר בגירסא הממוחשבת, זוגות נשואים שקיב
חודשים  10משמעותי בדיווחים על אלימות פיזית ופסיכולוגית בהשוואה לקבוצת הביקורת, לאחר מעקב של 

(Braithwaite & Fincham, 2014.) 
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, (Behavioral Couples Therapy – BCT) 'טיפול זוגי התנהגותיתכנית ' דוגמא נוספת לתכנית שמיועדת לזוגות היא 
מפגשים  12-20מקדת בטיפול באנשים שמשתמשים בסמים ולבני זוגם. הטיפול הינו זוגי ומורכב משילוב של המת

שבועיים. התוכנית עובדת עם בני הזוג בניהול קונפליקטים ומיומנויות תקשורת אחרות כחלק מהטיפול בסמים. 
קשורה להפחתה משמעותית בביצוע  'טיפול זוגי התנהגותיתכנית 'ה כימחקרים, מצאה  23מתודולוגית של  סקירה

 (.Ruff, McComb, Coker & Sprenkle, 2010בקבוצות טיפול ) שהשתתפואלימות בין בני הזוג בקרב זוגות 

 (:Engage Influential Adults and Peersמעורבות של מבוגרים וקבוצת השווים בעלי השפעה ) 6.2

ים וקבוצת השווים בעלי השפעה בקידום ציפיות לזוגיות חיובית, : תכניות המבקשות לייצר מעורבות של מבוגררציונל
לגינויי אלימות והתנהגויות לא בריאות בזוגיות בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים, קריטיות למניעת אלימות בין בני 

ירים זוג. מבוגרים ובני קבוצת השווים שזוכים לאמון, הם בעלי השפעה משמעותית על מה שמתבגרים ומבוגרים צע
חושבים, מצפים ומתנהגים. אמונות ועמדות האם אלימות הינה דבר מקובל ועל שוויון מגדרי, מנבאים התנהגות 

 (. McCauley et al., 2013; Vagi, et al., 2013אלימה בזוגיות )

ת מעורבות מבוגרים וקבוצת השווים לקידום נורמות חברתיות התומכות בהתנהלות של זוגיות בריאה, הינה בעל
פוטנציאל גדול לשינוי הקשרים חברתיים כך שכולם ידעו שאלימות בין בני זוג היא דבר לא מקובל ואין סובלנות כלפיה 
ואנשים ירצו ואף יהיו מסוגלים להתערב כאשר הם רואים אלימות בין בני זוג. סוגים אלה של הקשרים חברתיים, 

יא דבר מקובל ומגדילה לתפיסתם, את הסיכון להשלכות יכולים להרתיע מבצעים פוטנציאליים מלחשוב שאלימות ה
חברתיות להתנהגות כזו. סוגים אלה של הקשרים חברתיים, עשויים גם להגביר התנהגויות חיוביות בקרב הצופים 

 ,Banyardמהצד, שיכולות לקטוע ולשבש באופן ישיר אלימות כמו גם אכיפת נורמות שאינן "מקבלות" אלימות )

2015.) 

ישנן מספר גישות המבקשות להשפיע על ההקשר החברתי בו מתרחשת אלימות בין בני זוג על ידי מעורבותם : גישות
 של מבוגרים ובני קבוצת השווים בעלי השפעה.

(: גישות אלה מתמקדות בגברים Men and boys as allies in prevention) גברים ובנים כסוכני מניעה .א
מהמאמצים למניעת אלימות בין בני זוג, כולל חיזור אלים. גישות אלה, לא רק  ונערים ומעודדות אותם ליטול חלק

מעודדות גברים ונערים לתמוך בקורבנות בפועל ובקורבנות פוטנציאליים על ידי התערבות והתבטאות בעל פה כשצריך, 
של התנהגות אלימה  אך גם מלמדות מיומנויות ומקדמות נורמות חברתיות המפחיתות את הסיכון מצדם לביצוע עתידי

בזוגיות. גישות אלה מכוונות לרוב לגברים בקבוצות השווים, כמו קבוצות ספורטאים ומועדון חברתי של סטודנטים 
 בקולג' אמריקני.

מספר תכניות פותחו ויושמו המתמקדות במעורבות גברים ונערים כסוכני מניעה עבור מניעת אלימות בין בני זוג. 

 11(. מדובר בהתערבות בעלת Coaching Boys into Men - CBIMבנים להיות גברים' )תכנית אחת היא 'אימון 
יב'. התכנית מספקת מאמנים בעלי  עד מפגשים, בהנחיית מאמן לקבוצת ספורטאים נערים בתיכון, בכיתות ט'

ההדרכות מיומנויות לקידום מערכות יחסים בריאות, מכבדות ולא אלימות עם שאר הנערים הספורטאים בקבוצה. 
נערכות במהלך זמני האימון הקבוצתיים הרגילים, באמצעות מפגשי הספורט הסדרתיים.  התכנית הוערכה במחקר 

, זאת לאחר שנה של מעקב, כולל 'חיזור אלים'מעותי ביצוע )כתוקף( אקראי מבוקר ונמצאה כמפחיתה באופן מש
את מעורבותם של הנערים בהתנהגויות שליליות אלימות פיזית, מינית ורגשית, כמו גם הפחיתה באופן משמעותי 

 (.Miller et al., 2013כצופים מהצד, כגון צחוק או עידוד התנהגויות פוגעניות )

(: גישות אלה מנסות לקדם Bystander empowerment and education) העצמה וחינוך של הצופים מהצד .ב
ת אנשים להתערב במניעת האלימות, כאשר הם נחשפים נורמות חברתיות המגנות מפני אלימות ומעצימות ומעודדו

אליה. המשתתפים בתכניות להעצמה ולחינוך הצופים מהצד, לומדים אסטרטגיות ספציפיות כיצד להתערב במצבים 
בהם מעורבת אלימות בין בני זוג. סוגים שונים של צופים מהצד מכוונים גם להתערבות, כגון: מסייעים לא פורמליים 

ים ושותפים לדירה(, מובילי דעת קהל פופולריים )למשל, מועצת התלמידים( או קבוצות חברתיות גדולות )למשל, חבר
 יותר )למשל גברים באוניברסיטאות(.

מחקרים המתמקדים בצופים מהצד, הראו כי המאמצים להגברת יכולת הצופה מהצד מועילים להפחתת השימוש 
ות. לאחרונה, גישות אלה יושמו על בריונות, חיזור אלים ותקיפה באלכוהול וסמים ולהתנהגויות בריאותיות אחר

, תכנית זו מלמדת סטודנטים בקולג' Bringing in the Bystanderמינית. דוגמה אחת היא תכנית 'הכנסת אורחים'  ))
רות על האופן שבו אלימות בזוגיות ואלימות מינית מתרחשת לאורך רצף התנהגויות, החל מפחות אגרסיביות לחמו

יותר, ומלמדות את המשתתפים כיצד עליהם להתערב בבטחה. הן מציעות הזדמנויות לתרגול מיומנויות אלה ויוצרת 
עבורם תכניות כיצד עליהם להתערב על מנת למנוע אלימות כצופים מהצד. המשתתפים בתכנית, דיווחו על סבירות 
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 ,Banyard, Moynihan & Crossman, 2009; Banyardגבוהה יותר להתערב ועל בטחון רב יותר ביכולתם להתערב )

Moynihan & Plante, 2007 .) 

במחקר שנערך לאחרונה, נמצאו רמות גבוהות יותר של מעורבות בהתנהגויות הצופים מהצד, לאחר מעקב של שנה, 

(. Moynihan et al., 2015כאשר המצב היה כרוך בעזרה לחברים, אך לא נמצאו השפעות בסיטואציות עם זרים )
כוונות גבוהות יותר להתערב נמצאו כגורם מגן לחיזור אלים, כאשר מחקר אחד מצא כי כוונות אלה קשורות לסיכון 

 (.McCauley et al., 2013( לביצוע חיזור אלים )40% -נמוך יותר )כ 

צימה את (. תכנית זו מחנכת ומעGreen Dotדוגמא נוספת לתוכנית צופים מהצד היא תכנית 'נקודה ירוקה' )
המשתתפים בה להיות מעורבים בתגובות פרואקטיביות וריאקטיביות לאלימות בין אישית, מינית, בהיכרויות על מנת 

ארבע עד  -להפחית את הסבירות לתקיפה. אימוני הצופים מהצד נערכים בקבוצות על ידי מנחים מיומנים, כל אימון
כי לאחר יישום של שלוש שנים, קמפוס קבוצת ההתערבות  שש שעות. במחקר הערכה בקרב סטודנטים במכללה, נמצא

(, 19%(, ושיעור נמוך יותר של הטרדה מינית וביצוע מעשי גניבה )9%הייתה בשיעור נמוך יותר של קורבנות לאלימות )
 (. Coker et al., 2015(, בהשוואה לשני הקמפוסים בקבוצת הביקורת )11%ושיעור נמוך יותר קורבנות למעקב )

דנטים גברים בקמפוסים שהשתתפו בתכנית, דיווחו על שיעורי נמוכים יותר של ביצוע )כתוקף( בכל סוגי האלימות סטו
 בזמן היכרות, לעומת קמפוסים של קבוצות הביקורת.

(. ניסוי אקראי Coker et al., 2016בהערכה של התכנית לאורך תקופת לימודים של ארבע שנים נמצאו תוצאות דומות )
ל התוכנית עם תלמידי תיכון, מצא ירידות משמעותיות בביצוע אלימות וקורבנות בזמן החיזור וההיכרות מבוקר ש

לאחר שלוש שנים של יישום התכנית, כמו גם הפחתה בתוצאות אלימות אחרות כגון אלימות מינית, הטרדה מינית 
 (.Coker et al., 2017ומעקב )

(: תכניות אלה מבקשות לערב הורים ומטפלים אחרים Family-based programs) תכניות מבוססות משפחה .ג
במניעת 'חיזור אלים'. תכניות אלה פועלות מתוך הנחה שהמשפחה היא דבר מרכזי בהתפתחות נורמות וערכים, ולכן 
נח להתערבויות לקדם דרכם התנהגות מקובלת. גישות אלה נועדו לשפר את המודעות והידע ההורי אודות 'חיזור 

לשנות את עמדות ההורים לגבי קבילות 'חיזור אלים', לשפר את כישורי התקשורת של ההורים סביב 'חיזור  אלים',
אלים' והקניית מיומנויות להורים לסייע לבני הנוער לפתור קונפליקטים ביחסים, ולשפר את מיומנויותיהם בקביעת 

 כללים ויכולת הפיקוח וההשגחה על ילדיהם.

 Forehand) הצליחו להפחית התנהגות סיכון בקרב בני נוער, כגון התנהגויות סיכון מיניותתכניות מבוססות משפחה 

et al., 2007( 'ולמניעת 'חיזור אלים'. דוגמא אחת היא תכנית 'המשפחה למען הכרויות בטוחות )Families for Safe 

Dates - FSDות אינטראקטיביות (, המורכבת משש חוברות המועברות למשפחות )מהן, חמישה עם פעילוי
שהמטפלים, ההורים ובני נוער ממלאים יחד(. כל חוברת מכוונת לשינוי המשתנים הקשורים 'לחיזור אלים', כולל 
כישורי פתרון קונפליקטים בקרב בני נוער, קבלת הצעירים 'חיזור אלים', וידע של ההורים והמטפלים בנושא הכרויות 

מהלך 'חיזור אלים'. כשבועיים לאחר שליחת כל חוברת, יועץ בריאות עוקב ועל יכולתם להשפיע על התנהגות אלימה ב
 אחר ההורים על מנת לאמוד את ההתקדמות בהשלמת הפעילויות, לעודד השתתפות ולענות על שאלות.

התכנית הוערכה ונמצא כי תכנית זו מניעה ומגבירה את מעורבותם של ההורים בפעילויות למניעת 'חיזור אלים', 
את המסוגלות העצמית של ההורים לדבר עם ילדיהם על 'חיזור אלים' ומפחיתה תקשורת שלילית עם בני  מגבירה

חודשים, בני הנוער בקבוצת ההתערבות דיווחו על ירידה בקבלת 'חיזור אלים', המהווה גורם  3נוער. במעקב שנמשך 
משמעותית בדיווחים על קורבנות ב'חיזור אלים' סיכון לביצוע 'חיזור אלים' ולחוות קורבנות ב'חיזור אלים', ולהפחתה 

 (.Foshee et al., 2012לאורך זמן בהשוואה לקבוצת הביקורת )

 Disrupt the Developmental Pathways Towardשיבוש נתיבים התפתחותיים לאלימות בין בני זוג ) 6.3

Partner Violence:) 

מים רבים הקשורים לאלימות כלפי בני זוג, ניכרים עוד הרבה : ממצאים ממספר מחקרי אורך, מצביעים כי גוררציונל
(. גורמים Thornberry & Krohn, 2006; Loeber & Farrington, 2001; Ehrensaft et al., 2003לפני גיל ההתבגרות )

יל אלה, כוללים שליטה עצמית לקויה; חוסר בפתרון בעיות חברתיות; שימוש מוקדם בסמים ואלכוהול; מעצר לפני ג
 ,.Capaldi et al., 2012; Vagi et alחברתיים בקבוצת השווים )-; ומעורבות עם פשיעה, אלימות ועם חברים אנטי13

2013; Loeber & Farrington, 2001; Thornberry & Krohn, 2006; Dahlberg & Simon, 2006; Smith, 

Greenman, Thornberry, Henry & Ireland, 2015 .) 
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אלה, מצביעים גם על בעיות אקדמיות, חשיפה לסטרס כרוני וחוויות שליליות כמו התעללות והזנחה ממצאי מחקרים 
 ,Thornberry & Krohnבילדות, עדות לאלימות בבית ובקהילה, שימוש ההורים בסמים, דיכאון, פשיעה ומאסר )

2006; Loeber & Farrington, 2001; Ehrensaft et al., 2003 .) 

ת שליליות )למשל, תקשורת לקויה בין בני משפחה, משמעת קפדנית ולא עקבית, השגחה הורית לקויה, התנהגויות הורו
חוסר גבולות( וסביבה משפחתית אינה יציבה, מלחיצה ולא מובנת, הם גם גורמי סיכון לביצוע אלימות בגיל ההתבגרות 

 (. Vagi et al., 2013; Smith et al., 2015; Derzon, 2010והמשך ביצוע אלים בבגרות )

: גישות שיכולות לשבש את הדרך לאותם גורמי סיכון ולנתיבי התפתחות אלה, יש פוטנציאל להפחתת אלימות גישות
בין בני זוג. ישנן מספר גישות "שמפריעות" למסלולי ההתפתחות התורמים לאלימות של בני זוג, כולל כאלה הפונים 

 עת מעורבות באלימות בעתיד.ת למנילגיל הרך, כישורי הורות ותמיכה אחר

(: תכניות המספקות מידע, תמיכה רגשית, Early childhood home visitation) א. ביקורי בית בילדות המוקדמת
טיפול והדרכה בנושא בריאות הילד והתפתחותו. תכניות לביקור בית, יכולות להיות מועברות על ידי אחיות ואנשי 

 (. Avellar et al., 2016מקצוע )

תכניות רבות מוצעות לנשים בעלות הכנסה נמוכה שנהפכו לראשונה לאימהות כדי לעזור להן לבסס סביבה משפחתית 
בריאה. התוכן והמבנה של התכניות משתנה בהתאם לאשה איתה עובדים )למשל, חלקם מובנים וחלקם גמישים באופן 

ההיריון, כאשר אחרות, מתחילות לאחר לידתו  (. תכניות מסוימות מתחילות במהלךAvellar et al., 2016העברתם )
של הילד ועשויים להמשך עד שהילד נכנס לבית הספר היסודי. תכניות מסוימות כוללות גם רכיבים לטיפול בסיכונים 

 המתרחשים במקביל כמו אלימות בין בני זוג בבית.

( שנמצאה יעילה Nurse Family Partnership - NFPאחת התכניות היעילות היא תכנית 'אחות שותפה במשפחה'  )
בשיעורי ההתעללות והזנחה בילדים,  48% -להפחתת גורמי סיכון רבים לאלימות בין בני זוג. נמצאה ירידה של כ

(. התכנית הפחיתה את שימוש Olds et al., 1997המהווה גורם סיכון הן לקורבנות והן לביצוע אלימות בין בני זוג )
ותי רווחה ומעורבות בהתנהגות פלילית בקרב נשים שהשתתפו בתכנית בהשוואה לנשים ההורים בסמים, השימוש בשר

 (. Olds et al., 1997; 2007בקבוצת הביקורת )

בבעיות  45%( שקיבלו ביקורי בית מהאחות, הייתה ירידה של 4עד  2חודשים )גילאי  25-50בקרב ילדים בגילאי 

שהשתתפו בתכנית, היו פחות  19 -ו 15(. בקרב נוער בגילאי Olds, Henderson & Kitzman, 1994ההתנהגות )

 (. Olds et al., 1998; Eckenrode et al.,2010מעצרים, הרשעות והפרות תנאי ושיעור נמוך יותר של שימוש בסמים )

האפקטיביות של תכנית ביקורי בית בהקשר של אלימות בין בני זוג, זקוקה למחקר רב יותר. במחקר אחד, נשים 
השתתפו בתכנית, דיווחו על פחות חשיפה לאלימות בזוגיות במעקב של ארבע שנים, בהשוואה לאלה בקבוצת ש

 (.Olds et al., 2004הביקורת )

(: תכניות Preschool enrichment with family engagement) ב. העשרה לגיל הרך עם מעורבות משפחתית
כלית. תכניות אלה נועדו לבנות בסיס חזק ללמידה עתידית המעניקות חינוך מוקדם ותמיכה למשפחות חלשות כל

והתפתחות בריאה, ולהורדת הסיכונים לבעיות התנהגות עתידיות. תכניות אלו קיימות לרוב בקרב ילדים ומשפחות 
ממצב סוציואקונומי נמוך. מעורבות הורים היא מרכיב חשוב בתוכניות אלה המתחילות לרוב בינקות או בגיל הרך 

 ת להמשיך בילדות המוקדמת או האמצעית.ועשויו

תכניות העשרה לגיל הרך עם מעורבות משפחתית נמצאו בעלות השפעה חיובית על הכישורים הקוגניטיביים, הישגים 
בבית הספר, מיומנויות חברתיות ובעיות התנהגות של הילד ויעילות להפחתת התעללות בילדים, הזנחה ומעורבות בני 

 מהווים גורמי סיכון לביצוע אלימות בין בני זוג. נוער בפשע ואלימות ה

הן שתי דוגמאות  Early Head Start - EHS))( ותכנית 'התחלה חדשה' Child Parent Centersמרכזי הורות לילדים )
 , צעירים שהשתתפו בתכנית בזמן הגן, דיווחו על שיעור נמוך20לתוכניות יעילות. במרכזי הורות לילדים, נמצא כי בגיל 

 9.5%( ובסך המעצרים )15.3%לעומת  9.0%(, מעצרים סביב אלימות )25.1%לעומת  16.9%יותר במעצרי קטינים )

 (. Reynolds, Temple, Robertson & Mann, 2001(  ) 12.8%לעומת 

, אלו שהשתתפו בתוכנית במשך ארבע עד שש שנים, דיווחו על שיעורים נמוכים משמעותית של מעצרים 24עד גיל 

 (. Reynolds et al., 2007לימים, הרשעות אלימות וכליאה, לעומת קבוצת הביקורת )א
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בכל המחקרים, יחסית לקבוצת הביקורת, המשתתפים חוו שיעורים נמוכים יותר של התעללות והזנחה בילדים, השמה 
הים יותר של סיום תיכון, חוץ ביתית, הישארות כיתה, שרותי חינוך מיוחד, דיכאון ושימוש בסמים וכן על שיעורים גבו

 ,Reynolds et al., 2001; 2007; Reynoldsלימודים באוניברסיטה, ביטוח רפואי ותעסוקה במשרה מלאה בבגרות )

Temple, White Ou & Robertson, 2011; Reynolds & Robertson, 2003 .) 

גם כן השפעות משמעותיות על גורמי  , הדגימוEarly Head Start - EHSמחקרי הערכה של תכנית 'התחלה חדשה' ) )
סיכון רבים לאלימות בני זוג בקרב משתתפים, לעומת קבוצת הביקורת, כולל פחות מפגשים בשרותי רווחה, פחות 

(, התפתחות טובה יותר של קוגניציה ושפה; סביבה ביתית Green et al., 2014דיווחים על התעללות פיזית או מינית )
ילד -ות בעיות התנהגות חברתיות ופחות אלימות; ומעורבות חזקה יותר ביחסי הורהיותר תומכת בלמידה; פח

(Harden, Chazan-Cohen, Raikes & Vogel, 2012; Love et al., 2005.) 

(, מספקות Parenting skill and family relationship programs) תכניות כישורי הורות ויחסים משפחתיים ג.
ה ומלמדות מיומנויות תקשורת, פתרון בעיות, מיומנויות הורות חיוביות ומיומנויות לניטור להורים ולמטפלים תמיכ

 חר יותר לבצע אלימות בזוגיות. התנהגות, מיומנויות  ניהול להפחתת מעורבותם של ילדים בפשע ואלימות ובסיכון מאו

ציפי )למשל, גן ילדים ובית ספר יסודי, כניות מיועדות בדרך כלל עבור הורים ומשפחות עם ילדים בטווח גילאים ספהת
 ,Farrington, & Welsh, 2003; Lundahlחטיבה ו/או תיכון( עם התוכן המותאם לשלב ההתפתחותי של הילד )

Risser, & Lovejoy, 2006; Piquero, Farrington, Welsh, Tremblay & Jennings, 2009; Piquero et al., 2016 .) 

או לקבוצת משפחות. התכניות יעילות למשפחות לילדים בסיכון גבוה לקונפליקטים  התכניות מותאמות ליחיד
 (.Lundahl et al., 2006; Burrus et al., 2012; O’Brien & Daley, 2011ולבעיות התנהגות בילדים )

, (Management Training Oregon Model) 'אורגון' ומודל ((The Incredible Years 'השנים המדהימות' התכניות
בזמן ההכרויות כניות הורות יעילות עם השפעה על גורמי סיכון והחוסן עבור ביצוע אלימות הן שתי דוגמאות לת

וניתן ליישם  12מיועדת למשפחות עם ילדים עד גיל  'השנים המדהימות' תהתכני ובהמשך אלימות בין בני זוג. והחיזור
בבית הספר. במטא אנליזה על התכנית נמצאה ירידה משמעותית אותה גם באמצעות רכיבים נוספים למורים ולילדים 

-בבעיות התנהגות של הילדים, עלייה בהתנהגויות פרו חברתיות, ושיפור בפיקוח והשגחה ההורית, משמעת ויחסי ילד
 (.Menting, de Castro & Matthys, 2013הורה )

ושה שימוש בהוראה דידקטית, מודולינג, משחק . התוכנית ע16עד  3מיועדת להורים לילדים מגיל  'אורגון' מודל
תפקידים, וכן תרגול ביתי בכדי ללמד מיומנויות הורות בעידוד, השגחה ופיקוח, קביעת גבולות, משמעת, פתרון בעיות, 

ילד בפעילויות. התכנית מועברת בפורמטים משפחתיים קבוצתיים ופרטניים במסגרות -וכן טיפוח מעורבות של הורה
קשורה בפרקטיקות  'אורגון' מודלל מרפאות, בתים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מקלטים חסרי בית(. שונות )למש

( Kjøbli & Ogden, 2012; Patterson, Forgatch & DeGarmo, 2010הורות חיוביות ובתפקוד המשפחתי מסתגל )

(, אלימות פיזית כלפי בן זוג LSDכולל אצל הורים עם היסטוריה של שימוש בסמים קשים )למשל, קוקאין, הרואין, 

כנית נמצאה (. התWachlarowicz, Snyder, Low, Forgatch & DeGarmo, 2012לשעבר או נוכחי ומעצר קודם )

 ,Forgatchקשורה גם להפחתה בבעיות התנהגות, אלימות, שימוש בסמים ושיעורי המעצרים בקרב הילדים )

Patterson, DeGarmo & Beldavs, 2009; Martinez & Eddy, 2005יתרונות אחרים כוללים עלייה במעמד סוציו .)-

 (.Bullard et al, 2010; Forgatch & DeGarmo, 2007אקונומי המשפחתי ושיפור בזוגיות )

(: גישות Treatment for at-risk children, youth and families) טיפול בילדים, נוער ומשפחות בסיכון ד.
ר עם רקע של התעללות והזנחה, אלימות בילדות ובעיות התנהגות ומעורבות קודמת עם אלימות המיועדות לילדים ונוע

ופשע. הן נועדו למתן את ההשלכות לחשיפות אלה ולמנוע את המשך ההסלמה של אלימות לבגרות כולל אלימות כלפי 
ים להגיע מהשירותים חברתיים, בין הזוג ואלימות כלפי ילדיו. ההפניה להתערבות טיפולית וסוגי תמיכה אחרים עשוי

מערכת המשפט לנוער, בתי ספר או ארגונים קהילתיים אחרים העובדים עם אותם ילדים, נוער ומשפחות. התכניות 
מועברות לרוב על ידי קלינאים מיומנים בבית או במסגרת מרפאה ויכולות להיות מועברות למשפחות בודדות או 

 קבוצת משפחות.

פוליות שהראו השפעה על גורמי סיכון הקשורים לאלימות בין בני זוג בהמשך. כולל הפחתה ישנם מספר תכניות טי
 בהתנהגות אלימה ושימוש בסמים, שיפור בתפקוד המשפחתי והורות חיובית. 

 'טיפול אומנה רב ממדי' (, כגוןtherapeutic foster care approachesסקירה שיטתית של משפחות אומנה טיפוליות )

Multidimensional Treatment Foster Care))  פים.המשתתבפשעי אלימות בקרב  72%הציגו הפחתה של 
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מספקת השמה לטווח קצר של ילדים ונוער בעלי בעיות התנהגות מתמשכות ומשמעותיות עם  'טיפול אומנה רב ממדי'
וחינוכית לנוער. מחקרים הורי אומנה בעלי הכשרה רחבה, טיפול משפחתי להורים הביולוגיים ותמיכה התנהגותית 

בהפחתת בעיות התנהגות, בסגנון ההתקשרות ושינויים  'אומנה רב ממדיב'טיפול הרבים הראו את יעילות 
נוירופסיכולוגים למצבי לחץ בקרב ילדים בגן; הפחתה בעבירות אלימות, כליאה ושימוש בסמים בקרב מתבגרים 

(Fisher & Gilliam, 2012; Eddy Whaley & Chamberlain, 2004; Smith, Chamberlain & Eddy, 2010.) 

תכנית טיפול אינטנסיבית משפחתית  (,Multisystemic Therapy)  - MSTי'מערכת-טיפול רב' תכנית נוספת היא
נהלי בתי וקהילתית לנוער פורע חוק העוסק ברשת החברתית של הנוער )למשל, חברים, עמיתים, משפחה, מורים, מ

עם המשפחות ובני הנוער בביתם, בבית הספר ובקהילה במטרה לחזק  נפגשרב מערכתי  . מטפלספר וחברי קהילה(
קשרים משפחתיים, לשפר את כישורי ההורות, לשפר ההישגים חינוכיים של הנערים וקידום פעילויות והתנהגות פרו 

במעצרים מחדש בטווח הוערכה במספר מחקרים ונמצאה קשורה להפחתה משמעותית י' מערכת-טיפול רב'חברתיות. 

, לעומת בני י'מערכת-טיפול רבב' ם(. משתתפיMultisystemic Therapy Services, 2016הארוך ובהשמה חוץ ביתית )

 ,Sawyer & Borduinשנה ) 22נוער המקבלים טיפול פרטני, דיווחו על פחות מעצרים של עבירות אלימות כעבור 

 ,Schaeffer, Swenson, Tuerk & Henggelerר התעללות בילדים )(. יתרונות אחרים כוללים ירידה בשיעו2011

(, שיפורים בתפקוד המשפחתי ובאינטראקציות בין הורה לילד, פרקטיקות הורות חיוביות והפחתה בשימוש 2013

 ;Sawyer & Borduin, 2011; Multisystemic Therapy Services, 2016בסמים ומעורבותם של הנוער עם כנופיות )

Van der Stouwe, Asscher, Stams, Deković, van der Laan, 2014 .) 

 (:Create Protective Environmentsיצירת סביבה בטוחה ) 6.4

: בעוד שאסטרטגיות מניעה רבות מתמקדות בגורמים אישיים ובין אישים שעלולים להשפיע על הסיכוי להיות רציונל
ם לקחת בחשבון את השפעת הסביבה הקהילתית )כגון בתי ספר, מקומות תוקף או קורבן לאלימות בין בני זוג, חשוב ג

עבודה והשכונה(. גישות הפועלות לקידום סביבה פיזית וחברתית המשפרת את רמת הביטחון, הקשרים החברתיים 
 ומודעות לאלימות בין בני זוג, עשויות לסייע ביצירת אקלים התומך במניעת אלימות בזוגיות. 

אלה, עשויות לעודד חשיפה וגילוי בשיעורים גבוהים יותר לאלימות בין בני זוג, להגדיל משאבים,  גישות קהילתיות
לייצר תמיכה גוברת בקורבנות לאלימות בין בני הזוג ולקדם נורמות חברתיות שאינן סובלניות כלפי אלימות בין בני 

הם יהיו עדים לאלימות בין בני הזוג  הזוג בקהילה, מה שעשוי להגדיל את הסיכוי שחברי הקהילה יתערבו כאשר
(Browning, 2002 כיום יש ראיות על יעילותן של גישות קהילתיות ותמיכה בתפקידם של השכונה ומאפייני הקהילה .)

)למשל, לכידות חברתית, מסוגלות קולקטיבית, מתן עזרה וסיוע לקורבנות אלימות בין בני הזוג, נורמות חברתיות( 
 Capaldi et al., 2012; Wilkins, Tsao, Hertz, Davisתיים כנגד ביצוע אלימות בין בני הזוג ) כגורמי חוסן משמעו

& Klevens, 2014; Foshee et al., 2011.) 

 : גישות קהילתיות ליצירת סביבה בטוחה מפני ביצוע אלימות בין בני זוג כוללות מאמצים ל:גישות

(: סביבת בית ספר מהווה הקשר Improve school climate and safety) א. שיפור הביטחון והאקלים הבית ספרי
. גישות בזמן ההיכרויות והחיזור )דייטינג(פוטנציאלי בעל השפעה, הניתן לשינוי או התאמה לקידום מניעת אלימות 

ן המקדמות תמיכה של הצוות החינוכי בבית הספר וליצירת שינוי במרחב הפיזי בבתי ספר, תורמות לשיפור הביטחו
ולהעלאת המודעות לאלימות והטרדות בדייטים. יצירת סביבה בית ספרית המשפרת את תחושת הביטחון, המקדמת 
מערכת יחסים בריאה ויצירת גבולות מכובדים, המפחיתה את הסובלנות לאלימות בקרב תלמידים, הינה בעלת תפקיד 

ן מסורתי, המאמצים התמקדו במסגרות משמעותי בהפחתת שיעורי ביצוע אלימות בזמן הדייטינג. בזמן שבאופ
חטיבות ביניים ובתיכון, יש לתת הזדמנויות לגישות קהילתיות אלה גם במקומות מעבר להקשר הבית ספרי, כגון 

 אוניברסיטאות. 

מחקרים מראים כי שינוי או התאמה של היבטים מסוימים בהקשר הבית ספרי להגברת תחושת הביטחון של 

(, נועד Shifting Boundaries) ינג. לדוגמא, שינוי בהיבט הפיזיחתת שיעורי האלימות בדייטהתלמידים, משמעותי להפ
לשפר את תחושת הביטחון בבתי הספר על ידי הגברת נוכחות הצוות החינוכי ב"נקודות חמות" )סימון שטחים שהוגדרו 

נג לצוות החינוכי בבית הספר על ידי תלמידים והצוות כלא בטוחים(; קידום מודעות ודיווח על אלימות בדייטי
פוסטרים בית ספרים; הנגשת מבנים באופן זמני לנערים שקיבלו צו הרחקה הנמצאים בסיכון -באמצעות קמפיינים

 50% -לאלימות בדייטינג. במחקר קפדני על תכנית התערבות בחטיבות הביניים בניו יורק, רכיב המבנה, צמצם ב
ם/דיטיינג, אך לא הייתה השפעה עבור ביצוע אלימות מינית במערכות יחסים. קורבנות לאלימות מינית במערכות יחסי

( והטרדה מינית 47%יחד עם זאת, ההתערבות ברמת המבנה, הפחיתה את שיעור מבצעי אלימות מינית )ירידה של 
 Taylor, Stein, Mumford( בקרב אותה קבוצת גיל )המתרחשים מחוץ למערכות יחסים בהיכרויות( )34%)ירידה של 

& Woods, 2013( ההשפעה המניעתית בהפחתת ביצוע אלימות מינית והטרדה מינית בקרב קבוצת הגיל .)peers 
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group( היא חשובה מכיוון שאלימות בקרב קבוצת השווים ,)peer group הינו גורם סיכון לביצוע אלימות בדייטינג ,)

ניים, ולכן יתכן כי מוקדם לראות השפעה על ביצוע אלימות (. מחקר זה נערך בחטיבות הביVagi et al., 2013בהמשך )
 , עם זאת, מבטיחה.בחיזורבדייטינג. העובדה שהתערבות זו השפיעה על גורמי הסיכון לביצוע אלימות 

 Improve organizational policies and workplace) ב. שיפור המדיניות הארגונית והאקלים במקום העבודה

climate:) 

ה של גישות נועדו לקדם סביבת עבודה בטוחה באמצעות יצירת מדיניות ונהלים ארגוניים המקדמים בטיחות סוגים אל
ומעודדים מתן עזרה. גישות ארגוניות יכולות לעזור לעובדים והמנהלים בהגברת המודעות לאלימות בין בני זוג, בהבנה 

להקל ולסייע על אופן הדיווח על אירועים ואופן  בדבר הפוטנציאל לאלימות בזוגיות )בין עובדים( במקום העבודה,
הטיפול בהם ולהציג מחויבות לביטחון במקום העבודה )למשל, אבטחת נקודות גישה, מדיניות כניסה למבקרים, תכנון 

(. Randel & Wells, 2003משברים( במקביל למתן תמיכה ומשאבים לעובדים שחוו אלימות זוגית במקום עבודה )
עודדות גילוי וחשיפה של אלימות זוגית בעבודה, המנרמלות חיפוש לקבלת עזרה ולהגדלת עזרה גישות אלה, המ

(. בנוסף, גישות Capaldi et al., 2012מוחשית ותמיכה חברתית לעובדים, הוכחו כגורם חוסן עבור אלימות בין בני זוג )
הפחתת הסובלנות הנתפסת לאלימות בין אלה יכולות לייצר שינוי באקלים מקום העבודה, להגברת תחושת הביטחון ו

 בין מנהלים ועובדים במקום העבודה. -בני זוג

בדומה להקשר הבית ספרי, גם מקום העבודה מהווה הקשר חשוב בו בטיחות ומודעות חיוניים להתמודדות עם אלימות 
רגונים ממשלתיים בשיפור היא התערבות שנמצאה יעילה בא  IPV and the Workplace Trainingבין בני זוג. לדוגמא, 

האקלים מקום העבודה כלפי אלימות בין בני זוג. שם, מספר המפקחים המספקים מידע לעובדים על חוקי המדינה 
( עבור קורבנות לאלימות בין בני זוג, גדל משמעותית protected work leaveבנוגע לזכיותיהם והגנה מפני עזיבה )

( state leave lawבות, פרסמו יותר פרסומים לציבור בנושא חוקי המדינה )לאחר ההכשרה. ארגונים בקבוצת ההתער
לקורבנות לאלימות בין בני זוג במקומות עבודה, פיתחו מדיניות שעוסקת באלימות בין בני זוג במקומות עבודה וביקשו 

(. למרות Glass, Hanson, Laharnar, Anger & Perrin, 2016משאבים נוספים לעובדים להתמודדות עם סוגיה זו )
שהשפעות התכנית על אלימות בין הזוג במקום העבודה, טרם נבדקו, ממצאים אלה, עשויים להיות מתורגמות לעלייה 
במתן עזרה ותמיכה חברתית במקום העבודה, ששניהם הוכחו כגורמים מגנים על ביצוע/ קורבנות אלימות בין בני זוג 

(Capaldi et al., 2012.) 

תכנית למניעת התאבדות של חיל  - United States Air Force Suicide Prevention Programא תכנית נוספת הי
האוויר של ארצות הברית. אמנם התכנית לא מתמקדת במפורש במניעת אלימות בין בני זוג, אך התכנית פותחה כדי 

אנשי חיל האוויר להפחית את הסטיגמה ואת הנורמות החברתיות המרתיעות מפני חיפוש קבלת עזרה בקרב 
האמריקני. יוזמות מניעה שונות הועברו בפועל בחיל האוויר לשיפור החינוך וליצירת מדיניות שמטרתה לקדם חיפוש 
קבלת עזרה )למשל, הגברת הזכויות למטופל, תיאום רב יותר עם שירותי בריאות הנפש, מתן הכשרה למניעת 

באלימות משפחתית מתונה )חשיפה למקרים חוזרים  30%התאבדות(. מחקר אורך של התכנית הראה ירידה של 
באלימות קשה במשפחה  54%ונשנים להתנהגות פוגעת רגשית, הזנחה או התעללות גופנית או מינית( והפחתה של 

)דפוס של התנהגות פוגענית הדורשת העברה של הקורבן לסביבה חלופית(. התוכנית גם הורידה משמעותית את שיעורי 
(. יצירת תרבות ארגונית שמעודדת עובדים לבקש עזרה, Knox, Litts, Talcott, Feig & Caine, 2003ההתאבדות )

המגבירה את הפניות לשירותים ליחידים ומשפחות במצוקה, עשויה להועיל לא רק אנשים הנמצאים בסיכון 
 ות בסיכון לאלימות בין בני זוג. להתאבדות אך גם לזוג

 Modify the physical and social environments of) תית של השכונהשינוי הסביבה הפיזית והחברג. 

neighborhoodsקהילתיים המגדילים את הסיכון לאלימות וה ים(: גישות אלה עוסקות בהיבטים בהקשרים השכונתי

 & Browning, 2002; Pinchevskyבין בני זוג, כולל נגישות לאלכוהול, מפגעים סביבתיים וחוסר סדר חברתי )

Wright, 2012; Raghavan, Mennerich, Sexton & James, 2006 ישנם מספר מנגנונים שבאמצעותם מגורים .)
בשכונות מצוקה עלול להוביל לסיכון גבוה יותר לאלימות בין בני זוג. בשכונות אלה, לרוב, שיעורי האלימות והפשיעה 

 Foshee et al., 2011; Raghavan etת בין בני זוג )גבוהים יותר. וחשיפה לאלימות בקהילה היא גורם סיכון לאלימו

al., 2006 בנוסף, הלחץ הנלווה למגורים בשכונות מצוקה ונורמות חברתיות שנותנות לגיטימציה לאלימות ביישובים .)

(. יתר Raghavan et al., 2006; Wright & Benson, 2011אלה, הם מנגנונים נוספים הקשורים לסיכון גבוה יותר )
כן, סימנים לחוסר סדר בקהילה, עשוי להוביל אנשים, כולל מבצעים פוטנציאליים להאמין כי ההשלכות על ביצוע על 

(. בגורמים קהילתיים אלה ניתן לטפל Cunradi, 2010אלימות בין בני זוג, כמו התערבות משטרתית, פחות סבירות )
מדיניות בנושא אלכוהול(; שיפור היציבות הכלכלית  על ידי שינוי, לתקן תקנות או אכיפה של חוקים ותקנות )למשל,

בשכונות; שינוי הסביבה הפיזית לשיפור האינטראקציות החברתיות וחיזוק הקשרים הקהילתיים והלכידות 
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החברתית על מנת לקדם את נכונות התושבים לפקח ולהגיב להתנהגות בעייתית )למשל, יעילות קולקטיבית(. לגישות 
בדייטינג, ולעיתים קרובות, בעלות נמוכה  / כלוסייה להשפיע על תוצאות אלימות בין בני הזוגמסוג זה יש כוח לאו

 יחסית ליישום.

ישנם מחקרים המראים כי שינוי או התאמה של מאפייני הסביבה השכונתית הינם יעילים למניעת אלימות בין בני זוג. 
אופן אקראי לבניינים בעלי קירבה לתנאים "ירוקים" לדוגמה, מחקר אחד מצא שתושבים )מגורים עירונים( שהוקצו ב

)כלומר עצים ודשא( דיווחו על שיעורים נמוכים משמעותית של אלימות בין בני זוג באזור בשנה האחרונה לעומת 
תושבים שגרו במבנים "השוממים". החוקרים מצאו גם כי רמות שונות של עייפות נפשית )חוסר תשומת לב, עצבנות 

 ,Kuo & Sullivanות( היו גבוהות משמעותית במבנים השוממים ותוקפנות נלוותה לעייפות נפשית זו )ואימפולסיבי

(. בנוסף, מחקרים הוכיחו כי מרחבים "ירוקים" בקהילות עירוניות, נקשרו לרמות גבוהות יותר של יעילות 2001

 ,.Branas et alימות והפשיעה )( ולהפחתה בשיעורי האלCohen, Inagami & Finch, 2008קולקטיבית בשכונות )

 (.Raghavan et al., 2006,(, המהווים גורמי סיכון/חוסן לאלימות בין בני זוג )2011

שכונתית וה ימות בין בני זוג ברמה הקהילתיתמדיניות הקשורה לאלכוהול, היא דרך נוספת להפחתת הסיכון לאל
(Kearns et al.,  2015( "צפיפות מוצא של אלכוהול" .)Alcohol outlet density המוגדרת כמספר המקומות בהם )

(. Kearns et al., 2015ניתן לרכוש אלכוהול, היה קשור באופן עקבי לשיעורים גבוהים יותר של אלימות בין בני זוג )
תושב( הייתה קשורה לעליה  10,000חנויות אלכוהול )ל 10לדוגמה, בסקר אוכלוסייה בקרב זוגות בארה"ב, עלייה של 

(. מדיניות שפועלת להפחתת מספר McKinney, Caetano, Harris & Ebama, 2009באלימות בין בני זוג ) 34%של 
 המקומות בהם ניתן לרכוש אלכוהול בקהילה,  עשויה לעזור להפחתת שיעורי אלימות בין בני זוג בקהילה.

 (:Strengthen Economic Supports for Familiesחיזוק התמיכה הכלכלית ) 6.5

כלכליים הינה בעלת משמעות רבה לשיפור מגוון רחב של תוצאות בריאותיות -: התייחסות לגורמים חברתייםרציונל
( ולמניעת אלימות בין בני זוג. מחקרים מצביעים כי עוני, לחץ כלכלי Frieden, 2010עבור שכונות, קהילות ומדינות )

ן בני זוג. הפחתת הלחץ הכלכלי עלולה להפחית את הסיכון והכנסה נמוכה עלולים להגביר את הסיכון לאלימות בי
 ;Capaldi et al., 2012) נבאים חזקים לאלימות בין בני זוגלחוסר שביעות רצון וקונפליקטים בזוגיות, שהם מ

Matjasko et al., 2013 .) 

פים הפוטנציאלים בנוסף, שיפור היציבות הכלכלית ומתן אוטונומיה, עשויים להפחית את התלות הכלכלית בתוק
(. מחקרים מראים גם כי אי שוויון מגדרי Matjasko et al., 2013ומספקים אלטרנטיבות למערכות יחסים לא בריאות )

 Capaldi et al., 2012; World Healthבחינוך, בתעסוקה ובהכנסה הוא גורם סיכון לאלימות בין בני זוג )

Organization/London School of Hygiene and Tropical Medicine 2010  .) 

לפיכך, המאמצים לשיפור הביטחון הכלכלי למשפחות, לחינוך הנשים, תעסוקה והכנסה עשויים להפחית את הסיכון 

 (.Vyas & Watts, 2009לאלימות בין הזוג )

עבור  עבודה הן דרכים לחיזוק התמיכה הכלכלית-: שיפור הביטחון הכלכלי של המשפחה ותמיכה בקשר משפחהגישות
 י זוג. משפחות ולהפחתת אלימות בין בנ

(: שיפור הדרכים לתמיכה Strengthen household financial security) א. חיזוק הביטחון הכלכלי המשפחתי
במשפחות בהיעדר עבודה או בהינתן משכורת דלה, מספק מענה למספר גורמי סיכון לאלימות בין בני זוג, כולל עוני, 

כלכלי ואי שוויון מגדרי. מתן השלמת הכנסה, הזדמנויות לייצור הכנסה וצמצום הפערים המגדרים  הכנסה נמוכה, לחץ
בהכנסה, מתמקדים בגורמי סיכון אלו בצורה ישירה. דוגמאות לחיזוק הביטחון התעסוקתי של המשפחות כוללות 

ה, נועדו  לתמוך בהעסקת הורים, (. אלchild care) מעונותוה זיכוי במס וסבסוד בטיפול הילדיםכגון הבטחת הכנסה 
לסייע בהוצאות גידול הילדים ולשפר את הזמינות לטיפול באיכות גבוהה לילדים במחירים סבירים למשפחות בעלי 

וצורות דומות של סיוע, היא דרך נוספת לעזור למשפחות להגדיל ( Cash transfersהעברות במזומן )הכנסה נמוכה; 
 ת מענה לצרכים משפחתיים בסיסים )למשל, מזון, קורת גג וטיפול רפואי(.את הכנסות משק הבית ומעניקו

 Supplemental Nutrition Assistance Program-ו Temporary Assistance to Needy Families  - TANFתכניות 

SNAPן , הן דוגמאות לתוכניות שיכולות לחזק את הביטחון הכלכלי של משק הבית באמצעות מתן הטבות במזומ

 The Minnesota Familyלמשקי בית עם הכנסה נמוכה. למשל, במחקר שבחן משפחות שהשתתפו בתכנית 

Investment Program – MFIP) המתמקדת בעידוד יציאה לעבודה, צמצום התלות ארוכת הטווח בסיוע ציבורי ,)
השיגו עבודה, הראה כי חלה וצמצום העוני על ידי המשך מתן תמיכה כספית למשפחות נאבקות, גם לאחר שההורים 
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שנים, כמו כן, נמצאה ירידה בשיעור הגירושים,  שלושירידה משמעותית באלימות בין בני הזוג באותן משפחות לאחר 
(. מחקר זה Knox, Miller & Gennetian, 2000שיפור ההישגים בבית הספר והפחתת בעיות ההתנהגות של ילדיהם )

 שפחות בעלות הכנסה נמוכה, מסייעות בהפחתת אלימות בין בני הזוג.מראה כי הגברת התמיכה הכלכלית למ

( מראים שתכניות אלה, Earned Income Tax Credit and Child Tax Creditמחקרים בנושא זיכוי מס הכנסה )
ת יכולות לחלץ את המשפחות ממעגל העוני, המהווה גורם סיכון לאלימות בני זוג, ובעלות תוצאות חינוכיות חיוביו

 ;Center on Budget and Policy Priorities, 2016בטווח ארוך ותוצאות בריאותיות עבור המשתתפים וילדיהם )

Marr, Huang, Sherman & DeBot, 2015 המשפחות נוהגות בזיכוי המס כדי לכסות על הוצאות אחרות, כמו גם .)

 Center on Budget and Policyת )לצורך השכלה נוספת או הכשרה לשיפור יכולת ההעסקה וכוח ההשתכרו

Priorities, 2016 קורבנות לאלימות בין בני זוג, חווים לעיתים קרובות אבטלה או תת תעסוקה, חוסר יציבות כלכלית .)
נמצאה למשל, קשורה לעלייה בשיעור התעסוקה  'זיכוי מס הכנסה'ועוני כתוצאה מההתעללות שהם חווים. תכנית 

 (.Marr et al., 2015שניהם, יכולים לסייע לנשים לעזוב מערכת יחסים פוגעת )מצד האם וגם בהכנסות. 

מספקות מגוון שירותים פיננסיים והזדמנויות למשפחות בעלות  Microfinance Programs)תכניות 'מיקרו מימון' )
קטנות בבעלות עבור חברות אפ  -סטארט הכנסה נמוכה. תכנית זו פועלת החל מהלוואות קהילתיות, דרך הלוואות 

נשים וכלה בתכניות חיסכון חדשניות. לעיתים, הפעילות משולבת עם הכשרה לנשים להקניית מיומנויות עבודה 
תכניות  רלוונטיות, כספים, ואף בנושאי העצמה ונושאים חברתיים כגון מגדר, מין בטוח ואלימות בין בני זוג. נמצא כי

ריות ונושאי בריאות, הפחיתו את שכיחות אירועי האלימות  בין בני הזוג בשילוב הכשרה על נורמות מגד 'מיקרו מימון'
 (.Pronyk et al., 2006; Kim et al., 2007בקרב המשתתפים בדרום אפריקה, לאחר שנתיים )

(: מדיניות כמו חופשה בתשלום )להורים, Strengthen work-family supports) משפחה-ב. חיזוק התמיכה עבודה
פשה( מספקות הכנסה חלופית לעובדים כשמדובר באירועי חיים משמעותיים כמו לידת ילד, טיפול בבני עקב מחלה, חו

 Jobמשפחה בתקופת מחלה או לצורך חופשה אישית להתרעננות או התאוששות ממצב בריאותי קשה. קביעות )

protected leaveבין בני זוג להגיע לדיונים  ( היא דרך נוספת שמונהגת במספר מדינות כדי לעזור לקרבנות אלימות
 סיכולוגי.בבית המשפט, לטיפול רפואי, ולקבל ייעוץ פ

מדיניות חופשה בתשלום וביטחון תעסוקתי, מסייעים לאנשים לשמור על מקום עבודתם ולשמור על ההכנסות לכיסוי 
לידה בתשלום, היו הוצאות או מענה לצרכים אחרים. מחקר שנערך באוסטרליה מצא, שנשים עובדות שיצאו לחופשת 

החודשים הראשונים לאחר הלידה בהשוואה לנשים לא  12 -בסבירות נמוכה לחוות אלימות פיזית ורגשית בזוגיות ב
עובדות. ממצא זה מצביע, שחופשת לידה בתשלום עשויה להגן מפני אלימות בין בני זוג. בנוסף, מסייעת בשמירה על 

 (.Gartland, Hemphill, Hegarty & Brown, 2011פש )התעסוקה והפחתת הסיכוי לבעיות בריאות הנ

 Support Survivors to Increase Safety andתמיכה בקורבנות להגברת הביטחון והפחתת הנזק ) 6.6

Lessen Harms:) 

ומחלות מין  HIV: קורבנות לאלימות בזוגיות יכולים לחוות תוצאות בריאותיות שליליות בטווח הארוך, כולל רציונל
ספות המועברים במגע מיני, כאב כרוני, הפרעות במערכת העיכול והפרעות נוירולוגיות, שימוש בסמים, דיכאון נו

(. Black, 2011; Warshaw et al., 2009, הפרעות אכילה ושינה, מחלות כרוניות, התאבדות ורצח ) PTSDוחרדה,

 ,Blackשקל לידה נמוך וירידה בגיל ההיריון )אלימות בין בני זוג קשורה גם להריון לא מתוכנן, לידה מוקדמת, מ

 (. יתר על כן, אנשים אשר חוו אלימות, וילדיהם, נמצאים גם בסיכון מוגבר לחוסר יציבות בדיור וחוסר בדיור. 2011

 (The Violence Against Women Reauthorization Act of 2013חוק אלימות נגד נשים )

בסוגיות אלה, על ידי מתן  ות, מטפל(Family Violence Prevention and Services Act)ומניעת אלימות במשפחה 
תמיכה בקורבנות. למשל, שלילת דיור בהתבסס על מעמדו של אדם כקורבן להתעללות וסיום חוזה מגורים כתוצאה 

ים מאלימות, אסור כעת. למרות זאת, מכשולים לדיור בטוח ובמחיר סביר עדיין נותרו בעת סיום מערכת היחס
(. המאמצים לתת מענה לצרכים הפסיכולוגים, הגופנים, Baker, Cook & Norris, 2003; Menard,2001האלימה )

הרגשיים, לדיור וצרכים אחרים של הקורבנות וילדיהם, עשויים לעזור בעתיד במניעת אלימות בין בני זוג ולהפחית 
  בין בני זוג. את ההשלכות השליליות שחווים קורבנות לאלימות

וו : העדויות מצביעות על הגישות הבאות למניעת אלימות בין בני זוג בעתיד ולצמצום ההשלכות השליליות שחגישות
 קורבנות לאלימות בין בני זוג.
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(, התערבות hotlines(: כוללים מקלט, קו אדום )Victim-centered services) א. שירותים הממוקדים בקורבנות
אי ומשפטי וגישה למשאבים קהילתיים כדי לסייע לקורבנות ולהפחית ההשלכות וייעוץ בשעת משבר, יעוץ רפו

השליליות בטווח הארוך בעקבות האלימות הזוגית. השירותים מבוססים על הצרכים והנסיבות הייחודיות של 
 יועצי הקורבן. ו בקהילה לסנגורי הקורבנות ומתואמים בין השירותים השונים

בין מתן שירותי סיוע שיטתיים לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות(, מחברות ) יות יישוגמקלטים לאלימות במשפחה ותכנ
עורך דין, המספק לקורבן הזדמנויות לנווט ולהשתמש במשאבים הקהילתיים או  קורבנות ומשפחותיהם עם יועץ

הצרכים בקלות רבה יותר, לעומת מה שהם עשויים להצליח בכוחות עצמם. יועץ לאלימות במשפחה כולל הערכת 
האישים של הקורבנות ומתן תמיכה להם באמצעות גישה למשאבים קהילתיים כמו שירותי משפט, רפואי, דיור, 
תעסוקה, מעונות יום ושירותים חברתיים. עבור ילדי הקורבנות, הייעוץ כולל מענה לצרכים שלהם סביב בילויים, 

שבועות "במרכז  16בנות וילדיהם, נמצא שלאחר תמיכה בית ספרית ועוד. בניסוי אקראי מבוקר שעסק בנשים קור
(, נשים חוו פחות התעללות מצד בני זוגם לשעבר מאשר client-centered advocacy servicesאלימות במשפחה" )

הנשים בקבוצת הביקורת. נשים שקיבלו שירותי ייעוץ, דיווחו על פחות דיכאון והערכה עצמית גבוהה יותר לעומת 
 (.Sullivan, 2012ה שמעיד על שיפור ברמת הביטחון והרווחה בקרב קורבנות לאלימות בין בני זוג )קבוצת הביקורת. מ

( התומכות בקורבנות בהשגת גישה מהירה לדיור יציב ובמחיר סביר, מצמצמות Housing programs) ב. תכניות דיור

צורך זה, הניצול יכול להתמקד במענה (. מיד לאחר מילוי Baker et al., 2010את החסמים לחיפוש בטחון ושלווה )
לצרכים אחרים שלו ושל ילדיו. תכניות אלה יכולות לכלול גישה למקלט חירום, מעבר דירה, דיור קבוע, תקציב גמיש 

רות, הסעות (, סיוע בשכיsecurity depositsהנותן מענה לצרכים מיידים הקשורים לדיור, למשל פיקדון שטר ביטחון )
 חרים.ושירותי תמיכה א

( היא דוגמא לתוכנית דיור Washington State’s Housing First programתכנית השיכון של מדינת וושינגטון )
המיועדת לקורבנות לאלימות בין בני זוג. התוכנית מחברת בין הקורבנות לשירותי ייעוץ ומעניקה סיוע כספי גמיש 

, טיפול בילדים ועלויות אחרות הנחוצות לביסוס תחושת לצורך ביצוע מהיר של דיור קבוע ולכיסוי הוצאות הובלה
מהקורבנות דיווחו  84%חודשים.  18מהמשתתפים שהו בדיור יציב לאחר  96%היציבות והביטחון. בהערכת פיילוט, 

(. למרות שהתוכנית הזו לא עברה הערכה קפדנית, Mbilinyi, 2015על עלייה בביטחון הפיזי שלהם ושל ילדיהם )
ילוט, מצביעים כי מתן דיור יציב לקורבנות אלימות בין בני זוג, עשוי להפחית את הסיכון להיות קורבן ממצאי הפי

 חסר בית ובשיפור יכולות הנשים לשמור על עצמן וילדיהן מפני בן הזוג המתעלל.

אלה מסייעות  (: גישותFirst responder and civil legal protections) ג. עזרה ראשונה והגנות משפטיות אזרחיות
להגברת תחושת הביטחון לקורבנות ולילדיהם לאחר שהתרחשה האלימות. כלולים כאן מאמצי אכיפת החוק שנועדו 

( orders of protectionהרחקה )ו להם לאלימות עתידית, לצווי הגנהלעזור לקורבנות להפחית את הסיכון המידי ש
 יידים וארוכי הטווח של הקורבנות.ותמיכה לילדים. הגנות אלה, נותנות מענה לצרכים המ

(, יכולות להיות כלי חשוב המסייע למשטרה Lethality Assessment Programsתכניות להערכת מסוכנות )
בהתמודדות עם אלימות במשפחה ולהפחתת הסיכון עבור הקורבנות. קציני אכיפת החוק מגיבים לאירוע אלימות 

כדי לבדוק אם יש סיכוי לרצח. כלי ההערכה כולל גישה של בן הזוג  במשפחה, משתמשים בכלי הערכת סיכונים קצר
לכלי נשק, מצב תעסוקה של בן הזוג, איומים קודמים ומעשי אלימות. עבור קורבנות "שמדורגים" בסיכון גבוה, נוצר 

 Lethality Assessmentקשר מידי עם יועץ המגבש עבורם תכנית בטחון, משאבים ויעוץ רפואי ומשפטי. מהערכה של 

Programs חודשים, משתתפי תכנית ההתערבות חוו ירידה משמעותית בחומרה ובתדירות  7, עולה כי לאחר מעקב של
אלימות הפיזית ורגשית. חיפוש מתן העזרה עלה גם כן וכלל פעולות כמו הגשת בקשה וקבלת צו הגנה, לקיחת כלי 

 (.Messing et al., 2014הנשק של בן הזוג ובקשה לטיפול רפואי )

בהתחשב בעובדה שזמן סיום מערכת היחסים היא אחת התקופות המסוכנות ביותר במערכת יחסים אלימה  
(Campbell et al., 2003 .הגברת תחושת הביטחון לקורבנות בעת ההיא, חשובה במיוחד ,) 

Supervised Visitation and Exchange ות להם ולילדיהם על היא דוגמא נוספת שנועדה להפחית את הסיכון לקורבנ
מצאו פלורי ועמיתיו ילד )שאינו קיבל משמורת( בפיקוח של צד שלישי. -ידי יצירת מרחב בטוח לאינטראקציה הורה

בתוקפנות מילולית ופיזית בין ההורים.  50%שההשתתפות בתוכנית הביקורים המפוקחים, הביאה להפחתה של 
עונשים פיזיים לאחר השתתפות בתוכנית המעידים על עלייה בנוסף, הורים שהשתתפו, דיווחו על פחות שימוש ב

 .(Dunn, Flory & Berg-Weger, 2004) פוטנציאלית בהתנהגויות הורות חיוביות

( הוא אפשרות לתמיכה נוספת העומדת לרשות הקורבנות. מדובר בצו בית Protection ordersהרחקה )ו צווי הגנה
העבריין לכאורה ולקורבן האלימות הזוגית על מנת למנוע אלימות נוספת  משפט המורה על הגבלה או איסור קשר בין
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(. למרות שמדובר בהליך המשתנה בין מדינה למדינה, בדרך כלל הוא DeJong & Burgess-Proctor, 2006בהמשך )
ם מתחיל בעתירה שתוציא מיד צו זמני )או במעמד צד אחד( עד שניתן לתאם דיון אצל שופט לשמיעת שני הצדדי

 ולהעריך האם הוצאת צו קבוע מוצדקת ומה התנאים הנדרשים לכך. 

 הרחקה נמצאו בקשר עם סיכון נמוך יותר לאלימות לאחר מכן כלפי הקורבןו , הסיקו, כי צווי הגנהבניטס ועמיתיו
(Benitez, McNiel & Binder, 2010)ן הזוג . לדוגמא, הולט ועמיתיו בדקו נשים שדיווחו למשטרה על אלימות מצד ב

עללות גופנית במהלך תקופת המעקב בהשוואה לנשים בהת 80%ומצאו שנשים עם צווי הגנה קבועים, חוו ירידה של 
. עם זאת, נשים עם צו הגנה זמני, היו בעלות סיכוי (Holt, Kernic, Lumley, Wolf & Rivara, 2002) ללא צווי הגנה

ווי הגנה. נתון זה מדגיש את החשיבות הפוטנציאלית של צווי גבוה יותר להתעללות פסיכולוגית לעומת נשים ללא צ
הגנה ארוכי טווח בהפחתת הסיכון להמשך אלימות מצד בן הזוג. מחקרים מצביעים כי צווי הגנה, מגדילים באופן 

(, מה שהופך את צווי ההגנה לכלי Russell, 2012משמעותי את תחושת הרווחה בקרב קורבנות לאלימות בין בני זוג )
 בעל פוטנציאל חשוב בתמיכה בקורבנות.

הגנה נוספת הקיימת לקורבנות היא צמצום אמצעים מסוכנים עבור אנשים שהורשעו בעבירה הקשורה לאלימות זוגית 
 Campbellאו שיש כנגדם צוו הרחקה והגנה. נשים בסיכון לרצח כאשר לבן הזוג האלים שלהם יש גישה לכלי נשק )

et al., 2003כגון לשלוח, להעביר, לקבל או להחזיק כלי נשק  - פדראליים הפכו שימוש זה לבלתי חוקי(. החוקים ה
לאנשים מסוימים. החוק מתייחס לאנשים תחת צו בית משפט אשר הרחיק את האדם האלים מפני התנכלות, מעקב, 

 או איום על בן זוג או על הילד, ולאנשים אשר הורשעו בעבירה פלילית של אלימות במשפחה. 

במדינות בהן החוק הגביל את הגישה לכלי נשק עבור אנשים שנמצאים תחת צווי הרחקה  7%-רצח של בן זוג הופחת ב
(. במחקר מקיף בארה"ב, נמצא שבערים אשר הגבילו את הגישה לכלי Vigdor & Mercy, 2006של אלימות במשפחה )

 & Zeoliח בירי על ידי בן הזוג האלים ירד )נשק עבור אנשים עם צווי הרחקה בגין אלימות במשפחה, הסיכון לרצ

Webster, 2010.) 

( מכירות בחשיבות החינוך למניעה אוניברסלית, Patient-centered approaches) גישות ממוקדות במטופל ד.
להתערבויות למניעת אלימות בין בני זוג, אבחון, כפייה מינית והתנהגויות סיכון אחרות. שירותי המניעה בארה"ב 

(The U.S. Preventive Services Task Force  - USPSTF) ממליץ לבצע אבחון לנשים בגיל הפוריות לאלימות ,

 (. U.S. Preventive Services Task Force, 2014זוגית ולהפנות נשים שאובחנו "כחיוביות" לשירותי התערבות )

און(, יים אחרים )למשל, עישון, אלכוהול ודיכנשים עשויות לעבור "אבחון" לאלימות זוגית ולגורמי סיכון התנהגות
חינוך כיצד אלימות בין בני זוג עלולה להשפיע על הבריאות ואפשרויות רבייה )שימוש ו ולכפיה מינית ולקבל הכשרה

בת הזוג וישנן  או ורבנות מדווחים על אלימות מצד בןריון(. עם זאת, לא כל הקיבאמצעי מניעה, הריון ותזמון הה
( להציע חינוך אוניברסלי בנושא מערכות יחסים בריאות, health care settingsבמסגרת מערכות הבריאות ) הזדמנויות

( screeningסימנים פוטנציאליים להתעללות, משאבים זמינים ותמיכה. חינוך למניעה אוניברסלית, אבחון מוקדם )
גם בהקשר של התערבויות או תכניות  והתערבות עשויות להתקיים במסגרת שירותי הבריאות, אך ניתן לעשותן

אחרות. שירותי ההתערבות עשויות לכלול ייעוץ, קידום בריאות, חינוך המטופלים לניהול משאבים, הפניות לשירותים 
 קהילתיים ושירותי תמיכה נוספים המותאמים לסיכונים הספציפיים של המטופל.

המעניקות שרותי ייעוץ בהפחתת אלימות בין בני הזוג,  סקירות שיטתית מצאו תוצאות חיוביות לתכניות התערבויות
 ,Nelsonשיפור הבריאות הפיזית והנפשית, הריון ולידה תקינים והפחתה במעורבות במערכות יחסים לא בטוחות )

Bougatsos & Blazina, 2012; Bair-Merritt et al., 2014  .) 

גרת ביקורי בית אצל נשים הרות ואימהות טריות, בהן מחקר נוסף בחן תכנית התערבות לאלימות בין בני זוג במס
אובחנה רמת האלימות הזוגית בקרב הנשים בקבוצת ההתערבות על ידי יועצים מומחים. אם נשים אובחנו באופן 
"חיובי" לאלימות בין בני זוג, אחות העבירה תכנית העצמה התערבותית במהלך שישה מפגשים במסגרת ביקורי בית. 

ה הערכת מסוכנות לאלימות מבן הזוג, דיון באפשרויות הבטיחות ודרכי הפעולה עם כל משתתפת, ההתערבות כלל
עזרה בבחירת התגובה ומתן הפניות לשירותים. נשים בקבוצת ההתערבות, דיווחו על ירידה משמעותית יותר באלימות 

 (.Sharps et al., 2016ורת )מצד בן זוגם לאחר שנתיים ואילך מתחילת ההתערבות בהשוואה לנשים בקבוצת הביק

 Treatment and support for survivors of)  בחיזורטיפול ותמיכה בקורבנות לאלימות בין בני זוג, כולל אלימות  .ה

IPV, including TDV גישות אלה כוללות מגוון התערבויות טיפוליות מבוססות ראיות שנערכו על ידי מומחי :)
ההשפעות השליליות של אלימות בין בני הזוג על הקורבנות וילדיהם. התערבויות אלה  בריאות הנפש בכדי להפחית את
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 ,Elliott, Bjelajacמתבססות על הידע וההבנה של כיצד טראומה משפיעה על חייו של הקורבן וחוויותיו לטווח ארוך )

Fallot, Markoff, & Reed, 2005.) 

חרדה, בעיות הסתגלות בבית הספר, בעבודה או בחיי היומיום הטיפולים מתמקדים בדיכאון, לחץ טראומטי, פחד ו
וסימפטומים אחרים של מצוקה הקשורים בהתנסות באלימות בין בני זוג. התערבויות תומכות נמצאו קשורות לשיפור 
 הבריאות הפסיכולוגית ולהשפעה חיובית בטווח הארוך על קורבנות לאלימות בין בני זוג. לדוגמא, טיפול קוגניטיבי

טיפול קוגניטיבי ודיכאון.  PTSD( הוא דוגמא לטיפול בקורבנות לאלימות בין בני זוג החווים CBTהתנהגותי )
מסייע למטופל ללמוד לזהות עיוותי חשיבה קוגניטיביים )כלומר, דרכי חשיבה שליליות על מצב הגורם התנהגותי 

לדברים להיראות גרוע הרבה יותר ממה שהם באמת(. מחקר שבחן תכנית זו לפני הטיפול, במהלך שש פעמים במהלך 
 , חוו ירידה PTSDעבור י התנהגותי טיפול קוגניטיבחודשים לאחר הטיפול, מצא כי נשים שקיבלו  6הטיפול ולאחר 

ודיכאון, בתורם, הם היו קשורים לירידה בסבירות לקורבן לחוות בהמשך שוב  PTSDובדיכאון. ירידה  PTSD -ב

 (.Iverson et al., 2011אלימות זוגית )

 (:Sector Involvementמעורבות סקטוריאלית ) 6.7

בהתמודדות עם אלימות בין בני זוג. סוכנויות לבריאות הציבור, בריאות הציבור עשויה למלא תפקיד חשוב וייחודי 
אשר בדרך כלל מציבים את המניעה בחזית המאמצים ופועלים ליצירת השפעה רחבה על האוכלוסייה, יכולים להביא 
עמם מנהיגות חיונית ומשאבים להתמודדות עם בעיה זו. לדוגמה, סוכנויות אלה יכולות לשמש כמתאם, המביאים 

את כל השותפים ואנשי המפתח לתכנן, לקבוע סדרי עדיפויות ולתאם את מאמצי המניעה לאלימות בין בני זוג.  יחד
סוכנויות בריאות ציבור מיומנות גם באיסוף והפצת נתונים, יישום תכניות המניעה, הערכת תכניות ומעקב אחר 

יעת אלימות בין בני זוג, סוכנויות לבריאות ההתקדמות. למרות שבריאות הציבור יכולות למלא תפקיד מנהיגותי במנ
 הציבור, לבדם,  אינם יכולים להשיג את כלל האסטרטגיות והגישות שפורטו במסמך זה.

מגזרים אחרים החיוניים ליישום כלל האסטרטגיות והגישות שפורטו במסמך זה, כוללים, אך אינם מוגבלים, אנשי 
שירותים חברתיים, שירותי בריאות, אנשי עסקים, משפטנים, נציגי דיור,  חינוך, גורמי ממשל )מקומי, עירוני, לאומי(

תקשורת וארגונים אזרחיים המקיימים וועדות לאלימות במשפחה, נותני שירותים, ארגוני נוער, קרנות וארגונים לא 
מניעה. ממשלתיים אחרים. מגזרים רבים העובדים במקביל במספר אסטרטגיות הוא המפתח לנקיטת גישה מקיפה ל

באופן קולקטיבי, כל אחד מהמגזרים, יכול לעשות את ההבדל במניעת אלימות בין בני זוג על ידי השפעה על ההקשרים 
 השונים והסיכונים התורמים לאלימות של בני זוג.

האסטרטגיות והגישות המתוארות במסמך זה, מסוכמים בנספח יחד עם פירוט על המגזר המוביל למאמצי היישום. 
ה, רבות מהגישות והתוכניות לשתי האסטרטגיות הראשונות )הקניית מיומנויות למערכת יחסים בריאה ובטוחה לדוגמ

ומעורבות של מבוגרים וקבוצת השווים בעלי השפעה( מועברות במסגרות החינוך, מה שהופך את החינוך למגזר חשוב 
ניברסיטאות, וארגונים מבוססי קהילה ביישום עבור היישום. מחלקות בריאות עובדות לרוב בשותפות עם בתי ספר, או

 והערכת תכניות המניעה במסגרות חינוך.

ללא קשר לאסטרטגיה, פעולות באמצעות סקטורים רבים נדרשת ליישום מוצלח של חבילת ארגז הכלים שפורטו 
וביות בין בני במסמך זה. בתוך הקשר זה, כלל המגזרים יכולים למלא תפקיד משפיע וחשוב בתמיכה בהתנהגויות חי

 זוג, הקשריהם ותמיכה בקורבנות ובני משפחותיהם כאשר הם חווים אלימות בין בני זוג.
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 Centers for Disease Control andהאסטרטגיות והפעולות למניעת אלימות בין בני זוג ) סיכום .6.8

Prevention - CDC) 

 
 הגישה/ התכנית/ הפעולות האסטרטגיה

 הקניית מיומנויות
למערכת יחסים בריאה 

 Teach Safeובטוחה )
and Healthy 

Relationship Skills) 

 Social-emotional learning programsתכניות ללמידה חברתית רגשית לצעירים )
for youth) 

 Healthy relationship programsתכניות שעוסקות במערכות יחסים בריאות לזוגות )
for couples) 

בוגרים מעורבות של מ
וקבוצת השווים בעלי 

 Engageהשפעה )
Influential Adults and 

Peers) 

 (Men and boys as allies in preventionגברים ובנים כסוכני מניעה )

 (Bystander empowerment and educationהעצמה וחינוך של הצופים מהצד )

 (Family-based programsתכניות מבוססות משפחה )

נתיבים שיבוש 
התפתחותיים לאלימות 

 Disrupt theבין בני זוג )
Developmental 

Pathways Toward 
Partner Violence) 

 (Early childhood home visitationביקורי בית בילדות המוקדמת )

 Preschool enrichment with familyהעשרה לגיל הרך עם מעורבות משפחתית )
engagement) 

 Parenting skill and family relationshipהורות ויחסים משפחתיים ) תכניות כישורי
programs) 

 Treatment for at-risk children, youth andטיפול בילדים, נוער ומשפחות בסיכון )
families) 

יצירת סביבה בטוחה 
(Create Protective 

Environments) 

 (Improve school climate and safetyשיפור הביטחון והאקלים הבית ספרי )

 Improve organizationalשיפור המדיניות הארגונית והאקלים במקום העבודה )
policies and workplace climate) 

 Modify the physical and socialשינוי הסביבה הפיזית והחברתית של השכונה )
environments of neighborhoods:) 

 חיזוק התמיכה הכלכלית
(Strengthen Economic 

Supports for Families) 

 (:Strengthen household financial securityחיזוק הביטחון הכלכלי המשפחתי )

 (:Strengthen work-family supportsמשפחה )-חיזוק התמיכה עבודה

תמיכה בקורבנות להגברת 
הביטחון והפחתת הנזק 

(Support Survivors to 
Increase Safety and 

Lessen Harms) 

 (:Victim-centered servicesשירותים הממוקדים בקורבנות )

 (Housing programsתכניות דיור )

 First responder and civil legalעזרה ראשונה והגנות משפטיות אזרחיות )
protections:) 

 (Patient-centered approachesגישות ממוקדות במטופל )

 Treatmentמיכה בקורבנות לאלימות בין בני זוג, כולל אלימות בדייטינג ) טיפול ות
and support for survivors of IPV, including TDV:) 

מעורבות סקטוריאלית 
(Sector Involvement) 
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 עבירות אלימות בין בני זוג: .7

ראות כי קיימת עלייה בעבירות אלימות , ניתן ל8השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל לפי נתוני משטרת ישראל:
ייתכן כי הסיבות לעליה  עיקר העבירות הן גברים נגד נשים.. כמו כן, 2014-2018גופנית ואיומים בין בני הזוג בין השנים 

 בדיווח היא מודעות רבה יותר לנושא, הגברת האמון במשטרה ועוד. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
איומים שבוצעו עבירות אלימות גופנית ו

 18,111 17,495 17,413 16,794 16,788 9בתוך המשפחה או בין בני זוג

עבירות אלימות גופנית שבוצעו בתוך 
 12,992 12,450 12,543 11,892 11,607 המשפחה או בין בני זוג

 22,974 22,132 22,193 21,616 22,042 כלל תיקי העבירות במשפחה ובין בני זוג
 

 ם לאלימות בין ההורים והשלכותיה:חשיפה של ילדי

, דיווחו שהיו עדים לאלימות מהילדים ובני נוער 3.7%של פרופ' צבי איזיקוביץ ופרופ' רחל לב־ויזל עולה כי  10במחקרם
במשפחה ובין בני זוג )"האם פעם ראית את אחד מההורים שלך מוכה על ידי ההורה השני או על ידי החבר או החברה 

( נחשפו לפגיעה 70%סוג של מכה, בעיטה או פגיעה פיזית אחרת"(. מתוכם, ברוב המקרים )כמעט  שלהם? הכוונה לכל
(, 70.5%ציינו שנחשפו לפגיעה של האם באב. כמרבית הילדים החשופים לאלימות במשפחה ) 25% -של האב באם; וכ

סיכון גבוה של הזנחה פיזית בעיקר לאור תדירות החשיפה והאלימות הבין זוגית או הורים כלפי ילדים נמצאים ב
ורגשית המהווים גורמי סיכון להתנהגויות סיכון כגון אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיבים בהמשך חייהם 

 הבוגרים.

במסמך זה נסקרו מגוון גורמי סיכון הקשורים לאלימות בין בני זוג. יחד עם זאת, עולה השאלה, אלו מבין גורמי 
 datingיים מנבאים בקרב בני נוער וצעירים אלימות בזמן ההיכרויות והחיזור )הסיכון המשפחתיים והקהילת

violence מטה אנליזה, סקר את מגוון גורמי הסיכון המשפחתיים והקהילתיים הקשורים להתנהגות אלימה כתוקף .)
ממצאי המחקר  בזוגיות ואף כקורבן ובחן אלו גורמים הם החזקים והמנבאים ביותר לתוקפנות וקורבנות בזוגיות.

( נמצא כגורם סיכון החזק ביותר לניבוי תוקפנות having deviant peersעולה כי השתייכות למעגל חברים עבריין )

( נמצא כגורם סיכון witnessing parental violenceבעוד עדות וחשיפה לאלימות בין ההורים )כרויות. יבמהלך הה

 (.Park & Kim, 2018ם אלו משמעותיים לצורך עבודת המניעה )ממצאי החזק ביותר לניבוי קורבנות לאלימות.

  

                                                   
 41-40עמודים -2018השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל לשנת  - מקור: משטרת ישראל 8
תיקים שבהם הזיקה בין הקורבן לחשוד היא זיקה בין בני זוג )אישה, בעל, בן/בת זוג, גרוש/ה(. העבירות  -תיקי עבירות בין בני זוג  9

 .כוללות לא רק עבירות אלימות גופנית, אלא גם עבירות רכוש, הסגות גבול, הפרות צווים ועוד

 בדוח(. 67-66"אלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל: בין שכיחות לדיווח" )עמודים  10

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/police_statistical_abstract_2018/he/shanton_2018.pdf
http://catrc.haifa.ac.il/images/triana/---2016.pdf
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 מה נעשה בארץ להתמודדות עם התופעה-אלימות בין בני זוג .8

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 8.1

 :11הגנה וסיוע ראשוני לנפגעי אלימות במשפחה

 תיווך והפניה לגורמי טיפול בקהילה, :  לתמיכה וסיוע ראשוני, לייעוץ ותמיכה נפשית, למידעקווי חירום ,
 שעות ביממה, בכל שפות(. 24 077-9208560)ניתן לפנות גם לטלפון קווי:  118לקו החירום ניתן לפנות 

 מן הבית. : קיימת אפשרות משפטית להרחקת בן משפחה אלים צווי הגנה והרחקה באמצעות בתי המשפט
ירות בבית משפט לענייני משפחה או בבית משפט שלום. די במעמד צד אחד וישיניתן להוציא צו הגנה מי

לאחר הוצאת הצו, צריך לגשת למשטרה, אשר באחריותה למסור את הצו לידי התוקף. צו ההגנה הראשוני 
ניתן למספר ימים בלבד. השופט יציין בהחלטתו מועד לדיון נוסף במעמד שני הצדדים, על מנת לאפשר לצד 

 השני אפשרות להגן על עצמו.

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל באמצעות 12מקלטים לנשים נפגעות אלימות :
הפניה  -מקלטים לנשים מוכות ודירות מעבר  -עמותות וארגונים מסגרות הגנה לנפגעי אלימות במשפחה 

למסגרות אלו נעשית באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, המרכזים למניעה וטיפול באלימות 
 שפחה והמשטרה.במ

מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, המהווים חלק ממערך טיפול המשרד בתופעת  14בישראל פועלים 
נשים וילדיהן בו זמנית. הנשים וילדיהן שוהים במקלט  12האלימות במשפחה. כל מקלט מיועד לשהייה של 

ייחודיים לנשים ערביות וילדיהן,  מקלטים, יש שני מקלטים 14בין שלושה לשישה חודשים בממוצע. מתוך 
מקלט אחד ייחודי לנשים דתיות וחרדיות וילדיהן ומקלט אחד המיועד לאוכלוסייה יהודית וערבית ביחד: 
ויצ"ו, נעמ"ת, ל.א. לחימה באלימות, 'אשה לאשה', 'מעון חירום לנשים', 'נשים למען נשים', 'נשים ונערות 

 פאד'.מלך', 'יחדיו', 'אר-נגד אלימות', 'בת
אוכלוסיית היעד: נשים אשר אינן יכולות להישאר בביתן מפאת סכנה פיסית ו/או נפשית לחייהן, ומגיעות 
עם ילדיהן מכל רחבי הארץ. המקלט מספק מענה מידי ומקנה הגנה פיסית ובטחון נפשי לאשה ולילדיה, 

 באמצעות ליווי, תמיכה, טיפול סוציאלי, ייעוץ וייצוג משפטי.

  דירת המעבר הינה מסגרת משקמת המאפשרת לאישה  לנשים נפגעות אלימות וילדיהן:דירות מעבר
ולילדיה תהליך של הסתגלות ויציאה מתפיסת עולם נזקקת ונתמכת, לתפיסת עולם יצרנית הלוקחת 
אחריות על חייה.  הקשר הטיפולי עם נשים וילדיהן שסיימו את שהותן במקלט הצביע, במקרים מסוימים 

צירת מסגרת טיפולית המשכית. דירות המעבר, מופעלות על ידי ארגוני נשים המפעילים את על הצורך בי
המקלטים לנשים מוכות וילדיהן, )פרט לדירת מעבר אחת המופעלת על ידי הרשות המקומית(, ונמצאות 

הות בדרך כלל בסמוך למקלט. כל דירה מיועדת לשתי נשים וילדיהן, השוהות בו זמנית. הנשים וילדיהן שו
 בדירה בין ששה חודשים לשנה בממוצע. 

  

 :13אבחון וטיפול בנפגעי אלימות במשפחה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שם לו למטרה עליונה את ערך ההגנה על קורבנות ומפעיל שירותי  
 בקהילה:בשירותי הרווחה והטיפול  אבחון, הערכת מסוכנות וטיפול לנפגעים, באמצעות עו"סים מומחים

 עו"סים עורכים הערכת מסוכנות, נותנים ייעוץ ראשוני מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות :
פרטני, קבוצתי וזוגי.  -והתערבות בשעת חירום לצורך בניית דרכי הגנה לנפגעים ולנפגעות. טיפול ישיר 

 התערבות קהילתית, מניעתית והסברתית.

 מרכזי אבחון, טיפול וסיוע לטווח קצר וארוך למשפחות במעגל במשפחה מרכזים למניעה וטיפול באלימות :
האלימות. הטיפול ניתן לנשים וגברים ובנוסף ניתן טיפול ייחודי לילדים חשופים לאלימות. במרכזים ניתן 
טיפול ושיקום פרטני ו/או קבוצתי על ידי עובדים סוציאליים מומחים שעברו הכשרה ייעודית לטיפול 

מרכזים, מרביתם באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים  100במשפחה. בארץ פועלים מעל באלימות 
 וחלקם בשיתוף עמותות וארגונים פעילים בתחום מניעת האלימות במשפחה.

                                                   
 21.5.20  כניסה תאריך החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה רדהמש אתר מתוך 11
 21.5.20תאריך כניסה   החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה מתוך אתר המשרד 12
 21.5.20תאריך כניסה   החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה מתוך אתר המשרד 13
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: האבחון כולל אבחון הדינאמיקה הזוגית והמשפחתית והערכת סיכון ומסוכנות של התוקף 14אבחון וטיפול בפוגעים
ל כולל טיפול פרטני וטיפול קבוצתי ומתבצע באמצעות עובדים סוציאליים מיומנים ומומחים כלפי הנפגע. הטיפו

 בתחום אלימות במשפחה.

 

 תכניות בין משרדיות: 8.2

: בעקבות העלייה וערעור שיווי המשקל במשפחה ובקהילה, נוצרים מתחים רבים 15תכנית "גשרים" לטיפול בעולים
בין בני הזוג ובעלייה באלימות במשפחה. לאור מציאות זו חברו יחד המשרד אשר חלקם בא לידי ביטוי בסכסוכים 

תכנית שקבלה  -לקליטת העלייה ומשרד הרווחה לפיתוח תכנית המותאמת לצורכי העולים בתחום אלימות במשפחה 
 את שמה "גשרים".

כזים למניעה וטיפול יישובים ומעסיקה עו"סים דוברי אמהרית ורוסית במסגרת המר 30-כיום התוכנית פועלת ב
באלימות במשפחה. מודל העבודה כולל פעולות קהילתיות מניעתיות וטיפוליות באמצעות טיפול פרטני ו/או קבוצתי 

 לנשים וגברים שנמצאים במעגל האלימות במשפחתם.

זוגית  מפגשים חווייתיים העוסקים במניעת אלימות בין 10: התכנית כוללת 16כנית 'חברות וזוגיות ללא אלימות'ת
יא' בבתי הספר ברחבי הארץ. התכנית מופעלת באמצעות עד  וחינוך לזוגיות וקשר בריא בקרב מתבגרים בכיתות י'

עו"סים מומחים במרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה והיועצות החינוכיות בבתי הספר. התכנית משותפת 
 למשרד הרווחה ומשרד החינוך.

מנויות להתנסות במצבים ובחוויות שיאפשרו לו לבחון דפוסים של פתרון מסגרת הכיתה מספקת לתלמיד הזד
קונפליקטים בזוגיות, לעצב ערכים ועמדות ולהעשיר את רפרטואר התגובות שלו ואת כישוריו להתמודדות. תכנית זו 

דד באה להפגיש את התלמיד עם מצבים שהוא עשוי להיתקל בהם במהלך חייו ולאפשר לו להכין את עצמו להתמו
 בצורה בונה במצבים אלה בהווה ובעתיד. 

: התכנית יצאה לפועל לאור ההבנה כי חיוני ביותר ליצור קשר הראשוני 17תכנית עובדים סוציאליים בתחנות משטרה
עם גברים ונשים המגיעים לתחנת המשטרה על רקע אלימות ביניהם, אם על רקע הגשת תלונה על ידי הנפגע/ת ואם על 

 של החשוד. רקע הגעה לחקירה

התכנית פועלת בשותפות של המדור לנפגעי עבירה במשטרת ישראל ושל משרד הרווחה, השרות לרווחת הפרט 
 והמשפחה יחד עם הרשות לביטחון קהילתי. 

הרציונל העומד בבסיס התוכנית היא ההבנה כי הגשת התלונה במשטרה, היא אירוע משברי ומתוח לשני בני הזוג, 
תלונה ראשונה. הבנה זו חייבה את המשרדים העוסקים במניעה וטיפול באלימות בין בני זוג לפתח ובוודאי אם מדובר ב

 מענים יצירתיים שבבסיסם הושטת יד לעזרה לשני בני הזוג המצויים במשבר שכזה.

: מענה מעמיק לבגירים המעורבים באלימות במשפחה, המגיעים לתחנות המשטרה. חיזוק הקשר 18מטרות התכנית
חנות המשטרה, לשירותי הטיפול והמניעה שבאחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים. העלאת היקף בין ת

 מקבלי הטיפול מקרב גברים, נשים וקטינים המעורבים באלימות במשפחה.

 תפקיד העו"ס בתחנת משטרה:

 .הנגשת השירות למעורבים באירועי אלימות במשפחה 

 נים, לשיחה ראשונית ב"זמן אמת" לרבות אפשרות לביצוע אבחון, ביצוע התערבות בשעת משבר וקבלת מתלונ
 הערכת מסוכנות או התערבות בתוך התחנה )ככל שהתבקש לכך על ידי הקצין המוסמך או הקצין הממונה(.

 .גיוס המעורבים באירועי אלימות במשפחה המגיעים לתחנת משטרה, לתהליכי טיפול בקהילה 

  עם המרכז לטיפול באלימות במשפחה ועם בעלי התפקידים על תחום להיות איש הקשר של תחנת המשטרה
 האלימות במשפחה ביישוב המוצא של המשפחה.

                                                   
 21.5.20תאריך כניסה   מתוך אתר המשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 14
 21.5.20תאריך כניסה   מתוך אתר המשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 15
 21.5.20תאריך כניסה   מתוך אתר המשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 16
 21.5.20תאריך כניסה   מתוך אתר המשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 17
 .'רשות לביטחון קהילתי'סעיף זה נכתב על ידי אגף מניעה ואגף טיפול ושיקום ב 18
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 :  19זיהוי  והפנייה –ת בין בני זוג אלימו .9

 :20סימני אזהרה מוקדמים  19.

 מספר שאלות, שאם התשובה אליהם היא "כן, כך בן הזוג פועל", יש מקום שהאישה תפנה לקבלת סיוע:

 אם הוא מבקש סליחה אחרי כל פעם שהוא פוגע 

 אם הוא מתפרץ בלי קשר לאיך שהיא מתנהגת 

 אם הוא מגלה סימני קינאה קיצוניים 

 אם הוא מגביל אותה ומונע ממנה לעשות מה שהיא רוצה 

 .אם הוא אלים כלפיה פיזית, מילולית, רגשית, מינית 

 .אם הוא מאיים להתאבד אם תעזוב אותו 

  "עליה, מאשים אותה ומתנהג אליה בחוסר כבודאם הוא "יורד 

 מספר שאלות, שאם התשובה עליהן היא "כן", יש מקום שהאישה תפנה לקבלת סיוע:

 בבית? ת/ה מרגיש/ה בסיכון או מפחד/האם יש מצבים בהם את 

 ?האם הייתה זריקת/שבירת חפצים 

 ?האם היו דחיפות, מכות, שימוש באלימות פיזית כלשהי 

 האם היו איומים? 

  ?האם קיים נשק בבית 

 ה מזהה התנהגויות מסוימות או אירוע/ים שהביאו להתפרצות אלימה?/האם את 

 ?האם שמת לב לסימנים מקדימים שאת/ה מזהה לפני ההתפרצות 

 ?האם נראה לך שתוכל להגן על עצמך על ידי זיהוי הסימנים המקדימים האלה 

 

 פרסום לדוגמא: -הרשות לביטחון קהילתי

 

                                                   
 .'רשות לביטחון קהילתי'סעיף זה נכתב על ידי אגף מניעה ואגף טיפול ושיקום ב 19
 הרווחה מתוך אתר משרד 20
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 וח והפניית נשים נפגעות אלימות, וגופי טיפול בקהילה. דיו9.2

 דיווח והפניית נשים נפגעות אלימות, וגופי טיפול בקהילה:

  לחיצה תביא לחיוג אוטומטי  - 100או באמצעות אפליקציית חרום  ,100במצבי חרום יש להתקשר למשטרה
  למשטרה ושידור בזמן אמת של מקום האירוע.

  https://login.gov.il  דרך מערכת ההזדהות הממשלתית -ה באופן מקוון להגיש תלונה במשטרניתן 

  כמו כן, הוקם מענה ייעודי אלימות במשפחהמשרד הרווחה, כולל ניתוב למענה מועדף לפניות  - 118קו .
 .לגברים

 של משרד הרווחה המופעל  1-800-22-0000ון קו החירום הארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכ
 .באמצעות ויצ"ו

 מרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה ברשויות המקומיות. 

 מחלקות ואגפי הרווחה ברשויות המקומיות. 

בכל שאלה או התלבטות, מומלץ להתייעץ עם עו"ס המשטרה או צוות טיפול באלימות במשפחה באגפי הרווחה, ולמטה 
 מניעה ואגף טיפול ושיקום. אגף - הרשות

 

 :21'הרשות לביטחון קהילתי' -תחום האלימות במשפחה  .10

: המסמך מציג ומכיל כיווני פעולה הרלוונטיים לרשות לביטחון קהילתי. חלק מכיווני הפעולה הללו מבוססים רקע
רך אל מול שותפים אחרים ומיושמים היום בשטח בהיקף נרחב, וחלקם דורשים הרחבה ופיתוח וכן בחינת היתכנות וצו

בזירה הממשלתית, הפועלים בתחום. המסמך יתאר מספר תחומים בהם הרשות לביטחון קהילתי יכולה לתרום 
 למאמץ הלאומי למניעה וטיפול באלימות במשפחה. בהתייחס לכל תחום יתוארו מספר כיווני פעולה:

האלימות במשפחה הוא היעדר תקשורת רציפה : אחד הפערים בתוך מערכות שאמורות להגיב לתופעת עו"ס משטרה
 נועד לתת מענה לתפר שעלול להיווצר. 'עו"ס משטרה'בין משטרה לשירותי טיפול. מודל 

מענה מעמיק לבגירים המעורבים באלימות במשפחה, המגיעים לתחנות המשטרה. חיזוק הקשר בין  מטרות התכנית:
משרד  תחנות המשטרה, לשירותי הטיפול והמניעה שבאחריות

הרווחה והשירותים החברתיים. העלאת היקף מקבלי הטיפול מקרב 
 קטינים המעורבים באלימות במשפחה.גברים, נשים ו

אסטרטגיה משמעותית נוספת למניעת אלימות  :מניעה בקהילה
במשפחה היא השפעה על נורמות חברתיות המאפשרות לתופעה 

, דיווח, שוויון להתרחש וקידומן של נורמות חברתיות כמו: התערבות
מגדרי, סיוע ותמיכה בקורבנות, גינוי פומבי של אלימות כלפי נשים 
ועוד. בנוסף, עבודה קהילתית המכוונת למניעת אלימות במשפחה, 
מאפשרת להרחיב ולבסס פעולות המבוססות על מתנדבים ופעילים 

 בתחום. 

 כיווני פעולה:

 "סף ישומר" של והכשרה גיוס, זיהוי המשך - "סף שומרי "
 להגיב ויכולים לתופעה חשופים להיות שעשויים תושבים -

 לפעול יש. וקוסמטיקאיות בלניות הכשרת -לדוגמא. לה
יעד נוספים כמו  קהלי וזיהוי המודל יישום הרחבת למען

 ספרים וספריות, בונות ציפורניים ועוד. 

 

 ובהנגשת בקמפיינים מעורבות המשך - ציבורית מודעות 
 החירום בצל. דיווח וערוצי שירותים לע לתושבים מידע

 והשירותים הרווחה משרד של הובלה ניכרת הייתה
, בשגרה, זאת עם. לשטח שיצאו בקמפיינים החברתיים

                                                   
 .'הרשות לביטחון קהילתי' – סעיף זה, נכתב על ידי ד"ר ימית אלפסי, ראש אגף מניעה 21
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קהילתי היא גורם מוביל ולפעמים יחיד בהובלת קמפיינים, להעלאת מודעות ציבורית.  לביטחון הרשות
עם התופעה )רווחה, משטרה( עסוקים יותר בטיפול  "השחקנים" המשמעותיים האחרים בזירת ההתמודדות

 ובתגובה לאירועים. 
 

בתוך תחום המודעות הציבורית, בולטת הפעילות המתרכזת בשבוע המאבק באלימות כלפי נשים. גם כאן, 
במרבית היישובים הרשות היא גורם מוביל בארגון הפעילות המתנקזת לשבוע זה. דוגמא נוספת היא שאלון 

 יה ומופץ לנשים על מנת לסייע להן לזהות נורות אדומות במערכות יחסים בהן מצויות.שפותח בנתנ
 

 קמפיינים ופעולות שונות להעלאת דיווח. חשיבה על ערוצים נוספים המאפשרים לתושבים  - עידוד דיווח
ה ווח לאלה שחוששים לפנות למשטר)הן למעורבים והן לחשופים( לפנות. דגש על חשיבה על פתרונות די

 רווחה.ו/או 

 קיים חשש כי משבר הקורונה יגביר את המתחים שחווים הורים, הן בשל מצוקות כלכליות והן  - הורים
בשל לחצים נוספים שהתלוו למשבר. בהתאם, נכון לכלול בסדנאות ובתכנית ההדרכה המוצעים להורים 

ים ולתקשורת בקשר זוגי. בקהילה באמצעות הרשות לביטחון קהילתי, תכנים הנוגעים לפתרון קונפליקט
הכללת תכנים הנוגעים לייעוץ והכוונה לשירותים הרלוונטיים  –בנוסף, ניתנת הדוגמא של אשדוד 

 למצוקות כלכליות.

 אחת מאסטרטגיות המניעה הקיימות בעולם הוא קידום של שוויון  - שוויון מגדרי / עיר בטוחה לנשים
צומחת אלימות מגדרית. בחלק מהרשויות המקומיות  שוויון הוא הקרקע עליה-מגדרי מתוך הנחה שאי

ישנה פעילות ענפה המובלת על ידי המשרד לשוויון אזרחי, בתיאום עם הרשות לביטחון קהילתי. בחלק 
 מהרשויות המקומיות, הפעילות מצומצמת וניתן להרחיבה.

 
ל ידי האו"ם. מודל המובל ע – 'עיר בטוחה לנשים'ון את האפשרות ליישם עקרונות של ניתן לבח

https://www.youtube.com/watch?v=rdLgb1V1o_w 

 

 הון אישי מכוון לזיהוי ולתגובה:

אנשי מקצוע יכולים להשפיע על התופעה באמצעות זיהוי מוקדם, הכוונה של המעורבים לסיוע ובעת הצורך, דיווח.  
נשי מקצוע שמקבלים או אמורים לקבל הכשרה ממשרדי הממשלה האחראים על הפעלתם )מורים, גננות, ישנם א

שוטרים(, וישנם  אנשי מקצוע שהרשות לביטחון קהילתי יכולה להוות כתובת מרכזית ליוזמה ולארגון ההכשרות. 
שות )מדריכי מוגנות, מאתרים, בתוך כך, ראוי להרחיב את ההכשרות הניתנות לעובדים הפועלים במסגרת תכניות הר

מדריכי פנאי, סיירת הורים(, כדי שיקבלו את הכלים הנדרשים לזיהוי ולתגובה נכונה בעת חשיפה למידע על אלימות 
 במשפחה.

 כיווני פעולה:

 רגישה ונכונה לפניות טלפוניות על רקע אלימות במשפחה.  לתגובה 106 של  מוקדנים הכשרת – מוקדנים הכשרת 

 של ההכשרות למערכי מתאימים הכשרה תכני הכנסת - הורים סיירות/  פנאי מדריכי/  מוגנות דריכימ הכשרת 
 .קהילתי לביטחון הרשות תכניות עובדי

 נדבי שנת שירות, מדריכי מת: בנושא להכשרה מענה מקבלים שלא, המקומית ברשות נוספים מקצוע אנשי זיהוי
 חינוך בלתי פורמאלי, עובדי מתנ"ס, פקחים.

  

 תכלול, תיאום ויצירת תמונה עירונית: 

קיים נוהל "טיוב הטיפול" המחייב רשויות מקומיות להתכנס ולייצר תמונה עדכנית של סטטוס נשים הנמצאות בסיכון 
גבוה. מפגשים אלה מתקיימים אל מול רשימה שמית מוגדרת ואין בהם מקום לנוכחות מנהל יישובי )מפאת חיסיון(. 

 ך בקיום דיון בין מקצועי על מגמות, צרכים ורצף המענים ברשות המקומית.עם זאת, קיים צור

כיווני פעולה: מנהל יישובי יוכל ליזום כינוס המכוון לראיית התמונה הכוללת של הצרכים והמענים. קיימת האפשרות 
 ם. פעמיים בשנה, בסמוך למועד שבוע המאבק באלימות כלפי נשי –שנכון לבצע התכנסות מסוג זה פעם 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdLgb1V1o_w
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 מניעה המכוונת לקבוצות סיכון / אוכלוסיות פגיעות:

פעולות ההתמודדות עם אלימות במשפחה בצל חודשי הקורונה התמקדו בשני צירים: המשך טיוב המענה למעגל 
בצל משבר הקורונה, אגף מניעה פיתח יחד עם המנהלת  סברה שכוונה לכלל הציבור בישראל.הפניות לסיוע ולצדו ה

ריית אונו, מודל המכוון לזהות מעגל נוסף של אוכלוסיות פגיעות, הנמצאות בסיכון גבוה יותר: משפחות היישובית בק
שסיימו טיפול על רקע אלימות במשפחה בשנים האחרונות, משפחות המתמודדות עם קונפליקטים זוגיים, משפחות 

מקצוע שיש להם מנדט מקצועי( יוצרים שיש בהן בעיות של התמכרויות ועוד. במסגרת המודל, אנשי מקצוע )רק אנשי 
 קשר טלפוני יזום עם אותן משפחות כדי לשאול מה שלומן והאם נדרש איזשהו סיוע לאור אתגרי משבר הקורונה.

כיווני פעולה: המנהל היישובי יכול להציע את המודל ולדחוף לגיוס הגורמים השונים להפעלתו. נדרש גיוס של ראשי 
 יפת המודל, לאור הרגישות המעורבות של אנשי טיפול ממחלקות ויחידות שונות.ערים ומקבלי החלטות לדח

 חינוך:

מניעת אלימות במשפחה יכולה להתרחש באמצעות הפעלת תכניות התערבות לקהל יעד של ילדים ובני נוער הן בבית 
ה תכנים כדוגמת שוויון מסגרות לנוער בסיכון. במרכזן של תכניות מסוג זוהן במסגרות חינוך בלתי פורמאלי הספר ו

 מגדרי, זיהוי והתמודדות עם דפוסי חיזור אלים, מיניות בריאה, חינוך לכך שמגע מותנה בהסכמה מפורשת ועוד.

זירת העבודה בבתי הספר היא של משרד החינוך. בחלק מהרשויות המקומיות ישנן תכניות מובנות ובחלק אין תכניות 
שנן רשויות בהן המרכז לשלום המשפחה של משרד הרווחה והשירותים או יש רק פעולות נקודתיות. בנוסף, י

 )"חברות בזוגיות"( בבתי הספר. 'חיזור אלים'החברתיים, מפעיל ומתקצב תכניות למניעת 

כיווני פעולה: יש לבדוק באיזו מידה הפעולות של משרד החינוך והמשרד הרווחה והשירותים החברתיים מהוות 
ו, האם מדובר בתכניות "רשות" או תכניות המתוקצבות רק ברשויות מקומיות או שמא מדיניות ממשלתית. דהיינ

במידה ויזוהה פער, יש מקום לפעילות הרשות לביטחון קהילתי. הבחינה ברמה  מדובר בתשתית לפעולה ברמה ארצית?
 הארצית תבוצע על ידי אגף מניעה.

 הרחבת היצע שירותים לנשים נפגעות אלימות בקהילה:

, המענה שמקבלת אישה בתוך הקהילה תלוי בהיקף השירותים הקיימים ברשות המקומית. ישנן רשויות בהן יש כיום
מרכז גדול וחזק הפועל בתחום ומציע מענים הן לנשים, הן לגברים והן לילדים חשופים לאלימות. ישנן רשויות בהן 

ם עם איש טיפול. ישנן רשויות הפועלות התושבים מקבלים מענה מחוץ ליישוב או מענה בסיסי, המסתכם במפגשי
בצורה מערכתית והמרכז מגדיל את היקף השירותים שהוא מציע באמצעות החיבורים שלו לשאר השירותים )מציע 
לאם לחבר את הבת למועדון בית חם לנערה, מציע מענים מיוחדים לילדים באמצעות החיבור ליועצת בבית הספר, 

 ת ספר להורים, לדוגמא(.מציע להורים להשתלב בסדנה בבי

הרשות לביטחון קהילתי יכולה להרחיב את סל המענים והשירותים המוצעים לנשים נפגעות אלימות, באמצעות 
 המרכזים לשלום המשפחה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 כיווני פעולה:

 המטופלות המשפחות של רכיםוהצ המגמות על הטיפול מאנשי מידע קבלת - רלוונטיים ושירותים צרכים מיפוי ,
קשר עם הגורמים ביישוב שיכולים לתת מענה. כך לדוגמא, בצל משבר הקורונה עלה היקף  יצירת, ובהתאם

המשפחות בהן הקונפליקטים היו על רקע התמודדות עם ילדים. בהתאם, ניתן להפנות ולהציע מענים קיימים 
 של הדרכת הורים.

 תת מענה לצורך של נשים נפגעות ל שיכולות מתנדבות גיוס - אלימות פגעותנ נשים למען מתנדבות קבוצת הקמת
אלימות במעגל תמיכה חברתי. המודל פעל בקרית מלאכי ובאילת. קיים מודל דומה של נשות הדסה המפעילות 
בית קפה לנשים נפגעות אלימות בעיר ראשון לציון. בחלק מהמקומות הנשים מלוות את הנשים נפגעות 

 עת הגשת התלונה במשטרה.האלימות ב

 נשים רבות שסובלות מאלימות מתקשות לצאת מהקשר הלא בריא והמסכן בשל חששות  - זכויות מיצוי
כלכליים והיעדר כלים להתמודד עם בירוקרטיה, דיור, ביטוח לאומי ועוד. קיימים מודלים של גיוס מתנדבים 

פרויקט התנדבותי המבוסס על התגייסות של עורך דין  המסייעים בייעוץ למיצוי זכויות. בעיר ראשון לציון ישנו
 לייעץ וללוות נשים.

 מהגורמים לאחד הכלכליות המצוקות את יהפוך הקורונה שמשבר החשש לאור - כלכליות מצוקות רקע על ייעוץ 
 המקומית הרשות שמציעה המענים מהם לבחון יש, במשפחה אלימות של תופעות והמסלימים המשפיעים
 , המענה ניתן באמצעות מגזר שלישי )"פעמונים" לדוגמא(.מהיישובים בחלק היום. לייעוץ קוקותהז למשפחות
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 סיכום ומסקנות: .11

(, הינה סוגיה משמעותית בבריאות הציבור, שלה עלויות חברתיות לא Intimate partner violence) אלימות בין בני זוג
בדות ולא אלימות, יש פוטנציאל להפחית את הסיכוי לאלימות מבוטלות. לתמיכה בפיתוח מערכות יחסים בריאות, מכ

בין בני זוג ולמנוע את השפעותיה המזיקות והארוכות הטווח על אנשים, משפחות ועל הקהילות בהן הם גרים. חבילת 
ארגז הכלים שנסקרה במסמך זה, כוללת מגוון אסטרטגיות וגישות אשר באופן אידיאלי ישמשו בשילוב רב הקשרי עם 

 מגוון מגזרים למניעת אלימות בין בני זוג.

האסטרטגיות והגישות שנסקרו במסמך זה, נועדו לעבוד בשילוב אחד עם השני ולחזק זה את זה במניעת אלימות בין 
בני הזוג. שילוב הגישות בכל אחד מההקשרים השונים המקיפים את הפרט, יוצרים גישה מקיפה וכוללת שעשויה 

לה על בריאות הציבור. בעוד שלכל אחת מהאסטרטגיות והגישות יש מיקוד מסוים, ישנם כמה להיות בעלת השפעה גדו
 נושאים חשובים שהם חוצי תחומים ומכוונות למגוון הרחב של האסטרטגיות:

  דגש על יצירת סביבה ומערכות יחסים בטוחות, יציבות ומטפחות בתקופת הילדות וההתבגרות על מנת למנוע
. גישות כמו למידה חברתית רגשית, ביקורי בית בילדות המוקדמת, העשרה ורך החייםאלימות בזוגיות לא

בגיל הרך, תכניות להקניית מיומנויות הוריות ולחיזוק מערכות יחסים משפחתיות ומאמצים ליצירת סביבה 
ר המשפיע על מניעת אלימות בין בני הזו ג לאורך כל מוגנת ופחות מזיקה, נועדו כולן לתת מענה ויצירת ֶהְקשֵׁ

 החיים.

 נורמות חברתיות התומכות באלימות, כולל נורמות שינוי נורמות חברתיות, כולל נורמות מגדריות מזיקות .
 Vagi et al., 2013;Stith et al., 2004 ;Capaldi etמגדריות מזיקות, הם גורמי סיכון לאלימות בין בני זוג )

al., 2012מות מגדריות מזיקות, נלמדות בילדות ומקבלות חיזוק (. סובלנות חברתית כלפי אלימות ונור
תרבותי. קריאת -בהקשריו השונים סביב הפרט כגון בקבוצת השווים, המשפחה, החברה וההקשר הכלכלי

תיגר על נורמות אלה, היא מרכיב מפתח בלימוד מיומנויות ליצירת מערכת יחסים בריאה ובטוחה, מעורבות 
ליצירת סביבה מוגנת ובטוחה בבתי הספר, בשכונות, במקומות עבודה מבוגרים ועמיתים בעלי השפעה ו

ובקהילה. חשוב לא פחות, היא התייחסות לגורמים החברתיים המשמרים והמחזקים את אותן נורמות 
 חברתיות מזיקות בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות.

לימות בין בני זוג, המסמך הנוכחי על מניעה ראשונית של א 22CDC המרכז למניעה ובקרת מחלות בהתאם לדגש של
כולל מספר אסטרטגיות שנועדו להפסיק את ביצוע האלימות כלפי בין הזוג עוד לפני שהיא מתחילה, בנוסף לגישות 
שנועדו לספק תמיכה לקורבנות ולצמצם את הנזק לטווח הקצר והארוך של אלימות בין בני זוג. התקווה היא כי מגזרים 

יבור, שירותי בריאות, חינוך, עסקים, משפט, שירותים חברתיים וארגונים רבים אחרים רבים, כגון בריאות הצ
 המרכיבים את מגזרי ההחברה האזרחית, ישתמשו בארגז הכלים הנסקר פה למניעת אלימות בין בני זוג והשלכותיו.

ודדות עם בעיית האסטרטגיות והגישות שפורטו במסמך זה, מייצגות את הראיות המחקריות הטובות ביותר להתמ
האלימות בין בני הזוג. הם מבוססים על מחקרים שמראים כי האסטרטגיות והגישות המתוארות הראו השפעה על 

 שיעורי האלימות בין בני הזוג או/ועל גורמי הסיכון והחוסן לאלימות בין בני הזוג. 

חה. בהתייחס לתחומים לרבות 'הרשות לביטחון קהילתי' תורמת למאמץ הלאומי למניעה וטיפול באלימות במשפ
מספר כיווני פעולה: עו"ס משטרה; מניעה בקהילה; הון אישי מכוון לזיהוי ותגובה; תכלול, תיאום ויצירת תגובה 

תים לנשים נפגעות אלימות יישובית; מניעה המכוונת לקבוצות סיכון / אוכלוסיות פגיעות; חינוך; הרחבת השירו
 בקהילה.

  

                                                   
22  Centers for Disease Control and Prevention -CDC  -  סוכנות לאומית של מחלקת הבריאות ושירותי האנוש
(Department of Health and Human Servicesשל ארצות הברית שתפקידה שמירה )  על בריאות הציבור ועל בטיחותו

 על ידי מתן מידע לשיפור יכולת קבלת ההחלטות בתחום הבריאות, וקידום בריאות הציבור.
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