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 הכרת תודה

 

תי במקצועיות יווה את עבודאלי בוכבינדר של 'למנחה המחקר פרופ עמוקה והערכה מיוחדת תודהראשית כל, 

. הייתה לשבח ראויים שלך השכלתי רבות. הצניעות, האכפתיות והסבלנות האינסופיים ךומסירות רבה ובזכות

 לי זכות גדולה להיות מוחת על ידך.

 

ולהאמין בחשיבות  להמשיך את הדרך ותיעודדתם א, המלגה הכספיתקרן ע"ש ד"ר רחל בץ ז"ל על גם לתודה 

 המחקר שלי.

 

לכל הנשים האמיצות שהסכימו להתראיין, להקדיש מזמנן ולחלוק איתי חוויות בפרט, ברצוני להודות 

 משמעותיות בחייהן. בזכותן מחקר זה יצא לפועל.

 

 מכל, לי חביבים אך ,ואחרונים

 תודה לבעלי מאהר היקר על הסבלנות, הליווי והפרגון לאורך כל הדרך, 

 י ג'ורג' ואנה על אהבתכם,יתודה לילד

 תודה להוריי פאתן ומאזן על התמיכה והסיוע שהענקתם לי כל חיי. 
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התפיסות והמשמעויות של נשים ערביות מוסלמיות נפגעות אלימות אינטימית 

 אשר הגישו תלונה במשטרה והשתלבו בטיפול של עובדות סוציאליות. 

 סכאס - לינא נסאר

 תקציר

אשר הוכרה גם כבעיה  ובישראל בעולם רווחת חברתית תופעה הינהנגד נשים אינטימית  אלימות

לאור מורכבות הבעיה יש הכרה בחשיבות המשטרה כמו גם בצורך בשיתוף פעולה בין משטרה לגורמי  .פלילית

הינה בעיה בישראל כחברה קולקטיביסטית היא שאלימות אינטימית  התפיסה הנפוצה בחברה הערבית רווחה.

פניית נשים למשטרה נתפסת כשבירת טאבו הנתקלת  מקום להתערבות חוקית. משפחתית ושאין-אישית

בהתנגדות משפחתית, חברתית ותרבותית. גוף הידע לגבי תפיסות נשים את התערבות במשטרה בחברות 

מחקרים  שונות מצביעה על מחד מחקרים אשר מראים תרומה של המשטרה בהפסקת האלימות. מאידך  

רבים מראים שביעת רצון נמוכה מהתערבות משטרתית. הידע המועט שנצבר בעולם ביחס לשיתוף הפעולה 

המחקר ביחס לפעילות המשטרה בחברה  משטרה ורווחה מצביע על תרומה חיובית בעבור נשים מוכות.

ה של המשטרה.   הערבית בישראל מועט, ובעיקרו משקף אי שביעות רצון של נשים ערביות מאופני הפעול

ביחס לשיתוף פעולה משטרה רווחה בישראל יש ידע מועט ביותר ואין ידע ביחס לשיתוף פעולה זה בחברה 

 הערבית. 

ן מסוגו ובוחן את שיתוף הפעולה בין משטרה לעובדים סוציאליים בחברה ראשוהנוכחי הוא  המחקר

ת סוציאלית הנוכחת בתחנות משטרה הערבית. המחקר נערך בתחנות משטרה בפועלות לפי מודל של עובד

לתהליך הגשת נשים ערביות מוסלמיות התפיסות והמשמעויות שנותנות את  חן ב המחקרועונה לצרכי נשים. 

 באמצעות התבצע מחקרהבטיפול עובדת סוציאלית.  תבעקבות אלימות אינטימית והשתלבו תלונה במשטרה

, ת וכפריותתושבות אזור ואדי ערה, עירוניות מוסלמיות ערביו נשים 12 רואיינו, ובו האיכותנית הפרדיגמה

, אשר הגישו בפעם הראשונה תלונה במשטרה והשתלבו אחר כך בטיפול עובדת סוציאלית. 25-42בגילאים 

 הנשים רואיינו בראיונות עומק מובנים למחצה והתבססו על מדריך ראיון אשר כלל  את התחומים הבאים:

ציפיות  בעקבותיו הוגשה תלונה; תיאור האירוע ;קריירת חיפוש העזרהנרטיב האלימות האינטימית; 

שביעת רצון כללית , השפעת התערבות המשטרה על הבעל; התנהגות בפועל של המשטרה; מהמשטרה

הרווחה; השפעת טיפול  הפניה לטיפול כולל משולב בין משטרה ורווחההטיפול תפיסת ה ;מפעילות המשטרה

 אישיים, משפחתיים וחברתיים. -י הנשים האישיים, הביןעובודת סוציאליות על חי
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תימה ראשונה: פניה יות להבנת חווייתן של המרואיינות. ארבע תימות מרכזבניתוח הראיונות נבנו 

 נובע מאילוץ לאחר  ברירת מחדלהיא נשים ערביות מוכות למשטרה ברירת מחדל: חוויית פניית  –למשטרה 

מפגש עם : התימה שניהתרבותיות. הבהתאם לנורמות עזרה ממקורות עזרה לא פורמליות כישלונות בגיוס 

עם חוקרי המשטרה  ת הנשים את המפגש שלהןותפיסמקדת בהתימה מת. המשטרה כשבר אישי וחברתי

שבירת ערכים ביחס לשבר אישי וחברתי הנובע מקונפליקט של חוויה כ ועובדת סוציאלית משטרה בזמן אמת

מתארות את ההשפעות הרחבות של הגשת המרואיינות : תימה שלישית: מחירים והעצמה. תרבותיים

משבר וההתמודדות עם  החווחלק מהנשים  בחייהןשל העצמה מהפך התלונה. חלקן הדגישו את השינוי כ

שבר והשלכות שליליות ביחסים נשים אחרות חוו לעומתן  .צמיחה אישיתמעצב אך חוו גם תהליך ההמחירים 

ות סוציאליות לאחר הפניה תערבות עובדהתימה רביעית:  .והחברה ןהותימשפחן לבין בני זוגן, עם בינ

מפגש המרואיינות את השקפת את המשמעות של התימה מ .צמיחה והעצמה בהקשר תרבותי –למשטרה 

כמקובל חברתית בהשוואה להתערבות המשטרתית. המרחב המקצועי נחווה  ת סוציאלית ועובדהעם המקצועי 

 . כמקור להעצמה

הדיון בממצאי המחקר התבסס על תרבות כמושג תיאורטי מאחד להבנת חוויות הנשים בהקשר 

מושפעים מרגישות מול אי רגישות  הפניה למשטרההערכת היחס והשלכות  הייחודי של החברה הערבית.

 מרחבהעצמי בתוך התרבות ממשיג גם את  .לחצים תרבותיים וחברתיים של הנשים  המשטרה את מצבן

 . כמעציםאשר נמצא   הקשר עם העובדת הסוציאלית

. כתוצאה מהפניה למשטרה ומטיפול הרווחהתרומות חיוביות ומשמעותיות  נשים מצביעות עלה

בין תלונה . השילוב אסרטיביותהעצמה, ביטחון והערכה עצמית מכוונת  תחושתהתרומה המרכזית הינה 

, משפר את חווית הנשים המשברית וגורם כמקדם את הפסקת האלימותנמצא במשטרה ופניה לטיפול 

 לתוצאות אפקטיביות.

מצביעים  שלמפגש עם העובדת סוציאלית במשטרה תרומה חיובית. הנשים ממצאי המחקר הנוכחי 

עיקר תרומתו התבטאו בגישור בין הנשים למשטרה,  תפסו אותה כחיונית בזמן אמת (זמן הגשת התלונה).

ממצאי המחקר תורמים לעיצוב מודל לשיתוף פעולה בין משטרה לרווחה במתן סיוע לנשים ליווי ותמיכה. 

 מוכות ערביות, הכולל את קולן של נשים אלו, ביחס לאופני פעולה מעצימות לעומת אופני פעולה פוגעות. 
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 מבוא

-בעשורים האחרונים חל בעולם המערבי שינוי ביחס לאלימות כלפי נשים: מתפיסתה כתופעה פרטית

זאת, נדרשת החברה להציע דרכים שונות להתמודד . לאור וכפלילית משפחתית לתפיסתה כבעיה חברתית

שיתוף מורכבות התופעה בהיבטים האישיים, המשפחתיים, החברתיים והפליליים מחייבים ברמה החברתית. 

ל חברתית ש חשיבותבמתן נראות ל מהותי. שיתוף פעולה זה נתפס כשירותי הרווחהפעולה בין המשטרה ו

בראיונות  .Ward-Lasher, Messing & Hart, 2017)( ויעילות ההתערבות מאפייני אלימות נגד נשים, 

ביחס   קונצנזוס אנשי משטרה בכירים ואנשי רווחה בישראל משירותי טיפול באלימות במשפחה, יש  עם 

לאור ). 1998, איזיקוביץ וגריפל, Buchbinder & Eisikovits 2008( רווחה - הכרחיות שיתוף הפעולה  משטרהל

אכיפה וטיפול במסגרת  :הטיפול האינטגרטיבי המשולבתפיסת האמור לעיל, מטרת המחקר היא לנתח את 

אשר  מנקודת מבטן של נשים ערביות, פרויקט בו עובדים סוציאליים מעניקים שירות בתחנות המשטרה

חוקיים ורווחה  נתח כיצד נתפסת התערבות גופיםמתאר ומהמחקר אינטימית כלפיהן.  התלוננו על אלימות

 ערביות דרך בחינת תפקיד עובדת סוציאלית משטרה.נשים העצמתן של בקידום הפסקת האלימות ו

הבנת תרומת שיתוף פעולה בין משטרה לרווחה במיוחד בחברה הערבית בה ב ותבימחקר חשל

ופי המשפחה היא מסורתית וככך מייחסת חשיבות רבה להיררכיה הסמכותית בחברה ובמשפחה וכבעלת א

ציה לאלימות גברים פטריארכלית, עם מערכת חוקים ומנהגים המקנה כוח לגבר המסורתי ואף מקנה לגיטימ

חאג' יחיא,  Safadi, Swigart, Hamdan-Mansour, Banimustafa & Constantino, 2013;נגד נשים בחברה (

2005 ;Hasan, 1999 .( והמורחבת תוך איסור על שימוש לשמר בעיות בתוך המשפחה הגרעינית נוסף מכוון לחץ

ן במקורות פורמליים ובמיוחד פניה למשטרה. נשים אינן מדווחות על הבעיה לגורמי הטיפול והאכיפה, מכיוו

שהן חשות אחת או יותר מהתחושות האלה: הן אינן תופסות עצמם כקורבן, הן חשות אשמה, בושה, חשש 

וגעים אינם נוטים לדווח מכיוון שהם תולים את האשם מהתוקף וחוסר אמון ביכולת הסביבה לסייע להם, הפ

טיפול בתופעת האלימות במשפחה, לרבן עצמו או מתכחשים לקיומה של בעיית האלימות. (דו"ח הוועדה ובק

2016.(  

נשים ערביות רבות מעדיפות להישאר בתוך מערכת זוגית מתעללת מאשר להיאלץ לאור האמרו לעיל, 

החברה או משפחתן. על כן, נשים רבות בחברה הערבית בוחרות שלא לפנות  להתמודד עם דחייתן על ידי

אלא אף עלול להסלים את האלימות  ,למשטרה או להיעזר במקלט. אקט שכזה, לא בלבד שיחשב כבגידה

תמקד בחווייתן של מהמחקר  ).Haj-Yahia, 2002הקיימת, ולהגביר את הסכנה לשלומה הפיזי של האישה. (

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1557085116678924
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. המחקר מתאר ומנתח את  לדווח על האלימות למשטרהיות ובחרו תרבותהפרו התוויות ר נשים ערביות אש

 . עובדות סוציאליותטיפול כה בהמשתהליך רצף ההתערבות של המשטרה ו

נגד נשים אלימות תופעת הציאליים ולאנשי משטרה המתמודדים עם לעובדים סו מהמחקר תרול

למחקר   התערבות וטיפול, כולל שיתוף פעולה בין המערכות.  תפיסות דרכיהבנת ב , במשפחה בחברה הערבית

שיתוף פעולה בין בקביעת נוהלי גם על מדיניות חברתית כמו  משולבת עזרהעל בניית מודל להגשת השפעה 

 משטרה לשירותי הרווחה. 
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 : סקירת ספרות1פרק 

 אלימות במשפחה כבעיה חברתית - 1.1

חוצה  עולמית הינה בעיה חברתית נצבר מצביע על כך שאלימות אינטימית נגד נשיםהידע האמפירי אשר 

אלימות  האם כי מידת השכיחות והתדירות של  כלכליות-שכבות חברתיותגבולות של תרבות ומדינות, ו

האלימות אינה אקראית הסיכון להיפגע מאלימות במשפחה,  ).2007משתנה מהקשר להקשר (חאג' יחיא וסדן, 

לפי ). (Campbell, Hicks, Thompson & Wiehe, 2017; Heise, 1989מופנית בעיקר כלפי נשים וילדים. אלא 

אחת מכל שלוש נשים ברחבי העולם תיפגע מסוג כלשהו של אלימות לפחות פעם אחת  ארגון הבריאות העולמי

מהנשים בעולם נפגעות  69% -ל 10%בין  בחייה, אלימות אינטימית היא הצורה הנפוצה ביותר בעולם.

 World Healthמהנשים נפגעו על ידי בני זוגן בשלב כלשהו בחייהן. ( 30%מאלימות פיזית במהלך חייהן. 

Organization , 2019,World Health Organization 2011.(  ,מכלל  37%לפי מחקרים שנערכו בארצות הברית

. מסקירה של ניתונים (Fleming & Franklin, 2020)טימית בחייהן.הנשים בארצות הברית חוו אלימות אינ

 Nesset, Bjørngaard, (מהנשים הנרצחות נרצחו על ידי בן זוגן. 39% -ברחבי העולם, התוצאות מראות ש

Nøttestad, Whittington, Lynum & Palmstierna, 2017.( 

בישראל, אלימות כלפי נשים שכיחה בכל המגזרים, הערבי והיהודי כאחד, וכן בקרב עולים חדשים 

עם זאת, ). 2009מגור, -אקונומיים של החברה (לוטן אל-וותיקים, והיא מתרחשת בכל המעמדות הסוציו

זית מקרב הנשים בחברה הערבית בישראל סבלו מאלימות פי 32%האו"ם עולה כי  ל ידימסקר שנערך ע

)United Nations Statistical Office, 2006מכלל הנשים בישראל שהיו במהלך חייהן   11.2% -) בהשוואה ל

Winstok ,Eisikovitz  & ;2001 גוסינסקיו איזיקוביץ, פישמןקורבנות של תקיפה פיזית מצד בן זוגן. (

Fishman, 2004 60נשים, ובהן  113על רקע פלילי נרצחו בישראל  2016-2013). על פי נתוני המשטרה, בשנים 

) נרצחו בידי בני זוגן או על ידי קרוב משפחה אחר, אשר מתוכם %51-(כ נשים  58לא יהודיות.  )50% -נשים (כ

בעוד בקרב נשים לא יהודיות  ,%57-שיעור הנשים היהודיות שנרצחו בידי בן זוגן או בידי קרוב משפחה הוא כ

. לפי נתונים שפורסמו במחקר של האו"ם על רצח בעולם, %47-זה הוא כששייכות לקבוצת המיעוט, שיעור 

בוצעו בידי בן הזוג או בידי בני משפחה אחרים, בדומה למצב  2012מכלל מקרי הרצח של נשים בשנת  %47

תיקי  17,587נפתחו  2017על פי נתוני המשטרה, בשנת  ).United Nations publication, 2013בישראל ( 

), 45%) ואיומים (53%פחה. שתי העבירות הנפוצות ביותר שבגינן התקבלו תלונות היו תקיפה (אלימות במש

תלונות על עבירות מין  400 -תיקים שבהם נרשמו עבירות רצח, ניסיון לרצח והריגה ו 35לצד אלו נפתחו גם 

סוגי העבירות הייתה תיקי אלימות במשפחה, והתפלגות  17,505נפתחו  2016(כאמור, רק בין בני זוג). בשנת 
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 בישראל נשים בקרב האינטימיתאת שכיחות האלימות  בדק אשר נוסף   מחקר ).2018כהן, -דומה (יכימוביץ

 ויהיודיותמצא שנשים ערביות דיווחו על אלימות אינטימית בתדירות גבוהה יותר בהשוואה לנשים עולות 

  ).Daoud, Sergienko & Shoham-Vardi, 2017( ., בהתאמה)27%, 30%, 67%(

תרבותית ואף דתית ביחס להבדלים בין המינים -מקור מרכזי לאלימות נובע מאידאולוגיה חברתית

בהצדקת אלימות בעל  פטריארכלית השלכות תפיסה חברתית . לביניהםולחלוקת התפקידים הבלתי שוויונית 

בסוד את האלימות, ובכך לשמר את שאת ולשמור מהאישה היא להתרבותית כלפי בת זוגו, כאשר הציפייה 

האחריות והאשמה על כתפיה. הסדר החברתי הפטריארכלי של יחסי  במקרים רבים אף תושלך המשפחה.

 .המגדר מעניק לגברים עמדת כוח על הנשים ושליטה בהן, ואלימות היא הכלי הגלוי של שימור שליטה זו

)Haj-Yahia, 2000.( נטימית משקף דואליות, מחד, האלימות נתפסת יחס החברה הערבית כלפי אלימות אי

מאידך,  .כפעולה לא לגיטימית וסטייה מהנורמה הנסבלת על ידי החברה ,חוקית ואף ציבורית ברובד הגלוי

לקבל אישור חברתי במצבים שונים בזוגיות. עלול ברובד החברתי הסמוי לרוב, אלימות אינטימית היחס ל

מתח וקונפליקט, ריחוק מחד,   םגם מהמורכבות והסתירות שביחסילקושי בקביעת יחס ברור נובע נוסף מקור 

 ). 2003הכחשה (גל, ו חיבה, משיכה, אהבהאידך, ועוינות, ומ

 מוכות נשים של עזרה חיפוש - 1.1.1

 למרות השכיחות הגבוהה של האלימות האינטימית וההשלכות השליליות שלה שיעורי החשיפה והפניה

 ).Lelaurain, Graziani & Lo Monaco,  2017לעזרה עדיין נמוכים (

הספרות מצביעה על מורכבות תהליך חיפוש העזרה של נשים מוכות. חלק מהנשים מחליטות לחפש עזרה        

ופונות למוסדות פורמליים המעניקים טיפול מקצועי, נשים  אחרות מחפשות עזרה לא פורמלית בגלל אילוצים 

ם, תרבותיים ומשפחתיים. מחקר שנערך בדרום אפריקה של  נשים מרחבי המדינה ששהו במקלט לנשים אישיי

מחקר מצא שנשים מתרבות מוכות, בדק את השפעת הנורמות החברתיים על החלטת הנשים לחפש עזרה. ה

ם. בנוסף  סולידריות משפחתית על פני זכויות הנשים, מעדיפות שלא לבקש עזרה ממקורות פורמלייהמדגישה 

 ,Rasoolנמצא שהנורמליזציה של האלימות נגד נשים תורמת באי יציאת הנשים ממערכת זוגית אלימה (

ו בהתחלה נעם נשים מוסלמיות, דיווחו שהן פנות ראיו 14שכלל  Ghafournia & Eastealבמחקרם של  ).2015

קבלת תמיכה מהם, במיוחד הנשים לעזרה לא פורמלית בתחום המשפחה והקהילה. רוב הנשים דיווחו על אי 

את אכזבתן מאנשי הדת (אימאמים) שעודדו אותן להיות סבלניות ולהישאר עם בן זוגן האלים  הביעו

)2017Ghafournia & Easteal. .( 
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הספרות מדגישות שההתנהגות משתנה מאישה לאישה ולכן יש צורך לקחת בחשבון את השפעת הרקע 

 ,Satayen). מחקרם של  (Bridges, Karlsson, Jackson, Andrews & Villalobos,  2018האתני של בני הזוג 

Rogic & Supol (2018) מקורבנות האלימות  35.3% -שבדק השפעת הרקע האתני על חיפוש עזרה מצא ש

ממוצא קווקזי. מחקר ביחס לקבוצה  51.4%האינטימית ממוצא לא קווקזי חיפשו עזרה לא פורמלית לעומת 

 ,Cho, Kwon(. שנפגעי אלימות אינטימית שחורים חיפשו עזרה פורמלית יותר מלבנים נוספת נמצא

Shamrova & Seon, 2019 .( 

בנוסף להשפעת הרקע האתני והתרבותי, מחקרים רבים שחקרו את תהליך חיפוש העזרה אצל נשים 

דמוגרפיים, -מים סוציומוכות מצאו גורמים המשפיעים על החלטתן לחפש עזרה, כגון: מאפייני האלימות, גור

נורמות וערכים פטריארכליים, ולמחסומים שמתמודדים איתם הנשים בזמן חיפוש העזרה. כגון: פחד 

מאלימות חוזרת של בן הזוג, פחד מפגיעה בילדים, פחד מגירושין, מחוסר מודעות, מאי נגישות שירותי 

 Satyen, etהטיפול המשטרתי הכושל.(תמיכה, בושה, סטיגמות, תפיסות קודמות שליליות אודות המשטרה ו

al, 2018; Rizo & mecy, 2011; Liang, Goodman, Tummala-Narra & Weintraub, 2005 .( 

באופן כללי, המחקר מצביע על כך שנשים מוכות נרתעות מפניה לעזרה פורמלית, למרות זאת, 

והסיכון. מחקרים שבחנו את תהליך מחקרים מראים ששימוש בעזרה פורמלית מפחיתה את רמת האלימות 

פניית נשים מוכות לעזרה פורמלית מצאו כי הפנייה התרחשה רק לאחר "נקודת משבר" כגון: החמרת 

 Peterson et al, 2018 ; Lee, Park & Lightfoot, 2010, Cheng & Lo, 2019;האלימות וסכנת חיים. (

Augustyn & Willyard, 2020דיוויס, בלוק וקאמפבל .( )(Davies, Block, & Campbell, 2007  מצאו בדיווחי

מנשים  54%מנשים שסבלו מאלימות לא מסכנת חיים היה להן קשר עם המשטרה לעומת  24%נשים, כי  500

 שחוו אלימות חמורה שמסכנת את חייהן.

פנייה למשטרה ופנייה לשירותי הרווחה הן שתי צורות אפקטיביות לעזרה פורמלית שנשים מוכות 

משתמשות בהן, ואשר מספקים תמיכה חיונית לנשים בגלל יכולתם להתערב באופן מיידי ולספק הגנה לטווח 

). עם זאת נשים פונות תחילה למקורות עזרה לא פורמליים כגון משפחה Augustyn & Willyard, 2020ארוך (

 ר יותר. ורק אחרי המשך האלימות והחמרתה פונות למקורות עזרה לא פורמליים בשלב מאוח

בחברה הערבית המסורתית, תהליך חיפוש העזרה מוגבל על ידי הנורמות החברתיות הקיימות, 

המשפחה היא המקור העיקרי לתמיכה ועזרה לנשים מוכות ולעומתן מקורות עזרה פורמליים נתפסים כטאבו 

פורמליים ובמיוחד למשטרה, עלולות לשלם קורות עזרה וכמאיימים על מבנה המשפחה. נשים הפונות למ

מחיר יקר בעקבות גילוי סודות משפחתיות. מחקר ירדני שבדק את תהליך חיפוש העזרה אצל נשים ירדניות 
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הסובלות מאלימות אינטימית מצא שנשים ירדניות פונות למקורות עזרה לא פורמליות רק כאופציה אחרונה 

 ).Spencer, Shahrouri, Halasa, Khalaf & Clarck, 2014וכברירת מחדל. (

 מחקרים מראים שלשייכותלסיכום, בעוד שאלימות אינטימית מתרחשת בכל התרבויות בעולם, 

   .(Satyen, et al, 2018) של נשים מוכות השפעה על אופי חיפוש העזרה הגזעיתלזהות והאתנית 

 מחסומים בטיפול בנשים נפגעות אלימות אינטימית - 1.2

העזרה של נשים נפגעות אלימות אינטימית מחייב הבנת המחסומים האובייקטיביים הבנת חיפוש 

והסובייקטיביים בממדים שונים המעכבים או מונעים מהן לפנות לגורמים בקהילה, לבקש סיוע טיפולי, 

משטרתי או משפטי. מחסומים אלה רלוונטיים לכלל האוכלוסיות, אך עוצמתו של כל מחסום משתנה מפרט 

גונן, -מקבוצה חברתית אחת לשנייה, זאת על פי החוסן הכלכלי, החברתי והאישיותי (פירסט ואגמוןלפרט ו

 ), סיווגו את המחסומים:2012). בושרי ובן ארי (2007

כולל בתוכו מגוון קשיים וחששות הקשורים לנושא הכלכלי שאישה מוכה מתמודדות איתה,  מחסום כלכלי:

ותלויה כלכלית בפוגע. תלות כלכלית בבן הזוג האלים מהווה ליים במיוחד כשהאישה חסרת משאבים כלכ

 ;1986אפשטין ומרדר, ( .גורם משמעותי להישארותן של נשים במערכת היחסים אלימה או לחזרתן אליה

2005; Gondolf, 1988; Gordon, Jarvis & NovacoRowbottom, -Hamעצמאות כלכלית או מצב  ) ואילו

. יתרה מכך, אבטלה Fanslow & Robinson, 2009)( שמונעים חזרה לבן הזוג האלים כלכלי טוב הינם גורמים

 ).Silverman & Rag, 2009 . (ומצוקה כלכלית מהווים גורמי סיכון להגברת האלימות כלפי בת הזוג

פיזית, רגשית, כלכלית, רוחנית, חברתית בילדים ואף נקמה בעקבות  חששות מהמשך פגיעה  מחסום הילדים:

יה לרשויות חברתיות ופליליות חשש האם שחשיפת האלימות ברווחה, במשטרה ובבית המשפט, תפגע פנ

  ).(Saunders, 1994 ;Ibrahim, 2020 רגשי של הילדים-במעמד ובתפקוד החברתי/הלימודי/התעסוקתי והנפשי

 ).Nesset et al., 2017( ה מחקרים מצביעים שנוכחות ילדים הינה גורם משפיע על החלטת הפניה למשטר

אישה מוכה חוששת ביחס למקום העבודה ולפרנסה, כמו חשש שחשיפת נושא האלימות של  מחסום העבודה:

בן זוגה, ברווחה/משטרה/בית המשפט, תביא לפיטוריה. בנוסף היא חוששת להיעדר מהעבודה עקב הצורך 

לפעול בסוגיית האלימות במשפחה. חששות אלו בולטים במיוחד במצבים בהם האישה נפגעת האלימות חסרת 

הספרות מדווחות על קשיים רבים במישור התעסוקתיים כלה או מתגוררת ביישוב עם קשיי תעסוקה. הש

וחסמים העומדים בדרכן של נשים אלה. נשים נפגעות אלימות רבות מתקשות להחזיק מקומות עבודה בשל 

העובדה שרבות מהן חסרות הכשרה תעסוקתית, או בשל העדר מערכת תמיכה או מעטפת פורמאלית 

כמו כן, עולה כי רבות מהן מועסקות בשכר נמוך,  .מסייעת להן בטיפול בילדים כחלק מהיותן נשים עובדותה
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בעבודות זמניות ובתנאים סוציאליים ירודים. במידה והאישה חיה בזוגיות אלימה בן זוגה של האישה עלול 

 .)& Tolman, 2005 Wangאף הוא להוות מכשול ע"י מניעת יציאתה לעבודה או הערמת קשיים במתכוון (

האפשרות שאישה מוכה עלולה לחשוש לאבד מקום מגורים כשהפוגע ינקום על עירוב  מחסום המגורים:

הרשויות, יסלק אותה ואת ילדיה מדירת המגורים, למשל, כשהדירה היא רכושו הבלבדי, או במידה והדירה 

גורים בשכירות תחשוש האישה שחשיפת משותפת, שיפרק את השיתוף בדירה ויבצע חלוקת רכוש. במצב של מ

 (. (Saunders, 1994האלימות תגרום לבעל הבית לבטל את חוזה השכירות

מחסום זה נוגע לקשיים המלווים את האישה המוכה בעניין הזוגיות, החל מההיבטים  מחסום הזוגיות:

גיעה אנושה ברקמת הקשורים בנישואין הדתיים ועד לחששות מפירוק התא המשפחתי שבעיני רוב הנשים פ

חייה. לעיתים, אישה מוכה חוששת, כי מאבקה באלימות אינה כדאית לה, חששה הוא שבסוף ההתערבות של 

 ).Ibrahim, 2020הרשויות יגרום לה להפסיד את הקשר הזוגי החשוב לה. (

מוכה לחשוף אלימות בעיתוי מסוים, החשש נובע גורם הזמן כמחסום בולט בחשש האישה ה מחסום הזמן:

מגורמים אישיים ומצביים שמביאים את האישה לשקילת היתרונות והחסרונות של ההישארות בקשר האלים 

החשש מההליך המשפטי הארוך שעלול להימשך שנים רבות. (בושרי ובן ארי, היבט שני הינו  בזמן מסויים.

2012.( 

נפגעת האלימות חסרת אמון בגורמי הרווחה והאכיפה, בין שהיא סבורה שהם לא יצליחו  מחסום האמון:

לפתור את הסוגיה ובין שהיא סבורה שלחוסר התועלת בפניה לרשויות תתווסף גם הסלמה של האלימות מצד 

 התוקף. בנוסף, האישה מאמינה בתום לב להבטחות התוקף ולחרטה שלו שמדובר באירוע חריג, שהמצב בר

 ,Guterman, Haj-Yahia, Vorhies, Ismayilova(שינוי ושניתן להתגבר על הקשיים ולשקם את הקשר הזוגי.

& Leshem, 2010 .(האם תפיסת האימון במשטרה של קורבנות האלימות האינטימית נבדלו  חןב קנדי מחקר

משפיעים על מקורבנות אחרים, לא מצא תשובה חד משמעית, אך מצא שאחד הגורמים המשמעותיים ה

 ).& Cheung , Barrettet, Peirone 2017(  משטרהבהצלחת עבודתם של המשטרה הינו האמון של הקורבנות 

המחסום משקף חוסר אמון של נפגעת האלימות במדינה ובמוסדותיה הנובעים  תרבותי:-מחסום ערכי

מהשתייכות לתרבות מסוימת, דת, או אידיאולוגיה, הדוחה כל קשר עם גורם מחוץ לקבוצה שלו. קורבן 

אלימות עלולה לחשוש להגיש תלונה או לפנות לסיוע, נובעים מתפיסה שפעולותיה יתפסו כבגידה באמון 

 ).2014וצה עלול לגרור חרם עליה ועל כל משפחתה (דקל , יצחקי ובן פורת, ובסמכות הקב

פן נוסף קשור לתפיסת עולם של חלק מהתרבויות המשקפת לגיטימציה לכוחנות ביחסי המגדרים ולאלימות 

 ).2000בוכבינדר ואסעד, ;  Castro   &Casiue ,Brindis, 2008גברים נגד נשים (
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האישה המוכה מול מחסום הידע להתמודדות במצבי אלימות במשפחה, אשר  לעיתים, ניצבת מחסום הידע:

עלול להיווצר עקב גיל צעיר, חוסר בהשכלה, חוסר התנסות בנושא אלימות במשפחה, נגישות ומגבלות השפה 

היבט נוסף הקשור למחוסם הידע הוא מידע שגוי המועבר לאישה, ואשר ). Guterman et al, 2010(העברית. 

 ).2012מונע מקורבן האלימות לפנות לגורמי הקהילה, הרווחה והאכיפה. (בושרי ובן ארי, לפעמים 

היחסים במשפחה בה יש אלימות אינטימית מאופיינים ביחסים אינטימיים מחד וקונפליקטים  מחסום רגשי:

 מצד שני, אהבה ואלימות מתקיימות זו לצד זו. מצב זה יוצר מורכבות רבה וסתירות המהוות בסיס

 ).Archer and Browne, 1989, 2009רוזנברג ופוגץ',  -להתפתחות תירוצים וצידוקים (דנציג

המחסום כולל קושי סובייקטיבי להבין את שלבי ההליך המשפטי החל מהגשת  מחסום ההליך המשפטי:

התלונה, החקירה וההליך השיפוטי ותוצאותיו, המשך לקושי הסובייקטיבי לשתף פעולה עם המוסדות 

 ).2012שמיים בשל מאפיינים תרבותיים, דתיים או פוליטיים. (בושרי ובן ארי, הר

מצב בריאותי של האישה עלול להוות מחסום בכניסה לתהליך השיפוטי, אם זה בשל בעיה  מחסום הבריאות:

 ).2012(בושרי ובן ארי,  בריאותית כרונית או בשל אשפוז עקב האלימות.

ות לעזרה משירותים פורמאליים, עלולות להיתקל בחוסר הבנה וחוסר נשים מוכות הפונ מחסום המשפחה:

תמיכה בצעדן זה מצד משפחתן וקהילתן. כך בחברה הערבית הן עלולות להיות מואשמות בסיכון ההרמוניה 

 ).2007המשפחתית והחברתית (חאג' יחיא וסדן, 

במשפחה נתפסת לעיתים על יד  מעורבות של קבוצות חיצוניות במקרי אלימות כלפי נשים מחסום הקהילה:

בני קוליקטיב של האישה השייכת לתרבות קוליקטיביסטית כחדירה לתחום הפרטי של המשפחה, כחתירה 

תחת ההרמוניה המשפחתית וכהתערבות שתפגע בשמה הטוב של האישה ובמוניטין של משפחתה והקוליקטיב 

 ).2007שלה. (חאג' יחיא וסדן, 

בפנייתה האישה עלולה לגלות שהשירות  טיפול, אכיפה ומשפט: –השונות מחסום הפועלים על הרשויות 

העצמת קורבנות  אליו פנתה אינו מכוון ורגיש למצבה, לא יעיל ולא מקצועי במתן מענה הולם ומלא לבעייתה.

כך  (Birdsall, Kirby & McManus  2017). .עת רצונםעל ידי המשטרה הינה קריטית לתוצאות חיוביות ולשבי

לעתים נשים מוכות הפונות למערכות חוק ומשפט מגלות שתגובות המערכות אינה מהירה והחלטית ואינה 

הכשל המערכתי המתבטא ניתן להוסיף הצעת פתרונות לא . )Eisikovits  &Buchbinder, 2000לצרכיהן (

רות את תואמים את הקוד התרבותי כמו גם עמדות של חלק מהשוטרים הפטריארכלית והשמרנית הממזע

  ).2002, יסעור בורוכוביץ ולביא אפרת, Lee, 2009  &Hadeed, 2010; Kim  &Leeחומרת האלימות (
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אישה מוכה, בדרך כלל, אינה נוטה לפנות מיד לגורמי טיפול פורמאליים בקהילה,  מחסום גורמי הטיפול:

אלא שהיא מנסה להתמודד עם הבעיה של האלימות במשפחה באופן עצמאי, בהמשך היא מנסה לגייס עזרה 

ממשפחתה, משפחת בן זוגה או מחברים, ורק כשהאלימות נמשכת ומחמירה האישה מגלה נכונות לפנות 

 ).2000פול ואכיפה רשמיים בקהילה (שהם, לגורמי טי

גורמים המטפלים בקהילה הבנת המחסומים בעבודה עם תופעת האלימות ביחסים אינטימיים מסייע ל

להתייחס למאפיינים שונים, לצרכים שונים, לאינטרסים שונים, לקשיים שונים ולמוטיבציות שונות לטיפול, 

ולה בין אנשי המקצוע השונים להשגת טיפול נכון וטוב יותר. שיתוף פעשל נשים מוכות. הבנה זו הכרחית ב

נכונות אנשי המקצוע השונים לשתף פעולה זה עם זה, תלויה רבות בתחושת האמון והביטחון אצל כל אחד 

. במיוחד בולטת חשיבות הבנת  )2004מאנשי המקצוע באשר לשימוש בכלים שאינם מתחום התמחותו (שהם, 

  .וף פעולה בהגעת אישה מוכה למשטרההמחסומים והצורך בשית

הטיפול המשטרתי בנשים נפגעות אלימות אינטימית הינו מורכב, מחקרים מצביעים על מגוון לסיכום, 

מחסומים לאי דיווח הנשים למשטרה, כולל חשש מאלימות נוספת, בושה ומבוכה, תחושה שהאירוע אינו 

 .).Barrett,et al, 2017. (.המשטרהמספיק חשוב והרגשה שהם יתמודדו עם אפליה מצד 

 המחסומים בטיפול באלימות ביחסים אינטימיים בחברה הערבית  - 1.3

 ,Haj-Yahya & Zaatut) מקובלת וחוקיתברוב החברות הערביות הזכות של הגברים לשלוט בנשים 

מחקר שהתבסס על ניתוח תוצאות של סקרים שבדקו את תופעת האלימות במשפחה במדינות ערביות  2018).

   נפגעהמוסלמיות כמו מצריים, הרשות הפלסטינאית ותוניסיה נמצא שלפחות אישה אחת מתוך שלוש נשים 

ניין פרטי ה כעפגיעמתייחסת להבעלה, ושהתופעה של האלימות נתקלת באדישות של החברה,  ידי על מאלימות

כדי לתת לגיטימציה ב ,כו את נשותיהם הסתמכו על פרשנות של פסוקים מהקוראןיואישי. חלק מהגברים שה

מצווה. החוקרים ציינו שבחברות האלה קיימת ציפייה לשמור על כבוד כף אוהצגתה והצדקה לאלימותם 

ושלמות המשפחה, ולא לפנות לבקשת עזרה מהמשטרה או מגורמים מקצועיים אחרים, בנוסף לציפייה שנשים 

 ).Douki, Nacef, Belhadj, Bouasker & Ghachem, 2002(מוכות ישמרו על האלימות בסוד ולא יחשפו אותה 

י בהבנת המשפחה הערבית הוא ערך "כבוד המשפחה". ערך זה משמש ככלי לפיקוח מרכיב מהות

חברתי להצדקת המבנה של המשפחה הערבית הפטריארכלית. כבוד המשפחה מהווה הצדקה להענשת נשים 

 ).2009 ,גאנםו לזרוביץ-הרץ ,בקר-אבו, על מה שהחברה קבעה כסטייה מההתנהגות הנורמטיבית (עזאיזה

השולט בחברות הערביות בעולם ובישראל עודנו מבנה פטריארכלי וקולקטיבי, המעניק  המבנה החברתי

הצדקה לדומיננטיות הגבר על בת זוגו ותובע שמירה על שלמות המשפחה כמעט בכל מחיר, תפיסה חברתית זו 
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משתקפת בהצדקת האלימות של הבעל כלפי בת זוגו, כאשר הציפייה מהאישה היא להכיל את האלימות 

  ).Haj-Yahia, 2000, 2007יחיא וסדן, -ג'(חא

על אי שוויון בין נשים לגבים ואלימות נגד נשים במשפחה, טוען  פיםו המקיייחיא במחקר-חאג'

 קיימים הבעיה, אך בשורש אכן ובעולם כולו, הוא בישראל הערבית המסורתי בחברה הפטריארכלי שהמבנה  

 לגורמים לפנות האישה הנכונות של חוסר גם היכולת, ואולי חוסר הוא בהם נוספים, שהמרכזי רבים גורמים

לרוב האישה יכולה לפנות למשפחתה בלבד, וזו נוטה לא פעם להאשים את  עזרה. לקבל מנת על המתאימים

שאלונים  349 דרך בדק במחקרו) Haj-yahia, 2005). חאג' יחיא (2005יחיא, -(חאג' הקורבן ולא את התוקפן.

הפטריארכלית שלהם לבין אמונותיהם לגבי  ההאידאולוגי את הקשר בין ניםשמולאו על ידי גברים ירד

 נשים נגד אלימות להצדיק נטו ניםאלימות נגד בת זוגן. התוצאות חשפו כי אחוזים גבוהים של גברים ירד

 קטנים ואחוזים מוכות לנשים לעזור נכונות של נמוכות רמות הביעו הירדנים הגברים, בנוסף. אותן ולאשים

 וזעטוטיחיא -נוסף של חאג' במחקר. אותם להעניש ושיש האלימות על אחראים שגברים להאמין נטו מאוד

Haj-Yahia & Zatutt, 2018) (נשים פלסטיניות מישראל לגבי הענשת בעלים  701של  עמדותיהן את  בחן אשר

אינן תומכות בהענשת גברים דרך מוסדות פורמליים (המשטרה) או דרך מוסדות בלתי  ןאלים, נמצא שרוב

 פורמליים (משפחה). .

במבנה פטריארכלי זה, רוב הנשים הערביות יימנעו מלבקש תמיכה והגנה מגורמים שמחוץ למשפחה, 

מכמה סיבות: חשש לעימות עם נוהגים דתיים וחברתיים המעניקים לגיטימציה לאלימות נגד נשים; פחד מפני 

שש מהסלמת קלון חברתי; אמונה שהושרשה בה ולפיה עליה להקריב את עצמה למען אושרם של ילדיה; ח

האלימות הקיימת, ולהגביר את הסכנה לשלומה הפיזי של האישה; חשש ממאבק קיומי כלכלי יומיומי ודאגה 

מעדיפה האישה להאמין כי  . מסיבות אלה )(Gharaibeh & Oweis ,2009לסיפוק צורכיהם של ילדיהן 

זוג האלים (צוויקל וברק, משפחתה היא מקלטה היחיד, ולקוות כי תקבל ממנה הגנה ותמיכה אל מול בן ה

2004 ;2008,  Castro &Casiue Brindis, ,פניית נשים מוכות למוסדות חוק ושירותי רווחה פורמאליים .(

), התמרדות האישה והצהרת Azaiza, 2013נתפסת בחברה הערבית כחדירה לתחום הפרטי של המשפחה (

 הראשוני ממגען תובנות, החל הפיקו נפגעותה בנוסף, הנשים ).Abu-Ras, 2007מלחמה נגד בעלה ומשפחתו (

 תיארו ולהגנה. הן לעזרה ראויות שאינן לרעה וכמי המופלה כמיעוט למעמדן עם המוסדות הפורמליים באשר

 הפוליטי הסכסוך השפעת עלגם  הצביעו הן .הבנה וחוסר כוחניות, קדומות דעות על כמבוסס היחס כלפיהן את

  ).2014עלי,  ; 2013 ,כלפיהן (אלנאבולסי ליחס הנוגע בכל" הפנימית" המערכת הקיים "בחוץ" על
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לאור האמור לעיל, ניתן להבין מדוע אישה ערביה מוכה תחפש עזרה מהמשטרה רק אחרי מספר 

אירועי אלימות, במקרים קשים של אלימות ולאחר היסטוריה ארוכה של סבל ואווירת טרור משפחתי קשה, 

 ).2007יחיא וסדן, -(חאג' לאחר שפנתה למקורות עזרה לא פורמליים (משפחה)  במקרים של סכנת חיים ורק

הדרישה שהמוסדות הרשמיים יתערבו במקרים של אלימות נגד נשים, ושהעובדים הסוציאליים הפועלים 

במחלקות הרווחה ביישובים הערביים יסייעו לנשים לחשוף את האלימות נגדן וייעזרו במוסדות משפטיים 

ם להפסיקה גורמת לנשים ערביות להתמודד עם הפרת נורמות ומוסכמות חברתיות, לפיהן נאמנות וטיפוליי

לערכי המשפחה קודמת לנאמנות לדרישה של מוסדות חברתיים רשמיים, דבר שמביא עובדים סוציאליים 

ים המטפלים בנשים ערביות מוכות לדילמות אתיות שלא ניתן לעקפן, כך המפגש בין המקצועות הטיפולי

והתרבות הערבית יוצר מתח מסוים, בשל השונות בין הערכים המקצועיים לערכים התרבותיים. (בוכבינדר 

מרבות לפנות לעזרת החוק, מקרים מעטים בלבד מגיעים למשפט, ובמעטים  ןנשים מוכות אינ ).2000ואסעד, 

פורסם על ידי משרד הרווחה  רשאמחקר ב). 2002עוד יותר מורשע העבריין (יסעור בורוכוביץ ולביא אפרת, 

בדק שימוש  חודשים במקלט, 3שאותרו בקהילה ושהו לפחות  ,נשים יוצאות מקלטים 105אודות  2016בשנת 

שממוצע השימוש הנמוך ביותר היה בפניה למשטרה   נמצאנשים מוכות בשירותי חירום וטיפול בקהילה, 

ה פנישיעור  זו של  ה). תופע2016קי ובן פורת, (יצח השימוש הגבוה ביותר הוא בשירותי עובדת סוציאליתו

הסברים  הסברים תרבותיים,  ברמות חברתיות שונות כולל הסבר ניתנת לנשים מוכות למשטרה  נמוך של 

אישיותיים של הנשים, כשלים של המערכת, פער בין החוק וביצועו, פחדים של האישה מהתנקמות הבעל, 

כישלון המשטרה בעבר ובנוסף לא ניתן להתעלם מכך שנשים מוכות אינן פונות לעזרת החוק בשל הפער הקיים 

 ).2002חוקית (יסעור בורוכוביץ ולביא אפרת, בין חוויתן הקשה ובין אכזבתם מהמערכת המשטרתית וה

חוויתן של נשים מוסלמיות מאוסטרליה עם מערכת  את במחקרה) בדקה Ibrahim, 2020( איברהים 

מאוד נשים מוסלמיות מדווחות למשטרה על  שמעט היא הערכההמשפט בתחום האלימות האינטימית. 

שימה ארוכה של סיבות מדוע נשים מוסלמיות לא ). תוצאות המחקר חשפו ר10מתוך  2אלימות אינטימית (

מדווחות למשטרה על אלימות אינטימית, הרשימה הדגישה את מאפייני החברה המוסלמית כחברה 

שתופסת את האלימות במשפחה כעניין פרטי ומתנהגת בסובלנות כלפי הבעלים האלימים,  קולקטיביסטית

 האינטימית האלימותים ידעו על האלימות, הן תופסות אל בנוסף, נשים לא מעוניינות לעזוב, לא רוצות שאחר

 לא הזוג שבן המחשבה, ילדים לאבד פחד, בדידות, הזוג לבן דאגה, ידע חוסר, פחד, מבוכה, פשוטה כעבירה

 ..המשטרה עם קודמת שלילית וחוויה לפגוע רצה
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נשים ערביות בהשוואה לנשים יהודיות, דיווחו על פחות נמצא שנערכו בישראל ר שאמחקרים ב

תמיכה מבני משפחתן בהקשר לבעיית האלימות, נשים אלה נטו לדווח יותר על תחושת סכנת חיים והדגישו כי 

 ).Voghera, 1999 ;Morrison & Markus,Rabin , 2004אינן מאמינות שגורמי המשטרה עשויים לסייע להן (

כפי שניתן להתרשם, יחסה של האוכלוסייה הערבית כלפי המוסדות והשירותים בישראל, מאופיין במורכבות 

רבה. מורכבות זו באה לידי ביטוי באי אמון ובחשדנות גם כלפי מניעיהם ומטרותיהם של ספקי השירותים 

המשטרה (דקל, יצחקי  המיועדים לנשים נפגעות אלימות וכן כלפי איכות השירות המסופק ובכללם גם כלפי

 ,בישראל החוק אכיפת במערכת אלימות ערביות נפגעות נשים של מעמדן את שבחנו מחקרים). 2014ובן פורת, 

 לשם הרווחה לשירותי פנייתה בעת או ,במשטרה להתלונן בבואה הנפגעת נתקלת שבהם את הקשיים ציינו

 נורמליזציה ,התרבותית בשם הרגישות התערבות חוסר או התערבות, אפליה ,השפה מחסום :כגון ,סיוע קבלת

 תואמים אינם אשר ,מערביים מודלים על המתבססות התערבות תכניות האלימות והפעלת של ומינימליזציה

 ).2014, עלי ;2011רינאוי, -(מוקארי החברה הערבית של התרבותיים הקודים את

 שוטרים כי מראים  ) Shalhoub &Kevorkian, 2004 ;2014בישראל (עלי,   כושנער יםממצאי מחקר

  .הערבית החברה את המאפיינת נפוצה כתופעה בישראל הערבית בחברה האלימות לתופעת רבים מתייחסים

 נוחות אי על דיווחו ,למשטרה זאת בעקבות התעללות ופנו חוו אשר בישראל ערביות שנשים נמצא, בנוסף

מציינים   החוקריםכלפיהן.  היחס הפוגעני ועם הפוגע הבעל עם זמנית-בו להתמודד עליהן בזמן שהיה ,וקושי

  ידיעהשמערכת המשפט הישראלית ובמיוחד המשטרה נוקטת בצעדים לא הוגנים כלפי נשים ערביות למרות 

 שחייהן בסכנה בניגוד להתייחסותם לנשים יהודיות.

 פלילי וסוציאלי בתופעת האלימות במשפחה -טיפול מערכתי משולב  - 1.4

נוי של האלימות נגד נשים, מבעיה אישית ובינאישית לבעיה חברתית בישראל, כמו במדינות השי

יצר דרישה גוברת למאמצים משותפים בין השירות החברתי לבין סוכנויות החוק   אחרות בעולם,

)Buchbinder, 2008  &Eisikovits.(  בתחום "העבודה הסוציאלית המשטרתית" או ב"תפקיד גוף המחקר

ת מועט. עם זאת ממה שנחקר עד היום בישראל ובעולם נמצא שעבודה יהסוציאלי של המשטרה", הוא יחס

 עובדיםמשותפת בין המשטרה לבין העובדים הסוציאליים חשובה, במיוחד בתחום אלימות במשפחה. 

במיומנות שלהם והכלים המקצועיים שרכשו לצורך התערבות  להשתמשיכולים  במשטרה סוציאליים

 מוןאת יחסי הא לשפר יכולהקרים משטרתיים, בנוסף עבודתם מול המשטרה בתחום האלימות במשפחה במ

  ).Lamin  &Teboh, 2016( המשטרה לבין המוכות הנשים בין
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הטיפול המערכתי המשולב מטרתו היא להתייחס לתופעה של אלימות בין בני הזוג באופן רב ממדי   

אכיפת החוק לבדו אינו מסייע להפסקת התופעה, והדבר זהה לגבי ההליך לשם הפסקתה, כי בדרך כלל הליך 

הטיפולי לבדו. לצורך כך נעשה שימוש משולב הן בדרך האכיפה והן בדרך הטיפול באופן מערכתי ומעורבים 

בה המשטרה וגופי הטיפול הרלוונטיים בתופעה, שיתוף פעולה יכול להוביל להשגת מטרות משותפות, עבודה 

  ).Patterson, 2008תהפוך את ביצוע המטרות האסטרטגיות למשימה  קשה עבור כל גוף בנפרד  (בבידוד 

) גורס כי אחת החולשות הגדולות של השירותים בתחום האלימות במשפחה, היא Johnson, 1985( ג'ונסון 

ר הקשר ביניהם אופיים המונע תיאום ביניהם. הפונה לשירותיהם מחויב להתייעץ במספר סוכנויות שונות, אש

מזערי ולא אפקטיבי. למרות ההסכמה על חשיבות התערבות המערכת המשטרתית והמשפטית, מציין פגן 

)Fagan, 1990 שהמערכות החברתיות השונות פעלו בנפרד כשהייתה פעולה משותפת היא נבעה מפעולת (

וציאליים בונים לעתים הקורבן. בהתחשב בחששותיהם, במטרותיהם הנראות והמוסתרות, משטרה ועובדים ס

קרובות תפיסות שליליות וסטראוטיפיות אחד כלפי השני. עובדים סוציאליים רואים לעתים קרובות את 

המשטרה כענישה מדי ולא מסכימים בשימוש בכוחם מצדם; המשטרה רואה את העובדים סוציאליים 

רה. לכן, שיתוף פעולה מערכתי כחלשים, חסרי יכולת, אינם זמינים כאשר נדרשים וכאיום על עבודת המשט

בין שני הגופים גורם לזיהוי שפה משותפת, העברת מידע רלוונטי ומקצועי ובניית אסטרטגיות 

 ,Saxton, Jaffeמחקר איכותני של   ).Atkins & Hornby ,2000)  Buchbinder, 2008  &Eisikovits;משותפות

Dawson, Straatman & Olszowy (2020) ,הטיפול של החסמים לגבי שוטרים 15 אל מבטם נקודת את בדק 

 הפעולה בשיתוף מרכזי כחסם לרווחה המשטרה בין המידע והחלפת הסודיות על הצביע, אינטימית באלימות

. החשש העיקרי הינו שהעברת מידע עלול לפגוע בקורבנות ובילדים. ניתוח הראיונות מצאו שמחסור ביניהם

ונובע מההבדלים בראיה המקצועית של  אינטימית באלימות טיפולבהחלפת מידע יכול להיות חמור  ב

 באלימות בטיפול מהשוטרים חלק בקיאות אי, שזוהה נוסף מחסום ).Saxton et al., 2020המשטרה והרווחה. (

. הכשרת שוטרים בתחום אלימות במשפחה עשוי אפקטיבית לא בצורה בנשים לטפל עלולים והם אינטימית

 (.(Ward-Lasher, Messing & Hart ,2017להועיל את הטיפול. 

מול המחקרים המציינים את חוסר התיאום הקיים בין הרשויות, מציינים אחרים כי הולך ומתפתח 

ית, לחקיקה שיתוף פעולה בין הסוכנויות, בעיקר בתחום האלימות במשפחה בכל הנוגע למודעות ציבור

דינמיקה של התקרבות, הגורמת למשטרה ולעובדים סוציאליים לעבוד  ולתפקוד הממסדי. התוצאה היא 

ביחד על בסיס יומי, כך ששני הארגונים הגיעו למסקנה כי אינם יכולים להמשיך לפעול לבד, עובדים 

ומול אותן בעיות ואתגרים, סוציאליים ושוטרים בעיקר עובדים על בסיס יומי עם אנשים מאותן אוכלוסיות 
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לכן חשוב שעובדים סוציאליים ומשטרה יעבדו ביעילות עם הפונים שלהם. שיתוף פעולה בין שני הגופים הוא 

בעל חשיבות עליונה אשר דרכו יכולים ליצור דרכים להתמודדות עם בעיות שנוגעות מעבר להיקף כל ארגון 

)Mattessich, Murray-Close & Monsey, 2001 Lamin, 2016;  &Teboh.( 

הניסיון לשיתוף פעולה מביא לחיפוש מודלים של עבודה. המודל של טיפול מערכתי משולב גורס כי יש   

לנצל נקודת משבר בחייו של חשוד/מטופל, על מנת ליצור התערבות טיפולית, זאת במקרים בהם הטיפול 

ע"י אכיפת החוק הינו מעצם טיבו סימפטומטי,  החוקי אינו מהווה מטרה עיקרית, או אינו אפקטיבי, כי טיפול

הוא אינו מטפל בשורש הבעיה אלא בתוצאותיה. על כן, במקרים רבים דועכת הבעיה ומתפרצת שנית במועד 

מאוחר יותר. בנוסף לכך, העדרו של תיאום מערכתי בין הגופים המעורבים גורם לטיפול לא נאות, ולכן ברוב 

ה, לצורך מניעת פשע חייבים להכיר בתלות ההדדית בין מוסדות המקרים לא מושגת הפסקת התופע

 ,Danis, 2003 , Slaghtפליליים ומונחים חברתיים בכלל, ועבודה משטרתית וסוציאלית בפרט (-משפטיים

 ).1994; שלו ויחזקאלי, 2002

בטיפול ן המשטרה לרווחה להתערבות יעילה שיתוף הפעולה בימצביע על חיוניות  , המחקרלסיכום

 יכול לתרום הפעולה שיתוף המקרו ברמת. Fedina, Backes, Jun, DeVylder & Barth, 2019). (בנשים מוכות

הפעולה ואיחוד העבודה של מערכת האכיפה  שיתוףאינטימית.  אלימות שליליתלהבטחת המסר החברתי של 

תוך תחנות המשטרה והכשרת חוקרים בתחום  אל הטיפולית השפה הכנסתהמערכת הטיפולית,  עם הפלילית

אלימות, הן לשוטרים, והן לעובדים  נפגעותהלנשים  הן יותלתוצאות חיוב תתרוםהאלימות במשפחה 

 ).(Saxton et al., 2020; Ward-Lasher, Messing & Hart, 2017הסוציאליים (

 ערבית בפרטהטיפול המשולב בתופעת האלימות במשפחה בישראל בכלל ובחברה ה - 1.5

הפיכת נושא האלימות במשפחה בישראל לנושא מרכזי למדיניות הציבורית ודרישה להתערבויות 

ממדיות. משהתחדדה ההכרה בהיקף התופעה -יעילות יותר הביאה להכרה שההתערבויות חייבות להיות רב

שפט וחומרתה, נבנו מערכי הכשרה בעבור קשת של בעלי תפקידים במשטרה, במערכות הרווחה, הבריאות והמ

שנועדו לפתח בקרבם רגישות לזיהוי ואיתור הקורבנות, ולציידם בכלים מתאימים לטיפול בנפגעות האלימות 

 ). 2014אביעד ומזא"ה, -(וילצ'ק

שניים מהגורמים הממסדיים העיקריים, העוסקים בפתרון סכסוכים משפחתיים כיום, הם המשטרה 

ף פעולה, שהתפתח ברבות השנים (אלקירנאווי וטבו, והקהילה הטיפולית, ולרוב מתקיים בין השניים שיתו

, הוכשר מערך חוקרים מיוחד במשטרת ישראל, אשר נועד לטפל באירועי אלימות 1999). מתחילת 2002

במשפחה בכל התחנות בארץ, מטרת המערך הייתה להביא למיקוד האחריות בטיפול בעבירות אלימות בין 
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נת, להעלאת הרמה המקצועית של החוקרים ולמיסוד הקשר עם גורמי זוג, לשיפור השירות הניתן למתלונ-בני

  ).2004הרווחה בעיר (שהם, 

, שמטרתו הייתה לבחון ראיונות עומק עם מפקדי תחנות 40כלל  במחקר עדכני שנערך בארצות הברית

את אספקת השירותים החברתיים על ידי המשטרה, וכן שיתוף פעולה עם עובדים סוציאליים, עולה 

שהעובדים הסוציאליים משפיעים על התחום הפלילי, ממצאי מחקר זה מראים בבירור את הצורך של עובדים 

סוציאליים בתוך תחנות המשטרה שכן הם בעלי מגוון רחב של מיומנויות בכל תחום הקורבנות, הפשיעה 

ים במהלך התערבויות ומצבי החירום. החוקרים טוענים, כי שיתוף הפעולה בין אכיפת החוק לעובדים סוציאלי

&  Lamin, 2016( .במשטרה המשטרה בתחום הפשיעה יקטין את כמות הנפגעים וגם מגדיל את אמון הציבור 

Teboh.( 

נכנס לתוקף נוהל טיוב התיאום בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים לבין משטרת  2016בשנת 

שמטרתו לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה ישראל בתחום אלימות במשפחה בדגש על נשים בסיכון גבוה, 

בנשים בסיכון, אשר בו סוכם על שיפור שיתוף הפעולה והגברת התאום בין הרווחה למשטרה בתחום הנ"ל 

). במדעי המשטרה החל הנושא של "שיטור בחברה רב תרבותית" להתפתח, בעיקר בשנות 2016(נוהל טיוב, 

). המודעות לצורך בבניית מודלים שונים 2002לקרנאווי וטבו, התשעים, בכל ארצות המערב ובכללן בישראל (א

של עבודה במגזר הערבי התעצמה במשטרת ישראל עם מיסוד השיטור הקהילתי, במחצית השנייה של שנות 

). אחת התכניות החדשות שהותאמה לחברה הערבית הינה תכנית 1999, & ברוכמן יחזקאלי ,התשעים (קים

 רה בחברה הערבית.עובד סוציאלי במתחם המשט

  1עובד סוציאלי במשטרה )ראה נוהל הפעלת תוכנית עו"ס משטרה בתחנות המשטרה(: -מודל פעולה - 1.6

מודל חדש אשר מנסה לענות למחסומים שצוינו בקשרי נשים מוכות למסגרת המשטרה ואושר   

תקנים לחברה  15בהחלטת ממשלה, הוא מודל של עובד סוציאלי בתחנות משטרה, אשר לאחרונה אושר 

כפי שצוין למשטרה מגיעות נשים מוכות כשהן פגועות, חסרות אונים, ומבקשת עזרה מחוקרי  הערבית.

האלימות במשפחה האמונים על השפה החוקית אשר אינה מיועדת להתייחס לאספקטים רגשיים וחברתיים 

  הנובעים מאלימות אינטימית. 

זמן אמת של התערבות חוקית והתערבות טיפולית. עובד התייחסות נכונה יותר מצריכה אינטגרציה ב

סוציאלי משטרה נמצא בזמן הגשת התלונה בתוך תחנת המשטרה מלווה את האישה בכלל התהליך שהיא 

עוברת, בו יש פוטנציאל רב למפגש עם המחסומים שצוינו. מחסומים אלו עלולים להתיש קוגניטיבית ורגשית 

                                                             
https://www.gov.il/he/Departments/General/ala_police_violence_prevention 

1  

https://www.gov.il/he/Departments/General/ala_police_violence_prevention
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שר מגיעה כמצוין בעמדת חולשה אישית וחברתית. עובד סוציאלי הנמצא את האישה המוכה העריה הפגועה א

פלילי, ויפעל לגרום לאנשי המשטרה -בתחנות המשטרה יפעל לשלב את השפה הטיפולית במרחב אקולוגי חוקי

לנהל מקרים של תלונות אלימות במשפחה ברגישות אישית ותרבותית. חשוב לזכור ששוטרים ועובדים 

ועות חברתיים אך לכל מקצוע תרבות מקצועית, תפיסות מקצועיות, נהלים ועוד שונים, סוציאליים הם מקצ

אשר עלולים להדגיש את השונה ולא לראות את השיתוף פעולה האפשרי. כך עלולים עובדים סוציאליים 

לראות בשוטרים חסרי פרופסיה 'אמיתית', חסרי רגישות בעוד השוטרים עלולים לראות בעובדים 

 ;2004יחזקאלי,  ; Bar-on, 1995ם כעושי טוב אך חסרי כוח אשר הטיפול שלהם אינו מיידי (הסוציאליי

)Buchbinder, 2008  &Eisikovits.( 

הדמיון הבסיסי בין משטרה לעובדים סוציאליים הוא שהם מתערבים במצבי חירום ומעניקים   

יומיות של הסוכנויות, באידיאולוגיה שירותים במצבי משבר. עם זאת, יש הבדלים משמעותיים בפעולות היומ

המקצועית שלהן, בתרבות העבודה שלהן, באופי היחסים שלהן עם הלקוחות, ובתוצאות שבהן ההצלחה 

 ). Buchbinder, 2008  &Eisikovits(נמדדת 

מחקרים רבים מתייחסים ליתרונות של העסקת עובד סוציאלי בתוך תחנת המשטרה ועל החשיבות 

אחד היתרונות, הינו יכולתם לחזק את אמון הציבור בשירות של שיתוף הפעולה בין המשטרה לרווחה, 

המשטרה, במיוחד קבוצות מיעוט, כך שעצם הנוכחות שלהם בתוך תחנות המשטרה משפרת את התייחסות 

יתרון נוסף נשי המשטרה לציבור ומורידה את הספקנות של האנשים הנמצאים במצוקה במערכת המשטרה. א

הוא היכולת של העובד הסוציאלי להבין את מצוקת האדם והקשר של האדם לסביבה שלו ונסיבות חייו, 

ות החיים דברים שהמשטרה בדרך כלל מתעלמת מהם, יתכן בגלל תפיסת המשטרה לעניין ההתחשבות בניסיב

 (.Giwa, 2018כעומדת בניגוד עניינים עם אכיפת החוק והענישה ( 

 :2חברה ערבית –תכנית עובד סוציאלי במתחם משטרה

בהמשך למדיניות המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל לשיפור השירות המשטרתי שניתן לערביי 

תקצה משאבים ותוביל בשיתוף עם הרשות לבטחון קהילתי (עיל ללא אלימות לשעבר) ישראל, הוחלט כי 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פונקציה חדשה של עו"ס משטרה במתחמי משטרה המשרתים ריכוזי 

 אוכלוסייה ערבית.

 

 

                                                             
 . מתוך טיוטת נוהל הפעלת תוכנית "עו"ס משטרה בתחנות המשטרה 2
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 מטרות התכנית:

שיפור השירות הניתן לנשים ומשפחות בחברה הערבית הפונות לתחנת המשטרה בגין אלימות  .1

 במשפחה.

הכולל בתוכו את מערכת האכיפה ושירותי הטיפול והמניעה בקהילה, מתן מענה אינטגרטיבי,  .2

 למעורבים באלימות במשפחה.

העלאת היקף מקבלי הטיפול בקהילה מקרב גברים ונשים שפנו למשטרה בגין אלימות  .3

 במשפחה.

חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין תחנות המשטרה לשירותי המניעה והטיפול במקרים של  .4

ילה שבאחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומענים אלימות במשפחה בקה

 קהילתיים נוספים.

 הגדרת תפקידי הליבה של עו"ס משטרה

עו"ס משטרה במתחם במשטרה יפעל לגיוס המעורבים באירועי אלימות במשפחה המגיעים לתחנת  .1

 משטרה, לתהליכי טיפול בקהילה.

תחנת המשטרה עם האגפים המחלקות לשירותים  עו"ס משטרה במתחם, יהווה איש קשר מוגדר של .2

 באלימות במשפחה באזור. חברתיים ביישובי המתחם ועם הגורמים הרלוונטיים המטפלים 

עו"ס המשטרה יקדם פעילות מערכתית וקהילתית לשיפור המענה המשותף למשטרה ושירותי  .3

 המניעה והטיפול לתופעת האלימות במשפחה.

בחלוף השנים גברה ההכרה בכך שבעיית האלימות במשפחה הינה בעיה חברתית המתקיימת לסיכום, 

בכל שכבות האוכלוסיות, וככך יש  לה מקום מרכזי בסדר היום הציבורי, בחקיקה, בתהליכי התוויית מדיניות 

 ).2004ובקרב אנשי מקצוע העוסקים בתחום; זאת כחלק מהניסיונות להתמודד עם הבעיה ולמגרה (שהם, 

למשטרה תפקיד מרכזי  במאבק  בתופעת האלימות במשפחה משום שהיא משמשת כשומר לכל המערכת 

המשפטית הפלילית, מספקת שירותים משפטיים ואישיים חשובים לקורבנות, ומפנה אותם לשירותים 

חברתיים, רפואיים ומשפטיים. עם זאת, מחקרים הראו כי נשים מוכות אינן תופסות את ההתערבות 

משטרתית כיעילה, כתוצאה מכך, כיום, מתמקדים המאמצים בשינוי מערכתי של ארגוני המשטרה בישראל ה

 ;Buchbinder, 2000 &Cho & Wilke , 2005 ובעולם בדגש על טיפול רב ממדי בתופעת האלימות במשפחה (

Eisikovits .( 
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פנו למשטרה וגויסו אח"כ מטרת המחקר הנוכחי היא ניתוח והבנת חוויתן של נשים ערביות מוכות ש

 מתוך ,דרך מודל עובדת סוציאלית משטרה לטיפול, ותפיסתן את תרומת השילוב בין האכיפה והטיפול לחייהן

גישה הרואה בחיוניות הטיפול המשולב של אכיפה וטיפול, כך שנכון שאלימות במשפחה הינה עבירה על החוק, 

אך מאידך גיסא הינה בעיה חברתית המצריכה טיפול סוציאלי בנוסף לטיפול החוקי, מתוך הבנה ששיתוף 

ינות שונות, התורמים להשגת מקצועי הוא תהליך בינאישי, תלוי זה בזה, אשר בו פועלים דיסציפל-פעולה בין

; שלו  Longoria, 2005מטרות משותפות, תואמות, שלא ניתן להגיע אליהם על ידי כל מקצוע בנפרד. (

 ). 1994ויחזקאלי, 

בישראל יש מיעוט ערבי, אשר לו יש תרבות שונה מזו של תרבות הרוב, תרבות זו הינה מסורתית 

דת. הידע ביחס לאלימות נגד נשים בחברה הערבית יחסית ופטריארכלית הדורשת התייחסות רגישה ומיוח

מועט ובמיוחד יש מיעוט במחקר ביחס למעורבות ועבודה משותפת עם בין המשטרה לשירותי רווחה. המחקר 

עשה בהקשר לרקע התרבותי של בני הזוג, למדיניות הדיווח על אלימות במשפחה והטיפול בתלונות נהנוכחי 

ה כיצד אלימות במשפחה נתפסת בתרבות המקומית שהאירועים מתרחשים בה. אלו במדינת ישראל ולשאל

לא ניתן לדון בחווייתן של נשים ערביות מוכות, ללא דיון רחב יותר במעמדן הנחות של הנשים בחברה בכלל, 

 ובמשפחה בפרט.

, לסיכום, לשאלה מהי המדיניות הרצויה להתמודדות עם אלימות משפחתית, אין תשובה אחת פשוטה

מחקרי הנ"ל נסה לחקור את תרומת מדיניות שיתוף הפעולה בין המשטרה והעובדים הסוציאליים לנשים 

 מוכות בחברה הערבית.

 

 שאלות המחקר - 1.7

 לאור סקירת הספרות, ניסיון אישי של החוקרת גובשו שאלות המחקר הבאות כמנחות למחקר:

כיצד נשים ערביות נפגעות אלימות אינטימית תופסות את משמעות והשלכות הפניה למשטרה על  .1

 חייהן? 

כיצד נשים ערביות נפגעות אלימות אינטימית תופסות את שיתוף הפעולה בין המשטרה לשירותי  .2

 הרווחה? 

ת כיצד נשים ערביות נפגעות אלימות אינטימית תופסות את השפעת הפניה למשטרה ולמוסדו .3

 פורמליים אחרים על הקשר הזוג? 

Reproduced with permission of copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.


