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 מנהלת השרות הסוציאלי-ברברה רבין 
 סגנית מנהלת השרות הסוציאלי–נלי פרידלין 
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 רקע
אלימות במשפחה מאתגרת את מערכת הבריאות מבחינה  •

 .רגשית וכלכלית, אתית, רפואית

 .חברה והשכלה, דת, אקונומית-אלימות זו חוצה רמה סוציו•

 .הקורבן נמצא בקשר קרוב עם התוקף, במרבית המקרים•

או  מילולית , מינית, רגשית, פיסיתהאלימות עשויה להיות •
 .כלכלית

 .האלימות מתגברת בעוצמתה ובתדירותה, לאורך הזמן•

 . ישנם מודלים תיאורטיים רבים המסבירים את התופעה•
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 רקע
 

 

 

(  1992 -מניעת אלימות במשפחה )על פי נוהל משרד הבריאות •
קיימת חובת דיווח לעובדת הסוציאלית מצד הצוות המטפל  

 .מקרה של אלימות במשפחה בכל

 7/ 24הסוציאלי נותן שרות השרות •

צוות המיון עבר השתלמות והודרך על ידי השירות הסוציאלי  •
 .לאיתור וזיהוי אישה מוכה במשפחה
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 מטרות

להשוות בין נשים מוכות שטופלו במרכז רפואי מאיר  •
לבין אלו אשר טופלו בו בין   1992-1995בין השנים 

 :בחמישה תחומים 2011-2014השנים 

 מאפיינים דמוגרפים•

 סוג האלימות•

•Help Seeking Behavior 

 השרות המוצע לנשים•

 שחרור ממיון•

•Practice based research 
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 שיטה
 

כל אישה שהגיעה למיון וזוהתה כמוכה נפגשה עם •
 .ייעודי אינטייקעובדת סוציאלית שמלאה טופס 

 .נעשתה השוואה בין שתי התקופות  •

•Time 1 –  1992-1995נתונים קיימים משנים   

•Time 2 –  2011-2014נתונים שנאספו בשנים 

המדגם כלל את כל הנשים המוכות שהגיעו לבית  •
 החולים בשתי התקופות
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 מדגם

TIME 1 (1992-1995) TIME 2 (2011-2014) 

N 292  מוכות נשים: 
 יהודיות 204 –ערביות ו  88 

 :מוכות נשים 107
 יהודיות 24 –ערביות ו  83 

 

 38יהודיות  ממוצע גיל
 31ערביות 

 42יהודיות 
   34ערביות  

מצב 
 משפחתי

רוב הנשים בשתי הקבוצות  
 .נשואות

  66%מהנשים הערביות ו 91% 
 .   נשואות מהיהודיות

 

מהנשים היהודיות   8%-ל ילדים
ילדים לעומת   3היו מעל 

 .  מהנשים הערביות 20%

מנשים היהודיות היו מעל   16% - ל
בקרב הנשים   14%ילדים לעומת   3

 .  הערביות
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 מרכיבי האירוע

 TIME 1 (1992-1995( TIME 2 (2011-2015) 

יום פניה  
 למיון

בשתי האוכלוסיות היו יותר פניות  
 .למיון בימי שבת וראשון

שישי   היהודיות נטו יותר להגיע בימי
 .והערביות בימי שבת

מקום  
 האלימות

מקרי האלימות בקרב הנשים   מרבית
 ;  התרחשו בבית ערביותה

מרבית מקרי האלימות בקרב הנשים  
 .היהודיות התרחשו מחוץ לבית

בקרב נשים   83%) מרבית מקרי האלימות 
התרחשו  ( בקרב נשים ערביות 95%, יהודיות

 .בבית הקורבן

סוג 
 התקיפה

:  סוג התקיפה דומה בשתי הקבוצות
אלימות  , כלי חד, כלי כבד ,מכות
 .כלי נשק, מינית

מכות  : סוג התקיפה דומה בשתי הקבוצות
 .אלימות מינית, כלי חד, כלי כבד ,(92%)

הישנות  
 האירוע

  95%מעל , בשתי האוכלוסיות
שזה לא היה מקרה   מהנשים דיווחו

 .האלימות הראשון

מהנשים   95%מעל , בשתי האוכלוסיות
שזה לא היה מקרה האלימות   דיווחו

 .הראשון
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Help Seeking Behavior  

  TIME 1 (1992-1995( TIME 2  (2011-2015) 

 

 
 
 

התמודדות  
עם  

 האלימות

בקרב   הגירושים תהליכיאחוז 
היהודית היה גבוה יותר מן   האוכלוסיה

 .האוכלוסיה הערבית

  בקרב האוכלוסיה הגירושים תהליכיאחוז 
היה גבוה יותר מן האוכלוסיה  ( 54%)היהודית 
 (.3%)הערבית 

התרשמות הקלינית עולה כי  עם זאת מתוך
בקרב הנשים הערביות  הרצון להתגרש הבעת 

 .בעשר השנים האחרונות עלה

יותר נשים יהודיות היו מוכרות  
לשירותי הרווחה בקהילה בהשוואה  

 .לנשים ערביות

היו מוכרות ( 96%)יותר נשים יהודיות 
לשירותי הרווחה בקהילה בהשוואה לנשים  

 (.20%)ערביות 

נעשו פניות מעטות מאוד של נשים  
ערביות לשירותי הרווחה בעניין 

 .האלימות טרם הגעתן לבית החולים
 

קיימת עליה חדה בפניות של נשים ערביות  
לשרותי הרווחה בקהילה בנושא האלימות  

 .  טרם הגעתן לבית החולים

שיעור גבוה יותר מהנשים היהודיות  
   .פנו למשטרה

 

.  החוק מחייב את בית החולים לדווח ,כיום
מהנשים   4%-מהנשים הערביות ו 12%

 .היהודיות סירבו לשתף פעולה עם המשטרה
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 שימוש בשרות סוציאלי
 בבית חולים כמשאב לשינוי

TIME 1  (1992-1995( TIME 2 (2011-2015) 

 

 
  הפניה

להמשך  
 טיפול

יותר נשים יהודיות  
מאשר נשים  ( 78.3%)

הופנו   (63.8%)ערביות 
 .לשרותי רווחה

הופנו לשרותי  כל הנשים 
 .הרווחה

סירוב 
 לטיפול

אין הבדל בין האוכלוסיות  
בסירוב להתערבות של  

 .המיון ס בחדר"עו

לא היו נשים יהודיות שסרבו  
ס בחדר  "להתערבות של עו

מהנשים   10%לעומת , המיון
 .הערביות
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TIME 1 (1992-1995( TIME 2  (2011-2015) 

 
 
 
 

שחרור  
 ממיון

חזרו  ( 67.2%)יותר נשים יהודיות 
בהשוואה לנשים ערביות  , לביתן

(41.7%.) 

שחזרו לביתן  עלייה במספר הנשים 
(  83%)בקרב האוכלוסיה היהודית 

 (60%)והאוכלוסיה הערבית 
 

(  40.6%)יותר נשים ערביות 
,  השתחררו למשפחה קרובה

בהשוואה לנשים יהודיות  
(23.2%.) 

(  23%)ירידה במספר הנשים הערביות 
  השתחררו לבית המשפחה הקרובהש

 .  בהשוואה לסקר הקודם

מהנשים אושפזו בבית   2%
 . החולים

 .מהנשים אושפזו בבית החולים 15%

מהנשים הופנה למקלט לנשים   2%
 .מוכות

 

 .לא היו הפניות למקלט לנשים מוכות

 שחרור ממיון
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 מסקנות

 
קשר השתיקה נפרץ גם במגזר הערבי. 
    האישה הערבייה מכירה בהתנהגות כלפיה

 .כאלימה והיא אינה מסכימה לה
    אנו רואות יותר ויותר נשים ערביות

,  בליווי בני משפחתםהחולים המגיעות לבית 
וייתכן כי הדבר מעיד על תמיכה גבוהה יותר  

 .   ממשפחת המוצא בהשוואה לעבר
 

 
. 
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 מסקנות

  ניתן לראות שנשים מוכות בקרב האוכלוסיה
יותר במערכות הסיוע והתמיכה  משתמשות הערבית 

ס בית  "עו, שירותי הרווחה)הפורמאליות מאשר בעבר 
 (.חולים ומשטרה

    
   ייתכן כי חזרת הנשים לביתן נובעת מעלייה ברמת

 .הביטחון בעקבות הטיפול המשטרתי בבעל המכה
 
  ייתכן כי הסירוב למעבר למקלטים יעודיים לנשים

נובע מהניתוק של האישה ממשפחתה , מוכות
 .וסביבתה הקרובה
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 מסקנות

  

   יש עלייה בקרב הנשים הערביות בשימוש ובשיתוף
 .  העובדת הסוציאלית בבית חולים לסיוע ולתמיכה

   נראה כי הנוהל של משרד הבריאות הוטמע בקרב
 .  הצוותים הטיפוליים ובקרב הנשים ובני משפחתן
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 !!!די לאלימות 
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