יחד נצמצם את האלימות בזוגיות
בכל חלקי החברה בישראל מתקיימת תופעה
חברתית קשה של אלימות בזוגיות .היקפי
התופעה ,להערכת מומחיות ומומחים בתחום,
אינם מצטמצמים כלל לאורך השנים.
הגורמים לתופעה רבים ומשתנים .ביניהם גורמים
הקשורים למאפיינים אישיים של המעורבות
והמעורבים באלימות .אולם לצד זאת ,ישנם
גורמים חברתיים המעצבים את תופעת האלימות
ואת מופעיה כמו נורמות חברתיות ותרבותיות
הנוגעות לזוגיות ומשפחה ,רמות אלימות כלליות
בחברה ,תפיסות של גבריות ונשיות ופערי כוח ואי
שוויון חברתי ,כלכלי ופיזי בין גברים ונשים.
כתוצאה מכך ,השלכותיה של תופעת האלימות
בזוגיות לרוב קשות יותר לגבי נשים.
נדרשת שותפות רב מגזרית רחבה שתביא לשינוי
מערכתי ,על מנת לצמצם את התופעה באופן
מהותי ,הן ביחס לגברים והן ביחס לנשים.

הייעוד שלנו
ברצוננו ליצור שותפות רב מגזרית ,שתפעל באופן מערכתי
ולאורך זמן ,לקידום מודעות רחבה למגוון המופעים והסוגים של
אלימות בזוגיות ולמניעתם בקרב כלל חלקי החברה בישראל.

איך נעשה את זה?
מודעות
הרחבת ההיכרות הציבורית עם התופעה ,מאפייניה,
השלכותיה ומגוון המענים הניתנים לה.
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העלאת שיעור הילדים ובני הנוער הנחשפים משמעותית,
באופן שיטתי ומתמשך לידע ולכלים ,לניהול יחסים מכבדים
ללא אלימות.
העלאת שיעור הא/נשים המביעים עמדות המתנגדות
למופעים השונים של אלימות בזוגיות.

תמיכה
יצירת מעטפת קהילתית ,חברתית וציבורית רחבה
למניעת התפתחות של אלימות בזוגיות ולתמיכה
ביציאה מזוגיות אלימה.
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החזון שלנו
לנגד עינינו יצירת שינוי בחברה בישראל ,שיביא לצמצום
משמעותי של תופעת האלימות בזוגיות.
יחול שינוי עומק ברמת המודעות לתופעה ,והציבור בישראל על
כל חלקיו יביע התנגדות גורפת לקיומה .מעטפת תומכת
קהילתית ,חברתית וציבורית תפעל למניעת התפתחות של
אלימות ולסיוע ביציאה מזוגיות אלימה באופן מעורב ,מודע
ומותאם.
קשת מענים מקצועיים ,זמינים ואיכותיים המותאמים למגוון
צרכים ומאפיינים אישיים ,מגדריים ותרבותיים יתרמו לעצירת
אלימות ומניעה של התפתחותה.

הרחבת ההיכרות עם תופעת האלימות בזוגיות בקרב הציבור
בישראל על כל חלקיו ,שתתבטא בהבנה ,ידע ויכולת לזהות
סימניםלאלימות וחיבור למענים זמינים ורלוונטיים בזמן אמת.

הרחבה משמעותית של היקף ומגוון סוכנות וסוכני השינוי
בקהילה ,בעלות ובעלי ידע וכלים מותאמים ,המעורבים/ות
במניעת התפתחות אלימות ובעצירתה בשלבים מוקדמים,
כמו מעסיקים/ות ,פעילים/ות בקהילה ,מדריכות כלות ,נשות
ואנשי מקצוע מתחומי הטיפול ,הדת ,החוק והחינוך ,ועוד.
הרחבה של מגוון המענים ,קיימים וחדשים והעלאת הנגישות
של מענים אלו לכלל הציבור )כולל הנגשה תרבותית
ומגדרית( ,ושל נכונות הציבור לעשות בהם שימוש.

פעולה
זיהוי ועצירת אלימות בזוגיות על ידי בני הזוג וסביבתם
הקרובה בשלבים מוקדמים.
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עלייה משמעותית בפניות לגורמי מקצוע לקבלת סיוע
בשלבים מוקדמים של אלימות בזוגיות ובכלל זה פניות
אלקטיביות של הצד הפוגע.
עליה משמעותית בפניות של בני משפחה וסביבה קרובה
לקבלת ייעוץ וסיוע מגורמי מקצוע.

