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האם קרה שבעלך/בן זוגך בהווה או בעבר עשה משהו מהמעשים המתוארים מטה?
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איים לפגוע בך פיזית באופן שהפחיד אותך
זרק עליך משהו או היכה אותך עם משהו באופן שהפחיד אותך
דחף אותך ,תפס אותך ,סובב לך את היד או משך לך בשיער באופן
שהכאיב והפחיד אותך
סטר לך ,בעט בך או היכה אותך באגרופו
ניסה לחנוק אותך או לגרום לך לכוויות
חתך אותך או דקר אותך בסכין
איים עליך עם אקדח
פגע בך עם אקדח
פגע בך פיזית בדרכים אחרות שלא הוזכרו כאן
השתמש בכוח פיזי כדי לקיים איתך יחסי מין בניגוד לרצונך
ניסה להשתמש בכוח פיזי כדי לקיים איתך יחסי מין בניגוד לרצונך
נגע בך בצורה מינית כשלא רצית
אשאל אותך עכשיו על כמה מצבים שלפעמים מתרחשים בין בני זוג .האם בעלך/בן זוגך או בעלך/בן זוגך לשעבר...
כעס אם דיברת עם גבר אחר
לא תמך בעבודתך או בלימודיך או בכל דבר אחר שעשית מחוץ לבית
ניסה לצמצמם או להגביל את הקשר שלך עם משפחתך
ניסה לצמצם או להגביל את הקשר שלך עם חבריך
עקב אחריך
ביקש לדעת איפה את נמצאת בכל רגע ועם מי
חשד בך שאינך נאמנה לו
איים לפגוע בילדים שלך
איים לפגוע במישהו שאת אוהבת
איים להרוג אותך
איים להרוג את עצמו
איים לפגוע בך או בילדים שלך אם תעזבי אותו
צחק עליך ,קרא לך בשמות ,העליב אותך או התנהג בצורה שגרמה לך
להרגיש רע
הרס או גרם נזק לדברים שלך
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האם אחד או יותר מבני זוגך לשעבר עשו את הדברים הבאים:
1
אף
פעם
סטר לך
דחף אותך
היכה אותך באגרופו או באמצעות חפץ קשה
בעט בך
משך לך בשיער
חנק אותך
גרם לך לכוויות
דקר אותך או חתך אותך
פגע בך עם אקדח
ניסה למנוע ממך לפגוש או לדבר עם חברים
ניסה למנוע ממך לפגוש או לדבר עם משפחתך
החליט מה תלבשי
החליט מה תאכלי
ביקש לדעת איפה את נמצאת בכל רגע
איים שיפגע בך פיזית
איים לפגוע בעצמו כשהוא כעס עליך
איים להתאבד כשהוא כעס עליך
איים לפגוע בחיית מחמד שלך או לקחת אותה ממך
איים לפגוע במישהו שאת אוהבת
איים לקחת ממך את הילדים
נעל אותך בבית או לקח לך את מפתחות המכונית כשרצית ללכת
מנע ממך להחזיק בכסף משל עצמך
הרס או גרם נזק למשהו שהיה חשוב לך
אמר דברים כמו "אם לא תהיי איתי ,לא תהיי עם אף אחד"
התנהג בצורה מאוד אגרסיבית
אמר לך שאת לוזרית ,כישלון או לא טובה מספיק
קרא לך בשמות (לדוגמה :מכוערת ,שמנה ,משוגעת או טיפשה)
צחק עליך ,העליב אותך או הקטין אותך לפני אנשים
אמר לך שאף אחד לא ירצה אותך
עקב אחריך (בעצמו או באמצעות אמצעי מעקב כמו מכשיר ציתות ,מצלמה או )GPS
הגיע בהפתעה למקומות (לימודים/עבודה/הבית שלך – אם לא גרים ביחד) כשלא רצית
השאיר דברים מוזרים או מאיימים כדי שתמצאי אותם
השאיר לך הודעות לא רצויות (טקסט או קוליות) בטלפון
שלח לך הודעות לא רצויות במייל או ברשתות חברתיות
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פנים אל פנים.
בנושאים רגישים –
מילוי עצמי על
המחשב של
המראיין

האם אחד או יותר מבני זוגך לשעבר עשו את הדברים הבאים:

דחף או תפס אותך בכוח (כולל – דחיפה ממדרגות או ממקום גבוה)
סטר לך
בעט או היכה באגרופו
היכה באמצעות חפץ אחר שיכול לפגוע (למשל – אלה ,פטיש ,חגורה,
סרגל וכיו"ב)
חנק אותך – בידיו או באמצעות משהו אחר (חבל ,צעיף ,חגורה ,עניבה
וכיו"ב)
דקר או חתך אותך
ירה בך באקדח או ברובה
איים להכות אותך
איים לירות בך
ניסה למנוע ממך קשר לפגוש או לדבר עם חברים
ניסה למנוע או להגביל את הקשר עם משפחתך
ניסה למנוע ממך להשתמש בטלפון ,באינטרנט או באוטו
עקב אחריך ברשתות חברתיות
מנע ממך מידע על החלטות פיננסיות שקשורות למשק הבית המשותף
מנע ממך להשתתף בהחלטות הפיננסיות הקשורות למשק הבית
המשותף
ניסה למנוע ממך לעבוד או להרוויח כסף
ניסה למנוע ממך ללמוד
הרס או גרם נזק לדברים שלך
העליב אותך ,צחק עליך או גרם לך להרגיש קטנה
התנהג באגרסיביות (צעק ,קילל ,זרק דברים)
ניסה להשחיר אותך מול הילדים
ניסה להשחיר אותך מול משפחה או חברים
איים שייקח ממך את הילדים
איים להתאבד
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במערכת יחסים אינטימית ,בני הזוג חולקים רגעים טובים ורגעים רעים .השאלות הבאות מתייחסות לבן
הזוג הנוכחי שלך .באיזה תדירות בן הזוג שלך:

מנסה למנוע ממך לפגוש חברים
מנסה להגביל את הקשר שלך עם בני משפחתך
מתעקש

מתעקש לדעת איפה את נמצאת בכל רגע
כועס אם את מדברת עם גבר/אשה אחר/ת
חושד שאינך נאמנה לו
מקבל החלטות פיננסיות הנוגעות למשק הבית המשותף או לחייכם
המשותפים ,בלי לשתף אותך
מונע ממך לעשות קניות לבד
מתנגד לזה שתעבדי מחוץ לבית
מנסה למנוע ממך לעזוב את הבית (למשל – לקחת לך את מפתחות
המכונית או לנעול אותך בתוך הבית)
מעליב אותך ,צוחק עליך או מקטין אותך בפרטיות
מעליב אותך ,צוחק עליך או מקטין אותך לפני אנשים
מתנהג באגרסיביות ,לדוגמה – צועק ,זורק/שובר חפצים
גורם לך לצפות בחומרים פורנוגרפיים בניגוד לרצונך
מאיים שייקח ממך את הילדים
מאיים שיפגע בילדים
פוגע בילדים
מאיים שיפגע במישהו שאת אוהבת
מאיים לפגוע בך פיזית
דוחף אותך בכוח
נותן לך סטירה
זורק עליך חפצים
תופס אותך בכוח או מושך לך בשיער
בועט בך או מכה אותך (באגרופו או באמצעות חפץ)
מנסה לחנוק אותך
חותך אותך או דוקר אותך
מטיח את ראשך במשהו
משתמש בכוח פיזי כדי לקיים איתך יחסי מין בניגוד לרצונך
מנסה להשתמש בכוח פיזי כדי לקיים איתך יחסי מין בניגוד לרצונך
גרם לך להשתתף בפעילות מינית מסוימת בניגוד לרצונך
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סקר פנים אל פנים

בני זוג במערכת יחסים אינטימית חולקים רגעים טובים ורעים .נשאל אותך עכשיו שאלות על בעלך/בן
זוגך והתנהגותו אליך .נשאל אותך לגבי מצבים שנפוצים בקרב הרבה נשים .האם בעלך/בן זוגך או
בעלך/בן זוגך לשעבר:

סטר לך או זרק עליך משהו
דחף אותך
היכה אותך באגרופו או באמצעות חפץ
בעט בך או גרר אותך
חנק אותך או גרם לך לכוויות
השתמש באקדח או בכלי נשק אחר כדי לפגוע בך
איים להשתמש באקדח או בכלי נשק אחר כדי לפגוע בך
השתמש בכוח כדי לקיים איתך יחסי מין בניגוד לרצונך
גרם לך לבצע פעילות מינית שלדעתך הייתה מקטינה או משפילה
ניסה למנוע ממך לפגוש חברים
ניסה להגביל את הקשר שלך עם המשפחה שלך
התעקש לדעת איפה את נמצאת בכל רגע
התעלם ממך או התייחס אליך באדישות
כעס אם דיברת עם גבר אחר
חשד שאינך נאמנה לו
ציפה ממך לבקש את רשותו לפני שאת הולכת לרופא/ה
העליב אותך או גרם לך להרגיש רע עם עצמך
צחק עליך או הקטין אותך לפני אנשים
התנהג באגרסיביות – למשל ,צעק ,קילל או שבר דברים
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