קבוצות מיקוד -זוגיות אלימה
במסגרת תהליך פיתוח כלי מדידה
להיקפי תופעת האלימות בזוגיות
תיאור הממצאים המרכזיים

מטרת קבוצות המיקוד
קבוצות המיקוד מזינות הן את תהליך בניית שאלון סקר העמדות ,והן את
תהליך בניית כלי המדידה לתופעת האלימות בזוגיות .מטרותיהן המרכזיות:

המשותף

הייחודי

לאפיין זוגיות פוגענית/אלימה
דרך המאפיינים והתיאורים
החוזרים בכלל הקבוצות

ללמוד על ביטויי אלימות (התנהגויות/תחושות),
גורמי סיכון ,וחסמים ליציאה מקשר פוגעני
ייחודיים לקבוצות אוכלוסייה שונות

עם מי דיברנו?
 140משתתפים ב 15-קבוצות מיקוד
מטפלות באלמ"ב
בחברה החרדית/דתית

מטפלות באלמ"ב
בחברה הערבית

גברים חילונים

נשים מהחברה
האתיופית

נשים חרדיות מזוהות
כנפגעות אלמ"ב

גברים פוגעים

נשים חילוניות

להטב"ק מזדהים
כ"אתה"

נשים חרדיות

נשים בדואיות

נשים צעירות

להטב"ק מזדהות
כ"את"

נשים ערביות

יוצאות ברה"מ

גברים צעירים

על מה דיברנו?
מתווה הדיון בקבוצות המיקוד

מאפיינים של
זוגיות פוגענית

המשתתפות/ים התבקשו
לדון בהבדל בין זוגיות
פוגענית לבין זוגיות
מיטיבה ,דרך התייחסות
לשאלות מנחות על
מערכות יחסים משני
הסוגים כדוגמת :איך רבים?
על מה? איך מתפייסים?
איך מחליטים? ועוד

ביטויים של
זוגיות פוגענית

המשתתפות/ים
התבקשו לתת
דוגמאות להתנהגויות
פוגעניות ולתחושות
נפוצות בזוגיות
פוגענית

מה למדנו? המשותף
מה מאפיין זוגיות פוגענית/אלימה?

מאפיינים של התא המשפחתי.
דוגמאות:

מאפיינים של הדינמיקה הזוגית.
דוגמאות:

מאפיינים של הסיטואציה
האלימה .דוגמאות:

בין בני הזוג יש פערים גדולים (פער
גילאי ,פער כלכלי ,פער במעמד
אזרחי/חברתי)
בני הזוג מבודדים (למשל – גרים
רחוק) יחסית ממשפחה וחברים
אחד הצדדים תלוי באופן מהותי בצד
האחר (כלכלית ,יכולת להתנייד,
להשיג מידע)

מחלוקות לא נפתרות אלא רק
חולפות ומתחלפות באחרות
בין בני הזוג יש חלוקת תפקידים
מגדרית נוקשה
בני הזוג מציגים תמונה "מושלמת"
כלפי חוץ ,לא מתקוטטים ליד אנשים
אף פעם

סיטואציה אלימה מתרחשת גם ליד
הילדים
הסיטואציה האלימה מסלימה
במהירות ויוצאת משליטה
הסיטואציה מערבת שימוש מוגבר
באלכוהול/סמים

מה למדנו? הייחודי
אילו התנהגויות ,גורמי סיכון וחסמים ליציאה מהקשר מאפיינים קבוצות מסויימות?

ביטויי אלימות ייחודיים.
דוגמאות:

מאפיינים של קבוצות שמהווים
מצע נוח לאלימות .דוגמאות:

חסמים ייחודיים להפסקת
אלימות .דוגמאות:

בן/בת הזוג גורם/ת לשני/ה להוציא
עליו/ה כסף רב בניגוד לרצונו
(צעירים)
בן/בת הזוג משתמש/ת בטקסים
וריטואליים דתיים כפלטפורמה
להשפלה (חרדים ודתיים)
בן/ת הזוג מעביר ביקורת על
האחר/ת מול בני משפחה/חברים
כאמצעי השפלה (יוצאות אתיופיה)

שמרנות אודות תפקידים מגדריים
אשר נחשפת לתרבות וערכים
ליברליים/חילוניים (חרדים/ערבים)
מרכזיות מודל גברי לפיו על גברים
להיות חזקים ,נוקשים וכוחניים
(יוצאות ברה"מ)
שבירת תפקידים מגדריים
ש"מנרמלת" התנהגויות קנאה לא
לגיטימיות (גברים להט"בים)

קושי בשיתוף אודות קשיים מתוך
חשש לפגוע בקהילה ובעקרונות
פמיניסטיים (נשים להט"ביות)
מעורבות חזקה של דמויות מרכזיות
בקהילה שמבקשות למנוע פרידה
וגירושים (יוצאות אתיופיה)
קושי כלכלי לנהל את תהליך
הגירושים (חרדיות)

