סקר תפיסות הציבור ביחס
לאלימות בזוגיות

ממצאים עיקריים
דו"ח ממצאים מפורט יושלם בקרוב...
יוני 2022

רקע
סקירה השוואתית
של  7מדדים
מובילים בעולם

סקר התפיסות בוצע כחלק מתהליך של
פיתוח כלי מדידה (מדד) שיאפשר הערכה של
היקפי תופעת האלימות בזוגיות בישראל.

 15קבוצות
מיקוד ממגוון
חלקי החברה
בישראל

היוועצות עם מעל
ל 70 -מומחים
ומומחיות בתחום

סקר
תפיסות

בניית כלי
המדידה -
המדד

פיילוט

מדידה

מיזם משותף עם משרד הרווחה והועדה הבין משרדית ,במעורבות כלל רשת השותפות/ים
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מטרות
הסקר

יצירת תשתית ידע הכרחית להגדרת
אלימות שאינה פיזית/מינית וביטוייה:
•בירור תפיסות הציבור ביחס להתנהגויות של בני
ובנות זוג הכוללות פגיעה לא פיזית/מינית
•דיוק והתאמת השפה בה יעשה שימוש לתיאור
ההתנהגויות האלימות
•זיהוי פערים בין תפיסות הציבור לבין הנורמות
שאנו רוצות ורוצים לקדם

3

האתגר העיקרי שלפנינו:
זיהוי דרכי האפיון והמדידה של
אלימות שאיננה פיזית או מינית
בדיקת מדדים מן העולם מעלה כי אין בנמצא תפיסה אחידה בנושא זה.
הסיבה לכך היא שזהו נושא תלוי תרבות והקשר וההגדרה שלו דורשת
מענה לשאלות הבאות:
•באילו מקרים הציבור מוכן לקבל התערבות של החברה בעניינים
שבינו ובינה?
•אילו פגיעות במרחב הזוגי הפרטי אנחנו כחברה רוצים להוקיע?
על מי החברה צריכה להגן?
4

מאפייני המדגם
מגדר

קבוצה חברתית

24%
49%

51%
66%

אשה
גבר

הסקר הועבר ל 1005-משיבים ומשיבות
איסוף מקוון דרך פאנל אינטרנטי

10%

יהודי לא חרדי
חרדי
ערבי

מחוז
15%
6%

36%

גיל

20%

17%
19%

21%

26%
17%

הדרום
המרכז
ירושלים ויו"ש
צפון
תל אביב

22%

18-25
26-34
35-44
45-54
55-65
5

מה כלל סקר התפיסות?
פרטים על המשיב/ה
•מאפיינים דמוגרפיים
•עמדות ותפיסות
כלליות על אלימות
בזוגיות ,יחסי כוחות
ותפקידים מגדריים

תפיסת אלימות
•למשיבים/ות הוצגו
תיאורים מפורטים של
התנהגות בן/בת זוג לבן/
בת זוגו
•ביחס לכל התנהגות הן/ם
התבקשו להעריך האם
היא אלימה ובאיזו מידה
(לא אלימה ,קצת אלימה,
די אלימה ,אלימה מאוד,
ואי אפשר לדעת בהיעדר
פרטים נוספים).

תגובה ראויה
•ביחס לכל התנהגות
המשיבים התבקשו לציין
מה לדעתם צריך
לעשות מכר של
הנפגע/ת המתואר/ת
מתוך רשימת אפשרויות

6

כיצד הוצגו ההתנהגויות בסקר?
ניסוח השאלה גרסה *1

בן הזוג מבקש לדעת איפה בת זוגתו נמצאת בכל רגע,
דורש ממנה להתקשר ולדווח לו איפה היא נמצאת כל הזמן,
מתקשר אליה ללא הפסקה אם היא לא
התקשרה בעצמה או אם היא מאחרת וכועס עליה מאוד אם
היא לא מעדכנת אותו מה היא עושה בכל רגע

ניסוח השאלה גרסה *2

בת הזוג מבקשת לדעת איפה בן זוגה נמצא בכל רגע ,דורשת ממנו
להתקשר ולדווח לה איפה הוא נמצא כל הזמן ,מתקשרת אליו ללא
הפסקה אם הוא לא התקשר בעצמו או אם הוא מאחר וכועסת עליו
מאוד אם הוא לא מעדכן אותה מה הוא עושה בכל רגע

ביחס לכל התנהגות נשאלו שתי שאלות
דירוג אלימות

האם לדעתך ההתנהגות היא אלימה?

1
2
3
4
5

לא אלימה
קצת אלימה
די אלימה
מאוד אלימה
אי אפשר לדעת בהיעדר פרטים נוספים

דירוג תגובה

מה לדעתך צריך לעשות מכר/ה של הזוג המתואר,
אשר יודע על ההתנהגות המתוארת (בחר/י את
התשובה שהכי מתאימה בעיניך)
1
2

3

4
5
6
7

* כל משתתפ/ת קיבל/ה גירסה אחת מכל שאלה.
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לא להתערב;
לפנות באופן עצמאי ודיסקרטי לאחד
הצדדים ולהציע עזרה או אוזן קשבת;
לפנות באופן עצמאי ודיסקרטי לחבר/ה של אחד הצדדים
ולבקש ממנו/ה עזרה;
לפנות למשטרה;
לפנות לגורמי הרווחה או לארגון סיוע;
לפנות למנהיגים/ות בקהילה או למנהיג/ה רוחני/דתי;
לפנות לגורם אחר;
לא יודע/ת

7

ממצאי הסקר
חלק א'

כיצד הציבור תופס את
התנהגויות בן הזוג?

8

שיעור המדרגים/ות
התנהגויות שונות
כאלימות
מבצע ההתנהגות
הוא גבר
ניכרת הבחנה ברורה
בין התנהגות שיש בה
היבט פיזי לכזו שאין
בה היבט פיזי

התנהגות (גבר)

איום בנשק במהלך ריב

איום על פגיעה עצמית במקרה של פרידה
התנהגות אגרסיבית בשעת כעס
דחיפה בכח במהלך ריב
השלכת נעל בית במהלך ריב
התניית קיום יחסים בשינוי גופני
לא מאפשר גישה למידע פיננסי
דרישה לדעת איפה היא נמצאת בכל רגע
דרישה לאשר את הלבוש שלה
הגבלת שימוש ברשתות חברתיות
התנגדות לרכישת השכלה /קידום קריירה של האחר
קבלת החלטות בנוגע לבית מתקבלת רק על ידו
התנגדות למפגשים עם גברים אחרים
מקשה על הקשר שלה האחר עם חבריה
התעלמות ממושכת
לחץ לקיום יחסי מין
כניסה לחשבונות פרטיים
בגידה
ביקורת רבה
חוסר הקפדה על הלכות נידה
עויין אחת מחברותיה

דירוג כאלימה
97%
84%
86%
84%
82%
66%
66%
64%
60%
59%
58%
55%
55%
54%
53%
51%
50%
44%
38%
36%
22%

תפיסת התנהגויות בן הזוג
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למי יש יותר סיכוי
לדרג התנהגויות
כאלימות?
נשים  -גברים
לנשים יש יותר סיכוי
לדרג התנהגות
כאלימה מאשר
לגברים

דוגמאות להתנהגויות בהן נמצאו פערים משמעותיים בדירוג:

מתנה קיום יחסי מין
בכך שתבצע שינוי
מסוים בגופה

נשים

גברים

24%

דורש לדעת איפה
נמצאת בכל רגע

נשים

גברים

23%

מקשה על הקשר
שלה עם חברים

נשים

גברים

20%

במשך תקופה ארוכה נשים

גברים

20%

נשים

גברים

16%

מתעלם ממנה

מבקר אותה
בתחומים רבים

תפיסת התנהגויות בן הזוג
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למי יש יותר סיכוי
לדרג התנהגויות
כאלימות?
ללא ניסיון* בזוגיות
 ניסיון* בזוגיותלא/נשים ללא ניסיון
בזוגיות יש יותר סיכוי
לדרג התנהגות
כאלימה מא/נשים
עם ניסיון בזוגיות

* ניסיון בזוגיות  -ניסיון במערכת יחסים
ארוכת טווח (כחמש שנים ומעלה)

דוגמאות להתנהגויות בהן נמצאו פערים משמעותיים בדירוג:

מתעלם ממנה
לא
במשך תקופה ארוכה
מנוסים

מנוסים
בזוגיות

14%

לוחץ עליה לקיים
לא
יחסי מין וכועס עליה
מנוסים
כשהיא מסרבת

מנוסים
בזוגיות

13%

מתנגד לכך שבת
לא
זוגו תלמד או תפתח
מנוסים
קריירה

מנוסים
בזוגיות

13%

מתנגד לכך שתלמד
או תפתח קריירה
לא
ומנסה באופנים
מנוסים
שונים למנוע זאת

מנוסים
בזוגיות

13%

תפיסת התנהגויות בן הזוג
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למי יש יותר סיכוי
לדרג התנהגויות
כאלימות?
תפיסה ליברלית -
תפיסה שמרנית
לא/נשים עם תפיסה
ליברלית של תפקידי
מגדר יש יותר סיכוי
לדרג התנהגות
כאלימה מלא/נשים
עם תפיסה שמרנית

דוגמאות להתנהגויות בהן נמצאו פערים משמעותיים בדירוג:

דחף אותה בכח
תפיסה
במהלך ריב סוער ליברלית

תפיסה
שמרנית

מתנהג
באגרסיביות
(צועק ,טורק
דלתות וכו')
בשעת כעס

תפיסה
ליברלית

תפיסה
שמרנית

24%

לא מאפשר לה
גישה למידע על
מצבם הפיננסי

תפיסה
ליברלית

תפיסה
שמרנית

21%

מקשה על הקשר
שלה עם חברים

תפיסה
ליברלית

תפיסה
שמרנית

21%

32%

תפיסת התנהגויות בן הזוג
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ממצאי הסקר
חלק ב'

אילו התנהגויות נתפסות
כדורשות תגובה?

13

דירוג התנהגויות
כדורשות תגובה
עיבוד התשובות מוצג בחלוקה לשלוש קטגוריות
לא להגיב
תגובה חיצונית

לפנות לגורם מטפל/מסייע (גוף ציבורי ,ארגון חברתי,
אנשי/נשות דת וכדומה)

תגובה כלשהי

להתערב בעצמי או לפנות לגורם מטפל /מסייע

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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שיעור המשיבים/ות
כי התנהגות זו אצל
גבר דורשת תגובה
כלשהי

התנהגות (גבר)

איום בנשק במהלך ריב

איום על פגיעה עצמית במקרה של פרידה
התנהגות אגרסיבית בשעת כעס
דחיפה בכח במהלך ריב
השלכת נעל בית במהלך ריב
התנגדות שתרכוש השכלה /תתקדם בקריירה
דרישה לדעת איפה היא נמצאת בכל רגע
מקשה על הקשר שלה עם חבריה
התעלמות ממושכת
דרישה לאשר את הלבוש שלה
לא מאפשר גישה למידע פיננסי
התנגדות למפגשים עם גברים אחרים
הגבלת שימוש ברשתות חברתיות
קבלת החלטות בנוגע לבית מתקבלת רק על ידו
התניית קיום יחסים בשינוי גופני שלה
בגידה
ביקורת רבה
לחץ לקיום יחסי מין
חוסר הקפדה על הלכות נידה
עויין את אחת החברות

דורשת תגובה
95%
89%
86%
87%
81%
74%
74%
71%
70%
70%
69%
68%
68%
64%
63%
63%
61%
57%
41%
39%

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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רק  2התנהגויות
דורגו על ידי מעל
ל 50%מהמשיבים
והמשיבות כדורשות
התערבות חיצונית

89%

במהלך ריב סוער בן
הזוג איים על בת זוגו
בנשק חם או קר
(אקדח או סכין)

61%

בן הזוג מאיים על בת
זוגו שאם היא תעזוב
אותו הוא יפגע בעצמו

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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מי מדרג התנהגויות
כדורשות תגובה
חיצונית?
יהודים (כללי)* -
ערבים
ליהודים מהאוכלוסיה
הכללית יש סיכוי גבוה
יותר לדרג התנהגות
כדורשת התערבות
חיצונית מלערבים

* יהודים שאינם חרדים.

דוגמאות להתנהגויות בהן נמצאו פערים גדולים:

מתנהג באגרסיביות
(צועק ,טורק דלתות
וכו') בשעת כעס
דוחף אותה בכוח
במהלך ריב סוער

יהודים
(כללי)*
יהודים
(כללי)*

ערבים

ערבים

22%

21%

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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מי מדרג התנהגויות
כדורשות תגובה
חיצונית?
חרדים – יהודים
(כללי)*
לחרדים יש סיכוי גבוה
יותר לדרג התנהגות
כדורשת התערבות
חיצונית מליהודים
(כללי)

* יהודים שאינם חרדים.

דוגמאות להתנהגויות בהן נמצאו פערים גדולים:

מתנה קיום יחסי מין
בכך שתבצע שינוי
מסוים בגופה

חרדים

לוחץ עליה לקיים
יחסי מין וכועס עליה
כשהיא מסרבת

חרדים

יהודים
(כללי)*

22%

במשך תקופה ארוכה חרדים

יהודים
(כללי)*

21%

מתעלם ממנה

יהודים
(כללי)*

23%

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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מי מדרג התנהגויות
כדורשות תגובה
חיצונית?
צעירים -
מבוגרים צעירים
לצעירים ()18-24
יש סיכוי גדול יותר
לדרג התנהגות
כדורשת התערבות
חיצונית מלמבוגרים
צעירים ()25-34

דוגמאות להתנהגויות בהן נמצאו פערים גדולים:

מתנהג באגרסיביות

(צועק ,טורק דלתות צעירים
18-24
וכו') בשעת כעס

מבוגרים
צעירים
25-34

23%

בן הזוג לא מאפשר
לבת זוגו גישה
למידע על מצבם
הפיננסי

צעירים
18-24

מבוגרים
צעירים
25-34

14%

קבלת החלטות
בנוגע לבית
מתקבלת רק
על ידו

צעירים
18-24

מבוגרים
צעירים
25-34

13%

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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מי מדרג התנהגויות
כלא דורשות תגובה?
גברים  -נשים
לגברים יש יותר סיכוי
לדרג התנהגויות כלא
דורשות תגובה בכלל
מלנשים

דוגמאות להתנהגויות בהן נמצאו פערים גדולים :

דורש לאשר את
הלבוש שלה בכל
פעם שהיא יוצאת
מהבית
מתנגד לכך
שתלמד או תפתח
קריירה ומנסה
באופנים שונים
למנוע זאת

גברים

גברים

נשים

נשים

15%

15%

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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מי מדרג התנהגויות
כדורשות תגובה
חיצונית ?
אשכול חברתי כלכלי
נמוך  -גבוה

למי שמתגורר/ת בישוב
באשכול חברתי-כלכלי נמוך
יותר יש יותר סיכוי לדרג
התנהגות כדורשת התערבות
חיצונית מאשר למי שמתגורר/ת
בישוב באשכול גבוה יותר

תפיסת התנהגויות כדורשות תגובה
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ממצאי הסקר
חלק ג'

כיצד הציבור תופס את
התנהגויות בת הזוג ואת
הצורך בתגובה עליהן?

22

שיעור המדרגים/ות
התנהגויות שונות
כאלימות – מבצעת
ההתנהגות היא
אישה
הנתונים מראים את
ההבחנה שעושה
הציבור בין התנהגות
שיש בה היבט פיזי
לכזו שאין בה
היבט פיזי

התנהגות (אשה)

איום בנשק במהלך ריב

התנהגות אגרסיבית בשעת כעס
איום על פגיעה עצמית במקרה של פרידה
דחיפה בכח במהלך ריב
השלכת נעל בית במהלך ריב
לא מאפשר גישה למידע פיננסי
הגבלת שימוש ברשתות חברתיות
התניית קיום יחסים בשינוי גופני
התנגדות לרכישת השכלה /קידום קריירה של האחר
דרישה לדעת איפה הוא נמצא בכל רגע
דרישה לאשר את הלבוש שלו
מקשה על הקשר שלו האחר עם חבריו
בגידה
כניסה לחשבונות פרטיים
קבלת החלטות בנוגע לבית מתקבלת רק על ידה
התעלמות ממושכת
התנגדות למפגשים עם נשים אחרות
ביקורת רבה
לחץ לקיום יחסי מין
עויינת את אחד החברים
חוסר הקפדה על הלכות נידה

דירוג כאלימה
94%
74%
73%
73%
61%
56%
49%
46%
45%
44%
42%
42%
40%
37%
36%
35%
32%
31%
25%
14%
14%

תפיסת התנהגויות בת הזוג
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מה מעלה את הסיכוי לדרג
התנהגויות של נשים כאלימות?
•לא/נשים משכילים יותר יש סיכוי גבוה יותר לדרג התנהגויות של נשים
כאלימות מאשר לאנשים משכילים פחות
•לצעירים/ת יש סיכוי גבוה יותר לדרג התנהגויות של נשים כאלימות מאשר
לא/נשים בשתי קבוצות הגיל האחרות (מבוגרים צעירים ומבוגרים)
•לא/נשים עם תפיסה ליברלית של תפקידי מגדר יש יותר סיכוי לדרג
התנהגויות של נשים כאלימות מאשר לא/נשים עם תפיסה שמרנית

תפיסת התנהגויות בת הזוג
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משמעות המגדר
בתפיסת התנהגות
כאלימה

שיעור המדרגים/ות התנהגות כאלימה

23%

אותה התנהגות
עצמה נתפסת על
ידי יותר משיבים
כאלימה כאשר
הפוגע הוא בן הזוג
בהשוואה למצב בו
הפוגעת היא בת
הזוג

19%

האשה פועלת
55%

הגבר פועל

53%

ה ת נ ג ד ו ת למ פ ג ש י ם ע ם
התנגדות ה שנ י
בני המין
למפגשים

עם בני המין השני

51%
35%

32%

ה ת ע למ ו ת

מ מ ו שכ ת
התעלמות
ממושכת

בן הזוג פועל

26%

25%

לח ץ ל ק י ו ם

לחץס י מ י
יח
לקיוםןיחסי מין

בת הזוג פועלת
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משמעות המגדר
בתפיסת התנהגות
כדורשת תגובה

שיעור המדרגים/ות התנהגות כדורשת תגובה
האשה פועלת
45%

26%

הגבר פועל

15%

21%
39%

אותה התנהגות
עצמה נתפסת על
ידי יותר משיבים
כדורשת תגובה
כלשהי – עצמאית
או חיצונית ,כאשר
הפוגע הוא בן הזוג
בהשוואה למצב בו
הפוגעת היא בת
הזוג

28%

26%
18%
11%

התנהגות אגרסיבית
התנהגות
בשעת כעס

אגרסיבית בשעת
כעס

ה ש לכ ת נ ע ל ב י ת
השלכת נעל בית
במהלך ריב

במהלך ריב

בן הזוג פועל

דרישה לדעת איפה
דרישה לדעת
ה א ח ר נ מ צ א ב כ ל ר גע

איפה האחר נמצא
בכל רגע

בת הזוג פועלת

תפיסת התנהגויות בת הזוג
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