
  
              

              

    

 

 בצעי אלימות במשפחההטיפול בגברים מ

  הניתנים באמצעות שירות המבחן םהשירותי

וייחודיים לגברים שהופנו לשירות ממערכת אכיפת החוק, שירות המבחן למבוגרים, מפעיל מענים טיפוליים ייעודיים 
 בשלבים שונים של ההליך הפלילי, בגין מעורבותם בעבירות אלימות במשפחה בשני מוקדים: אלימות זוגית ואלימות הורית.

כלפי ילדים. יצוין כי מדי שנה מופנים לשירות הן גברים והן נשים בגין עבירות אלימות במשפחה, אלימות זוגית ואלימות 
 במסמך זה נתייחס לגברים בלבד, ולמענים הטיפוליים הקיימים עבורם.

 אלימות זוגית:
 :הפניות בעבירות של אלימות זוגית

 מהן הפניות של נשים בעבירות אלה(. 160 -הפניות חדשות בעבירות אלימות כלפי בן זוג )כ 2,485התקבלו  2018בשנת 
יפת החוק, רובן המכריע, מבתי המשפט בערכאות השונות, הן בשלב הליך המעצר והן ההפניות לשירות מתקבלות מגורמי אכ

 בשלב ההליך לעונש. 
 ממוצא נוצרי.  30 -ממוצא מוסלמי, כ 630 -גברים ממוצא יהודי, כ 1,670 -הפניות לפי שיוך מגזרי: כ

 
 :למבוגרים מענים טיפוליים לגברים הנוהגים באלימות כלפי בנות זוגם במסגרת שירות המבחן

 
 אבחון וטיפול פרטני

במסגרת ההפניות לשירות, נערך להם אבחון על ידי קצין מבחן, הבוחן בסיומו את רמת הסיכון להישנות עבירה והפוטנציאל 
השיקומי, ובהתאם להערכת הסיכון והסיכוי לשיקום, ופרמטרים נוספים, בין היתר מאפיינים ייחודיים, צרכים, כוחות 

 לשיקום, מתאים ומגבש קצין המבחן תכנית שיקום.ומוטיבציה 
 

תכניות השיקום מבוצעות בהתניה שיפוטית ובמסגרת צווים, צווי מבחן או צווי פיקוח מעצר, בטיפול ייעודי בתחום האלימות 
מת גם הזוגית בשירות, שבעיקרו נעשה במסגרת קבוצתית בהנחיית קצין מבחן, או בליווי, מעקב ובפיקוח קצין המבחן. קיי

 מרכזים לטיפול באלמ"ב אך בפיקוח אפשרות לצו מבחן לגברים שמשולבים במסגרות טיפול מחוץ לשירות המבחן כגון:
 ותחת מעקב וליווי של קצין המבחן וכחלק מההליך השיפוטי.

 
 

על בטחון  : הפסקת ההתנהגות האלימה במערכת הזוגית, שיקום הגבר המופנה בהיבטים שונים ושמירהמטרת הטיפול היא
 הנפגעות.

ייחודו של הטיפול במסגרת שירות המבחן, הינו היותו טיפול סמכותי, העושה שימוש בהליך המשפטי כמנוף לגיוס ולשימור 
 המטופל בתהליך הטיפולי. 

 
 טיפול קבוצתי

צתי ייעודי צו מבחן או צו פיקוח אשר נעשה באופן פרטני מתקיים בפריסה ארצית גם טיפול קבו, פרט לתהליך האבחון
 לגברים הנוהגים באלימות זוגית.

הקבוצות מיועדות לגברים הנוהגים באלימות זוגית, שבמסגרת האבחון והערכת הסיכון בעניינם, נמצא כי מתאימה להם 
 תכנית טיפול קבוצתית ייעודית אמבולטורית, במסגרת הקהילה. זמן הטיפול הממוצע בקבוצה הוא שנה.

 גברים. 250קבוצות ייעודיות, בהן השתלבו  16מבחן פעלו בשירות ה 2018בשנת 
 מהגברים שטופלו בקבוצות, הינם מהמגזר הערבי. 52שיוך מגזרי: 

 יצוין כי בשירות פועלת גם קבוצה אחת לנשים שנהגו באלימות זוגית.
 

 בתים טיפוליים לגברים הנוהגים באלימות זוגית:
משרד הרווחה באמצעות שירות המבחן למבוגרים, מפעיל, מממן ומפקח, על הבתים טיפוליים לגברים הנוהגים באלימות 

 כלפי בנות זוגם )בהתקשרות מכרזית עם מפעיל חיצוני(. 

 

י המשיך לפעול "בית נועם", הבית הטיפולי במרכז הארץ. לקראת סוף השנה, עם יציאה למכרז חדש, נוספו שנ 2018בשנת 
 מסלולי טיפול חדשים: מסלול מרכז ערב ומסלול בוגרים. 

 , החל לפעול בית נוסף, "בית נועם", בדרום הארץ. 2018במהלך חודש דצמבר 



  
 מסלולי טיפול, הפועלים תחת קורת גג אחת: 5הבתים הטיפוליים פועלים לפי מודל הפעלה סדור ואחיד, הכולל 

 :מסלול ההוסטל

  שאינה הרמטית. מדובר  ובתנאי שהיא מאפשרת טיפול במסגרתמיועד לגברים שהוערכו ברמת סיכון עד גבוהה
המטופלים משולבים במסגרות תעסוקה, אליהן הם יוצאים בהתאם  16.00עד  8.00במסלול הלנתי. בין השעות 

י ניהול ואחזקת הבית הם לוקחים חלק בתפקיד וטיות )במידה שקיימות( ועם חזרתם למסגרתלמגבלות שיפ
 ומשתתפים בטיפולים קבוצתיים ופרטניים.

 .משך המסלול ארבעה חודשים 
 

 :מסלול מרכז יום

  מיועד לגברים שרמת הסיכון לגביהם הוערכה עד גבוהה, השוהים/מתגוררים במסגרת הקהילה ואינם משולבים
וכולל טיפול במרחב  16.00–08:00השעות ישה ימים בשבוע, בין במסגרות תעסוקה בשעות היום. הטיפול מתקיים חמ

 הביתי, טיפול קבוצתי ופרטני וכן התייחסות טיפולית בתחום התעסוקה.

  המסלול מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כמרכז שיקום והטיפול בו מאפשר קבלת קצבת הבטחת הכנסה )בכפוף
 לעמידה ביתר הקריטריונים המוגדרים ע"י המוסד לבטל"א(.

 ד שישה חודשים.משך המסלול ע 
 

 :מסלול משולב

 ביות ופיקוח מיועד לגברים שרמת הסיכון שהוערכה במצבם ו/או מאפייני האישיות מצריכים טיפול ברמת אינטנסי
 טיפול במסלול ההוסטל ומרכז היום במקביל.  מרביים. המסלול משלב

  כת הסיכון, מאפייניו, צרכיו חודשים ובסיומו ממשיך המטופל באחד מהמסלולים בהתאם להער 3משך המסלול עד
 ויכולותיו.

 
 :מסלול ערב

  מיועד לגברים ברמת סיכון המוערכת עד לרף הנמוך של רמת סיכון גבוהה, המצויים בשעות היום במסגרת
מפגשים קבוצתיים בכל שבוע ומפגש  3תעסוקתית או אחרת וזקוקים למענה טיפולי אינטנסיבי חלקי. המסלול כולל 

 פרטני. 

 ול עד חצי שנה.משך הטיפ 
 
 

 :מסלול בוגרים

  מיועד לבוגרי הטיפול במסלולים האינטנסיביים בבית נועם ו/או במסגרות מקבילות ברחבי הארץ, הזקוקים למענה
 של תמיכה, ליווי, טיפול ושיקום, עד להשתלבות במסגרת הטיפול. המסלול כולל מפגש קבוצתי אחת לשבוע.

  .משך הטיפול עד חצי שנה 
 

 מטופלים בשנה.  100 -בכל בית, ניתן לקלוט בכלל המסלולים כ
 :2018נתונים לשנת  -מרכז הארץ  -ית נועם" "ב

הפניות  17הפניות למסלול המשולב,  57מועמדים ע"פ ההתפלגות הבאה:  95הופנו למסגרת  2018הפניות: בשנת 
 הערב.הפניות למסלול  14 -הפניות למסלול מרכז היום ו 7למסלול ההוסטל, 
 למסלול הערב. 9 -למרכז היום ו 5למסלול ההוסטל,  9מועמדים למסלול המשולב,  31התקבלו לטיפול: 

למסלול  8 -למרכז היום ו 3נקלטו למסלול ההוסטל,  8מטופלים נקלטו במסלול המשולב,  23נקלטו לטיפול בפועל: 
 הערב. 

 17 -ברים טופלו במסגרת מסלול ההוסטל ג 26 גברים טופלו במסגרת המסלול המשולב, 29טופלו במהלך השנה: 
גברים  9 .מהם התקבלו מהמסלול המשולב 2 -גברים טופלו במסגרת מרכז היום  8 .מהמסלול המשולבמהם התקבלו 

 -גברים טופלו במסגרת מסלול הבוגרים שהחל לפעול ב 4 -ו 27/11/18 -טופלו במסגרת מסלול הערב, שהחל לפעול ב
19/11/18. 
 2 -מהם המשיכו במסלול ההוסטל ו 14גברים סיימו את הטיפול במסלול המשולב,  16, 2018פול: בשנת סיומי טי

גברים סיימו את הטיפול במסלול ההוסטל,  10. 2019מטופלים נוספים במסלול ממשיכים בו בשנת  5במרכז היום, 
 .2019המשיכו במסלול בשנת  2 גברים סיימו את הטיפול במרכז היום, 4. 2019נוספים המשיכו במסלול לשנת  5

 גברים מהמגזר הערבי. 10טופלו במסגרת הבית  2018שיוך מגזרי: במהלך שנת 
 , ומאז החלה קליטת מטופלים למסלולים השונים.2018כאמור, "בית נועם" בדרום החל לפעול בסוף שנת 

 
 אלימות הורית:



  
 לשירות המבחן בגין עבירות אלימות כלפי ילדיהם.בשירות המבחן למבוגרים פועל מענה ייחודי להורים שהופנו 

להביא להפסקת האלימות, לחיזוק הקשר בין ההורה האלים לילד ולכינון תקשורת תקינה ביניהם,  מטרת התכנית
 ביתיות. -כך שניתן יהיה לצמצם הוצאת ילדים מביתם למסגרות חוץ

 
 התכנית כוללת שני מרכיבים:

יות ייעודיות להורים אלימים, המונחות על ידי קציני מבחן בעלי מומחיות השתלבות בקבוצות טיפול הראשון:
בתחום, בפריסה ארצית, במשרדי השירות. מטרת הטיפול הייעודי הקבוצתי היא הפסקת ההתנהגות האלימה. משך 

 הטיפול בקבוצה הינו שנה.
משתלבים  -הורים שנמצאים מתאימים וקיימת אפשרות לשלבם, ביחד עם הילד הנפגע, בתכנית ייחודית  השני:

ילדים באמצעות בעלי חיים )כלבים טיפוליים ורכיבה על סוסים(, בחווה טיפולית, שמטרתה שינוי -בפעילות הורים
מפגשים, מתקיים  16רסת על פני דפוסי התקשורת בין ההורה האלים והילד הנפגע. בסיום התכנית בחווה, שמתפ

שלב שבו ניתן לכל משפחה ליווי של סומך, המגיע לבית המשפחה, ומסייע בהטמעת השינוי. משך הטיפול בתכנית, 
 הינו כחצי שנה.

 
 נתוני התכנית:

קבוצות ייעודיות לאבות שנהגו באלימות כלפי ילדיהם, בהן  11, התקיימו בשירות המבחן למבוגרים 2018בשנת 
 56קבוצות ייעודיות לאימהות שנהגו באלימות כלפי ילדיהן, בהן השתתפו  5אבות. בנוסף התקיימו גם  131פלו טו

 אימהות.
בתכניות  -המשלבות הורים וילדיהם  -כניות טיפוליות בחוות הטיפוליות בהמשך לקבוצות אלה, התקיימו שתי ת

 אימהות. 9 -אבות ו 15הורים,  24אלה השתתפו, 
אבות מהמגזר הערבי. בתכניות בחוות הטיפוליות  43מגזרי: בקבוצות הטיפוליות לאבות אלימים השתתפו שיוך 

 אבות. 6השתתפו 
 

 מחקר:
, אודות התכנית לטיפול בהורים אלימים ולילדיהם, מעידים על חשיבות הטיפול 2017ממצאי מחקר, שנערך בשנת 

המבחן למבוגרים, וההשפעה הטיפולית המקדמת שיש על בהורים אלימים במסגרת הקבוצות הטיפוליות בשירות 
 הורים אלו. המחקר גם מצא שההתערבות המשלימה בחוות הטיפוליות, הממוקדת במערכת היחסים בין ההורה 

 
 
 

ותורם לילד הנפגע, הינה בעלת ערך גבוה, תורם, מתקן ומשפר את יחסי המשפחה ובפרט, מונע הוצאת ילדים מהבית 
 )מצ"ב מחקר(.  כלפי ילדים להפסקת האלימות

 

 ים למניעה וטיפול באלימות במשפחההשירותים הניתנים באמצעות הרשויות המקומיות והמרכז: 
הטיפול באלימות במשפחה באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים והמרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה, 
נעשים תוך הבנה שהיכולת לבצע שינוי בפרט ובקהילה יבוצע תוך ראייה מערכתית שרואה את המשפחה במוקד 

 המשפחה, הורים, ילדים ובמידת הטיפול. הכוונה היא כי יש לשאוף תמיד להתערב ולגייס לתהליך את כול חברי 
האפשר וע"פ צורך המשפחה המורחבת. פעולה נדרשת נוספת, לפעול ברמה הקהילתית בכדי להצליח ולכולל שינוי 

 חברתי משמעותי לשינוי תפיסות ועמדות בשאיפה לשינוי חברתי רחב. 
 

ליים בכול תחום בהם הם תופעת האלימות במשפחה במחלקות לשירותים חברתיים פוגשת את העובדים הסוציא
נבנה תדריך אלימות במשפחה לכול העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים  2019עוסקים במחלקה. לכן, במהלך 

רשויות מקומיות מפעילות  113 -את כחברתיים , בכדי שיוכלו לפעול בצורה מובנית סביב אירועי אלמ"ב. יחד עם ז
המורכבות מאנשי יים שנותנים מענה לרשויות נוספות( )חלקם אזורמרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה 

מקצוע שעוברים מתווה של הכשרות, המכשיר אותם להתערבות טיפולית מקיפה בתחום האלימות במשפחה 
 הכוללת: 

 בניית תכנית התערבות ותכנית הגנה ,הערכת מסוכנות. 

 נשים, ילדים.יפול ישיר וטיפול קבוצתי, גבריםמתן ט , 

 ייעוץ והדרכה לעובדים במחלקות. 

 .ייזום תכניות מניעיה ואיתור בקהילה  

להלן התייחסות לגבי תכניות לטיפול בגברים במרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה, המרכזים ערוכים לטפל 
ים לבצע ם ונפגעים המעוניינבגברים על כל רצף ההתנהגות, קרי גברים בהליך הפלילי ואו במישור האזרחי, פוגעי

מהם הינם גברים המופנים משירותי המבחן למבוגרים,  26%(,  9,724. מכלל המטופלים באלימות במשפחה )שינוי
 פניות עצמאיות וגיוס גברים שנשותיהם פונות למרכזים.



  
 הטיפול במרכזים נעשה במסגרת :

 .טיפול פרטני 

 קבוצות רכבת, קבוצות לעזרה עצמית ועוד..(  טיפול קבוצתי( 

  .)טיפול זוגי )במקרים מתאימים 

  ."טיפול בגברים עולים במסגרת תכנית  "גשרים 
 

. אחוז ההצלחה בהשגת מהחברה הערבית 398 -ו גברים עולים 336גברים מתוכם  2,478טופלו במרכזים  2018בשנת 
 . נתון זהה לגברים ונשים(מכלל המטופלים. ) 60%ות עומד על יעדי הטיפול במרכזים בתום ההתערב

 מכלל הקבוצות שהופעלו במרכזים.  39%קבוצות מונחות של גברים במרכזים שהם  188  2018בשנת הופעלו כ "סה

עובדי המרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה עוברים הכשרה בטיפול באלימות במשפחה יחד עם הכשרות 
 ספציפיות הנוגעות לסוגיות מגדריות. 

  המחוזיות:השירות הניתן באמצעות הוועדות 

 וועדות מחוזיות לאלימות במשפחה וגילוי עריות:

הוועדות המחוזיות לאלימות במשפחה וגילוי עריות פועלות כתוכנית משותפת עם שירות בתי הסוהר. קיימות שמונה 
משרדי שנפגש אחת לשלושה חודשים . בהתאם לחוק  -ז( שמלוות בצוות היגוי ארצי בין וועדות מחוזיות )שתיים בכל מחו

ניתן לוועדות אלה מעמד סטטוטורי, המחייב העברה חוות דעת של הוועדה לגבי שחרור  2001שחרור על תנאי משנת 
גם בענייני חופשות, מוקדם ממאסר של אסירים השפוטים על עבירות אלימות במשפחה וגילוי עריות. הועדות דנות 

וביקורי ילדים וממליצות על תכנית טיפולית לאסיר ולבני משפחתו בקהילה. הוועדות דנות במספר ות ת התייחדובקש
 גבוה יותר של נפגעים ונפגעות מאשר באסירים הפוגעים )יש יותר נפגעים ונפגעות מאסירים(. חברי הוועדה מעניקים 

שי של הקורבנות ונפגעי העבירה משקל רב להשלכות ההמלצות שעוסקות בבקשותיהם של האסירים על מצבם הרג
 וסיכויי השיקום וההחלמה שלהם.  

o  במשפחה. תיקי אסירים השפוטים על עבירות אלימות  1,679 -דיונים שונים ב 1,894התקיימו  2018בשנת 
o  אסירים השפוטים על עבירות גילוי עריות 392 -דיונים שונים ל 433התקיימו  2018בשנת. 

 

  יישום -ועדה הבן משרדית לאלימות במשפחה תכניות הו

 במסגרת החלטות הוועדה הבן משרדית בתחום הטיפול באלימות במשפחה בדגש על טיפול בגברים החל תהליך יישום של : 

  תקנים למרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה הנמצאים בתהליכי איוש.  120הוקצו  2018כ"א : בשנת
 תקנים מיועדים לטיפול בגברים.  60-תקנים מיועדים לטיפול בילדים ו 60

 . הכשרות : נמצא בעיצומו קורס מתקדם לטיפול באלימות במשפחה בראי מגדרי 
רה לטיפול בגברים במסגרת הכשרת כ"א המגויס לתחום כחלק מרצף יחל קורס הכש 2019במהלך אוקטובר 

 הכשרות להרחבת התשתית הטיפולית בגברים במרכזי אלמב, בשב"ס, שירותי המבחן . 
תתבצע הכשרה משותפת לאנשי מקצוע מהמרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה ולבוגרי  ,2020-ב

 טיפול להקניית כלים לקבוצות לעזרה עצמית בתחום.

 .במסגרת הוועדה הוקם צוות למידה לבניית אמות מידה ותורת עבודה לטיפול בגברים 

  : מחקרים 

  משרד הרווחה באמצעות אוניברסיטת בר אילן ביצע מחקר מקיף שבחן את ההשתלבות של גברים בטיפול
מודל מורחב של תאוריה של הטראומה לניבוי   אלימות זוגית בקרב גברים המטופלים במרכזים  ע"י בדיקת 

 )מצ"ב מחקר(.  לטיפול ומניעת אלימות במשפחה

 טיפול בקהילה

 בשנה האחרונה ובמסגרת הוועדה הבן משרדית הוקצו : יפול באלימות במשפחהא במרכזים למניעה וט"כ
ישנו קושי רב באיוש ההקצאות . א הטיפולי בגברים"תקנים עבור תגבור כ 60תקנים מתוכם  120לרשויות 

ברשויות הנובע ממצוקה משמעותית ברשויות המקומיות לגיוס עובדים סוציאליים בכלל ובגלל תנאי 



  
תית הדירוג של העבודה התפקיד מוצע לעובדים בתח. )העסקה בתחום האלימות במשפחה בפרט 

 . (אלייםח התפקוד של העובדים הסוצימאחר ותחום אלמב לא מופיע בלו  הסוציאלית

  118מוקד 

במגוון שפות ונותן מענים גם  24/7קו החירום הארצי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל 
ירחיב המשרד את המענים הניתנים במסגרת הקו עבור גברים. הכוונה ליצור  2019בתחום אלימות במשפחה. בשנת 

יאיישו עובדים סוציאליים שעברו הכשרה לעבודה עם גברים,  קו ייעודי לפניות של גברים  בתחום אלמ"ב. את הקו
חוקרי אלמ"ב ממשטרת ישראל ונציג ממשרד הבריאות אשר יקבלו ליווי מקצועי ע"י מומחה בתחום אלמ"ב. 
המטרה להנגיש את זמינות המענה לגברים הן כפוגעים והן כנפגעים ולהגדיל את היקף הפנייתם שך גברים להמשך 

 בקהילה.   טיפול במסגרות

 

 הקצאה תקציבית לתחום הטיפול בגברים במסגרת הוועדה הבן משרדית ויחידות המשרד השונות : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אתגרי הטיפול באוכלוסיית הגברים האלימים במשפחה

 סוגיות רוחב

רוב רובם של הגברים האלימים בפרט אלה שנוהגים באלימות כלפי בנות זוגם ו/או ילדיהם, מאופיינים  גיוס לטיפול:
בהכחשת ההתנהגות האלימה ובקושי לקחת אחריות על קיומם של חלקים אלימים בדפוסיהם האישיותיים 

ברים לא מעטים, גם ובהתנהגותם. נתון זה ידוע הן מהתיאוריה והן מהפרקטיקה, והביטוי שלו בפועל הינו שג
עצורים, אינם מעוניינים להשתלב בטיפול התואם את רמת הסיכון במצבם. הדרך להתמודד עם קושי זה הינה 

 השקעת מאמצים משמעותיים בגיוס הגברים לטיפול. 

, גברים באופן כללי צורכי שירות בהיקפים נמוכים מנשים בשירותי הרווחה באופן כללי ובתחום האלימות כמו כן
 בפרט. 

, לגברים נפגעים יש קושי חברתי הנה אוכלוסייה שממעטת לבקש סיוע אלימות נפגעיגם האוכלוסייה של גברים 
 גם. ואישי להודות במקום שבו הם נמצאים כקורבנות של אלימות מבנות זו

אוכלוסייה נוספת שקשה לגייס לטיפול הם הגברים הנפגעים ממערכות חד מיניות, מחקרים מצביעים על אחוז גבוה 
 של גברים מהקהילה הלהט"בית שהינם נפגעי אלימות. 

על רקע המתואר העבודה עם הגברים האלימים במשפחה, המופנים לשירות המבחן למבוגרים ממערכת  הכשרות:
ייחודית בקרב קציני המבחן המטפלים באוכלוסייה זו.  מיומנות ייחודית  מומחיות ומקצועיותדורשת אכיפת החוק, 

זו היא במסגרת הטיפול הסמכותי, בהפיכתם מ"פונים שלא מרצון" ל"פונים מרצון" וגיוסם לתהליך הטיפולי למענם 
ות ובהדרכות אינטנסיביות ובהרחבת ולמען בני משפחתם והגנה עליהם.  לפיכך עולה צורך משמעותי בהכשרות שוטפ

 מערך ההכשרות. 

 הערות יחידה מממנת  עלות  תחום 

תקנים במרכזי  60 ועדה בינמשרדית  ₪  10,200,000 כ"א 
 אלמ"ב 

לא כולל את  ועדה בינמשרדית  ₪  280,000 הכשרות וקבוצה לפיתוח ידע 
ההכשרות הנעשות 
במסגרת המשרד 
במסגרת מתוה 
הצמיחה בתחום 

 האלמ"ב 
 עבור יועץ מלווה לקו  ועדה בינמשרדית ₪  70,000  118הרחבת מוקד 

שרות המבחן  ₪  3,500,000 הקמת דירה "בית נועם" בצפון  
 למבוגרים

 

  ועדה בינמשרדית ₪  2,400,000 תקציבי פעולה לתקני גברים וילדים

 תקנים 50 ועדה בינמשרדית  ₪  8,500,000 תקנים לטיפול באזרחים ותיקים

  ועדה בינמשרדית ₪  500,000 תקציבי פעולה לאזרחים ותיקים 



  
בהכשרות של אנשי הטיפול בקהילה אנחנו רואים את הצורך בהכשרות המשלבות בתוכן עבודה משמעותית על 

. ממחקרים שבוצעו ע"י משרד הרווחה נמצא הקושי של אנשי טיפול בעבודה העמדות והתפיסות של המטפלים /לות
 ים . מול גברים פוגעים ונפגע

 

 -היערכות בשירות המבחן למבוגרים

 ש, חקירות מעצר וטיפול במטופלים,תקני קציני מבחן ועו"ס מעצרים: לביצוע המשימות של חקירות לעונ -כ"א 
בתחום האלימות במשפחה, הן בתוך השירות והן מחוץ לשירות, נדרשים לשירות תקנים נוספים. בעקבות יישום 

אודות מתן מענים מתאימים בקהילה, כחלופה למאסרים קצרים, ניתן לצפות לעלייה בהיקף המלצות וועדת דורנר, 
בנוסף, חשוב לציין כי בשנים האחרונות, ינטנסיביים והדוקים, רבים יותר. ההפניות לשירות ובדרישה למתן מענים א

דה בשירות המבחן, מה שמעלה מסיבות שונות של תנאי שכר ותנאים נלווים, עולה קושי בגיוס כללי של עו"סים לעבו
עוד יותר את המעמסה על קציני המבחן העוסקים בתחום בפועל. מדובר במעמסות בהיקף הפניות בתחום וכן 

 בהתמודדות עם מורכבות וחומרת עבירות האלימות במשפחה, שהולכת ומקצינה.

לאוכלוסיית המרכז והדרום,  הבתים הטיפוליים הקיימים נותנים מענה בצפון: "בית נועםהקמת בית שלישי של "
יש צורך בהרחבת המענה הייחודי גם לאוכלוסיית הצפון, עם מענה ספציפי לאוכלוסייה הערבית. כמו כן לאור 
העובדה כי הבית בדרום ממוקם בחלק הצפוני של אזור הדרום, יידרש ככל הנראה לפתוח מסלול ערב במרכזו של 

 רחבת הבית בדרום לשלוחה נוספת דרומית יותר.אזור הדרום, ואנו כעת בוחנים היתכנות לה

קיימת חשיבות מכרעת להערכת תוצאות הטיפול הניתן במסגרת שירות המבחן למבוגרים ובמסגרות הבתים  מחקר:
הטיפוליים לגברים הנוהגים באלימות זוגית, גם על מנת לבחון האם הטיפול משיג את יעדיו ומטרותיו וגם בכדי 

של תכני ונושאי הטיפול, דרכי העבודה ומרכיביו, בכדי לטייב את תכניות הטיפול. לצורך  לבחון את מידת ההשפעה
זה חשוב שיוקצה תקציב לביצוע הליכי מחקר ייעודיים בתחום הטיפול בגברים המעורבים בעבירות אלימות 

 במשפחה.

 

 

 


