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ברכות
אלימות בין בני זוג במשפחה מהווה תופעה חברתית שכיחה וקשה בחברה הישראלית החוצה 

מגדרים, תרבויות ומעמדות. המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מטפלות ביותר 
מ-40,000 פניות בשנה בעניין אלימות במשפחה. המרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה, 

הפועלים ב-106 יישובים ברחבי הארץ, מטפלים ב-11,000 מקרים.

עו"ס המשפחה במחלקה לשירותים חברתיים משמש איש המקצוע המרכזי בצוות האזורי 
הנמצא בקשר עם פרטים ומשפחות, מפנייתם הראשונית למחלקה ועד לסיום ההתערבות. לפיכך 

נועד לו תפקיד מרכזי בזיהוי, באבחון ובהערכה של מצבי אלימות בין בני זוג ובהמשך ביישום 
ההתערבות – או בהפניית בני הזוג לטיפול בשירות ייעודי או בביצוע ההתערבות בעצמו. בכוחן 

של ערנות והתערבות נכונה להציל חיים.

תדריך זה הוא פרי יוזמה של מפקחי השירות לרווחת הפרט והמשפחה במחוז ירושלים. למפקחי 
המחוז הצטרפו מפקחי מטה השירות בתחום משפחה ובתחום אלימות במשפחה, מנהלת 

מחלקה לשירותים חברתיים, מדריכים ראשי צוותים, עובדים סוציאליים למשפחה מהמחלקות 
לשירותים חברתיים במחוז ירושלים ומנהלי מרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה. 
הוקמה קבוצת למידה משותפת, בליווי אגף מחקר תכנון והכשרה. תוצרי קבוצת הלמידה 

מונגשים לעו"ס המשפחה במחלקות לשירותים חברתיים ואף מצטרפים למתווה ההתערבות 
שהפיק השירות לרווחת הפרט והמשפחה.

אנו תקווה כי מסמך זה ישרת אתכם נאמנה, יהווה נדבך נוסף להתמקצעות עבודתו של עו"ס 
המשפחה ויתרום לקידום ההתערבות עם משפחות בתחום האלימות במחלקות לשירותים 

חברתיים.

 אנו מאחלות לכם המשך עשייה מקצועית לרווחת משפחות בישראל. 

אורלי אוסטרמן
סגנית מנהל מחוז ירושלים

 איילה מאיר
 מנהלת השירות

לרווחת הפרט והמשפחה
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נורית ויסברג נקאש 
 מנהלת תחום

משפחה

תהילה פריצקי
 מרכזת השירות
מחוז ירושלים

חגי מויאל
 מנהל תחום

אלימות במשפחה

על התדריך
תדריך זה מיועד לעו"ס משפחה במחלקות ומצטרף לתדריך מתווה התערבות לעו"ס משפחה 

במחלקות לשירותים חברתיים, הפורס את תפיסות העולם שבבסיס תפקידו, מפרט את עקרונות 
ההתערבות ומנגיש כלים לעבודתו. ייחודו של תדריך זה בכך שהוא מתמקד בהתערבות של עו"ס 

המשפחה בתחום אלימות בין בני זוג במשפחה, והוא מכוון לכמה מטרות:
להעלות את המודעות ואת הערנות של עו"ס המשפחה למוטיבים של התנהגות אלימה בין 

בני זוג במשפחה.
•

להרחיב את בסיס הידע המקצועי בזיהוי, באבחון ובהערכה של בני הזוג והדינמיקה 
המשפחתית האלימה וההתערבויות.

•

להציג מודל התערבות לעו"ס המשפחה מובנה, שיטתי וברור הכולל עקרונות וכלים 
להתערבות בשלבים השונים: הזיהוי, האבחון, ההערכה, בניית תכנית ההתערבות, יישום 

תכנית ההתערבות, הערכה וסיום ההתערבות.

•

לסייע בתהליכי קבלת החלטות בצומתי ההתערבות השונים. עם זאת, חשוב להבין שתדריך 
זה אינו מהווה תחליף לשיקול דעת מקצועי.

•

למסמך זה תרמו רבים וטובים. תודה רבה למשתתפי קבוצת הלמידה, תודה לצוות אגף מחקר, 
תכנון והכשרה בהובלת יקותיאל צבע על השותפות בתהליך. תודה רבה לפרופ' מיכל קרומר-נבו 

על הערותיה המועילות. תודה למפקחי השירות לרווחת הפרט והמשפחה במחוזות, ובמיוחד 
לעובדי המחלקות במועצות האזוריות מטה יהודה, שפיר, לכיש ובאר טוביה על המשוב שהעבירו 

לנו, שאפשר לנו לדייק את התוצר.

המסמך המוגש לכם עוד עתיד להשתנות בהתאם לשינויים במדיניות וכן לתובנות ולהארות 
שלכם, שאותן תוכלו להעביר למפקח המחוזי של השירות לרווחת הפרט והמשפחה במחוז.

עוד נעיר כי בשל אילוצי השפה העברית התייחסנו למושג "עו"ס משפחה" בלשון זכר, כאשר 
הכוונה היא כמובן לשני המינים.

השירות לרווחת הפרט והמשפחה
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- שני אנשים או יותר הקשורים משפחה
ביניהם או שהיו קשורים על בסיס קשר 

ביולוגי, הסדרים חוקיים )בהם נישואין, אימוץ 
ואפוטרופסות( או הסדרים חברתיים ותרבותיים 

)בהם קשרי זוגיות מסוגים שונים(. בני המשפחה, 
סביבתם ו/או הרשויות הממשלתיות תופסים קשר 

זה כמחייב וכבעל משמעות. טיב הקשר בין בני 
המשפחה נמצא על רצף של הדדיות, הסכמה, 

מחויבות, תלות או כל שילוב ביניהן. 

כל פעולה הנעשית  אלימות במשפחה -
בכוונה לפגוע בזולת או נתפסת ככזו. אלימות 

מאופיינת ברצף של התנהגויות מתעללות 
ובהסלמה בחומרתן. אלימות במשפחה מתקיימת 

במסגרת המשפחה ובהקשר של היחסים שבתוכה, 
לרבות בני זוג או שותפים לחיים בהווה או בעבר, 

ופגיעה על ידי בן משפחה מורחבת )אמנת 
איסטנבול, 2005(, ומתייחסת גם לפגיעה ישירה או 

עקיפה בילדים )"ילדים חשופים לאלימות"(.

אלימות בין מבוגרים  אלימות בין בני זוג -
במשפחה הנמצאים בקשר זוגי, ובכלל זה קרבת 

נישואין, ידועים בציבור, חברים וגרושים. קטגוריה 
זו כוללת נשים, גברים וילדים הנפגעים ישירות 

מהאלימות או חשופים לה )להרחבה ראו: סקירה 
תיאורטית: אלימות במשפחה )אלימות בין בני זוג 

במשפחה(.

הגדרות 

במשפחה מתקיימים לרוב אחד או יותר 
מהתפקודים הבאים: ניהול משק בית משותף; 

השגחה על בני המשפחה וטיפול פיזי בהם; 
קשר רגשי, תמיכה ואהבה; הרחבת המשפחה, 

בעיקר על ידי הולדה או אימוץ; חברּות של 
בני המשפחה הצעירים; פיקוח חברתי על בני 

המשפחה, וכן ייצור, צריכה וחלוקה של משאבים 
ושירותים )משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים, בפרסום(.
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סוגי האלימות

פגיעה באמצעות קשת רחבה של  פיזית -
התנהגויות על גופו של אדם: דחיפה, יריקות, 

צביטות, משיכת שיער, בעיטות, דקירה, כוויות, 
הכאה, ירייה. הגבלת חופש התנועה, פגיעה 

באמצעות חפצים, מניעת אוכל, הטרדה, פגיעה 
ברכוש, פגיעה בבעלי חיים, מניעת שינה, כפייה 

לבצע פעולות משפילות.

 מינית - מעשים מגונים כגון נגיעות בלתי
רצויות בחלקי הגוף, פעילות מינית המלווה 

בפגיעות פיזיות; פעילות מינית עם אדם שלישי 
בניגוד לרצונו; אמירות מיניות, החפצה ושימוש 

בכוח.

התעללות נפשית, רגשית ומילולית - 
שימוש באמצעים המכוונים לפגיעה רגשית ונפשית 

באדם ע"י הפעלת כוח ושליטה במגוון דרכים: 
סחיטה, דיכוי, איומים, מניעת מזון או שינה, שימוש 

בילדים למטרת פגיעה, הגבלת תנועה, הפגנת 
עליונות ובעלות, התפרצות והפחדה מילוליות ולא 
מילוליות, טרור, הטרדה, קללות והשפלה, מניעת 

קשרים חברתיים ובידוד חברתי.

- פעולות הפוגעות בעצמי הרוחני,  רוחנית
בחיים הרוחניים או ברווחה הרוחנית של אדם 

באמצעות הקנטתו והקטנת ערכו הרוחני, אמונותיו 
או עיסוקיו הרוחניים.

כלכלית - יצירת תלות כספית ומניעת כסף 
ומשאבים כאמצעי שליטה בבן הזוג או בני 

המשפחה האחרים.

אלימות יכולה להתבטא בצורות שונות בו-זמנית. למשל, הגבלת חופש תנועה יכולה לשלב בין 
אלימות פיזית ואלימות נפשית.
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מצבית - מתרחשת בעיקר במצבים חיצוניים 
ליחסים, כמו משבר חריף במשפחה: גירושין, 

פרידה, מוות של אדם קרוב וכדומה.

חירום – סכנת חיים או מסוכנות
מעשויה להיות סכנה מיידית  גבוהה מאוד -

לחיים ולכן יש לנקוט מיד פעולות חירום.

עשויה להיות סכנה  מסוכנות גבוהה -
מיידית לפגיעה אך לא ברמה המצביעה על סכנה 

מיידית לחיים ועל מחויבות לביצוע פעולות חירום. 

מסוכנות בינונית ומטה - אינה דורשת 
היערכות לחירום – אין מסוכנות לפגיעה בחיים, 
ויש לשאוף לשילוב בתכנית התערבות מתאימה 

בדגש על טיפול מכוון באלימות במשפחה.

מתמקדת ביחסים האינטרא- קלאסית -
פסיכיים של כל אחד מבני הזוג. במצב זה יש 

קורבן מובהק ויש תוקף מובהק.

הדדית - מתמקדת במערכת היחסים הזוגית 
ומלווה גם בהתנהגות אלימה של שני בני הזוג.

דפוסי האלימות

רמת המסוכנות
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1  עו"ס משפחה יכיר את המאפיינים של תרבות המוצא של האוכלוסייה המרכזית שבאחריותו, בכללם מאפיינים תרבותיים בתחום 
אלימות במשפחה: כיצד יישבו סכסוכים בין בני זוג; מה היו מאפייני היחסים בין בני זוג בתרבות המוצא; חלוקת תפקידים, קבלת 
החלטות במשפחה, התמודדות עם קונפליקטים; מה נחשב אלימות בין בני זוג; כיצד יישבו סכסוכים בין בני זוג בכלל וכיצד התמודדו 

עם אלימות בין בני זוג.

אנשי המקצוע במחלקה

עו"ס משפחה
עו"ס משפחה משמש איש המקצוע המרכזי 

שהמשפחה נמצאת עמו בקשר במחלקות 
לשירותים חברתיים. עו"ס משפחה עבר 
הכשרה ייעודית והוא הממונה על ניהול 

ההתערבות בתיק הלקוח או המשפחה ועל 
המגעים מול כל הגורמים המעורבים במשפחה.

מתפקידו של עו"ס משפחה לבנות התערבות 
המתמקדת בשיפור מצב המשפחה, לנהלה, 

להעריכה ולסיימה, בשיתוף עובדים סוציאליים 

תחומי אחריות
• זיהוי ואיתור של מצבי אלימות בין בני זוג

•  אבחון, הערכה ובניית תכנית התערבות בהתאם למידת הסיכון, לרצונותיה, לצרכיה ולמשאביה 
ולרקע החברתי-התרבותי של המשפחה1

  יישום התכנית בשותפות עם עובדים סוציאליים אחרים ועם מרכזים מומחים ומעקב אחר 
יישומה

•

  גיוס המשפחה להבטחת מוגנות ולהפסקת האלימות בהתאם למאפייני המשפחה, לצרכיה, 
לרצונותיה ולמשאבים העומדים לרשותה

•

• הנגשת ידע ומידע שיאפשר למשפחה לקבל עזרה ולמצות את זכויותיה
•  הפעלת שיקול דעת לדיווח לפי חוק על מצבים קיצוניים של אלימות במשפחה:

-  חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו- 1996 סעיף 8 )א( )4(, המתייחס ל"גילוי שדרוש לשם 
מניעת פגיעה באדם שעליו המידע או באדם אחר".

- תיקון 26 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, הדן בחובת הדיווח בהתייחס לאוכלוסיות חסרות ישע.
-  חוק כלי יריה תש"ט 1949 – לעניינו של העובד הסוציאלי )חובתו( סעיף 11 )א(, הדן במטופל 

הנושא נשק ובמצב שבו העו"ס מתרשם כי מתקיימת מסוכנות.

ייעודיים, שירותי מומחים ושירותים תומכים 
במחלקה ובקהילה, זאת במטרה לקדם את 
התוצאות שנקבעו בשותפות עם המשפחה.

ייחודו של עו"ס המשפחה הוא בתפקידו – 
מתכלל ההתערבות שמשמש איש מקצוע 

קבוע, זמין ונגיש למשפחה במחלקה )וינטר 
ומורלי שגיב, 2010(. הקשר משמעותי שהוא 
יוצר עם המשפחה מאפשר ללקוחות לשתף 

אותו במצבים של אלימות במשפחה.

מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקה לשירותים חברתיים באלימות במשפחה )אלימות בין בני זוג במשפחה(8



שותפים להתערבות במחלקה

מנהל או מדריך ראש צוות

כמפורט בהוראת תע"ס 2.4

עובד סוציאלי ייעודי להתערבות בתחום 
האלימות במשפחה

עו"ס בעל הכשרה ייעודית לטיפול באלימות 
במשפחה הממונה במחלקה על ההתערבויות 
במצבי אלימות במשפחה: טיפול ישיר, ייעוץ 

ותמיכה לצוות

מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה

מרכז מומחה לטיפול באלימות במשפחה 
שנועד לספק מענה טיפולי ברמות פגיעה 

שונות וברבדים שונים לכל חברי המשפחה 
ולהוות גורם מייעץ לעו"ס המשפחה בתחום 
האלימות במשפחה. במרכז למניעה וטיפול 

באלימות במשפחה סל שירותים ומגוון מענים 
וסעדים על גבי רצף טיפולי – מבניית תכנית 

הגנה ועד לטיפול מעמיק, במסגרת טיפוליים 
פרטניים וקבוצתיים בהתאם לצרכים השונים 

)להרחבה ראו הוראת תע"ס 3.28(
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1. זיהוי, אבחון והערכה 
בתהליך העבודה של עו"ס המשפחה, הוא 

מקיים קשר מתמשך, רציף, משמעותי ומיטיב 
עם המשפחה ולכן נועד לו תפקיד משמעותי 
בזיהוי ובאבחון אלימות במשפחה, שלעיתים 

קרובות נחשפת במרחב של קשר קרוב.

הנחיות להתערבות

תהליך הזיהוי, האבחון והערכה מאפשר:
הבנת תמונת מצב ראשונית של האלימות 
במשפחה )הבין-זוגית(: סוג ודפוס אלימות

 •

• גיבוש המלצה על התערבות לטווח קצר

1.1 זיהוי – האם יש או אין אלימות במשפחה?

• האם יש לך קשר עם המשפחה המורחבת? עם חברים?
• מהי חלוקת התפקידים בבית? האם היא מתאימה לך?

• איך מתקבלות החלטות בבית?
• האם אתה מרגיש שבן או בת הזוג מכבדים אותך?

• אילו נושאים מעוררים קונפליקט ביחסים שלך עם בן/בת זוגך?
• איך פותרים אצלכם קונפליקטים ואי-הסכמות?

• האם יש אווירת מתח בבית? אם כן, כיצד היא מתבטאת?
• מדוע פנית למחלקה בעיתוי הנוכחי?

חשוב:
• לבקש דוגמאות: איך זה נשמע? איך זה נראה? מתי זה קורה? במה זה מתבטא?

  יש לשים לב למסרים לא מילוליים, כגון סימני אלימות פיזית, מי מגיע למפגש עם 
העו"ס, מי מדבר, מה מתרחש בזירה הבלתי-מילולית ומהם המסרים הסמויים.

•

2 אפשרויות להתחלת ההתערבות:

הלקוח אינו מדווח אבל לעו"ס המשפחה תחושת בטן שיש אלימות, וכדי לאושש 
אותה הוא יכול להיעזר בכמה שאלות: 2

הלקוח מגיע ומדווח על אלימות במשפחה, ואז עוברים מיד לשלב האבחון. 1
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שלב זה בא לאחר שנבדק החשד הראשוני לקיום אלימות ויש צורך להעמיק את האבחון.

הנחיות להתערבות

הנחיות להתערבות

1.2 אבחון – מה סוג אלימות במשפחה? האם יש סכנה מיידית?

1.3 הערכת המסוכנות – מהי רמת המסוכנות?

תהליך האבחון עשוי להימשך יותר מפ גישה אחת ויש לאפשר את הזמן הנדרש.
שלב זה כולל עריכת שאלון אבחון נרטיבי או מובנה:

• כלי לאבחון נרטיבי
• כלי אבחון מובנה

חשוב: עו"ס המשפחה שזיהה חשד לאלימות חייב לשתף בתהליך אבחון המסוכנות מנהל 
המחלקה או מדריך ראש צוות או עו"ס ייעודי שבאחריותם ללוותו בהתערבות.

במצב שיש מרכז אלימות במשפחה או עו"ס ייעודי במחלקה עו"ס המשפחה אחראי 
לביצוע הערכת המסוכנות בליווי המדריך ראש צוות תוך התייעצות במידת הצורך עם 

מרכז אלימות במשפחה או עם עו"ס ייעודי.

עו"ס המשפחה יציג שאלות ישירות ומפורטות המתמקדות באלימות במשפחה, באופן 
לא מאיים. אפשר להיעזר בשאלון להערכת מצב חירום ולאחריו בשאלון הערכת מסוכנות.

במצבי הת לבטות בתוך צוות המחלקה אפשר:
1. להתייעץ עם מפקח מחוזי בשרות לרווחת הפרט והמשפחה.

2. לפנות לוועדה להערכת מסוכנות שתפקידה לדון בפניות של גורמי טיפול בקהילה על 
מקרים מורכבים המחייבים אבחון מקצועי מעמיק של אנשי מקצוע מומחים בתחום בריאות 
הנפש ועבודה סוציאלית )הנהלים להפניית לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים לוועדה 

המחוזית המשותפת למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והבריאות בנושא 
הערכת פוטנציאל המסוכנות לאלימות במשפחה – תע"ס 3.39(.
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2. בניית תכנית התערבות 
תכנית ההתערבות תתבסס על: 

• מאפייני האלימות בין בני הזוג ורמת המסוכנות.
• מאפייניה התרבותיים של המשפחה, צרכיה, רצונותיה ומשאביה.

• אפשרויות ההתערבות הקיימות במחלקה, במחוז וברמה הארצית.
  היכולת והנכונות של הלקוח ושל בן/בת הזוג להתגייס לשינוי ולהשתתף בתכנית ההתערבות. 

במצב שבו אין אפשרות ליצור קשר עם בן הזוג, תתבצע ההתערבות רק עם הלקוח.
•

• רמת החשיפה של הילדים לאלימות.

  במצב שעו"ס משפחה מזהה רמת מסוכנות 
גבוהה מאוד עליו ליידע מנהל או מדריך 

ראש צוות ולעבור ישירות לשלב של בניית 
תכנית הגנה.

•

מידת המסוכנות יכולה להשתנות ולכן 
הערכת מסוכנות תקפה אך ורק למועד 

ביצועה. יש להיות ערים לשינויים שעשויים 
להתרחש שחייבו הערכת מסוכנות 

מחודשת. 

 •

  הכלי להערכת מסוכנות הוא אך ורק כלי 
תומך החלטה שמטרתו לסייע בגיבוש 
ההחלטה על רמת המסוכנות. אין הוא 

תחליף לשיקול דעת מקצועי. 

•

כלי נשק: במידה שבהערכת המסוכנות 
עולה סוגיית החזקת נשק, יש לפעול 

בהתאם להוראות תע"ס כלי ירייה 
ולהתייעץ עם הממונה על כלי ירייה 

במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים )ע"פ תע"ס 1.39 – "הנחיות לעובד סוציאלי 

ליישום חוק כלי ירייה"(.

 •

חשוב לזכור
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עקרונות יסוד בבניית תכנית התערבות 
  בהתערבות באלימות במשפחה, תחילה יש להבטיח את המוגנות של האדם בסיכון באמצעות 

הבנייה של מערך הגנה על שלומם, ורק לאחר מכן לטפל בגורמים שהובילו למצב זה, מתוך 
כוונה לחולל שינוי משמעותי בחיי המשפחה.

•

  השאיפה היא שהמשפחה תשנה את מציאות חייה, האלימות שבין בני הזוג תיפסק ולא יהיה 
עוד צורך בטיפול. עם זאת, המציאות מלמדת שיש מצבים שבהם מתקיימת אלימות בין בני 
הזוג ולמרות ניסיונות של עו"ס המשפחה אין נכונות מצדם לפעול לשינוי. במצב זה יש לכבד 

את הבחירה של הלקוח וחשוב להכיר בכך שהנפגע אינו חסר ישע ושזכותו לבחור אם הוא 
רוצה במעורבות של המחלקה. הדבר אינו תקף לגבי מצבים שבהם יש ילדים נפגעים מאלימות 
במשפחה או שהחשיפה לאלימות פוגעת במצבם לפי שיקול דעתו של עו"ס לחוק נוער, וזאת 
בתנאי שעו"ס המשפחה עשה כמיטב יכולתו ומיצה את כל האפשרויות שלרשותו כדי לרתום 

את הנפגע לקבל סיוע.

•

  תכנית התערבות הממוקדת באלימות במשפחה, לאחר שנבנתה תכנית מוגנות, צריכה להבטיח 
שלכל אחד מבני הזוג יהיה עו"ס משלו. כאשר יש קושי למנות עו"ס נפרד יש להתייעץ עם 

מפקח מחוזי בשירות לרווחת הפרט והמשפחה כדי לבחון פתרונות אפשריים. 

•

  לא ניתן לבצע התערבות בטיפול זוגי או משפחתי במהלך התקופה של התערבות באלימות 
במשפחה.

•
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3. יישום ההתערבות
ביישום ההתערבות שני שלבים:

3.1 התערבות להבטחת המוגנות ברמת מסוכנות חירום- סכנת חיים או מסוכנות גבוהה מאוד 
3.2 התערבות לטיפול באלמ"ב. במצב שבו מובטחת המוגנות והלקוח בקהילה.

מענה מידי בהתאם לתכנית המוגנות 
שנקבעה בשותפות הלקוח.

שלב ראשון- צוות במחלקה ייזום 
דיון עם נציגי תחנת המשטרה 

במסגרת הוועדה לנשים בסיכון 
גבוה/ נוהל טיוב התיאום בין משרד 

הרווחה והשירותים החברתיים 
ומשטרת ישראל בתחום אלמ"ב 

בדגש על נשים בסיכון גבוה )חוזר 
מנכ"ל מספר 92(. 

שלב שני- תכניות המוגנות שיוצעו 
בדיון עם המשטרה יש להביא 

לידיעת הלקוח ולנסות לגייס אותו 
לשיתוף פעולה.

שלב שלישי- במצב שיש סירוב 
לכל תכניות המוגנות המוצעות 

עו"ס המשפחה תבהיר ללקוח את 
מכלול ההשלכות ולהחתים אותו על 

פרוטוקול סיכום השיחה.

במצב של סכנת חיים מידית 
יש להפעיל נוהל אורות אדומים 

)חוזר מנכל 69(
במצב שאינו סכנת חיים מידית 
צוות במחלקה ייזום דיון עם 

נציגי תחנת המשטרה במסגרת 
הוועדה לנשים בסיכון גבוה 

נוהל טיוב התיאום בין משרד 
הרווחה והשירותים החברתיים 

ומשטרת ישראל בתחום אלמ"ב 
בדגש על נשים בסיכון גבוה 

)חוזר מנכ"ל מספר 92(.

3.1 התערבות להבטחת מוגנות
בשלב זה, נציג את ההתערבות להבטחת מוגנות הצגת שלבי הפעולה תהיה בהתאם לרמות 

הסיכון השונות, למענים הקיימים ולהסכמה של הנפגע לסיוע המוצע.

יש מענה שיבטיח מוגנות

ליווי של מנהל או מדר"צ ובמידת הצורך עו"ס ייעודי - חובה!

 יש הסכמה
לתכנית מוגנות

קיום מענה
הסכמה

א ין הסכמה
לתכנית מוגנות

אין מענה שיבטיח מוגנות

מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקה לשירותים חברתיים באלימות במשפחה )אלימות בין בני זוג במשפחה(16



ה 
פח

ש
המ

ס 
עו"

ת 
בו

ער
הת

 ב
ים

לב
ש

האפשרויות לתכנית מוגנות
תכנית המוגנות נגזרת ממאפייני הנפגע, המשפחה, הקהילה ומהמשאבים שלרשות המשפחה 

והקהילה ובכלל זה תבחן עם הנפגע את מערכות התמיכה שלרשותו ואת האפשרויות לגייסם. יש 
אפשרות לתכנית מוגנות מחוץ לקהילה ויש אפשרות לתכנית מוגנות בקהילה. אפשרויות בקהילה 

כוללות מעבר לבית קרובי משפחה, מכרים או מכובדים בקהילה. מעני אבטחה בקהילה, סעד 
משפטי- צו הרחקה וצו הגנה. 

1. תכנית להגנה מחוץ לקהילה
הפניה למקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן להרחבה ראה נוהל הפניה למקלט הוראה 3.16 וכן 

ראה נוהל הפניה בשעות לא שגרתיות. במצב שאישה הופנתה למקלט עו"ס המשפחה צריכה לוודא 
שהגבר מיודע על יציאת האישה למקלט בהתאם לנוהל יידוע הגבר בהוראת תע"ס 3.8

2. תכנית למוגנות בקהילה 
•  מעבר למגורים אצל קרובי משפחה, מכרים או מכובדים בקהילה או ליווי צמוד של הלקוח בקהילה.

•  יידוע הנפגע על מקורות עזרה בקהילה- שזמינים לו בעת חירום כגון משטרה, מוקד חירום 
עירוני והדרכתו להכניס את המספר לחיוג מקוצר. 

•  יידוע המוקד העירוני או קצין הביטחון היישובי במצב זה, יש לדאוג שמספר הטלפון של 
הנפגע יהיה מזוהה אצל הגורם הנבחר כך שכל פנייה ממספר הטלפון תוביל להתייחסות מידית.

תגבור האבטחה באזור בית המשפחה בתיאום עם משטרת ישראל גורמי אבטחה מורשים, 
בהסכמת הנפגע. 

•  לחצן מצוקה - חיבור ללחצן מצוקה למוקד באמצעות אמצעים של משטרת ישראל.
• יישומון חירום של המשטרה – בתיאום עם המשטרה 

• רתימה של בן זוג או בת הזוג לשינוי – יש חשיבות רבה בטיפול באלימות במשפחה להתערבות 
מערכתית שכוללת טיפול בכל המעורבים באלימות. לפיכך, חובה על עו"ס המשפחה לשקול 

את העיתוי לפניה לבן או בת הזוג לצורך גיוס לטיפול. פנייה לבן הזוג לצורך טיפול הנה סוגיה 
מורכבת ויש לבצעה בשותפות עם הנפגע ולאחר התייעצות עם גורם מומחה לטיפול באלמ"ב. 

בכל מקרה של גיוס וטיפול בן הזוג, ההתערבות חייבת להתבצע ע"י עו"ס אחר. 
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3. צווים
שני כלים משמעותיים נוספים יש לרשות הנפגע והם צו הרחקה וצו הגנה. אלו שני שהפעלתם 
מחייבת התייעצות עם גורם מומחה משום שבכוחן של פעולות אלו יש להוביל לפגיעה באיזון 

הזוגי ולהעלאת המסוכנות.

 צו הרחקה
בסמכות המשטרה להוציא לבן הזוג צו הרחקה מידי של עד שבעה ימים - או עד חודש ע"י 

קצין בית משפט.

 צו הגנה
איסור כניסה לבית, הטרדת בן משפחה או מניעה בשימוש בנכס בהוראת - בית משפט. ניתן 

לבצע בקשה זו גם ללא ייצוג עו"ד. זמן ההרחקה עומד על שלושה חודשים. חשוב שעו"ס 
משפחה בהתאם להערכה ילווה את הלקוח בתהליך למשל, ללוות את הלקוח בכתובת של 

בית המשפט לענייני משפחה באזור או לחילופין ללוות אותו להוציא צו הגנה. חשוב במיוחד 
לסייע לנפגע להשיג ליווי משפטי וזאת למרות שלא חייבים ייצוג משפטי להסדרת צו 

הרחקה. יש לבדוק עם הנפגע זכאותו לסיוע משפטי.

כמו כן, בתכנית המוגנות ניתן לכלול צו הרחקה וצו הגנה. שתי פעולות אלו מחייבות התייעצות 
עם שני כלים משמעותיים נוספים יש לרשות הנפגע והם צו הרחקה וצו הגנה. הפעלתם מחייבת 

התייעצות עם עו"ס ייעודי, מרכז מומחה או מפקח השרות לרווחת הפרט והמשפחה משום 
שבכוחן של פעולות אלו יש להוביל לפגיעה באיזון הזוגי ולהעלאת המסוכנות.
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תור סודיתווי
העברת מידע על הלקוח לכל גורם מחייבת ויתור סודיות. במצב שבו הלקוח מסרב לחתום על 

ויתור סודיות ועו"ס המשפחה מתרשם כי יש סכנה לפגיעה, הוא רשאי לפעול בהתאם לחוקים 
הבאים: 

חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו – 1996, סעיף 8 )א( )4( בהתייחס "לגילוי שדרוש לשם 
מניעת פגיעה באדם שעליו המידע או באדם אחר".

 •

תיקון 26 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, העוסק בחובת הדיווח בהתייחס לאוכלוסיות
חסרות ישע.

 • 

נוהל טיוב התיאום בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשטרת ישראל בתחום אלימות 
במשפחה בדגש על נשים בסיכון גבוה )חוזר מנכ"ל מס' 92(. 
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3.2 התערבות לטיפול באלימות במשפחה
במצב שאין נשקפת ללקוח סכנה מיידית יפעל עו"ס המשפחה לקדם שינוי במציאות החיים

של המשפחה. במצב זה הוא ממונה על ניהול ההתערבות במשפחה ועל התיאום בין כלל
הגורמים המעורבים בטיפול בה בהתייחס לאלימות במשפחה ולתחומי החיים האחרים.

בין המשימות העומדות בפניו בשלב זה:

• רתימת הלקוח לתהליך של שינוי – לעו"ס המשפחה, הנמצא בקשר קרוב עם – המשפחה, 
יתרון בגיוס וברתימה של המשפחה הגרעינית ואף המורחבת ליצירת שינוי במציאת חייהם 

האלימה של המשפחה, ולפיכך מתפקידו, לאחר שמובטחת מוגנות, לגייסם לקידום התערבות 
המכוונת להפסקת האלימות במשפחה. תהליך זה עשוי להיות ממושך וסיומו המוצלח הוא 

הגעת המשפחה לטיפול של עו"ס ייעודי או במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה.

• הפניה לעו"ס ייעודי או למרכז מומחה בקהילה או למסגרת חוץ-ביתית – עו"ס משפחה שאיתר 
את המסגרת המתאימה לטיפול יקיים מפגש מקצועי אצל עו"ס ייעודי או במרכז מומחה לתיאום 

תכנית ההתערבות ולקביעת צמתים לעדכון הדדי. המפגש יתקיים בהשתתפות עו"ס משפחה, 
מנהל המרכז או גורם מטעמו, ובמידת הצורך עם שותפים נוספים בהתערבות, כגון עו"ס לחוק 

נוער ועו"ס לסדרי דין. במצב של הפניה למקלט יש להעביר את פרטי המשפחה בהתאם להנחיות 
בהוראת תע"ס 3.8 

• טיפול ישיר במצבים של העדר של מענה מקצועי נגיש ללקוח בתחום ברשות ובסביבתה – 
במצבים כגון העדר עו"ס ייעודי או מרכז נגיש, רשימת המתנה ארוכה במרכז, התנגדות של 

הלקוח לעבור לעו"ס ייעודי או למרכז מומחה או העדר נגישות השירות ללקוח, יתמקד עו"ס 
המשפחה בניטור מצב האלימות ובאחזקה שתקל על המצוקה – הקשבה, ייעוץ וכדומה. במצב זה 

תהיה מעורבות מוגברת של מנהל או מדריך ראש צוות ונגישות של הפיקוח המחוזי של שירות 
פרט ומשפחה לייעוץ מקצועי.

• גיוס שותפים להפסקת האלימות במשפחה במצבים מורכבים שבהם המשפחה אינה מתאימה 
לטיפול של עו"ס ייעודי – במצבים שבהם הלקוחות הם מכורים פעילים, נפגעי נפש, בעלי נטייה 

אובדנית מאובחנת, מוגבלות שכלית התפתחותית, נשים נפגעות זנות, שוהים ללא אזרחות 
ישראלית וכדו', לעו"ס משפחה נועד תפקיד מרכזי בהובלה ובתיאום של בניית תכנית התערבות 
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המחייבת על פי רוב פיתוח שותפויות ופתרונות יצירתיים. התכנית תיבנה ותיושם בליווי של 
מנהל או מדריך ראש צוות ובשיתוף גורמים מקצועיים במחלקה ובקהילה, כגון עו"ס שיקום, 

עו"ס התמכרויות, מרכזי מומחה, כגון מרכז לטיפול בהתמכרויות ומרכז אלימות במשפחה, ובתוך 
הקהילה מרכזים לבריאות הנפש, שירותי בריאות אחרים, משטרת ישראל ועוד. במצבים אלו 

ישמש הפיקוח המחוזי כתובת להתייעצות לקידום שותפויות.

• ליווי במיצוי זכויות – בתחומי החיים השונים, בהתאם לצרכים של המשפחה באמצעות מגוון 
אסטרטגיות התערבות: מתן מידע, תיווך, סנגור, סנגור אקטיבי ועוד. עו"ס המשפחה יכול להיעזר 

בתדריך למיצוי זכויות אקטיבי. זכויות מיוחדות לנפגעי אלימות במשפחה הן:
הבטחת הכנסה באמצעות המוסד לביטוח לאומי כפוף לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ב – 1982 

)הוראה 3.7 בתע"ס(

• מענים לנשים מוכות בתחום הדיור – משרד השיכון

• מעני חירום בדיור לגברים מורחקי בית – משרד השיכון

  תגמולים לילד שנתייתם על רקע אלימות במשפחה כפוף לחוק התגמולים )"ילד שנתייתם 
עקב מעשה אלימות במשפחה"(

•

• נוהל דיון מהיר לנפגעת אלימות – רשות הגבייה 2016

הפניה לטיפול במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה תבוצע בהחלטה משותפת של עו"ס 
יבה זו יוגדרו:המשפחה ושל מנהל המרכז. ביש

ָ

• תחומי האחריות של כל אחד מבעלי התפקידים

• צמתים לדיווח שוטף בכתב או בדיוני הערכה לפי הצורך על מצב ההתערבות של עו"ס ייעודי 
ולא פחות מפעמיים בשנה, וכן לדיווח על אירועים משמעותיים בטיפול העלולים לשנות את רמת 

הסיכון של בני המשפחה במישורים שונים )ראו דיווח רבעוני לעו"ס משפחה(.
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ת והערכתהם ההתערבוחר יישו4. מעקב א
עו"ס משפחה אחראי למכלול ההתערבויות משלב הזיהוי ועד לסיום ההתערבות. מרכיב חשוב 

בעבודתו הוא הערכת יישום ההתערבות. לצורך זאת, עו"ס המשפחה מוסמך לבקש דיווחים 
בכתב ובעל פה מהגורמים השונים המעורבים והמטפלים במשפחה לגבי תכנית הטיפול, 

התקדמות הטיפול, מצבים חריגים ועוד. 

מובהר שהאחריות על העברת דיווחים ועדכונים על התקדמות ההתערבות עם הלקוח מונחת 
על כתפיהם של העובדים הסוציאליים מהתחומים הייעודיים. עו"ס המשפחה מוסמך לזמן את 

השותפים מעת לעת למפגשים מקצועיים כדי לדון במצב המשפחה ולהשתתף במפגשי הערכה 
על מצבה.

מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקה לשירותים חברתיים באלימות במשפחה )אלימות בין בני זוג במשפחה(22
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5. סיום ההתערבות
במצב שהאלימות במשפחה פסקה, עו"ס משפחה יסיים את ההתערבות בתחום האלימות 

במשפחה ויתמקד בתכנית ההמשך שנקבעה למשפחה בהתאמה לצרכיה. נציין שיש מצבים 
שבהם האלימות ממשיכה להתקיים אולם הלקוח אינו יכול לפעול לשינוי מסיבותיו שלו. במצב 

זה יש לפעול לסיום ההתערבות בתחום האלימות במשפחה בהתאם לנוהל פתיחת וסגירת 
תיקים במחלקה ורק לאחר שיתבצעו הפעולות הבאות:

  קיום שיח גלוי וברור בין העו"ס ללקוח )בהשתתפות המדריך ראש צוות(, בניסיון לגייסו 
להתערבות

•

• וידוא שאין קטינים בסיכון בגין האלימות

•   תיעוד ההחלטה בפירוט בתיק המשפחה

בשיחה עם הלקוח ידאג עו"ס המשפחה להשאיר ללקוח "דלת פתוחה". כמו כן, בכל הזדמנות של 
מפגש עמו יבחן אם חל שינוי בעמדתו.

6. תיעוד ההתערבות
• תיעוד מקיף חיוני בהתערבות באלימות בין בני זוג. עו"ס המשפחה אחראי לוודא שכל מהלך

תכנון התערבות, ובכלל זה השיקולים המקצועיים, ההתייעצויות, ההתערבויות והפעולות – 
מתועדים בתיק המשפחה.

• עו"ס המשפחה אחראי לניהול תיקי המשפחה ולהימצאות מסמכים. התיעוד יכלול גם את 
הסיכומים עם הגורמים האחרים במחלקה ומחוצה לה המעורבים בהגשת שירותים למשפחה, 
סיכומים שוטפים של המפגשים עם המשפחה ועדכונים שוטפים מעו"סים ייעודיים, משירותי 

מומחים ומשירותים תומכים.
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העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים.

מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקה לשירותים חברתיים באלימות במשפחה )אלימות בין בני זוג במשפחה(24



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )2016(. נוהל טיוב התיאום בין משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים ומשטרת ישראל בתחום אלימות במשפחה בדגש על נשים בסיכון גבוה – 

חוזר מנכ"ל מספר 92. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )2008(. הנהלים להפניית לקוחות המחלקות 
לשירותים חברתיים לוועדה המחוזית המשותפת למשרד הרווחה והשירותים החברתיים 

והבריאות בנושא הערכת פוטנציאל המסוכנות לאלימות במשפחה – הוראת תע"ס 3.39. משרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )בפרסום(. רשימת הנזקקויות, ירושלים.

קרומר-נבו מיכל, כרמל-רוסו סיוון וסוקולובר-יעקובי איריס )2015(. מיצוי זכויות אקטיבי 
בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים: קווי יסוד לעבודת מיצוי זכויות בפרדיגמה של עבודה 

סוציאלית מודעת עוני. תכנית מפ"ה בשותפות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 
גו'ינט ישראל – אשלים, הקרן למפעלים מיוחדים המוסד לביטוח לאומי ואוניברסיטת בן-גוריון 

שבנגב. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ירושלים.

25 מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקה לשירותים חברתיים באלימות במשפחה )אלימות בין בני זוג במשפחה(
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אורלי אוסטר מן
מרכזת השירות לרווחת הפרט והמשפחה 

 לשעבר, כיום סגנית מנהל מחוז ירושלים,
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

אמי רה מחמד
עובדת סוציאלית לחוק הנוער במרכז לשלום 

המשפחה במזרח ירושלים, עיריית ירושלים

 אסתי הומינר
סגנית מנהלת אגף הרווחה, מודיעין עילית

גי לה גבלינגר
 מרכזת בכירה – פיתוח השתלמויות, משרד

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )לשעבר(

גרייס ג'רייסי אי וב
מפקחת מחוזית, השירות לרווחת הפרט 

והמשפחה, מחוז ירושלים, משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים

ח גי מויאל
מנהל תחום אלימות במשפחה, השירות לרווחת 

הפרט והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 חוה קליימן
מנהלת מחלקת מעלה אפרים

 לאה צ'סטרמן
מפקחת מחוזית, השירות לרווחת הפרט 

והמשפחה, מחוז ירושלים, משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים

 מיכל כהן רון
מפקחת מחוזית, השירות לרווחת הפרט 

והמשפחה, מחוז ירושלים, משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים

מי רי ספיר
מפקחת מחוזית, השירות לרווחת הפרט 

והמשפחה, מחוז ירושלים, משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים

 מלכה גניחובסקי
מנהלת מרכז למניעת אלימות ויצ"ו בירושלים

נ וגה הכהן
מנהלת מרכז למניעת אלימות, מ"א מטה בנימין

נוהא עו ראבי
עובדת סוציאלית – אלימות במשפחה, לשכת 

שועפאט, עיריית ירושלים

נורית ויסבר ג נקאש
מנהלת תחום משפחה, השירות לרווחת הפרט 

והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים

 נעמי פרוינד
עובדת סוציאלית לחוק נוער, מ"א דרום הר חברון

צח י פיין
הממונה על פניות הציבור, משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים

תהילה פריצקי
מרכזת השירות מחוז ירושלים, משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים
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