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   28 באוקטובר  2019

 עבור גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיותטיפוליות התערבויות קול קורא 

 

 הקדמה 

כנית פעולה אופרטיבית למימוש  ת  ים החברתייםיש משרד העבודה הרווחה והשירות הג 2017במרץ 

מתתי  הורכב פיתוח הצוות  האלימות במשפחה.המלצות הוועדה הבין משרדית למניעה וטיפול בתופעת 

התוכנית  קבעו המלצות ופיתחו את אשר ונציגי השלטון המקומי  משרדי ממשלה את נציגי שכללו  וועדות 

וועדה  פעלה וועדות אלו  . בין תתיוטיפול בתופעת האלימות במשפחה משרדית למניעה-הלאומית הבין

פיתוח המענים הקיימים עבור גברים   על ,אר ההמלצותוהמליצה בין ש בגברים פוגעים ונפגעיםשעסקה 

   1פוגעים ונפגעים באלמ"ב  

שירותי הרווחה )מרכזים למניעה וטיפול  מאת גורמי הטיפול וועדת הטיפול בגברים מזמינה מתוך כך  

משרד הבריאות ובריאות הנפש,   באלימות במשפחה, שירות המבחן למבוגרים וגורמי רווחה נוספים(,

אנשי טיפול  ו שב"ס, רש"א, החברה האזרחית )עמותות העוסקות בתחום(, אנשי אקדמיה ומחקר 

, מודלים, כלים גישות להציג (וכו' םקרימינולוגי, םסוציאלייעובדים , )פסיכולוגים ממגזרים שונים

, וגברים  תות יחסים זוגיובמערכ באלימותופרוטוקולים להתערבות עם אוכלוסיית גברים הנוהגים 

אמות המידה לטיפול באוכלוסיות   וקביעתנפגעים במערכות יחסים זוגיות, לצורך גיבוש עקרונות טיפול  

 .אלו

 

 רקע  

המתייחסת וכוללת בחובה מגוון רחב של גברים  הינה תופעה  זוגית ןיב  באלימות ונפגעים פוגעים גברים

  לפתח  . בכדי בשטח והשירותים השונים  הממשלתיים ונוגעת לכלל המשרדים מכל חלקי האוכלוסייה

מידיים, רציפים, נגישים ומותאמים קיימת חשיבות להתייחס   ,להנגיש לגברים אלה, מענים ייעודייםו

לתופעה כבעיה רווחת הדורשת התייחסות מותאמת ברמת דחיפות גבוהה לטובת הטיפול בגברים, תוך  

   הסתכלות רחבה על צרכי ומאפייני הגבר והתא המשפחתי הכולל.

 

  .06.01.2019מיום  4439מס' החלטת ממשלה  1
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בנקודות ומצבי חיים   שהוא עובר  בהתאם לתפיסה זו יש לראות את הגבר על פני הרצף, על רקע השינויים

 קורבן, רצף הסיכון, רצף הטיפול והמאפיינים הייחודיים    -רצף ההתנהגות האלימה, רצף תוקף:  שונים כמו

העומד בסטנדרטים ואמות    ,מענה טיפולי ייעודי וייחודי בעבור כל גבר הנוהג באלימותלהתאים  במטרה  

    .מידה מקצועיות

לשיח הציבורי  בשנים האחרונות ן זוגיים עלתה יביחסים הב  מותמאלי הנפגעים גבריםהתופעת 

  , ללמוד אותה ולפתח כלים לאיתורויש  אינו ברור    , היקפה באופן מעמיקתופעה זו טרם נחקרה     והמקצועי.

 .  גיוס וטיפול

 

 קבוצת למידה גברים באלימות במשפחה 

קבוצת למידה המורכבת   הוקמה  ה המידגיבוש עקרונות טיפול וקביעת אמות לכחלק מתוכנית העבודה 

 תיה: ו כשמטרמשירותים שונים , בתחום האלימות במשפחה, צועמאנשי מק

 במערכת יחסים זוגיתמסמך אמות מידה לטיפול ייעודי בגברים הנוהגים באלימות גיבוש   .1

הפעלה, מחייב את כלל גורמי הטיפול ומאפשר לייצר תפיסה ושפה  ידע וה מבסס את תורת ה ה

 אחידה ומגובשת של כלל המשרדים, שירותים וארגונים. 

  במערכות  הנפגעים הגברים אוכלוסייתב ות לטיפול ייעודימקביל אמות מידה עקרונות וגיבוש  .2

 .זוגיות יחסים

 קח על ביצוע עקרונות אלו. י פהטמעה ולהמסמך יוטמע בכלל השירותים  ואלה ידאגו ל .3

 הזמנה

תהליכי החשיבה והלמידה מוזמנים להציג בפני קבוצת  מאנשי המקצוע המעוניינים להיות חלק 

המשמשים אתכם   , פרוטוקולים, גישות, מודלים המיושמים בארגונים ובשירותים תכניותהלמידה 

  שנמצאו על ידכם כיעילות ומשיגות את מטרות הטיפול. –  בעבודה בפרקטיקה.
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 ההצגה  מתווה

 פתוח  לדיון דקות  10 יוקצו חריה ולאדקות להצגה   20מציג יוקצו  ללכ .א

 את הנושאים הבאים:  שקפים שתכלול 6כל מציג יתבקש להציג מצגת בעלת  .ב

, מטרות התוכנית וכיצד כל מטרת מושגת בתוכנית  : גישה, מודלתיאור קצר של  התוכנית .1

   המוצגת. 

 מבוססת התוכנית  עליו  בסיס תיאורטי או פרקטי  .2

 תיאור  הניסיון המצטבר של התוכנית   .3

 חולשות ומגבלות התוכנית   -חוזקות חסרונות, - יתרונות .4

 האם התוכנית נמדדת באופן קבוע? מה הם מדדי התוצאה?   -מדידה .5

   ומה הממצאיםהאם התוכנית נבדקה במחקר או באופן אחר  - מחקר .6

 

 במרכז הארץ.  ויהיה המפגש יועבר בהמשך, מקום  16/12/19-15מועדי ההצגה יתקיימו בימים 

 למציגים  הנחיות

יש לשלוח ליפעת בר ולחגי מויאל, לכתובות המייל שיפורטו מטה, מסמך ובו   28/11/19עד למועד  .1

 פירוט התכנית בהרחבה תוך התייחסות ל:  

 מטרות תכנית ההתערבות  •

 וכו'  םייחודיגילאים, מאפיינים   – אוכלוסיית יעד  •

 בסיס התאורטי ו/או המקצועי של התכנית   •

 נושאים/תכני הליבה שעליהם מבוססת התכנית  •

הסטינג, יחידת ההנחיה וכל פרט רלבנטי   –היקף, אורך, אופן ההפעלה  -סוג ההתערבות •

 על מסגרת התכנית והפעלה 

 חוזקות ומגבלות, הפקות לקחים שנעשו  -ניסיון בהפעלת התכנית •

איזה ומה   -בדיקה אחרתכל מחקר או  ו מהלכי מדידה,האם בוצע -הערכת ההתערבות •

 ממצאיה 

לפני מועד המפגש ליפעת בר ולחגי   לשבוע עד הממוקדת, כפי שפורט מעלה, יש לשלוחאת המצגת  .2

מויאל, לכתובות המייל שיפורטו מטה. בנוסף יתבקשו המציגים להביא את המצגת על דיסק און קי  

 כגיבוי.  

ודעה על מועד ההצגה תשלח למציגים.. ה16/12/19 -ו 15/12/19ההצגות יתקיימו בשני מועדים:  .3
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יוזמנו להמשך שיח והצגת חומרים. בנוסף, ייתכן  רק חלק מהפונים  כי אנו מבהירים בזאת, כי ייתכן  

וייעשה שימוש בחומרים המקצועיים שישלחו גם אם השולח לא הוזמן להמשך שיח והצגת החומרים.  

בכל מקרה, כל   בעצם ההיענות לקול קורא זה ושליחת החומרים המקצועיים ניתנת ההסכמה לכך. 

 שולח יקבל מענה. 

 
 החומרים: למשלוח   דואר האלקטרוני כתובות  

 IfatB@molsa.gov.il יפעת בר  •
  HagayM@molsa.gov.il חגי מויאל •

 בברכה, 

 יפעת בר 
 מנהלת תחום מעצרים, 

 הנהלת שירות המבחן 
 יו"ר וועדה לטיפול בגברים תוכנית 

 לאומית אלמ"ב 

 מויאל חגי 
 מנהל תחום מרכזים אלימות במשפחה 

 מינהל שירותים חברתיים ואישיים 
 יו"ר וועדה הכשרות ושיתופי פעולה 

 תוכנית לאומית אלמ"ב 
 לאומית אלמ"ב 
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