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שמנתח את תחום מניעת האלימות נגד נשים. הדו"ח, שנכתב  דו"ח חדש אתמול נתקלתי בכתבה על 
על ידי ארגון "מידות", מתאר תמונת מצב עגומה ומזעזעת של מצב הנשים בישראל, מצב בו נשים 

רבות חשופות באופן קבוע לאלימות פיזית קשה ולאלימות מילולית ופסיכולוגית. בין כל הנתונים  
-חד שתפס את עיני, נתון מחריד וכמעט בלתי נתפס: במדינת ישראל יש קרוב לשהוצגו, בלט נתון א

 .נשים מוכות 200,000
  

המספר הזה אינו חדש. מזה זמן רב הוא מרחף כענן שחור מעל דיווחי האלימות במשפחה והנתונים 
תגלו שהוא מופיע   ,google-נשים מוכות" ב 200000השונים שמתפרסמים בנושא. אם תחפשו " 

ספר לא קטן של מאמרים. בחלק מהמאמרים שקראתי הוא מופיע כהערכה מבוססת ובחלק הוא  במ
באף אחד מהם לא היה קישור   -מופיע כעובדה, אבל היה דבר אחד משותף לכל אותם מאמרים 

למקורו של המספר. כולם ידעו לספר על הנתון המזעזע, אבל דבר אחד תמיד נשאר בגדר תעלומה: 
 ?מגיעמאיפה הנתון הזה 

  
בשנים האחרונות השאלה הזאת העסיקה אותי לא מעט. בפעם הראשונה שנתקלתי בביקורת על 

הנתון המדובר, החלטתי לחפש בעצמי את המקור, על מנת שאוכל לגבש דעה עצמאית לגבי 
אמינותו. הייתי בטוח שזאת תהיה משימה פשוטה, בכל זאת, מדובר בנתון משמעותי וההיגיון אמר  

ור שלו לא מעט קישורים. המציאות, למרבה הפתעתי, הייתה שונה. בכל חיפושי לא  שיהיו למק
הצלחתי למצוא את המקור. לא במאמרים שדיברו על הנתון ולא באתרים של ארגוני נשים, שבהם,  

כך חשבתי, יש סיכוי גדול למצוא קישור לנתון שעומד בבסיסה של מדיניות המאבק באלימות נגד 
ושא היה עולה, הייתי מחפש מחדש ובכל פעם נכשלתי. הצלחתי לגלות שנערך נשים. בכל פעם שהנ

מחקר וקראתי שיש עליו ביקורת, אבל את המחקר עצמו לא הצלחתי למצוא. בסופו של דבר, כבר די  
התייאשתי, אבל כמו בכל סיפור בלשי טוב, דווקא ברגע שהחלטתי לוותר הגיע במפתיע קצה החוט  

 .עלומהשהוביל אותי לפתרון הת
  

בדו"ח של ארגון "מידות" היה דבר שלא נתקלתי בו בעבר. בניגוד לשאר המאמרים שקראתי, בהם 
פשוט צוין שהנתון מבוסס על "מחקר" או על "נתונים", ללא פירוט נוסף, בדוח של ארגון "מידות" צוין  

הזמן, ארבע שמו של הגוף שביצע את המחקר. השם הזה נתן לי את הרמז הנוסף שהיה חסר לי כל 
 ."מילים בסך הכל: "מכון מינרווה לחקר הנוער

  
מכון מינרווה לחקר הנוער" הוא שמו הקודם של "המרכז לחקר החברה" באוניברסיטת חיפה.  "

כשהגעתי לאתר של המרכז, לא מצאתי שם קישור למחקר, אבל ראיתי שם הסבר קצר על המחקר  
 בשם לגיליון ישן של עיתון אינטרנטי ולידו שם של מאמר שנכתב עליו. חיפוש שם המאמר הוביל

"Violence Against Women", .האם   בו היה קישור למאמר עצמו. הבטתי בעמוד כלא מאמין
נמצאה האבדה? האם סוף סוף הגעתי למקור אותו חיפשתי כל השנים? נושא הקישור, משפט שהיה 

לחיצה  ."Full Text (PDF) Free for you" : עיני כמילות קסםנחשב לסתמי בכל מקרה אחר, נראה ב
 .הרגע המיוחל הגיע -והמאמר הופיע מולי. לא היה יותר ספק  על הקישור

  
דע האנושי נמצא בידי. לאחר קריאה  התחלתי לקרוא את המאמר בחרדת קודש, כאילו המקור לכל הי

של מספר פסקאות התגלתה בפני האמת הבלתי ניתנת להכחשה: מדובר במאמר משעמם, מלא 
בפרטים טכניים יבשים, שיכול להרדים אפילו אדם שמקבל עירוי של רד בול. הרגשתי מרומה. האם 

כונית שחיכתה לי מאחורי  עבור זה טרחתי? אחרי כל הציפייה, לקבל דבר כזה? לא, זאת לא הייתה מ
, אם כבר, זה היה הרבה יותר קרוב לאריזה של פריכיות. בסופו של דבר, לא הייתה 3וילון מספר  

 .ברירה, בשביל להבין צריך להשקיע מאמץ
  

מהמשפחות רק האישה הסכימה  2000-משפחות, כאשר בכ 2500-המחקר בדק מדגם של כ
תה לבדוק כמה נשים סבלו פעם אחת או יותר במהלך להתראיין. הראיון כלל שאלון שמטרתו היי

http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/Flash/%D7%96%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94.pdf
http://vaw.sagepub.com/content/10/7/729.abstract
http://vaw.sagepub.com/content/10/7/729.full.pdf+html
http://vaw.sagepub.com/content/10/7/729.full.pdf+html


השנה האחרונה מאלימות פיזית, מילולית ופסיכולוגית )הנתונים נאספו גם לגבי אירועים שקרו  
 .בעבר, מעבר לטווח של שנה, אבל הנתונים האלו לא הופיעו במאמר(

  
היתר, משיכה בשערות,  שכללה, בין -אלימות פיזית: חולקה לשתי רמות: אלימות מתונה         ●

שכללה, בין היתר, אגרופים, בעיטות, הטחת הראש   -סטירה לפנים ועיקום יד ואלימות קשה 
 .בקיר, כוויות, חתכים וניסיונות חניקה

 .אלימות מילולית: חולקה להרמת קול או צעקות, קללות או עלבונות ואיומים מסוגים שונים        ●
חולקה למניעת קשר עם גברים אחרים, מניעת קשר עם בני משפחה אלימות פסיכולוגית:         ●

וחברים, דרישה לדעת בכל רגע נתון איפה האישה נמצאת, ניסיון לשלוט בבחירת הביגוד  
 .ומניעת גישה למידע הפיננסי של המשפחה

  
 :תוצאות המחקר הראו את הנתונים הבאים

  
 1.7%ימות קשה: , אל5.8% -אלימות פיזית: אלימות מתונה         ●
  -, איומים באלימות 20.8% -, קללות או עלבונות 56% -אלימות מילולית: הרמת קול וצעקות         ●

,  5.5% -, איומים בעזיבה או מניעת כסף או לקיחת הילדים 2% -, איומים ברצח 6.1%
 1.1% -, איומים בפגיעה בילדים 2.2% -איומים בפגיעה עצמית 

 :כולוגיתאלימות פסי        ●
 18%, במידה מתונה או גבוהה: 17.5%במידה מועטה:  -מניעת קשר עם גברים אחרים         ○
, במידה מתונה או גבוהה: 4.6%במידה מועטה:  -מניעת קשר עם בני משפחה וחברים         ○

4.5% 
מתונה , במידה 18.8%במידה מועטה:  -דרישה לדעת בכל רגע נתון איפה האישה נמצאת         ○

 17.7%או גבוהה: 
 10.5%, במידה מתונה או גבוהה: 12.4%במידה מועטה:  -ניסיון לשלוט בבחירת הביגוד         ○
, במידה מתונה או גבוהה: 6.3%במידה מועטה:  -מניעת גישה למידע הפיננסי של המשפחה         ○

5.7% 
. אחוז הנשים שנחשפו 56בסך הכל, אחוז הנשים שנחשפו לאלימות פסיכולוגית כלשהי הוא 

 .31לאלימות פסיכולוגית כלשהי במידה מתונה או גבוהה הוא 
  

זהו, המאמץ הסתיים, אבל עם מה בעצם נשארתי? מה המשמעות של הנתונים האלו? האם 
הביקורת מוצדקת? בכל מה שקשור לביקורת, אפשר היה לראות בבירור שיש למחקר מספר בעיות  

 :שלדעתי הן העיקריות, אני חושב שכדאי להרחיבלא קטנות. על שלוש מהן, 
  

חסרון גדול של המחקר, שאף מצוין במאמר, הוא העובדה  -  הטיה לפני מעשה .1
שהוא יוצא מנקודת ההנחה שנשים הן הקרבן. ההטיה מתבטאת בכך שהשאלון 

מברר רק לגבי אלימות נגד נשים. עובדה זאת מייצרת שתי בעיות. הבעיה  
נים אינם נבדקים בכיוון ההפוך, כלומר, אין לנו דרך לדעת  הראשונה היא שהנתו

האם האחוזים שנמדדו הם חריגים לעומת האחוזים המקבילים של אלימות נשים. 
הבעיה השנייה היא העובדה שהשאלות הן חסרות הקשר. אי אפשר להבדיל בין  
מקרה של אלימות הדדית, אפילו אם הצד שגרם לו הוא האישה, לבין מקרה של  

לימות חד צדדית של הגבר כלפי האישה. שני המקרים ירשמו במחקר כמקרה  א
 .שבו האישה נחשפה לאלימות

כל הסוקרים במחקר היו נשים. הסיבה שצוינה הייתה -  הטיה בבחירת הסוקרים .2
הערכה שלנשים יהיה יותר קל להיפתח בפני נשים. צורת הבחירה הזאת יכולה 

לצור הטיה בתוצאות השאלון. אם נצא מנקודת ההנחה שנשים יטו יותר להזדהות 
עם מצוקות של נשים, יש להניח שנטייה זו תשפיע על התנהגותן בזמן הסקירה. 

לות שבשאלון אינן שאלות במתמטיקה, אין להן תשובה נכונה אחת. מה קרה השא
במקרים שבהן האישה התלבטה האם להגדיר דבר כלשהו כאלימות או כאשר  

התלבטה איך לתאר את תדירות האירועים? האם הסוקרת שמרה על ניטרליות או 
ם,  שהיא דחפה לכיוון שתאם את השקפותיה? אם היו במחקר גם סוקרים גברי



אפשר היה לנתח את התוצאות ולבדוק האם יש הבדל בין תשובות שניתנו 
לסוקרים לבין תשובות שניתנו לסוקרות, אבל מכיוון שהיו רק נשים, אין לנו דרך  

 .לדעת האם הייתה הטיה שכזאת
שיטת המחקר קבעה שאם אישה מסרבת לשתף פעולה,  - הטיה בבחירת הנשים .3

מהנשים סרבו לשתף פעולה(.  30%פי המאמר, הסוקרת תעבור לדירה שליד )על 
שיטה זאת עלולה לייצר הטיה מכיוון שיתכן מאד שיש הבדל בין הרצון לשתף  

פעולה עם מחקר שכזה של נשים שמעולם לא חוו אלימות לבין נשים שחוו אלימות. 
לא כל אחד היה מעוניין לבזבז זמן על מילוי שאלון מול אדם זר וסביר להניח 

ותה אלימות תרגיש מחויבות גבוהה יותר להשתתף במחקר, דבר שאישה שחו
שיעלה את חלקן היחסי של הנשים שחוו אלימות באוכלוסיית המדגם מעבר לחלקן  

(  70%היחסי באוכלוסיה. בסופו של דבר, אוכלוסיית המדגם מייצגת רק חלק )
מהאוכלוסיה, שהקשר בין אחוז מקרי האלימות במשפחה שבו לאחוז מקרי  

מות במשפחה באוכלוסיה כולה אינו ידוע, דבר שמעמיד בסימן שאלה את  האלי
   .תוקף תוצאות המחקר

  
על פניו, נראה שהביקורת הייתה מוצדקת, אבל מעבר לביקורת, עדיין היה משהו שמאד הטריד אותי  

כשקראתי את המאמר. לכאורה, אם נתעלם מהביקורת ונקבל את נתוני המחקר כעובדה, היו נתוני  
חקר צריכים להעיד על אותו נתון שאת מקורו חיפשתי, אבל במאמר עצמו לא נאמר דבר שיכול המ

להעיד על כך שזאת המסקנה הנובעת מהמחקר. מעבר לכך, בסיכום תוצאות המחקר נכתב 
שהאחוזים שנמדדו דומים לאחוזים במדינות מערביות אחרות )אחוזי האלימות המילולית טיפה  

אחוזי האלימות הפיזית טיפה נמוכים יותר בישראל(. אם כך, איך משמש גבוהים יותר בישראל ו
 ?נשים מוכות 200,000המחקר הזה כמקור לנתון המחריד של 

  
חזרתי לדו"ח של ארגון "מידות" על מנת להבין איך מגיעים שם למספרים האלו. בפרק ששמו 

ז.ט.[, שיעור הנשים   -ינרווה לפי סקר זה ]המחקר של מכון מ" :"הסוגיה החברתית" מוסבר החישוב
-דהיינו קרוב ל  מכלל הנשים, 5.8%בישראל שנופלות קורבן לאלימות פיזית מצד גברים עומד על 

הנתון הזה מוכר. זה אכן הנתון לגבי  ?5.8% ."נשים מוכות שסובלות מאלימות מתמשכת 160,000
הגענו מזה לאלימות  אחוז הנשים שסבלו, פעם אחת או יותר, מאלימות פיזית מתונה. איך

ז.ט.[, המצב בארה”ב גרוע  - 5.8%-בהשוואה לכך ]ל" :מתמשכת? ההמשך הוא עוד יותר מפתיע 
זה אפילו עוד פחות   ."מכלל הנשים מותקפות פיזית בכל שנה 1.7%מיליון נשים, או   1.9פחות: 

ל פחות או הגיוני. הרי מסקנות המחקר, על פי המאמר, קבעו שרמת האלימות כלפי נשים בישרא
יותר זהה לרמת האלימות כלפי נשים בעולם המערבי. האם המאמר שמצאתי אינו אמין? האם יכול  

 ?להיות שמסקנות המחקר סולפו
  

יון קראתי באחת הביקורות על  על הרא-YNET .מראיון ישן ב התשובה לשאלות האלו הגיעה
 ,YNET-נשים מוכות הוא מסולף ושעל פי ראיון ב 200,000המחקר. המבקרים טענו שהנתון של 

הביא  google-ד"ר זאב וינשטוק )אחד מעורכי המחקר( חזר בו ממסקנות המחקר. חיפוש מהיר ב
מדהים  " :ד"ר וינשטוק אותי אל הראיון. קריאת הראיון הביאה אותי אל דברים מאד מפתיעים שאומר

נערך בארץ בפעם הראשונה סקר על אלימות במשפחה. בפעם   2001בפני עצמו, שרק בסוף  
  200הראשונה נעשתה כאן התייחסות מדעית לנושא. עד אז זרקו מספרים לאוויר. אמרו, יש בארץ 

נתונים  אלף נשים מוכות, וכולם חזרו על המנטרה שעשתה כותרות ורושם גדול. אבל הסקר גילה 
אחוז מהאוכלוסיה. חשבון זהיר מעלה  5אחרים: בארץ קיימת אלימות פיזית כלפי נשים בקרב  

מסתבר שד"ר וינשטוק לא חזר בו ממסקנות  ."אלף נשים הסובלות מהתעללות בביתן 50-שמדובר ב
מעבר לכך,  .נשים מוכות 200,000שמסקנות המחקר מעולם לא היו שיש בישראל  המחקר, אלא

 .נשים מוכות  200,000המחקר שהוא ערך מפריך את הטענה שיש בישראל , ד"ר וינשטוקעל פי 
  

עכשיו זה כבר מתחיל להיות ממש מוזר. איך זה יכול להיות שדו"ח מציג נתונים שמבוססים על  
מחקר, כאשר האדם שערך את אותו מחקר מעיד שהוא מפריך את אותם נתונים בדיוק? המשך  

אלימות פיזית שכיחה מכפי שנדמה. אחת " :הקריאה בדו"ח מביאה את האבסורד לשיאים חדשים
ת מכות, בעיטות, דקירות, כוויות, ניסיונות חניקה והטלת מום. ראשן של נשים נשים סופג 17מכל 
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אחת   ."מוטח ברצפה, בקיר או בריהוט, גם כשהן בהיריון, ויש שהן נקשרות ונכבלות מבלי יכולת לזוז
? הרי זה הנתון של האלימות המתונה. סוגי האלימות שמתוארים כאן שייכים  5.8%-נשים? כ 17מכל 

פחות משליש מהאחוז של האלימות   -מהאוכלוסייה  1.7%קשה, שהיא נמצאה אצל לאלימות ה
 ?המתונה. יכול להיות שכותבי הדו"ח לא טרחו לקרוא את המחקר שעליו הם מתבססים

  
התשובה לשאלה הזאת )לפחות הערכת התשובה( תלויה   אז כמה נשים מוכות יש בישראל?

נשים שסובלות  50,000וא התכוון כשהוא דיבר על בפרשנות של דבריו של ד"ר וינשטוק. למי ה
שעל פי המחקר סבלו מאלימות  1.7%מהתעללות בביתן. מצד אחד, מבחינה מספרית, זה מתאים ל 

הבעיה האמיתית היא שנשים מתכופפות כל יום קצת  ":קשה. מצד שני, ד"ר וינשטוק טוען בראיון ש
העיסוק האמיתי שלנו צריך להיות נגד  " :וגם  "ות במקום בו הן חיות תחת איומי סטירות, צביטות ומכ

כך שיכול להיות שהוא מתכוון   ,"סטירה פה סטירה שם, דחיפה, משיכה בשיער, התפרצויות ואיומים 
לנשים שסובלות מהאלימות המתונה. במקרה הזה, מספר הנשים שסובלות מאלימות קשה היא 

כת על הנתון המחמיר יותר, שהוא  (. על מנת להיות בטוח, עדיף לל15,000-פחות משליש )כ
הנשים כוללות גם את  50,000-. אם נתחשב במגבלות המחקר שכבר צוינו, ובעובדה ש50,000

הנשים שחוו אירוע חד פעמי של אלימות )שאת הקשרו איננו יודעים(, אפשר להניח שמדובר 
 .בעשרות בודדות של אלפים, סדר גודל פחות מהמספר שאתו התחלנו

  
פי נשים מוכות אינו מספר קטן ובטח לא מספר שצריך לזלזל בו. כל אישה שסובלת  עשרות אל

מהתעללות מתמשכת בביתה עוברת גיהינום פרטי ואם נכפיל את זה בעשרות אלפים, נקבל כמות  
של סבל שקשה לתאר. העובדה שיש פחות נשים מוכות ממה שנחשב כנתון הנכון אינה מפחיתה את 

 .אחת מהנשים הללו הצורך להגן ולעזור לכל
  

אין כאן כוונה לטעון שאין בעיה או שזאת לא בעיה חמורה. בעיה שמאמללת את חייהם של עשרות 
אלפי אנשים )וזאת מבלי להחשיב את הילדים שחיים באווירת האלימות( לא יכולה להיות בעיה לא 

א בעיוות שהיא  נשים מוכות, הי 200,000חמורה. הבעיה באגדה שנוצרה, שאומרת שיש בישראל 
מייצרת בכל מה שקשור למדיניות הממשלה בנושא. ההערכה הזאת הובילה להוראות הדרקוניות נגד  
גברים, שמאפשרות להוציא נגדם צו הרחקה שלא בנוכחותם ומחייבות מעצר של גבר בכל מקרה של  

אם היו  תלונה על אלימות, גם אם אינה מגובה בראיות )הוראות שלא היו צריכות להתקיים גם 
נשים מוכות(. היא גם יכולה להוביל להקצאת יתר של משאבים לנושא, שהיו יכולים   200,000

לבעיות חמורות נוספות. מדיניות שמסתמכת על נתונים לא נכונים, לא יכולה לתת מענה נכון  להגיע
 .לבעיות שעמן היא צריכה להתמודד

  
הבלתי נסבלת של השתרשות נתונים  דבר נוסף מטריד, שעולה מן הדברים האלו, היא הקלות

מסולפים בדעת הקהל. הקלות המדהימה של היווצרות אגדה מודרנית. הרי כל הנתונים שבדקתי היו  
זמינים לכל תחקירן של כלי תקשורת כלשהו ובכל זאת, בכלי התקשורת המרכזיים של מדינת ישראל 

אף אחד יטרח לבדוק את המקור  נשים מוכות כעובדה מוגמרת, מבלי ש 200,000התקבל הנתון של 
של הנתון. אם זאת רמת הביקורת שמופעלת בתקשורת הישראלית על הנתונים שהיא מקבלת, איך  

נוכל לסמוך על הנתונים שאנו מקבלים ממנה? איך נוכל לדעת כמה מהעובדות שאנו מקבלים 
 ?תנשים מוכו  200,000כמובנות מאליהן הן בעצם אגדות מודרניות, כמו האגדה של 

 


