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 תקציר מנהלים/ות

מעשי אלימות, לחיזוק והעצמה של אוכלוסיות בישראל הפגיעות ל 2003 משנת"אל הלב" היא עמותה הפועלת 

. לשם כך היא משתמשת במגוון תכניות חינוכיות למניעת אלימות המשלבות רכיב מרכזי ובפרט בקרב נשים ונערות

 של אומנויות לחימה. 

של תכנית דגל שמפעילה העמותה לנשים, היא קורס האימפקט  הלבחון את השפעתהמחקר הנוכחי בא 

(IMPACT הקורס הוא קורס .)מטרתו היא להעצים נשים ולהקנות להן כלים למנוע המיצעמ להגנה עצמית .

הקורסים אמורים לפעול בשני  ולהתנגד לתקיפה מבלי להגביל את החופש של הנשים )ולמעשה, להגדילו(.

לצמצם את הסיכון לתקיפות מיניות והשלמת אונס מחד גיסא, ולהעצים את הנשים העוברות אותו מאידך ם: מישורי

העלאת תפיסת החוללות העצמית בדבר יכולתן למנוע ו באמצעות הפחתת חרדות מתקיפות מיניות , זאתגיסא

חוויית של ד מתקיפה מינית וצמצום של התנהגויות נמנעות שנובעות מפחצפוי תוצאה משני אלה . כתקיפות מיניות

מטרה מרחיקת לכת יותר של קורסים אלה היא להכליל את ההעצמה הפסיכולוגית הנוגעת לתחום  אונים.החוסר 

התקיפות המיניות להעצמה נשית כללית יותר: להגדיל את ביטחונן העצמי של הנשים, תחושת מסוגלותן הכללית 

 שלהן במרחב הפרטי והציבורי.  ואת מידת שליטתן בחייהן ומידת הדומיננטיות

המחקר בחן את השפעתו הפסיכולוגית של קורס האימפקט על נשים ישראליות שעברו אותו. המדדים שנבחרו בחנו 

ומדדים שבדקו העצמה כללית. נבדק אם ניתן למצוא  התקיפות המיניותאת ההעצמה הנוגעת באופן ישיר לתחום 

נשים שעמדו להתחיל אותו. ל ביחס לפני חצי שנה ומעלהקבוצת נשים שסיימו את הקורס  אצלשיפור במדדים 

-ייחודו של המחקר היה אם כן משולש: ראשית, בעוד שמרבית המחקרים נערכו בארה"ב ו/או אוכלוסיות אנגלו

פעות על סקסיות, המחקר הנוכחי בדק נשים ישראליות. שנית, בניגוד למרבית המחקרים שהסתפקו בבחינת הש

בטווח של חצי שנה ארוך -נשים מספר חודשים לאחר תום הקורסים, המחקר הנוכחי בחן השפעות לטווח הבינוני

שלישית, המחקר בחן קבוצות הטרוגניות של נשים בניגוד למחקרים רבים שדווחו בספרות שחקרו בעיקר ויותר. 

 השפעות של קורסים על סטודנטיות בקולג'ים.

שימוש בשאלון המחולק למספר סעיפים. חלק מהסעיפים נלקחו משאלונים מתוקפים מן לצורך המחקר נעשה 

הספרות המחקרית, ואילו חלקם פותח על ידי חוקרים מצוות המכון. הסעיפים בחנו מדדים לתפיסת הערך העצמי 

אור עצמית בהקשר של הגנה עצמית והתנהגות נמנעת בשעות התפיסת חוללות  של המשתתפות, השתקת העצמי,

 .שלהןובשעות החשיכה. כמו כן נשאלו המשתתפות לגבי הסטוריית התקיפות המיניות 

נשים מקבוצת  80-מקבוצת ה"אחרי", ו 154נשים מקבוצת ה"לפני",  73נשים מילאו את השאלון סך הכל:  307

 "האוכלוסיה הכללית". 

שנבדקו בין  המדדים בכל משמעותי ורשיפנמצא  ומעלה מסיום הקורס בטווח הזמן של שישה חודשיםבאופן כללי, 

קבוצת הנשים שלפני הקורס לבין קבוצת הנשים שעברו אותו. בכך מאוששת השפעתו הפסיכולוגית המעצימה בטווח 

אוששה השפעתו הן על מדדי ההעצמה הזמן הבינוני של קורס האימפקט על הנשים שעוברות אותו. יתרה מזו, 
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. ממצא זה תואם שורה של ממצאים ם יותריכללי מדדי העצמהוהן על  לתחום התקיפות המיניות הספציפיים

קודמים בספרות שגילו השפעה של הקורס על מדדים ספציפיים וכלליים של העצמה. כצפוי, גודל ההשפעה של 

 הקורס במדדים הספציפיים היה גדול משמעותית מגודל ההשפעה במדדים הכלליים. 

התנהגויות נמנעות שונות, הן במהלך היום והן במהלך  הפחתתותית על נמצא כי לקורסים השפעה משמעבפרט, 

הלילה. לממצא זה חשיבות גדולה, שכן התנהגויות אלה, יש בהן בכדי לפגוע באופן ניכר באיכות חייהן של הנשים 

על  בהגבלות כלהור בירידה בפעילויות מהנות, ובהבטים שונים של חייהן: מפגיעה אפשרית בכושר ההשתכרות, עב

 חופש התנועה.

 ניתןמן האפשרות שיעברו תקיפה מינית. מכאן, של הנשים נובעות מחששן  התנהגויות אלהיתרה מזו, ברי שה

 ותקיפה. הפחתת חרדות זששאלה זו לא נבדקה ישירות במחקר הנוכחי( שהקורס מפחית חרדות מ להסיק )למרות

משמעותית בתפיסת החוללות העצמית של הנשים. במילים אחרות,  עליהקשורה במישרין גם לממצא נוסף, הוא 

פוטנציאל  םעם מצבים שיש בהבצורה טובה יותר הנשים שעוברות את הקורס מרגישות שהן מסוגלות להתמודד 

 לתקיפה מינית.

לוגית העצמה זו מגדילה את מידת השליטה הכללית של נשים אלה בחייהן, ולראיה, ממצאים הנוגעים להעצמה פסיכו

 קושרת להגדלת השליטה במרחב הפרטיכללית יותר נמצאו בשני מדדים שונים: ירידה בהשתקת העצמי המ

 ערך העצמי.תפיסת ההבינאישי ועליה כללית בו

בנוסף, תוצאות המחקר מעלות את האפשרות שכלל אוכלוסיית הנשים צפויה לצאת נשכרת ממעבר הקורס, ולא רק 

 "חוללות עצמית בהקשר –ת משום שבשני מדדי העצמה שונים באופן אקטיבי. זאאלה שפונות לעבור את הקורס 

ביחס לאוכלוסיה הכללית. ורס קיבלו ציונים משופרים הנשים שעברו את הק –של הגנה עצמית" ו"השתקת העצמי" 

יש להדגיש כי בעוד שהמדד הראשון הוא ספציפי לתפיסת המסוגלות להתגונן בפני תקיפה, המדד השני הוא מדד 

, וסביר להניח שגם במרחב במרחב הפרטי / משפחתיהנשים העצמה כללי שיש לו השלכות ברורות על דומיננטיות 

עברת הקורסים במסגרות בהן משתתפות נשים מהאוכלוסיה הציבורי. לפיכך, הממצאים תומכים באפשרות שה

ת, מקומות עבודה וסביר שגם בבית הספר התיכון( ולא רק בקרב נשים שפונות באופן הצבאית כגון המסגרהכללית )

אקטיבי להשתתף בקורסים תשפר לא רק את מיומנויות ההגנה העצמית שלהן, אלא גם תסייע להעצמה כללית 

 במישורים נוספים. שתבוא לידי ביטוי 
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 הקדמה

 שראל הפגיעות למעשי אלימות,לחיזוק והעצמה של אוכלוסיות בי 2003 משנת"אל הלב" היא עמותה הפועלת 

ת חינוכיות למניעת אלימות המשלבות רכיב מרכזי . לשם כך היא משתמשת במגוון תכניונשים ונערותובפרט בקרב 

 אומנויות לחימה. של 

 (.IMPACTאימפקט )העמותה לנשים, היא קורס השל תכנית דגל שמפעילה  הלבחון את השפעתהמחקר הנוכחי בא 

הוא אורך הקורס עוסק במניעת אלימות על רקע מגדרי והעצמת נשים, ומועבר בסדרת מפגשים בעלי אופי סדנאי. 

 נשים משתתפות בקורס. 15-ל 10מפגשים. בין  5-4שעות המתפרשות על פני  25-כ

 אנשי צוות הכולל גברים ונשים: הנשים משמשות כמדריכות, ואילו 3-6צוות הדרכה בן שימוש בהשיטה עושה 

הגברים משמשים כ"מאמנים תוקפים". בקורס מועברות סימולציות לסיטואציות תקיפה מציאותיות מהמרחב הציבורי 

ולתפקד היטב  ות ביעילותוהפרטי, והנשים לומדות כדי לנצל חוזקות של הגוף הנשי על מנת להתגונן מפני תקיפ

 .במצב משברי

רכיב פיזי משמעותי בו נרכשות מיומנויות מעולם אומנויות הלחימה להדיפת  , כאמור,למרות שהתכנית כוללת

)ראו  תוקפים והתמודדות איתם, נרכשות גם מיומנויות של שימוש בשפת הגוף והקול, אסרטיביות והצבת גבולות

ה הועבר הקורס אוכלוסיית הנשים ל .(2013 ,פריאל ואצל http://www.elhalev.orgפירוט נוסף באתר העמותה: 

הקורסים נערכו בירושלים מהאוכלוסיה היהודית. מרבית ככלל, אלה היו  ,, אולםה עד כה נשים מרקעים מגווניםכלל

 .ובתל אביב

הדו"ח יפתח בהצגת סקירת ספרות קצרה העוסקת בהשפעות ידועות של קורסי הגנה עצמית לנשים וביקורות 

והמסקנות הנגזרות  ניתוחם, דרכי ו הממצאיםפורטלות המחקר והשיטה, ולאחר מכן יאת שאיציג שהושמעו כנגדם, 

 .מהם

 רקע מדעי

 תקיפות מיניות והמאבק בהן

. מדובר במונח (2005)מקינון, ניגוד לבחירתו בכפיה של התנהגות מינית על אדם בניגוד לרצונו ו אלימות מינית היא

מסקר על פי נתונים שמצטטת ג'וזלין הולנדר כולל המתייחס לכלל עבירות המין, שיש לו הטייה מגדרית ברורה. 

אצל  Black et al., 2011נשים בארה"ב נאנסת בשלב כלשהו בחייה ) רשמי שנערך בארה"ב, אחת מכל חמש

Hollander, 2014 .) הנתונים בישראל דומים, ומצביעים על כך שאחת מכל שלוש נשים תעבור בחייה תקיפה מינית

 (. 2012)רגב ושירי, 

http://www.elhalev.org/
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. 1צעירות ונערותנשים  היא מיניות לפגיעות ביותר החשופה הקבוצה כי עולה המערב במדינות מחקרים מתוך

 מהסטודנטיות בקולג'ים בארה"ב דיווחו על אונס בימי חייהן   12-20%לדוגמא, 

(Kilpatrick, Resnick, Ruggiero, A., & McCauley, 2007). 

על כלל אוכלוסיית  ישירים, יש גם השלכה חברתיתלנתונים אלה, לצד ההשלכות הקשות הברורות על הקורבנות ה

כי בקרב נשים נמדדות רמות גבוהות מאוד של פחד מפני אונס, גם בקרב כאלה שלא עברו  הנשים: הספרות מעלה

 ,Ferraroתקיפה מינית. פחד זה גבוה במיוחד בקרב נשים צעירות, והוא משליך על התנהגותן היומיומית )למשל: 

1996 .) 

מהתקיפות המיניות ואחוז דומה ממקרי האונס מבוצעים על ידי תוקפים המוכרים  82%מארה"ב, רשמיים לפי נתונים 

מהתקיפות וממעשי האונס מתרחשים ברדיוס  50%-. בנוסף, כ(U.S. Department of Justice, 2013)לקורבן 

 חברים, קרובי משפחה ושכנים בבתים של מהמקרים  13%-ורבן, מתוכם כשל מייל אחד מבית הק

(U.S. Department of Justice, 1997) לא יכולות להימנע  כי מרבית התקיפות המיניותבבירור . מנתונים אלה עולה

משום פגיעה מהותית באיכות  לכן, לא רק שיש בהתנהגויות הנמנעות .באמצעות התנהגויות נמנעות של הקורבנות

 חייהן של הנשים ובמידת השליטה שלהן בחייהן, הן ממילא לא יכולות למנוע את החלק הארי של מקרי התקיפה. 

תקיפות המיניות. הנחת המוצא של ארגונים פמיניסטיים היא תופעת הלאורך השנים נערכו ניסיונות להאבק ב

ברתית הנובעת מאקלים תרבותי המשמר יחסי כוח מגדריים. ח תופעהשבתרבות המערבית פגיעה מינית היא 

הגבר הוא דומיננטי ואגרסיבי,  , מבנה תפיסה דואליסטית של מגדר לפיואקלים תרבותי זה, המכונה "תרבות האונס"

זו מסבירה מגדרית אסימטרית  מציאות .(McCaughty, 1998)ואילו האישה היא פאסיבית וחלשה פיזית ומנטלית 

 הנתונים המופיעים בפסקה הקודמת.לכל הפחות חלק מ

, גרידא אקט מינימיניות התקיפות אין לראות בעל כך ש יםים המורעולה בקנה אחד עם תוצאות מחקרגם זו  תפיסה

שליטה. כך, למשל, בקרב רבים מהתוקפים נתגלו רמות גבוהות של  שעושה שימוש ביחסי מין לשםאלא אלימות 

 ד היותם של רבים מהתוקפים(. נתון זה, לצLisak & Roth, 1990כעס ביחס לנשים וצורך לשלוט בהן )למשל, 

חזקים את האפשרות שדרך יעילה למאבק בתקיפות ( מLisak & Miller, 2002)למשל, סדרתיים אנסים ותוקפים 

 עצמית. הגנההתנהגותיים, לצד שימוש בכלי -מילוליים בכלים שימושהיא 

, ניתן סיוע לנפגעות )למשל, באמצעות מיידי-האישיבמספר מישורים. במישור עד כה המאבק בפגיעות המיניות נערך 

להגדיל את כללי נערכו קמפיינים חינוכיים שמטרתם ה ות תקיפה מינית(. במישור החברתימרכזי הסיוע לנפגע

נעשו נסיונות של תקיפה מינית ואת מעורבותם של עוברי אורח במקרה  , להגדילבקרב הציבור המודעות לתופעה

. (2013)פריאל, לשנות את הנורמות החברתיות המצמיחות את התקיפות המיניות והעצמת נשים להתנגד לתקיפה 

והצלחות מקומיות וקצרות טווח בהגברת  לתופעה הגדלת המודעותלמעט במישור החברתי הכללי, עם זאת, 

                                                   
 לחימה ותקיפות מיניות במדינות לא מפותחות לא נכללות בסקירה זו.תקיפות מיניות במסגרת 1 
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  שמעותיותהחינוכיות לא קצרו עד כה הצלחות מ אמפתיה לנפגעות, התכניות

(Gidycz, Rich, & Marioni, 2002; Gidycz, Orchowski, & Edwards, 2011). 

רכיב משמעותי של הכוללות  הכללית המיועדות לאוכלוסיית הנשים העצמה, השפעתן החיובית של תכניות לעומתן

וערנות  , שימוש בקול ובאסרטיביות מילולית("המיצעמ הגנה עצמיתלם קורסי"אימון הגנה עצמית לנשים )להלן: 

)שמהווה דרך אלימה להשגת שליטה, מתבצעת בדרך כלל על ידי אדם שאינו זר  לסימנים מטרימים לתקיפה מינית

 ראו, מעבר למבוא למחקר) זכתה לתמיכה מחקרית עקבית ורחבה באופן סדרתי(לנתקפת ומתרחשת פעמים רבות 

 .(Brecklin, 2008 זה, את סקירתה של המופיע בדו"ח

 המיצעמ להגנה עצמיתקורסים אפקטיביות של ב אמפיריתתמיכה 

מבלי להגביל את  ת להן כלים למנוע ולהתנגד לתקיפהבאים להעצים נשים ולהקנו המיצעמ להגנה עצמיתקורסים 

הם אמורים לפעול בשני מישורים: לצמצם את הסיכון לתקיפות מיניות והשלמת  .)ולמעשה, להגדילו( הןהחופש של

 עות הפחתת חרדות מתקיפות מיניותבאמצ , זאתאונס מחד גיסא, ולהעצים את הנשים העוברות אותו מאידך גיסא

צמצום של צפוי תוצאה משני אלה . כתקיפות מיניותהעלאת תפיסת החוללות העצמית בדבר יכולתן למנוע ו

מטרה מרחיקת לכת יותר של קורסים  אונים.החוויית חוסר של התנהגויות נמנעות שנובעות מפחד מתקיפה מינית ו

רחבת הקף ית העצמה נשכדי אלה היא להכליל את ההעצמה הפסיכולוגית הנוגעת לתחום התקיפות המיניות ל

להגדיל את ביטחונן העצמי של הנשים, תחושת מסוגלותן הכללית ואת מידת  ם, קרי,הנוגעת לכלל תחומי החיי

  הציבורי., ובסופו של דבר, גם זה מידת הדומיננטיות שלהן במרחב הפרטי, ולכן גם את שליטתן בחייהן

על ראיות לכך שהתנגדות פיזית ומילולית נמצאה כמצמצמת את בראש ובראשונה מסתמכים  מעבירי הקורסים

 ,Ullman, 1997, 1998, 2007 ;Bercklin & Ullman, 2005; Hollander, 2014; Orchowskiהסיכוי לאונס )

Gidycz, & Raffle, 2008; Ullman & Knight, 1992גידיץ' ועמיתותיה , אבל ראו את 

(Gidycz, Rich, Orchowski, Miller, & King, 2006; Gidycz, et al., 2015)  שלא מצאו השלכות של הקורסים

 . (בתקופה שלאחר מכן ות שעברו המשתתפותתקיפהעל אחוזי 

מספר מדדים פסיכולוגיים: שיפור בהערכה העצמית, על ות לכך שלקורסים השפעות חיוביות בנוסף, קיימות עדוי

שיפור בחוללות העצמית בהקשר המיידי של הגנה עצמית, אסרטיביות כללית ותקשורת מינית אסרטיבית, והפחתת 

 רמות הפחד מתקיפה מינית. חשוב מכך, שיפור במדדים אלה נשמר כמה חודשים לאחר תום הקורס 

(Gidycz et al., 2015; Hollander, 2014; Orchowski, Gidycz, & Raffle, 2008) . ,אורצ'ובסקי למשל

תקשורת מינית אסרטיבית לאחר בלמחקר גילו עליה בחוללות העצמית בהקשר של הגנה עצמית וועמיתותיה 

ירידה  אףשמצאו  (Ozer & Bandura, 1990)ארבעה חודשים מתום הקורס. לתוצאות דומות הגיעו אוזר ובנדורה 

ההתנהלות היומיומית של נשים אחרון השפעה גדולה על ממצא הכי ל ,משמעותית בהתנהגויות נמנעות. למותר לציין

 אלה.
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איננה מנותקת  ,יש להדגיש כי תפיסת החוללות העצמית, קרי, אמונתו של אדם כי ביכולתו לבצע משימה מסוימת

בתחומים שונים, ות עצמית לבין יכולת הביצוע של המשימה תפיסת חוללבפועל, שכן נמצא קשר בין כישורים מה

להרחבה בעניין זה(. במילים אחרות, ניתן  Weitlauf, Smith, & Cervone, 2000 ובפרט בקרב נשים )ראו את

ת. לראות בחוללות העצמית בהקשר של הגנה עצמית אינדיקציה עקיפה לרכישת מיומנויות פיזיות ומילוליות רלוונטיו

 ,של הקניית מיומנויות של הגנה עצמית לנשים שכן בהקשר ,החוללות העצמיתאך לא בזאת תמה חשיבותו של מדד 

את תפיסת  ,כצפוי ,שיפרהאכן הפסיכולוגים אליזבת' אוזר ואלברט בנדורה מצאו כי כי הקניית המיומנויות הפיזיות 

רה, בתורה, את תפיסת החוללות העצמית של הנשים זו שיפ של הנשים בתחום, אך מעניין יותר, החוללות העצמית

, דוגמת קונפליקטים בין אישיים והפגנת עצמאות בפעילויות מאתגרות בשעות בתחומים פסיכולוגיים קרוביםגם 

וויטלוף  אצל גם . תוצאות דומות, אם כי עם השפעות חזקות פחות, נמצאו(Ozer & Bandura, 1990) הפנאי

 של נשיםהכללית בנוסף, נמצאו עדויות לשיפור ברווחתן  .(Weitlauf, Smith, & Cervone, 2000)ועמיתותיה 

(well-being) שעברו את ההכשרה (Weitlauf, Cervone, Smith, & Wright, 2001).  מחקרים איכותניים תומכים

על קורסים בארה"ב ואת פריאל, שערכה מחקר אתנוגרפי  McCaughty, 1998בממצאים אלה )ראו למשל את 

 שערכה מחקר ראיונות על קורסי אימפקט בעמותת "אל הלב" בישראל(.  2013

נשים הכללית. עם בהקשר של קורסי אימפקט המועברים לאוכלוסיית ה סקירת הספרות נערכה בראש ובראשונה

זאת, עקב ההקף הנרחב של תופעת הפגיעות מיניות, ייתכן שבין הנשים שעוברות את הקורסים הכלליים יהיו גם 

 ישל טיפולבהקשר  המיצעמלהגנה עצמית קורסים את ה לחשובעה מינית. במקרה כזה ניתן נשים עם עבר של פגי

 בהגנה עצמית האפקטיביות של קורס אינטנסיבי מקוצר בחן את 2006-מ חלוץ . מחקרPTSDחשיפה בנפגעות 

הטיפול הוביל במסגרת שירותן הצבאי, ומצא כי חיילות לשעבר שעברו פגיעה מינית  על קבוצה של במסגרת טיפולית

התנהגות דפוסי הירידה ב , נמצאהבפרט. טראומטיים ושיפור בהתנהלות היומיומית-בתסמינים הפוסט להקלה

 ו אונס טענו בראיונות עימן שהשתתפותבנוסף, נשים שעבר. (David, Simpson, & Cotton, 2006) הנמנעת

אחרי התקיפה סייעה להן להתמודד עם טראומת האונס, שכן הן הבינו כי, בניגוד  המיצעמ הגנה עצמיתלבקורסים 

ממצאים אלה עולים  .(Thompson, 2014)להן להתמודד עם האנס להווה, לא היו להן בעת התקיפה כלים שאפשרו 

נשים שעברו תקיפה מינית נוטות תיה שהראתה בשני מחקרים שונים כי של גידיץ' ועמיתו עבודתןבקנה אחד עם 

 (.Gidycz et al., 2006, 2015להאשים יותר את התוקף ופחות את עצמן בעקבות מעבר קורסים אלה )

על הנשים שעברו אותם הן  חיוביותלסיכום חלק זה, נראה כי מחקרים שנערכו בעבר מראים כי לקורסים השפעות 

במישור מספרי התקיפות המיניות ומקרי האונס שהושלמו, הן במישור הפסיכולוגי המיידי )הפחתת החשש מאונס 

עצמית( והן במישור העצמת הנשים הכללית )תפיסת וירידה בהתנהגות נמנעת, חוללות עצמית בהקשר של הגנה 

חוללות עצמית בתחומים משיקים, עצמאות רבה יותר, תחושת רווחה כללית ועליה ברמת האסרטיביות, ובפרט בזו 

  נשים שמשתתפות בקורסים כאלה ועברו תקיפות מיניות יוצאות נשכרות אף הן מההשתתפות בקורסים. .(המינית

 המיצעמ להגנה עצמיתהתנגדויות לקורסים 

התנגדויות העיקריות המופיעות בספרות המקצועית )ובקרב חוגים ג'וזלין הולנדר מסכמת את ה 2009-במאמרה מ

 . , ואת התשובות להןהמיצעמ להגנה עצמיתכנגד קורסים פמיניסטיים( 
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נשים לא ת תושלם וממילא התקיפה המיני: כאשר התוקף נחוש בדעתו, פיזית יכולת-חוסר, נטענה טענת ראשית

נה הרואה את האישה כחלשה פיזית ושאישורשים בתפיסה  זו יש לטענה מסוגלות להתגונן מפני תקיפה מינית.

ין אישוש נה מגובה מחקרית: אלף, אנאי. עם זאת, היא , ולכן נדונה לפאסיביות וחוסר שליטה בגורלהיכולה להתגונן

, כאשר בית. (Gordon & Riger, 1989) אינם מושלמים מלכתחילהממקרי האונס  25%לטענת הנחישות, שכן 

 81%הימלטות מזירת התקיפה, נמצאה ירידה של אמצעות נשים התנגדו לתקיפה, אם באמצעות לחימה או ב

ותית נמצאה גם בעקבות התנגדות מילולית ירידה משמע. (Clay-Warner, 2003)בהסתברות להשלמת האונס 

(Ullman, 1997) חשוב לא פחות, אין כל אינדיקציה לעליה ברמת הפגיעה הפיזית של נשים אשר בחרו להילחם .

 (. Ullman, 1997, 2007ראו סקירה נרחבת בנושא אצל , וUllman, 1998בתוקפיהן )

קורסים להגנה עצמית יהפכו להיות שאננות, יזכו בתחושת נשים בוגרות לפיה  עליה בשאננות, נטענה טענת שנית

 מול התוקף-ביטחון כוזבת ויסכנו את עצמן שלא לצורך. יתרה מזו, הן יבחרו בטקטיקות אגרסיביות שיסכנו אותן אל

בעוד שטענה זו נסמכת על התפיסה המגדרית התופסת את האישה כחלשה מנטלית )כלומר, שאין לה . שלא לצורך

כל גיבוי מחקרי  אין לההיכולת המנטלית הנדרשת להעריך את יכולותיה האמיתיות ולאמוד סכנות בעיתות משבר(, 

 לדוגמה(. ,Weitlauf, Smith, & Cervone, 2000)ראו בעניין זה את 

 ,Russell)חוגים פמיניסטיים , שצוטטה מפי כמה ההתנגדות העקרונית לאלימותה טענת , הוזכרשלישית

McCarroll & ,Bohan, 2007)גם עימות-. לפי עמדה זו, יש להתנגד לעצם השימוש באלימות ככלי לפיתרון מצבי ,

 מוש בכוח לצורך הגנה עצמית מפני תוקףאלימים. הולנדר מבקרת את הטענה, וכותבת כי יש להבחין בין שי כשאלה

 . השימוש בכוח שנעשה על ידי התוקף עצמולבין 

, שכן האשמת הקורבן, גם כן בקרב חוגים פמיניסטיים, כי הפרקטיקה בקורסים מובילה להטענה , נטענהרביעית

הלימוד של מיומנויות פיזיות של הגנה עצמית מרמזת על כך שאחריותן של הנשים לדאוג לכך שלא יותקפו )או לכל 

יתרה מזו,  כלים אלה(. לרכוש עליהן ללמודחובה הפחות: כיוון שהן יכולות למנוע או לצמצם את הסיכוי לפגיעה בהן, 

(. לדידנו, טענה כזו McDaniel, 1993יש בעצם העברת הקורסים משום התרסה אל מול הקורבנות )ראו למשל את 

יהם ם וטענה הנוגעת לתחושותהקורסים להעברת ומעבירות של מעבירימקפלת בתוכה שני רכיבים: טענה על המניע 

כי  הקביעה הקטגוריתורסי ההגנה העצמית, ולראיה: הקורבנות. אין סיבה להניח כי זוהי העמדה של מעבירי ק של

, ולכן לא מתקיימת האשמת הקורבנות / ציבור אשמת התקיפה מוטלת על התוקף בלבד בולטת בקורסים אלה

אונס טענו בראיונות עימן שהשתתפות  . שנית, וכפי שכבר נמסר מוקדם יותר, קורבנותהנשים, אלא דווקא העצמתן

אחרי התקיפה דווקא סייעה להן להתמודד עם טראומת האונס, שכן הן הבינו כי,  המיצעמגנה עצמית הלבקורסים 

במילים  .(Thompson, 2014)בניגוד להווה, לא היו להן בעת התקיפה כלים שאפשרו להן להתמודד עם האנס 
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, אלא עוברות תהליך העצמה הו מאשים אותם/ שמיש אחרות, ניצולות התקיפות המיניות לא חשות בפועל אשמה

  2ומקבלות כלים לעיבוד קוגניטיבי ורגשי של האירוע הטראומטי שעברו.

הסטת שנשמעה היא שהקורסים יעילים בסיוע נקודתי רק למי שעברו אותם, אולם משמעותם היא  חמישית התנגדות

אחרות, הקורסים יוצרים בפועל תיעול של מקרי , שלא עברו את הקורסים. במילים התקיפה המינית לנשים אחרות

האלימות המינית אל נשים מוחלשות יותר. לכן אין טעם ללמד קורסים להגנה עצמית, אלא לטפל בשורש הבעיה, 

היא הגבר האלים והחברה היוצרת אותו. מעבר לשאלת היעילות המערכתית בטיפול בבעיית התקיפות המיניות 

, יש (שהמחקר הנוכחי איננו עוסק בה) ר לטיפול בבעיית האלימות המיניתנכון ביותומציאת תמהיל האסטרטגיות ה

הפאסיביות המובנית של  שימוש בסכמות המגדריות המניחות אתמשום לשים לב לכך שיש בסוג כזה של טענות 

רוח זוהי למעשה, . פאסיביות זאת קבל על עצמהשמה של מי שבוחרות לא לתקיפה אפשרית, והא לנוכח האישה

 ( עצמה.2009הביקורת שמשמיעה הולנדר )

 ומתודולוגיה כללית שאלות המחקר

המחקר הנוכחי בחן את השפעתו הפסיכולוגית של קורס האימפקט על נשים ישראליות שעברו אותו. המדדים 

העצמה כללית. נבדק  מדדים שבדקולוהתקיפות המיניות  שנבחרו בחנו את ההעצמה הנוגעת באופן ישיר לתחום

 נשים שעמדוביחס ל לפני חצי שנה ומעלהקבוצת נשים שסיימו את הקורס  בקרבאם ניתן למצוא שיפור במדדים 

: ראשית, בעוד שמרבית המחקרים נערכו בארה"ב ו/או משולשייחודו של המחקר היה אם כן להתחיל אותו. 

יות. שנית, בניגוד למרבית המחקרים שהסתפקו בבחינת סקסיות, המחקר הנוכחי בדק נשים ישראל-אוכלוסיות אנגלו

בטווח  ארוך-בחן השפעות לטווח הבינוניהשפעות על נשים מספר חודשים לאחר תום הקורסים, המחקר הנוכחי 

בניגוד למחקרים רבים שדווחו בספרות  ,שלישית, המחקר בחן קבוצות הטרוגניות של נשים של חצי שנה ויותר.

 סטודנטיות בקולג'ים.של קורסים על  השפעותשחקרו בעיקר 

כיוון שלא ניתן היה לעשות שימוש בהשמה מקרית של המשתתפות, השתמשנו בקבוצת ביקורת למחקר שכללה 

להגנה עצמית רסים נשים מן האוכלוסיה הכללית, בעלות מאפיינים דמוגרפיים דומים, שלא עברו או עמדו לעבור קו

מטעם עמותת "אל הלב" או מטעם ארגון אחר. באופן זה ניתן היה לבחון אם לקבוצת הנשים שבוחרות  או – המיצעמ

את ההשפעה של  דוקאוכלוסיית הנשים הכללית, ולביש מאפיינים ייחודיים ביחס למלכתחילה לעבור את הקורסים 

  הקורס לאור המדדים שהתקבלו בקרב הנשים מן האוכלוסיה הכללית.

                                                   

נציין גם כי טענה מסוג זה בעייתית, ויכולה להיטען גם בהקשרים בלתי אלימים. לדוגמה, ניתן לטעון באופן דומה כי אין ללמד  2 

 מבוגרים חסרי השכלה פורמלית, כי יש בכך משום האשמתם במצבם. 
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 שיטהה

לל שאלות דמוגרפיות(, המחולק למספר סעיפים. חלק ושאלות )לא כ 41שימוש בשאלון בן  המחקר נעשהלצורך 

מהסעיפים נלקחו משאלונים מתוקפים מן הספרות המחקרית, ואילו חלקם פותח על ידי חוקרים מצוות המכון. להלן 

 תיאור מרכיבי השאלון.

 ערך עצמי

 ,Stets & Burke)שאלון מתוקף שבחן, בין היתר, תפיסת  ערך עצמי שימוש ב עשהפריטים  7שכלל סעיף זה 

ך העצמי הייתה אחד משלושת הער תפיסתממדי למדידת הערכה עצמית, ו-ון תלתשאל. השאלון המקורי היה (2014

לסקאלה זו. הציון  0.87חוזר של ועל מהימנות מבחן  0.92על מהימנות פנימית של  דיווחומפתחי הכלי . הממדים

 כפי (.3.2 )סטיית תקן 22.5ו פיתחו את השאלון היה והממוצע שהתקבל במדגם ב ,28 – 7האפשרי בסקאלה הוא 

יש השפעה על תחושת  המיצעמלהגנה עצמית שהוצג במבוא, בספרות המחקרית הועלתה האפשרות כי לקורסים 

ורגת מהתחום הצר של היכולת להתמודד עם תקיפה מינית והפחד הערך העצמית הגלובלית של המשתתפות הח

 ממנה. סעיף זה בא לבחון אפשרות זו.

 בעקבות פחד מתקיפה מינית פעולות והתנהגויות נמנעות

 של פחד מתקיפה מינית על ההשלכותאת  העריךל , ומטרתן הייתהעל ידי צוות המחקר השאלות בסעיף זה חוברו

את הקף הפגיעה בתפקוד היומיומי של  לאמודפעולות יומיומיות והתנהגות הנמנעת של המשתתפות, זאת על מנת 

אם התבקשה המשיבה לציין עבור כל פריט . והתנהגויות נמנעותפעולות של  םתיאורי. בשאלון שמונה המשתתפות

: ולה זו לפי אחת משלוש קטגוריותתקיפה מינית גרם לה להימנע מפעפחד מבשלושת החודשים האחרונים קרה ש

על בנפרד (. המשתתפות התבקשו להשיב 2(, או "קרה יותר מפעם אחת" )1(, "קרה פעם אחת" )0"לא קרה" )

תשובות בסעיף.  16התקבלו כך שבסך הכול  ,כהישעות החשהימנעות מפעולות בבשעות האור ו הימנעות מפעולות

, וחלק אחר מתאר (ה מהנדרשדרך ארוכבקשת עזרה והליכה ב שבוצעו )למשל,פעולות  חלק מהפריטים מתאר

(. חלק מהפריטים מדגישים הימנעות מפעולה )למשל, אי הליכה לקנות / להשיג פריט שהמשתתפות היו צריכות

הימנעות מפעולה שמטרתה רווח כספי או ות )למשל, השלכות כלכליות ישירות או עקיפ הימנעות מפעולות שיש לה

למותר לציין כי כל ירידה בפעולות הנמנעות בעקבות מעבר הקורס יש לה השלכות מרחיקות  ר(.תועלת מסוג אח

, שהציונים התשובות לשאלות מקובצות לשתי סקאלותלכת על איכות חייהן של המשיבות והחזרת השליטה לחייהן. 

 ".לילהו"שעות ה . הסקאלות הן "שעות האור"16 – 0הם  האפשריים בכל אחת מהן

 עצמית בהקשר של הגנה עצמית חוללות

להשתמש בשיטות של הגנה הביטחון של המשיבה ביכולתה היא מדידת רמת  פריטים שמטרתו 6זהו סעיף בן 

צמית במקרה שתותקף. המשיבה התבקשה לציין לגבי כל שיטה עד כמה היא בטוחה שתוכל להשתמש בה בסולם ע

( והוא גרסה 2014) Hollanderזה במחקרה של  סעיףמקורו של  )בטוחה מאוד(. 10)לא בטוחה כלל( עד  1של 

לששת הפריטים העוסקים בביטחון ביכולת  מעבר ,פריטים נוספים 10קור מקוצרת של שאלון מקיף יותר שכלל במ
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במדידת  33דווח על ציון ממוצע של  הולנדרבמחקרה של  .בכישורים בהם נעשה שימוש במחקר הנוכחילהשתמש 

 היה דיווח על מהימנות השאלון.  אך לא ,הבסיס

 שאלון השתקת העצמי

. (Jack & Dill, 1992) בשם זהמתוקף שאלון ב מקורו ."השתקת העצמי"נוסף שהוכנס לשאלון הוא סעיף סעיף 

, נשים רבות אינטימייםקשרים א ההנחה כי על מנת ליצור ולנהל צמי" הו"השתקת הע הבסיס התיאורטי לקונספט

הנחת המוצא של המחקר . מסוימותרגשות, מחשבות ופעולות "משתיקות" )במובן זה שאינן חושפות בפני בני הזוג( 

"השתקת העצמי" שלהן  רמתהיא שקורסי אימפקט שנועדו להעצים נשים )ולא רק לפעול במישור הפיזי( ישפרו את 

 ( ביחס לתחילת הקורס. את הציוניםיפחיתו )כלומר, 

הקרבת י קריטריונים חיצוניים, פריטים בארבע סקאלות: שיפוט העצמי על יד 31 הופיעו 1992-מ בשאלון המקורי

( ך פיתוח רגשות כעס ועוינותהעצמי, עצמי מפוצל )הצגה עצמית חיצונית על פי הסטנדרט ה"נשי" הסטראוטיפי תו

יכוי הביטוי העצמי כדרך למניעת קונפליקט ואבדן אפשרי של מערכת מוגדרת כד "השתקת העצמי"והשתקת העצמי. 

העוסקים באי הבעה עצמית מחשש לקונפליקטים )למשל, "אני לא מביעה את תשעה פריטים  בסעיף היחסים.

יקרט בן חמש רגשותיי במערכת יחסים אינטימית כשאני יודעת שהן יגרמו לאי הסכמה"(. התשובות מוצגות בסולם לי

נמצא כי השתקת העצמי מקושרת  של ג'ק ודילבמחקרם  מסכימה לחלוטין(.) 5)לא מסכימה כלל( עד  1-מדרגות 

בקרב מדגם של  0.78מהימנות פנימית של  לשאלון השתקת העצמיחושבה  אותן נשים. במחקרםעם דיכאון בקרב 

 )סטיית תקן 20.6היה  "השתקת העצמי" שלהציון הממוצע  .לשאלון 0.88ות מבחן חוזר של סטודנטיות ומהימנ

כדי להרחיב מעט את התמונה נוספו לשאלון ארבעה פריטים שחוברו על ידי צוות המחקר. פריטים אלו אמורים  (.5.9

)למשל "כדאי לא להתווכח עם  מתחומים נוספים יומיותף על השתקת העצמי בסיטואציות יומהיו לתת מידע נוס

וח הם לא נכללו בנית(, 0.453טים אלו לא הייתה מספקת )ת של פריהמהימנות הפנימיעם זאת, כיוון שהבוס"(. 

 .הסופי

 תומיני היסטוריה של פגיעות

קשר זוגי  ןשתתפות התבקשו לציין האם נכפה עליהעל ידי צוות המחקר. המ סעיף זה, שכלל שלושה פריטים, חובר

. אלכוהול או סם. 3. שימוש בכוח פיזי או איום להשתמש בכוח פיזי. 2. שימוש בסמכות. 1או יחסי מין באמצעות: ו/

לפני יותר  "זה קרה", "זה קרה בשנה האחרונה", לא קרה, אבל מישהו ניסה"מעולם לא", "קטגוריות התשובות היו: 

 ." ו"לא יודעת"משנה

 . 3גרפיותבנוסף, הופיעו בשאלון מספר שאלות דמו

                                                   
למדגם מן האוכלוסיה הכללית השתמשנו בשאלת הגיל כשאלת סינון למשתתפות, ולכן היא הופיעה בתחילת בשאלון שחולק 3 

השאלון. שאלת סינון נוספת, ייחודית לאוכלוסיה זו, וידאה שהמשתתפת לא השתתפה או לא עומדת להשתתף בקורס אימפקט 
 בתחום אומנויות הלחימה וקורסים להגנה עצמית.אודות ניסיונן -של עמותת "אל הלב". מעבר לכך, נשאלו המשתתפות על
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 לשאלון מופיעה בקישור: דוגמה

https://www.surveymonkey.com/r/26BYD7H 

 מרכיבי השאלון.את  המסכמתמצורפת טבלה 

  

https://www.surveymonkey.com/r/26BYD7H
https://www.surveymonkey.com/r/26BYD7H
https://www.surveymonkey.com/r/26BYD7H
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סקלת תשובות  מספר פריטים מקור לסעיף סעיף בשאלון

לפריט לחישוב 

 הציון

ציונים אפשרי טווח 

 בסקלה בסעיף

 Stets & Bruke תפיסת ערך עצמי

(2014) 

7 1-4 7-28 

פעולות והתנהגות 

נמנעת בעקבות 

חשש מתקיפה 

 מינית )שעות האור(

 0-16 0-2 8 צוות המחקר

פעולות והתנהגות 

נמנעת בעקבות 

חשש מתקיפה 

מינית )שעות 

 החשיכה(

 0-16 0-2 8 צוות המחקר

תפיסת חוללות 

בהקשר של  עצמית

 הגנה עצמית

Hollander (2014) 

 

6 1-10 6-60 

 Jack and Dill השתקת העצמי

(1992) 

9 1-5 9-45 

היסטוריה של 

 פגיעות מיניות

 לא רלוונטי קטגוריאלית 3 צוות המחקר

 

 משתתפות יכלו לבחור שלא לענות לשאלות מסוימות. סדר הסעיפים והפריטים בכל סעיף היה קבוע.

 ופרוצדורה משתתפות

לפני חצי  , כמעט כולןבמחקר השתתפו שלוש קבוצות של נשים: בקבוצה אחת השתתפו נשים שסיימו את הקורס

אולם עדיין לא עברו  ". בקבוצה שניה השתתפו נשים שהחליטו לעבור את הקורס"אחריה, להלן קבוצת 4ויותר שנה

". בקבוצה שלישית נדגמו נשים מן "לפניהלה מכונות במחקר קבוצת ערב השיעור הראשון. א וענו על השאלון, אותו

ששימשו כקבוצת  20-55האוכלוסיה היהודית בישראל )זאת כיוון שהקורסים הועברו לנשים מן המגזר היהודי( בגיל 

 ביקורת למחקר. קבוצה זו תכונה קבוצת "האוכלוסיה הכללית".

                                                   
מכלל המשיבות דיווחו שהזמן שחלף מאז שהן סיימו את הקורס היה בן פחות מחצי שנה. לעומתן,  %5.4למעשה, רק 4 

בין שנתיים  23.2%בין שנה לשנתיים,  - 27.7%סיימו את הקורס בין חצי שנה לשנה טרם המענה על השאלון,  36.6%
 מהמשיבות סיימו את הקורס חמש שנים ומעלה טרם המענה על השאלון.  7.1%ואילו לחמש שנים, 
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 דיגיטלית.ת השאלונים על גבי פלטרפורמה " ו"האוכלוסיה הכללית" מילאו אקבוצות ה"אחרי

 " מילאה שאלונים מודפסים בתחילתו של המפגש הראשון של קורס ההגנה העצמית.קבוצת ה"לפני

 נשים יכלו לבחור לדלג על שאלות שהן לא רצו לענות עליהן. מילוי השאלונים ארך כרבע שעה.

 הממצאים

נשים מקבוצת  80-מקבוצת ה"אחרי", ו 154נשים מקבוצת ה"לפני",  73נשים מילאו את השאלון סך הכל:  307

עמד על )לא כולל הפריטים הדמוגרפיים( "האוכלוסיה הכללית". אחוז המקרים בהם נשים לא השיבו על שאלות 

 18-40היו נשים בגילאים ( )מבין אלה שהשיבו על השאלות הרלוונטיות מרבית המשיבות לשאלונים. 13.8%

(, רובן בעלות השכלה אקדמית 67.5%ורת: ובקבוצת הביק 78.5%, בקבוצת ה"אחרי": 81.4%)בקבוצת ה"לפני":

(. עם זאת, בעוד שבקרב קבוצת 62.5%ובקבוצת הביקורת:  84.4%%, בקבוצת ה"אחרי": 70%)בקבוצת ה"לפני":

 מהמשיבות( CI=±10.5%) 27.5%עם בני/בנות זוג קבועים, היו נשואות או חיו  (CI=±8.9%) 78.8%הביקורת 

 (. CI=±8.9%מהקבוצת ה"אחרי" ) 52.1%-מקבוצת ה"לפני" דיווחו זאת, ו

בכל המקרים נעשה שימוש בניתוח  הסעיפים( שנכללו במחקר.השונים )קרי,  המדדיםדיווחי הנשים לפי  יוצגולהלן 

: בחינת השפעת ההתערבות השוואות מתוכננותשתי ( המלווה ב5%רמות )רמת מובהקות  3שונות חד גורמי בעל 

באמצעות השוואת תוצאות קבוצת ה"לפני" לקבוצת ה"אחרי" והשוואה בין קבוצת ה"לפני" לקבוצת ה"אוכלוסיה 

השונים בין המשתתפות בקורסים ונשים מן האוכלוסיה הכללית  הכללית" למדידת ההבדלים / דמיון במדדים

( Tukeyלא מתוכננת אחת )עם תיקון  וואת המשך)השוואה הנדרשת בשל היעדר השמה מקרית(. בנוסף, נערכה הש

ות קוראועל מנת להקל על ורך שטף הקריאה . לצהבדל בין האוכלוסיה הכללית וקבוצת ה"אחרי" אם התקבללבדוק 

, ולא 15הסטטיסטיים מרוכזות בטבלה הבאה בעמוד  , תוצאות הניתוחיםבשיטות הסטטיסטיות תומנמיו שאינן

שיפור במדד,  כיוון שבחלק מציוני המדדים ערכים גבוהים מצביעים על .)למעט הצגת משמעותן( יפורטו בגוף הטקסט

ואילו האחרונים יסומנו , ירוקעל הרעה בציוני המדד, הראשונים יסומנו בדווקא ואילו באחרים ערכים גבוהים מצביעים 

  אדום.ב
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 המדד

   

ערך 

 עצמי

חוללות 

 עצמית

השתקת 

 העצמי

התנהגות 

 נמנעת

בשעות 

 האור

 התנהגות

ת מנענ

בשעות 

 החשיכה

 (αמהימנות פנימית )

   .951 .920 .840 .807 .807 

 ניתוח שונות חד גורמי

F (2, 304)   4.37 59.46 5.55 5.78 5.51 

p   .014 .000 .004 .003 .004 

 השוואות מתוכננות

קבוצת 

"אוכלוסיה 

כללית" לעומת 

 "קבוצת ה"לפני

 1.664 920. 569. 5.263- 873.- אומד לקונטרסט

 547. 430. 1.017 1.862 602. סטיית תקן

p .148 .005 .576 .033 .003 

רווח בר 

סמך 

(95% )

 לקונטרסט

 589. 074. 1.432- 8.927- 2.057- תחתון

 2.740 1.766 2.570 1.598- 312. עליון

קבוצת "לפני" 

לעומת קבוצת 

 "אחרי"

 1.380 1.283 2.653 16.585- 1.550- אומד לקונטרסט

 480. 378. 893. 1.635 529. סטיית תקן

p .004 .000 .003 .001 .004 

רווח בר 

סמך 

(95% )

 לקונטרסט

 436. 540. 896. 19.802- 2.590- תחתון

 2.325 2.026 4.410 13.368- 510.- עליון

 (Tukeyהשוואה לא מתוכננת )

קבוצת 

"אוכלוסיה 

כללית" לעומת 

 קבוצת "אחרי"

 284.- 363. 2.084 11.322- 677.- אומד לקונטרסט

 465. 366. 866. 1.586 513. סטיית תקן

p .385 .000 .044 .583 .815 
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 מדד ערך עצמי

  מציג את ציוני הערך העצמי שהתקבלו במחקר. 1 איור

 יותר(גבוה המדד משופר ככל שהציון ; 7-28סקלה: ציוני מדד תפיסת הערך העצמי ): 1 איור

 

כפי שניתן ללמוד מן הנתונים, ערכי המדד בכל שלוש הקבוצות הם באותו סדר גודל. עם זאת, העליה בציון המדד 

 7%בין הנשים שעמדו להתחיל את הקורס )קבוצת ה"לפני"( והנשים שסיימו אותו )קבוצת ה"אחרי"( עומדת על כ

הקורס משפר את תחושת הערך העצמי  ונמצאה מובהקת. לא נמצאו השוואות מובהקות נוספות. נראה אם כן כי

האוכלוסיה הכללית אל  ן מהתרכזות בקצה התחתון של הסקלה שלהוא מעביר אותשכך של הנשים שעוברות אותו, 

 הקצה העליון שלה. 

 וללות עצמית בהקשר של הגנה עצמיתחמדד תפיסת 

 .2 איור הקשר של ההגנה העצמית מופיע בציוני תפיסת החוללות העצמית ב

23.14

22.26

23.81

אוכלוסיה כללית לפני קורס אחרי קורס
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המדד משופר ככל ; 6-60סקלה: ציוני מדד תפיסת החוללות העצמית בהקשר של הגנה עצמית ): 2 איור 

 יותר(גבוה שהציון 

 

הבדל מובהק  נמצאאכן , בציוני המדד בעקבות מעבר הקורס 88%המצביעים על עליה בת  בהתאם לנתונים בגרף

יש עם זאת, ברמת תפיסת החוללות העצמית בהקשר של הגנה עצמית בין קבוצת ה"אחרי" לבין קבוצת ה"לפני". 

ס לנשים מן תפיסת החוללות העצמית של נשים בקבוצת ה"לפני" הייתה נמוכה יותר באופן מובהק ביחלציין כי 

, נמצא שהקורס בקרב הנשים הפונות לעבור את הקורס למרות נקודת הפתיחה הנמוכה אךהאוכלוסיה הכללית. 

 . אף מעבר לרמות שנמצאו באוכלוסיה הכלליתשלהן החוללות העצמית ציוני את באופן מובהק משפר 

 השתקת העצמימדד 

 .3 איור בציוני השתקת העצמי מופיעים 

 

24.13

18.86

35.45

אוכלוסיה כללית לפני קורס אחרי קורס
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 יותר(נמוך המדד משופר יותר ככל שהציון ; 9-45סקלה: ציוני מדד השתקת העצמי ): 3 איור 

 

 מעידים על ציון משופר. כפי שניתן ללמוד מן הגרף, חל שיפור משמעותי הנמוכיםכזכור, במדד זה דווקא הערכים 

בעקבות מעבר הקורס. עם זאת, בניגוד למדד הקודם לא נמצא הבדל בציון  )ומובהק סטטיסטית( 13%-בן קרוב ל

שים בהתאם לכך, נמצא גם הבדל מובהק בין קבוצת הנ בין הנשים בקבוצת ה"לפני" והנשים מן האוכלוסיה הכללית.

  שעברה את הקורס )קבוצת ה"אחרי"( לבין האוכלוסיה הכללית.

 מדד התנהגות נמנעת

מציג את ציוני מדד ההתנהגות הנמנעת בשעות האור ובשעות החשיכה. כזכור, במדד זה דווקא הערכים 4 איור 

 מעידים על ציון משופר. הנמוכים

20.49

21.06

18.40

אוכלוסיה כללית לפני קורס אחרי קורס
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המדד משופר יותר ככל ; 0-16סקלה: ) החשיכההתנהגות נמנעת בשעות האור ובשעות ציוני מדד : 4 איור 

 יותר(נמוך שהציון 

  

כצפוי, נמצאה עליה בהתנהגות הנמנעת בשעות החשיכה )לעומת שעות האור(: ממוצע ציוני המדד בשעות האור 

זה שמתייחס לשעות האור וזה שמתייחס  –בשני המדדים בשעות החשיכה. עם זאת,  3.63לעומת  1.95היה 

ירידה מובהקת בהתנהגות נמצא אותו דפוס: נשים שעברו את הקורס )קבוצת ה"אחרי"( הראתה  –לשעות החשיכה 

רב: קרוב ( ביחס לנשים ערב הקורס )קבוצת ה"לפני"(. גודל השיפור היה יותר נמוכיםערכי מדד )כלומר,  הנמנעת

ירידה במדד ההתנהגות הנמנעת בשעות החשיכה. גם בשעות האור וגם בשעות  30%-אור וקרוב לבשעות ה 40%-ל

החשיכה נמצא הבדל בין קבוצת ה"לפני" לעומת הנשים מן האוכלוסיה: נשים שעמדו להתחיל את הקורס דיווחו על 

הקורס: נשים בקבוצת שגרת הימנעות רבה יותר ביחס לנשים מן האוכלוסיה הכללית. הבדל זה נמחק לאחר סיום 

 "אחרי הקורס" קיבלו ציונים דומים לנשים מן האוכלוסיה הכללית.

 הסטוריה של תקיפות מיניות

עליהן בעבר קשר זוגי ו/או יחסי מין באמצעות  ניסו לכפות או כפושלוש קבוצות הנשים נשאלו אם קרה בעבר ש

 Error! Reference source not או אלכוהול.ות או שימוש בסמים ו/שימוש באחת משלוש דרכים: כח פיזי, סמכ

found.  "מציג את התפלגות התשובות עבור קבוצת הנשים שפנו לעבור את הקורס )דהינו, איחוד קבוצת ה"לפני

 הערכההם בגדר  לציין כי המספרים המופיעים בדו"חיש וקבוצת ה"אחרי"( וקבוצת הביקורת מן האוכלוסיה הכללית. 

שלושת חלוקה לפי פרט לכקטגוריה נפרדת.  בחישובנשים שבחרו לא לענות על השאלה נכללו הון שו, כימרניתש

ו/או  מין יחסי של כפיה או לכפיה ניסיוןעל  דווחושפיה( מופיע גם דיווח אחוז הנשים אופני הכפיה )או הניסיונות לכ

להתרשם מהאחוזים הדומים, אין הבדל מובהק בין באמצעות לפחות אחד משלושת האופנים. כפי שניתן קשר זוגי 

1.76

2.68

1.40

2.98

4.64

3.26

אוכלוסיה כללית לפני קורס אחרי קורס אוכלוסיה כללית לפני קורס אחרי קורס

שעות האור שעות החשיכה
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מספר הניסיונות )או הצלחות( לכפיית קשר זוגי ו/או יחסי מין שארעו במהלך השנה האחרונה היה . 5שתי הקבוצות

  מכלל המשתתפות במחקר(, ולא חרג גם בקרב הנשים מקבוצת ה"לפני". 1.3%נמוך באופן כללי )ארע בקרב 

וללא  לפי אופן הכפיה): אחוז הנשים שדיווחו על כפיה או ניסיון לכפיית קשר זוגי ו/או יחסי מין בעבר 5איור 
 החלוקה(

 

יוצא אפוא, כי כל הסבר התולה את ההבדלים שנתגלו במדדים בין קבוצות הנשים שפונות לעשות את הקורסים 

האוכלוסיה הכללית לא יכול להתבסס על הבדלים בהסטוריית )ובפרט, קבוצת ה"לפני"( לבין קבוצת הנשים מן 

 התקיפות המיניות ביניהן.

 בממצאים דיון

 כללי

ישראלית, כפי שנמצא, לצערנו, -תקיפות מיניות ונסיונות לתקיפה מינית כנגד נשים הן ארוע שכיח בחברה היהודית

התוצאות שדווחו בשנים האחרונות בישראל )רגב ושירי,  עולים בקנה אחד עםלמעשה, הם גם במחקר הנוכחי. 

2012.) 

                                                   
חשוב לציין, כי גם חישוב לא שמרני בו חושב אחוז המדווחות על ניסיון לכפיה / כפיה בפועל רק מתוך הנשים שבחרו לענות  5

יית התשובה( לא העלה הבדל מובהק על השאלה )כלומר, חישוב שמניח חוסר תלות בין עצם המענה על השאלה ובין קטגור
בין הנשים שפונות לעבור את הקורסים והנשים מן האוכלוסיה הכללית. עם זאת, נדגיש כי המדגמים של הקבוצות, ובפרט של 

 האוכלוסיה הכללית, היו קטנים.

33%

38%

.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

אוכלוסיה כללית (אחרי/ לפני )נשים שפנו לקורס 

סמכות פיזי סמים או אלכוהול אחד מהשלושה
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 במחקר.הטבלה הבאה מסכמת את הממצאים הנוגעים למדדי ההעצמה שנבדקו 

 : סיכום ההבדלים המובהקים שנתגלו במחקר1טבלה 

 חוללות עצמית ערך עצמי ההשוואה

בהקשר הגנה 

 עצמית

עות פעולות נמנ השתקת העצמי

 שעות האור –

פעולות נמנעות 

שעות  –

 החשיכה

קבוצת "לפני" 

לעומת קבוצת 

 "אחרי"

 כן כן כן כן כן

קבוצת "לפני" 

ביחס 

לאוכלוסיה 

 הכללית

 כן כן לא כן לא

קבוצת "אחרי" 

ביחס 

לאוכלוסיה 

 הכללית

 לא לא כן כן לא

תחום . חלקם נגעו במישרין לפסיכולוגית העצמה רכיבים שונים של נבחנו במסגרת המדדים שנבדקו במחקר זה,

התנהגות נמנעת , חלקם לתקיפות מיניות והחשש מהן )מית בהקשר הגנה עצמית(צההגנה העצמית )חוללות ע

)ערך עצמי והשתקת העצמי( מתוך  ( ושניים נוספים בחנו מדדים כללים יותר של העצמהבהקשר של תקיפות מיניות

עצמה הפסיכולוגית תלויית הקשר התקיפה המינית אל רכיבי העצמה נשית תקווה שהקורס יאפשר הכללה של הה

נמצא שיפור משמעותי בכל המדדים הנ"ל בין מסיום הקורס ומעלה בטווח הזמן של שישה חודשים  .כלליים יותר

טווח בקבוצת הנשים שלפני הקורס לבין קבוצת הנשים שעברו אותו. בכך מאוששת השפעתו הפסיכולוגית המעצימה 

אוששה השפעתו הן על מדדי ההעצמה יתרה מזו,  .6של קורס האימפקט על הנשים שעוברות אותוהזמן הבינוני 

שגילו השפעה של  ממצאים קודמים בספרותשורה של ממצא זה תואם . הספציפיים והן על אלו הכללים יותר

, (Ozer & Bandura, 1990למשל, ) וכלליים של העצמה( Hollander, 2014)למשל, הקורס על מדדים ספציפיים 

כצפוי, גודל ההשפעה של הקורס במדדים הספציפיים היה גדול משמעותית מגודל האפקט  .במבוא שתוארכפי 

 במדדים הכלליים.

                                                   
 יודגש כי טווח זמן זה ארוך יותר ממרבית המחקרים שנסקרו בפרק המבוא.6 
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 בספרות ותקודמ תוצאותהשוואה ל

שנבדקו היו, כאמור, מדדים מתוקפים מהספרות המחקרית. מדד תפיסת הערך העצמי שנמצא שלושה מבין המדדים 

לקבוצת ה"אחרי קורס"( דומה  23.18לקבוצת ה"לפני קורס";  22.26ל"אוכלוסיה הכללית";  23.14במחקר זה )

 . (Stets & Burke, 2014)( 22.5לנתונים שמוצגים אצל סטטס וברוק )

, דומה גם הוא לסדר הגודל של הציונים 20.6, (Jack & Dill, 1992)מדד השתקת העצמי שנמדד אצל ג'ק ודיל 

 לקבוצת ה"אחרי קורס"(. 18.4רס"; לקבוצת ה"לפני קו 21.06ל"אוכלוסיה הכללית";  20.49שמדווחים במחקר זה )

אמנם גבוה מהציון  ,33, כציון הבסיס )כלומר, לפני תחילת ההתערבות( המדווח אצל הולנדרות העצמית ציון החולל

לקבוצת ה"אחרי  35.45לקבוצת ה"לפני קורס";  18.86ל"אוכלוסיה הכללית";  24.13של כלל הנשים במחקר זה )

ל קולג', ולכן ממעמד מדובר בסטודנטיות צעירות אמריקאיות בגיבמחקרה של הולנדר קורס"(, אולם יש לזכור כי 

קשר ברור יש  גילן הצעירסביר להניח שלחשוב מכך,  אקונומי גבוה ובעל פריבילגיות בחברה האמריקאית.-סוציו

בהקשר של פעילות פיזית כמו הגנה עצמית מפני  העצמית חוללותהלתחושת גם לכושרן הגופני הממוצע, ולכן 

רסים ב"אל הלב" מגוונת יותר מבחינה גילאית בפרט ודמוגרפית קבוצת הנשים המגיעות לקולעומתן,  תקיפה מינית.

 בכלל.

 מחקרה אוכלוסיותהשוואה בין 

עם זאת, מעניינת ההשוואה לקבוצת הביקורת  .כל המדדים שנבדקוכפי שנכתב לעיל, מעבר הקורס שיפר את 

 לוסיה הנשית הכללית. שנדגמה מן האוכ

 דדים, לאור הניתוחים הסטטיסטיים.את היחסים בין האוכלוסיות ביחס לכל אחד מהמ מחיש באופן סכמטימ 6 איור
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הכלליים עצמה הה כללית במדדינשית השעולה מן האיור, אוכלוסיית ה"לפני קורס" מתנהגת כמו האוכלוסיה הכפי  

בלבד: "השתקת העצמי" ו"ערך עצמי". ביתר המדדים המבטאים ממדים ספציפיים הקשורים באופן ישיר לתקיפות 

האוכלוסיה הכללית. במילים אחרות,  פחות טובים מאלה שמקבלת ם שקיבלה אוכלוסיית ה"לפני קורס"מיניות הציוני

נקודת הפתיחה של אוכלוסיית הנשים שפונה לעשות את הקורסים טובה פחות מזו של אוכלוסיה הכללית במדדי 

  במדדים הכלליים היא דומה לאוכלוסיה הכללית.העצמה הקשורים ישירות לעולם התקיפות המיניות. 

וגם במקרים של מדדי ההעצמה הכלליים גם ם מביא אותה, השיפור שמשיגה קבוצת הנשים שעוברת את הקורסי

טובים או שווים לאוכלוסיה הכללית: טובים  לציונים ,במקרים של המדדים הספציפיים לתחום התקיפות המיניות

או זהים  מית בתחום ההגנה העצמית,צהעצמי" ותפיסת החוללות הע"השתקת מהאוכלוסיה הכללית במקרה של 

בכך מודגמת האפקטיביות הרבה לאוכלוסיה הכללית במקרה של "ערך עצמי" ו"התנהגות נמנעת" )יום או לילה(. 

של הקורסים: לא רק שהיא משפרת את ציוני הנשים במדדי ההערכה בעקבות מעבר הקורס, אלא שמדובר בשיפור 

 וים לציוני האוכלוסיה הכללית.בעל משמעות, שכן הציונים שלהן )בעקבות הקורס( עוברים או משתו

יוצא אפוא, שהממצא המעניין בהקשר זה הוא נקודת הפתיחה של הנשים שפונות לעבור את הקורס: הן דומות 

לאוכלוסיה הכללית במדדים הפסיכולוגיים הכלליים, אולם מגלות התנהגות נמנעת יותר ותפיסת המסוגלות שלהן 

וד שאלה הן הסיבות המניעות אותן לעבור את הקורסים. עם זאת, חשוב למנוע תקיפה מינית נמוכה יותר. סביר מא

לציין, שלא מצאנו עדויות להבדלים במספר התקיפות המיניות שהנשים שבחרו לעבור את הקורסים )בקבוצת 

ת לפיכך, לא ניתן לראות בהסטוריית התקיפות המיניו הכללית. הלאוכלוסייה"לפני" ו/או ה"אחרי"( עברו בפועל ביחס 

 נתון המסביר את ההבדלים שנצפו בין אוכלוסיית הנשים שפונות לעבור את הקורסים והאוכלוסיה הנשית הכללית.

: תיאור סכמטי של היחס בין קבוצות המחקר 6 איור

 כפי שעולה מן התוצאות
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 מסקנות

 השפעה מעצימה של הקורסים

באים להעצים נשים ולהקנות להן כלים למנוע ולהתנגד לתקיפה. המחקר הנוכחי  המיצעמ להגנה עצמיתקורסים 

 עמותת "אל הלב" התמקד בבחינת ההשפעה המעצימה של הקורסים.שבחן את קורסי האימפקט של 

התנהגויות נמנעות שונות, הן במהלך היום והן במהלך הלילה.  הפחתתנמצא כי לקורסים השפעה משמעותית על 

לממצא זה חשיבות גדולה, שכן התנהגויות אלה, יש בהן בכדי לפגוע באופן ניכר באיכות חייהן של הנשים בהבטים 

בהגבלות על חופש  וכלהשונים של חייהן: מפגיעה אפשרית בכושר ההשתכרות, עבור בירידה בפעילויות מהנות, 

 עה.התנו

להסיק )למרות,  ניתןשיעברו תקיפה מינית. מכאן,  נובעות מחששן מן האפשרות התנהגויות אלהיתרה מזו, ברי שה

ששאלה זו לא נבדקה ישירות במחקר הנוכחי( שהקורס מפחית חרדות מתקיפה. הפחתת חרדות זאת קשורה 

הנשים. במילים אחרות, הנשים  משמעותית בתפיסת החוללות העצמית של עליהבמישרין גם לממצא נוסף, הוא 

 שעוברות את הקורס מרגישות שהן מסוגלות להתמודד עם מצבים שיש בהן פוטנציאל לתקיפה מינית.

העצמה זו מגדילה את מידת השליטה הכללית של נשים אלה בחייהן, ולראיה, ממצאים הנוגעים להעצמה פסיכולוגית 

 קושרת להגדלת השליטה במרחב הפרטיתקת העצמי המכללית יותר נמצאו בשני מדדים שונים: ירידה בהש

 ערך העצמי.תפיסת ההבינאישי ועליה כללית בו

מיניות בין קבוצת התקיפות תחום הכפי שניתן היה ללמוד מן התוצאות, נמצאו הבדלים בממדי העצמה ספציפיים ל

שסביר  עולה, חשוב לא פחותאך הנשים שפונות בפועל לעבור את הקורסים ובין נשים מן האוכלוסיה הכללית. 

. באופן אקטיבי רק נשים שפונות לעבור את הקורס , ולאנשכרת ממעבר הקורס תצא כלל אוכלוסיית הנשיםלהניח ש

הנשים  –של הגנה עצמית" ו"השתקת העצמי" "חוללות עצמית בהקשר  –את משום שבשני מדדי העצמה שונים ז

לאוכלוסיה הכללית. יש להדגיש כי בעוד שהמדד הראשון הוא ספציפי ביחס יונים משופרים שעברו את הקורס קיבלו צ

 דומיננטיותהמדד השני הוא מדד העצמה כללי שיש לו השלכות ברורות על מסוגלות להתגונן בפני תקיפה, לתפיסת ה

, וסביר להניח שגם במרחב הציבורי. לפיכך, וחרף ההסתייגות שהמחקר הנוכחי במרחב הפרטי / משפחתי הנשים

א השתמש בכלים מתודולוגיים של השמה מקרית, הממצאים תומכים באפשרות שהעברת הקורסים במסגרות בהן ל

ת, מקומות עבודה וסביר שגם בבית הספר התיכון( הצבאית כגון המסגרמשתתפות נשים מהאוכלוסיה הכללית )

במישורים שתבוא לידי ביטוי תשפר לא רק את מיומנויות ההגנה העצמית שלהן, אלא גם תסייע להעצמה כללית 

נזכיר כי מחקרים קודמים שנסקרו במבוא והשתמשו בהשמה מקרית מצביעים על תוצאות ברוח בנוסף,  נוספים.

 המחקר הנוכחי, ולפיכך מחזקים את האפשרות.
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 מגבלות המחקר ומחשבות לעתיד

במתודולוגיית השמה מקרית,  מכיוון שהמחקר לא יכול היה לעשות שימושכאמור, מחקר כמה מגבלות. ראשית, ל

במחקר הנוכחי עד כמה ניתן להכליל את הממצאים לאוכלוסייה הכללית. במילים אחרות, בעוד שיש  לא ניתן לקבוע

)שיש להן, כפי שניתן היה  שבוחרות לעבור אותועדויות חזקות בדבר השפעתם המעצימה של הקורסים על הנשים 

  , לא נבדקה השפעתו של הקורס על דגימה מקרית של נשים מן האוכלוסיה.ללמוד, מאפיינים פסיכולוגיים ברורים(

שנית, לאור נתוני האוכלוסיה שעברה עד כה את הקורסים, חשוב להדגיש שהממצאים מעידים על השפעת הקורסים 

על נשים ישראליות מן האוכלוסיה היהודית בלבד. לאור ההטרוגניות הרבה המאפיינת את האוכלוסיה בישראל )וגם 

אלית. יש בכך משום חשיבות גדולה דווקא של האוכלוסיה היהודית(, יש מקום לבחון תת קבוצות באוכלוסיה הישר

ההתמקדות בהשפעות הפסיכולוגיות על הנשים שעוברות אותו. יתרה מזו, העובדה שמרבית המחקרים  לאור

אקונומית וגילאית מגבילה -המצוטטים בסקירת הספרות נערכו על סטודנטיות המאופיינות מטבען בהומוגניות סוציו

ותה של האוכלוסיה הכללית. משום כך, כל מחקר שנערך בקהלים מגוונים יותר את היכולת להשליך מהם על התנהג

 מעשיר את מאגר הידע על השפעתם של הקורסים האמורים. 
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