
האגף לשירותים חברתיים

הגברת מודעות וכלים לזיהוי
דינמיקה זוגית אלימה

מקרי האלימות  הזוגית שהסתיימו בטרגדיות קשות לאחרונה
וזכו להד תקשורתי נרחב מעוררים שאלות בקרב נשים וגברים כאחד 

באשר לנסיבות ולמאפיינים של דינמיקה זוגית אלימה.

אם גם את/ה מוצא/ת עצמך שואל/ת האם  מערכת היחסים שלך 
בריאה ולא תמיד יודע/ת לענות על כך...

אנו מזמינים אותך לענות על השאלון האנונימי המצורף.



שאלון
קח/י לך דקה לשאול את עצמך האם את/ה נמצא/ת במערכת יחסים אלימה?

האם יש בבית ריבים, צעקות, אלימות מילולית?
כל הזמן בכלל לא          

  6    5   4    3    2    1

האם ההתנהלות בבית זהירה שיש חשש שיהיה שימוש באלימות?
כל הזמן בכלל לא         

6    5   4    3    2    1

האם יש לך הרגשה שבן/בת הזוג שלך מבטלים את הדעות או הרצונות שלך?
כל הזמן בכלל לא         

6    5   4    3    2    1

האם בן/ת הזוג שלך מונעים ממך להיות בקשר עם משפחה ו/או חברים ?
כל הזמן בכלל לא         

6    5   4    3    2    1

האם בן/בת הזוג דורשים לדעת  על כל הוצאה כספית שעשית עבור עצמך או לבית?
כל הזמן בכלל לא         

6    5   4    3    2    1

במידה ויש לך ילדים, האם יש לך הרגשה שבן/בת הזוג שלך משתמשים בהם כדי לפגוע בך?
כל הזמן בכלל לא         

6    5   4    3    2    1

האם בן/בת הזוג נוטה להגביל את הפעילות שלך ולעקוב אחרייך?
כל הזמן בכלל לא         

6    5   4    3    2    1

 האם יש לך חשש שאם יידעו מה קורה אצלך בבית, בן/בת הזוג עלולים לרצות  לפגוע בך?
כל הזמן בכלל לא         

6    5   4    3    2    1

האם קיימת אצלך תחושה שבן/בת הזוג מסכנים אותך או את בני המשפחה?

כל הזמן בכלל לא         
6    5   4    3    2    1

אם שמת לב שנתת לחלק מהשאלות את הציון 3 ומעלה, דע/י שאנחנו כאן בשבילך.

המרכז לשלום המשפחה בהרצליה עומד לרשותך במתן ייעוץ וטיפול מיידי – 09-9554151.                       
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