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מדד הביטחון של נשים
מדד הביטחון של נשים כהגדרה מחודשת של מושג הביטחון,
בהתייחס למדיניות ציבורית
הנייר עמדה מתבסס על נתונים של "מדד הביטחון של נשים" .פרויקט "מדד הביטחון של נשים" הוא
פרויקט משותף לשישה ארגונים פמיניסטים :נשים נגד אלימות ,כיאן  -ארגון פמיניסטי ,אישה לאישה
 מרכז פמיניסטי חיפה ,אסוואת  -נשים לסביות פלסטיניות ,קואליציית נשים לשלום ,פרופיל חדש תנועה לאזרוח החברה בישראל.תכלית הפרויקט ליצור מדד שיבחן את רמת הביטחון של נשים מקבוצות חברתיות שונות ,בתוך
ישראל ,ויקיף מגוון תחומים  -מגדרי ,כלכלי ,חברתי ,פוליטי ,פיסי ,מיני ועוד .מטרת המחקר לקדם
שינוי בתפיסה של מהו ביטחון ומה המשמעות של חוסר ביטחון .בישראל ביטחון נתפס לרוב
במושגים צבאיים ,ואילו הפרויקט מכוון להרחיב את המושג לתחומים נוספים של ביטחון כלכלי ,של
בריאות ,של אלימות במשפחה ,של אלימות מינית ועוד.
סקר מדד הביטחון  2012כלל ראיונות עם  800נשים ,פלסטיניות ויהודיות כאחת .הסקר התבצע על
ידי מכון סקרים "מרקט ווטצ'" בשתי שיטות ראיון – סקר אינטרנטי בעברית וסקרים טלפונים בערבית
וברוסית .המרואיינות התבקשו לסמן האם עברו חוויות שונות אשר ערערו את תחושת הביטחון שלהן
כגון אובדן בית ,תקיפה מינית ,אלימות במשפחה וכדומה .הן התבקשו גם להתייחס לחוסר הביטחון
והמתח הקשור לתחומים שונים בחייהן.

למידע נוסף
רכזת הפרויקט  -מרים פרח
עריכה  -רונית מריאן-קדישאי
תרגום לערבית  -סוהיל מטר
website: www.women-security-index.org
email: women.network1@gmail.com
מדד הביטחון של נשים
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חווית החיים של אישה עם מוגבלויות מושפעת לא רק מן המצב הפיזי המגביל שלה.
חווית החיים כוללת גם את תחושת הביטחון שלה בתחומים שונים של החיים .מהי
מהות ההשפעה הזאת? האם רמת הביטחון של נשים עם מוגבלויות שונה מזו של
נשים ללא מוגבלויות? אם כן ,עד כמה היא שונה ובאילו תחומים? אם אכן קיימים
הבדלים ,מהם ההבדלים המשמעותיים ומהן הסיבות להבדלים האלה? האם יש שוני
ברמת המתח ,החרדה והדאגה של נשים עם מוגבלויות לעומת נשים ללא מוגבלויות?
דו"ח המחקר הזה מציג את התובנות שעלו מתוך חיפוש תשובות לשאלות הנ"ל
מתוך הנתונים שנאספו בפרויקט "מדד הביטחון של נשים".
דו"ח המחקר הזה פורסם לראשונה בספר "הקול השקוף" :נשים מדברות על פמיניזם ומוגבלות.
(עורכות דליה זק"ש וחדוה אייל) אשה לאשה  -מרכז פמיניסטי חיפה (.)2013

ממצאים נבחרים מהמחקר
מתוך קבוצת המרואיינות  94נשים ציינו שהן מוגבלות בפעולות יומיומיות בגלל מחלה כרונית ,נכות,
תשישות או מחלת נפש .מתוך המדגם הכללי  8.8%מהנשים הגדירו את עצמן כנשים עם מוגבלויות;
מבין הנשים הפלסטיניות האחוז עלה ל.19.2%-
המחקר מצביע על נטייה ברורה  -רמת חוסר הביטחון והסוגיות הספציפיות הגורמות לה ,תלויות
במידה רבה בלאומיותה של האישה ,בארץ המוצא שלה ,בגילה ,במצב הבריאותי שלה ועוד .ככל
שהאוכלוסייה ממנה באה אישה מוחלשת/מודרת יותר ,כך תחושת הביטחון שלה נפגעת יותר,
וחשיפתה לחוויות הפוגעות בתחושת הביטחון שלה גדלה גם כן .לדוגמה ,נשים פלסטיניות חוות יותר
מתח וחרדה מנשים יהודיות ,נשים מזרחיות חוות יותר מתח וחרדה מנשים אשכנזיות ,ונשים עניות
חוות יותר מתח וחרדה מנשים מבוססות .חשוב להדגיש שהפערים הדרמטיים ביותר נמצאו בהשוואה
בין נשים עם מוגבלויות לבין נשים ללא מוגבלויות ,במיוחד ברמת החוויות הטראומטיות שהן חוו.
בחלק הבא של דו"ח המחקר יוצגו הממצאים הסטטיסטיים של הסקר וכן עדויות של נשים עם
מוגבלויות המספרות על החוויות שלהן .הסיפורים האלה עלו במפגש עם נשים מפורום "נכות
ונינוחות" ,קבוצה של נשים עם מוגבלויות ובלי מוגבלויות ,הפועלת במסגרת פרויקט "נשים
וטכנולוגיות רפואיות" של "אישה לאישה" והפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה .יוצגו גם
סיפורים שעלו בקבוצת הדרכה של מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ,חיפה .בנוסף יובאו ציטוטים
מהספר "סיפורים מושתקים  -נשים ומוגבלויות" (האלה אספניולי ,הוצאת מרכז אלטופולה .)2010
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חששות של נשים עם או בלי מוגבלויות
טבלה מס' 1
הטבלה שלהלן מציגה את שיעור הנשים שמרגישות חוסר ביטחון גבוהה ביותר הקשור לכל אחת
מהסוגיות המפורטות כאן.

הסוגיות

נשים עם
מוגבלויות

נשים ללא
מוגבלויות

מצב כלכלי

73.8

61.3

השפלה על רקע השתייכות לקבוצת מיעוט

45.7

39.5

פגיעה מצד מוסדות המדינה

55.0

46.5

האפשרות למגע מיני בניגוד לרצונה של האישה

65.9

65.3

האפשרות לתקיפתה של האישה או השפלתה
מצד המשפחה

40.6

40.2

האפשרות לתקיפה ברחוב חשוך

78.6

67.9

מצבם של האנשים היקרים לה

75.6

78.4

מצבה הבריאותי של האישה

81.0

44.0

האפשרות שהיא לא תזכה לטיפול רפואי מספק

69.0

49.5

האפשרות של אובדן בית

78.9

53.9

האפשרות של הפצצה/פיגוע/מלחמה

73.8

56.3

מערכת יחסים עם בן/בת זוג

52.5

35.8

האפשרות שהאישה תגורש מישראל

52.0

27.8

האפשרות שיעצרו את האישה ,יחקרו אותה או יכלאו אותה

30.6

52.8

מהנתונים לעיל עולה שברוב הסוגיות שהוצגו למרואיינות נשים עם מוגבלויות חשות יותר חרדה,
יותר מתח ויותר חוסר ביטחון מאשר נשים ללא מוגבלויות.
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הבדלים בולטים במיוחד בנוגע לחששות הקשורים למצב הבריאותי ולקבלת טיפול רפואי נצפו
בנתונים האלה 81% :מנשים עם מוגבלויות מודאגות מאוד ממצבן הבריאותי לעומת  44%בקרב נשים
ללא מוגבלויות 69% .מנשים עם מוגבלויות חוששות שלא יקבלו טיפול רפואי הולם לעומת 49%
בקרב נשים ללא מוגבלויות.
אורלי" :התחלתי להעסיק עובדת זרה ונפסק הפחד שהיא לא תגיע ,אבל אז התחיל הפחד של מה
קורה אם אני לא יכולה לצאת מהמיטה וקורה משהו .אני ישנה עם "חמ"ל" ,יש לי שעון מצוקה ,כי
אני חושבת שאם למלווה שלי יקרה משהו ואז נהיה בצרות ,כולל טלפון ,כולל שעון מעורר ,כולל
מתקן מתגים".
הרבה יותר נשים עם מוגבלויות ,באחוזים ,חוששות מאובדן בית ( )%78.9לעומת נשים ללא
מוגבלויות (.)%53.9
דליה" :בסוף ,כל מיני אפשרויות אחרות שהן חלופות כליאה ,כמו מוסד טיפולי .חובת ההוכחה היא
תמיד על האישה עם המוגבלות  -אישה צריכה להוכיח לביטוח לאומי שיש לה מוגבלויות  ,-כלומר,
הטענה שמופנית אליה היא :בואי תוכיחי שאת יכולה לחיות בכוחות עצמך .הצורך הזה הוא יותר
חזק .אולי לא יהיה לך יותר טוב אם לא תעברי למוסד .את צריכה להוכיח שאת יכולה להסתדר
בכוחות עצמך".
הבדל משמעותי נוסף בין נשים עם מוגבלויות לבין נשים ללא מוגבלויות ,מתגלה בסוגיית חרדה סביב
המצב הכלכלי ( 73.8%נשים עם מוגבלויות לעומת  61.3%ללא מוגבלויות).
בתיה“ :לנשים עם מוגבלויות ונכות כללית יש את הסיכויים הכי נמוכים להתקיים מבחינה כלכלית
באחוזים מתוך כלל אוכלוסיית הנשים .אני רוצה גם לזה להוסיף עוד נתון שככל שהמוגבלות של
אישה יותר חמורה ככה גם הצרכים שלה יותר גבוהים ,וככה גם ההכנסה שלה יותר נמוכה והצרכים
שלה לא ממולאים מבחינה כלכלית ומבחינת הצרכים הבריאותיים ,כי היא יותר מוגבלת“.
הסקר הטלפוני בקרב נשים פלסטיניות הראה שנשים עם מוגבלויות חוששות הרבה יותר מהשפלה
על רקע שייכות לקבוצת מיעוט ( 78.9%בקרב הנשים הפלסטיניות עם מוגבלויות לעומת 64.2%
בקרב הנשים הפלסטיניות ללא מוגבלויות) .חשש ממשמעותי נוסף הוא מהתנהלות מול מוסדות
המדינה ( 79%מקרב הנשים הפלסטיניות עם מוגבלויות חוששות ממוסדות המדינה לעומת 64.2%
מקרב הנשים הפלסטיניות ללא מוגבלויות).
ניבין" :אני מעדיפה לא לגשת לשירותי הרווחה .לא אוהבת ללכת לשם ,כי נותנים הרגשה שאני
מקבצת נדבות .אז הקשר שלי אתם מינימאלי"
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חוויות שפוגעות בתחושת הביטחון של נשים
טבלה מס' 2
הטבלה שלהלן מציגה את אחוז הנשים שעברו חוויות טראומטיות בגלל האירועים המפורטים כאן.

נשים עם
מוגבלויות

נשים ללא
מוגבלויות

הימנעות מחשיפה של השתייכות לקבוצת מיעוט

16.7

5.5

השפלה או תקיפה על רקע השתייכות לקבוצת מיעוט

28.6

14.2

פגיעה מצד מוסדות המדינה

33.3

8.5

תקיפה ,התעללות או השפלה מצד המשפחה

35.7

שימוש בכוח פיזי מצד בני המשפחה

26.2

הטרדה מינית

38.1

תקיפה מינית על ידי אדם מוכר

31.0

תקיפה מינית על ידי אדם לא מוכר

28.6

גילוי עריות

7.1

תקיפה מינית לפני גיל 16

21.4

הפצצה/פיגוע/מלחמה

26.2

אובדן בית

19.0

10.8
9.9
40.8
22.5
16.3
4.1
15.8
22.9
8.5

האירועים

אחד הממצאים הבולטים הוא מספר הנשים עם מוגבלויות שחוו פגיעה מצד מוסדות המדינה ,הגדול
פי  4מאשר מספר הנשים ללא מוגבלויות שחוו פגיעה כזו ( 33.3%לעומת .)8.5%
הילה" :המפגש עם הממסד גורם להחלשה וגם מחייב להראות מסכנות כדי לקבל זכויות .להיות
אישה משמע להיות מוחלשת".
כרמית" :הרבה פעמים יש כל מיני שירותים שאפשר לקבל אבל המדיניות והעמדות של נותני
השירותים זה שומרי הסף ואנחנו באים להבחין בין הראויים והלא ראויים וכל מי שבא לבקש שירות
הוא בטח שקרן ורמאי".
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ממצא בולט נוסף הוא מספר הנשים עם מוגבלויות שחוו התעללות מצד המשפחה ,הגדול פי  3כמעט
ממספר הנשים ללא מוגבלויות שחוו זאת ( 35.7%לעומת  ,)%10.8כמו גם היחס בין נשים עם מוגבלויות
שחוו שימוש בכוח פיזי נגדם מצד המשפחה לבין נשים ללא מוגבלויות שחוו זאת ( 26.2%לעומת .)9.9%
אחת הסיבות לפערים הגדולים היא התלות של נשים עם מוגבלויות בבני המשפחה שלהן.
אורלי" :לפני כשבועיים שלושה בן זוג עבר לגור איתי ורמת הביטחון שלי עלתה פלאים כי יש אדם
שנוכח לידי ,איתו אני מרגישה ביטחון בינתיים ,היום קלטתי שאני פוחדת להכעיס אותו וזה לא
קשור למוגבלות".
אחוז הנשים הפלסטיניות עם מוגבלויות שעברו פגיעה בעקבות התעללות נפשית מצד המשפחה
הוא הרבה יותר גבוה מאשר אחוז נשים פלסטיניות ללא מוגבלויות.
רפאא" :לאמא שלי יש תחושות מעורבות .מצד אחד היא תומכת בי ,מצד שני כשהיא הייתה בהריון,
היא הייתה אומרת שאם התינוקת תיוולד כמוני (עם מוגבלויות) היא תחנוק אותה בבית חולים".
תופעה נוספת לפגיעה בתחושת הביטחון בתחום הזה עלולה להתבטא בניצול כספי כפי שמתארת רים.
רים" :אבא שלי התנהג בגסות רוח ,הוא קילל אותי ,מה שהעסיק אותו הוא איך לקחת ממני את
הקצבה".
אובדן בית נחווה על-ידי  19%מהנשים עם מוגבלויות ,לעומת  8.5%של נשים ללא מוגבלויות .אובדן
בית הוא לא רק נפוץ יותר בקרב נשים עם מוגבלויות ,הוא גם נחווה כמפחיד ומערער יותר.
לנה" :גרתי עם הבן זוג שלי בבית של ההורים שלו .שם גם הייתה לי קליניקה ,זאת אומרת מקום
העבודה .בעלי התחיל להיות אלים ,הוצאתי צו הרחקה ,אבל זה הבית של ההורים שלו ,אז הוא
התעלם מזה .נאלצתי לעזוב .איבדתי את כל מה שהיה לי – משפחה ,בית ,מקום עבודה ,את עצמי.
וגם נורא דאגתי – איך אני ,בתור אישה עם מוגבלויות אוכל להסתדר ,בלי בית ,בלי מי שיעזור לי,
ואם אני אזדקק לעזרה בקשר למצבי? ואיך אוכל לגדל ילדה?"
גם אחוז הנשים שעברו תקיפה מינית על ידי אדם לא מוכר ,גילוי עריות או תקיפה מינית לפני גיל 16
גבוה באופן משמעותי מאחוז הנשים ללא מוגבלויות שעברו את החוויות האלה.
נילי" :אח בבית חולים היה צריך לעשות לי בדיקה .הוא חשב שבגלל שאני משותקת אז אני גם
מפגרת ,ואז הוא נגע בי במקומות אינטימיים".
מספרת מרינה ,אימא לילדה בת  13עם פיגור שכלי" :כשבאתי עם הבת שלי לרופא והיא שאלה –
"גם הוא יכאיב לי למטה?" ניסיתי לדובב אותה ואז התגלה שהנהג של ההסעה תקף אותה מינית".

ביטחון של נשים עם מוגבלויות

| אסיה איסטושינה ,איריס זמיר

יציבות
סוגיה נוספת שבדקנו היא מהם הגורמים המשמעותיים המשפיעים על תחושת הסיפוק מהחיים של
האישה ועל רמת החרדה בה היא נמצאת .התברר כי יציבות בהכנסה הוא הגורם המשמעותי ביותר
להורדת רמת הלחץ ולתחושת הרווחה .הדבר נכון לגבי נשים מכל רקע אתני ומכל ארץ מוצא .אבל,
במחקר התגלה כי מצבן של נשים עם מוגבלויות חמור יותר מאשר מצבן של שאר הנשים .הנשים עם
מוגבלויות דיווחו על רמת מתח גבוהה יותר ,הרוויחו פחות ושיעור התעסוקה שלהן היה נמוך יותר.
מבחינת התחושה של יציבות בתחום ההכנסה חוו  69%מהנשים עם מוגבלויות חוסר יציבות במקורות
ההכנסה שלהן ,לעומת  38.5%בלבד מבין הנשים ללא מוגבלויות.
דנה" :הייתי מורה ויועצת בבית הספר .ההתדרדרות בשמיעה הייתה הדרגתית ובסופו של דבר הפסקתי
לשמוע נאלצתי לפרוש והתחלתי לחפש עבודה .כאן החלה התלבטות :אם אני מעדכנת את קורות חיי
ומציינת בהם שאני כבדת שמיעה – אף אחד לא עונה לי .החלטתי שאני מספרת את האמת ופניתי
רק למשרות שאינן דורשות שמיעה :עריכה לשונית למשל – אך בכל זאת התעלמו ממני לחלוטין.
לפני מספר שנים עברתי ניתוחי שתל "שבלול" וחזרתי לשמוע .אמנם שמיעתי אינה מושלמת ,אבל
אני שומעת .בסופו של דבר מצאתי עבודה ,בשכר נמוך מאד ,לפי שעות וללא כל זכויות סוציאליות.
למעשה ,הסכימו בכלל לפגוש אותי כי הם לא מצאו אף אחת שתסכים לעבוד בתנאים כאלה ,ללא תקן".

סיכום
מדד הביטחון של נשים שנערך ב 2012-מצביע על מגמה ברורה  -רמת חוסר הביטחון ,והסוגיות
הספציפיות הגורמות לה ,תלויות במידה רבה בלאומיותה של האישה ,בארץ המוצא שלה ,בגילה ,במצבה
הבריאותי ועוד .חשוב להדגיש שההבדלים הדרמטיים ביותר הם בהשוואה בין נשים עם מוגבלויות
לעומת נשים ללא מוגבלויות ,במיוחד ברמת החוויות הטראומטיות שהן עוברות .מהנתונים עולה שברוב
התחומים עליהם נשאלו המרואיינות הנשים עם מוגבלויות חשו יותר חרדה ,מתח וחוסר ביטחון מאשר
הנשים ללא מוגבלויות .הפערים גדולים במיוחד בנוגע לחששות הקשורים למצב הבריאותי ולקבלת
טיפול רפואי ,בנוגע לחשש מאובדן בית ובנוגע לחרדה סביב המצב הכלכלי.
מדד הביטחון של נשים מראה שנשים עם מוגבלויות סובלות מאפליה ,מהשפלה ,מניצול מיני ,משימוש
בכוח פיזי המופעל נגדן על ידי המשפחה ומחוסר יציבות בהכנסותיהן .חשוב לנו להדגיש שאין זו גזירה
משמיים – לא המוגבלויות גורמת לפגיעה ,אלא ניצול חולשתן של הנשים ,בעיקר בידי אנשים קרובים
ומוסדות האמורים לשרת את הנשים האלה ,ותלותן בגורמים האלה.
לאור הממצאים החד-משמעים נראה לנו הכרחי שמצבן של נשים עם מוגבלויות יזכה ליתר תשומת
לב במאבק הפמיניסטי .חשוב גם שארגונים שעשייתם קשורה לאנשים עם מוגבלויות יגלו ערנות
והבנה לפן המגדרי ולחוויות הייחודיות שנשים עם מוגבלויות חוות .כמו כן ,על קובעי המדיניות ומקבלי
החלטות להתייחס לנושא של ביטחון של נשים עם מוגבלויות ולפעול לקידום רווחתן וביטחונן.

أمان ال ّنساء املُع ّوقات
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مؤرش األمن واألمان لدى ال ّنساء

مؤش األمان لدى ال ّنساء لتعريف مصطلح األمان من جديد ،يف ما
استخدام ّ
السياسات العا ّمة
ّ
يخص ّ

يعتمد تقرير البحث هذا ُمعطيات مرشوع "مؤرش األمن واألمان لدى ال ّنساء" .إنّ مرشوع "مؤرش األمن واألمان لدى ال ّنساء"
هو مرشوع مشرتك لس ّتة جمع ّيات نسويّة :نساء ضدّ العنف ،كيان  -جمع ّية نسويّة ،إيشاه إليشاه  -مركز نسو ّي يف حيفا،
السالم ،وبروفايل جديد -الحركة ملناهضة العسكرة يف ارسائيل.
أصوات  -نساء مثل ّيات فلسطين ّيات ،تحالف ال ّنساء من أجل ّ

مؤش لفحص مستوى األمان الذي تشعر به نساء من مختلف األوساط امل ُجتمعيّة يف إرسائيل،
غاية املرشوع هي إنتاج ّ
والسيايس ،والجسدي ،والجنيس وغريها من
حيث يشمل عددًا من املجاالت ،منها الجندري ،واالقتصادي ،واالجتامعيّ ،
املجاالت .يهدف املرشوع إىل تعزيز عمل ّية إحداث تغيريات يف إدراك ُمصطلح األمان ومعنى عدم الشّ عور باألمان .يف
إرسائيل ،يت ّم قرن األمان بامل ُصطلحات العسكريّة يف الغالب؛ يص ّوب املرشوع نحو جعل رقعة امل ُصطلح تتّسع لتشمل
والصحي ،وذلك امل ُتعلّق بالعنف األرسي ،والعنف الجسدي وغريها من املجاالت.
مجاالت إضافيّة كاألمان االقتصاديّ ،
مؤش األمان لعام  2012عىل مقابالت مع  800امرأة  -فلسطين ّيات ويهوديّات .أجرى معهد
إشتمل استقصاء ّ
االستقصاءات "ماركِت واتش" االستقصاء بطريقتني  -استقصاء يف اإلنرتنت باللّغة العربيّة واستقصاءات هاتفيّة بالعربيّة
وال ّروسيّة .طُلب من ال ّنساء امل ُشرتكات اإلشارة إىل تجارب ُمختلفة أدّت إىل زعزعة الشّ عور باألمان لديه ّن مثل خسارة
املنزل ،أو االعتداء الجنيس ،أو العنف األرسي وما شابه .كذلكُ ،سئلت املشرتكات حول انعدام الشّ عور باألمان والتّوتر
املرتبط مبختلف املجاالت يف حياته ّن.

ملعلومات اضافية:

مركزة املرشوع  -مريم فرح
ترجمة وتحرير :سهيل مطر

website: www.women-security-index.org

email: women.network1@gmail.com

مؤرش األمن واألمان للنساء

أمان ال ّنساء املُع ّوقات
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ال تتأث ّر حياة ال ّنساء امل ُع ّوقات بسبب حاالته ّن الجسديّة التي تعيقه ّن فحسب ،فتجاربه ّن الحياتيّة
تشتمل أيضً ا عىل شعوره ّن باألمان يف مختلف مجاالت الحياة .ما هي ماهيّة هذا التّأثري؟ هل
يختلف مستوى األمان الذي يشعرن به ه ّن عن ذلك الذي تشعر به ال ّنساء غري امل ُع ّوقات؟ إذا كان
أي مجاالت يربز؟ إذا كانت هنالك حقًّا فروق ،فام
األمر كذلك ،فام هي درجة هذا االختالف ،ويف ّ
هي الفروق األه ّم وما هي أسباب وجودها؟ هل هنالك فرق يف مستوى التّوتّر ،أو الخوف أو القلق
الذي تشعر به ال ّنساء امل ُع ّوقات مقارنة بال ّنساء غري امل ُع ّوقات؟
تعرض ورقة املوقف هذه االستنتاجات التي خلصنا إليها من خالل عمليّة البحث عن إجابات لألسئلة
املذكورة ،وذلك بواسطة استخدام امل ُعطيات التي ت ّم جمعها يف مرشوع ״مؤرش األمن واألمان لدى ال ّنساء״.
نُرش تقرير البحث هذا للمرة االوىل يف كتاب :״الصوت الشفاف״ :نساء يتكلمن عن النسوية واإلعاقات( .تحرير :داليا زكس
وحدفا ايال) .امرأة إلمرأة مركزي نسوي حيفا (. )2013

إستنتاجات ُمختارة من البحث

رصحت  94امرأة بأ ّن لديه ّن أمراض مزمنة ،أو إعاقات ،أو إرهاق أو مرض نفيس تُعيق
من ضمن مجموعة امل ُشرتكاتّ ،
نشاطاته ّن اليوم ّية .من ضمن الع ّينة الكلّ ّية ،ع ّرفت  8.8%من ال ّنساء أنفسه ّن بأنّهن نساء ُمع ّوقات؛ ضمن ال ّنساء
الفلسطينيّات ،ارتفعت هذه ال ّنسبة إىل .19.2%
يشري البحث إىل نزعة واضحة  -إ ّن مستوى انعدام األمان والقضايا التي تؤدي إليه تتعلّق إىل درجة عالية بقوميّة املرأة،
السكانيّة التي تنتمي إليها املرأة
وببلد األصل ،وبس ّنها ،وبوضعها ّ
الص ّحي وباملزيد من العوامل .كلّام كانت املجموعة ّ
ُمستضعفةُ /مه ّمشة أكرث ،فإ ّن شعورها بانعدام األمان يزداد .عىل سبيل املثال ،تعيش ال ّنساء الفلسطين ّيات حاالت من التّوتّر
الشق ّيات حاالت من التّوتر والخوف أكرث من ال ّنساء األشكناز ،وتعيش
والخوف أكرث من ال ّنساء اليهوديّات ،وتعيش ال ّنساء ّ
ال ّنساء الفقريات حاالت من التّوتّر والخوف أكرث من ال ّنساء امل ُستق ّرات اقتصاديًّا .تجدر اإلشارة إىل أ ّن الفجوات األكرب ُوجدت
الصادمة التي مررن بها.
وخاصة يف منسوب التّجارب ّ
عند املقارنة بني ال ّنساء امل ُع ّوقات وبني ال ّنساء غري امل ُع ّوقاتّ ،
نعرض يف القسم التايل من تقرير البحث هذه االستنتاجات اإلحصائيّة للبحث ،باإلضافة إىل شهادات من نساء ُمع ّوقات
قصت ال ّنساء هذه التّجارب يف لقاء يف إطار امل ُنتدى " ُمع ّوقات و ُمرتاحات" ،وهو عبارة عن
روي َن عن تجاربه ّن الشّ خص ّيةّ .
مجموعة من ال ّنساء امل ُع ّوقات وغري امل ُع ّوقات تعمل ضمن مرشوع "ال ّنساء وال ّتكنولوجيا الطّ ّب ّية" الذي تُجريه "إيشاه
إليشاه" وكلّ ّية الحقوق يف جامعة حيفا .نعرض كذلك حكايات روتها نساء يف مجموعة إرشاد تابعة للمركز ملساعدة
رضرات من االعتداءات الجنسيّة ،يف حيفا .باإلضافة إىل ذلك ،نعرض بعض االقتباسات من كتاب "قصص ُمخرسة  -ال ّنساء
امل ُت ّ
واإلعاقة" (هالة إسبنيويل ،من إصدار مركز الطّفولة .)2010
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مخاوف ال ّنساء املُع ّوقات وغري املُع ّوقات
جدول رقم 1
بكل واحدة من القضايا
الليت يشعرن بدرجة عالية من انعدام األمان امل ُرتبط ّ
يعرض الجدول اآليت ال ّنسب املئويّة ال ّنساء ّ
املفصلة هنا.
ّ

القضايا
الوضع االقتصادي
اإلذالل عىل خلف ّية االنتامء إىل أقلّ ّية مع ّينة
مؤسسات ال ّدولة
أذى من طرف ّ
إحتامل فرض االتّصال الجنيس ،ض ّد رغبة املرأة
إحتامل االعتداء عىل املراة أو إذاللها من قبل العائلة
إحتامل التّع ّرض لالعتداء يف شارع ُمعتم
حالة األشخاص العزيزين عىل املرأة
الص ّحي
وضع املرأة ّ
إحتامل عدم حصولها عىل العناية الطّ ّب ّية الكافية
إحتامل خسارة املنزل
إحتامل حدوث قصف /تفجري /حرب
الشيكة
الشيكّ /
العالقة مع ّ
إحتامل ترحيل املرأة من إرسائيل
إحتامل اعتقال املرأة ،التّحقيق معها أو سجنها

ال ّنساء
املُع ّوقات
73.8
45.7
55.0
65.9
40.6
78.6
75.6
81.0
69.0
78.9
73.8
52.5
52.0
30.6

ال ّنساء غري
املُع ّوقات
61.3
39.5
46.5
65.3
40.2
67.9
78.4
44.0
49.5
53.9
56.3
35.8
27.8
52.8

من امل ُعطيات املذكورة أعاله ُيكن أن نستنتج أ ّن يف غالب ّية القضايا التي طُرحت أمام ال ّنساء امل ُشرتكات يف البحث ،تشعر
ال ّنساء امل ُع ّوقات بدرجات أكرب من الخوف ،والتّوتر وانعدام األمان ،مقارنة بال ّنساء غري امل ُع ّوقات.
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الصحي والحصول عىل العالج الطّ ّب ّي ،وهو ما
خاص يف املخاوف امل ُرتبطة بالوضع ّ
نستطيع اإلشارة إىل فروق تربز بشكل ّ
الصحيّة ،مقارنة بـ 44%فقط من
نراه يف املعطيات التّالية :تشعر  81%من ال ّنساء امل ُع ّوقات بالقلق الشّ ديد حيال أوضاعه ّن ّ
ال ّنساء غري امل ُع ّوقات .تخاف  69%من ال ّنساء امل ُع ّوقات من عدم حصوله ّن عىل العالج الطّبّي املالئم ،مقارنة بـ 49%من
ال ّنساء غري امل ُع ّوقات.
لدي ،وعندها توقّفت عن ال ّتخ ّوف من عدم قدومها ،لك ّنني بدأت أخاف من الذي
أوريل :״وظّفت عاملة أجنب ّية ّ
ولدي ساعة
السير إذا حدث يشء ما .أنا أنام يف «غرفة عمل ّيات»،
قد يحصل يف حال مل أستطع ال ّنهوض من ّ
ّ
ولدي هاتف ،وساعة
ورطة،
يف
سنكون
وعندها
افقني،
ر
ت
التي
للعاملة
استغاثة  -ألنّني أخىش أن يحصل مكروه
ّ
من ّبهة ،ومفاتيح كهربائ ّية״.
الليت يخفن من خسارة منازله ّن ( )78.9%أكرب من نسبته ّن ضمن ال ّنساء غري امل ُع ّوقات (.)53.9%
نسبة ال ّنساء امل ُع ّوقات ّ
املؤسسات العالج ّية .يقع عبء
السجن ،مثل ّ
دالية :״يف نهاية املطاف ،هنالك العديد من اإلمكان ّيات األخرى التي تشبه ّ
اإلثبات دو ًما عىل املرأة املُع َّوقة  -عىل املرأة أن تثبت لل ّتأمني الوطني أنّها ُمع َّوقة .-االدّعاء الذي يُو َّجه إليها هو :أثبِتي لنا
مؤسسة .عليك
تتحسن حالتك إن مل تنتقيل للعيش يف ّ
أنّك قادرة عىل العيش بقواك الذات ّية .لهذه الحاجة ق ّوة كربى .قد ال ّ
أن تثبتي أنّك تستطيعني أن تتد ّبري أمورك بقواك ال ّذات ّية״.
ويربز فرقًا ملحوظًا آخر بني ال ّنساء امل ُع ّوقات وال ّنساء غري امل ُع ّوقات يف ما يتعلّق بقض ّية التّخ ّوف من الوضع االقتصادي
( 73.8%من ال ّنساء امل ُع ّوقات ،مقابل  61.3%من ال ّنساء غري امل ُع ّوقات).
أقل نسبة حظوظ للبقاء من ناحية
كل ال ّنساء ،فإنّ لل ّنساء املُع ّوقات أو العاجزات عمو ًما ّ
باتيا :״من بني مجموعة ّ
يقل
اقتصاديّة .إىل ذلك ،أو ّد أن أضيف معطى آخر  :كلّام كانت إعاقة املرأة أكرث صعوبة ،فإنّ احتياجاتها تكرث ،ولذا ّ
مدخولها كذلك ،وال تتم تغطية احتياجاتها من ناحية اقتصاديّة وط ّب ّية ،ألنّ لديها إعاقات أكرث״.
وقد أظهر االستبيان الهاتفي الذي أُجري مع نساء فلسطين ّيات أ ّن ال ّنساء امل ُع ّوقات تشعرن بخوف أكرب بكثري من اإلذالل
لكونه ّن ينتمني إىل أقلّ ّية ( 78.9%ضمن ال ّنساء الفلسطين ّيات امل ُع ّوقات ،مقارنة بـ 64.2%من ال ّنساء الفلسطين ّيات غري
امل ُع ّوقات) .خوف بارز آخر ينتج عند التّعامل مع مؤسسات ال ّدولة (تتخ ّوف  79%من ال ّنساء الفلسطينيّات امل ُع ّوقات من
مؤسسات ال ّدولة ،مقارنة بـ 64.2%من ال ّنساء الفلسطينيّات غري امل ُع ّوقات).
ّ
نيفني :״أفضّ ل عدم ال ّتوجه إىل خدمات الشّ ؤون االجتامع ّية .ال أحب أن أذهب إىل هناك ،ألنّهم يعطوين شعو ًرا بأنّني
أتس ّول .لذا ،فإنّ تواصيل معهم هو يف الحد األدىن״.
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رض يف الشّ عور باألمان لدى ال ّنساء
تجارب ت ّ
جدول رقم 2
الليت قد خضن تجارب صادمة ،ج ّراء العوامل املذكورة هنا.
يعرض الجدول التّايل ال ّنسب املئويّة لل ّنساء ّ

الحدث
االمتناع عن الكشف عن حقيقة االنتامء إىل أقلّيّة
إذالل أو اعتداء سببه االنتامء إىل أقلّ ّية
إساءة من طرف مؤسسات الدولة
تعسف أو إذالل من طرف العائلة
اعتداء ،أو ّ
استعامل الق ّوة الجسديّة من طرف أفراد العائلة
تح ّرش جنيس
اعتداء جنيس قام به أحد املعارف
اعتداء جنيس من قبل شخص غري معروف
سفاح املحارم
اعتداء جنيس قبل س ّن الـ16
قصف /تفجري /حرب
خسارة املنزل

ال ّنساء
املُع ّوقات
16.7
28.6
33.3
35.7
26.2
38.1
31.0
28.6
7.1
21.4
26.2
19.0

ال ّنساء غري
املُع ّوقات
5.5
14.2
8.5
10.8
9.9
40.8
22.5
16.3
4.1
15.8
22.9
8.5

مؤسسات ال ّدولة ،وهي نسبة
أحد االستنتاجات البارزة هنا هو نسبة ال ّنساء امل ُع ّوقات ّ
الليت عانني من إساءة من طرف ّ
الليت مررن بتجربة مشابهة ( 33.3%مقارنة بـ.)8.5%
تزيد عن  4أضعاف نسبة ال ّنساء غري امل ُع ّوقات ّ
املؤسسات إىل شعوري بالضّ عف ،وهو يجربين عىل إظهار مدى بؤيس للحصول عىل حقوقي.
هياله" :يؤدّي اللّقاء مع ّ
كوين امرأة يعني كوين مستض َعفة".
السياسة امل ُ ّتبعة ومواقف من يعطون هذه
كرميت" :يف العديد من الحاالت ،هنالك خدمات ميكن الحصول عليها ،لك ّن ّ
كل من يأيت طال ًبا
الخدمات توحي بأنّهم ح ّراس يأتون للفصل ما بني املؤهلني وغري املؤهلني للحصول عىل الخدمات ّ -
خدمة ما هو بال ّتأكيد كاذب ومخادع".

أمان ال ّنساء املُع ّوقات

| آسيا أسيتوشينا ،إيريز زَمري

الليت عانني من إساءات من قبل عائالته ّن ،وهي نسبة تعادل
أحد االستنتاجات البارزة األخرى هو نسبة ال ّنساء امل ُع ّوقات ّ
الليت مررن بتجربه مشابهة ( 35.7%مقارنة بـ ،)10.8%إضافة إىل التّناسب
تقري ًبا  3أضعاف نسبة ال ّنساء غري امل ُع ّوقات ّ
الليت
الليت عانني من استخدام ق ّوة جسديّة ض ّده ّن من طرف العائلة وبني ال ّنساء غري امل ُع ّوقات ّ
بني ال ّنساء امل ُع ّوقات ّ
تفس هذه الفجوات هي ش ّدة تعلّق واعتامد ال ّنساء
مررن بتجربة مشابهة ( 26.2%مقارنة بـ .)9.9%أحد األسباب التي ّ
امل ُع ّوقات عىل أفراد عائالته ّن.
أوريل" :قبل حوايل أسبوعني أو ثالثة أسابيع ،انتقل رشييك للعيش معي ،فارتفع مستوى ثقتي بنفيس بشكل مذهل
بأي
لوجود شخص آخر معي .ح ّتى اآلن ،أشعر باألمان معه .أدركت اليوم أنّني أخاف من إغضابه ،وهذا ال يتعلّق ّ
إعاقة".
الليت يعانني من إساءة ج ّراء تعنيف نفيس من قبل عائالته ّن هي أكرب بكثري من
إ ّن نسبة ال ّنساء الفلسطين ّيات املع ّوقات ّ
نفس ال ّنسبة لدى ال ّنساء الفلسطينيّات غري امل ُع ّوقات.
رفاه" :لوالديت أحاسيس مختلطة .فهي تقول من جهة أنّها تدعمني ،ومن جهة أخرى ،عندما كانت ً
حامل ،كانت تقول
يل إنّه يف حال ولدت طفلة مثيل (مع إعاقات) فإنّها ستخنقها يف املُستشفى".
وتنبثق عن اإلساءة بالشّ عور بالثّقة بال ّنفس إساءة أخرى ،تتّخذ شكل االستغالل املادّي ،كام وصفته لنا ريم.
وكل ما كان يه ّمه هو طريقة َسلْب بدل اإلعاقة م ّني".
ريم" :كان أيب يعاملني بفظاظة ،وكان يشتمنيّ ،
م ّرت  19%من ال ّنساء امل ّع ّوقات بتجربة خسارة منازله ّن ،مقارنة بـ 8.5%من ال ّنساء غري امل ُع ّوقات .ال تقترص خسارة البيت
عىل كونها أكرث شيو ًعا لدى ال ّنساء امل ُع ّوقات ،فهي كذلك من أكرث التّجارب فظاعة وزعزعة.
لدي أيضً ا عيادة ،أي مكان عمل يل .بدأ زوجي بال ّترصف
لنا" :كنت أسكن مع زوجي يف منزل والديه .هناك ،كانت ّ
كل ما كان
بعنف ،فأصدرت ضدّه أمر إبعاد ،لك ّن ذلك كان منزل والديه ،فتجاهل األمر .إضطّررت إىل ال ّرحيل .خرست ّ
لدي  -العائلة ،واملسكن ،ومكان العمل ،ونفيس .خفت كثريًا  -كيف أستطيع أنا ،امرأة مع إعاقات ،أن أعتني بنفيس،
ّ
دون منزل ،دون شخص يساعدين  -وإذا احتجت مساعدة بسبب حالتي؟ كيف سأستطيع تربية طفلة؟"
جنيس من طرف شخص غري معروف ،أو عانني من سفاح
إضافة إىل ذلك ،فإ ّن نسبة ال ّنساء امل ُع ّوقات ّ
الليت عانني من اعتداء ّ
الليت مررن بتجربة مشابهة.
املحارم أو من اعتداء جنيس قبل س ّن الـ 16أكرب من نفس ال ّنسبة لدى ال ّنساء غري امل ُع ّوقات ّ
يل فحص ما .لقد ظ ّن بسبب كوين مصابة بالشّ لل أنّني متخلّفة أيضً ا ،فلمسني يف مواضع
نييل" :أراد مم ّرض أن يجري ع ّ
حميمة".
أ ّما مارينا ،أ ّم لطفلة يف س ّن الـ 13لديها تخلّف ذهني" :عندما وصلت مع ابنتي إىل الطّبيب وسأل َْت " -هل سيؤملني هو
السفر ّية اعتدى عليها جنس ًّيا".
أيضً ا يف األسفل؟" حاولت أن أترجم حديثها ،فاكتشفنا أنّ سائق ّ
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االستقرار

قمنا ببحث قضيّة أخرى ،وهي العوامل ال ّرئيسيّة التي تؤث ّر يف اإلحساس بال ّرضا من حياة املرأة ويف مستوى الخوف
الذي تشعر به .إتّضح أ ّن االستقرار يف مستوى ال ّدخل هو العامل األكرث أه ّميّة لتقليص مستوى الضّ غط ولتعزيز الشّ عور
تصح بال ّنسبة لل ّنساء من جميع الخلف ّيات القوم ّية أو بلدان األصل .لكن البحث كشف عن أ ّن وضع
بال ّرفاهية ،وهي نتيجة ّ
ال ّنساء امل ُع ّوقات أخطر بكثري من وضع سائر ال ّنساء .أبلغت ال ّنساء امل ُع ّوقات عن مستويات توتّر أعىل ،إضافة إىل أنّه ّن
يخص الشّ عور باالستقرار يف مجال املدخول املادّي ،فتعيش 69%
يجنني مالً ّ
أقل ونسبة توظيفه ّن منخفضة أكرث .أ ّما فيام ّ
من ال ّنساء امل ُع ّوقات حالة من عدم االستقرار بخصوص مصادر ال ّدخل ،مقارنة بـ 38.5%فقط من بني ال ّنساء غري امل ُع ّوقات.
السمع بشكل تدريجي ويف نهاية األمر مل أعد
دانا :״كنت معلّمة ومستشارة يف مدرسة ما .حصل ال ّتدهور يف ّ
حاسة ّ
حدّثت سرييت ال ّذات ّية وأرشت فيها
ُ
أسمع واضطررت إىل االستقالة وبدأت بالبحث عن وظيفة .هنا بدأت ال ّتخ ّبطات :إذا
السمع  -فلن ي ّتصل يب أحد .ق ّررت أن أقول الحقيقة ،وقدّمت سرييت ال ّذاتية فقط للوظائف التي ال
إىل ضعف ّ
حاسة ّ
السمع :ال ّتحرير اللّغويً ،
مثل  -لك ّنهم تجاهلوين كلّ ًّيا رغم ذلك .قبل بضع سنوات خضعت لعمل ّية زرع
تحتاج إىل ّ
حاسة ّ
«قوقعة» وأصبحت أسمع من جديد .سمعي ليس مثال ًّيا ،لك ّنني أسمع .يف ال ّنهاية وجدت وظيفة ،ذات مدخول منخفض
أي حقوق اجتامع ّية .يف الواقع ،فقد وافقوا عىل مقابلتيً ،
أصل ،ألنّهم مل
جدًّا ،أتقاىض فيها مقابل ساعات العمل ودون ّ
الشوط ،دون حقوق״.
أي امرأة أخرى وافقت عىل العمل بهذه ّ
يجدوا ّ

تلخيص

مؤش األمان لدى ال ّنساء الذي أجريناه عام  2012إىل نزعة واضحة  -إ ّن مستوى انعدام األمان ،والقضايا العين ّية التي
يشري ّ
الصحي وبغري ذلك من العوامل.
تؤدّي إىل هذا املستوى ،يتعلّق إىل ح ّد كبري بقوم ّية املرأة ،وببلد األصل ،وبس ّنها ،وبوضعها ّ
وخاصة يف
من امله ّم التّشديد عىل أ ّن أكرث الفروق جوهريّة نجدها عند املقارنة بني ال ّنساء امل ُع ّوقات وال ّنساء غري امل ُع ّوقاتّ ،
الصادمة التي مررن بها ال ّنساء .تفيد امل ُعطيات أنّه ،ويف غالب ّية املجاالت التي ُسئلت عنها ال ّنساء امل ُشرتكات،
منسوب التّجارب ّ
تشعر ال ّنساء امل ُع ّوقات بتخ ّوفات ،وبتوتّر وبانعدام أمان أكرث من ال ّنساء غري امل ُع ّوقات .هذه الفجوات كبرية بشكل خاص يف ما
الص ّحي والحصول عىل العالج الطّبّي ،ومخاوف خسارة املنزل والتّخ ّوف من الوضع االقتصادي.
يتعلّق باملخاوف املرتبطة بالوضع ّ
مؤش األمان لدى ال ّنساء أ ّن ال ّنساء امل ُع ّوقات يعانني من متييز ،ومن إذالل ،ومن استغالل جنيس ،ومن استخدام للق ّوة
يُظهِر ّ
الجسديّة ضده ّن من طرف العائلة ،ويعانني كذلك من انعدام االستقرار يف ال ّدخل املادّي .تجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه ليست
خاصة من قبل األشخاص املق ّربني
عقابات ُمنزلة  -فليست اإلعاقات هي التي تؤدي إىل اإلساءات ،إنّ ا استغالل ضعف ال ّنساءّ ،
املؤسسات التي يفرتض أنّها تخدم مثل هؤالء ال ّنساء ،إضافة إىل تعلّق النساء بهذه األطراف.
إليه ّن و ّ
عىل ضوء االستنتاجات القاطعة ،فإنّنا نعتقد أنّه يجب عىل وضع ال ّنساء امل ُع ّوقات أن يحظى باملزيد من ال ّرعاية واالنتباه يف
ال ّنضال ال ّنسوي .كذلك ،من امله ّم أن تكون جميع الجمع ّيات التي ترتبط نشاطاتها باألشخاص امل ّع ّوقني يَ ِقظَة و ُمد ِركَة للوجه
السياسات ومتّخذي
الجندري للمسألة ،وللتّجارب الفريدة التي تعيشها ال ّنساء امل ُع ّوقات .عالوة عىل ذلك ،فعىل واضعي ّ
القرارات أن يتط ّرقوا إىل موضوع أمان ال ّنساء امل ُع ّوقات وأن يعملوا عىل تعزيز رفاه ّيته ّن وشعوره ّن باألمان.

עיצוב :סטודיו עגול

19.2%

נשים פלסטיניות בישראל הגדירו
את עצמן כנשים עם מוגבלויות

من النساء الفلسطينيات يف ارسائيل
ع ّرفن انفسهن كنساء معوقات

פרוייקט מדד הביטחון של נשים נתמך באדיבותם של:

8.8%

נשים יהודיות הגדירו את עצמן
כנשים עם מוגבלויות

من النساء اليهوديات ع ّرفن
انفسهن كنساء معوقات

مرشوع مؤرش األمن واألمان للنساء بدعم من:

