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מדעי פקולטה לב לקרימינולוגיה מהמחלקה ,עבודה זו נעשתה בהדרכתה של  ד"ר קרן גואטה

 החברה של אוניברסיטת בר אילן.

  



 

 תודות

ברצוני להודות לכול הא/נשים הרבים/ות אשר ליוו אותי במסע לכתיבת התזה. בראש ובראשונה לאישי 

האהוב ולשכינה השורה בינינו. על הסבלנות הרבה, העידוד והתמיכה במהלך שנות כתיבת התזה, בהן נולדו 

של נו. תודה מיוחדת לאמי, שהיתה שם עבורי ועבור בנותיי ברגעים הנכונים ואפשרה את המרחב שתי בנותי

והעצמתן עבורי את  עדן, על שהגעתן לעולמנו בדיוק בשנות כתיבת התזה-המסע. תודה לבנותיי אהבה וגני

 חשיבות המחקר.

 

קץ לאורך תקופה -סבלנות איןתודה גדולה היישר מעומק ליבי נתונה לד"ר קרן גואטה, מנחת המחקר, על 

, על רגישות ונחישות בקידום המחקר, על הזמינות וההקשבה, על הדיוק, על המיקוד, על שליחת זו ארוכה

המחקר הינו  לאורך כל הדרך.שתרמו למחקר, על האמונה במחקר  פרספקטיבות מגוונותחומרים וחשיפה ל

זכיתי להתפתחות אישית , אישית והשראה עצומהפרי יצירתך כפי שהוא פרי יצירתי. תודה על דוגמא 

 בעבודה משותפת זו. ומקצועית

 

 על הייעוץ בבחירת הנושא, ועל ההכוונה, השיפוט והתרומה להגעה לרגע זה. , סימון-לד"ר משה בן התוד

 

תמכו והפרו את הדיונים סביב נושא  ,עודדו –תודה לכל מעגל החברים שהיו חלק קטן וגדול מיצירה זו 

המחקר. תודה לחמי, אורי לדל, על סיוע בתרגומי מושגים מתוך מאמרים שונים מאנגלית לעברית באופן 

מלך  מר, מנכ"לית יד לאישה, לעמותת בתתודה לעמותות השונות ובפרט תודה לפנינה ע. המקצועי ביותר

 ה בגיוס משתתפות למחקר. ולארגון מבוי סתום על ההתגייסות ושיתוף הפעול

 

תודתי האחרונה והערכתי העצומה שמורה למשתתפות המחקר אשר נתנו אמון והעזו לחשוף את סיפור 

 תודה! - חייהן בגילוי לב
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 תקציר

וביחוד בין בני הזוג,  (אלמ"באלימות במשפחה )להלן: במחקרים העוסקים בתופעת  יהשדה המחקרי רוו

בכל התרבויות, הגזעים והדתות, ובכל השכבות  -ובפרט זו המתרחשת על ידי גברים כלפי נשותיהם 

ובתדירויות, ברמות חומרה ובהתבטאויות שונות. תופעת האלימות כלפי נשים  -החברתיות והכלכליות 

ההיסטוריה, אך כיום היא נחשבת הומשגה כבעיה פרטית ולא חברתית, ואף הוכחשה במשך זמן רב לאורך 

לבעיה חברתית גלויה בחברות המערביות, ובכללן ישראל. לאור הבנה זו, נחקקו חוקים שונים שנועדו למנוע 

כן, הוקצו משאבים לפיתוח ולהקמה של כמו ובפרט אלימות נגד נשים, בעיקר בחברות מערביות.  אלמ"ב

 ם למחקרים העוסקים בסוגיה זו.שירותים ציבוריים למניעת אלימות זו וכן משאבי

ספרות המחקר מלמדת כי ההתעללות מסווגת לסוגים שונים: פיזית, נפשית, מינית וכלכלית.  

ובאמונות של הפרט דתיות כלומר, שימוש לרעה בפרקטיקות  ;בעשור האחרון הומשגה גם התעללות רוחנית

מעט ואינה נחקרת, שלא לומר וג הרוחני כבכדי לגרום להתעללות ופגיעה ברוחו ובאמונותיו. התעללות מהס

בשונה ממדינות דמוקרטיות אחרות , מדינת ישראל .הלכתי-אינה מומשגת, וודאי שלא בהקשרה הדתיוכמעט 

קבעה, כי הסמכות המשפטית בענייני נישואין  -בהן נחקקים חוקי נישואין וגירושין על ידי בית המחוקקים 

ההלכה היהודית יוצרת מלכוד עבור . בהקשר של סרבנות גט, רבנייםלבתי הדין הוגירושין תוענק בלעדית 

לפיה, רק גבר רשאי לגרש את אשתו, ואילו היא אינה יכולה לגרש אותו או לשחרר את עצמה  נשים, שכן

בחייהן ללא  ימשיכוהן במידה ומקשר הנישואין. על פי ההלכה ועל פי תפיסת עולמן האמונית של נשים אלו, 

הגדרה הלכתית חמורה הפוסלת  - 'ממזרים'יוכרזו כשיגיעו לעולם מזוגיות חדשה שלהן ילדים חדשים  ,גט

להתעללות  קורבנותנשים שהינן  רת מורכבויות הלכתיות רבות.להינשא כדרך שאר העם היהודי ויוצמאותם 

מנת שתוכלנה -, עלתיהדנאבקות בבעליהן, באמונותיהן, בערכיהן ובממסד  באמצעות סרבנות גט מצד בן הזוג

רוחנית, ועל דתית והממשק עם התעללות ועל כך  , האישיים, המשפחתיים והקהילתייםלהמשיך את חייהן 

לאור לקונה זו בגוף הידע העוסק  - ו במרכזו של מחקר אקדמי קודם לכןכך ששניהם למיטב ידיעתנו לא עמד

חקר התמקד בתופעת המ ,גטהרוחנית וחווית הנשים את תופעת סרבנות דתית ובקשר בין התעללות 

גט ככלי של גברים לפגיעה השימוש בסרבנות הרוחנית סביב הסרבנות, ומטרתו להבין את הההתעללות 

הדתי  וכן את חלקו של הממסד ,מתוך חווית הקורבנות רוחניתדתית והבנשותיהם, בדגש על ההתעללות ה

 .בהתעללות זו

שיטת המחקר הינה איכותנית, וזו בוחנת נשים שנפלו קורבנות לסרבנות גט בישראל. מחקר זה  

הינו פנומנולוגי המהווה נקודת חיבור בין שני שדות המחקר. הוא ממקד את הדיון בקשר שבין חווית 

ואילו  נבחנים האם ;הוא מציע לבחון את חווית הסירוב מנקודת מבטן ;דתית ורוחניתהסרבנות להתעללות 

ובנוסף, הוא עוסק בתיאור דרכי ההתמודדות של הקורבנות. איסוף  ;תמורות חלו בעולמן הרוחני בעקבותיו



 ב

 

למחצה עם -הנתונים לעבודה זו נעשה על ידי שימוש במתודולוגיה איכותנית באמצעות ראיונות עומק מובנים

 נשים מסורבות גט בישראל. חמש עשרה 

אשר שמה לה למטרה  -האיכותנית, על פי הגישה הפנומנולוגיתהמחקר הנוכחי בוצע בפרדיגמה  

יום ולהבנת התנהגות האדם בהתאם לפרשנותו האישית את -להתמקד בחקר הניסיון המודע בחיי היום

הבנת התנהגותן של משתתפות המחקר מתוך תפיסת עולמן האישית של  - המציאות, ובהקשר למחקר הנוכחי

 Maximumר כללה את אסטרטגית הדגימה של המגוון המרובה )כל אחת מהן. בנוסף, שיטת המחק

variation sampling המהווה גישה יעילה ביותר להצגת פירוט ניכר של תופעות, וירידה לעומק החוויה ,)

פות המחקר, ובהקשר משתתעל תוך מיקוד במשמעות ובהשלכות שיש לחוויות אלו  ,האישית והאנושית

גט. איסוף המסורבת וך תפיסת עולמה האישית של האישה הקורבן מתהתחקות אחר  - המחקר הנוכחי

(, אשר Interview depth-inמובנה )-הפתוח החצי ריאיוןהנתונים במחקר זה הורכב מראיונות במבנה ה

מטרתם הינה הבנת החוויה של המרואיינות, וכן הבנת המשמעויות הנלוות לחוויה, מונחי התרבות, ועוד. גיוס 

ר בוצע בשתי דרכים עיקריות: האחת, גיוס ברשתות החברתיות באמצעות הפצת מודעה משתתפות המחק

 -ופניה לכלל הציבור לגיוס משתתפות שאינן שייכות או מטופלות על ידי מסגרת מוסדית מאורגנת. השנייה 

ח תוכן פניה למסגרות מוסדיות מאורגנות אשר עוסקות בסיוע לנשים אלו. ניתוח הראיונות בוצע על ידי ניתו

 קטגוריאלי. הניתוח היה תהליכי ומובנה על ידי קריאה חוזרת ונשנית של המידע.

באמצעות סרבנות  -ניתוח הראיונות מלמד על חווית הסרבנות כאקט של התעללות, לפיה האישה  

בתי הדין שממצאי המחקר מצביעים על כך ממשיכה להיות כלואה וכנועה לשליטתו של הבעל הסרבן.  -הגט 

נתפסים  - המהווים את המערכת הפורמלית בהן תלוי באופן בלעדי הליך ביטול הנישואין -ניים בישראל הרב

, באמצעות בירוקרטיה ןעל ידי משתתפות המחקר כמחוללי דיכוי כלפי נשים. דיכוי זה מתרחש, לתפיסת

הדיינים בפרסונליזציה של ושימוש  ,מנותקים מחווייתן ומציאות חייהןהמורכבת, שימוש במושגים הלכתיים 

ההלכה, שכן הם מסתמכים בפסיקותיהם על עקרונות הלכתיים, אך עקרונות אלו ניתנים לפרשנות רחבה לפי 

יוצרים קונפליקט מתמיד בין כל אלו  .ראות עיניהם, ובכך קיימים פערים בין הפסיקות השונות בין הדיינים

ממצאים אלו מלמדים כי  על כן, .כלפיהןוהעוולות הזהות הדתית והאישית של הנשים לבין חוסר הצדק 

חווית הקורבנות של משתתפות המחקר אופיינה לא רק כחוויה של התעללות מצד בן הזוג שלהן, אלא גם 

לכך  הקדישו משתתפות המחקרלהשיג את חירותן, שכן, על מנת  – ת הסבל על ידי בתי הדין הרבנייםבהעצמ

המרוץ עבור קבלת חירות זו  ., וראו בכך את משימת חייהןלשנים ארוכותימים רבים שהצטברו לחודשים ואף 

הומשגה ואופיינה קורבנות זו במחקר הנוכחי  לאור זאת, מאוד. יםגבוהישי וכלכלי גבה מהן מחיר נפשי, א

הנוצרת ומתהווה משימוש לרעה במונחים הלכתיים אשר מהווים התעמרות  דתית-כהתעללות ממסדית

 ומעצימים את סבלן של הנשים המסורבות. 
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חייהן של הינה תמה הראשונה : המרכזיות תמות לחמשלפיכך, יוצגו ממצאי המחקר בהתאם  

בבית הדין הרבני; התמה השנייה הינה גירושין לפני פנייה רשמית לפתיחת תיק  הנשים בצל הזוגיות הפוגענית

השלכת ההתעללות כלפי הנשים; התמה השלישית הינה כת להמשנוסף סרבנות גט ככלי שימוש המקרבנים ב

ודרכי ההתמודדות של  , התמורות; התמה הרביעית הינה העוגניםנשיםה על חייהן שלסרבנות הגט  חווית

 .רוחניתחווית סרבנות הגט כהתעללות דתית וה הנשים במהלך תקופת הסרבנות; והתמה החמישית הינ

תמות אלה מתארות את התמודדותן של הנשים הקורבנות בשלוש חזיתות: החזית הזוגית, החזית 

המשפחתית, והחזית המשפטית מול בית הדין ובתי המשפט, כאשר אלו מייצגים שלושה מעגלים חיצוניים אל 

פע באופן דינמי משלושת המעגלים האחרים המזינים אותו אישי, המוש-שהוא התוך -מול מעגל פנימי אחד 

 בצורה אינטראקטיבית.

ממצאי המחקר מלמדים על מצוקתן של הנשים מסורבות הגט בישראל, אשר על פי חוויתן  

הן על ידי בעליהן סרבני הגט, והן על ידי בתי  -בתקופת סרבנות הגט הן חוות התעללות ממושכת ומשולבת 

הדתית והרוחנית עוד עולה הצורך להכרה בהתעללות  .במסגרת החוק ובחסותה של המדינה -הדין הרבניים 

של קורבנות סרבנות הגט, אשר תוביל לשיח אודות חווית הנשים שביקשו לעזוב זוגיות מתעללת אך נקלעו 

על  להתעללות באמצעות שימוש באמונותיהן, שכן על פי תפיסת עולמן הדרך היחידה לביטול הנישואין הוא

  .עשות זאתידי הגט, ובית הדין הרבני הינו הגוף היחיד הרשאי ל

לאור כך, ממצאי המחקר מובילים למספר מסקנות עיקריות באשר לחשיבות הרבה בהקצאת  

נשים מסורבות הגט. ראשית, התערבות אשר תוביל להכרה בסרבנות גט המשאבים לטובת התערבות בסוגיית 

באמצעות חקיקה. בנוסף, התערבות  אלמ"בבנשים מסורבות גט כנפגעות  רוחנית והכרהדתית וכהתעללות 

מדינית בנעשה בבתי הדין הרבניים שיובילו למיגור תופעה זו. כמו כן, מומלץ להמשיך לחקור סוגיה זו ולהבין 

את עוצמת הפגיעה בקורבנות ואת השלכותיה הרחבות תוך התייחסות רגישה ומותאמת לתרבות, דת 

, ההשלכות על הילדים ועל יצירת קשרים זוגיים שלהם לאור חווית חיים מטלטלת זו. הקשר וכדומה. למשל

בין ההשלכות על ילדי המסורבות ועל חייהם האישיים יכול להוות אף הוא מפתח להבנת ההשפעה ארוכת 

 הטווח של האלימות בצל הסרבנות.
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 . מבוא1

, מתוך חוויתן סרבנות גטלבין  אלימות במשפחהצורותיה השונות של  הממשק ביןנושא המחקר הנוכחי הינו 

 ,Cavanaugh & others; 2020כדורי, ; 2007קרמר,  ). מחקרים רבים האישית של מסורבות הגט בישראל

2012; Paulino, 2016 ) .שבה  דתית ורוחניתך הקשר של אלימות אעוסקים ברבדים שונים של אלימות

באה לידי ביטוי בשימוש בערכים ומונחים דתיים ככלי להתעמרות באישה, כמעט ואינו מצוי  התעללותה

דתי בו על הגבר לגרש את -בהקשר למחקר זה, הנשים חוות אלימות דרך הציווי ההלכתי. בשדה המחקרי

ה אפשרות להמשיך בחייה ללא הסכמת הגבר לגרשה. כאשר הגבר מודע לעליונותו ההלכתית האישה, ואין ל

ימת, בניגוד מוחלט והוא משתמש בסרבנות גט לצורך המשך השליטה ואילוץ הקורבן לפעול בדרך מסו

אזי הקורבן נפגעת ברבדים הכי עמוקים  -רוחני משמע שימוש בפן ה -ן הרבניים בתי הדי לרצונה ובחסות

 בהשלכות בקשר עם הקהילה והחברה. בחייה ובעולמה הפנימי, בזהותה האישית, המשפחתית והאמונית, וכן

בסוגיה  מתוך סקירת הספרות ניתן לראות כי השיח החברתי והאקדמי, ברובו, ממוקד באלימות 

סות רוחניות אך חקר ההתעללות במסגרת דתית או תפי הקלאסיים: פיזית, מינית ומנטלית, כפי שמנינו לעיל.

. מחקרים בעולם מראים כי הינו מועט מאוד בשדה המחקרי -שמטרתה להפגין שליטה ועליונות כלפי האישה 

גם  -אלימות פיזית כלפי נשים מלווה, לרוב, בהתעללות רגשית ופסיכולוגית, ובכשליש עד חצי מהמקרים 

שחוות נשים מסורבות גט הינה זו ר לההתעללות הקרובה ביות .Brooks & others, 2019)) בהתעללות מינית

התעללות רגשית. ניתן להגדיר התעללות רגשית כתהליך מתמשך שבו אדם אחד מתנכל באורח שיטתי לעולמו 

תוצאה כ .(Paulino, 2016ותיו, רגשותיו, ותכונותיו האישיות )הפנימי של אדם אחר, כלומר לרעיונותיו, תפיס

. תופעה זו מכונה על ידי סוויט על עצמו ועל שיקול דעתו מפסיק הקורבן לסמוך, המתמדתמההכחשה 

(Sweet, 2019כ )Gaslighting"ת", כלומר, טקטיקה בה אדם או ישות גורמים לקורבן לפקפק במציאו 

שהם עצמם אשמים במצבם וביחס הגרוע משוכנעים  אלו, קורבנות לרוב,. באמצעות מניפולציה רגשית

 (.1997Lempert; Sweet, 2019 ,) רבנותועצמם כקם לזהות אינם מסוגליהם ואליהם 

נפשית" קיים על צורותיו השונות, המשמעות שלו דיפרנציאלית. -על אף שהמונח "התעללות רגשית 

 תדתיההקשר בו הוא מתבצע הוא בעל חשיבות רבה אך הוא אינו מכליל את ההתעללות הרגשית במסגרת ה

, בה אישה אינה יכולה להמשיך בחייה על פי מסורת אמונית דתית בה היא מאמינה. דאהן ולוי רוחניתהו

"התעללות רוחנית", הכוללת בתוכה נסיון לפגוע בחיים  -( מציעות להמשיג סוג התעללות נוספת 2011)

ות: )א( הרוחניים או ברווחה הרוחנית של הנפגע/ת. הן מחלקות את עוצמת ההתעללות הרוחנית לשלוש רמ

הקטנת הערך הרוחני של האישה, אמונותיה, ועשייתה הרוחנית, )ב( פעולה המיועדת להגביל או לגרום לה 

לחדול מעשייה רוחנית, )ג( הובלת האישה לעבור על איסורים רוחניים. הפגיעה הרוחנית באישה והנזק שנגרם 

גדול מאוד. זאת היות ונשים  לה בעקבות התעללות מסוג זה אינם מוכרים, אף כי הנזק עלול להיות
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או סט ערכים דתי, מקנות ומתוות בכך את משמעות חייהן.  האלשמאמינות בעולם הרוחני וחיות על פי צו 

ברווחתן ואף בזהותן, וערעור עולמן המוסרי והנפשי. התייחסות מועטה זו  פגיעהפגיעה ברובד זה משמעה 

. התעללות זו נתפסת לפעמים כחלק מתחום (2011ולוי,  )דאהן לנושא אף עשויה להוביל להכחשה של התופעה

ומשלבת פגיעה נפשית עם פגיעה  ההתעללות הרגשית, אך למעשה היא נוגעת במקומות אחרים בנפש הקורבן

" שאינה נראית לעין סמויה. בנוסף, אלימות זו היא "התעללות ושורשי עמוקבאופן ורוחנית  אמונית דתית

 יח אותה, כך שהיא עשויה להוות קושי וכאב יותר גדולים מכל אלימות אחרת. ולפיכך קשה להציג או להוכ

לאור לקונה זו בספרות המחקר, מתחדד הצורך בפיתוח תפיסה פנומנולוגית מעמיקה, המתבססת על  

לפיכך, מטרת המחקר הנוכחי (. Ronel, 2009) נקודת מבטן של הקורבנות ומתמקדת בתהליכים ובמשמעות

 דתיתהלבחון את חווית האלימות ובאופן ספציפי גט בישראל, ההינה לבחון את חוויתן האישית של מסורבות 

 על התהוות תהליך זה. בתי הדין הרבנייםשל שפעות הואת ה ,סרבנות הגטהגלומה ברוחנית וה

 ובמערכת הזוגית האינטימית  האלימות במשפחהתופעת 

בכל שכבות האוכלוסייה ובכל הקבוצות  קיימת משחר ההיסטוריה פוצה והיאתופעה נ נההי אלמ"בתופעת ה

האתניות, במדינות מערביות ובמדינות העולם השלישי. אך המודעות הציבורית לבעיה זו החלה להתעורר רק 

(. הסטטיסטיקה מעידה על שכיחות גבוהה בתופעת 2012בשנות השישים של המאה העשרים )בושרי ובן ארי, 

 Intimate Partnershipבני הזוג המקיימים מערכת יחסים זוגית ) ( ביןViolence Domestic) אלמ"בה

Violence – IPV ,2018( ובעיקר זו המופנית כלפי נשים בזוגיות אלימה )רוזמן ואריאל.) 

תופעה זו הינה מורכבת, מאחר והיא מופיעה בצורות מאוד מגוונות ומקיפה טווח גדול של  

 אלמ"בסובייקטיבית בהתאם להקשר חברתי, תרבותי ותקופתי. בספרות המחקרית, התנהגויות. כמו כן, היא 

מוגדרת כמצב מתמשך של איום או אלימות בתוך מערכת יחסים אינטימית שבו אדם אחד )או יותר( מהתא 

נחשבת  אלמ"ב(. Paulino, 2016;Arowojolu, 2016) המשפחתי פועל באופן עקבי להחלשת אדם אחר

כחמורה וקשה ביותר שכן בצד הסיכון הפיזי והקיומי וההתעללות המתמשכת, יש לה השלכות קשות על כל 

(. בתוך המשפחה נוצרת Ortiz, 2017) חברי המשפחה, הן במישור הרגשי והפסיכולוגי והן במישור התפקודי

התנתקות ממערכות תמיכה. דינמיקה של פחד וטרור, בלבול ביחסי הכוח והתפקיד, שמירת סוד ולעיתים 

(. מחקרים רבים מראים Ortiz, 2017מעשי האלימות נעשים לרוב תוך גרימת השפלה ותחושות חוסר אונים )

לעתים קרובות, המקרבן זקוק לשימוש כי האלימות משמשת כאמצעי לשליטה ולצבירת כוח ו/או הגנה. 

מחקרים רבים (. Burianek & others, 2016באלימות כדי להרגיש חזק, שולט ובעיקר מנותק מקשייו שלו )

מוכיחים כי אלימות בין בני זוג היא האלימות השכיחה ביותר ממנה נפגעות נשים ושכיחותה נמצאת במגמת 

עורכת הלשכה המרכזית  2014כך למשל, החל משנת  (.Paulino, 2016) עלייה מתמדת ברחבי העולם

לימות הן קטגוריה כללית בסקר ואין בו התייחסות לסטטיסטיקה סקר ביטחון אישי, אולם עבירות א



[3] 

 

מהפניות החדשות למרכזים  65% 2015לאלימות בתוך המשפחה ובין בני זוג. על פי משרד הרווחה, בשנת 

נרצחו בישראל  2017ועד אוגוסט  2011משנת  .(2017ברשויות המקומיות היו מנשים )חסון,  אלמ"בלטיפול ב

 (.2017מהן על ידי בן זוגן בהווה או בעבר )חסון,  62% ידי קרוביהן.נשים על  132

על פי נתוני מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, מתוך כלל הפניות למשטרה אודות עבירות אלימות  

( שנפתחים אודות 87.5%-מתוכן התקבלו מנשים. רובם המוחלט של התיקים )כ 87%, 2017בין בני זוג בשנת 

(. אל נתונים אלו יש להוסיף את 2018קדרי ואחרות, -הלפריןמפאת חוסר ראיות )אלימות בין בני זוג נסגרים 

ההערכה לפיה רק אחת מכל ארבע נשים שנפגעות מאלימות פיזית ואחת מכל עשר נשים שנפגעות מאלימות 

-(. בהיעדר נתונים מדויקים, לפי הערכות גורמי הרווחה, כ2007מינית, מדווחת על כך לגורם מטפל )קרמר, 

(. ישנן עדויות אמפיריות שמצביעות גם על אלימות של 2017אלף נשים בישראל הן נפגעות אלימות )חסון,  200

נשים כלפי בני זוגן וכן על אלימות הדדית בין בני הזוג. אך מרבית המחקרים העוסקים בתחום האלימות בין 

ק של מקרים בהם הגבר הוא בני הזוג במשפחה מצביעים על כך שישנה שכיחות גבוהה יותר באופן מובה

(, וכי נשים גם סובלות מדרגות פציעה גבוהות יותר וכן ממגוון סוגי (Ortiz, 2017האלים והאישה היא הקורבן 

 (.2018התעללות חמורות יותר מאשר גברים )רוזמן ואריאל, 

 ובתי הדין הרבניים   הגישה ההלכתית תופעת סרבנות הגט בישראל,

עיקרון מרכזי במשטרים דמוקרטיים מודרניים. מרבית המדינות הדמוקרטיות  נההיהפרדת הדת מן המדינה 

מבחינה היסטורית, הפרדת הדת מן (. 2019בנדור, ו )ברסטל גינת הליבראליות מחויבות לניטרליות דתית

התגבשה כדי להגן על החופש לדת, כלומר חופש  -ובפרט ההפרדה בין מוסדות דת ומוסדות המדינה  -המדינה 

אך גם בכדי להגן על החופש מדת,  - האמונה והיכולת לבחור ולקיים אורח חיים דתי ללא התערבות המדינה

(. במדינת 2015כלומר לאפשר לאזרחים את הזכות לקיים אורח חיים חילוני ללא כפייה דתית )דופרמן, 

על החופש מדת, מחד, הגנה רחבה  - ישראל מתקיימת מערכת יחסים ייחודית בין דת ומדינה, הכוללת

 ,שירותי דת מטעם המדינה או במימונה והפעלת סמכויות שלטוניות כלפי כלל האזרחיםהענקת  ,ומאידך

בשונה ממדינות דמוקרטיות שבהן נחקקים חוקי כך למשל, . (2015דופרמן, ) בהתבסס על נורמות דתיות

ים, עוד בראשית דרכה של מדינת נישואין וגירושין על ידי בית המחוקקים והם חלק בלתי נפרד מספר החוק

. חוק זה קובע כי רק בית הדין 1953-ישראל נחקק חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, תשי"ג

הרבני מוסמך לדון בענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, ובמקרה של גירושין יש לבית הדין סמכות 

נאים הקבועים בחוק, גם אם רק אחד מבני הזוג נמצא בישראל או רחבה יותר והוא מוסמך לדון, בכפוף לת

מעניק שיפוט בתי דין רבניים אם אף אחד מהם לא מתגורר בישראל ובלבד ששניהם אזרחים ישראלים. חוק 

(. הדינים המסורתיים שהיו נהוגים 2018סמכויות משפטיות רחבות ומכריעות לבתי הדין הרבניים )רדזינר, 

ב היהודים ובכללם דיני הנישואין והגירושין האמורים, היו שייכים להלכה היהודית שהיא עד לחוק זה בקר
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שיטת משפט עצמאית, ואינה חלק מן המשפט הישראלי במובן זה שהיא אינה נחקקת בבית המחוקקים 

 (. 2015הישראלי, הכנסת, ואינה מתפרשת, ככלל, בפסיקתם של בתי המשפט הישראלים )נרקיס, 

בין שני בני זוג. ברוב מוחלט של  נישואים ושין מהווה את הסיום הפורמלי של קשרהליך הגיר 

המקרים, התהליך מלווה בקושי וכאב גדולים, משום שהתא המשפחתי ו/או הזוגי שנבנה יחד לאורך זמן 

מתפרק, והמציאות של כל פרט משתנה לחלוטין. הגירושים מוסדרים בהסדר פירוק ושיתוף כלכלי. הקושי 

לתוך ההסדר נכנסים סעיפים של משמרות ומזונות )נרקיס,  –ורכבות גדלים עוד יותר כשיש לזוג ילדים והמ

(. ברוב המקרים קבלת גט מותנית בהתחייבות להסדר מסוים. באם אין הסכמה בין הצדדים על הסדר, 2015

ט היא תנאי בלעדיו אין (. הסכמת בני הזוג לג2017בית הדין הרבני עשוי לכפות אותו על הצדדים )שמואלי, 

לגירושין תוקף. תנאי זה יוצר מצבים בעייתיים, וזאת משום שבן הזוג המעוניין להתגרש תלוי באופן מוחלט 

בהסכמתו וברצונו הטוב של בן הזוג השני. הסמכות ההלכתית קובעת כי על הגבר להעניק גט לאישה מרצונו 

  2בעוד שרצונה של האישה להתגרש מבעלה נדרש מדרבנן 1החופשי. סמכות זאת מבוססת על הלכות דאורייתא

(. בלי שהגט יהיה בוודאות מלאה מרצונו החופשי של האיש או אם קיים ספק בדבר 2014, וסטרייךבלבד )

רצונו לגרש את האישה, הדבר מכונה בשפה ההלכתית "גט מעושה", והוא עלול לפסול את הגט. במצב זה 

(. להגדרה הלכתית זו 2018א תיחשב מבחינה הלכתית "אשת איש" )רדזינר, האישה אינה נחשבת מגורשת והי

הדין הרבניים נמנעים כמעט לחלוטין מלהפעיל עילות גירושין  יש השלכות מעשיות והיא הגורם לכך שבתי

הקיימות בהלכה, כדי לחייב בעלים לתת גט, ומאותה סיבה הם גם ממעטים להשתמש בסנקציות שבעילות 

(. בכך נוצר הפולמוס כלפי נשים 2018קדרי ואחרות, -הלפריןתר )נשים מתקבלות בקלות רבה יו גירושין נגד

כאמור,  (.2017יהודיות בישראל הרוצות להשתחרר מברית הנישואין ובכללן תופעת סרבנות הגט )שמואלי, 

בעל  - קייםהזכות לחופש מדת נועדה למנוע מצבים שבהם המדינה משתמשת בכוחה כדי לחייב את אזרחיה ל

מצוות או מנהגים דתיים. אכיפת נורמות דתיות בענייני מעמד אישי ובמרכזן ענייני נישואין וגירושין  - כורחם

פגיעה קשה בזכות  מהווה שכן היא מחלוקת גדולה, תלבתי הדין הרבניים מעורר הסמכות בגינןת והענק

סתירה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מהווה אף שהדבר  ויש הטוענים ,(2015 לחופש מדת )דורפמן,

חלק קטן  םהינומעמדם של בתי הדין הרבניים בישראל פעת סרבנות הגט תו(. 2014; קמיר, 2014, וסטרייך)

 (. ;2015Douki & others, 2003דופרמן, ) דת ומדינהסגרגציה בין  היעדרהנגרמת ממתופעה חברתית רחבה 

 רוחנית דתית ו התעללות

קטגוריה של התעללות אשר כמעט ואינה מופיעה בשדה המחקרי. -רוחנית הינה תתדתית ותעללות ה

על מנת רוחניות על מנת להשיג את מבוקשו או דת או בהמתעלל ב שימוש שלבהגדרתה היא  רוחניתהתעללות 

ים ולטעון שהאל הלדוגמה, אדם יכול להזכיר את האלו(. Bent-Goodley, 2006להצדיק את מעשיו האלימים )
                                                           

מת ת חשיבות רבה כי הם דינים הכתובים בתורה באופן במפורש או שנלמדים מפסוק, לעווההלכות מדאורייתא נחשבות לבעל 1
 בעלי תוקף הלכתי פחות, כיוון שאלו תקנות שהוסיפו חכמים לחוקים ולהלכות דאורייתאהינן ש ,ההלכות מדרבנן

 1ראה הערה מס'  2
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ח את האישה בגלל חטאיה. דוגמה נוספת עוסקת במניעה מהאישה להגיע למוסדות הדת ובתי תפילה שכ

(. בנוסף, אדם יכול לעורר רגשי אשמה בקורבן בשם הדת על 2011ולקחת חלק בטקסים דתיים )דהאן ולוי, 

 Guidelines for Leaders :Domestic) ידי ניצול פרשנות של כתבי קודש שונים לחיזוק ועידוד האלימות שלו

Violence and Faith Communities, 2016). 

מעט מאוד מחקרים עוסקים בקשר בין אלימות לדתיות ורוחניות. חוקרים אחדים העלו ממצאים  

. חלק מהחוקרים אף הזכירו (Ross, 2014)בהם אנשי דת או כתות השתמשו בכוחם הדתי לרעה ובאופן אלים 

במעשי האלימות, אך עשו זאת כחלק ממחקר רחב ותחת קטגורית רוחניים -את האלמנטים הדתיים

(. יש הטוענים כי התעללות נפשית או פסיכולוגית כוללת התעללות רוחנית, Paulino, 2016האלימות הנפשית )

אך חוקרים מסוימים מצאו בהתעללות רוחנית שדה מחקרי משמעותי מספיק לחקירה בנפרד, ולא כחלק 

של התעללות נפשית ופסיכולוגית. כמו כן, לאחרונה עולה הצורך להרחיב את השדה מוגבל מהתמונה השלמה 

 (.2011המחקרי בכל הקשור לאלימות כלפי נשים הנעשית תחת מעטה רוחני או דתי )דהאן ולוי, 

בשדה המחקרי ישנה אבחנה בין המושגים רוחניות ודת: המושג רוחניות מתייחס באופן רחב לחיפוש  

ר נסיבתי של כוח עליון הנמצא מעבר לקיום וההבנה האנושית, ואפשר שבעיני האדם הוא אחר משמעות וקש

 –. המושג דת, לעומת זאת, מתמקד בביטוי חיצוני של אמונה Graham, 2018)גם דבר נשגב, קדוש ואלוהי )

. קיום מצוות ופולחנים הקשורים לביטוי אמונה זו. הדת פועלת כמערכת תרבותית או כמערכת אמונות

הקהילות אינן בהכרח מבדילות ביניהם, הרוחניות והדת מסועפות מאוד אחת בשנייה עד כדי כך שלעיתים 

. אולם, חרף הדמיון בין שני (Graham, 2018; 2011)דאהן ולוי,  קרובות הן מוזכרות לחילופין במשמעות זהה

יות עשייה דתית ללא כל המושגים הללו, הרי שהם אינם קשורים בהכרח זה לזה. בקצה האחד יכולה לה

. בתחילת המאה העשרים, Bent-Goodley, 2006)משמעות רוחנית ובקצה האחר רוחניות אתאיסטית )

התפיסה הרווחת בקרב החוקרים הייתה כי הקישור בין דת ורוחניות ליכולות ריפוי ועזרה פוגעים בפן 

מושגים הללו והם זוכים להתייחסות המקצועי והמדעי. אומנם, בעשורים האחרונים החלה מגמה של עיסוק ב

(. לאחרונה, מחקרים Van-Hook, 2016רחבה בתחומים רבים כבריאות הנפש, חינוך ובמחקרים אחרים )

רבים מוכיחים כי רוחניות תורמת לחוסן, לריפוי הוליסטי, לקידום היעיל של הבריאות, ולמנגנונים משופרים 

יכולה להיות מועילה בהשקפת עולם מאוזנת יותר לגבי צדק (. גישה רוחנית Van-Hook, 2016להתמודדות )

הרוחניות עלולה להוות כר פורה  (. אולם,Bent-Goodley, 2006צדק, בטיחות וסיכון, וטוב ורע )-ואי

התעללות הרסנית ואלימה ביותר, שכן היא מערערת את האדם מיסודו, וניתן להשתמש  -להתעללות רוחנית 

 McMullin & others, 2015).ת נשים והכנעתן למערכות יחסים מתעללות )בה ובדת כמנגנונים לעשיק

( נלמד כי ישנן קהילות שלמות בהן אלימות בבית Bent-Goodley, 2006גודליי )-במחקר שערכה בנט 

דת בעיקרה, בדרכים גלויות ובלתי גלויות. מסרים בלתי גלויים יכולים ללבוש צורה של בידוד -הינה מבוססת
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באמצעות מניעת תפילה קהילתית, או פעילויות דתיות. בידוד זה עלול למנוע מנשים את המקור הנשים 

הבסיסי לתמיכה, לסדר ואיזון, ותחת זאת עלולות הרוחניות והדת להוות אמצעים לבלבול, לכעס ולהשלטת 

אין  ןבמדינות בהשאת -דת קיימת ביתר-מבוססת אלמ"ב(. Bent-Goodley, 2006מרות מצד בן הזוג )

ובפרט  אלמ"בל תאינדיפרנטיוקיימת שם  -המוסלמיות מדינות הכמו למשל בחלק מ ,דת ומדינה סגרגציה בין

עניין פרטי מדובר בנובעת מעמדות לפיהן שם  האדישות (.Douki & others, 2003)לאלימות כלפי נשים 

שמירה  כגוןהצדקות דתיות תוך  , וזאתמצד האישה ראויהתגובה מוצדקת להתנהגות לא כל מגיע בדרך כלש

מהווים אלו . ( (Douki & others, 2003; Ross, 2014סובייקטיבית של הקוראן כבוד המשפחה ופרשנותעל 

 ,לטפל בהו התופעהאת במקום לחשוף  ,על כן. האלמ"ב כלפי נשיםלהצדקת תשתית לגיטימית לכאורה 

מה  ,ואחרים אנשי מקצוע, בריאותהזוכים לקנוניה של שתיקה מצד רשויות אכיפת החוק, שירותי  םקרבניהמ

. גורמים תרבותיים ודתיים ( (Douki & others, 2003; Ross, 2014; Dube, 2020שמוביל להתעמרות ממוסדת

בויות דתיות תרלמעשה, ממלאים תפקיד חשוב בקביעת שיעורי האלימות בפועל ובעמדות כלפי קבילותו. 

 .(Ross, 2014) רבות מעניקות מידה מסוימת של סובלנות כלפי אלמ"ב וכלפי נשים

 אלמ"בדתית כלפי -שנערך על נשים בחברה האיראנית מראה את ההנצחה החברתיתמחקר  

(Moradian, 2015.)  באיראן, לא רק שנשים כפופות לפיקוח נוקשה על ידי אכיפה סמכותית של המדינה על כל

היבטי החיים הציבוריים שלהם, אלא זו גם מספקת את הזירה ומעודדת את השליטה על חייהם הפרטיים. 

 הממשלה האיראנית עושה זאת על ידי קידום הרעיונות הפונדמנטליסטיים של נשים ועל ידי הקמת מערכת

משפטית לא שוויונית והענשה חמורה כלפי נשים "סוררות", גם אם זו מובילה לפציעה חמורה ואף למוות. 

אישי בלבד אינה משקפת את המצב. אלימות זו -בחברה האיראנית כנושא משפחתי אלמ"בהתפיסה של 

ידי המדינה מקבלת גיבוי שיטתי המונע על ידי המסורת האסלאמית על ידי אנשי הדת, והיא מעודדת על 

קשורה קשר הדוק  אלמ"בהסמכותית והדומיננטית, ומועצמת על ידי עוני ותלות של האישה בבעלה. רוב ה

. בנוסף לכך, נשים רבות Moradian, 2015)השוויון כלפי נשים )-לחוקים החברתיים והממשלתיים של אי

מושא לריכול. כתוצאה מכך,  בקהילות דתיות סגורות מעדיפות לשתוק, לא לשתף אחרים, אחרת הן תהיינה

ההתעללות ממשיכה להתקיים. כמו כן, בקהילות דתיות סגורות ההחלטה על חשיפת האלימות בבית, או יותר 

מייצגת החלטה מורכבת ביותר, ונתונה להשפעות הקהילה, אנשי דת, וכן  -על עזיבת בן זוג אלים  -מכך 

מזו, בקהילות דתיות רבות מעודדים את הנשים  (. יתרהMcMullin & others, 2015למעטפת החברתית )

לסלוח לבן זוגם, להתפלל לשינוי, ולא לזנוח את מערכת היחסים בשל עליונות ערך המשפחתיות ושלמותה. 

הרבה מאלו שחוות התעללות בביתן, פונות לקהילה הדתית שלהן לתמיכה ולהדרכה. למוסדות הקהילה יש 

גי ואנשי הקהילה( בהתנגדות או לחילופין בקשר שתיקה  או גרוע מכך תפקיד גדול והשפעה רחבה )כולל מנהי

גי קהילות דתיות אלו יש אחריות כבדה במניעת יבעידוד האלימות בבית כלפי האישה. אי לכך, למנה
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קהילות דתיות סגורות או (. Bent-Goodley, 2006הטראומטיזציה מחדש של נשים ולטפל באלימות זו )

ערך  King, 2009))קינג  (.Dube, 2020) י עלולות להוות מוקד סיכון להתעללות רוחניתשמרניות באופן קיצונ

מחקר אודות הקשר בין הדת האסלאמית לנשים ולאלימות, ובמאמרו הוא מציין כי במרוקו, האלימות בין 

ת בני זוג כל כך שורשית וכי הסיבה הנפוצה ביותר לאלימות קשה כלפי נשים היא הרצון שלהם לסיים א

 .King, 2009)) אלמ"בהנישואין )להתגרש( כדי להיחלץ מהמצב הנתון של 

אחד המחקרים המשמעותיים שעוסק בקשר בין אלימות בין בני זוג לבין התעללות רוחנית והקשרה  

נוצרית לאלימות אינטימית בין -(, שערך מחקר על  הקשר בין הדת היהודיתRoss, 2014הדתי הוא של רוס )

נוצרים כוללים בתוכם אלמנטים של פטריארכיה -מצא כי חלק גדול מכתבי הקודש היהודים בני זוג. רוס

גברים אלימים עושים שימוש בפרשנות אישית ומעוותת של כתבי הדת כדי להצדיק או לתרץ את שו ,גברית

( כי כאשר נשים מנסות להימלט ממערכות יחסים Ross, 2014האלימות כלפי נשותיהם. עוד טוען רוס )

אלימות, הן מלאות בחששות מבוססות כי המעגל החברתי, הקהילה הדתית ואנשי הדת לא יתמכו בכך, ואף 

להפך, הם עשויים לערער את הביטחון והמאמץ שלהן, על ידי עידוד סבלנות מתמשכת כלפי האלימות, או על 

 (.Ross, 2014ידי שימוש באמונה כדרך להתגבר על ההתעללות והאלימות שהן חוות )

(, באמצעות 2011בישראל, הראשונות שערכו מחקר דומה בעניין התעללות רוחנית הן דאהן ולוי ) 

מחקר איכותני שערכו על קבוצה טיפולית של נשים חרדיות. במאמרן הן מבקשות להרחיב את היריעה אודות 

ימות כלפי המונח "התעללות רוחנית". המשגה זו נועדה בכדי להוסיף להבנה התיאורטית של תופעת האל

 ;Ross, 2014;2011, דאהן ולוי)הנשים ולסייע במציאת דרכי התערבות עבור נשים אלו. במחקרים אלו 

McMullin & others, 2015; Davis, 2018  ;Bent-Goodley, 2006 ) זיהו החוקרות שיש דרכים בהן המתעלל

משתמש ברוחניות ודת בכדי לפגוע באישה והוא עושה שימוש לרעה בכוח בהקשר הרוחני. על פי מחקרן של 

(, ההתעללות נעשית במישור הרוחני, משמע ניצול הקשר של האישה עם ערכיה, אמונותיה או 2011דאהן ולוי )

לעבור על איסורים שהם חלק  -כאורה גורם לה "לבצע חטאים" עשייתה הרוחנית וכן על ידי כך שהבעל ל

מסט הערכים הדתי בו היא מאמינה בכוונה תחילה, על מנת לפגוע בה ולגרום לה לתחושות אשם ובגידה 

רצון האל. עוד מלמדים ממצאי המחקר על הדגשת ההשלכות  זהוש בתואנהבאמונתה, או לגרום לה לצער 

 (. 2011דיות של התעללות מסוג זה )דאהן ולוי, הבריאותיות והנפשיות הייחו

והוא עוסק , (Arowojolu, 2016רוחנית ערך ארווגולו )התעללות המחקר נוסף הנוגע בסוגיית ה 

יהודיות האורתודוקסיות הנשים בקהילות כנגד  תה ייחודית של התעללות רוחניסרבנות הגט כתופעשימוש בב

שמרניות בארצות הברית, שמבקשות -בארצות הברית. ארווגולו מראה במחקרו כיצד נשים מקהילות חרדיות

וזה, כאמור, תלוי בגבר המתעלל  -להתגרש מבן זוגן המתעלל, אינן יכולות להפקיע את הקידושין ללא 'גט' 

סית, שגט הוא דבר נדרש בכדי להשלים את הליך עצמו. המחקר עוסק בסוגיה ההלכתית היהודית האורתודוכ
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גט או עגונה, -הגירושין, אך ניתן להשיגו רק באישור הבעל המתעלל. ללא גט, אישה מתויגת כמסורבת

 (. Arowojolu, 2016ומשמעות הלכתית זו אוסרת עליה להינשא מחדש עד לקבלת גט )

בחוק  רוחנית מתמשכת ואינן מוכרותחוות התעללות מסורבות הגט בישראל הינן קורבנות אשר  

כקורבן. תופעת סרבנות הגט בישראל הינה דוגמא להתעללות במסגרת רוחנית ודתית. התעללות מסוג זה 

אינה מוגדרת, וקל וחומר שאינה מופיעה, כחלק ממעשה המוגדר כמעשה פלילי. רשויות החוק בישראל אינן 

הסמכות ולו  ,ת קשרי הנישואין הינו בית הדין הרבני בלבדמורשות להתערב בענייני הדת, ומי שאמון על התר

. אך 3בעניין זה. הסרבנות אינה מוגדרת בחוק כעבירה פלילית ללא פסיקה של בית הדין הרבני הבלעדית

גט כלפי נשים יהודיות בישראל הרוצות להשתחרר מברית הנישואין היא עוולה הסרבנות כאמור, תופעת 

 ייחסות. חברתית הדורשת תיקון והת

 שימוש בסרבנות גט כאקט של התעללות כלפי נשים בישראל 1.1

אלימות במסגרת המשפחתית והזוגית יכולה לבוא לידי ביטוי בקשת רחבה של התנהגויות אגרסיביות של 

(, Walby & Towers, 2018המתעלל כלפי הקורבן: מעקבים, איומים והטרדות, הצרת צעדים, בידוד חברתי  )

(, השפלה, Ortiz, 2017מקרובי משפחה, השפלות, התעללות נפשית, רגשית ופסיכולוגית )ניתוק קשרים 

אילוצו לביצוע מעשים לא חוקיים, השלכת חפצים, שימוש בילדים לשליטה על  שליטה ובידוד האחר,

 (, שליטה כלכלית ו/או(Dehan & Levi, 2009אלימות רוחנית  ,(Paulino, 2016התנהגות האחר, הרס רכוש )

אלימות  , ועוד.(Paulino, 2016)מניעת שליטה על משאבים כלכליים, אונס בתוך הנישואין או אלימות מינית 

מגע מיני מתעלל, בקטים מיניים בניגוד לרצון האחר, מסוג זה יכולה להתבטא בשימוש בכוח לביצוע א

החוקרים  (.Ortiz-Barreda & Vives-Cases, 2013 ;Ortiz, 2017; Lempert, 1997פגיעות פיזיות שונות )וב

אך התאוריות השונות  ,ותאורטיקנים רבים ניסו למצוא את הגורמים לאלימות בין בני זוג ואת השלכותיה

בכל זאת ניתן למצוא מספר  ,(. אומנםGelles, 1997אינן מספקות מבט כולל ומשותף לכלל התופעה )

ג ויכולים ללמד אותנו על המורכבות שבאלימות מאפיינים שונים אשר ייחודיים ליחסים אלימים בין בני זו

גן, והמשך נשים מסורבות גט וחווית האלימות שחוו מבן זו –מסוג זה ובייחוד בהקשר של נושא המחקר 

 ק הזוגי ושחרורן מברית הנישואין.ניתוהאלימות על ידי סירוב ל

מאפיין יחסי השליטה  מאפיין המופיע בספרות המחקרית אודות אלימות בין בני זוג במשפחה הינו 

(Ortiz, 2017 במקרים רבים, אלימות של אחד מבני הזוג כלפי האחר מאופיינת באמונה ותחושת עליונות .)

(. מעצם האמונה בעליונות יש משום אלימות, 2018וחשיבות עצמית של הצד האלים כלפי האחר )קוורטין, 

אחר, בצרכיו, ברגשותיו ובטובתו. לעיתים שכן באופן אוטומטי עליונות של אדם הוא הפחתה בחשיבות ה

                                                           
 2004.12.21פורסם בנבו,  ק.ס. נ' ק.פ. 19270/03ם( -תמ"ש )י  3



[9] 

 

ואי סיפוק הצרכים תחושת העליונות מהווה לגיטימציה לשימוש באלימות כלפי האחר כאשר ישנן מחלוקות 

 (.Walby & Towers, 2018הצד שחש עצמו עליון מצדיק לכאורה את האלימות )בין שני הצדדים, ו

השמרניות הגבר נמצא בראש התא המשפחתי מעל  בישראל, במשפחות העיקריות ניכר כי בכל הדתות 

ילדיו ואשתו. חלוקת התפקידים בהקשר זה, היא שהגבר אמון על בטחון הבית, בעוד האישה שייכת לו 

( מצאה מתאם (Rouse,1988וס א(. במחקרה, ר1999ביז'אוי, -)פוגלואחראית על משק הבית וגידול הילדים 

חלוקת תפקידים שמרנית או מובנית בין בני הזוג. בעבר, חלוקת חיובי בין יחסי שליטה ועליונות לבין 

ובין היתר את תפקידים זו היתה מקובלת ברחבי העולם אך המודרניזציה הביאה עמה תמורות רבות בעולם 

התחוללה "המהפכה של המשפחה  20-ובסוף המאה ה ,הדמוקרטיה )שוויון וחופש(האינדיבידואליזציה ו

מאפייניה הוא "שבריריות מבנית" של המשפחה. חוסר היציבות והשבריריות מודרנית" שאחד מ-הפוסט

בנוגע למהות  (. אך2017, יהושע-בן טובאפשרויות חדשות של חיי משפחה )גם המבנית יוצרים גם סכנות, אך 

 ביז'אוי,-)פוגל מתרחשים יותר קונפליקטים, חוסר יציבות וחוסר וודאות -המשפחה ותפקידיה בהווה ובעתיד 

ובמעבר לתקופה המודרנית נדחקו הדת והמסורת ממרכז עולמו  ,כל אלו הביאו לשינויים גדולים (.1999

מודרנה ותפיסת חייו של האדם אל השוליים. החברה הדתית השמרנית נמצאת בקונפליקט מתמיד בין עולם ה

 לבין העולם ההלכתי והדת. 

שמרנית רואה בשינוי -היהודית הדתיתתי והדתי, התפיסה בהקשר למחקר זה, ולקשר המשפח 

 ,של הגבר ועליונות, ומשמרת את המבנה המשפחתי ככזה המאיים על הסדר החברתי שהיה קיים עד כה

-בן טובאישי )-ורק אחר כך עניין פרטי ,ופוליטי דת היא קודם כל עניין דתי ציבוריכאשר המשפחתיות הממוס

גירושין( -ראש ובראשונה לעובדה שהסטטוס האישי )נישואין(. מיסוד המשפחות בישראל קשור ב2017, יהושע

על פי דיני הנישואין והגירושין  (.2017שמואלי, מובנה במושגים דתיים ולא אזרחיים במדינת ישראל )

ההלכתיים החלים על יהודים בישראל, רק גבר יכול לגרש את אשתו, ואילו האישה אינה יכולה לגרש אותו או 

על ידי נתינת  אדם נשוי המסרב להפסיק את נישואיו סרבן גט הינו הנישואין עמו. לשחרר את עצמה מקשר

בכך הוא עושה שימוש בעליונות הלכתית וממשיך לשלוט . אינם באים לידי ביטוי יותר גט, על אף שנישואיו

  (.Arowojolu, 2016באישה ובחייה בניגוד לרצונה )

ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ביניהם הכבוד, -עלסרבנות הגט מהווה פגיעה בערכים המוגנים  

חופש הבחירה, הזכות למימוש עצמי, האוטונומיה העצמית, הזכות להינשא ולהוליד ילדים וכיו"ב, וביתר 

גרושה או  ,שאת אצל נשים חרדיות, אשר לגביהן ישנה משמעות כבדת משקל לסטאטוס המשפחתי כנשואה

הדין -ברוב המקרים של תביעות גירושין מעורבים שני גופים משפטיים: בית (. בנוסף,2015עגונה )נרקיס, 

כוש ענייני רהדין הרבני יכול להעניק גט. אך -המשפט לענייני משפחה. באופן עקרוני, רק בית-הרבני ובית

תלוי בפנייה הראשונית לפתיחת התיק  אם כי דבר זהדיין בשתי הערכאות, ומשמורת על הילדים יכולים להת
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(. ההבדלים והשונות 2018שם תהא הסמכות המשפטית )רדזינר,  - המקום שבו הוגשה התביעה לראשונה -

, בנושאים הנוגעים בשיטות המשפט והשקפת העולם בין שני הערכאות מביאים לתוצאות שונות. כך למשל

פסקים להם הדין הרבני נוטה לפסוק לאשה ולילדים סכומים נמוכים מאלה שהיו נ-בית -לחלוקת הרכוש 

ישנם גברים המתנים את מתן  ,בשל זאת. (2005)הכנסת מרכז מחקר ומידע, המשפט לענייני משפחה -בבית

הגט לאישה בכך שהסמכויות על חלוקת הרכוש יידונו בבית הדין הרבני ודורשים מהנשים להעביר את 

(. עו"ד סוזן וייס, 2005ע, הדין הרבני )הכנסת מרכז מחקר ומיד-המשפט לענייני משפחה לבית-התיקים מבית

( כי הסיבה לכך נעוצה בכך שבתי הדין הרבניים 2002וייס, , טוענת במאמרה )4שהיא גם טוענת רבנית

( מביאה 2002וייס, מסתמכים על יסודות הלכתיים מפורשים כי לבעל יש זכות להתנות תנאים למתן גט. וייס )

ה והמנהיג הרוחני של הפלג הליטאי בציבור החרדי, במאמרה את עמדת הרב יוסף שלום אלישיב, פוסק הלכ

כי אסור לכפות גט על בעל שמציב תנאים לאשתו תמורת הגט, גם אם התנאים קשים ולא סבירים. גישה זו 

ובכך חייה והחלטותיה נשלטים בידי  ,הגבר –מקור שליטה חיצוני מעמידה את חירותה של האישה בידי 

סכומי  :שהיתה עדה להם שהתנאים שהציבו בפני הנשים היו מופרכים וכללובעלה. וייס טוענת כי היו מקרים 

ילדים עתק שהאישה אינה יכולה לעמוד בהן, ויתור על זכויות משמורת של הילדים, ויתור מלא על מזונות ה

והרשימה עוד ארוכה  .מכירת הבית המשותף עוד לפני קבלת הגט וחובות שנצברו על אף מצב כלכלי קשה, או

אינה יכולה לעמוד בהן ובשל כך מתרץ את האישה (. התניות אלו שמציב הבעל ביודעין כי 2002וייס, )

 לשימוש בסרבנות גט ככלי להתעמרות באישה.  דוגמא ןסרבנותו, ה

ההלכה היהודית מתירה לבעל להתנות מתן גט לאשתו בתנאי סביר. בפועל, מתן האפשרות להתנות  

המיקוח של הבעל ופותח פתח לסחטנות אשר במקרים רבים מוביל לשלילת מתן הגט מגביר את כושר  את

קדרי -זכויות ממוניות ואישיות של האישה והילדים, המגיעות להם מכוח המשפט האזרחי. ד"ר רות הלפרין

-( מכנה את הדרישה מהאישה לוותר על זכויותיה, שבמקרים רבים מקבלת גיבוי מבית2005קדרי, -)הלפרין

ת גלויה. לדבריה, לצד הסחטנות הגלויה מתקיימת גם סחטנות סמויה, אשר מתבטאת בכך הדין, סחטנו

שנשים רבות מוותרות על זכויות עקב השלמתן עם נחיתותן המשפטית. נוסף לכל זה, אישה אשר משויכת 

 לזרם דתי נמצאת בדיסוננס קוגניטיבי בין תפיסת עולמה והאמון שלה במערכת הדתית לבין המציאות הקשה

 (.2018הסמכות הדתית )קוורטין, ת עליה מתוקף אותה ישנכפ

מאפיין נוסף הקיים במערכת יחסים מתעללת הינו אמביוולנטיות רגשית: בני זוג השותפים במערכת  

יחסים מתעללת, חווים מגוון רגשות מנוגדים כמו משיכה ודחייה, ואהבה ושנאה. האמביוולנטיות הרגשית 

טוענת ( (Paulino, 2016פאוליניו (. Paulino, 2016; Lampert, 1997 ובלבול רגשי ) יוצרת חוסר יציבות בקשר,
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שנשים מוכות אוהבות את הבעלים שלהן, אבל שונאות את התנהגותם האלימה. אין להן את "הפריווילגיה" 

יחסים אם הן ישנאו אותם בעודן נשואות להם או מקיימות איתם מערכת  -לשנוא את הבעלים שלהן, שכן 

מנסות ליצור נפרדות הבעל מגיב  ה"אני עצמאי" שלהן, ובכל פעם שהן משמע, לשנוא את קיום -זוגית 

. הגבר האלים צובר כעס כלפי האישה וכאשר הוא מגיע לנקודת התפרצות (Lampert, 1997)באלימות כלפיהן 

ה לפצות את האישה על ידי הוא משתמש באלימות כלפיה. אחרי שכעסו 'שוחרר', הוא מתחרט על מעשיו ומנס

דבר  - עד לפעם הבאה של התפרצות זעם וחוזר חלילה ,התקרבות והרעפת אהבה מלווה בחנופה וחרטה

( טוענים שהאישה מעדיפה להיות 1994המעצים את האמביוולנטיות הרגשית. פולק־שמואלי ובוכבינדר )

צמה עצמית שלה, מה שמוביל למעגל אחראית לאלימות מאשר להיות קורבן שלה, וזאת מתוך אשליה של הע

האשמה. האישה מנסה להסיר את האלימות מהסביבה ובכך מתחילה ניתוק חברתי, והבדידות מועצמת. אחד 

(, ככל שמערכת היחסים האלימה Walker, 2016הביטויים לתאר זאת הוא "מעגל האלימות". על פי וולקר )

בהקשר למחקר זה, (. וWalker, 2016מות עולה )נמשכת, זמן ההתקרבות והחרטה מתקצר ותדירות האלי

ץ ממערכת יחסים זוגית מתעללת באמצעות הפרת ברית הנישואין, עוברות תהליך פנימי נשים הרוצות להיחל

קשה ומייסר של התמודדות עם הרגשות המעורבים הללו עוד בטרם הן מגיעות להחלטה המכרעת לתביעת 

משיך בנישואין, הוא גורם לפגיעה בזהות שלה ומחזיר אותה כאשר הגבר כופה על האישה לה .גירושין

 ובכך משיב אותה למעגל האלימות.  ,הרגשות המעורבים שבזוגיות אלימה םלמצוקה ולהתמודדות ע

מאפיין נוסף הינו יחסי התלות: במערכת יחסים זוגית המכילה אלימות, ישנם יחסי תלות ממספר  

 2005כלכלית, חברתית, רגשית ופסיכולוגית. יחסי תלות אלו מתרחשים יותר בזוגות נשואים ) –בחינות 

Dutton, .)התלות  -לה סבלפעמים, ועל אף  -, אזי בן הזוג האלים שולט בכל ענייני הכלכלה בבית כאשר

הכלכלית עוצרת את האישה מלעזוב את בעלה. הסיבה העיקרית לסרבנות גט בימינו היא רצונו של הסרבן 

(. באמצעות סחטנות גט 2010מור, דבר המכונה "סחטנות גט" )לב ,לקבל תנאים מסוימים בהסכם הגירושין

הוא  ,עברת החובות אל האישהדורש הסרבן סכומי כסף גדולים או יוצר חובות ו/או מתנה את הגט בה בה

 גורם לה למצוקה כלכלית קשה.

שלושת המאפיינים שהזכרנו לעיל, אשר ייחודים ליחסים אלימים בין בני זוג, במיזוג עם החשיבות  

העצומה שהיהדות תופסת את ברית הנישואין, מעצימים את הקושי ואת הסבל של הנשים שרוצות לסיים את 

ישואין הקשר האלים אך נתונות לבחירתו והחלטתו של הגבר בעקבות כך שבתפיסה היהודית, התרת הנ

מתבצעת רק על ידי הגבר. הגבר חותם על גט, ומתוך כך הוא אינו מחוייב לאשתו ואשתו אינה מחויבת אליו. 

על הגט מתקבלת מהחלטה שלו בלבד, לאישה יש אפשרות לפנות לבית דין ולתבוע ממנו  תמהעל אף שהח

על מנת לתת לה  דרישותישה אלהציב ללהשפיע על הבעל לחתום על המסמך. בשל מצב זה, לגברים יש יכולת 

על הגט. עוצמת השפעתו של סירוב הגט מתבטאת גם במניעה מהאישה מלהביא ילדים לעולם. על  תמהאת הח
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פי תפיסת היהדות, ילדים "לגיטימיים" הם ילדים שבאו לעולם מזוג נשוי הלכתית. כך שברגע שהתרת קשר 

לה להביא ילדים לעולם עד שתהיה נשואה בשנית הנישואין נמנעת מהאישה על ידי הגבר, זו גם אינה יכו

משמע התעללות  abuse" -te"G( משתמשת במושג2020קדרי, -קדרי )הלפרין-(. הלפרין2017)שמואלי, 

 באמצעות גט, בכדי לתאר תופעה זו.

 רציונל ומטרות המחקר הנוכחי 1.2

של מסורבות  בהקשרחנית רוהתעללות המלמדת כי טרם נערך מחקר על ה אלמ"בסקירת הספרות בתחום ה

התעללות  הסוגים השונים שלהינה להרחיב את הידע המחקרי על  ,הבראש ובראשונ ,חשיבות המחקרגט. ה

המוקד המחקרי של  ,(. בעבר(Intimate Partner Violenceובאופן ספציפי אלימות אינטימית  ,במשפחה

בשנים האחרונות (. Walker, 2016; Sweet, 2019; Paulino, 2016)כנגד נשים  התעללות פיזיתהיה על  ב"אלמ

בכללם התעללות רוחנית. חשיבות נוספת במחקר ו ,הולך וגדל המיקוד המחקרי בסוגים שונים של התעללויות

 רווישדה המחקרי אודות סרבנות הגט הבעוד ש ;הייחודיות שבשילוב הדיסציפלינות השונות ההינ ,זה

לרוב כפרדיגמה  -ולעיתים אף בהיבט הסוציאלי  ים,שפטיהמאו  יםההלכתי היבטיםב מחקרים העוסקיםב

המרכז ; 2014; קמיר, 2010; לבמור, 2015; נרקיס, 2018, דזינרמגדרית על מעמדה של האישה בחברה )ר

;  2011דאהן ולוי, מחקרים העוסקים בהתעללות רוחנית ) קיימים ,מנגד - (2011לקידום מעמד האישה, 

Bent-Goodley, 2006 Ross, 2014; McMullin & others, 2015;) . מחקר זה הינו נקודת החיבור מתוך

ההתעללות בנשים מסורבות הגט בישראל נפגעות אודות ו ,העיסוק הקרימינולוגי אודות חווית קורבנות זו

ברצוננו להציע כי אינו קיים בשדה המחקרי. הוא ו ,מחקר מסוג זה הינו ראשון מסוגו .מנקודת מבטן ב"אלמ

הנוכחי יתמקד בסוגיית ההתעללות הרוחנית בהקשרה הדתי, תוך מיקוד בנשים שחוו בחייהן סרבנות  המחקר

הרבניים בנוגע ובהתערבות בתי הדין  ,גט מצד מי שבעבר היה בן זוגן כדת וכדין ופעמים רבות אף אב לילדיהן

כלל וכלפי בפי נשים לעסוק בחוויה הקורבנית שבסרבנות הגט כל נהמטרת המחקר הי למניעת סרבנות גט.

הנתפסות של השפעות ב לעסוק קורבנות,הרוחני של וה הדתימן הפגיעה בעולנפגעות אלמ"ב בפרט, בדגש על 

, הקורבנותגט מתוך חוויותיהן הסובייקטיביות של הסרבנות  על המשך קיומה של תופעתבתי הדין הרבניים 

בנוסף, נבחן גם את דרכי  .סרבנות הגטחוויית  בעקבותעולמן הרוחני בולעמוד על התמורות שחלו בחייהן  וכן

. לאור מטרות מחקר אלו, ים הללו על עולמן הפנימי והרוחניההתמודדות אותן הן בחרו ובהשפעת כל הגורמ

נבחרה המתודולוגיה האיכותנית כאסטרטגיית המחקר הנוכחית. בכדי לתת מענה לסוגיה זו, מוצגים בפרק 

 ם של משתתפות המחקר אודות חווית חייהן כנשים מסורבת גט.תיאורים סובייקטיביי הבא
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 השיט .2

יום -ששמה לה למטרה להתמקד בחקר הניסיון המודע בחיי היום - על פי הגישה הפנומנולוגית נערך המחקר

וכי מתוך הבנה כי המציאות היא מורכבת  ,להבנת התנהגות האדם בהתאם לפרשנותו האישית את המציאות

ת של הפרט והבנת ובחקירת החוויות הפרספקטיבי מתמקדתגישה זו אין מציאות אובייקטיבית אחת. 

(, ובהקשר 2003המשמעות שהם מעניקים לאירועי חייהם, תוך חיפוש אחר מהות החוויה האנושית )שקדי, 

 (. 2010שקדי, המחקר הנוכחי, הבנת ההתנהגות מתוך תפיסת עולמן האישי של כל אחת ממשתתפות המחקר )

 אוכלוסיית המחקר  2.1

רק נשים שחוו התעללות במשפחה משתתפות בו  ;((Purposeful samplingבמחקר נעשתה דגימה מכוונת 

- דגימת המגוון המרובהסוג של -בחרנו בתת ,וסרבנות גט. מבין הסוגים השונים של דגימה מכוונת

Maximum variation sampling Patton 1990) .)נבחר מגוון מרובה של נשים שחוו סרבנות גט; רמת  ,לפיה

. כל אלו מייצגים ממדים רלוונטיים למחקר. קבלת הגטלאחר וחלקן ן בהליך ידתיות, משך סרבנות, חלקן עדי

נשים אשר טרם הופקעו  3-נמצאו בשלב שלאחר קבלת הגט ו 12נשים, מתוכן  15אוכלוסיית המחקר כללה 

כגון מבקר המדינה וארגוני נשים  -קת בין בתי הדין הרבניים לבין אחרים מחלו נהיש כאמור,נישואיהן. 

מבקר  מסורבת גט. הגדרת משתתפות המחקר כמסורבות גט הינה על פי הגדרת הגדרתלגבי  - וזכויות אדם

הדין הרבניים -הגדרת בתי, הסבורים כי תארגונים הפועלים למען מסורבווה( 2003ב לשנת 54דו"ח המדינה )

, מצמצמת מדי, וכי מסורבת גט היא כל אישה שבעלה מסרב לתת לה גט או שכורך את הסכמתו לגט בתנאים

 .א על פי הגדרת בתי הדין הרבנייםול - דומהוכ המלצה, הצעהגם  בבתי הדין ונפסקבעניינן נשים ש וכן

את אסטרטגיית הדגימה של המגוון  תואמיםהקריטריונים שעמדו בבסיס בחירת המרואיינות  

 ,בעת גיוס המשתתפות למחקר ,לשם כך כפי שהצגנו לעיל. ,(Maximum variation samplingהמרובה )

למשל: נשים בטווח גילאים  עם אפיונים שונים ומקשת רחבה ככל הניתן, התבצע מאמץ מכוון לדגום נשים

 .מאזורים שונים בארץ וכדומהשונה, ת סרבנות רחב, ברמת דתיות שונה, ברמת השכלה שונה, משך תקופ

לנו לחקור את חווית  אפשרה( Maximum variation samplingאסטרטגיית הדגימה של המגוון המרובה )

הסרבנות של הנשים בצורה היעילה והמקצועית ביותר, וכן לתעד את השונות והייחודיות של תופעה זו ובה 

 .שמתקיימות במגוון באופן רוחבי בעת להציג תבניות משמעות משותפות,

של סרבנות הגט משך תקופת . 64-ל 34נשים, בטווח גילאים הנע בין  15במחקר זה השתתפו כ  

חצי שנה נועד בכדי חירת קריטריון סף מינימום זה של משתתפות המחקר הינו שישה חודשים ומעלה. ב

ההשלכות של הסרבנות מתחילות להיות מורגשות לאחר  -מחד  אפשר תמונה רחבה על רצף הסרבנות.ל

בחרנו שלא להגביל את משך זמן הסרבנות, שכן אנחנו מעוניינות במנעד רחב ברצף הזמן  -תקופה זו, ומאידך 

 בחווית הסרבנות למען הבנת התופעה בצורה עמוקה יותר.
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 קר )תחת שמות בדויים(:דמוגרפים של משתתפות המח-: להלן פרטים ומאפיינים סוציו1לוח 

גיל בזמן  השכלה גיל שם
 הנישואין

משך חיי 
 הנישואין

מספר 
 ילדים

משך סרבנות 
 הגט

הזמן שחלף 
 מקבלת הגט

 פחות משנה 2 3 10 22 אקדמית 34 . אסנת1

 שנים 10 2.5 1 2 21 אקדמית 35 . תהילה2

 שנים 4 3.5 4 7 25 אקדמית 40 . חגית3

 48 . שירה4
אקדמית, בעלת 

 שנים 5 5 4 9 19 תואר שני

 טרם 1 5 14 27 אקדמית 41 . ענת5

 טרם 3 3 15 26 אקדמית 44 . נטע6

 שנים 4 10 5 14 28 אקדמית 49 . מיכל7

אקדמית, בעלת  55 . רנה8
 שנה 2.5 4 24 28 תואר שני

 שנה 5.5 6 24 20 תיכונית 51 . תפארת9

 שנתיים 8 10 26 23 תיכונית 59 . רננה10

 טרם 11 4 9 20 אקדמית 40 שרה. 11

 שנה 18 12 1 חודשים 9 30 אין 63 . תמר12

 שנים 4 8 3 10 20 אקדמית 42 . מוריה12

 שנים 10 9.5 7 19 24 תואר שני 64 . רונית14

אקדמית, בעלת  40 . יעל15
 פחות משנה 2 6 13 23 תואר שני

 )תחת שמות בדויים(:דמוגרפיות ודתיות בחייהן של משתתפות המחקר -להלן תמורות סוציו 2לוח 

עיסוק הגבר  שם
 בנישואין

עיסוק האישה 
רמה דתית  עיסוק כיום בנישואין

 בנישואין
רמה דתית 

 ירודהפלאחר 

 דתי דתי מהנדסת תוכנה מהנדסת תוכנה לא עבד . אסנת1

 דתי דתי גרפיקאית מורה אברך–לא עבד  . תהילה2

אשת טיפול  לא עבד . חגית3
 בבריאות הנפש

אשת טיפול בבריאות 
 חילוני דתי הנפש

עקרת בית ועבודות  אברך–לא עבד  . שירה4
 חילוני חרדי מזכירה מזדמנות

עבודות  . ענת5
 אברך -מזדמנות

עקרת בית ועבודות 
 חרדי לא עובדת מזדמנות

 חרדי ()מבית מסורתי

עקרת בית ועבודות  ארוכה אבטלה . נטע6
 חילוני חילוני אחות מזדמנות

ועבודות   -מורה  . מיכל7
 מזדמנות

חינוך מיוחד 
 ועבודות מזדמנות

מנהלת 
 דתי דתי אדמיניסטרטיבית

עבודות  . רנה8
 דתי חרדי-דתי מתאמת מחקר עקרת בית מזדמנות

עבודות  . תפארת9
 דתי דתי מרצה מזכירה מתחלפות

עבודות  . רננה10
 אברך -מזדמנות

אשת טיפול 
 בבריאות הנפש

אשת טיפול בבריאות 
 הנפש

 חרדי 
 דתי )מבית מסורתי(

עבודות  . שרה11
 אברך -מזדמנות

עקרת בית ועבודות 
 חרדי מזכירה מזדמנות

 חרדי ()מבית חילוני

 דתי דתי מזכירה מזכירה מהנדס . תמר12

קבועות  מגוון עבודות עבודות מזדמנות נהג . מוריה12
 דתי דתי במקביל

עובד במגזר  . רונית14
 חרדי חרדי עובדת  במשרד החינוך יעוץ חינוכי הציבורי

 חרדי מחסן בגדים עקרת בית בעל עסק ואברך . יעל15
 דתי )מבית מסורתי(
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 איסוף הנתונים 2.2

 Semi-Structuredמובנה' )-הפתוח החצי ריאיוןבמבנה 'ה הורכב מראיונות מסד הנתונים למחקר

Interviews- SSIs .)עומק המאופיין במבנה המתמקד בנושא המחקר באמצעות מדריך  ריאיוןזה הוא  ריאיון

( המורכב משאלות פתוחות המאפשרות למרואיינים לספר על חוויותיהם ועל 1)ר' נספח מס'  ריאיון

ומעבר בין נושאים בהתאם המשמעויות שהם מייחסים להן מנקודת מבטם מחד, ומאפשר גמישות, דינאמיות 

הבנת החוויה של המרואיין הינה  ריאיוןשל המטרתו ך. לזרימת השיחה וזרם מחשבותיו של המרואיין מאיד

(. בראיונות מסוג זה, ניסוח השאלות 2010וכן הבנת המשמעויות הנלוות לחוויה, מונחי התרבות ועוד )שקדי, 

להוסיף שאלות על פי  ריאיוןראש ויש מקום במהלך ההמרכזיות נעשה מראש, אך רצף הצגתן אינו נקבע מ

ההקשר, כאשר לעיתים תשובות המרואיין מובילות לשאלות ספונטאניות שיתארו את הסוגיה הנחקרת 

 בצורה האותנטית והאפקטיבית ביותר.

 הליך המחקר  2.3

( המהווה Maximum variation samplingשיטת המחקר כללה את אסטרטגית הדגימה של המגוון המרובה )

גישה יעילה ביותר להצגת פירוט ניכר של תופעות. במדגמים קטנים, מידה רבה של הטרוגניות עלולה ליצור 

בעיה בשוני הרב בין מקרים אינדיבידואליים. אסטרטגיית הדגימה של המגוון המרובה מעניקה כוח לחולשה 

לבעל עניין מיוחד בכל האמור בלכידת חווית  זו, מאחר שהיא הופכת כל דפוס משותף, העולה ממגוון רחב,

רוויה ה"נבחר בכדי להגיע למיצוי מלא של גודל המדגם  (.Patton, 2002הגרעין והיבטים חשובים ומשותפים )

שלב שבו המידע הנאסף הגיע לרוויה ואיסוף נוסף של מידע אינו יוסיף או  - Saturation Theme)תמתית" )ה

(. את "הרוויה התמתית" במחקר איכותני ניתן להשיג בכמות Bowen, 2008) יקדם את המסגרת התיאורטית

 (.Johnson & Bunce, Guest, 2006משתתפים לכל הפחות ) 12של 

י דרכים עיקריות: האחת, גיוס ברשתות החברתיות מצעי גיוס משתתפות המחקר בוצע בשתא 

על ידי  ,(2הפצת "קול קורא" )ר' נספח מס' פורומים העוסקים בנושאים הקשורים לסרבנות גט באמצעות בו

פניה לכלל הציבור לגיוס משתתפות שאינן שייכות או מטופלות על ידי מסגרת מוסדית מאורגנת. במסגרת 

הפצת המודעה קיבלתי פניות רבות הן מנשים מסורבות גט בעבר או בהווה, והן מנשים שמכירות נשים 

  לפונים ליצירת קשר וכך גויסו חלק ממשתתפות המחקר.מסורבות גט והן העבירו אלי את מספרי הט

פנייה למסגרות מוסדיות מאורגנות באמצעות יצירת קשר טלפוני עם עמותות ה הדרך השנייה הית 

כגון "מבוי סתום", "יד לאישה" "בת מלך" וארגונים  אלמ"בהמציעות סיוע לנשים מסורבת גט ו/או נפגעות 

בנושא חוויתן של נשים מסורבות גט  ריאיון –וכוללני של נושא המחקר  הפנייה כללה תיאור קצר .נוספים

בישראל. במסגרת זו ביקשנו את רשות מנהלי הארגונים לגיוס משתתפות במחקר, אך הפניה לנשים מסורבות 

, הגט והפצת המודעה נעשתה על ידי צוות מנהלי ולא על ידי מנהלות או איש טיפול או דמות סמכותית אחרת
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אחר הפצת מודעת בכדי למנוע לחץ ופגיעה ביכולת של משתתפות פוטנציאליות לתת הסכמה מדעת. ל זאת

ות המנהלי, וקבלת הסכמתן של הנשים להעברת פרטי התקשורת אלינו לצורך השתתפות הגיוס באמצעות הצו

 ת שהסכימו להשתתפות במחקר.והמועמדקיבלתי את פרטי  ,במחקר

ציאליות יצרתי קשר טלפוני ובדקתי שוב את הסכמתן להשתתפות עם כל משתתפות המחקר הפוטנ 

, המחקר הינו בהתנדבות תוך ציון כל התנאים להשתתפות במחקר: המחקר מחייב סודיות מלאה ואנונימיות

תחת  הינה השתתפותן במחקר, (3על טופס הסכמה מדעת )ר' נספח מס'  לחתוםהמשתתפות נדרשו  מלאה,

תוך שהוסברה מטרת הריאיון, משך משוער של חודשים ומעלה. כל זאת  מסורבות הגט משישההגדרת 

על מנת בצורה המיטבית וכן  ריאיוןהמפגש וכי הריאיון אנונימי ומוקלט במלואו על מנת שאוכל לעבד את ה

 (. 2016יהושע, -א בתיעוד )צבר בןוכל להיות קשובה ומרוכזת בתוכן ולשא

משימה לא פשוטה. נשים רבות אשר הוגדרו כפוטנציאליות  ציין כי גיוס המשתתפות למחקר היהא 

דדות עם החוויה תמוהל הקושי והסירבו בשחלקן הגדול . להשתתף במחקר, סירבו לקחת חלק מסיבות שונות

 )מסורבות בעבר(, ובין אם הן יםמקומות קשהדיבור על החוויה מחזיר אותן לבין אם  ;הקשה שבסרבנות גט

משתתפות המחקר  15סו כל ויג ,. לאחר מאמצים רבים(הוובהת ובר)מסודין הרבני בתהליכים בבית העדיין 

מקומות בהם נערכו הראיונות: בתי קפה שקטים בסביבת  .ריאיוןמפגש פנים אל פנים לצורך  ותואם מולן

באוניברסיטת בר אילן, במשרד  מגוריהן, בחדר מיוחד שהוקצה לטובת הראיונות במחלקה לקרימינולוגיה

אישי במקום עבודתן, בפארקים ציבוריים, ושני ראיונות אשר לבקשתן של הנשים נערכו בביתן. משך 

ניתן  ריאיוןדקות לשעתיים וחצי, בהתאם לרצונן של המרואיינות. בתחילת כל  51הראיונות נע בין 

 .למרואיינות הסבר נוסף אודות המחקר ומטרותיו

נות לקחו חלק במחקר בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת שליחות והבנת חשיבות הנושא. כל המרואיי 

סיוע נפשי במידת הצורך על ידי מנחת המחקר,  הובטח למשתתפות -הינו רגיש ומורכבכיוון שנושא המחקר 

ות ת סיוע רלוונטיות לנשים מסורבות גט ונפגעווכן, הוצעה הפנייה לגורמי טיפול ולעמות ,ד"ר קרן גואטה

 (. 4באמצעות דף המרכז את מספרי הטלפונים הרלוונטיים )ר' נספח מס'  אלמ"ב

 ניתוח הנתונים 2.4

 ,התרשמויות מללו מילה במילה. במהלך הראיונות ואחריהם נרשמו הערות,וכל הראיונות הוקלטו במלואן ות

תמתי שהתבצע תוך כדי  נעשה ניתוח ,ותחושות שהתעוררו אצל המראיינת. בהתבסס על הגישה הפנומנולוגית

איסוף הנתונים ולאחריו. ניתוח הנתונים מראיונות העומק בוצע על ידי ניתוח תוכן קטגוריאלי. הניתוח בוצע 

וחולק לשלושה שלבים:  ,(Silverman, 2001באופן תהליכי ומובנה על ידי קריאה חוזרת ונשנית של המידע )

כיחידה העומדת בפני עצמה, תו לנתח כל מקטע ידע , אשר מטרשלב 'הקידוד הפתוח'הינו השלב הראשון 

כדי להגיע להבנה  ,כל אחד בנפרדבשלב זה נקראו הראיונות בקפידה ו מבלי להשוות למקור ידע אחר.
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הוליסטית של חווית המרואיינות. ניתוח זה כולל קידוד של כל משפט או קטע נבחן כדי לזהות רעיון שמאפיין 

(. מאחר 5הראיונות )ר' נספח מס' וניות שעלו מן הנתונים וחזרו בשאר אותו ולקטלגו לקטגוריות ראש

קטגוריות. השלב השני -התופעה שנחקרה מורכבת, נוצרו הסתעפויות וכמעט לכל קטגוריה היו מספר תתיו

התמקד בניתוח 'הקידוד הצירי', אשר מטרתו להשוות את הקטגוריות בין כל סוגי המקורות. ניתוח זה 

בקטגוריות המשותפות, העוברות כציר בין מקורות המידע השונים ובכך להוביל לחידוד מאפשר להבחין 

הקטגוריות ומציאת ההקשרים המשותפים ביניהם, וזיהוי קשרי הגומלין בין הקטגוריות, למשל: סיבה 

שנגעו  תמות-ותת תמותותוצאה. בשלב זה נעשתה חלוקה של חומר הראיונות ליחידות משמעות תוך זיהוי 

השלב השלישי והאחרון הינו איתור קטגוריות הליבה, ובכלל זה איחוד של כמה  .וכן ולקונטקסטלת

העיקריות שעלו מתוך הנתונים לכדי תמונה  תמותקטגוריות אשר יש להן רעיון מקיף. בשלב זה אורגנו ה

די לשמור כ ;Elo & Kyngäs, 2008) 2010 קוהרנטית ואינטגרטיבית ופרשנויות עמוקות לתוכן שנבחן )שקדי,

 .לחשוף את זהותן שעשויים היווכן והושמטו פרטים  מותיהןבפרק הממצאים שונו ש על סודיות המרואיינות,

 אמינות המחקר 2.5

נעשה שימוש במספר טכניקות שהוצעו בידי חוקרים שונים )ראו למשל  ,על מנת להבטיח את אמינות המחקר

חו את י( שיבטJosselson  & Lieblich, 2003; Lincoln & Guba, 1985; Merrick, 1999; 2016צבר בן יהושע, 

היותם של הממצאים ברי הסתמכות, קרי; שניתן לסמוך עליהם. במחקר איכותני, אמינות המחקר מושגת 

באמצעות כך שהמחקר "מצביע על אחריות אישית, אתיקה של דאגה, ריבוי קולות בטקסט, דיאלוג עם 

יום -תן ביטוי מרבי להשקפתו ולהבנתו של הנחקר תוך מודעות לאילוצים של חיי היוםהנחקרים, וחתירה למ

(. ראשית, המחקר בוצע תוך הקפדה על איסוף נתונים 20עמ'  2001שבתוכם נע המחקר" )צבר בן יהושע, 

מקצועי וביצוע מחקר מרובה מקרים. על מנת לתקף את הנתונים, התמקדתי באוכלוסיית נשים מסורבות גט 

רחב, רמת דתיות שונה, משך בישראל, תוך גיוס משתתפות הטרוגני ככל שניתן בתחומי השכלה, מנעד גילאי 

 ניתן לראות כי המטרה אכן הושגה. ,המחקר על פי טבלת משתתפותסרבנות משתנה ועוד. תקופת 

להציגם בזמן איסוף הנתונים יצרתי מאגר נתונים בו שמורים הראיונות במלואם בכדי שיהיה ניתן  

בכל עת ושחוקרים נוספים ואחרים יוכלו לבדוק את מקורות המידע שעליהם התבסס המחקר. בנוסף, 

וכל שלב ניתוח מלווה  ,ניתוחההשלבים שציינתי בפרק  מסמכי ניתוח הנתונים על פי שלושת שימרתי את

תוח ובדרך זו לחזור כך שהחוקרים יכולים לשחזר את תהליכי הני ,בפרוטוקולים וברישומים הייחודיים לו

(. בנוסף, בכדי לחזק את אמינות המחקר, בפרק הממצאים הוצגו 2003שקדי, ולבדוק את מהימנות המחקר )

המחקר, זאת בכדי  ותעל ידי משתתפ מידה מספקת של ציטוטים הנוגעים לסוגיות הרלוונטיות כפי שתוארו

 על ידי קוראי המחקר. על פי רייזמן ממצאים יוכלו לבוא לכדי שיפוטהמש בתיאור מעובה בכדי שלהשת

(1993 ,Reisman)אחת , ( מהדרכים להשיג אמינות במחקר היא יכולת שכנועPersuasiveness כלומר, כאשר ,)
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צעה של תוך כדי ה ,ניתוח החומר האמפירי הוא משכנע ומשלב בין הטענות התיאורטיות לחומר האמפירי

טריאנגולציה ובדיקת דיוק באמצעות שימוש במקורות  הבמחקר זה בוצע ,על כןמגוון פרשנויות אפשריות. 

הסתייעות באנשים בוצעה שונים למטרת המחקר, בשילוב ציטוטים מדויקים מפי המרואיינות. לבסוף, 

נוספים להערכת התוצאות ותהליך המחקר ו/או שיתוף קבוצות דיון לקבלת פידבק בתהליך הניתוח והכתיבה 

(1993 ,Reisman) לאורך כל שלב איסוף הנתונים וניתוח הממצאים במחקר זה, התקיים שיתוף פעולה הדוק .

עם מנחת המחקר אשר ליוותה את התהליך, במהלכו קיימנו מספר דיונים וסיעור מוחות בנושאים הנוגעים 

אופן  וביקרה את . המנחה חוותה את דעתהמיילים-אילאיסוף הנתונים ולממצאי המחקר, הן בטלפונים והן ב

 הניתוח באופן המקצועי ביותר לאור הניסיון העשיר והידע שברשותה.

 אתיקה במחקר 2.6

  Josselsonחשיבות עליונה ) תא בעלכותני בכלל ובמחקר נרטיבי בפרט הימרכזיותה של האתיקה במחקר אי

& Lieblich, 2003 .) המחקרית. על פי במחקר זה הוקפדו כל התנאים בכדי לשמור על כללי האתיקה וההגינות

ים המשלימים זה את זה: קבלת מידע ופיתוח יחסי י(, ריאיון איכותני כרוך בשני תהליכים מרכז2010) שקדי

, הבנה יחס של כבוד, עניין, תשומת לב, אמון אמון. המראיינים צריכים לשדר לאינפורמנטים בעת הריאיון

יקום הראיונות נקבע לפי בחירת המרואיינות, ורובם מ ,(. לצורך כך2016יהושע, -; צבר בן2010שקדי, ונימוס )

איון עם מינימום גירויים והפרעות חיצוניות בסביבה המאפשרת יהתקיימו ב'שטחים ניטרליים' המאפשרים ר

יתר העלולה ליצור חדירה לפרטיות ולתחושת חוסר נוחות. כמו כן, -חות ואינטימיות, אך לא אינטימיותפתי

איון בכל שלב. המרואיינות חתמו בפניי על טופס יה האפשרות להפסיק את הרהובטחה אנונימיות וניתנ

 הסכמה מדעת שבו הן מביעות את הסכמתן להשתתף במחקר. 

נחקרות ולהעניק את תחושת הביטחון לומת לב מלאה שבכדי לאפשר תהוקלטו  בנוסף, הראיונות 

ניתן לאמוד הצלחה זו בכך שבתום מספר ראיונות קיבלתי שיקוף  יה המפתחים את יחסי האמון.תפוהאמ

יה ועל תחושת הפתיחות והנינוחות מוגנות והודו לי על ההקשבה והאמפתמצד המרואיינות כי הן הרגישו 

יש לנו מחויבות להגן על הפרטיות והכבוד של אלה שאת חייהם אנו  ,במהלך השיחה. כחוקרים ושנוצר

האיכותני נוטים להיכנס למסע של חשיפה עצמית, ומחובתנו כחוקרים לשמור על  חוקרים. משתתפי המחקר

במטרה לתרום לידע  ,מלוא זכויותיהם, ולכבד את כבודם האנושי בתוך איסוף ושיקוף של חווית חייהם

של המרואיינות בפרק הממצאים שונו שמותיהן  ובכדי לשמור על סודיות המרואיינים.בתחום האקדמי שלנו 

ושמטו פרטים שהיה מהם כדי לחשוף את זהותן. כל פרט במחקר שהיה בו מן החשש לחשיפת זהותן, וכן הוכן 

וביקשו כי לא יכנסו למחקר זה,  ריאיוןסיטואציה אישית או אמירה שהתחרטו עליה המרואיינות במשך ה

; 2016ושע, יה-צבר בןנחקר )-, ועל כן נשמרו יחסי חוקרבמחקר ובקשתן כובדה ודבריהן אלו לא יוצג

Seidman, 1991) בבחירת שאלות המחקר, נעשה מאמץ מרבי לשאלות פתוחות בכדי לצמצם את הטיית .
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בשיתוף עם מנחת המחקר, ד"ר קרן גואטה, על  . כמו כן, בחירת השאלות נעשתה(Dependabilityהנחקרות )

חו בצורה הנכונה ינוס ,יוחדשהינן רגישות במ ,מנת לקדם חשיבה על היבטים נוספים ולוודא ששאלות המחקר

שקילת המשמעות עבור המרואיינות בשיתוף עולמן האישי. לאורך הראיונות, כאשר עלו נושאים ביותר, תוך 

נאמר למרואיינות כי הן יכולות בכל שלב לבחור מה לשתף ומה לא. במהלך לימודי  ,רגישים ומעוררי אמוציות

-, על ביצוע ראיונות חציעם ד"ר משה בן סימון"( ריאיון)"תורת ה, למדנו קורס אקדמאי מעמיק המוסמך

הכלים את כך שקיבלנו  ,מובנים, תרגלנו את השאלות ועברנו ביסודיות על התהליכים וכללי האתיקה

מובנה בצורה אתית ומקצועית. כל המרואיינות נתבקשו לחתום על חוזה -חצי ריאיוןע וציהנדרשים לב

 ולות להפסיק את ההשתתפות ולסגת מההסכמה מדעת זו בכל שלב.הסכמה מדעת והובהר להן כי הן יכ

 היבטים רפלקטיביים  2.7

כנערה אשר גדלה ביישוב דתי בגוש עציון, נחשפתי למצוקתן של מסורבות הגט והעגונות בעיקר בזכות 

 Ohr) 'אור תורה סטון'ייסד את רשת מוסדות  אשרשלמה ריסקין, הרב  –רב היישוב פעילותו הענפה של 

Torah Stone"סיוע לנשים מסורבות גט ועגונות. זעקתן של הנשים עמותת  ,( ובכללה את עמותת "יד לאישה

המבקשות להשתחרר מכבלי נישואין אך נגזלת מהן חירות זו, וסיפורים מסמרי שיער אודות חוויותיהן בבתי 

 מתוך אמונה אישית בקידום 'הנאמני תורה ועבוד'עסקתי בפעילות בתנועת  ,הדין הרבניים נטמעו בי. בהמשך

כתב ב מתוך עיוניםערכי יהדות מוסרית ציונית וליברלית, שם נחשפתי באופן מעמיק יותר לתופעה זו בעיקר 

כאישה דתיה המאמינה בערכי כיום,  בו נכתבו מאמרים רבים אודות תופעה זו. ,העת של התנועה "דעות"

שים שנישאות בישראל כדת וכדין אך נקלעו לזוגיות לעתידן ולעתיד נ הדואגתוכאם לשתי בנות  היהדות

שאינן חפצות בה עוד, ביקשתי לקדם מחקר אודות תופעת סרבנות הגט ולהביא את קולותיהן של הנשים 

עוול מסורבות הגט בישראל. מתוך תקווה שמחקר זה יהיה כשופר לזעקתן ויקיץ נרדמים ויהדהד את ה

ברתי ופוליטי עמוק בצמרת שראלי כולו, והלה יוביל לשינוי חציבור היבשבתופעה זו והצורך במיגורה 

ל ַהַמתִּ בכדי  מוסדיתה ּה, ֶשכָּ רָּ ֲעפָּ ה מֵּ ינָּ ים ְשכִּ קִּ יֶהן, ְלהָּ ְבלֵּ כִּ ט מִּ ֲעגּונֹות ּוְמֹסְרבֹות ַהגֵּ ים הָּ שִּ ל ַהנָּ יר ֶאת כָּ יר "ְלַהתִּ

ֻחְרבֹות  ה ַאַחת מֵּ נָּ ּלּו בָּ ה ַאַחת ְכאִּ הֲעגּונָּ ֶעְליֹונָּ ם הָּ ַליִּ להתרת עגונות ומסורבות  'מי שברך')מתוך תפילת  "ְירּושָּ

 (. 5"דעות" של נאמני תורה ועבודהעלון מתוך , הגט בישראל של יעל לוין

ברצוני להתייחס לחשש הקיים כי מחקר זה עלול ללקות בהטיות שיפוטיות, תרבותיות ואישיות בשל  

על המתודולוגיה האיכותנית הנשענת על תיאורים סובייקטיביים  כאמור מבוסס ,כך שהמחקר

(. בכדי למנוע 2003ורטרוספקטיביים מתוך חוויותיהן של משתתפות המחקר, ולפרשנות הניתנת לכך )שקדי, 

בליוויה הצמוד של ד"ר קרן גואטה, ועל פי כללי האמינות והאתיקה  ערכתי אותוהטיית ממצאי המחקר, את 

יתרה מכך, לטעמי, תפיסת עולמי כאישה דתיה רק תרמה  מחקרית כפי שציינתי לעיל.ה הנדרשים לעבוד

                                                           
 יעל לוין / 36 עת לדרוש / עת לדרוש מאמרים/ 2010בפברואר  25יעל לוין,  5
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המחקר , והביעו חשש והסתייגות כי רוב משתתפות המחקר היו על הרצף בין הדתי לחרדישכן  ,למחקר זה

מחולל שמו של האלוהים עקב מצבם או מעשיהם של  שבגינומצב שפירושו  - "שםהעלול לגרום ל"חילול 

. הן הדגישו כי סבלן הוא מהבעל הסרבן וחלק מזוקקתבאם סבלן של הנשים יוצג בצורה שאינה  - מאמיניו

המסורת וערכי  ,היהודית-ניכר גם מן התהליכים בבית הדין הרבני, אך ביקשו להדגיש את האבחנה בין הדת

וחיות לפיהן גם היום, לבין מה שמכונה בפיהן "עיוות ערכי היהדות התורה המקודשים שהן מאמינות 

" צף שם. החשש הגדול שלהן מפני "חילול ההדין הרבניים יתל מה שנוגע לסוגיית מסורבת גט בבוהמוסר" בכ

הן מצד הבעל הסרבן  ,כאשר הן שיתפו מחדלים שקרו במהלך תקופת הסרבנות .ריאיוןלך הבמהמספר פעמים 

כמעט בכל אמירה היוצאת נחרצות נגד התנהלותן המקושרת  לצרף הקפידו, הן והן מצד בתי הדין הרבניים

בשל המורכבות הרגשית  זו משקפת את ערכי היהדות והתורה.בפן הדתי הסתייגות בה אין התנהלות 

הובטח להן כי יתקיים סיקור הגון זו,  לסוגיהתפות המחקר תשמגדול מדתית של חלק -עורבות האמוניתוהמ

הן מצד הבעל והן בהליכים בבתי הדין  ,בכל הקשור להפרדה בין הדת לבין מעשי האלימות והעוול שנעשה להן

שפה משותפת והבנה בהקשר של מושגים דתיים  י כי עצם היותי חוקרת דתיה העניקכמדומנ .הרבניים

 חרדי.ביני לבין משתתפות המחקר מהמגזר הדתי והותרמה לחשיפה ולשיח פתוח ויחסי אמון  ,ואמונים

כיסוי ראש שיכול חצי  אני חובשתות והי ,האישית שלי תהדתי בשייכותהתעניינו  חלקןבנוסף,  

העניקה רת חוקהשייכות הדתית שלי למגזר הדתי כסוגיית  או כשייכות דתית או כאביזר אופנה.להתפרש 

ללא חשש וללא צורך בהסברים על מונחים הלכתיים  ,ופתוחהשפה משותפת' את היכולת לדבר 'ב'לחלקן 

ין השייכות הדתית ההיכרות האישית שלי עם זרמים שונים ודקויות שונות במתוך וקשיים מגזריים. כמו כן, 

עם שמות המנהיגים ומסגרות  יהיכרותמתוך ו ,תשובההבעלי וחרדי לאומי, -, דתיתיורמס -לזרמים השונים 

ד למחקר ולהבנת הקשיים הקהילתיים ותרמו מא ,רעיוני מסויים-דתי-תוות קו ערכיחינוך מגזריות המ

 הרוחנית כפי שתוארו על ידי משתתפות המחקר.   -והחברתיים ולהתעללות הדתית

במהלך הראיונות נחשפתי למרואיינות בעלות רמת שיתוף משתנה. כולן הציגו בפניי את חוויתן באופן  

בין הנשים שכחלק מתהליך השיקום שלהן לוקחות חלק בקבוצות תמיכה או  - אותנטי, אך ניכרו ההבדלים

טיפול באמצעות עמותות שונות או שירותי הרווחה, אשר במהלכן הן משתפות את הקבוצה ו/או 

אל מול אחרות  -זה מהווה עבורן את ראשית החשיפה לעולמן הפנימי  ריאיוןות בסיפורן, ובכך אין /המטפלים

יבלו את הגט המיוחל או רק עתה החלו בתהליך חשיפה של חוויותיהן. ההבדלים היו ניכרים. שרק לאחרונה ק

באופן שוטף  ריאיוןבעוד נשות הקבוצה הראשונה שעסקו ודיברו את הנושא פעמים רבות, דיברו במהלך ה

הן תוך כדי ומחודד ללא היסוס, לבין האחרות שדיברו באופן אסוציאטיבי, דיברו באופן מעורפל, ושיתפו כי 

 גם מעבדות בעצמן את חווית הסרבנות, שכן הן אינן רגילות לעסוק או לדבר על הנושא. ריאיוןה
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 . ממצאים3

מטרת המחקר הייתה לבחון את חוויותיהן של מסורבות הגט בישראל, ולהתחקות אחר השלבים הקשים 

הפנימי, המשפחתי, החברתי  בדרך לקבלת החירות האישית של אותן נשים ועל השפעת הסירוב על עולמן

הדתית של ההתעללות והקהילתי. ייחודו של המחקר הוא בהעמקת ההבנה של תופעת סרבנות הגט ועל הפן 

 בתהליך לקבלת החירות. עוברות הקורבנות שוהרוחנית 

האישה, באמצעות סרבנות  , לפיהניתוח הראיונות מלמד על חווית הסרבנות כאקט של התעללות 

הגט, ממשיכה להיות כלואה וכנועה לשליטתו של הבעל הסרבן, והיא נתונה כל העת להשתקה וביטול 

מנקודת מבטן של משתתפות מתוארת התנהלות בתי הדין הרבניים בישראל  ,קורבנותה מצד הסרבן. כמו כן

כגוף אשר והם מתוארים תלוי בהם,  מהווים את המערכת הפורמלית שהליך ביטול הנישואיןהמחקר. אלו 

שימוש במושגים הלכתיים מנותקים מחווייתה הנשים באמצעות בירוקרטיה מורכבת ומוסיף לדיכוי כלפי 

ומציאות חייה של האישה. בנוסף, על פי משתתפות המחקר, לבתי הדין הרבניים יש סמכות לשנות את המצב 

ליקט מתמיד בין הזהות הדתית והאישית של האישה להשתמש בכוחם ויוצרים קונפ מאודאך הם ממעטים 

 על תפיסת עולמה הדתי של המסורבת.לבין חוסר הצדק והעוולות שנעשות בביתה, דברים אשר משפיעים 

מצד הגבר, אלא ממצאים אלו מלמדים כי חווית הקורבנות של המשתתפות אופיינה לא רק כחוויית התעללות 

 הדין הרבניים בישראל. על ידי העצמת הסבל על ידי בתי גם 

בכדי להשיג את רבות שנים אף וארוכים נשים רבות הקדישו חודשים עוד עולה מן הממצאים, ש 

גבה מהן מחיר נפשי,  והשגתעבור העיסוק המתמיד במרדף אחר הגט וחירותן וראו בכך את משימת חייהן, ו

חלקן טרם שוחררו מכבלי נישואיהן ועדיין נתונות לחסדי המקרבן ולפסיקות בית  אישי וכלכלי גבוה מאוד.

 דתית-כהתעללות ממסדיתגם הומשגה ואופיינה קורבנות זו במחקר הנוכחי  על כן,הדין הרבני בעניינן. 

הנשים בלן של הנוצרת ומתהווה משימוש לרעה במונחים הלכתיים אשר מהווים התעמרות ומעצימים את ס

שאינה מותרת על ידי המוסדות,  התעללות פיזית, לא רק ות זו, בניגוד לסוגים אחרים כגוןהתעללבות. המסור

שכן היא זו  ,כחלק ממוסדות רשמיים של מדינת ישראלחלקי פועלת בהיתר חוקי  -באופן פרדוקסאלי  - אלא

ו ממצאי המחקר בהתאם שהעניקה את הסמכות הרחבה לבתי הדין לדון בגירושין בכפוף לחוקיה. לפיכך יוצג

( סרבנות גט 2, )פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבניוהחיים בצל זוגיות פוגענית ( 1מרכזיות: ) תמותלחמש 

ת קרבנושל הצד ה( חווית סרבנות הגט מ3) ,ככלי להמשך מעגל ההתעללות כלפי משתתפות המחקר

בין  ( הקשר5הנשים במהלך תקופת הסירוב, ) ודרכי התמודדות של, התמורות ( עוגנים4וההשלכות על חייהן, )

אלה מתארות את התמודדותן של הנשים הקורבנות בשלוש חזיתות:  תמותסרבנות גט והתעללות רוחנית. 

 חזיתות אלוהחזית המשפחתית, החזית הזוגית והחזית המשפטית מול בית הדין ובתי המשפט, כאשר 
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אישי, המושפע באופן דינמי -תוךהפנימי אחד שהוא מעגל בנוסף ל ,שלושה מעגלים חיצוניים מייצגות

  מזינים אותו בצורה אינטראקטיבית.משלושת האחרים ה

ת עליונות היא תוצר של אלימות ותחוש ניתוח ממצאי המחקר מלמד כי תופעת סרבנות הגט 

ממדית -הדין הרבניים. ישנה דיאלקטיקה רבהפניה לבתי  טרםעוד  ,אשתו מתמשכת של הבעל הסרבן כלפי

על פי חווית  בין שימוש בסרבנות גט לבין ביטויי האלימות השונים שחוו הנשים מצד הסרבן. בנוסף,

חים כגון תוך שימוש במונאת שימור התא המשפחתי,  יריםמאד משתתפות המחקר, בתי הדין הרבניים

כן כלי התעמרות של  גם ואלו מהווים -ההלכתי את אורח החיים  יריםמאדוכן  ,"חורבן הבית""שלום בית", ו

הממקמת את האישה בה מובנית היררכיה תפיסה ההלכתית באמצעות שימוש בזאת  .הסרבנים בקורבנות

לפיה, בהינתן מערכת יחסים  ,מציאותה, דבר אשר מוביל לעידוד האשמת הקורבן ולנרמול בתחתית

אינטימית הכוללת מאבקי כוח ושליטה, על האישה לציית לבעלה. "אישה עושה רצון בעלה". מאידך, ובאופן 

שולי יותר, נוצרים סדקים והכרה בקורבנות ככל שבאים לידי ביטוי חשיפה ומעורבות סביבתית, ובעיקר בעת 

 נה ושמירת זכויות הקורבנות. הגהמערכות אשר אמונות על הכניסתן לתמונה של 

 חיים בצל זוגיות פוגענית טרם פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבניה   3.1

ובוחנת את  ,יעוסקת בחיי הזוגיות של הקורבנות עוד לפני פנייה רשמית לפתיחת תיק בבית הדין הרבנ זותמה 

 .הגט טרום הסרבנות וכיצד סוגי התעללות אלו לובשים פנים בסרבנות הנשיםסוגי התעללות שחוו 

 שונים וההתעללות שחוו הנשים בזוגיות טרום הסרבנות הסוגי האלימות  3.1.1

רב ממדית בין שימוש בסרבנות גט לבין ביטויי האלימות -דיאלקטיקהממצאי המחקר מלמדים כי קיימת 

להבנת הקשר בין סוגי הטקטיקות בהן  הויי אלימות אלו חשובהשונים שחוו הנשים מצד הסרבן. הצגת ביט

בוחר המתעלל להשתמש כנגד האישה בזוגיות, לבין האופן בו בוחר המתעלל להמשיך את הפגיעה וההתעללות 

לבין מסרים המצויים במקורות הלכתיים אשר מהווים עבור אותם מתעללים הצדקה ובאמצעות סרבנות הגט, 

 .חקרהמ משתתפותמעדויות רק לממצאים אלא ן התייחסות לספרות מחקר, למעשיהם. בממצאים אי

להשתנות, אך מרכיב קבוע בהתעללות מסוג זה הוא המאמצים  השל צורות התעללות אלה יכול תדירותן

 הזוג השני.העקביים של בן הזוג המתעלל לשמור על כוח ושליטה על בן 

 (Physical violenceאלימות פיזית ) 3.1.1.1

 :אסנתעל ידי  למשל,תוארה,  אלימות פיזית כביטוי לשליטה ורכושנות

הוא  ]...[ הוא נכנס הביתה, גנב לי את המפתח של האוטו. כשניסיתי לצאת אליו ולהגיד לו 'תן לי את המפתח'

 בפשוט נסע והעיף אותי עם הדלת הפתוחה של הרכב ואחר כך איים לקבור אותי מתחת לאדמה ונכנס לי ברכ

בעל וציינה כי ה ,כבבעלותהשהגדירה  מסויםרכוש  ועלביקשה לעמוד על שלה  אסנתשכאשר ניכר מעדות זו 

א היסס לנקוט והוא ל הגבר מצדו אינו רואה זאת כשלה אלא כשלו, -ה וגנב לה את המפתח נכנס לבית

. האלימות נועדה לייצר הפחדה ואיום, וכן להחזיר את השליטה להשיג את מבוקשועל מנת  באלימות פיזית
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חר הרכב. יתרה מזאת, לא -, ובמקרה זה הוהבעלות לידיו ולהפגין את בעלותו עליה, וכך גם על החפצים בבית

המהווה  –נקט בהגברת האלימות, תוך שהוא פגע עם רכבו ברכבה הפרטי הגבר כלפי האישה מעשה האלימות 

מסייע לה להגיע לעבודה, להסיע את הילדים למסגרות ומאפשר לה חופש תנועה. גרימת ו הרכוש יקר עבור

 .עד כמה תחושת העליונות והבעלות של המתעלל מושרשת וחזקה המעיד הנזק הפיזי

. ענתתמונה דומה של תחושת עליונות ובעלות הבאות לידי ביטוי בשימוש באלימות פיזית, עלתה מדבריה של 

 ושהילדיםחוזרות ונשנות של בן הזוג אודות תפקודה בבית שאינו נאות ומאורגן  הטרדותחר המקרה אירע לא

החל ויכוח,  -צורך פיזי ובסיסי ביותר -בזמן שהיא רצתה לשבת לאכול ו כרצונו, אינם מטופחים ומטופלים

 סיפרה כך:  ענתבמהלכו נקט באלימות פיזית. 

כבר אכלו ושתו ]...[  ישבתי לאכול. הוא בא מאחוריי והתחיל ישבתי לארוחת ערב. אני לבד, אחרי שהילדים 
אל ' לצעוק 'למה ולמה ולמה?' ואמרתי לו, 'תן לאכול בשקט! פעם אחת לאכול בשקט! שחרר אותי קצת ]...[

]...[' אמרתי לו, 'זוז ממני, תזיז את היד שלך'. נגעתי בו. הוא תפס קריזה כי נגעתי בו ]...[  'תגידי לי מה לעשות!
אז הוא הביא לי אגרוף בפה, ואגרוף באף ]...[ ואומר לי שאם אני חוזרת עכשיו לבית )של ההורים שלה( עם 

 'לך אחד אחד צמות וכל השערות תולשהילדים, 'אני בא למושב, הופך את אמא שלך ואת אחותך לע
 

ניתן להבחין בדפוס התנהגות דומה, כאשר מבחינת הגבר הוא העליון, וצרכיו הם מעל לרצונה ולצרכיה 

מרים עליה את קולו. היא מבקשת ו ,נכנס לביתו אשר אינו נאות בעיניו ענתהבסיסיים ביותר. בן זוגה של 

. היא מנסה להזיז את ידו, ה להתעקשהיא ממשיכ, הוא מתנגד, ו)'שחרר אותי קצת'( לעשות כרצונה חופש

והשלב בו היא נוגעת בו מביא אותו לנקודת רתיחה. השימוש בכוח הפיזי ככלי לעליונות ושליטה בא כאן לידי 

"אדם שיכול להתייחס אליך ברוע או  :מוריהלתאר  ביטוי. את הקשר בין האלימות הפיזית לסרבנות היטיבה

בזלזול או להתעלם ממך ולא להקשיב לך, מה אכפת לו גם לסרב גט? זה סוג של רוע, זה סוג של כוח שלו 

בדומה לאלימות פיזית, המאפיין של תחושת שליטה ועליונות בא לידי ביטוי גם בסרבנות גט. עבור עלי". 

חוותה זוגיות אלימה ש, חגית כפי שעולה מדבריה של, שהלאי לסרב גט זו ה"מכה" הבאה - הגבר המכה

מתארת את הכאב הפיזי  חגית .סכנה מוחשית ואיום על חייה בשלונאלצה לברוח למקלט לנשים מוכות 

 בהלימה ישירה לכאב הרגשי שבסרבנות הגט באופן הבא: 

האצבע אליו, ואני מתרגמת את זה ושבת על הכורסא ומניקה ]...[ והוא יושב במטבח ומזמין אותי ככה עם י אני
 רות ומתקדמת שני צעדים מהספה.אני קמה ממש בזהי לא של אלימות, של מיניות. -כחלק ממשחק מקדים 

ואני מתקדמת שני צעדים, כי כל שני צעדים אני מנסה להבין לאן זה  מד ומזמין אותי עוד פעם עם האצבעהוא נע
אחד מהשני. ואז הוא אומר לי 'את עושה לי חיים קשים ועבודה הולך? ]...[ עד שאנחנו עומדים ממש קרוב 

]...[ 'זה לא קורה יותר!' ואז  לקחו לי את כל הדם מהגוף )דומעת(הרגשתי ש ]...[הוריד לי כאפה! שה?' פאחח ק
 -לעשות את אותו הדבר לשחק! זה הסירוב זה לגמרי אלימות. זה להמשיך]...[  בום!  מרים לי כאפה בצד השני

אני לא או להוריד לי את הכאפה ]...[ לבוא לרבנות ]...[ ממש כמו להזמין אותי עם האצבע ולהגיד לי: 'לא!'  זה
יכולה לנתק את זה אחד מהשני! זה הוא שיוצר את אותה סיטואציה, את אותו מצב של להמשיך להשפיל 

ועוד הפעם )מסמנת הזמנה עם  להזמין אותי לרבנות... ו... לא...ת לי )מסמנת הזמנה עם האצבע(... ולעשו
 'לא'האצבע( וכאפה ש

 

תוך תחושת מ ,הגברהשליטה הוא חיצוני ממנה. בו מקור מתארת את הסרבנות כחלק מ"משחק אלים",  חגית

סרבנות הגט  .ותטרם תקופת הסרבנשנהג לעשות לה  כפיבדיוק  ,רואה בקורבן ובחירותה כמשחק ,עליונות

 באישה.אלים מהווה כלי נוסף למשחק 
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 (Financial abuse) התעללות כלכלית  3.1.1.2

התעללות כלכלית בתוך המשפחה מתרחשת כאשר אדם מונע מבן משפחתו שליטה במשאבים כלכליים שהוא 

זכאי להם באופן חוקי ולגיטימי, או כאשר הוא מגביל שליטה זו. בהתעללות כלכלית ישנם כמה מאפיינים, 

חמקמקה ובלתי  תעללות כלכלית הוא היותהאחד המאפיינים בהאשר באו גם הם לידי ביטוי בסרבנות הגט. 

, שאחרי תקופה ארוכה שחוותה התעללות מסוגים שונים ופנתה לקבל טיפול נטעמתארת כך למשל נראית. 

 וכך היא מתארת: .הבינה כי היא חווה התעללות כלכלית ,מהעובדת הסוציאלית

ומתחילים אין עלי סימנים כחולים, אף פעם לא יצאתי עם פנס, את יודעת, תפיסה שלך... ואת עוברת סדנה 
לדבר איתך, ומתחילים ליפול לך אסימונים, שאלימות כלכלית זו אלימות לכל דבר, שלקחת לי את הכרטיס 

 זו אלימות -' אשראי מהארנק כשאני ישנה ולהגיד 'את תישארי בלי שקל עד שאני אחליט שיהיה לך
 

מודעות לכך שמדובר לא היו  –התעללות כלכלית  שחוו , כך גם אחרות ממשתתפות המחקרנטעכמו 

ולא תמיד נשים  ,כהתעללות סמויה וחמקמקה מאופיינת גם סרבנות הגטלעיתים  ,לכךבדומה  .התעללותב

 : תפארת, כפי שהיטיבה לתאר זאת שמטרתו הוא שליטה והתעללותיודעות לזהות כי הן נמצאות בתהליך 

אני בסך הכל אישה שהתהליך שלה נמשך ]...[ ולא הבנתי בזמן הזה שאם התהליך שלי  ,אני לא מסורבת גט

 את יודעת, אלגנטית יותרשזה סוג של סרבנות,  זה כבר מראה שיש פה איזושהי בעיה ]...[ ]...[ נמשך ונמשך

צאה כל הווכספים כמעט באופן מוחלט,  להוציאמאפיין נוסף בהתעללות כלכלית הוא מניעה מבן הזוג 

כלכלית נדרשת אשרור מבן הזוג. בסרבנות גט, קניית חירותה של האישה תלויה במידה רבה באשרורו 

 יותר ביכולתבוברצונו של הגבר. בנוסף, כמו בהתעללות הכלכלית, בה הממד הכלכלי מהווה חסם משמעותי 

הפן  - מתעללת, כך גם בתהליך של הנשים המסורבות של האישה לצאת ממערכת יחסים היכולת-או אי

מי שאין לה כסף או שלא מסתדרת " :רוניתה הכלכלי משחק תפקיד מרכזי בקידום קבלת הגט, כפי שציינ

מבחינה כלכלית, יכולה להישאר 'קבורה', אין לי מילה אחרת! קבורה בתוך המצב הזה, בלי שום יכולת לצאת 

 דומיננטיההיבט הכלכלי הוא מאפיין מרכזי שעולה באופן . בטובו" לא ייתן לך"לך "ממנו. זה "בטובו" ייתן 

ממשתתפות המחקר. ברצון הראשוני לצאת ממערכת היחסים האלימה בה הן מצויות, עולה החשש כי ללא 

וניגשות לפתיחת לאחר שהן מתגברות על הפחד . המתעללת אמצעים כלכליים הן לא יוכלו לצאת מהזוגיות

יה זו נדון ושין, הן מתארות את המצוקה הכלכלית אליה הן נשמטות בעקבות סרבנות הגט. על סוגגירהתיק 

השליטה הכלכלית מהווה כוח אדיר בידי  ,עוד בתחילת הדרך כי זה ניתן לראותבהרחבה בהמשך. בהקשר 

 :יעלהפוגע בסיכויי האישה לקבל גט, כמו במקרה של  שוויוןיוצרת אי זו הגבר ו

פתחתי את התיק של הגירושים, לא ידעתי איזו משמעות יש לזה, ואז הוא מיד אחריי הספיק לקחת עורך כשאני 
עד שהגיע לי ייצוג מהמדינה זה שלבים ופרוצדורה, ואז הוא הגיע עם ]...[  ()כלכלית דין, לי לא הייתה אפשרות

לוקת רכוש. )את( כל שאר התיקים הייצוג המשפטי שלו, וכרך את כל התיקים, שזה: מזונות, הסדרי ראייה, ח
הוא כבר בא לי 'בהפוכה', הכניס את כל התיקים לתוך  -הגשתי כבר תביעת גירושין ]...[  הוא כרך סביב בית הדין

 יא את זה לבית משפט, את לא יכולהזה. עכשיו גם אם את רוצה להוצ
 

, כבר בנקודת המוצא הליך הבחירה של האישה נמנע ממנה. השליטה היא יעלכפי שניתן לראות מדבריה של 

חיצונית. לבן הזוג יש את היכולת הכלכלית לשכור עורך דין שייצג אותו משפטית. הוא משתמש בכך ובכל 

 הכלים העומדים לרשותו, בכדי לשמר את השליטה והיתרון שיש לו על הקורבן. 
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מכוון נמנעת  י ביטוי בהתנהלות במהלך הזוגיות כאשר באופןדרך נוספת להתעמרות כלכלית באה ליד

כך גדלה תלותן הכלכלית ו ,במהלך נישואיהםאישית ותעסוקתית האפשרות להתקדם ולהתפתח  מהנשים

שתצא למעגל העבודה. הוא  תה הבכורה, בעלה סירבלאחר נישואיה ועם לידת בש ,ענת . כך, למשלבמקרבן

להיטיב עמה, תוך מתן הסברים הנתפסים כהגיוניים אך בפועל, גם כשניסתה עשה זאת, לכאורה, מתוך רצון 

מלצאת בתקופות שונות בחייה לחזור למעגל העבודה, בן זוגה הפעיל כנגדה 'מכבש לחצים' אשר הניא אותה 

 : היא מתארתכפי ש .למעגל העבודה

נולדה, מסיבות שהוא לא הסכים.  אני עם תואר הנדסת תעשייה וניהול ]...[ לא עבדתי מ)אז( שהילדה הגדולה
הוא היה עובד בהייטק, הוא אמר לי 'בואי תעשי הפסקה, תטפלי בילדה, תהני ממנה. בהייטק אנחנו יושבים 

ואז אמרתי 'טוב, אני אצא לעבוד, אני גרו את המחלקה שלו ]..[ מהעבודה כי ס אותו בינתיים פיטרו טוב' ]...[
 ? לא כדאי לא צריך'. וככה שניםלעבודה הוא אמר לי 'לא! למהלהיכנס  רוצה להשתלב' ]...[ כל פעם שרציתי

 

היתה לפגוע במאמציה ובסיכוייה להשתלב בעבודה ולשבש את התפתחותה בן זוגה  ניתן לראות כי מטרתו של

 : שרה. מקרה דומה מתארת גם תכלכליה העצמאות ובכך אתהאישית, 

שתישארי בבית, תגדלי את הילדים, זה לא צנוע, למה לצאת?' ]...[  כשהתחתנו, אז הוא אמר לי 'אני מעדיף 
ואז לא יצאתי לעבוד, למרות שעבדתי לפני כן. עבדתי במשרד עורך דין, מאוד נהניתי,  כאילו, מאוד קנאי! ]...[

הוא  .[מאוד הצלחתי שמה. הגעתי לפה, לא עבדנו, לא עבדתי ]...[ הייתי מטפלת בבית בילדים עם הילדים שלי ]..
פחות שמר על דברים, הוא יצא ללמוד אז הוא למד גם עם נשים, אז זה כאילו היה נראה שיש לו קשר עם נשים 

 לא רצה שאני אדרוש ממנו ]...[ ממני מצד אחד הוא דרש המון דרישות, מצד שני הוא 
 

אית כשימוש בכדי למנוע ממנה לעבוד ולהיות עצמ מתארת את האמתלה בה השתמש בן זוגה המתעלל שרה

חשיבות הצניעות אצל קהילות דתיות שמרניות היא עקרון מרכזי, אך לרעה במונח ההלכתי "צניעות". 

בשימוש ופרשנות שגויה של המושג היא עלולה לשמש דרך נוספת שבה מתעללים יכולים להפעיל שליטה על 

שות דתיות והלכתיות ממנה, מספרת כי לבעלה היו דרי שרההקורבן ולעטוף זאת במונחים והצדקות דתיות. 

'לא בצניעות' והיה בקשר עם נשים אחרות ובעצם הדרישה לצניעות היתה חד צדדית אך הוא בעצמו נהג 

השתמש  שרה. באופן דומה, בעלה של וזו הצטלבה עם פגיעה בפרנסתה התעללות רוחניתונעשתה מתוך 

ל "שלום בית", אך מתחת לפני השטח כלפי חוץ, באמתלה ש -ים דתיים בכדי לא לתת לה את הגט במונח

בעלה שכן  -תקופה בה הייתה נשואהיותר שנים מאשר המסורבת גט , שרההייתה זו השליטה והשייכות. 

 :מתארת זאת באופן הבא -סרב כבר אחד עשרה שנה לתת לה גט מ

לאט לאט, התחלה זה היה אמתלה של שלום בית ]...[ שנה ]...[ ב עשרה תאחהגירושין לפני  התחלנו את תהליך
כשכבר הבנו שזה כסף, ניסינו לתת לו מה שהוא רוצה, וכל פעם שהוא קיבל מה שהוא רוצה, הוא עוד פעם חזר 

 "דאת לא תהיי של אף אח -]...[ ומסתבר שזה היה סוג של שליטה. זאת אומרת, "את לא תהיי שלי
 

בקשר להתעמרות כלכלית. התעמרות זו היא תוצר של התעללות ותחושת נוצרה קטגוריה נוספת ומובחנת 

בתקופת הזוגיות, ומהווה תשתית אולטימטיבית להתעללות  עוד עליונות מתמשכת של הבעל הסרבן על אשתו

כך  קשה מאוד להוכיח את אומדן הנזק והקשר הסיבתי. -בתקופת סרבנות הגט, וכמו במהלך חיי הנישואין 

גם  דתית ורוחניתושימוש בהתעמרות  לראות את ההצטלבות בין פגיעה בפרנסהגם ניתן במקרה האחרון 

 התעמרות בה. ת ככלי לאמונה הדתית של האישה משמשסרבנות הגט, שגם בו ה לשקשר בה
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 (Covert abuse) התעללות סמויה 3.1.1.3

סוגי התעללות אלו מהווים חלק מ'התעללות  - רגשית נפשית ופסיכולוגית התעללותחלק גדול מן הנשים חוו 

ם שבאופן כל שהוא היא גם תלויה בו. דמאסמויה', כלומר, מצב בו הקורבן חווה עוינות והשפלה מתמשכת 

זוהי התעללות שלא משאירה סימנים על הגוף, אך יכולה לגרום במהלך השנים לפגיעות עמוקות מאוד בנפשן 

על פני השטח שכן  היא קשה ומורכבת ביותר על ידי הקורבן תעללותהההוכחת . במקרים שכאלו, וברגשותיהן

לק ניכר חת עם הזמן. וונחלש מרגישות אומללות, אך הקורבנות סופגות מדי יום התעללות סמויההכל בסדר, 

, ועל כן המשיכו להתעללות סמויה קורבנותהיותם מודעות להיו תמיד לא  ממשתתפות המחקר העידו כי

מדגישים את  אסנת, לעיתים, שנים רבות עד שהחליטו לפתוח בהליך גירושין. דבריה של לחיות במצב זה

ועד היום היא עוסקת בניתוח והבנת  אלמ"במאז שנכנסה לטיפול במרכז למניעת ה האלימות.הקושי בזיהוי 

 ההתעללות שעברה:

אומרת היום נורא קל -זאת '. זה כבר אומר הרבה,אלמ"בעברתי באופן רשמי לקבל טיפול דרך 'מרכז לנפגעות 
 -'אלימות רגשית ואלימות מילולית', וזה הפך להיות מן מושג כזה שכולם זורקים -לבוא ולהגיד על אנשים ש

כי מי מגדיר מה זה אלימות? אם הוא מרים את  ]...[ אבל רק היום אני מתחילה להבין שזה באמת מה שהיה שם
 יש פה קו אדום -ין משהו מוגדר של לבוא ולהגיד אקול זה כבר אלימות או לא אלימות? ]...[ ה

 

באה לידי ביטוי באמצעות מניפולציות רגשיות, התחשבנות, ווכחנות, איומים, התעלמות,  סמויה התעללות

בגידה, ביזוי והשפלה ואף התעללות רוחנית. טשטוש הקווים האדומים וחוסר ההגדרה של ההתעללות 

ומכיר בקורבנותו לוקח זמן ם את הסבל של הקורבן. עד שהקורבן מזהה הסמויה, היא קושי בפני עצמו המעצי

. בדומה לכך, סרבנות רב של סבל תוך המשכת ההתעללות מצד המתעלל והעמקת הפגיעה הנפשית בקורבנות

, וישנן מחלוקות בין בתי הדין הרבניים לארגונים אחרים לגבי מי נחשבת מסורבת. לאור אינה מוגדרתהגט 

 -כמו גם בסרבנות גט  -הן בהבנה וההכרה והן בדרכי ההוכחה והפעולה, ההתעללות הסמויה  -המורכבות 

ההכרה  רבנות, שכןומחיר כבד. הצורך בהכרה חיצונית של ההתעללות הסמויה חשוב לק יהקורבנותמגובה 

לאיש  שנישאה, רונית. זו התעללותפה ותחושת אמון בכדי להתמודד עם בסבלן מאפשרת להן התבוננות וחשי

 ,בעיקר התעללות סמויה על שלל סוגיהאלימות פיזית אך  גםחוותה ש ציבור ובן לשושלת רבנים מוכרת,

 :סבלהל השופט הכרתו שלאת מציינת 

זיכרונו לברכה השופט ]...[ אני לא אשכח את המשפט שאמר: הוא אמר השלוש שערות שנשארו לי על הראש 
קשה לתאר ]...[ ו הרבה זמן... הוא התעלל בי בצורה בלתי רגילה כשקראתי את הסיפורים סמרו, כמו שלא סמר

 מות הוא שומע מכאן עד הודעה חדשהבכלל ]...[ אבל לכן הוא אמר את מה שהוא אמר השופט ]...[ אלי
 

מעניקה לדברי השופט. גילום ההכרה של  רוניתטקסט של הדברים ניכרת המשמעות העמוקה ש-בּסאב

נדבך משמעותי בדרכה נחרט בזיכרונה לעד והיה מדינת ישראל של שופט רשמי בדבריו ההתעללות הסמויה ב

ומחיר אישי ונפשי  מתעללתעשרה שנים של זוגיות -תשע , עברורוניתבמקרה של ליציאה ממעגל ההתעללות. 

מהסלמת וכבד, עד שבחרה לפתוח בהליך גירושין. אלו נובעים מהעובדה שנשים חוששות שלא יאמינו להן, 

וכן חוששות שלמשטרה אין כלים לטפל בתלונתן. מעבר להתעללות הקשה  בני זוגן אם יתלוננו, תגובת

עוברות תרגום מוטעה של המציאות. גברים מתעללים ידועים כמי  סמויהלהגדרה, נשים שחוות התעללות 
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ל ש ולתת רציונאישיים בהתייחס לעולם הרגשי שלהם, על מנת להכחי-שמעוותים מסרים אישיים ובין

. שימוש בעיוות הקוגניטיבי באמצעות אמונה דתית 'עיוות קוגניטיבי'תרגום מוטעה זה מכונה להתנהגותם. 

 :שחוותה , בחורה דתיה שמתארת את התעללות הסמויהאסנתעולה מדבריה של 

מחליקות, אבל בסופו של דבר  ,ןסיטואציה הזו מעלימות עינשים בתוך ה  -שמישהו מרים עליך יד הרבה פעמים 
כי הוא הרים עלי יד רק בסוף  -כשהן מסתכלות אחורה הן יודעות להגיד: 'הרימו עלי יד'. אצלי זה התחיל הפוך 

ויקנה לי את הבגדים ולא ירשה לי לקנות בגדים לבד ]...[ זה דברים גד ]...[ שהוא לא ירשה לי ללבוש ב ]...[
 אבל הוא הכריח אותי לעבור הפלה שבדרך כלל אני לא מדברת עליהם,

 

 במקרה לעיל ניכר. וכך גם ההפלה עניין הצניעות המתבטא בבגדים בקרב נשים דתיות הוא עניין מהותי

בנוסף, . ת האישה מרכישת בגדים באופן עצמאי, ומניענראות האישהשימוש בערך הצניעות בכדי לשלוט על 

 .שעל פי ההלכה אסורהאותה לא פירטה( מסיבה אישית )הפלה הבאת ילד לעולם על ידי של  קיימת מניעה

 :מוריהפגיעה סביב ערכים דתיים משמעותיים עולה גם מדבריה של 

היינו עושים ארוחות שבת. הוא היה מחכה שאני אלך למטבח להביא את האוכל ואחרי זה עושה קידוש, ואז, 
מדליק נרות חנוכה... הוא מחכה שאני אלך שאני לא אשמע איך הוא פורס את הלחם, איך הוא מקדש, איך הוא 

  'שלא תרגישי חג' דווקא -ואז היה מדליק את הנרות. כל דבר
 

ברכה על הלחם או על הנרות שלא בנוכחותה בכוונה התעמרות של בעלה על ידי הה את תחוו מוריהניכר כי 

בה סביב הערכים  על מנת לפגועהלכתית וכמעשה מכוון  'ידי חובה'אותה  בכדי לא להוציא תחילה,

  .דתית ורוחנית. ניתן לראות בהתעללות זו מאפיינים מובהקים של התעללות דשים לההמקו

 הטלת האשמה על האישה  3.1.1.3.1

האשמת הקורבן. ההאשמות מגיעות גם מצד הינו  אלמ"בם בקרב נשים נפגעות אחד המאפיינים הידועי

אני לא יכולה " :נטע -משתתפות המחקר, למשלן כפי שהעידו מאשים את הקורבשבאופן אירוני  ,המקרבן

הוא סירב לטפל  להגיד שהוא מפלצת נוראית, הוא בן אדם שגדל בבית לא קל עם הורים מאוד נוקשים ]...[

, היא אינה רואה נטעכפי שניתן לראות אצל שאני צריכה טיפול". הוא תמיד טען שאני החולת נפש ו .בעצמו

היבט חד ממדי. היא מגלה כלפיו אמפתיה למרות ההתעללות שעברה ולמרות שהיא בבן זוגה המתעלל 

היא שהמקרבן מסרב לטפל  נטעמסורבת גט מזה שלוש שנים וטרם שוחררה. הנקודה שעולה מדבריה של 

 היא זו שצריכה לטפל בעצמה. נטע בעצמו, ובעצם מעביר את האשמה אליה. מבחינתו,

מתוך הראיונות עלו גם מקרים בהם הטלת האשמה על האישה התבצעה באמצעות שימוש במונחים דתיים 

 :רננהואמונות רוחניות של האישה, כפי שתיארה 

הוא היה מדבר איתי הרבה על העניין הזה שאין לי יראת שמיים ]...[ לקחתי את זה ברצינות ]...[ זה לא היה כבר 
בין הקב"ה ]...[ אני כבר מטילה ספק בעצמי ]...[ אולי באמת אין לי יראת שמיים? תמיד ביני לבינו, זה היה ביני ל

עושה  טובההוא היה אומר לי 'את נורא דעתנית, את לא מורידה את הראש, את לא אישה כנועה' ]...[ 'אישה 
זה מה  חייםות, את הלראות נכון את המציא הדתיות שלי התבלבלה ]...[ רצון בעלה' כל מיני משפטים כאלה ]...[

 מי היה מעז לעשות לי דבר כזה? -שהתבלבל. עקב זה שחזרתי בתשובה אז המושגים השתנו. אם הייתי חילונית 
 

מתיאורים אלו עולה כי חלק ממשתתפות המחקר החלו בהאשמה עצמית אשר תוארה על ידן כתהליך אשר 

בן הזוג  ,כמו בתיאור לעילודאות בחייהן. ואת תחושת הושלהן, ההיגיון הבריא עמעם את תפיסת המציאות 

כדי לתעתע בה. הקורבנות מתחילות לבחון את האפשרות כי הן באמת  -המתעלל משתמש במונחים דתיים 
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כבר אשמות או לא דתיות מספיק, ומחפשות את מקור השגיאה שהוביל את המתעללים להתעמר בהן. 

 אשר הלכו וגברו מגוון התעללויות שונותבות פיזית ו, בן זוגה החל משתמש כלפיה באלימהנישואין בתחילת

, אך לאורך כל הדרך המשיך האלימות הקשה נגד הקורבן ישב בכלא מספר פעמים בשלהמקרבן עם השנים. 

החזרה בין החילוניות מצד אחד ומתמיד המתח הה. צניעותטעון כי הסיבה לאלימות היא חוסר צייתנותה ול

החוזרות בתשובה. ובסולם הערכים הפנימיים של צד אחר, יוצר בלבול בנורמות החרדיות מבתשובה וה

תפיסת עולמן משתנה והן כעת צריכות לאמץ את המאפיינים של הסדר החברתי החרדי, ביניהם כיבוד הלכות 

משמעות הנישואין כמערכת להבאת ילדים גם בבית וגם במרחב הציבורי,  - צניעות באופן הקפדני ביותר

. התפיסה החרדית חלוקת תפקידים ברורה והיררכית ומעמדו של הגבר כראש המשפחה, מיים לעולםלגיטי

לכן, אמצעי מניעה והפלות אסורים,  ,השמרנית שוללת את מיניותה של האישה אם הדבר אינו כרוך לפריון

 ספרת כך:  מ עד שבעלה הפך מאוס עליה, בנישואין, אשר עברה התעללות מינית יעללמעט מקרים חריגים. 

זה היה מאוד מאוד קשה. תקשיבי, הרגשתי כמו איזה מכונת ילדים, כאילו רק מביאה ילדים וזה מה שהוא 
 'רצה, כשהתברר לו ששמתי את ההתקן הוא כמעט השתגע, הוא התחרפן. 'תורידי אותו וזה זה ופוגע לנו בפרנסה

הוא חשב שמבחינה הלכתית לא כדאי שאני אהיה מאז שאת עשית את ההתקן זה פוגע לנו בשלום בית ]...[  ]...[
הנה הקדוש ברוך הוא שלח לנו סימנים משמיים תראי איך זה פגע לנו בזוגיות, זה לא הגיוני 'עם ההתקן ]...[ 

 'שאת לא אוהבת אותי, זה רק בגלל זה, ההתקן הזה הביא עלינו את כל האסונות של הפרנסה של הבריאות
 

 כהצדקה למעשי אלימות רננהאצל ם דתיים, במונחילרעה שימוש  עשועולה כי הגברים  שלעילמהתיאורים 

וביטול עצמיותה. תיו ככלי להשלטת רצונו יעל, ואצל רוחני-דתיוהטלת האשמה על עולמה ה התעללות,ו

בעלות  שואפותכאמור, עולם התשובה יוצר זהות חרדית חדשה המשלבת בין השפעות העולם החרדי אליו 

עם העולם  מוקדמתלעזוב. בשל חוסר היכרות  ן מבקשותלהשתייך, ובין העולם החילוני אותו ה בההתשו

הגישה כי האישה שייכת לבעלה וחייבת לציית  כמו, ומעוגנים בהלכה מגדרייםבו עקב כך שתפקידים והחרדי 

ברווחתן הרוחנית של בעמדת כוח זו בכדי לפגוע  שימוש עושיםהבעלים לקבל את הדין.  נוטות הקורבנות, לו

דפוסי התנהגות דומים של  .ובעולמן הפנימי והדתי בזהותןהעצמית,  יסתןבתפ לנזק קשהלגרום הנשים ו

הסרבנות הייתה " :אסנת למשלבהקשר של הסרבנות. כך מביאות הנשים  דתית ורוחניתלות שימוש בהתעל

ההלכה אני לא רוצה להתגרש ואני לא  חלק מההתנהלות המאוד 'אני צדיק גדול ואני הולך לפי ההלכה ולפי

כאן ניתן לראות את העיוות גם ד". אבל אני כן ארים עליך י ,מוכן שאת תלכי עם שערה שיוצאת מהמטפחת'

-. המעמד ההלכתי הלאסרבנות הגטההתעללות, קרי, בהלכה בכדי להצדיק את  לרעהשימוש כתי תוך ההל

 .בקורבנות דתית ורוחניתהתעללות שוויוני משמש ככלי בידי סרבני הגט ל

 ניתוק האישה מהמעגל המשפחתי  3.1.1.3.2

סימטרית -חלוקת אחריות אבאופן קיצוני ו אחד בשני במעורבותלרוב מאופיינת  ומתעללת זוגיות אלימה

היא בדרך של  השני, והדרך היחידה לשימור עצמילחלוטין, בה צד אחד מחליט את כל ההחלטות כלפי הצד 

מעגל חיצוני לזוגיות מסוג הפוגענית, שכן  פירוק מערכת היחסים הסתגרות כלפי חוץ. ההתרחקות מונעת את

 :ענתכך למשל תיארה . צאת ממערכת יחסין זוקורבן לייעץ ולסייע לזה עלול ל
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אז היינו אצלם פעם בחודש, פעם  .אז התחיל נתק מהמשפחה לאט לאטולא עבדתי ]...[ הוא לא הסכים ]...[ 
ני א ]...[ בחודשיים, פעם בחצי שנה, רק חג ראש השנה ופסח, כאילו רק לישון וללכת, אפילו לא שבתות ולא חגים

  אין עבודהומנותקת מהמשפחה שלי 
 

. משפחהמשמעותיים כמו מעגל העבודה וה יצר הגבלה על יצירת קשר עם מעגלים חיצוניים ענתבן זוגה של 

פעולה.  חופשלגבר יש הקורבן מופלת לרעה ואלא לת באופן שווה, ההגבלה על יצירת קשרים חיצוניים לא מוט

  :אסנת במקרה שלכך למשל  הקורבן. נועד ליצירת תלות ופגיעה בזהות לעיתים ניתוק זה

מטונף, הם לא ברמת התיאוריה היו שלל תירוצים. הם לא מספיק נחמדים, הם לא מספיק נקיים, הבית שלהם 
התירוצים היו חסרי משמעות. הנקודה הייתה, וזה מה שהוא אמר לי קצת אחרי שנפרדנו: 'את ]...[  מתחשבים

כל בגד שקניתי לפני שהוא נכנס  .הוא הרחיק אותי מהחברות שלי ]...[ שום דבר בלעדיי, לא היה לך כלום לפניי'
 שהוא... כאילו אני נולדתי ביום שהוא הכיר אותיהיה לא רלוונטי. איזה שהוא צורך להרגיש  -לתמונה 

 

ובבואן לצאת מזוגיות מתעללת, הן עומדת  אצל משתתפות נוספות עלו עדויות דומות לגבי הניתוק המשפחתי

ק המשפחתי והחברתי נעשה על ואצל נשים אחרות הניתת תמיכה משפחתית, חברתית וכלכלית. בנוסף, וחסר

אני לא הייתי אף פעם פנאטית. אבל בגלל שהוא ": רננהעולה מדבריה של ש יכפ ,שימוש במונחים דתייםידי 

בלבוש. הוא השתמש בזה, דתיים. סתם היה קשקוש  מאודכביכול היה כזה אז כאילו זה היה הבית, שאנחנו 

ניתוק לרעה באמונה דתית בכדי ליצור השימוש  להרחיק אותי מההורים שלי".הוא השתמש בזה,  את מבינה?

     :רנההתקיים גם במקרה של  לה,קרבה והתמיכה שה מעגלימשל הקורבן 

מהמשפחה, כי המשפחה הייתה חילונית ואני חזרתי בתשובה, אז זה נתן כביכול  מאודהוא גם הרחיק אותי 
מכבדים ולא  מאוד'החילונים האלה' אבל זאת לא הייתה הסיבה. ממש לא ]...[ כי ההורים שלי  ]...[ לגיטימציה

 ר שהיה צריך להרחיק אותם בגלל זהעשו שום דב
 

ת הנצחת המסורת החברה החרדית הינה חברה בדלנית השואפת לשמור על הסתגרות חברתית לטוב

קבוצות חברתיות אחרות שנוגדות את עולם הערכים החרדי מהווים קיום ממשי על והנורמות הדתיות. 

של בדלנות בכדי הדתית משתמשים בתפיסה  המקרבנים, אלותיאורים מותה ושמירת ערכיה. כפי שעולה משל

אינו עולה בקנה לכאורה לעולם ערכים אחר ש ותכבשל שיילבודד את האישה מהמעגל הקרוב אליה ביותר 

חד עם עולם הקשר עם המשפחה וההורים עולה בקנה א, שמדבריהן של הנשיםלמרות  .ערכי הדתאחד עם 

מכאן נוצרת קטגוריה נוספת ומובחנת . ביהדות ערך יסודי ומרכזי -"כיבוד הורים" , בהקשר של זהערכים 

מתוך תפיסה דתית ושלילת החילונית. בחרנו הנשים בנוגע להתעללות סמויה הקשורה לניתוק המשפחתי של 

בשלב מסוים גם הנשים עצמן מבינות כי התנהגות זו נובעת משימוש . לכנותה 'בידוד ובדידות בשם האל'

 של מערכת היחסים המתעללת.  הפירוקת עיולמנ ןבידול ממשפחתשם מעוות של ערכים ונורמות אלו ל

 טשטוש הזהות העצמית של האישה  3.1.1.3.3

בו הזיכרונות כלומר, ערעור המציאות. השלב  קריסת ה'אני',הסמויה הוא  השלב החמור ביותר של התעללות

 :אסנת וכך מתארת .ובין שקר לאמת לא יודעת להבחין בין טוב ורע והקורבן מעורפלים

לא תפוצצי הכל עכשיו היה לי לא טוב ]...[ ו'פשוט  בהתנהלות, אבל הם לא היו תחת שם. מאוד הפריע לי דברים
בית ברקע. ואז את -בית כמובן, תמיד שלום-ושלום "קטן"וכל דבר הוא עוד משהו ]...[  'וגם לא בגלל זה ,בגלל זה

 לאט. עוברות שנים ואת לא יודעת מי את. את לא זוכרת מי היית, מה אהבת נמחקת פשוט, לאט, לאט,
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חלק נכבד מן הנשים אט ובהדרגה והובילה לטשטוש הזהות שלה. לאט ל, ההתעללות החלה אסנתאצל 

, שחוותה במשך שרה כך מתארת גםון של תפיסת המציאות. שראיינתי דיווחו על פגיעה בזיכרון ובביטח

 לסיוע נפשי:נזקקה ותקופה ארוכה זוגיות מתעללת 

הוא היה צועק, מתעצבן, היה מתחיל לשתות, ובתקופה הזו הוא היה שותה המון. אז מכל הבחינות הרגשתי מן 
. 'אני בסדר, את לא בסדר. את צריכה ללכת לטיפול'  ]...[  'בוא נלך לייעוץ זוגי'כאוס מטורף. אז אמרתי לו 
היא היתה 'עזבי שהוא ישתמש בזה אחר כך ואמר  ,( ]...[ כי זה היחידי בחינםהנפשהגעתי אליו )למרכז לבריאות 

אצל מטפלת רגשית פסיכולוגית קלינית ]...[ הוא הסתובב  ]...[ שמה טופלתי שנתיים ]...[ 'במרכז לבריאות הנפש
כל הזמן עם אמירות, נכנס בה משהו, המטפלת שלה החילונית הכניסה לה כל מיני שטויות לראש לעזוב אותי. 

היא היתה  ןעובדה שהיא הלכה לטב" ,היא בדיכאון אחרי לידהוא השתמש בכל מה שעשיתי לרעתי! 'כאילו ה
 צריכה כדורים'

 

בבד עם עיוותים ובעצם יוצרים טשטוש  ישנם מספר היבטים מציאותיים אשר שזורים בד שרהדבריה של ב

מתארת  שרה ריאיוןכך למשל מוקדם יותר בין עיוות המציאות ושימוש בו לרעה. בין מציאות ריאלית לב

תקופה של לידות צפופות. באופן טבעי לאחר לידה שינויים הורמונליים עשויים להוביל למצבי רוח משתנים 

 יה לאלכוהוליזם ושל הבעל ובכך תחושה כללית של כאוס ועל כןוירודים, והתווספו לכך גם הצעקות והנטי

אצלה והיא זו  אך ורק אך בעלה המתעלל מוביל אותה להאמין כי הבעיהמבקשת שילכו לטיפול זוגי.  שרה

לפנות לטיפול ללא עלות במרכז לבריאות  שרהמפאת חוסר האמצעים הכלכליים נאלצה  טיפול.שזקוקה ל

טיפול ותהליך של הכרה בקורבנותה, הוא ממשיך לערער את עולמה באמצעות כאשר היא עוברת . הנפש

בכל כניסה לה 'שטויות לראש' כיוון שהיא חילונית. יא זו שמשימוש לרעה באמונה דתית וטוען כי המטפלת ה

במטרה להסוות את התנהגותו המתעללת ובהמשך אף השתמש בכך ככלי  המקרבןהדברים הללו השתמש 

רים , הוא השינוי הדרסטי של הגבהקורבןן הרבני. היבט נוסף בטשטוש הזהות העצמית של בבית הדינגדה 

בת הזוג בבית. הנטייה של הגברים מסוג זה להיות חברותיים ובעלי  אל מול המתעללים בהתנהגותם כלפי חוץ

גברים אלה חוששות כי לא יאמינו להן.  נשיםהלעיתים קרובות בעקבות כך  להתחבב בקלות על הזולת.יכולת 

 מציגה זאת כך: רוניתבדרך כלל מפעילים על האישה מניפולציות פסיכולוגיות ו"משחקים במוחה". 

התחתנתי עם מישהו שהיה לפי כל הסממנים חיצוניים ]...[ משפחה של רבנים ]...[ ומועמד ]...[ לכנסת הראשונה 
בחוץ נראה  "דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד"ת מאוד ידועה. זה היה כמו מטעם מפלגת ש"ס, הוא היה דמות ציבורי

 בית זה היה ממש ממש לא זהאדם הכי פעיל, אפשר להגיד נורמטיבי ]...[ אבל ב
 

להעיד על חווית חייה בצל  להשתמש יכול רוניתבה בחרה  הדוגמה של המקרה המוזר של ד"ר ג'קיל ומר הייד

ר ג'קיל, ג'נטלמן ד"אדם עם אישיות כפולה.  זו, ישנווגיות המתעללת. במרכז העלילה של נובלה מפורסמת הז

מחקר רפואי העוסק בנפש האדם ומחפש תרופה שתסייע לו לחקור את הרוע ולמגר אותו שעורך מכובד 

יד", מראהו "מיסטר הי - לאחר כאשר הוא מוצא את התרופה ונוטל אותה הוא הופך .בדרכים רפואיות

פורץ החוצה, והחל מרגע זה הוא מתקשה יותר ויותר משתנה באופן דרסטי ויצור אפל מעוות ואלים בדמותו 

על מצבי  רוניתסיפרה  ריאיוןבזמנים בלתי צפויים. לאורך הוכל התרעה  לאלימות ללאלשלוט בעצמו ונוטה 

יותר רגועות ועשייה רחבה בפוליטיקה, על תקופות ועל ההתעללות הקשה של בן זוגה אך גם הרוח המשתנים 

חשובות ומשמעותיות במגזר  דמויות ובה מוכרתשושלת רבנים הוא נצר לבעלה שכן  ענפה וכן עשיה דתית
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של בעלה גרם לה לערעור המציאות. לאיזו דמות של בן זוגה עליה להאמין?  ו. ההיפוך המהיר באופייהחרדי

אולי כך זה אמור להיות וזו המציאות. בעקבות טשטוש הזהות העצמית של אישה עולה  אין צד אחד?ואולי 

והצורך בלגיטימציה לעזיבת הזוגיות  בתמיכה חיצונית ובהבהרת האמיתות צורך מהותי של הנשים

ואחווה בין נה "שלום בית" שפירושו יחסי שלום המתעללת. בהליך הגירושין ישנו מושג מרכזי ומהותי המכו

 עבודה עצמית ומוטיבציה" נדרשים בני הזוג לתהליך זוגי, שלום בית"הזוג, בכדי להגיע למצב עניינים של  בני

בזוגיות מתעללת מלכתחילה אין תפקוד נכון של הבית, אין זה קשור לעבודה פנימית ולשינויים לשינוי. אך 

כלומר  דורש "שלום בית", עלל. כאשר הקורבנות מבקשות להתגרש, ואילו בן זוגן המתבבני הזוגשתלויים 

, נוצרת התנגשות. בזוגיות אלימה ומתעללת קיימים מלכתחילה שאינם ,חזרה לחיי נישואים הרמוניים

 לערעור המציאות הקיימת של הנשים.נוסף השימוש של סרבני גט במונח "שלום בית" מהווה כלי 

 מעגל הקנאות והשליטה 3.1.1.3.4

נובעת לרוב מחרדה עמוקה לאבד את בת הזוג. קנאות מסוג זה היא דרך הקנאה הרומנטית בין בני הזוג 

נוספת שבה מתעללים מנסים לשלוט במעשיהן וגורלן הזוגי. ישנם מקרים בהם הקנאות והצורך בשליטה 

הגבר חושש כי בת זוגו לא נאמנה לו או , במצב שכזה של קנאה כפייתית (OCDמהפרעה טורדנית ) יםנובע

. מחשבות אלו הן אובססיה היוצרת מצוקה קיימים גם כשאין להם שום בסיס . החששותשעלולה לבגוד בו

 הןות נפוצות לכך אדוגמ .מבצע פעולות כפייתיות שנועדו להרגיעו המקרבן, לכאורה עזה, ועל מנת להפחיתה

"יש לו תיקיות שלמות  :אסנתהרחת הבגדים של בת הזוג וכן מעקב אובססיבי ותיעוד מעשיהן, כפי שתיארה 

במחשב של איפה הייתי, מה עשיתי, תמונות שלי שעלו בפייסבוק, חברים שאיתם הייתי בקשר... הכל כאילו 

 :, שחוותה אף היא קנאה אובססיבית מצד בן זוגהיעלכך מספרת ו משהו מטורף". פסיכי,-תיעוד פסיכי

הוא  ]...[ ?מתי אני אהיה !אני כל הזמן בבית]...[  'היית עם מישהו'לא בא לי היום לקיים איתו יחסים, אז בטח 
 ]...[ ותמיד הוא היה מגיע שעה לפני שאני צריכה לצאת מהעבודהום בלי להודיע ויציץ מהחלונות יבוא באמצע הי

אני לוקח אני מחזיר ואין דבר כזה  .ב לביתוזה די קר ,שלא יהיה לך אפילו את הסיכוי ללכת הביתה ברגל']...[ 
 םזה היה פשוט מסכת של גיהינו '.שמישהו אחר יחזיר אותך או שתחזרי לבד הביתה

 

הוא, מצידו, אם היא אינה נהנת או של בן זוגה לבגידה מצידה.  עולה החשש האובססיבי יעלמדבריה של 

'צעדי מנע' למנוע את הבגידה המושלת: היא בוגדת בו, וכך הוא פועל לכאורה ב -רוצה לקיים עימו יחסים 

"אין דבר כזה שאני אתלבש והוא לא יראה את החזייה והתחתון שלבשתי ויראה באיזה מצב הם כאילו שמא 

הם לא יתלכלכו בזרע של מישהו אחר והוא לא ידע מזה. כל מיני דברים הזויים. אישה אחרת בטוח הייתה 

הטלת ספק  לבין המציאות קלוש ביותר, תהקשר בין החששומרות של, יעלכפי שעולה מדבריה של . מתאבדת"

ולהגביר את 'צעדי לחשוב שמדובר בעוד נדבך של מזימה , מובילות אותם ניםהמקרבהשווא של  בחששות

יבות הגיוניות לחוסר ההצלחה, ובכדי להימנע מירידה מחפשים ס הקורבנותהחששות הופרכו  כשכללו. המנע'

ביקשה  אסנתכאשר  במקרה אחר, .במקום ייחוס פנימי לכשל הלוגיבדימוי העצמי הם יוצרים ייחוס חיצוני 

בעלה, תוך אובססיה וקינאה, לא היה מוכן לשאת את המחשבה כי היא להיפרד ולפתוח בהליך גירושין, 
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היות בזוגיות אחרת עם גבר אחר, שכן זה מהווה עבורו הגשמת תרחיש האימה עלולה לפתוח בחיים חדשים ול

 מתארת:  יעלוכך  ,שבדיוק מפניו הוא חשש

היה שלב שהאמירות היו מאוד מאוד ברורות  'את לא תראי ממני גט בחיים', 'כדאי שתקפיאי ביציות', 'אם את 
השיח, אנחנו נפרדנו... ועדיין השיח הוא  -כלל לא איתי את לא תהיי עם אף אחד', 'תישארי אשתי לעד'. גם ב

'אין אשתי יותר, }...[  'אשתי', הוא עומד בבית משפט ואומר 'אשתי עשתה ככה וככה, אשתי מתנהלת ככה וככה'
 ( 'את אשתי'ממשיך להגידמספיק!' ולא, )הוא 

 

. ומתוך תחושת בעלותכלפיה קנאה ואובססיה תוך , מאיים עליה באופן מפורש בסרבנות גט מיעלבעלה של 

בה באמצעות השימוש במילה הוא ממשיך להתעמר ט הדיונים בבית המשפבמהלך כפי שניתן לראות גם 

משל היתה שייכת לו, על אף שהוא ידע כי אמירה זו פוגעת בה ומכאיבה לה שכן אינה מעוניינת יותר 'אשתי', 

ולהמשיך 'להרגיע' את לסרב לתת לה גט  ילהמשיך בזוגיות ולהיות 'שלו', אך הוא משתמש בעליונותו בכד

 . קנאותו והאובססיביות כלפיה

לסיכום, ההתעללות הסמויה לובשת צורות כה מעודנות וסמויות מן העין עד כי הקורבנות, אלה החיות בתוך 

 ההתעללותובעצם משתפות פעולה עם ההתעללות לאורך שנים ארוכות.  ,אינן מודעות לה ,האכזריות הזו

 .ורוחני-הסמויה הורסת את קורבנותיה מבפנים הרס רגשי נפשי ופסיכולוגי, וכן הרס דתי

 (Sexual abuse)התעללות מינית  3.1.1.4

כאשר אין תחום נוסף המייצר חיכוכים רבים בין בני זוג הוא תחום המיניות. הדבר הופך להתעללות מינית 

פתאום מצאתי את עצמי עם בן אדם חיה, : " תמרהדדיות והסכמה ביחסי המין בין בני הזוג. כך למשל אצל 

לא בן אדם. מה אני עברתי כמה לילות בתוך האמבטיה ]...[ אני הייתי עם בטן גדולה )הריון מתקדם( הוא 

גם  -ן הראשון שלה, ובמקרה שלה הייתה בהריון מתקדם, זה היה ההיריו תמר. "רצה פשוט לאנוס אותי!

האחרון, בגלל סרבנות גט ארוכת שנים. היא מתארת את החששות וההתנגדות לקיום יחסי מין בהריון 

מתקדם. היו פעמים שהיא לא רצתה לקיים יחסים אך בעלה באותה התקופה דרש קיום יחסים והיא נאלצה 

היא מתארת את בעלה  ,י מין כפויים. למעשהלהסתתר בחדר האמבטיה נעולה בלילות בכדי לא לחוות יחס

במערכת . שלו את צרכיו מספקהכאובייקט שיש לה צרכים משלה אלה ראה בה  כמי שלא ראה בה כישות

 ,לרצות את הגבר היא נמוכה מאוד ותיאת , הסבירות שהיאאת כבודהה ורומש אישהגבר מזלזל ביחסים בה 

 :יעל. כפי שמתארת כנגד רצונה מותקייייחסי המין  כזובזוגיות  לרובולכן 

הוא לא מרפה ]...[ הוא צועק כמו מטורף 'קומי אני רוצה לגמור כנסי לחדר! אין מצב שאישה תצא מהחדר שלה 
הייתה הכי קשה להתמודד איתה זאת האלימות המינית, שלא היה לי חופש ביטוי שהאלימות ]...[  !'ושל בעלה

זה הופך להיות סיוט!  רוצה זה כאן ועכשיו ]...[ ואם את אומרת 'לא'על הגוף שלי בשום צורה שהיא! אם הוא 
פשוט הוא מעניש אותך ]...[ הרגשתי שאני לא שווה כלום כאילו מה אני שווה? כלום ושום דבר )בשלב זה 

 את מאבדת את הערך לחיים ,דומעת(. מה אני? העציץ הזה חי ונושם יותר טוב ממני. אני כלום
 

את  הת לתוכחלחלמזו  ענשההבעלה 'מעניש' אותה.   – לקיום יחסים מסרבתול שלה עומדת ע יעלכאשר 

תחשבות ברגשותיה בהקשר המתארת את חוסר ה יעל. הסירוב ליחסי המין אינו מתקבל על בעלה ההבנה כי

מדבריה עולה כי מערכת היחסים הזוגית שלהם המיני באופן שגרם לה לאבד את הרצון להמשיך לחיות. 

צדדית של קיום -'נשלט'. אצל הבעל ישנה הסמכות והשליטה לכפייה חד-'שולטת' -התאפיינה ביחסי כוח 
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לקיים יחסי מין עם בעלה ובני הזוג  מוכרחתיחסים. מחד, המקרבן משתמש במונחים לכאורה דתיים שאישה 

לחלוטין מהעובדה כי בהלכה היהודית אונס בנישואין מוגדר כדבר צריכים לישון יחד, מאידך הוא מתעלם 

ההלכה אף אוסרת לבוא על האישה כשהיא ישנה, ומדגישה את חשיבות הקרבה הרגשית, הפיוס,  אסור.

והמגע הרגשי קודם קיום היחסים. שימוש בהתעללות זו עולה בקנה אחד עם יחסי הכוחות בסרבנות הגט. 

רוחניים -לשחרר את אישתו, והיא 'נשלטת' תוך שימוש לכאורה במונחים דתיים ה'שולט' הוא הגבר המסרב

התעלמות מוחלטת מסמכות בית הדין הרבני לתת גט לאישה על הבסיס  , ישנהבמקביל .כגון 'שלום בית'

עד שיאמר: "רוצה אני",  ההלכתי כי כאשר יש הצדקה לכפות על הבעל לתת גט לאשתו, מלקים אותו בית דין,

 תעל פי תפיסת עולמן הדתי אסוריםהם יחלק ממשתתפות המחקר העידו על חשיפה לתכנים מיניוב גט. ויכת

 :שירהמתארת כך למשל  .דתי רוחנילביצוע עבירה וחטא וערעור עולמן ה תוך בקשה

 ]...[ שבועיים אחרי הלידה, הוא בא וסיפר לי ]...[ שהוא הולך לאיזשהו מקום ששם אני מגיעה מהמגזר החרדי
נשים מענגות אותו. ועכשיו לכבוד הלידה הוא רוצה לפנק אותי ולשלוח אותי למקום ששם גברים יפנקו אותי. 

 כל עולמי חרב ...אני כבת בית יעקב נכנסתי להיסטריה. באמת. הרגשתי שכל הגוף
 

מודיע  הוא אינו .וחוזר לפנות בוקר נעלםבעלה בהם מספרת על לילות ארוכים  שירה עמהבמהלך הריאיון 

מתוועדת בשיחה זו לראשונה, על  שירהומחכה לשובו. עם הילדים,  הבבית נותרת לבדהלאן הוא הולך והיא 

שנית, היא מתוועדת לרצון מעשי הזימה של בעלה המספקים הסבר אחרי תקופה אורכה להיעלמותו בלילות. 

תי ופגיעה בכל היסודות והערכים ד-פגיעה בעולמה הרוחני ם לה לניאוף. הפגיעה שחוותה הינהשל בעלה לגרו

היו נשים שהעידו כי חוו את האלימות המינית דווקא נשענת ומתוקפם היא נישאה לבעלה. עליהם היא גדלה ו

שנים.  4"קודם כל אנחנו לא ישנים ביחד כבר  :ענתי שעולה מדבריה של פכ על ידי דחייה והיעדר אינטימיות.

'חפוזים' מה שנקרא. ככה באה עושה לו ככה בגב, מנסה איכשהו כאילו תחשבי שאחרי הבן הראשון שהגיע 

באופן דומה גם  .כלומר, האישה רוצה לקיים יחסים אך הבעל מתעלם ממנה להגיע אליו, לנסות, כלום".

, אישה דתיה אשר הקפידה בהלכות הנידה והטהרה בכדי להיות מותרת לבעלה, אך הלה מוריהבמקרה של 

 :לאהבהלס אותה בדברי לעג בעודה כמהה למגע מיני ויקמנע ממנה חיי אישות ואף 

אני שונא אותך' ]...[ שנה וחצי הלכתי, לא ויתרתי למרות  ך,וה והוא אמר לך 'אני לא רוצה אותאת הולכת למקו
השארתי את הילדים  ,שהיה צריך ללכת פעםהלכתי כל  '.אני לא אתקרב אליך'י בפרצוף שהוא אמר ל

 יחס אלי. הוא ישן בסלון אני בחדרבבייביסיטר והלכתי. שנה וחצי לא היה כלום! כלום!! הוא פשוט לא התי
 

. כל ביטוי מצדה המעיד על משתמש בהיעדר יחסי אישות במיניות ככלי להתעמרות באישה המקרבןבאופן זה 

רצונה לקיום יחסי אישות נתקל בביזוי מפורש. אישה דתיה חווה זאת ביתר שאת ביום הטבילה במקווה, בו 

במקרה אך זה אינו בועל אותה ומותיר אותה מתבוססת בתשוקתה אליו. ומותרת לבעלה  'נטהרת'היא 

חובת הבעל  ההלכהשכן על פי  דתית ורוחניתהתעללות  בשילוב עםמימד של התעללות מינית  המתואר קיים

אפילו בשל העדר ואי קיומה,  ,'מצוות עונה' מצווה מהתורה הנקראת היא עם אישתו לקיום יחסי אישות

עונה, אלא אף מסרב  אם זהו רצונה. לא רק שאינו מקיים את מצוות לגרש את אשתו, יכולת, מחייב את הגבר

ניתן לסכם כי השימוש ביחסי אישות , לאור עדויות אלועל פי הגישה ההלכתית. היא זכאית לו לתת לה גט 
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נשלט' המעוגנים לעיתים גם בתפיסות -ככלי להתעללות והתעמרות באישה מושפע מיחסי הכוח "שולט

הלכתיות, אך גם מתוקף מסגרת הנישואין. סוגית האינוס ויחסי המין בכפייה בתוך הנישואים היא סוגיה 

החמרה עם  – ינטימית. הדין הדתי נותן לגיטימציה לסטנדרט כפול בכל הנוגע ליחסי האישותמורכבת וא

לה שביוזמת ת אלפחות א -את הגירושיןמחזק את הנישואין ומונע לכאורה הוא  .נשים והקלה עם גברים

בלו גט כיוון שכאשר הבעלים לא מסכימים לגירושין, הן אינן יכולות להינשא מחדש כל עוד לא קי ,הנשים

 מחשש ניאוף ממזרות.

 גירושיןתביעת ה טרם המתעללת זוגיותלהמשכת ההגורמים  3.1.2

משתתפות המחקר מסבירות את הימצאותן בקשר  ,על מנת להעניק תמונה רחבה יותר על תקופת הסרבנות

לכך שהפניה לבית הדין נם מספר גורמים שנים ארוכות. ישבמשך לעיתים  ,פוגעני עד פתיחת תיק הגירושין

נשאלו בנוגע לגורמים שהובילו לכך, לתפיסתן. כמענה לשאלה זו  משתתפות המחקרהרבני לא היתה מידית. 

תפיסה החברתית של התא המשפחתי אשר הנוצרה קטגוריה מובחנת הנוגעת לגורמים דתיים, פניות רגשית ו

 הובילו את הנשים להמשיך עם הדיכוי וההתעלות.

 רמים דתייםגו 3.1.2.1

הגורמים  ,תיהןיוחוועל פי . דתיתשייכות  בעלותשהינן  גורמים אלו בעלי השפעה בעיקר על משתתפות המחקר

ת צייתנובערכי דת שחונכו עוד מגיל צעיר;  המרכזיים שהשפיעו על המשכת הזוגיות המתעללת היו קשורים

 .מחיר הוולדנות וגידול הילדים שימור התא המשפחתי,לסמכות רבנית, האדרה ו

 הקשבה לרבנים  3.1.2.1.1

התערבות הסמכות הרבנית כך הסמכות הרבנית מהווה מקום יותר מרכזי.  ,ככול שהזרם שמרני יותר

. התפיסה המקובלת היא שההלכה מקיפה את כל השמרני חרדי-בעניינים אישים מקובלת ביותר במגזר הדתי

ועל כן בכדי לעבוד את האל כראוי ולשמור את ת, הלכתיו בהכרעת שאלות יםהחיים והרבנים עוסקתחומי 

, רננהכפי שעולה מדבריה של מקובל לשאול 'שאלת רב' על דברים המוטלים בספק.  -מצוותיו ולדקדק בהלכה 

 היוו את מקור הסמכות גם בעניין הזוגי:חוזרת בתשובה אשר עבורה רבנים 

תם בקשר והיו ראשי הקהילה והתשובות שקיבלתי זה: 'תתני לו כבוד' ]...[ פניתי מיד לרבנים שכאילו היינו אי
כתוב ברמב"ם?  גברים רוצים כבוד ]...[ וסיפרתי לו שהוא )הבעל( היכה אותי, אז הוא אמר לי 'את יודעת מה

]...[  כתוב ברמב"ם שבעל שהוא חוזר מענייניו בחוץ, כאילו מהעבודה שלו, אשתו צריכה לשטוף לו את הרגליים'
שכן החלטתי שאני מתגרשת ופניתי לאיזשהו רב בישוב ואמרתי לו שאני רוצה להתגרש והוא ידע מה כואז 

נבהלתי  מאוד מאודמה הבעיות והוא אמר לי אם את מתגרשת אז את אמא רעה ו מאודהבעיות, הוא ידע טוב 
אבל אני מבינה שבתור  ]...[ ?קשה לסלוח לעצמי איך לא קמתי והלכתי מאודוהרבה הרבה שנים היה לי  ,מזה

דוש, ואם הוא אמר דבר אז קדוש ק - בעלת תשובה רב זה דבר שנותנים לו הרבה הרבה משמעות, ואם הוא אמר
 אני סגרתי כל עניין של גירושין, ממש, זה לא עלה על דל שפתיי ומחשבתי יותר עד שכלו כל הקיציםכזה 

 

גרמו לה , התייעצות עם מספר רבנים וראשי קהילה שונים המספקים את אותה התשובה רננהבמקרה של 

וכי תפקידה בחייה בעייתיות היא בהתנהלותה ', וכי התאכן 'טבעי היאאלימות שכזו אולי כי לתהות 

היא בלתי מוגבלת,  –הרבנים  –עוצמת נושאי ההלכה  .הוא לציית לבעלה צייתנות מוחלטת ולכבדו 'החדשים'

שכן אין תחום שהם לא חלק ממנו ולכן הם מהווים את הסמכות העליונה בכל הקשור לא רק בשאלות 
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הלכתיות ספציפיות אלא גם בהתנהלות ציבורית שוטפת ואף ביחס להתנהלות הפרט הכוח. הסמכות שיש 

דתית בשל כך, מדובר בהתעללות  .מחזיק ומאמין בערכים אלולרבנים מוענקת להם מכוח אמונתם של מי ש

רק ו ,נשארה בתוך מעגל האלימות היא , בעקבות צייתנות לסמכות הרבניתלדבריה של רננהשכן  ,ורוחנית

גם . תביעת גירושין רננההגישה  שהרגישה ש'כלו כל הקיצים'כ ,לאחר עשרים ושש שנים של זוגיות אלימה

 עולה הצייתנות לסמכות הרבנית:  ,תשובה, בעלת שרהבמקרה של 

לא יכול להחזיק את עצמו אפילו.  ין, והיה שיכור אמיתי, ממש.הוא שתה בצהריים שני בקבוקי י היה ערב פסח,
וכשנכנס החג, הוא התנהג באלימות מטורפת }...[ אחרי החג התקשרתי לרב, לאותו רב, שאני כל כך לא נעים לי 

הוא פגע בי. אז  ,סת עליו. אמרתי לו, לפנות למשטרה או לא? כאילו הוא התנהג מזעזעלהגיד אבל אני כל כך כוע
 שומעת לרבם זה יקרה עוד פעם את תפני למשטרה' אני כמו טטלה, בסדר, אהוא אמר לי 'לא, רק תגידי לו ש

 

כך מוכר, ו למושג חדש ולאעבורן את העולם התורני  עלות תשובה, תהליך זה כאמור הופךבשתיהן  שרהו רננה

הסמכות הרבנית מחוץ  -וביתר שאת עבור בעלי תשובה במגזרים שמרניים  ג.והו עליהן לנגם סט הערכים לפי

כפי שהזכרנו, הגישה ההלכתית לפיה "אישה עושה רצון לאפשרות הביקורת ויש ציפייה לנאמנות מוחלטת. 

ובנית בתפיסה ההלכתית. דבר זה בעלה" מהווה כלי התעמרות של הגברים בקורבנות באמצעות היררכיה מ

מוביל לעידוד האשמת הקורבן ולנרמול המציאות, לפיה, בהינתן מערכת יחסים אינטימית הכוללת מאבקי 

כוח ושליטה, על האישה לציית לבעלה. תפיסה זו מגבירה את הצורך בהסכמה של הסמכות הרבנית כי הן 

 ח בהליך גירושין. נמצאות במערכת יחסים מתעללת ובקבלת לגיטימציה לפתו

לא  ךלסיכום, הסמכות הרבנית תופסת מלכתחילה מקום מרכזי בחייהן של חלק ניכר ממשתתפות המחקר. א

 כלפי ההתעללותאת היחס הסובלני בלבד שאינה תומכת בהפסקת הזוגיות, אלא אף ממשיכה לשמר זו 

לסמכות הרבנית היתה  מעידות כיהנשים  עדיפה את שימור התא המשפחתי על פני רווחתן של הנשים.ומ

 השפעה מכרעת על בחירתן להמשיך בזוגיות המתעללת, וכפועל יוצא על המחיר הכבד ששילמו בעקבות כך.

 האדרת התא המשפחתי ו"גירושין" כמילת גנאי   3.1.2.1.2

מגדלות  רבות ודוכסיותדת. משפחות יהודיות אורתהנו פונקציה ישירה של ערכי ערך המשפחה היהודית הי

גם בסוגיה זו  . כאשרהיהודית המסורתלשמור על ו, טובהרעיה אם והוא להיות  חייהן תפקידנשים להאמין ש

והסובלנות כלפי פירוקו ופתיחה  לזרם שמרני יותר, האדרת התא המשפחתי גדולה יותר שהשייכות היאככל  -

 :אסנת כפי שעולה מדבריה של ,בהליך גירושין קטנה יותר

אני גרה הוא יישוב יחסית פתוח ]...[ הוא אומנם דתי לאומי אבל יש בו מגוון מאוד מאוד גדול. אני  הישוב שבו
יכולה להגיד לך מחברות שלי שיש מקומות שזה מאוד מאוד לא מקובל שיש גרושה. יש יישובים שבכלל לא 

 מוזר  גם אם את כבר גרושה בתוך היישוב אז מתייחסים אליך כעוף ,מקבלים גרושות לתוכם
 

קיימת תחושת ניכור, זרות וחוסר אמפתיה כלפי נשים גרושות במגזר הדתי. עד כדי כך  אסנתשל  לחווייתה

, היא דווקא מתגוררת אסנתשישנם יישובים בהם נשים גרושות אינן רשאיות להתגורר. על פי חווייתה של 

 לא זכתה לאמפתיה ושייכות, וכך היא מתארת: אסנת, בשונה מיעלביישוב דתי שכן קיבל אותה באמפתיה. 

בלי לדעת בכלל ]...[  י הזה עשה לי פשוט רע. ושפט אותירדהחהתרחקתי מכל החרדים שעשו לי רע. כל העולם 
כאילו כל מה שהעולם החרדי רואה זה רק אל תפרקי את המשפחה. אבל  מה עם  .מה קרה שם באמת מבפנים

 האני שלי? מה עם הילדים? ]...[ הילדים שלי יהרסו אם הם ימשיכו לראות אלימות בבית וגדלים לתוך אלימות
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 תנגש עם סטהרגישה כי ערך התא המשפחתי מוכלפיה חוותה שיפוטיות  יעלבעקבות הבחירה בגירושין 

 שרהגם לא יכלה להמשיך לשאת את השייכות לעולם החרדי. ו ועל כן, ים מהותיים אחרים החשובים להערכ

  :בעקבות הבחירה בגירושין שיפוטיות כלפיהחוותה 

איך אני עושה דבר כזה? אפילו לאמא שלי סיפרתי רק אחרי שפתחתי  ,בהתחלה נורא נורא התביישתי. אמרתי
הסתובבתי  ]...[ וגם חברות שלי גם כן פחדתי לספר להן ואיך יגיבו ]...[קשה הגיבה  מאודאת התיק, ואמא שלי 

 מאשימהשמסתכלים עלי באצבע במן תחושה כזו 
 

. הבחירה את התא המשפחתי" "לפרקבוחרת  עולה תחושת האשמה והבושה כאשר היא שרהמדבריה של 

ההשפעה שעשוי להניא אותה  גורםבכדי לצמצם את  נועדה ,רק אחרי מעשהאת הסביבה החברתית לשתף 

חברתית על -ת בהקשר של ההשפעה דתיתחוויות דומו . מרואיינות נוספות מתארותמלפתוח בהליך גירושין

עבור שמירה גם אם הזוגיות אינה בריאה ונכונה לאישה. קיימת ציפייה ל'הקרבה עצמית'  ,המשכת הזוגיות

 disgrace ת יודעת מה זה שמדה? שמדה זהשמדה, א": מיכלכפי שמציינת , על שלמות התא המשפחתי

. גם "שו )בשקט(-שים שהתגרשו דיברו עליהם בשושאנשים מתגרשים. אנ נורא אבל זה אידיש. זה)חרפה( 

מי דיבר על גירושין? גירושין זה היה מילה גסה! לא אומרים את המילה "  :דומה מציינת זאת באופן רונית

על אף  ,שלעיל כפי שעולה מן הקטעים מדברים בכלל, אין מחשבה להתגרש". , לאזה היה דבר ירוד הזאת ]...[

נשים בוחרות לא לפתוח בהליך גירושין בעקבות  -ההתעללות והאלימות המתמשכת אליהן נקלעו בזוגיות 

חרדי יש השפעה מכרעת -ניתן לומר שלערך שמירת התא המשפחתי בציבור הדתיחברתיות. -דתיותהשפעות 

ן חוששות מהתיוג . נשים החושבות על פירוק הנישואיה להישאר או לצאת מברית הנישואיןעל קבלת החלט

ההשלכות של סטטוס זה על חייהן מו השמרניים, הנתפס כנחות ומביש במגזרים הדתיים, החברתי כ'גרושה'

מעל דתי -וחיי ילדיהן. על פי חווית משתתפות המחקר, האדרת המשפחה נמצאת בסט הערכים החברתי

   רווחתן האישית.האלימות והתעללות ולהפסקת ה

 וקשר השתיקה בבעיות בין בני זוג הסתרה 3.1.2.1.3

הינו קשר השתיקה  ,תמה נוספת העולה ממרואיינות המחקר כגורם מעכב לפתיחה בהליך הגירושין-תת

 :שירהעולה מדבריה של פי שחרדי השמרני. כ-וההסתרה בבעיות בין בני זוג שמודגש ביתר שאת בציבור הדתי

הוא היה חוזר ורואה שאני בוכה, הוא היה יכול להגיע לידי, ולדפוק על הקיר עם אגרופים בחוזקה זה כאילו את עוד 
פעמים בשנה בסטרפטוקוקוס שזה מאוד  6,7,8מעט הולכת לחטוף, אבל את עדיין לא חוטפת.. הייתי חולה איזה 

לא הרגשתי מספיק פתיחות לספר שאני חווה ממש אלימות. אולי גם רציתי  נפשי, אבל לא יכולתי לתאר למישהו, או
 ד חיים והכל טוב ובסדר ויפה, זהולחיות כמו כל החברות שלי. כי את גם במגזר החרדי גם הכל מאו

 

הסביבה אינה מעוניינת , חרדי. מחד-בקרב נשים מהמגזר הדתיקיים מחסום דו צדדי בחשיפת האלימות 

 כפי שמציינת הנשים עצמן חשות בושה לחשוף את האלימות. , ומאידךהאינטימי של המשפחהלחדור למרחב 

"היה אסור להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה. חייתי מאוד בתוך עולם כזה של הסתרה, שגם : אסנת

ההסתרה וקשר . החברות הכי טובות שלי לא ידעו מה קורה בתוך הבית. המשחק כלפי חוץ היה מושלם"

ן מפאת וה ,יקה מתאפשרים הן מפאת הבושה וחוסר הפתיחות בדיבורים של אישה על המתרחש בביתההשת

מצטיירת תמונה כי לנשים  בכך עוצמה רבה יותר במגזר החרדי.בקשר השתיקה הרוחבי במגזר הדתי ו
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ק את גורם לאישה לשתוק ולשחה ונוצר לחץ חברתי, ווים יש חיים מאושרים עם בעליהןהאחרות בקבוצת הש

 נורמליזציה הזוגית. -את ההכרה שלה בא גם מונעובכך  ,משחק ה'הכל בסדר' בניגוד לרצונה

 וגידול ילדים אימהות ,ולדנות 3.1.2.1.4

היא חרדית -הוולדנות בחברה הדתיתחלק ממשתתפות המחקר מספרות כי הן חוו לידות מרובות ורצופות. 

חשיבותה של מצוות ל בנות מגיל צעיר מחונכותהפך לעניין דתי לא פחות מנשי ואימהי. עניין אידיאולוגי אשר 

. נוצר מצב שבין אם מרצונן ובין אם ולהעמיד צאצאים שמהותן כנשים היא להיות אימהות כך'פרו ורבו' ול

 : יעל . כך למשלל הניתןיל התא המשפחתי ככגדן" ולהייעודן נדרשות "לממש את , הלאו

תברר לו ששמתי את וזה מה שהוא רצה. כשההרגשתי כמו איזה מכונת ילדים ]...[  ,מאוד מאוד קשהזה היה 
חלק מההפסקות היו כי הגילאים בין הילדים(  י)הפרש 6 -ו, 8, 11, 12, 14, 16בן ...[ ההתקן הוא כמעט השתגע ]

אחרי כל  ,זה. הוא רצה תכף ומידהנקתי עד גיל גדול, וחלק היו יזומות עם גלולות, שגם אז הוא לא קיבל את 
 היריון הוא רצה

 

גופה מהווה כלי להבאת ילדים גם אם זה בניגוד , וכי הרגישה כי היא מאבדת את הזהות שלה כאישה יעל

, אם לעשרה ילדים, שחוותה אלימות פיזית והתעללות קשה, כשנשאלה מדוע חיכתה רננה גם אצל לרצונה.

 ענתה:  -גירושין עד שפתחה בהליך עשרים ושש שנים

]...[ והוא היה משתולל  לצאת להפסקה בהריונות. אני תמיד רציתי הרבה ילדים אבל לא בכזאת תדירות רציתי
היו לי יותר ויותר ילדים אז עשיתי הכל הנושא  ]...[ כל פעם שרק הייתי פותחת את ]...[ וצורח בצורה מפחידה 

על עצמי, על מי שאני, על מה שמעניין  מאודרק בשביל שיהיה שלום ושיהיה בסדר ושיהיה שמח ]...[ ויתרתי 
 שנים מאודאותי, על מה שאני רוצה להיות, על מה שאני רוצה לעשות ]...[ זה הלך ככה הרבה 

 

הלידות המרובות נכנעה והם המשיכו להביא ילדים. היא המקרבן  בגלללא רצתה ברצף הילודה, אבל  רננה

הליך ממשתתפות המחקר עולה כי  .הפתיחה בהליך הגירושיןעל כולל  ,לוויתור עצמי רננהוהרצופות גרמו ל

הם הגורמים שהשפיעו על המשכת הזוגיות  ןגידול הילדים, כמות הילדים המרובה והרצון להיטיב עם ילדיה

גם בעניין  -יחסי השליטה והכוחניות  יםה. גם כאן, עולבלתי אפשריים והמציאות הקשעל אף החיים ה

 .הבאת ילדים לעולם –ומשותף  שאמור להיות זוגי

על  ,לגורמים הדתיים שהשפיעו על שימור התא המשפחתי באשרלסיכום, הממצאים מעלים ארבעה מישורים 

אף האלימות והתעללות הזוגית שבה; הסמכות הרבנית, האדרת התא המשפחתי, אות הקלון על אישה 

 .הפוגעניתכאמור, הובילו להמשכת מערכת היחסים , לדנות האידיאולוגית. כל אלווהו ,המתויגת כ'גרושה'

 בעקבות הגירושין  מצוקה כלכליתחשש הקורבנות להיקלע ל 3.1.2.2

ישנה התייחסות גם להיבטים הכלכליים ולשאלת המזונות וההליך המשפטי לקבלת הגט. היציאה לתהליך 

המריבות רק הלכו והחריפו, ": נטעהגירושין עלולה להוביל את הנשים להתמוטטות כלכלית, כפי ששיתפה 

תהיי בעצמאות כלכלית ועד שלא  את חיה בגיהינום פרטי משלך ]...[]...[ וצעקות, וקללות ואלימות כלכלית 

חשה שהיא נמצאת  נטעניכר כי  שי ממנו את לא תקבלי שקל למזונות".את יודעת טוב מאוד שאם תתגר

במציאות קשה אך באופן מושכל מבינה כי בלי עצמאות כלכלית לא תוכל להתמודד עם הגירושין. היא צופה 

גם בזוגיות  שהיו קיימים עוד קודם לכן ליך הגירושין עם בעלה בפן הכלכלי, עימותיםאת העימות הקשה בה
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מצטרף וגדל עם כמות  החשש הכלכלי ,רננהאצל . בעמדת נחיתות כלכלית לעומת בעלה נמצאה נטעעצמה בה 

 :וכך היא מתארתהילדים המרובה והאלימות הגואה, 

מה אני הולכת  ,אובדת עצות מאוד הייתי אז במצב ממש ממש קשה, אני חושבת שהייתי כמו, כמו קפואה ]...[
לעשות בתוך החיים שלי? איך אני הולכת לצאת מתוך החיים שלי? ]...[ איך אני אסתדר כלכלית? יש לי עשרה 

 ילדים! איך אני הולכת להסתדר? מה אני הולכת לעשות?
 

ישנם מחקרים המעידים על כך שהגורם העיקרי שמשאיר נשים במעגל האלימות, הוא התלות הכלכלית בבעל 

מורה על כך שבסל החששות הגדולים ביותר של נשים במהלך  2018דו"ח של מכון רקמן לשנת בנוסף,  האלים.

 הגירושין, מופיע במקום הראשון החשש לחוסר יציבות כלכלית אחרי הגירושין.

 משאלה לשינוי ההתנהגות האלימה מצד הגבר 3.1.2.3

ולהיות נאהבים. הם נוקטים באלימות כדי מרבית המקרבנים הם אנשים נורמטיביים אשר יכולים לאהוב 

אחרים, וובי משפחה, חברים לעבודה קר כלפי "כרגיל"מתנהגים זוגם, אך לרוב  ותל את רצונם מבנלקב

ההשתהות בזוגיות מכאן נובעת  ".נורמטיבי"אורח חיים  מנהליםכלפי הקורבן, ובאופן כללי לעיתים ו

עוצמה נשואה, ובהאישה המעצימים את האתגרים של  יתרגשהאמביוולנטיות הו בטוב היאחזותה. מתעללת

 :נטע, כפי שמתארת לבחור בדרך של פרידה -רבה יותר של אישה הרה או עם ילדים 

איך תשרדי? כאילו את בהריון,  ]...[ ?אולי הוא ישתנה את לא עושה את הדבר הנכון? ,הנכוןאת עושה את הדבר 
לך תשובות, כאילו, את הולכת לישון ואת קמה עם אותן שאלות... מה תעשי עכשיו? איך ממשיכים הלאה? ואין 

 פתאום נזכרת באיזה משהו טוב שהיה לכם, ואז פתאום את נזכרת בעשרים דברים רעים שהיו
 

ופנייה לרשויות החוק שהוציאו כנגדו צו הרחקה, שעברה,  , לאחר מקרה של אלימות פיזית קשהרננהגם 

 מתארת את התקווה בתוכה והאשליה העצמית שאולי הוא ישתנה: 

הוא יצא מהבית והיה לו צו הרחקה ]...[ והוא קרא לי לשיחה ואני הייתי במצב כזה שרק רציתי רק שיירגעו 
חזיר אותו הביתה, והסכמתי ]...[ א הרוחות ]...[ אז הוא שכנע אותי שנעשה איזה מן תנאים ובתנאים האלה אני

 רציתי להאמין שהוא חטף את הסטירה שלו והוא יהיה בסדר - וי שזה יישמע ועדיין זה נשמע הזויכמה הז
 

יחד עם מתערבבים  ,, רגעי ההתפייסות והמורכבות הזוגית בה יש גם רגעי טובמהקטעים שלעילכפי שעולה 

 ,התנהגות מצד המקרבןלשינוי הקורבנות נוטות להיות סלחניות יותר ומקוות ההתעללות והאלימות הקשה. 

החוזרות מובילים לכך  עם ההתעללויות והאלימות הקשה ותההתמודד. ת חולשהובעיקר מתוך הכנעה ונקוד

 -כאמור, ועד כדי החלשת הקרבן והבאתה לקריסה נפשית ומנטליתולכים ואוזלים משאבים הנפשיים ההש

חירה בגירושין היא נקודת המוצא הב ,ותר ילדים בתא המשפחתייל שיש בעוצמה רבה באישה הרה או ככ

סרבנות הגט ארוכות הקורבנות מבקשות לצאת מהזוגיות הפוגענית.  אחר שניםעיתים רק ללכך ו .האחרונה

  של יחסי כוח ושליטה.תעללות הנשענת על התעללות קיימת ההיא המשכת ה

 בהליך הגירושין הכוח המניע של משתתפות המחקר לפתוח הגורמים ו 3.1.3

הנשים לבחור  עבורלמרות כל האתגרים והחששות שהזכרנו לעיל, היו מספר גורמים שהיוו את הכוח המניע 

לכל אחת ממשתתפות המחקר היה את מכלול  -הכוח המניע כאשר נשאלו המרואיינות על בהליך הגירושין. 

היו ישירים וחלקם  הנסיבות האישי שלה, אך יחד עם זאת עלו מספר מאפיינים משותפים. חלק מהמאפיינים

 ליציאה מהזוגיות המתעללת. חיצונית תנועהשהשפיעו על תהליכים פנימיים 
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 התעללות מינית ויחסי מין בכפייה בתוך חיי הנישואין כמעשים בלתי נסלחים  3.1.3.1

 ,מחקרדבריהן של מספר משתתפות ב, על פי ירושיןאחת מן ההשפעות שעלתה כגורם מרכזי לפתוח בהליך הג

יחסי מין בכפייה. הפקעת האוטונומיה על גופן לידי הבעל המתעלל היתה  ההיה התעללות מינית ובעיקר

וזהו! זה כבר היה 'עד פה!' ומשם  ,ואז קרה איזה משהו שהוא עשה לי" :רננהקודת שבר, כפי שתיארה זאת נ

ניכרת תחושת הבושה. תחילה  רננהעם  ריאיוןבאיך אני יוצאת מהנישואים האלה".  )לחשוב( ]...[ התחלתי

באופן ישיר כאשר השיחה נפתחה לעוד רבדים היא נשאלה  ריאיוןהיא לא העזה לחשוף את האונס, ובהמשך ה

וכאשר נשאלה האם קודם לכן לא היו יחסי מין ", זה מה ששבר אותי"ענתה: ואם היו יחסי מין בכפייה, 

ים שפחות רציתי ולא בוטות )שתיקה( אבל כן היו לי זמנאני לא חושבת שזה קרה בכזאת " בכפייה הוסיפה: 

 כי , והזכרנו זאת לעילריאיוןסיפרה במהלך ה יעלגם  ".היה לי בכלל מילה. זה מיד היה צעקות או צרחות

  בהליך הגירושין: פתחה נקודת השבר שלאחריוהיה המקרה הבא ו, הקשה מכולהיתה  האלימות המינית

אין לי שליטה על הגוף שלי  ,כבר כולי בוכה ולא יודעת מה לעשות ,]...[ ואני שותקת 'אני רוצה לגמור כנסי לחדר'
 'הקדוש ברוך הוא רק שלא יעשה כלום לבנות' תו. ואני כל הלילהלקח את אחת הבנות לישון אי ]...[]...[ ואז הוא 

 שהבנאדם הזה לא יהיה יותר בבית מאותו לילה עשיתי הכל כדי ,]... [ פשוט עברתי לילה מהגיהינום
 

בערב אחד שניסתה לחמוק מיחסי מין עם בעלה, היא ברחה לחדר של הילדים, הבעל לא הרפה במשך זמן רב 

 שרהגם הסוגיה המינית היתה עבורה קו אדום.  .וכדי להעניש אותה בחר לקחת את אחת הבנות "במקומה"

 משך שנתיים היתה בלבטים על 'שלום בית': בש בזמן ,רת על התקיפה המינית כנקודת השברמספ

שנתיים הכי סיוטיות  ,ים אם כן או לא שלום בית. שנתיים זה היהאני עדיין עם תיק פתוח ועדיין עם בלבול
בחיים שלי. ממש. יותר מעכשיו ]...[ הייתי כזאתי תמימה, ואמרתי קשה לי איתו, אבל הוא משתנה ]...[ המזל 

הוא לחש לי באוזן בשקט בשקט,  ]...[ הוא השתולל, והוא ניסה לאנוס אותי שלי, שהוא הוכיח אחרת ]...[ 
פניתי לבקש מבית כל החיים שלך! ]...[  ממני גט'  ככה יראובארסיות כזאתי 'את לא מבינה? בחיים לא תקבלי 

 צו הרחקה הדין ]...[
 

הרחקה ובהמשך מבית הדין החליטה להפסיק את הליך 'שלום הבית' ולתבוע  השלב בומתארת את  שרה

 אכן -ובאופן מכפיר וטראגי התעמרות ושימוש מפורש בסרבנות גט תוך ו ,בה כפה עצמו עליה באירועגירושין 

עד עצם היום הזה. בעלה הסרבן ברח ומתחזה לדמויות משתנות מסורבת שנים ארוכות  שרה ו.מד במילתע

גרמה  הפקעת האוטונומיה על גופןכפי שעולה מהמרואיינות, . המיוחל גטה עניק לה אתלהכל זאת בכדי לא ו

 .להן הפקעת הנישואין בכדי להשיב אליהן את החירות האישית שאבדהבלהן לרצות 

 שיעורי תורה ורוח  3.1.3.2

שיעורי תורה ורוח. הנשים תיארו זאת כחוויה שחיזקה בתוכן את ה שעלה ממשתתפות המחקר הי היבט נוסף

בריאות הנפש ואפשרה הסתכלות מחודשת פנימה על הזוגיות המתעללת כזו שאינה נאמנה לערכי התורה וכזו 

התחלתי לשמוע שיעורים של " :רננהכמו שמספרת  ,שהובילה לתנועה פנימית שגרמה להן לבחירה חדשה

כמו איזה מן חזרה לאיזה מצפן, האמת, מה נכון מה לא לעצמי, הרבנית ]...[  וזה התחיל קצת להחזיר אותי 

בעלה התמיד , שתמרדברים דומים עלו גם אצל  ".נכון, מה שלי מה לא שלי, והתחלתי קצת להתרחק ממנו

נהגה לשמוע שיעורים של רב שגם מעביר הרצאות שקשורות , שתמרר בה בנוגע לרמה הדתית שלה. להתעמ
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כי שיעורים אלו ודמותו של הרב הפרופסור היו הגורמים  ארץ, סיפרהביהדות באחת מהאוניברסיטאות ב

 גם את תקופת הסרבנות: ובהמשךבזוגיות הקשה תעללות השעזרו לה לעבור את ה

הוא גם  חיים של ליבראליות וזה ]...[ ,במקום אחר לפני שהתחתנתי. הוא גם העלה את זה הרבה פעמים יהיית
הוא השפיל אותי כמו שצריך ]...[  היה לי פרופסור ]...[ שתמיד הלכתי  ,הזכיר את זה כל הזמן גם על זה
אחד  ,את כל הספרים שלוקראתי  הפרופסור(-)עם הרב מיוחד איתו מאודלשיעורים שלו ]...[ היה לי קשר 

 משהו טוב משהו בריא ,ת שעזר לי עם כל הזה... משהו אינטלקטואליומהדמו
 

 צמיחומשני הקטעים המובאים עולה כי הלימוד והעיסוק בדברי תורה ורוח וסמכות דתית משמעותיות ה

את האמון . שיעורי התורה והרוח החזירו להן המציאות הקשהבתוכן את הכוח הפנימי וההתמודדות עם 

 . בני זוגןדתיים של הולשימוש המתעמר במונחים לעיוות רוחני -דתיסוג של תיקון  בעצמן והיוו

 טיפולים פסיכותרפיים וחזרה לזהות העצמית  3.1.3.3

ו משתתפות המחקר תמה זו נחשפנו לתהליך ההכרה בזהות הקורבנית, משמע בהליך הפנימי שעבר-בתת

 :אסנת, כפי שעולה מדבריה של רצון לצאת ממנהעלה ולפיכך , קורבנות לזוגיות פוגענית ןבאשר להבנה שהינ

מספרת לה מה היה ]...[ בשלב כל שהוא היא עוצרת אותי ואומרת לי: ' תקשיבי ]...[  אני יושבת מול המטפלת
תי הביתה, והוא ואז חזר ', לי ברור שחווית אלימות, אבל אני לא מצליחה להבין איך לך זה לא ברור?אסנת

כמובן 'לא, מה פתאום, הכל בסדר בואי ננסה והכל אפשרי' ולהתחנף הוא יודע מצוין. ושבוע אחר כך אמרתי לה  
'לא, אני אתן לזה עוד הזדמנות' ושבוע אחר כך באתי ואמרתי לה 'אני רוצה להתגרש' ואז היא אמרה לי 

כאילו באותו רגע נורא התנגדתי לזה! מה  אפה!הייתה כ , את מתנהגת כמו אישה מוכה' וזואסנת'תקשיבי 
 פתאום?! על מה את מדברת?! 

 

זיהוי המצוקה והגדרתה על ידי גורם חציוני יוצרת סדקים בחומת ההכחשה הפנימית של הקורבנות ומאשרת 

 : שרה. כך גם תיארה תהחברתי נורמהלפיה הן נמצאות במצב החורג מה עבורן את המציאות

התחלתי טיפול ואני זוכרת שאמרתי לה תקשיבי, אני רוצה שתתני לי כוחות איך להתמודד. כי אני לא רוצה 
לפרק את הבית שלי, אני רוצה להחזיק אותו, לשמור עליו כמה שאפשר, רק שאני לא יודעת איך להתמודד עם 

ומספרת מה שעובר עליי ובוכה. זה. אני זוכרת שבמשך שלושה חודשים ישבתי ודיברתי איתה ואני פשוט יושבת 
 ואחרי שלושה חודשים אמרתי לעצמי, את שומעת מה את אומרת בכלל? את רואה מה את חווה בכלל? 

 

 , הטיפול הוביל לתהליך של הכרה בקורבנות ובחשיבה על פירוק הנישואין.יםכפי שעולה מן הקטע

  הילדים הכרה בהשלכות על 3.1.3.4

הילדים מהווים שיקול מתמיד ומרכזי בהתחבטות הפנימית האם לפרק את התא המשפחתי או להמשיך 

 היתה)כעשר מתוך חמש עשרה נשים( העידו כי טובת הילדים  משתתפות המחקרמרבית למרות הקשיים. 

לפגיעה כשחשבו כי פירוק התא המשפחתי יוביל  - על אף ההתעללויות מבן הזוג .בראש סדר העדיפויות

לאחר ההכרה בכך שדווקא המשכת הזוגיות עלולה לפגוע  אך הפוגענית, נשארו במערכת הזוגיתהן  – דיהןליב

הילד שלי חי במציאות איומה. אז זה הקש ": אסנת מתארתכך למשל  .גירושיןהן החלו בהליך ה ,בילדיהן

למען  -יחד למען, אצלי זה הפוך ששבר את קש הגמל. כאילו מבחינתי, תמיד אומרים הרבה אנשים נשארים 

על האינטגרציה  המתעללת הישירה של הזוגיותכי ההשפעה תיארה  אסנתגם . "הילדים הייתי חייבת לעזוב

 :ולבחירה בגירושין בין הילדים גרמה לה לשינוי התפיסתי

ה היה בול! כשראיתי את הדינמיקה בין הילדים שלי פתאום ראיתי את הבן הגדול איך הוא מתנהג לאחותו וז
אותו הדבר! כאילו אני ואבא שלו, הוא ואחותו הקטנה אותו הדבר ]...[.אותו רגע זה טלטל אותי נורא ואז גם 
המקום הזה של להישאר בשביל הילדים ]...[ זה לא ממש ככה. כי לילדים זה לא טוב. הילדים יגדלו וישחזרו את 

 אותו הדבר
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ומתוך שלמות התא המשפחתי הישארות בזוגיות לטובת ההעצמי וניתן לראות את הוויתור תיאורים הללו המ

זה היה בעל  -טובת הילדים היא דווקא העזיבה משתתפות המחקר הבינו כי אך כש, םרצון לטובת הילדי

 עדויות אלומתוך  והיווה את הגורם ביציאה מהזוגיות המתעללת דווקא למען הילדים. השפעה מכרעת

לידי ביטוי בשלב זה, ניתן להבחין כי על פי חוויותיהן של משתתפות המחקר,  והממצאים הרבים שהעלנו ובאו

שימוש , תוך והפעלת כוחניכרו הניצנים של צורך בשליטה זוגיות טרום הסרבנות, כבר במשך תקופת ה

 . מבוקשם טקטיקות של התעללות ושליטה בשלל דרכים בכדי להשיג אתב

 בנשיםבסרבנות גט ככלי נוסף להתעמרות המקרבנים שימוש  3.2

ומשקפת  ,המסורבות התעללות בנשיםולצורך פגיעה מכוונת גט בסרבנות  המקרבניםשימוש בתמה זו עוסקת 

במספר . ההתעמרות באה לידי ביטוי ת בהןההתעמרו ךווה טקטיקה נוספת להמשמהסרבנות הגט כיצד 

, שימוש בערכי הדת וההלכות על סרבנות גט הצהרה מפורשתהגברת האלימות עם הרצון להתגרש, מישורים: 

שימוש לרעה  על ידי לקורבנותגרימת מצוקה ו ,להכשרת הסרבנות כתשתית לגיטימיתבבתי הדין הרבניים 

 את הקשר בין אלימות לסרבנות גט. מישורים אלו מחדדים . אמונתןב

  להיפרדותרצון האישה  בשלהגברת האלימות  3.2.1

חלק משתתפות המחקר העידו כי האלימות גברה דווקא עם הרצון לצאת מהיחסים המתעללים ומהשליטה 

 : רנהשל המקרבנים. חלקן אף קיבלו איומים על חייהן, כמו במקרה של 

פחדתי כל פעם כשפתחתי  ,כאילו ,לא יצאתי מהבית לבד ולא נכנסתי במדרגות ,בימים הראשונים אחרי שנעצר
מטורף ]...[ הוא איים עליי כמה פעמים ]...[ אם אפתח תיק במשטרה או  ]...[ כי הוא היה משוגע את הדלת ]...[

 כאילו זה היה הוא אמר את זה במילים הוא כתב את זה אפילו פעם אחת ,תיק גירושין משהו הוא יהרוג אותי
 

נשלט' בנשותיהם, רואים בבקשת הפרידה -גברים אלימים ומתעללים הפועלים בזוגיות מתוך יחסי 'שולט

איום על זהותם ושליטתם בנשותיהם. במצב כזה, המקרבן מתעלם מרצונה של האישה, ושם לנגד עיניו רק 

, האלימות אסנתלמשל אצל את רצונו, ופועל לנטרול האיום לצורך הכנעה באמצעות הגברת האלימות. 

 הפיזית התרחשה בד בבד עם ההבנה של המקרבן כי היא בוחרת בדרך של פרידה:

עשיתי כל מה שהוא רצה. כשהוא ]...[ לאורך כל השנים לא באמת היה לו צורך להשתמש באלימות פיזית כי 
]...[ שעוד גרנו ביחד הוא הורחק מהבית, פעם  הוא התחיל לאבד את זה להתגרש ]...[הבין שאני באמת רוצה 

ראשונה אחרי שהגשתי נגדו תלונה על הטרדה מינית זו הייתה בעצם האלימות הפיזית הראשונה, ואחר כך היו 
 הלקבור אותי מתחת לאדמאחר כך הוא איים ו ( בית הדין ]...[ב אלימותעל )אירוע הסיפרתי לך כבר ]...[ עוד 

 

עלול ל שסרבנות הגט נמשכת והחיים תחת קורת גג אחת עם המקרבן נמשכים, המקרבן ככ ,במצבים אלו

ביותר  פיציםנ . רמת המסוכנות עולה והיחסים הופכיםלהגביר את האלימות בכדי לנסות להכניע את האישה

 :רנהכפי ששיתפה  ,לכדי מציאות חיים קשה ומתעללת בצל הסרבנות

וכל פעם שהוא חזר הביתה ]...[  .הוא המשיך בזה והאלימות גברה ,נקי במקום לתת את הגט ולצאת מזה איכשהו

 טושוב הלכתי להתלונן ושוב הוא נעצר ]...[ הוא כאילו לא הבין ]...[ שאני לא אעזוב עד שאני אקבל ג

עם הרצון לפתוח בהליך  הכפי שעולה באופן מובהק מתיאורן של חלק ניכר משתתפות המחקר, האלימות גבר

 סרבנות הגט היוותה כלי נוסף להתעמרות והמשכת השליטה בקורבנות. , הגירושין
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 אלימות לסרבנות גטהתעללות והקשר בין  3.2.2

אחד המוטיבים כאשר נשאלו משתתפות המחקר על הקשר בן חווית הזוגיות המתעללת לחוויית הסרבנות, 

 :באופן הבא חגיתהיטיבה לתאר זאת ם שעלו היה השליטה. יהמרכזי

החוויה האלימה היא אוסף של דברים שחלק ממנה זה . זה ההמשך של האלימות ]...[ של השליטה שלו בי ההמשך
 ם לעשות את הדבריםדרכי שתי לך  'יש ]...[ היה לו משפט שחזר על עצמו ]...[שאת לא נחשבת , רואים אותךשלא 

 הדברים או בדרך שלו או בדרך שלוהסירוב זה לעשות את .[ זה בדרך שלי, או בדרך שלי' ]..ים את או שעוש
 

היא המשכת מערכת היחסים של מאבקי כוח ושליטה ממנה הן  עבורן, סרבנות הגט מדבריהןכפי שעולה 

ביקשו לצאת. גם מוטיב שלילת החירות והחופש חזר על עצמו ובא לידי ביטוי אצל חלק ניכר מהמשתתפות 

"זה כלא. זה להיות   :נטע. כפי שבא לידי ביטוי בהמשך דבריה של "כליאהעות שימוש במונח "כלא" ו"באמצ

]...[ אני בכלא  לי זה לא להיות שם ואני לא יכולה במקום שאני לא רוצה להיות בו ]...[ הרצון הכי גדול ש

מתארת מוריה גם ". רק מעצם היותו גבר וזה אבסורד בידיים של מישהו שהוא לא מעליי בשום צורה שהיא,

"זה סוג של כוח שלו עלי. זה כאילו הניצול של הגברים. אני חושבת על הנשים בבית הדין : ופן דומהזאת בא

בנוסף ליחסי השליטה, לפי חוויתן הגבר נמצא ". וזה מה שעצוב ,הרבני שהרבנים נתנו להם את הכוח הזה

היו נשים ששייכו את ובית הדין הרבני מאפשר שימוש בעליונות זו.  ,בעליונות הלכתית ומנצל זאת לרעה

עד היום כאמור, , ששרה ה שלבדבריבאה לידי ביטוי  חוויה זו. כמסורבות גט לגזילת הנשיות שלהןחוויתן 

 גט:מסתתר ומסרב לתת לה  בעלה

זה חוסר אונים ]...[ וזה להיות כבולה ]...[ זה דבר שהוא הכי הכי אישי ופרטי שמישהו לוקח, ומשתמש בך. 
]...[ לא מדברת דתייה אני לא יכולה להינשא מחדש ומחזיק אותך. ובגלל העניין הזה שבציבור שלנו, כאישה 

זה הדבר הכי  קח את כל הנשיות שלך.משהו שלואפילו על להינשא, מדברת על להיות בקשר זוגי עם מישהו. זה 
פרטי ואישי ונשי שנלקח ממך ]...[ שהוא יודע שכמה שחשוב לי הגט ושכמה כביכול אני לא יכולה להמשיך את 

 החיים בלעדי זה
 

לא רק משפיעה של הנשים המסורבות כ עולה היבט הייאוש וחוסר התקווה של משתתפות המחקרמדבריהן 

התעללות ה. מאפיין נוסף שעלה הינו האובייקטיפיקצי .ולטווח זמן לא מוגדר אלא גם על העתיד ההווהעל 

 :שירהחפץ, כפי שתיארה  האישה היאבביטול והפקעת זכות הבחירה משל 

לבעלה "]...[ גבר שישכב עם אישה אחרת הוא לא אסור ישה את בכלא! אישה את כזאת קטנה ! אחפץאישה את 
קתק של האישה הוא לא הזמן הביולוגי של הגבר ]...[ העובדה שגבר מקדש הזמן הביולוגי המת ]...[ "ולבועלה

היא בכלל לא אישה היא לא בנאדם בעולם הזה היא  יא הופכת להיות חפץ כי היא נקנתהאת האישה כאילו ה
 ! לכל דבר ועניין.]...[ את מבינה מה המשמעות? ]...[ הכי מכירה של בן אדם! עבדים! עידן העבדים? זה כאן חפץ

 

הזמן  גזלתוגם בהקשר של , כעבדותומגדרית בהקשר הפטריארכלי  חוותה את הסרבנות גם כקורבנות שירה

 הביולוגי של הנשים ללדת ילדים. סרבנות הגט עבורה, היא חלק 'מגזל זמן' שלא ניתן להשיבו.

, לחוויית הסרבנותהמתעללת כאשר נשאלו משתתפות המחקר על הקשר בן חווית הזוגיות  ,כפי שניתן לראות

, חוסר גזלת הנשיות: חוסר שליטה, השפלה, םיהמעידים על המכנה המשותף בין השנימספר ביטויים עלו 

 ותחושת כליאה מתמשכת. עבדות ודאות, אובייקטיפיקציה, 
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 הצהרת כוונות מפורשת על סרבנות גט  3.2.3

כלפיהן  מפורשותחלקן ציינו אמירות  ,גט שבעליהן יהיו סרבניצפו ן קר האם הכאשר נשאלו משתתפות המח

 : אסנתלמשל במקרה של  ךכ .לגבי הסירוב

'את לא תראי ממני גט בחיים', 'כדאי שתקפיאי ביציות', 'אם את –היה שלב שהאמירות היו מאוד מאוד ברורות 
השיח, אנחנו נפרדנו ועדיין השיח הוא  -לא איתי את לא תהיי עם אף אחד', 'תישארי אשתי לעד'. גם בכלל 

ת ככה וככה'. בשלב כלשהו אני "אשתי", הוא עומד בבית משפט ואומר 'אשתי עשתה ככה וככה, אשתי מתנהל
 כאילו ]...[ 'אין אשתי יותר, מספיק!'. ולא, )הוא ממשיך להגיד( 'את אשתי' 

 

בעלה הסרבן עושה שימוש בסרבנות גט כמניעת זוגיות חדשה מתוך שליטה וקנאות ובכך גם כסיכול פריון 

ה היא להשתחרר מחיי עשה שימוש במונח 'אשתי', משמע 'שלי', כשכל בקשת אסנתעתידי. בעלה של 

תעמר בה גם באופן מילולי לההנישואין ומלהיות 'שלו', אך הוא ממשיך להחזיק בה בניגוד לרצונה ואף מוסיף 

באה  סרבנות הגט לעיתים א לה 'אישתי' בידיעה שזה מכאיב לה.קורבמקביל אך גט לבכך שממשיך לסרב לה 

כפי שציינה  ,הזכרת מוטיבים הקשורים למוות על ידי כהצהרת כוונות על המשכת התעללות באופן אין סופי

"הוא כל הזמן אמר שאין סיכוי שהוא יתגרש ממני. כשהוא אמר לי, איך הוא אמר לי פעם אחת? את : ענת

"הוא אמר בעשרות המריבות שלנו על גופתי המתה אני ציינה זאת באופן דומה:  נטעגם . הגט תקבלי בקבר"

תית ]...[ לקחתי את הפיקעלך שלי י"מהתחלה זה היה קטסטרופה אמ : תארתמ תמרוכך גם  אתן לך גט".

"one way" שתהיי בקבר תקבלי גט'כואז התחילו המלחמות. הוא אמר  הגעתי להורים שלי ]...[, לירושלים'" .

שרירות הלב בדבר הסרבנות 'קבר' נועד להמחיש את  ים המזכירים מוות כגון 'גופה' אוהשימוש בביטוי

 מתוך כוונת זדון.  נועדה בכדי להתעלל ולהתעמר בנשיםומעידים כי הסרבנות 

 או מונחים הלכתיים כאמתלה לסרבנות הגט  על ידי המקרבנים שימוש בהחצנה דתית 3.2.4

, בהלכה –סרבני הגט  -התמה הנוכחית עוסקת בחווית משתתפות המחקר על השימוש הציני שעשו בני זוגן 

מנצלים את הידע ההלכתי שברשותם  תוך שהם ,םהת כקרדום לחפור בחצנה דתיבהבפרשנות הלכתית ו/או 

 :   אסנת במקרה של למשל כךת הגט. הענקל בסרבנותים לטענות מול הדיינ

הסרבנות הייתה חלק מההתנהלות המאוד ]...[ 'אני הולך לפי ההלכה ולפי ההלכה אני לא רוצה להתגרש' ]...[  
בחוץ הכל מעולה אני צדיק גדול כיפה גדולה, ציציות, ציצית מצמר, לא סתם, כזאת הכי חמה ולריב עם הדיינים 

מד שם בבית דין ומתפרץ ולא מעניין אותו שהם לא הולכים על פי ההלכה כי אני יודע יותר טוב מהם ]...[ עו
 שעכשיו הדיין מדבר 'יש רבנים אחרים שאומרים לי לא לתת גט אני מקשיב רק להם אני שלום בית' 

 

בהלכה היהודית, 'מורדת' על בעלה היא אישה המסרבת לקיים את החובות המוטלות עליה במסגרת 

. המונח 'מורדת' משמש גם כנגד אישה ורק עם בעלה, ואך הנישואים, ובעיקר לקיום יחסי אישות עם בעלה

דין מורדת קיים רק כאשר האישה טוענת שהיא משמע, בלי לקבל גט. , עוזבת את הבית מרצונה ללא 'רשות'ש

עדיין רוצה בנישואיה ואינה דורשת להתגרש, אלא מתוך כוונה לצער את בעלה. חלק ממשתתפות המחקר 

 מאוימותהיו רושין וכי באופן מובהק לא היו מעוניינות להמשיך בנישואין, שיתפו כי לאחר שעלתה סוגיית הגי

, שעברה אלימות קשה רנהבמקרה של  כך גם. הרבני בית הדיןמצד הגברים על שימוש בדין 'מורדת' כנגדם ב

מצד בעלה, גם בזוגיות וגם במשך הסרבנות, ובעלה נעצר על אלימות כנגדה אך הספיק להשתחרר ממעצר 
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לביתה בחסות תהליך ה'שלום בית' והגביר את האלימות נגדה, אך היא לא יכלה לעזוב מחשש לדין והושב 

 'מורדת', וכך היא מתארת:

הוא לא רצה, הוא אמר 'לא אבל זה לא היה ממש טיפול'. אני חיכיתי לזה שיהיה חיוב לגט ]... [ עד שקיבלנו את 
התאריך של הדיון בגדול, אז בתקופה הזאת שהוא נתן לי את הבוקס ואז היה בכלא שלושה חודשים ואז 

אפשר להביא אותו שום בעיה כשהגענו אז הוא דחה את הדיון הוא אמר שהוא בכלא שהוא לא יכול למרות ש
הוא רוצה לשלוט, הוא רוצה לקחת אותי כחפץ שלו ]...[  ]...[מהכלא, לדיון הוא דחה והוא אמר כל מיני סיפורים 

לא לעזוב את הביתה מבחינה שאחר כך זה , ..[ אמרו לי להיזהר.] קא, זה להכאיב, ולהראות שאת אפסזה דוו
 ל הזמן ציפיתי שזהו, זה כבר הסוףדין מורדת(  ]...[ האמת שכבית )היכולים להתנקם שאני עזבתי את 

 

בעלה בו  , השימוש ההלכתי שעושה בעלה המקרבן הוא בשני מישורים: תהליך ה'שלום בית',רנהבמקרה של 

מצדה קיוותה כי בית הדין יכריע על חיוב  רנהן 'מורדת'. יודהסרבן טען שהוא רוצה טיפול זוגי ולא להתגרש, 

בית הדין רק 'המליץ' על גט, ולא חייב את הגבר לתת לה גט, משמע אי א את המקרבן מביתה, אך יבגט ויוצ

 וכך היא מתארת: .אפשר להתחיל בסנקציות נגד הסרבן והיא אינה יכולה לעזוב את ביתה

שיהיה חיוב הדיינים לא אמרו לו 'שבוע הבא אנחנו חותמים על גט' הוא לא רצה, הוא אמר לא ]...[ אני חיכיתי לזה 

 לגט ]...[ שיתחילו עם סנקציות ]...[ כמעט שנתיים )עד ש( המליצו ]...[ ההרכב המליץ גירושים אבל לא חייב

בעודה מחכה לקבלת הגט לפגוע בה משיך ומ לסרב לתת לה גט באמתלת 'שלום בית'המשיך האלים הגבר 

 ,שכן אישה שבעלה מכריז עליה כמורדת נשללות ממה זכויות רבות ,וההיתר לעזוב את הבית ללא דין 'מורדת'

ת של ממש כאשר הנשים חוות זוגיות בעיקר כספיות שמגיעות לה מהבעל על פי הכתובה. הדבר הופך להתעללו

למצב אבסורדי בו הן ממשיכות לסבול את  תלהפקיע את הנישואין אך נקלעואלימה ומתעללת ומנסות 

פיזית בכדי שלא תיפגענה  םצריכות להמשיך לחיות איתועם זאת הן צד המקרבנים, עללות והאלימות מההת

את הלגיטימציה שלהן לעזוב את הבית  כלפי הנשים שולל יהן העתידיות. שימוש לרעה ב'דין מורדת'זכויות

בכדי להמשיך לאמלל את הקורבנות ובמקביל למנוע זה לכתי מצב בו המקרבנים משתמשים במושג ה ריוצו

בפירוש ההלכתי  ,'מורדת'בעלה סירב לתת לה גט בטענה שהיא  .תמרכך למשל גם במקרה של ן את הגט. מה

 של 'מתרועעת עם גברים אחרים' כפי שהיא מציינת: 

הוא כל הזמן עקב אחריי והוא אומר יש ביטוי 'את מורדת' כל הזמן 'את מורדת' הוא אמר לי, כי אם הייתי 
הוא גם השפיל אותי כי אני הורדתי את מן אובססיה כזאת ]...[  ,יתוהייתי במיטה אמדברת עם מישהו אז כבר 

שתיים עשרה שנה אני שמרתי חיים דתיים לגמרי אבל  ,הכיסוי ראש כי אני כבר לא יכולתי לתת לו את הכבוד
שת אישה את לא מתביי'אמר  ואלא יכולתי. הרגשתי שאני לא נשואה. זהו. אוקיי הוא לא רוצה לתת גט אז ה

 נשואה?'
 

להפקעת  ניסיונותנעשו  ןבמשך שתיים עשרה שנים בה 'מורדת'בן השתמש באופן ציני במונח בעלה הסר

 סוגייהשימוש ב עושה תמרבנוסף, ניתן לראות כי בעלה של גירושין והוא התמיד בסרבנותו לשחרר אותה. ה

ובוחר לבייש אותה בבית  תמרחשובה לראש. המקרבן יודע שההלכה הכיסוי בה נשים מחויבות ב –הלכתית

ין לא גרושה. יעד היאגרושה, וקל וחומר אם  אישהתי אסור להוריד כיסוי ראש גם אם הדין, כיוון שבפן ההלכ

 העובדהלא יכלה יותר לשאת את  תמרבאופן מתמשך ושיטתי.  דתית ורוחניתהתעללות יש כאן שימוש ב

ובוחרת להוריד את כיסוי  ,על פי ההגדרה ההלכתיתגם חברתית וגם נשואה כ מתוייגת שהיא ממשיכה להיות

טענת הסרבן היתה שזה רצון האל  ,מיכלאצל משמע לא לציית להלכה זו, והוא מתעמר בה בשל כך.  - הראש

הוא אמר לי 'את החצי שלי הקב"ה נתן אותך לי ואנחנו נהיה וכך היא מתארת: "'משמים' שהיא ניתנה לו 
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בכדי להמשיך להחזיק בה הסרבן עשה שימוש לכאורה באמונה דתית כפי שניתן לראות . "מותביחד'. זה אלי

. השימוש ההלכתי בסוגיית מתן תנאים עבור קבלת הגט זו אלימות מיכלכאשתו על אף שלפי חווייתה של 

 במקרה של כמואינו תקף.  הוא הוא כלי נוסף להתעמרות בנשים. אם האישה אינה עומדת בתנאי הגט אזי

 ן לתת לה גט בארץ:בעלה ברח לחו"ל ואמר שאינו מוכושהיתה עגונה שנים רבות , רננה

הוא עשה חוזה חדש במשך חודש ימים הוא טירטר אותי בצורה מטורפת  ,הוא לא הסכים למה שבית הדין קבע
הוא פשוט שיגע אותי בדרישות שלו ]...[ הוא  ,יותר מחודש אני חושבת ,]...[ חזרתי ארצה בלי גט ובמשך חודש

 בדיוק כמו שהוא רוצה הוא לא יהיה חייב לתת לי גט-בדי-שאם אני לא יעשה בדירצה שהכל יהיה בידיים שלו 
 

שהה בעלה הסרבן לפי בקשתו, אך הוא  עשה שימוש בהצבת תנאים למתן גט,  שבו טסה לחו"ל, למקום רננה

 יהיה פסול עקב התנאים הלא סבירים שהציב. שיינתןשהגט וליצור מצב בה  בכדי להתעמר

כרים מקובלים ומוהשתמשו בעקרונות הלכתיים  ,כפי שניתן לראות מן הממצאים שעלו, הבעלים, סרבני הגט

בנשותיהם על ידי הבטחת המשך השליטה  דתית ורוחניתהתעללות ככלי לביצוע בבתי הדין הרבניים 

 נשותיהם. גורלן ועתידן שלמוחלטת שנמצאת בידיהם על ה

 התעללות מנטאלית בקורבנות -מלחמת ההתשה  3.2.5

, תעללות המנטליתהמחקר הינו הנוסף שעלה ממספר משתתפות הקשר בין סרבנות להתעללות היבט ב

העיסוק הבלתי פוסק לובשת צורות כה מעודנות וסמויות אך מדובר בהתעללות של ממש. כך למשל  שכאמור

"אני כל כך עסוקה בלהשיג את הגט, לרדוף אחרי שד ]...[ : שרהשתיארה זאת עבור השגת הגט כפי  והמתיש

מרגישה  שרה ".י גם עכשיואם הוא )הסרבן( ניהל אותי כל החיים שהייתי חיה איתו, הוא מצליח לנהל אות

 ה דורש המון כוחתשמעי ז" תיארה זאת באופן הבא: רוניתנשלטת ומנוהלת באופן מנטאלי על ידי המקרבן. 

 זה מלחמת קיום לגדל את הילדים, עבודה ולמלחמה ]...[לי בעשרים שנים האלה התחלקו בין האנרגיות ש ]...[

מסורבת גט זו מלחמת קיום השואבת את האנרגיות לצורך עבורה כל יום שהיא ". במלוא מובן המילה

 :  אחר הגט ומרדף תמידי עיסוק בלתי פוסק, לחמהמכחוויית  חוותה זאת רננהגם  הישרדות.

שקועה גם במלחמה, במלחמה בלקבל את הגט. לא היה לי יום! יום! שלא או נפגשתי עם  מאוד מאודהייתי 
מישהו, במשך שמונה שנים. שלא נפגשתי עם מישהו או לא הרמתי טלפון לפחות פעם אחת ]...[ הייתי כל הזמן 

 עסוקה בזה! שמונה שנים! ]...[ כל הזמן! וטלפון אחד זה רק בשביל שלא יישמע כזה הגזמה 
 

שסופו מהתהליך המייגע  מותשות הפגיעה במשאבי הנפש של הקורבנות תוך יצירתהקטעים שלעיל עולה מ

לים אותם וממשיכים לשלוט בחייהן. פן נוסף מנה המקרבניםהנשים מרגישות כי  .אינו נראה למרחוק

 :מרת, כפי שתיארה טרחנית רק לשם ההתעמרותהתעללות המנטלית הוא גרירת האישה לסחבת דיונים ב

פעם קבעתי איתו בתחנת דלק )משמורת( ואחר כך עשה מזה ערעור בבית המשפט 'היא לא מתביישת על 
דביר שהבריאות של הילד להיפגש על יד תחנת דלק?' ]...[ כאילו על כל דבר הוא עשה מלחמה על כל דבר ]...[ וכ

בנס הגיעו עם אמבולנס וכולי הוא שבר את הכתף ]...[ ב"ה  ,הוא נפל מצוק י,היה בן שש או שבע הינו אצל אח
אין זכר אבל תשמעי מה שהוא עשה עם זה ]...[ יש לי ילד בבית חולים ואני יש לי משפט שאני רשלנית ]...[ הכל 

 הכל היה מלחמה 
 

. כל פעם מחדש לבית הדין הרבני והמלחמה המתמדת בא לידי ביטוי בעצם ההגעהההתעללות המנטאלית 

מסרב שוב בה, ונוסף לסחבת הדיונים, המקרבן עושה שימוש מובהק בסרבנות גט בכדי להתעמר ב ,חגיתאצל 
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באופן  קבל את ה'לא'ושוב להעניק לה את הגט גם במחיר כליאה. עבורה הפגיעה הנפשית הקשה היתה ל

 עבור קבלת הגט וכך היא מתארת: עשתהלאחר כל המאמצים שהיא רפטטיבי 

לדיון, הוא לא מוכן  השוב מגיע אתוא לא הסכים עדיין לתת גט ]...[ חודשים במעצר. וה כמעט ארבעהב הוא יש
חוזר אני פה ואני לא מוכן לתת לה גט' ו שלום'הוא בא לדיינים אומר להם  –לדיון  הלרדת מהניידת, שוב מגיע

 )וחוזר חלילה( הוא לא מוכן -באה  הוא לא מוכן, אני -ככה במשך כמעט שלושה חודשים. אני באה ]...[  לניידת
 

בפגיעה בקשר עם  על הנשים בילדים בכדי לגרום לכאוס משפחתי המאיים היו מקרים בהם נעשה שימוש

 :רננהכפי שעולה מדבריה של  ,לחמת התשהילדיהן ובכדי לייצר חזית נוסף של התמודדות ומ

הסיט את הבן הבכור שלי נגדי ונגד שתי הבנות שלי הוא ]...[ הילדים  הוא הצליח לעשות הרבה בלגן בבית בין
שקיבלתי  הוא עשה הרבה בלגן. וכמה שניסיתי לדבר עם הבן שלי, אין עם מי לדבר ]...[]...[  שהעידו במשטרה

 םאבל אנחנו מדברים, מתראי )הקשר עם בנה( ]...[ זה לא חזר להיות כל כך קרוביםאת הגט 
 

בהקשר המיני של בגידה, מה שנחווה על ידי הנשים  בהכפשת שמן של הנשיםו בחר במקרים אחרים הסרבנים

 : מיכלכמו במקרה של  ,כפגיעה בשמן הטוב ועלבון קשים מנשוא

כשהיינו בתהליך של הגירושין, הוא הלך לכל הילדים וסיפר להם דברים נוראיים עלי ]...[ אני לא ידעתי שהוא 
הוא היה יושב על הרצפה, שם אפר על הראש, אוכל  רוצה' אוקיי?אמא פ' !מלכלך עלי ככה. דברים נוראיים

 ביצה, ואומר שזה תשעה באב כי אמא מפרקת את בית המקדש
 

השימוש בילדים ככלי נוסף להתעללות מנטלית ולהתשת האישה בחזיתות הרבות שאיתן היא כבר מתמודדת 

ן משלמות מחיר כבד בקשר המשפחתי יאופיינו כנקודת קושי משמעותית בפי משתתפות המחקר. חלקן עדי

 עם ילדיהן בעקבות תקופת הסרבנות והשימוש במניפולציות רגשיות על הילדים המשותפים. 

 ההתמדה בהכחשה במעשי ההתעללות העולה ממשתתפות המחקר הינושל התעללות מנטאלית מאפיין נוסף 

 :רנהשל  כפי שניתן לראות מדבריה .ואף הפיכת הגבר לקורבן והאישה למקרבנת

הוא מסרב גם להודות בכל האלימות זה כן זה המשך זה אותו דבר זה סרבנות זה לסרב לכל. הוא לא מודה 
בשום דבר, אני רק שקרנית, כנראה שגם מדינת ישראל וגם השופטים כולם שקרנים. הוא נעצר על כלום והוא 

 מהכלא אבל הוא לא מודה שהוא אשם הוא גם אמר שהוא הודה כדי לצאת עושה עבודות שירות על כלום ]...[
אם את לא הולכת להגיד ששיקרת אז אני אפתח לך תיקים ותראי מה יהיה ואת תהיי  -וכל הזמן הוא איים עלי

 בכלא ]...[ פעם עשיתי לו שריטה פה ופעם שריטה פה במאבק שלנו במיטה ]...[ אבל לגיטימי להגן על עצמך
 

שימוש נוסף של התעמרות מתארת  ,אלימות מינית וכפיית יחסי מיןבין היתר ו, שחוותה אלימות קשה רנה

באמצעות הכחשה ואיום על הפיכתה מהקורבן למקרבנת כיוון שאכן פגעה בגופו באופן פיזי אך מתוך מאבק 

חלק מטקטיקת ההתעללות של בלבול מאפיין ההכחשה והאשמת הקורבן הינו להגנה עצמית מפגיעה שלו בה. 

 אשמה ולהסיר את האחריות מהמקרבן.שמה אצל האחר בכדי להסתיר את ההקורבן, לגרום לא

 ההתעללות באישה והעצמתהמשכת הסרבנות תוך גרימת מצוקה כלכלית קשה  3.2.6

ו באופן עקיף או שנגרמ הקשיםהנזקים הכלכליים  נההמרכזיות שעלו ממשתתפות המחקר היאחת הנקודות 

 : אסנת, כפי שמציינת היתה טקטיקה מכוונת של הסרבןישיר בעקבות הסרבנות. בחלק מהמקרים זו 

הוא לא משלם, זה גם חלק מהתנהלות שלו, הוא פשוט לא משלם ]...[  היו תקופות שהמצב הכלכלי היה 
ש"ח חובות שלא היה לי מאיפה לשלם. משכורת  200,000אומרת הוא הלך הוא השאיר אחריו -קטסטרופה, זאת

שקל בחודש על  3000לגדל את הילדים לבד. אני מוציאה  הדין, אני צריכה לשלםאחת אני צריכה לשלם לעורך 
 טיפולים רגשיים לילדים, ואני מפסידה מלא עבודה

 

נו שותף להוצאות הכלכליות עבור צורכי ילדיו, או בהוצאות השוטפות של משק הבית בו חיים הסרבן אי

המשפטי, את ייצוג את ה ףבנוסאת כל הנ"ל, וצריכה לשלם  אשר מגדלת אותם לבדה במקביל האישהילדיו. 
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מימי  בהכנסה השוטפת של האישה בשל היעדרותפגיעה גם קיימת ובתוך כל זה , לילדה רגשייםהטיפולים ה

 חוויה דומה: מתארת רוניתלדיונים המתמשכים בבתי הדין הרבניים.  עבודה בעקבות הגעה

לגדל שבעה ילדים  והוא לא שילם מזונות אז היה מאוד קשה ,אכלו אותי פשוט ...ההוצאות של המשפטים היו
]...[ היו לי זמנים שלא היה לי עם מה לקנות במכולת ]...[ בשלב מסוים שנגמר לי הכסף, ממש והייתי צריכה 

]...[ כונות ]...[ לקחתי את זה מהאוכל ]...[ הוא לקח את כל החס להגיע לבית הדין הגדול ולבית המשפט העליון
 נשארתי בלי כלום ?חסכנו כסף לקנות דירה והוא לקח את הכל והלך. את מבינה

 

מעבר לפגיעה הכלכלית שהולכת וגדלה עם התארכות הסרבנות, המקרבן מבעוד כי  מהמקרים שתיארנו עולה

ועם צבר חובות שלוקח את החסכונות או עוד טרם עזיבתו את הבית הוא  .מועד גזל את הכספים המשותפים

ונקלעת למצוקה כלכלית  ואלו מוטלים על האישה שנשארת להתמודד ,הליך הגירושין הוא מסיר אחריות

ב וירסוככל שזמן ה .שיוון-ישנו איבתחילת ההליך המשפטי כך שכבר  ,קשה לאור כל מה שתיארנו לעיל

חלק  ציאלי.ם באופן אקספוננהנזק הכלכלי והמצוקה הכלכלית עולי ,צורך בייצוג המשפטי נמשךהו מתארך

. כך בערכאות המשפטיות ממשתתפות המחקר שיתפו כי נעשה שימוש בנחיתות הכלכלית שלהן ככלי נגדן

 :יעללמשל במקרה של 

שאני פתחתי את התיק של הגירושים, לא ידעתי איזה כבית הדין ככה נותן חיים קלים מאוד לגברים ]...[ 
אפשרות לקחת עורך דין. עד שהגיע לי ייצוג מהמדינה זה שלבים ופרוצדורה, משמעות יש לזה ]...[ לא הייתה 

ואז הוא הגיע מהר מאוד עם הייצוג המשפטי שלו וכרך את כל התיקים שזה: מזונות הסדרי ראייה חלוקת רכוש 
   יכולהכל שאר התיקים, הוא כרך סביב בית הדין ]...[ עכשיו גם אם את רוצה להוציא את זה לבית משפט את לא 

הטקטיקה של היא נמצאת בנחיתות כלכלית ולפיכך בלקיחת ייצוג המשפטי ההולם.  יעלשמתארת כפי 

הסרבן היתה שימוש בנחיתות הכלכלית בה היא נמצאת בכדי לכרוך את כל התיקים בבית הדין הרבני, 

להוציאם לבית  שלדבריה מקל על סרבני הגט. שכן אם התיקים נכרכים תחילה בבית הדין הרבני לא ניתן

  .התיקים לראשונה נפתחוהמשפט אלא הסמכות נתונה למקום בו 

כפי שעולה בחלק זה, הפגיעה הכלכלית הקשה שנגרמת לנשים בעקבות הסרבנות היא לעיתים בלתי הפיכה. 

תעללות כלכלית עוד טרום התעמרות הסרבנים שחלקם הותירו חובות לפני עזיבתם את הבית וחלקם נקטו בה

מעצימה את ההתעללות הקיימת של גזלת חירות האישה והופכת את חיי הקורבנות למסכת  הסרבנות,

 ייסורים של ממש ומלחמת קיום כלכלית ואישית. 

 סחטנות גט או קניית הגט וויתורים כואבים למען חירות 3.2.7

 נושהגט יבוא בלא רצואסור כך שהגבר הוא זה שמגרש את האישה. נוסף על כך,  בנוייםהיסודות ההלכתיים 

שמים את הגבר בנקודת עליונות  . כל אלו ועודהתנות תנאים למתן גטו לר לוהסכמתו של הגבר, ואף מות

סיים של סחטנות גט הם הפן אסחטנות גט. המקרים הקלסרבנות וווה קרקע פורייה למהההלכתית מסוכנת 

 :חגיתבמקרה של  כך למשל  .למתן גטכקלף מיקוח ותנאים טובים יותר  השגת הסכמים -הכלכלי

אני לא אשכח את ]...[   זאת אומרת ויתרתי על כל המזונות עד לאותו היום של הגטאני קניתי את הגט שלי. 
זה  -יודע שאתה קונה אותו הוא משפיל, וגם שאתה  -הנקודה הזאת, כי באיזשהו מקום גם המעמד של הגט 

]...[ התחושה שהוא פחות מהטקס עצמו  שאני קונה את הגט שלימושפלת מזה ]...[ אני יותר הרגשתי  משפיל
הבעל שלך, במובן שיש לו בעלות עלייך, והוא זה שצריך לשחרר אותך, בהסכמה שלו, ולפי החלטתו, ובזמנו 

היא החוויה המשפילה ביותר ]...[ הוא הבן אדם  –לפי ראות עיניו מתאים לו, וגם מציב את התנאים ]...[ כש
 זכות ישהושמגיעה לו איזהאחרון 
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חווה  היא , למעשהשפלה עבור קניית חירותהתחושת ה, היא חווה חגיתכפי שעולה מדבריה של 

נשים רבות נכנעות  ף משל היתה חפץ שנקנה.לא אמורה להיקנות בכס החירותשכן אובייקטיפיקציה. 

במקרים  .הוספת חטא על פשעקניית הגט מהווה לסחטנות הגט של בעליהן בכדי לזכות בחירות המיוחלת. 

הנישואין, היא זו במשך  בעלהוול שחוותה שנים רבות מהעבשל כאשר המצב הוא בדיוק להפך,  ,חגיתכמו של 

בעוד שממון הינו דבר פיזי וגשמי הנתון למחלוקת, הגט הוא עניין רוחני והלכתי הפוגע . שראויה לפיצויים

היו מקרים בהם בכל פעם ם וחירותו' ועל כך אין מחלוקת. בחירות אישית ובזכויות יסוד כגון 'כבוד האד

כדי דרישות לא ל שותיו עוד ועודידר הגביר את הלההגט, שהאישה הסכימה לתנאים שהסרבן הציב עבור מתן 

 :רננהלמשל במקרה של  ךכ .אף עלולות להיות פוגעניותש הישימות עבור

הדיון האחרון היה שהוא טען שהוא לא מסכים לתת לי גט, כי הוא רוצה שכל הדיונים יעברו מבית המשפט 
לבית הדין ]...[  הם הוציאו אותו מהדיון ושכנעו אותי להעביר ]...[ הסכמתי. אז הם החזירו אותו ואמרו לו, הנה 

 לחו"לזה 'לא!' וברח ויומיים אחרי  היא מסכימה לעבור כמו שאתה דורש. אתה תסכים לתת גט? אז הוא אמר
שאני אלך למשטרה ואגיד ששיקרתי  י צריכה לנקות את השם שלו ]...[חו"ל( היו שקודם כל אנמ]...[ התנאים )

ושאני אלך לפרקליטות ואגיד ששיקרתי ושאני יבטל תיקים ]...[ עורכי דין אמרו לי בשום פנים ואופן אל תעשי 
צמך תיק שאת נותנות עדות שקר ]...[ הכוונה שלו הייתה לטרטר אותי ויותר מזה, את זה, את יכולה לפתוח על ע

החברים ששאלו אותו 'אם היא תעשה  דון. הוא גם אמר אחר כך לאחכאילו, להתעמר בי. הוא לא באמת התכו
 תת גט. הוא לא התכוון ל'אני אפתח עליה תיק של הוצאת דיבה, הוצאת שם רע. אה תיתן גט?' הוא אמר 'לאת ז

 

בית המשפט באמצעות סחטנות גט להעביר את התיקים מ רננהניתן לראות כיצד המקרבן משכנע את ראשית, 

  ,בעלה הסרבןשהיא ביצעה את חלקה בהסכם הוא אינו מבצע את חלקו.  ולאחר, לבית הדין עבור מתן גט

בלתי משם ולהציב עוד ועוד תנאים  גםשכאמור, נמלט לחו"ל בכדי לא להעניק לה גט, המשיך להתעמר 

: רננהלל בבכל הכלים ההלכתיים שברשותו בכדי להמשיך להתעועושה שימוש  ,סבירים עבור מתן גט לכאורה

ניתן לראות בבירור כי הם חלק  םמתוכנ שכבר סחטנות גט, בסרבנות גט ובהצבת תנאים מופרכים

על ידי  -המיוחל את הגט  קיבלהלאחר תלאות רבות לבסוף כיצד מספרת  רננהבהמשך . תעמרות בההמה

 :של המקרבןמימוש חלק ניכר מתנאיו הפוגעניים 

שיגע אותי בדרישות שלו הוא רצה  יותר מחודש אני חושבת הוא פשוט ,חזרתי ארצה בלי גט ]...[ ובמשך חודש
איש ללכת  70איש!  70-ת לשאני אחתום שאני אלך למשטרה שאני אלך לפרקליטות ]...[ הכל היה סתם כן? וללכ

ולהגיד שהוא צדיק וישר ולא היתה אף פעם אלימות והכל  ! ]...[אנשים שאני בכלל לא דיברתי איתם ,אליהם
אבל כן  ,בסדר והייתי צריכה לעשות את זה ]...[ שלחתי פקסים והתקשרתי ]...[ ואחרי חודש הוא לא היה

 קיבלתי את הגט
 

כלי כר לפן הכלכלי אלא בלי קש ,התעללות גרידא כיצד מטרת הסחטנות היתהניתן לראות  רננהמהמקרה של 

הצבת תנאים עבור מתן גט עלול להוביל לסחטנות גט ולשימוש פוגעני בנשים המסורבות. ישה. להתעמרות בא

 . דתית ורוחניתמהווה התעללות  שהיא באמצעות שימוש בכלים הלכתיים, משמעזו נעשית  התעללות 

העמקה בחווייתן של משתתפות המחקר כמסורבות גט והקשר בין האלימות לסרבנות , של פרק זה לסיכום

את היריעה  איתן מתמודדות משתתפות המחקר מעמיקים את ההבנה ומרחיבים במגוון זירות והמורכבויות

 רוחנית. -דתית האלימות ה –זה  העל סוג ההתעללות אותו אנו מבקשות לחדד במקר
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 חווית סרבנות הגט על חיי הנשיםהשלכות  3.3

לידי ביטוי השלכות הסרבנות על חייהן של  ובהן בא ,עוסקת באספקטים השונים שעלו מן הראיונות תמה זו

אלא  רצונו של הבעל להתעללבישיר  אופןב תתלוי שאינן ותנוספ השלכותעוסקת ב. תמה זו המחקרמשתתפות 

למילים. אפשר לרדת הסרבנות את חווית השלכות  תמכניתן ל . חלקן הדגישו כי לאכפועל יוצא מסרבנות הגט

 :רננה, כפי שמתארת םהווייתאת תעללות שבדבר, אך לא להבין ההמורכבות וה ,של הקשיים םלעומק

מים ביחד במלחמה, אם אתה לא היית לחונמי שלא חווה את זה לא מבין. זה כמו שאנשים הולכים יחד לצבא 
או מישהי שהייתה בהיריון ( ]...[  חברות ששכם לשכם של בן אדם שנלחמת )לצידושם אתה לא מבין מה זה 

אי אפשר ]...[ אז אני מנסה להסביר מה זה להיות מסורבת גט, מה זה  דה, איך אפשר להסביר מה זאת לידה?ויל
בי. אם זה הוא,  אין לי מילים לזה כמה זה משפיע על הבפנים, כאילו ממשיכים עדיין להתעלל]...[ להיות עגונה. 

 אם זה בית הדין
 

בת בסרבנות גט; התעללות על ידי בן הזוג ולמתמשכת ומש פנימית תעללותקיימת ה ,רננהשחווה זאת כפי 

של הנשים הסובייקטיביות  זה של הממצאים נציג את חוויותיהןבחלק והתעללות על ידי בית הדין הרבני. 

 .חייהןוההשלכות של סרבנות הגט על בבית הדין הרבני 

 של הנשים המסורבות  ןבחווייתכבעלי השלכות על חייהן התנהלות בתי הדין הרבניים  3.3.1

בכדי לרדתן לעומקה של סוגיית הסרבנות ולהבין את הרקע להיווצרות התופעה ולקיומה, והאם היה ניתן 

הליך, תהחל מתחילת ה ;בבתי הדין הרבנייםלפעול אחרת, משתתפות המחקר נשאלו בנוגע להליך המשפטי 

 מורת רוחועד לדיונים ולהחלטות והמניעים שלטעמן הובילו לתופעה זו. חלק ניכר ממשתתפות המחקר הביעו 

ובעקבות אמונתה הדתית  ליטאי חרדימגיעה מזרם , השירהבתי הדין הרבניים. כך למשל על היחס כלפיהן ב

 : כך היא מתארת -משמע חילוני  - של "גויים"כמו האוסרת עליה ללכת לבית משפט 

ולמה הלכנו לבית הדין הרבני? ]...[ כי אנחנו לא הולכים לערכאות כמו של הגויים. בשיא התמימות הגעתי לשם, 
והמשפט הכי חזק שלי, אני חושבת שכתבתי את זה בכמה מקומות שהיום שבו רגליי פסעו בבית הדין הרבני היה 

 תנתי עם הבן אדם שעד היום מסרב במידה מסוימת להיחלץ ממניגרוע מהיום שבו התח
 

בית הדין הרבני יעשה עמה צדק, אך האכזבה כי  בית הדין הגיעה מתוך אמונה דתיתב שירההבחירה של 

לעומתה, שאף היא  רוניתיותר מהחיים עם בן זוגה המתעלל.  ההגדולה שנחלה מבית הדין היתה לדבריה גרוע

ה לפתוח בחרושעלה הוא נצר לשושלת רבנים ידועה, וב וגדלה במשפחה של רבנים גזר החרדישייכת למ

י בין שתי הערכאות: בהליכים גם בבית המשפט,  לִּ  מספרת על הפער הקֹולֹוסָּ

עמדו עלי את הולכת לבתי דין של ]...[  הייתי בבית משפט והייתי בבית דין וראיתי עולמות אחרים לחלוטין
]...[ לא נעים לי להגיד אבל ]...[ בתי המשפט מושפעים  ]...[ את לא מתביישת?')עובדי כוכבים ומזלות( עכו"ם 

מהלך הרוח העולמי של ההומניזם ושל יסודות משפטים כאלה שאני חלקם אני לא מקבלת אותם בכלל, אבל 
ד מלומד שנובע גם מההלכה לא כתב פסק דין מאו)השופט( ]...[הוא  סדר, הגינות, דיוק, כבוד לבן אדם מבחינת

רק מידע במשפט עברי ולא רק במשפט כללי וזה היה מאוד מכבד, אבל מצד שני אני לא רוצה להזכיר שמות של 
 !ממש בושה ים אבל היה בושה!הדיינ

 

ות תפיסהפערים במכבדת וערכית בבית המשפט על אף , היא נחשפה להתנהלות רוניתכפי שעולה מדבריה של 

מול ההתנהלות המחפירה של בית הדין הרבני שלכאורה מייצג את הערכים עליהם חונכה ובהם אל העולם, 

 –"כל החוויה שלי ברבנות הביעה את מורת רוחה מהתנהלות בתי הדין הרבניים וציינה:  חגיתגם  .מאמינה
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חלק  ".הרבנות ]...[ זה לא יהיה דרך אין סיכוי שאני מגיעה לשם עוד פעם ]...[ כל מי שירצה להתחתן איתי

 :יעלאמון בדין צדק בבית הדין הרבני, כפי שהעלתה -ממשתתפות המחקר הביעו אי

לי ברור בראש ובראשונה שהתיק שלי מכור. זה אומר שמאחורי הקלעים של בית הדין משהו מתנהל לא כשורה 
 מאחורי הקלעים ]...[]...[ ולא בדרך חוקית שדני והמשפחה שלו בגלל שהם מוכרים ]...[ הם מפעילים שם כוח 

אולי שהחוקים של המדינה יכנסו לבית הדין ולא יאפשרו שתיקים כמו שלי יהיו מכורים או תיקים שיאפשרו 
 למעמד כזה או אחר להשפיע על החלטות של הדיינים

 

 ., היחס שקיבלה בבית הדין היה מופלה לרעה בגלל הייחוס המשפחתי של בעלה הסרבןיעלעל פי חווייתה של 

, נטעלדברי בתי הדין הרבניים בכדי למנוע מקרים שכאלו. נת ישראל צריכה להתערב בהתנהלות מדי ,לטענתה

 הרבני גורמת לכך שאזרחים יהודים בוחריםבבית הדין אישה חילונית בעלת זיקה ליהדות, החוויה השלילית 

שא ברבנות כדת משה , על אף רצונם לשמר את התרבות היהודית ולהינלהינשא בדרכים אלטרנטיביות

 :. וכך יעל משתפתפסד דו צדדיהיש בכך לטענתה ו בישראל,

כי יותר ויותר אנשים בוחרים הרבנות מתחילה לאבד את הכוח שלה  ,משהו צריך להשתנות בגישה הכוללת
ן בדרכים שהם לא הרבנות. אם הרבנות הייתה משכילה להבין שיש לה כוח מדהים לקיים את המקום תלהתח

בכבוד. אבל באותה המידה לקיים את הרצון של האנשים כן לסיים את המקום הזה אנשים לא היו בורחים 
לקרב אנשים לדת ]...[ במקום וצה את הטקס הזה מה שחונכת עליו את יהודייה את ר ]...[למקום האלטרנטיבי 

 ולמקורות היא מרחיקה
 

 חוויות חיוביות בבית הדין גםמעידות  דווקא שעלו עד כה, היו מקרים בו הנשים הנשים בשונה מחוויית

שותפה לחוויה החיובית בבית הדין הרבני בהרכב ספציפי אליו הגיעה אחרי סחבת  שרהכך למשל  .הרבני

  וכך היא מתארת: .חוויות שליליות מהרכבים שקדמו לומשפטית ארוכה ושינויי הרכבים תכופים ו

כל פעם זה הרכבים אחרים ]...[ אז בהרכב הזה, זה היה הרכב של הרב ]...[ באמת אדם מדהים עם טוב לב ועם 
רצון לעזור, ובאמת ראו שהוא לוקח את זה מאוד בשתי ידיים ]...[ שבע שנים אחרי שפתחנו את התיק ובעזות 

מר 'אני רוצה שלום בית!' הרב ישב איתו חצי שעה, והסביר לו, אני מאמין לך שאתה רוצה מצח הוא בא ואו
שלום בית, אבל תבין, היא לא רוצה ]...[ הוא ניסה להסביר לו את זה בצורה ]...[ לא עם אצבע מאשימה, אלא 

 להיכנס לו ללב
 

ההרכב אליו הגיעה לבסוף, הפגין , היתה משמעות רבה לגישה של הדיינים. שרהכפי שמשתקף מדבריה של 

ן החוויה מבית הדין בהרכב המוזכר טבועה בה י, עד היום מסורבת גט, ועדישרה .אכפתיות ונהג בכבוד הדדי

 וכך היא משתפת: ,מוריההחוויה בבית הדין הרבני היתה מלכתחילה  אסנתכדבר חיובי. אצל 

י כאילו, הוא נורא הבין שזה בן אדם שלא יתן גט אם הם התנהלו מולו כל כך בחוכמה כל כך! ]...[ הדיין הראש
הוא איזן יפה נורא בין הדברים, מצד אחד להתייחס כאל הכי אסיר, ]...[ הוא לא יוכל להגיד בסוף 'ניצחתי'! 

לבוא עם אזיקים לבית הדין ]...[  אבל ברגע שהוא נכנס בדלת של בית הדין, הדיין התייחס אליו הכי יפה בעולם 
כל הסיפור הזה של בית הדין הוא ]...[  רוצה? בוא תסביר לנו מה הדרישות שלך? ]... [ כאילו אומנותומה אתה 
קח שנה עד שבכלל חיובו אותו פגשתי דיינים נפלאים. כן התהליך לקח זמן ]...[ ל אבל ברמה האישית קשה נורא.

]...[ ישבו בידיעה שאם הוא סר, והדיינים ]...[יום שישי הוא ישב במאלעזור ]...[ אבל בפועל הם כל כך ניסו  בגט
הם באים להחתים אותו על הגט ]...[ כשהוא נתן את הגט ביום ראשון, הם צחקו על זה עכשיו אומר 'כן' ]...[ 

 היה לנו פטור מלעזור בהכנות של שבת כי הינו צריכים להיות מוכנים ליציאה''שבניהם 
 

 ,'גט מעושה'האיזון העדין בין לחייב סרבן לתת גט, לבין גט פסול עקב היותו מתארת בין השורות את  אסנת

 אסנת. בו בחרדת קודש עסוקים, והדיינים ביותר שברירי ניהםיבאיזון ה .רצונו של הגברבניגוד ל כלומר

, מחד - של הסרבן זיהוי מניעיוהתאמת האסטרטגיה ותוך  התנהלות יוצאת דופן והוביל מתארת איך הדיינים

כלומר הדרכים השונות בהם יהיה ניתן לשכנע אותו  ,התייחסות לעיקר –ומאידך  ,הכרה בפשעיו ומעלליו

היתה בשל ההזדהות עמה והבעת התמיכה שבא לידי  אסנתהחוויה החיובית של ניכר כי להעניק לה את הגט. 

כולל מחיר בחייהם  ,נסיון אמיתי להוביל למתן הגט המיוחל כי היהתחושה שקיבלה מהדיינים ב ביטוי
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ניתן להסיק כי תחושת האחריות והאכפתיות  שרהו אסנת'הקפצה' לפני שבת. מחוויותיהן של משל  -האישים 

  ן.בחווייתעשו את ההבדל והנכונות לסייע  לסבלן הדיינים שהפגינו

 חיים על מדרגות הרבנות 3.3.1.1

כה, משתפות במציאות בלתי נתפסת רורושין שלהן נמשכו לאורך תקופה אמשתתפות המחקר שהליכי הגי

"כל העניין הזה עם הרבנות.  :מוריהכפי ששיתפה , ' השני שלהן הינו בית הדין הרבניאליה נקלעו כאשר ה'בית

 הייתי כל יומיים הייתי שם. כדי שדברים יזוזו". ,את כל יום שם! את חיה שם! אני כל השנים חייתי שם

נות המתמשכת עלולים להיות מתונים יותר ולהקל על התהליך באם ההליכים הבירוקרטיים הארוכים והסרב

ת הדין הרבני לפסוק על חובת או כפיית גט. אך בשל תפיסת 'השלום בית', לרוב הפסיקה מגיעה ייחליט ב

  :חגיתלאחר שנים רבות של דיונים והליכים ארוכים, כפי שתיארה 

ברבנות. זאת אומרת, במשך שלוש שנים, פעם בשבועיים הוא קיבל חיוב בגט רק אחרי שלוש שנים שהייתי 
הייתי ברבנות. כבר הכירו אותי, נתנו לי להיכנס בלי להציג תעודת זהות, כבר כאילו הייתי בת בית ]...[ לא 
מתרגלים לזה, זה לא משהו שבאמת מתרגלים לזה ]...[ היו לי חודשיים חופש כשהם )הדיינים( היו יוצאים 

 לפגרה, ובחגים
 

כזו המובילה לסף תסכול נמוך כחלקן מתארות את התנועה הבלתי פוסקת של הכניסה והיציאה מבית הדין 

 : נטעואף לעימותים ישירים עם הדיינים. למשל במקרה של 

אני מתפרצת פנימה ומסתכלת עליהם והם אומרים לי: ]מציינים את שם משפחתה[ מה את עושה פה? אמרתי 
סורד שאתם יודעים איך קוראים לי? ]...[ אתם מזהים אותי בשמי! מה זה אומר? להם אתם מבינים כמה זה אב

פעם אחרונה המאבטח אמר לי 'אם לא תירגעי אני ]...[ שאני נמצאת כאן יותר מדי זמן מרצונכם ולא מרצוני! 
עד אזמין לך משטרה' אמרתי לו בכיף על הדרך כבר תזמין תקשורת! אם כבר אתה עושה מצווה תעשה אותה 

הסוף! 'את לא יכולה לצעוק פה' אמרתי לו 'אני יכולה לעשות מה שאני רוצה כי אני כבר בת בית פה! אני שלוש 
 שנים פה! 

 

מסורבל ההוא התהליך  ,כפי שעולה ממרבית משתתפות המחקר ,הדפוס החוזר ונשנה בבית הדין הרבני

נוסף על כך הנשים חוו כי חוסר קבלת ההחלטות ואי פסיקות הלכתיות לקידום מתן  .מתמשך כשלעצמוהו

 : תהילה הגט העצים את סבלן כמסורבות. כפי שמציינת

היה להם המון כוח והיו המון דיונים שסתם סתם שלא קרה כלום! ואני מנסה להבין  ,הם התנהגו בכזו אוזלת יד

 תנו לי סיבה?! נסה להבין מה קרה פה עכשיו? כאילומה? זהו, נגמר? הולכים הביתה בלי גט? מ

כפי שעולה מדבריהן של משתתפות המחקר, ההליכים הארוכים שנועדו לשם התעמרות בהן, בד בבד עם  

 מסבים לנשים המסורבות עוגמת נפש רבה. ,אוזלת היד של בתי הדין הרבניים בכדי למנוע זאת

 בירוקרטיים מנקודת מבטן של משתתפות המחקרהיבטים פוגעניים וכשלים   3.3.1.2

מאפיין נוסף של סרבנות כהתעללות ממסדית קשור לכשלים בירוקרטיים. חלק ממשתתפות המחקר העלו 

מחדלים בהקשר של בתי הדין הרבני בהיבטים שונים. החל משימוש באופן ציני ומזלזל בבואן לדיונים ועד 

 : שירהפטיות על הנשים המסורבות גט. כפי שעולה מדבריה של לשגיאות כתיב הרות גורל בהשלכותיהן המש

הדיונים התנהלו שם עם הדיינים מלאי צחוקים וזלזול ]...[ הם התחילו ללעוג לי ואמרו לי 'אנחנו לא התחתנו 
איתו, את התחתנת איתו, את אשמה!' ]...[ נכון עשיתי שגיאה, באתי אליכם כדי שתצילו אותי! זה לא רלוונטי 

לכם לבוא ולתת לי מוסר, ולהאשים אותי שאני התחתנתי איתו. או, נניח, הם כתבו פרוטוקולים ממש בשבי
לקויים. ראשית, לא תמיד הכל היה עם נקודות ופסיקים, שכאילו את יכולה לקרוא את הפרוטוקול ומשתמע 

ת רוצה ויגידו לך שאת שמגיע לך מיליון דולר, ואת יכולה לקרוא את הפרוטוקול ולהניח את הנקודות איפה שא
 חייבת מיליון דולר
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חוויה הכאשר מדובר על בית הדין הרבני, ישנו קשר תלות של האישה בדיינים ולא רק בבעלה הסרבן. 

כתיבת הטקסט עצמו מעבר לשגיאות ב תחושת עליונות וזלזול. ,הייתה של חוסר אוניםלעיל  שמתוארת

נמצאת  מגיעה אישה במצוקה לבית הדין הרבני שאצלו ובניקוד הראוי לפרוטוקולים מכבדים ובהירים,

 ה ללאי שלה ומתעמרים בה באמצעות האשמת, ואלו פולשים למרחב האישהסמכות להצילה מידי המקרבן

ע נבשמקצועיות החוסר נוסף שעלה ממשתתפות המחקר הינו היבט  תוך ניצול מעמדם. ,קשר קונקרטי לדיון

: ת חגיתובפרוטוקולים קודם הדיון, כפי שמציינ בוניכר כי לא עיינו מחוסר ידיעת הדיינים את התיק אשר 

"בתוך שנה של חיוב גט שלושה דיונים שאת עוד פעם באה ואני אומרת להם אני לא מבינה למה השאלות 

אודות  הרפטטיביותהפרוטוקול הקודם, שום דבר לא השתנה". אלה נשאלות עוד הפעם? תסתכלו על ה

ני כאשר דנים בנושא שעבורן הוא די. ונו מעבירים מסר של אדישות לסבלןת שכבר נידפרטים שניתנו וסוגיו

אם בכובד ראש עסקינן, מחדל נוסף שעלה ממשתתפות המחקר הינו  .ה לכובד ראשייקיימת ציפ ,נפשות

לעיתים לאחר תקופות ארוכות של חיפושים אחריהם. לבריחות סרבני , מבית הדיןשל סרבני הגט הבריחות 

 :שרהכמו במקרה של  יש השלכות הרות גורל על הנשים, הגט

איפה הבעל? מתקשרים אליו, הוא לא זמין! מחכים, הוא לא מגיע! הבנו שהוא ברח.  -אנחנו באים להיכנס לדיון
ישר ביקשנו שהם יוציאו צו מעצר. אז באותו זמן הוציאו צו מעצר וגם חיוב בגט. זה היה היום, שסוף סוף אחרי 

הוציאו חיוב בגט ]...[ לא הספיק להם לראות את הקרע שהיה בינינו, והיו דיונים, ויש פרוטוקולים, שבע שנים 
שדיינים ראו שלא יחזור לפה שלום בית ]...[ אני חושבת שהרב ]...[ הבין שהוא דחק בו והוא לא היה מספיק חזק 

ו, הוא לקח את זה מאוד אישי. כאילו, כדי להשתמש בכוח שיש לבית הדין. לכן אחר כך ]...[ כשהוא ליווה אותנ
מאוד היה אכפת לו לפתור את התיק שלי. כי אני חושבת שהוא הרגיש קצת אחריות עלינו, על האוזלת יד 

 שהייתה שמה
 

המעידות גם הם על חוסר  ,חוסר הקפדה וזהירותשל תנהלות מבית הדין הרבני מתאפשרות בשל ה הבריחות

שכן במידה ובית הדין היה מעמיד מאבטחים סביב גט והעגונות, המסורבות ות לסוגיית כובד ראש בהתייחס

בעלה הסרבן שלאחר  , רקשרההדיונים כמו בבתי המשפט, זה יכול היה למנוע מקרים מסוג זה. במקרה של 

 ,דין הרבני הוצא נגדו צו מעצר וחיוב בגט, וזאת לאחר שבע שנים מייסרות של סרבנות גטהברח פיזית מבית 

אך את הנעשה  ,הדיין הרגיש תחושת אחריות על הבריחה של הבעל הסרבן .שהיא ארוכה לכל הדעותה תקופ

 . עגונהנותרה  שרהו ,עד היוםהצליח לחמוק מבית הדין ולא נמצא הסרבן שכן  -בשלב זה  אין להשיב

 : שחוותהמחדלים נוספים מוסיפה ושגיאות כתיב הרות גורל הכשלים הבירוקרטים ומתארת את  רונית

פשוט היה זוועה ]...[ מביש! היה מביש! אני זוכרת שבאחד הימים פגשתי במעלית את הרב ]...[ הוא בא לביקורת 
]...[ הוא היה אז ראש אבות בתי הדין ]...[ כשקראתי את הביקורת אמרתי איזה בושה! אם זה בית דין מצטיין 

היה כותב עברית שגויה, פסיקים ונקודות לא שם הר אז מה קורה באחרים?! ]...[ ,לעומת בתי דין אחרים
 מתחת לכל ביקורת  אחרות בתוך הדברים לבין מה שאמרו הדיינים ]...[( )היוהתקבלו שבמקומות המשמעויות 

 

ולא שיקפה את  כפי שעולה מדבריה, הביקורת על התנהלות בית הדין בו נשפטה היתה מעוותת ומבישה

הדבר הופך לאבסורד של , ין בו נשפטה קיבל 'אות הצטיינות'בית הד .לטענתה ם,ייהדין הרבנתי המתרחש בב

. על פי כללי ניגוד עניינים ולמזכיר בית הדין הרבני היהלדיינים התגלה כי  שברבות הימים ממש לאור כך
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האתיקה היו הדיינים ומזכיר בית הדין אמורים להיות מנועים מלפסוק בתיק ולהעבירו לבית דין אחר, אך 

 : רוניתה, וכך מתארת הם בכל זאת בחרו לדון בתיקלראות כפי שניתן 

ברמות שקלקל מאז. באמת, האכזבה היתה כל כך גדולה  )חשוב( שלי באמונה שהכבוד לרבנים זה היה הנאיביות
דיינים שישבו בהרכב היו תלמידים של אבא שלו ]...[ ובמזכירות האיתי שם ]...[ פשוט הבנתי שהם שני ממה שר

את יודעת מה?  הבן דוד שלו היה שם ]...[ הוא נתפס אחר כך כשקיבל שוחד, הוא גמר את החיים שלו במעצר ]...[
י בבירוקרטיה הזאת היא מאוד אני ממש מאמינה באמת שהוא קיבל גם שוחד במקרה שלנו ]...[ האמונה של

 חלשה,  מאוד. אני חושבת שחייב לקום גוף עם שיהיה בקרה הרבה יותר רצינית על בתי הדין הרבניים 
 

 בין חווית המסורבות לבין הביקורת בהתנהלות בתי הדין הרבניים.ת סתירה ניכר ,כפי שעולה מן הדברים

הרבני, שהיה בן דודו של בעלה הסרבן, נשפט ונאשם על קבלת לימים הסתבר כי מזכיר בית הדין  יתרה על כך,

מציינת כי לא מופרך להסיק כי אדם שאינו ישר וסותר את כללי  רונית .בעניין אחר במסגרת תפקידו שוחד

האתיקה והמוסר הבסיסים של דין צדק והיטה משפט בפעם אחת, יטה לטובת קרוב משפחה בפעם אחרת. 

סמכות הרבנית שהיתה ל רוניתכבוד שרכשה פגיעה ב כלל התנהלות הדיינים היווחוסר השקיפות בביקורת וב

  .ורה דבר מרכזי ומשמעותי בחייהעב

 גט ולהמשכת ההתעללות בנשים לסרבנותכקרקע פורייה  םואוזלת יד הדיינים בעיות בהרכב 3.3.1.3

תמה נוספת שעלתה באופן גורף ממשתתפות המחקר היתה הבעיות האקוטיות הקיימות בהרכבי הדיינים 

"אני מגיעה עם עורך : רוניתבבתי הדין הרבניים כנדבך מרכזי בעוגמת הנפש בחווית הסרבנות, כפי שתיארה 

 ".הביתהאו תלכי מחכים שתתייבשי  ,דין שאני משלמת לו עשרת אלפים שקל לדיון ]...[  אין להם הרכב

כאשר אין הרכב לדיון פירושו דחיית המועד לזמן אחר. בנוסף, לרוב משך הזמן בין דיון אחד למשנהו הוא 

 :שירהכפי שמתארת כאוס ותסכול,  ,וכספן אי קבלת החלטות גורמת לנשים חוויה של זילות בזמנןארוך ולכן 

את מגיעה לדיון, ואומרים לך טוב, עוד שלושה ארבעה חודשים נקבע לך דיון. את מגיעה לאותו דיון שנשאת 
בכיליון עיניים ]...[ ושאני מגיעה לדיון ולוקחת את הבייביסיטר מהכסף שאין לי ויושבת שם, והם מתאחרים 

יכולים להגיד 'טוב, אין דיון' ]...[ הם ובמקום בשעה עשר זה לא מתחיל בשעה אחת אפילו ]...[ ובסוף פתאום הם 
פשוט היו מתאדים! נעלמים! או שפתאום אומרים לך 'טוב הסתיים!' עוד לא התחלנו! ]...[ כולם רבו אחד עם 

 השני, ואני הגננת לא הצלחתי לסדר שיהיה לי הרכב לדיון לחיוב לגט 
 

כל דיון שנגמר ללא הכרעה מצטבר ו ,מסורבותהממד הזמן מהווה נקודה משמעותית ביותר עבור הנשים 

 : תהילהלמשך זמן אבוד וכאוב של סרבנות שיכל היה להימנע, כפי שמתארת 

הם התנהגו בכזו אוזלת יד. היה להם המון כוח והיו המון דיונים שלא קרה כלום! ואני מנסה להבין מה? זהו, 
הם יכלו לגרום לסיוט הזה להיות הרבה  נגמר? הולכים הביתה בלי גט? ]...[ הם לא היו מספיק יעילים בכלל! 

 ]...[ תפסקו לו סנקציות! למה זה צריך לקחת עוד שנה? כל יום שעובר הוא סיוט! פחות זמן
 

החלטות שניתנו ש השלכות ישירות על התארכות הסרבנות בכךלשינוי ההרכבים ולתחלופה תכופה יש  ,בנוסף

 :שרהפי שמתארת מפיו של הרכב אחד יכולים להתבטל על ידי האחר, כ

כל פעם זה הרכבים אחרים. אם זה בבית הדין האזורי זה היה כמה וכמה הרכבים, אחר כך בבית הדין הגדול 
זה היה הרכב מסוים, אחר כך כשעברנו לאחרי הגישור הזה היה הרכב אחר ]...[ ההרכב  -לעניין של הדירה 

רנו הרכבים אחרים, שלא שמעו את זה, וכשהגענו ששמע ]...[ על מה שקרה והם אמרו לו 'נו תיתן גט', אז עב
במשך שנה כמעט  ,שלחו אותנו לשלום בית עוד הפעם. סחבת - והוא אמר שהוא רוצה 'שלום בית' להרכב אחר,

   לא ראיתי שום החלטה 

ההשלכות של שינוי ההרכבים בסוגיות שלכאורה כבר לובנו עם הרכב מסוים כמו ה'שלום הבית' במקרה 

 שלעיל, צפים בשנית בהרכב החדש ובעקבות כך התהליך עובר נסיגה במקום התקדמות לעבר מתן הגט. 
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לתפיסתם בהתאם  הפער בין הפסיקות השונות של הרכבים שוניםהינו היבט נוסף שעלה ממשתתפות המחקר 

ככול שההרכב  הוא יקדם פסיקות לחיוב או כפיית גט ולהפך, "חזקידוע כ" , כלומר, באם ההרכבהפרסונלית

שמייחסת  רנהכפי שמציינת  חושש לקבל החלטות הלכתיות בדבר כפיית הגט, הוא יחשב כ"חלש" או אנמי,

הרבה עניין של מזל גם כן איזה הרכב בבית דין את נופלת  "זה :את העוול שנגרם לה להרכב דיינים ספציפי

 :תפארתמתארת כך גם ]...[ זה משפיע. היו יכולים לסגור את זה לדעתי מאוד מהר". 

ההרכב שהייתי אצלו, זה הרכב מאוד בעייתי, מאוד אנמי, לא נותן החלטות, הוא מחכה שהכל יהיה בהסכמה, 
בת ושחוץ אותו וזה אחד הדברים שאני חונו הטוב, לא בכפייה, בלי ללשהבעל יסכים לתת את הגט מרצונו, מרצ

 שאם הייתי נופלת על הרכב אחר אז יכול להיות שזה כן היה נגמר בצורה שונה ומוקדם יותר
 

שהם ככל למעשה  לדיינים ישנה סמכות לקבל החלטות ולפסוק פסיקות הלכתיות ובכך למנוע סרבנות, אך

 כלפיהם מגבירים את הסיכוי לסרבנות. חלק ממשתתפות המחקר הביעו כעס ואשמה  נמנעים מלהכריע

 : רננהחוסר השימוש בסמכות זו, כפי שמתארת הדיינים בשל 

ראינו שההרכב הזה, אי אפשר לצאת באותו ראש, אז ביקשנו לעבור הרכב והם נתנו לנו את החיוב מיד ]...[ אני 
אומרת לך כבר מעכשיו, שהמשיח יבוא זה המקום הראשון שהוא יעלה אותו הייתי עצבנית, מה זה עצבנית, ואני 

על יושביו, יעלה אותו באש, על יושביו, אני חותמת לך. ההתעמרות והחוסר רגישות והלא להשתמש בכח שאתה 
 'שםיכול לעזור לאנשים פשוט לא עולה על הדעת ולעשות כזה חילול ה

 

ומתעללת, מתארת את הכעס הגדול כלפי הדיינים אשר אמורים , אשר ביקשה לצאת מזוגיות אלימה רננה

לא זו בלבד שאין הם מסייעים לה,  .לכאורה לתת דין תורה ולסייע לה להפקיע את קשר הנישואין הפוגעני

ת זאת כהתעמרות של הדיינים בה, מפרש רננההם מונעים ממנה את קבלת החירות.  רננהבחווייתה של 

 . היא בעלת תשובה שכאמור,''שם'חילול ה - דו של האלוות הגט ואף בפגיעה בכבוכאדישות לסבלן של מסורב

ניצול בשל  דתית ורוחניתהתעללות  גם התנהלות זו מהווה עבורהוהעניקה משקל רב לסמכות הרבנית, 

 . וכך היא מתארת:לרעתה השימוש בהעניקה לסמכות הרבנית והאמונה שה

הם שליחים של הקב"ה כביכול. עליכם אני סומכת שאתם תוציאו את משפטי קשה ]...[  מאודזה היה חוויה 
? אין לזה שום הצדקה גם ?אתם? איפה? ]...[ הסחבת הזאת למהותעשו מה שנכון לעשות. איפה ותהיו בעדי, 

ביהדות ]...[ אתם עומדים פה בשם היהדות. המצב הוא גם ככה קשה לאישה, גם לפרנס, גם לעמוד מול הקהילה 
 בתור שאני עגונה 'מה עשית? מה עשית בשביל להיות עגונה? זה אשמתך? ]...[ אולי את עשית משהו לא בסדר

 

כן לעיתים להתארכות ההליכים נלוות תחושת האשמה כלפי הקורבן. כלומר, מופנית אשמה מהסביבה ש

 - ול כפול; האחדחוותה עו רננההדברים היו 'נפתרים'. לגט  זכאיתובב ללא ר האישה אם היתהלכאורה 

את הלך  לדבריה מצד הדיינים הנוגדואוזלת היד חוסר דין צדק  - והאחר ,ועצם העגינותהמצוקה הכלכלית 

הדין  תיההתעמרות שמשתקפת מהקטעים שהבאנו לעיל הינה התעמרות מצד הדיינים בב ת.הרוח היהודי

 אווירה של סובלנות ואוזלת יד כלפי סרבנות הגט. בשל  הרבניים.

די חיוב או פסיקות לכבהגט תלויות  לקידוםלסיכום, כפי שעולה מדבריהן של משתתפות המחקר, הסיכוי 

לקידום פסיקות אלו או התמהמהות בגינן יש השפעה ישירה על משך הסרבנות ובכך על סבלן וכפיית גט, 

של הדיינים. באם שפר עליהן מזלן והמסורבות 'נפלו' על 'הרכב  תםבמידה רבה בגחמוהלה תלוי  ,האישי

ולהפך. מתוך הממצאים שעלו, נוצרה קטגוריה נוספת ומובחנת בנוגע  ,הסיכוי לקידום מתן הגט יגדל ,חזק'

הגבר מצדו ממשיך  .הדין הרבני, אותה בחרנו לכנות בשם "התעללות משולבת" תלהתעללות בחסות בי



[55] 

 

את הגט המיוחל, ובנוסף בית הדין מאפשר להתעללות  להות סירוב מתמשך להעניק להתעמר באישה באמצע

ובכך מאפשר  ,להתקיים בגלל אי מניעה אקטיבית של סרבנות הגט ואי שימוש בסמכות ההלכתית והמשפטית

 את המשכת ההתעמרות באישה וכפועל יוצא מכך שותף להתעללות של הגבר הסרבן. 

 ית של הדיינים כבעלת השפעה על המשכת או הפסקת ההתעמרות בקורבנותפרשנות הלכתית איש 3.3.1.3

מהותיים המתאפשרים  מאודמשקפים הבדלים  ,בתי הדין הרבניים בתיקים דומיםשל הפער בין הפסיקות 

 אישית של הדיין בפסיקות היא רבה.שפעה שיש לתפיסה ההלכתית ההבעקבות פרשנות הלכתית רחבה. ה

סוגיה זו עולה ממשתתפות המחקר בעיקר בהקשר של הזהירות היתרה של הדיינים מלפסוק חיוב בגט ובכך 

ים בהקשר של פסיקות או אי ילהטיל סנקציות על סרבני הגט. אחת הסוגיות הנידונות ביותר בבתי הדין הרבנ

כפי שעולה  ,גט מעושההחשש מ ההינ ,נובעת מנקודת הראות ההלכתיתה ,פסיקות לגבי חיוב או כפיית גט

הדין הרבניים, שאם את מאלצת גבר  תיהחוק, עם ב "הבעיה שיש עניין עם החוק, לא : ענתמדבריה של 

להתגרש הוא יכול לבוא לך לערעור ולהגיד שהגט לא תופס ]...[ אז מנסים להביא אותו למצב שהוא יסכים". 

בהסכמה של הבעל, מאידך לבית הדין הסמכות ההלכתית לכפות חיוב  ןיינתמחד, על פי ההלכה צריך כי הגט 

של הדיינים כלפי סרבני הגט  הסובלנית הגישה .וצר הפער בין הפסיקותבגט עד שיאמר 'רוצה אני', ובכך נ

ולו בלבד שהיא  ,לגיטימציה עצמית של בתי הדין הרבניים-בכדי שהגט יבוא לכאורה מרצונו מובילה לדה

מסורבות הגט, היא גם  -וגורמת לעוול הלכתי אחר  ומעצימה את סבלן של הנשים טרהמפספסת את המ

 :תפארתכפי שמציינת  ,הנלווים לסרבנות גט כגון ממזרות פוגעת בתחומי הלכה אחרים

 ספק בגטהם דואגים לגן עדן שלהם, שחס וחלילה לא יהיה  ובית הדין חייב להבין שהם מתעסקים בדיני נפשות.
כל יום שהם לא מקדמים גט זה רצח של נשמה! ]...[ הם חייבים ]...[  והם בסופו של דבר ישלמו בגן עדן שלהם

להיות יצירתיים בשביל למנוע הכל. ויותר מזה אפילו אני אגיד, הדרך שבה הם פועלים היום כל כך מעודדת את 
[ נשים חילוניות אבל מה אכפת להם? אז הם נושא הממזרות, אז אני אישה דתית אז אני לא הלכתי לזוגיות ]...

 מעודדים את הממזרות ואת הניאוף. אז הם חושבים שהם לא אשמים בזה אבל הם לגמרי אשמים בזה
 

 ,שכן הם מאפשרים הפעלת סנקציות כנגד סרבן הגט ן,במהות יותקריט ןהפסיקות בגין חיוב או כפיית גט ה

התעמרות באישה  ומהוותרק לאחר תקופות ארוכות  ותגיעאלו מבמקרים רבים כפי שעולה מן הממצאים ו

בגינן ניתן לכפות גט על מפורשות ישנם דיינים שעל אף שקיימות עילות הלכתיות  ,המסורבת. כמו כן

הסרבנים, בכל זאת נותנים משקל יתר לחשיבות 'הגט מרצון' יותר מאשר עילות הגט המפורשות הללו, כמו 

 הושב לבית בחסות בית הדין הרבני:, שבעלה האלים רנהבמקרה של 

כאילו לא עשיתי כלום!  ]...[ ? איך בני אדם יכולים להשאיר אישה עם בן אדם שמכה בן אדםאיך אפשר? כאילו 
כל  ]..[ יצאתי משם עם שישים אלף שקל פחות ועם בעל שעדיין בעלי ושיחזור לבית. הייתי על הפנים, על הפנים

]...[  ה שהיתה אלימות פיזית, מינית, מילולית, איומים והכל כאילו וזה נמשך שניםהזמן העורך דין שלי חזר על ז
שמכות זה לא חיוב, זה לא ושהוא הורשע ושהוא הודה, כל זה לא הספיק ]...[ הם אמרו שלא ]...[ שאין חיוב. 

 כתבו את זה שחור על גבי לבן אני יכולה להראות לך עילה לגירושין.
  
 

 ,ס עלי'ימת עילה לגט 'מאיועל אף שקיעל אף ההוכחות החותכות על האלימות, ההרשעות בבתי המשפט, 

החליטו  רנההדיינים במקרה של . עמוכלומר שהאישה סולדת ממנו ואינה יכולה להמשיך את חיי הנישואין 

שאין זו עילה לחיוב בגט. המקרה המתואר מדגים את יכולת הבחירה של הדיינים, ואת השפעת השקפתם 



[56] 

 

הדין נרתעים מכפיית גט גם כאשר עילת -ופרשנותם האישית על פסק הדין. ניכר כי הלכה למעשה, בתי

ין הפוסקים קיימת ב .הגירושין עולה בקנה אחד באופן מובהק עם העילות המפורשות בהלכה לכפיית גט

מחלוקת בשאלה, האם מדובר ב"רשימה סגורה" של עילות שעל פי הן ניתן לחייב בגט, או שמא ניתן לצרף 

לפיכך נוצרים הפערים ההלכתיים והגישות השונות של הדיינים.  .לרשימה עילות נוספות הדומות במהותן

שמונה מ כי זוג שחי בנפרד למעלה , פסקמגדולי חכמי איזמיר 19-הרב פלאג'י, פוסק הלכה מהמאה הלמשל, 

פתור בעיות סרבנות גט רבות, אך עשר חודשים, יש לכפות עליו לתת גט. שימוש בפסק הלכה זה יכול היה ל

 :רננהלהשתמש בפסיקה זו, כמו במקרה של  מאודין ממעטים יתי הדין עדב

ם עשו לנו את המוות ]...[ הם ביקשו הם לא פסקו שהוא צריך לתת גט, גם אחרי שהוא ברח ]...[ בית הדין, ה
לג'י ות ]...[ הרב פחייב אותו בגט ]...[ יש הרבה עילמהעורכת דין שתסכם, תעשי לנו כל מיני סיכומים למה צריך ל

לא ביחד, זה עילה לגט. איפה הייתם? אם זה היה הבת או הנכדה שלכם ככה אומר שאם שנה וחצי בני זוג 
 הייתם מתנהגים? הייתם מחפשים מתחת לאדמה היתרים ולא יושבים ואומרים 'תביאו לי היתרים' 

 

 בהמשך אף ברח לחו"לו, על אף שבעלה הסרבן ברח מספר פעמים מבית הדין, רננהכפי שעולה מדבריה של 

שזה עצמו יכול להוות עילה לגט שכן אינו מקיים עימה יחסי אישות כמו  ,נה מזה שנים רבותנותרה עגו רננהו

אלימות במהלך ההליכים בבית  כוללועל אף שבמהלך חיי הזוגיות נהג באלימות כלפיה  ,פסק הרב פלג'יש

 מוחמר גט. מצב אבסורדי זה אףב אותואותם מדוע צריך לחייב  ומבקשים שישכנעהדין הרבני, הדיינים 

ים בהם הגבר רשאי על פי ההלכה להציב תנאים עבור מתן הגט, כפי יבעקבות גישה רווחת בבתי הדין הרבנ

"אם הם לא היו אומרים לו 'מה התנאים שאתה רוצה? בשביל מה תביא גט?' אז הוא לא : תהילהשמציינת 

מדבריהן של משתתפות המחקר עולה כי  ".? היה מביא תנאים! כאילו למה אתם צריכים לתת לו כזה כוח ביד

תשדורת זו  .'גט מעושה'בית הדין משדר לצדדים שהגט יינתן רק לרצונו של הבעל וכן שהם חוששים ביותר מ

כאשר ההרכבים מייצרים  ,עשויה ליצר באופן אקטיבי מצבים של סחטנות גט וסרבנות גט. וההיפך הוא הנכון

היא עלולה למנוע הישנות של מקרי סרבנות גט , הדיוניםשל ודחיינות  אווירה של חוסר סובלנות כלפי סרבנות

 : שרהת , כפי שמציינהנמשכים זמן רב

חשוב לי להגיד  מאודי גט ולפעול בהתאם למנוע את זה. כי לדעתי וזה קטע שנבית דין צריך ממש לזהות סרב
בית דין הוא קרקע פורייה לסרבני גט כי הם מאפשרים את זה הם יכולים אפילו לשאול את הבעל מה אתה 
רוצה? הבעל יכול להתנות התניות כל התניה מקובלת וחייבים לעצור את זה. זה דבר ראשון. דבר שני לפעול 

בעל יעלם ואז גם סנקציות לא יעזרו ]...[ הובעל יברח הבהתאם ברגע שמזהים אז לעצור את הדבר הזה לפני ש
 אפילו רשום כבוד האדם וחירותו כי בחוקה ,לילי מתוקף החוקה אפילוואני חושבת שזה צריך להיות פ

 

מאפשרים לסרבני הגט להעניק תנאים במתן גט בעוד היא זו הנפגעת שחווה התעללות ממסדית בכך  שרה

מדינת ישראל. ההתנגשות בין ערכי דת המבוססים על גישה בזכות יסוד המעוגנת במגילת העצמאות של 

הלכתית שנתונה לפרשנות רחבה אל מול ערכי יסוד של מדינת ישראל המקודשים הן למשתתפות המחקר והן 

ונדרשת הלימה והתאמה בין ערכי ההלכה לערכי המדינה שיכולים  ,צריכה לבוא על פתרונה ,למדינת ישראל

למצוא ממשקים משותפים. בתי הדין הרבניים קיבלו את הסמכות מטעם המדינה  ,לרוב, ובוודאי בסוגיה זו

להוות הסמכות הבלעדית לדון בענייני גירושין ולפיכך סרבנות גט כיום אינה מוגדרת כמעשה פלילי על פי 

 חוק האזרחי של מדינת ישראל אלא אם כן יחליטו על כך בתי הדין הרבניים.ה
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ועל כן לדיינים יש ענפה, הההלכתית ליזם מחשבתי והלכתי המצוי בספרות לסיכום, בהלכה מתקיים פלור

גט באם ירצו בכך. המרחב תמרון רחב בבחירת הבסיס ההלכתי לפסיקותיהם ובכך יכולים לקדם את מתן 

לרוב, כפי שעולה ממצאי המחקר, בית הדין נוקט בגישה נוקשה ומחמירה בהתייחסותו ההלכתית ל'גט 

 ובכך מעצים את סבלן של הנשים המסורבות.  יותר מאשר עילות אחרות מעושה'

 שיוון מגדרי בבית הדין הרבניים-אי 3.3.1.4

 :מוריה מתארת חלק משתתפות המחקר חוו תחושת נחיתות ואפליה מגדרית בבית הדין הרבני, כך למשל

לא משנה אם הוא בוגד, אונס, פוגע, חי עם אישה אחרת יש לו ילדים עם אישה אחרת ]...[  ,"הם לטובת הגבר

האפלייה היא בעיקר סביב ההקשבה לדברי הסרבן והיא נובעת מבחינת הדיינים מה שהגבר אומר זה קדוש". 

חשש דומה מתוך הרצון לא לדחוק את הגבר לגט מחשש ל'גט מעושה'. דבר זה יוצר פער ביחסי הכוחות שכן 

עצמה ניתוק בין האישה המסורבת לבין היכולת שלה להביע קיימת תחושת בנוסף, אינו קיים במקרה ההפוך. 

"הרבה פעמים זה : חגיתשלא לומר להחשיב את דעתה בבית הדין הרבני, כפי שעולה מדבריה של לדיינים 

על זה 'האישה הגיעה?' כאילו אני לא אני חולה  ]...[בכלל לא לראות אותי אלא לדבר רק עם עורכת הדין שלי 

 ,בשונה מהסרבנים .נחשבת ]...[ אני אחת מעוד עשרות נשים שמגיעות לשם, ולא משתמשים בכלל בשם שלי"

הנשים המסורבות אינן יכולות לפנות לדיינים מפאת 'צניעות', דבר כזה יתפרש כחוסר כבוד כלפי הדיינים, 

חוסר השימוש  ,כפי שמשתקף מן הדברים. המסורבותישיר לנשים  הדיינים מצדם אינם פונים באופןלרוב ו

ייחודית וכואבת בשם האישה נחווה אצלה כהתעלמות מסיפורה האישי ומחשיבותו. עבורה הסרבנות היא 

ני נשים רבות וסיפורים רבים' המתגלגלים במדרגות בית הדין הרבני. הסיפור שלה, כמו והיא אינה 'אחת מ

, חגיתבשונה מהוא מהות הכל.  -עבורן  בות שבאות לפתחו של בית הדין הרבני, הגט הזהסיפורן של הנשים הר

לא חוששת להביע את , אישה חילונית התופסת עצמה כאישה חזקה, עצמאית, אוטונומית וריבונית, נטע

בתחום מתקוממת אל מול אפלייתן המובנית והמפורשת היא  .דעתה בבית הדין הרבני גם באופן פרובוקטיבי

 דיני הגירושין של הנשים בכללותן, ושלה בתוכן, ובמילותיה שלה:

אני בכלא! בידיים  -עם דעה ועמוד שידרה  ,אני בן אדם חילוני עם עצמאות כלכלית, אישה בוגרת לא בת עשרים
רו די תשחר' של מישהו שהוא לא מעליי בשום צורה שהיא רק מעצם היותו גבר! וזה אבסורד זה פשוט אבסורד! 

בדיון האחרון אני אמרתי להם שאני בטיפולי הפריה ושאני הולכת  'אתם מעגנים אותי יותר ממנו! ]...[אותי! 
הפסקתי לפחד להגיד ]...[ שהייתי עם  ]...[ להביא ילדים ממזרים וכל ילד ממזר יקבל את השם שלהם מתנה

גברים אחרים ]...[ את צריכה לשמור על השם שלך, ואת צריכה להיות זאתי שמסכנה או שצריך לשחרר אותך 
]...[ למה אתם צריכים לאשר לי את זה? מי אתם בכלל? אתם לא מכירים אותי. בגדתי, פשעתי ]...[ אמרתי זנתי, 

מתי אלף שקל לרב, ילבאתי ש ]...[..[ שאלתם אותי את כל החקירות האלה?איפה הייתם כשרציתי להתחתן? ].
 כמה אתם רוצים עכשיו?

 

רואה עצמה כחברה שווה בקולקטיב ה ,נטעהתנגשות בין ערכי הדת והמדינה. עולים ה נטעמדבריה של 

מעורבות בית הדין  תאינה מצליחה להבין מדוע נדרש ,הישראלי ובזכויות שמדינת ישראל מכוננת ומעניקה

לקידושין, שם בית הדין הרבני לא פשפש במעשיה ומניעיה השוואה לה לגירושין ועושה הרבני במניעים ש

עצם העובדה שהיא צריכה 'אישור' בשביל לקבל גט הן הגירושין. לנישואין, כך גם צריך להיות לטעמה בהליך 
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בחיי הפרט שפוגעת בערכים דמוקרטיים וזאת  מבעלה הסרבן והן מבית הדין הרבני מהווה עבורה התערבות

 חווה בבית הדין הרבני. היא מעבר לאפליה המגדרית והנחיתות המובנת כלפי נשים אותה 

 שימוש אבסורדי ב"שלום בית" הן מצד הסרבן והן מצד בית הדין 3.3.1.5

נוקטים בתי הדין  נישואין בין בני זוג הינם ערך חשוב ומקודש בדת היהודית. לפיכך הצעד הראשון בו

הרבניים הוא הליך שנקרא "שלום בית" כלומר, מאמצים בכדי למנוע את הגירושין ולהוביל להליך של 

השלמה בין בני הזוג. 'שלום בית' מתנהל בבית הדין הרבני בשני אופנים: תביעה לשלום בית, או הסכם שלום 

ית היא הליך משפטי חד צדדי, במסגרתה תביעה לשלום ב אךבית. הסכם שלום בית נעשה בהסכמת הצדדים, 

כנגד חלק ניכר  ,אחד הצדדים מבקש לשקם את חיי הנישואין שלו עם הצד השני. כפי שעולה מן הממצאים

 :תהילהממשתתפות המחקר הוגשה תביעה חד צדדית לשלום בית, כמו למשל במקרה של 

הדיינים האלו שניסו לעשות שלום בית כל הזמן הוא תבע "שלום בית" ]...[ הזוי כאילו שיש כזה דבר בכלל ]...[ 
ניסו להגיד לי תכבדי ]...[ ככל שאני אנסה יותר זה יהיה יותר קטסטרופה, אי אפשר היה לכבד אותו יותר ממה 
שאני כיבדתי אותו, הייתי כנועה וצייתנית, זה היה נורא ]...[ הרבה רבנים לוקחים מונופול על הטיפול בזוגות. 

ני נפשות, אנשים שלא למדו טיפול בצורה מקצועית לא יכולים לטפל באנשים. ורבנים הם אנשי ומדובר פה בדי
דת הם לא מבינים בטיפול הם לא מבינים בנפש ]...[ הוא באמת היה אדם לא יציב ומסוכן, אפילו היה אלים ]...[ 

 ואז כאילו מגיע הרב והוא חושב שהוא יציל לנו את הנישואין
 

, עבור נשים שחוו . נוסף על כךמסוג זה היא בעייתיתעצם קיומה של תביעה  ,תהילהשל  כפי שעולה מדבריה

לצאת ממנה, 'שלום בית' הוא להחזירן למצוקה ממנה הן  בחרו לאחר מהמורות רבותוזוגיות מתעללת 

ות ולים לזהשהם אינם אנשי טיפול ולפיכך אינם יכ ,בית הדין הרבנייושבי התערבות זו של . מבקשות לצאת

לגרום לנשים להיות בסכנת חיים ממשית. חלק ממשתתפות המחקר חוו כיצד  עלולה ,נשים במצבים סיכוניים

גם כשהדבר נוגד את רצונן  ,הדיינים ממשיכים להפעיל עליהן מכבש לחצים לגשת להליך שלום בית שוב ושוב

 :תמרבמקרה של  שקרה, כפי רבה ומסב להן עוגמת נפש

שלום בית שלום בית. אמרו )הדיינים( יש לך ילד תנסי עוד פעם ועוד פעם לכי לייעוץ הוא כל הזמן ביקש 
ולשיקום ]...[ בלב שלי הרגשתי שאני לא יכולה הרגשתי ]...[ שעברתי יותר מדי זה היה יותר מדי טראומטי הבן 

ים אני מעדיפה לקפוץ' אדם הזה לא ישתנה ]...[ ואחר כך הלכתי לבית הדין לבד ואמרתי דבר פשוט: 'כבודי הרבנ
]...[ כי הוא כל הזמן אמר שהוא רוצה שלום בית אחרי עשר שנים הוא עוד אמר אני רוצה "שלום בית" אמרתי 

 'אני מעדיפה לקפוץ מהחלון מלחיות עוד דקה אחת עם הבן אדם הזה'
 

שימשה את הסרבן כאסטרטגיה להתעמרות  גם תואר לעיל, התביעה החד צדדית לשלום ביתהמבמקרה 

להשתמש  זיהה את היכולת י עשר שנים של סרבנות והתעמרות בקורבן, הסרבןגם אחר פנים, בעזות באישה

 ,עם כנגד הקורבןפעם אחר פ ת שיתוף הפעולה של הדיינים ובכך שב להשתמש בטענת ה'שלום בית'בכלי זה וא

מכריע כי על בני הזוג באם בית הדין  יתר על כן,. ולפיכך את סבלה של האישה האריך את משך הסרבנותבכך ו

לאבד כ'מורדת' כלומר  עלולה להיחשבופסק הדין היא נחשבת למפרה של  ,והאישה מתנגדת לשלום ביתללכת 

סרבני הגט המבקשים להתעמר בנשותיהן  ,על כןוזכויות אחרות.  את כתובתהאת מזונותיה, להפסיד 

 :שרהבתביעת זו, כפי שעולה מדבריה של  משתמשים

 –לכולם. כל מה שהייתי מוכנה לתת  טובהבהליך הזה של גישור ]...[ וניסינו איך אפשר לעשות נוסחה שהיא 
הוא לא היה מוכן. זה לא הספיק לו. כל מה שהייתי מוכנה לתת. אם היינו מגיעים להסדר ]...[ אז הוא היה 

היה ממציא על משהו שלישי. כל הזמן. כשראינו שזה לא הולך,  –לפתור את זה  ממציא משהו אחר. היינו מנסים
שבע שנים אחרי שפתחנו את התיק. ובעזות מצח אז ביקשנו מבית הדין הגדול שיזמן אותנו לדיון ]...[ זה היה 
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]...[ ובזמן הזה הוא הוציא תביעה שבית הדין יכיר בי כ'מורדת' שאני לא  'אני רוצה שלום בית' הוא בא ואומר
 טובלת 

 

, סרבני הגט המשיכו מאודכפי שעולה משני הקטעים האחרונים, למרות שההליכים המשפטיים היו ארוכים 

זה  ובמקום לזהות התנהגות זו כסרבנות גט, שהרי שימוש בכלי ,לטעון אחרי שנים רבות ולבקש 'שלום בית'

"הוא רוצה שלום בית ואני גירושין ]...[ : ענתלהתעמרות בנשים הוא מוכר וידוע כפי שהיטיבה לתאר זאת 

בית  -" ידוע, שאם הוא חותם לך על שלום בית ואת על גירושין, אז הוא סרבן ]...[ כל דיון הוא רוצה שלום בית

 להתעללות בקורבנות.זו ובכך שותף הדין ממשיך לאפשר שימוש חד צדדי בתביעה 

 בית הדין הרבני בחו"ל כמודל לחיקוי 3.3.1.6

עלי סמכויות משפטיות רחבות אלו ב ,בשל חוק שיפוט בתי דין רבנייםבישראל בשונה מבתי הדין בחוץ לארץ, 

סמכויות רחבות  בעלי גם הם וכפועל יוצא ,גירושיןנישואין ולדון בענייני  המדינהמתוקף חוקי ומכריעות 

 בתי הדין בארץ והן בבתי הדין בחוץב הן ות זאת משתתפות המחקר אשר נידונו. ולמרלמניעת סרבנות גט

ובחיפוש אחר פתרונות  סמכות ההלכתיתשימוש בב, סרבנות גטמשמעותי בגישה ל לארץ, מתארות פער

 :מיכלוכך מתארת  .לבעיית מסורבות הגט בין בתי הדין

ים היום לצאת מנישואין בבית דין החדש שיש בארה"ב ]...[ לצאת במקח טעות ]...[ מה מהדרכים שמנס תאח
שנקרא מקח טעות )למשל(: החברה שלי, שמסורבת, היא גילתה חודש, לא חודש, במיידי, אחרי שהיא התחתנה 

ומרת, הקימו איתו, היא גילתה שחמיה ירה בחמותה ]...[ הבית דין בארה"ב עושה הפקעת קידושין על זה. אני א
בארה"ב, בית הדין, כל הרעיון של הבית דין הוא לנסות למצוא דרך להפקיע את הקידושין. אבל בית הדין בארץ 

 עוד לא מכיר בזה.
 

ובארץ סוים , ישנם פתרונות יצירתיים לסרבנות גט, בחו"ל מצאו פתרון הלכתי ממיכלכפי שעולה מדבריה של 

וחוסר  קוצר ידם יםים בהיתר זה. לרוב ניכרהם לא מכירהלכתיים אחרים  נותבמקום לקבלו או למצוא פתרו

ה בו בית אך לאחרונה היה מקר .והימנעות מפסיקה יצירתית במקרים של סרבנות גט ,גמישותם של הדיינים

 : אסנתגמישות הלכתית והפקיע קידושין, כפי שמתארת תוך הדין פעל בדרך יצירתית 

לשנות את ההלכה או אם אפשר בכלל או אם יש דרכים. כשראיתי איך הפקיעו את אני לא יודעת אם צריך 
הקידושין של ]...{ אני בכיתי מהתרגשות! זה היה בשבילי כאילו 'ואוו סוף סוף משהו קורה פה!'. ועכשיו יש את 

נורא  ה ]...[יכול להיות שאם הייתי נתקעת שנים הייתי עושה את ז]...[ שני אלו שבית הדין הפרטי גירש אותן
קשה כשזה לא מוכר, את עדיין רשמית נשואה. אז למישהי שכבר לא מתכוונת להביא עוד ילדים והיא עשרים 

ד ילדים, רוצה שנה מסורבת את אומרת זה עוד איזשהו פתרון שעדיף מכלום. אבל כשזה מישהי שרוצה עו
 להתחתן, זה מסובך

 

הפקעת גירושין הינו הליך נדיר ביותר שכמעט ואינו ניכר , פסק דין זה על אסנתלמרות זאת, כפי שמתארת 

בבתי הדין הרבניים בארץ. בעקבות הגישה המחמירה והנוקשה הרווחת בבתי הדין הרבניים בארץ, הוקמו 

ועל כן  ,בתי דין פרטיים, אך אלו אינם מוכרים רשמית על ידי מדינת ישראל וכך גם פסיקותיהם ההלכתיות

שכן הלכתית הן עשויות להיות מותרות לזוגיות חדשה,  ,נותגובעיית מסורבות הגט והעלחלקי ן פתרוזהו רק 

 ההתעללות הממסדית. ן נחשבות כנשואות. דבר אבסורדי זה מוביל גם הוא למסקנת יאך רשמית הן עדי
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הרצינות  ,במהלך הדיונים בבתי הדין ביחס המקצועי והמכבדהינו ממשתתפות המחקר  פער נוסף שעלה

ד הראש שייחסו הדיינים למעמד הדין בסוגיית הגירושין וסרבנות הגט, ההגעה בזמן לבית הדין וכוב

 : רננהכפי שמתארת  וההיכרות המוקדמת עם פרטי האירועים שקדמו לדיון,

בית הדין פה )בישראל( כל פעם מחדש הייתי צריכה לספר את  ,ראית שהם באו מוכנים לבית הדין )בחו"ל(
ראבק! לא נעים לי כבר לדבר על זה לא נעים לי! כל פעם לספר כמה  ]...[ !הסיפור. הם לא קראו בכלל את התיק!

יפה אבל  מאוד מאודהם קראו את הכל הם ידעו מה קרה הם התנהגו אליו  ,פה הם באו מוכנים אני אומללה ]...[
עם זה העמידו אותו במקום ]...[ אני הייתי כמעט שמונה שנים עגונה והיה ברור שזאת הכוונה בסוף להוציא יחד 

! ]...[ הם מכובד הם היו שםגם כל המעמד את יודעת? זה היה  את הגט אבל הם ממש התייחסו אליו כראוי ]...[
ואז הוא התחיל  חייב לתת גטאת המסקנות שלהם הם יכתבו בהמשך, אבל הדבר הראשון זה שהוא שאמרו 

 להשתולל וצרח צרחות וברח
 

של הזוג הנידון הם כשלעצמם מכבדים את המעמד עד והכרת המאפיינים הבקיאות בתיק מבעוד מוכאמור, 

בבתי הדין בארץ. בנוסף, הדיינים בחו"ל פסקו באופן מידיי  רננהבשונה ממה שחוותה  ,ומונעים עוגמת נפש

כי החוויה החיובית  מתארתאף  רננהחיוב בגט, לאחר שבמשך שמונה שנים בתי הדין בארץ לא עשו זאת. 

כובד הראש  ,המעורבותים גם במהות ולא רק באופן פיזי. הנוכחות של הדיינ הינההעיקרית שהיתה שונה 

הלכתי זה ובשחרורה מעגינותה, תית לסייע בפלונטר יינים בחו"ל העידו על נכונות אמוהרצינות שהפגינו הדי

. בתי הדין הרבניים בחו"ל אינם מדינתיים, אלא פרטיים, גם משםזאת על אף שבעלה הסרבן ברח שוב 

ופועלים כבוררים במציאות של הפרדת דת מהמדינה ובשונה מבתי הדין בארץ אין להם את הסמכות החוקית 

בגמישות הם עושים שימוש  רננהכפי שמתארת  בכל זאתאך . הבעל הסרבן ולמנוע ממנו לברוח עצור אתל

 בכדי להוביל את הסרבן למתן גט:בדרכים יצירתיות הלכתית ו

הוא ברח ולא היה עם מי לדבר יותר ]...[ הוא בעצם בא עם הרב של הקהילה שגם כן )פעל( במסירות לא תיאמן 
חזרה לאיפה שהוא היה ואחרי חודש הם הוציאו פסק דין ]...[ שגם הפסק דין היה פשוט גאוני! ]...[ הוא חזר 

]...{ תוך שבועיים נתנו לו זמן שהוא צריך לתת גט ואם לא הוא מנודה מהקהילה. גם בפסק דין היה הדברים 
 דברים שזה הזוי מה שהוא דרש אבל הם חשבו שאני יכולה לעמוד בזה .שהוא דרש והם הקשיבו לו

 

להוביל את בעלה רב הקהילה אליה ברח בעלה הסרבן  בשיתוף פעולה עםדיינים מתארת כיצד סייעו  רננה

דין המחייב גט אך מגלם בתוכו גם את רצונותיו של הבעל ועמידה פסק ב למתן גט. הם עשו שימוש מחד

המאפשרת לסרבן להתנות תנאים למתן גט, ובנוסף גילו יצירתיות בכך שהפעילו מכבש בדרישה ההלכתית 

לחצים קהילתי בידיעה כי זהו מקום מפלטו של הסרבן לאחר בריחות ונדידות מרובות בכדי לא להימצא ולא 

פעלו בשיתוף פעולה אך להעניק גט, ולא ירצה להיות מנודה שוב. הדיינים והסמכות הרבנית בקהילה 

  ררה מעגינותה.וחלבסוף ש רננההנדרשת והובילו לכך שזהירות ב

 הרבני ןבבית הדיהמצוקה הכלכלית הקשה הנגרמת בעקבות ההליך המשפטי  3.3.1.7

א נסיון השכנת 'שלום בית' לפני כל הליך של יהדין הרבניים בישראל ה בתיכאמור, הגישה בה נוקטים 

בד בבד עם הפרשים גדולים בין דיון לדיון בכדי למשוך את התהליך כמה שיותר, ואולי בזמן זה בני  ,גירושין

הזוג יתחרטו על תביעת הגירושין ויחזרו לחיות יחדיו. הדבר מוביל לעיתים לדיונים ללא פסיקות משמעותיות 

כל אלו מובילים את הנשים המסורבות  .מתן הגטם את בדבר גורלן של הנשים, אוזלת היד והחשש לקד
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 , כמו למשל במקרה שלעד לכדי פת לחםההולכת וגוברת עם הזמן. חלקן אף הגיעו למצוקה כלכלית קשה 

 :רונית

לי מה לאכול, אז לא יכולתי לקחת אותה גם לא היה  ,אותהכבר לבתי הדין לא לקחתי  העורכת דין שלי ]...[
וציא גם לבתי על בית המשפט העליון ועל בתי משפט, אי אפשר היה עוד לה לירושלים לבתי הדין, הוצאתי הון

 פשוט לא היה לי ממה לשלם לה, הדין אני לא יכולתי
 

 היא שעבר הזמןככל  .מתארת את המצוקה הכלכלית ההולכת ונמשכת ,שהיתה מסורבת כשמונה שנים ,רונית

והיתה צריכה לוותר על דיונים שחלקם הרי גורל לגביה.  ,לא יכלה להרשות לעצמה ייצוג משפטי בכל דיון

העבודה הקשה יחד עם גידול הילדים לבד היא משימה כמעט בלתי אפשרית כשלעצמה. להוסיף על כל אלו 

מוחצת, כפי שעולה את ההוצאות המשפטיות המתארכות בבתי הדין הרבניים מוביל להתמוטטות כלכלית 

 :   מוריהמדבריה של 

את רואה שדברים לא זזים, את לבד עם שלושה ילדים קטנים, גם הרגשתי רע, החזקתי שלוש משרות ]...[ כדי 
הגעתי למצבים להחזיק את הבית ]...[ כי אין מזונות, ההורים שלי כמה שהם עזרו לי אבל זה לא מספיק ]...[ 

 את עובדת שלוש משרות ולא רואה שקל. לא היה לי כלום. עכשיו שהייתי בפת לחם ויתרתי על אוכל והם קיבלו
 

מכלול הדברים כפי שהם מתנהלים כיום בבית הדין הרבני, הובילו למצוקה כלכלית קשה , חגיתבמקרה של 

 עות עמוקות פנימיות והותירו צלקת בנפשה ותחושת הישרדות תמידית:וכואבת בעלת השפ

אף אחד לא מבין שלבוא יום פעם בשבועיים לרבנות זה יום שאני מפסידה כסף! אני אף פעם לא יודעת מתי אני 
זה כסף! אישה  -אתחיל שם ומתי אני אסיים. אז אני שמה בייביסיטר, גם לה אני משלמת כסף! אני נוסעת 

]...[ ף, זה עולם ומלואו! גם היום! ן כס-ו-מ-]...[ בשבילי זה ה לבד את הילדים שלה גם עשרה שקליםשמפרנסת 
אני יודעת שאנשים לא חיים ככה במצב ההישרדותי המטורף הזה רוב הזמן ]...[ זה מאוד כואב ומאוד מורכב 

 ]...[ נשים שיוצרות חובות חדשים בגלל הסיפורים האלהיש  לנשים שאין להם וגם אין להם מאיפה )דומעת( ]...[
לקנות את הולכת לשלם, וגיות המחורבנת שבה היא חיה ]...[ עבר שלה, מהזיש לה חובות מהשאישה מסכנה, 

 הגט שלה!
 

שכן לגברים ניתנת האפשרות להעמיד  ,א מצב בו הגט עלול להיקנות בכסףינקודה נוספת שעולה מדבריה ה

שההליך המשפטי ככל ו הולכת וגוברת באופן אקספוננציאליהתנאים למתן גט. על אף המצוקה הכלכלית 

 . חגיתכפי שהיה במקרה של  ו,חירותן תהיה תלויה בלמצב בו ת לשמור כסף צריכוהנשים נמשך, 

 זוגיות וסיכול פריון עתידי השלכות חברתיות 3.3.2

רתי והזוגי. סרבנות הגט חוו השלכות מהותיות במישור החב ןמשתתפות המחקר ציינו כי בצל הסרבנות ה

 :רוניתשל הנשים. כך למשל אצל  בחיי החברהולעיתים בלתי הפיכה משמעותית פגיעה מהווה 

אני התנתקתי ונותקתי מכל חברתית ]...[ והתמודדות כלכלית והתמודדות  תקופה נוראית )הסרבנות( ]...[
חלק זה בגלל ההסתרה, חלק בגלל שהייתי במעבר בין עבודות ]...[ עד שאתה  האנשים, מכל הסביבה שלי ]...[

מתחיל ליצור קשר זה ]...[ לקח זמן ]...[ הסתובבתי ממקום למקום אז זה לא )פשוט(, וממש החיים החברתיים 
 והם לא נבנים עד היום שלי ממש נגמרו, פשוט נגמרו

 

 :זוגיות חדשהל בסיכוייהמשמעותית  עהאף הוסיפה כי מלבד הפגיעה החברתית הקשה, הסרבנות פג רונית

הייתי בין גיל ארבעים לגיל חמישים עד שקיבלתי את הגט אז אנשים, גברים בהתחלה חשבו אני כבר שהתגרשתי 
ם היו בהלם שאני עוד לא היו מתקשרים להציע ]...[ את עצמם אבל אני ]...[ אמרתי להם שלא התגרשתי עדיין ה

גרושה ]...[ ובאמת אחר כך זה נפסק כבר, אף אחד לא פנה אלי וגם זה הולך ונהיה יותר קשה בגיל חמישים זה 
 גיל ארבעים להצעות, לזוגיות שניהלא כמו ב

 

בשל הסטטוס ת את הקשיים ביצירת זוגיות חדשה ומשתתפות מחקר נוספות חוו אסנתגם , רוניתל בדומה

עם 'החיים על מדרגות הרבנות', כלומר, ההליכים  יחד ,'גרושות'כא ולחברתי שנכפה עליהן כ'פרודות' ה

  והסחבת שאינה נגמרת. ארוכיםה
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 : וחוסר תקווה. וכך היא מתארת מתמשכת כפוגעניותאף חווה זאת  אסנת

אנשים מתייחסים אליך אחרת  ]...[בן לא יכולה לצאת עם אחרים גם יש לזה השלכות. את כמו בהיבט החברתי
אבל להיות פרודה? זה כאילו התחתית  ]...[כותרת מחמיאה רושה זה איזושהי אף אחד לא חושב שלהיות ג ]...[

את לא גרושה, אבל את גם לא נשואה, את מתנהלת כגרושה לכל דבר, אבל את , את לא כלום! ]...[ של התחתית
רוצה להתחיל למצוא את אני  ]...[! 'דיזה מן תחושה כזו של לא. רשמית את נשואה לכל דבר, אבל את לא. 

 'המקום שלי
 

, שאף 'גרושה' -היכולת להשתייך חברתית או ליצור זוגיות חדשה היא להפוך לסטטוס חברתי אחר לדבריה, 

בחיי סרבנות גט פוגעת . מאפשר תקווהאך לפחות הלה הוא מורכב במיוחד במגזר הדתי אליו היא שייכת, 

 ,חרדי-ציבור הדתיהמשתייכות לבנשים  יתר שאתבאך  ,היהודיות שהן אזרחיות מדינת ישראל הנשיםכלל 

באי קבלת גט עלולה להיות מניעת זוגיות ואינטימיות מינית לצמיתות מתוך התפיסה  המשמעות בורןכן עש

 : רנהשלהן, כפי שמתארת הדתית והרוחנית 

אין גט, אבל יכול להיות זוגיות מאוחרת. אבל  -ממשיכים בצורה אחרת אצל החילוניות איכשהו הם )החיים(

( אפילו אם זה היה לוקח לא הייתי יוצאת )עם גבריםזוגיות כאילו אם אין לי גט. היה לי ברור שלא תהיה לי 

 העשרים שנ

ולהביא במשך כל השנים בהן משתתפות המחקר נלחמות למען חירותן, הלכתית הן אינן יכולות להינשא 

 "לבוא בקהל ה'", ולעולם לא יוכל הדבר שהם פירוש. ממזריםכייחשבו ילדים לעולם, ובאם תעשנה כן, אלו 

הפגיעה  ,. מאידך, ככל שעובר הזמןשלל מורכבויות הלכתיות נוספותכן ו להינשא כדת משה וישראלכלומר 

כמו  אוזל.הן הזמן הביולוגי שלשכן  ,עתידיים להולדת ילדים בסיכוייהןגם פגיעה  תבסיכוייהן להינשא גורר

 :תקופת הפוריות שלה חלפה, אך שניתנישאה ב שלאחר סרבנות ארוכת שנים ,תמרבמקרה של 

עד שהגעתי לגיל שכבר לא יכולתי להביא עוד ילדים וזה גם מה שהוא רצה אחד מהסיבות וזה ברור שהוא ידפוק 
אוהבת  מאודאוהבת ילדים  מאודלי את החיים שאני חס ושלום לא אוכל להביא עוד ילד לעולם ]...[  אני 

להם כלום יש כאלה שיש  ם שאיןמשפחות גדולות ]...[ אז הקב"ה החליט שאני יכולה להביא ילד אחד יש נשי
 , צריך להשלים אי אפשר כל הזמן לבכות ]...[ אני אמרתי ברוך ה' הוא לא הרג אותי! זה היה כמעטלהם עשרה

 
, למרות שרצתה בילדים נוספים היא נותרה עם בן יחיד שהביאה מהזוגיות הקודמת תמרבמקרה של 

מתמודדת עם גזרה זו  תמר. נוספים בזוגיות החדשה והמשותפת לא יכלה להביא ילדים .והמתעללת

באמצעות אמונה דתית שכך זה רצון האל ומביעה אופטימיות על כך שלפחות הצליחה לצאת בחיים ממערכת 

בגדר  ההינ חמה בידי הבעל ובית הדין הרבנישל האישה ור ונית על גופהיצהשליטה הח. תהיחסים המתעלל

ם משפחה חולמת להקי ,עשרה שנים תלמעלה מאח, שבעלה מעגן אותה כבר שרה. גזל זמן שאין להשיבו

הוא : ", אך גט לא נראה באופק, שכן כאמור, בעלה מסתתר תחת זהות בדויה ובורח מרשויות החוקוזוגיות

נטזיה, יש לי חלום, ניהל אותי כל החיים שהייתי חיה איתו, הוא מצליח לנהל אותי גם עכשיו ]...[ יש לי פ

 ני רוצה לבחור מה לעשות בחיים שלי".להקים זוגיות חדשה, להתחתן, להביא עוד ילדים אני צעירה ]...[ א

הסרבנות היא פגיעה בזכותה הבסיסית של אישה לקיים זוגיות ולהקים משפחה  ,כפי שעולה מן הממצאים

 בחשיבות הגט.הדתית והרוחנית תה חדשה ולהביא ילדים נוספים לעולם באמצעות שימוש באמונ
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 עוגמת נפש בשל  הסטטוס הבירוקרטי 3.3.3

הן , אלא ינן בסטטוס כמו גרושות או פרודותנשים הנמצאות במצב מתמשך של סרבנות גט או עגינות א

מעמדן הייחודי אינו מעוגן ברשויות ולכן אך  .ות קבוע, או מתמשך לאורך זמן רבבסטטוס שעלול חלילה להי

שניסה לחמוק ובעלה, , לצאת מזוגית אלימה יקשהבש, חגיתכך למשל אצל , קשיים הנלווים לכךנוצרים 

צריך תיים, הסטטוס הבירוקרטי 'פרודה' הפחלא היה חלק מהחיים המשממתן גט והסתתר מהרשויות 

 :שתיארה, כפי כשלעצמו קושי עבורה היוואלו ופורמאליות שונות פרוצדורות ב אבי אישור

הוא לא  –שנים שאני לא בשום קשר איתו ]...[ כל מקום צריך גם את ההסכמה של האבא, ובעצם  אחרי ארבע
הכעיס אותי, זאת אומרת אני  וזה נורא נורא אין לו שום משמעות!אבא, הוא לא משמש כאבא, הוא לא אבא, 

 חיה לבד וצריך את ההסכמה שלו. אני עושה הכל בשבילם וצריך את החותמת שלו. ומי הוא בכלל?
 

, הוא מוביל לפגיעה אינו קיים באופן פורמאלי' או 'עגונה' גט סטטוס הבירוקרטי ל 'מסורבתבשל כך שה

 וכך היא מציינת: ניסתה לשנות מצב זה,שאף היא חוותה קשיים מהפן הבירוקרטי  מיכל. מתמשכת

שלחתי מכתב למשרד הפנים שיכתבו עגונה על המסמך. כי כל פעם שאתה הולך לאיזשהו מקום ושואלים אותך 
'מה הסטטוס שלך?' 'אני עגונה' אין דבר כזה. אם היה סטטוס כזה, עגונה, מסורבת גט, תעשו איזה סטטוס 

 ]...[ עוד פעם)לזה( יה פותר המון בעיות כי כל פעם אתה צריך להיכנס בטפסים, במקום רווקה או גרושה, זה ה
.. כל פעם .'אני מנסה' 'את לא רוצה להתגרש? רח לחו"ל' 'אז אתם גרושים?' 'לא' 'לא?הוא ב' 'איפה בעלך?'

 )מחדש(
  

נדרשת להסברים ארוכים ואישיים לזרים מוחלטים בכדי להצליח להניע דברים  מיכלבפרוצדורות שונות 

 חוסר ההכרה ממשתתפות המחקרכפי שעולה בירוקרטיים ובכך חווית העגינות צפה כל פעם מחדש. 

  . לחוויה המתעללת והקשה מחדש לחזרהכל פעם מוביל ' או 'עגונה' ברשויות 'מסורבת גטהפורמלית ב

 והתמודדות עם הילדים מורכבויות  3.3.4

חווים ההתעללות של דמות משמעותית שכן הם  ,ורבות גט ועגונות הוא קשה מנשואהמורכבות של ילדי מס

הן הנפשית והן  - בזו האחרת המשמעותית לא פחות. לעיתים בשל מצוקת הנשים המסורבותבחייהם 

 עלולה ליצור ,תמיכה וקבוצת שייכותבהיעדר מעגלי  ,התמודדות זומתמודדים לבד. הילדים  - הכלכלית

בקשר עם ילדיהן ו/או  מחיר כבד ששילמו, אצל חלק ממשתתפות המחקר כפי שניכר משבר משפחתי עמוק

 :  רננהשל  רכיהם, כמו במקרהביכולת הרגשית לסייע ולראות את צ

שקועה גם במלחמה בלקבל את הגט ]...[ וגם הישרדות מבחינה כלכלית מבחינה שלתחזק את  מאוד מאודהייתי 
לא כל כך הייתי יכולה להיות אמפטית למה שהם  ]...[ 18הבית ]...[ היו לי חמישה ילדים קטנים מתחת גיל 

ל אנחנו נעזור. הם היו ובמה שנוכ, יבואו ויגידו, אמא אנחנו איתך עוברים. והיה לי כן ציפיות מהם, ציפיות שכן
]...[ זה  חזקים מאוד מאודבל זה היה לי כאבים אולי זה היה קצת בריחה או משהו כזה א עסוקים בחיים שלהם.

קשה מהמשפחה שלי מהילדים שלי הם בעצם אמרו את זה שהם הרגישו כל הזמן כאילו הם  מאודגבה מחיר 
 הולכים עם שק על הגב 

 

על הקשר שלה עם ילדיה באופן דו צדדי. מחד,  ההשפעה הכואבת של סרבנות הגטעולה  רננהמדבריה של 

שכן ציפתה  ,סרבנות הגט, ומאידך האכזבה שלה מהםבתקופת כלפיה ועל האופן בו תפקדה  םההתסכול של

לצלוח את  בכדיעבורם  עשתהאת המאמצים הרבים שהיא  ויעריכו מצוקתהאת  ושיראולקבל מהם תמיכה 

 הם באופן טבעי כילדים היו עסוקים בהתמודדות האישית שלהם. אך  הזו, התקופה הקשה
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כך גם . לילדיהן וביטחוןמקור כוח  השראתכגון  אימהותשל ים יברבדים הבסיסהסרבנות פגעה לנשים 

 : יעל מתארת

ים  לוקח ממך]...[ זה מאוד קשה זה כל דיון שמה אתה יוצא בהתמוטטות עצבים אני שוכבת כמה ימים במיטה 
של כוחות, והכל לעיניי הילדים. הילדים ממשיכים לראות את אמא במצבים קשים ]...[ הם רואים אמא שבורה, 

ואת קולטת את הילדים  ]...[ אמא שעסוקה בטלפון, אמא שחצי מהיום לא נמצאת בבית ]...[ פשוט לא מתפקדת
 עצמםל דואגים לעצמם לאוכל פתאום הם הופכים להיות בעלי בית ע ]...[שלך 

 

: נטעכך למשל תיארה  .סוגיית האתגר בחינוך לגבריות בריאה עולה מדבריהן של משתתפות המחקרגם 

על זה שאבא שלו חנק אותו במגרש הוא הראה לה מה הוא  ]...[ ם דיווחו ברווחה על אלימות פיזית"הילדי

 עשה לו ]...[ יש לי שלושה בנים ואני פוחדת נורא איזה גברים הם יגדלו להיות בגלל מה שהם ספגו בבית".

בעיקר סביב טקסים  ,דיהןהדמות הגברית המשמעותית בחיי יל נשים דתיות מרגישות ביתר שאת את העדר

 צווה של בנה הבכור:לטקס בר המ עלה במיוחד סביב ההכנותך לגבריות החינו חגיתאצל  .דתיים

אני רוצה לחנך אותם באופן כזה שהם יהיו הגברים המושלמים ]...[ ושהם ידעו מה זה באמת להיות גברים, 
אפילו שאין להם דמות גברית בבית ]...[ זה מאוד מאוד מעסיק אותי בזמן האחרון, במיוחד כשאני רואה את 

 הולך ומתבגר ובאמת הופך להיות גברשלי שחוגג עוד מעט בר מצווה  הגדול
 

יוצרת חזית התמודדות נוספת למסורבות הגט מעבר לשאר המהמורות שהן  סרבנות הגטכפי שניתן לראות, 

 עוברות במרדף אחר חירותן האישית.

 על רבדים עמוקים בנפשן של הנשים השלכות  3.3.5

של משתתפות המחקר. מדובר בהשלכות פחות עולמן הפנימי לסרבנות הגט השלכות משמעותיות על 

 ,באופנים שונים אצל כל אחת מהנשים. כך למשל מתבטאים ומכאיבות, ואלומוחשיות אך לא פחות מצלקות 

 מוות פנימי בתוכה:  ותחושתייה בשל סרבנות הגט חונטילת המשמעות מציינה את הריקנות  חגית

נוסע וחוזר  אתה נוסע וחוזרזה התקווה הזאת שהיום זה יקרה! וככה ]...[ כל דיון ברבנות, או כל נסיעה לשם 
]...[ ואני הייתי צריכה  תאוששים, שבוע אחר כך יש שוב דיוןוכאילו כל פעם 'היום זה יקרה?' לא. שבוע מ

דים, להתנהג כרגיל, להמשיך לעבוד, כן? להמשיך לנהל את חיי, זאת אומרת הייתי צריכה להמשיך לגדל את היל
 הזמן עובר כדי להגיע לדיון הבאלהמשיך לחיות! אתה בעצם מרגיש שאתה לא באמת חי, זאת אומרת 

 

ויותיהן כמסורבות בשל וף סבלן וחותישברגשותיהן והקושי בהינו האמביוולנטיות התמידית עוד היבט שעלה 

 :גט מהרשויות בכדי למנוע ממנה קבלתשכאמור, בעלה כעת מסתתר  שרה מתארת ,כך למשל .כך

שבוע שעבר התקשרה אלי ]...[  מה שקורה לי לבין מה שאני בפנים.  אני מרגישה שיש לי מן סוג של פער בין
מה זה יתן כוח למישהו? אז יש לי כאילו את  ? ]...[מרשת השידור כאן ואמרתי מה אני אגיד לה? שהרמתי ידיים

את המרחב הזה ויה הפרטית שלי ופה אני רוצה להודות לך שאת נתת לי באמת את המרחב את המרווח החוו
קמע לחופש וגם את המקום הזה של להביע גם את זה וגם הזה גם את המקום האישי וגם המקום המתוסכל וה

]...[ האופטימיות והפסימיות  אני חושבת שאני אתהפך מיליון פעםוזה מקום לא קל להיות בו. כי  'יד להרים'ה
 קשה להן להיחשף בגלל המקום הזה מסורבות גט ןלא תמיד ברור אני חושבת שנשים שהמתערבבים ביחד וזה 

 

באופן תמידי חוות  י ביטוי את רכבת ההרים הרגשית שהןמתוך קושי להביא ליד, שרהכפי שעולה מדבריה של 

בו הרגישה שיכלה זה  מודה על השתתפותה במחקר שרה. נשים מסורבות גט מתקשות לחשוף את סיפורן

' אחד את 'סתרו להביא לידי ביטוי את המורכבות הרגשית ולהביע את עצמה גם באופן בו לעיתים דבריה

היא  תיתיאמהשני. היכולת לשתף בחווית הסרבנות בלי אמירה ברורה אלא להציג חווית מורכבות 

מציפה לעיתים קרובות תחושות שונות ואף מנוגדות שקשה די והסרבנות מייצרת כאוס תמישכן  ,משמעתית

  אישיים.תמידי של מכלול ההיבטים הרגשיים וההיא סחרור להעלותן במילים. הסרבנות 
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 :  חגית, תחושת הזמן האבוד, כפי שמשתקף מדבריה של מאפיין נוסף הוא

לזכות בחירות ולהשתקם זה משהו שאתה כל נושא עשר שנות נישואין דפוקים ואחרי זה עוד מאבקים רבים על 
לא יכול להפריד ]...[ הפסדתי עשר שנים בחיים שלי, ואני צריכה להשלים אותם מהר ]...[ יש לי איזשהו מרמור 

 איפה הן נמצאות ואיפה אני נמצאת תמידי מאוד גדול על זה, אני תמיד אשווה ביני לבין נשים אחרות בנות גילי,
 

 הפסקתה היא בידי המקרבן:ש תעללות סמויהההסרבנות כ, הינו אסנתהיבט נוסף שעלה מ

את פשוט מרגישה כלואה. אני לפעמים אומרת לעצמי 'זה כאילו את יש סביבך איזשהו כלוב שקוף כזה, ואין לך 
והולך ]...[ איך לצאת ממנו! יש בן אדם אחר שמחזיק את המפתח אצלו, והולך. והוא לא מוכן לתת לך ללכת!' 

 רוצה להיות אשתך!' ]...[ אבל אין לך בכלל זכות לשקול את הדברים, את לגמרי בידיים של מישהו אחר 'אני לא
 

אינה שם. באופן על אף שבמציאות היא מוחשי מתהלכת בתחושת מצוקה תמידית, ומרגישה בכלא  אסנת

חוסר היא בעצם המורכבות (, 1.1.3לעיל )ראה תחת  בזמן הזוגיות ותיארהשחוותה הסמויה  להתעללות דומה

 חוסר היכולת לבחור לצאת ממנה.בסרבנות אף המוחשיות של ההתעללות מסוג זה ו

 משתתפות המחקרזה, נלמד כי ישנם השפעות מרחיקות לכת על  שהעלנו בחלקלסיכום, לאור כל הממצאים 

בעיקרן 'החיים על מדרגות הרבנות' או ליתר דיוק היעדר נזקים שללפגיעה חמורה ו מובילה סרבנות הגטכי ו

נפשיות בשילוב עם השלכות והשלכות חברתיות, משפחתיות להחיות בשל ההליכים בבית הדין הרבני. וכן, 

עלולה להוביל לסרבנות  בחובה אי שיוון מגדרי מובנה הגישה הדתית הלכתית הטומנת וכן כי כלכליות קשות.

כיום מעדיפה את הגישה  יםהדין הרבני יתבבהגישה הרווחת  - תמרון ההלכתיתהכולת יועל כך שלמרות , גט

 ע בהמשכיות הסרבנות. ימשפיע ומכרמהווה גורם זו השמרנית ו

בתי הדין  ם שלבהתנהלותויהם בפסיקות שים וכןשל הנ בחווייתןאשר קיימת ושימורה זו מגדרית אפליה 

יוצרים ככלי להתעמרות באישה  של האפליה ההלכתית העליונות ו של הסרבן אתניצול בד בדד עם ,הרבניים

 –מהווה גם משפט המדינה  פסיקותיו של בית הדין הרבנישבישראל  וכפועל יוצא מכך. אינהרנטי שוויון-אי

 .תוך שימוש באמונותיהן מתקיימת בחסות המדינהנשים המסורבות תעללות בהה

 בתקופת סרבנות הגטהעוגנים, התמורות ודרכי ההתמודדות  3.4

עם הקשיים שניצבו בחייהן עקב התמה הנוכחית עוסקת בתיאור דרכי ההתמודדות של משתתפות המחקר 

 עם מציאות החיים המורכבת ותשירתו אותן בהתמודד עוגניםאילו משתתפות המחקר נשאלו  .סרבנות הגט

 חווית הסרבנות. עזרו להן בהתמודדות עם חלו בחייהןשינויים שלו יואאליה נקלעו 

 סיוע מעמותות רשמיות למען מסורבות גט 3.4.1

ות גט היה רבוסוע שקיבלו מעמותות רשמיות למען מהתמיכה והסיטענו כי ממשתתפות המחקר ניכר חלק 

  :רוניתט המשפטי ובהיבט הכלכלי, כפי שמתארת עבורן עוגן משמעותי בהיב

עורכת דין מטעמם, ובמבוי סתום באמת עזרו לי כמה פעמים  ]...[ האחרונים יד לאישה ליוותה אותי בדיונים 

 כלכלית, היו לי זמנים שלא היה לי עם מה לקנות במכולת, לא ידעתי מה אני הולכת לעשות מחר

הן על עידוד , הפניה לעמותה רשמית המכירה את סוגיית מסורבות הגט, היתה בעלת השפעה חיובית יעלעבור 

שפה ירות ומדברות בעמותות המכרבנית מטעם ענת הייצוג של טו ובנוסף, .ה הדתיתתאמונ עלרוחה והן 
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לדבריה של יעל, מאז הסיוע  עבור קידום קבלת הגט בעל השפעה רבההיה עם בתי הדין הרבניים  ההלכתית

 מהעמותה הדברים החלו להשתנות. וכך היא מתארת:

פתאום נהיה לי ביטחון שאני בידיים של  מבחינתי מהשנייה שהם נכנסו לי לחיים החיים שלי השתנו לגמרי.
[ ת ]...הקב"ה באמת ]...[ אני פונה אליהם תכף ומיד חוזרים אליי, תגיעי לפגישה עם עורכת דין טוענת רבני

בתאריך כך וכך ]...[ ואז אני מגיעה למלאך הזאת ויושבת איתה והיא פשוט הופכת לי את כל התמונה ואומרת לי 
בינה , כי יש פה כבר מישהי שמהתמונה בבית הדין מתחילה להשתנותגט ]...[ ואז גם  אל תדאגי את השנה תקבלי

 ו קטן כי הוא לא מבין כלום בהלכהדין ובא ומנסה לדבר ואתם עושים ממנ ךיותר בהלכה, וזה לא סתם עור
 

גם מבחינה  ,משפטיתסייעו לה גם מבחינה רשמיות ות מתארת כיצד כניסתן של עמות רננה, גם יעלבדומה ל

 :אך בעיקר ברובד הנפשי שנים רבותבמשך למצוא את בעלה שעיגן אותה כלכלית 

אני לא הייתי במקום שבו אני נמצאת עכשיו ]...[ ]...[  של השכונה בה אני גרה ]...[ היפנה אותי ליד לאישההרב 
, הם שם בשבילי. את אכפתבעניין הזה שבאמת ]...[ וגם  תמשפטית. זה בוודאי. הם קליבריווודאי שמבחינה 

מבינה? וגם מהבחינה שאני מדברת עם אנשים בגובה העיניים. אני יכולה לומר באמת מה שנכון, הם באמת 
 רוצים בטובתי. דרך יד לאישה עלינו איפה הוא נמצא, יש להם חוקר, הם שלחו חוקר והוא עלה איפה הוא נמצא

 

 והאכפתיות שהופנתה כלפיהן מטעם העמותות, הן אלוהרגשית כי התמיכה מתיאוריהן של הנשים עולה 

בכדי לאתר את סרבני  אינו עושה כל שברשותו בית הדין הרבניכי עוד עולה לרווחתן הנפשית.  מאודתרמו ש

וניות יצעמותות סיוע חוהגט, שכן בסמכותם ליצור שיתוף פעולה עם רשויות החוק אך הם אינם עושים זאת 

 לל ולתקן את המעוות שיוצר במידה רבה בית הדין בעצמו. הן אלו הבאות למלא את הח

 התמודדות באמצעות טיפולים פסיכותרפיים  3.4.2

 : רונית משלכך ל .רגשי כעוגן מרכזי בתקופת הסרבנותדות על הצורך בליווי וסיוע משתתפות המחקר מעי

]...[ ומאוד מאוד סמכתי עליו אז  מהאדם שאני מכירהפסיכולוגי ]...[ דבר הכי חכם שעשיתי זה שלקחתי טיפול ה
כאילו חצינו את הגשר כבר בהתחלה, לא הייתי צריכה את כל שלב ההיכרות ורכישת האמון וזה, וזה אדם שומר 

 מצוות שהבין על מה אני מדברת, זה אני חושבת שזה היה הדבר הכי חכם שעשיתי
 

כאמור, היא  ,רונית .צוותמ ם שומרדמאניכרת החשיבות בקבלת טיפול פסיכולוגי דווקא  רוניתמדבריה של 

לקבל ייעוץ שנובע גם ממקורות דתיים ה חשוב לואישה בעלת אמונה דתית חזקה, והיה  נצר לתלמידי חכמים,

הכחשה של  יםומונעזהות הקורבנית הנכחה של הלגורם הליכים הטיפוליים לעיתים מהווים ה .הלכתיים

עברה היא , בתקופת הסרבנות אסנתכפי שמתארת . שבסרבנות הגט המימדיםרבת והתעללות הסמויה 

"הייתי בטיפול כל השנתיים האחרונות, אבל אחרי  :אלמ"בלקבלת טיפול באופן רשמי מהמרכז למניעת 

הטיפול  .". זה כבר אומר הרבהאלמ"בשנתיים עברתי באופן רשמי לקבל טיפול דרך מרכז לנפגעות 

 ,הפסיכותרפי מאפשר מיקוד שליטה פנימי, עבור נשים מסורבות גט שעולמן סובב סביב מיקוד שליטה חיצוני

תבוננות פנימה למקומות בהן הן כן כלומר שהחלטות לגביהן נשלטים בידי הסרבן ובית הדין הרבני. ה

 .החוסן הנפשי שלהןשולטות בחייהן הוא משמעותי עבורן ועבור 

 עבודה חדשה כעוגן עבור הנשים מסורבות הגט 3.4.3

הן ויציאה לעבודה חדשה שנמנעה מ הפוטנציאל העצמי שלהןחלק משתתפות המחקר שיתפו כיצד מימוש 

 : שרה למשל אצל . כךתהתמודדות חיובילתרמה בתקופת הסרבנות,  בזוגיות המתעללת, וצמחה

זה עשה  ,אחרי כמה שנים טובות שלא עבדתי בחוץ ]...[גירושין הכשיצאתי לעבוד זה היה חופף לתחילת תהליך 
 נתן לי כוחין הייתי עם חוסר ביטחון ]...[ אבל השפשוף הזה של 'אני יכולה אני מסוגלת אני מצליחה' יעד .לי טוב
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 , העבודה החדשה הגיעה יחד עם שינוי חיצוני ופנימי כפי שהיא מתארת: חגיתאצל 

אני ...[ קילו ] 40קילו ולרדת  100שלי, משמעותיות מאוד עבורי. מלשקול עשיתי תהפוכות רציניות בחיים 
חושבת שגם בכל מה שקשור בעבודה, יש לי חצי עסק פרטי קטן שלי שאני מקווה שיגדל ויצמח ]...[ עשיתי 

 הרבה, אני מרגישה שאני עסוקה הרבה בלחשוב, להתפתח, להתקדם, לצמוח, לבלוע את העולם
 

, מימוש הפיזי מןשמירה על קיומימוש הפוטנציאל התעסוקתי היווה עבורן הרבה מעבר ל ןמדבריהשעולה כפי 

 זה תרם גם לתחושת המסוגלות ומשמש כמקור אנרגיה להתמודדות עם הסרבנות.

 המשפחה כעוגן משמעותי 3.4.4

שממנה באו או המשפחה שיצרו, כלומר  רבות ממשתתפות המחקר היו המשפחהשל עוגן מרכזי בחייהן 

היוו את המניע הילדים , ששיתפה כי האימהות שלה נפגעה בעקבות הסרבנות, יעלכך למשל עבור  .הילדים

 ולתפקד כראוי כאם למרות הכל: לנסות למלא את החלל שהיעדר דמות אב מביאה לתא המשפחתיוהרצון 

לילדים שלי  טובההכי חשוב לי בחיים זה להיות אמא יותר  .אלמ"באני גם עוברת טיפולים ]...[ במרכז למניעת 
אם אין אבא בבית זה קשה אבל זה לא סוף העולם, הייתי רוצה  –חיובית ו.. וזה גם  טובהלהראות להם דוגמא 

 הייתי רוצה שהם יגדלו בתוך סביבה בריאה יותר ,לילדים שלי משהו אחר
 

י עבורה ואת היותם מקור האנרגיה שמנע ממנה קריסה טוטאלית מתארת את הילדים כעוגן משמעות שרהגם 

 עוזר לה לקום ולהתמודד בתקופות קשות בחייה בשל העגינות וסרבנות הגט: שו

עוגן זה הילדים ]...[ הייתי בתקופות של דאון רציני ]...[ חוסר תפקוד. אם זה להעמיד שבת זה מינימום, אם לתפקד 

 היו תקופות קשות של ריסוק ]...[ הייתי חייבת לתפקד בשבילםבאמצע שבוע זה ממש מינימום, 

מרכזי בתהליך הגירושין ובצל סרבנות הגט המשפחה הפכה לעוגן  ובזמן הנישואין א ניתוק משפחתיחלקן חוו 

 :אסנתאצל למשל שונים ומגוונים.  יםבאופנ

זה כאילו  'הגיעה הזמן אנחנו פה'היא אמרה לי  לאמא שלי ואמרתי לה 'אמא אני מתגרשת!'ברגע שהתקשרתי 
כשיש לי איזה שהיא בעיה  ]...[ הם באים איתי לכל דיון שיש]...[  אנחנו איתך, מה שתצטרכי -היו ארבע מילים 

מנסים לעזור במה שאפשר. ]...[ הם איתי במאה אחוז ]...[  כדי להיות עם הקטנים עם העבודה אז אחותי מגיעה
 ן, אז הם שםגם אם זה תשלומים לעורכת די

 

בכבוד, לעבוד בהתפתחות האישית וביכולת להתקיים  , המשפחה תמכה בה גם בפן הכלכלי וגםרוניתעבור 

 :, וכך היא מתארתבזמן הסרבנות הניתןככל  לחיות חיים נורמטיבייםולהמשיך 

לשים אותו ולא להיעדר ילד חולה יכולתי ה לי מאוד גיבוי ]...[  למזלי ההורים שלי גרו לידי אז היה לי מאוד היה
מהעבודה, הייתי מזמינה תור לרופא הייתי הולכת ישר למרפאה ואימא שלי היתה מביאה את הילד החולה כדי 
שאני לא אבזבז את הזמן ]...[ בלי התמיכה המשפחתית לא שייך ]...[ אחותי היתה תקופה שהיה ברוך ה' מעמד 

 תי במצבים מאוד קשים מתוך מצוקה כלכלית מאוד קשהכלכלי מאוד טוב, היום פחות אבל אז היא שלפה או
 

 זוגיות  3.4.5

נשיות הדווקא בעקבות הסרבנות ובכך שחלק משמעותי מ שאבו את האנרגיה מתשוקה גבריתחלק מהנשים 

חוסר בתשוקה נלקח מהן.  ואהובותאוהבות, נאהבות שלהן נלקחת מהן כגון המיניות. גם המקום של להיות 

 : חגיתכך למשל מתארת  אחריה היתה עבורן דרך התמודדות.והחיפוש גברית 

התלבטתי מאוד אם להזכיר את זה כאן ]...[ אבל אחד העוגנים הרציניים שהיו לי ]...[ הגיע שליח של יס ]...[ ואז 
]...[ אני אומרת לך  ות האנשים הכי קרובים אלי בעולם!הוא עם עוד שני חברים הפכו להימאז  התחיל שיח ]...[

הם פשוט היום. קילו ממה שאני  הייתי עוד ארבעים שהלכתי עם כיסוי ראש יותר גדול מזה כן? ועם חצאית ]...[
תי איך עושים אהבה, הוא לימד אוהגוף שלי שהיה רגיל בעיקר לסבול, משהו בקבלה של  ]...[ קיבלו אותי ככה!

 גבר( זה תמיכה גם מבט )של ]...[  ולכת איתם למועדונים בערב שבתהייתי הש ]...[ איך זה מרגי ואהבה אמיתית
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 וכך היא מתארת:  ,היוו עבורה מקור כוחשהיו אלו המבטים מגברים זרים  מציינת כי תהילה גם

לא היה לי כוח לחיות!  הורדתי את הכיסוי ראש בערבים, לבשתי מכנסי ג'ינס והלכתי לפאבים "לא עלינו" ]...[
עזבי שאני באמת לא הייתי שותה כי זה  ]...[ זאת היתה דרך התמודדות שבאמת נתנה לי המון כוחאז באמת 

רקדתי ליד החברות שלי ולא עשיתי כלום  היה מקומות לא כשרים ]...[ גם אני חושבת שאז שמרתי נגיעה ]...[
זה נתן לי כוח לחזור הביתה זה הספיק לי,  -אבל המעט הזה שאני נראית טוב, אני יפה, וגברים מסתכלים עליי 

 התמודדות שליהולספר לו )לבן שלה( סיפור. זה היה 
 

 שייכות חברתית  3.4.6

מניע העיקרי של המין האנושי ל תאף נחשבהיא תחושת השייכות היא צורך קיומי, רגשי ונפשי ובפסיכולוגיה 

הרגישו בדידות חברתית  הן חלק ניכר ממשתתפות המחקר העידו כי במהלך תקופת סרבנות הגט .לפעולה

 : אסנתכפי שמתארת , וסן האישי שלהןלח מאודשים במצבן תרמה ההצטרפות לקבוצה של נ .וחוסר שייכות

הצטרפתי לקבוצת פייסבוק ]...[ של גרושים גרושות עם רקע דתי ]...[ נפגשנו פה שם, לפעמים עשינו שבתות יחד 
כשהילדים לא נמצאים ]...[ לפני הגט גם חצי שנה הוא לא לקח את הילדים בכלל, הם היו איתי כל הזמן במשך 

שנה, אז אני לא יכולה להגיד לך שיצא לי הרבה להיות מעורבת, אבל עדיין יש משהו בשייכות למן קבוצה  חצי
כזאת שאת יודעת שכולם כמוך ]...[ זה מאוד חשוב ]...[ כאילו כולם עוברים תקופה קשה אבל יש אופק. אני 

 המוןחושב שזה חלק שזה משהו שלי באופן אישית זה נתן 
 

, האינטראקציות בין משתתפי הקבוצה המגיעים מרקע דתי שונה ומגוון אך מהרכיב אסנתכפי שמתארת 

הוא הליך הגירושין בו הם נמצאים, איפשר לה לבחון את דפוס יחסיה והתנהלותה בהליך שהמשותף 

השייכות הקבוצתית תרמה לתחושת הנורמליזציה  ,הגירושין תוך התבוננות ולמידה מקבוצת השווים. בנוסף

כזו שיצרה עבורה רשת תמיכה רחבה והיוותה את כתיארה את השייכות החברתית  תהילהות. גם והמסוגל

 מרכז החיים החברתי ותחושת המשמעות עבורה בתקופת הסרבנות:

אני הייתי פרודה ובאמת זה היה החיים שלי ]...[ כל שבת כל ]...[  בוצה בפייסבוק, אז זה היה פורוםהיום זה ק
! אפילו כאילו היו שבתות עם ילדים, בלי ילדים ]...[ ברגע שהתגרשתי עזבתי את שבת הייתי עושה איתם

 הקבוצה, עזבתי את הפורום כבר לא הייתי צריכה אותם אבל בזמן שהייתי פרודה זה היה החיים שלי
 

עוגן משמעותי דות ותחושת ניכור חברתי, ועל כן תקופת הסרבנות יוצרת בדי ,כפי שעולה ממשתתפות המחקר

של חלק מן הנשים התבטא בצורך בהשתייכות לקבוצה חברתית עם מאפיינים דומים שסייעו בפן השייכות 

 בהליך הגירושין המורכב שהן עוברות.  

 שימוש ברשתות החברתיות ובעזרת הציבור על ידי פרסום שמו של המקרבן 3.4.7

ינְ  ולפגוע בשמו הטוב. כיום בעקבות פרסום התנהגות שלילית של אדם על מנת לביישו,  פירושו)ביוש( ג ֶשְיימִּ

בשנים והשיימינג נפוץ בעיקר באפיקים הווירטואליים הטכנולוגית והרשתות החברתיות התפתחות 

 : אסנתדין הרבניים כנגד סרבני הגט, כמו למשל במקרה של בתי הידי ימוש על נעשה בו שאף האחרונות 

והשיימינג עזר לעוד מסורבות גט ]...[ דברים שאת לא רואה אותם בתקשורת. עורכת דין )אחרת( הפרסום 
התקשרה לעורכת הדין שלי ]...[ שלושה ימים אחרי שזה פורסם והיא אומרת לה 'תקשיבי אני מתנהלת עם 

ר שנה שלמה לקוחה שבמשך שנה כבר אנחנו מנסים לשכנע אותו לתת גט, הוא עוד לא הוכרז כסרבן אבל כב
אנחנו רודפים אחריו ]...[ והוא אומר שהוא לא מוכן לתת וכשהנושא הזה פורסם יומיים אחר כך הוא מתקשר 

ממש ככה! פתאום מופיע אצלי במשרד  'ואומר איפה חותמים אני רוצה לתת לה גט אני לא רוצה להגיע לשם
. ככה ועוד מקרה ועוד 'שלי קיבלה גט בזכותךהבאתי לך זר פרחים' 'למה?' 'כי הבת ]...[ 'איזה מישהו מבוגר 

 מקרה וזה השפיע על הרבה
 

ימים אחדים לאחר יוחל של השימוש בשיימינג וקבלת הגט המ, ההצלחה אסנתכפי שעולה מדבריה של 

אצל נשים  יותר ממה שהיה ניתן לצפות מראש.היתה בעלת השפעה רחבה הרבה במקרה שלה  ,הפרסום

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94
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הבעל הסרבן מהווה חלק רשמי מצעדי בית הדין הרבניים שמו של נות הליך פרסום גומסורבות גט שהפכו ע

ועל מנת לגרום לבעל לכה רואה חשיבות רבה למצוות התרת עגונות הבכדי לאתר את הבעל, זאת כיוון שה

 במקרה שלאך לעיתים לא די רק פרסום שמו, ויש צורך בפרסום מעלליו, כך למשל  במתן גטלשוב להתדיין 

 העניקה לה את הגט המיוחל: עזרת הציבורגיוס ביוש הסרבן ושרק  למיכ

להפגנה.  הם ילכו לקהילות ויראו את הווידאו וזה יגרום לאנשים להגיעווידאו ]...[ שאני אוציא אמרו ]...[  6האור
ודברתי עם כל אחד מהילדים ]...[ ולכל הילדים בנפרד היה  [אני בנאדם די פרטי ]... ואני, לי היה נורא קשה ]...[

את אותו תשובה: מעולה, אמא אני יכול להיות חלק? ]...[ הסתבר בדיעבד, שזה זה שהילדים היו שם ודיברו זה 
תמיד יש את ההרגשה שזה בינו לבינה עשה את ההבדל לאנשים. כשאת מדברת על עגונה או מסורבת גט לאנשים 

שילדים יושבים שם ואומרים אבא שלי אמר לי לפני שהוא ברח לחו"ל שהוא לא יתן אף פעם לאמא  ברגע ]...[
הגיעו אנשים שעתיים באוטובוס בארה"ב כדי  הוא אדם אלים ]...[ רר ממנו ולא יתן לה גט, ואבא שלילהשתח

הוא באמת הלך לבית הדין  ]...[לעמוד מחוץ לבית שלו ולהפגין ]...[ מה שנקרא שיימינג, ממש. ובסופו של דבר 
 ונתן גט שהגיע ארצה

 

בו הופיעו גם ילדיה שסיפרו על  'שיימינג'קיבלה את הגט המיוחל באמצעות שימוש ב מיכלכפי שניתן לראות, 

התעללות אביהן באמן. ניכר כי קיים חשש חברתי בנקיטת עמדה כלפי אחד מן הצדדים כאשר מדובר בהליך 

בשילוב עם תמיכת זה היה בעל השפעה מכרעת, זאת  מתהליך הביושגירושין ועל כן כאשר הילדים היו חלק 

מעבר לכך בנוסף, . ות לביתו של סרבן הגט ולבייש אותוהקהילה היהודית בארצות הברית שהגיע להפגין מח

שכן הוא מוביל הקלה תהליך של עצם השיתוף מהווה  לחלקן קידום קבלת הגט,עשוי לתרום ב ש'השיימינג'

 :  תפארתלעיתים אף מוביל למעורבות קהילתית, כמו אצל רגשית ורשת תמיכה  מקנהולחמלה 

יסבוק ]...[ יהתחלתי לפרסם בפשלי וכמה אני רוצה את החופש שלי ]...[ כתבתי את התחושות שלי. כמה קשה 
 התגרשת' ]...[ מה? היינו בטוחים שאת כבר אחרי. לא ידענו שאת עדיין לאקודם כל פתאום אנשים מהסביבה '

וג גם מהמעגל הקרוב, כי לא דיברתי על זה וכולם היו בטוחים שכבר זהו, שכבר התגרשנו. ואז התחלתי לעשות ס
אני כבר לא יכול להראות את הפרצוף ]...[ ' )לדיין( אז הוא אומרשל לוחמה פסיכולוגית מעל דפי הפייסבוק ]...[ 

 תועלת ]...[ )יש(דרך הפייסבוק  לפחות לעבודה שלי' ]...[ ם מסתכלים עליי כאילו אני פושעשלי במושב. כול
 

 מיכלוגם  תפארתרותן, אך יחד עם ההצלחה גם אומנם במבחן התוצאה הביוש נחל הצלחה והעניק להן את חי

שילמה במחיר פרטיותה, ובהמשך על המחיר  מיכלמציינות את המחיר האישי שהן שילמו בעקבות החשיפה. 

  .שילמה בקשר עם ביתה הבכורה תפארתששילם אביה כדמות רבנית ציבורית, ו

ל בשקט, לא נתמוך בך, אב? כלכת בחוץהמלולמה את מכבסת את הכביסה ]...[ 'קיבלתי טלפון מהגדולה שלי 
שאני יכולה במלחמה הזאת.  שנים שתקתי, אני עכשיו מנצלת כל כלי]...[ 'אמרתי לה  ,ככה מעל דפי הפייסבוק'

 צעקותובכי היתה שיחה מלאה אמוציות  זאת ,עדינה יאנפה  שזה פוגע בכם, אבל אין לי ברירה' מצטערתאני 
 

 כמנגנון הגנה הדחקה והכחשה  3.4.8

בהן הכחשה והדחקה. לעיתים באופן מודע  ,היו מקרים בהן משתתפות המחקר עשו שימוש במנגנוני הגנה

: אסנתכפי שמתארת  ,התמודדות עם הליך הסרבנותאלו סייעו להן בגנה . מנגנוני הבמודע לאשולעיתים 

]...[ בעיקר מנגנוני ההדחקה היו העוגן שלי. זה עצוב להגיד אבל זה "פשוט הדחקתי, הדחקתי, הדחקתי 

אני לא ממש זוכרת ]...[ כאילו "הרבה השתמשה בהדחקה כמנגנון הגנה באופן מודע:  תהילהגם האמת". 

  אני זוכרת חצאי דברים". בקטע של מנגנון הגנה ממש ]...[

                                                           
  /https://www.getora.orgארגון רבני בארצות הברית הפועל למניעת סרבנות גט ועגונות בפן ההלכתי ופן הטכני   6

https://www.getora.org/
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ד המילים הקשות המופנות באופן לא מודע, בעיקר כנג השימוש במנגנוני ההגנה נעשה ,לעומת זאת נטעאצל 

 כך היא מתארת:ובן זוגה, כלפיה מפי 

תהי גרושה פעמיים מי את בכלל? י שיפלו לך השיניים' 'עם מקל לא הייתי נוגע בך' 'תמות'לכי תזדייני' 'הלוואי ש
כאילו כל מיני דברים  ת נראית'י דיאטה תראי איך א' ]...[  'תעשעליך?' 'למה מי את חושבת את עצמךמי יסתכל 

]...[   היום אני חושבת שמחקתי הרבה מאוד דברים שהוא אמר לי פשוט מחקתי מהזיכרון .שאז נורא זעזעו אותי
 הייתי חלשה ,אבל הייתי אחרת [ ]... 'אתה לא יכול לפגוע בי יותר נגמר!אחר ]...[ ' היום אני במקום

 

הסרבנות במפגשים עם בן זוגה בבית הדין הרבני חוותה התעללות  , שבמהלך חיי הנישואין וגם בתקופתנטע

מחשבות או זיכרונות מן  ,דחפים מילולית, עשתה שימוש במנגנון הדחקה, מנגנון זה יוצר סילוק של

מסורבת גט גם כיום, אך מתוך חוסן  נטע. מרגשות שליליים ובכך מספק הגנה למודעות מודע-אל הלא המודע

 למילים הקשות יש השפעה פחותה באופן ניכר מאשר בתחילת הדרך.  שהתפתח, נפשי

 של הנשים המסורבותהדתית והרוחנית תמורות בתפיסת העולם  3.4.9

דתי בעקבות חווית הסרבנות. תשובותיהן היו -משתתפות המחקר נשאלו האם חלו תמורות בעולמן הרוחני

  : חגיתכפי שעולה מדבריה של  ,לתפיסה אמוניתמגוונות ושונות. חלקן העידו על מעבר מתפיסה הלכתית 

אני לא אגיד שאני לא בן אדם מאמין, אני כן אגיד שאני לא בן אדם דתי כבר ]...[ אני כן השתנתי ]...[  פעם הייתי 
יותר דוסית והיום אני פחות דוסית ]...[ היום כאילו באמת חשוב לי הבן אדם לחברו ]...[ ואני לא הדוקה בהלכה 

אני מפעילה שיקול דעת ]...[ החוסר שיקול דעת שיש הרבה פעמים אצל דתיים של 'ככה צריך וזה' ]...[   ]...[
השתחררתי מזה ]...[ אני מקפידה איתם )הילדים( באופן שלי להגיד תודה ]...[ ששום דבר לא יראה להם מובן 

 ת הקב"ה מאליו ]...[ לחבר אותם למקום של רוח ]...[ לא חייבים דווקא להכניס א
 

היתה  חגיתהפרדה בין אמונה ורוח לבין דת ושמירת המצוות. לפני סרבנות הגט כיום קיימת  חגיתאצל 

מגדירה עצמה כאדם לא דתי אך מאמין, אמונה שנובעת ממקום רוחני ולאו  היא מחויבת להלכה, אך כיום

  ניכרת הפרדה זו בין דת לאמונה:מוריה דווקא אמונה באל. גם אצל 

הם לא הולכים לפי הדת, מה שהולך שמה זה כת  ]...[את יכולה לשמור מצוות אבל לא להאמין ]...[ והדיינים 

 לפי ההלכותשהם יצרו לעצמם ]...[ הרבה דברים בבית דין זה בכלל לא 

נפרדת לגמרי מהדת בחווייתה, בית הדין הרבני אינו נוהג על פי ההלכה אלא מהווה 'כת' שאמונתו הדתית 

"זה שבבית  :תהילה. כך עולה גם מדבריה של סרבנות הגטולכן לא חלו תמורות בעולמה בעקבות , היהודית

' ]...[ זה כואב לי שםהדין מתנהלים בצורה איומה זה לא קשור לאמונה שלי. אני חושבת שזה בהחלט חילול ה

 : עושה הפרדה בין ההלכה לבין פרשנות הדיינים מיכלגם כי אני גם דתיה וגם מאמינה". 

זה לא ההלכה שעשתה לי את זה. ההלכה היא בסדר, הבעיה של אנשים ]...[ אם תסתכלי בתנ"ך, זה לא הדבר 
היחיד שבידיים של הגבר ]...[ ואני משוכנעת שכשיגיע סנהדרין זה גם ישתנה, בסדר? אבל זה מה שיש, וזה 

שמישהו אחר משתמש צאת מזה  ]...[ אני חושבת שלהאשים את ההלכה, בזה ההלכה. ובהלכה יש דרכים ל
 בהלכה בצורה לא נכונה

 

מקבלת את הנחיתות המגדרית כחלק שהיא  אףל מציינת כי יש פתרונות הלכתיים למנוע סרבנות גט. ע מיכל

שנות השגויה של היסודות ההלכתיים היא אינה מקבלת את הפר ות ההלכתיים שמקורם עוד בתנ"ך,מיסוד

 :, וכך היא מתארתרואה פסול בפרשנות ההלכתית של הדיינים רוניתגם בהקשר של סרבנות גט. 

מה קרה? איך אחרי כל מה שעברת את  ,הוא אומר לי אני לא מבין אותך אימא, את הולכת ונהיית יותר דוסית
תורה מה שהם עשו זה לא בגלל שהתורה היא כזו, זה בגלל נהיית יותר )דוסית(? אמרתי לו זה שבני אדם עשו מה

עוות את הכל! והם הבעיה לא התורה ]...[ בבני אדם אני דפוקים! הם רשעים! הם מסוגלים ל שבני אדם הם
 פחות מאמינה היום ]...[ חלק מהנאיביות שלי נשרה ]...[ אבל אמונה זה לא קשור! האמונה שלי חזקה
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תי הדין הרבניים. דרך ההתמודדות שעולה מדבריה בב רוניתניתן לזהות את הכעס והכאב על העוול שחוותה 

היא פגיעה באמון בבני האדם. אך לא באל, ואפילו  -בנוסף להפרדה בין פרשנות דתית לבין האמונה בדת 

לאורך כל ב לציין כי 'נהיית יותר' הדוקה בשמירת המצוות. חשווכפי שעולה מדבריה היא הולכת  ,להפך

חיי תורה ושמירת מדגישה את החשיבות בשמירה על כבוד התורה ומביעה את אמונתה הרבה ב רונית ריאיוןה

כעס והעוול הגדול שנגרם לה בבית הדין הרבני שבו לטעמה הדיינים לכאורה המצוות, ומנגד משקפת את 

תמורות חלו אצל אחרות  התורה הוא עצום. מייצגים לבין ערכיבאים בשם הדת והאל אך הפער בין מה שהם 

 :אסנתשל  מתארתשוק בפנימיות, כפי עיסהאמונה וההחצנה דתית אל מול יחס לחיצוניות ולב

עדיין שומרת כשרות  ,יות של הדברים ]...[ בהחצנה של הדברים ]...[ איפשהו אני עדיין דתייהצוניקשה לי עם הח
אני חושבת שבפנים אני מאמינה יותר  ,ושומרת שבת ואני לא חושבת שאני מאמינה פחות. אני חושבת שלהפך

]...[ ניתקתי את הקשר בין כמה אתה נראה דתי, לבין מי שאתה בפנים ]...[ אם הילדים שלי לא יהיו דתיים אבל 
...[ אני כאילו יותר נותנת מקום לדרך, למכלול מאשר ילמדו להיות אנשים טובים? זה שווה הרבה יותר ]

 לדקויות, כי הדקויות מעצבנות אותי! במיוחד בגלל שאני מתמודדת עם מישהו שהדקויות הם קריטיות לו
 

, הוא העיסוק בדקויות ההלכתיות. הגישה הדתית שלה השתנתה אסנתהיבט נוסף שעולה מדבריה של 

לבעל  בין היתר דם דתי, לעיסוק פנימי אמוני והיא מייחסת זאתמעיסוק הלכתי ונראות כלפי חוץ כא

, שרה. אצל דתית ורוחניתהתעללות  ,או כפי שניתן לכנות זאת –שהתעמר בה דווקא מתוקף דקויות דתיות 

 כפי שהיא מתארת: ,התמורות באו לידי ביטוי גם בחיצוניות וגם בגמישות בתפיסה הדתית

כי אם אני כל כך פחדתי שהקדוש ברוך יכעס עליי ]...[  בצניעות, מבחינת לבוש ]...[הייתי הולכת הרבה יותר 
צדיקה ועושה מה שצריך ובכל זאת לא מקבלת )גט( ]...[ אני זוכרת שהייתי בקואצ'ינג, ואני זוכרת משפט מאוד 

ת דברים שאני חזק שהיא אמרה לי, תפסיקי לחשוב שהקדוש ברוך הוא מחפש אותך. זה עזר לי. והעזתי לעשו
]...[ היו לי תקופות  רוצה. שלפני כן לא העזתי, כמו למשל ללכת עם פאה שאמרתי וואו אולי זה לא צנוע מספיק

של כעסים מאוד גדולים כלפי הקדוש ברוך הוא ]...[ דיברתי על זה עם אנשים שאפשרו לי את זה. בציבור שלנו 
בסך הכל, אני מרגישה  הוא אני אוהבת את הקדוש ברוךזה הס מלהזכיר, אבל זה עזר לי להשתחרר מכעסים. 

על מי את כועסת? על מישהו שאת מצפה שיעזור לך. מישהו שאת  שהוא אבא שלי, אני מרגישה שהוא איתי ]...[
 מצפה ואת מתאכזבת ממנו 

 

ים עולה הזהירות והמשמעות שהיא ייחסה למונח הדתי 'יראת שמים', כלומר, פחד מאלוה שרהמהדברים של 

שמרנית ובקרב בעלי תשובה, ומשמש גם -בגישה החרדית מאודורצון עז לקיים את רצונו. מושג זה מקובל 

. גישה זו לרוב מחוברת לתפיסת ה'שכר והעונש', מצוותיו ושמירה על האללתיאור המחויבות של האדם כלפי 

, שהאמינה שאם היא תעשה דברים נגד רצונו של האל היא תמשיך להיות שרהכפי שעולה מדבריה של 

נכונים בפני אלוהים העיבו מסורבת גט ולהפך. האשמה עצמית על ידי אמונה שהמעשים שהיא עושה אינם 

מתארת כי עברה תהליך רוחני  שרהומנעו ממנה לעשות דברים שהיא רצתה בהם, אך בעקבות הסרבנות  עליה

שינוי התפיסתי והמעבר מ'יראת האל' ל'אהבת האל', הם לשינוי, ניתן לראות את התהליך של ודתי עמוק שגר

אבא ושהקשר אליו הוא מתוך אהבה ולא יראה.  בבחינת מקשר של אל כועס ומעניש לשימוש באל שהוא

 האנשה של האל כמישכן  ,בתפיסה הדתיתא תעוזה לשינוי ימשמעותית שניתן לראות הבנוסף לכך, תמורה 

יכול להתפרש ככפירה ועל כן  שרהבמגזר החרדי אליו משתייכת שניתן לייחס כלפיו רגשות כמו כעס ואהבה 

בשונה מהתיאורים שלעיל, חלק ממשתתפות . בחרה לשתף את הרהורי ה'כפירה' עם אנשים ספציפיים

הרהורים יש התרחקות יש " :ענת וגם ביחסן להלכה, כך למשל המחקר העידו כי חלו תמורות גם באמונתן
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מוצאת סיבות למה לא להתפלל בבוקר למה לא לברך על מה שאכלתי אחרי האוכל ]...[ אני פחות את  ]...[

חלק ממשתתפות המחקר מתארות חזרה לאמת . "מקפידה ]...[ עם הילדים קצת יותר עם עצמי קצת פחות

כפי שעולה מדבריה , ירוד מבעליהןלאחר הפ בקשר לרמה הדתית המתאימה להןשאבדה להן וקה פנימית עמ

 :רננהשל 

אני חושבת שפשוט זה היה שלב כזה שחזרתי לעצמי. אני לא חוזרת בתשובה פנאטית ]...[ אבל בגלל שהוא 
הייתי חייה חיים  ]...[דתיים. סתם היה קשקוש בלבוש  מאודכביכול היה כזה אז כאילו זה היה הבית, שאנחנו 

לי לשבת ולשתות בירה, בבר, במוזיקה  דתיים יותר נוחים, כמו שאני חיה עכשיו, אני עושה מה שבא לי. אם בא
 זה פשוט לחזור לעצמי, למה שמתאים לי לרמת הדתיות שלי שאני אוהבת, סתם דוגמא אז אני אלך ]...[

 

 שירהל העצמי האבוד' שלה. אצל א'שיבה סה הדתית ובשמירת המצוות כמתארת את התמורה בתפי רננה

חלה תמורה קיצונית בתפיסה הדתית. מתפיסה חרדית שמרנית לאפיקורסיות מוחלטת בכל מה שקשור לדת 

 : כפי שהיא מתארת ,היהודית ולדתות בכלל

דתות. זה ם שלי אין לי היום קול רבנים וכל העולם הזה לא קיים אצלי ]...[ ברוך שפטרני! איני מאחלת לילדי
. נראה לי שזה בולשיט שמישהו המציא. ברמה צמה ביום כיפור. לא מאמינה לאאני ]...[  הרס לי את החיים

כזאת ]...[ מצד שני, מוסריות? תהיה לי! בן אדם יכאב לו משהו, אני ארוץ לעזור לו. זה הכל. זה האמונה שלי. כל 
ה בקשה שהוא שולח או איזה שהוא צד שהוא מאיים השאר בולשיט! אני עושה מה שאני רוצה ]...[ אחרי איז

 זה עושה לי תענוג כפול יאללה את לא בעולם של האנשים הפנאטים האלה ,עלי פתאום, אני נוסעת בשבת
 

ות מכחוסר האמונה בסכגון  ,לבין סרבנות הגט שירהאצל שחלו  ניתן לראות את הקשר הישיר בתמורות אלו

התעללות של בעלה הסרבן בבית הדין הרבני באמצעות וכן , ערך מרכזיוו הרבנית, שבתקופת נישואיה הי

גרמו למעשי הכפירה שלה 'תענוג כפול', שכן אלו מסמלים עבורה את ששימוש לרעה בסוגיות הלכתיות, 

 טליסטית לחיים של חירות ומתינות.השחרור מהתפיסה הפונדמנ

 משתתפותשל  הפנימימעותיות בעולמן לסיכום, הממצאים מראים כי במרבית המקרים חלו תמורות מש

קלעו לתסבוכת ההלכתית של נשהן  ניכר כי בשל כךכפי שהאמינו בהן בעבר.  ,הדתיות יהןובתפיסות המחקר

אינן יכולות לשנות את המציאות  הן ,הלכתי על ידי בית הדין הרבני גט שטרם נמצאה לה פתרוןסרבנות 

האיומה אליה נקלעו, לפיכך העוול הגדול שהן חשות שנגרם להם הוביל לרוב לתמורות בתפיסה הדתית כדרך 

 .בהן ובאמונתן דתית ורוחניתהתמודדות עם סרבנות הגט המהווה התעללות 

 סרבנות גט כהתעללות דתית ורוחנית 3.5

 בהקשר לסרבנות גט כפגיעה בעצמי הרוחני, בחייהןהדתית והרוחנית תעללות התמה זו עוסקת בהמשגת ה

לידי  הבא רוחניתהתעללות ההעולה כי  מן הממצאיםהרוחנית של משתתפות המחקר.  הרוחניים, וברווחתן

זוגיות אלימה או  אחרי מערכת נישואין שלוביתר שאת  ,גטהסרבנות  בעצם קיומה של תופעתכבר  ביטוי

, אך מאמינות בערכי ןלנסות לשקם את חייההאישי ומבקשות לצאת מהגיהינום הזוגי מתעללת. נשים ה

בצורה  ותממשיכ ןאז החילוניות איכשהו ה": רנה, כפי שמציינת הלכתית לעשות זאת ותלא יכול - רההתו

". אם אין לי גט ,אחרת, אין גט אבל יכול להיות זוגיות מאוחרת, אבל היה לי ברור שלא תהיה לי זוגיות כאילו

לא מאמינות בערכים שמאמונתה וערכיה של האישה, שכן לנשים  מושפעתהתעללות הכפי שעולה מדבריה, 
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אם גם  ,יש יכולת להמשיך בחייהן ,ק לאישה נשואה עם בעלההדתיים של אשת איש ויחסי אישות המותרים ר

 וכך היא מתארת: מציינת כי עיקר ההתעללות היתה בשל אמונתה, ,עבר, חרדית לששירהגם  באופן חלקי.

קום אני חושבת שזה אחד הדברים הקשים. שוב, את מדברת על בחורה חרדית. ההסתכלות שלי זה לגמרי מתוך מ
לא הייתי סופרת אף ]...[  נת דרך נישואים דתייםאבל נניח אם הייתי מתחת חרדי. היום? לא הייתי מתחתנת!

 אז זה היה אחד הדברים הכי חשובים]...[ תזרקו לשירותים ם קחו את הנייר )הגט( ]...[ הייתי אומרת לה אחד!
 

, כיום לאחר שחזרה בשאלה ואינה מאמינה עוד בערכי הדת וההלכה, באם שוב שירהכפי שעולה מדבריה של 

 ומערךה מתפיסת עול היתהזו תיקלע למצב של סרבנות גט, לא תחווה את התעללות כפי שחוותה זאת כאשר 

מהווה פגיעה המתוך תפיסה הלכתית נוקשה  תשנוצר תדתי מדובר בסוגיההערכים לפיו ניהלה את חייה. 

קיום עצם המשך  ,אות עצמן מחויבות להלכהוהר נשים אחרותאצל  בעיקר בנשים המאמינות בערכי התורה.

יכולות לשאת ומהווה התעללות מתמשכת  היא מחשבה שאינןוהתעלל בהן  שהיכה אותןהנישואין עם האדם 

 :רננהכפי שעולה מדבריה של  לו, כל עוד הן הלכתית נשארות נשואות

מנו לפי ההלכה אני בעצם הרגשתי שכל עוד אני לא גרושה מ גשתי שאני פשוט חייבת את הגט הזה! ]...[אני הר
יכולתי ]...[ הרגשתי שאני קשורה אליו ! ולא יכולתי לסבול את המחשבה הזו לא יכולתי לא אני בעצם נשואה לו

שיכול להיות שה' יתברך ישאיר אותי  המחשבה הזאתלא יכולתי לשאת את המחשבה הזאת ]...[  בנפש ואני
 !אני לא יכולתי להסכים למחשבה הזאתוך המצב הזה ואני אשאר נשואה לו? בת

 

-רוחניניכרת פגיעה עמוקה ברווחתה הרוחנית וכן ערעור , , שחוותה זוגית אלימה רבת שניםרננהמדבריה של 

הדתית נוסף להתעללות ביטוי של סרבנות הגט. ע מתוך העוול הגדול נובהדתי בקשר שלה עם אלוהים 

מציאת פתרונות הלכתיים להפקעת הקידושין. -אוזלת היד ואיב שבסרבנות הגט באה לידי ביטויוהרוחנית 

אך נדמה כי בתי הדין בחוץ לארץ . רבנות גט ולמצוא פתרונות הלכתייםס של בית הדין הוא למנועקידו תפ

 : מיכלכפי שציינה  ,אינם מתקבלים בבתי הדין הרבניים בארץשמעלים פתרונות שונים 

אני לא  בהלכה לצאת מזה יש דרכים]...[ כל הרעיון של הבית דין הוא לנסות למצוא דרך להפקיע את הקידושין 
לצאת  יש גם בארץ בתי דין פרטיים זהו היוםבבית דין החדש שיש בארה"ב  חושבת שההלכה היא בעייתית ]....[

 הדין הרבני בארץ עוד לא מכיר בזה]...[ בית במקח טעות  )מהקידושין( מאיתם
 

שימוש בסמכות -אי, כפי שעולה מדבריה של מיכל. וניתנות לפרשנותרחבות ן כאמור, הסוגיות ההלכתיות ה

 בבתי הדין בארצות הברית. מיכל מתארת כיצד המשך ההתעמרות ההלכתית למציאת פתרונות הלכתיים הינ

ל אף פתרונות הלכתיים אלו ע יםמקבל אינם בישראל יםיהרבנ הדין יתאך ב ,מעלים פתרונות הלכתיים

ושואבים  השמרני האורתודוקסיית שייכים לזרם רבארץ והן בארצות הבשהזרמים הן בבית הדין הרבני 

על כן, עולה התהייה מדוע בית הדין הרבני בעל הסמכות ההלכתית והמשפטית . מאותם מקורות הלכתיים

עומד מלכת ואינו מוצא פתרונות הלכתיים הנוגעים אינו מקבל היתרים הלכתיים אלו ומתוקף מדינת ישראל 

מסורבות  בנשים דתית ורוחניתהדין הרבני להתעללות נוסף שעולה בהקשר של חלקו של בית  ללקונה זו. דבר

 :שרהכפי שעלה מדבריה של   ,בסמכות הרבניתשל משתתפות המחקר הינו האמונה  ,הגט

אמרה לי למה את רוצה ללכת לבית הדין? יש לך כאן עניין )עו"ד( היא  ,אני זוכרת טוב טוב בפגישה הראשונה
 ]...[ אני מזלזלת בזההיום כספי, בואי תלכי לבית משפט. אמרתי לה 'לא, מה פתאום, דין תורה, מה דין תורה'. 

זה לא יאומן יש לי  –יש לי כעס עליהם! בית הדין סחב אותי בצורה מטורפת! מטורפת! המחדל שקרה לי בתיק 
שימה על ההתנהלות של בית הדין מאוד, מאוד מאוד חזק. עזבי שאני אישה מאמינה, ואני יודעת שכל אצבע מא

 מה שקורה לי זה מאת השם, אבל יש עוול, יש עוול בעולם! ואני מרגישה שנעשה לי עוול פה מבחינת בית הדין
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ישנן נשים שמלבד  בנוסף, לרעה.מעמדם  מנצלים אתכאחראים על מצבה וכמי שאת הדיינים  חווהשרה 

ות הרבנית שנפגעה עמוקות בעקבות התנהלות בתי הדין הרבניים ובפרט דיינים מסוימים, עולה מכהאמון בס

כיוון  ,מחשש לפגיעה בכבוד ה' ותורתו ,ציבורלפרסום להכבילות באשר להוציא את מחדלי בתי הדין הרבניים 

 : רוניתכפי שעולה מדבריה של  ,תורההדין את שאלו אמורים לייצג 

לילדים שלי  אמרו לי תעשי רעש, תלכי לעיתונים אני מכירה את כל העיתונים של האזור אמרתי אני לא עושה, לא

 ' עוד יותרשםאני יודעת שבתי הדין הרבניים הם זוועה אבל אני לא אעשה חילול ה, 'שםולא עושה חילול ה

יש יסוד סביר להניח העוול שנגרם לה. את לאור להוציא ממנועה  רונית, מתוך אמונה דתיתניתן לראות כיצד 

את חירותה, אך היא מנעה  , היה זה מקדםכי אם היתה חושפת את ההתנהלות בבית הדין הרבני במקרה שלה

. שכן בית הדין לכאורה משרת את דבר האל, שמא תפגע בשם שמיםמעצמה מלפעול בריש גלי בגלל החשש 

ובאופן שגוי יש נטייה לחשוב כי רק נשים בעלי שייכות לות רוחנית בעיקר להקשרה הדתי, נהוג ליחס התעל

דתית נפגעות בפן הרוחני מתופעת סרבנות הגט. אך ישנן גם נשים חילוניות החוות קושי רוחני ופנימי עמוק 

 :נטעכפי שעולה מדבריה של להסיר מעליהן את כבלי הנישואין ללא גט, 

, יש משמעות מאוד גדולה למילים - ואני לא בן אדם דתי -קס של החופה יש משמעות באני מאמין שלי בט
כאילו שעד אותו ם והכל זה כאילו טקס נורא מיסטי ]...[ אם את קוראת את המילי .לקידוש ולכל הטקס עצמו

מה שאת  יום לכל אחד מכם היה איזה שהוא ליווי רוחני וכשאת מתאחדת הליווי הרוחני הופך להיות אחד וכל
 עושה בחיים הופך להיות משפיע עליו. וכל מה שהוא עושה בחיים שלו משפיע עלייך ואני חייבת לשבור את זה

 

החווה בסרבנות הגט התעללות רוחנית שקשורה  היא אישה חילונית נטע ,בשונה משאר משתתפות המחקר

אף  נטע ,בהמשךלרובד רוחני ולמשמעויות המיסטיות שהיא מייחסת לטקס הדתי שבקידושין ובמתן הגט. 

כי סרבנות הגט אומנם לא הפריעה לה להמשיך את חייה ברבדים מסוימים כמו אצל נשים דתיות,  מוסיפה

 : רווחתה הרוחנית, וכך היא מתארתלמשל יצירת זוגיות חדשה, אך כן פגעה ב

 ]...[ תייאף אחד לא יודע את הסיפור האמ ,משהו נורא פנימי כי במושב בטוחים שאני גרושה כבר כמה שנים
]...[ עושים יחד חופשות עם זה לא שאני מחביאה משהו  ,רואים את הפייסבוק שלי ואני בזוגיות מלאה בפרהסיה

זהו מעבר לזה זה לא מעניין אותי  ,את השחרור הרוחנימשפחה חדשה. אבל את רוצה את ה... כאילו  הילדים
 ואני באמת מאחלת לו שתהיה לו אהבה באמת אין לי עיני לא צרה בכלום 

 

כבדות לאין היו התנהלות בתי הדין הרבניים בחווייתן של הנשים המסורבות כבעלי השלכות על חייהן ניכר כי 

 אך, מנטאליתלהתייחס לכל המקרים המתוארים לעיל כאל מקרים של התעללות אפשר היה  לכאורה,. ערוך

לא . שכן נשים מסורבות גט ן שלסבל רוחני של ההתעללות מסוג זה ואת-משקפים את הממד הדתי אלו אינם

אלא בעיקר העצמי הרוחני שלהן ופגיעה , ותןהסובבים א והקשר עםרק העצמי הנפשי של הנשים נפגע, 

 לעיתים אף הקשר עם האלוחווייתן הרוחנית ערכים המקודשים עבורן המהווים את מקור חיותן, וכן ב

על פי חוויתן של  .מעבר לרובד האישי והחברתיהרבה רוחנית דתית או המהווה עבורן קשר של משמעות 

התנהגויות אלו סותרות את הרצוי ואף מאפילות על יופייה של התורה ויישומה משתתפות רבות במחקר 

טרם מתן ההסברים האפשריים, כי הבעיה היא אינה התרבות היהודית עצמה אלא ביקשו לציין בכראוי. ולכן 

 ם עם התעללות זו.  יהתנהגות הסרבן המתעלל במסגרתה ושיתוף פסיבי או אקטיבי של בתי הדין הרבני
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 וןדי. 4

בין  הקשר ואת ,הגט אשר נפלו קרבנות לסרבנות ב"אלמחוויתן של נשים נפגעות המחקר הנוכחי בחן את 

דרכי ולהשלכות , וללהשפעות בתי הדין הרבנייםבישראל, ו לסרבנות גט דתית ורוחניתאלימות והתעללות 

 .המחקר משתתפותהסובייקטיבית של  ןההתמודדות של הקורבנות, זאת בהתאם לתפיסת

ה חוויה שבסרבנות הגט וישקף את תכאשר חיפשנו מושג אשר יתאר את מכלול המורכבויו 

זוגית, התעללות באמצעות סרבנות, התעללות  תעללותהההפרטיקולרית של משתתפות המחקר כנשים שחוו 

 בחרנו  -בבתי הדין הרבניים אשר פועלים בחסות המדינה אינדיפרנטיות והתעללות בשל ה דתית ורוחנית

רוחנית באמצעות , התעללות . לטעמנו"הדתי-ת: מצד בן הזוג ומצד הממסדולבהתעללות דתית ורוחנית מש"ב

מדובר בתופעה  בקיומה של תופעה זו, שכןשמחדל גודל הליחס מועט יחסית ל ותזוכסרבנות גט והשלכותיה 

היחידה ליהודים חיה ובועטת הקיימת בכל הסקטורים והמגזרים בישראל, בהינתן לכך שהדרך הרשמית ו

ליפשיץ,  ;1953נישואין וגירושין, -חוק שיפוט בתי דין רבנייםאזרחי מדינת ישראל להינשא הינה דרך הרבנות )

  .הציבור הרחבאמות הסיפים של  את להרעידה אמורהתופעה ( ועל כן 2006

של נשים מסורבות הגט בישראל כקורבנות  ןאם כן, עניינו של מחקר זה הוא לבחון את חווית 

ולהבין את  הדתי,-ת: מצד בן הזוג ומצד הממסדולבהתעללות דתית ורוחנית משלוכקורבנות  אלמ"בל

, מתוך תקווה שכנגזרת ייווצרו מענים מותאמים של משתתפות המחקר התופעה מנקודת מבטן וחוויתן

; 2010חודי זה התבסס על מתודולוגיה איכותנית )שקדי, לאבחון, טיפול ושיקום קורבנות זו. כאמור, מחקר יי

מובנים. -ראיונות עומק חצי 15( והתבצע באמצעות Elo, Kyngäs, 2008; Patton ,2002; 2016יהושע, -צבר בן

חמש תמות מרכזיות אשר מבהירות את חווייתן של הנשים מסורבות הגט  כאמור, ניתוח הראיונות מלמד על

נפלו קורבנות הן להתעללות משולבת של בעליהן שמצאו בסרבנות הגט כלי להמשך . אלו אלמ"בכנפגעות 

ההתעללות בהן כהמשך ישיר לאלימות שחוו בזוגיות, והן להתעללות הממסדית בחסות בתי הדין הרבניים, 

 מצאי המחקר ניכר כי אינם עושים שימוש דיו בסמכותם בכדי למנוע עוולה זו. מכפי שעולה מאשר 

אלו מלמדים כי חווית הנשים מסורבות הגט מתרחשת על פני חמישה אספקטים שונים: ממצאים  

התעללות זו בצלם של בתי הדין  ךהמקרבנים בסרבנות גט ככלי להמש שימוש ,התעללות במהלך חיי הנישואין

ות התמורהעוגנים הרבניים, ההשלכות הרות הגורל והנזקים הבלתי הפיכים על חייהן של הנשים המסורבות, 

 מתרחשתוהקשר בין סרבנות הגט והתעללות רוחנית. חווית הנשים  המסורבותשל הנשים ודרכי ההתמודדות 

סביב שלושה מעגלים עיקריים המשפיעים על החוויה הפנימית; המעגל הזוגי, המעגל החברתי והמעגל 

 .הגט תומסורב של בחוויותיהן ורה אינטראקטיבית על המעגל האישיהמשפטי,  ואלו משפיעים בצ

האחד, שיעור  :: ספרות המחקר בתחום אלימות בין בני זוג מצביעה על שתי מגמותבהיבט הזוגי 

ועליונות משמשת כמנגנון של שליטה והלה  ,בזוגיות גבוה יותר מהמצב ההפוך גברים כלפי נשיםשל אלימות 
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ר על קשר חיובי בין אלימות והאח(, Brooks & others ,2019; Davis, 2018; Yllo & Straus, 1990 גברית )

 ,Dube, 2020; Lampertכלפי נשים לבין אמונה בתפקידי המגדר המסורתיים ועמדות חיוביות כלפי אלימות )

1996; Rouse, 1998; Sugerman & Frankel, 1996 יתר על כן, גברים אלימים דיווחו על תמיכה .)

המתבטאת בצידוד באלימות נגד בנות זוגם, וגם על תמיכה בחוסר שוויון בין  ,באידיאולוגיה פטריארכלית

באופן כללי, (. Yllo & Straus, 1990; Sugerman & Frankel, 1996; George & Stith, 2014) המינים

הפיזיות, הפסיכולוגיות,  בהתעללויותמחקרים בנושא התעללות במשפחה ובין בני זוג נוטים להתמקד 

תופעת סרבנות הגט שופכת אור על צורה  אך(, ;Paulino,2016 2002והמיניות )הרמל ונחשון־גליק, הכלכליות 

נשים יהודיות אזרחיות מדינת ישראל הרוצות להתגרש אך צריכות אישור  כלפישל התעללות  ייחודית

דתית תעללות , שכן ללא "גט" הן אינן יכולות להמשיך בחייהן. התעללות זו הינה המהמקרבן בעצמולהתגרש 

;  2011)דאהן ולוי,   המהווה מימד משולב בין התעללות נפשית לרובד האמוני והרוחני של הקורבן ורוחנית

Bent-Goodley, 2006 ;Ross, 2014 McMullin & others, 2015; Davis, 2018;) . 

ההכרה לאחרונה, במדינות רבות גוברת ההכרה גם למקומה של התעללות מסוג זה בעיקר סביב  

(. ישנן מדינות שבהן החקיקה Ortiz-Barreda & Vives-Cases, 2013  ;2015דוד, -בהתעללות נפשית )בן

ותחתיה אף מגדירה את מתייחסת ישירות גם לתופעות של התעללות נפשית  אלמ"בבמאבק ב העוסקת

 רוחנית-ת הנפשיתכך, למשל, האלימו .רוחנית ולעתים גם כוללת הגדרות מפורטות להתעללות זוה האלימות

( המשתייך  Pan American Health Organization – PAHOאמריקאי )-בדוח של ארגון הבריאות הפן

כל התנהגות שגורמת לפגיעה רגשית בקורבן, מורידה את באופן הבא: "הומשגה  לארגון הבריאות העולמי

מאות לכך כוללות התנהגויות הערכתו העצמית, או פוגמת בהתפתחות הבריאה שלו או של בני משפחתו. דוג

מעקב קבוע, , שיש בהן כדי לבייש את הקורבן, לערער את האמון בו או להפחית מערכו ובכללן יחס מבזה

בפסיקות של בתי המשפט בישראל  גם ".עלבונות חוזרים ונשנים, סחיטה, השפלה, הגחכה, מניפולציה וניצול

בפסיקה של בית , כך למשל, כונה שם "אלימות רוחנית"ישנה התייחסות גם לגבי התעללות נפשית, שלעתים מ

"יש ואלימות רוחנית קשה היא : בהקשר של אלימות זוגית וגירושין המשפט העליון, ציין השופט אלון

שופט  ,. גם השופט גייפמן7"תלפי 'מהותה' של הירידה לחיי הזולמאלימות פיזית, הכל לפי נסיבות העניין ו

בבית המשפט לענייני משפחה הגדיר את משמעותה של אלימות רוחנית: "התעמרות רוחנית, השפלה ודיכוי 

מוצע להשוות " נכתב:  ,של חברת הכנסת מרב מיכאלי 9אלמ"בבתיקון להצעת החוק של מניעת וכן  .8נפשי"

                                                           
(. בין היתר מביא השופט אלון את מקורות התלמוד שלפיהם קפדנות יתרה של 1980) 527, 518( 1ניר נ' ניר, פ"ד לה) 458/97ע"א  7

 הבעל עם אשתו יוצרת מצב בלתי נסבל של של "אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת".
 .2(, עמ' 09.06.1998ורסם בנבו, פלונית ואח' נ' אלמוני )פ 240/98בש"א )ת"א(  8
 .2020–, סעיף קטן )ג( התש"ף4[, בסעיף 1]1991–החוק למניעת אל"מ תשנ"א 9
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באלימות נפשית כאלימות לכל דבר, בין אלימות נפשית לשאר סוגי האלימות ]...[ ולהדגיש שהמחוקק רואה 

  .10"שצריך להתייחס אליה כמו אל כל אלימות מסוג אחר

מאבדת שליטה על  -מחקרים מתחום הנפש מראים כי אישה הסובלת מהתעללות נפשית מתמשכת  

(. Burianek & others, 2016; Paulino, 2016חייה והופכת חסרת אונים בהתנהלותה מול הגבר המתעלל )

כי נשים נפגעות התעללות נפשית מאופיינות באובדן הערך העצמי ובתלות נפשית  מעידיםמחקרים  ,בנוסף

האלימות הנפשית הקשה מהווה לעיתים  (.Davis, 2018; Dutton, 2005; Ortiz, 2017וכלכלית בגבר האלים )

 Sherman ; 2015 קרובות אינדיקטור לסכנת חיים ממשית לאישה הנפגעת אף יותר מאלימות פיזית )בן דוד,

& Harris, 2015; Cavanaugh & others, 2012 ) אך בעוד שאלימות פיזית והתעללויות נוספות ומאפייניהם

לקורבנות, קשה הרבה בנזקים שאלו מסבים קל לשכנע את הרשויות ובאופן יחסי  מוכרות למערכת המשפט

הן ברבדים  , כיוון שהשלכותיהורוחניתדתית בהתעללות  -יותר במקרה ומדובר בהתעללות נפשית ובכללה

מנגנוני זיהוי  ,חסריםן יעדיו .(Sweet, 2019Walker, 2016; & others, 2016;  Estefanהעמוקים בנפש )

 ;Bent-Goodley, 2006 ;Ross, 2014 McMullin & others, 2015;  2011דאהן ולוי, ) והכרה בקרבנות זו

Davis, 2018;לעבור קודם הכרה אישית בזהותן הקורבנית ) ותנדרש (.  הנשים המסורבותLempert, 1997; 

Lempert, 1996;  Sweet, 2019; לקדם את קבלת(, ולאחר מכן אף לגרום לערכאות להכיר בהתעללות זו בכדי 

עולים  (Davis, 2018; Dutton, 2005; Ortiz, 2017) ב"אלמאלו ומחקרים נוספים בתחום ה ן. מחקריםחירות

מעידים על כך שמשתתפות המחקר היו קרבנות להתעללויות מתמשכות וממצאי המחקר בקנה אחד עם 

קשר הדוק בין מאפיינים וטקטיקות התעללות בהם השתמשו סרבני הגט על נשותיהן  וכי ישנומסוגים שונים 

 .סרבנות הגטצעות במשך הליכי הגירושין ובאמ של התעללויות אלו ולבין מגמות דומות במהלך הזוגיות

בדומה לשאר  וומטרת השונות התעללותהעל בסיס רחב של טקטיקות השימוש בסרבנות גט, נבנה  

סוגי ההתעללויות להפעיל כוח ושליטה על הקורבנות ולמנוע מהן את חירותן תוך שימוש בעולם הערכים 

 ,2011Bent-Goodley, 2006; Arowojoluהדתי והרוחני לחיזוק והצדקת התנהגותם המתעללת )דאהן ולוי, 

אי קבלת הגט  אלמ"בנפגעות והנשים מסורבות הגט  עבור .( בחיי הזוגיות ולאחריה בסירוב לסגרגציה ;2016

  עלול להוות סכנת חיים וקבלתו יהווה רק את תחילת הדרך בתהליך השיקום.

נלמד כי ההתעללות בהיבט החברתי  ,חוויותיהן של משתתפות המחקרמתוך  י:החברת בהיבט 

זאת, מהווה פגיעה חברתית בהן. ה מישורים: האחד, עצם קיומה של תופעת סרבנות הגט בשנימתרחשת 

ת המבוססות על ערכים נורמות החברתיולהעידו כי  ,המשתייכות למגזרים דתיים ,משתתפות המחקרמשום ש

ולאישה חשיבות פחותה ממנו,  להיות ראש המשפחה כך שהגבר מיועדחינוך מגיל צעיר להכרה ב: דתיים, בהן

                                                           
. 2020–דיון במעמד צד אחד באלימות נפשית(,  התש"ף – 4הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון  לסעיף  10

https://www.nevo.co.il/law_html/law04/950_23_lst_571805.htm 
 

https://www.nevo.co.il/law_html/law04/950_23_lst_571805.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/950_23_lst_571805.htm
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, וכי 'גרושה' נמצאת מוסד המשפחה הוא 'פרה קדושה' שאסור 'לשחוט' "אישה עושה רצון בעלה", וכי

לנורמות  -( 2012; שהם, 2014, קמיר; 2011לשם, ; 2017יהושע, -בן טוב) בתחתית ההיררכיה החברתית

ה ונישואיהם ין על האישה עצמה ומקומה בחברה והן על ילדהשלכות מרחיקות לכת החברתיות אלו יש 

כגון  ,ומקבלות חיזוק בהקשרם השונה סביב הפרט עוד מילדותנלמדות נורמות אלו ונוספות . העתידיים

משתייכות שמרני יותר, רמת הפגיעה  נשים. ככל שהזרם הדתי אליו ההחברהו בקבוצת השווים, המשפחה

המישור השני הינו יחסו של בית הדין  (.2020כדורי, ; 2014, קמיר; 2017שע, יהו-בן טוב)בהן חמורה יותר 

 ךכתורם להמש ,הרבני כממסד דתי הפועל בסובלנות ליחסי פטרונות ועליונות של הגבר כלפי האישה

 אלו עולים בקנה אחד עם (. ממצאיםArowojolu, 2016תעללות כלפי הנשים באמצעות סרבנות הגט )הה

מזה כארבעה עשורים לערך תופעת האלימות בין ובייחוד באלימות בין בני זוג.  ב"אלממחקרים העוסקים ב

 ,קודם לכן. (;Paulino ,2016 2002; הרמל ונחשון־גליק, 2015דוד, -בני זוג זכתה להכרה כבעיה חברתית )בן

מנם חלו שינויים מהותיים ו. אשלחברה אין מקום להתערבות ב היא נתפסה כעניינם הפרטי של בני זוג ככזה

 2017רוזמן ואריאל, ) ותפיסתיים באשר לאחריות החברתית בהתערבות במערכות זוגיות אלימות

;(Browning, 2002 . ברם, התפתחות תודעתית זו אינה מוצאת את ביטויה בהתייחסות שוויונית גם במגזרים

 ,(2011, ; לשם2012ן בני זוג בפרט )שהם, ככלל ולאלימות בי אלמ"בהשמרניים שם קיימת הכחשה לבעיית 

 & McMullin; 2011; לשם, 2003)גל,  מסוג זהיים קשר הדדי של שתיקה בין החברה לפרט באלימות וק

others, 2015.) הפמיניסטית בקרימינולוגיה מתמקדת במבנה החברתי וטוענת שהוא הפשר הן  התאוריה

 (.Burgess- Proctor, 2006; Mackinnon, 1983לשיעוריה בחברה )לתופעה עצמה של אלימות בין בני זוג והן 

מחקרים אלו ואחרים הראו כי בחברות המדגישות את עליונותם של גברים ואת נחיתותן של נשים יש  

 ,George & Stith, 2014; Moore & Stuart, 2005;Yllo & Strausשיעורים גבוהים של אלימות בין בני זוג )

 ;RossDube, 2020;2014 , דתית חברות בעלות שייכות ביתר שאת בבר זה בא לידי ביטוי (. על כן, ד1990

Davis, 2018)הסדר החברתי הפטריארכלי של יחסי המגדר מעניק לגברים באופן אינהרנטי עמדת כוח  ( בהן

 . (2011; לשם, 2003גל,  ;2017; רוזמן ואריאל, 2017יהושע, -על הנשים )בן טוב

נשים יהודיות בכלל נוטות להישאר במערכות יחסים מתעללות לאורך זמן יותר כי מראים מחקרים  

כי הן אינן מסוגלות לפרש את מצבם כהתעללות בהתחשב  בין היתר ,בשל מספר גורמים 11מנשים לא יהודיות

יהושע, -)בןת הגוברת של התעללות זו ם המובנים בחברה הדתית אשר תורמת לשכיחויבתפקידיהם המגדרי

התעללות סובלנות חברתית כלפי ה(. כל אלו משפיעים על  ;2012Arowojolu, 2017ם, ; שה2011; לשם, 2017

היחסים בין בני זוג ומעניקים את הסמכות והשליטה על  ומשפיעים ב"אלמבין בני זוג, השתקה והכחשה כלפי 

                                                           
11 Domestic Violence, CHANA, http://chanabaltimore.org/domesticviolence/ (last visited Nov. 23, 2015) [hereinafter  
CHANA] (noting that I in 4 women experience domestic violence and that domestic violence occurs at the same rate 
in the Jewish community. 
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התעללות ואלימות. מהעולה ם באמצעות זוגיילפתור קונפליקטים ו ,אישתוהמתעלל להמשיך להתעמר ב לבעל

לו ידועות היטב גם לבעל וגם לאשה, ומהווים עבור חלק ניכר אנורמות חברתיות ה כי מהראיונות נרא

 לעיתים במשך שנים ארוכות ,שהוביל להמשכת הזוגיות המתעללתהעיקרי ממשתתפות המחקר כגורם 

ותבקש האישה  , ולבסוף כאשר כלו כל הקיצים(2003 ,; גל2011לפתיחה בהליך גירושין )לשם, שיגרום במקום 

קדרי, -; הלפרין2014, וסטרייך; 2017לתת לה גט )שמואלי,  המקרבןהיא תלויה בנכונותו של  ,את חירותה

(. כל אלו ועוד מובילים לשכיחות ואף להחמרה בחברה הדתית בשימוש של הגברים המתעללים בסרבנות 2020

בין היתר בנשותיהן. אם כן, סרבנות גט היא בעיה חברתית קשה הנובעת רוחנית ו גט כהתעללות דתית

  .(2017; שמואלי, 2014)קרמר,  מגדריות מזיקות מנורמות חברתיות

וחשובה לא פחות  תופעת סרבנות הגט,קריאת תיגר על נורמות אלה היא הכרחית למיגור  

. כפי (McMullin & others, 2015)ההתייחסות לגורמים החברתיים המשמרים והמחזקים את אותן נורמות 

בתי המונהג בקונצנזוס הללו הן  הנורמות החברתיותומחוותיהן של משתתפות המחקר  שעלה מן הממצאים

בתי  לפי סרבני הגט וסרבנות הגט ובכךכ ובא לידי ביטוי בפסיקותיהם של הדיינים ובסובלנותהדין הרבניים 

 ה זו.משמרים את העוולה החברתית שבתופע הדין הרבניים

השתנתה באופן מהותי  20-של המאה ה 70-מחקרים מראים כי בשלהי שנות ה: בהיבט המשפטי 

המשפט בתי כיום, התפיסה כי חלקה של המדינה בהתערבות במערכות זוגיות אלימות צריך להיות זניח. 

ישנה חובת מעצר בכל מקרה של דיווח על אף יותר לתופעות של אלימות בין בני זוג, ו םרגישיויות החוק ורש

מדבריהן של (. Sherman, 2014; Sherman & Harris, 2015במסגרת הנישואין ) לרבותאלימות בין בני זוג, 

הזוגית הפוגענית שהותירה את נפשן  שלהן לעזוב את המערכת עצם הבחירהמשתתפות המחקר עולה כי 

לסייע להן כשלעצמה אמורה להוות סיבה מספקת עבור רשויות החוק לעשות כל שביכולתן  היאמצולקת, 

לצאת מקשר הנישואין, אך סרבנות הגט כיום אינה מוכרת כעבירה פלילית בחוק, ושימוש  ב"אלמכנפגעות 

גט נעשה רק במידה והדיינים בפסיקותיהם מבקשים זאת החוק לצורך הטלת סנקציות כנגד סרבני ה תברשויו

  .(2018, רדזינר; 2017; שמואלי,  2014; וסטרייך, 2002וייס, ) באופן מפורש

, יותר מחצי מהנשים סברו כי הליך 2018על פי מחקר שנערך על ידי מכון רקמן לנשים לשנת  

העלו כי הסיבה לכך היא בית הדין הרבני  אחוז מהנשים 40%-הגירושין היה מופלה ולא שיווני לרעתן, וכ

של הנשים מסורבות הגט,  ןנתונים אלו עולים גם ממצאי המחקר מחוויותיה(. 2018, ואחרות קדרי-הלפרין)

למעט שתי מרואיינות, שהעידו כי בהליכים ובהתנהלות בבתי הדין הרבניים היו מחדלים אשר העצימו את 

אפליית נשים בדיני נישואין וגירושין אינה מציאות משפטית גט. ההתעללות שהן חוו בעקבות סרבנות 

ֶאזוטרית. הציבור מודע היטב הן לחוקים הארכאים החלים בהקשר זה, והן לבעייתיות בהתנהלותם של בתי 

; וסטרייך, 2002וייס, ; 2011סימטריה מגדרית )הכנסת מרכז מחקר ומידע, -הדין הרבניים בהם קיימת א
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האם אישה שוות ערך בקולקטיב בהקשר הזה הינה  (. דילמה מוסרית העולה2020דרי, ק–; הלפרין 2014

? האם הישראלי צריכה לסחור על חירותה הרוחנית כיוון שקיימת סוגיה הלכתית בלתי פתורה בעניין זה

יתרה מכך, פעמים רבות סרבנות גט כוללת בתוכה אף סחטנות משפחתית היא ברת סחירות? -חירות אישית

; 2014, וסטרייך; 2020קדרי, -בשל האפשרות של המקרבן, כאמור, להציב תנאים למתן הגט )הלפריןגט, 

כך האישה נמצאת במלכוד: לא לשלם ולכן להיוותר בנישואין לא רצויים, או (. 2015; נרקיס, 2018שמואלי 

שמואלי, ; 2015יס, ; נרק2002וייס, לפעמים אף סכומי עתק בלתי סבירים ) ,לשלם עבור קניית החירות שלה

 אולי בשל כך, סרבנות הגט קיימת בחוד החנית של המאבק בין הערכאות על הסמכויות המשפטיות (.2017

  (.2015; נרקיס, 2014, וסטרייך ;2017שמואלי, )

עבור נשים ככלל ונשים שחוו זוגיות מתעללת ומבקשות להתגרש בפרט, הדבר מהווה פגיעה בזכויות  

מתוקף זכויות דמוקרטיות בסיסיות האמורות להינתן להן בשל היותן אזרחיות מדינת ישראל יסוד הקיימות 

קדרי, -הן נלקחות מהן בשל אותה סמכות )הלפרין פרדוקסלי(, אך באופן 2020קדרי, -; הלפרין2014)קמיר, 

נישואין (. בעצם החלטתה של מדינת ישראל להעביר נושא כה מהותי בחייהן של נשים בישראל כגון 2020

לידי הסמכות הרבנית, עולה השאלה האם היא אינה באופן מוחלט וכמעט ללא התערבות ופיקוח וגירושין 

המציאות של  (, שכן2020קדרי,-; הלפרין2006; ליפשיץ, 2014; קמיר, 2018יוצרת בעיה אינהרנטית )קוורטין, 

קדרי,  -; הלפרין2002וייס, , 2008, ; וולפיש2011סרבנות גט הינה מציאות קשה מבחינה הלכתית )בן דהן, 

2020 Arowojolu, 2016; והעובדה שלא נמצא עד היום פתרון הלכתי מספק לבעיה מעמיד נשים מסורבות גט )

, וראוי ביותרבמצב קשה עד בלתי אפשרי. במצב כזה, ששחרור האישה מעגינותה הוא משימה חשובה 

. כפי שעולה ממצאי המחקר, התעללות זו יל להפסקתורשויות החוק יתערבו בכדי להובשמוסדות המדינה 

תן של הנשים מצוקואדישים  לשינוי המצב דיה פועליםאינם –בפרט בתי הדין הרבניים  –רשויות השלטון 

 בכך באופן אבסורדי רשויות החוק שאמורות להגן על הקורבנות הופכת לחלק ממעגל ההתעללות בהן.  ו

 יותטהשלכות תיאור 4.1

נה על חקיקה בתחום הנישואין והגירושין הינו נדבך נוסף בבעיות הכרוכות בהתנגשות בין ערכי ויתור המדי

יוצרת הכפפת אזרחים בעל כורחם לדינים דתיים שונים כפי  -כמדינה דמוקרטית  -דת ומדינה. מדינת ישראל 

כך כי גברים מכשירה את השרץ וגורמת ל המדינהבנוסף (. 2015דורפמן, שהם מתפרשים בבתי הדין הרבניים )

אמונית -יתר משפטיות משמעותיות בכל הקשור לנישואין ולגירושין מתוך תפיסה דתית-בישראל יזכו בזכויות

 (.2007קרמר, ; 2015נרקיס, )לעומתם, נשים יופלו לרעה  של בתי הדין הרבניים, ואילו

גופי השפיטה של בתי הדין הרבניים מאוישים באופן מובהק על ידי המגדר הגברי, גם כן מתוך  

אמונית כי על נשים אסור להיות חלק ממערכת השיפוט. ממצאי המחקר מצביעים על כך -תפיסה דתית

שהתעללות באמצעות סרבנות כנגד נשים בבתי הדין הרבניים זוכה לסלחנות רבה יותר מאשר אם היתה 
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קדרי, -שפטת במסגרות אחרות, למשל בערכאות האזרחיות המאמינות ומקדמות שוויון מגדרי )הלפריןנ

2020 ;Arowojolu, 2016 בכך נוצרת התנגשות בין ערכי המדינה הדמוקרטיים עם תופעת סרבנות הגט .)

(. 2020קדרי, -; הלפרין2014; קמיר, 2002שעצם קיומה סותרת במידה רבה ערכים המקודשים למדינה )וייס, 

אך בשל כך שהמדינה היא זו שהעניקה את הסמכות בדבר הגירושין לבתי הדין הרבניים, נוצרת "התעללות 

 משולבת" בקורבנות; על ידי המקרבן, בתי הדין הרבניים בחסותה של המדינה. 

, בו דתית ורוחנית( אודות סרבנות גט כהתעללות Arowojolu, 2016)בשונה ממחקרו של ארווגולו  

החרדית בארצות הברית, במחקר הנוכחי המיקוד בנשים -אוכלוסיית המחקר היא הקהילה האורתודוקסית

יהודיות אזרחיות ישראל. יתרה מכך, התבססות המחקר הינה על הטרוגניות המשתתפות, כלומר נשים 

רחבה יותר שהגיעו מרקעים תרבותיים שונים ובעלות שייכות דתית שונה בכדי לספק אינטרפרטטיביות 

-( הינה הקהילה האורתודוכסיתArowojolu, 2016)אודות תופעה זו. אוכלוסיית המחקר של ארווגולו 

החרדית בארצות הברית. לקהילה זו מאפיינים אידיוסינקרטיים וכן מדובר בקהילה הדוגלת בדיפרנציאציה 

ר של נישואין וגירושין. על כן, למען שמירה על הערכים המסורתיים, וזו זוכה לאוטונומיה מהמדינה גם בהקש

הם אינם מאפיינים את מרבית הקהילות האורתודוכסיות בעולם בכלל ובישראל בפרט. אולי במידת מה רק 

את המעטות שביניהן. בנוסף, בישראל אין דיפרנציאציה בין דת ומדינה בענייני נישואין וגירושין. מחקרנו 

חרדים ועד חילוניות -תית הטרוגנית מזרמים אולטרהייחודי בכך שמשתתפות המחקר בעלות שייכות ד

מוחלטת, כאשר אין באפשרותן להינשא או להתגרש בדרך אלטרנטיבית. לאור כך, קיים הבדל סובסטנטיבי 

בין תפיסת עולמן של נשים מקהילות אורתודוקסית בארצות הברית לבין אורח חייהן של הנשים בישראל. 

( מספק דיון תיאורטי בלבד; במחקרנו אנו מביאות את קולן Arowojolu, 2016בנוסף, מחקרו של ארווגולו )

 של הנשים המסורבות שעד כה לא נשמע, לדבר בעד עצמן.

כמו כן, ייחודיות מחקר זה הינה בסוגיית השפעת הפרדיגמות הנהוגות כיום בבתי הדין הרבניים על  

יים בארה"ב בהן מתמקד מחקרו של ארווגולו, תופעת סרבנות הגט. לבתי הדין בארץ, בשונה מבתי הדין הרבנ

את הסמכות המשפטית מתוקף מדינת ישראל, בכדי למנוע  -הלכתית, ובנוסף -יש את הסמכות הרבנית

(. אך מן הממצאים עולה כי בתי הדין ממעטים מאוד להשתמש בכוחם 2020קדרי, -סרבנות גט )הלפרין

; 2018קדרי ואחרות, -; הלפרין2018; רדזינר, 2014, ההלכתי והמשפטי בשביל למנוע עוולה זו )וסטרייך

שעלתה מן הממצאים הינו הסובלנות  דתית ורוחנית(. לפיכך, היבט נוסף של התעללות 2020קדרי, -הלפרין

כלפי האל"מ במגזרים דתיים בכלל ובבתי הדין הרבניים בפרט. כפי שהצגנו לעיל, פרדיגמות מגדריות מביעות 

 ;Dube, 2020; Lampert, 1996; Rouse, 1998; Ross, 2014אלימות כלפי נשים )עמדות סלחניות יותר ל

Straus & others, 1996 .והן אינן דורשות שוויון בפני החוק במיגורה של תופעת האלמ"ב ,) 
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מחקרים תיאורטיים אלו מתיישבים עם ממצאי המחקר הנוכחי ומראים כיצד נשים שפנו לסמכות  

מנהיגים דתיים אחרים בקהילה שהן רוכשות כלפיהן אמון, כמי שמייצגים את דברי למשל רבנים או  -דתית 

אלו הנהיגו גישה סובלנית כלפי האל"מ ועודדו את הנשים לשמר את הזוגיות המתעללת מתוך  -האל ללא רבב 

תפיסה אמונית המושתתת לכאורה על עקרונות יהודיים והמדגישה את חשיבות השמירה על התא המשפחתי 

ל קשר הנישואין בדגש על "שלום בית" ו'השכנת שלום בין איש לאשתו' כערכים מרכזיים ביהדות העולים וע

על רווחתה האישית של האישה. השמירה על התא המשפחתי בהרבה מן המגזרים הדתיים ובעיקר השמרניים 

ר הוא מונהג גם על ידי ( הינה ערך קולקטיבי, וכאשArowojolu, 2016; 2008; וולפיש, 2017יהושע, -שבהן )בן

הסמכות הרבנית, הקורבנות נוטות לקבל את מרותה מתוך אמונתן הדתית, ובכך הן נוטות לשמר את הזוגיות 

המתעללת בניגוד לרצונן ותוך ביטול עצמי והעדפת שמירה על הערכים הקולקטיביסטיים והימנעות 

 (. Arowojolu, 2016; 2012הם, ; ש2011מקונפליקט עם הקהילה, הסמכות הרבנית והמקרבן )לשם, 

באישה בכך שהיא נותרת מסורבת גט ללא  דתית ורוחניתשימור מערכת נישואין מתעללת או פגיעה  

 & Burianekפתרון הלכתי, עשויים לגרום לנזקים בלתי הפיכים והם בעלי השלכות קשות על הקורבנות )

others, 2016; Estefan & others, 2016המצביעים על כך שהתעללות זו עשויה להזיק  (. קיימים מחקרים

 ,Chang, 1996; Lampert, 1997; sweetלבריאות הנפש אף יותר מאשר אלימות פיזית והתעללויות אחרות )

2019; Estefan & others, 2016 ובהקשרו של מחקר זה, מן הממצאים עלה כי התעללות זו כללה פגיעה )

ייהן לזוגיות נוספת, בסיכול פריון עתידי, בבידוד חברתי ובמצוקה , בסיכודתית ורוחניתבנפשן, בזהותן ה

הידיעה כי הפסקת התעללות בהן תלויה במידה רבה במתעלל עצמו, באדם  -כלכלית קשה, והנורא מכול 

שבאופן מובהק אינו רוצה בטובתן. על כן תרומתו של מחקר זה בנקודת ההשקה בין אלימות להתעללות 

 ת סרבנות גט שהיא רעה חולה שיש לעקור מהשורש.באמצעו דתית ורוחנית

רוחני של מרבית משתתפות המחקר -כמו כן, ממצאי המחקר מראים כיצד חלו תמורות בעולמן הדתי 

בעקבות חווית הסרבנות. בדומה למחקרים אחרים אודות התמודדות עם טראומה באמצעות רוחניות 

(Davis, 2018;Van-Hook, 2016גם משתתפות המחק ,)דתית ורוחניתר אימצו דפוסי הסתגלות להתעללות ה ,

כלומר לסרבנות הגט באמצעות שינויים מהותיים בעולם הערכים הפנימי שלהן. כך למשל, היו נשים שגדלו על 

ערכים דתיים שמרניים ביותר והאמינו בערכים אלו אך בעקבות סרבנות הגט וההליכים בבתי הדין הרבניים 

אפיקורסית לחלוטין. אצל אחרות, התמורות חלו בפן הדיגניטי בו התייחסו  בחרו באימוץ תפיסת עולם

 לסמכות הרבנית, שכן סרבנות הגט גרמה להן לאיבוד התמימות והאמון ובכך גם בצייתנות לסמכות זו.

תמורות נוספות שחלו בעולמן הפנימי של חלק ניכר ממשתתפות המחקר הינן מיקוד שליטה פנימי בהקשר של 

ואמונה וחשיבות פחותה להגדרות החברתיות אודות 'טוב ורע' בעניינים אלו, וכן ייחוס מופחת ערכי דת 

למצוות והלכות המאופיינות במעשים חיצוניים, שכן אלו בחוויתן של מסורבות הגט מייצגים במידה רבה 
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וחניים שבדת מיקוד שליטה חיצוני שלפי תפיסת עולמן פוגם במידה רבה בעקרונות המרכזיים האמוניים והר

היהודית. היו נשים שדווקא הגבירו את האמונה שלהן באל ובערכי הדת אך בחרו בהפרדה טוטאלית בין ערכי 

הדת היהודית והאמונה באל לבין התנהלותו של המקרבן בשימוש בסרבנות הגט והתפיסות הנהוגות בבתי 

(( Davis, 2002במחקר שערך דייויס הדין הרבניים שלטעמן מנוגדות לתפיסה ההלכתית ולערכים היהודיים. 

נשים על השימוש ב"כוחות  17-אודות רוחניות כמשאב פוטנציאלי להתמודדות עם טראומה ובו ראיין כ

פנימיים" כתגובה לאל"מ, עלה מתוך דבריהן כי הרוחניות מהווה כח מזין להתמודדות עם ההתעללות 

ליהן בתוך מעגל האלימות. לטראומה יכולה להיות בחייהם. דייויס גם מצא שהנשים האמינו כי האל שומר ע

השפעה עמוקה על הקורבן בפן הקוגניטיבי הרגשי הפיזי, הבין אישי והרוחני. רוחניות יכולה להציע מקורות 

(. מחקר זה ומחקרים נוספים אודות התמודדויות Davis, 2018לריפוי, תקווה ותחושת משמעות וערך לחיים )

( Ahrens & others, 2010; Ross, 2014; Davis, 2018; Davis, 2002יות )עם טראומה באמצעות רוחנ

מתיישבים עם ממצאי המחקר שכן היו נשים שהביעו עמדות של אמונה גוברת באל, ותיארו כי ללא האמונה 

באל ובערכי הדת לא היו יכולות לשאת את המציאות הבלתי נסבלת שבסרבנות הגט. האמונה בכוח העליון 

מקור חיותן. ניכר כי קורבנות סרבנות הגט אינן יכולות לשנות את המציאות הבלתי נתפסת בה הן מהווה את 

שרויות, ולכן באופן אדפטיבי הן משנות את תפיסות עולמן הרוחניות כדרך התמודדות. ממצא זה מחזק את 

, ובאופן המחקרים התיאוריים אודות ההשפעות החיוביות של התמודדות עם טראומה באמצעות רוחניות

 בעצמה. דתית ורוחניתאף כנגד התעללות  -ייחודי במחקר זה 

( כמעט שאינו Spiritual abuseהמושג "אלימות רוחנית" )(, 2011)כפי שעולה ממחקרן של דאהן ולוי  

לרוב הוא מומשג כשימוש לרעה בכוח שהתבצע בזירה רוחנית  מופיע בשדה המחקרי, אם וכאשר הוא מופיעת

(. מתוך מחקר Dehan & Levi, 2011כמו בתוך כתות או על פגיעה של אנשי דת מתוך ניצול מעמדם הרוחני )

שערכו דאהן ולוי על קבוצה טיפולית לנשים חרדיות נפגעות אל"מ, הן מציעות להמשיג את האלימות 

כזו העומדת בפני עצמה. כך  –ה משלל ההתעללויות המצויות בספרות המחקרית הרוחנית כסוג מהותי ושונ

(, שערכה מחקר על נשים דתיות מקהילות מגוונות Bent-Goodley, 2006גודליי )-גם עולה ממחקרה של בנט

אמריקאיות בארה"ב. מחקרה מתאר את האופן שבו מנהיגי הכנסיות ובאי הכנסייה -בכנסיות אפרו

יות ובדת כארגומנטציה לאלימות במשפחה כנגד הנשים. מחקר תיאורטי שערך ארווגולו משתמשים ברוחנ

(Arowojolu, 2016 הראה כיצד שימוש בסרבנות גט כלפי נשים מהווה התעללות )ארווגולו דתית ורוחנית .

מבסס את טענותיו בין היתר על השוואת התעללות מסוג זה להגדרת הקואליציה הלאומית נגד אל"מ 

(NCADV המגדירה כי התנהגות מתעללת ופוגענית נובעת מ"דפוס שיטתי של כוח ושליטה המונצח על ידי )

שותף אחד בקשר אינטימי כנגד השני" כלומר, התעללות הוגדרה באופן שגרתי כדפוס חוזר של התנהגויות 

נה של אפליה מגדרית בכדי לשמר כוח ושליטה על בן הזוג. על כן ארווגולו טוען כי קיים מרכיב קבוע ולא משת
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אינהרנטית בהלכה היהודית אודות תהליך ההתגרשות של בני הזוג, ובשל כך שההלכות מחזקות את תפקידי 

המגדר ומבטיחות כי הכוח נשמר בידי הבעלים הסרבנים המשתמשים בעמדת כוח זו כלומר, בסרבנות הגט 

מעיד על היותה של תופעה זו כסוג ייחודי  –בכדי לפגוע בנשותיהם ולגרום להן נזק קשה וממושך לאורך זמן 

 . (Arowojolu, 2016)כלפי הקורבנות  דתית ורוחניתשל אל"מ באמצעות התעללות 

ניתן לזהות Davis, 2018 ; (Bent-Goodley, 2006)ו ממחקרים אלו ואחרים בדומה לזיהוי קורבנות ז 

מגוון דרכים בהן המתעללים משתמשים בדת וברוחנית בכדי לפגוע בקורבנות. ממצאי המחקר הראו כי היו 

מתעללים שאמרו לנשותיהם כי האל פוגע בזוגיותם בגלל חטאיה; היו מתעללים שאנסו את נשותיהם בטענה 

עושה רצון בעלה, ועל כן אין אניסה כי אישה המסרבת ליחסי אישות הינה 'מורדת' וכי מרגע הנישואין אישה 

בנישואין, תוך תיקוף דבריהם באמצעות שימוש בעיוות של מקורות יהודיים ואובייקטיפיקציה כלפי הקורבן; 

אחרים שמנעו מנשותיהן מצוות כגון מצוות עונה )יחסי אישות(, ברכות וקידושים במועדים יהודים תוך 

ברכות וקידושים אלו; ומתעללים שהדגישו את הצורך של מניעתן מיציאת ידי חובה הלכתית בשמיעת 

האישה לסלוח להם על ההתעללות או אלימות כלפיהן למען שלמות המשפחה המקודשת בערכים יהודיים. 

של הקורבנות לצורך פגיעה בהן הדתית והרוחנית אלו מעט מן הדוגמאות לשימוש לרעה בתפיסת עולמן 

נים הוסיפו לעשות שימוש לרעה באמונתן של הנשים בערכי היהדות במהלך חיי הזוגיות, ולאחריה המקרב

בתהליך ההתגרשות וסירוב הגט תוך שימוש ביסודות הלכתיים: פרשנות דתית כגון דין 'מורדת', בקשת 

'שלום בית', התניית הגט בשל החשש ההלכתי מ'גט מעושה', וסוגיות הלכתיות נוספות להצדקת התעללות זו. 

המלמדים כיצד הגברים המתעללים הדתית והרוחנית ה גם במחקרים אודות האלימות טקטיקה זו מופיע

 ,McMullin & othersמשתמשים במקורות דתיים וטקסטים מקודשים להצדקת מעשיהם כלגיטימיים )

2015; Ross, 2014; Bent-Goodley, 2006; Davis, 2018 נושאים כמו סקסיזם, גבריות ומיניות בקהילות .)

כות דתית לעיתים קרובות מתפרשות באופן שגוי ומשמשות את המתעללים כהצדקות לאל"מ, בעלי שיי

(. הבעיה אינה בהלכה, בתרבות, בדת או באידיאולוגיה; הבעיה Ross, 2014 ; Davis, 2018במיוחד נגד נשים )

הות כיצד הינה התנהגות האדם האלים במסגרתה. בהתייחס לבסיס תיאוריות אלו ולממצאי המחקר, ניתן לז

ומחקרנו זה בא להרחיב את היריעה  דתית ורוחניתסרבני הגט מקרבנים את נשותיהן באמצעות התעללות 

 והמשגתה בשדה המחקרי.  הדתית והרוחנית אודות ההתעללות 

משפחתי עימם מתמודדות -ולבסוף, ממצא מרכזי נוסף של מחקר זה מתייחס לקושי הכלכלי  

ות הצביעו על מצב הישרדותי מתמיד בעקבות המחויבויות הכלכליות משתתפות המחקר. כלל המרואיינ

לילדיהן ולשמירה על המסגרת המשפחתית וקיומן הפיזי, ועל כך שהעול הכלכלי הופך לגורם סטרסוגני נוסף 

בחייהן אשר מכביד על יכולת ההתמודדות מול הערכאות ובתי הדין הרבניים בדבר קבלת הגט. כמו כן, כפי 

המחקר לעיתים העול הכלכלי אף מוביל לתפקוד הורי לקוי וקשיים משפחתיים נלווים. דבר זה  שעלה ממצאי
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מוביל את הנשים לדילמה מתמדת של "סכום אפס" במסגרתה נדרשות הנשים לבחירה יום יומית בין 

ותן הישרדות כלכלית עבור שמירה על המערכת המשפחתית ועבור ילדיהן ובין מאבק על חירותן בדיוק בשל א

הסיבות )שמירה על המערכת המשפחתית עבור ילדיהן(. כל דיון או עיסוק בדבר קידום קבלת הגט גוזל זמן 

יקר במסגרתו הן יכלו לעבוד ולהרוויח את לחמן, וכן ככל שתהליך קבלת הגט מתעכב העיסוק המשפטי בו 

קבלת הגט הנשים יהיו רק עם  -מתמשך והדבר פוגע בפרנסתן באופן אקספוננציאלי, ובאופן אבסורדי 

 מוכרות לרשויות וכך יזכו לסיוע הכלכלי לו הן נזקקות.

 השלכות יישומיות 4.2

גט הסרבנות ת ות של נשים מסורבות גט בישראל אודות חוויהסובייקטיבי ןחוויותיהבמחקר הנוכחי נידונו 

, ב"אלמב נותחו אל מול התיאוריות והמחקרים העוסקים ןהממצאים העולים מדבריהשלכות על חייהן. הוה

חשיבותו של המחקר כלל ובסרבנות הגט בפרט. באלימות בין בני זוג, התעללות רוחנית, ובפרדיגמות מגדריות 

העוולה החברתית של סרבנות הגט מנקודת מבטן של נעוצה בראש ובראשונה בהיותו מראה המציגה את 

ובצורך בהתערבות מדינית המדינה, והדת תנגשות בין ערכי ההדגישה את מנשים מסורבות גט בישראל ו

ממצאי המחקר מראים כיצד מאפיינים שונים  ,למיגור תופעת סרבנות הגט כנגד נשים בישראל. יתרה מזאת

ת פנים ולובש התעללויות אלושל התעללות באים לידי ביטוי בחיי הנישואין של משתתפות המחקר, ובהמשך 

 וכאמור,ות הגט, הפוגעת ברבדים עמוקים בנפשן של הנשים ובתפיסת עולמן ומקור חיותן בדמות סרבנ

ת התעללות נפשית, אך בנוסף מגלמת גם פגיעה ברובד ותעללויות הנכללים בהגדרהמשלבת את מגוון סוגי ה

תה של העצמי הרוחני, בחיים הרוחניים, ו/או ברווחה הרוחנית של הקורבנות. מתוך כך, יש להביא לעליי

שולחן הדיונים בכנסת. צריכה להיות למודעות הציבורית, אלא גם לסוגיית מסורבות הגט והעגונות לא רק 

יש למגר את מתוך ההבנה כי , כנגד תופעה זומדינית , ולהוביל לחקיקה אלמ"בהכרה בנשים אלו כקורבנות ל

 .ללא אפליה מגדרית או דתית אלמ"בתופעת ה

סייע לנשים מסורבות הגט ל יותעשוה התערבותמוצעות המלצות למספר דרכי  ,על פי ממצאי המחקר 

במישור הציבורי נדרש אימוץ המשגה רחבה יותר של  ,; ראשיתבישראל ואף להוביל לצמצום קורבנות זו

, זאת זו תופעהב לשם הכרה פורמלית מלאההדתית והרוחנית התעללות ה את אלימות ולכלול בתוכהה

שימוש אך נתונות לנשים המבקשות לצאת מחיי נישואין כושלים  םבה אלמ"בנפגעי הלסייע לכל  במטרה

העלאת המודעות  ,בנוסףכנגדן המונעת את חירותן הפנימית.  דתית ורוחניתבפרקטיקות של התעללות 

תוך חינוך והסברה,  ,ובתוך כך לתופעת סרבנות הגט ,מות בין בני זוגליובפרט לא ב"אלמההציבורית לנושא 

-עידוד הסכמי קדםואוכלוסיית נשים מסורבות גט כמו גם הסברה והנגשת מידע  מה שלוחשיפה מכוונת לקיו

 .תהרשויוהחברה וידי -נישואין באופן אקטיבי על
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צאי המחקר כי נשים מסורבות גט חשות מופקרות על ידי המדינה ורשויות מלאור העולה ממבנוסף,  

ן ונישולו מזכויות ה על הקורבנות, כגון הרחקת הבעל הסרבן מביתהחוק, קיים צורך באכיפה של חוקי הגנ

היא זכות משפטית, שמוקנית  הזכות לחיי משפחה שכןעד סיום הטיפול במתן הגט, משפחתיות באופן גורף 

בנוסף, מומלץ להכשיר אנשי  תו, ועל כן מוצעת חירות תמורת חירות.חוק יסוד: כבוד האדם וחירו מכוח

האלימות בין בני זוג לטובת איתור מוקדם של נשים במצוקה שחוות התעללות בחיי הזוגיות מקצוע בתחום 

מוגנות על ידי אכיפה סיוע כלכלי ומשפטי ו קתהענולמזער את סבלן של הנשים על ידי  ומבקשות להתגרש,

 להפחתת ובכך להוביל בתי הדין הרבנייםו , ולהפעיל שיתוף פעולה הדוק בין מערכת אכיפת החוקמשטרתית

פיתוח שירותי טיפול ייעודים לנשים מסורבות גט ולילדיהן. יש להקים מסגרות מתאימות כמו כן,  .התופעה

מגוון רחב של מענים אשר יסייעו לנשים  , שיעניקותמודדות רגשית עבור נשים וילדיםשל עמותות סיוע לה

המודעות לנושא ויצירת מסגרות כאלו מסורבות הגט ולילדיהן המצויים בקרע בין המאבק הזוגי של הוריהם. 

 .ינהבהתערבותה של המדועשויים להשליך על שינויים גם בבתי הדין הרבניים 

בנוסף לעיבוי החומר התיאורטי לתחום, לממצאיו של מחקר זה עשויות להיות השלכות על קובעי  

הדתית ות של ההתעללות מדיניות ועל דרכי הטיפול בתחום של אלימות בין בני זוג. תיאור תופעת הקורבנ

בקרב נשים מסורבות גט מעידה על קיומה של התופעה ואף ממשיגה חלק מביטוייה כך שניתן והרוחנית 

לזהות נשים אשר נופלות קורבן להתעללות מסוג זה. שינויים אלו בתודעה הציבורית, בהכרה המשפטית 

, בהתערבות המדינית, ובפרקטיקה, עשויים לתרום דתית ורוחניתאודות התעללות נפשית ובכללה התעללות 

 תופעת סרבנות הגט בישראל.  ובתוכה ב"אלמהמיגור וללחיזוק ההגנה 

 מגבלות המחקר 4.3

 ת; מחקר זה התבסס על השיטה האיכותנית. מתודה זו חושפת את המחקר למספר מגבלות מתודולוגיו

מתוך מובנים, ונשענת על תיאורים סובייקטיביים ורטרוספקטיביים -נוקטת בראיונות עומק חצי שיטה זו )א(

עלול ללקות בהטיות ועל כן הוא  (2003, וכן הפרשנות הניתנת לכך )שקדי, חוויותיהן של משתתפות המחקר

קרת החווהתפיסות הסובייקטיביות של  שיפוטיות, תרבותיות ואישיות המתאפיינות בהשפעת הדעות

(Chenail, 2011) יוצרים לעיתים מגבלות בשל הדרישה . אלו לבין משתתפות המחקרה יחסי הגומלין בינלו

-תלויות תרבות וידע אישי )צבר בן לאובייקטיביות, שצריכה להיות נטולת שיפוטיות, ללא עמדות ותפיסות

  (.;Silverman, 2013 2001יהושע, 

הן סובייקטיבית ועלולות שלא להלום את  ןופרשנות של משתתפות המחקר ןלאור כך שעדויותיה( )ב

יכולת ההכללה של במקשה  מצב דברים זה -( 2010שקדי, )המציאות האובייקטיבית בתחום התוכן הנחקר 

ו"התעללות  דתית ורוחניתממצאי המחקר על שדות תוכן דומים ומשיקים ועל נשים אחרות נפגעות התעללות 

נרטיביסטי -משולבת" בחסות החוק. חרף החיסרון האמור, ובהתאמה לפרדיגמת המחקר הקונסטרוקטיבי
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 פות המחקר, באופן סובייקטיבי, אתעניינו של מחקר זה לבחון את האופן בו חוות משתת ,(2010שקדי, )

לפיכך, שממצאי  נדמה, .זו קורבנותבכלל[ בחווית סרבנות הגט ולא את הגורמים האובייקטיביים ]אם 

  ולקיומה של המציאות הטרגית הנחקרת.ותית להבנה של חווית קורבנות זו המחקר הנוכחי תורמים משמע

, ועל כן גודלו של אלמ"בעשרה נשים מסורבות גט בישראל נפגעות  מחקר זה התבסס על מדגם של חמש )ג(

המדגם מקשה על יכולת ההכללה של ממצאיו כך שהוא עלול שלא לייצג מספיק כראוי את כלל הנשים 

עם זאת, למרות מגבלות אלה נוכח אופיו האיכותני של . (2004חיות, ) אלמ"במסורבות הגט בישראל שחוו 

 ,Lincoln & Guba) יה התמתית"פי "חוק הרוו-המחקר ומטרותיו, קבע החוקר את גודל המדגם הסופי על

הקובע שמספר משתתפות המחקר ייקבע בהתאם ליכולתן להוביל את החוקר להבנה מוכללת של , (1985

על תכנים שכבר  התופעה הנחקרת. בהתאם, הגדלה של אוכלוסיית המחקר מעבר לכמות זו מביעה חזרתיות

ידי משתתפות המחקר ועל כן לא תתרום -נאמרו בראיונות ולא תוביל לחשיפת ממצאים נוספים שלא עלו על

על פי גישות מחקריות בתחום המחקר האיכותני  .משמעותית להבנת התופעה הנחקרת ולפיכך, מיותרת

 תית.איינות מגיעות במספרן לרוויה התמחמישה עשר מרו

מספר נשים אשר הוצע להן לקחת חלק במחקר, אך בשל כך שהליכי הגירושין וסרבנות ישנן בנוסף,  

היכולת הרגשית להשתתף במחקר היתה גדולה מדי עבורן. וכן היו שחששו להיחשף  ,ין עומדים בעינםיהגט עד

וברחבי המדיה. כך גם פרטי מחקר  בתקשורת ץומופ םישי אודות סרבנות הגט כבר מפורסשכן סיפורן הא

ועל כן אלו מצטרפים  ,מסוימים אודות משתתפות המחקר נגנזו לבקשתן בשל מידת החשיפה והחשש לזיהוי

למגבלות המחקר. למרות מגבלות המחקר הנוכחי, נראה שדווקא אופיו האיכותני מאפשר חשיפה ראויה 

ר שיפוטיות שמירה על צנעת הפרט, חוס ,הוא מעניק מרחב אישי , שכןמשתתפות המחקרלמדי למצוקתן של 

הרגשי והרוחני, ואף  ןחוויית קורבנותם והשפעתה על מצב והבנה מעמיקה של ,הגלומה בדרישה לניטראליות

 דדות עמה.התמומציע דרכי 

נתונים ברורים, מדויקים ומהימנים לגבי היקפה הגדרה אחידה ו אין ולבסוף, חשוב לציין כי בישראל

חוקרים נקודת פתיחה בעייתית בעבור הב מדובר .בישראל תופעת סרבנות הגט כנגד נשיםשל ה יומאפיינ

בין הערכאות  שונהה נמדדת באופן יהגדרת סרבנות הגט ומאפיינ זו.תופעה עם  מבקשים להתמודדה

בכן, כאמור, מחקר זה בחר להתבסס על , ובתי הדין הרבניים. ארגוני הסיוע למסורבות הגט ,האזרחיות

רק לאחר יצירת הגדרה  ,רבות הגט בישראל לתופעת סרבנות הגט. על כןשל ארגוני הסיוע למען מסו הגדרתם

באופן אינטרפרטציה אחידה באופן פורמאלי לתופעת סרבנות הגט כנגד נשים בישראל, יהיה ניתן להעניק 

  תופעה זו.והמיגור בהדרכים היעילות לשפר את הטיפול  אתהמגמות בשטח ו מיטבי ולבחון את
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 המשךהמלצות למחקרי  4.4

אודות נשים מסורבות  וחווית הקורבנות מדובר במחקר ראשוני מסוגו אודות החיבור בין הפן הקרימינולוגי

וחיבורם לפרדיגמות ההלכתיות  ,דתית ורוחנית, לבין סרבנות הגט בהקשרה כהתעללות אלמ"בגט נפגעות 

להעלאת המודעות בנושא, המשפטיות והחברתיות. כך שכל מחקר שיערך בנושא וירחיב את היריעה יסייע 

יעניק וולידציה אקדמית לחווייתם של הקורבנות עצמן. כמו כן,  - כפי שקרה במחקר זה -וכפועל יוצא 

יסייעו להמשגת התעללות זו ולהרחבת  ב"אלמבמסגרת ה דתית ורוחניתמחקרים נוספים אודות התעללות 

אודות התעללות מסוג זה מחקרי השדה ה ההגדרה מעבר לקיים כיום בשדה המחקרי, שכן כפי שנאמר לעיל,

'התעללות משולבת' בחסות  -הינו מועט ביותר. כמו כן, לאור כך שמחקר זה הבחין במעין התעללות ייחודית 

 אנו רואות חשיבות רבה בבחינת מקרי התעללויות נוספים אשר באופן דומה נעשות בחסות המדינה -החוק 

 .חרדי-סוגיית נישואי קטינות בציבור הדתי, למשל, דתית ורוחניתבשילוב מאפייני התעללות 
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 נספחים

 ריאיון: מדריך ה1מס' נספח 

 הפתיחהשלב  -שלב ראשון 

 בשיחת חולין לצורך שבירת הקרח, לשאול לשלומה של המרואיינת. ריאיוןלהתחיל את ה -

 להציג את עצמי בשנית ואת נושא המחקר ומטרותיו -

לשמור על  התחייבות – תמהה מדעת תוך הסבר על מהות החלהחתים את המרואיינת על טופס הסכמ -

נעשה מתוך  ריאיוןהסכמה כי ה , וכן ריאיוןועל כל הפרטים שעולים באנונימיות מלאה וסודיות המחקר 

  נתונה ללחץ של אף גורם או ארגון. לאהיא ו יחופשרצונה ה

כי כל מה שתגידי הוא מהותי  ריאיוןבגלל שאני ארצה להיות מרוכזת "ב  -להזכיר את עניין ההקלטה -

לצורך  ריאיוןת המחקר, החוויה שלך, אשמח ברשותך כפי שוחחנו בטלפון להקליט את הוחשוב, זה מהו

 תמלול"

מחברת דף ועט  , שתיהם )עותק לכל אחת(על טפסי מחקר לחתום  2מכשירי הקלטה,  2: ריאיוןציוד ל -

 לכתיבת הערות ושאלות להביא כיבוד קל ושתיה.

 ריאיוןגוף ה –שלב שני 

 )בקשר לסרבנות(?ספרי לי את הסיפור שלך  .1

 מה הוביל אותך לבחור בדרך של פרידה ?  .2

 האם לפני תהליך הפרידה היו סמנים לגבי הסרבנות? )ידעת שהוא יסרב?( תוכלי לפרט? .3

 מה המשמעות של סרבנות גט עבורך? .4

, הם יש קשר לטעמך בין סרבנות גט )במידה ואכן חוותה אלימות( כמי שחוותה גם זוגיות אלימה .5

  ית?לאלימות שחוו

 מה האתגרים העיקריים שחוויות/ את חווה כמסורבת גט? .6

מה היו דרכי ההתמודדות שלך בתוך הסערה הזו?  מה או מי היו העוגנים שלך ברגעי משבר?  תוכלי   .7

 להרחיב?

 מה הרגשתך לגבי התהליך בבית הדין הרבני? .8

 ? האם הסרבנות השפיעה על האמונה שלך/דתיות )קיום מצוות( שלך? באיזה אופן .9

 ספרי לי על תחושותייך  כלפי הקהילה/ ההלכה/ אלוקים בגלל מה שחווית? .10

 מה היה אמור להיות תפקיד הקהילה לדעתך במקרה שלך? מה היית מצפה ממנה? תוכלי לפרט? .11

 שלב הסיום והסגירה  -שלב השלישי והאחרון 

תהליכיות בפרידה. לברר את , להזכיר שזמננו עומד להיגמר, בכדי לאפשר ריאיוןכעשר דקות לפני סיום ה

. להודות על הזמן שהוקדש לצורך השתתפות במחקר. לומר כי ניתן ריאיוןמצבה הנפשי והרגשי בסופו של ה

 עצמו ולהיפרד. ריאיוןלהתקשר אלי כדי בכל עת אם תרצה להוסיף כל דבר שהוא שלא עשתה זאת במהלך ה
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 ות גט: קול קורא להשתתפות במחקר לנשים מסורב2ספח מס' נ

  -"הרי את מגורשת לי" 

 סרבנות מתן גט 

 בקרב נשים מסורבות גט בישראל

 הזמנה להשתתפות במחקר

 שלום,

שמי לירז לוי לדל, ואני חוקרת את תופעת סרבנות הגט. המחקר מתמקד בחווייתן של מסורבות הגט בישראל, 

והרוחניים ומקומן בהווה. זאת בהתמודדותן עם תקופת הסירוב, עם החברה, הקהילה וחייהן האישיים 

 אילן.-במסגרת עבודת תזה לתואר שני במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר

, וחווית סרבנות גט בעבר או בהווה,  כאשר משך התקופה בה היית מסורבת גט הינה מעל 18אם הנך מעל גיל 

 לשישה חודשים, אשמח מאוד להשתתפותך במחקר. 

היא שיחה בארבע עיניים במשך כשעה עד שעה וחצי לערך. חשוב לציין כי  משמעות ההשתתפות במחקר

המידע שתספקי נאסף אך ורק לצורכי המחקר ויישמר בסודיות מלאה ובאנונימיות. כמו כן, תוכלי להפסיק 

 את השיחה בכל שלב מכל סיבה שהיא.

עברן או נמצאות במצב זה היא הבנת החוויה של נשים אשר נקלעו לתקופה של סרבנות גט במטרת מחקר זה 

בהווה. ברצוננו לבחון כיצד נשים אלו תופסות את סרבנות הגט ואת המניע שלהן מצד בן זוגן, ובהתאם לכך 

לעמוד על התמורות שחלו בחייהן במשך השנים, על התחושות והמחשבות שליוו אותן בכל הקשור לחוויית 

ובהשפעת כל הגורמים הללו על עולמן הפנימי הסירוב וכן לבחון את דרכי ההתמודדות אותן הן בחרו 

 והרוחני. 

הגט ועל הפן הרוחני בה, בתקווה שמחקרים מסוג זה -בהעמקת ההבנה של תופעת סרבנות חשיבות המחקר

אף יביאו בעתיד הלא רחוק סיוע לנשים מסורבות גט בעקבות הכרה של גורמים רשמיים במדינת ישראל 

 בתופעה קשה זו. 

 אשמח לענות על שאלות ולתת פרטים נוספים וכמובן יותר מאשמח אם תרצי להשתתף במחקר. 

 בתודה מראש, 

 054-3094567לירז לוי לדל: 

 lirazy0007@gmail.comמייל: 
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 : כתב הסכמה מדעת3 מס' נספח

 שלום רב,

ואני חוקרת באוניברסיטת בר אילן, במחלקה לקרימינולוגיה שיקומית, במסגרת  לירז לוי לדלשמי 

  ד"ר קרן גואטה.בהנחיית  (.M.Aהשני )לימודי התואר 

חוויתן של מסורבות הגט בישראל התמודדותן עם תקופת הסירוב, עם החברה, נושא המחקר שלי הוא: 

   הקהילה וחייהן האישיים והרוחניים ומקומן בהווה.

 אני מודה לך על הסכמתך להשתתף במחקר. תרומתך הינה חשובה ביותר. 

. לשם כך הינך מתבקשת למלא את הפרטים הבאים ריאיוןאודה לך אם תוכלי להקדיש מזמנך לצורך 

 המביעים את הסכמתך להשתתפות במחקר.  

______ מס' ת.ז. __________________ מאשרת בזאת אני החתומה מטה ___________

 בחתימת ידי ____________ כי:

לצורך המחקר וכל זאת תוך שמירה על אנונימיות מלאה ומובטחת  ריאיוןהתבקשתי לקחת חלק ב (1

 סודיות באשר לזהותי האישית בפרסומים מדעיים.

 ך.לא הוצעה לי כל תמורה או טובת הנאה כלשהי עבור השתתפותי בהלי (2

הובהר לי כי השתתפותי היא רשות ולא חובה, כי אהיה רשאית שלא להשתתף או להפסיק  את  (3

 השתתפות או הפסקתה לא יביאו לפגיעה כלשהי בי. -השתתפותי בכל שלב, וכי אי

 ריאיוןלאחר שהוסבר לי כל האמור לעיל, הנני מביעה את הסכמתי מרצוני הטוב והחופשי להשתתף ב (4

  האמור לצורך המחקר.

 

________________       ______________      __________________ 

 תמהתאריך                        שם ומשפחה                         ח

 

: אני החתומה מטה _________________, לאחר שווידאתי כי החתומה מעלה  למילוי על ידי החוקרת

 ריאיוןזה, מאשרת כי חתמה בפני על הסכמתה להשתתף בהבינה את הפרטים האמורים בכתב הסכמה 

 לצורך המחקר.

 ________________        תאריך:                                             ________________שם :      

 

 הפקולטה למדעי החברה

 המחלקה לקרימינולוגיה   

Faculty of Social Sciences 

Department of criminology 

 www.biu.ac.ilIlan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel  " -Bar, ישראל " 5290002אוניברסיטת בר אילן )ע"ר(, רמת גן 

http://www.biu.ac.il/
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 ת סיוע רלוונטיות לנשים מסורבות גטו: הפנייה לגורמי טיפול ולעמות4נספח מס' 
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  office@emhabanim.org 5807147-02פקס:  6517221-02אתר מידע לאם חד הורית  אם הבנים:

  tikvar@zahav.net.il 5320035-03סיוע לנשים בהליכי גירושין  גרנית:

-09פקס:  09-9505720 1800-353-300מענה לבעיות אלימות ומצוקה  עמותת ל"א לחימה נגד אלימות נשים:
9551022 contact@no2violence.co.il  

 02-6711314פקס: 02-6723215 02-6712282טי וסוציאלי לנשים מסורבות גט: טלפון סיוע משפ מבוי סתום:
ירושלים  –ב'( אזה"ת תלפיות  212)חדר  8)רותי( התעשיה  052-4292789גט ועגינות: -לפניות בנושא סרבנות

9342124 MS@MAVOISATUM.ORG  

טלפון  : 8848334-09פקס  1201פשית ראשונית בטלפון חייגו שיחת חינם מכל טלפון *עזרה נ : עמותת ער"ן
   info@eran.org.il 4217002נתניה  7137ת.ד.  076 :-8844402 משרדי הנהלה
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 : שלד ניתוח הנתונים 5נספח מס' 

 במהלך חיי הנישואין טרום בקשת הגירושין מבית הדין הרבני אלמ"ב .1

 סוגי האלימות שונים וההתעללות בנשים בדרגות חומרה משתנות  .1.1

 אלימות מילולית  .1.1.1

 אלימות פיזית  .1.1.2

 אלימות כלכלית  .1.1.3

 אלימות מינית   .1.1.4

שימוש ביחסי אישות כאקט אלים כלפי האישה אל מול התפיסה ההלכתית  .1.1.4.1

 שאישה אשר מסרבת ליחסי אישות נחשבת "מורדת" 

 אלימות רגשית  .1.1.5

 הטלת האשמה על האישה תוך שימוש במונחים דתיים  .1.1.5.1

 טשטוש הזהות העצמית של האישה  .1.1.5.2

 הרחקת האישה מהמשפחה ומהסביבה הקרובה בטיעונים דתיים  .1.1.5.3

והחששות אשר גרמו לקורבנות להמשיך לחיות במעגל האלימות לפני שפנו לבית האתגרים  .1.2

 הדין לבקשת גט

 גורמים דתיים .1.2.1

 אישה עושה רצון בעלה ו"שלום בית" -הקשבה לרבנים   .1.2.1.1

 חינוך דתי והאדרת חשיבות תא משפחתי   .1.2.1.2

 לחץ מהסביבה תחושת בושה אשמה וכישלון בזוגיות מהקהילה .1.2.1.3

 בין בני זוג  הסתרה וקשר השתיקה בבעיות  .1.2.1.4

 חוסר פנויות ל"מלחמה" למען החירות האישית  .1.2.2

 הריונות ולידות מרובות וגידול ילדים  .1.2.2.1

 מצוקה כלכלית והפחד מה "לבד" הכלכלי  .1.2.2.2

 חוסר תמיכה מהמעגלים הסובבים: משפחה, קהילה והרשויות  .1.2.2.3

 משאלה לשינוי התנהגות האלימה מצד הגבר  .1.2.3

השליית שינוי התנהגות על ידי תקופת 'ירח דבש' הממלכדת את האישה ונותנת לה   .1.2.3.1

 תקוות שווא 

השטח האפור בין מריבות "טבעיות" וחילוקי דעות בין בני זוג לחיים בלתי נסבלים   .1.2.3.2

 ואלימים 
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 ניסיונות גישור וטיפול זוגי קדם  גירושין בבית הדין  .1.2.3.3

 יבור על עזיבה ופתיחת הליך גירושין הגברת האלימות בגלל הרצון האישה או הד  .1.2.4

הכוח המניע את הנשים לצאת ממעגל האלימות ולפתוח בהליך הגירושין המורכב למרות הקושי   .1.3

 והאתגרים

 רצון פנימי ועמוק לחירות שאבדה  .1.3.1

הטרדות מיניות בתוך חיי הנישואין יחסי מין בכפייה כמעשים בלתי נסלחים ותחושת   .1.3.2

 סלידה מהגבר 

 יעיםארגונים מסי  .1.3.3

שיעורי תורה כמחזקים את בריאות הנפש המאפשרת הסתכלות מחודשת פנימה על   .1.3.4

 הזוגיות האלימה כזו שאינה נאמנה לערכי התורה.

 תחושת האמון והתמיכה מהסביבה   .1.4

 חשש על נזק הבלתי הפיך לילדים  .1.5
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Abstract 

Research in the field of domestic violence is replete with studies of violence between spouses, 

and in particular that which occurs by men towards their wives. Research shows that the problem 

transcends borders of culture, race, religion and social or economic strata in frequency, severity 

and manifestations. The phenomenon of violence against women has long been perceived as a 

private matter rather than a social issue, and has even been discounted for a long time in history, 

but today domestic violence, in all its facets, has been acknowledged as a major social problem in 

Western societies including Israel. In light of this understanding, various laws have been passed 

in many societies, especially in Western societies, to prevent domestic violence and violence 

against women in particular. Similarly, resources have been allocated for the development and 

establishment of public services to prevent domestic violence - such as shelters, centers, and self-

help programs - as well as for further research in this field.  

 The literature on domestic violence reveals that abuse in the home can be classified into 

different types of abuse: physical, mental, sexual and economic. In the last decade, spiritual 

abuse has also been added to this contemptible list. Spiritual abuse is an abuse of the spiritual 

practices and beliefs of an individual in order to cause harm to one’s spirit and religious beliefs. 

Abuse of the spiritual type has not yet been sufficiently explored - certainly not in the religious-

halakhic context. Unlike civil law in other Western countries, Israel’s civil law leaves marriage 

and divorce in the hands of the rabbinical courts which adjudicate based on conservative Jewish 

Law (“Halacha”) – interpreted as the court deems fit. According to Jewish Law the rabbinical 

court will not grant a divorce – a get - without the husband’s approval. The significance of this 

state of affairs is that a woman seeking a divorce from an abusive husband is at a disadvantage. 

Without a halachically approved divorce, children brought into the world by a woman who 

wishes to move on in her life would be considered bastards – a harsh designation according to 

Halakha, preventing them from marriage in Jewish Law. Women who are denied a divorce must 

wrestle with their husband’s dominance, with the religious establishment and with their own 

personal religious beliefs and values if they wish to move on in their personal, familial and 

community life.  
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 Spiritual abuses at home, and the spiritual and religious ramifications of the absolute 

dependence of the woman seeking a divorce on her abusing husband, have not sufficiently been 

academically studied. In light of this void, this study focuses on the phenomenon of religious-

spiritual abuse stemming from the refusal of a husband to agree to a divorce, and aims to 

understand the connection between using divorce-refusal as a tool by men to spiritually harm 

their wives and how this abuse affects the religious and spiritual world of the victims. The 

research method is qualitative, and examines women who have fallen victim to divorce-refusal in 

Israel. This study is phenomenological and connects between the two fields of study. It focuses 

the discussion on the connection between the experience of being refused a divorce and the sense 

of religious-spiritual abuse. The study suggests examining the experience of refusal from the 

point of view of the woman, whether and what transformations have taken place in their spiritual 

world in its wake, and goes on to discuss the ways and means women in this position have 

grappled with their ordeal. Data collection for this work was done using a qualitative 

methodology through in-depth interviews with women who are refused a divorce in Israel.  

 The current study was conducted in the qualitative paradigm, according to the 

phenomenological approach, which aims to focus on the study of the conscious experience in 

daily life and understanding human behavior according to one’s personal interpretation of reality, 

and in the current study, understanding the behavior of the participants from each woman's 

personal worldview. The research method will also include the maximum variation sampling 

strategy, which is an effective approach to presenting a significant list of phenomena, and delving 

into the depth of personal and human experience while focusing on the meaning and implications 

of these experiences, in this case, the women who participated in the study – the worldview of the 

women who are denied a divorce. The data collection in this study consisted of semi-structured 

open interviews - in-depth interviews that describe the experience of women who were refused a 

divorce in Israel. They are aimed at understanding the interviewee's experience, as well as 

understanding the meanings associated with the experience in cultural, religious and spiritual 

terms. Recruiting participants for this study was conducted in two ways. Firstly, recruiting was 

initiated on social media by posting an ad directed towards women who do not belong to or are 

associated with an organized institutional framework. The second route for recruiting divorce-
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refused women was through referrals from organized institutional frameworks that deal with 

assistance to these women. The analysis of the interviews was carried out by categorical content 

analysis. The analysis was processual and structured by repeated reading of the information. 

 An analysis of the interviews shows the experience of divorce-refusal as an act of abuse, 

according to which the wife, through the refusal of the divorce, continues to be imprisoned and 

subjected to the control of the refusing husband. The findings of the study also show that 

according to the study’s participants, the conduct of the rabbinical courts in Israel - which 

constitute the formal system on which the marriage dissolvement process depends – in itself 

perpetuates their maltreatment because of a complex bureaucracy, the use of accepted halakhic 

concepts - yet detached from the modern women's reality and being, and the personalization of 

halakhic rulings. (On the one hand, the rabbis rely in their rulings on classic halakhic principles, 

but on the other hand, these principles can be interpreted broadly at their discretion, and thus 

under similar circumstances there may be vast differences between the decisions of different 

rabbis.) In the halls of justice - the Rabbinical Court, these factors create within the women a 

conflict - between their religious, personal identity and the injustices the courts perpetrate upon 

them. It also emerges from the findings that in order to achieve their freedom, many women had 

had to devote months and years of their lives to that end. Indeed, achieving freedom became the 

main task of their lives – at a high psychological, economic and spiritual cost. In light of this 

strain, these victims are characterized in the present study as subjects of an institutional-spiritual 

abuse that derives from the misuse of classic halakhic precepts. 

 The study’s findings will be presented according to five main themes. These themes 

describe the victims' struggles on three fronts: the family front, the marital front, and the legal 

front in the courts. These three external fronts affect and are interactively influenced by the 

internal person. The first theme addresses the expressions of violence in an abusive relationship 

before an official application to request a divorce is filed. The second theme addresses the 

continued act of violence against women by the husbands’ very refusal to divorce. Thirdly, we 

examine the life experience of women who are refused a divorce and the consequences of the 

refusal on their lives. The fourth theme is the ways and means of how women cope during the 
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period of refusal. Finally, in the fifth theme, we examine the connection between refusal to 

divorce and spiritual abuse. 

 The findings of the study show the plight of women who are denied a divorce in Israel, 

who according to their experience during the period of divorce-refusal suffer prolonged and 

combined abuse - both by their husbands who refuse to divorce them and by the rabbinical courts, 

sanctioned by law and under state protection. There is a need to recognize the religious-spiritual 

abuse of victims of divorce refusal, which will lead to a discussion about the experiences of 

women who seek to leave an abusive domestic relationship and are further abused through the 

use of their own religious beliefs, for their only means of escape is by a religious divorce – a get - 

and the rabbinical courts are their only means for acquiring one. 

 In light of this, the findings of the study lead to a number of basic conclusions regarding 

the importance of allocating resources for multi-system intervention in the case of women who 

are refused divorce. Firstly, legislation is needed to recognize the refusal to divorce as a form of 

abuse - spiritual abuse - and to recognize women who are refused a divorce as victims of 

domestic violence. In addition, the government must intervene in what is happening in the 

rabbinical courts and steps must be taken to put an end to the maltreatment of women in those 

proceedings. Further studies must be initiated in order to recognize the magnitude and wide-

ranging consequences of the harm done to divorce-refused victims, specifically in respect to 

culture, religion and the like. For example, what are the implications for children who experience 

their mother’s abuse before and during the divorce process and how that experience affects their 

own relationships. The connection between the consequences for children and their own personal 

lives can also be a key to understanding the long-term impact of violence in the shadow of 

divorce refusal. 
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