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 תקציר 

 ,מצבם עם שיםוהגר של ההתמודדות דרכי את ,החרדי במגזר הגירושין תופעת את בוחן זה מחקר
 התפתחות אך, ציבורב נידונים אינם החרדית בחברה הגירושין. אליהם החרדית החברה של יחסה אתו

 משפחות-לבני טיפול קבוצות, חרדיות יותהור-חד לנשים תמיכה קבוצות תהקמ גוןכ ,שונים פרמטרים
 מוכות לנשים מקלטים והקמת החרדית החברה מקרב אקדמי-טיפולי מערך של התפתחות, גרושים של

 . תופעהה התרחבות על המעיד ,החרדית חברהב
 והחברה המשפחה ,הפרט תגובות את פמנולוגיים-איכותניים כלים באמצעות בוחן זה מאמרב

 נשים: החרדית בחברה שונות קבוצות מארבע מרואיינים 61 השתתפו במחקר. לגירושין החרדית
 נערך המחקר. בתהליך המעורבים מקצוע-אנשיו גרושים להורים בוגרות בנות, גרושים גברים, גרושות

 ממצאי. תוצאותיהם את אלא, לגירושין הסיבות את בוחן אינו הוא .'שלג-כדור'מדגם  באמצעות
 תופעת את פסיבית וא אקטיבית דוחה אשר חברה של וכואבת מורכבת תמונה יםציירמ המחקר

 אשר ,המתגרשים של אינדיבידואציה ותהליכי אישית תעצמותה צדל, אליה שנקלעו אלה אתו הגירושין
 . ממנה חשים שהם הדחייה חרף חרדיתה החברה בקרב לחיותו יךשמלה בוחרים

 העצמה, וקולקטיביזם אינדיבידואליזם, הוריות-חדאמהות , גירושין, חרדית חברה: מפתח מילות
 . חרדית

 

 

Personal and Social Adjustment to Divorce in the Ultra-Orthodox Community 
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.Abstract 
The phenomenon of divorce in the ultra-Orthodox community in Israel is address in the current 

article. The article draws a picture of the personal adjustment of the divorcees and public reaction to 

divorce in the Ultra-Orthodox community. The issue of divorce in the ultra-Orthodox community is 

still considered to be a taboo, although practical changes in social support systems to divorcees, like 

self-help groups, salter for battered women and emergence of professional couple therapist, reveal 

awareness to divorce and a growing need to address the topic. In this Qualitative-Phenomenological 

research we try to shed light on phenomenon of divorce as it is being experienced by Ultra-Orthodox 

divorcees and by the community. 61 semi structured interviews were held, in four different groups of 

divorced women, divorced men, daughters of divorced parents and social professionals in the field of 

divorce (like rabbinical judges and therapists). The interviewees describe a complex reality of social 

passive and active rejection of divorce and divorcees, alongside personal individuation and growth 

process of divorcees. This realty enables the Ultra-Orthodox divorcees to stay a part of their 

community.  

Key words: Haredi society, divorce, single mothers, individualism and collectivism, haredi 

empowerment 
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_________________________________________________________________________ 

 מבוא

-בתודעה הציבורית והמחקרית הכללכתופעה שולית גירושין בחברה החרדית נתפסים  

 התרחבות תופעת הגירושין. לב מחקרית-תשומתבים זוכואינם  ,חרדית-ישראלית והפנים

-הטיפול הפנים מערכתבצד התפתחויות משמעותיות ב, בחברות קולקטיביסטיות בעולם

תהליכי התמקצעות , יותהור-חד חרדיותלנשים  תמיכה-קבוצותכמו התפתחות , תחרדי

 ןמופתיחתם של מקלטים לנשים מוכות  ,ואקדמיזציה של גופים טיפוליים בחברה החרדית

מודל את ציג מ נוכחימחקר הה. מעמיק בתופעהאת הצורך במחקר  ותמעל, החברה החרדית

החרדית של החברה את דרכי ההתמודדות ו ,עם מצבם םהחרדיהתמודדות של המתגרשים ה

  .תופעההעם 

מקובל לבחינת מרכזיות החברה  כלי הוא תיקולקטיביזם החבר-מדד האינדיבידואליזם

פיתוח ב מתמקדותחברות אינדיבידואליסטיות בעוד ש. הפרט בחברות שונותמול מרכזיות 

ת במימוש מתמקדוחברות קולקטיביסטיות  ,ו ורצונותיומימוש צרכיהאוטונומיה של הפרט וב

מוסד המשפחה מושפע מתפיסות גם . כפיף עצמו אליהםשיהפרט ומצפות מן , רכי החברהוצ

גירושין הועל כן  ,רכי הפרטולשרת את צ עדבחברות אינדיבידואליסטיות מוסד זה נו :אלו

לשרת את  ה המשפחהנועדסטיות יבחברות קולקטיבש בעוד, תופעה מקובלתבהן כנתפסים 

 .אינו מקובל הוקפירכן  לעו ,החברה

משמרת את עליונות התא ה ,דתית-חברה קולקטיביסטית יאישראל הבהחברה החרדית 

חל לחבריה באמצעות מערכות החינוך הפורמליות נהמשפחתי ורואה בו ערך חברתי עליון המו

שלילי  צעדנתפס כ, תר מדאורייתאמּוהוא אף ש, התא המשפחתי פירוק. פורמליות-והבלתי

חברתית ומחייבות את  דחייההתפיסות השליליות גוררות . חברתית-ברמה הנורמטיבית

אלית הכללית מתגרשים בחברה הישרן הממזו הנדרשת יותר המתגרשים להתמודדות מורכבת 

 . או בחברה המערבית

של התופעה התיאורטית  הבנהה לתרום לעשוי ,הבנה מעמיקה יותר של תופעה זו

ברמה התיאורטית ניתן ללמוד ממחקר זה על ההתמודדות עם . ִאתההתמודדות היישומית ול

חברה ובסטיות בכלל יהסוטה מנורמות חברתיות משמעותיות בחברות קולקטיבעם השונה או 

 חיזוקב :בהיבט היישומידווקא  יאשל מחקר זה ההעיקרית המשמעות אך . החרדית בפרט

כלים שיפור הבו, תההמודעות והידע של אנשי הטיפול והמחקר ביחס לתופעה ולהתמודדות ִא 

    . זו להתמודדותהמשמשים טיפוליים ה

 

 סקירת ספרות 

 ;Amato, 2000; Amato, 2010)המערבית אוכלוסייה קרב הנחקרה רבות בתופעת הגירושין 

Amato & Hohmann-Marriott, 2007; Amato & Previti, 2003; Christenson & Brooks, 

2001; Kelly, 2000),  עטה ומחקרית מ לב-תשומתלו זכתרבויות מסורתיות אך(Call & 
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Heaton, 1997; Cohen & Savaya, 2003; Kulik & Klein, 2010; Mayers, 2006; Ono, 

, פריש-בן סימון; 4114, בארט)לא נחקרה שכמעט בחברה החרדית תופעת הגירושין (. 2006

הגירושין הם תופעה המעוצבת על (. 4114, בארט-קליין; 4112, קורח ובורנשטיין, חושן; 4111

ים ניכרבהתאם לכך נמצא כי  .(Yodanis, 2005)מעצבת את התרבות גם ובמקביל , ידי התרבות

רושים בחברות עומת גנשואים ל בתחושת הסיפוק מן החיים שלמשמעותיים הבדלים 

 & Diener, Gohm, Shu)חברות קולקטיביסטיות לעומת תחושותיהם באינדיבידואליסטיות 

Oishi, 2000 .) 

 באמצעות תדדנמהיא ועל כן  ,חברההבעל כוח משמעותי לעיצוב חיי מוסד  יאתרבות ה

 ההה ארבעיזש ,(Hofstede, 1980)תח על ידי הופסטד מדד זה פּו ."ה תרבותיתגֹ המשָֹ "

ות עהימנ, פערי כוחות בחברה, קולקטיביזם-דיבידואליזםנאי: ם לבחינת תרבותפרמטרי

 ,Triandis)פיתח טריאנדיס  ,של הופסטדבהמשך לעבודתו . גבריות-ודאות ונשיות-מחוסר

בין היחיד שמבחין בין תרבויות על פי הקשר הקולקטיביזם -את מדד האינדיבידואליזם( 1995

אינדיבידואליזם (. Hofstede, 1983; Triandis, 1995; Sampson, 2000)לסובבים אותו 

חברות אירופיות ואמריקאיות מזוהות כחברות  .מאופיין כמטרת הפרט למימוש עצמי

מימוש את עצמאות הפרט ו את ותשימדגווויוניות על פי רוב ש הןואינדיבידואליסטיות 

אלו נוהגים לתת עדיפות למטרותיהם האישיות על פני מטרות כהפרטים בחברות . יכולותיו

דפוסי . מרצון לקונפורמיותהתנהגותם נגזרת בעיקר מתפיסותיהם האישיות ופחות ו ,החברה

 ;Hofstede, 1983)ריחוק בין פרטים על ת הפרט ודגש על נפרדּו יםשמ ,אלוכהחשיבה בחברות 

Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002; Oyserman & Lee, 2008; Triandis, 2001; 

Triandis, Bontempo, Villareal, Asai & Lucca, 1988 .) 

וערכיה צורת חיים המדגישה את מרכזיות הקהילה מוגדר כ, לעומת זאת ,קולקטיביזם

יחסים של קהילה מספק מבנה לבין האדם  רובקההקשר . הדוק בין הפרטיםהקשר הואת 

 סטיותיקולקטיבבחברות  יש ,ולצד תופעות בונות אל. תמיכה קהילתית והרמוניה, חברתיים

הפרטים בקבוצה . הדדית גבוהה-פיקוח חברתיים ותלות-מנגנוני, היררכיה חברתית ברורה

מטרות חברתיות על פני  יםעדיפמהם מאמצים את הנורמות החברתיות ו, ותנוטים לקונפורמי

ת בהן ניתנועל כן  ,קשרים בין הפרטיםהבחברות אלו מושם דגש משמעותי על . מטרות אישיות

 מקצועיים םבניגוד לגורמי ,תיות בקהילהדמויות סמכוי "עעדיפות לפשרות ולפתרון סכסוכים 

 ;Hofstede, 1983)היטמעות בדפוסי החשיבה בחברות אלו ממוקדים באינטראקציה ו. מבחוץ

Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002; Oyserman & Lee, 2008; Triandis, 2001; 

Triandis, Bontempo, Villareal, Asai & Lucca, 1988.) סטיאינדיבידואליה על הרצף-

ות קצעל  ממש צאו יימבדרך כלל אין חברות שאך , חברות שונותות ממוקמ סטיקולקטיבי

 . הסקלה
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. שאינם מתגרשים אלהשים והן ביחס לרגמתמעצבת תרבות הן ביחס לגירושין הם תופעה 

. מוסד המשפחה לא היונית יותר ביחסתהיה שוו, תרבות שבה הוטמעה תופעת הגירושין

ם ות בה הנישואין נתפסיתרבבניגוד ל, שבריריות התא המשפחתילת מודעּונובעת מת זו ווויוניש

 ,Schovanec & Lee, 2001; Yodanis) פחותה יותר וויונית בין בני הזוגשהבה , כחובה תמידית

תוך , זוגיתההנישואין לשרת את הפרט במערכת נועדו בחברות אינדיבידואליסטיות (. 2005

, ות בהסכמה הדדיתמתקבלהחלטות הזו כבזוגיות . למיצוי הפוטנציאל האישימתן הזדמנות 

 ,Ripley, Worthinton, Bromley & Kemper)טיפוליים  םגורמי לאפונה הזוג  במצבי משבר ו

והחסמים  ,נתפסים כאקט אישי ופרטיהגירושין , על פי התפיסה האינדיבידואליסטית(. 2005

יחסו של העולם המערבי  (.Diener, Gohm, Suh & Oishi, 2000)נמוכים ם הלהחברתיים 

ת חברתית זו מקובלּו. קבוצות הגילבכל סובלני ומתירני בעשורים האחרונים לגירושין נעשה 

עם הקשיים הטמונים בו ה יותר בליך הגירושין ומאפשרת התמודדות טומקלה על תה

(Thornton 1985; Thornton & Cunningham, 2005.)  

 שפחהמהו ,הנישואין לשרת בראש ובראשונה את החברהנועדו בחברות קולקטיביסטיות 

ומחויבות  ,ציפייה להקרבהצרת אצל הפרט ותפיסה זו י. תיחידה חברתית בסיסינחשבת בהן ל

לכן  .גורמים דתיים לאה יבפני ןפתרונ לעהן באות , זוגיותבכאשר מתגלות בעיות  .לקבוצה

 & Ripley, Worthinton, Bromley)פגיעה במרקם החברתי הגירושין בחברות אלו כנתפסים 

Kemper, 2005.)  פרטים לתמיכה קהילתית משמעותית  מושיטותחברות קולקטיביסטיות

 מחשש ,עזרהלבקש פחות  נוטיםזו כפרטים בחברה  ,עם זאת .יומי-ס יוםעל בסי ,במצוקה

הפרדוקס הנוצר בין תופעת . מאידך גיסא אמונה בתיקון המידותמומחד גיסא סטיגמטיזציה ל

המתגרשים  .זמנית-בו צר תחושה של דחייה ותמיכהוי ,התמיכה החברתיתבין הגירושין ל

מצד שני חוזק הנובע מטקסים דתיים ומתחושת קהילתיות ו, אחדצד מ חשים בושה ואבל

(Gohm, Oishi, Darlington & Diener, 1998; Jenkins, 2010; Kim, Sherman & 

Taylor,2008; Triandis, 2001 .)  

 ןסיב כמו ,דתיות-לאדתיות והן בחברות ת קולקטיביסטיות מתקיימות הן בחברות תרבויו

ה בעשור ימגמת עליב תוןנהוא אם כי , שיעור הגירושין הוא נמוךאלה בשני סוגי חברות . ןיפבו

 ,Cohen & Savaya, 1997; Cohen & Savaya, 2003; Dong, Wang & Ollendick)האחרון 

2002; Gonzales, 1999; Kulik & Klein, 2010; Ono, 2006; Sullivan, 2005 .) בחברות

מרכיב  גם – על הגירושין המקשה – יסטימרכיב הקולקטיבה לענוסף , דתיות-קולקטיביסטיות

על רצף שבין  מדדגירושין נאל ההיחס הדתי . מורכבות ייחודיתלהם מוסיף אשר הלכתי -דתי

הערבוב בין . כמו בחברות מוסלמיות, ריתלבין ה   ,קתוליתה תפיסהכמו ב, איסור מוחלט

הקושי  .ונורמותבלבול בין הלכות לבמקרים רבים  גורם ,ההלכתי והנורמטיבי בהמרכי

  (.Cohen &Hill, 2007) ההלכתי ציוויבהפרדה יוצר מגמת איסור שאינה תואמת בהכרח את ה
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 אם והיה ובעלּה אישה איש קחיִ  כי": הגירושין על פי הפסוקמתירה את הלכה היהודית ה

" מביתו לחּהוִש  בידה ונתן כריתת ספר לה וכתב דבר תערו   בה מצא כי בעיניו חן תמצא לא

החברה כך גם  ;הבשליל רואה אותםוגירושין נזהרת בטיפולה בל "ספרות חז(. 1, כד, דברים)

; /199, שיק; 1994, רותם; 12-/1, ב, מלאכי)באדיקות על ההלכה השומרת  , ישראלבהחרדית 

Bulka, 1986; Herz & Rosen, 1982; Ribner, 1983.) 

מוגדרת ההיא חברה ייחודית , מהחברה הישראלית 11%-המהווה כיום כ ,החברה החרדית

אירופיות  -למסורות הלכתיות מזרח המחויבות, מדינה הציוניתב( הכרתה-או אי)הכרתה י פעל 

אתני ן הנחלקת לקבוצות שונות על פי מוצאהיא (. 1991, פרידמן)תורה הללימוד  הומחויבות

שיוך לקבוצות חברתיות האו על פי ( /411, קפלן; 1991, פרידמן( )חסידים וספרדים, ליטאים)

אחד מסממניה העיקריים של חברה (. 4114, זיכרמן וכהנר) של הקבוצה המודרניות על פי ממד

חיים רבים -לידי ביטוי באפיקי הבאבדלנות זו  .בדלות מתרבות הרוב המערביתיזו הוא הה

; 4119, כהנר)אוגרפית יגתפוצה הלבוש וצורת ה, מערכת משפטית, תרבות צריכה, דיור, כחינוך

 (. 1991, שלהב; /411, קפלן; /411, אור-נריה ואל

גברים מקדישים את הבו  ,א מודל ייחודי לחברה החרדית הישראליתיה" חברת הלומדים"

טיפול האת ניהול הבית ואת  ,את עול הפרנסהעליהן נוטלות  נשיםהומוד תורה תלל חייהם

מודל ייחודי זה אינו . (1991, פרידמן; /411, קפלן) 6.6-מגיע לשמספרם הממוצע , בילדים

. (4116, גונן)ים מחוץ לישראל ספורבמקומות רק ומתקיים , מקובל בחברות חרדיות בפזורה

 היהבתחילה  .פשרו את קיומוהיווצרות מודל זה הניעה תהליכי חינוך ותעסוקה נשית אשר ִא 

. אידיאולוגי צביוןשאפשר פרנסה בצד עבודה קהילתית בעלת  ,"מורה-אברך"דגם  הדומיננטי

מתפתחת פריצה של , תלאחר רוויה קשה ומצוקה בתחום ההוראה החרדי ,בעשור האחרון

ה לאפיקים מקצועיים ואף אקדמיים יתחומי התעסוקה המצומצמים של נשים וניכרת פני

נוי בעולם התעסוקה החרדי הוא השי (.4112, קפלן; 1996, פרידמן; /411 ,לופו; 4112, דאהן)

חלשות מרכזי הכוח יהלהנוגע , חלק מתהליך מורכב ורחב יותר של שינוי בציבור החרדי

 . שינוי באיזוני הכוח המגדרייםלוהסמכות ו

משאבים רבים יותר להתמודד עם העולם המודרני מאשר יש ימינו -שה החרדית בתיאל

התא המשפחתי ה הפטריארכלית של היררכיהאך החברה מצליחה לשמר את  .בעלהל

, בר און; 1994, אל אור)שמים וצייתנות -יראת, תחינוך לכניעּו ,חיזוק מעמד הבעל באמצעות

בעלות ידע " )רותמשכילות ובּו"התייחסות אל נשים כהצד ל, (1996, שרת; 4111, ברנדמן; 4116

צורך בהתגברות ל הע מתחנכיםהבנים והבנות (. 1994, אור-אל( )הלכתי קונקרטי לעשייה

תפיסות נשים סופגות הו( Rosenthal & Roer-Strier, 2006)עבודה על המידות בו

 (.1929, פרישמן; 1919, גומבו ושוורץ; 1991, ברון)קולקטיביסטיות 

 .(/411, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) 46%עומד על כ בכלל שיעור הגירושין בישראל 

עדויות . לגבי נושא זהאין אינדיקציות סטטיסטיות ממוסדות , לעומת זאת ,בחברה החרדית

 ,(4119)ת ת ודתיּומשפחתיּועל ס "מחקר של הלמצוא בחלקיות ביחס להיקף התופעה ניתן למ

 םגט מראה כי מרבית-סרבניעל מחקר . מכלל הגרושים במחקר היו חרדים 4.1%בו נמצא כי 
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מייחסת להליך הגירושין  חברה זוה שריה לחומראומהווה , משתייכים לאוכלוסייה החרדית

(Walfisch, 2009 .)  

ההתמודדות עם תופעת הגירושין בחברות קולקטיביסטיות ככלל על סקירת הידע הקיים 

שיעורי גירושין נמוכים גיסא אנו עדים למחד . מעלה תהיות רבות ,ובחברה החרדית בפרט

לחבריה מספקת חברה זו שההדוקה תמיכה לדים עאנו  אידך גיסאומ, ניכרפיקוח חברתי ול

תהליכי ההתמודדות מהם  :היאהידע הקיים ן שאלת המחקר הנגזרת מ. תות מצוקהבעִ 

 . גירושין בחברה החרדיתבעקבות האישיים והחברתיים 

 

  שיטת המחקר

בתופעות של גישה זו התמקדותה בזכות  ,זה מתבסס על גישת מחקר איכותנית מאמר

רוש לתופעה כפי ימאפשר מתן פה ,מחקר הוא מערך גמיש וכלליהמערך . בסביבתן הטבעית

 & Creswell, 1998; Denzin; 1991, ר בן יהושעבצ)תה והחווים א בעינינתפסת  היאש

Lincoln, 2000 .)ה לחקור את מהותן של תופעות שמטרתפנומנולוגית מחקר מנחה גישה את ה

(Moustakas, 1994 .)חוויה זו  .פרטההאישית של  מהות התופעה נחשפת מתוך החוויה

 התהליכים אל .כרון ומשמעותיז, מקבלת ביטויים חיצוניים ופנימיים המבוססים על דמיון

 (. Spinelli, 1989; /411, שקדי) 'תמודעּו'נים מכּו

 אוכלוסיית המחקר

, נשים חרדיות גרושות 44: השתייכות-שסווגו לארבע קבוצות, מרואיינים 61במחקר השתתפו 

 מקצוע-אנשי 41-בנות בוגרות חרדיות להורים גרושים ו 11, גברים חרדים גרושיםתשעה 

טוענים רבניים ומטפלים זוגיים , דיינים: תהליך הגירושיןבהקשורים  עיסוק-חומימת

עצמית -תמיכה קבוצותמ, "שלג-כדור"באמצעות דגימת גויסו המרואיינים . ומשפחתיים

. מטפלים חרדיםשל  שמותוממאגר  ("הבנים שמחה תקוות אם"עמותת  בעזרת)לציבור החרדי 

 61-להגיע ההיענות  שיעור. קרקעכדי להכשיר את ה ,יות נעשו על ידי גורם שלישיחלק מהפנִ 

מספר ממוצע של שנות , גיל ממוצע: מציג את משתני הרקע של המרואיינים 1לוח . אחוזים

ואחרי  4111לפני שנת )תקופת הגירושין , עבודה מחוץ לבית, מספר ילדים ממוצע, הנישואין

, ליאטי)הזרם החרדי , (סיבות איסטרומנטליות וסיבות רגשיות)הסיבות לגירושין , (4111שנת 

 (.מסורתי, מודרני)חרדי והסגנון ה( ספרדי,חסידי

לים עמד על  קבוצה זו כללה חמישה ; (11ת "ס)שנים  /6ממוצע הגילאים של קבוצת המטפְּ

ארבעה , ציבור-שתי נשות, שדכנית אחת, קהילתית-חמישה בעלי הכשרה פנים, אקדמאים

 .טוענים רבניים ושלושה דיינים
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 (בסוגריים) תקן-וסטייתממוצע , מספר: ניםיהמרואי של רקע משתני: 1 לוח

בנות  גרושים גרושות שם המשתנה
הורים ל

 גרושים

 (1)2/ (/) // (11) 21 ממוצעגיל 

שנות ממוצע מספר 
  ןהנישואי

11 (2) 2 (2) 12 (11) 

 (4) 2 (4) 4 (4) / ממוצעמספר ילדים 

  ת מחוץ לבית/עובד
  ת/לא עובד

  אחר

16 
6 
1 

2 
1 
1 

11 
1 
1 

  0222גירושין לפני שנת 
  0222גירושין אחרי שנת 

6 
12 

1 
9 

1 
4 

מסיבות ינסטרומנטליות 
                                                            רגשיותמסיבות 

11 
2 

/ 
6 

6 
2 

   ליטאי
 חסידי 
 ספרדי 

11 
2 
2 

4 
2 
/ 

2 
4 
1 

  מודרני
  מסורתי

9 
1/ 

1 
1 

6 
6 

 

 כלי המחקר 

(. In-depth semi-structured interview) למחצה-עומק מובנה-בריאיוןמחקר עשה שימוש ה

אחד עבור גרושים  ריאיון-מדריך ;מחקר-איון נפרד לכל קבוצתיר-נבנה מדריךלכך בהתאם 

 ."י לי על ההתמודדות שלך עם הגירושין3ספר": ריאיוןלשאלה ממדריך ה הדוגמ .וגרושות

מה היתה ": ריאיוןלשאלה ממדריך ה הדוגמ ;יםעבור בנות לגרושהוכן שני  ריאיוןמדריך 

עבור אנשי הוכן שלישי  ריאיון-מדריך ."?ך הודיעו לך על הגירושיןיתגובתך כאשר הורי

ת את תופעת הגירושין בציבור 3איך היית מתאר": זה ריאיון-לשאלה ממדריך הדוגמ ;הטיפול

מיקוד בנושאים העולים ללשינוי וניתן ה, הוא מתווה כללי ריאיוןלציין כי מדריך ה יש "?החרדי

 . ןיעם המרואי הבשיח

 הליך המחקר 

-כדור'מדגם אמצעות ב .ייםשררשימת מרואיינים אפ גיבושלאחר , 4111-9המחקר נערך בשנת 

עובדת , עורכת המחקר חוקרתעל ידי ה מרואייניםהן נוצר קשר טלפוני עם כל אחד מ 'שלג

, בשיחה הטלפונית הוצג נושא המחקר. סוציאלית וסטודנטית לתואר שלישי בעבודה סוציאלית

ערכה הראיונות את כל . מפגש מתאים למרואיין-נתקבלה הסכמת המרואיינים ונקבע מקום

 קפה-בבתי 11-ו( 41)חלקם במשרדו , (1/)מרבית הראיונות נערכו בבית המרואיין ו, חוקרתה
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בפגישה האישית (. םיהבבתלהתראיין ה לגברים חרדים אפשרה הלכתית של ייחוד לא מגבל)

נתקבלה והודגשו שמירת האנונימיות והסודיות , נושא המחקר למרואייניםבשנית הוסבר 

 מרביתונע בין שעה לארבע שעות  ריאיוןאורך ה. רכי מחקרורשות להקליט את השיחה לצה

 . שונו שמות כל המרואיינים במחקר ,על אנונימיות כדי לשמור. ו כשעתייםנמשכ הראיונות

 (Trustworthiness) אמינות המחקר

 : ננקטו מספר צעדים ,מחקרהכדי לשמור על אמינות 

 המתודולוגי במישור; זה במאמר יםמופיע שחלקם ,הראיונות כל של מקיף תיעוד נעשה, ראשית

 אישי תיעוד נעשה; (Narralizer) נרלייזר תוכנת ידי על הניתוח שלבי כל של מפורט תיעוד נעשה

 . החוקרת של שדה-רשימות באמצעות

 ממספר זה במחקר המידע נאסף, תופעהעל ה שניתן כמה עד רחבה תמונה לקבלמנת -על, שנית

. איכותניים במושגים( Triangulation) טריאנגולציה מכונה זה כלי .התופעה את שחוו ידע-מקורות

 הפרשני התהליך את לבקר כדי( Peer-Debriefing) עמיתים קבוצת ידי על והלּו המחקר, שלישית

 .החוקרת של

 תהליך ניתוח הממצאים

פירוק והבניה מחדש של מכלול הידע , ניתוח הממצאים האיכותניים הוא תהליך של סידור

: בהםו( /411)תהליך הניתוח התבצע על פי השלבים שמציע שקדי . שנאסף והבנת משמעותו

יצירת מיפוי , ליחידות משמעותשל כל החומר חלוקה , ברציפות תםתמלול כל הראיונות וקריא

 סינתזה בין התמות השונות יצירת –ובשלב האחרון מות עיקריות בת   התמקדות, של כל החומר

במחקר . מהות התופעה ברמה התיאורטיתלהבהיר את ת מנ לע ,והספרות המחקרית בתחום

שמטרתה לעזור , לסידור ממצאים איכותניים( Narralizer)זה נעשה שימוש בתוכנת נרלייזר 

 . למפות ולסדר את הידע בצורה יעילה ונגישה ת3האיכותני ת3חוקרל

 ניתוח הממצאים 

ו ארבעה זוה. מעגלים חברתיים שוניםבבהתמודדות עם הגירושין  עוסקיםהמחקר  ממצאי

בתחילה  .להלןמוצגים ומנותחים ואלה , ת הגירושיןימעגלים חברתיים משמעותיים לחווי

ההתמודדות של מעגל תואר מלאחר מכן  ;ים עם גירושיהםפרטההתמודדות של ה מעגלתואר מ

תואר מלבסוף  ;ההתמודדות של הקהילה הקרובה מעגלתואר מבהמשך  ;המשפחה המורחבת

בכל מעגלי . ממחקר זהכפי שהוא עולה , חברתי לתופעת הגירושין-היחס הכללמעגל 

 . אליהםשהתייחסו ות תגובות המרואיינים באמוההתמודדות 

 מעגל הגרושים: המעגל הראשון

על ובו השפעתו הישירה והמשמעותית ביותר של תהליך הגירושין היא על הפרטים המעורבים 

מחייב את הצדדים גירושין התהליך , רדיבקונטקסט החברתי הח. התרחשותובבעלי השליטה 

, גירושין עללתפיסות חברתיות  נוגעבעצמם קונספציות שלהם הלהתמודדות משמעותית מול 

. גירושיןהחזיק בעמדות שליליות כלפי לה ותהממשיכ ,קהילתם וחברתםומול מול משפחתם 
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הוא  ,לחברה החרדיתבן  ובהיות. החרדי המתגרשאצל כים דואליים צרת תהליוהתמודדות זו י

ללת ושההחברתית  טיביתמקבל את העמדה הנורמוהעקרוניים  חברתייםהם ערכיהמפנים את 

הקונספציות המופנמות של ערכי  ות בופעמעדיין מ, נה לעשות צעד זהוגם כאשר הוא פ. גירושין

, 2/גרושה בת , דבר זה עולה מדבריה של דינה. את הגירושין באור שלילי רואהוהוא  ,החברה

 :  אם לחמישה

 חושבת אני .גרושות של קבלה של בקטע העולם את לתקן הולכת לא אני ,אומרת זאת"

 כי .אותה מבינה אני כי ,החרדית החברה את לתקן הולכת לא אני ,לך ומרתא אני ...ש

 שהייתי יודעת שאני למרות – מאמינה אני כי .בהם מאמינה אני האלה הדברים כל

 ... מורכבים בתים הם גרושים של בתים פעמים שהרבה מאמינה אני – להתגרש צריכה

 שצריך להגיד צריך אבל ,להתגרש על לדבר צריך לא אולי .להתגרש צריך לא אולי

 יותר צריך אם יודעת לא אני... ש חושבת אני עכשיו ...שאומרים מה ולקבל להתייעץ

 גרושים של חברה. חברתית נכון זה אם יודעת לא אני כי, בחברה לגירושים לגיטימציה

 ."בריאה חברה לא היא

ך למרות הבנת הצור. ת תופעת הגירושיןא קבללה את הקושי ּבאמירה זו נושאת בחּו

לידי ביטוי ברור באה  ,הגירושיןאת ללת ושה ,התפיסה השלטת ,הפרטי בקיום התהליך

מרצון המתגרשים להישאר חלק ת בחלקה תפיסה זו נובע. הפרט החרדי המתגרש ו שלפיסתבת

דברים אלה עולים מדבריה . רורישאינו מוגדר בב ,את מקומםבה החברה החרדית ולמצוא  ןמ

 : אם לשישה ילדים, 64גרושה בת , של תרצה

 אני זה בשביל לא :לעצמי אומרת שאני מה אני אז. לחמיית ,שהיא את .לחמיית..."

 מי כי, 'אותי תעזבו, הולכת אני' :אמרתי שאני מסוים קטע היה. דתית להיות רציתי

 אני .לדעת צריכה אני' :אמרתי כך אחר. חרדיים אנשים זה העוול את לי שעשו

 הלך הוא שאם חשבתי – שלו מעריצה מאוד הייתי שאני עּבעהר - עּבעשהר מאמינה

 .הנכונה הדרך וזאת ממנו אוחזת מאוד ואני. הנכונה הדרך שזה סימן, הזאת בדרך

 הם .הדת לא .הבעיה הם ,עוולות ועושים שם ואנשים הדיינים, אנשים באים אם עכשיו

 לא הם? מלאכים ,מהם... של הנציגים לא הם .חולשות עם פרטיים אנשים הם. דת לא

 "..שהוא איזה לזה עשו והם שונה היא שהתורה בטוחה אני... עושים הם אז. מלאכים

המכשולים הקשים עם ה החברתית וימייצג את הקושי של המתגרש עם הדחיקטע זה 

. החרדי םחייההיות חלק ממרקם המשיך ללהיא  בחירתוועדיין , להתמודדעליו אתם ש

בניה , לראות את עצמם חלק מהחברה החרדית ,רובם ככולם ,מרואייני המחקר המשיכו

ה חברתית יההתמודדות עם דחי. תתעליהם היא מושתשובנותיה התומכים בנורמות ובערכים 

קהילת מהצדדים המתגרשים מן ובמקרים רבים נוצר גם קרע של לפחות אחד , קשההיא 

  . החברה החרדית בכללּהעם קרע כזה  לא נוצרעל פי רוב אך , המקור

תהליך ייחודי ומורכב של העצמה ואינדיבידואציה עובר המתגרשים על , גיסאמאידך 

לידי ביטוי תהליך זה בא . חברה החרדיתשל הערכים ונורמות מרכזיות כלפי  יהםבתפיסות

 תפיסת היכולת העצמית, כמו תפיסת המשפחה ,בתחומים הקשורים לנורמות חברתיות
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ת משתנה תפיסכך גם  .מנהיגותית של רבנים-תפיסת ההיררכיה החברתית ושבירה של

 ,מגדרית-וי תפיסת היכולת ההלכתיתכמו שינ ,בתחומים הקשורים בהלכות דתיות המתגרש

 . אצל נשים השנמצא, העצמת הקשר עם האלבו

. ערך עליון וקיומברואות במוסד המשפחה ו ,הנורמות החברתיות הנהוגות בחברה החרדית

המתבטאות ותפיסות נורמטיביות  ,"רו ורבופ"ציווי הך זה מבטא תפיסות הלכתיות כמו ער

 ,הקמת משפחה םע. חברהביחידה הבסיסית והמשמעותית הנשען על המשפחה כסדר חברתי ב

 מי. עתידב הצאצאיעבור עבורה וחרדית ההזוגיות  על שלמות הרישמלהיא הציפייה הכללית 

יש  כך שםל .בהקדם האפשריחדשה זוגיות משפחתית  הקיםמצופה ל ,שסיים קשר זוגי

 ,מתגרשים החרדיםעוברים השהתהליך ן חלק מ. ייםים שנִ זיווגשדכנים מיוחדים העוסקים ב

, מלכה ירעיון זה בא לידי ביטוי בדבר. זוגיהביחס לתא חדש י יות ערּכועדיפ-ש סדרגיבוהוא 

 (: הנישואין הראשוניםן מ)אם לשלושה , שאה בשניתישנ 1/בת גרושה 

ופגשתי גרושות ? (להתחתן שוב) 'איך את מסוגלת וזה' :מה שהרבה אמרו לי"

עזבי אותך מהגברים , לכי תיהני, עזבי אותך? מה ?את מטומטמת ,מה' :(שאמרו)

הוא אומר את זה על , איך בעלי אומר. ?So What, לומדים להיות עם עצמך...האלה

יכולה  אישהאז באותה מידה גם  .וס חלב לא צריך פרהשבשביל כ ?איך אומרים, נשים

 ."בקיצור, לא צריך טובות ...תוקע לי פה תהאלהגיד שבשביל מסמר ש

 םיאינדיבידואליסטיעולה בקנה אחד עם ערכים  ,דבריה של מלכהשבהשינוי התפיסתי  

ציפיות ב עמידהמ ערך רב יותר של הפרט אישיהסיפוק החופש והתחושת לים מייחסה

על ערכים חברתיים  קורא תיגר ,שינוי מהותי זה בסדרי העדיפויות של המתגרשים. חברתיות

תמונה זו עולה מדבריה של . בגירושין ובמתגרשיםהחברתית בסיסיים ומקשה על התמיכה 

 :עיר חרדית מרכזיתמ, /2בת עובדת סוציאלית קהילתית , יעל

-חדתכנית העצמה לנשים )" אוהל חם"של ההצלחה של האכזבה  ,אם תשאלי אותי"

 אישהאם באה אלי . בלו המון כוחיוהן ק. בלו כוחישהנשים ק[ היא], (יות חרדיותהור

אז בשביל מה אני צריכה  .ילדים יש לי? בשביל מה .אני לא רוצה להתחתן': ואומרת לי

לא ? שאני צריכה לדווח לו לאן אני הולכת ומה אני עושה? שיהיה פה בתצפית? אותו

זה כאילו אני לא רוצה  ?את יודעת מה... לא יודעת, לא שופטת, לא יודעת. 'תורוצה או

את כל המוסד המשפחתי שאני בונה עליו וגדלתי עליו . בדנו משהו בדרךיא? להתחתן

 ."וכאילו זה גול עצמי כזה, ואני נמצאת בתוכו ואני מאמינה בו

ובערוץ  ,בערוץ הטיפולי המעצים :יםמקביל ההתמודדות עם הגירושין נעשית בשני ערוצים

כוחה של קבוצת השתייכות מהמחוזק , התהליך הטיפולי תהצלח. יהיהחברתי המשדר דח

בר לאבדן ערכי המשפחה המסורתיים והמאיסה מע  . נתפסת גם ככישלון חברתי, חברתית

ביטוי ידי חווים תחושת העצמה וביטוי ליכולות אישיות שלא באו ל האנשים אל, בזוגיות

 :ואם לארבעה 6/בת גרושה , כפי שעולה מדבריה של מרים, הפורמליות מסגרות החרדיותב
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גיליתי על עצמי הרבה מאוד דברים שלא יכולתי  .גירושין זה אומר מיצוי כוחות"

אם הייתי , תיות בביתנהגות אִמ תה, ואני חושבת. לגלות אותם לולא הייתי נשואה

ברור לי שהילדים שלי היו יוצאים , החייםהייתי ממשיכה את ? כן, תונשואה ִא 

? כן, היום אני רואה שהמשמעות שלי של להיות גרושה. מושחתים או לא מחונכים

  ."תי בביתזה חינוך אִמ , ממנו כל זה נגלה לי

 הצורך להתמודד עם החיים. תרחשמת העצמההבו שדבריה של מרים מחדדים את האופן 

. לגלות כוחות התוא מחייבת – והערוצים המקובליםהמערכת הנורמטיבית  ללא – בעצמך

חיים ל נותניםהגירושין  :נקודה מהותית לעבודה זועולה מדבריה  ,בר לגילוי הכוחותמע  

תפיסת המהות מעלה את תהליך ההעצמה . בלעדיהם משמעות שלא ניתן היה להגיע אליה

שינוי מהותי זה . 'אני'הרמה הפרקטית לרמה של שינוי קונספטואלי בתפיסת הן האישי מ

מנהיג , הרב. תבניות חברתיות נוספות כמו ההיררכיה והסמכות הרבנית פירוקמוביל ל

ם המעורבות הרב בחיי. נתפס בחברה החרדית כבעל סמכות ואחריות על צאן מרעיתו ,הקהילה

 מעורבות מתונהבין רצף שבין מעורבות טוטלית להעל אי שם  תהאישיים של בני קהילתו עומד

השינוי התפיסתי של הגרושים מתבטא . בדי החברה החרדיתומעורבות זו קיימת בכל ר ךא –

כפי שעולה מדבריו של  ,או קבלת החלטות הוראה ,לייעוץכל הקשור מעמד הרב ביחסם לב

 :ואב לילד //בן גרוש , יוסף

לי  הרחיב – לא יודע אם שינה אותי .נחשפתי להרבה דברים( לאחר הגירושין)היום "

לא היה לי את הביטחון ... אני רואה יותר, אני מכיר יותר אנשים גרושים. אופקים

עוד הפעם מישהו , יאללה, לא. כאילו שאני כן יכול להחליט על החיים שלי, לעצמי

  ."'לך תחיה ואל תבלבל את המוח' :זורק אותך עם מישהי( הרב)

ה ניכרים יבלג ,תההלכתי העצמה ניכרים גם בתחום התפיסההתהליכי האינדיבידואציה ו

 ין כותליבחברה החרדית הגברים הם האינסטנציה ההלכתית ב. שינויים בעיקר אצל נשים

. בכל בעיהאל בעליהן  פנותלעליהן נישואיהן יהא  עםכי מתחנכות על הגישה הצעירות  .הבית

. הלכתיתאו מבירור שיעשה עם סמכות , ועשה בעצמימבירור שהגבר  תקבלתשובה יכולה להה

 – לרבבעצמן ועליהן לפנות  הן נתקלות בשאלות הלכתיות ,בעצמןבית -כשנשים מנהלות משק

, ואם לשלושה 24בת גרושה , תמר .מצריכה שינוי חשיבתי ותהליך העצמה נשיפעולה  ש

 : ה זאת בדבריהמחישמ

? מה ,תגידי' :יועד שחברה שלי אמרה ל, היה לי קשה להסתגל לדעת את ההלכות"

תפתחי ספר ? את צריכה בעל שיגיד לך את ההלכות .נכון, התגרשת? קרה לך משהו

אז כאילו לא יכול להיות שאני  '..גברלזה , שהיזה לא לא, לא': אמרתי לה '!!!ותקראי

ואז , עד שפתאום קלטתי שבעצם אני יודעת לעשות את זה. אדע לעשות את זה

 ".'ה ביהיה גא( הגרוש)היום הוא  ,ואוו' :אמרתי

תפקידים הקשורים לעניינים של ובעיקר  ,התפיסה המופנמת של תפקידים חברתיים

יכולתן של והבנת , פתיחת התפיסה הזו לדיון. נשים חרדיותקרב ב היטבמושרשת , הלכתיים
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, יםינתהליך מעצים המקדם תפיסות שוויוניות בין הממ ן חלקה ,ן בספרי הלכהילעינשים 

מתרחש הוא שינוי אמוני ש-הלכתיתהליך עוד . היכולותיבושל האישה  האמונה בכוחמפיח ו

מעגלים בבמעגלים הליטאיים ו בעיקר – בחברה החרדית. הקשר עם תפיסת האלוקות

לא אישית אלא קולקטיבית  ,ישות מרוחקתנתפס כהאל  – המותאמים לחינוך הליטאי

חוות נשים  ,ת הגירושיןיווימתוך עוצמת ח. קתולית-נוצריתהאל הבדומה לתפיסת , וכוללנית

הן עוברות מתפיסת אלוקות מרוחקת לתפיסת אלוקות  :חרדיות שינוי בתפיסת האלוקות

 הוהקשר האישי המיוחד של הגרוש הרבהִק . פרוטסטנטית-נוצריתה הבדומה לתפיס, אישית

 :ואם לחמישה 2/בת גרושה , באים לידי ביטוי בדבריה של רבקה ,עם האל

אין לה עם , היא באה הביתה. בפנים יש חלל? את מבינה, איזה חללגרושה היא  אישה"

 .אין לה? את מבינה, ר-ב-אין לה עם מי לד, אין לה עם מי לדבר, מגיעה שבת; מי לדבר

הגרושות מאוד ... לוזה הכ, ה"היא מדברת עם הקב, היא לא מדברת עם אף אחד

 .ה"וד קשורות להקבמא ןה. ה בגלל שאין את המישהו ליפול עליו"קשורות להקב

ה נתן לי "אם הקב' :כי אמרתי לעצמי, וזה דבר מאוד חשוב. ואין לי ספק, הרבה יותר

ה הוא לפי דעתי קשר שרק "הקשר הזה עם הקב. 'באמת, כוחות במיוחד בשביל זה

אני כל דבר מדברת עם ? מה אני... כי לנשואה כמה שיהיה לה, לגרושה יש יותר

ה ויותר חיה את הצורך "אני הולכת לישון עם הקב, ה"אני בוכה עם הקב, ה"הקב

 ."זה ברור מאוד בצורה מאוד חדה. ה"בהקב

 מדתעומפנימים את  יםקבלמצד אחד הם מ: תפיסה דואליתכ "בדם פתחיגרושים מה

 העצמה ואינדיבידואציה מצד שני הם עובריםו ,היכסטיבה הנתפסים , החברה ביחס לגירושין

משנים  התהליכים אל. (דרישות חברתיותבבתפיסות ויותר מאשר בפרט התמקדות )

 עם, העולמותשני במבחירה  חיים ייחודי שלמודל יוצרות קונספציות חברתיות בסיסיות ו

 . אפשרות לביקורת חברתית וחשיבה עצמאית בצד השתייכות חברתית

 מעגל המשפחה : המעגל השני

היא  ה המורחבתהמשפחשל  הומעורבותכחלק משרשרת בחברה החרדית משפחה נתפסת ה

ד עחייהם מגיל צעיר וניהול ההורים מעורבים בצורה אינטנסיבית בחינוך הילדים וב. גבוהה

 למצוא, נחשבת קריטית בחיי ילדיהםה ,משימההבשלב הבגרות מוטלת על ההורים . בגרות

מפלג לפלג נה משתהחלטת ההורים בעניין השידוך של טוטאליות מידת ה. שידוך הולםלהם 

זוג -עם בניתי מפגש אישי ואִמ קיים של צעירים ל םיכולת ,החסידי פלגב .בחברה החרדית

קיימת אפשרות לפגישות אישיות  םהספרדיאצל הליטאי ו פלגב .מוגבלת מאודפוטנציאליים 

אמורים ההורים . אחר הנישואיןלגם  אינטנסיביתגבוהה והמעורבות המשפחתית . עטותומ

אירועים ריבוי הו ,המשפחה חייבצעדיהם הראשונים בהנישאים ילדיהם את להנחות 

 . דורית-רבהבייחוד במשפחות ברוכות ילדים וברמה  ,מביא למפגשים תכופים יםהמשפחתי

המשפחה  י מעשמישור הב :שלושה מישוריםבעם תהליך הגירושין מתמודדת המשפחה 

היא מישור התפיסתי ב ;תמשפטיו תכלכלי, מבחינה רגשית יםהמתגרשאו בבת בבן תומכת 
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צריכה  מישור החברתיב ;גירושין כישלוןב ההרוא ,סטיתיקולקטיב גישהב משיכה להחזיקמ

 .ההסובבת אות החברהל שת צוננותגובות תמודד עם לההמשפחה 

 ,מרגע גילוי ההחלטה על הגירושין לסייע למתגרש תי המשפחה נרתממעשבמישור ה

-גבר בןעל ידי תמיד בו נשים מיוצגות , תמיכה מאסיבית בדיונים בבית הדיןבנוכחות וב

מתבטאת של המשפחה מעורבות ייחודית זו . המשפח-בניעל ידי מלווים ים רושוגם ג, תןמשפח

 : 6/בן  דייןשהוא , בדבריו של אהרון

אצל חילונים אין מעורבות פעילה  :מעורבות משפחתית בתוך כותלי בית הדין"

זה לא  .ההורים בציבור החילוני פחות מעורבים. לא רואים אותם .בבית הדין בכלל

החרדי יש מעורבות  בציבור. נראה להם סוף העולם והם לא רואים סיבה לבוא

הם יבואו לבית הדין ויעזרו שהבת שלהם . מאוד משמעותית של ההורים או האחים

בית הדין משתמש במשפחה כדי להעביר מסרים . הבן שלהם או, לא תהיה לבד

אבל ברגע שזה , יש דחייה לנושא .ההורים לוקחים אחריות על הגירושין. לצדדים

 ."מגיע למשפחות יש תמיכה לבן או לבת שמתגרשים

לגור בבית  יםהמתגרשים חוזרן חלק מבכך ש אףהתמיכה של בני המשפחה מתבטאת 

 (יםקטנמטופלים בילדים כאלה הבבדרך כלל כאשר מדובר בצעירים יותר או )ההורים 

 :מספרת ,ונשואה בשנית ללא ילדים /4בת גרושה , צילה. והמשפחה מנסה להקל על כאבם

מא שלי יהתקשרתי לא, אני ברגע שגיליתי את זה. המשפחה שלי מאוד תמכה בי"

שאני לא מסוגלת יותר להישאר בבית כרגיל  ואני הרגשתי פשוט, וסיפרתי לה

כל . והייתי אצלם, כמובן שהם תמכו תמיכה מלאה .אז הלכתי להורים שלי. כאילו

מה , הכי טוב, איזה ייעוץ שאני צריכה, כאילו כל מה שרציתי. ל זה הםוהייעוץ והכ

מא שלי היתה יא. באמת, לוהכ .הם תמכו והסכימו, שאני צריכה מכל הבחינות

 ."מפה לשם, ה ימים שלמים להחסיר מהעבודה ולרוץ אתי לאן שאני צריכהמוכנ

בייחוד במישור האחריות  ,ישנם מקרים בהם הקהילה עצמה דורשת מעורבות משפחתית

ותפיסת הגרושים כבעלי  ,כישלון אישי וחינוכיהם התפיסה החברתית שהגירושין . ההורית

ה משפח-בניחינוך לדרוש מ-מביאה מוסדות, של הורים בזוגיותזו מסוגלות הורית פחותה מ

בת , 42בת , גילה. להיות מעורבים ואחראים לטיפול בילדים מול מוסדות החינוךאחרים 

 :משתפת, להורים גרושים

אבא של , לישקשו מסבא יהם ב .(ספר-לבית)קשה להתקבל ( לאחות)היה לה "

המנהל שלה הכיר אותו והוא . שהוא יקבל את האחריות עליה ,מא שלייא

. אני מוכן לתת בתנאי שיש אחריות של דמות סמכותית שמוכנה לקבל עליה':אמר

 ."לא בטוח שהיא יכולה .מא בבית עם תשעה ילדיםיכי א

. אבדןשל של כישלון ו ןמשפחה הבהתחושות  ,םקת לגרושינבצד התמיכה והעזרה שמוע

מיוחס בעיקר לאחריות ההורים על הכישלון כלפי פנים . חווה כישלון כלפי פנים וחוץ המשפחה

חינוך בכל הקשור לכישלון  תתחושגם עולה  .ערכו וסיכמו, מצאו, השידוכים שהם ביררו



  146-111: (4112ספטמבר ) /41123411ד "תשע, 1כרך , כתב עת לחקר החברה החרדית

113 
 

 עלכעס  מתעוררכלפיו , ילד המתגרשלהכישלון מיוחס גם . עבוד על המידותלהילדים להתגבר ו

העומס  מחמתהן  ,ביטוי ללאהמורכב הזה נשאר על פי רוב הרגשי המכלול . שעשההבחירה 

גרושה , דינה. הקושי לבטא אותו מפאתוהן , י המוטל על היחידה המשפחתית המורחבתמעשה

 :שיר על אודות גירושיהלמשפחתה כתבה  ,ואם לחמישה 2/בת 

 שששתם כך סביב-אליכם"

 ,בשמחה עצומה

 עת אצפון בלבי

 .חרדה עמומה

 חופתיביום 

 ,מחשבות ינוהציק

 ?ייאגשים שאיפות

 ?או יגוזו התקוות

 ואני בלבן

 ,אלבלב, אחייך

 ,כמובן ,ידעוישלא 

 .מה קורה לי בלב

 שחרדים לי כעת-אליכם 

 .ונדים בחמלה

 כשלבי שלי רועד

 .משחרור והקלה

 ודמעותיו של מזבח

 ,מתערבות בדמעותיי

 על מאמץ שלא הצליח

 .על מצבת שנותיי

 המצמררוהביטוי 

 ,"היא גרושה, היא גרושה"

 משחרר, מגנן

 .להתחלה חדשה

 שששתם אתי-אליכם 

 .כשהייתי כלה

 מחו בשמחתיִשִ

 ."גם בשעת נעילה

 

  

ומאוורר את , עם המשפחה סביב הגירושין המתגרשת את מורכבות יחסי בטאהשיר מ 

בוחרים  שאותו, ןמציין את יום הנישואי ואה. התחושות הקשות של המשפחה ומול המשפחה

וכן את יום  ;המשפחה על הבחירה שעשתהל אחריות של תזכורת – מוביליםהם ואליו ההורים 

, ערכית-משפחתית וברמה החברתית-ברמה הפנים כשללידי ביטוי תחושת ה הבו בא, הגירושין

 . העצמ תהמתגרש חשהמול תחושת השחרור וההקלה שוכל זאת 

מצב החברה רואה בה אחראית ל, שכן. מישור החברתיב גםהמשפחה צריכה להתמודד 

נורמות החברתיות ב עמודכישלון על שלא הצליחה ל מייחסת להו, מתגרששאליו נקלע ה

הביקורת . במסגרת משפחתית נורמטיבית גדלשיצאצאים חדש של העמדת דור גלות בהדו

חרדי עלולים של אדם  וגירושי. תמעשיברמה ה הןברמה הרגשית ו הןטאת תבמ תהחברתי

 6/בן גרוש , יואב. הקהילבם בעבודה מועל קידו תומשפח-בני ם עתידיים שלעל שידוכי להשפיע

 :מתייחס לפגיעה בשידוכי אחיו, ואב לארבעה
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לפני שיואב )כולם היו נשואים  ,כן ,כן .וכולנו נשואים( מבין ילדי הוריו)אני האמצעי "

( התגרשתי! )לא, לא להפריע בשידוכיםכדי , אני גם לא הייתי עושה את זה(. התגרש

 ".אחרי שכולם כבר היו נשואים

הפגיעה ן גם הם חלק מ ,קידום תעסוקתיבמיקום חברתי וב, עבודהה הפגיעה במקום

או  שבניהןבמשפחות יותר ות קשהן ו ,יםכל הגרוש לגביות זה ןאינ ופגיעות אל. במשפחה

או תפקיד של , חינוךהתפקיד של אם במערכות  ,למשל. נושאים בתפקידים בקהילהבנותיהן 

לה עם ניהנזכרת בשיחה ש, ואם לחמישה 2/בת גרושה , דינה. אב בהנהגה רבנית או חברתית

 :האביה ערב גירושי

אבל אני . אני אסבול מאוד מזה שאת תתגרשי, תדעי לך דינה' :אבא שלי אמר את זה"

 :הוא אומר. 'צה את זה בשבילךאני רו, בגלל שהעתיד שלך, אעשה את זה בגלל שאת

ואני טוב , ואת סובלת, את עושה את החיים שלך .(אם לא תתגרשי)הרבה יותר קל לי '

מבחינת . 'זה מעודד אותך לעשות אתואני בכל זאת , ואני יודע שיהיה מזה צרות. לי

בציבור  .פתאום יש לו בת גרושה .ציבור-הוא איש .אבא שלי זה החלטה לא פשוטה

אני ... מאוד קשה .להיות גרושה אישההציבור החרדי לא נותן ל. החרדי לא מתגרשים

 ."זה לא כל כך פשוט .לזה מחירים ויודעת שיהי

לשימור ומאידך גיסא  ,לתמיכה ללא סייגמחד גיסא במעגל המשפחתי אנחנו עדים 

לבין  המורחבות המתגרשיםהפער בין עולם המעשה של משפחות . הערכים הקולקטיביסטיים

דיסוננס זה אינו . יוצר דיסוננס רגשי, והחיצוניות של החברה מולם התפיסות הפנימיות שלהן

הכבד העומס הפרקטי וזאת מחמת , ואף לא בשיח הטיפולי החרדי, מקבל מקום בשיח הציבורי

 . בחברה החרדיתרגישות הנושא  מחמתו יוצרים שהגירושין

  הקהילה מעגל: השלישי המעגל

במקרים רבים . של הקהילה פעילהוכה ודר, עקבית בצפייה יםמלוו החרדית בחברה הגירושין

לאחר . ה כקרבןבעיניהקהילה מעורבת בנעשה בין בני הזוג ומצדדת באחד הצדדים שנתפס 

ריחוק נשמר . הבקרּבלחיות ר ותהגירושין הקהילה שומרת על שקט סביב הצד המתגרש שנ

. הסטיגמה ןמחשש מהתמודד עם התופעה ולהפחד  תחמוזאת מ, המתגרש ומילדיון רגשי מ

הקהילה מעורבות . ת הגירושיןבתופעקהילתי אין עיסוק  מבחינה ערכית או נורמטיבית

, ת או תמיכה להורה המשמורןוחונכ באמצעותחינוך הילדים עזרה בצדקה ובמתן ת בטאמתב

אלא על ידי , כל הקהילה ת על ידימושטהתמיכה הקהילתית לא . אםהברוב המקרים שהוא 

ת ויהור-חדארגוני תמיכה לנשים , קופות צדקה קהילתיותכמו  ,ךכגופים מיוחדים המיועדים ל

יד " כדוגמת ארגון, וארגון חונכות לילדים" תקוות אם הבנים שמחה"חרדיות כדוגמת 

 : ואם לשלושה 24בת גרושה , בריה של תמרדעולה מהריחוק הרגשי ". אליעזר

עושה שם קמפיין פרסומי לעצמו  ,והוא זה שנשאר איפה שגרנו, יצאתי .פהאני גרה "

והילדים . על כל פנים לקחתי את הרגליים ולא רציתי להישאר שם. ומנסה לעשות נגדי
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... איזה מפלצת ש[ על]י כמו יהמורות שלהם הסתכלו על, שלי למדו במוסדות שם

 .!"צאתי שם מקום ממשאני לא מ. אין :בגינה, בסביבה, כאילו בבית הכנסת

כמחצית . רמה הכלכליתכדי לסייע להם בקדת בצדקה לגרושים תממהתמיכה הקהילתית 

עלויות הליך הגירושין והצורך בדיור ". קו העוני"מתחת להיום מהחברה החרדית בישראל חיה 

אך , יות החרדיותהור-חדבדרך כלל משבר כלכלי למשפחות ה מיםרגו, ניהול בית כפולבכפול ו

כמו למשל , חשבו כבעלות עדיפות על הגרושיםישי ,יש קבוצות נזקקות אחרות חברה החרדיתב

 :עומדת בראש ארגון תמיכהה, 64בת , כמו שמעידה מיכל. אלמניםאלמנות ו

אבל הוא היה גבאי צדקה  ,שכסף לא היה לו, היה יהודי אחד מאוד חשוב ויקר"

הוא הזמין , לא יודעת .ואני הייתי באה אליו! רק, הוא עזר לנשים אלמנות. מדהים

אנחנו , רב שמואל ,תשמע' :ואמרתי לו, אותי ואז הכנסתי לו שיש לי גם אלמנות

וככה הייתי עושה . 'אלמנה אישהותסתכל על  ןתסתכל עליה. עוזרים לאמהות גרושות

ביום שיש לה גט ביד הם צריכים , שמקבלת גט אישה' :יד אמרתי לותמ. לו את המוות

, מסתכלים עליהם עם האצבע. ייםנל מתחלק לשוהכ. לה תלו ואח תאח - שתי דירות

היו לו מגירות כאלה מפלסטיק ששם הוא היה שומר את הרשימות  '?מי יעזור להם

 ."אז הוא פתח עוד שורה אחת של מגירות לאמהות שלנו, מכל הארץ

ארגוני שמושיטים העזרה . שיקומהבקדת במשפחה ותמהרגשית מ התמיכה הקהילתית

, תמיכה רגשית, תמיכה קבוצתית, צדקה, התמיכה והסיוע היא נרחבת וכוללת ייעוץ משפטי

המיקוד הוא אך ורק  ,עם זאת. תמיכה בילדים ויציאה לנופש משותף בחגים ובחופשות

 ןגרושות שילד גם .ןלארגומתקבלות  ינןגרושות ללא ילדים א .יםקטנבמשפחות עם ילדים 

ר ופישבלמשפחה ומתמקד בעזרה הארגון  .מתבקשות לעזוב את הארגון ,16הצעיר מגיע לגיל 

בעיקר , דבר זה מתבטא גם בעזרה בחונכות לילדים .התפקוד ההורי של הגרושה החרדית

 :ואם לחמישה 26בת גרושה , כפי שמספרת חוה ,לבנים

... הקים חונכויות לילדים" אליעזר יד" - הקמנו, בין הדברים שבאמת עמדתי על זה"

, דמות אבהית, החליט שכל ילד שאין לו אבאש ,הרב קנייבסקי, החלוץ שהתחיל בזה

שיהיה אתו בשאר ימות , כנסת-הוא מקבל חונך שילווה אותו לבית, יהור-חדיתום או 

 ."'ברזלים'על ה כדי לא ליצור מצב שיהיו ילדים, השבוע

 ושיטעזרה ישירה לגרושים ובוחר להמתן הוא נמנע מ .המעגל הקהילתי הוא מעגל נמנע

הוא אינו מקיים קשר עם הגרושים . את עזרתו דרך ארגונים ספציפיים ולא בדרך קהילתית

לקצה רשימת  ים הגרושיםגם ברמה הכלכלית נדחק. מחוצה לואל והגרושות ואף מוציא אותם 

, ברמת קבוצות התמיכה. במצב דומה המעשלהנמצאות , לאלמנות השוואהבייחוד ב ,הנזקקים

מי שזוכה . שנקלעו אליה מימענה שלם לממתן מהתמודדות עם התופעה ונמנעת הקהילה 

אמירה חברתית הבאה לדחוק יש בכך . ולא המתגרשים ,ילדיםהמשפחה וההוא רק לתמיכה 

 . גירושיןהולהביע את חוסר הסובלנות שלה כלפי , החברהן את מקומם של הגרושים מ

 חברתי -המעגל הכלל: המעגל הרביעי
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של  גישהה. גירושיןתופעת הכלפי לתפיסות ולפעולות החברה החרדית , לנורמותנוגע מעגל זה 

רמה בכישלון  רואה בהםהיא שלילית וכאמור  יאגירושין ההכלפי החרדית החברה כלל 

מצפה חברה זו , דתית-חברה קולקטיביסטיתבהיותה . כאחת חברתיתההזוגית ו ,הפרטית

שיח ציבורי נמנע כך כתוצאה מ .התנהגותםשל  מידותהו כל העת על תיקון שקדשהחברים בה י

, אברהםעל כך דיבר  .וגירושיןחריגה התנהגות , רמייה, כמו אלימות, שונותתופעות חברתיות ב

 :ורב שכונה 24בן דיין 

יש לה . הגרושה היא שהיא לא הצליחה במקום שאחרים מצליחיםההרגשה של "

תהיי בעלת , תבליגי, תחכי' :היא יודעת שהחברה היתה מצפה ממנה. הרגשה לא טובה

תעשי , אל תברחי מהקטטות ותנצחי, תדעי להתמודד, תלכי עם ערכים קבועים, מוסר

סתום את ת, מוסר תהיה בעל': אותו דבר אנחנו מצפים מהבעל. 'את בעלך לאוהב שלך

תדע איך , תדע איך להחזיר אהבה, תדע איך להבליג, שהיא מעליבה אותךכהפה 

כשבאים או , נכנס אל הבית מהעבודה או מהכולל בערב ִאתהלפתוח את הדלת כש

, תדע איך לצאת מהבית, לפעמים נשיקה או משהו, בוקר טוב אישהיוצאים אומרים ל

ברור שאנחנו מצפים מכל איש . 'לבנות את הבית שלךדע , תדע להרים טלפון בצהריים

מה . שיעבדו את עצמם, שיהיו עובדים על עצמם' כעובדי ה, בדיוק ככה אישהומכל 

אין דבר כזה נולדתי  '?רוצה ִאתהמה  ,נולדתי ככה' :שבציבור החילוני אין מצב כזה

חובה ברורה . תשפר את עצמך, תעבוד על עצמך? מה זה נולדתי ככה, !!!תעבוד .הככ

להפוך , לקדם את עצמו, לשפר את עצמו, החרדי לעבוד על עצמו בחוג אישהלכל איש ו

יש לנו חובה ומי . אישיות יותר עדינה, אופי יותר רך, את האופי שלו להיות אופי טוב

כמו שבציבור החילוני אדם עשה תאונה והרג , שכשל בחובה הזאת מרגיש לא טוב

, המבט עליו, 'אבל הוא רוצח, טוב, בשגגה .הוא רוצח ,תראה': המבט עליו, מישהו

 .אז הוא לא החזיק מעמד ,מי שהתגרש. הוא לא טוב, הוא רוצח ,המבט ההשקפתי

 ."יודעת את זה( הגרושה)גם היא , כולם יודעים שהוא לא עמד בניסיונות

כפי שכבר ראינו שקורה ברמה  .ה חברתיתיהנגזרת של תפיסת הכישלון מביאה לדחי

חברתית המעוגנת ברציונל -ה משמעותית יותר ברמה הכלליקיימת דחי, הקהילתית

לפטר , יישוב-ניתן להרחיק גרושים ממקום. קולקטיבסטי של שמירת החברה מפני סכנות

שידוכי בלימוד ולפגוע בשידוכיהם ו-לסרב לקבל את ילדיהם למוסדות, אותם מהעבודה

ההרחקה ממקום . החרדיבעולם שהוא המשמעותי והמאיים ביותר על הפרט  אבמש – ילדיהם

לבין תופעות שנתפסות , לטפח הקהילה רוצהשחציצה בין התופעות הנורמטיביות  יאהיישוב ה

 – אל מחוץ למחנה הגיאוגרפי ןוהדרך הפשוטה ביותר היא להוציא אות ,נורמטיביות-כלא

ואם  64בת גרושה , תרצה. ורה מרחבית ברורהשבקהילות חרדיות רבות מוגדר בצ מחנה

 :בצורה ברורה ומקובלת אתמסבירה ז, לששה

מסיבה . גרושה לא יכולה לקנות פה דירה בקריה היום אישהבאופן כללי  ,תראי"

ועוד . אז רוצים לתת לזוגות ,אין דירות. לא לקנות, היא יכולה לשכור :פשוטה מאוד
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, התחתנה עם אדם שלא מתאים לקהילה בכלל אישהכי פעם נתנו ואחר כך ה :סיבה

  ."בעצם הקהילה מגוננת על עצמה. ואי אפשר היה לעשות שום דבר

משרות ציבוריות ב, בייחוד במקצועות החינוך ,גרושים כלפיה יה יש דחיתעסוקבתחום הגם 

המידע הזמין לכל פרט  .מקצוע השירות מצריך חיכוך מתמיד עם לקוחות. מקצועות השירותבו

גם קיים  .תיונעימו-אייכול ליצור  ,המשרת אותו אדםעל מצבו האישי של הבקהילה רט ופ

בתחום . בגילאי חתונהבעיקר  ,נוער-לבניגרושים  ביןמיצירת קשרים לא בריאים  חשש

וחסימת התקדמות , אליהן בייחוד בקבלהוה של גרושים ישרות הציבוריות ישנה דחיהִמ 

. נושאי הדגל החינוכי נתפסים כמודל לחיקוי ,בתחום החינוך. בתחום למי שכבר נכנס אליו

מודל שלילי ועל כן הוא שהתגרש לנורמטיבי של גירושין הופך את איש החינוך -הצעד הלא

 : מספרת על פיטוריה ממוסד חינוכי, ואם לשלושה 24בת גרושה , תמר. עבודות אלוברצוי בלתי 

כשבאתי  .תורה-במסגרת של תלמוד עבדתי. אותי פיטרו מהעבודה בגלל הגירושין"

כאילו , (היישוב מקוםל) לכאןלהגיד שאנחנו נפרדים ואני מתכוונת לעבור עם הילדים 

אנחנו צריכים לעשות  .זה לא פשוט ,תראי': אז הוא אמר לי, למקום העבודה שלי

זה יותר מדי  .זה יותר מדי .יש לנו כבר מזכירה גרושה וסייעת אחת. רב-שאלת

המערכת ... הוא פיטר אותי ...ווזה. 'שבמסגרת חרדית יהיו כל כך הרבה גרושים

רק שלנו יהיה שקט ושאנחנו לא נצטרך להסביר להורים למה יש פה כל כך ' :אומרת

 ."הרבה נשים פנויות

ת יבשל התפיסה שחווי, ים לקבל ילדים להורים גרושיםחוששמוסדות החינוך 

מזיקה לילד ועל כן הם אינם רוצים להתמודד  ,במשפחה לא נורמטיבית גדילהההטראומה ו

הביקורת החברתית שקיימת על קבלת ילדים עם כן הם אינם רוצים להתמודד  וכמ. ואת

קשרים חברתיים של הילד  לגביצרות והקשיים שהתפיסות החברתיות הללו יבשל ו, האלכ

עדיף יאך הוא , מקרבו ילד שהוריו מתגרשיםמוסד חינוכי לא יוציא בדרך כלל . בבית הספר

, םים נורמטיבייחינוך חרדי-אי הקבלה של ילדים למוסדות. ה מלכתחילהזלא לקבל ילד כש

. הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית, השלילי עבור ילדים אל 'אפקט דומינו'תיצור 

 :מספרת, אם לשלושה, שאה בשניתישנ 1/בת גרושה , מלכה

אני בעד לשתף ... אני לא יודעת, כי זה קונפליקט כזה( את בית הספר)דעתי אני לא יי"

ספר הזה -כי הבית ...אבל פחדתי שההנהלה תסתכל עליהם בתור, לואת המורים והכ

 באנו ;אני והאקס שלי –אז עשינו משחק ... עושה בעיות להכניס אמהות באופן כללי

 ,אחר כך(. צוחקת)מקסימים בעולם אנחנו נראים זוג הכי , ואין, יחד לרשום אותה

 :אז הוא אמר לי, הייתי צריכה לקפוץ אל המנהל ולדבר אתו, שעברתי לעיר החדשהכ

 .'באותו זמן עוד לא היינו גרושים? פתאום מה'[: עניתי לו] – '?אתם עבדתם עלינו ,מה'

     ."איםאחרי זה לא מוצי! לוהכ? כן, אבל לטובת הילדים. עבדנו עליו .אבל זה היה נכון

 ערכתמהיא  ,תהחרדיבחברה פרט חיי הלהחברתית המשמעותית ביותר  מערכתה

הורים , שדכנים :גורמים מארגניםשל בחברה החרדית נוצרת על ידי מערך הזוגיות . השידוכים
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התאמה רבות -תות נקודזהולהשואפים על פי מספר פרמטרים מוסדרת הזוגיות  .ומשתדכים

תכונות ב ו דווקאבתחומים חיצוניים ולא בעיקר – המיועדיםככל האפשר של בני הזוג 

התאמה , ייחוס תהתאמ, התאמה מגזרית, תאמה גנטיתהשנחשבים הם פרמטרים ה. אישיותה

 בחירה-ן חופשעצמם ניתלצעירים . משפחתית-התאמה מעמדית והתאמה בין, כלכלית

 וסדמ. ולא אישית היכרות קצרהלאף הוא מצם טוהידע על הצד השני מצ, ביותר םמצומצ

 .ה החרדיתרחבשפועלים באחד ממנגנוני הפיקוח החברתי היעילים ביותר הוא השידוכים 

מוטמע בתפיסה האישית והקולקטיבית מגיל  ,הצורך של הפרט לשמור על סיכויי שידוך טובים

במדרג מוצא עצמו במקום נחות ואחורי , מי שהתגרש ומצפה לשידוך נוסף. צעיר מאוד

לאנשים בעיקר  ךיקבלו הצעות שידועצמם גרושים ה. גיעו לפרקםישכוכך גם ילדיו , השידוכים

כות במדרג הצעות נמוכ לזכות ב"צפויים בד הםגם ילדי. םמימו-אלמנים ובעלי, גרושים

מתארת את החוויה שלה בעולם , בת להורים גרושים, 6/בת , שושנה. השידוכים החרדי

 :השידוכים

 .לא היה צריך להסביר. ..שולחן הניתוחים על – יודעת את – תהאאז . אין, שידוכים"

מי מתחילה . 12.6לכן התחלתי שידוכים בגיל  .זה היה ברור שאנחנו צריכים להתפשר

אני זוכרת  .אבל זהו. 44בסוף התחתנתי רק בגיל (. צוחקת)? 12.6להיפגש בגיל 

או , מאיעל הא או, שפתאום שמעת על האבא כל מיני דברים .כל מיני םשנפגשתי ע

 :כאילו כל הזמן אמרתי לעצמי(. אנחה... )פתאום הבחור בעצמו היה מוזר וכל מיני

אז אם  .אז זה בסדר, אז הוא יהיה צולע. 'וזה יהיה בסדר, הרי מי שצריך לבוא יגיע'

כל פעם אני . היו הרבה תקופות של שבירה. ..אז אני אתרגל לזה ,זה השידוך שלי

כאילו מאוד .... והפשרות לפעמים היו מאוד מאוד, תפשרידעתי שאני צריכה לה

 '?מה הציעו לי? מזה' :אמרתי לעצמי .הייתי חוזרת מפגישות פשוט בוכה. קשות

 ."חבל על הזמן, (צחוק עצוב)את רואה , כאילו איזה בחור מצוין ופתאום את באה

האמירה הברורה עצם . גבולות מדויקיםלגירושין מגדיר  ,חברתי-הכלל, המעגל הרביעי

במרחב המקובל והנסבל רפרטואר ן הגירושין אינם חלק מבעלי הסמכות כי השל רבים מ

בשמירה על  וכשלשל מי ש להם דימוי מקנהו, הגרושים כלפיה יצרת תחושת דחיוי ,החרדי

פיקוח חברתיים -ים מכשירימופעל, ת לקלקול שבגירושיןהמודעּו חיזוקבצד . ייםבסיסם ערכי

 ךהחינו, הדיור, ההתעסוק תפעלים ברממומכשירים אלה . ליש את הגרושיםלהח שמטרתם

   .והיא השידוכים ,פרט החרדיבחיי הביותר  עדינהעיקרם פגיעה בנקודה הו, האישיתברמה ו

 דיון 

האישית והחברתית של החברה החרדית עם ההתמודדות  דרךלעמוד על  ועדזה נ גישוש-מחקר

עבודה זו להמודל התיאורטי את  נושאל, נושא זהבבשל חסר במחקר . תופעת הגירושין

, גירושיןתופעת הסטיות אחרות עם יהתמודדות חברות קולקטיבשהתמקדו באחרות עבודות מ

גירושין העולה כי שיעור זה  ממחקרים בתחום. דתיות-בעיקר חברות קולקטיביסטיותו

מעמד  חיזוקעם  ,בעשורים האחרונים נמצא בעלייהאך , הוא נמוך טיותסיבחברות קולקטיב

בחברות (. Ono, 2006; Sullivan, 2005) והגלובליזציה לחברות אלפלישת ו אישהה
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קושי של ההנהגה הרוחנית בהתמודדות עם תופעת לים עדדתיות אנו -קולקטיביסטיות

בחברה המוסלמית המכּונים , תפיסה שלילית של המתגרשיםלו( Gonzales, 1999)הגירושין 

 & Cohen & Savaya, 1997; Cohen) נהתקלו  יןשאפגום  דבר ,כלומר – "זכוכית שבורה"

Savaya, 2003; Kulik & Klein, 2010 .)מצדצד תמיכה ל מודל של דחייהעדויות המציגות  ןישנ 

מורכבות (. Jenkins, 2010)טובה לגירושין הסתגלות המאפשר , דתית-סטיתיקהילה קולקטיב

 .בישראל זו הולידה את הרציונל לבדיקה איכותנית של תופעת הגירושין בחברה החרדית

החברה הפוקדים את ה של היחס בין התהליכים ברורמן הממצאים עולה תמונה 

הפרט . שנקלע למשבר גירושיןלבין התהליכים העוברים על הפרט החרדי  ,בכלל החרדית

עם  .ןומכפיף עצמו להבכל הקשור לתפיסת הגירושין הנורמות החברתיות  עם שליםהמתגרש מ

תפיסות ו קרבב חזקהעצמה ומשל בו תחושות  מפיח ,התהליך הקשה והכואב שהוא עובר, זאת

מביא ש מצב – בסיסיים של החברה החרדיתהלערכים  סתירהת בות העומדואינדיבידואליסטי

 התפיסההפנמת על ת ושתתמ ,של הפרטזו דואליות . דואליטואלי פאותו לקיום קונס

 השואפתאינדיבידואליסטית  הפיסועל ת, גיסא מחד ןגירושיאת ה הקולקטיביסטית הדוחה

 :קונצנטריים מעגלים בשלושההפרט החרדי מוקף . מאידך גיסא ,מימוש אישילחופש ול

 – שוללת גירושיןה התפיסהעל פי כולם פועלים  המעגלים אל. הקהילתי והציבורי, המשפחתי

יה יבמעגל המשפחתי קיימת דח. אך מדורג ,יה רגשי ופיזי עמוקיצר תהליך דחוימה ש

ברמה  .המתגרששל  יםפרקטיה צרכיםת במוחלטצד תמיכה לקונספטואלית של הגירושין 

 צד הפעלת מנגנוניל, ממצבו והתעלמות כלליתכלפי המתגרש ה רגשית ידחיניכרת הקהילתית 

 כלפייה חברתית ידחמפגינים תמיכה אלה -גם מנגנוני. ברמה הכלכלית והרגשית ותמיכהצדקה 

ה יהדחיאת . צדקה ותמיכה במוסד המשפחה, הדדית עזרהשל האדרת הערכים לצד  ,הגירושין

לפרט התייחסות בו אין  ,חברתי-ללבמעגל הכ ים המתגרשיםהקיצונית ביותר חוו

. ביותר תינוציקהבוטה וה דחייה מצדו היאכן ה ועל, בלבד עהפלתואלא אינדיבידואל כ

 פיטורין, תגיאוגרפי הרחקה, יה רגשיתידחשל התייחסות זו מתבטאת בסנקציות חברתיות 

ובעיקר  ,הילדיםשל חינוך אפשרויות הפגיעה ב, תעסוקה-חסימת תחומי, ההעבוד םממקו

חרף הדחייה של המחקר היא כי העיקרית  המסקנה. בני המשפחה ם שלבשידוכיפגיעה 

 עולם התרבותיחיק הבמשיך לחיות להבוחרים הם , שהפרטים חשים בעקבות גירושיהם

ללמד לגבי יכולה  ,בעת ובעונה אחת ר בתוכההבחירה לחרוג מהנורמה ולהישא. שדוחה אותם

, זרם המרכזיהן בהם פרטים יוצאים מאשר , מתרחשים בחברה החרדיתשתהליכים אחרים 

תופעת ב, תופעת הנוער הנושרבכך . וקרבבולחיות שאר ימבקשים להאך  ,יושוללעוברים 

 המרחב תוככיהתרבות המודרנית הנבנית ב-לתת ותתופעות השייכבהאנוסים החרדים ו

צריכה להוביל , לפרט החרדיאף מאפשר סיפוק ו, זה הוא אפשריכקיום שההבנה . החרדי

 . בה חרדית ייחודיתפרספקטיב, לחשיבה חדשה על מקומו של האחר בחברה החרדית

 הצעות למחקר המשך והצעות יישומיות , מגבלות המחקר

הפרדה בין בו לא נעשתה  ,ראשית. לוקה במגבלות רבות ,גישוש-מעצם היותו מחקר ,מחקר זה

כל אלה . האזורים גיאוגרפיים או קבוצות על רצף המודרנ, גיל-קבוצות, מגזרים, מגדרים
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משמעותה וההתמודדות , החוויה, את תופעת הגירושין משתנים משמעותיים ביותר המעצבים

הבחירה של מרואיינים במחקר התבססה על  ,כמו כן. הקבוצות הללו-עמה בכל אחת מתת

עוזבת שישנה קבוצה אחרת  .שחוו גירושין ובחרו להישאר בתוך העולם החרדיחרדים  אנשים

מחקר שיתמקד אמצעות בורצוי מאוד להבין את התופעה עם הגירושין את החברה החרדית 

 . בקבוצה זו

אבל תופעת , גירושיןההתמקד בנושא ההתמודדות האישית והחברתית עם מאמר זה 

כמו הסיבות לגירושין  ,הגירושין נושאת בחובה מכלול רחב מאוד של נושאים ראויים לבדיקה

יים שנ ןנישואי, ילדים להורים גרושים בילדותם ובבגרותםשל התמודדות ה, בחברה החרדית

מערך המחקר  ,בנוסף. ועוד ,ם בבית הדיןיחרדיהגירושין ההליך , של גרושים במגזר החרדי

הפרטים החווים  זווית הראייה שלמהאיכותני מאפשר לגלות ולהבין את החוויה ומשמעותה 

שיותאמו ראוי ונכון ליצור שאלונים  .הכללה לגבי החברהעל מקשה ביותר  ךא, את התופעה

     . ייםנמחקר כמות-ולבחון את הסוגיה גם באמצעות מערכי מבחינה תרבותית

בציבור  תפועלההטיפול  מערכתלמחקר זה יכולות להיות גם תובנות יישומיות ל

ברמת הפרט חשוב למטפל להיות מודע וקשוב : בחנות במספר רמותותובנות אלו מ. החרדי

בידואציה ובעיקר יה והאינדלעזור לו לעבור את תהליכי ההעצמ, לתהליכים העוברים על הפרט

חשוב מאוד להתוות את הטיפול בפרט : ברמת המטפל. המטופלשל להכיל את הדואליות 

למרות שתפיסות  .חיוא בה האשר מותאמים לתפיסה הלים תרבותיים החרדי באמצעות כ

יש להבין ולאמץ את התפיסות התרבותיות  ,טיפוליות תבקשנה לעורר מודעות ושינוי תפיסתי

קהילתיים -רצוי להכשיר מטפלים תוך ,ברמת המערך הטיפולי. המטופל נאלץ להתמודד תןִא ש

מנע מהמציאות יולה, תרבות-לשם יצירת מתווה טיפולי מותאם ,אקדמית ברמת מקצועיות

 .  ה מקצועיתמבחינמוכשר -בלתיוברובו השדה הטיפולי החרדי פרוץ את ירה ותהנוכחית המ
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