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 מבוא 

 

, שונים ואידיאולוגים חברתיים גוונים המייצגות רבות קבוצות לתת מחולקת החרדית החברה

יחד עם זאת, המאפיין  (.מזרחיים-חרדים) וספרדים ליטאים, חסידים בין היא העיקרית החלוקה אך

 החופשים עם לדור מוכנים איננו" המשותף לכולם הוא החיים בקהילה סגורה, מבודדת ומגוננת.

 אבינו אברהם עוד. הרעים ממעשיהם יושפעו שילדנו לכך יד ולתת אחת בכפיפה( החילוניים)=

  1"..אתם ביחד לא אך כלפיהם טובים אנו...מעלי״ נא ״היפרד! ללוט אמר

את הבידוד שהקהילה החרדית, יוצרת  ניתן להביןהרב חיים מאיר הגר מתוך דבריו של 

גדלו התחנכו והעבירו את שהיוצאים בשאלה ולכן  מהסביבה החילונית וזאת על מנת לשמר ערכיה.

והתעלמות תקופת התנכרות ללא קשר למוצאה, עוברים  חייהם עד לשלב היציאה בקהילה חרדית

נותרים חסרי משפחה ותמיכה לאחר , חלקם הגדול חסרי השכלה בסיסית בשאלה בזמן היציאה

תחלה כאילו נולד מבוגר ולאט לאט לומד המתחיל את דרכו מבשאלה רוב ציבור היוצאים . היציאה

הבנה האי לבתוספת  :להתגרש הסיפור מסתבך ומבקש בעל משפחהכאשר היוצא כבר  .איך לחיות

מסיטה נגדו את המשפחה הגרעינית שלו לעיתים, , הקהילה החרדית על רבניה לצרכים המיוחדים

הוא  נטען כי ו ,תו/אותה ללא יהודי/יהוהפכה אציאה בשאלה היש שכנוע, לרוב ע"י ילדיוובעיקר את 

  .לא יציב נפשית

וילדי  ,בכלל מהווים מנגנון לשימור הקהילה ,כיצד הילדים בקהילה החרדית שאלנובעבודה זו 

מעמדם של . מהו ומה היחס של מערכת הרווחה והמשפט כלפי ילדים אלוהחוזרים בשאלה בפרט, 

האב או האם שהחליטו לעזוב את הקהילה החרדית )לא בהכרח מדובר בעזיבת הדת לחילוניות 

הבאים לדון במקרים  ,או הדיינים עומדת לנגד עיניהם של השופטיםתמיד האם טובת הילד . גמורה(

או שחשיבות הקשר של הילדים  1962-לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב, כאלה

 הוריהם מתגמדת לעומת האמונה והדת. שניעם 

הדנים בחוזרים בשאלה ולהביא לקדמת   ,חשיבות עבודה זו, היא להוסיף למחקרים הקיימים

עוברים מסכת של התעללויות בבית הספר הן של הילדים שחלקם  הבנוסף לעובד .נושאההבמה את 

החברים והן מהמורים כי אביהם/אימם "אינם יהודים" וכפועל יוצא הם מתנכרים להוריהם צד מ

מספר החוזרים בשאלה עולה בהתמדה כל הנושא חשוב במיוחד לאור העובדה שהיוצאים בשאלה. 

  .שנה

העוזרת  ,)האגודה ליוצאים לשאלה( ל.ל.עמותת המתנדב מע"י נחשפנו לנושא לגמרי במקרה, 

נפשית  תתרומות ומסייע תמארגנ העמותהלחרדים לצאת בשאלה ולהתמודד עם העולם החילוני. 

הסיפורים אליהם נחשפנו מצמררים. כמה תעצומות ולאנשים האלו להיקלט. מצאנו שהנושא מרתק 

. אפילו השפה שונה כאילו היגרו ר שהכירוכדי לצאת מכל דב ,נפש ואומץ צריכים האנשים האלה

יש לי את  25בגיל " :הגדירה דכפי ששרה איינפל הזכויותהם לשיהיו  מנת-עלזאת כל  לארץ אחרת.

. כדי להבין את 2ה שמתאים לו וזה נפלא בעיניי"ממחליט ועושה  ,הבודק ,הזכות להיות אדם חופשי

חרדי שערכנו עם  ראיוןשילבנו בעבודה . וביקרנו אצל שדכניתהעולם החרדי ערכנו סיור בבני ברק 

                                                           
 (.תשכ״ב ניסן), יעקב-בית, ״בשגשוגה ויז׳ניץ ממלכת״, מוויז׳ניץ האדמו״ר. הגר מאיר חיים הרב של דבריו מתוך 1
 החינוכית יההטלוויז -איינפלד שרה עם בראיון צרור רינו - ישראל חוצה 2
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הנמצא ילדים,  17ממשפחה בעלת  השישי ,דסקל (רדכיומוטי )מבשם  ,מחסידות וישניץלשעבר 

הליך : ניתן להבין את הקשיים של היציאה בשאלהממקור ראשון, דרך סיפורו  .גירושין בהליכי

. בסופו של דבר גם יתנכרו אליולדיו חששו שיו, מצד הקהילהיכור שילדיו חווים נה, את הגירושין 

שפורסמו בתקשורת הכתובה  נותווראיאספנו כתבות . רא לו גוי ולא אבאקוילדו בן הארבע   למשל

בחרנו להתמקד בעבודה בילדים שהם מהווים את העוגן והבסיס עם יוצאים בשאלה. והדיגיטלית 

ים( שאין להם את האומץ לעשות צעד זה, מהפחד שיאבדו שחרדים )נשים וגבר ,יש לצייןלקהילה. 

יצרו  אלה  "אנוסים" או "חרדים בעל כורחם"קוראים לעצמם ונשארים בקהילה  ,הכל כולל הילדים

מורידים את התחפושת  מבתיהםביום חרדים ובלילה יוצאים  :חיים כפוליםהחיה  קהילה,-תת

 .)נושא מעניין למחקר כשלעצמו( 3ואוכלים לא כשרית מבלים בפאבים ומועדונים החרד

 ואופן התנהלותה. הימאפיינעל החרדים  תקהיל תאהבוחנת ספרות סקרנו את ה, א'בפרק 

ואופן חינוך הילדים עד לנישואיהם, ה"מגונן"  ,ידם לשימור הקהילה-לרבות המשטר המופעל על

ע"י האדרת הערכים שהם מקנים בתוך שעריהם . זאת עליהם מפני חשיפתם לעולם שמעבר לקהילה

דבר זה מסביר את המלכוד הגדול בו הם נמצאים. בפרק ב' צללנו  .והכפשת ערכי האחר והשונה

חשיבות הנישואין כגורם סקרנו את  'ג בפרק .והיציאה בשאלה בפרטבכלל עזיבת הקהילה לנושא 

. בפרק ד' הצגנו את תמונת המצב הגירושיןומאפייני ת יומשמעוכן פירטנו את ה-כמו .מלכד בקהילה

של השימוש בילדי החוזרים בשאלה כמנגנון לשימור הקהילה ובפרק ה' פירטנו את מאפייני ה"ניכור 

העבודה הבאנו את התובנה  ,לסיכום  שונים בהם קיימת התופעה.המקרים הההורי" ובחנו את 

את זה ניתן להשיג באמצעות  העיקרית שטובת הילד הינה מעל לכל וקודמת לכל אינטרס באשר הוא

מסקנות חוות דעת ושיעבירו ולא גורמים הקשורים לקהילה בדרך כזו או אחרת.  םגורמים ניטרליי

 לבתי הדין בבואם לדון בנושאים אלה.

 

 י הקהילה החרדית מאפיינ - א' פרק

 . מאפיינים1א.

 קשה להגדרה חרדית" ה קהילה"את המושג גדיר תחילה ננסה להכדי לרדת לעומקם של הדברים 

 מופשטתהאוניברסלית וה ההגדרה , השקפות ועוד.אידאולוגיהמוצא,  תמבחינבהיותו רחב ומפולג 

 מקושרים, מסוימים בגבולות הפועלים חברתיים קשרים שיצרו פרטים קבוצת: הינהשל קהילה 

מבחינה  המושג "חרד" מגדיר את 4מ. פרידמן .משותפים עניין או רצון מאפיין להם ויש, למקום

שמעו דבר ה' החרדים אל אמוני בספר ישעיהו )ס"ו, ה'(: "-שר הדתיבהקפחד ודאגה,  אטימולוגית

", בספר עזרא )י', ג'(: ישראלואלי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ", בספר עזרא )ט', ד'(: "דברו

יראה  במובן שלפסיכולוגית -מבטא ִיראה דתית ,המושג "חרד"מכאן ש". והחרדים במצוות אלוהינו"

ודקדוקיה. השופט בהלכה על כל פרטיה המבוטאות  ,של האלוהים וחרדה למילוי מצוותיו מעוצמתו

הדיבור 'חרדים' בלשון בני ואורח החיים " ההתנהגותעל פי דפוסי  ,קבע את המושג חרד ,אהרון ברק

                                                           
 10ערוץ  - חרדים בעל כורחם –אמנון לוי  3
 (1991) 9, עמ' ישראל לחקר ירושלים מכון, ותהליכים מגמות, מקורות החרדית החברה, פרידמן מנחם 4
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 ,אדם מצביע על זרם דתי יהודי מיוחד, אשר המשותף למשתייכים אליו הוא בהקפדה דתית

 5"במיוחד בכל הנוגע לחינוך, לאופי חיי הקהילה ולאורחות החיים

 עיקרייםדפוסים בארבעה מבחין  6מ. פרידמן .הבסיס של הקהילה החרדית הינו במקור מוצאם

  בסוף ליטא בפולין־ שהתגבש החיים אורח את המייצגים, ״הליטאים״( א): של החרדים האשכנזים

-על מיוצגת תהשל היוב גדול משקלה. המודרניים לחיים פתיחותקיימת  אלה במסגרות, 19-ה המאה

 החסידית המסורת את המייצגים ,פולין״ חסידי״( ב)  .ליטא בישיבות שצמחו התורה״ ״גדולי ידי

הם , ההונגרית ואורתודוקסיה חסידיות מסורות המייצגים, ״ההונגרים״( ג) .גור חסידי בולטיםה

 המייצגים, ״הירושלמים״( ד) .והציונות ההשכלה, המודרניות גדנ ביותר הקיצוניות עמדותבעלי ה

 כמה המאגדת, טמארס חסידות במיוחד .בירושלים  האשכנזי הישן ביישוב שנוצרה מסורתה את

 בנוסף יש הקהילות החרדיות המזרחיות.  .קיצוניות  וקבוצות ״חצרות״

  הגדיר 7 טניס דנפרדינכפי ש ,מסורתיותעונה למאפייני הקהילה הת הקהילה החרדי

קשרים ראשונים  תחברה אורגנית בעל ,מזמנים קודמים"כפר" גרמני הפועלת כמו  "גמיינשאפט"ה

כל אחד לומד מהו מקומו במשפחה  .סדר קבועומתמשכת,  הכרות אישיתהדוקים המבוססים על 

באמונות , מלווים בה נולד ומה מעמדו בסדר החברתי רהובקהילה וכך כל אחד יודע מה תפקידו בחב

הקהילה ניתן לשייך את כמו כן,  .משותפת, סולידריות ואחריות אחד כלפי השני מסורת, משותפות

לשרוד תהליכים ומהפכות הקהילה הצליחה   .המסורתית לגישת ה"קהילה  שניצלה"החרדית 

הם מתפקדים  ,בדק 8, בדומה לקהילת המהגרים האיטלקיים שהרבט גנס הולשמר את דפוסי פעילות

 כקהילה מסורתית למרות שהם חלק מהחברה המודרנית.

, לקהילה" הכניסה"הראשון  השלב: מופעים מרכזיים שמגדירים קהילהשלושה להבחין ב נהוג

 רחיב כעת על כל אחד מהשלבים.. נוהשלב השלישי היציאה מהקהילה משטר הקהילההשלב השני 

 קהילה החרדית להכניסה  -השלב הראשון . 2.א

. הדרך השנייה היא זה לא נתון לבחירהווולד לתוכה ילהא יההחרדית  לקהילה כנסיהלאחת דרך 

שעל אף הרצון של החברה החרדית להחזיר  ,יש לציין .לחזור בתשובה ולקבל עליך את כל מאפיינה

למי שנולד בתוך ערך אינו שווה מי שחוזר בתשובה,  כלפיהיחס  ,כמה שיותר אנשים בתשובה

היא הקהילה, הדבר בלט במיוחד בחברה החרדית אשכנזית ופחות בחברה הספרדית. הסיבה לכך 

   הרקע, המנטליות והמושגים השונים מעולם המושגים של החברה החרדית הסגורה. 

לא תקבל אליה חוזר  "הדבר בולט במיוחד בתחום השידוכים, משפחה חרדית "שורשית

היות ומעבר לעולם המושגים השונה, לא ידוע הרקע ממנו הוא בא ועד כמה הוא יהיה נחוש  ,בתשובה

בגלל שהחוזרים בתשובה לעיתים התופעה מובנת ומקובלת על שני הצדדים.  . להמשיך בחייו כחרדי

אף לעיתים הם . חשופים להשפעות זרות ,וילדיהםשומרים קשר עם קרובי משפחה לא דתיים 

מרבית החוזרים בתשובה נטמעים בתוך הקהילות  ,מופלים בקבלה לערים חרדיות. למרות האמור

                                                           
 (0320) 224עמ' הוצאת הקיבוץ המאוחד מכון ון ליר ירושלים,  "השתלבות בלא טמיעה?עמנואל סיוון, קימי קפלן  5
 .7עמ'  4ה"ש ראה   6

7                             Michigan State University Press  )1987(Gemeinschaft und Gesellschaft  .Tönnies, F.

   
8 Glencoe, Inc., The Macmillan Company, 60 The Free Press of  , The Urban VillagersHerbert J. Gans

Fifth Avenue, New York, 1962 
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ודים של החברה החרדית. קיימים קהילות בודדות שהן על בתנאי שהפנימו את הק וזאת החרדיות

 .9אביב בתל" יעקב אביר" קהילת אובביתר  "טהרת החוזרים בתשובה כמו "שדה צופים

 משטר וניהול הקהילה  -שני ההשלב . 3.א

והמנהלים והרבנים הפוסקים  םהאדמו"ריע"י  אלאמנוהלת ע"י אנשים שנבחרו,  אינה  הקהילה

אינו חופשי לעשות ככל העולה על רוחו, אלא נוהג על פי כללים  אלהאינדיבידו הכלל.את חיי 

י .מוכתבים                           הגדירו את מאפייני המשטר וניהול הקהילה כדלקמן:, 10עוז אלמוג והדס חננ

כיצד לנהוג ולחשוב ברוב תחומי המשפחה עד לרמת אינטימיות  :טוטלית-דתית-יהודית אמונהא. 

, המחויבות להלכה בכל לחומרה ופירושן היהדות מצוות על קיצונית הקפדהב.  אישית ומשפחתית.

כשרות מאכלים שעברו בדיקת כשרות, כל מוצר או שירות צריך לעבור בדיקה ולקבל  התחומים:

המוודא קיום מצווה קלה כחמורה, הפרדה בכל  מקיף גלוי וסמוי חברתי פיקוח. ג תעודת כשרות. 

                                     מהנורמה מתבטאת ברמת ענישה חמורה. הסטיי .תחומי החיים בין גברים לנשים

תפקידן של הנשים הוא  .המעניק תוכן מרכזי לגבר החרדי עליון ומרכזי כערך לימוד התורהד. 

 ראשי .הלכה ופוסקי תורה גדולי של םלמרות מוחלטת כפיפות. הלתמוך ולאפשר את הלימוד. 

 נקבעים םמייהיומיו הםחיי. של הציבור החרדי עיוורת כמעט להערצה זוכים ואדמו"רים ישיבות

 איננו הוא, לכןו אבסולוטית הלכתית ידיעההוא בעל  ', בתורה גדול'ה". תורה דעת" של סקותבפ

 אל המקשר צינור מהווה אהו ,ות מפסיקות קודמותקאו להביא הצד ההלכה פסק את לנמק מחויב

 ללא בחייו חשובה החלטה ייקח לא החרד. ערעור ללא מתקבלות הנחיותיו גם לכן. האלוהי השפע

בה העולם החילוני הוא ריק מתוכן, נהנתן  שמרנית עולם-תפיסתו.  .מקושר הוא שאליו הרב אישור

 למערכות הטיפוסיים בתכנים נות המוסרית באורח החיים החרדי המתבטאוודורסני. לעומת העלי

                                                                           .החרדית והכלכלה הפוליטיקה, החינוך, התקשורת

ולכן  תורה ולימוד מצוות קיום באמצעות המשיח בביאתנים יז. חלק מהזרמים החרדים מאמ 

שמפריע למשיח להגיע. בשנים האחרונות חלה נסיגה בחלקים של המחנות  הציוני החזוןדוחים את 

 בהוויה יותר גדולה במעורבות(, למשל, לכנסת בבחירות הצבעה) הפוליטית בעשייההמתבטאת 

            (.א"זק דוגמת ארגונים) ישראל של הקיומי המאבק עם ובהזדהות( כלכלה, תקשורת) הישראלית

, כשחידושי החילוני המאיים המיועדת לצמצם את השפעת העולם החיצון קהילתית הסתגרות. ח

ההשתתפות במעגלי העבודה וההתגייסות נחשבים ככפירה. הדבר מתבטא בצמצום  ואומנותמדע 

שמר את ההסתגרות הקהילתית הם חיים בשכונות וערים ללשירות בצה"ל.  על מנת לאפשר ו

 לציין יש'. וכו תקשורת כלי, חינוך מערכת כגון פנימיים מוסדות עם קהילה וביצירת , משלהם

 יוצר והדבר אותו הסובבת הכללית החברה כלפי ויותר יותר החרדי" הגטו" נפתח האחרונות שבשנים

הבאים לידי  חזותייםה מאפייניםהט.  .החרדי העולם של בהומוגניות שינוי על מצטברת השפעה

ביטוי בלבוש הגברים, פאות, שיער קצוץ זקן מגבעת שחורה והנשים לבוש צנוע שאינו מגלה טפח 

הווה סממן המפריד בינם ממציין את התפיסה המתבדלת וזה שה נשואה. דבר יופאה במידה והא

 ואף בין החצרות החסידיות השונות .  ,לבין החברה החילונית

                                                           
 ,חזרה בתשובה ויקפדיה, 9

 

 
 לחברה המדריך - ישראל-אנשים (,2008) גבולות וממדי האוכלוסיה החרדיתזיהוי, עוז אלמוג, הדס חנני   10

 חיפה., לאומית מדיניות למחקר נאמן שמואל מוסד: הטכניון ,הישראלית
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החברה ייחודית בחברה הישראלית ובחברה היהודית בישראל וטוען  כי " , מחזק  11קימי קפלן

לחברה הסובבת אותה. הדבר החרדית היא קבוצת נגד -ובעולם, המעמידה את עצמה כתרבות

מתבטא בלבוש המייחד את חבריה, באופן ההתנהלות של החברה ושל מוסדותיה, במערכת החינוך 

המדינה מכירה ". ים , הראויים והאידיאלייםשלה ובתפיסתה את החיים היהודיים המצוי

 לקבוצות נפרד דיור ולאפשר מקרקעין להקצות באפשרות "ההכרהבזכויותיהם של חברי הקהילה 

 המכירה בתפיסה משתלבת, ושאיפותיהן צורכיהן פי-על, מיוחדים מאפיינים בעלות האוכלוסיי

 12"ייחודיותן את לשמר, בכך המעוניינות מיעוט, קהילות של בזכותן

קטגוריה עיקריות הפועלות בו זמנית: תפקוד למרחב בו חיה הקהילה החרדית, שתי קטגוריות 

וניות. הם יוצרים גומחה מגוננת, בה הם יכולים לשמור על תרבותם ללא השפעות חיצ :הגנתי -אחת

יש מאפשר להם לנהל מאבקים עם קבוצות אחרות. לקטגוריות אלו  :התקפתי -קטגוריה השנייה

בהיותם נמצאים באזור מוגדר ומובחן הם יכולים להתארגן ולהגן פיזית על  הגנה משימות: ארבע

 הסביבה שומרת על עצמה מפני השפעות זרות ובכך יוצרת הומוגניות. הימנעות  חברי הקהילה.

 תקיפהוהזהות הדתית יוצרת תהליך של חיברות של ילדי הקהילה.  מנהגיה  ,ערכיה שימור המיוחד

ההתבדלות יוצרת בסיס למאבק הקהילה עם החוץ בדרך של מאבק אלים )ניתן לראות זאת 

"המרחב" משמש לאוכלוסייה לא רק כסימן היכר, אלא גם אמצעי  במלחמות השבת( או פוליטי. 

 .13חשוב במימוש אופייה

  .לורליזם עמוקפבמדינת ישראל מתקיים הוא ש ,הילת החרדיםהדבר שמאפשר התבדלות ק

המדינה צריכים . מוסדות להציע לכל אדם לקדם את תפיסת הטוב שהוא מאמין בה ,תפקיד המדינה

שיבות, בתי ספר דתיים, י , כגון:לחרדים ע"י הקמת מוסדות  להתאים לסט הערכים של הקהילה

 את בידולה. ואף לאפשר

 חינוך הילדים עד נישואיהםאופן . 4.א

מוסדות החינוך מנותקים  .חינוך הילדים ואחד מהמנגנונים לשימור הקהילה החרדית הינ

הם מתאימים את חומרי הלימוד כך שישקפו את מערך חייהם מבחינה  ת.ממערכת החינוך החילוני

חלק מהקהילות מדברים ומחנכים באידיש. קיימת הפרדה בין בנות .לדוגמא תרבותית ושפתית

לא ישולבו אנשי מקצוע לא  ,הבנים לומדים עם גברים בלבד ולמרות מחסור במחנכים גברים ,לבנים

 .14חרדים

שגדלה בחסידות גור וחזרה בשאלה, נשאלה אם בתור ילדה היא הכירה את  ,15נפלדירה איש

רוב הזמן הייתי סגורה בבית, כמו בכלא. החגורה לא השתחררה עד " :העולם החיצון השיבה

ניים, אין להם יע פקוחתנתי, אפילו כשהייתי מאורסת לא סמכו עלי, אבל הייתי מאוד תשהתח

 על זה." אמתיתשליטה 

                                                           
 ( עורכים) קפלן. וק סיוון. ע: בתוך. ואתגרים השגים, מאפיינים: בישראל החרדית החברה חקר(. 2003. )ק, קפלן 11

 .224-278' עמ .ליר ואן ומכון המאוחד הקיבוץ הוצאת אביב-תל?,  טמיעה בלא השתלבות: ישראליים חרדים
 503, עמ' (2000(  )2, פ"ד נד)חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי והשיכוןעמותת "עם חופשי" לחופש דת, מצפון,  4906/98בג"ץ  12
13 13 ". In: Musterd, S. &"Exclusion and Inclusion: Segregation and Deprivation in BelfastBoal, F.W. (1998).   

Ostendorf, w. (eds). Urban Segregation and the Welfare State. London: Routledge.  
-: מאיירס( , 2014) הפיילוט הערכת: החרדית בקהילה הרך בגיל ילדים של שפה כישורי קידוםמחקר ד, בן רבי, ר. רונלי,  14

 , ירושלים   ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער-ג'וינט
 (2015)62-54, עמ' LADYפורסם בגלובס   כמו מתנה מטורפת, בפעם הראשונה חייתי, לקחתי כל נשימהאלונה פרידמן סהר,  15
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לאפשר המשך   ,המטרה .ל״חברת לומדים״החברה החרדית נהפכה  ,מוסיף 16פרידמןמנחם 

 ,לפרנס את המשפחה ויאלץלעזוב את הישיבה הלומד יאלץ בו לימודים ושהנישואין לא יהיו השלב 

 :ישיבתיות-ות הפוסטבמסגר ,חויב לשרת בצבא. הפתרון נמצאבנוסף יהכשרה מקצועית ו כשאין לו

בחורי  מוקדם. גיל הנישואיןכתוצאה מכך  מענה ממושך לאחר הנישואין. הנותנים ,ה״כוללים״

-אינטרס האישימקדם את ה הזדבר  .21-18הצעירות נישאות בגיל  ,24-20הישיבות נישאים בגיל 

ל להקים משפחה, להוליד שני ילדים, להשתחרר מחובת וכך הוא יכו ,כלכלי של תלמיד הישיבה

השירות הצבאי ולהשתלב במערכת התפקידים הכלכליים שהחברה החרדית מציעה לבניה. 

תחום השירותים הדתיים, כגון: שירותי הכשרות הינה בבוגרי הישיבות והכוללים תעסוקתם של 

חברה היהודית ה ית הצרכים של ספקים את מרבמהחרדים  בנוסףלמיניהם, שירותי קבורה ועוד. 

שמכוון הסוחרים בתשמישי קדושה, הם חרדים. שוק ו ודש. הרוב הגדול של סופרי סת׳׳ם בחפצי ק

של יש משמעות בתלותם  ,לירידה בגיל הנישואיןכאן שמ. חילוניים בארץ ובחו״לללכלל החברה גם 

ייעת לו ס, המכלכלית החרדית בכללה במשפחות המוצא ובמערכת החברתית־בני הזוג הצעיר החרדי 

 מצד אחד להתמודד עם בעיותיו ומהצד השני מפקחת עליו באופן יעיל.  

להבין את בקהילה חרדית וזאת על מנת אדם הגדל הבנו את הסגירות והמלכודת בו נמצא עד כאן 

 כפי שיובא להלן. עם ילדים  ובוודאי כשאתה גרוש ,החוזק ותעצומות הנפש הנדרשות ליציאה בשאלה

 

 היציאה מהקהילה - השלב השלישי-' בפרק 

 הגורמים והמאפיינים 1ב.  

והתפיסות שמה שהיה  ,שינוי בערכיםהבשל בעיקר  הינם החרדית,מהקהילה הגורמים ליציאה 

מקהילת החרדים לסטטוס יוצא בשאלה אינו פשוט. היציאה  המעבר .כבר לא מתאים טוב עד היום

אליה.  םתוייכתומהווה חלק משמעותי מהש ,צרכם לכל הדואגתהעוטפת,  שהיא "קהילה חזקה"

הרב אורי זהר  הניתוק ממנה הוא תהליך קשה. .הילדים הנולדים בתוכה הם כ"תינוק שנשבה"

צריך לדעת שהילדים האלה יוצאים בשאלה טען ש"הילדים שכשנדרש לשאלה איך מתנהגים עם 

לבין המערכת הכי  ,אנוסים, אנוסים גמורים, יש פערים בין הגדילה האישית הרגשית שלהם

אין מערכת שיותר תובעת את הכל, מה שאתה חושב, איך את . החברה החרדית :םולתובענית בע

אוכל, איך אתה מברך, אפילו על איזה צד אתה ישן בלילה, אין פרט קטן שהמערכת לא תובעת, כי 

צריך לתת להם את החופש לנסות ובסופו של  ,הם לא מכירים דבר אחר אתה מתוכנת לעיקר....

 .17"דבר הם יחזרו לחיק המשפחה

של המדינה החזקה תפיסה הפלורליסטית הת נגד וטענהמצדיק את  ,תהליך היציאה בשאלה

. מהסיבה  גרום למלכודת הפרטעלולה ל זו תפיסה הש ,טוען 18שי שטרן .לעילשהוצגה  ,המקדמת גיוון

אינו מתאים יותר ומשתנה של האדם החי בקהילת החרדים וחוזר בשאלה, הערכי והפנימי שהאיזון 

ולמצוא  ,לנטוש אותה, הוא יוגבל ביכולת שלו להשתחרר מהקהילה לה.לתפיסת הטוב של הקהי

השלילה . וחי גדל הוא בו אופןוה הקהילהבגלל נשללת שלו  יההאוטונומכי  ,עצמו מחדש במקום אחר

                                                           
 2ראה ה"ש  16
 בסיפור אישי, מה עשיתי עם בני חרדי שחזר בשאלה? אורי זוהר 17

https://www.youtube.com/watch?v=Uajvx24MXCs 
,                  לז ,עיוני משפט" הזכות לקניין כמפתח לפתרון סוגיית ההדרה הגיאוגרפיתהכלה והדרה במרחב הישראלי: שי שטרן " 18

  )2013)  128 עמ'

https://www.youtube.com/watch?v=Uajvx24MXCs
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. ברגע שהוא םולשנותאדם יכול לבחון את ערכיו וחייו ומדת בניגוד לתפיסה הליברלית בה ההזו ע

 .פלורליזםהלכה למעשה , דבר שאינו מקיים ברירה כי זה נכפה עליו בליתנשאר בקהילה 

עיקריים על  המעבר לסטטוס של היציאה בשאלה מלווה בשלושה שלביםמציין, ש 19שלומי דורון  

הלימינליות בו  בזהו של המעברהשני הוא שלב הביניים  ,הפרדה וניתוקהוא  פי וואן גמפ: הראשון

בו היחיד  כינוס והתמזגותהשלב שלישי הוא ו, ן לא חילונייהיוצא בשאלה אינו חרדי ומצד שני עדי

 לומד מחדש כיצד עליו להתנהג בסטטוס החדש במקרה שלנו החברה החילונית. 

במה  .כאמור 'הגיימנשפט' קהילה מגוננתבהיוצאים בשאלה, מוצאים את עצמם במקום  

 הם החברתיים היחסיםו בה פועל האינדיבידואלי שהרצון, פתוחה חברה שהיא 20'גזלשאפט' שמכונה

מלאה נכנסים לקטגוריה של קהילה ליברלית השהם . מכיוון כרצונו פועל אחד וכל חוזיים

כאילו נולד מבוגר  מהתחלהמתחיל את דרכו רובם  .אינם קשורים אחד לשניש םבאינדיבידואלי

תהליך של חיברות לחברה עבורם הצבא יוצר . לאלה המתגייסים לצה"ל, ולאט לאט לומד איך לחיות

החילונית, הם רואים בצבא הזדמנות ללמוד מקצוע לחיים וכיצד החילונים חיים, מתלבשים ואף 

 ,בגרויותלהשלים מדברים תוך אימוץ הסלנג הצבאי. הם מבינים שכדי להתפרנס הם צריכים 

והעבירו את  ,התחנכו ,שגדלוהוא אחד אותם שמבר הד. תואר ראשוןלעיתים כשבני גילם כבר עם 

 .רובם עברו תקופת התנכרות והתעלמות בזמן היציאה חייהם עד לשלב היציאה בקהילה החרדית,

חובה להדגיש כי לא כל מקרה  .הגדול חסרי השכלה בסיסית ונותרים חסרי משפחה ותמיכהחלקם  

מסכת התעללויות בזמן היציאה, הכל תלוי מאיזה קהילה יצא ומה  עובריםולא כולם  משנהודומה ל

 :21נדגים זאת בכמה סיפורים, מתוך סיפרו של שלומי דורון המשפחה בשבילו ולהיפך.

 לפני שעה.  הראשון החילול.  סוף ים כקריעת, כמוות שכמוהו הקושי זה הראשונה השבת"

.  ומיד עכשיו,  כאן החופש את לטעום רציתי.  וחלב בשר ערבבתי ובו כריך הכנתי השבת כניסת

 האורות וכל(  גויה זמרת כמובן)  רועשת מוזיקה בערוץ טלוויזיה,  חזק בווליום הרדיו את הדלקתי

 שהשמיים וחיכיתי נכנסת קודש שבת.  להן חולפות הדקות. וישבתי וישבתי ישבתי.  דלקו בבית

 מה?  לי שיקרו אותי שלימדו מה כל:  רגע. לשקט שכנים צעקות רק. קורה אינו דבר.  עלי יפלו

 במוצאי רק מהמיטה ויצאתי הדמעות את לעצור יכולתי לא? ולחיות לחלל מותר האם? שלי הבורות

 . "מתוסבך שאני הבנתי זה מרגע.  שבת

 ובכלל משולש זה מה, כזה קונוס זה מה, למשל, ידע או בגרות לי אין הרי. לשריון התגייסתי"

 את הזמן כל שמתי אלו בשנים. שנים שלוש ארוץ אני, זהו אז.  לי חסרים בהיסטוריה מושגים

 אחת עוד ולפתוח לרוץ...  דלתות אלף לפתוח. בבית בארון השחורה הכיפה. שלי החדשה הכיפה

 מדוע. כך על חושב שאני מצחיק. רוצה שהוא מה שעושה חרדי אני ובכלל...  אחת ועוד אחת ועוד

 דרכיו נסתרות ?רוצה שהוא מה שעושה חילוני אומר לא אני מדוע? רוצה שהוא מה שעושה חרדי

  "!ה'' הקב של הקדושות

                                                           
, 9, סוגיות חברתיות בישראל, חוברת חזרה בתשובה" ו"יציאה בשאלה" טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישייםשלומי דורון, " 19

  53-90( עמ' 2010המרכז האוניברסיטאי אריאל, )
 7ראה ה"ש  20
, הקיבוץ המהלכים בין העולמות : "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה" בחברה הישראליתשלומי דורון,  21

איש ואישה, כמחציתם חוזרים בתשובה וכמחציתם  87מבוסס על ראיונות עם (.2013). 53עמ' המאוחד, רעננה  
 .0620ועד שנת  2000פורקי עול מצוות. עבודת השדה נמשכה שש שנים, משנת 
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 שליטה היעדר הוא החילוני בעולם להשתלב בניסיון הקשים הדברים שאחד מספר שלומי"

 מהם,  להתנהג עליו כיצד סדנאות או הדרכה ספרי אין, תומכת מסגרת אין, תורה לימוד אין:  בזמן

 בטענה מחשבים ללמוד מתחיל שלומי.  החדש בסטטוס הרצויות הנורמות ומהן הראויים הערכים

 כדי, משכן, וולונטרית, ראשונית כלכלית עזרה מקבל הוא כך לשם. " פרנסה תצא לא מתורה"ש

 בערך מוחלף התורה לימוד ערך. במחשבים ראשון לתואר וללמוד לאוניברסיטה ללכת שיוכל

  .22"מערבי מקצוע ולימוד הפרנסה, העצמית ההגשמה

  .הנישואים כדרך ללכידותה בשימור הקהילה  של האינטרס -פרק ג' 

 . חשיבות הנישואין1ג. 

והיא לרוב אינה  ,החרדיתהקהילה  בעבור משמעות רב סמלי מטען כבעלי ,נתפסים הנישואין 

 ככזו עצמה את מציגה העדה החרדית אותם. לשמר בוחלת בשום צעד אשר ישרת את המטרה

גישת הקהילה החרדית הינה שימור אינטרס הקהילה  פי דין תורה.-ערכים דתיים על המממשת

 מציבהליברלית־ אינדיבידואליסטית ה המשפחה.  גישה זו מנוגדת לחלוטין מגישה ערך ובעיקר את

                   מי שאינו שומר  כן, על בחשיבותו.  פחות שאיננו מרכזי כערך הזוג בני האישי של האינטרס את

 חברתי ציבורי־ על ערך עליון זה )הנישואין( ומבקש להתגרש, למעשה פוגע פגיעה חמורה באינטרס

דוגמא לכך ניתן בחברה בכלל ובחברה החרדית בפרט.  הנישואין מוסד יציבות על שתכליתו שמירה

נחשבים  , הם לא היושתפים פעולה איתההיו משאם הוריה שטענה  ,23שרה איינפלדלקבל מדברי 

 שומרים על הכללים. לא לאנשים טובים בקהילה, כי הם 

 תפיסה הינה החרדית התפיסה. לכידות על לשמור אינטרס יש ולאומית תרבותית קבוצה לכל

 שחשוב, הינה הרווחת הדעה. הנישואין פירוק על חמורות הגבלות הכוללת, הנישואין של שמרנית

 זו חשובה מטרה השגת אולם - וליציבותו הנישואין למוסד כבוד של יחס תשדר החרדית שהעדה

, ביותר קשים החרדית העדה מבני המתגרשים של חייהם. בכפיה בשימוש בהכרח מסתייעת אינה

 גם אפוא מכילה אינה החרדית הגישה. בשאלה חוזרים שגם זוג בת או בבן מדובר כאשר וחומר-קל

, לקבוצה קבוצה בין הפרטים של הניעות את מונעת והיא, אחרות גישות של השווה בערכן הכרה

 האנושית לאוטונומיה ביטוי,  24רז יוסף שמציין כפי, הוא חלופות וכמה כמה בין הבחירה חופש

 .  יד כלאחר להיעשות יכולה איננה והגבלתו

כשנה לאחר "סיפורו  מיטיב לתאר את אינטרס הקהילה בשימור הנישואין דרך  25מוטי

נינו מלכתחילה היו בעייתיים בשל התחום האפור מה יד הראשון, היחסים בלשהתחתנו נולד הי

ת וזה גרם לתקלה. לא חשבתי והגיונימותר ומה אסור. מבחינתה אני אדם מופקר עם דרישות בלתי 

לקיים את המצווה. אני רוצה אמצעי מניעה והרבי לא תה לי ברירה אלא יהילא על ילד נוסף אבל 

ר שאני מבין שאני לא שם. אני מתחיל חמאשר לי ואני בבעיה. היא נכנסת להריון בפעם השנייה לא

היינו אצל יועץ . "או מניעה ,מין ללא יחסי או" :עדים בכיוון היציאה ואני אומר להצלעשות 

מילד טוב ירושלים הפכתי לאדם שעומד  נישואין וכל הבולשיט הזה והיא מבינה שאין לה ברירה.

שגרם לכך שכל הקהילה תדע את הבעיות שיש לנו בבית וכולם  ,על דעתו, הצמידו לנו יועץ נישואין

                                                           
 21ראה ה"ש  22
 2ראה ה"ש  23
24 399-338, 369-(1986), pp. 336The Morality of Freedom Joseph Raz,  
                    ,ברק מבני וישניץ מקהילת, בשאלה שיצא חרדי, 26 בן דסקל( מורדכי)-מתוך הראיון שערכנו עם מוטי דסקל 25

 .18 בגיל התחתן,  4-ו 6 בני ילדים שני עם( עדיין) נשוי
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 ,התחילו לי בעיות בעבודה  דעו.דיברו. בהתחלה קיללתי אותו ולאחר מכן ברכתי כי רציתי שי

יש לי אינטרנט ואינטרנט זה בעייתי, חושבים שחוץ  .מתחילים להסתכל מה אני עושה מעבר

 אני נמצא במקום שלא שולטים לי על המידע ודבר שני יש לי דעות. ,מפורנו אתה לא רואה כלום

רוצים לסלק אותי מהחדר בו אני מלמד, אני מבין שהמקום שלי לא כאן אבל עדיין לא חושב לצאת. 

 היה שלב בו אני מאוס בכל מה שקשור לקהילה שלי. 

אני עדיין לא מכיר חילוניים. אני עדיין חושב שהמקום בו אני חי הוא מקום של ערכים וזה 

אני לא שומר  .אני במצב רופף .מגיע לאדמו"רואחד הדברים הטובים בקהילה. אני רוצה לעזוב 

קיוויתי לאישורו. האדמו"ר שואל אותי איך  ,אני לא יכול לעזוב סתם כך אבלאני רוצה לעזוב  .שבת

המקום ישמור עליך. בשלב הזה אני מבין  ,שאריהוא אומר לי ת .אני מתפקד ואני מספר לו

 שהנישואין עם אשתי הסתיימו באופן סופי.

לכנו ליועץ נישואים נוסף שייתן לנו שיטות שלא התנסינו בהם עד היום, אבל זה לא בכל זאת ה

 :רים. אני אומר לוועובד. אני מבקש דבר חדש ויועץ הנישואין אומר אתה בסערת רגשות תיקח כד

. אין לי בעיה לקחת ?!"מה פתאום שאני אקח כדורים .לא לוקח אקמולאפילו אני  ,תקשיב לי"

לשירותים. האדמו"ר מחליט להצמיד לי מישהו שיפקח עלי וייתן לי את הכדורים שלצערי ולזרוק 

אני לא זוכר את שמם. הכדורים האלה הם כדורים פסיכיאטרים שמשיגים אותם דרך השוק 

לא הייתה לי ברירה הגעתי למפקח וחמישה ימים  השחור והם נפוצים לטיפול במי שסוטה מהדרך.

מן הזה הרגשתי ממש רע הייתי מפוזר, עייף, המח שלך נדפק, אני לא בז .לקחתי את הכדורים

יכולתי להתרכז, נהגתי באוטו וזגזגתי בין מסלולים. אחרי חמישה ימים המפקח הסכים שאני לא 

  צריך את הכדורים ונתן לי אותם לקחת בעצמי כי הוא סומך עלי".

ה לא בוחלים בשום אמצעי למניעת דבריו של מוטי מציפים תמונה חדה, עד כמה כל אנשי הקהיל

 הגירושין.

 

 הגירושין בקהילה החרדית 2ג.

לאינטרנט הראשונה: החשיפה  תופעת הגירושין מתגברת במגזר החרדי מכמה סיבות עיקריות

השכלת והתפתחות האישה החרדית היוצרת פערים בין הגבר השנייה:  ."לתכנים בעייתייםו"

בכולל לבין האישה הלומדת יותר לימודי ליבה ממנו בהיותה שממשיך ללמוד רק בישיבה או 

המקשים על  ,והחברתיים ,הכלכליים ,הסיבה השלישית: הלחצים היומיומיים. המפרנסת העיקרית

  .26סיבה רביעית: הבדלי השקפות בין חסידיות שונות קיום זוגיות מאושרת.

 הבדלי ההשקפות בינו ובין אשתו לגבי קיום המצוותנושא הגירושין עלה עקב  ,במקרה של מוטי

מתגייס כדרך מילוט הוא . כושלים לשלום בית תלאחר ניסיונו שגרמו למריבות מהרגע הראשון

בין כי אין . בית המשפט ההקהילה מתנגדת ופועלת, הוא מצדו מחליט לפתוח בהליך גירושיןולצה"ל 

נשלח  זוגהום בית, לאחר שרואים כי מוטי שינה את לבושו ללבוש חילוני מוחלט, סיכוי שיהיה של

   , שנתיים חלפו מאז וטרם הסתיים.להתגרש בבית הדין, שם הסיפור מסתבך

 ., אני מקבל צו גיוס ואני לא מתייצבמהצבא "פתחתי בהליכי גיוס בהתחלה כדי לקבל פטור

הפסיעה שאין סיכוי לנישואין החלטתי להתגייס. לאחר שראיתי המשטרה הצבאית עצרה אותי.  

                                                           
weekend/Article-family-http://www.mako.co.il/home- 30/10/13-מה גלאט גירושין makoמתוך  26

c5fdf26b7640241006.htm 
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 .והם עזרו לי להתגייס .לל.תי את עמותת היגיל ,דרך האינטרנט התיהיהראשונה לצאת החוצה 

המשטרה הצבאית באה ולקחה אותי. אני פוגש אנשים נוספים שיצאו בשאלה והם אומרים לי מה 

הם חושבים שאני מטומטם. כתבו  ,אני צריך לעשות ואיך לפעול. הקהילה לא מפסיקה ללכלך עלי

, אנו נילחם בך בכל החזיתות, )מצה"ל( לי מכתב שאם אתה עוד שבועיים לא תצא מהמקום הזה

תה כואבת לקהילה. יייך. מכתב בולשיט לא מפחיד ולא מאיים. התגובה שלי היאזהרה על ח

פרסמתי את המכתב בשם בדוי בתכנית רדיו.  אני עדיין לא מוריד את החליפה )החליפה בעולם 

חמים החרדי זה הכבוד של החרד(, אני בפעם הראשונה חוזר על מדים ומעל לזה החליפה. כולם מר

כן. שמעון פרס מזמן חיילים שחזרו בשאלה והתגייסו ורודפים י מסעלי שעצרו אותי וכמה אנ

חשף. יש לי איתו תמונה בפייסבוק. לקהילת וישניץ זו מכה, כי רק יאני שם ומחליט לה .אותם

 ה"פרנקיים" הנחותים מתגייסים. 

דרך העורך דין שלי במרוץ סמכויות, אני פותח תיק בבית משפט  .אני פותח בהליך גירושין

קשת שלום בית )בשלב הזה אני כבר לבוש כמו חילוני ביני משפחה. אנחנו מזומנים והיא מלעני

ות(. השופט אומר לה על איזה שלום בית את מדברת, נראה לך אלגמרי הורדתי את הזקן והפ

בית איתך? הוא פוסק לנו חצי חצי ברכוש. ושולח אותנו להתגרש בבית  שלום שהבחור יכול לעשות

 .27תיים אנחנו בדיונים"הדין, מאז כשנ

 לשמור כדי,  החרדית במשפחה לעתים יתמכו היוצאים של הוריהם גם" מוסיף,   28שלומי דורון

 יוצאים"  נאבקים רבות שנים קרובות שלעתים,  היא התוצאה. "  הלומדים חברת"  מסגרת את

 החרדי העולם.  ילדיהם את לראות או משמורת לקבל כדי אזרחיים או/  ו רבניים דין בבתי" בשאלה

 החילוניות מחדירת החשש בשל" יוצאים"  עם קשר על שמירה נגד נאבק וטוטלית סגורה כחברה

 ." יוצאים"ה באמצעות

 שימוש הקהילה בילדי החוזרים בשאלה כמנגנון לשימורה -פרק ד' 

וכואבות גם הסוגיות הקשורות לאורח חייהם של הילדים, כאשר הוריהם מתגרשים הן סבוכות 

וחומר במקרי גירושין בעולם החרדי ועוד יותר חמור המצב, -קל .במקרי גירושין או פרידה רגילים

כלל מדובר במצב בו אחד מבני הזוג חוזר בתשובה או חוזר -כאשר להורים נטיות דתיות שונות. בדרך

אז מתחילות  בשאלה ובעקבות השינוי באורח חייו נוצר קרע בין בני הזוג שמוביל לגירושין.

כריכת המאפשר את  בשל הכפילות בשיטת המשפט הישראלי,על משמורת הילדים "מלחמות עולם" 

מתחיל  . כאןגם בבית משפט לעניני משפחה וגם בבית הדיןהגירושין ביחד עם משמורת הילדים, 

 כלל בדרךשם נוהגים , דין רבני-הורה הדתי עדיף לפנות לביתמקובל לחשוב של ,"מרוץ הסמכויות"

לפסוק לטובת ההורה המקפיד יותר על קיום תורה ומצוות ומזהים את טובת הילד כעקרון עם חינוך 

מחפשים את  בדרך כללמשפט לענייני משפחה, שם -עדיף לפנות לבית ,דתי. לעומתו להורה החילוני

 .29שיאפשר לילד להבין ולקבל את עולמם השונה של ההורים ,האיזון

 קודמת לכל. טובת הילד 1ד' 

                                                           
 25ראה ה"ש  27
 21ראה ה"ש  28
-ראשונהמדריך "חופש" לחילוני הנבוך, מהדורה -חינוך ילדים במקרי חזרה בתשובה/בשאלה של אחד ההורים 29

 2008יוני 
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העל -ילדים ועקרון-מדבר על יחסי הורים ,1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב

באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין בדרך ביחסים אלה הינו טובת הקטין. "

דין אותה חובה מוטלת על בתי המשפט ובתי ה .30."שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין..

כפי שיראה לו טובת המשפט לקבוע בעניינו של קטין "-בבואם לדון בענייני קטינים. הכשרות של בית

דין דתיים -משפט אלא גם לבתי-סעיף זה מדגיש כי הסעיף הקודם מכוון לא רק לבתי הקטין...",

מקום שבית דין דתי מוסמך עפ"י דין לשפוט, יראו כל הוראה בחוק בתחומי סמכותם "

 .31י" וטובתו של הקטין היא שתכריעדין דת-משפט כאילו מדובר בבית-מדובר בה בביתזה...ש

המשפט -טובתו של הקטין היא עמוד האש, היא עמוד הענן שהדרך צריכה להוביל, מבחינת בית

כל יתר השיקולים לרבות שיקולים ואינטרסים של ההורים, מתגמדים, מתכופפים ומשתחווים 

העל והיא שתכריע. התעלמות מטובתו של הקטין: -קטין היא שיקול. טובתו של ה32לטובת הילד

החלטה בניגוד לטובתו או שלא בטובתו של קטין, הכרעה בעניינו של קטין תוך עירובו של שיקול "

כל אלה יעירו ויעוררו את סמכותו של בג"ץ  –זר, אי מתן משקל ראוי לשיקול טובתו של הקטין 

דין -משפט הן ובין שהכרעות של בית-ניו בין שהכרעות של ביתלהתערבות בהכרעות דין הבאות לפ

בכל הפעולות הנוגעות לילדים, מחייבת: " 1989.  האמנה הבינלאומית בנושא זכויות הילד 33"דתי

משפט, רשויות -בין אם ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או פרטיים ובין בידי בתי

. חשיבות זכויותיהם אלה 34"במעלה או גופים תחיקתיים, תהא טובתו של הילד שיקול ראשון מנהל

לתלבושת אחידה דופקים מאה מתחת " –של הילד באים לידי ביטוי גם בדבריו של יאנוש קורצ'ק

מאה  –קושי אחר, עבודה אחרת, דאגה וחשש אחרים, מאה ילדים  -לבבות שונים וכל אחד מהם

היום אנשים הם, לא  –'עדיין לא', לא 'מחר', אלא כבר...עכשיו  אאנשים, אשר לא 'אי פעם', ל

ערכים,  –ם אנושיים פעוטים, אלא נשגבים, לא תמימים כי א –עולם קטן, אלא עולם ומלואו, לא 

 . 35"יתרונות, מגרעות, נטיות, שאיפות

המשפט לשקול -מכאן שהמושג טובת הילד או אינטרס הילד, אינו מושג כללי וחובה על בית

לגופו בכל עניין אשר כרוך בו עניינו של קטין, זה אינו שיקול כללי אלא לעולם השופט צריך לשים 

לנגד עיניו את טובתו של הילד שעליו נסוב הדיון. טובת הילד אינו מושג ערטילאי אשר טוב לכל 

. כפי שקבע הנשיא שמגר בע"א ניצה 36ואציה, טובת הילד היא פרי איזונים בין אינטרסים שוניםסיט

השיקול המכריע לענייננו היא טובתה של הילדה, סיוון. כאשר באים יחזקאלי נ' אמנון יחזקאלי: "

אנו לבחון ולשקול את טובתה של הילדה הזאת, הילדה סיוון, יש לבחון לגביה את השיקולים 

ריים האלה: א. האיזון בכל מה שכרוך בקשריה עם אביה ועם אימה ב. המשכיות דרך חייה, העיק

הדין -המשפט או בית-לכך על בית-". אי37סדר במהלך חייה, מניעת זעזועים ומניעת בלבול בחייה

רבני הבאים לדון בעניינו של קטין, לאסוף חומר רקע מפי מומחים לבריאות הגוף ובריאות הנפש, 

 נגד עיניהם  את טובתו של הילד הספציפי שעליו נסוב הדיון כדי להזין את שיקול דעתם. ולשים ל

                                                           
 17סעיף  1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 30
 .243-241, כרך ב' עמ' דיני משפחה בישראלפ' שיפמן,  31
 08-09-12780( רתא.י נג.י תמש )נצ 32
 הדין הרבני הגדול בירושלים-דוד נ' בית 5227/97בג"ץ  33
 .2/11/1991-, תקפה בישראל מה3, סעיף 1989 אמנה בינלאומית לזכויות הילד 34
 20 -19( תרגם מפולנית יעקב צוק, עמ' 1963-, )הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשכ"גלאהוב ילדיםיאנוש קורצ'ק,  35
 4, סעיף פלוני נ' פלוני 119/08ע"מ )ב"ש(  36
 3/8/89, ניצה יחזקאלי נ' אמנון יחזקאלי 238/88ע"א  37
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 היוצאים בשאלה ילדיהתייחסות הקהילה ל 2ד. 

 מוטי מספר כיצד יציאתו בשאלה פוגע בילדים וההכפשות שהם סופגים מצד המורים והחברים

   "אני אסביר לך מה זה אומר שהילדים הם נשק. סיפור שקרה לי לפני שבועיים. חשבון הבנק 

עכשיו החשבונות שלנו חצי חצי, החיים שלנו  1.7.14-עוקל. למה? כי היא גרה בדירה מ ישל

נפרדו. אבל, בקהילה החרדית כל החשבונות על שם הבעל החשמל, הארנונה המשכנתא הכל על 

צריכה להעביר את כל החשבונות על שמה )יש  הבינה בדברים האלה. היא הייתשמי. היא לא מ

עסקנים בקהילה שמטפלים בדברים האלה(. הגעתי הביתה כדי לאסוף את כל החשבונות כי הם על 

שמי. מבחינתה הגעתי הביתה כדי לריב איתה, אני מסביר לה שאלו חשבונות שרשומים על שמי 

לי לקחת את הילדים לבית הכנסת, כי אני מחלל שבת אסור ללכת  ומיועדים אלי. היא לא נותנת

איתו. יש לי שתי אפשריות או ללכת או להשאר ולהתעלם ממנה. אני מגיע הביתה בלבוש מכובד. 

, היא מתקשה לומר לי שיש בעיה. ומודיעה לי שהוגשה תאני מקבל טלפון מהעובדת הסוציאלי

 ד. תלונה נגדי כי אני לא לבוש באופן מכוב

אשתי ממשיכה לכעוס עלי, לילדים לא איכפת הם הולכים איתי. יום אחד הילד שלי מבקש 

שאני אקנה טלית חדשה. אני שואל אותו למה מה רע בטלית שלי. הוא מבקש בכל זאת שאני 

אקנה, הבנתי שזה בא ממנה. אני ישבתי עם הילדים שלי וסיפרתי להן את סיפורי בראשית 

יצאתי עם הילדים לכיוון בית הכנסת, שהיא צועקת ברקע, אחר כך נרגעה.  חמישה חומשי תורה, כ

יבה שאתם יודעים את הסיפור. אז הבן הגדול שלי אומר יאתם יכלים לספר לרילדים אני אומר ל

בה מי  לימד אותך. אני שואל למה? הוא עונה שאם אומרים את השם ילבן הקטן. אבל אל תגיד לרי

ץ. אני שואל מי אמר לך את זה. אף אחד לא אמר לי אבל אני יודע. אני מרבי "בהירי"שלך בחדר ה

 שואל מאיפה הוא יודע. והוא לא עונה.

יום אחד אני מגיע הביתה, הבן הגדול שלי לא מוכן ללכת אתי, למה? כי הילדים מתעללים בו. 

של המילה אז לא קורא לי אבא הוא קורא לי גוי. הוא עדיין לא מבין את המשמעות  יהבן הקטן של

הוא בוכה על זה   :זה לא איכפת לי. הבן הגדול שלי מצד אחד מתגעגע אלי ומצד שני החברים שלו

לי אישית, יש מזל כי אני מכיר את כל המלמדים , כי אביו יצא בשאלה. שחברים שלו מכים אותו

ותי ומצד בחדר. הם חברים שלי אני ביקשתי אישית שישימו לב לבן שלי. הם מצד אחד אוהבים א

 . 38עלי כמסכן. כשהילדים שלי יגדלו תהיה לי בעיה גדולה יותר" םשני מסתכלי

נשואה עם שבעה ילדים הרגישה מחנק ושהיא לא יכולה "אנוסה בעל כורחה" תמר סיפור נוסף, 

את הילדים,  והחרדים, שייקח יםלהחזיק כבר מעמד "החשש הכי גדול היה מהאינקוויזיטור

כשסיפרה לבעלה הרבי על כוונותיה טען שילדים שלא גדלים כחרדים זה לחינם. היא טוענת שאמא 

שלה יכולה לגדל את הילדים למרות שהיא יודעת שתמר תהיה ההורה הטוב עבורם. אמא שלה 

קשר כי זה  האוהבת את אלוהים. היא תחשוב עליו לפניה האחים ואחיות שלה בטוח ינתקו אית

  .39שפיע על הילדים שלהםי

מול הקהילה   -גם משפחתה החרדית של האישה, הוריה ואחיה נמצאים בדילמה חריפה מחד 

והרבנים, אם הם יעזרו לאישה המשמעות תהיה שהילדים יפסיקו להיות חרדים, מאידך מול ביתם 

אישה הן מם ומדמם. ברובם של המקרים, אם לא בכולם,  המשפחה נוקטת  בעמדה נגד הצעצם מע

מפחד מהקהילה והן מדאגה לשאר האחים שטרם נישאו. לעיתים הוריה של האישה אף 

                                                           
 25ראה ה"ש   38
 3ראה ה"ש  39
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מנת שלא תיפגע -יבקשו/ידרשו ממנה להמתין עם "היציאה" לעולם שמחוץ לקהילה החרדית, על

מנת -בשידוכיהם של אחיה הרווקים. כך שהאישה נותרת בודדה ומבודדת ומאוימת ע"י בעלה, שעל

א צריכה לוותר על המשמורת. ברגע שאחד ההורים מחליט לבצע את הצעד הגדול שייתן לה גט הי

ולעזוב את העולם החרדי, הילדים יילקחו לרב שיסביר להם שמשהו נורא קרה: האמא או האבא 

השתגעו, המילה 'שמד' נכנסת מיד לפעולה. קהילה שלמה נרתמת לאסוף כסף למאבק משפטי 

ד אינה רק בעולם הזה, אלא רווחתו וקבלתו בעיקר לעולם רווחת הילולעמוד על המשמר, כי "

. לתוך הקלחת הזו נכנסים גורמי הרווחה, שאו שהם כאמור חרדים ולכן מוטים מלכתחילה,  40הבא"

או שאינם מתייחסים או שלא מודעים לכך, שבמידת הצורך ישקרו להם כדי להשאיר את הילדים 

  עת את החוזר בשאלה בעמדת נחיתות.חרדים. היציאה מארון הקודש מקב

גשית ומשלמים את המחיר הכבד ביותר. חווית פירוק הילדים עוברים טלטלה רכפועל יוצא, 

המשפחה, בחברה בה לא מקובל לפרק משפחות, הוצאתם ממשפחתם המחבקת והתומכת, אחד 

מהוריהם )לרוב כאמור ההורה החוזר בשאלה( נעלם להם ולא תמיד הם מבינים לאן ומדוע. האב או 

חינוך הדתי/חרדי יפסיקו לאהוב האם הנותרים חרדים מאיימים עליהם שבמידה ולא ימשיכו ב

בשאלה ומעמדם לשידוכים -אלה לעולם תהיה להם סטיגמה כילדי החוזר/ת כן ילדים-אותם. כמו

 יפגע מאד.

 

 הדין והמשפט-הכרעות בתיראי . טובת הילד ב3.ד

דין חרדיים ודתיים, נוטים לזהות את טובת הקהילה החרדית ולהחליט -פי רוב בתי-בפועל, על

הדין הרבניים -על חינוך דתי, ללא קשר כלל לטובתו של הילד מושא הדיון. הקהילה החרדית על בתי

שלה, עובדות הסוציאליות, "מומחים מקצועיים", מחלקות הרווחה ויחידת הסיוע שלה חוברים 

ומרסקים את עולמם של נשים, גברים וילדים ע"י קבלת החלטות שלעיתים אינן תואמות את יחדיו 

 טובתו של אף אחד מהצדדים, אלא רק את טובת הקהילה עצמה. 

כך -סיפורים רבים מדגימים כיצד אימהות ואבות הבוחרים לעזוב את העולם החרדי משלמים על

פקידי  ,הדין מבקש חוות דעת מומחים, לרוב-את המחיר הכבד מכל: הילדים שלהם. גם כאשר בית

הדעת, בעצמם באים מאזורים חרדיים ומחזיקים בתפיסת עולם דתית, כך -הסעד הכותבים את חוות

ידם ולמעשה חורצת גורלות, הינה בהתאם לתפיסת עולמם של פקידי -הדעת הנכתבת על-שחוות

ציפי. זאת בנוסף לכך, שבלשכות הסעד התומכים בחינוך דתי/חרדי ללא קשר להתאמתו לקטין הספ

הרווחה בקהילה החרדית הרבנים הינם חלק מקבלת ההחלטות ותפקידם לדאוג שההחלטות 

ח תפיסת העולם של הקהילה החרדית, לכן בנושא חינוך הילדים, ההחלטות שמתקבלות נעשות ברו

ת המגזר נוטות להתקבל לטובת חינוך דתי, כאשר מדובר בזוגות מתגרשים שאחד מהם עוזב א

הדין אינם מתמודדים באופן קונקרטי וישיר עם מסקנות המומחים ונוטים לקבל -החרדי. בתי

דתי -החלטות עפ"י תפיסה דתית בלבד. גם כאשר טובת הילד דורשת מסיבות שונות חינוך ממלכתי

או חילוני, למשל כאשר האם חילונית והילד בחזקתה, דבר שחושף אותו לקונפליקטים של נאמנות 

 .  41נזק נפשיגרימת לאפשרות של ו

                                                           
 אילן, תשע"ה-", בהנחיית פרופ' עמיחי רדזינר, אוני' ברנישואין וגירושין" ןמתוך סמינריו 40
 11/11/1998מיכל דוד נ' בן דוד  5227/97בג"ץ  41
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הציבור החרדי מוטי מסביר את עמדת הרווחה הקיימת בעיקר בציבור החרדי הגר בירושלים "

יה. היו כמה מקרים קשים בשל כך, כמו למשל ירים לעילא שיתף פעולה עם גורמי הרווחה הקשור

מצאו פתרון בדמות  ,החרדיםית ירושלים יאבא שהטיח את הבן שלו לקיר. חברי המועצה של ער

מוסמך להסביר את הבעייתיות וא ה ,רב זה מעורב בכל ענייני הציבור החרדי ."רב חרדי מעורב"

בשאלה אנחנו מבחינתו או חולי נפש או מסכנים ואומללים. אני  יםיוצא יםלגורמי הרווחה. כשבא

וכר הידוע והמשפחה המכל יש יוצאים בשאלה שעוברים תהליך נפשי קשה מאוד.  ,חייב לדייק

הם מתחילים ורים נפשית. אבל התקופה הזו עוברת יהקרובה מתפרק להם, נכון הם לא תמיד כש

ברגע שהגורם  .זו שצריכה לעמוד לנגד עיניהם של העובדות הסוציאליות אלהתבסס. טובת הילד הי

הגיע למקרים היות וברצונם ל ,החרדי יושב שם, יש בעיה. דיברתי עם עובדות סוציאליות לשעבר

את ליטרת הבשר בדמות היוצאים  )לרב( הן נותנות לו והגורם החרדי מעורב,באמת  קשיםה

-טמאר, נאבקת להשאיר את הילדה בת האכשאמא שיצאה בשאלה מחסידות סלדוגמא בשאלה. 

אצלה, והילדה גם רוצה להישאר ולא רוצה ללמוד בבית ספר חרדי. הם תומכים כמעט באופן  12

גורף, בצד שנשאר בקהילה, הדבר קורה בעיקר בירושלים ופחות בבני ברק, כי הם פחות 

 . 42קיצוניים"

בשם הדת ילדים מופרדים מהוריהם הביולוגיים ומועברים למשפחות אומנה, גם אם לעיתים כך 

-מדובר בהורים ללא דופי במסוגלות ההורית שלהם. בערים בעלי ריכוז גבוה של דתיים, כמו: בני

שמש פועלות "ועדות רבנים לנושאי רווחה" הפועלות במקביל -עלית, ירושלים, בית-רק, ביתרב

לשירותי הרווחה ולגורמי הטיפול בקהילה והן דואגות ליד רבנית מכוונת. כך נוצר מצב שהחזק הוא 

הוא מוקף בתמיכה איתנה של המשפחה, של הקהילה  –בן/בת הזוג הנותרים בקהילה החרדית 

לחיות חיי כולם נחושים לא לוותר על הילדים ולא לאפשר להם " –ל גדולי הרבנים החרדית וש

הדין מדגישים את -המשפט או בית-". תסקירי פקידי הסעד בעולם החרדי, המוגשים לביתחטא

חשיבות "רוחניותו של הילד" וכן את חשיבות העובדה שהילד צריך להמשיך במסגרתו המוכרת 

ת לגרום להורה ה"בוגד" לא ליטול חלק בחיי הילד שלו.  בעולם הלא מנ-והידועה לו, הכל רק על

זהו גוף טיפולי שמצויים  –המשפט -חרדי, במקרה של גירושין, נעשית פניה ליחידת הסיוע שליד בית

בו עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, שתפקידו לעזור לבני הזוג להגיע להסכמות ולמצוא דרכי 

 .43גיעה בילדים ולהוריד את מידת הקונפליקט שהגירושין יוצריםהתנהגות אשר יצמצמו את הפ

 אם נופל פגם בזהותו, כך שהורה נתפסת כחלק בלתי נפרד מתפקודו כהורההזהות החרדית של ה

את הילדים לתכנים שמסכנים אותם".  "הורות שלו מוטלת בספק, באמתלה שהוא "חושףהחרדית ה

על ילדיו, ימצא לילדים פתרון בבית הסבתא, או גם במקרים שאב כלל לא מעוניין במשמורת 

 ". השיקצעהכל בכדי להרחיק את הילדים מאימם " –במשפחה אומנה 

סיפורים רבים, אשר בן זוג אחד מרגיש כי בן הזוג השני אינו ממלא אחר ים אלו הם חלק מיפורס

הילדים.  הורים אלה הוראות הדת במלואן, הוא מיד נוקט בעמדה של הכפשתו בפני הרבנים ובפני 

הלכתית גרידא, שאין לה מקום במדינת חוק, ואין בה -מורחקים מביתם ללא ילדיהם, מסיבה דתית

-חשיבות הקשר של הילדים עם שני הוריהם מתגמדת בבתי  -שום הגיון או חשיבה על טובת הילד 

ת חינוך הדין של הקהילה החרדית, מול האמונה. גם כאשר טובתם של הילדים ללמוד במסגר

                                                           
 25ראה ה"ש  42
)מאמר המבוסס על הרצאה שניתנה בכנס "הסדרי הורות בהליכי  יואב מזא"ה –אכיפה של הסדרי ראיה  43

 2008גירושין" בעקבות דו"ח ביניים של ועדת שניט( מכללת נתניה, 
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דתי. כפי שזה בא לידי ביטוי -הדין יורה להכניסם דווקא למסגרת חינוך ממלכתי-ממלכתי, בית

, במקרה זה מדובר בזוג הורים לשתי קטינות, 44הדין הרבני הגדול לערעורים-בבג"ץ פלונית נגד בית

יים שהתגרשו והאם שהיא ההורה המשמורן מנהלת אורח חיים חילוני והאב נותר לקיים אורח ח

הדין הרבני הגדול לערעורים החליט כי שילובן של הקטינות במסגרת החינוך הממלכתי -דתי. בית

דתי תואמת את טובתן, הואיל והוא מחזק את האחריות ההורית המשותפת של שני ההורים, זאת 

ספר חילוני עלול "להרחיק את הקשר -בהתבסס על שני נימוקים עיקריים: א. חינוך הקטינות בבית

ן האב לבנותיו" דבר שיפגע בעתיד בקשר עם שני הוריהן. ב. לשני ההורים יש בסיס של ערכים בי

הדין, הייתה בניגוד -החלטת בית דתיים וכן קבע שלחינוך הדתי יש זיקה לאורח חייהן של הקטינות. 

מוחלט לתסקיר פקידת הסעד אשר רשמה כי "הבנות עלולות למצוא את עצמן בתווך בין המסרים 

קבלים בביה"ס לבין אורח החיים בבית...דבר העלול להוביל לבלבול, להיעדר יציבות ולחוסר המת

בטחון בקשר עם אימן ובקשר עם המסגרת החינוכית. בנוסף...הכיצד יארחו בבית אימן חברות 

מהמגזר הדתי". בהתאם לכך קבע בג"ץ: "אשר לסוגיית חינוך הילד, על ביד"ר להכריע לפי טובת 

וים העומד בפניו, ולאו דווקא על יסוד התשובה לשאלה האם חינוך זה תואם את עמדת הקטין המס

הדין הדתי. בענייננו טובת הקטינות מחייבת שילובן במסגרת החינוך הממלכתי...מאחר שכיום 

נמצאות במשמורת העותרת )האם(  המנהלת אורח חיים חילוני וכך אף הן...שמירת היציבות בחיי 

הלימה בין אורח החיים אותו הן חוות בביתן, לזה אליו הן מחונכות במסגרות הקטינות מחייבת 

החינוך בהן הן נמצאות, ולא נראה כי המשך לימודי הקטינות במסגרת חינוך הממלכתי תפגע 

  באיכות הקשר עם האב".

מכאן שנשים חרדיות שרוצות לעזוב את הקהילה, עוברות דרך ארוכה של ייסורים והילדים 

ת הקהילה עם שני ילדים א. כדבריה של היידי  מוזס, חוזרת בשאלה, שעזבה  45את המחירמשלמים 

החשש שיקחו לך את הילדים כשאת חוזרת בשאלה לא מנותק מהמציאות...יש כל קטנטנים: "

הזמן מסכת של הפחדה נגד אמא שרוצה לשנות משהו, שאם היא תעשה את זה, היא עומדת בפני 

יקחו לך את  –ים על בסיס יומיומי: לא תלכי בדרך שלנו סכנה. אלה איומים ששומע

מפחידות אותך והן עצמן מפוחדות עד כלות, מראים לך כל הזמן מי  ךשסביבהילדים...הנשים 

ממושכת מצד הציבור החרדי הפגיעה ה. 46"החזק, מביאים אותך למצב של התמוטטות ועזיבה

הוכחה שהיא הולקהילה. האישה תצטרך להילחם על  החרדי וגורמי הרווחה, שקשובים בד"כ לגבר

שפויה, כי הדבר הראשון שנוטלים ממנה, מרגע שהיא מפקפקת במשהו מהדת, הוא השפיות שלה. 

 אחרי נטילת שפיותה של האם, קלה מאד הדרך לכך שללא שפיות היא אינה כשירה לטפל בילדיה. 

 

 ור הוריניכ -הילדים כלפי ההורים החוזרים בשאלה  -פרק ה' 

 רקע ומאפיינים לתופעת הניכור ההורי. 1ה. 

מאבקי גירושין כוללים לרוב מטענים רגשיים עזים, הגורמים לעיתים לבני הזוג לא לבחול בשום 

אמצעי להשגת מטרתם. אחד מנושאי המאבק הוא המשמורת על הילדים, שהינו נושא כאוב, הגורם 

לאחד ההורים לצבור כעסים על בן/בת הזוג לשעבר ולחוסר יכולת לעשות הפרדה בין הכעסים לבין 

                                                           
 20/12/07הדין הרבני האזורי אשדוד, פלוני -, ביתהדין הרבני הגדול לערעורים-פלונית נ' בית 7395/07בג"ץ  44
 36ראה ה"ש  45
 ת בכנסת וביתו של ח"כ מנחם אליעזר מוזס מיהדות התורההיידי מוזס, לוביסטית חברתי 46
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החלטה שתהיה לטובת ילדיו. כעסים אלה באים לידי ביטוי בהאשמות הדדיות על פגיעה בילד  קבלת

ובטענות על חוסר מסוגלות להיות הורה טוב, זאת בכדי למנוע את הקשר של הילדים עם ההורה 

השני ולהענישו. ילד הנקלע למאבקי גירושין בין הוריו, מפתח לרוב קונפליקט נאמנויות בו הוא צריך 

הוריו, כאשר בחירתו תהיה מושפעת בעיקר בתלות שלו בהורה המשמורן. היות  שניחור בין לב

ילד הגדל בתוך -תהקוגניטיביוהקשר עם שני ההורים הינו בעל חשיבות גדולה להתפתחות האישית 

 סכסוך כזה, עלול להימצא בסיכון פסיכולוגי. 

המשפט בבואם לטפל בסוגיות מעין אלה מערבים את גורמי הרווחה השונים, עובדים -בתי

מנת לקבלת את ההחלטה המיטבית למען טובת הילד. -סוציאליים, פסיכולוגים, פקידי סעד ועוד על

של חוזרים בשאלה, כפי שאנו בודקות בעבודתנו זו, הדבר מורכב ונקודת כאשר מדובר בילדים 

ההורים אינה זהה, אלא מוטת מראש לטובת ההורה החרדי/דתי, כך הילד נפגע המוצא של שני 

טבע  1985-בטובת הילד הספיציפי. ב הדין, כאמור אינה תמיד דוגלת -שבעתיים, כי החלטת בתי

את המונח "תסמונת הניכור ההורי". הוא היה הראשון שהתייחס  ,פרופ' ריצ'רד אלן גארדנר

לתופעות השונות שהתגלו אצל ילדי המתגרשים בהקשר לסכסוך הוריהם: "בתסמונת הזו הילד 

עסוק באופן כפייתי בגינוי ההורה השנוא והמנוכר ובהאשמות כלפיו...ניסיונות התקרבות של ההורה 

 ילד צורח, מקלל, יורק ובועט...אצל ילדים אלה קיים חיצוי השנוא נתקלים בתגובות בוטות מאד: ה

 SPLIT 47ברגשותיהם כלפי ההורים. אחד ההורים הוא טוב באופן מוחלט והשני הוא רע באופן מוחלט. 

שמופעלים על הילד אמצעים פסיכולוגיים הגורמים לו לניתוק מההורה המנוכר  ,מעלהמאמר ה

לתלונות שווא מצד הילד על פגיעות פיזיות בנוסף זה גורם  ולתלותו בהורה המשמורן יותר ויותר.

ונפשיות מצד ההורה המנוכר שע"י בחינה יותר מעמיקה ניתן להבחין כדקלום של דברי ההורה 

כי תסמונת הניכור ההורי היא סוג של התעללות רגשית בילד, באופן שלא רק  ,המנכר. גארדנר מדגיש

של ההורה האהוב לכל החיים, אלא גם יכולות לגרום שה"תלונות" של הילד יגרמו להרחקתו 

דרגות חומרה:  שתילהפרעות נפשיות עמוקות שילוו את הילד לכל חייו. לתסמונת הניכור ההורי 

ניכור המתבטא בכעסים חולפים ומתבטאים בשינוי טון הדיבור להורה  –הקלה יותר  -הראשונה 

דרגה  "סרבנות קשר" שהילד מסרב לכל קשר עם ההורה המנוכר. –חמורה יותר  –ה יהמנוכר. השני

זו נקראת גם "חטיפה נפשית" ובמקרים שהתופעה מתמשכת לא נותר אף זיכרון טוב מההורה 

  תר.המנוכר שהיה לילד מתקופות טובות יו

 מצד ילדי החוזרים בשאלהניכור הורי  – .2ה.

כאשר זוג מתגרש ויש ילדים, מתחילים המאבקים המשפטיים בנושא המשמורת על הילדים. 

כאשר אחד מבי הזוג חוזר בשאלה, ישנם גם תביעות של בן הזוג שנותר חרדי, המבקש למנוע מבן 

רום להם לחילול שבת וחג בכל צורה מנת לא לג-הזוג השני לקחת את הילדים בשבתות וחגים על

כן התביעות הינן -שהיא, או אף שהילדים יראו בחילול שבת שנעשה ע"י ההורה החוזר בשאלה. כמו

בשל מאכלים שבושלו בשבת או בחג וכן מאכלים שאינם בהכשר של הרבנות המקומית או הראשית. 

שאים שהעיקרי ביניהם הוא נושא הילדים לרוב ערים להבדלי הגישה בין ההורים במגוון רחב של נו

הדת. ילדים אלה שכאמור, לרוב נותרים בעדה החרדית, מגלים בלבול סביב נושא הדת בעיקר עם 

כך בפני החברים וגורמי החינוך -בשאלה ואף נמנעים מלדבר על-שובם מבילויים עם ההורה החוזר

                                                           
חטיפת ילד בידי הורה והתסמונת של זאב ברגמן ואליעזר ויצטום, ", מצוטט במאמרם של פרופ' ריצ'רד אלן גארדנר  47

 (1995( )2", כתב העת שיחות, ט )התנכרות להורה
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ה ולביקורת כלפיהם על בשאל-השונים. הם חשופים לביקורת מההורה החרדי כלפי ההורה החוזר

התנהגות שלהם שלדעת ההורה החרדי, אינה עומדת בקנה אחד עם החינוך הדתי שהם מקבלים. 

על מה שהם לומדים וכן ביקורת על ההורה  ,בשאלה-הם תחת ביקורת מההורה החוזר ,מאידך

החרדי. אין ספק שאינם מסוגלים להתמודד עם המסרים הכפולים והמבלבלים, כפי שנמסרים להם 

ידי שני ההורים בנושא אורח החיים הדתי. זה גורם להם לסבל, בלבול ותסכול ולכן ככל -על

ימרדו באחד מההורים או אף  שיתפתחו יגיבו בצורות שונות בחייהם ולעתים בשלב זה או אחר

 . 48בשניהם. המרד הוא חלק בלתי נפרד מההתפתחות וההתבגרות

, מדובר בשני בנים שהתנהגו באלימות כלפי אביהם במהלך המפגשים 49בדנ"א פלונית נגד פלוני

שנערכו בפיקוח בתחנה לייעוץ ולטיפול בחיי משפחה ונישואין בירושלים, הם גידפו את אביהם 

הפסיקו הילדים להיפגש עימו כלל. לבקשת האב, ניסו פקידי הסעד  ,נישא בשניתולאחר שהאב 

לערוך מפגש בינו לבין הילדים, אך המפגש נכשל בשל התנהגות תוקפנית מצד הילדים. מאז עמדו 

המשפט קבע כי -הילדים בסרבנותם להיפגש עם אביהם. פסיכולוג קליני מומחה, שמונה ע"י בית

לדעתו המחיר הנפשי שהילדים משלמים , Parental Alienation Syndromeניכור הורי מדובר במקרה חמור של 

בטווח הקצר כבד מאד. על רקע דברים אלה, נכתב בתסקיר פקידת הסעד יחסם העוין של הילדים 

כלפי אביהם נובע בשל העובדה, שהם מעורבים בסכסוך שבין ההורים ובשל המסרים השליליים 

ריה לגבי האב. כאשר הורה מרחיק את ילדיו מההורה השני ומעביר לו שהם מקבלים מהאם ומהו

מסרים שליליים עליו, במשך הזמן הדבר גורם לכך שהילדים מסרבים לראות את אביהם או אימם 

בטענה שהם הורים מזניחים שלא יצרו איתם קשר תקופה ארוכה. הילדים האלה למעשה חשים 

י מניעת אהבה מן ההורה וגילוי שנאה כלפיו, מעשים יד-תחושת כוח ושליטה. הם מרגישים שעל

משפחתו באופן גלוי או סמוי, הם צוברים כח רב. לא רק -הנתמכים לרוב ע"י ההורה המשמורן ובני

ההורה השנוא מתחנן בפניהם שיחדשו את הקשר איתו, אלא גם עובדי ציבור שונים, כגון: מחנכים, 

מצים לחידוש הקשר שלו עם ההורה השנוא. עם זאת סוציאליים ופסיכולוגים עושים מא-עובדים

המשפט מוסיף, שהאוטונומיה של ההורים בגידול ילדיהם אינה מוחלטת, היא כפופה תמיד -בית

 לצרכי הילד, לטובתו ולזכויותיו. 

במקרים רבים מצבם של הילדים מתדרדר מאד מבחינה נפשית, בריאותית, רגשית ולימודית 

נושא חמור אף יותר כאשר ההורה החוזר בשאלה הינו האב. מדובר ואף אחד לא עוזר להם. ה

במחלוקת ערכית, במלחמת תרבות בה הילדים מחונכים לשנוא את אביהם מולידם וכדברי אבות 

". הילדים מוסתים נגד ההורה החוזר בשאלה םמחיר החופש והבחירה, זה הילדיחוזרים בשאלה: "

 גלל חילול השבת, אינו כשיר ועוד. ע"י סיפורים שהוא השתגע, עונשו למות ב

, שבעלה התחיל להכותה מספר 20בנות אשר נישאה בשידוך בגיל  חמשאם ל –סיפורה של ליאת 

חודשים אחרי החתונה, הסתיים בהרחקתה מהבית ללא אף אחת מבנותיה והגרוע מכל היא העובדה 

 ההשניישביתה הבכורה צידדה באביה בפני המשטרה וטענה כי אימה אינה כשירה לגדלן. גם בנותיה 

                                                           
 PsaKDin.co.il,אתר המשפט הישראלי 4/8/2004נ.ד נגד נ.ד,  3735/97תמ"ש  48
 12/7/2004, פלונית נ' פלוני 6041/02דנ"א  49
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לה ולא הסכימו לדבר עימה ואף לא לפגוש אותה, כאשר היא  התנכרו הלפנימייוהשלישית, שהוצאו 

 . 50באה לבקרן. ליאת הרגישה שהיא אם שכולה לילדים חיים

 ומסקנותדיון, סיכום  

תחילה את מורכבות החיים בקהילה החרדית, המחבקת עד כדי "מחנק",   בעבודתנו זו, סקרנו

ו של הרב תחילה. אנשים שאינם שעל כל צעד שעל ונשימה שהחרד עושה הוא מקבל את אישור

מסוגלים לחיות עם זאת ומבקשים לחיות לפי דעה עצמאית ולעשות כטוב והמובן בעיניהם, נמצאים 

בבעיה, כשמגיע רגע ההארה. הדבר קורה אצל כל אחד באופן שונה. אצל האחד כי קרא ספרים 

ם בחו"ל כפי שקרה "אסורים" והתחיל לשאול שאלות. השני יצא למסע עם חרדים לקברי צדיקי

ופתאום גילה שאין לו קשר לעולם החרדים. חלקם עוברים תהליך בו הם מערערים על קיום  וטילמ

בו  תהאלוהים. בכל מקרה תהליך של היציאה בשאלה לא נעשה ברגע אחד. קיימת  תקופה לימינלי

הם לא פה ולא שם, לא חילונים ולא חרדים. ההליך קשה ומורכב מבחינות רבות בשל הסגירות 

שעמדנו עליה בעבודתנו. כמו כן ראינו שיוצאים בשאלה בקהילה החרדית המבקשים הקהילתית כפי 

 כפולה. םלהתגרש  עוברים מסכת ייסורי

מקיפה מכלול רב ה , הינו  סוגיהישראלעדה החרדית בבנושא השימוש בילדי החוזרים בשאלה 

ן לשמר את הקהילה מנת ה-וכן את השימוש הציני הנעשה בילדים, עלשל בעיות ורגישויות חברתיות, 

מחד והן להעניש את ה"בוגדים" מאידך. בנוסף, על הילד להתמודד עם חבריו היורדים לחייו לעיתים 

 אפילו נוהגים להכותו בשל ההורה שחזר בשאלה.

לרוב, דין, שניתנו ע"י בתי הדין הרבניים הפועלים -המצב כיום הן מבחינת פסקיאת  נוהצג

נת ל"הציל" את נפשם של הילדים ובכך לשמר את הקהילה.  לטובת אלו שנשארו בקהילה על מ

היתרונות והחסרונות הדין הרבניים וכן -הפכו את החלטות בתי, שהתקבלו בבג"ץ הערעורים

המנעד עליו  , באשר לפתרון האולטימטיבי התחבטנוש , עלינו לציין. המצויים בכל גישה / תפיסה

להשארת הילדים במרחב החרדי ובתוכו אפשרות  דיחרנענו כצוות היה, בין הפתרון של מונופול 

הכרעת בתי הדין  כי ,. הגענו למסקנה"טובת הילד" גוברת על כל השיקוליםשהמוכר והידוע או 

)בין אם הוא להישאר עם ההורה בעל המסוגלות ההורית הטובה  צריכות לקבוע שעליו ,והמשפט

 ולא של הקהילה. שלו המתאימה לצרכיו  , לילדחרדי ובין אם הוא חילוני( 

יש להגיע להסדרה ולהסכמה רחבה ככל הניתן  כי, שותפים אנו בדעה, יהיה הפתרון אשר יהיה

נפש גדולים להורים רבים ובעיקר לילדים הנותרים עם -מנת לחסוך מפחי-, עלבזמן הקרוב ביותר

נפשם של ילדי תביא לפילוג ב, זואליתנקונצוללא הכרעה  "פתוח" השארת הנושאצלקות לכל חייהם. 

ליותר אשר יגרום ,  "יוחסיןאילנות שני "החוזרים בשאלה ויותיר את המשפחות האלה מחולקות ל

 חוסן אישי, משפחתי וחברתי כלל וכלל.ויותר ילדים ללא 

שבבואם להכריע  ,ולבתי המשפט הדין-לסיכום, לדעתנו על המדינה להתערב ולהורות לבתי

יקבלו , שרווחה, פסיכולוגיםכגון:  יםלמנות אנשי מקצוע ניטרליעליהם  .משמורת ילדים בנושא

אנשי מקצוע אלה אופן חשיבתה ודרכיה שונות. בשל  בקהילה החרדיתגירושין התמחות מיוחדת ל

כפי "רב מתערב"  .  מינוייבאופן אובייקטיבילוו את הליך הגירושין על הקהילה ו מוסכמים יהיו

                                                           
 פורסם – בשאלה חזרתי כי הילדים על המשמורת את לי לקחה הרווחה מערכת ,יצחקי יעקב מיכל, לנסקי נעמה 50

 .7/1/15 שישבת, היום בישראל
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טובת הקהילה לרוב היות ו פתרוןלגורמי הרווחה, אינו המקשר בין הקהילה שנעשה בירושלים 

טובת הילד  תאובייקטיביוות הדעת מקצועיות חוו והמשפט, תוצג לבתי הדיןכאשר  .עומדת לנגד עניו

הן על ידי השארתו  .יזכה לטיפול הנכון לו ספציפית שהילד. אנו מאמינות הםתהיה נר לרגלי

והן ע"י שמירת קשר הדוק  והנכונה לילד ההורה בעל הכשרות ההורית הטובה יותראצל במשמורת 

   . עם שני הוריו
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