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 תקציר 

 High Intensity Parentalבעצימות גבוהה )  יםהורי  בסכסוכיםתפקיד הקהילה החרדית  ב  דןהמחקר הנוכחי  

Disputes    אוHIPDההורה בחברה החרדית,  .  קהילהמן השל אחד ההורים    יציאה  בעקבותרי גירושים  ( במק

נידוי,    יוצאה בכללן  סנקציות קשות,  בפני  לעמוד  לרוב  עשוי  על אשר  משמורת  ולאובדן  לגירושין  מובילות 

הקשר, חקרנו את תפקיד הקהילה החרדית ומנהיגיה במקרי  -ומונחית  איכותניתעל בסיס נקודת מבט  הילדים.  

HIPD  ביצענו תשעה ראיונות  מן הקהילה.    יצאו הורים גרושים ששל  ו  ת המבט של עובדים סוציאלייםומנקוד

דו"חות של עובדים סוציאליים    25, סקרנו  HIPD-עם עובדים סוציאליים המתמחים בלמחצה    עומק מובנים 

 הקהילה  עזבו אתלמחצה עם הורים גרושים ש  ראיונות עומק מובנים  14בתחום, וביצענו  המתמחים אף הם  

( תפקידה הפעיל  1, מה שהעלה שלוש תמות מרכזיות:  עברו טריאנגולציההראיונות והדו"חות נותחו והחרדית.  

עבודה הסוציאלית.  ל  םאתגריה(  3דה הפעיל של הקהילה;  יקתפב  כלי להשגת מטרהכהילדים  (  2של הקהילה;  

שבקידום  הוא מאיר את החשיבות  כמו כן,  .  הסלמה של הסכסוךעל תפקיד הקהילה בתהליך ההדיון שופך אור  

, בהינתן ההתנגשות בין הצורך אלובמקרים מורכבים    המטפליםמודעות, ידע וכישורים בקרב עובדים סוציאליים  

 .HIPD, במקרי עיתיםלמזיק הגי הקהילה לבין תפקידם, לשתף פעולה עם מנהי

 

 הקדמה  .1

 

 גירושין בקהילה החרדית בישראל 1.1

 

הפי ושיעורי  מפתח  הוא ערך  אינדיבידואליזם  בהן  מערביות,  לחברות  לרוב    רוד גירושין מתקשרים 

זוגו ו  תבקרב  יחסית,  בגבוהים  כתהליך  אשר  לרוב  ממוסגרים  גירושין  שני  הן  ונותנים  נושאים  עליו 

ביסטיות, ובמיוחד בחברות  יזאת, בחברות קולקט  לעומת .  (Toth & Kemmelmeier, 2009)  אינדיבידואלים

כמו   סגורות  והקהילה  מסורתיות  המשפחה  בישראל,  החרדית  )קודמות  החברה  (.  Triandis, 2018לפרט 

כאלה,   בבקהילות  נתפשות  ה  חייבעיות  במנשואים  )  ארגכפוגעות   ;Barth & Ben-Ari, 2014החברתי 

Becker, 2020; Cohen & Savaya, 1997  והקהילה המורחבת  המשפחה  ה לרוב    תופסות (.  גירושין את 

 ,Afifiמתקשרים אודותיו )הזוגי וכיצד אנשים  בו מתגלם הסכסוך  שכגירושין "שלנו", דבר המשפיע על האופן  

Davis, Denes, & Merrill, 2013 .) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920321496
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אם  הנורמות הקולקטיביות הללו מצטלבות עם ציוויים דתיים המציגים את הגירושין כמאד לא רצויים,  

 ,Buchbinder & Abu Tanha, 2019; Cohen & Hill, 2007; Mullins, Brackett)  חלוטיןללא אסורים  

Bogie, & Pruett, 2006)  .  ,רצויים מבחינה חברתית, במיוחד  -נם חוקיים, אולם נחשבים לאיגירושין הביהדות

(. היות שערך אחדות המשפחה הוא Becker, 2020; Steinmetz & Haj-Yahia, 2006בקהילה החרדית )

 (.  Barth & Ben-Ari, 2014ביותר )שלילי בעל חשיבות עליונה, גירושין נתפשים כצעד 

(.  Malach, Cahaner, & Choshen, 2018ישראל )ב   ה היהודיתאוכלוסייהמ  12%מהווים    חרדים

ה הגיוון הפנימי  באופן כללי לאפיין אותה כקולקטיביסטית, מסורתית,  בתוך הקהילה  משמעותילמרות  ניתן   ,

יצייתו נאמנים לה,    יהיוהחברים  והציפייה היא ש,  חברה מאד הירארכיתזוהי  בנוסף,  מסוגרת.  פטריארכלית ו

על מצוות היהדות. רוב החרדים מתגוררים    מדוקדקת  רהבכללי התנהגות מחמירים מעבר לשמי  ועמדילמנהיגיה ו

או   נפרדות. הם שומרים על הפרדה  בבעיירות  חילוניםממי שאינם  שכונות  גם מיהודים  דוחים  יהודים כמו   ,

ולומדים במערכת  מודרנייםו  ייםמערב  םערכי  ,( נפרדת פרטית למחצה   ,Coleman-Brueckheimerחינוך 

Spitzer, & Koffman, 2009; Shoham, 2014; Weiss, Shor, & Hadas- Lidor, 2013; Zalcberg, 

תופ  (.2017 שהקהילה  היא  סהיות  תמידי,  איום  תחת  כנמצאת  עצמה  את  גבולותיה   מגנהת  על  פעיל  באופן 

בדגש מיוחד על הרמוניה משפחתית. כל סטייה  החיים,    תחומים והחיצוניים באמצעות פיקוח הדוק על כל  יהפנימי

( היא סיבה לדאגה  הזו   ;Novis-Deutsch & Engelberg, 2012; Novis- Deutsch, 2019מן הנורמה 

Shoham, 2014.) 

הורים    םנישואי ידי  על  מאורגנים  החרדית  )ובחברה  גברים  Zalcberg Block, 2013שדכנים   .)

,  ם בבדיקה לאחר עשרים שנות נישואי(.  Finkelstein, 2020)  18-22  , בגילונשים  19-24גיל  בנישאים לרוב  

; 20%יהודים חילונים בישראל )אשר בקרב  בלבד, נמוך בהרבה מ  6.6%בקהילה זו עומד על    םשיעור הגירושי

Finkelstein, 2020.)    החרדים הוריים    םגירושיבקרב  ובסכסוכים  המשפחה,  קדושת  על  לאיום  נחשבים 

והן הציפיה היא ש  – מקרים קיצוניים של אלימות במשפחה    לרבות  –  (HIPDבעצימות גבוהה ) הן ההורים 

הקהילה   גירושי  ו קדישימנהיגי  המשפחה.  אחדות  על  לשמירה  מאמציהם  אישי    ם את  ככישלון  נתפשים  גם 

השלכות דראסטיות הכוללות ניכור משכנים ורשויות    עם(  Band-Winterstein & Freund, 2018ומשפחתי )

לס  היכולת  ואובדן  נישואיודי קהילתיות  )  םר  לילדים  כן,  (.  Barth & Ben-Ari, 2014"טובים"  פי  על  אף 

  גדל מספרן העולה מפי ש(, כFinkelstein, 2020בקהילה החרדית לאחרונה )נעשים שכיחים יותר    םגירושי 

)דוגמת    מוביליםוכן ממחקרים    (Becker, 2020לנשים מוכות )של קבוצות תמיכה לנשים גרושות ומקלטים  

Barth & Ben-Ari, 2014  .)אתשל אחד מבני הזוג    עזיבתוהנובעים מ  םהמקרה הספציפי של גירושי,  עם זאת 

 . באופן ממוקד הקהילה טרם נחקר

 

 החרדית. התנתקות מן הקהילה 1.2

 

(, התנתקות מן הקהילה החרדית  Enstedt, Larsson, & Mantsinen, 2020דתות אחרות )בדומה ל

. המתנתקים מכונים  (Doron, 2013משאירים את זהותם הדתית מאחור )  ם מהקהילההיא תהליך שבו חברי

מעבר מקהילה כ,  אחרתתנתקות תוארה על ידי חרדים לשעבר כהגירה לארץ  האו 'חרדים לשעבר'. ה'יוצאים'  

, בה מתקבלות החלטות על בסיס ערכים אישיים  באופן יחסימובנית בקפידה לחברה חופשית ואינדיבידואליסטית  

(Berger, 2014, 2015; Davidman, 2014; Engelman, Milstein, Schonfeld, & Grubbs, 2020; 

Velan & Pinchas-Mizrachi, 2019 .) כאשר הם מוצאים בלבול תרבותי  לחוות ה'יוצאים' כמהגרים, נוטים

  עם מעט תמיכה חומרית, נפשית או חברתית ולרוב    מספקתמוכרת ללא הכנה  -חברה לאבאת עצמם מנווטים  

https://www.sciencedirect.com/journal/children-and-youth-services-review
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(Berger, 2014)בסיסי ובמוכנות לתעסוקה.  המתקשים נוכח פערים בחינוך  . הם ניצבים בפני קשיים כלכליים ו

יהודים חרדים וחילונים  סטיגמות מצד  עם  מנקרים, כמו גם  משבר זהות וספקות  אלו המתמודדים עם  ישנם גם  

לעתים עד כדי נידוי גמור, הם מוצאים את . לבסוף, בשל הסנקציות החמורות המוטלות על ידי הקהילה,  כאחד

תמיכ וקבוצות  משפחה  בני  מחברים,  מבודדים  )עצמם  אחרות  -Berger, 2014; Velan & Pinchasה 

Mizrachi, 2019  .) 

הניכור הקהילתי מוביל לעתים קרובות לגירושין ולאובדן כשהאדם המתנתק מן הקהילה הינו הורה,  

הקהילה  לעזוב את המרחב הפיזי של    ונכפה עלי(. לעתים  Engelman et al., 2020)  על הילדים  משמורת

( ראיין אנשים שהתנתקו מן הקהילה החרדית  Berger, 2015(. ברגר )Barth & Ben-Ari, 2014החרדית )

רגע  ב.  אליהםגישה  ה ומשמורת על ילדיהם  ה  החזקתמנו בין אתגריהם הגדולים ביותר את נושא  ר  שאבניו יורק,  

ההורה   התנתק,  בקרב  השהורה  פותח  היה  בקהילה  הנשאר  מצד    תוך  משמורת, על  ורגשית  חומרית  תמיכה 

ההורה   מן  הילדים  את  להרחיק  במאמץ  דין,  ועורכי  רבנים  כולל  כה'יוצא'הקהילה,  חדש'.  בחברה '  מהגר 

. לפיכך, לסכסוכי הורים בעקבות  גם הוריו ואחיולעתים  כשנגדו ניצבים  החילונית, האחרון היה נשאר לבד,  

 .HIPD-הגיע לתנתקות מן הקהילה החרדית יש סיכוי גבוה לה

 

 הורי בעצימות גבוהה בסכסוך בד הסוציאליתפקיד העו. 1.3

 

ית,  פיז אמון הדדי, רמות גבוהות של כעס ועוינות, אלימות מילולית ו-מאופיינים באי   HIPDסכסוכי  

 American Bar)  וכן מגע תכוף עם רשויות החוקיומיומיים,    ותהור  חילוקי דעות מתמשכים בנוגע לתפקידי

Association, 2005; Johnston, 1992  כי סכסוכי    ציעיםמ(. ממצאי מחקרים בתחוםHIPD    יוצרים סביבה

ההשלכות ההתנהגותיות והרגשיות השליליות של פרידת ההורים  את  עבור משפחות ועלולים להחריף  רעילה  

יכולה  HIPD-בתגובה ל(.  Davies et al., 2002; van Eldik et al., 2020  דוגמההילדים )ראו לעבור    ,

 ,Aeby & van Hooff  דוגמהריף את הסכסוך )ראו ללהחהיא  עלולה  ו  אהקהילה להיות מקור מרכזי לתמיכה,  

2018; Afifi et al., 2013; Greif & Deal, 2012; Kalmijn & Dronkers, 2015; McNamee & 

Smyth, 2019; Wilder, 2016  .)  את תופעת העד כה בדקו רק מעט מחקרים    לעיל,  המוזכרלמרות -HIPD  

מתערבים ,  גון אלובקהילות סגורות. הספרות מעידה כי מנהיגים קהילתיים משחקים תפקיד פעיל בסכסוכים כ

-Afifi et al., 2013; Barth & Benנורמות של הקהילה )לערכים ול  תאימוומוודאים שהפרידה או הגירושין י

Ari, 2014 .) 

את חוק הישראלי, אם לא הגיעו ההורים להסכמה, בית המשפט נדרש להחליט איזה צד יקבל  פי ה-על

זכויות ההורה הלא  משמורתה זכויות הילדים  משמורן.  -וגם לקבוע את  זו אמורה לקחת בחשבון את  החלטה 

דיוני משמורת  (.  Nouman, Enosh, & Niselbaum-Atzur, 2016הנפשית )  רווחתםולקדם את  וטובתם  

 ,Enosh  ,)עבור יהודים, מדובר בבית הדין הרבני  משפחה או בבית דין דתיענייני  ל   משפטיכולים להתקיים בבית  

Nouman, & Sharon, 2017  .)ב  יםהמתמח  םייסוציאל   ים, רשאי בית הדין לערב עובדקבלת ההחלטהב -

HIPD  יםוהמועסק  ( בלשכות הרווחה העירוניותSilman Committee, 2014  מומחים .)מספקים חוות    אלו

משמורן. חוות הדעת מבוססת על  -של ההורה הלאהראייה  באשר לטובת הילד, ההורה המשמורן והסדרי  דעת  

(. Enosh, Nouman, & Anabtawi, 2018ועל ראיונות עם בני משפחה ועם רשויות קהילתיות )תצפיות  

 (.  Nouman et al., 2016העובדים הסוציאליים ) המלצות  משפט על פיבית ה  נוהג ,לרוב
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 . המחקר הנוכחי1.4

 

)נחקרו    HIPDסכסוכי   מערביות  בחברות   ;Amato & Hohmann-Marriott, 2007בעיקר 

Amato, 2010; Fagan & Churchill, 2012; Strohschein, 2005  .סגורות בקהילות  פחות  והרבה   )

  HIPDמתחיל למלא פער זה על ידי הדגשת התפקיד שממלאת הקהילה החרדית בישראל במקרי  המחקר הנוכחי  

לנו מונחה על ידי השאלה הבאה: מהו תפקידה הבאים בעקבות התנתקות אחד ההורים מן הקהילה. המחקר ש

מנקודת מבטם של עובדים סוציאליים ושל הורים    HIPD-בהתייחסות ל  ומנהיגיה  של הקהילה החרדית בישראל

 שהתנתקו מן הקהילה?  

 

 . שיטות 2

 

 נתונים איסוף  .2.1

 

  ות עובד  ראיונות עם תשע טריאנגולציה משלושה מקורות:  אמצעות  ב  פו עבור מחקר זה נאס  נתוניםה

, וראיונות  HIPD-ב   יםהמתמח  יםסוציאלי  יםעובד  ת שניים עשרדו"חות מא  HIPD  ,25-ב  ותהמתמח  ותסוציאלי

  נידונים ההם תיקי גירושין    HIPD-ה במחקר זה, מקריהורים גרושים שהתנתקו מקהילתם החרדית.    14עם  

משום   המשפט  להסכמה   צדדיםשהבבית  להגיע  הצליחו  היו   HIPD-ב  יםהמתמח   ים סוציאלי  ים ועובד,  לא 

 .  יםמעורב

 

 ראיונות  2.1.1

אשר הראיונות נערכו במקומות    הוקלטו ותומללו.כל הראיונות המתוארים להלן  בהסכמת המשתתפים,  

 המשתתפים שאלון דמוגרפי. בנוסף, מילאו . דקות כל אחד 90-120נבחרו על ידי המרואיינים, ונמשכו בין 

 

עם ניסיון עשיר בקהילה   ,HIPD-ב  ותהמתמח  ותסוציאלי  ותראיינו תשע עובד  .ותסוציאלי  ותעובד  2.1.1.1

מחלקת אותה  עבדו ב  ותכל המרואיינ שבהם אחד ההורים התנתק מן הקהילה.    HIPDהחרדית, כולל במקרי  

במחלקה זו    ותאת כל העובד רווחה עירונית בעיר גדולה המאופיינת בשיעור גבוה של משפחות חרדיות. ראיינו

בקריטריון  אשר   בהעמדו  היו  HIPD-מומחיות  המרואיינות  כל  ניסיון  30-50בנות    יהודיותנשים  .  בעלות   ,

חילוניות, דתיות או חרדיות.  היו  ם. הן  לדיהיו אימהות לי. כולן  (M=13שנה )  30-ארבע למקצועי הנע בין  

  תואר שני בעבודה סוציאלית, ביצעה ראיונות עומק מובנים ל  חילוניתסטודנטית  ,  במאמר זה  המחברת השלישית

קודמים    םפותח על בסיס מחקרי   ן. מדריך הראיוןהראשו   של המחבר  ותחת הנחיית  2016-2017בשנים  למחצה  

השאלות חקרו את חוויות המשתתפות בעבודה עם  שלושה ראיונות "פיילוט".  על סמך  כמו גם    בתחום  שלנו

,  ותתן, הליכים והתערבויות שננקטו, אתגרים ודילמות מקצועיהמשפחות הללו, המשמעויות שהן משייכות לעבוד

 .פרקטיקהוהמלצותיהן לגבי מדיניות ו

 

- חמישה  נערכו(,  Corbin & Strauss, 2015)  תהתיאורטי   העל בסיס עיקרון הרוויהורים גרושים.    2.1.1.2

. גיל HIPDגברים( המעורבים בסכסוכי    12הורים שהתנתקו מן הקהילה )למחצה עם    שר ראיונות מובנים ע

ילדים. כולם הגדירו את עצמם כחילונים בעת הראיון. פתחנו   3-7. לכולם היו  45-ל  28בין  המשתתפים נע  

שלג. שתי עוזרות מחקר   כדור  המשכנו בשיטת מדגםו  ה׳יוצאים׳  קהילתביצירת קשר עם דמויות מפתח בקרב  
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תחת פיקוחה של  2019למחצה בשנת  ביצעו את ראיונות העומק המובנים בעבודה סוציאליתבעלות תואר שני 

שלושה על סמך , כמו גם בתחום נו הקודמיםפותח על בסיס מחקרימדריך הראיונות השלישית.  כותבת המאמר

וחוויות  , ההקשר הייחודי של החברה החרדית,  HIPDראיונות פיילוט. הוא כיסה את הנושאים הבאים: חוויות  

 .  HIPD-ות של דמויות בקהילה ומעורבותן בסותפי

 

 יםסוציאלי  יםעובד. דו"חות 2.1.2

במשפחות    בטיפולהיו מעורבים  ר  שא  HIPD-ב  יםהמתמח  יםסוציאלי  ים דו"חות של עובד  25ניתחנו  

כל    2016-ב  וכאל את  כללה  הדגימה  חרדיות.  משפחות  גבוה של  בשיעור  המאוכלסת  בישראל  גדולה  בעיר 

הרווחה בנוגע למשפחות חרדיות בהן אחד ההורים התנתק   יאו שירות   פטהמשת  לבקשת ביהדו"חות שהוגשו  

יו למערכות  והמלצות  ד הסוציאליהעובכוללים את הערכת  הם  , ולא עברו סטנדרטיזציהמן הקהילה. הדו"חות  

 המשפט. הרווחה ו

 

 ואמינות  נתוניםניתוח  .2.2

 

  העמקנו   ראשית,(.  Braun & Clarke, 2006; Patton, 2015)  עברו ניתוח תמטיהראיונות והדו"חות  

קידוד פתוח לזיהוי  התחלנו ב   ,על ידי קריאת הראיונות והדו"חות מספר פעמים. לאחר מכן  נתוניםה  בלמידת 

צירי כדי לבסס קישורים והיררכיות בין ובתוך יחידות משמעות בסיסיות. בשלב השלישי, השתמשנו בקידוד  

 (. Corbin & Strauss, 2015הקודים )קטגוריות משנה( )

  ת ר וקי. יומן הבעמיתים  אימות ביןו  תרוקי יומן בב  עשינו שימושלהגביר את אמינות המחקר,  על מנת  

(. במהלך  Denzin, 2009של מאמצי המחקר מצד כל החוקרים לאורך המחקר )  יםמפורט  מרישומים  הורכב

המשתתפים החוקרים  בין  ניתחנו  האימות  והדו"חות  ,  הראיונות  והן  את  עצמאית  בצורה  ניתוח .  במשותףהן 

סיפק   החומרים  של  מרובות  משותף  מבט  הנתוניםנקודות  ודיאלוג  על  צוות  פגישות  החוקר.  בין    ים מתמיד 

 . תמימות דעיםלהשגת הממצאים עד  רשנותפכבסיס ל ושימש יםהראשי

 

 שיקולים אתיים  .2.3

 

. אישור אתי לראיונות חיסיוןו  נונימיותאלהסכמה מדעת,  בנוגע  המחקר הונחה על ידי שיקולים אתיים  

  .אוניברסיטה העבריתב  ניתן על ידי ועדת האתיקה של בית הספר לעבודה סוציאלית   בדות הסוציאליותעם העו

מוועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב  הראיונות עם ההורים הגרושים והגישה לדו"חות קיבלו אישור אתי  

  ים סוציאליה  יםעובדדו"חות ה:  הנחיות ועדות האתיקההתבצע על פי  דבר. המחקר  ב  יםהנוגע  הרווחהשירותי  מו

משתתפי הראיונות חתמו על טפסי הסכמה מדעת,    ,סופקו לחוקרים רק לאחר שכל מידע מזהה הושמט מהם

 והשמטת כל מידע מזהה מן המאמר.   שמות בדוייםבהובטח לאורך כל המחקר, כולל על ידי שימוש  יסיוןוח

 

 . תוצאות 3

 

החרדית בסכסוכי   הקהילה  המרכזי שמשחקת  התפקיד  את  חושף  המידע  שלוש זוהו  .  HIPDניתוח 

  ;בתפקידה הפעיל של הקהילה  ככלי להשגת מטרה( הילדים  2)  ;( תפקידה הפעיל של הקהילה1תמות עיקריות: )
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יש לשים לב שממצאינו מתייחסים רק לנקודות המבט של ההורים    ( אתגרים בפני העבודה הסוציאלית.3)-ו

 .  אלובמקרים התערבו  עובדים סוציאליים שושל  שהתנתקו מן הקהילה

 

 הפעיל של הקהילה  ה. "אם זה רק היה תלוי בשנינו בלבד...": תפקיד3.1

 

 חריףהוא  מהקהילה החרדית, המאבק על חינוכם העתידי של הילדים    ותנתקהתבעקבות    HIPDסכסוכי  ב

ידי הקהילה, שבה בני משפחה,  -עשויים להיות חשופים להתערבות פעילה על  'יוצאים' במיוחד, כאשר הורים  

,  לפיכךחברים ומכרים מתגייסים נגדם ומספקים תמיכה רגשית, כלכלית ומשפטית להורים שנותרים בקהילה.  

 המיידי נחווה ברמה הזוגית, הוא מגיע מהר מאוד לניהולה של הקהילה: בעוד המשבר 

 

והגירושין. על   'יציאה'תהליך ה  ששניהם לכודים בדינמיקה הזו שנוצרת בקהילה בעקבות  נהאני מאמי

שמי מהם חוסם את התהליך אלא שהם לכודים ולא    מת סמך שיחותיי עם שני ההורים, אני לא מתרש

שנדרשת להפגין נאמנות   ,יכולים לפעול באופן עצמאי. זה נכון במיוחד לגבי א' ]האשה, שנותרה בקהילה[

 ( 5תמיכתה. )דיווח מס' זכות במוחלטת לקהילה החרדית על מנת להמשיך ל

 

מוסכם הדדית, התערבות הקהילה מונעת מהם  בעוד ההורים מבקשים להגיע לפתרון  הדיווח הזה מראה ש

 לקבל החלטות משלהם וכך מנציחה ומחריפה את הקונפליקט.

זמנית, וכך יוצרת קיטוב של הקונפליקט. -המעורבות הפעילה של הקהילה מכוונת כלפי שני ההורים בו 

  הצדקהילה ככלל.  בוגד בקהילה, ולכן כאיום על הילדים, המשפחה המורחבת וה כנתפס כחוטא ו  ה׳יוצא׳  הצד

תלות  פיתוח  תוך  לתמיכתם,  בתמורה  עוררין  ללא  הקהילה  למנהיגי  לציית  שאמור  כקרבן  נתפס  האחר 

 סוציואקונומית, רגשית ונורמטיבית במנהיגים אלו. המלכוד הזה מתואר בדיווח הבא: 

 

ן מכל  האם שנותרה בקהילה החרדית איננה יכולה לפעול נגד הקהילה משום שהיא תלויה בה לחלוטי

תוך ,  איתומוחלטת    השלמהגם    אךהיא הביעה את צערה העמוק על מצב זה    ,איתה  יהבחינות. בשיחותי 

 ( 9שקורה לא נמצא בשליטתה. )דיווח מס' ממה אמירה ששום דבר 

 

ידי המרואיינים  -על  לעיתים תכופותמערכת היחסים הזוגית הוזכרה  בהדומיננטיות של הקהילה החרדית   

במהרה מכל קשר  נודו והודרושהרגישו שהם יכלו להגיע להחלטה רציונלית יותר עם בני זוגם אבל    'ם'יוצאיה

 איתם הודות להתערבות הקהילה:

 

אני יודע שזו לא היא. אם זה היה תלוי   –תראה, כל הבלגן הזה, כל מעשי הטרור האלו שאני נתון להם  

אבל זה לא. וברגע שהקהילה מנהלת   –לחלוטין    אחרתבה ]האם שנותרה בקהילה[ הדברים היו נראים  

)משה, אב  ...  בלבד  הכול ואני האויב, זה כבר לא קשור אליי או אליה. אם זה רק היה תלוי בשנינו

 לחמישה( 

 

  HIPD-ה סכסוך  , הנטייה היא לא להאשים את בן/ת הזוג על  'ים'יוצאשל ההורים ה  םמנקודת מבט  

 אלא את מנהיגי הקהילה שמגיבים להפרה של נורמות הקהילה.  סליםהמ
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קהילה החרדית ככזו שמתייחסת לעוזבים אותה כחוטאים שיש  ה  לעו  דיבר   סוציאלייםגם העובדים ה  

 : קווים אדומיםחסרת אפילו את משפחותיהם נגדם, וכ סיתלהעל מנת מספיק  ההקהילה, כחזקלהרחיקם מ

 

, היא גויסה נגדו והוא פשוט נותר 'יצא'הקהילה גויסה, ולא רק הקהילה אלא גם משפחתו של האבא ש

יודעים  להרוס אותו. ]...[ הדבר האחרון שאנחנו    רק כדי פשוט מלחמה טוטלית,    יתההי   ולבד בעולם. ז

על הזוג הזה זה שהם נעצרו בשדה התעופה כשנמצאו סמים בתיק שלהם ]...[ ושמעתי שמועות ]...[  

 שהסמים פשוט הושתלו שם כדי לעצור אותם ולהרחיק אותם מישראל. )מיכל, עובדת סוציאלית דתית(

 

ואפילו נקמנית כעויינת ומנוכרת,    –  'יוצא'פחת האב השכולל מ  –מיכל מתארת את התגובה של הקהילה   

 אם לא פלילית.  ,ואלימה

 

 בתפקידה הפעיל של הקהילה  ככלי להשגת מטרה. "אתה לא יכול להיות אב לילדים": הילדים 3.2

 

ילה משתמשת לרוב בילדים, או בעצם באפשרות של שמירה על קשר איתם, כדי להפעיל לחץ על  ההק 

מי  כ  'יוצאים'ההורים השמצת  . הקהילה מתמקדת בהHIPD-ה  להסלמתמייצג דרך נוספת  ה, דבר  ה׳יוצא׳ההורה  

ילדיהם. מנקודת מבטה, ילד שאחד מהוריו נעשה חילוני ועוזב את הקהילה חווה נזק דתי   פילכאיום  שמהווים  

זו מתוארת לרוב בדיווחים של העובדים    חמורה   מצה סיכוייו להתחתן בעתיד. השמבחינת  וחברתי כאחד, כולל  

 הסוציאליים: 

 

נתפס בקהילה החרדית    [ עסוק בשמירה על קשר עם ילדיו ]...[ בהתחשב באופן שבו הוא'יוצא'ההורה ]ה

ואיום אמיתי על הרווחה של   כ"בושה מהלכת"  –תפיסה שמבוטאת כלפיו בנוכחותו ובנוכחות ילדיו    –

 (11ילדיו ושל הקהילה. )דיווח מס' 

 

ילדים היה הההורים המתנתקים, מאידך, משתפים כי המסר העיקרי שהם קיבלו מכל אלו שבסביבת   

 עדיף שייעלמו:  םעוניינים ברווחתשהם מביישים את ילדיהם ושאם הם מ

 

כל פעם שאני הולך למוסד ]חינוכי[ של אחד הילדים בקהילה, אני יודע בוודאות שאתקבל בהאשמות  

רות מפורשות  אמילהבין שזה הרבה יותר מזה,    כהאת צרי  –ועלבונות. זה לא מתחיל ומסתיים במבטים  

הם מנסים לדבר איתי אבל כל הזמן אומרים  בפני הילדים שלי או מעל ראשם. זה כאילו ש  לא נעימותו

יש סיכוי שתשתכנע?" או "מתי   –תר עליהם  ודברים כמו, "אם אנסה לשכנע אותך שעדיף לילדים שתו

 (4-תבין שכל מה שאתה יכול לתת לילדים זה אסון אחד גדול?" )שלמה, אב ל

 

. משתתפים  'ים'יוצאההורים הת בקהילה משתמשות בתירוץ של רווחת הילד נגד  תיוכך, דמויות סמכו 

 מסרים גסים ומשפילים כאלו על בסיס יומיומי, בעיקר ממחנכים:זוכים ל אחרים תיארו שהם  

 

המוסדות החינוכיים מתנהלים כולם כאילו הוא ]ההורה שנותר בקהילה[ ההורה היחיד, בגלל שאני לא  

אני אוויר בשבילם, או אולי    –  ל אירועים, בעיות, שום דבר. אווירעקיימת. אף אחד לא מעדכן אותי  
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שלו, הילדים  הוא  זה לא אוויר, זה אויב שצריך לפחד ממנו, ככה הם מתייחסים אליי ]...[ הכוח   גרוע מזה:

 ( 3-שלהם, ולך אין מה לעשות איתם. )חנה, אמא להם 

 

תח  מפ, דמויות  'ם'יוצאיבנוסף למערכות חברתיות המכחישות באופן פעיל את הורותם של ההורים ה 

 : שהות יהם להסדריזכויות כלאת  מהםומאיימות למנוע שליט עליהם טרור  נוטות לה אףסמכות בעלות 

 

עליי לוותר, לא לדרוש דבר ולהיעלם. אם   המסרים שלהם מאוד ברורים: ]מנהיגי הקהילה אומרים ש[

אעז לדרוש את הזכויות שלי הם יתחילו במלחמה נגדי וזה יהיה הסוף שלי. משפטים כמו "אם תגיע לבית  

המשפט לעולם לא תראה שוב את הילדים" נאמרים ואתה מגלה מסיפורים ]של אנשים אחרים[ שזה נכון 

 (6-יים של הילדים שלך. )דוד, אב להכוח לגרום לך להיעלם מהחאת ושבאמת יש להם 

 

ידי מנהיגי הקהילה ומוסיפים   גם העובדים הסוציאליים ביקורתיים כלפי שימוש מתמרן זה בילדים על 

 : יהםהילדים ולא באמת רואה אותם ואת צרכחווים  שהקהילה לא מבינה מה 

 

ילדים חווים. בכלל אני חושבת שאותם מחנכים שיש להם ילדים במצבים אלו לא באמת מבינים מה ה

לשים את הילד    היא  המשמעותשאני חושבת שהם לא מבינים    [לא. אני חושבת שצריך לומר את זה ]...

 . )הדסה, עובדת סוציאלית חרדית(בלתי ניתנים להכלהבמצבים  

 

מחנכים    הדסה,  שמציעה  גישהכפי  את  ואפילו ת  מאמצים  הקשות  החוויות  את  מבינים  לא  הקהילה 

. חוסר ההכרות של הקהילה עם תהליכי גירושין HIPDסכסוכי  לכודים בין הורים בהנסבלות של ילדים  -הבלתי

עם   להתמודד  כלים  חסרה  כולה  הקהילה  הסוציאליים  העובדים  של  מבטם  שמנקודת  פירושו  כללי  באופן 

 השלכותיהם עבור ילדים. 

 

 ": אתגרים עבור העבודה הסוציאליתאינו רק במשפחה עצמה הטיפול. "3.3

 

עובדים    של  האתגרים  התנתק  ה  סוציאלייםאחד  מההורים  אחד  בהן  חרדיות  משפחות  עם  עובדים 

האמון  -המדינה ושירותי הרווחה בפרט. חוסר  גופיהאמון העמוק של חברי הקהילה כלפי    מהקהילה קשור לחוסר

 ת, מוביל להימנעות ואף לעוינות: משמורוהחלטות  יםהזה, שמתעצם סביב נושאים של הערכת סיכון לילד

 

הרבה   – ש"חוטפים ילדים"  סוציאלייםמאוד קשה... יש לך את כל הסטיגמה הזו על עובדים    זה מאוד

ק מהממשלה ]החילונית[ ]...[ ואני חלק מהממשלה, ולכן  יותר מאשר בחברה הכללית. ]...[ אנחנו חל

. )שרון, ידרךאפשר לרמות אותי ולשקר לי. ]...[ יש אפילו תחושה של איום באוויר, וכל הקהילה ת

 עובדת סוציאלית דתית(

 

מוצאים עצמם מול קהילה עוינת. כמתואר להלן, הקהילה לא רק נמנעת באופן   סוציאלייםהעובדים ה 

 פעיל בהשפעה על המלצותיהם ולפעמים אפילו במניעת יישומן: עוסקת באופן סביל אלא גם 
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רבנים. גם המשפחות המורחבות הפעילו עלינו הרבה   מצדהתמודדנו עם לחצים פוליטיים רבים, כולל  

את מטפלת בה, את צריכה להתמודד עם הרבה לחצים קשים מאוד. )קרן, לחץ. זה לא רק המשפחה ש

 עובדת סוציאלית חילונית(

 

, במיוחד אם  ןומייצגים מקור מתח נוסף בעבודת  שיימינגכוללים עלבונות ו  ת מתארשקרן   ה"לחצים" 

 :ןהמערכת לא מצליחה לגבות אות

 

עלינו, מה שהופך את זה לעוד יותר קשה   נכפו  ,ופתאום דברים שכבעלי מקצוע לא נראו לנו ]מתאימים[

 גיבוי של המערכת ]...[. זה לא היה מונע על לא נהנית מ גם  את  לא מספיק שאת בקונפליקט, עכשיו    –

 ידי טובת הילד. )סוניה, עובדת סוציאלית חילונית(

 

תמיכה    חוסר  לתסכו  מצדהתחושה של  מובילה  עם    להמערכת  יחד  הגנה,  העדר  והרגשה של  עמוק 

. במקרים קיצוניים, הקהילה גם עלולה  תסוציאליה  הדועבערכי ה על  ו  מקצועיות  להתפשר על הערכות   ורחכה

 מקרים ספציפיים:  לעאחראים הספציפיים  סוציאלייםלהשליט טרור על עובדים  

 

הרגשנו שלא הצלחנו עדיין להכיר את העולם של הילדים וחשבנו שיהיה להם קל יותר ]במקרה מסוים[  

להיפתח במסגרת חרדית. אז ביקשנו מעובדת סוציאלית שהיתה למעשה חרדית בעצמה ושהתמצאה מאוד  

בתחום זה עם ילדים, להזמין אותם אליה כמה פעמים ולנסות להעריך את המצב שלהם איכשהו, בעזרת 

, שהם בסיכון מעורערור. והיא עשתה את זה, וכמונו גם היא חשבה שמצבם של הילדים  משחק או צי

ואז מנהיגי הקהילה הגיעו לביתה של  נפשי ושיש צורך לערב את השירותים להגנת הילד, בדחיפות. 

עצמה היא חלק מהקהילה ]...[ וחשבנו שאולי אם היא    בדת הסוציאלית. עכשיו, העובדת הסוציאליתהעו

אבל קרה ההפך הגמור. )דנה,  , שיתוף פעולהשיג על זה או תספר לאמא על זה יהיה יותר קל להתכתוב 

 עובדת סוציאלית חילונית(

 

לעזור   נועד  ללקוחות  הסוציאלית  העובדת  בין  המקצועי של התאמה  כי השיקול  מציע  הזה  הציטוט 

מהקהילה חשופים יותר    עובדים סוציאלייםלילדים ולמשפחה להרגיש בטוחים יותר. אבל באופן פרדוקסלי,  

 ללחץ ולשיימינג. 

חרדיות    משפחות  עם  עבודה  של  המורכבות  עם  הלמרות  רק   HIPDמתמודדות  של  על  ,  'יציאה'ע 

 העובדים הסוציאליים נחושים בגישתם המקצועית לעבודה עם הקהילה:

 

הקהילה חזקה. לקהילות חרדיות יש המון המון כוח. ]...[ אנחנו רואים את זה בכל מקום במדינה, ואנחנו  

. כשיש לך את הגיבוי, התמיכה של הרבנים, מנהיגי הקהילה, את הרווחה  רואים את זה כאן בשירותי

 . ]...[ ומבחינתי, בזה צריך השינוי להתמקד. )הדסה, עובדת סוציאלית חרדית( נתמוג

 

ברור לכולם ברמה הפוליטית הארצית, מתבטא גם במסגרת  הוא  ח החרדי, שוהדסה מתארת איך הכ 

מתקשרים    סוציאלייםסוציאלית. היא מזהה סוכני שינוי )רבנים( ששונים מאוד מאלו שאיתם עובדים  העבודה  ה

אחרים, כשעובדים    סוציאלייםרך כלל בעולם החילוני )משפחה קרובה וחברים(. כך, לדבריה ולדברי עובדים  בד
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מערכתית העם לקוחות חרדים, תהליכי השינוי חייבים לערב את הקהילה הרחבה יותר, דבר התומך בגישה  

 אקולוגית.

 

 . דיון4

 

של    זהמחקר   והמאתגר  הייחודי  בהקשר  הקהילה  בתפקיד  גבוהה  מתמקד  בעצימות  הורים  סכסוכי 

(HIPD  בחברה החרדית בישראל, במקרים בהם אחד ההורים התנתק מחברה זו )–    רבות כדי  הקשר שיש בו

 ,Coleman-Brueckheimer et al., 2009; Zalcbergבחברות סגורות )  HIPD- לסייע להבין את דינמיקת ה

שהמחקר    (.2017 סוציאליות,  היות  עובדות  ושל  הקהילה  מן  שהתנתקו  הורים  של  המבט  בנקודות  התעמק 

אמצעות מחקרים קודמים בבממצאי    תומךהמחקר  ,  על כל פניםממצאינו מספקים רק תיאור חלקי של התופעה. 

)  תהדגמ כללי  באופן  סגורות  קהילות  של  המכרעת  החרדית    (Afifi et al., 2013ההשפעה    פרט בוהחברה 

(Aeby & van Hooff, 2018; Berger, 2015; McNamee & Smyth, 2019; Wilder, 2016)    על

 מנהיגים וערכים קהילתיים.  , כולל תפקיד המפתח של HIPDסכסוכי 

 & ,Brown, Frederico, Hewitt  דוגמהההורים )לבתפקיד  בעיקר  עסקו    HIPDעל  רוב המחקרים  

Sheehan, 2000)  ,על תפקידה הפעיל של הקהילה בהמחקר הנוכחי שופך אור  . לעומת זאת-HIPD  ,במיוחד .

בכל מחיר בפני חברים וחברים    המגוננת על שלמותבמקרה בו אחד ההורים התנתק מן החברה החרדית, הקהילה  

ני  עשויים לעמוד בפ  ׳יוצאים׳הורים  היות שמאבק המשמורת הוא עז במיוחד,  לשעבר, כולל הילדים המעורבים.  

כשבני נידוי,  ולעתים  ניכור  כולל  הקהילה,  מצד  פעילה  ומכרים    התערבות  חברים  נגדם  משפחה,  יוצאים 

(Berger, 2015 לעומת זאת, הקהילה תומכת בהורה .) ה. כך, בעוד המשבר המיידי נחווה ברמה  בתוכשנשאר

 על ידי הקהילה באופן המסלים את הסכסוך.  הזוגית, עד מהרה הוא עובר להתנהל 

סמכות ה  יותדמויות  החינוך,  במערכת  במיוחד  ההורה  ב  ותמרכזי  ןנ יבקהילה,  עבור ה'יוצא'הדרת   .

להחליט אחרת ולהפגין יחס אחר כלפי    כמעט באפשרותםאין  שדבר הוא  ה  משמעותת והילדים,  \ההורה האחר

חלק  ש  כפיסיכון קיצוני לתא המשפחתי,  אותו הורה, היות שהם זקוקים לתמיכת הקהילה. דבר זה בתורו יוצר  

מחקר שלנו הדגישו כי ההסלמה החמורה לא היתה מתרחשת אילו הושארו ההחלטות בידי ההורים.  ה  משתתפימ

ם, הילדים משלמים את המחיר של  ההורימאשר  עיל בתהליך עוד יותר  בהיותם מנועים מכל תפקיד פ,  ורה מזיית

 .ה'יוצא'ניכור מן ההורה 

)ל ומשפחותיהם  ילדים  של  לרווחתם  קהילות  של  חשיבותן  את  הדגישו  קודמים    דוגמה מחקרים 

Leventhal & Brooks-Gunn, 2000; Ross & Mirowsky, 2009; Sampson, Morenoff, & 

Gannon-Rowley, 2002 במחקר הנוכחי, בדיקת תפקידה הפעיל של הקהילה מאיר את האופן שבו היא .)

חוקרים   מספר  זו.  ברווחה  לפגוע  יעילות  -מוכוונותהבניות  על  הצביעו  עשויה  כמו    קולקטיבית תהליך 

(Sampson & Morenoff, 2004; Sampson, 2003( הון חברתי ,)Coleman, 1988; Putnam, 2001 )

( שכונתית   ,Coulton, Crampton, Irwin, Spilsbury, & Korbin, 2007; Silk, Sessaולכידות 

Sheffield Morris, Steinberg, & Avenevoli, 2004),  ביטחו את  של  המאפיינים  וקהילות.  נם  ילדים 

מנהיגים וחברים  תהליך נוספת: פעולות מצד  -חשיפת הבניה מוכוונתידי  -עלו  זהמחקר הנוכחי מוסיף לספרות  

 .מנהבקהילה בעד או נגד פרטים שהתנתקו מ

אחד מבני  להתנתקות של  הקשורים    HIPDעל ידי הקהילה החרדית בעקבות מקרי  שננקטות  הפעולות  

התאמה  -חוסרממצאינו מצביעים על  ערכים נוקשה.  מערכת  במידה עמוקה על ידי  הזוג מן הקהילה, מעוצבות  

ערכים   מקצועות  אלו  בין  כמו  הסוציאלית.  העבודה  מקצוע  רבים  וערכי  הסוציאלית  סיוע  העבודה  אחרים, 
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במערב בעיקר  היא  התפתחה  לכך  ובהתאם  מ,  בחירהנתרמת  חופש  ושוויון    ,אינדיבידואליזם,  חברתי  צדק 

(Leighton, 2002; Nadan, Roer-Strier, Gemara, Engdau-Vanda, & Tener, 2018  .) מנגד, ערכי

ומסתגרים,    הקהילה פטריארכליים  קולקטיביסטיים,  את  הם  מוסרית    אמונההומשקפים  נעלה  חייה  שאורח 

(Friedman et al., 2011  עיקרון היסוד .)  ,נוטה לקבל דוגמהל של העבודה הסוציאלית המכונה טובת הילד ,

אחרות,   שכאלה  ואף  משמעויות  התנגשויות  הקהילה.  בקרב  העובדות  סותרות,  בין  מתח  ליצור  מרבות 

(,  Gemara & Nadan, 2020; Nadan et al., 2018)  ה הם משתייכיםילאהסוציאליות, לקוחותיהן והקהילה  

ארצות רבות אחרות,  בכמו  אינו משרת את טובת הילד.    ללא ספקשדבר המעצים את הסכסוך ההורי באופן  

הקשר. עם זאת, המצב הקיצוני של -תרבות ותלויות-העבודה הסוציאלית בישראל מקדמת התערבויות כשירות

 ר את ערכי הקהילה והמקצוע כאחד.ג מאתהקשורים בהתנתקות מן הקהילה החרדית  HIPDרי מק

וממשלתיות, כולל   מקומיות ממצאינו מדגימים כיצד ביסוס יחסים משמעותיים בין הקהילה לרשויות  

. ההתמקדות HIPDוהסיכון הנלווים למקרי  , יכול לסייע רבות במניעת והפחתת העצימות  יםסוציאלי   יםעובד

הן ברמת הקהילה והן  של מאמצים  והפצה  היא בעלת חשיבות מהותית לפיתוח  שכאלו  בבניית מערכות יחסים  

( אותה  המרכיבים  והילדים  המשפחות  פעולה  (.  Katz, McLeigh, & Ben-Arieh, 2020ברמת  שיתופי 

 בכבוד ואמון הדדיים, יכולים להקל על השפעותיהם של משברים משפחתיים, כולל שכאלה, אם מתאפיינים  

 הכרוכים בהתנתקות אחד ההורים מקהילה סגורה.  HIPD סכסוכי

ילדים   על  להגן  כדי  קהילתיים  ומנהיגים  קהילות  מול  גוברת  היא  עבודה  לב  לתשומת  הזוכה  עניין 

עבודה כזו חייבת להיות רגישה להבדלי תרבות ודת, היות  עם זאת,  (.  Buchbinder & Shoob, 2013  מה)לדוג

 פוליטי, כולל סוגיות של כוח -הקשר סוציובעלי  שהיא דורשת מודעות ביקורתית ואת היכולת לדון בנושאים  

(Gemara, Nadan, & Roer-Strier, 2020)לכן לפיתוח    ,.  יוקדשו  עתידיים  שמאמצים  מגעים  חיוני 

 ושותפויות בקהילה. 

נקודות המבט של  היא הסתמכותו על  מהן  ם, יש לציין כמה מגבלות של מחקר זה. הראשונה  טרם סיכו

. ראוי שמחקרים עתידיים ירחיבו את המסגרת התיאורטית שפותחה כאן 'יוצאים'ושל הורים    יםסוציאלי   יםעובד

וילדים.    מנהיגים קהילתייםת בקהילה החרדית,  \על ידי הכללת נקודות מבט נוספות, כמו אלה של ההורה הנותר

דבר   –אבות ושלוש אמהות    12  –מגבלה נוספת היא חוסר האיזון המגדרי בקרב ההורים הגרושים שרואיינו  

מגבלה נוספת היא ההתמקדות הבלעדית בקהילה המונע מאיתנו לחקור את הנושא המכריע של הבדלי מגדר.  

ם המעורבים. על מחקרים עתידיים לחקור את והשפעתה על הילדי  HIPDהחרדית, תפקידה המרכזי במקרי  

כולל . לבסוף, היות שהמדגם  יםמיעוט   אחרים הכולליםהקשרים  בבקהילות סגורות אחרות או    HIPD-תופעת ה

 לקבוצות אחרות.   קבוצה מסוימת של מרואיינים, לא ניתן להכליל את ממצאיו

תפקיד אל  ייחודית  הצצה  מציע  הנוכחי  המחקר  בהקשר לסיכום,  בישראל  החרדית  החברה  של  ה 

מן הקהילה. המחקר מאיר את האתגרים העצומים הניצבים  התנתק  בו אחד ההורים    HIPDהמאתגר של סכסוך  

הצורך לקדם מודעות,  להגן על ילדים בקהילה זו. הממצאים מצביעים על    םבמאמציה  יםסוציאלי  יםבפני עובד

  ים מייצג   םשהלהתערבות במקרים מורכבים שכאלה, בהינתן ההתנגשות    יםסוציאלי  יםידע וכישורים בקרב עובד

  ים. עובדמשיג את ההפך מהרצוי, שלעתים קרובות  םלתפקידלעבוד עם מנהיגים קהילתיים  הדחוף  בין הצורך  

שונים בקהילה החרדית ולוודא שאלה ישתפו פעולה שחקנים  להתוודע יותר לתפקידם של    ים צריכ  יםסוציאלי

 לטובת הילד.   –עלי מקצוע עם בעלות וב
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