הרב אמר
לי' :טוב
שהלכת
למשטרה.
תגני על
הילדים
בכל דרך'
בגיל  ,35בעיצומו של הליך גירושים מסויט מבן זוג אלים,
היא מצאה עצמה נמלטת על חייה עם ששת ילדיהם .יודעת
שעבור אישה חרדית זו שבירה של כל החוקים "חמותי
אמרה' :איך את עושה את זה לילדים?' עניתי שאני עושה את
זה בשבילם .הבן שלי לא יגדל להיות גבר מתעלל והבת שלי
לא תהיה אישה מוכה" דווקא הרבנים תמכו בהחלטתה
לפרק את המשפחה היום ,לאחר שיצאה מהמקלט
לנפגעות מהמגזר החרדי ,היא מלווה נשים אחרות במצבה
ע נת ל ב ־ א דל ר
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כנס על אלימות במשפחה שהתקיים בחע
ברה החרדית ,קמה אחת מהעובדות הסוע
ציאליות החרדיות שנכחו באולם ופנתה
לאחד הרבנים" :כבוד הרב ,כאשר אישה
חרדית נכנסת אליך פנימה ,לקודש בית המדרש ,מגיע
עה עד אליך ומספרת שהיא קיבלה סטירה מבעלה ,אל
תאמין לה .האישה הזו ,שאומרת שהיא קיבלה סטירה
מבעלה  -משקרת .כי לא סטירה אחת היא קיבלה ,אלא
אלף .אלף סטירות עד שהיה לה אומץ להגיע אליך.
אלף סטירות ועוד אגרופים ועוד מכות בכל הגוף".
את הסיפור הזה מספרת לי אלי פינק ,אישה חרדית
ב ת  ,36שבעיצומו של תהליך הגירושים המסויט ש�ע
ברה ,נאלצה לברוח יחד עם ילדיה למקלט "בת מלך"
לנשים נפגעות אלימות ,כדי לא להפוך לעוד מספר
בסטטיסטיקה.
את גם קיבלת אלף סטירות?
"רק סטירות? אני חוויתי את כל סוגי האלימות,
כולל אונס" ,אומרת פינק (כינוי בו היא משתמשת במע
דיה החברתית ,את שמה המלא אסור לחשוף מטעמי
חיסיון משפטי).
"יום אחרי שבעלי אנס אותי סיפרתי לקרוב משפחה
שהוא עורך דין והוא אמר לי מיד' :בואי נלך להתלונן',
אבל עוד לא הייתי מסוגלת נפשית ללכת למשטרה.
כדי שאישה חרדית תלך להתלונן על בעלה ,השמיים
צריכים ליפול" ,פינק משחזרת בדמעות שהופכות
לבכי שוטף" .וזה לא בהכרח מכות סגולות וכחולות,
אלא הקולות שלו בראש שלך ,שנים על גבי שנים,
שאומרים לך בלי הפסקה שאם תלכי ממנו תתמוטטי,
שלא תצליחי לגדל את הילדים ,שלא יהיה לך כסף
למרות שאני המפרנסת של המשפחה ,שלא יקבלו

והרב עשה את זה?
"לא .הוא אמר שהוא מאמין לי ותומך בי .הוא עמד
בלחץ ונתן לי גיבוי מלא".

להתמכר לפירורים

"אחת הדרכים
שלו לשלוט זה
להביא עוד ילדים.
אז חוזרת האלימות,
אני לא ישנה ,הוא
מעלים לי בגדים,
מפיל בקבוק בושם
שחסכתי בשבילו,
ואני אוספת את
השברים ומסתירה
מהילדים"

אלי פינק" .זה שאני מצטלמת עם משקפיים גדולים על הפנים ,זה לא מפני שאני מתביישת"

את הילדים שלך לישיבה ,והפחד הזה שהוא מכניס לך
לראש מתחיל לנהל אותך".
המסע המייסר ממילא היה סבוך עוד יותר בגלל
ההשתייכות לחברה החרדית ,אבל לפני ארבע שנים,
אחרי  11שנות נישואים ,וכשהבן הצעיר שלה רק בן
שנה וחודשיים ,אזרה אומץ והגישה תלונה ראשונה
במשטרה" .מבחינתי ,כחרדית ואמא לילדים ,להגיש
תלונה במשטרה נגד בעלי זו הייתה רעידת אדמה ,לא
פחות .זה צעד כל כך מפחיד .את הולכת וחושפת את
הסוד הכי גדול שלך .אבל לא הייתה לי ברירה .הוא היה
כל כך אובססיבי עם צורך בשליטה כלפיי ,שהגעתי
לשלב שבו ידעתי שהוא מסוגל להכל — לרצוח אותי
ולפגוע בילדים".
פינק ,אם לשישה ,מתנשמת תוך כדי שהיא מדברת.
לא קל לה להסיט את הפרוכת ולחשוף את קודש הקוע
דשים של חייה ,לשתף במסכת הגיהינום שעברה ,אבל
היא עושה זאת גם כדי לתת כוח לנשים אחרות שנמע
צאות במצבה ,בעיקר בחברה סגורה כמו החברה החרע
דית" .העובדה שאני מציגה את עצמי לא בשם האמיתי
שלי ומצטלמת עם משקפיים גדולים על הפנים ,זה לא
מפני שאני מתביישת לחשוף את עצמי .זה רק כדי למע
נוע תביעות השתקה מצידו" ,היא אומרת.
"אני עשיתי מעשה שלא ייעשה .זה לא קורה בכל
יום שאישה חרדית ,אמא לילדים קטנים ,תגיש תלונה
במשטרה נגד בעלה .גירושים בציבור החרדי זה סוג
של חורבן בית שעליו אמרו חז"ל' ,מזבח מזיל דמעה'.
אנחנו מקדשים נישואים כי יש לפירוק התא המשפחתי
השלכות מאוד גדולות גם חברתית ,וכדי לעשות כזה
דבר צריך שתקרה טרגדיה .אנשים לא מתגרשים כי
האהבה מתה" ,היא מסבירה.

מלבד האומץ שהפגינה כשהצילה את עצמה ואת
ילדיה ממלכודת האלימות שאיימה על חייהם ,קיבלה
פינק סיוע ממקור מפתיע — הרבנים" .יום אחד אני מקע
בלת טלפון מאחד הפוסקים הליטאים הכי מפורסמים
בארץ ובעולם ,שאין מישהו בציבור החרדי שלא שמע
את שמו ,שציווה עליי' :בואי אליי מיד'.
"מתברר שהגרוש שלי היה אצלו ואמר שאחרי התע
לונה במשטרה פתחתי שלושה תיקים בבית המשפט,
וזה הרי חטא בל יתואר .אבל תודה להשם שהלכתי
אליו .אולי זה מה שמבדיל אותי מהרבה נשים חרדיות
אחרות — שאחרי שנים של שתיקה ,ברגע שפתחתי את
הפה סיפרתי לו הכל בלי לעצור .הוא נחרד ואמר לי:
'ותחיינה את הילדים' ,כלומר ההחלטות שלי להתלוע
נן הצילו את החיים של הילדים .ועוד הוא אמר' :טוב
שהגשת תלונה במשטרה .תגני על הילדים שלך בכל
אמצעי חוקי שעומד לרשותך' ,וזה החידוש כאן .זה לא
מובן מאליו שרב יגיד דבר כזה לאישה .יש הרי נטייה
לפתור את הדברים בתוך החברה ,אבל הרב אפילו אמר
לי שחבל שחיכיתי.
"אני ,תודה להשם ,קיבלתי תמיכה מהרבנים שפניע
תי אליהם ,אבל אני יודעת על נשים אחרות שנתקלות
במחסומים בקהילה .הדינמיקה של ההשתקה קיימת גם
בחברה החילונית ,הדתית־לאומית ,בכל חברה זה סוד
ברמה כזו או אחרת ,ויש נשות היי־טק ונשות עסקים
ששותקות .אצלי למזלי הסיפור היה שונה .היה למשל
רב שלימד אותי שיעור בשמירת סודיות כאשר התקשר
ואמר לי שזה לא היה חכם מצידי לספר לאנשים שפניע
תי אליו ,שכן זה מהר מאוד נודע לגרוש שלי ,ששלח לו
משלחות של אנשים שהפעילו עליו לחץ כדי שיורה לי
לבטל את התלונה במשטרה".

"אחד הפוסקים
הליטאים הכי
מפורסמים זימן
אותי כי פתחתי
תיקים בבית
המשפט ,וזה הרי
חטא בל יתואר.
אחרי שנים של
שתיקה ,פתחתי
את הפה וסיפרתי
לו הכל בלי לעצור.
הוא נחרד"
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הם הכירו בשידוך .נפגשו במשך חודשיים וחצי ,אפילו
שלושה" .הרגשתי שפגשתי את הנפש התאומה שלי .הוא
הקשיב לי ,ידע מה אני רוצה לשמוע ,ידע לדבר איתי
בנושאים שמעניינים אותי .הרעיף מתנות ותשומת לב".
שנה לתוך הנישואים הגיעה האלימות הפיזית.
"כשהוא הכה אותי בפעם הראשונה כשהילדה הגדולה
שלנו הייתה בת חודשיים  -והם תמיד מחכים עם האליע
מות הפיזית עד אחרי שיש ילדים כדי שלא תוכלי למהר
לברוח  -זה היה להתרסק מהמקום הכי גבוה למקום הכי
נמוך .וזו המלכודת למעשה ,כי את אומרת לעצמך' :אני
עם ילדה ,וזה הגבר הכי מהמם בעולם ואני לא רוצה לאבד
את זה' .את משכנעת את עצמך שהוא ילך לטיפול ויפסיק
להיות אלים .אבל זה שקר .כי אם הייתה פעם אחת תהיה
גם פעם שנייה ומכאן זה רק יחמיר .לכן כשהוא מרים
עלייך יד בפעם הראשונה אל תחכי שהוא ישתנה .פשוט
קחי את עצמך ואת הילדים ותלכי".
ובכל זאת נשארת אחרי הסטירה הראשונה.
"נשארתי וקפאתי ולא סיפרתי לאף אחד .והפעם
השנייה הגיעה .הייתי אמא לתינוקת בת כמה חודשים
ושוב בהיריון ואני זוכרת את עצמי בורחת מהבית ומע
סתובבת ברחובות ולא יודעת לאן ללכת .בערב אזרתי
אומץ והתקשרתי למדריכת הכלות שלי .בעלה בא לדבר
איתו בנוכחותי ובעלי לא הכחיש .הוא הביע חרטה ונשבע
שלא ירים עליי יד יותר ,ועמד בדיבורו ולא הרביץ לי
למשך תקופה ,אבל לא חסך ממני אלימות פסיכולוגית
ומילולית ,שהן קשות יותר מאלימות פיזית כי הן גורמות
לך לאבד את היכולת לחשוב ומשאירות אותך במצב של
הישרדות ,בזמן שהוא מסיר מעצמו אחריות.
"הוא כאילו לא עושה כלום ,אבל הוא מחסל אותך
לאט־לאט בלי שתביני מה קורה .למשל ,הוא לא נותן
לך לישון כדי להתיש אותך .הוא מדליק את האור באע
מצע הלילה ,עושה רעשים בכוונה ,מעיר אותך מוקדם
מאוד ,במקרה שלי הוא גם לא נתן לי לישון במיטה שלי
ונעל בפניי את הדלת .גבר אובססיבי רוצה את האישה
שלו עייפה ,סחוטה ,אחת שאין לה כוח לחשוב ולתכנן
איך להציל את עצמה .ואני צריכה לפרנס ולנקות ולע
בשל ,ואוי ואבוי אם לא היה אוכל .הוא גם היה מתיש
אותי גופנית ,לא מזיז אצבע בבית אלא מטנף ומבלגן
בכוונה כדי שכל הזמן אהיה עסוקה ,שלא יהיה לי רגע
לעצמי.
"אחת הדרכים שלו לשלוט בך זה להביא עוד ילע
דים  -זה כרטיס הביטוח שלו ,ואז שוב אני בהיריון
ושוב בהיריון והכל תוך כדי שהוא מעביר עליי ביקורת
אינסופית ומערער אותי רגשית ,ואני מתחילה לחשוב
שאני לא נורמלית .ואז גם חוזרת האלימות הפיזית ואני
כבר מרוסקת ,אין לי כוח להתנגד .אני לא ישנה ,אני
לא מתפקדת ,הוא מעלים לי בגדים ,שובר לי בכוונה
דברים שאני אוהבת ,בקבוק בושם שקניתי אחרי שחסע
כתי בשבילו הוא מפיל לרצפה ,ואני אוספת את השבע
רים ומסתירה מהילדים".
העניין הוא ,אומרת פינק ,לזהות את הדפוס" .זו לא
אהבה ,זו שליטה .הוא קודם כל צד אותך ואז מפציץ
אותך בתשומת לב ולא נותן לך לזוז ממנו .רק אחרי
שהתחתנו הוא סיפר לי שעקב אחריי הרבה לפני
ששמעתי את השם שלו ,שהתקשר לברר עליי בסמיע
נר במסווה של שדכן ,שדיבר עם החברות שלי .סטוקר
לכל דבר ועניין ,אבל כשהוא סיפר לי את זה קצת אחרי
שהתחתנו ,הוא היה בעיניי הגבר הכי מדהים בעולם ,זה
החמיא לי .הייתי בת  19ונפלתי לזה .כל סימני האזהרה
היו בסיפור שלי ,רק שלא פירשתי אותם נכון".
מה זה אומר לא לפרש אותם נכון?
"את לא מזהה אותם כסימן אזהרה ,אלא כחיזור .הוא
יפציץ אותך ברומנטיקה ,ובעצם ישתלט על כל המרחב
האינטימי שלך וינתק אותך מהסביבה כדי שתהיי רק שלו.
כשהתארסתי אחותי אמרה לי שהיא איבדה אחות ,כי הוא
לא זז ממני .עוד לא היינו נשואים אז והוא ממש התעצבן
על זה שמתערבים לנו ומה זו הקנאה הזו .אבל בעצם מי
שקינא לי זה הוא.
"גבר חולה שליטה כזה — וזה יכול להיות הייטקיסט
חנון או אברך כולל כמו במקרה שלי — דואג להרחיק
אותך ממשפחה וחברות ,ובתחכום .הוא מעליב את המע
שפחה שלך ,יוצר ריבים בכוונה כדי לגרום לכך
שלא נוזמן לארוחות וחגים .הוא יצר קרע ביני ובין

"אחד הדברים
הקשים היה
להגיד לעצמי:
'הוא אף פעם
לא אהב אותך'.
אמרתי לו את
זה' :אני בשבילך
כמו כורסה ,כל
זמן שאני נוחה
אתה יושב בשקט,
וכשלא ,אתה
מעיף אותי'"

האחיות שלי וגרם לי להאשים את עצמי שנים
בנתק מהן .כולם אשמים חוץ ממנו.
"הוא היה בוכה בדמעות כמה שהוא אוהב אותי ואת
הילדים ,ומבחוץ כולם רואים גבר מסור ,ולא מדמיינים
מה הוא עושה בתוך הבית .וכשהוא נשאל ,הוא לא טיפש,
ולכן הוא לא הכחיש אלא מיזער .הוא היה אומר' ,כן ,לפע
עמים אני קצת מגזים ,הייתי קצת תקיף וקשוח ,כעסתי
קצת על הילדים ,אבל מכאן ועד ללכת להגיש תלונה?'
ומציג אותי כהיסטרית .הוא אומר שהוא מוכן ללכת
לכל טיפול ואז אני יוצאת הרעה ,כי אני לא מסכימה
לשלום בית.
"הגברים האלה יודעים לסובב את כולם .והאישה
שותקת כי היא רואה שלא מאמינים לה .הרי יש אנשים
שמוכנים להעיד בשבועה על גברים שרצחו את הנע
שים שלהם ,עד כמה הוא איש מקסים ,אבא מדהים וחבר
נפלא ולכן הרצח הוא כנראה אקט של טירוף רגעי .גם
אצלי לקח המון זמן עד אשר הגורמים השונים שאליהם
פניתי הבינו עם מי יש להם עסק וזיהו את הדפוס".
איך ממשיכים ועושים ילדים עם כזה גבר?
"זו שאלת מיליון הדולר ואני שמחה ששאלת ,ואני

ראה ולהגיד לעצמי' :הוא אף פעם לא אהב אותך ,הוא
שלט בך כדי לאהוב את עצמו .הוא השתמש בך' .ואמע
רתי לו את זה' :אני בשבילך כמו כורסה ,כל זמן שאני
נוחה אתה יושב בשקט ,וכשלא נוח לך ,אתה מעיף אותי
באוויר'".

בגלל זה אנחנו נרצחות
פינק שולפת את הטלפון הנייד וחושפת צילומים
שמתעדים את המכות ,האגרופים והכוויות" .אנחנו
בשנת  2020ומערכת אכיפת החוק בישראל מתנהגת
בעצמה כמו אישה מוכה שנותנת לגבר האלים עוד
צ'אנס ועוד צ'אנס .בכל פעם אחרי שחטפתי מכות,
חשבתי שהפעם הוא ייעצר ,שהפעם יאמינו לי ,אבל
כלום .בגלל זה אנחנו נרצחות.
"מערכות האכיפה והמשפטים לא מתפקדות יחד.
למה אני צריכה לנהל מול הגרוש שלי מאבק פלילי
בגלל אלימות ,ובמקביל גם מאבק אזרחי על משמורת
הילדים? למה כשהוא מפר צו הרחקה סוגרים את התיק
מ'חוסר עניין לציבור' .אני והילדים שלי זה חוסר עניין
צילום :דנה קופל

בהפגנה למען נפגעות אלימות" .ההשתקה קיימת בכל חברה ,גם בחילונית"

יו"ר "בת מלך",
עו"ד צילית
יעקבסון" :יש
לפעמים 'אלימות
רוחנית' .כמו
למשל גבר שדורש
מאשתו לקיים
יחסים כשהיא
בנידה ,או אוסר
עליה להדליק
נרות שבת כי
'את טמאה'"
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עוד יותר שמחה שאני מתראיינת כדי להסביר שאליע
מות לא מתרחשת בבת אחת .כשאנחנו חושבים על גבר
מתעלל ,אנחנו מדמיינים את איש המערות עם נבוט
ביד .אבל זה לא ככה .הטרוריסט הכי גדול יכול להיות
מאוד אינטליגנטי ,מדבר בשקט.
"וזה לא רק מכות ,יש גם תקופות יפות .פתאום אתם
במין ירח דבש ,הכל נוצץ ,ואז בלי שתוכלי לצפות את
זה ,יש התפרצות ומגיעה האלימות הקשה ,אבל אז אחע
ריה מגיעה שוב התנצלות שאת מאוד רוצה להאמין לה,
ותקופה של חיזור ושל 'אני מצטער' ,והספקות שלך
בעצמך מעמיקים .את מתחילה לתהות מה את רוצה
ממנו בעצם כי כלפי חוץ הוא נהדר ומפנק ואת לא רוצה
לפרק את המשפחה ,ולכן בין התקפות הזעם והאלימות,
את מחפשת את הגבר שפעם אהבת.
"לוקח הרבה זמן לחבר את הנקודות ולהבין שאת
במערבולת .אחרי שנים של התעללות קשה ,את חסרת
אונים ,מוחלשת ומיואשת ויודעת שעדיף לשתוק כי
את חיה על חבית של חומר נפץ .נשים מוכות הן לא
מזוכיסטיות .מה שמשאיר אותן שם זה שיתוק .זה שהוא
זורק לך עצם מדי פעם ואת מתמכרת לפירורי האהבה
והחיבה אחרי שהוא מרעיב אותך.
"הנשים הללו לא חלשות ,הגברים משתמשים באע
מפתיה ובעובדה שהן טיפוליות .אלה גברים שלוקחים
את החוזקות שלך ומשתמשים בהן לטובתם ולרעתך",
פינק אומרת ואני נזכרת במיכל סלה ז"ל ,שהייתה עוע
בדת סוציאלית במקצועה ,ונקלעה בדיוק לדפוס יחסים
כזה עם הרוצח שלה.
כשאת סולחת לו זה פשוט לתת לו עוד מהסם שהוא
צריך .כלומר מהשליטה בך.
"אחד הדברים הקשים שעברתי היה לעמוד מול המע

לציבור?" קולה נסדק ,אבל מהר חוזר לטון נחוש .אסור
לה להישבר.
מתי בעלך הבין שאת רצינית ברצון להיפרד?
"בשלושת החודשים הראשונים הוא חשב שאחזור
אליו .הוא לא האמין שהסמרטוט רצפה הזה ,כלומר
אני ,קם ועשה מעשה .שקלתי  40קילו ,חודשים לא
ישנתי כמו שצריך ,חייתי בחרדה ובפחד .ידעתי שאני
הולכת עד הסוף ,אבל לא דמיינתי שזה יידרדר עד כדי
כך שלאחר שאתגרש ,אצטרך לפנות את עצמי ואת
הילדים למקלט".
למקלט לנשים מוכות של עמותת "בת מלך" ,הפוע
עלת להצלת נפשות בחברה החרדית ,הגיעה פינק
הרבה אחרי שכבר הצליחה להתגרש ,אבל האלימות
הפיזית והרגשית של הגרוש שלה לא פסקה" .הוא הפר
שוב ושוב צווי הרחקה ,תקף אותי לאור יום בחצר בית
הספר של הילדים ,ואיים' :קדימה ,תתקשרי למשטע
רה .אף אחד לא יעזור לך .אני ארדוף אותך עד הקבר'.
הוא התעלל בילדים והסית אותם לברוח מבתי הספר
ומהבית ,ואחרי כל פעם כזו הוא ניסה לתפור לי תיק
ברווחה על הזנחה".
רק אחרי שש הפניות של המשטרה ושל הרווחה ,היא
הסכימה סוף־סוף להתפנות למקלט" .חשוב לי להגיד
לנשים שנמצאות במצב הזה :אל תחכו עד שיקרה הנוע
רא מכל ,אל תנסו להתמודד לבד .אם המשטרה והרווחה
רואים שאת בסיכון ,תאמיני להם ולכי למקלט .לי וליע
לדים שלי המקלט הציל את החיים ,כי הוא נתן לנו שקט
יחסי לתקופה מאוד ארוכה.
"הילדים קיבלו במקלט אהבה ללא תנאים .המתעלל
מציב כל הזמן תנאים' :רק אם תעשה מה שאגיד לך אני
אבוא לראות אותך' ,ובמקלט הילדים מקבלים ריפוי.

ולאמהות אני רוצה להבהיר :ילד שפתאום רואה שעוד
ילדים חוו את מה שהוא מכיר מהבית ,מבין שהוא לא לבד
והוא גם קולט עד כמה הדברים לא תקינים ,כי יותר קל
לו לשפוט אבות של ילדים אחרים .גם נשים אומרות אחת
לשנייה במקלט' :אלוהים ,איך עברת את זה' ,ואז אנחנו
קולטות שיותר קל לנו לעכל את הזוועות אצל מישהי
אחרת .את לא מריחה את הביוב עד שאת מתרחקת ממנו".
היום ,כשהיא וילדיה מחוץ למקלט כבר כמעט שנה
אבל גרושה עדיין מפר את צווי ההרחקה נגדו — ההפרה
האחרונה נידונה בפני בית המשפט בימים אלו — פינק
מלווה נשים חרדיות ביציאה ממעגל האלימות" .כשע
מישהי פונה אליי אני מייעצת לה לפנות לגורם חרדי
מקצועי שמטפל באלימות במשפחה .הנשים האלה רוע
צות להציל את חיי הנישואים ומאמינות שהן מגינות
על הילדים.
"אחרי שהגשתי את התלונה במשטרה חמותי התקשרה
ואמרה' ,איך את עושה את זה לילדים שלך?' התגובה שלי
הייתה' :אני עושה את זה בשביל הילדים שלי' .כי הילד
שלי לא יגדל להיות גבר מתעלל והבת שלי לא תגדל
להיות אישה מוכה .אז נכון ,הם יגדלו בבית להורים גרוע
שים אבל זה יהיה בית שלו ורגוע וזה מה שאני מספרת
לנשים .אני גם מלמדת אותן לסמוך על התחושות שלהן
ולהבין שהן לא היסטריות אלא נשים ריאליות שפוחדות
על סמך תחושות נכונות ,אבל שהחוכמה היא להשתמש
בפחד כדי לחלץ את עצמך ,וזה דורש המון כוחות".
הסטטיסטיקה בישראל מדברת על אחת מתוך שבע
נשים שסובלת מאלימות במשפחה ,וגם בחברה החרדית
זה היחס ,אולם ההתמודדות בה מורכבת יותר ,מעצם
היותה חברה סגורה .בחודש מאי האחרון פנו לקו החם
של עמותת "בת מלך"  527נשים חרדיות ודתיות ,זאת
לעומת  130פניות במאי הקודם .הזינוק הזה הוא גם חלק
מהמודעות שהולכת וגוברת ,וכמובן גם השפעה ישירה
של תקופת הקורונה" .ועדיין ברור לי שעל כל אחת שמע
תלוננת יש עשרות או מאות שלא ,ומספר עוד יותר גבוה
של נשים שכלל לא מזהות שהן במערכת אלימה" ,אומרת
יו"ר "בת מלך" ,עו"ד צילית יעקבסון ,שגדלה בבני־ברק
ושייכת לציבור הדתי־לאומי.
העמותה מפעילה שני מקלטים לנפגעי אלימות בחברה
החרדית" .לנשים בחברה החרדית לוקח לפעמים שש או
שבע וגם עשר שנים ויותר עד שהן מעיזות לבקש עזרה,
אולם הדברים מתחילים להשתנות" ,אומרת יעקבסון.
"הבושה קשה יותר מהמכות ,ולכן מדובר בנושא מושע
תק .נשים נמנעות מפנייה לעזרה גם מחשש לפגיעה בשם
הטוב של המשפחה ובסיכויי הילדים להתקדם .אבל אם
בעבר פנו אלינו כמעט אך ורק נשים מבוגרות ,שסיימו
לגדל את הילדים ,היום מגיעות אמהות צעירות לילדים
קטנים ,לפעמים שישה או שבעה ילדים ,וגם כאלה שרק
ילדו או שכורעות ללדת במקלט".
יעקבסון מספרת על זווית נוספת שייחודית למגזר
והיא "אלימות רוחנית"" .זו אלימות שעושה שימוש בסע
ממנים דתיים ובקיום מצוות ,מתוך מטרה לשלוט באישה.
כמו למשל גבר שדורש מאשתו לקיים איתו יחסים כשהיא
בנידה ,או דווקא להפך — אוסר עליה להדליק נרות שבת
או לגעת ביין של הקידוש כי 'את מנודה' ,הוא קדוש
כשאת טמאה .או כשהיא מקיימת מצווה ומתפללת הוא
אומר שכל התפילה שלה לא שווה ושהקדוש ברוך הוא
לא מקשיב לה.
"גם הפעלה של החמרות שלא קיימות ,כמו לחייב אותה
לישון עם כיסוי ראש ושלא יראו אף שערה גם כשהיא
במיטה שלה או ללבוש רק צבע שחור .יש פה פגיעה ברוע
חניות ,שהיא העוגן שלה .את המכות היא סובלת ,אבל
האלימות הרוחנית מכרסמת במקום הכי פנימי של ביטחון
בקדוש ברוך הוא ,וזה הרסני הרבה יותר.
"נשים חרדיות לא קוראות כתבות על סימנים לזיהוי
אלימות .אין להן פייסבוק ואינסטגרם .אז אנחנו מגביע
רות את המודעות מבפנים .אנחנו מדביקות כרזות עם
מידע חיוני לזיהוי אלימות במקוואות ובחנויות ,ומשקיע
עות בגיוס הבלניות ,מדריכות הכלה והרבניות לטובת
שינוי השיח ,כאשר המטרה היא לפנות לקהילה ולהגיד
לאנשים מסביב :ככה נראית מערכת יחסים חולה ,ותנסו
לזהות את הסממנים .ובאמת ,אנשים רבים שנחשפים
לסימנים אומרים' ,סוף־סוף הבנתי שאני צריך להציל
את הבת שלי ,את אחותי ,את השכנה'".
והרבנים?
"יש רבנים שמבינים את חשיבות הנושא ,ויש מי
שעדיין לא .בכל מקרה רבנים מתודרכים להפנות כל
אישה שמתלוננת על אלימות לאנשי מקצוע בחברה
החרדית"¿ .
† הקו החם של "בת מלך"1-800-292-333 :

