
 

כל יום קמה היא חיים רגילים. חיה בדוי) ענבל (שם

לעבודתה, יוצאת מהבית, ליציאה ילדיה עם ומתארגנת

ומבלה איתם העבודה יום בסוף הילדים אוספת את

לבד בלילות, אל ילדיה קמה לבד היא היום. שארית את

שבמקביל יודעים ממכריה מעטים מחלותיהם. עם מתמודדת

בשנים גט. לקבל מנסה ענבל שנים מחמש יותר כבר לשגרה

ומזונות ראייה להסדרי להגיע להיפרד, ענבל הספיקה האלה

ברבנות. גירושין תיק ולפתוח משפחה לענייני המשפט בבית

השיגה. היא לא הגט המיוחל את אבל

ממליץ הדין ”בית כי הקובע דין פסק ענבל קיבלה לאחרונה

לא החליט הדין בית כי היא שמשמעותו להתגרש“, לצדדים

משמעות עוד בעצמם. מוצא ימצאו שהצדדים ומצפה להתערב

למסורבת נחשבת אינה שענבל היא הגט חיוב אי-פסיקת של

,אומרת היא ,“ ” הרבניים. הגדרת בתי הדין פי על גט

        ”
נקצב,  לא עבירה, אורכו קדמה ענבל לא של “ למאסרה
 ”.טובה התנהגות על שליש ממנו שינוכה סיכוי ואין

“ 

 
אולפנה בוגרת צעיר דתי - היא סטודנטית, זוג פשוט. התחיל זה

“   ” בוגר הסדר. הוא ושירות לאומי,

מתארת כך נישאו. הם היכרות  של שנה  אחרי אומרת. היא

את ההתחלה: ענבל

         ”
        

“    
כיף? היה אהבה? ביניכם הייתה

         ”

         
    

“     
במבט לא גם שלב, באותו האידילית התמונה את סדק לא דבר

הנישואים. לאחר שתגלה למה ענבל את הכין לא דבר לאחור.

  ”


     

  

  

  

                    “  
אנקרי) (אתי

 
ורכושנות. קנאה ובין אהבה בין הגבול מיטשטש לפעמים

רצה, לו הבחור שנישאה ענבל. של שקרה בזוגיות מה זה אולי

כך צעדיה. הצר את הטוב ולכן ועל שמה לשמור עליה לכאורה,

חיי הנישואים: מתארת את היא
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בר- באוניברסיטת מגדר בתכנית ללימודי דוקטורנטית היא הכותבת

אילן
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היא בגלל הבושה ענבל. של בחייה לוויה הפכה לבת הבושה

לא אחות, לא הורים, לא עליה. שעובר במה אחרים שיתפה לא

היא התמודדה לבד. הכול אחד. עם - אף חברה
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הדברים כך שלא והידיעה הבדידות הבושה, הקושי, למרות

ההתחלה אמורה הרי לנסות. המשיכה ענבל צריכים להתנהל,

לזה. קוראת  כמו שהיא ,“ ” - קשה להיות

בינתיים משותפים. לחיים להסתגל דרכים חיפשה היא לכן

השתפרו. לא הדברים אבל ללדת. וגם להרות הספיקה היא

הזה אין שלקשר ענבל הבינה נפש. מים עד הגיעו בשלב מסוים

את הבית. סיכוי, ועזבה

“  ”   
מצויים כבר כשבאמתחתה הרבני הדין לבית הגיעה ענבל

שנפסקו אישה) ומזונות (מזונות ילדים ומזונות ראייה הסדרי

הציבה אמנם זו עובדה משפחה.  לענייני  משפט בבית לה

מאבק לבעיית אותה חשפה גם היא אבל כוח, בעמדת אותה

הדין, בתי למערכת המשפט האזרחית מערכת שבין הסמכויות

האזרחית המערכת בין המערכות: בעיני הגישות להבדלי וכן

הדתית, המערכת פי על לפיצוי, ואילו ראויה חירותה מניעת

על בדיון הבעל של לנכס נחשבת הגט, כלומר האישה, חירות

הגירושים. הסדרי
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“       
נחקר שכבר  מה את לפתוח למה לענבל: יש טובות שאלות 

פרידה, אחד על אין דיון למה לכסף? בין גט ומה הקשר ובורר?

שואלת, היא ועוד הממון? הסדרי על אחר ודיון הדדית, חירות על

הילדים? חשבון על להתרחש צריכה ההורים בין הפרידה  מדוע

        ”
          
        
      
          

“
משכנע מספיק לא של ענבל היא שהסיפור מכולן הקשה הבעיה

אינה זוכה להתגרש שלה ההחלטה ולכן הדיינים, פי תפיסת על

להחליט. הדין החליט שלא בית דבר שלהם. בסופו של לגיבוי

        ”
         

“          
הדין. היא בית של ההתנהלות מול אונים חסרת ענבל חשה

רגישות מגלים שאינם של אנשים בידיהם נתון שגורלה חשה

למצוקתה. מספקת
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“ 
נמנעת. בלתי המשפט האזרחי לבית ההשוואה

        ”
         
     

“       

של הפרדת היא הרבניים הדין לבתי אשר התמונה המצטיירת

בלי בועה, בתוך להתנהל להם המאפשרת בפועל, ומדינה דת

בתי הדין ציבוריות. לנורמות וחשבון דין לתת פיקוח שיחייבם

ורומסים דתית כרשות שלהם באוטונומיה לרעה משתמשים

לעזרתם. הנזקקים של כבודם את


ממד. בית הדין עוד עם של ענבל למפגש אישה דתית יש בתור

לה. שותפה שהיא אמונות מערכת  מייצגים  הדיינים בעיניה

פשוט. לא במבחן אותה מעמידה חווה שהיא הקשה החוויה
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יותר זהירה תהיה היא  שבו  ב‘,  פרק  לפתוח  מקווה ענבל

הסכם באמצעות גם על עצמה ותנסה להגן זוגה, בן בבחירת

לקידושין. שיתלווה

סיפור לגמרי. אישי סיפור הוא ענבל של הסיפור לכאורה,

ללכת לעבודה בית, ולהחזיק ילדים לגדל מאמץ יום-יומי של

שמעליה לעתיד, תקווה של סיפור ושגרה. שפיות על ולשמור

של סיפור אישי. הסיפור רק לא זהו עננה כבדה. אבל מרחפת

בישראל, במצבה נשים אלפי עוד של סיפורן את מייצג ענבל

היהודי. רבות ברחבי העולם נשים ועוד

נשים המפקירה חברה של  סיפורה - חברתי  סיפור גם זהו

סיפור נישאו להן; הגברים שהן לבם ולעריצותם של לשרירות

הייסורים במסכת להשתתף  לדייניה המאפשרת  חברה של

למצוא השכילה  שטרם חברה ושכמותה;  ענבל של הארוכה 

האישי. המעמד בתחום ההלכה של העצובים לפניה פתרון

עם עגיל פנינה" יחזקאל פנט, "אישה


