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תקציר

מחקר פעולה זה עוסק בתפיסות ובעמדות של החברה החרדית לגבי נישואין עם חולה אפילפסיה,
ומתמקד בקבוצת מטקבקים אנונימיים ברשת אשר מטרתו היא לבחון את תפיסתם ועמדתם לגבי
שידוך עם חולה אפילפסיה תוך יצירת דרך התערבות השואפת להעלות את הנושא לשיח הציבורי
כמו גם מתן לגיטימציה למחלה .המחקר בוצע עקב פעילותינו ב"מרכז חינוך לאפילפסיה" כחלק
מהפרקטיקום בלימודי תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים .בחירה זו נבעה בעיקר מסקרנות ועניין
סביב ה"סוד" הגדול ששמו אפילפסיה .ההיכרות המינורית עם המחלה יחד עם האפרוריות שעטפה
אותה הביאה אותנו לבחירה לא שגרתית ,בחירה בלא ידוע ,בלא מוכר .עם הזמן ההיכרות הזו
הביאה אותנו למפגש מול עצמינו כחוקרות וכחלק מהחברה לה אנו משתייכות .שאלות ,תהיות,
מחשבות ,הרהורים ודיונים קולניים – ליוו אותנו לאורך שנת המחקר ,ועדיין.
המרכז לחינוך ולהסברה לאפילפסיה על שם אניטה קאופמן הממוקם במרכז האוניברסיטאי הרפואי
"סורוקה" .המרכז הוקם לפני כשנתיים על ידי תורמת מארצות הברית ,אשר בעצמה חלתה
באפילפסיה .המרכז הרפואי הוקם כחלק מראייה חברתית שנועדה לשפר את הידע ולהפחית אצל
החולים ובני משפחותיהם את החרדה ואת הנטייה להסתיר את מחלתם .יתירה מזו ,המרכז פועל
גם במרחב הציבורי על מנת לשנות דעות קדומות ואזלת יד במפגש עם חולה בזמן התקף .במרכז
מאמינים שניתן לשנות זאת על ידי מסירת מידע נכון על המחלה ,לימוד עזרה ראשונה במקרה של
התקף והעלאת הנושא למודעות.
הספרות המובאת במחקר בוחנת את התפיסות אודות המחלה משני צידי המתרס .הן מהפן
האקדמי-מחקרי והן מהפן התורני-הלכתי .באופן כזה שההלכה יכולה להיות מוקד המבסס ,מפריך
או אולי משלים את התפיסות של בני החברה.
עבודתנו זו מחולקת לכמה פרקים .פרק סקירת הספרות – הסוקר את הספרות המדעית מחקרית על
פי משתני המחקר :אפילפסיה ,תפיסת המחלה ,החברה החרדית ,הרשת האינטרנטית .פרק מטרות
המחקר ,פרק המתודולוגיה ,הכולל :שאלת המחקר ,שיטת המחקר ,אוכלוסיית המחקר ,הליך
המחקר ,איסוף נתונים ואופן ניתוחם .פרק הממצאים – המציג את התמות התפיסתיות המרכזיות
העולות מניתוח התגובות שנכתבו על ידי המטקבקים .פרק הדיון – הדן בתמות כפי שהוצגו בפרק
הממצאים תוך שזירת הספרות המחקרית והתורנית לגבי מחלת האפילפסיה ,בעיקר מהיבט חברתי.
מחקר זה הוא מחקר פעולה איכותני-קונסטרוקטיביסטי ובהיותו כזה בחרנו לחפש בעיקר את
תפיסות המשתתפים במחקר .המחקר נערך בארבעה שלבים כאשר כל אחד מהם מושפע מקודמו
ומשפיע עליו .בשלב ראשון ,נבחנו התפיסות והעמדות בשני מישורים מרכזיים; האחד ,חקר הספרות
התורנית מפרשנות על המקרא ,מהגמרא ומהתלמוד .השני ,ניתוח תגובות מטקבקים .בשלב שני,
בעקבות ניתוח הממצאים ומציאת התמות התפיסתיות המרכזיות נכתבה כתבה שהעלתה לדיון
נושאים ותפיסות שנצפו בתגובות המטקבקים מהשאלות שהועלו בסט הראשון .כתבה זו היא חלק
מאיסוף הנתונים ומדרך ההתערבות כאחד .בשלב שלישי ,ערכנו דיון לתמות התפיסתיות שעלו משני
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הסטים ,לאור סקירת הספרות וחקר הספרות התורנית .בשלב רביעי ,ערכנו רפלקציה ואיתרנו
דילמות מתוך כל תהליך המחקר.
איסוף הנתונים נעשה בשני סטים .כאשר הסט הראשון התמקד באסיפת נתונים מתוך תשובות
מטקבקים לשאלה הנוגעת לדילמה סביב שידוך עם חולה באפילפסיה .השאלות הועלו באתרים:
"כיכר השבת"" ,תפוז" ,ב"חדרי חרדים" ודף הבית בפייסבוק של "ישיבישערס" ,אתרים הפונים
למגזר החרדי ..הסט השני ,תגובות מטקבקים לסיפור חיים שפורסם ככתבה באתר "כיכר השבת",
גם הוא עסק בסוגיית השידוך עם חולה אפילפסיה .יחד עם זאת נחקרו כתבים הלכתיים ותורניים
העוסקים במחלה ,אלו מובאים בפרק הדיון.
בפרק הממצאים עסקנו בחלוקת הממצאים לקטגוריות תפיסתיות מרכזיות העולות מתוך שיח
כאשר שם נמצאו שש תימות מרכזיות :התמה הראשונה בוחנת את ההתייחסות סביב הנושא של
הסתרת המחלה .התמה השניה מתייחסת לתפיסה הרואה את הגורם השלישי כמרכיב בולט
בסוגייה .התמה השלישית מתמקדת בהתייחסות השיפוטית של המטקבקים על המגזר החרדי
בהקשר לסוגיה .התמה הרביעית מעלה תפיסות הרואות את המחלה כנפרדת מן האדם .התמה
החמישית מתייחסת למגוון הרגשות שהועלו כלפי גיבורי הסיפור והתמה השישית מעלה תפיסות
המביעות אי הסכמה עם הדיאגנוזה הרפואית של החולה .מחקר זה מציג את התפיסות של
המטקבקים אודות מחלת האפילפסיה בהיבט הספציפי ובהיבט של האינטראקציה החברתית אודות
המחלה .לאחר הצגת הממצאים ,הגענו לפרק הדיון שם דנו בממצאים לאור הספרות המחקרית
בנוגע למחלה ,ובעיקר תוך התייחסות למקורות ההלכתיים כפי שהוצגו בסקירת הספרות.
בפרק הסיכום הצגנו בקצרה את נושא המחקר ,שאלת המחקר ועיקרי המתודולוגיה .וכן ,כתבנו
בקצרה את הממצאים שנשאבו מן השיח המקוון בהתייחס לשאלת המחקר.
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מבוא
מחלת האפילפסיה מהווה אירוע חיים משמעותי לחולה ,לבני משפחתו ולסביבה הכללית .תופעה זו
מעלה קשיים והתמודדויות חדשות הן במימד האישי ,והן ובעיקר ,במימד החברתי .מחקר זה עוסק
בתפיסות של מטקבקים כפי שמשתקפות בשיח המקוון כלפי נישואין עם חולה אפילפסיה .את
המחקר ערכנו כחלק מפרקטיקום ב"מרכז חינוך לאפילפסיה" ,כאשר הבחירה במרכז נבעה בעיקר
מסקרנות ועניין סביב ה"סוד" הגדול ששמו אפילפסיה .ההיכרות המינורית עם המחלה יחד עם
האפרוריות שעטפה אותה הביאה אותנו לבחירה לא שגרתית ,בחירה בלא ידוע ,בלא מוכר .עם הזמן
ההיכרות הזו הביאה אותנו למפגש מול עצמינו כחוקרות וכחלק מהחברה לה אנו משתייכות.
שאלות ,תהיות ,מחשבות ,הרהורים ודיונים קולניים – ליוו אותנו לאורך שנת המחקר ,ועדיין.
בחירת הנושא נבעה בעיקר מתוך ההיכרות שלנו את הציבור החרדי ,ומתוך הבנה כי יצירת דרך
התערבות למתן לגיטימציה ולהצפת המחלה צריך להיות מדויק ורגיש .ישנם מאמרים רבים
העוסקים בעמדות ותפיסות כלפי מחלות בכלל ומחלת האפילפסיה בפרט ,אך אינם מתייחסים
למיוחדות ולמורכבות של החברה החרדית שתפיסותיה ,במידה לא מבוטלת ,נשאבות ונובעות לא
רק מהעולם הכללי אלא גם ובעיקר מהעולם התורני הלכתי.
חשיבות המחקר נובעת מן העובדה כי הוא מתמקד הן באוכלוסייה מורכבת שלא נחקרה בתחום זה,
והן בכלים שעדיין בחיתוליהם .כך שהוא יכול להוות גורם מאיץ למחקרים רבים שיעסקו
באוכלוסייה זו בכלל ובכלים אלו בפרט .יתירה מזו ,המחקר עוסק בנושא חשוב ומהותי לחברי
קבוצתו בשל היותו צומת בתקופת ה"שידוכים" שהינו פרק משמעותי בחייו של אדם מחברה זו.
מחקר זה ,אמנם ,ממוקד בקבוצת מטקבקים שאינם מייצגים את האוכלוסייה על כל גווניה בקשת
החרדית ,שהרי האינטרנט הוא נושא בעייתי בכל בית חרדי ממוצע ,ועל כן ,אנו משערות כי
המטקבקים נמנים על הזרם הפחות שמרני במגזר החרדי .חרף מגבלה זו ,ניתן לראות מגמות
תפיסתיות החוזרות על עצמן ,ומזוהות עם המגזר החרדי .מה גם שניסינו להתגבר על מגבלה זו
באמצעות שימוש במגוון אתרים הפונים לתתי קבוצות במגזר בכלל ,ובחרדי בפרט.
אנו מקוות כי המחקר יאפשר הבנה טובה יותר של התפיסות של החברה החרדית כלפי נישואין עם
חולה אפילפסיה ואף יתרום בבניית תוכניות התערבות מתאימות בשלב משמעותי כל כך בחיי
החברה החרדית – נישואין.
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פרק  :0סקירת ספרות
סקירת הספרות נחלקת לארבעה חלקים עיקריים ובנויה על לפי שאלת המחקר .תחילה תוצג סקירה
המתייחסת למחלת האפילפסיה על הביטה השונים .בהמשך נבחן את התפיסות כלפי מחלת
האפילפסיה בעולם לאורך השנים .לאחר מכן ,תוצג ספרות המתמקדת בחברה החרדית ,מאפייניה
ודפוסי הנישואין הנהוגים בה ,כמו כן ,במקורות תורניים הדנים במחלת האפילפסיה בהקשרים
שונים .ולבסוף ,נתייחס לרשת האינטרנט במגזר החרדי ,וניתן הסבר למושגים מתוך עולם הרשת.
 .0מהי אפילפסיה?
 .6א .הגדרה
אפילפסיה היא הפרעה נוירולוגית ,שגורמת לפעילות חשמלית פתאומית ,חזקה ובלתי רצונית של
תאי מוח האחראים על שליחת הוראות לחלקי הגוף השונים .כתוצאה מכך נגרמים עוויתות או
פרכוסים בחלקים שונים גוף.
לא כל התקף פרכוסים מעיד בהכרח על אפילפסיה ,מכיוון שהתקפים כאלה יכולים להיגרם אצל כל
אדם גם כתוצאה מירידה דרסטית של רמת הסוכר בדם ,חבלות ראש ,זרם חשמלי ,או חום גבוה
אצל ילדים .אפילפסיה נקבעת רק לאחר שני התקפים ומעלה ולאחר פענוח בדיקת  ,EEGהמצביעה
על תרשים אפילפטי מובהק (שילר ,0225 ,עמ' .)8-1
 .6ב .גורמי המחלה
רק בקרב  32%מחולי האפילפסיה ניתן למצוא את הגורם למחלה .אפילפסיה יכולה להיגרם כתוצאה
מחבלות ראש ,דלקת בקרום המוח ,דימום מוחי ,גידול במוח ,פגמים מולדים במבנה המוח ,מחלות
ניווניות או זיהומיות של מערכת העצבים ,או התמכרות לסמים או אלכוהול ,אך ברוב המקרים
הסיבה למחלה אינה ידועה ואינה מתגלה בבדיקות ,העומדות לרשותנו כיום .המרכיב הגנטי כטריגר
להתפרצות המחלה מופיע בקרב  5%-62%מהחולים( .שם ,עמ' .)08-36
 .6ג .שכיחות
אחד מכל  622ילדים ,ואחד מכל  652מבוגרים לוקים במחלה ויכולים לסבול מהתקפים גם כתוצאה
מגירויים קטנים .אפילפסיה יכולה להופיע בכל גיל ,אבל היא שכיחה יותר בגילאי  2-62ואחרי גיל
 .22בישראל חיים למעלה מ 22,222-מבוגרים וילדים עם אפילפסיה .בארה"ב יותר מ 0.7-מליון
אמריקאים מתמודדים עם אפילפסיה( .שם ,עמ' .)62
 .6ד .סוגי התקפים
התקפים יכולים להתרחש אצל חולי אפילפסיה בכל זמן ,אבל חוסר שעות שינה ,חשיפה לאור מרצד
או להבזקי אור ,ושימוש בסמים או באלכוהול עלולים לעורר התקפים.
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אצל חולים רבים יש תחושת ניבוי ,המקדימה את הופעת ההתקף ,החוזרת ע"ע לפני כל התקף,
הנקראת "אאורה" ,ולה מגוון ביטויים :בחילה ,חרדה ,נימול ,טעם או ריח.
קיימים כמה סוגים של התקפי אפילפסיה:


התקף ניתוק כללי (אבסנס) – מתרחש במשך שניות בודדות בלבד ,שבמהלכן האדם אינו
מודע למתרחש סביבו ,ונראה כאילו הוא בוהה בחלל האוויר או מגלגל את עיניו .התקפים
כאלה נפוצים בעיקר בקרב ילדים.



התקף מוקדי – התקפים המתרחשים רק במוקד אחד במוח ,המוקד האפילפטי ,ויכולים
לגרום לעוויתות ופרכוסים רק בצד אחד של הגוף או באחת מהגפיים או לערפול ההכרה
הכולל פגיעה בזיכרון ומבט בוהה באוויר .התקפים מוקדיים נמשכים לכל היותר דקה או
שתיים ,וחולפים מעצמם.



התקף חלקי (מיוקלונוס) – מתרחש רק בחלקים מסוימים בגוף ,ובמהלכו המודעות של
האדם לסביבתו מתערפלת ,וחלקים בגופו מבצעים תנועות רפלקסיביות ולא רצוניות.



התקף כללי (טוני-קלוני) – תוקף את כל מערכות הגוף ,ובכלל זה את מערכת הנשימה ,ויכול
להימשך גם חמש דקות .חלקים בגוף מבצעים תנועות רפלקסיביות ולא רצוניות ,ומכיוון
שהגוף אינו יכול לבלוע את הרוק ,ייתכן שייצא רוק דמוי קצף מהפה (שם ,עמ' .)62-04

 .6ה .אבחון וטיפול
אבחון אפילפסיה נעשה בעיקר באמצעות בדיקת  ,EEGשמתארת את רישום גלי המוח (ע"י חיבור
אלקטרודות על פני שטח הראש וקידודם בסימון בינלאומי אחיד לרישום גלי המוח מהאזורים
השונים) .לאחר האבחון יכול טיפול תרופתי להפחית ולמנוע את ההתקפים אצל מרבית החולים .אם
השפעת הטיפול התרופתי חיובית ,מקובל לנסות לגמול את המטופל מהתרופה בהדרגה לאחר
שנתיים או יותר שבמהלכן הוא אינו סובל 32% .מחולי האפילפסיה סובלים מאפילפסיה קשה
לאיזון ,ואינם מגיבים לטיפול תרופתי מקובל – דרך הטיפול בהם היא בד"כ ניתוח ראש ,השתלת
קוצב וגאלי או דיאטה קטוגנית.
הטיפול בשעת התקף :לשמור על קור רוח ,להשכיב את האדם על צידו ,לדאוג שלא ייפגע מעצמו או
מחפצים בסביבתו( ,להזעיק עזרה רפואית אם ההתקף אינו עובר מעצמו לאחד  5דקות) .לאחר
התקף אפילפטי ,האדם יוותר מבולבל או ישנוני .יש צורך להשאר בסביבתו עד שיתעורר לחלוטין.
אין לנסות ולתת לאדם המפרכס מזון או משקה מכל סוג עד אשר הוא ער לגמרי .במהלך התקף אין
לעשות את הפעולות הבאות :לפתוח את פיו (בזמן התקף אין חשש לבליעת הלשון) ,להנשים אדם
בזמן התקף ,להגביל את תנועותיו (שם ,עמ' .)52-70
 .6ו .אפילפסיה ואיכות חיים
מרבית חולי האפילפסיה נהנים מאיכות חיים תקינה ורגילה ,ללא הפרעה שכלית ,ללא הפרעה נפשית
וללא הפרעה חברתית; רק מיעוט מתוכם סובל גם מבעיות שכליות ,נפשיות ,או מבעיות
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התנהגותיות-חברתיות .בחלק מחולים אלו הבעיה המוחית הראשונית משותפת להתפתחות
ההתקפים האפילפטיים ולפיגור השכלי .מחצית מחולי האפילפסיה מגיעים לריפוי מלא ,ולמצב שאין
בו נזקקות לטיפול תרופתי מונע (שטינברג ,0222 ,עמ' .)456-450

 .3תפיסות ועמדות ביחס למחלת האפילפסיה
 .0א .תפיסת מחלה
פרמטר מרכזי בגישה של החולה וסביבתו למחלה ,המעצב את התמודדותו עם המחלה – רגשית,
קוגניטיבית ואף פיזית הוא  – illness perceptionתפיסת המחלה ( .)Fortune, 2000לכל מחלה –
סימפטומים פתולוגיים מוגדרים ,אולם הדרך ,שבה תופסים אותה החולה וסביבתו אינה קבועה
והיא נמדדת עפ"י הפרמטרים הבאים:
-

סיבתיות – ייחוס סיבות פוטנציאליות שגרמו למחלה

-

השלכות המחלה – אמונות באשר להשפעות הנגזרות כתוצאה מהמחלה

-

ריפוי ושליטה – השערות לגבי אפשרויות הריפוי של המחלה ומידת השליטה של החולה בה

-

משך זמן המחלה – מיצוב המחלה כהיותה אקוטית ,כרונית או מחזורית בטבעה

-

זהות המחלה – סימפטומים אפשריים המשויכים למחלה (.)Scharloo, 2000

 .0ב .תפיסות ועמדות כלפי מחלת האפילפסיה
אפילפסיה הינה תופעה אוניברסלית ללא הבדלי גזע ,לאום או אזור גיאוגרפי ,אולם למחלת
האפילפסיה ,יותר ממחלות אחרות ,יש תופעות לוואי של תפיסות סטריאוטיפיות ובעמדות
סטיגמטיות מצד החברה ,אשר כרוכות בחוסר הבנה ,פחד ,סודיות ,תיוג ובידוד חברתי וממילא –
באיכות חיים ירודה .תופעות לוואי אלו מהוות תרומה משמעותית לאופי המחלה ולהשפעתה על
החיים .לכן ,הפחתת הסטיגמות הסובבות את האפילפסיה הינה מפתח לצמצום ההשפעה השלילית
וממילא – לשפר את איכות החיים של החולה .האתגר המשמעותי ביותר ,הניצב בפני הסובלים
מאפילפסיה בחיי היום יום ,לעתים קרובות אינו קשור אל חומרת המצב ,אלא נובע מתפיסת המחלה
והסטיגמות הרווחות בציבור הרחב (שחם ואדמי.)0222 ,
מאז  ,6122תואר היטב קונספט הסטיגמה על ידי גופמן ותאורתיקנים נוספים שבאו בעקבותיו,
במונחים שונים ,שעיקרן'' :מצב בו אדם נפסל מקבלה חברתית מלאה'' .שלושה מרכיבים לסטיגמה:
בורות ,דעה קדומה ואפלייה (גופמן .)6123 ,זאת הסיבה למעטה הסודיות ,המהווה סינדרום מרכזי
בקרב אוכלוסיית חולי האפילפסיה ,שנוטים להסתיר את מצבם הרפואי מהסביבה ,החושבת אותם
ברב המקרים לבריאים .הפחד שלהם נובע מפני הסטיגמה ,התיוג ואות הקלון ,המוצמדים למחלה זו
(פרדקין-מוצפי.)6115 ,
 .0ג .תפיסות ועמדות כלפי מחלת האפילפסיה בעולם הקדמון ובימי הביניים
הקדמונים כינו מחלה זו בשמות שונים" :מחלת האלים"" ,מחלת השדים"" ,המחלה הקדושה" ,כל
אלו מתוך מחשבה שהיא נגרמת על ידי כוחות על טבעיים ,או משום שהיא נובעת מהמוח שבראש,
שהוא המשכן הקדוש; "המחלה הגדולה"" ,מחלת הנפילה" ,אשר ניתן למחלה זו לראשונה על ידי
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הרומים ,ואחר כך עבר לשפות אחרות ,ועד היום מקובל שם זה במקומות רבים; "מחלת היריקה",
מתוך מחשבה שהמחלה מדבקת ,ולכן נהגו לירוק ,כדי להרחיק את ההדבקה .שמות רבים אחרים
ניתנו למחלה על שם גיבורים וקדושים שונים ,בין מתוך הנחה שאישים אלו סבלו ממחלה זו ,או
מתוך התייחסות חריגה למחלה זו.
כל הרופאים וחוקרי הטבע ברפואה בכל הדורות תיארו מחלה זו בצורות שונות ,ניסו להסביר את
מקורה ,ואף ניסו טיפולים שונים .בעבר היה מקובל לחשוב ,שיש אישיות מיוחדת ושלילית לחולי
כפיון ,ושחולים אלו סופם שמגיעים לפיגור שכלי ,ולהפרעה אישיותית-נפשית ניכרת .בגלל סיבות
אלו ואחרות היו החולים הכפיוניים מנודים בחברה ,מוגבלים בתעסוקתם ,נחשבים כמשוגעים
וכשוטים ,וההתייחסות אליהם מצד האנשים הבריאים היתה שלילית מאד .המחלה נחשבה כבזויה,
והיוותה דוגמא לקללה.
בין רופאי יוון העתיקה רווחה הדעה ,שהמחלה נגרמת על ידי אחת או יותר מארבע הליחות .כמו כן
הם סברו ,שאדים הנוצרים מן המזון עולים דרך הוורידים למוח וגורמים להתקפים .תרבויות
אחרות ,כגון ההודים ,הבבלים ,והנוצרים הראשונים ,וכן האצטקים והאינקה במרכז אמריקה ייחסו
את המחלה לאלים ,לשדים ,או לכישוף .היו שייחסו את המחלה להשפעת הירח ,לגרמי שמיים
אחרים ,או להשפעות אקלימיות שונות .היו שסברו ,שיחסי מין גורמים להתקפים ,ואף הציעו לסרס
את חולי הכפיון .יש שייחסו השפעה למחזור הווסת ו/או להריון בגרימת התקפים כפיוניים או
במניעתם .אחרים ייחסו חשיבות רבה למצבים נפשיים משתנים ,לחרדות ולדאגות .כמו כן היו
שייחסו חשיבות לשינויים תחושתיים שונים ,כגון שינויי ראיה או שמיעה פתאומיים וחזקים,
תחושות כאב וכיו"ב.
טיפולים שונים הוצעו על ידי הקדמונים .בין הטיפולים להתקפים כפיוניים בעת העתיקה מזכיר
פליניוס את שתיית דם הגלדיאטורים ,כאשר הדם היה חם וטרי מהפצע ,וכן היו משתמשים בעצמות
מן המת ,ובעיקר בחוליות הצוואריות העליונות .בימי הביניים הדגישו יותר את היסוד המאגי ,כגון
רוח רעה ,או דיבוק ,וגם דרכי הטיפול היו בהתאם – קמיעות ,כישופים וכיו"ב .מאחר והנכפים
הוחזקו כאנשים ,שלגופם חדרו שדים ,הרי אם גורם המחלה הוא חדירה ,ריפויה צריך להיות
הוצאה .לשם כך מפעילים שתי שיטות :אמצעים מאגיים לגירוש השדים ולקיחת "תרופות" הגורמות
להקאות ולשלשולים .על פי הרוב משתמשים בשתי השיטות יחד (שטינברג ,עמ' .)442-448
 .0ד .תפיסות ועמדות כלפי מחלת האפילפסיה בעת החדשה
בעולם המערבי ,התחיל המאבק נגד הנסתר והעל-טבעי במאה ה 67-וה ,68-כאשר הרפואה עברה
לשלילת השפעת השדים על החולי .רק אז ,החלה להכות שורשים באירופה התפיסה המוקדמת של
היפוקרטס ,כי אפילפסיה מקורה בהפרעה מוחית.
תחת הנהגתם של שלושה נוירולוגים אנגליים ,ג'ון יולינגס ג'קסון ,ראסל ריינולדס וסר ווילאם
ריצ'ארד גאוורס ,החל במאה ה 61-עידן התפיסה המודרנית של אפילפסיה .ג'קסון הגדיר את התקף
האפילפסיה כ"התפרקות רקמת עצב על שריר באופן מזדמן ,מועצם ,ולא מסודר" והכיר בכך כי
התקפים עלולים לשנות תודעה ,רגשות והתנהגויות .אותה עת הפך העיסוק והטיפול בחולי
אפילפסיה להיות מדעי-רפואי ,וחל שינוי בהתייחסות לחולים אלו .עד למחצית השנייה של המאה ה-
 61לא היו באירופה מוסדות מיוחדים לאנשים עם אפילפסיה .במקרה בו לא התאפשר לאנשים עם
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האפילפסיה להיות מטופלים במסגרת משפחתית ,או מכיוון שההתקפים היו חמורים מדי או תכופים
מדי ,הם הוכנסו לכלא או אל מוסד לחולי נפש .בשנת  6822נפתח לראשונה בית חולים מיוחד בלונדון
למשותקים ולחולי אפילפסיה ,ואחד הרופאים הראשונים בבית חולים זה ,אשר הכניס סדר רפואי
למחלת הכפיון ,היה ג'קסון .(John Jackson) 1בעקבותיו נפתחו בתי חולים דומים בצרפת ,הולנד
וגרמניה (שטינברג ,עמ' .)441-452
 .0ה .תפיסות ועמדות כלפי מחלת האפילפסיה במאה העשרים ובימינו
עם תחילת המאה ה ,02-עדיין נקשרה האפילפסיה למגוון רחב של הפרעות נפשיות ,לשיעור גבוה של
תורשתיות ולמגוון השערות פרועות לזיהוי הגורמים לאפילפסיה .במהלך המאה ה ,02-בעקבות
התפתחות אמצעי דימות ואבחנה מתקדמים ,שהעיקרי שבהם הוא המצאת המכשיר הרושם את
הגלים החשמליים של המוח – E.E.G. :אלקטרו-אנצפלו-גרם ,אשר הומצא על ידי ברגר בשנת 6101
ואפשר למדוד את המחלה בכלים מדעיים-קונקרטיים ,נעשו שינויים רבים בהבנת הגורמים להתקפי
האפילפסיה ,ולמרות זאת ,התפיסה החברתית לגבי המחלה נותרה מאחור לעומת ההישגים
המדעיים.
מחקרים רבים מראים כי למרות שבמדינות מתקדמות כמו ארצות הברית וישראל ישנה התקדמות
רבה ועליה בסובלנות כלפי האדם עם המוגבלות ,עדיין קיימות עמדות שליליות כלפיו כמעט בכל
חברה (ר' למשל ;Florian & Kehat,1987 ,שיינין .)6112 ,בהתאם לכך ,מצביעה פלשקס ( )6113על כך
שעמדותיה של החברה הישראלית כלפי אנשים עם מוגבלות הן בעיקרן שליליות ,דוחות ועוינות.
לדבריה ,הדבר בא לידי ביטוי בהתרחקות והימנעות מקשרים עימם ,חוסר רצון להתייחס אליהם,
להבינם ולהעסיקם .שיינין ( )6112מביאה מחקרים רבים המראים שהסיבות לעמדות השליליות כלפי
אנשים עם נכות נובעים מתחושת הזרות וחוסר הדמיון בין האדם החריג והאדם שאינו חריג.
כיום חולים  52מליון בני אדם בעולם במחלת האפילפסיה ,אך התפיסות המוטעות ועמדות
הסטריאוטיפיות עודן קיימות ,ועל החולים באפילפסיה להלחם בהן .תופעה זו נפוצה במדינות
מתפתחות ומפותחות כאחד .בעולם ה"מפותח" התפיסות המוטעות לגבי אפילפסיה אמנם שונות ,אך
גם שם תפיסות אלו עלולות להקשות על הסובלים מאפילפסיה.
בסקר ,שנערך בין  02,222מתבגרים בארה"ב ,מתברר ,כי עדיין למעלה מ 22%-מהם מאמינים
במיתוסים לא נכונים לגבי מחלת האפילפסיה:


עדיין מאמינים שאנשים מתים מפרכוסים ,בעוד שהתמותה מפרכוסים נדירה מאוד.



משוכנעים ,כי לא ניתן להחלים מאפילפסיה ,בשעה שמחצית מחולי האפילפסיה מחלימים
ממנה לצמיתות.



חוששים ,שאפילפסיה יכולה להיות מדבקת ,בשעה שאפילפסיה היא מחלה כרונית ,שאינה
מדבקת.



1

טועים לחשוב ,שאפילפסיה היא מחלת נפש ,בשעה שמקור המלחה הוא בגלי המח ולא
בהפרעה פסיכוטית.

י ג' קסון החל לטפל באפילפסיה בעקבות מחלתה של אשתו אליזבט ,אשר סבלה מפרכוסים אפילפטיים ,ולאחר
מותה ,בגיל  ,31הקדיש את עצמו לטיפול בחולים אלה.
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ההתכנות של מצב כזה
מאמינים ,שאפילפסיה מובילה לפגיעה קוגניטיבית ,בשעה שסיכויי ִ
הם מזעריים (.)0262 ,de Boer

 .2הספרות התורנית ומחלת האפילפסיה
 .3א .מרכיבים ייחודיים ביחסה של החברה החרדית כלפי מחלות
עד סוף שנות ה 82-ייצג יחסה של החברה החרדית כלפי האוכלוסיה בעלת הצרכים המיוחדים:
פיגור ,מחלה או נכות מגמה אמביוולנטית .מחד ,היחס כלפיהם היה אנושי ומוסרי במיוחד ,מאידך,
הם לא זכו להכרה ול"הוצאה לאור" .בתוך הבית פנימה הם לא ספגו מהזנחה ,מאפלייה או מניכור
אלא הפוך מכך – זכו לתשומת לב ,רחמים ואהבה ,אבל בחוץ הם פשוט כמעט לא היו קיימים .מימדי
ההסתרה של אנשים אלה ,ככל שניתן היה להסתירם ,2היו כמעט מושלמים; מעין "זכות הציבור לא
לדעת!" .הדיווחים ,שנפלטו מהחברה החרדית שיקפו נורמות אופטימליות מבוקשות ולא את
המציאות כפי שהיא .כתוצאה מכך ,קיומו של ילד ,חולה אפילפסיה לדוגמא ,נשמר בסוד ברוב
המקרים .החברה החרדית התנהלה כמעט לגמרי עפ"י אפקט ה"סטיגמה" ,המיוצר עפ"י
סטריאוטיפים ,הנקשרים לחריגות ומייחסים לה תכונות של גנטיקה ,תורשה ,כרוניקה ועוד.
ההשלכות המידיות של אפקט ה"סטיגמה" הן פגיעה בתהודה ("שם טוב") ובידול חברתי של החולה
ושל משפחתו ,בעיקר סביב קשרי הנישואין .אולם ,החל מראשית שנות ה ,12-עם הגידול המואץ
באחוזי הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בציבור החרדי ,3החל שינוי משמעותי מאוד ביחסה של
החברה החרדית – על כל מרכיביה :צרכנים ,מעצבי דעת קהל וההנהגה הרבנית כלפי אוכלוסיה זו.
שינוי זה מציין את אפקט ה"הסתגלות" אליהם :לגיטימציה לנראּות שלהם ,החצנתם ,קבלתם
וקבלת השייכות אליהם ,אולם עדיין נותרה דרך עד להכרה אמיתית ומלאה בהם ,הכוללת גם
צמצום הפחד מפני תורשה וגנטיקה (ליפשיץ וגלובמן ,0222 ,עמ' .)647-652
החברה החרדית ,המנהלת את אורח חייה עפ"י כל מצוות התורה ומחילה את ההתיחסות ההלכתית
על כל תחום מתחומי החיים ,נוקטת ברוח זו גם לגבי קבלת החלטות ,הנוגעות לענינים רפואיים .כך,
בעוד שבעולם הכללי מקובל להתייעץ עם גורמי רפואה בהקשר זה ,הרי שבמגזר החרדי ַרב גדול
בתורה ,ואיתו – הספרות ההלכתית לאורך הדורות ,משמשים ברֹב המקרים סמכות נוספת – שלא
לומר :עליונה ובלעדית – בגיבוש החלטות לגבי מחלות ודרכי ההתמודדות איתן (הייזלר ,0260 ,עמ'
 .)4-1זאת הסיבה לכך ,שלשם ברור על תפיסותיו ועמדותיו של הציבור החרדי יש לעיין במקורות
ההלכתיים ,העוסקים במחלה זו.

2

וכשלא ניתן היה להסתירם ,הם נשלחו פעמים רבות למשפחות אומנה או לפנימיות.
3
סיבות שונות לכך ,שאין ענינן כאן ,כגון :הגידול המספרי הטבעי של הציבור החרדי ,שיעור הילודה בגילאים
מתבגרים ,הימנעות מעריכת בדיקות הריון מסוימות או הפלות ,ועוד.

11

 .3ב .אבחנות והגדרות לאפילפסיה במקרא ,בתלמוד ובהלכה
חולי אפילפסיה במקרא – יש מי שסבור ,שבלעם 4ושאול 5סבלו מהתקפי כפיון .לעומת זאת ,יש
פרשנים אחרים שרואים בנפילת בלעם רק התעלות אקסטטית ,כמו נביאים אחרים; ובעניין שאול
יש הסבורים שהיה זה התקף שגעון.
שמות – המחלה מוזכרת פעמים אחדות בתלמוד .החולה הזכר במחלת הכפיון נקרא על ידי חז"ל
"נכפה" ,והנקבה נקראת "נכפית" .6שם זה הוא משורש 'כפה' ,משום שהחולה בזמן ההתקף כפוי
לעשות פעולות שאינן ברצונו ;7או שיש בכך רמז על מקור המחלה ש"כפאו שד" ;8או שהוא משורש
'כפף' ,היינו שהחולה מתכופף ונופל בזמן ההתקף .9בלשון הראשונים נקראת מחלת הכפיון בשם
"חולי הנופל".11 10
סיבות למחלה – יש מי שכתב ,שמקור המחלה הוא במוח ,בקיבה ,או באחד האיברים שממנו עולה
הארס למוח .12בין הראשונים ,יש מי שייחס חשיבות מרכזית לליחות ולאדים בגרימת התקפים
כפיוניים ,13ויש מי שייחסו חשיבות לשדים 14או לסיבות נוספות .ממקורות שונים בחז"ל משמע,
לדוגמא ,שקיום יחסי אישות במקומות או בזמנים בלתי נאותים יכולים לגרום לצאצאים מחלת
כפיון .15ככלל ,רווחה הדעה ,שריבוי תשמיש מחמיר את בעית הכפיון.
המרכיב הגנטי כסיבה למחלה – מחלת הכפיון נחשבה בעיני חז"ל כמחלה ,שיכולה להיות לה זיקה
תורשתית ,ולפיכך נקבע ש"לא ישא אדם אשה ממשפחת נכפים" (יבמות ס"ד ב').16
קונוטציות והקשרים למחלה – האפילפסיה נתפסת במקורות תורניים כעונש ;17וכשד ,18דיבוק
ורוח רעה ,20שחדרו לגוף האדם.

4
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פרשני המקרא על הפסוק" :נפל וגלוי עינים" (במדבר כ"ד ט"ז)
5
פרשני המקרא על הפסוק" :ויפל ערום כל היום ההוא" (שמואל א' י"ט כ"ד)
6
לדוגמא" :נכפה – היינו חולי שאדם נופל מחמתו לארץ ומכהו בראשו במוחו ומפילו" (שבת ס"א א' :רש"י ד"ה
נכפה)" ,נכפה – חולי שממנו נופל לארץ ,ויש לו זמן לבוא" (כתובות ע"ז א' :מפרשי הגמרא)
7
כך הסביר הרמב"ם את שם המחלה" :לפי שמתהפך שלא ברצונו בשעה שהוא כורע" (פירוש המשניות לרמב"ם
בכורות ז' ה')
8
הרשלר ,1985 ,עמ' רס"ה הביא מקורות שונים המצביעים ע"כ .כך אפשר להבין את הגדרתו של הרמ"א
ל"נכפה"" :המוכרח ליפול לארץ מחמת חולי המשגע אותו לעיתים" (שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ה סעיף ט')
9
פירוש המשניות לרמב"ם :בכורות ז' ה' ,פירוש רש"י :בכורות מ" ב'
10
לדוגמא ,פירוש המשניות לרמב"ם :גיטין ז' ה'
11
עם זאת ,יש לציין ,שהיו פוסקים ותלמידי חכמים מהדור האחרון ,שדחו את ההסתכלות על "נכפה" ואפילפסיה
כעל מושג אחד ובכרו שלא לראות בכפיון התלמודי את מחלת האפילפסיה .לדוגמא ,הרב קורח ,עמ' ק"ג; הרב
הרשלר ,עמ' רס" ו שמשווים בין האזכורים ההלכתיים לכפיון לבין הגדרתה הרפואית של האפילפסיה בימינו
ומסיקים ,כי לא מדובר באותה מחלה.
12
לדוגמא ,פירוש רש"י :שבת ס"א א'
13
פירוש המשניות לרמב"ם :גיטין ז' א'
14
לדוגמא ,פירוש רש"י :בכורות מ"ד ב'
15
דוגמאות" :המשמש מיטתו לאור הנר ,יהיו לו בנים נכפים" (פסחים קי"ב ב'); "המשמש מיטתו על מיטה שתינוק
ישן עליה ,אותו תינוק יהיה נכפה" (שם); "היוצא מבית הכסא ושימש מיטתו ,יהיו לו בנים נכפים" (גיטין ע' א');
"הקיז דם ושימש מיטתו ,יהיו לו בנים נכפים" (ויקרא רבא ט"ז א')
16
הוראה זו הובאה להלכה בשולחן ערוך חלק אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב' סעיף ט"ז .ישנו דיון סביב
ההגדרה של "משפחת נכפים" – האם מדובר בשלושה קרובי משפחה רחוקים החולים או מספיק בשני דודנים
החולים בו זמנית .מה שעולה באופן ברור מהנחייה זו ,שלא כל חולה אפילפסיה מצביע על מרכיב גנטי בסביבתו
הקרובה ,אלא רק כאשר מתקיימים תנאים מסוימים ,המעידים על חזרתיות מובנית ,מדובר במרכיב גנטי .דעה זו
עולה בקנה אחד עם הממצאים הרפואיים בני ימינו הרואים במרכיב הגנטי טריגר לאפילפסיה רק ב 7%-מהמקרים
(טהרני ,2119 ,עמ' קל"ה).

11

הדבקה – מהראשונים ניתן להסיק ,שמחלת הכפיון היא מחלה מדבקת .21יש שציינו ,שיש סכנה
בקיום יחסי אישות עם נכפית ,ואף שלא פירשו מה הסכנה ,יתכן שהתכוונו לאותה סכנה של הדבקה;
ויש שכתבו ,שאין מחלת הכפיון מחלה מדבקת.22
ההסתמנות הקלינית – הראשונים התייחסו בעיקר למרכיב הנפילה במחלה ,אך הזכירו גם את
הפרכוסים ,23ואת איבוד ההכרה 24בזמן ההתקף .בתלמוד יש הבחנה בין נכפה שקבוע לו זמן ,ובין
נכפה שאין לו זמן קבוע .25יש אומרים ,שאפילו אם היה התקף אחד ,ואפילו עבר זמן רב מאז אותו
התקף ,דינו כחולה נכפה ;26ויש אומרים ,שדווקא אם היו שלושה התקפים ,הרי הוא מוגדר כנכפה.27
יש מי שכתב ,שאם עבר זמן רב מההתקף האחרון ,ולא היו עוד התקפים ,אין דינו כנכפה ,אבל אם יש
התקפים חוזרים ,גם אם הם באים לעתים נדירות ,הרי זה נכפה ,ואין הבדל אם ההתקפים הם קלים
או קשים.28
מעמדו ההלכתי של ה"נכפה" – הנכפה נחשב כעתים חלים עתים שוטה ,כשהוא בריא ,הרי הוא
כפיקח לכל דבריו; וכשהוא חולה ,הרי הוא כשוטה לכל דבריו .29מבחינת ההסתכלות על חולה כפיון
בשעת התקף כעל אדם בסכנת חיים ("פיקוח נפש") – יש אומרים ,שחולה "נכפה" הוא במצב של
סכנת נפשות ,ודינו כחולה שיש בו סכנה ;30ויש אומרים ,שאין זה מצב של סכנה.31

17

לדוגמא ,מסופר על "היהודי הקדוש" מפשיסחא ,שפעם אחת מצא עצמו נהנה ממאכל ורצה לקנוס עצמו" ,קיבל
על עצמו עונש עבור שנהנה מעולם הזה ,שיחלה בחולי נופל (אפילפסיה) ר"ל ,ומיד באמצע אכילתו נפל על הארץ
והשיג את המחלה הנ"ל" (בוים ,1997 ,עמ' קכ"ז).

12
18

לדוגמא" ,אמר ר' פנחס בר חמא :מעשה היה באחד שראה אותו (שד הנקרא קטב מרירי) ונפל על פניו ונכפה"
(מדרש שוחר טוב על תהילים צ"א) .בספרו של הרב בן עמי ,1991 ,עמ'  219דוגמאות נוספות לכך.
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לדוגמא ,הוצאת הדיבוק ע"י הרב דוד בצרי באייר " :1999כל העיניים נשואות אל האשה הסובלת ,המאכלסת
את הדיבוק ,ושמה יהודית ,בינתיים היא עדיין בקולה ובדמותה ,לאיטה אומרת "תהילים" ,ואז זה מגיע .גופה
מתחיל להתפרכס .היא מתפתלת על הרצפה .זה נראה כמו התקף של אפילפסיה .איש לא יכול לנוע .לבסוף היא
מתעלפת .הקהל מסומר מפחד ואימה .לא שהיינו צריכים את הופעת המת כדי לדעת שיש נשמות ,אבל אינה דומה
ראיה לשמיעה .כל מה ששמענו באוזנינו עשרות שנים ,מקבל לפתע משמעות חדשה .הרב בצרי ,בקור רוח
מדהים ,משוחח עם המת שהגיע מעולם הנשמות ,הלב דופק בקצב מדהים .האשה מתישבת על המזרון שעל
הרצפה ,העיניים ללא תנועה ,פיה נפתח ונסגר ללא תנועת שפתיים .אבל מגרונה עולה קול אחר ,מפחיד ,קול סדוק
ועבה .זהו קולו של המת המדבר מגרונה ,קרוביו אומרים שזהו קולו .הוא היה מכור לטיפה המרה שהביאה עליו גם
את סופו .בני המשפחה מאשרים כי זה אכן קולו המוכר להם בעודו בחיים חיותו" (הרב בצרי ,1999 ,עמ' .)6-11
20

לדוגמא" ,מעשה נורא במהרח"ו והרוח שנתלבש בבת רבי רפאל ענף" (הרב כלפון ,2119 ,עמ' נ"ג-נ"ט)
21
לדוגמא ,שו"ת הרמ"א סימן כ'
22
לדוגמא ,שו"ת מהר"ם שיק חלק אבן העזר סימן ק"מ
23
לדוגמא ,פירוש המשניות לרמב"ם :כתובות ז' ה' ורש"י שם
24
לדוגמא ,שו"ת הרדב"ז חלק ו' סימן ר"מ .תאור זה תואם להתקף אפילפטי קלאסי מסוג "טוני קלוני"
25
לדוגמא ,כתובות ע"ז א' .האם הכוונה ל"אאורה" ,התחושה המסייעת לחיזוי ההתקף מראש?
26
ח"מ סימן קי"ז סקי"ב
27
שו"ת "תורת חסד" חלק אבן העזר סימן ל"ה
28
שו"ת "דברי מלכיאל" חלק א' סימן רע"ג
29
מסכת ראש השנה כ"ח א' ,רמב"ם חמץ ומצה ו' ג'
30
לדוגמא ,שו"ת "חת"ם סופר" חלק יורה דעה סימן של"ט; המהרש"ם סימן תרי"ח
31
לדוגמא ,בשו"ת "החת"ם סופר" נמצא דיון על נערה "נכפית" ,ואנשי הדת המוסלמית רצו לטפל בה והציעו לתת
לה תרופות חריפות ,שהן עלולות לרפא אותה כליל ממחלתה או להמית אותה מיד .והחת"ם סופר אסר זאת משום,
שיש לו לחוש לשיטת הסוברים שאין במחלת הנפילה משום סכנת נפשות כפי דעת הרא"ש (שאלות ותשובות
הרא"ש שער מ"ב) .ולכן אין לסכן את חייה ע"י מתן תרופה שעלולה להמית אותה ואסור למוסרה למיתה .מדבריו

 .3ג .פסיקות הלכתיות ביחס לחולי אפילפסיה


שבת – לשיטת הסוברים שהנכפה הוא מצב של סכנה ,מותר לחלל עליו את השבת.32



יום הכיפורים – לשיטת הסוברים שהנכפה הוא מצב של סכנת נפשות ,מותר לו לקחת
תרופות מתאימות אפילו ביום הכיפורים ,ולשיטות מסוימות – אף לשתות או לאכול
לשיעורין.33



פסח – אכל כזית מצה בפסח והוא "נכפה בעת שטותו" ,ואחר כך נתרפא ,חייב לאכול שוב
34

כזית מצה לאחר שנתרפא ,לפי שאותה אכילה היתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות .


שליח ציבור – חולה "נכפה" יכול להיות שליח ציבור בזמן שאינו בהתקף ,ואפילו בימים
נוראים ,אלא אם כן אין זמן קבוע להתקפיו ,ואין סיבה ידועה להתקפיו.35



ברכת הגומל – לאחר התקף כפיוני צריך לברך ברכת הגומל.36



שחיטה – יש מי שכתב ,ששוחט ,הסובל מהתקפים כפיוניים ,אסור לו לשחוט ,ואפילו אחד
עומד על גביו ,37אך רוב הפוסקים סבורים ,שמותר לו להיות שוחט ,בפרט אם יש שם שני
שוחטים ,או שאחר עומד על גביו ומשגיח עליו ,או שהוא יודע להרגיש מתי יבוא התקף,
ויזהר באותו זמן מלשחוט.38



מום לשידוכים – מחלת כפיון ברורה היא סיבה לביטול שידוך ,אבל כשיש ספק אם אחד
מהצדדים סובלים ממחלת הכפיון ,או שהיתה עדות שאחד מהם סבל מכפיון בילדותו ונרפא
– נחלקו הפוסקים אם זה עילה לבטל את השידוכים .בכל מקרה ,יש תמימות דעים על כך,
שחובה להודיע על דבר המחלה לצד השני.39

באותה תשובה מתברר שאילו היה במחלת הנפילה משום סכנת מיתה מותר היה לתת לה את התרופה שעלולה
היתה לקפח את חיי השעה של הנערה ,מתוך סיכוי של ספק שמא תתרפא (יורה דעה סימן ע"ו)
32

גם לשיטת הסוברים ,שמחלת האפילפסיה אינה מסכנת חיים ,יש לחלל שבת באחד משלושת התרחישים
הבאים :א) האדם אינו נושם וכבר חלפה דקה מתחילת ההתקף והאיש אינו מתחיל לנשום .במצב כזה צריך
להזעיק עזרה ולהתחיל הנשמה מפה לפה .ב) האדם מפרכס פרכוס ממושך שאינו מפסיק במשך מספר דקות.
בדרך כלל ,רוב הפרכוסים הינם קצרים וחולפים מאליהם לאחר מספר דקות קטן .אם מדובר באדם קשיש או
תשוש ,כדאי לפנותו מוקדם יותר .התקפים תכופים החוזרים בזה אחר זה דינם כדין פירכוס מתמשך .ג) כשהאדם
עצמו מבקש אמבולנס (הרב זילברשטיין ,1999 ,עמ' פ"ו).
33

לדוגמא ,הרב זילברשטיין ,1999 ,עמ' פ"ד ,שמ ביא שם את צדדי הדיון לכאן ולכאן ,וכן מצטט חוות דעת
נוירולוגיות .ההכרעה היא ,שמומלץ להוועץ ברופא ולנהוג לפי הוראותיו
34
מסכת ר"ה כ"ח א' ,שולחן ערוך סימן תע"ה סעיף ה' ,רמב"ם חמץ ומצה ו' ג'
35
שו"ת "חת"ם סופר" חלק יורה דעה סימן ז' .בדבריו מביא החת"ס את הסיבה שהובאה כעילה לאסור" :מפני רכי
לב וקטנים שיסתכנו ח"ו בראותם נכפה כזה נופל על הארץ בחוליו ,ויש מאנשי הקהילה מואסים בו מטעם זה,
להיות ש"ץ ,אף שקולו ערב" ,ובכל זאת פוסק החת"ס" :אם אין לו זמן ועידן ,ואפשר שיפול בעת דברו אל המלך לא
נאה ולא יאה ,אך הרי הרופאים שפטו שחלישותו של זה ליבא ריקנא גרמה לו ,ואם כן בראש השנה טרם הליכתו
לבית הכנסת יטעם ...אך ביום הכפורים לא אוכל להתיר ולהתפלל מוסף כדינו ,אך יחליפו תפלתו לתפלת כל נדרי.
וטוב לו שיעמוד ביום הכפורים בחדר הסמוך לבית הכנסת ויתפלל שם עם הצבור ולא יהיה ח"ו למכשול לרבת עם,
אם חלילה יארע לו כנ"ל".
36
שו"ת "אור לציון" ח"ב פי"ד סמ"ד בהערות
37
לדוגמא ,שו"ת "אמרי בינה" סימן ה'
38
לדוגמא ,שו"ת "חת"ם סופר" חלק יורה דעה סימן ז'
39
אוצר הפוסקים סימן נ' סקל"ו אות ה'-ו' .כך כותב ,למשל ,חתנו של הרב אלישיב זצוק"ל" :מן הדין חייב החולה
ל ספר שהוא סובל מאפילפסיה כדי שלא יעבור על איסור של 'לא תונו'( ".הרב זילברשטיין ,1999 ,עמ' פ"ח) .דוגמא
נוספת ,מספר בן דורנו (הרב ישראל ,2117 ,עמ' שס"ב) ,תחת הכותרת "הצלה בשידוכים"" :מי שהיה חולה
בילדותו במחלת הנפילה (אפילפסיה) ,ועל פי פקודת הרופא ממשיך עדיין לקחת תרופות לעצירת המחלה ,צריך
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עילה לגירושי אשה – "נכפית" ,שיש הוכחות ברורות לכך ,שהיתה חולה עוד טרם נישואיה,
40

מותר לבעלה לגרשה ,ומבלי לשלם לה דמי כתובתה  .במקרה ,שהמחלה התגלתה אצלה רק
לאחר נישואיה ,הרשות בידי בעלה לגרשה ,כיוון ש"מצב זה הוא מום גדול".41


עילה לגירושי איש – "הנכפה" נחלקו הפוסקים אם כופים עליו להתגרש מאשתו .במקרה
כזה יש לבדוק את מידת ההשפעה של מחלתו על חובותיו הגבריות :פרנסת הבית ויחסי
אישות .42ישנם מספר הסברים בשיטת הפוסקים ,הסבורים שיש לכפות גט בחולה נכפה :יש
אומרים ,מפני שזו מחלה מדבקת ,ומסכנת את האשה ;43יש מי שכתבו ,שהנכפה הוא מום

החתן או אחד מבני משפחתו להודיע לכלה על המחלה" .והנימוק לכך " :על פי התורה סודיות רפואית הוא ערך
מוסרי ולא – אמצעי לשמירת הסדר והשלום בחברה – אם כי בוודאי הוא מסייע בכך .הוא כלול בערך כללי יותר
שנקרא איסור לשון הרע ואיסור רכילות ,ולא נאסר הדבר רק לרופא ,אלא לכל אדם ,בין אם נודע לו הסוד בשעת
הטפול בפציינט ,ובין באופן אחר .כלומר כל דיבור שעלול להסב נזק לאדם נאסר ובכלל זה גילוי מידע רפואי.
אמנם ,לעתים עלול איסור לשון הרע להתנגש עם ערך אחר כגון מצוות "והשבותו לו" ומצוות "לא תעמוד על דם
רעך" .למשל ,כאשר שמירת סוד של אחד עלולה להסב נזק לאחר ,במקרה כזה נדחה איסור לשון הרע ואיסור
רכילות ,ומספר הדברים לא רק שאינו עושה איסור ,אלא אף מקיים בזה מצוה ,ובלבד שיתקיימו שבעה תנאים,
כמובא בספר "חפץ חיים" (הלכות שמירת הלשון כלל י') ,ובכללם :שיודע הדבר מעצמו ולא נודע לו ע"י אחרים .לכן,
אם נודע לרופא על חתן חולה סכרת ,או אפילפסיה ,שעומד להתחתן ויש חשש שהדבר נעשה בלא ידיעת כלתו,
וברור שאם היתה יודעת לא היתה מתרצה לכך ,חייב לגלות לה ,ובכפוף לשבעת התנאים .ואין זה משנה כלל אם
נודע לו הדבר במהלך הטפול בפציינט או באופן אחר .ואף כי ,לכאורה ,עלול הגלוי לגרום להפרת הסדר החברתי,
כי יגרום לפגיעה באמון השורר בין החולים לרופאיהם ,מאחר ובמקרה המדובר חלה חובה מוסרית לגלות את הסוד
אין להתחשב בחששות רחוקים – טובת הפרט במקרה כזה עדיפה על טובת החברה .וכשנעמיק להתבונן נראה
שלמעשה אין חשש שיגרם נזק כלשהו ,אדרבא ,החוסן החברתי רק יתעצם וילך ,וזאת משום ששיטתה של התורה
להשגת סדר חברתי שונה משיטתם של חוקי בשר ודם ,היא מבוססת על הדגשת חינוכו של הפרט ,טיפוח אישיותו
ובנינו הרוחני ,ופחות על יצירת מסגרות חברתיות כופות .ולכן ,אף כי המערכת התורנית מתירה גלויים של סודות
רפואיים בתנאים מסוימים ,מכל מקום לא ימנעו חולים מללכת לרופאיהם ,ביודעם שאדרבא סודם שמור טוב יותר
מבכל מערכת אחרת ,כי יחשף רק במקרים מיוחדים ולאחר שבע בדיקות וחקירות כנ"ל .וכשמותר וחובה לגלות
סוד רפואי ,אין החובה חלה רק על הרופא המטפל ,אלא על כל אדם ,כי מצוות ו"השבותו לו" ומצוות "לא תעמוד על
דם רעך" מוטלות על כל אדם ,ולא רק על רופא .לעומת זאת ,במקרים שאסור לגלות ,דהיינו במקרים שלא התקיימו
בהם כל שבעת הכללים להתר גלוי הסוד ,האיסור חל על הרופא ועל כל אדם ,בין אם נודע לו במהלך הטפול
בחולה ובין אם נודע לו בכל אופן אחר" (כהן ,2114 ,עמ' ק"ט-קי"ג).
40

מסכת כתובות ע"ז א' ,רמב"ם אישות כ"ה ל"ב .למרות זאת ,אפשר למצוא בפסיקה בת דורנו שעל הבעל לשלם
לה דמי כתובתה ולהביאה לקבלת גט מרצון ולא בכפייה .כך ,למשל ,פסק בית דין במקרה של אשה חולת
אפילפסיה ,שהסתירה מבעלה את דבר מחלתה" :נראה אע"פ שמן הדין האשה חייבת לקבל ג"פ והבעל פטור
מכתובתה ומכל חיוביו כלפיה ,הרי כיון שהבעל הצהיר לפני ביה" ד קמא גם לאחר שידע על המחלה ונתברר לו
טיבה ומהותה שהוא מוכן לשלם לה כתובתה אם תסכים לקבל את גטה ,נראה שיש לפסוק :א) האשה חייבת
לקבל ג"פ מבעלה תוך שלשים יום מיום הגעת פס"ד זה לידה .ב) הבעל פטור מכל חיוביו הכספיים כלפיה כגון
מזונות וכדומה .ג) עם מתן הג"פ ישלם הבעל לאשתו את כתובתה במלואה ,בהתאם להסכמתו .ד) אם תוך
שלושים יום כנ"ל לא תסכים האשה לקבל את גטה יהא הבעל פטור מכתובתה ,וברור גם מכל חיוביו כלפיה ,וינתן
לו היתר נשואין אם יגיש בקשה לכך" (הרב קפאח ,2114 ,עמ'  .)258פסק דומה ניתן גם בבית דינו של הרב טנא:
" יש ספיקות אם אפשר לחייב את האשה בקבלת גט כי יתכן שבמשך הזמן יתגבר הבעל על כל החששות שלו
ויחיה עם האשה חיי שלום ,אמנם יתכן גם לאידך גיסא שאין תקוה שיוכל להתגבר על מצבו הנפשי ולחזור לשלום,
לכן אין ביה"ד יכול לפסוק שעל האשה לקבל גט ,ומאידך אין לחייב את הבעל בשלום בית ,ולכן טוב תעשה האשה
אם תתפשר עם הבעל שתסכים לגרושין ויחד עם הגרושין היא תקבל פיצוי כספי כהצעתו של הבעל .וכל אחד ימצא
בס"ד את דרכו בחיים" (הרב טנא ,1982 ,עמ' רנ"ט).
41

ח"מ סימן קי"ז סקכ"א
42
שו"ת הרא"ש כלל מ"ב סימן א'
43
ח"מ אבן העזר סימן קי"ז סקכ"א
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קשה בגלל הנזק הנפשי שהתקפים כפיוניים גורמים לאלו שרואים זאת ;44ויש אומרים
שהנכפה הוא מום גדול ,שאי אפשר לסובלו ,ויש מקום לטענת "מאוס עלי" מחמת המחלה,
ואשה שטוענת כך על בעלה הנכפה ,אין בדבריה משום מורדת ,ויכולה לקבל גט מבלי לאבד
את כתובתה.45


פסילה לעדות – "נכפה" פסול לעדות בעת כפיונו ,בין אם הוא נכפה מזמן לזמן ,או נכפה
תמיד בלא עת קבוע; ובעת שהוא בריא ,הרי הוא כשר ,ובתנאי שלא תהיה דעתו משובשת
תמיד ,שהרי יש נכפים ,שגם בעת בריאותם דעתם מטורפת עליהם ,וצריך להתיישב בעדות
הנכפים הרבה.46



נהג נכפה – יש חובה על רופא למסור מידע רפואי על חולה כפיוני לרשויות הרישוי לנהיגה,
כדי שיחליטו אם הוא רשאי לנהוג ,או שיש לשלול את רשיונו ,כי נהיגתו עלולה לסכן את
עצמו ואת האחרים.47



עבודה בבית המקדש – כהן "נכפה" פסול לעבודה ,אפילו אם ההתקפים הם לעתים נדירות
או קבועות.48

 .4החרדים ברשת
 .4א .החברה החרדית  -מאפיינים
החברה החרדית מונה כ –  8%מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת (בני  02ומעלה) בישראל (הלמ"ס
 )0227ועל פי ההערכות תגדל אוכלוסיית החרדים בישראל בשנים הקרובות במהירות ותהווה עד
שנת  0208כ 67% -מכלל האוכלוסייה( .סופר ,0262 ,הלמ"ס .)0260 ,החברה החרדית באידיאולוגיה
שלה ובאורח חייה מעמידה את עצמה כתרבות נגד לחברה הסובבת אותה .הדבר מתבטא בלבוש
אופייני ,במערכת חינוך נבדלת ,ובתפיסתה את החיים היהודיים המצויים הראויים והאידיאלים.
(קפלן בתוך יפה.)0224 ,
בניגוד לחשיבה הסטראוטיפית ,החברה החרדית אינה הומגנית וסטטית ,ואף אינה מרקם אחיד
ומלוכד של לובשי שחורים ,אלא קהילה מורכבת ,מגוונת ורבת פנים .הקבוצות החרדיות מובחנות זו
מזו ,בין השאר בהתאם לזרמים שנוצרו במזרח אירופה במאתיים השנים האחרונות עם הופעת
תנועת החסידות והתנועה של "המתנגדים" לה ,שחבריה מכונים גם "הליטאים" (& Heilman
44

לדוגמא ,שו"ת "כתב סופר" חלק אבן העזר סימן ק'
45
שו"ת מהרי"ק שורש ק"ז .כך נפסק ,להלכה ,בבית הדין ,שחייב בעל לגרש את אשתו ,מאחר והוא חולה
אפילפסיה ,שנכשל בתפקודו הגברי" :א) על הבעל לגרש את אשתו בג"פ כדמו"י תוך חודש ימים ,מהיום .ב) עליו
להחזיר לה כל מה שהכניסה לו כנדוניא וכן עליו לסלק לה עיקר כתובתה .ג) כן מחייבים את הבעל לשלם לאשתו
למזונותיה עד שיגרשה סך שמונים ל"י מדי חדש בחדשו" (הרב ורנר ,1984 ,עמ' קמ"ג).
46

רמב"ם עדות ט' ט'
47
שו"ת "יחוה דעת" חלק ד' סימן ס'; שו"ת "ציץ אליעזר" חלק י"ג סימן פ"א אות א' .כנ"ל לגבי קברניט מטוס,
שניתן להפר את כללי הסודיות הרפואית לגילוי מחלתו" :לגבי חולה האפילפסיה ,העומד להתמנות לקברניט
במטוס ,אם הרופא בטוח באבחון ,ואף התריע בפני החולה על חומרת המעשה שהוא עומד לעשות ,והבהיר לו
שאין בטחון שהתרופות שקיבל ימנעו התקפים חוזרים באופן מוחלט ,והלה עומד במריו ,חייב להודיע לחברת
התעופה ואף לפרסם את הדבר ,כדי למנוע נזק לרבים (כהן ,2114 ,עמ' קי"ג).
48
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 .)Friedman 1991הנמצאים במתח ובדינאמיקה משלהם .עם זאת החוקרים מסכימים שקיימת
מערכת ערכים ברורה ומוגדרת היטב ,המשותפת לכל הקבוצות (גמבו ושוורץ.)6181 ,
ניתן לחלק את המגזר החרדי לקבוצות על פי היחס לציונות ומדינת ישראל (בראון .)0227 ,קבוצה
ראשונה היא של החרדיות הרדיקלית שבראשה חסידות סאטמר ועמה נמנות "העדה החרדית"
בירושלים ,נטורי קרתא ועוד .הקבוצה השניה החרדיות המרכזית שנציגתה ההיסטורית היא אגודת
ישראל ,והקבוצה השלישית היא היהדות החרדית המתונה לגווניה ,שנציגותיה הבולטות הן תנועת
ש"ס ,חסידות חב"ד ואפשר לכלול בהם גם את החרדים ממוצא אנגלוסקסי הידועים במתינותם
ובפתיחותם לעולם החיצוני (ליבמן.)6112 ,
השינויים בחברה החרדית בעשורים האחרונים הם רב-תחומיים :חדירת חידושים שינויים בדפוסי
התקשורת והטכנולוגיה ,שינויים בדפוסי הפעילות הפוליטית ,היווצרותה של תרבות-פנאי חרדית
והיחלשות הסמכות הרבנית הם רק חלק מתהליך זה ,המשפיע באופנים שונים גם על מערכת החינוך
החרדית (שפיגל.)0266 ,
החברה החרדית בנויה מאוסף של קהילות יהודיות דתיות וביחד מהווה חברה אולטרה-שמרנית,
המקדשת את המסורת הדתית האורתודוכסית ,והחיים בה מבוססים על הקפדה דקדקנית במצוות.
לימוד התורה עומד במרכז החיים של הגברים ,עד שהם מכונים לא פעם "חברת הלומדים".
הקהילות החרדיות מתגוררות בד"כ בריכוזים נפרדים ,היוצרים מובלעות של וואקום דתי-תרבותי,
המבדיל אותם מהחברה הכללית .החברה החרדית בישראל מאופינת בשיעור ילודה גבוה,
באוכלוסיה צעירה וברמת חיים כלכלית נמוכה .למרות שחברה זו זרה לאידיאולוגיה הציונית ,רוב
חבריה חיים היום בסימביוזה עם המדינה ,ולעיתים – שותפים לניהולה .אולם באופן כללי ,עדיין
מרוממת התפיסה החרדית את ההקפדה ,הבדלנות ושימור היהדות האותנטית ורואה בהן את הכלים
למימוש הערך של קדושת החיים (שם).
 .4ב .דפוסי הנישואין בחברה החרדית
התודעה החרדית מתבססת על אוטוריטה הלכתית ,הכפופה לתנ"ך ,לתלמוד ולמסורת של פסיקות
והנהגות ,שהתפתחו ע"י הסמכויות ההלכתיות לאורך השנים .ולצידם ,התפתחה מערכת מסועפת של
קודים חברתיים ,הנוגעים למרבית תחומי החיים הבין-אישיים ,שהשמירה המוקפדת עליהם ,פעמים
רבות ,לא נופלת מזו של מצוות מפורשות בתורה .כך ,לדוגמא ,מתנהלים גם התהליכים ,המובילים
לקשרי נישואין בחברה החרדית במסגרת של "שידוכים" ,המורכבים מכללים רבים ,שתכליתם –
שימור המורשת האופיינית לכל בית על מנטליותו ,מוצאו האתני וסגנונו הדתי .במערכת כזאת ,שבה
להשכלה ולערכים מקום מרכזי ,יש פיקוח מלא על הנישואין ומונעים קשר בלתי מבוקר בעזרת
השידוך ,האמצעי הלגיטימי היחידי להכרה מוקדמת של בני הזוג .בשידוך מביאים בחשבון ערכים
אובייקטיביים ,כגון מעמד כלכלי ,הופעה ,ייחוס משפחתי (שם) .זאת הסיבה לכך ,שבמגזר החרדי
עדיין ניכרת פעולתו של השדכן ,ודפוסי הנישואין במגזר החרדי נושאים אופי יזום ופנים-קהילתי,
בדרך כלל בשידוך ובתכנון של הורי החתן והכלה ,ואינו מושתת על משיכה או עירור רגשי כמו
שמקובל במגזרים אחרים (ויצטום וגודמן בתוך לשם ורואר-סטריאר.)0226 ,
השידוכים ממוקמים בשיאה של ההוויה המשפחתית של החברה החרדית ,שחשה יותר מכל מגזר
אחר ,כי נישואים אינם רק בין בני הזוג אלא בין משפחות ,ולכן יש רצון "להתאים" את השידוך גם

16

לאופיין של שתי המשפחות .ברוח זו ,לדוגמא ,תמנע משפחה חרדית מכובדת מלחתן את ילדיהם עם
בני זוג חוזרים בתשובה ,ואפילו עם ילדיהם של חוזרים בתשובה ,כך קורה שלחוזרים בתשובה יוצעו
בד"כ חוזרות בתשובה כמוהם או שידוכים מסוג ב' ,כגון בחורה בעלת נכות קלה או מבוגרת יחסית
(שלג.)0222 ,
מאחר שקשרי נישואין הולמים מהווים את אחד הטריגרים המשמעותיים ביותר ,נודעת להם השפעה
כבירה על קבלת החלטות במגזר החרדי ,כמו לדוגמא ,אם לספר את עובדת היותו של בן משפחה
חולה .יש לציין ,כי למרות היחס החיובי של הקהילה לילד החריג והסובלנות כלפיו ,כאשר הדבר נוגע
לשידוך ,ובחברה השואפת למצוינות ,ילד חריג הוא מעין כתם על המשפחה .התלות המלאה
במשפחות המוצא לצורך הנישואין וחשיבותם של ערכים אובייקטיביים ובהם האיכות המשפחתית,
כפי שהזכרנו ,הופכים את הנישואין להתקשרות לא רק בין בני הזוג ,אלא להתקשרות רחבה יותר עם
שתי משפחות המוצא .ילד חריג או חולה כרוני בתוך המשפחה יכול לפגום בייחוס המשפחתי ועלול
להיחשב כמקור לבושה ,ובתוך כך להשפיע על פוטנציאל ההשתדכות עם שאר ילדיה של אותה
משפחה (קנדל.)0228 ,
 .4ג .התפתחות הרשת במגזר החרדי
אמצעי תקשורת ההמונים שהתפתחו בשנים האחרונות מהווים חלופה לאמצעי התקשורת
המסורתיים ,ומשמשים קבוצות באוכלוסיה שאינן זוכות לביטוי הולם בתקשורת הממוסדת.
הפעילות האלטרנטיבית הרבה ביותר בישראל היא לקהלים דתיים וחרדים ,וזו נעשית ,וכחלק
ממאפייני ההיבדלות ,באמצעות תקשורת המונים ותקשורת בין אישית" .החרדיות" מכילה בתוכה
ערכים מסורתיים המקובלים מזה מאות בשנים והשינויים התרבותיים והחברתיים שהתרחשו בעת
החדשה היוו סכנה לקיומה ולחוזקה של המסורת ,העצימו את מעמדו של העם היהודי ותפקידו -
כנושא התורה ,והגבירו את חשדנות המנהיגות החרדית כלפי העולם המודרני .ההתפתחות של
התקשורת החרדית קשורה להכרה כי יש להשתמש בכלים מודרניים כדי להילחם במודרניזציה .תוך
פיתוח מנגנוני תקשורת המנצלים אמצעים טכנולוגיים כדי להגיע ישירות לקהלי יעד במגזר החרדי
והדתי תוך עקיפת אמצעי התקשורת המרכזיים .כמו :עיתונים יומיים ושבועוניים ,ירחונים וכתבי
עת ,עלוני פרשת שובע ופרסומים פנימיים ,תחנות רדיו פיראטיות ,שידורי טלוויזיה בלווין ,קלטות
שמע ווידאו ואתרי אינטרנט( .נריה בן-שחר .)0228 ,עם זאת ,החברה הסקטוריאלית של הציבור
הדתי והחרדי מנצלת בצורה ממוקדת את טכנולוגית התקשורת ,בשל המחלוקת המלווה בחשדנות
ובחששות במיוחד כאשר מדובר באינטרנט( .ראה להלן דעת תורה 49שהתפרסמה בשנת .)0222
ההשתלבות ההולכת וגוברת של החברה החרדית באוכלוסיה הכללית ,עלייה של פופולריות של
אמצעי התקשורת ופיתוח טכנולוגיות תקשורתיות ,הינם כר פורה להשפעה זו .יחד עם זאת,
התפתחה תפיסה בקרב זרמים וקבוצות שונות בקהילה החרדית הרואה את הטכנולוגיה כניטראלית
מבחינה ערכית .לגיטימיות הטכנולוגיה על פי תפיסה זו מתבטאת באופני השימוש ובתכנים
המועברים דרכה( .צרפתי ובלייס ;0220 ,שלג .)0222 ,ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של העיתונאי
החרדי משה גרילק בשנת " :0220אנו מאמצים לעצמינו את הקליפה (המעטפת הטכנולוגית) ואת

49

סכנה איומה ...וגורם הפיתוי הגדול ביותר בעולם שאין לו דריסת רגל בקרב שומרי אמוני ישראל .הורביץ ,נ.
"החרדים והאינטרנט" כיוונים חדשים ( .)2111עמ' .7-31
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התוך (תרבות המערב ההידוניסטית) אנו זורקים".50
 .4ד .שימושים באינטרנט
נתוני הגלישה בחברה החרדית – בסקר חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם בשנת
 0227נמצא כי  46%מהנשאלים החרדיים מחזיקים מחשב בביתם ,כאשר  62.3%אחוז מהם
מחוברים לרשת האינטרנט .בסקר עדכני יותר של בית הספר למנהל עולה כי  36%מהחברה החרדית
מחוברים לרשת האינטרנט( 51לעומת  10.0%במגזר החילוני) (דרור )0260 ,יש לציין כי פוטנציאל
המחוברים לרשת במגזר החרדי גדול אף יותר מהערכה הנוכחית ,זאת בשל האופן המחתרתי למחצה
האופף את השימוש במדיה זו ,בקרב מגזר זה (מליחי.)0221 ,
מערכות בקרה וסינון – החברה החרדית השכילה למצות את כלי האינטרנט תוך מתן מענה
למוגבלויות הנושא עימו .לצורך כך התפתח שירות של סינון ובקרה לאתרים ולתכנים שאינם
ראויים ,אשר הובילו לתופעת האינטרנט ה"כשר" .שרות זה מסייע לחרדים רבים להרגיש בטוחים
כשהם גולשים ולנצל את יתרונות של גלישה באתרים בטוחים; אינטרנט זהב ,בזק בינלאומי ,נטויז'ן,
מורשת ,אינטרנט רימון ואתרוג  -המספק גישה מצומצמת לדוא"ל ושרותי בנקאות.
סוגי השימושים – הנגישות של הציבור החרדי לשרותי האינטרנט כוללת שימושים רבים כמו:
שאלות ותשובות הקשורות בהלכה ,שיעורי תורה לקריאה האזנה וצפיה ,קהילות וירטואליות על פי
נושאי התעניינות של הגולש.
 .4ה .קהילות וירטואליות
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קהילות וירטואליות אלו הם קבוצות נושאיות המקיימות דיונים בנושאים שיכולים להיות
מקצועיים או חברתיים סביב תחום עניין או עיסוק מסוימים באמצעות רשימות משורשרות של
הודעות המוצבות בעמוד האינטרנט .קיימים פורומים בהם הכתיבה מוגבלת לחברים רשומים בלבד
(קהילות) או שעצם הגישה מוגבלת לחברים רשומים ומאושרים על ידי מנהלי הפורום (קומנות).
(בקר.)0221 ,
אחת הפעילויות הפופולאריות בקרב הגולשים החרדיים היא גלישה בפורומים ייחודיים למגזר.
(barzilai-nahon & barzilai, 2005; tydor baumel-schwartz, 2009).

רוז ( )0227טוען כי

הפורומים החרדיים הם אמצעי התקשורת היחיד המצליח "להציץ" מבלי להיפגע אל תוך ענן
הסודות הנסתרים של המחלוקת בין ובתוך חצרות החרדים .אתר הפרומים החרדיים המוביל
בישראל הינו "בחדרי חרדים" ,אשר בו יש תנועה של שמונים הודעות ליום ,וכ 052,222-גולשים
ייחודיים מידי חודש ) .(unique usersפורום נוסף המיועד לציבור החרדי הוא פורום "חרדים –
בתפוז" ,אך מונה פחות מחמישים הודעות ליום .52ב"כיפה" יש  52חדרי פורום שונים וכשלוש מאות
הודעות ביום .האשכולות הבולטים ביותר הם :לא כלה דרכינו ,נישואין טריים ,הורות ומשפחה,
(רחימי .)0266 ,פורום צ'אט באתר כיכר השבת.
50

"החרדים -מי אנחנו באמת?" גרילק ,מ 2112 .עמ' 46
51
סקר שמומן על ידי google
52
"חרדים מהרשת או רשת של חרדים" ,ידיעות אחרונות.21.5.2115 ,
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3088195,00.html

 .4ו .שיח תגובה – טוקבקים

53

השיח-תגובה במתכונתו המוכרת באינטרנט התפתח בסוף שנות ה .12 -שיח-תגובה הוא פורום תגובה
חד פעמי לכתבות עיתונאיות במרחב הווירטואלי ,מעין הכלאה בין צ'אט לבין פורום ,המופיע על פי
רוב בסוף הכתבה או בסמוך אליה .השיח-תגובה מסתמן כמרחב ציבורי חברתי חשוב וכערוץ לתנועה
של רעיונות בין המרכז לשוליים ומאפשר לרבים באוכלוסייה להביע דעתם בזירה הציבורית ואף
ליצור קבוצות לחץ ולשמש מקור להערכה של עמדות מגוונות .יתרונו בפעילות החופשית והאנונימית
יחסית של המשתתפים (כהן ונייגר .)0227 ,היעדר התיווך המנחה מחזק את הממדים הספונטניים
והאנונימיים ומגביר את ההנאה מעצם האינטראקטיביות בשימוש חופשי בשפה ובסגנון  -אלו מבנים
זהות חברתית וכוח באמצעות התיהלוך המורכב של הטקסט המופיע על המרקע.

(Wilson,

 hamazah., & khattab, 2003).נוסף על כך ,מקנה גרין וגלסון טענו ,בהתבסס על מושג ה"אני
האמיתי" הרוג'ריני ,כי יש אנשים שקל להם יותר לבטא את האישיות שלהם באמצעות רשת
האינטרנט ולא בקשרי פנים אל פנים קונבנציונליים (אלטשולר .)0260 ,כך שהסביבה המוגנת מסייעת
לפרטים בעלי עכבות חברתיות לגלות ולפתח את ה"אני האמיתי" שלהם.
לסיכום ,אנו רואים כי החברה החרדית שונה וייחודית במהותה מחברות אחרות אי לכך היא זוכה
לתשומת לב מחקרית במיוחד בשנים האחרונות כאשר חוקרים רבים משקיעים יותר ויותר בחקר
החברה בתחומים שונים.
בסקירת הספרות מצאנו כי מחקרים רבים נעשו על תפיסות וסטראוטיפים בהקשר למצבים רפואיים
בכלל ,אך לא בהקשר למחלת האפילפסיה בפרט ,זאת ועוד נמצא כי במחקרים שנעשו על יחסה של
החברה החרדית כלפי החריג ,נבחנו עמדות ותפיסות כלפי החריג וכלפי קבלת טיפול רפואי אך לא
באופן ממוקד כלפי מחלת האפילפסיה.
מטרות מחקר זה הן לבחון את התפיסות והעמדות של החברה החרדית כלפי שידוך עם חולה
אפילפסיה בשיח המקוון ובמקורות התורניים ,תוך שימוש בדרך התערבות התואמת את מערכת
האמונות של הציבור החרדי ואת אורח החיים שלהם .התערבות זו נעשתה על מנת להעלות למודעות
ולשיח הציבורי את מחלת האפילפסיה ,ואולי אף להפחית ולצמצם תפיסות סטראוטיפיות ושגויות
(אף כי מידת ההשפעה אינה ניתנת למדידה בשל מגבלת האינפורמנטים ,שכן זהותם לא ידועה לנו
וכך נחסכה מאתנו אפשרות לבדוק נתונים לפני ואחרי המידע) .התאמת ההתערבות נעשתה בין היתר
מתוך ניתוח התפיסות שהשתקפו בשיח המקוון.
כאמור ,במחקר זה קיים חיבור בין משתנים חלוציים; התחום הנחקר ,האוכלוסייה הנחקרת ,כלי
המחקר ושיטת המחקר .חיבור זה הופך את המחקר לצוהר נוסף וחדש בחקר החברה החרדית וכן
מאפשר אפשרויות לאפיקים נוספים של מחקר.
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טוקבק (בעברית :תגובית) הוא מנגנון לתגובות הגולשים באינטרנט .מנגנון הטוקבק מופעל באתרי חדשות,
באתרי בלוגים ובאתרים נוספים ,והוא מאפשר לגולשים להגיב על הנאמר בדף מסוים ,כך שהתגובות מופיעות
בהמשכו של הדף.
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שאלת המחקר
מהן התפיסות והעמדות של החברה החרדית בנוגע לשידוך עם חולה אפילפסיה כפי שמשתקפות
בשיח הרשתות האינטרנטיות הפונות למגזר החרדי?

פרק  :3מתודולוגיה
שיטת המחקר
מחקר זה הינו מחקר פעולה ( )Action Researchאיכותני-קונסטרוקטיביסטי .מחקר פעולה הוא
שם כולל לסוג מחקר השואב את נתוניו מהמערך הטבעי ומנתח נתונים באופן אינדוקטיבי ואשר
מעורבים בו אנשי מעשה הבוחנים את עבודתם (שלסקי ואלפרט .)0227 ,מחקר מהסוג הזה מאפשר
לנו כחוקרות ללקט מידע רב מהמילים הכתובות ,להבין רמזים שלא ייתפסו באמצעות טכניקות
מדידה סטנדרטיות ( )Eisner, 1985ולבחון כיצד המציאות מובנת על ידי אלו החווים אותה
ומעורבים בה (.)Jorgensen, 1989
המחקר במהותו שואב ונשאב מתוך גישה פנומנולוגית המייחסת חשיבות למשמעות הדברים בעיניי
המשתתפים .כך שעל ידי חשיפת תפישותיהם מצליח החוקר להבין תהליכים פנימיים שלרוב אינם
נגלים מבחוץ .גישת זו שואפת להבין לעומק עמדות ותפיסות ולא רק להסבירן על ידי ניסוח חוקים
והכללות" .הבנה שונה במשמעותה מן ההסבר .הבנה מאופיינת באמפטיה .במילים אחרות זוהי
יצירה מחדש ,במחשבתו של החוקר ,של האווירה ,המנטליות ,המחשבות ,הרגשות והמוטיבציות של
מושאי המחקר" (  .)stake, 1978מבחינה מתודולוגית משמעות הדבר שהחוקר צריך ללמוד את
שפתם של המשתתפים במחקר על כל דקויותיה ואוצר המילים שלה .כאן ,אנו ,חוקרות המגדירות
עצמינו כחרדיות ,מרגישות בעלות פוטנציאל להעשרת ממדיי הבנתה של השפה וההקשרים שלה.
המחקר כלל איסוף של טקסטים רלוונטיים מהספרות התורנית ,מפרשנות על המקרא ,מהתלמוד
ומההלכה .וכן מתגובות מטקבקים בארבעה כלי מדיה מרכזיים הפונים למגזר החרדי; מדור "כיכר
 "talkב"כיכר השבת" ,פורום "שידוכים  -חרדים" ב"תפוז" ,פורום "שידוכי חרדים" ב"חדרי
חרדים" ודף הפייסבוק "ישיבישערס" .הבחירה באתרים אלו נבעה מכורח המציאות בה מספר
מצומצם מאוד של אתרי אינטרנט פונים לציבור החרדי ,ואלו הן הבמות האפשריות.
מחקר זה מבוסס על  51תגובות מטקבקים (סט ראשון) ו  040תגובות כשמתוכן  642תגובות והשאר
תגובות לתגובות (סט שני) .טקסטים אלו נותחו בניתוח תוכן איכותני -פנומנולוגי ,בשיטת התאוריה
המעוגנת בשדה ) (Grounded theoryלפי שיטה זו הקטגוריות הנושאיות של ניתוח הממצאים אינן
נקבעות מראש ,אלא מתגבשות ונבנות תוך כדי ניתוח הנתונים (גבתון  ;0266צבר בן יהושע ;0226
שקדי .)Strauss & Corbin 1990, 1994 ;Hutchinson 1988 ;Charmatz ,6183, 6115 ;0223
תהליך שכלל שלושה שלבים של ניתוח .הראשון ,ניתוח ראשוני ,הניב מספר גדול של קטגוריות שעלו
מהנתונים ושיקף תפיסות ועמדות המטקבקים .השני ,ניתוח ממפה ,מידע שהתקבל בשלב הראשוני
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מוין וסודר בהתייחס למספר קטגוריות על מרכזיות .השלישי ,ניתוח ממוקד ,תשומת לב מרובה
הוקדשה למציאת מסגרת ממקדת למחקר .בשלב זה הצבענו על תימות מרכזיות ,אשר כל אחת מהן
כוללת מספר תת-קטגוריות .תימות מרכזיות אלו הן למעשה מוקד התשובות לשאלות המחקר.
ניתוח נתונים בגישה זו משקפת את התפיסות ,המשמעות והתרבות הן שלנו כחוקרות והן של
הנחקרים .נתונים אלו היוו חלק מהתערבות ,הן העלו את המושג "אפילפסיה" בשיח האינטרנטי
החרדי – מתן לגיטימציה לנושא ,הציפו נושאים הקשורים לתפיסות שנצפו בשאלות בפורומים
ואפשרנו לנו לבחון מחדש את סוג התגובות ,מאפייניהן והתפיסות העולות מתוכן .במילים אחרות,
תהליך המחקר עשה שימוש במסגרת ספיראלית כאשר "איסוף הנתונים מונחה על ידי תוצרי
הניתוח ותוצאותיו ,וההיפך" (גבתון ,0226 ,עמ' .)026
שלבי המחקר
הסט הראשון ,הועלה במדור "כיכר  "talkב"כיכר השבת" ,שאלה המציגה דילמה של בחורה החולה
במחלת האפילפסיה ,העומדת בפני נישואין ומתלבטת האם לספר לבחור על המחלה .שאלה זו בקשה
להבין כיצד הגולשים תופסים את המחלה ואת הסיפור אודותיה בהקשר של "שידוכים ,על שאלה זו
ענו  03מטקבקים כאשר מספר התגובות היה  .80בשלב הבא ,החלטנו להעלות שאלות נוספות
בפורום "שידוכים  -חרדים" ב"תפוז" ובפורום "שידוכי חרדים" ב"חדרי חרדים" המטרה הייתה
להקיף כמות מטקבקים גדולה יותר וסוגי מטקבקים שונים .גם כאן ,השאלות הציגו דילמה הקשורה
למערכת ה"שידוכים" ולמחלת האפילפסיה .בתפוז היו  1תגובות מ 7 -מטקבקים ובחדרי חרדים היו
 61תגובות מ 63 -מטקבקים והודעה נוספת שנשלחה לתיבה הפרטית .נוסף על כך ,העלינו תגובה
באתר "כיכר השבת" ,הבאה 'כביכול' בעקבות השאלה הקודמת .התגובה הציגה סיפור דומה של
בחור החושש לספר על המחלה לבחורה שאיתה הוא נפגש למעלה מחודש .בסבב השני בכיכר השבת
היו  61תגובות מ –  60מטקבקים ,כאשר  4מתוכם הגיבו גם בסבב הראשון .על אף שכמות התגובות
הייתה גבוהה יחסית לצפוי ,החלטנו להעלות שאלה נוספת לדף הבית של "ישיבישערס" בפייסבוק
תוך ניסיון להרחיב את מעגל התפיסות של אוכלוסיית המחקר ו\או לחזק תפיסות קיימות .בדף
הפייסבוק של ישיבישערס היו  4תגובות מ 4 -מטקבקים.
הסט השני ,הבא לאחר ובעקבות תיעוד התגובות וניתוחם בו – כתבנו כתבה בנושא מחלת
האפילפסיה שהועלתה לאתר "כיכר השבת" .הכתבה הביאה סיפור חיים על "שידוך שנשבר" שבוע
טרם החתונה בעקבות חשיפת המחלה ,גם כאן נעשה ניתוח תוכן לתגובות שעלו בעקבות הכתבה.
כתבה זו כמו השאלות שהועלו בסט הראשון ,היוותה מחד מקור לשאיבת הנתונים ומאידך ,דרך
ההתערבות.
בחרנו לבחון את תפיסת המחלה בקרב הציבור החרדי ,דווקא במגרש האינטרנטי מכמה סיבות:
האחת ,התפתחות עולם האינטרנט והמרכזיות שלו בחיי החברה ,לא פוסחת על המגזר החרדי –
אשר בו ,בשנים האחרונות נראים ניצנים ראשוניים הרומזים על שעתוק עולם המדיה והעיתונות
לאינטרנט .השנייה ,מתבססת על השערתנו ,כי נושא טעון כמו מחלת האפילפסיה ,מעל גלים
וירטואליים ותחת שמות בדויים ,יציג אמונות ותפיסות אותנטיות ומהימנות יותר .אנונימיות זו
עשויה להביא להבנה עמוקה יותר של התפיסות וההקשר התרבותי .השערה זו אף אוששה בסקירת
הספרות .השלישית ,גם אנו ,כנשים חרדיות ,נחשפנו לעולם האינטרנט בשנים האחרונות – מגרש זה
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והשפעותיו המשמעותיות בכל תחומי החיים מרתקת אותנו .הבחירה להשתמש באותו הכלי לצורך
התערבות נבעה מחשיבה שהוא פונה לקהל רחב ומגוון ומידת חשיפתו גדולה וכן מהירה ומדידה.
מחקר זה אינו מתיימר להסיק מסקנות נחרצות כלפי המגזר החרדי ,אלא לאתר תימות מרכזיות
להבנת תפיסותיו ולהאיר את הדרך לכיווני מחקר נוספים.
מגבלות המחקר :מגבלות המחקר נעוצות באנונימיות של האינפורמנטים ,כך שאין לנו מידע אודות
רמת דתיותם של המשתתפים ,מינם וגילם דבר המקשה על הסקת מסקנות ברורה לגבי האוכלוסייה
הנבדקת מחד ,ומאידך אותה המגבלה מאפשרת איתור נתונים אותנטיים ומהימנים ,כפי שמובא
לעייל בעניין האנונימיות .מגבלה נוספת נובעת מחקירת החברה אליה אנו משתייכות .אנו כחוקרות
מתוך החברה החרדית עשויות לפרש מושגים ותפיסות כפי הבנתנו האוטומטית ללא הפעלת בקרה
ורפלקציה ,על מנת להתגבר על מגבלה זו חשנו כי עלינו להיות רגישות הן בעת קריאת התגובות והן
בעת ניתוחם.

איסוף נתונים
איסוף נתונים – איסוף הנתונים נעשה באמצעות שני כלים :האחד ,ניתוח תוכן איכותני -פנומנולוגי
לתגובות מטקבקים באתרים ובפורמים הפונים למגזר החרדי ,כאשר מטרת השימוש בקהילות
הוירטואליות היא "ניצול" האנונימיות ברשת שלא מתאפשרת בשיחה פנים מול פנים בגלל הסגירות
האופיינית לאוכלוסייה במיוחד כאשר מדובר בנושא עדין ורגיש( .מצ"ב נספח א' – תיעוד השאלה
והתגובות עליה ,ונספח ב' – תיעוד הכתבה ותגובותיה) .השני ,חקר הספרות התורנית המובאת
בגמרא ,שותי"ם שנכתבו בסוף המאה  ,68וכתבים שנכתבו בשבעים השנים האחרונות .נתונים אלו
מהווים נדבך להבנת התפיסות שנמצאו במחקר ומופיעים בפרק הדיון.

אוכלוסיית המחקר
על פי  )6115( stakeהדרך העיקרית לבדיקת תופעות ותהליכים במחקר איכותני הינה בחינת
התנסותו של האדם היחיד ,המהווה חלק מהקבוצה הנחקרת .מספר הנחקרים במחקרים איכותיים
אינו גדול בדרך כלל ,וממספר אנשים מצומצם ניתן להסיק בזהירות מסקנות ראשוניות בנוגע
לקהילה עצמה (שקדי )0223 ,מתוך כך ,אוכלוסיית המחקר כללה מספר לא גדול של מטקבקים
שונים באתרים הפונים למגזר החרדי .מטקבקים אלו ,בחרו להגיב מרצון .בצורה זו ,לנו כחוקרות
לא הייתה אפשרות לבחור את האינפורמנטים ,מאחר ורשתות האינטרנט כולל הקהילות
הווירטואליות ברובן שומרות על אנונימיות גולשים .אנשים שזהותם לא ידועה והם בגדר אניגמה.
עם זאת אנו יכולות לשער את מאפייני הגולשים מתוך נתוני הסקר של  ,TGIעל פיהם נשים גולשות
יותר מגברים ( 67%לעומת  ,)63%בעלי השכלה יותר משאינם ( 68%מהחרדים בעלי  63שנות השכלה
ומעלה נהגו לגלוש "במשך כל היום או מספר פעמים ביום מדי יום" לעומת  60%מהחרדים בעלי
השכלה של  60שנות לימוד ,ו 62%-מהחרדים בעלי  66-8שנות לימוד) והגיל אינו גורם משמעותי
בדפוסי הגלישה.
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להלן טבלה המציגה את מספר המגיבים ומספר המטקבקים שהשתתפו במחקר:

האתר

מספר
מספר
תגובות מטקבקים
צעפ כ"ה בכסלו תשעג 68:04

"כיכר  "talkב"כיכר
השבת"
"שידוכים  -חרדים"
ב"תפוז"

03

80

עזרה דחופהההה
אני יוצאת עם בחור כבר בערך  3חודשים ואנו עומדים לפני סגירת וורט ,הבעיה היא שאני חולת
אפילפסיה ,יש לי התקפות פעם בכחצי שנה ,אך אני מאוזנת ,ב"ה .האם אני צריכה לספר לו ,או שלא
חייבים ,או האם כדאי לי בכלל לספר את זה?
עזרה דחופה........
צעפ 10/12/12 22:37

7
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שלום לכולם,
אני בחורה בת  ,-05חרדיה מהבית וכבר כמעט  7שנים בשידוכים ...עכשיו אני באמצע עם בחור מקסים
כבר  3חודשים בערך והכיוון נראה חיובי .הבעיה היא שאני חולת אפילפסיה מאוזנת על ידי כדורים ,ואני
לא יודעת האם כדאי או שאני .צריכה לספר לא את זה ,הן מבחינה מוסרית והן הלכתית.
אשמח לשמוע מיכם עיצה ,תבונה או כל הארה....
תודה רבה
הבחור גילה לי שהוא חולה באפילפסיה
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סט א'

"שידוכי חרדים"
ב"חדרי חרדים"

השאלה

מקווה שבפורום זה ,אקבל ייעוץ למקרה המבלבל שאני שרויה בו כרגע .אז ככה ,לפני כחודשיים פגשתי
בחור מדהים ,כריזמת וחברה'מן ,ועכשיו ,אחרי שכבר היינו כולנו ,אני ההורים ואפילו הרב' ,סגורים' על
זה ,הוא הטיל את הפצצה שאין לי מושג איך אני הולכת להתאושש מימנה .הוא 'גילה' לי שהוא חולה
באפילפסיה ,אני לא יודעת הרבה על המחלה ,וברשת אין הרבה מידע רלוונטי ומדוייק .כרגע אני מנסה
למצוא חומר על המחלה ועל ההשלכות שלה .אם יש למישהו מידע ,או אפילו דוגמא אישית ,וכמובן,
עיצה  -זה יעזור לי מאוד.
תוקן על ידי אסיק_ goodב03:22:02 62/20/0263 -

"כיכר  "talkב"כיכר
השבת"

אוריע-לא יצחק עמאר

א' באדר תשעג 62:22

מה אתם חושבים? שלום חברים ,בעקבות ההודעה של 'צעפ' והתגובות הרבות החלטתי לאזור אומת
ולהתייעץ גם ...אז זהו ,אני בחור בן  02למדתי באחת הישיבות החשובות וכרגע אני בשידוכים .נפגשתי
לפני כחודש עם בחורה טובה ,יראת שמין ומידות כמו שחיפשתי ,אבל אני בדילמה ,אני חולה באפילפסיה
וחושש מלספר לה על זה ,אני לא יודע מה היא יודעת על המחלה ומה היא תחשוב כשהיא תשמע על זה...
מה הייתם עושים לו הייתם בצד השני של הסיפור?

ישיבישיערס
ב"פייסבוק"

סט ב'

4

"כיכר השבת"

4

014

מצ"ב כנספח ב'

הליך המחקר
המחקר נערך בשלושה שלבים כאשר כל אחד מהם מושפע מקודמו ומשפיע עליו .מעין תהליך
ספיראלי של חקירה ,איסוף נתונים ,עיבוד נתונים ,התקדמות לשלב הבא ,רפלקציה וחוזר חלילה.
בשלב הראשון – חקרנו את נושא המחקר – בחנו את התפיסות והעמדות כלפי המחלה בחברה
החרדית בשני מישורים מרכזיים; האחד ,חקר הספרות התורנית מפרשנות על המקרא ,מהגמרא
ומהתלמוד .השני ,ניתוח תגובות מטקבקים מהסט הראשון והשני (כפי שמובא לעייל) .ניתוח זה
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הוביל אותנו למציאת תימות תפיסתיות מרכזיות הרלוונטיות לשאלת המחקר ,לאורך הניתוח ישנו
חיפוש אחר משמעויות ,נראות ובולטות של נושאים המרכזיים העולים מן הנתונים ומהפירושים
הניתנים להם.
בשלב השני – בעקבות מציאת התימות התפיסתיות המרכזיות כתבנו כתבה שהעלתה לדיון נושאים
ותפיסות שנצפו בתגובות המטקבקים מהסט הראשון .כתבה זו היא חלק מאיסוף הנתונים ומדרך
ההתערבות כאחד.
בשלב השלישי– העלנו לדיון את התימות התפיסתיות העולות משני הסטים ,לאור סקירת הספרות
וחקר הספרות התורנית.
ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים במחקר האיכותני מתאפיין כ"תהליך אנליטי ,בדרך כלל לא סטטיסטי ,עם יסודות או
מאפיינים אינטואיטיביים ,שמטרתו מתן משמעות ,פרשנות והכללה לתופעה הנחקרת" (גבתון)0226 ,
התנועה בין ניתוח הנתונים ,איסוף הנתונים והמסגרת המושגית הופכת את הניתוח למרכיב חשוב
במחקר (גבתון.)0226 ,
ניתוח הנתונים נעשה באמצעות ניתוח נושאי " -קטגוריזציה" (שקדי )0223 ,הוא מחולק לשלושה
שלבים אשר כל שלב שואב מן השלב הקודם .הראשון :הניתוח הראשוני ,הנושא אופי פתוח יחסית
לעומת ה/שלבים שיבואו אחריו ,ובלשונם של קורבין ושטראוס זהו "קידוד פתוח"(strauss & .
) .corbin, 1990חלק זה מאופיין בקטגוריזציה לתימות מרכזיות ומתן שמות ,תוך עדיפות ללקיחת
שמות מתוך עולמם של האינפורמנטים "אשר יקשרו את הניתוח להקשר הספציפי של הנתונים"
) .(pidgeon & henwood, p. 93השני :הניתוח הממפה .בשלב זה הקטגוריות נבחנו מחדש תוך
חיפוש קשרים ו\ או יחסים ביניהם ,על ידי השוואת קטגוריה לקטגוריה נבחנו רמות שונות של
השוואה מדמיון ועד שוני ) (strauss, 1987על ידיהם אנו כחוקרות ,נעשינו רגישות למידע
ולמורכבות שיוצאת מגוף הנתונים .בשלב זה כבר ניתנה התייחסות לממדי שכיחות ובולטות של
קטגוריות מסוימות .השלישי :הניתוח הממוקד .בשלב זה נעשה חיפוש אחר תמה מרכזית
ודומיננטית ותתי הקטגוריות שלה שנוצרו בניתוח הראשוני והממפה .סביב התמה המרכזית נעשה
תיאור ממוקד בעל אופי של תיאור עשיר ומשמעותי ).(Geertz, 1973
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פרק  :2ממצאי המחקר
ממצאי המחקר אותרו ,כאמור ,משני 'סטים' .כאשר הסט הראשון מביא נתונים משאלות
קונקרטיות וממוקדות שהועלו באתרים הפונים למגזר החרדי בנוגע לדילמת נישואין עם חולה
אפילפסיה .והסט השני ,נתונים מתוך תגובות של מטקבקים על סיפור חיים של ביטול שידוך עם
חולת אפילפסיה בעקבות חשיפת המחלה על ידי חברתה של הכלה .פרק זה יציג את שש התמות
המרכזיות הממצאים הכוללות בתוכן ,לעיתים ,תתי קטגוריות המסתעפות מהן.

התמה הראשונה – שאלת ההסתרה
תמה זו מתייחסת לדילמה כלפי שאלת הסתרת המחלה בקרב החברה החרדית בתקופת השידוכים.
נמצא כי בבסיס התשובה :כן ליידע או לא ליידע ,עומדות תפיסות הסותרות זו את זו ,כאשר לכל
אחת מהן נתנו המטקבקים פרשנות והתייחסות הנוגעת לתפיסת עולמם הערכי ,האידיאולוגי
והתורני.
התפיסה הבולטת והמרכזית העולה מן התגובות היא ,כי יש ליידע על המחלה .הגולשים ציינו מספר
נימוקים בהקשר זה:
מחלה – מטקבקים רבים ( 3733שכתבו פעמיים) סברו כי יש לידע על המחלה מעצם היותה של
האפילפסיה מחלה ,ללא קשר למרכיב הגנטי או התורשתי .עמדה זו קבלה את מספר התגובות הגבוה
ביותר ,מה שמצביע על בולטות בקרב המטקבקים .עמדה זו אומרת כי יש לעדכן את בן הזוג בכל
מחלה שהיא ,לא כל שכן מחלת האפילפסיה .היו מטקבקים שהוסיפו עוד פרטים על האופן בו הם
מציעים לספר; לא הבחורה חייבת לומר זאת ,לא צריך להגיד את שמה של המחלה ,יש דרך איך
לומר זאת .היו גם כאלו שטענו כי עוד טרם הפגישה צריך לעדכן את הבחור על המחלה .בהתבוננות
פנימית בצורות ההתבטאויות אפשר להסיק כי עמדה זו מצביעה על תפיסת המחלה כמחלה קשה,
אפילו קשה מאוד שהמטקבקים נרתעים ממנה .חיזוק לדברים טמונים בדבריה של אחת המטקבקות
שהפנתה את הבחורה למשרד שידוכים לאנשים עם רקע רפואי ,נוסף על כך ,אחד המטקבקים
התבטא" :לא רעיון חכם לקחת כזה "תיק" ,תגובות שהשוו את המחלה לתכונות אופי; מחלת
עצבנות ,קמצנות או\ו פגמים אחרים; אף שבור ,אוזר עם חור ,עוררו עניין והתנגדות בקרב
המטקבקים ,ששללו את ההשוואה מכל וכל .אחד המטקבקים אף קרא להשוואה זו היתממות ושאל
בציניות האם אין הבדל בין אלרגיה לפריחת הנרקיסים ואפילפסיה.
"ולמה אתה בכלל משווה בין מחלות פיזיות למידות או תכונות?"" ,כמובן ,שלא את זאת שחייבת לגלות את
זה ,את יכולה לשלוח מישהו אחר" ..." ,...ועל שום כך נקרא מחלת הנפילה .לא רעיון חכם לקחת כזה תיק...
בטח לא כשהוא הסתיר את זה עד אחרי חודשיים"" ,.אני לא בטוחה שהוא מוכן להיפגש עם בחורה כזאת",...
"ברור שצריך להגיד רק צריך לדעת גם איך להגיד לא צריך להגיד את השם של המחלה"" ,...חייבים להגיד לי
יש אח כזה אם חס וחלילה יש התקף זה פחד אלוקים"" ,...האם יש שיקול להפר אירוסין כי החתן מצטנן
קשה כל חורף? לא! האם הכלה המצויה הייתה חושבת פעמיים לפני שידוך עם אדם עם בעיה כזו? כאן יש
עניין ואל ייתממו הקוראים! האם אין הבדל בין אלרגיה לפריחת הנרקיסים ואפילפסיה?"" ,אים תספר לה
והיא לא תרצה תפנה לשוש תשיש זה שידוכים עים רקע רפואי"" .לא מסתירים מחלות מהחתן  /כלה!"" ,לא
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להפיל את הצד השני"" ,זה הטעות שלך שנסית להסתיר אם זה שום דבר בעינייך אז למה לא סיפרת להם
מהתחלה וניסית להסתיר"" ,חובתה לומר זאת כל מחלה חובה לומר .כן רצינית או לא כן גנטית או לא כן
תורשתית או לא"" ,ברור שהחברה היתה צריכה ליידע .לא בוכים אחרי .משפחת הכלה היתה צריכה להודיע
לפני והשיקול-של צד החתן.זוהי מחלה גופנית-א"א להתעלם ממנה"" ,אפילפסיב זו מחלה שמאוד לא יציבה
ולאף אחד שחולה בה אין ביטוח שזה לא יחזור ובגדול רח"ל ואני אומר את זה מניסיון זה מינימום
שבמינימום לספר כזה דבר".

בהקשר זה מוסיפים המטקבקים ( )2סיבה נוספת לידוע אודות המחלה הספציפית הזו והיא טמונה
בכך שאינה מאפשרת ניהול אורח חיים תקין ומפריעה בתפקוד היומיומי ,כאשר אחד הסיבות לכך
היא המרכיב הגנטי ,אשר שלושה מטקבקים החזיקו בתפיסה זו .אחד המטקבקים אף הוסיף תאור
קשה למחלה ,וכלשונו ,רח"ל( .רחמנא ליצלן)54
אפילפסיב זו מחלה שמאוד לא יציבה ולאף אחד שחולה בה אין ביטוח שזה לא יחזור ובגדול רח"ל ואני אומר
את זה מניסיון זה מינימום שבמינימום לספר כזה דבר"" ,שושי ,הלוואי שזה היה כל כך פשוט" ...הי שושי.
לחברתי הקרובה נולד ילד עם אפילפסיה .הורי הבעלה לא גילו לבנם ולכלתם שיש את המחלה במשפחה .הם
לא הבינו מאיפה זה בא להם אבל ברוך ה' היה לילד התקף חד פעמי ומאז לא היה .כאשר נולדה הבת השניה,
שהיום היא בת שנה וחצי ,התחילו הצרות האמיתיות .הילדה מפרכסת מספר פעמים ביום ועדיין לא הגיעו
לאיזון המחלה .בנוסף התרופות והאישפוזים גובים מחיר ע צ ו ם מהמשפחה .לא אפרט עוד ,רק אומר :אל
תקלי ראש בעובדות .ברוך ה' שלא היו לך עוד התקפים .אך שיהיה ברור :אפילפסיה אינה שפעת,".
"ההתקפים הללו סוחטים את הכוחות של האדם וזה מפריע לתפקוד"" ,.אני בהלם מעזות המצח ,איך אדם
יכול להתארס עם בחור ולהגיע לחתונה ולא לספר מידע מהותי שהצד השני צריך לדעת .אפילפסיה זה מחלה
גנטית לכל דבר  ,מחלה בכלל לא קלה והיא עוברת בתורשה".

התייחסות רחבה ניתנה על ידי כמה מטקבקים ( )65שהוסיפו לנושא המחלה את עניין נטילת
הכדורים הכרוך בה .יש לציין כי נעשה כאן חידוד שמשמעותו היא כי המטקבקים תופסים את נושא
הכדורים כמשמעותי ורב משקל .חלק מן המטקבקים אף ראו באי הודעתה של הכלה על נטילת
הכדורים מעשה שיש בו מימד של הונאה.
"זה מזעזע בחורה עושה טריק מלוכלך ,לא מספרת לבחור שהיא על כדורים"" ,איך יתכן שהבחורה לא גילתה
לבחור שהיא נוטלת כדורים באופן קבוע?"" ,חייבת לספר שנוטלת כדורים"" ,אם הסיפור נכון אז חובה חובה,
על הכלה להודיע לחתן שהיא נוטלת כדורים באופן כרוני"" ,מי שנוטל כדורים באופן קבוע חייב לספר על
זה" ,".חבל מאוד שמסתירים מצב בריאותי שכרוך בנטילת כדורים כרוניים"

הוגנות ויצירת אמון בקשר זוגי – כאן הביעו רוב המטקבקים ( )50עמדה הטוענת כי היושרה
הפנימית של האדם אמורה להוביל אותו לסיפור האמת האבסולוטית ,אמת זו היא אחד מאבני
הבוחן לזוגיות ,סביבה נבנה האמון בין בני הזוג ועל בסיסה ניתן להקים בית .אחד המטקבקים אף
ציין את העובדה כי מה שאינך רוצה שיעשו לך אל תעשה לחברך ,והביא את דבריו של הלל הזקן
"דע לך סני לחברך לא תעביד"" .למען היושר ,כמו שלא היית רוצה שהוא יסתיר ממך דבר משמעותי".,..
בטח לא כשהוא הסתיר את זה עד אחרי חודשיים"" ,.אני חושב שכן צריך להגיד ,גם כי זה לא הוגן כלפי
הבחור"" ,הבחור ירגיש נבגד .מרומה .למה??"" ,בכל מצב תיהיי כנה וישרה"!!!!" ,זה יהיה לא פייר אם לא
תעדכני" ,"...זה מאוד בעייתי להסתיר! זה מערער את יסוד האמון שבמוסד הנישואין"" ,את יודעת שכשאין
54

לשון חז"ל בארמית :הרחמן יצילנו ,כלומר :הקל יצילנו.
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אמון אפשר לזרוק את כל הזוגיות לתעלה לצד הכביש"" ,.וצריכים כולם לדעת זאת .אמינות .כנות .וישרות על
כל דבר הכי קטן .הכרחי"" ,.אבל להסתיר את המחלה זה שקר וחוסר הגינות .עדיף לספר לפני שמתארסים",.
"אמינות בקשר אישי היא הדבר הראשון בחשיבותו,.

בתגובות המטקבקים על הכתבה (סט שני) ניתן להבחין כי מטקבקים רבים ,לבד מהעמדה הבסיסית
בדבר חוסר ההגינות ,נטו להביע כעס על הכלה ושלילת מעשיה ברמה האישית.
"כלה חצופה שמעיזה להאשים את הסביבה בכך שהיא לא הייתה ישרה"" ,.והאמת שאני הייתי מוותרת על
השידוך רק מהסיבה הזו שהיא הסתירה זה גם יכול להעיד על סגנון של בנאדם שאני לא הייתי רוצה לחיות
איתו"" ,.חוץ מזה שחיי נישואין זה שיתוף ואמון ואיך אפשר להתחיל אותם על שקר כל כך מחריד! אסור
להסתיר דבר כזה!"..." .ולא מפתח ציפיות גבוהות מדי שמתפוצצת כשמתגלא האמת המרה זה גם יכל
להיגמר בגט".

מבין המטקבקים ( )62היו אף כאלו שראו בעצם ההסתרה סכנה וערעור ביכולתם של בני הזוג לנהל
חיים משותפים לאחר גילוי המחלה שהוסתרה .הם הביטו רחוק יותר ,אל העתיד המשותף של בני
הזוג וסברו שיגיעו לסיום .מעניין לראות כי כמעט כולם הביעו מורת רוח מהעניין וציירו את הגרוע
מכל – התפרקות מוסד הנישואין ,לפירוק זה משמעות נלווית של היות הבחורה גרושה .בשם תפיסה
זו הם מבקשים לספר על המחלה במעוד מועד.
"כי באיזשהו שלב מוקדם בחיים הוא יגלה את זה ואת לא רוצה למצוא את עצמך גרושה בהריון3/ילד.
חבל"" ,.כדאי להגיד ,ולא לקחת סיכון לגרושים בשלב מאוחר יותר"" ,.אלא אם כן מתחשק לבעל החולי
להפוך לגרוש אחרי ההתקף הראשון"" ,...נראה לך שיהיה לכם קל יותר אחרי החתונה?!אני לא ממליצה
לך!!!! זה יכול לסיים גרוע יותר"!!!" ,אני מכיר ...היא איבדה את האמון בבעלה והזוג התגרש לאחר שכבר
נולדו להם  0ילדים".

העילה לגירושין צוטטה על ידי חלק מהמטקבקים ( )5כ"מקח טעות" ,מונח ההלכתי ,אותו יכול
לטעון הבעל כסיבה לבקשת גט.
"ירחם המרחם יכלה להינשא ואז יכלו לטעון מקח טעות ולגרש אותה וכי זה מבורך יותר?????"" ,." ,מעדיפה
גט? זהו מקח טעות!"" ,יש מישהו גדול שמוכן לקחת אחריות שזה יגמר בגרושין במקום בשבירת שידוך....
דרך אגב מבחינת ההלכה אפילפסיה היא מחלה מספיק רצינית כדי לדרוש תמורתה גט".

בחירה – בבסיס העמדה האומרת כי יש לידע על המחלה עומד הסבר פשוט – וולונטריות .זו
מאמינה כי אין לשלול מהאדם את זכות הבחירה הטבעית והחופשית .בהתאם לזאת ,טענו
המטקבקים ( )04כי ,בכל מקרה ,בכל שלב ובכל מחיר יש לספר על המחלה לפני הנישואין ולתת את
זכות ההחלטה לבחור .השיקול לספר נעשה מבלי להתחשב בתוצאות .כמה מן המטקבקים אף
הדגישו שהעניין בליידע אינו גורע מהבחורה כהוא זה ,הוא קשור רק בהבנה כי על הבחור להחליט
מה מתאים לו ומה לו .גם כאן היו מטקבקים שהציעו מתי לספר; אחד המטקבקים הציע לומר לפני
הפגישה ואחד לפני ה"ווארט" (שלב מתקדם ,לקראת אירוסים).
"לא כי יש משהו לא טוב בך ,את יכולה להיות...טובת לב ומקסימה ,העניין הוא שהוא זה שצריך לשקול מה
קורה איתו ואם הוא מוכן לזה"" ,.אני חושבת שאת צריכה לספר לשדכנית על זאת והיא אמורה ליידע כל
בחור לפני הפגישה איתך"" ,.אבל תני לו להחליט אם הוא רוצה את זה או לא .שכן ,אף אחד לא אוהב
שמנחיתים עליו מצבים ,גם אם זה משהו חסר משמעות"" ,.הנכון ביותר לעשות לדעתי ,זה להגיד לפני
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הוורט"" ,כאם לבנים בשידוכים אני מצפה שמצב רפואי יאמר לפני החתונה "על השולחן" וכל משפחה תחליט
אם מתאים לה"" ,אפשרות הבחירה לבן או בת הזוג עם להתמודד עם אדם במצב כזה או אחר היא שלהם
בלבד ואם הם לא מרגישים נח אם זה בין אם יש השלכות עתידיות או שניתן להוכיח כי הם טועים או
מצומצמים או בעלי דעות קדומות זה לא משנה".

התייחסות הלכתית – ההפניה ההלכתית בהקשר של הסתרת המחלה ,הועלתה על ידי כמה ()61
מהמטקבקים .אלו טוענים בצורה בהירה כי יש לספר על המחלה וביססו את דבריהם במקורות
הלכתיים התומכים בגישה זו .תפיסתם של מטקבקים אלו אומרת כי לדעה אישית אין מקום
בסוגיות אלו" ,יש הלכה יבשה" ,כלשונו של אחד המטקבקים" ,והיא זו שמכתיבה" .במקורות
ההלכתיים שהביאו המטקבקים הופיעו שתי סוגיות מרכזיות .האחת קשורה בדיני אמירת "לשון
הרע" ,כאן ,במקרה זה ,על פי דעתם יש לספר על המחלה .הסוגיה השנייה שהובאה היא "מקח
טעות" .משמעותו ההלכתית של מונח זה קשורה בהונאה .על רקע טענת "מקח טעות" רשאי בעל
לגרש את אשתו.
"בודאי שיש צורך לספר אם לא כן זה מקח טעות והבחור יכול לבטל מתי שבא לו"" ,...בספר שמירת הלשון
של החפץ חיים יש הלכה ברורה בנושא .עייני שם .זה ממש לא עניין של דעה אישית והיא לא אפשרית .יש
הלכה יבשה והיא זאת שמכתיבה את ההתנהלות" ,.ברור שחייבים לספר שלא יהיה מקח טעות"" ,...בטח
מבחינה הלכתית את חייבת לומר לו הכל" ,...יתירה מזו יש כאן עבירה על הרבה מצוות ואיסורים"" .מחלת
"נכפין" היא בין הדברים היחידים שחייבים לספר מראש ,ואם לא סיפרו זה מקח טעות!"..." ,הרמב"ם פוסק
לא להתחתן עם יש את זה במשפחה (כנראה לפני שהיה טרופות לזה)" " ,אני ספרתי בפגישה  3ע"פ עצת ר'
חיים"" ,בכל מקרה חובה להגיד כזה דבר בשידוכים וזאת לפי דעת כל הרבנים".

הפרדת האדם מהמחלה – תפיסה זו רואה במחלה פגם מינורי וזעיר אשר בעתיו אין צורך לשקר או
להסתיר את המחלה מבן הזוג .מטקבקים ( )4שתפסו את המחלה בצורה זו נטו להשוות את המחלה
לתכונות אופי שליליות ו\או לפגמים חיצוניים .יש לציין כי תפיסה זו היא הכי פחות רווחת מבין
התפיסות שנצפו.
למה להסתיר? את לא בעלת מום אם יש לך אפליפסיה .את חכמה? יפה? יש לך מידות טובות? אפליפסיה זה
כמו אף שבור או אוזן עם חור"" ,.מעולם לא שמענו שבחור שיש לו את מחלת העצבנות או את מחלת
הקמצנות שהוא מגלה את זה ...והבחור הוא מושלם?"",...לדעתי ע"י כדורים המחלה היא די שקטה והבן
אדם הוא יחסית אדם נורמלי לחלוטין"" ,...תספר לה הכל ,ואיך אתה מרגיש היום ,ואני בטוחה שהיא לא
תעשה מזה עניין כ"כ גדול".

שידוכים עם בעלי מחלות מתבצעים ביניהם – חלק מהמטקבקים ( )8הציגו תפיסה האומרת כי
אנשים בעלי מחלות אמורים להינשא עם אנשים כמוהם .תפיסה זו אומרת כי באופן טבעי אדם חולה
יתחתן עם אדם חולה .אחת מהן אף ציינה כי היא חולה בטרשת ובעצת רב שומעת רק הצעות עם
בעיות רפואיות .יש לציין ,כי תפיסה זו נצפתה רק בתגובות שנכתבו על הכתבה.
"זה קצת רשעות של הורי הכלה שלא הודיעו מראש וגרמו לאכזבה לכלה מה הם חשבו שהחתן יעשה כשיגלה
שהיא חולה והפילו אותו בפך אדם עם חסרון לוקח מישהו אחר עם חיסרון אחר שיודע לקראת מה הולך",
"אם היא היתה בריאה ומקבלת חתן חולה האם היתה מתפשרת רק כדי לא לפגוע בו? היא צריכה להבין
שזכותם של אנשים לקבל כזה מידע ואין מן הראוי להסתירו גםאם היא לא אשמה"" ,הנקודה כאן היא לא
התורשה .על הכלה ליידע את המיועד על מחלה כזו ,גם אם ילדיהם יהיו בריאים .אדם בריא רוצה לשאת
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אישה בריאה .זו דרך העולם ,ןהיא מוצדקת"" ,לאן נעלמה האמונה שפשוט כנראה זה לא השידוך ....והיא
צריכה מישהו עם רקע רפואי דומה לשלה!!!!" ,אני חולה בטרשת נפוצה וע"פ שאלת רב שומעת שידוכים רק
עם בעיות רפואיות".

מצוה – מיעוט מטקבקים ( )0הביעו עמדה המתייחסת לכך שיש ליידע על המחלה כי זו מצווה,
ועוד יותר מיכך ,נישואין עם בן\ת זוג חולה הם מומלצים על ידי גדולי ישראל והם בעצם מצווה.
"מגיע לה!!!!! שלא תסתיר!!! לשקר אין רגלים .וכל הכבוד לחבירה!!! עשית מצווה!!!! " ,אני יודע שיש
מגדולי ישראל שממליצים לכתחילה להתחתן עם בחורים ובחורות כאלו אשריהם ואשרי חלקם"

בתמה זו של שאלת ההסתרה ,הופיעה תפיסה סותרת כי אין ליידע על המחלה .המטקבקים ()1
סוברים כי אין צורך לספר על המחלה לבן הזוג כאשר הנימוק העיקרי הוא ההלכה בשני הקשרים:
ההקשר הראשון – והוא דעת יחיד ,אומר כי אין חובה על הכלה ליידע על המחלה וזאת משום שהרב
חיים קנייבסקי פסק כי התקף אחד אינו מורה על אפילפסיה" .לי היה התקף אחד בעבר והיה לי שידוך
ולא ידעתי אם לספר או לא שאלתי את רבי חיים קנייבסקי והוא פסק שכל זמן שלא היה  3התקפים אין
חזקה ואין אפליפסייה" ,אהרון :היה צריך לשאול גדולי דור כדוגמת הרב שטיינמן או הרב קנייבסקי אם
מותר בכלל לספר את זה!!! ה' הטוב יכפר בעד!

ההקשר השני – האיסור לספר לשון הרע על חברו ,כלומר ,אין האדם רשאי ליידע אף אדם אודות
המחלה .תפיסה זו באה בסתירה מוחלטת לתפיסת המטקבקים אודות החיוב ההלכתי ליידע על
המחלה.
"ראה שו"ת קנה בשם ח"ד אבן העזר סי' קכ שאוסר לספר אפילו ההורים עצמם"" ,עדיין ...ההלכה אומרת
לא לספר! בדוק!"" ,בחפץ חיים כתוב שאסור לאדם לדבר לשון הרע גם אים זה אמץ" " ,היה צריך לשאול
גדולי דור כדוגמת הרב שטיינמן או הרב קנייבסקי אם מותר בכלל לספר את זה!!! ה' הטוב יכפר בעד!".
שני מטקבקים אחרים הציגו תפיסות יחיד מעניינות ,שלא נצפו ,והביאו נופך חדש לדיון .אחד מהם
טען כי המחלה היא פגם מינורי ואינה מפריעה בניהול חיים תקין ,הוא השיב בשאלה מקבילה "האם
הסתרת כתם באיפור זו פגיעה באמון?" במילים אחרות ,לא בכל הסתרה יש פגיעה באימון ,אי לכך,
תפיסתו היא שאין צורך ליידע על המחלה.
השאלה האם זה עניין כ"כ פרובלמטי להסתיר ..עד כמה שידוע לי זה לא מפריע בניהול חיים תקינים או משהו
כזה"" ,.כי אין אידיאל לשתף ולספר על כל חולשה או פגם מינורי"" ,.אם המערכת חיסונית שלך חלשה
ורגישה לדלקות תבחרי לספר את זה?! לא בטוח ..להסתיר איזה כתם על ידי איפור זה לא נקרא פגיעה
באימון?

השני ,הסביר את סיבת הסתרת המחלה בכך שעצם הגילוי עשוי להביא לגירושים.
"יש לי  7ילדים יפים ובריאים .ואשתי עד היום לא יודעת על המחלה! לוקח כדור ביום כדור בלילה  ,ואשתי
אוהבת אותי ואני אותה .היא יודעת עלי הכל חוץ מזה ...זה סתם ילחיץ אותה ויביא לגירושים!"
מתוך הדברים הללו עולה ,כי תפיסות אלו על אף הנחרצות והביטחון הלא מוסווה בו הן נאמרו אינן
מייצגות את התפיסות של המטקבקים בהיותן תפיסות יחיד.
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התמה השנייה – הפניה לגורם שלישי
מטקבקים רבים ,גם אלו שהציגו את עמדתם בנוגע לשאלה האם יש להסתיר אם לאו ,נטו לבסוף
לאמץ גישה של אי לקיחת אחריות והפניית ההכרעה לגורם חיצוני ,מתוך אמונה כי הוא יכול לתת
את המענה הטוב ביותר .תפיסה זו נותנת את הסמכות להביע דעה לגורם אחר ,שאינו המטקבק
עצמו .מתוך תגובותיהם של המטקבקים ניתן להצביע על ארבעה מוקדי הכרעה בולטים:
סמכות הלכתית – מיפוי התגובות מגלה כי ברוב האתרים המטקבקים ( )62ממליצים לפנות לפוסק
הלכה ולבקש את עצתו" .רב ענק...שיש לו כתפיים רחבות להכריע" (ציטוט מאחד המטקבקים) הוא
יפתור את הסוגיה .חלק מן המטקבקים ( )2הביאו סיטואציה דומה בה נועצו ,או שאלו לפסיקת רב
בנוגע לסוגיה ,ופעלו על פי הוראתו ,וכמובן שכך הם ממליצים .כאשר אחרים טענו כי אין ללמוד
ממקרה אחד למשנהו" .אני מכירה באופן אישי משהי ...שבהוראת אחד מגדולי הדור סיפרה לבחור בפגישה
שלישית"" ,.לי היה התקף ...שאלתי את רבי חיים קנייבסקי והוא פסק שכל זמן שלא היה  3התקפים אין
חזקה ואין אפליפסייה .אחרי החתונה סיפרתי לאשתי והיא קיבלה בהבנה ברורה את פסק ההלכה"" ,.כל
מקרה לגופו אין להסיק מהפסק שלך למקרה של אפרת" ,".בעלי היה חולה אפילפסיה .כשהוצע לי השידוך
לא הודע לי ע"כ ...חזקה עלי דברי הרב אלעזר אבוחצירא זצוק"ל זיע"א שאמר כן להתחתן".

ולא זו בלבד ,הוסיפו המטקבקים ,אלא שזו האפשרות הבטוחה ביותר בשביל החולה שעשויה להקל
מעליו .אחד המטקבקים אף טען שבמידה והבחור ידע שנעשתה התייעצות עם רב ,הוא יבין יותר את
המצב.
"תשאלי רב ענק בתורה שיש לו כתפיים רחבות להכריע"" ,...תשאלי רב ,ככה תדעי שלא עשית שום טעות ואין
שום בעיה לכי על בטוח"" ,...תשאל את הרב שלך"" ,.הבחור יבין ששמעת בקול הרב שנחשב בעיניו",.
"תשאלי רב או רבנית ,זה יקל מעליך"" ,.אני מכיר מישהו שהרבנים אמרו לו לספר"...

כמו כן ,המתח והדילמה סביב הסוגיה הביא כמה מטקבקים למתיחת ביקורת נוקבת על התנהלותם
של שני הצדדים באשר לאי ההתייעצות עם רב ,שנראית להם טבעית ואפילו מחייבת.
"אילו היתה מגלה את המידע קודם לכן ,מדברת עם הרב של משפ' החתן וכו"" ,החברה עשתה עוול אני
בטוחה שהיא לא התיעצה עם מורה הוראה"" ,...יש צדיקים בדור .כדאי ללכת אליהם"" ,.האם שאלו רב אם
מותר לא לגלות? האם שאלו רב אם מותר לבטל השידוך?".

סמכות מקצועית – מטקבקים רבים ( ,)60נטו להפנות את השאלה למומחה ,על מנת לבחון את סוג
המחלה ,תדירותה ,השלכותיה על ניהול אורח חיים ,כמו גם האפשרות לבדיקה חוזרת של האבחון,
מתוך הנחה כי ישנה היתכנות לטעויות .יש לציין כי רוב המגיבים שייעצו לפנות לאיש מקצוע גילו
ידע והתמצאות בנוגע לסוגיות שונות במחלה ,כמו :המרכיב הגנטי ,איזון ,סוגי ההתקפים ,תופעות
לואי וכד'.
"אפליפסיה יכולה להגיע ברמות שונות של חומרה ,מניתוקים קלים ועד התקפים מפחידים וחמורים ,עלייך
לברר היטב כיצד מאובחנת אצלו המחלה ,אני לא זוכרת עם זה גנטי או לא ,סביר להניח שלא ,אבל תעשי
ברורים עמוקים ומקיפים ,על ההשלכות ,החיים עם המחלה ,תופעות לוואי של תרופות(..חשוב) דברי עם
נוירולוגים ורופאים מומחים"" ,...עלייך לברר היטב כיצד מאובחנת אצלו המחלה"" ,...אוכל לתת לך מספרי
טלפונים של מומחים שמתעסקים עם זה" ..." ,.תכתבי אפילפסיה בגוגל יצא לך הרבה מידע וגם אתרים
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שחולי אפלפסיה מתייעצים שם"" ,...כדי שתברר יש אתר מרכז חינוך לאפילפסיה ע"ש אניטה קאופמן",...
"הציעו לי אחד כזה....פחדתי קצת מכל העניין אך בכ"ז ביררתי כי יש 0סוגים בזה ,תבררי מה התדירות ,ומה
קורה כשבא התקף ,האם הוא מאוזן או לא"" ,...בכל מקרה רצוי שאדם שיש לו מידע חסוי על משהו אחר
להתייעץ עם רב או איש מקצוע" ,"...כדאי לכלה לבדוק אם האבחון של הרופא היה נכון !!!!!".

סמכות מקצועית וסמכות הלכתית – שלושה מטקבקים ממליצים לפנות לאיש מקצוע על מנת לקבל
מידע וחוות דעת ,ועם התוצאות לפנות לסמכות הלכתית לקבלת עיצה .יש כאן הדגש על התהליך,
ראשית יש לקבל חוות דעת מקצועית ואיתה ללכת לרב .כלומר ,הדמות המכרעת היא הלכתית.
"ואחרי המסקנה של אותו מומחה ללכת עם זה לרב גדול ושיענה את תשובתו על כך"" ,.מקווה שתקחי
החלטה עם רופא מוסמך 3 .רב בעל נסיון בענינים הללו"" ,.זה שיקול שלך ע"ס המסמכים הרפואיים ועצת
רבנים אם זה מתאים לך".

רב-מומחה –

כחמישה מטקבקים הציעו חלופה חדשה ומעניינת המשלבת בתוכה את שתי

האפשרויות השגרתיות; רב שיש לו ידע בענייני רפואה לקבלת הכוונה וייעוץ בעניין המחלה.
"אני חושבת שאת צריכה להתייעץ עם דמות רפואית – רבנית"" ,.אנשים כמו פירר או צ'ולק יכולים לעזור
לך"" ,.תתייעצי עם רב כמו הר' פירר או משו ...או עם רופא שאת סומכת עליו" ...לפי דעתי כדאי לבקש מבני
פישר שמות של רפואים שיכולים לייעץ לך מה היה לך --והאם החוות דעת של הרופא שאבחן אותך היא
נחרצת הקב"ה יעזור

רפואה אלטרנטיבית – מטקבק אחד ,מביא את סיפור חייו וממליץ על רפואה אלטרנטיבית ככלי
לטיפול יעיל במחלה ,כאשר מטקבקת נוספת (מטפלת הוליסטית) הביעה שמחה נוכח האיזון שהושג.
"ומעדתי שלוש פעמים בימי חיי ,הלכתי לרפואה אלטרנטיבית התחלתי לאכול בריא ,לישון כמו שצריך לפחות
 7שעות ביממה ,וכמובן המון תפילות להקב"ה שעזר לי וריפא אותי ,כיום אני ללא כדורים ,אני בעל משפחה
והכל טוב ברוך ה' .וואהו שמחה לשמוע שהרפואה המשלימה הצליחה לאזן אותך ...אולי תמליצו גם לה על
השיטה.

התמה השלישית – התייחסות שיפוטית על המגזר החרדי בהקשר לסוגיה
רבים מן המגיבים התייחסו לסוגיה הנידונה בהקשר למחלת האפילפסיה מההיבט מגזרי .התייחסות
זו נמצאה רק בתגובות שנכתבו בעקבות הכתבה .מטקבקים אלו תקפו את התנהלות החברה
החרדית ,לרוב בכל הנוגע למוסד השידוכין וכל המשתמע ממנו .הם נתנו הסברים מגוונים ללב
ה"בעיה":
הסתכלות חיצונית ולא ערכית – הביקורת המרכזית על המגזר החרדי ,כפי שהמטקבקים תופסים,
קשורה בנטייה של בני המגזר להסתכלות חיצונית ושטחית .הסתכלות אשר רואה אנשים דרך
העניים של "מושלמות" ,העניים שרואות רק דברים חיצוניים שאינם בעלי ערך ,ולא זו בלבד אלא
שכל פגם קטן הופך לגדול בקנה מידה לא פרופורציונאלי .אחד המטקבקים מוסיף ואומר כי צורה זו
מתאימה לסחר בבקר ולא לשידוך .הם קוראים לחברה החרדית ,מתוך זעקת כאב וכעס להתחיל
לראות אנשים כאינדיבידואלים בעלי רגשות ,אישיות ,מידות ורגשות .כאשר חלק לא מבוטל מן
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המטקבקים סובר כי הסתכלות זו אינה ערכית ולא מייצגת את הדמות הרוחניות כפי שאמורה
להיראות אצל "נושאיה של הדת" .ביטוי לדבר ניתן למצוא בטוקבק שנכתב בו כי משה רבינו לא היה
מוצא שידוך כיום בשל היותו מגמגם .אחד המטקבקים התבטא" :אתם אנטי יהדות" ,אחר" :כל
קשר בינם לבין היהדות מקרי בהחלט" .אחד המטקבקים אף אומר שבעניין זה צריך ללמוד
מהדתיים לאומיים.
"המצב בציבור שלנו גרוע ביותר בנושא ...והסתכלות מגוחכת על החיים ובכלל"" ,.החברה החרדית חולה
במחלה ממארת ,כאדם העובד בחברה שלכם ...אתם סמים לב לעניינים סתמיים ,צאו מהסרט שאתם חיים בו
ותתחילו לראות אנשים .תמים תהיה עם ה'"" ,.דפוסי חשיבה של חברה חולה!"" ,מאוד מצער שבמקום ללכת
אחרי יראת שמים ,רגישות ועדינות ,מחפשים את המחלות והסיבות לפירוק .בדיקה כזו מדוקדקת אחר הצד
הפיזי ,בהתעלמות מצד ברוחני מתאימה יותר לסחר בבקר ,ולא לשידוך"" ,.כך נראית בדיוק תרבות הרוע
האשכנזית  -בתרבות זו אין הבנה/חמלה/רחמים"" ,.בעייתית הבורות שגורמת לזה שכל מי שיש לו בעיה
רפואית זניחה צריך להסתיר אותה אחרת יפגעו לו השידוכים  7דורות קדימה .בעייתית התפיסה שעושה
מפגמים חומריים עיקר ,ולא מודדת אדם על פי הפנימיות החשובה הרבה יותר .והכי בעייתי שלרוב המגיבים
פה זה נראה דבר טבעי" " ,.יש דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהדתיים-לאומיים ...החרדים חולים קשה
בשקר שקוראים לו "מושלמות" ...שהמשפחה מיוחסת ואף אחד לא ירד מהדרך ,שהבריאות שלימה ,ושה'
ירחם מה עוד ...ומה עם להיות טובים בפני קוב"ה?"" ,ככה זה חרדים כל קשר בינם לבין היהדות מקרי
בהחלט" ,.למשה רבנו לא היו מוצאים שידוך ...כי הוא היה נכה ומגמגם ,והוא היה נשוי לכושית ה' ירחם!
החברה החרדית מחליאה .אתם לא מייצגים את היהדות ,אתם אנטי יהדות"" ,.החברה החרדית היא מאוד
אכזרית  .מכל זבוב עושים פיל" ,"...החברה החרדית ברובה נבערת ...החברה החרדית פרימטיבית ולא מבינה
מה זאת אפילפסיה".

תרבות ההסתרה – המטקבקים אפיינו את החברה החרדית כתרבות הדוגלת בהסתרה .הם דיברו על
כך שהתפיסה כי יש להסתיר את המחלה מצויה גם בנושאים שאינם קשורים בהכרח לבעיות
רפואיות ,ניתן למצוא אותה בכל פינה ואפילו הזניחה ביותר .הם שואלים בתמיהה כיצד מטקבקים
אחרים מעלים על שפתם את השאלה מדוע הכלה הסתירה את המחלה ,שהרי ברור שאם לא כן ,לא
הייתה מתחנת לעולם .תרבות זו ,המצויה רק בחברה החרדית ,נתפסת בעיניהם כשלילית ולא
מוסרית ,שכן בחברה החילונית עניין המחלה לא מפריע בבחירת בן הזוג.
"רק בחברה החרדית צריך להסתיר מחלות כאילו שזו אשמת מישהו"" ,בעייתית הבורות שגורמת לזה שכל
מי שיש לו בעיה רפואית זניחה צריך להסתיר אותה אחרת יפגעו לו השידוכים  7דורות קדימה .בעייתית
התפיסה שעושה מפגמים חומריים עיקר ,ולא מודדת אדם על פי הפנימיות החשובה הרבה יותר .והכי בעייתי
שלרוב המגיבים פה זה נראה דבר טבעי" " ,אנשים שואלים למה הסתירה ,כי אם לא הייתה מסתירה לא
הייתה מתחתנת לעולם ,זה החברה החולה החרדית ,בחברה החילונית זה לא מפריע ,אם יש איזה חולי מסוים
לאחד מבן הזוג ,כל עוד וזה לא קריטי"" ,שקר שקר תרדוף,תרבות ההסתרה שלכם"

בחירת בן זוג בהכרעת גורמים נוספים – כאן ציינו המטקבקים ( )4כי להורים משקל כבד מאוד
בהוצאת השידוך לפועל ,דבר המבטא חוסר אמון ביכולת הבחירה של החתן.
"ולמה האימא של הבחור מחליטה עם מי הוא יתחתן....ולא הוא עצמו מה הוא גולם"" ,ועוד עיוות שהחתן
שהוא לא ילד בכלל לא בתמונה כאן ,לא בהחלטה אם להתחתן או לא ואם הוא כן בהחלטה אם להתחתן אז
בזה תלויה האהבה שלך לאשתך לעתיד מחלה כזו קטנה" ,"...אצל חילונים הורי החתן או הכלה לא מתערבים
בקביעה עם מי יתחתן האוצר שלהם".
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נוסף על הביקורת כי ההורים דומיננטיים בהכרעה ,מביע מטקבק התנגדות להתייעצות בנושא זה עם
רב ,הוא טוען שההחלטה מוטלת על האדם המעוניין בחתונה ,הוא אף מוסיף כי רק חסידים
מתייעצים עם רב בכל נושא" .לשאול רב מי המציא את זה שכל דבר צריך לשאול רב זה החיים של הבן
אדם וההרגשה שלו אם זה מתאים לו רק החוסידים כל היום שואלים רב"
השלכת הסיפור לסוגיה העדתית – חלק מן המטקבקים ( )7השליך את סוגיית ה"חולה באפילפסיה"
לסוגיה אחרת הקשורה בין היתר לשידוכין במגזר החרדי והיא סוגיית האפליה העדתית.
המטקבקים הציגו גישה הרווחת ברחוב החרדי האומרת כי בחורה ממוצא אשכנזי עם בעיה כל
שהיא ובמקרה זה מחלת האפילפסיה תשתדך עם סוג ב' – והא הספרדי .התפיסה כי הספרדי החרדי
הוא סוג ב' משתקפת בין המילים הצניות "מה הבעיה תסדרו לה אשכנזי"? .המטקבקים קוראים
תיגר על תפיסה זו ומציגים אותה כנורמה מוטעית ושגויה ,כאשר אחד מהם אף מתבטא באופן חריף
ואומר כי איננה שייכת לעם ישראל אלא לתרבות הגרמנית.
"כל התפיסה שלכם מטומטמת הרי אם את אשכנזיה עכשיו את יציעו לך סוג ב' ספרדי וכו'"" ,מה הבעיה
תסדרו לה "ספרדי" 0( "............הסכמות)" ,כך נראית בדיוק תרבות הרוע האשכנזית  -בתרבות זו אין
הבנה/חמלה/רחמים .אין קשר קלוש בין תרבות רעה זו לבין היהדות -הכל עניין של מידת הגאווה אותה
מטפחים באופן הדוק רוב האשכנזים ,למרות שאיננה שייכת לעם ישראל אלא לתרבות הגרמנית ה"נאורה"
שהובילה לשואה.

ביטוי נוסף לנושא העדתי הועלה ממטקבק שכתב סיפור על נישואים בין "חוזר בתשובה" לספרדייה
תוך שימת דגש על כך שהבחור מיוחד מאוד וכן גם הבחורה.
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"חבר ותיק שלי חזר בתשובה הוא בא ממשפחה מופלאה מלאת חום ואהבה הוא היתחתן עם בת של חרדים
ספרדים אנשים טובי לב ממש כמו אברהם אבינו משהו .הבחור אני מעיד עליו מופלא שבמופלאים אני אישית
מכיר את הציבור החרדי "...

מוסד שידוכין – כאן נתנו המטקבקים ( )0סיבה לגורם הקושי של חולת האפילפסיה להינשא .הם
טוענים כי מוסד השידוכין והפרוצדורה שמתלווה אליו ,מביא את ההורים לא לפנות להצעות
שמעלות ספיקות ,ביניהן גם מחלות .אחד המטקבקים תיאר מציאות של הרבה אנשים שאין להם
סיכוי להכיר משהו "נורמלי" בעקבות ההתנהלות הזו.
" אני ממש לא חושבת שזה אשמת אפרת .אלא זה אשמת כל המנגנון הזה של שידוכים דרך שדכנים .זה טוב
מאוד בשביל אנשים בריאים ומאושרים .אבל מה עם אנשים שהקב"ה רצה שיתמודדו עם קשיים בחיים? ויש
לצערנו הרבה כאלה ,אין להם סיכוי בחברה החרדית להכיר מישהו נורמלי! רק מישהו דרגה ג' ,פשוט עצוב
מאוד"" ,בציבור החרדי שהשידוך מגיע ע"י הצעות ומבררים טוב לפני כן וגם הפגישות הם קצרות (כל חוג
ודרכו) כאשר מגיע להורים מידע על מחלה הם מורידים מיד כיוון שלא רוצים להכניס ראש בריא למיטה חולה
אך בציבור החילוני שם ההכרות היא בצורה אחרת ולרוב זה ללא בירורים רבים לפני ואז כאשר מוצאים חן
בעיני השני ורוצים זה את זה פחות מיסתכלים על מחלות"...

לשון הרע – שני מטקבקים מתחו ביקורת נוקבת על נושא ה"הלשנות" במגזר החרדי וחומרתו.
"המצב בציבור שלנו גרוע ביותר בנושא זה של הלשנות"" ,.לשון הרע חמור יותר מכל מחלה זו המחלה
הנוראה ביותר בעולם החרדי".

ביקורת על מבקרי המגזר החרדי – כמה מהטקבקים ( )4תקפו את אלו שהביעו ביקורת על המגזר
החרדי .שניים מתוכם אף קראו להפסיק להוציא את דיבת הציבור רעה .כל מטקבק הביא רובד אחר
הקשור להתנגדותו הנחרצת – כך נעשו השוואות בין החברה החרדית והחילונית במטרה להוכיח את
נכונות הדברים וצדקת דרכה של החברה החרדית .כמה מהן אנו מביאות כאן :אחוזי הגירושין
במגזר החרדי עומדים במבחן התוצאה שכן בהשוואה לחברה החילונית האחוזים נמוכים ,מוסד
השידוכין נוסד מתוך ראיית הנולד ואחריות לציבור שלם ,החברה החילונית מסתכלת על דברים
חיצוניים באופן גדול עוד יותר מהחברה החרדית .הועלתה גם האפשרות שהעורך כותב כתבות
מגמתיות במטרה להוציא שם רע על החברה החרדית.
"להפסיק ללכלך על החרדים תפסיקו כבר ללכלך על החרדים ,אצל החילונים היו רוצחים אותה שהיא באה
להרוס לו את החיים אז תעשו לי טובה אין כמו החרדים בעולם ,הרוע הגדול הוא זה של עורך הכתבה שלא
מפסיק ללכלך על ציבור יקר ישר דרך שמתנהג תמיד באחריות לעתיד ילדיו מבחינת איזהו חכם הרואה את
הנולד! לא כאן המקום להאריך בהסברים על צדקת דרכינו ,אך במבחן התוצאה אנו ודאי עומדים  -אחוזים
נמוכים בהרבה מכם של גירושין .לדבריך " -מה לעשות ה' ציווה פרו ורבו וילידים דרך העולם ליצור עם בת
זוג"  -אתה באמת חושב שזו הגישה שלנו?! שכך אנו חיים?! שאין לנו אהבה?! בדקת את זה לעמוק?! מאיפה
ההכללות חסרות הדעת האלה?!" ,אני חרדית ויש לי אפילפסיה ,אחרי כמה פירכוסים התחלתי לקחת תרופה
והתאזנתי לגמרי והתחתנתי עם הבחור הראשון שנפגשתי איתו ,חרדי לגמרי גם כן .זה לא הזיז לו בכלל .עם
התרופות היום זה בכלל לא סיפור ,כנראה בסיפור הספציפי ההורים הגזימו או לא הבינו במה מדובר"" ,כמה
עיוות! בציבור החילוני הרי לא סופרים חיצוניות .הפרעות אכילה ,ניתוחים פלסטיים ..שם אין עתיד ואין הווה
לבחורה שמנה ,או בחור גמד .אז אל תדבר על חיצוניות אצלינו .העיקר ללכלך על החרדים!! הכל מותר כדי
ללכלך על חרדים .ההונאה שהבחורה בקשה לעשות  -זה בסדר ההסתרה שלה את הדבר המהותי  -זה בסדר
להפיל על החתן תיק מבלי שהוא יסכים  -זה בסדר מי לא בסדר? החרדים!!ולמה? כי הם עומדים על זכותם
לדעת לפני שהם מתחתנים אם אדם האם הוא חולה אם לאו? וכי בחור חילוני היה מעוניין להתחתן עם
חברתו מבלי שהיא תספר לו פרט מהותי כל כך? איזה בחור חילוני/דתי מוכן שיסתירו ממני מידע כל כך חשוב
אבל לכם זה לא משנה ,העיקר ללכלך על החרדים ואת בחורונת ,מה שעשית היה פשע ,אין לך שום רשות
להסתיר פרט כל כך מהותי ממי שאת רוצה להתחתן אתו ישנם גדולים שמתירים לספר זאת אחרי שלוש
פגישות ,אבל עוד לא שמעתי רב שמתיר שלא לספר בכלל .רק במקרים של ספק ,ואי וודאות אולי אז יתירו,
אבל כאן אין ספק את הובחנת כחולה במחלה את לוקחת שני כדורים ביום ,מה שאת רצית לעשות היה דבר
נבזי ביותר ,ואת לא צריכה לנסות לעורר רחמים ,את צריכה לבקש סליחה ממשפחת החתן על מה שעשית
להם ,כן ,את זו שפגעת בהם ,את זה שרימית אותם ,ואם את רוצה להצליח בחיים ,את צריכה לבקש מהם
מחילה"

התמה הרביעית – הפרדת האדם מהמחלה
מספר מטקבקים ,אומנם לא רבים ,הביעו תפיסה הרואה את האדם כנפרד מהמחלה .תפיסה זו
מראה על אי הירתעות מהמחלה ,זו באה מתוך אמונה ולעיתים אף ידע ,שהמחלה אינה מפריעה
בניהול אורח חיים תקין ,או בתורשה.
ניהול אורח חיים תקין – לתפיסתם של כמה מטקבקים ( )62מחלת האפילפסיה ,בניגוד לתפיסות
המקובלות ,היא במידה מסוימת ,מינורית וניתנת לטיפול .כמה מהם דברו על אחוזי המחלימים ,לצד
אחוזי החולים שמצליחים להשיג איזון ועל כך שהמחלה אינה גנטית" .זה כמו להגיד ששפעת היא
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גנטית כי היא עוברת מבת לבת" (אחד המטקבקים) .כאשר רובם דברו על כך שהמחלה אינה מפריעה
בניהול אורח חיים תקין מאפשרת אריכות ימים ,ילודה ויציבות .אחד המטקבקים קרא "להגדיל
ראש" ולבחון כל מקרה ומקרה לגופו ,תפיסתו אומרת כי יש להפעיל ביקורת עצמית בטרם שופטים
את האדם החולה .יש לציין כי מטקבקים שתמכו בתפיסה זו הביעו סוג של בקיאות במונחים
רפואיים ובידע אודות המחלה שנבעו לרוב מהיכרות עם המחלה.
"אנשים חיים חיים שלמים ונפלאים ,ועושים כל דבר ,גם לנהוג וגם לטוס ,עם טיפול מונע" ,."..אפשר לחיות
עם זה עד  02להתחתן ולהביא ילדים אנשים טיפשים ...לא יודעים שי דרגות ומצבים וסך הכל כשההתקפיים
מאוזנים אין שום בעיה וזה לא מפריע בחיי נישואין ולא אחר כך לילדים זה לא גנטי!!!!"" ,.מי שלא מתאים
לו המחלה הקטנה הזאת כנראה שהוא לא מתאים לנו" ,."...יש באפילפסיה דרגות אפילפסיה שנשלטת על ידי
תרופה היא מחלה שאין לה שום השפעה על חיי היום יום של החולה ,מי שלוקח כדורים הוא יציב!"... " ,.
אבל אני כן קורא להגדיל ראש לבדוק כל מקרה לגופו במקרה של הכלה הזאת לפי מה שמתואר מדובר
במחלה שנשלטת על ידי טיפול מונע ואין למחלה זו שום השפעה על החיים אז למה לעזוב 52% ...מהחולים
מחלימים לחלוטין ומהחמישים אחוז שלא מחלימים הרוב המוחלט לוקח טיפול מונע ואין שום משמעות
למחלתו" " ,.אפילפסיה נגדמת מפעילות יתר במוח ופעילות עצבית שיצאה מאיזון בגלל מכה או שב"צ מוחי.
אפילפסיה נגרמת מפגיעות חיצוניות (לא נדירות) במוח האדם .זה כמו להגיד ששפעת היא גנטית כי היא
עוברת מאם לבת .לכי ללמוד מה זה אומר גנטי בורה שמוכנה לדרוך על אנשים בשם בורות זאת".

כמה מטקבקים ( )4ציינו כי נטילת כדורים מסייעת לטיפול במחלה ,ולהשגת איזון ויציבות .ובעקבות
כך היא פחות חמורה ,אפילו שולית .שני מטקבקים הביעו את תפיסתם באמירה ש"כדורים זה לא
סוף העולם" .אחד המטקבקים הוסיף ואמר כי הוא לוקי כדורים במשך  31שנים והוא יציב.
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"כדורים זה לא סוף העולם"" ,.צודק..כדורים זה לא סוף העולם!"" ,.אני לא מספיק מבין באפליפסיה בשביל
לדעת האם היא היתה חייבת לספר על כך לפני החתונה ,כי אי אפשר ואין סיבה לספר על כל שטות .זה נשמע
כמו משהו שולי ,כי אם לוקחים כדורים אז אין התקפים ,אז האם יש חובה לספר  -נשמע שלא" ,.".מי שלוקח
כדורים הוא יציב! אני לוקח כדור אחד ביום במשך  31שנה ושום דבר .הבנת? עכשיו לך תגרגר יברבור".

הדיון על המרכיב הגנטי במחלת האפילפסיה היה רב ,כאשר במקרה זה ,המטקבקים הביעו תפיסה
האומרת כי המחלה אינה גנטית או תורשתית בכלל ,ויותר ממחלות אחרות ,בפרט .כאשר מטקבק
אחד הוסיף כי המחלה אף אינה מדבקת .אחד המטקבקים הסביר כי הנטייה לתפוס את המחלה
כקשה וגנטית נעוצה בעובדה שאנשים פשוט לא מכירים אותה.
"שכמובן אינה גנטית ויכולה להופיע אצל כל אדם בכל שלב בחייו ,כתוצאה מהרבה דברים שאינם
בשליטתנו"" ,.אני בנאדם רגיל לכל דבר אין הדבר תורשתי"" ,.אנשים טיפשים ולא יודעים ולא מבינים כלום
באפילפסיה .הם לא יודעים שי דרגות ומצבים וסך הכל כשההתקפיים מאוזנים אין שום בעיה וזה לא מפריע
בחיי נישואין ולא אחר כך לילדים זה לא גנטי!!!!"" ,.זאת לא מחלה מדבקת,או מועברת לילדים ."..

התמה החמישית – מגוון תגובות רגשיות העולות מן הסוגיה
מתגובות המטקבקים עולים תגובות רגשיות שונות בהקשר לסיטואציה שהוצגה בפניהם .ניתן
לראות כי מורכבות הסיפור והדילמה שהופיעו בשאלה או בסיפור קבעו במידה רבה את עומק
התגובה האמוציונלית.

מתוך כך ,ב'סט הראשון' הופיעו מעט תגובות ,ואלו היו קונקרטיות וסגורות ,הן לבשו צורות שונות;
איחול וברכה ,אמפטיה ,השתתפות ,הכלה ורגישות .תגובות אלו לרוב היו מלוות באמירות של אמונה
וחיזוק שנועדו לסייע לחולה בהתמודדות עם המחלה וחשפו תפיסה אמונית "המחבקת" את החולה.
"אני באמת לא מקנא בסיטואציה שאת נמצאת ומקווה שתמצאי את הפתרון האופטימלי"" ,.רק באתי
בשורות אילו לחזק את ידך ולבך"" ,.אני מבינה את הפחד שלך"" ,.משו בכתבה הזו גרם לי לאיזה תחושה של
צימרור"" ,...וואי בהצלחה!! ושוב ,בהצלחה ,ושה' ינחה אותך בדרך הנכונה"" ,.כך או כך ,אל לך להיעצב או
להיכנס לבלבול וחידלון".

ב'סט השני' ,עלו תגובות רבות ועשירות במידע ,תגובות שלווו במטענים רבים הקשורים לחולה ,לבני
משפחתו ולסביבתו .המטקבקים הביעו מגוון רגשות חיוביים לצד רגשות שליליים לסוגיית השידוך
עם חולת האפילפסיה שהופיעה בכתבה.
רגשות חיוביים של סולידריות ביחס לחולה – מטקבקים רבים ( )40הביעו כאב עמוק בצערה של
החולה-הכלה ,בקשו לעודד ולנחם וחלקם אף ,הביעו הזדהות כאשר סיפרו על מקרה זהה\ דומה
לשלהם .יש לציין ,כי התגובות הרגשיות ברוב המקרים באו כתוספת לתפיסה מרכזית שנכתבה בגוף
התגובה (תפיסה המופיעה לעיל) כאשר בסופה הביעו דברי נחמה ועידוד .תגובות אלו לרוב בטאו
תפיסה אמונית הרואה כי אין מקרה בעולם ,והכל – כולל המחלה מושגח בהשגחה פרטית .ברכות
ו\או פסוקים מנחמים ודברי ריצוי ופיוס אפיינו את הטרמינולוגיה של המטקבקים.
"לבי לבי לבחורה ,נהגו אתה שלא כהוגן"" ,...אנחנו מחזקים אותך בושה וחרפה למשפחת החתן"" ,כל כך
כואב לשמוע את מה שעברת "תברכי בירכת הגומל במיניין שלא נפלת עם המישפחה הזו ...מגיע לך משהו
אחר ומיוחד!"" ,.מצמרר אין מילים על הכלה הבוכיהההההה"" ,.בושה וחרפה להוסיף על הכאב ,קצת
להרגיש את השני" ..." ,...אוהבים אותך ומחזיקים לך אצבעות"" ,.אם כך נגמר הסיפור ,אזי מסקנה אחת
״כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד״״״ והכל לטובה!!!"" ,.אפרת -אני מחזקת את ידייך ...אם תרצי לפנות אליי
אולכ לתת לך מייל בשמחה!!!"" ,.בואי אומר לך ישירות! טוב שלא התחתנת איתו! האיש (יחד עם האמא
המפגרת שלו) היה ממרר לך את החיים שנה מהיום ודברתי נשואה באושר!!"" ,.אפרת יקרה ,תתעודדי .מזל
שזה קרה לפני ולא אחרי החתונה ,נפלת על אנשים ללא לב .אך אין דבר ,תתגברי ,תתחזקי"" ,.הלכתי לבכות
כשסיימתי לקרוא .מבטיח"" ,.סבלנות ותוכלי לומר" :אודך ה' כי אנפת בי" ,תקבלי משהו יותר אצילי
ממשפחה יותר אצילית"" ,.אל תדאגי אפרת הקב"ה לא שוכח אף אחדדדד!!!!"" ,.בתור אחת שעברה המון
בחיים ,כן ..גם גירושיו מבחור שאמרו עליו שהוא המתמיד של הישיבה והתברר שהיו לו בעיות נפשיות ...נכון
זה כואב..אבל צריך המון אמונה בחיים"" ,...בתור חולה אפילפסיה אני מבין לליבך וגם לי היו פרידות בגלל
"הסוד הנורא" אבל צריך לומר לעצמינו שאשרינו שהקב"ה עוזר לנו אישית"" ,...יקרה  ,מנעי קולך מבכי ,
זיווג מבורא גם עלי דיברו"" ,...אני כבר שלוש שנים בשידוכים ושום דבר לא הולך ומאמינה שהקב"ה שומר
עבורי הפתעות גדולות .יהיה בסדר .תתעודדי".

רגשות שליליים של האשמה וכעס
כלפי החברה של הכלה – חלק מהטקבקים ( )62הגיבו בכעס ובביקורת קשה כלפי החברה שדיווחה
להורי החתן על המחלה .כאשר רובם תלו זאת בקנאה ובחוסר פרגון .חלקם הביעו זאת במילים
קשות מאוד ובאיחולים בנוסח" :הלווואי שהבחורה האת שהלשינה תתחתן עם סוג ח' או לא תתחתן
בכלל".
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"מה אכפת לחברה מי ביקש ממנה לעשות את זה האם כוונתה היתה לשם שמיים?"...",.כנראה לא פרגנה",...
"אותה בחרה לא שמעה על נצור לשונך מרע מה יצא לאותה בחוקה מזה שהיא הרסה שידוך?"" ,כמה צרות
עין!!"" ,והטענה זה רק על האופן המטונף שהחברה סיפרה"" ,.ואני חושבת בכלל כמה רוע יש לחברה ...לפי
דעתי ה״חברה״ היא החולה בסיפור ..במחלה נוראית של קנאה וחוסר פירגון לאחר!!"" ,זבלים רשעים
מרושעים ..הלווואי שהבחורה האת שהלשינה תתחתן עם סוג ח' או לא תתחתן בכלל"" ,...אמא ,אמא יקרה,
כמה שאת צודקת .קראתי ולא האמנתי .עצוב .תמיד אמא אמרה לי ל"היזהר " מהחברות"" ,.גועל נפש זאת
חברה???".

כלפי החתן ומשפחתו – חלק מן המטקבקים הביעו כעס ואף האשימו את החתן ומשפחתו בתוצאות
ביטול השידוך ,כאשר האשמה מופנית בעיקר להורי החתן.
"היא לא שוה אותו כי הו צריך נכה בראש"" ,...בואי אומר לך ישירות! טוב שלא התחתנת איתו! האיש (יחד
עם האמא המפגרת שלו) היה ממרר לך את החיים"" ,...בושה וחרפה למשפחת החתן"" ,.וכל בחורה תברחו
מהבחור הזה כי תקבלו את האמא שלו לכל החיים"" ,...כנראה בסיפור הספציפי ההורים הגזימו או לא הבינו
במה מדובר"" ,.בעולם הזה יש פשוט רוע !!!".

כלפי הכלה ומשפחתה – מטקבקים רבים ( )67הביעו כעס רב כלפי התנהגותה של הכלה ומשפחתה,
ואף נטו להאשימם בהונאה ,עשיית עוול ובאי מניעת אכזבה מהחתן ומהכלה .רבים מהם אף הוסיפו
וטענו ,כי הצדק עם החברה ומשפחת החתן.
"אבל גם היא לא נהגה כהוגן .מאד לא"" ,.הבחורה רצתה כאן לעשות מעשה הונאה ,וזה שפל ...זו לא
התנהגות וטוב לא יצא לה מזה"" ,.החטא שלה שלא סיפרה לו"" ,.היא שיקרה!!! פשוט שיקרה! ומתלוננת?",
"מגיע לה!!!!! שלא תסתיר!!! לשקר אין רגלים .וכל הכבוד לחבירה!!! עשית מצווה!!!!"" ,אני חושבת
שההתנהגות שלך הייתה בזויה ביותר .והחברה שלך עשתה את הדבר הנכון"" ,...מה שאת רצית לעשות היה
דבר נבזי ביותר ,ואת לא צריכה לנסות לעורר רחמים ,את צריכה לבקש סליחה ממשפחת החתן על מה שעשית
להם"" ,...החברה שלך בסדר גמור צד החתן בסדר גמור מי שלא בסדר זה את וההורים שלך" ,.כלה נוכלת
שמאשימה את כולם חוץ מעצמה"" ,.זה קצת רשעות של הורי הכלה שלא הודיעו מראש וגרמו לאכזבה
לכלה".

התמה השישית – אי הסכמה עם הדיאגנוזה הרפואית
שלושה מטקבקים ( )3וברצף של כמה תגובות הביעו אי הסכמה עם החלטה הרפואית של מחלת
הכלה .לטענתם ,הכלה התמוטטה כתוצאה מתת פעילות או מסיבות רבות נוספות ,ואינה קשורה
למחלת האפילפסיה .כמו כן ,המטקבקים סברו כי על סמך נפילה אחת ,כפי ש"סיפרה" הכתבה ,לא
ניתן לקבוע אפילפסיה.
יוסף אברהם :...לאפרת הרופא הוא קבה הוא טעה מי לא חווה סחרחורת פעם בחיים מי לא הרגיש עוד רגע
אני מאבד הכרה בגלל מחנק מחוסר אויר או דוחק או לחץ חברתי או לחץ בעבודה אני בטוח כולנו חווינו זאת
כאשר אתה לא עוסק בספורט מחזק את סיבולת הלב והריאה קשה לך לעמוק בלחץ הבתים בארץ קרים
כאשר קר הריאות והלב נחלשים גם מכונית לא יכולה להאיץ כאשר המנוע קר גברתי הנאוה את לא עברת
התקף אפילפטי זה קרה בגלל חוסר חמצן ודם שלא הגיעו למוח בגלל לחץ אז שיבדקו אותך בשנית תעסקי
בספורט כגון יוגה או טאי צי אל תכנסי לדיכאון או לעצבות תגידי תודה לקבה שניצלת משידוך זה יש הרבה
דגים בים האביר הלבן יגיע אני עובד עבודה פיזית קשה אם אני קם בבוקר ועושה התעמלות בוקר אני רענן
בעבודה ולא חווה התקף אפילפטי אני בטוח באל שאת בריאה ואני הייתי מקבל אותך בידיים פתוחות אל
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תכניסי לראש שאת חולה אני מהמר שאת בריאה"" ,טעות בהבחנה היא בריאה"" ,זה קרה פעם אחת בלבד
שהיא התעלפה!!!!! ובהחלט יש מצב שעל סמך מקרה חד פעמי ,לא בדיוק ניתן לקבוע ״אפילפסיה״ ....יש
הרבה סיבות שאדם יכול פתאום להתמוטט!!!".

פרק  :4דיון
המחקר הנוכחי בוחן את תפיסותיהם של מטקבקים באתרי אינטרנט הפונים למגזר החרדי בנוגע
לשידוך עם חולה אפילפסיה תוך התייחסות לתגובות שנשאבו משני הסטים .מן התגובות הרבות עלו
שש תמות מרכזיות ,כאשר חלק מהם הועלו באופן שונה .התמה הראשונה בוחנת את ההתייחסות
סביב הנושא של הסתרת המחלה .התמה השנייה מתייחסת לתפיסה הרואה את הגורם השלישי
כמרכיב בולט בסוגיה .התמה השלישית מתמקדת בהתייחסות השיפוטית של המטקבקים על המגזר
החרדי בהקשר לסוגיה .התמה הרביעית מעלה תפיסות הרואות את המחלה כנפרדת מן האדם.
התמה החמישית מתייחסת למגוון הרגשות שהועלו כלפי גיבורי הסיפור והתמה השישית מעלה
תפיסות המביעות אי הסכמה עם הדיאגנוזה הרפואית של החולה.
להלן נתייחס לממצאים העולים מן המחקר ,על פי סדר התמות שהוצג ,זאת לאור הספרות
המחקרית והתורנית.
תמה ראשונה – שאלת ההסתרה
הכתבה שהועלתה לאתר "כיכר השבת" וזכתה ל 041 -תגובות זכתה להתייחסות של כ 622 -מגיבים
בשאלת ההסתרה ,כאשר כ 12 -מתוכם טענו בתוקף כי יש ליידע למיועד\ת על המחלה וכי הסתרת
מידע כזה זהו מעשה שאינו הגון ומוסרי .רבים מהמטקבקים ,בשני הסטים ,השתמשו בציטוטים
מהמקורות לחיזוק דבריהם" :לא תונו איש את עמיתו"" ,55מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך",56
"גניבת דעת"" ,57מקח טעות"" ,58התרחק מן הכיעור ומן הקרוב אליו" .קצרה היריעה מלקיים דיון
מעמיק בציטוטים ,כמו למשל ציטוטים לא מדוייקים ,או הוצאת הפסוק מהקשרו .אך עם זאת,
תופעה זו ,של שימוש בפסוקים לחיזוק הדברים ולביסוסם מוכרת בספרות המחקרית ,בה מתואר כי
אחד המאפיינים של העיתונות החרדית היא ה"הישענות של הכותבים על השליטה האסוציאטיבית
של הקוראים בקאנון של המקורות היהודיים המסורתיים הקלאסיים .ההנחה היא שלקוראיה של
העיתונות החרדית יש שליטה בעולם מקורות זה ,לכל הפחות ברמה האסוציאטיבית .כתוצאה מכך,
די לשלב בכתיבה העיתונאית מלים או חלקי משפטים מפסוקים או מאמירות של חז"ל ,על מנת
לעורר את האסוציאציות של הקוראים להקשרים הסמויים שבהם מבקש הכותב לעצב את
התייחסותו לאירוע או לנושא ספציפי" (קפלן .)0222 ,כמו כן ,מאמרים נוספים דנים בתופעת
ה"שימוש בפסוקים מהתנ"ך כהצדקה למעשים" כך למשל ,יצחק קדמן במאמרו "מניעת ענישה
גופנית של ילדים -האתגר של זכויות הילד" דן רבות בתופעה בה הורים החשודים בהתעללות
בילדיהם ,לדבריו" ,שבו וציטטו מדרשים ,אגדות חז"ל ושברי פסוקים כאסמכתא להצדקת המעשים
הנפשעים" (קדמן .)0221 ,גם נריה בן שחר ( )0266במחקרה אודות טקסטים בענייני צניעות בעיתונות
55

ויקרא כה ג
56
תלמוד בבלי מסכת שבת לא א
57
המקור לאיסור 'גניבת דעת' נובע מהפסוק "לא תגנובו" (ויקרא יא ,יא)
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החרדית ,מביאה מספר רב של ציטוטים שאינם באים ללמד או לחדש ,לדבריה ,אלא לחזק ולבסס
את הרטוריקה הסמכותית של הטקסטים .ומוסיפה כי במחקר שעסק באופני הקריאה של נשים
חרדיות (נריה־בן שחר )0228 ,נמצא שהנשים רואות בציטוטים המופיעים בטקסטים כלים לעיגון
ולחיזוק טענותיהם של המוענים .גם בממצאים שדנו בשאלת ההסתרה ,נראה כי השימוש בציטוטים
נועד לחיזוק ולביסוס טענותיהם של המטקבקים ,כאשר המעניין הוא שהפסוקים שהובאו היו בנוסח
רטורי מאשים ומאיים .רטוריקה זו נשנתה וחזרה בתמות נוספות ,כפי שהובא בפרק הממצאים.
הסבר נוסף ,שנתנו המטקבקים נגד ההסתרה התייחס למרכיב ההוגנות מחד וההונאה מאידך אשר
מובא במקורות התורניים המתייחסים לעניין מחלת האפילפסיה .שם טוענים ,כי בכל מקרה ,בקשרי
נישואין יש ליידע אודות המחלה" .ומן הדין בין כך לחייב את החולה לספר שהוא סובל מאפילפסיה
כדי שלא יעבור על איסור של "לא תונו""(.שבת שבתון :זילברשטיין ,יצחק בן דוד יוסף ,עמ' .)85-81
"ואף לגבי מעשה המרמה שעשתה נגד הבעל ברור שנהגה היא במרמה ...צריכה היתה להודיע לבעלה
על מחלתה והא ידאג לברר מה טיבה אם ירצה ...ואם כן הרי הסתירה ממנו מומה ואין לך מעשה
מרמה גדול מזה"( ...עדות ביהוסף :קאפח ,יוסף בן דוד ,עמ' " .)028-070מי שהיה חולה בילדותו
במחלת הנפילה (אפילפסיה) ,ועל פי פקודת הרופא ממשיך עדיין לקחת תרופות לעצירת המחלה,
צריך החתן או אחד מבני משפחתו להודיע לכלה על המחלה( .ואין למו מכשול -ו :ישראל ,אברהם,
עמ' .)328
ההתעסקות הרבה סביב שאלת ההסתרה מגלה את רמת העניין של המטקבקים בסוגיה זו .טיעונם,
הכמעט חד משמעי ,כי יש לספר על המחלה מסיבות שונות ,מעלה את חוסר ההלימה ,או אפילו ,את
הסתירה – בין הספרות המחקרית לבין העמדות המתנגדות להסתרה .שכן שפיגל ( )0226במאמרו
מתייחס לכך כי ביחוד בחברה החרדית ,ישנה נטיה לעטוף את מחלת האפילפסיה בסודיות מחשש
לתיוג והשלכות על קשרי נישואין בעתיד.
בעקבות סתירה פנימית זו ,מצאנו לנכון לבחון ולנתח ממצא זה בהסתמך על תאוריית התרבות
הארגונית – אותה פיתח שיין ) (shein, 1968המאפשרת הבנה של התרבות הארגונית מחד,
ו"מַ פתח" לביצוע שינוי של התרבות הארגונית הקיימת ,מאידך .על פי שיין ,קונפליקטים בארגון
נוצרים כאשר מתגלים פערים בין הרבדים השונים המרכיבים את הארגון ,החברה .כמו למשל,
פערים בין הנחות היסוד לבין התוצרים הגלויים -הארטיפקטים .כאשר במקרה שלנו ישנו קונפליקט
חד וברור העולה מן הממצאים בין התפיסה הרווחת של המטקבקים – המתנגדת בתוקף להסתרת
המחלה לבין המציאות ,כפי שנראית – בה ישנה נטייה להסתיר את המחלה .הפער בין התוצרים
(הסתרה) לבין הערכים והנחות היסוד ,בשטח הסמוי והעמום( ,גילוי המחלה) מביא להתייחסות
אמביוולנטית בתוך החברה לגבי ההתנהלות אל מול המחלה .כאשר החברה נוטה 'לשמר' את
העמימות סביב המחלה מחד ,ומאידך ,מפנה ביקורת נוקבת כלפי אלו המסתירים את המחלה .ניתן
אפוא להבין ,את מורכבות ההסתרה לגבי מחלת האפילפסיה בפרט ,ולגבי מחלות בכלל בחברה
החרדית ,בייחוד בקשרי נישואין.
כאמור ,בהקשר לשאלת ההסתרה – מטקבקים רבים סברו כי יש ליידע על המחלה מפני שאי יידוע
על המחלה מהווה עילה לדרישת גט משום מקח טעות .בספרות התורנית כפי שמובאת בסקירה,
ישנם ציטוטים לא מעטים המאששים עובדה זו ,בין היתר ,דן הרב יוסף קאפח בספרו "עדות
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ביהוסף" בפסק דין אודות הפקעת קידושין בטענת מקח טעות ובסוגי המומין המהווים עילה לכך,
כאשר חתם את דבריו ואמר " :ואין להטיף לו לחיות בעל כרחו עם אשתו להביא לעולם בני שנואה".
(עדות ביהוסף :קאפח ,יוסף בן דוד ,עמ'  .)028-070כמו כן ,בשולחן ערוך נכתב להלכה" :מי שנודע לו
שאשתו נכפית ורוצה לגרשה ואינו משיג כדי כתובתה כופין אותה לקבל גט ויתן הנמצא בידו
לכתובתה והמותר כשתשיג ידו" (שו"ע אה"ע סי' קיז ט).
סיבה נוספת העולה מן הממצאים ,לכך שיש לספר על המחלה היא ,היותה של המחלה גנטית
העוברת בתורשה כמו גם מחלה המפריעה בניהול אורח חיים תקין .אמירות אלו מסבירות את
ההתעסקות וההתייחסות הרבה בשאלת ההסתרה דווקא בציבור החרדי .שכן ,החברה החרדית
משדרת באופן פורמלי ובלתי פורמלי כי מצופה מהבחורה הצעירה להתחתן ולהביא ילדים וכי זהו
הייעוד המרכזי של חייה .כמו כן ,במחקרו ציינו  10%מהנחקרות כי מספר רב של ילדים בבית הוא
היעד המרכזי בנישואין (פרידמן .)6188 ,ייעוד זה מבוסס על מצוות עשה מהתורה – "פרו ורבו."59
מתוך כך ,ניתן להבין את החשש וההסתייגות מפני פגם גנטי ,שבאופן ישיר ,עשוי לנגוס במטרת
הקמת המשפחה ואת הדיכוטומיות והנוקשות של מוסד השידוכים.
היבט נוסף לאמירות בדבר הגנטיקה והתורשה מביא אותנו לדון בדבר עמדות שגויות
וסטריאוטיפיות כלפי המחלה .שהרי מחקרים רבים שנעשו והתפרסמו לאורך המאה 02-מוכחים כי
למחלת האפילפסיה מרכיב גנטי בשיעור נמוך של  5%-62%מהחולים( .שילר .)0225 ,כמו כן ,אם
נתבונן בספרות ההלכתית נראה כי רבים מפוסקי ההלכה מהדור האחרון אינם רואים את המרכיב
הגנטי במחלת האפילפסיה כמוחלט ,בשונה מאשר בעבר" :ונמצא כי פעמים שהחולי הוא תורשתי
ופעמים שזה נגרם מסיבות אחרות חיצוניות( "...עמודי משפט – ב :טהרני ,אבישי בן יצחק ,עמ'
קל"ה – קל"ח) .חקר הספרות ההלכתית בנוגע לגנטיקה בפרט ולאפילפסיה בכלל ,מביאה אותנו
למסקנה ,וכמו שכתבו כמה מטקבקים כי "אין להסיק ממקרה אחד למשנהו" וכי דעת ההלכה אינה
חד משמעית ומשתנה מנושא לנושא ומאדם לאדם .לא סתם ,בחרו חלק מהמטקבקים להפנות את
הדיון בסוגיה להכרעת גורם שלישי המקובל על המגזר החרדי והוא הרב – סמכות העל ההלכתית.
תמה שנייה – הפניה לגורם שלישי
ההפניה לגורם שלישי זה או אחר חזרה על עצמה בכל הפורומים ובתגובות רבות שנכתבו .מגמה זו,
מובאת בספרות המחקרית (סוסקולני ובר-גל )6178 ,כאשר היא מוגדרת כשלב של יציאה "ממערכת
ההתייחסות הבלתי מקצועית" מתוך מספר שלבים מרכזיים בהתמודדות עם מחלות .יתכן כי גם
המטקבקים הביעו שלב זה בתגובותיהם כאשר הפנו לגורם שלישי ,אך אנו נוטות לחשוב כי זוהי
תפיסה הוראה לנכון כי יש לפנות לגורם שלישי במצב של דילמה בנוגע למחלה כלשהי.
הפופולריות של הסמכות הרבנית ,בלטה עוד יותר בתמה זו ,כאשר מגיבים רבים ראו בסוגיית
האפילפסיה ,תחום בו – קבלת ההחלטות עשויה להיתמך באופן משמעותי ביותר מול סמכות רבנית
בקבלת עיצה והכוונה .ממצא זה עולה בקנה אחד עם דבריה של הייזלר ( )0260אודות החברה
החרדית אשר ,לדבריה " ,מחילה את ההתייחסות ההלכתית על כל תחום מתחומי החיים ונוקטת
ברוח זו גם לגבי קבלת החלטות ,הנוגעות לעניינים רפואיים .כך ,בעוד שבעולם הכללי מקובל
59
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להתייעץ עם גורמי רפואה בהקשר זה ,הרי שבמגזר החרדי ַרב גדול בתורה ,ואיתו – הספרות
ההלכתית לאורך הדורות ,משמשים ברֹב המקרים סמכות נוספת – שלא לומר :עליונה ובלעדית –
בגיבוש החלטות לגבי מחלות ודרכי ההתמודדות איתן" .ההפניות לדמויות רבניות היו בהיקף גדול
מאוד ,אך גם הפניות לגורמים מקצועיים היו ,מעצם העבודה כי הרפואה היא מצרך שהחולה ובני
משפחתו מחפשים אחריו ונאבקים עליו (שקד .)6111 ,מטקבקים נוספים העלו את האפשרות להיוועץ
ברב שיש לו הידע גם בענייני רפואה .זהו רעיון – אשר בעינינו ,מבטא חלופה של "ריקוד על שתי
החתונות" ,רעיון אני מבטא צורך בהכרעה הלכתית וביעוץ מקצועי כאחד .כך הוצעו שמות של רבנים
המקובלים על המגזר החרדי ,אליהם פונים בבקשת סיוע רפואי-מקצועי .60כאשר הועלתה גם
האפשרות להיוועץ במומחה ולאחר מיכן ,לפנות לרב על מנת לקבל הכרעה ברורה .במחקרה של מיכל
שקד "ילדים עם אוטיזם :סמכות רבנית מול סמכות רפואית" ( )6114מופיע ממצא דומה האומר כי
למרות רחישת ההערכה של ההורים כלפי הצוות המקצועי ,במקרה של קונפליקט בין שתי העמדות,
הם מעדיפים בברור את עמדתו של הרב .גם כאן ,נראה כי המטקבקים מאמינים ,כי לאיש המקצוע
יש מה לתת ,וראוי לפנות אליו ,אך הרב – זו בהחלט המילה האחרונה.
תופעת הרב\המומחה מביאה אותנו לדון ביחס שבין ההלכה לבין הרפואה ואת הצורך בשילוב
ביניהם .ישנם מחקרים המצביעים על כך שההלכה שואבת את הכרעותיה מתוך הספרות הכללית
מחקרית ,ולהיפך .בני לאוו במאמרו "תרומתה של ההלכה לעיצוב ההלכה בהתייחס לבעלי
מוגבלויות" טוען כי "ההלכה קשובה למגמות חברתיות ביחס למקומו של המוגבל בחברה ...לעתים
היא מקדימה את השינוי ולעתים מגיבה בעקבותיו"( .עמ'  )653וכהוכחה לכך ניתן לבחון את הציטוט
מתוך ספרו של הרב הרשלר "רפואה והלכה" הרשלר (תשמ"ט) האומר..." :לדברי החת"ס כבר קבעו
רופאי זמנינו שמחלת הנפילה אינה מדבקת כלל ,לכן אין לכפות על הגט" ...עוד ציטוט מובא בספר
"עריכת שולחן ילקוט חיים" "61אזכיר עוד כמה מצבים של מחלה זאת ,כפי שהחוקרים הגיעו יותר
מן החוקרים שקדמו להם ...אך היום שיש לחוקרים מכשירי צילום לידע שורשה ומקורה על פי מה
שנעשה באותה שעשה במוח ,הן של השוטים והן של חולי אפילפסיה ,הגיעו למסקנא ברורה שמחלה
זאת אינה שגעון ולא מחלת נפש ,ואינה גורמת נזק לפעולות מוחם ושכלם"( .עריכת שלחן ילקוט חיים
– ו :קורח ,שלמה בן יחיא ,עמ'  ).628-662ממקורות אלו ניתן להבין כי נעשה שימוש במדע לביסוס
ההלכה ,אך גם ,לעיתים ,מקורות הלכתיים שונים מוכיחים כי ההלכה ידעה דברים קודם המדע,
וכפי שמובא בספר "עמודי משפט" של הרב טהרני" :62אלא שידעו חז"ל מה שהמדע גילה היום
שפעמים שמחלה זו היא גם תורשתית לכן אמרו שאם הוחזקו במשפחה אחת ג' אנשים שיש להם
מחלה זו ,יש לחוש שהיא מחלה תורשתית ולא ישא אישה ממשפחה זו".
אם כן ,מובנת אפוא ,התפיסה הקוראת להיוועץ בדמות רבנית שיש לה גם הידע המקצועי.
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הרב פירר ,לדוגמא ,הוא יו"ר אגודת עזרה למרפא ,אשר מיזה  31שנה מעניק ייעוץ רפואי ונחשב ליועץ הרפואה
הגדול ביותר בארץ.
61
(עריכת שלחן ילקוט חיים – ו :קורח ,שלמה בן יחיא ,עמ' .)118-111
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תמה שלישית – התייחסות שיפוטית על המגזר החרדי בהקשר לסוגיה
לאורך התגובות ניתן לזהות ציר מרכזי הרואה בסוגיית נישואין עם חולה אפילפסיה ,מעין תמונת
מראה ,למציאות בה שרויה החברה החרדית ,המשקפת ,לטענת מטקבקים רבים ,נורמות ומגמות
פסולות אותן יש להרחיק ולהוקיע .החברה החרדית לשיטתם ,מעודדת בדיקה דקדקנית אחר
החיצוניות באופן שלא נותן מקום לערכים ולתכונות הפנימיות דבר המביא עימו תרבות של הסתרת
מחלות אשר היא ,במידה מסויימת ,בלתי נמנעת מעצם העובדה כי השידוך עובר תחת מסננות כבדות
של בקרה המקובלות במוסד השידוכים ,כמו גם מעורבות ההורים בהוצאת או באי הוצאת השידוך
לפועל ,אשר אלו – רואות במידע אודות מחלות כלשהן סיבה לביטול השידוך ,וכתוצאה מיכך ישנו
חשש מהעברת מידע כזה שעשוי ממילא להביא לבידול חברתי ,בעיקר סביב קשרי נישואין.
למעטה הסודיות סביב המחלה ,ניתן לראות התייחסות בדבריו של פרדקין-מוצפי ( .)6115אשר טען,
כי ההסתרה – המהווה סינדרום מרכזי בקרב אוכלוסיית חולי אפילפסיה הנוטים להסתיר את מצבם
הרפואי מהסביבה ,החושבת אותם ברוב המקרים לבריאים – נובע מפני הסטיגמה ,התיוג ואות
הקלון ,המוצמדים למחלה זו .מה גם ,טוען שפיגל ( )0266שניתן לראות ביחס האמביוולנטי כלפי
הילד החריג – חשש כי שיוך תיוגו של הילד כ'חריג' יפגע בפוטנציאל השידוך שלו ושל אחיו ואחיותיו.
"לעתים" ,מוסיף אמנון לוי בספרו "החרדים" (" )6188הגיעו הדברים לידי כך שבלשים נשלחו לבדוק
אם אין במשפחה מקרים של פיגור ,מחלת נפש ומחלת הנפילה הנחשבות למחלות תורשתיות קשות
במיוחד( ."63לוי.)6188 ,
התייחסות נוספת ,המוכיחה ומחדדת יותר את הצורך של שמירת המחלה בסוד ,ניתן לראות
בתשובתו של הרב זילברשטיין ,חתנו של הרה"ג אלישיב זצוק"ל לשאלה הבאה" :64נער שנתקף
במחלת הכפיון ונפל בשבת ברחוב ,אביו יודע שהמצב לא מסוכן ...ואין צורך להזמין אמבולנס ,אך
הוא מפחד לגלות את הדבר מחשש שמא בעתיד יזיק לו לשדוכין ,וגם אם יספר הרי הוא עובר כעת
על איסור לשון הרע ,שמגלה סוד של בנו לרבים .האם ישתוק ולא ימחה באנשים המטלפנים
לאמבולנס ויהי' בשב ואל תעשה .תשובה :אמנם מצד המטלפנים אין כאן חטא ,כי חושבים שהנער
התעלף ,וצריכים לחלל עליו שבת ...מאחר ויכול למנוע מאחרים את החילול שבת ,אם לא ימנע יחשב
כמחלל שבת בקום ועשה .ולכן חייב לספר את הלשון הרע לתועלת ,ולומר שלא צריך להזמין
אמבולנס ואם יבינו אין בכך איסור .והשי"ת יזמין לו את זווגו הנכון ושומר מצוה לא ידע דבר רע,
ומן הדין בין כך לחייב את החולה לספר שהוא סובל מאפילפסיה כדי שלא יעבור על איסור של "לא
תונו"( .שבת שבתון :זילברשטיין ,יצחק בן דוד יוסף ,עמ'  .)85-81בשו"ת זה מתוארים התהליכים
המורכבים של הנמנים על החברה החרדית כאשר המבוכה תוקפת מכל פינה; לשון הרע ,שמירה על
שם טוב ,חילול שבת ,לא תונו – אלו הם "קירות" הלוכדות את המתמודדים עם המחלה ובני
משפחותיהם .מתוך האמור נראית תפיסה ברורה הרואה לנכון לשמור את המחלה בסוד מחשש לנזק
בקשרי נישואין בעתיד ,המשליכה על ההתנהלות גם בהווה.
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כתב העת נכתב עוד טרם שנות האלפיים ,ומטבע הדברים – שינויים רבים חלו בחברה החרדית .אך מדבריו
ניתן לראות כי ישנה חשדנות למחלות וחריגויות המתעצמות בתקופת השידוכים.
64
הרב זילברשטיין מעביר מידי שבוע שיעור בבית הכנסת "דברי שיר" בבני ברק – בו הוא מעלה דילמה משפטית-
הלכתית או מוסרית כאשר פעמים רבות הבעיות עוסקות בענייני רפואה .ספרו "שבת שבתון" הוצא לאור בשנת
תשנ"ז.
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לסוגיית ה"חיצוניות" ו"המושלמות" במגזר החרדי ,כפי שצוטט על ידי כמה מטקבקים ,ישנו מרכיב
בולט הסובר כי בחורה החולה באפילפסיה היא סוג ב'( .אבי :אבל העיקר בסיפור זה העיוות של זה

שמסתגלים רק על החיצוניות ואם הכלה חולה באפילפסייה אז היא סוג ב) ובהשוואה לכך חתם מטקבק נוסף:
אני :מה הבעיה? תסדרו לה "ספרדי" ........אמירה זו הגם שנאמרה ספק ברצינות ,ספק באירוניה ,מבטאת
תפיסה הקוראת תיגר גם על האפליה העדתית כמו אומרת :אפילפסיה מקובלת בחברה החרדית
כנכות ,בחורה ספרדיה נחשבת לסוג ב' – אז הינה מצאנו פתרון .זה נהנה (אפילפטיים) וזה לא חסר
(ספרדים) .תופעה זו ,של הרחקת 'מיעוטים' בחברה החרדית משתקפת גם בתגובת מטקבק (ישראל:
חבר ותיק שלי חזר בתשובה הוא בא ממשפחה מופלאה מלאת חום ואהבה הוא היתחתן עם בת של חרדים ספרדים

אנשים טובי לב ממש כמו אברהם אבינו משהו ...אני אישית מכיר את הציבור החרדי) אשר למרות שאינה ברורה
במובן הספציפי והממוקד ,משקפת ברמת הקונטקסט הכללי את אכזבתו של המטקבק מבידולם של
החוזרים בתשובה מהמגזר החרדי .תופעה אשר נבחנה בעבר בספרו של יאיר שלג "הדתיים
החדשים" ( )0222שם הוא כותב כי "הורים חרדיים נמנעים כמעט תמיד מלחתן את ילדיהם עם בני
זוג חוזרים בתשובה אשר לא במקרה זה הביטוי העיקרי להסתייגות שכן השידוכים הם שיאה של
ההוויה המשפחתית של החברה החרדית .יותר מכל מגזר אחר חשים החרדים שנישואים אינם רק
בין בני הזוג אלא בין משפחות ,ולכן יש רצון "להתאים" את השידוך גם לאופיין של שתי המשפחות.
משפחה חרדית מכובדת לא תרצה ,אפוא ,שבנה או ביתה יתחתנו עם מי שמשפחת המוצא שלו
מפוקפקת מבחינה דתית אפילו הוא עצמו שומר תורה ומצוות כך קורה שלחוזרים בתשובה יוצעו
בדרך כלל חוזרות בתשובה כמותם או שידוכים מסוג ב' ,כגון בחורה בעלת נכות קלה או מבוגרת
יחסית" .את דבריו אפשר לחבר לתפיסה כפי שבוטאה ממטקבקים רבים אודות ההסתכלות
החיצונית והשאיפה למושלמות המצויה בקרב החברה החרדית אשר בוחנת במערכות סינון
מדוקדקות את חבריה.
מגמת השיפוטיות על המגזר החרדי לא הצליחה לשמור על שליטה בלעדית כאשר אמירות כמו:
"תפסיקו כבר ללכלך על החרדים"! החלו לנגוס במונופול .ובעקבותיהם נשמעו עוד ועוד קולות
שהשיבו אש כלפי מבקריה של החברה החרדית כאשר הטיעונים שהביאו ל'הגנתם' היו "דתיים" רק
במשמעות הטרמינולוגית ,אך לא בתוכן .מבחינת התוכן ,הביאו המטקבקים ביקורת "חילונית" ,זו
התוקפת את עצם זניחת הערכים אותם הכתיבה החברה החילונית לעצמה ,המתבטאים באחוז
גרושין גבוה ,הוקעת האדם ה'לא מושלם' – השמן ,הגמד .השינוי באופן התקיפה של החברה
החרדית את החברה הכללית כתוב בספרו של יאיר שלג" ,הדתיים החדשים" ( ,0222עמ'  – )65בו
הוא מסביר את הרקע לשינוי זה ,התמורות וההשפעות.
תמה רביעית – מגוון הרגשות כלפי גיבורי הסיפור
ממצאי המחקר מגלים כי סוגיית ההשתדכות עם בן\ת זוג החולה\ת באפילפסיה מעלה מגוון רגשות.
המטקבקים העלו רגשות חיוביים של סולידריות – הבעת כאב חמלה ונחמה כלפי החולה ,לצד
רגשות שליליים של כעס והאשמת מי מהצדדים בהסתרה המחלה או בגילויה .הרגשות החיוביים
הרבים שהביעו כאב עמוק בצערה של החולה ,עידוד ,נחמה ואיחולים רבים – הופיעו בצורה בולטת
ועמוקה יותר בתגובות הסט השני (כתבה) .נראה ,כי רוח הכתבה והקונטקסט בה היא נכתבה הביאה
רבים לתחושת חמלה וכאב .דבר שהתבטא ,אבל פחות ,בסט הראשון כאשר הועלו שאלות
קונקרטיות וממוקדות אודות השתדכות עם חולה אפילפסיה.
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בסט השני ,נראתה מגמה מעניינת – בה כמות גדולה של מטקבקים 65הביעו כאב והשתתפות בצערה
של החולה ,וניסו אף לנחם ולעודד ,מחד .ומאידך ,אותם מטקבקים ,חלקם באותה תגובה וחלקם
בתגובות נוספות שכתבו ,הביעו ביקורת קשה על התנהלותה של הכלה ומשפחתה ואף האשימו אותה
בחוסר הגינות ובתרמית .זאת בנוסף לכך ,שסברו כי היא אחראית למעשה שנגמר בביטול השידוך,
ובאכזבה גדולה לשני הצדדים.
להלן כמה ציטוטים:
 :...שאפרת בחרה להסתיר ולא לגלות אומר דרשני .לא יתכן להסתיר נטילת כדורים באופן כרוני ולהגיד שזה לשון הרע
שסיפרו זאת .זו גניבת דעת !!! ואל תבכי הרבה כנראה הוא לא שווה אותך!! בע"ה תמצאי את מי שיקבל אותך למרות
הכל.
ללוש :אם אפרת היתה מספרת מעצמה בהתחלה אז אולי זה לא היה נראה כל כך נורא זה מידע שחייבים לספר
בשידוכים וכל אחד יחליט לעצמו אם הוא רוצה להמשיך התעודדי מכון שאולי זה לא הזיווג שלך ולכן זה התבטל הכל
מהשם יתברך...
אל דאגה :זה הטעות שלך שנסית להסתיר אם זה שום דבר בעינייך אז למה לא סיפרת להם מהתחלה וניסית להסתיר
אז אין מה להלין על הצד השני אבל אל דאגה זה לא השידוך שלך קיבלת ביזיונות לא נעים אבל זה רק לטובתך הכל
מאיתו יתברך את תמצאי את הכי טוב...

ציטוטים אלו מעלים בנו ,כחוקרות בכלל ,וכחוקרות חרדיות בפרט ,את השאלה אודות הפער הגדול
בין רמת התמיכה וההשתתפות לבין אי ההסכמה הבולטת והאשמת החולה .נראה כי הבעת הרגשות
החיוביים במקרים אלו ,כפי שצוטטו ,מכילים שוב ,את הפרדוקס המציב מעין תמונת מסך יפה,
שלא בהכרח משתקפת במציאות בצורה בולטת לעין .האם אותם מטקבקים שהביעו חמלה
והשתתפות עם החולה יאותו להשיא את ילדיהם עם חולי אפילפסיה? האם הם יתהלכו במרחב עם
ילדם הסובל ממחלה זו בגאון? תשובות לשאלות מעין אלו יגלו שוב את הפער העמוק בין ההצהרות
לבין התוצרים.
ממצא זה תומך בספרות התיאורטית והמחקרית כפי שמובאת במחקרן של ליפשיץ וגלובמן (.)0222
הטוענות כי עד שנות ה –  82החולים זכו לתשומת לב רבה ,רחמים ואהבה מחד .אך מאידך ,הם לא
זכו להכרה ול"הוצאה לאור" .הדיווחים ,שנפלטו מהחברה החרדית שיקפו נורמות אופטימליות
מבוקשות ולא את המציאות כפי שהיא .כתוצאה מכך ,קיומו של ילד ,חולה אפילפסיה לדוגמא,
נשמר בסוד ברוב המקרים( .ליפשיץ וגלובמן.)0222 ,
תמה חמישית – הפרדת האדם מהמחלה
מטקבקים שהתייחסו למחלה בצורה מקבלת כשטענו למינוריות המחלה ,הציגו לרוב מידע נכון
אודות המחלה כמו היקפה ,השפעותיה ,הגורמים לה ואף התייחסו למרכיב הגנטי שלה .אנו מניחות
כי ההתייחסות ה'לא נתרעת' הזו מסתמכת ,בין היתר ,על כך שלאותם מטקבקים היה ידע מתוקן
ונכון אודות המחלה ,כמו גם הכרות עימה .בספרות המחקרית נראה כי למידת הידע (או ליתר דיוק,
היעדר הידע) שיש בידי אנשים ,השפעה רבה על העמדות כלפי חריגים .מחקרים מצביעים על הבדלים
ברורים שנמצאו בין בעלי מקצועות שונים :בעלי מקצועות פארה רפואיים (פיזיותרפיסטים ,אחיות)
65

מטקבקים שהביעו הזדהות מוחלטת עם החולה על ידי סיפור חיים דומה ,גם בהמשך התגובה כאשר נדרשו ללב
הסוגיה דברו בכאב על תמונת המציאות כפי שנראית כיום.
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שנמצאו בעלי עמדות חיוביות יותר כלפי חריגים ,מבעלי מקצועות אחרים בשירותים ובתעשייה
(הוצלר ושות' .)0222 ,נראה שהבדלים אלה נובעים ממידת הידע שיש לבעלי מקצועות טיפוליים על
אנשים בעלי מוגבלויות ,בנוסף למידת המגע הגבוהה שלהם ,באופן יחסי ,עם אוכלוסיית המוגבלים".
( וולף ואמזלג-באהר.)0224 ,
המטקבקים שגילו גישה פחות סובלנית כלפי המחלה ,השתמשו בדעות קדומות וסטריאוטיפיות,
שיתכן ,ונשענות על הספרות התורנית והמחקרית של שנים עברו .כי היחס המרחיק והלא מקבל של
החולים במחלה ,אינו תוצאה של חשיבה אישית ומסקנה שקולה ,אלא נובע מהיעדר ידע או מקיום
מידע מוטעה ביחס למחלה – דבר הגורם לפחד ,בהלה ורצון להתבדל מימנה .מובן אפוא ,שעל מנת
להחזיר למחלה את קולה השפוי יש לצמצם סטריאוטיפים על ידי חשיפה בלתי אמצעית למידע,
כאשר גם ההיפך יכול להתרחש כאשר הפירוש של מידע חדש עלול לקבל משמעות מעוותת ומוטה
על-פי הסטריאוטיפ הקיים ).(Darely & Gross, 1983

תמה שישית – אי הסכמה עם הדיאגנוזה הרפואית
אי ההסכמה עם הדיאגנוזה הרפואית וההתעלמות מימנה מקבלת התייחסות במאמרם של סוסקולני
ובר-גל ( )6178אשר מצביעים על המסלול אותו עוברים החולה ובני משפחתו על פי המודל הבנוי על
הרצף של :הלם ,הכחשה ,כעס חרדה ודיכאון ,ולבסוף התארגנות מחדש .כאשר ישנה תקווה שהמצב
הוא חולף ,ישנה הכחשה והתעלמות ,ולכן ממשיכים להתנהג כרגיל .אך כאשר ישנה ידיעה שהמחלה
היא דבר כרוני ,ישנה הבנה ורצון לשלוט במחלה ,ולכן אין ברירה וצריך לשנות הרגלים .במקרה
הזה ,ההתכחשות לאבחון המחלה כאפילפסיה הביאה "רוח" אחרת ,מלאת תקוה שהמצב הוא זמני
ויחלוף במהרה ולכן גם יש להתעלם מימנה לחלוטין .עם זאת ,בהתבוננות עמוקה ללב הדברים ניתן
להבין כי תפיסה זו הגם שמביאה בכנפיה תקוה ואופטימיות ,מקורה בהירתעות וחשש מפני המחלה.
שאר המטקבקים התנגדו לקביעת המחלה ,אשר לשיטתם אינה ניתנת לקביעה על פי התקף אחד.
הספרות המחקרית מצביעה גם היא ,על כך שאפילפסיה אינה נקבעת רק על פי התקף אחד .אם כך,
נראה כי תפיסה זו עשויה להצביע על ידע אודות המחלה ותסמיניה .אנו נוטות להבין את השימוש
במידע זה כביסוס להפרכת המחלה ,אשר במקרה זה הוא אכן נכון .אך באותה מידה ,היה יכול
להיות גם לא נכון .ניתן להסיק כי אותם מטקבקים מתייחסים למחלה ולהיבטיה כאשר הם
מפריכים את הדיאגנוזה הרפואית ,על מנת להוריד ממשקל הסוגיה.
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סיכום
במחקר זה ,עסקנו בבחינת תפיסותיהם של מטקבקים כפי שמשתקפות בשיח באתרי אינטרנט
הפונים למגזר החרדי .המחקר הינו מחקר פעולה איכותני קונסטרוקטיבי אשר שאב את נתוניו
מהמערך הטבעי בדרך ספיראלית והציע דרך התערבות במטרה להציף את נושא המחלה ולתת
לגיטימציה לחולים בה.
מן הממצאים עלו שש תמות מרכזיות המצביעות על תפיסות ועמדות של המגזר החרדי אשר היוו
תשובה\ות לשאלת המחקר .התמות שנמצאו עסקו בנושאים שונים הפוגשים את הציבור החרדי מול
מחלת האפילפסיה סביב קשרי נישואין .הדיונים שנערכו סביב הסוגיה הציגו תמות תפיסתיות
הקשורות בהסתרת המחלה ומשמעויותיה ,הפנית הסוגיה לגורם שלישי למתן עיצה והכוונה,
ביק ורת נוקבת על המגזר החרדי על אופן בחירת בן זוג והסתכלות חיצונית מוגזמת ,התייחסות
מקבלת ולא נרתעת של מחלה תוך שזירת ידע מתוקן אודות המחלה ,התכחשות למחלה ומגוון
רגשות שנעו על הציר של סולידריות וכאב כלפי החולה לצד האשמתו .בפרק הדיון ערכנו אנליזה של
כל תמה ותת קטגוריה לאור הספרות המחקרית והתורנית תוך בחינת האופן בו התאוריה באה
בהלימה ,בסתירה או בדמיון מסוים עם הממצאים כפי שנשאבו מהשיח המקוון.
נוכחנו לראות כי התפיסות כפי שהשתקפו מהשיח ,מהוות תפיסות רחבות ואתגרים נוספים של
החברה החרדית ,גם כאלו שלא קשורים בקשר הדוק לסוגיית מחלת האפילפסיה כפי שהציבה
שאלת המחקר .סוגיות כמו :האפליה העדתית ,חוזרים בתשובה ,מוסד השידוכים – נידונו
בהקשרים שונים בתמות בפרק הממצאים והדיון.
ממחקרנו עולה כי על מנת לשפר את מצבם של החולים באפילפסיה ובני משפחותיהם יש לקיים
יחסי גומלין עם מתווי הדרך בחברה החרדית – הרבנים ,מעצם העובדה כי הם סוכני מידע ושינוי
כאחד ,כפי שביטאו המטקבקים .כמו כן ,אנו מאמינות כי הקניית מודעות למחלה ולהיבטיה ,על
מנת שיהיה אפקטיבי ויעיל ,חייב לתת מענה ראשוני ,עוד בגיל הילדות על מנת שבעתיד קשרי
הנישואין יעברו בהסתכלות אחרת ,פחות סטריאוטיפית ,יותר מקבלת.
במחקר זה עולים ההיבטים החברתיים והתרבותיים והאינטראקציה שלהם עם החולים
באפילפסיה .חקר החברה החרדית צוברת תאוצה בשנים האחרונות ,אך עדיין נראה כי חסר ידע
ויש מקום לחקור נושאים שונים בתרבות המגזר החרדי.
במחקר פעולה זה ,מן התגובות – נשאבו מספר נושאים אשר הם מהווים פתח להעלאת מחקרים
נוספים .נראה לנו כי חשוב להמשיך ולחקור את המאפיינים התרבותיים של החברה החרדית
המשפיעים על העמדות וההתנהלות כלפי נושאים רבים המפגישים בין ההצהרות לתוצרים.
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רפלקסיה
השילוב המיוחד והכמעט בלתי אפשרי בין מחלת האפילפסיה לשידוכים הפגיש את המטקבקים
ואותנו כאחד בצמתים רגישים מלאי אפלוליות של החברה החרדית .צמתים שמנכחים תפיסות
ועמדות שאנו כחברה כל כך מתאמצים לשמר ובו בזמן נקופים בנקיפות מצפון ,רגשות אשם ובקורת
נוקבת כלפיהם.
השאלה מה התפיסות והעמדות של החברה החרדית אודות נישואין עם חולה אפילפסיה השיבה
תשובות רבות שכל כך רחוקות ממנה וכל כך דומות לה .כאילו מחלת האפילפסיה מייצגת את כל
הסוגים של "סוג ב'" האפשריים ונוגעת בנפתולי המארג החברתי של החברה החרדית .מדהים היה
לראות שהמטקבקים נתנו מקום ספונטאני ולא מחושב לסוגיות אלו .אפליה עדתית ,חוזרים
בתשובה או סתם מחלות אחרות הם סימפטום ל"אחרות" ,שאנחנו אחראיים לה ,אחרים לה
ומייחלים לאחריתה .כאילו כל אחד ואחד מאיתנו משתוקק לראות את הדברים אחרת אבל אחוז
אימה להיוותר לבד במערכה מול הקודים החברתיים והמוסכמות שהופכים אותו לחלק ממה שאנו
רוצים להשתייך .מערכה זו מקבלת נופך אחר כשהיא מתקיימת בחברה בעלת ערכים אמוניים
וציווים אלוקיים .חברה הנושאת את דגל "בן אדם לחבירו" ואהבת הבריות .המשתתפים בה נתונים
כמו כל בן אנוש לרצונות ודחפים כאשר בו בזמן ,חזק ,מול העניים ,במלוא העוצמה מהדהדים קולות
הגמרא והמשנה מכל עבר .כך גם מובנת בעינינו הביקורת שנכתבה בין המילים בתגובות המטקבקים
כמו גם הביקורת על ה"מבקרים".
תהליך המחקר וכתיבתו היה בעבורנו מסע מרתק אל עצמינו ,פגשנו אותנו בכל שלב ושלב מתחבטות
ונלחמות בעובדת היותנו חרדיות ומסכימות שאף אחד אחר לא היה יכול לעשות אותו כמונו .האם
מה שאנחנו כותבות זה התפיסה של המטקבק או שלנו או של מה שאנחנו חושבות שהחברה החרדית
מייצגת? האם כל מה שאנו עושות זה לתת פרשנות להטיות שלנו או ביסוס תורני הלכתי למה שאנו
תופסות? אלו דוגמא לחלק מהמאבקים הפנימיים שלנו .השביל הצר בין להיות חוקר של תפיסות
אחרים כפי שמשתקפות בעיניהם ובין ההבנה שלנו כחוקרות חרדיות את אותם חרדים ,כל כך
מתעתע עד שכל הבנה נבחנת בזכוכית מגדלת ואז מהחשש שהוצאנו דברים מהקשרם חוזרת לגודלה
המקורי .הרגשנו כי הדיאלוג הפנימי המתמיד מול הספרות ,הממצאים וניתוחם הוא חלק אינטגרלי
מצמיחתנו כחוקרות וכבנות אדם.
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בבליוגרפיה
מקורות תורניים:
אבן העזר ,הלכות פריה ורביה ,סימן ב' סעיף ט"ז.
בוים הרב ,י .מ .)6117( .הרבי רבי בונם מפשיסחא זי"ע ,חלק ראשון ,בהוצאת מכון "תורת שמחה".
בן עמי ,י .)6116( .מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה .בהוצאת ועד עדת המערבים
בירושלים.
בצרי הרב ,י .תפלה לדוד ,תיקון לנפטר ,הרב יצחק בצרי עפ"י הרב דוד בצרי .הוצאת ישיבת
"השלום".
ברכת שלמה חלק אבן העזר ,הרב שלמה טנא ,אב"ד תל אביב-יפו ,בני ברק ,6180 ,הוצאת המחבר.
הוצלר ,י , .יעקב ,ת , .אלמוסני ,י .וברגמן ,א .)0222( .מדריך לשילוב ילדים עם מוגבלות גופנית בבית
הספר ובקהילה .מכון מופ"ת ,תל-אביב ,תשס"א
הרשלר הרב ,מ .)6185( .הלכה ורפואה – קובץ הלכה בעניני רפואה ,כרך ד' ,בהוצאת מכון רגנשברג:
מכון גבוה להלכה והוראה ,ירושלים.
זילברשטיין הרב ,י .)6111( .שבת שבתון :בעניני חולה ביום הכיפורים .מהודרה שניה ,בני ברק.
טהרני ,א .)0221( .שו"ת עמודי משפט :מאשר השבתי לשואלי ,חלק ב' על אבן העזר .הוצאת המחבר.
ישראל ,א .)0227( .ואין למו מכשול ,הלכות גמילות חסדים .הוצאת המחבר.
כהן הרב ,ע .)0224( .דילמות רפואיות ופתרונן ההלכתי .מהדורה שניה ,בהוצאת מכון "חיים ושלום",
ירושלים.
כלפון הרב ,א .)0221( .מעשה צדיקים .הוצאת מכון "פרק הקודש" ,אשקלון.
נשמת אברהם – הלכות חולים ,רופאים ,ורפואה על ארבעת חלקי השולחן ערוך ,מהדורה שניה ,כרך
ב' ,חלק יורה דעה ,אברהם סופר ,בהוצאת מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה ,ירושלים,
.0227
מלמד -כהן ,ר .)6117( .הילד החריג והחינוך המיוחד ע"פ מקורות ביהדות .מהדורה שניה ,הוצאת
המחבר ,ירושלים.
עדות ביהוסף :קובץ פסקי הדין של הרב יוסף קאפח זצ"ל ,בהוצאת "יד מהר"י קאפח" ,ירושלים,
.0224
קורח הרב ,ש .)0225( .עריכת שולחן :ילקוט חיים – אורח חיים חלק ששי ,בני ברק ,הוצאת "אור
עולם".
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ורנר הרב ,ש .ב .)6184( .משפטי שמואל ,פסקי ובירורי הלכות ,מהדורה תנינא ,ירושלים.

שטיינברג ,א .)0222( .אנציקלופדיה הלכתית – רפואית :הרופא ,החולה והרפואה באספקלרית
ההלכה ומחשבת ישראל ,כרך חמישי ,ערך" :נכפה" ,בהוצאת מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי
התורה ,ירושלים.
תשובות חת"ם סופר ,יורה דעה ,סימן ע"ו ,מרן רבינו משה סופר זצוק"ל ,פרעסבורג( ,6846 ,מהדורה
ראשונה).

מקורות כלליים:
בן  -יהושוע ,נ.צ )6115( .המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה .הוצאת מודן 621 -1
בקר ,ג .)0221( .חשיפה עצמית בתקשורת מתווכת מחשב .המחלקה לקרימינולוגיה ,מכון סאלד.

בר אדון ,ט .)0260( .הקשר בין תפיסת מחלה ותמיכה חברתית לתפיסת איכות חייהם של מטופלים
עם מחלת אפילפסיה .תל-אביב :אוניברסיטת תל-אביב ,החוג לסיעוד.
בר גל ,ד ,.וסוסקולני ו .)6178( .חולי כשלבי משבר בחיי המשפחה .חברה ורווחה :רבעון לעבודה
סוציאלית .א ( )3עמ' .038 – 007
גומבו  .ר ,ושוורץ ש .)6181( .מערכת הערכים של צעירות דתיות -חרדיות בפרספקטיבה השוואתית.
גולדשמיט ,ר .)0222( .מקומם של ה"טוקבקים" בשיח הציבורי בישראל .הוצאת הכנסת מחלקת
מידע ומחקר קריית בן גוריון ,ירושלים .נדלה מ:

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01546.pdf

גולדשמיט ,ר .)0227( .אינטרנט לציבור הדתי :דילמות ואתגרים .מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
נדלה מhttp://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01797.pdf :

גופמן ,א .)6123( .סטיגמה ,מתורגם ע"י שרה ספן בשנת  ,6183הוצאת "רשפים" ,תל אביב.
דה-בואר ,מ .)0262( .אפילפסיה וסטיגמה :מבעיה כללית אל עבר פיתרון כללי Seizure ,שנת .0262
דרור ,י .וסער ,ג .)0260( .ישראלים בעידן הדיגיטלי ( .0260המחקר מומן על ידי חברת Google
ישראל)

הייזלר ,א ,)0260( .עמדת הצוות הסיעודי כלפי מעורבות של סמכות רבנית בשיקולים לקבלת טיפול
רפואי במגזר החרדי :עבודת מ"א ,בית הספר לסיעוד ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
חדז'ס ,נ .)0222( .האם אני באמת חולה? הבניית הזהות העצמית של חולי אפילפסיה .עמ'  .64נדלה
מhttp://hospitals.clalit.co.il/hospitals/soroka/he- :
il/MedicalServices/Epilepsy/EpilepsyInfo/Documents/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7
%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94/
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%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%AA%20%D7%97%D7%
95%D7%9C%D7%94%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%20%D7%95%D7%91.pdf

כהן א ,.ונייגר ,מ :To talk and to talkback" .)0227( .ניתוח הרטוריקה של שיח-תגובה ()talkback
בעתונות המקוונת בישראל" בתוך :ת .אלטשולר (עורכת)" ,עיתונות דוט קום" (עמ' .)306-352
ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז בורדה אוניברסיטת בן-גוריון.
כץ ,ט .)0227( .המוצהר ,הקיים והמתח שביניהם -בחינת יחסן של קהילות דתיות לרשת האינטרנט.
כצנלסון ,עדנה ( .)6118התמודדות המשפחה ומערכת החינוך עם ילד חולה אפילפסיה (כיפיון).
החינוך וסביבו.
לב-און ,א .נריה בן-שחר ,ר" .)0221( .פורום משלהן" :עמדות ביחס לאינטרנט בקרב הגולשות
בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות .מסגרות מדיה ,גליון מס'  .4ירושלים.
ליבוביץ ,י .)0222( .להיות לרגע איש העלום הגדול ,פנים מס' .37
ליפשיץ ,ח .וגלובמן ר .)0222( .יחסה של החברה החרדית לאדם החריג :מאפקט ה"סטיגמה" לאפקט
ה"הסתגלות" ,בתוך :מבידול לשילוב – התמודדות עם מוגבלויות בקהילה .עורכים :מאיר חובב,
פסח גיטלמן ,הוצאת "כרמל" ,ירושלים.
לרמן ,פנחס ( .)6181מחלה עם תקוה :אפילפסיה .הוד-השרון :עגור.
מוצפי-פרדקין ,י' ( .)6115אפילפסיה :החיים במחתרת בחברה בריאה .ספרית הפועלים ,תל אביב.
מן ,ר .ולב-און ,א .)0263( .התקשורת הדתית בישראל .אוניברסיטת אריאל בשומרון והמכון לחקר
מדיה חדשים ,חברה ופוליטיקה בישראל.
נדלה מ:

http://aunmedia.org/sites/default/files/research/mediareport2012/chapter8.pdf

מלחי ,א .)0221( .שימוש במחשב במגזר החרדי ,מינהל מחקר וכלכלה :משרד התעשיה ,המסחר
והתעסוקה.
נדלה מ:

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/377D98DE-B94F-49C4-B784-2F61E8942B85/0/internetharedim.pdf

נריה-בן שחר ,ר" .)0266( .והאריכו נא שמלותיכן למען קדושת עמנו וקדושת בנותינו" :שיח הצניעות
במדורי הנשים בעיתונות החרדית  .6181-6122בתוך מ .שילה וג .כ"ץ (עורכים) ,עיונים בתקומת
ישראל :מגדר בישראל – מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה( .עמ'  .)582-200קריית שדה
בוקר :מכון בן גוריון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.
פלשקס ,ל .)6113( .שינוי עמדות כלפי אנשים בעלי מוגבלות פיזית .אתגר ,תשנ"ג76-74 ,
פרי ,הניה ( .)6118אמונות בריאותיות והקשרן להיענות לטיפול של ילדים חולים כרוניים בגיל בי"ס.
תל-אביב :אוניברסיטת תל-אביב ,החוג לסיעוד.6118 ,
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פרדקין-מוצפי ,י .)6115(.אפילפסיה :החיים במחתרת בחברה בריאה ,הוצאת "פועלים".

פרישמן ,ב .)6188( .עמדות של בנות חרדיות וחילוניות בדבר נישואין הריון ולידה .חברה ורווחה 6 ,ב.
נדלה

מ:

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Documents/2-1-1979-

FRISHMAN.pdf

קדמן ,י" .)0221( .מניעת ענישה גופנית של ילדים -האתגר של זכויות הילד  -מה באמת אומרת
הגישה של המשפט העברי והמסורת היהודית" ,בטאון הארגון לזכויות הילד  .0221נדלה מ:
http://www.children.org.il/information.asp?id=37

קנדל ,י .)0228( .יחסה ועמדותיה של החברה החרדית במדינת ישראל כלפי הילד החריג ,מורשת
ישראל .677-682 .5
קפלן ,ק" .)0222( .רבות רעו"ת צדיק" :קווים לתולדות העיתונות החרדית בישראל ,למאפייניה
ולהתפתחותה .חוברת מס'  .3עמ' .02
נדלה מhttp://www.tau.ac.il/institutes/herzog/relig_press.pdf :

רחימי ,מ .)0222( .תקשורת יעדים ואתגרים ,מתוך :עמדו"ת עם-מדינה-תורה .הוצאת מכללת אורות
ישראל ,אלקנה-רחובות.
שוורץ

אלטשולר,

ת.

(.)0260

"פרטיות

בעידן

של

שינוי".

עמ'

.062

נדלה

מ:

http://www.idi.org.il/media/291931/Privacy_Book.pdf

שופר ,א .)6116( .מה רוצים ומה צריכים הורים ומורים לדעת על אפילפסיה :הוצג בכנס איג"ה .תל-
אביב :אוניברסיטת תל-אביב.

שורר ,ט .)0223( .פרשנות הורים להופעת מחלת האפילפסיה אצל ילדם :השוואה בין קבוצות
אתניות-תרבותיות .באר-שבע :אוניברסיטת בן-גוריון.
שחם ,ב .ואדמי ,ח .)0222( .סוד החיים עם אפילפסיה :ממצאי מחקר איכותני ,בתוך :סיעוד
נוירולוגי ,מס'  ,3נובמבר  ,0222עמ' .1-67
שיינין ,מ .)6112( .עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומוריהם בבתי ספר יסודיים ,חיבור לשם קבלת
התואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת חיפה ,בית הספר לחינוך.
שילר ,י .)6111( .אפילפסיה .פרולוג מוציאים לאור.
שלג ,י .)0222( .הדתיים החדשים – מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל .הוצאת "כתר".
שלסקי ,ש .ואלפרט ,ב .)0227( .דרכים בכתיבת מחקר איכותני .מכון מופת תל אביב .עמ' 061-003
שפיגל ,א .)0266( .ותלמוד תורה כנגד כולם :חינוך חרדי לבנים בירושלים ,מכון ירושלים לחקר
ישראל.
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