
3031

כיצד מזהים אלימות נפשית מצד הגבר? איך נכון להתנהל בתהליך הקשה 
של גירושין? עו"ד ענבר דרור, מומחית לתיקי משפחה, גירושין וירושה, 

מאפשרת חצייה נוחה ובטוחה של התהום, בדרך אל הצד המואר 

ה, פחות או יותר, המוטו בחייה המקצועיים והאישיים ז
של עו"ד ענבר דרור, בעלת L.L.B במשפטים ותואר 

שני מאוניברסיטת בר אילן )L.L.M(, היא מייצגת 
ומלווה בתיקי משפחה, גירושין וירושה בבית המשפט 
ובבית הדין הרבני, ניהול חלוקת רכוש מכל סוג, סוגיית המזונות 

ומשמורת הילדים. בנוסף, היא עוסקת בעריכת הסכמי גירושין 
והסכמי ממון, ביניהם הסכמי הורות משותפת, ומוסמכת ייפוי כוח 

מתמשך. 
"את שנותיי הראשונות בניהול תיקי משפחה רכשתי כעוזרת 

משפטית של שופטת בבית משפט לענייני משפחה במחוז מרכז", 
היא מספרת. "למדתי להסתכל על המכלול הרחב של התא 

המשפחתי. היום אני משתמשת בניסיון הזה, כדי להעמיד את 
טובת הילדים לנגד עיניי לאורך כל התהליך". 

אותה ראייה מערכתית הביאה את עו"ד דרור לעבוד בשיתופי 
פעולה עם אנשי מקצוע טיפוליים שמעניקים כלים פרקטיים 

רגשיים לניהול ההליך ומציגים מעין תכנון מקדים להליך הגירושין. 
"מהניסיון שלי ראיתי שזה מקל משמעותית על התהליך ואף 

מקצר אותו", היא מסבירה. "זהו ערך מוסף שאני נותנת ללקוחות 
שלי מתוך הרצון לספק מעטפת רחבה לכל הצרכים שעולים 

באותה תקופה רגישה, פרט לזה שאני נמצאת לצידם מתחילת 
התהליך ועד סופו".

במסגרת התכנון האסטרטגי שעו"ד דרור בונה עבור כל לקוח, היא 
שמה דגש מיוחד על מיזעור הנזקים העתידים שיכולים להיווצר 

כתוצאה ממחשבה מוטעית לפיה הליך גירושין זה מלחמה שצריך 
לנצח בה. "הליך גירושין צריך להתנהל בתבונה ובנחישות, תוך 
הגדרת מטרות ברורות ושימת דגש על טובת הלקוח וטובת כל 

המכלול המשפחתי שמעורב בהליך -  גם אם ההליך מתנהל בבית 
משפט", היא אומרת.

כיום אני מובילה את המאבק להחדרת המודעות לאלימות נפשית 
ומנחה תוכנית רדיו בשם "ערות בלילה" ברדיו החברתי הראשון 

שמעלה סוגיות חברתיות משפטיות ובכללם עולם האלימות 
הנפשית, בדגש על דרכי זיהוי והתמודדות". 

מהי בעצם אלימות נפשית?
"האלימות הפיזית נראית. רואים את הפנס בעין, את החתך, 

השריטה העמוקה, החבורות. האלימות הנפשית סמויה מעין. היא 
מוסתרת ומקופלת בתוך השפה והמעשים, מתעתעת. ניתן להגדיר 

אותה כחדירה עקבית למרחב האישי של בת הזוג לשם שליטה. 
אחד הסימנים הברורים למצב הוא התחושה של האישה בזוגיות. 

חשוב לסייג ולומר שלא כל אישה שחשה רע בזוגיות חווה אלימות 
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עו"ד ענבר דרור עוסקת באלימות נפשית במערכות יחסים

בוא ניפרד, 
ושאלימות נפשית אינה מוגבלת רק למערכות יחסים זוגיות".

עו"ד דרור מסבירה כי "לאלימות הנפשית לא תמיד קוראים בשמה 
- מה שמקשה על זיהויה. נוצרה מכבסה של מילים ותירוצים. 

הבעל לא אלים אלא 'הם לא מתאימים', או 'הוא קצת עצבני', או 
'הוא מבין בנושא ולכן אכפת לו'. במשפטים כאלה ואחרים החברה 

משתמשת כדי לתאר מצבים של אלימות שבהם בן הזוג מכרסם 
בביטחונה העצמי, בהווייתה וביציבותה של בת זוגו". 

לאלימות זו יש, לדברי עו"ד דרור, גם השלכות בריאותיות והיא 
עלולה לגרום, בין השאר, להפרעות אכילה, הפרעות שינה, חרדות, 

מחשבות אובדניות, נסיונות התאבדות, כאבים שונים פוסט 
טראומה והפרעות אישיות. 

בממוצע, נרצחת בישראל אישה אחת לשבועיים, אך אלימות נגד 
נשים לא קיימת רק בקשרים שמסתיימים ברצח אכזרי. האלימות 

הפיזית היא לפעמים הפעולה האחרונה, והיא יכולה להגיע 
כשמאוחר מכדי להבחין ולעצור. מקרים כואבים שהגיעו לאחרונה 

לכותרות שלחו אותי למחשבות על אלימות במשפחה ועל 
הסימנים הפתלתלים, הסמויים מהעין, שכמעט ואינם נראים. 
נשים נפלאות, מצליחות, חכמות, ממשפחות נהדרות, יכולות 
למצוא את עצמן במצבים כאלה, כשהסימן הקבוע שמשותף 

לכל המקרים הוא התחושה שמשהו לא תקין במערכת היחסים. 
מול האינטואיציה, שמרתיעה ומזהירה מסכנה, תמיד יצוץ הפחד 

מעזיבה. נשים בתוך מערכת יחסים אלימה תקשבנה לא פעם 
לפחד שיצעק בתוכן בקולי קולות ולא לאינטואיציה. מחשבות כמו 
'מה יהיה איתי כלכלית', 'איך הוא יגיב', 'מה תחשוב הסביבה', 'איך 
אסביר את המצב' ו'אולי אני בכלל מדמיינת' עלולות להכריע את 

הבחירה. 
"נשים רבות לא יודעת שקיימת חקיקה בישראל נגד מה שהחוק 

מגדיר כאלימות נפשית מתמשכת", אומרת עו"ד דרור. "החוק 
אמנם לא רואה בכך עבירה פלילית אלא אם הופנתה כלפי קטין 

או אדם חסר ישע, אבל עדיין, אם הוכח שאישה סובלת מאלימות 
נפשית מתמשכת ניתן להוציא צו הגנה נגד בן הזוג. חוק רלוונטי 
נוסף למצבים של אלימות במשפחה הוא החוק למניעת הטרדה 

מאיימת, שמאפשר להוציא צו הגנה אם בן הזוג מאיים או מטריד. 
החוק מתייחס לכל מי שנמצאת בתוך מערכת יחסים מתעללת, 

על סף עזיבה או אחריה. 
"במסגרת השירות שאני מעניקה, הנשים מקבלות שיחת ייעוץ 
איתי ובנוסף משרדי נעזר רבות עם ד"ר פנינה ארד, פסיכולוגית 

מומחית לפליטות אלימות נפשית וכלכלית, שמעניקה כלים 
להתמודדות, ובחגית גנן, עו"ס לשעבר שכיום היא מטפלת זוגית 

ומשפחתית שמסייעת לנשים לצאת ממערכת היחסים הפוגענית 
בצורה הטובה ביותר".

שפה יוצרת מציאות
"למה אני מתכוונת כשאני אומרת שפה מקטינה ומצמצת?", 

שואלת עו"ד דרור. "תחשבי על המשפט הבא: 'למה את תמיד 
שוכחת לקנות חלב?'. הוא נוטף ביקורת קשה. מי שאומר אותו 

מדבר מעמדת המנהל, המבוגר האחרא,. זה שמחלק את הציונים, 
האיש שצריך לרצות. לעומת זאת, תחשבי על המשפט הבא: 'נגמר 

החלב. יהיה לך זמן לקנות היום?'.  הוא נאמר מתוך שוויון. החלב 
נגמר, זוהי עובדה, ואחריה מגיעה המשימה. או שאת תעשי אותה 

או שאני. אין פה הטחות אשמה וביקורת".
אלימות נפשית לא מתרחשת בחלל ריק. את הניצנים שלה אפשר 

לראות בשפה - בין אם בצורה גלויה שכוללת קללות ומילות 

גנאי, ובין אם בצורה סמויה שמכילה מסרים ביקורתיים. לעיתים 
קרובות נשים לא מתגוננות מפני אלימות מילולית סמויה, כיוון 

שהן לאמזהות אותה כאלימות. זה מתחיל מביקורתיות שאין 
באמת אפשרות לנצח. ברגע שצלחת מבחן אחד, תיאלצי לעבור 

את הבא, והבא, והבא. 
"בניגוד לנזקים של אלימות פיזית, את הנזקים של אלימות נפשית 

אולי אי אפשר לראות על הגוף, אבל הם נשארים כצלקות פנימיות 
שמערערות את יסודות הדימוי וההערכה העצמית", אומרת עו"ד 

דרור. 

לא מדמיינת ולא לבד
קשה שלא להאמין לאמירות מחלישות, שנאמרות לאורך זמן מפי 

מי שאמור לדאוג ולאהוב. לכן, נשים שסובלות מאלימות יכולות 
לחשוב שהבעל כנראה צודק. בגללן הכסף נעלם, הן הפזרניות 

חסרות האחריות, להן חשוב רק הכסף ולכן טוב שאין להן גישה 
אליו. 

בימים אלה מדובר רבות על מה שהחברה צריכה לעשות כדי להגן 
ולמנוע אלימות נגד נשים מבחינה חוקתית וחינוכית. ישנן אזהרות 
חשובות וקריטיות שבאות לסייע לאישה להבחין אם היא נמצאת 

במערכת יחסים אלימה ולהבין מה עליה לעשות. אם את חשה 
פחד וחרדה קיומיים, חשוב להקשיב לקולות האלה. אם עולה בך 
פחד מעזיבה, הקשיבי לו גם. תשתפי. אל תעשי את הצעדים לבד. 

תני לפחד מענה והיעזרי באנשי מקצוע שמתמחים בתחום.
גם מבחינה משפטית ניתן להיעזר באנשי מקצוע מהתחום 

שעוזרים לבנות תיק הוכחות גם במצבים של אלימות נפשית 
וכלכלית, שקשים יותר להוכחה. חשוב לדעת כיצד לשוחח עם 

הרווחה בעת דיונים משפטיים וניתן ללמוד איך להכין את עצמך 
כלכלית לעזיבה ולבנות אסטרטגיה ברורה. 

כל הדברים האלה לא יהפכו את המסע לקל יותר, אך כן לאפשרית 
הם מאפשרים לחצות את התהום ולהגיע לצד השני בחיים.
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נעשה את זה יפה 

"התחל היכן שאתה 
נמצא. השתמש במה 
שיש לך. עשה מה 

 שאתה יכול"
)ארתור אש( 


