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מבוא
שלושים שנות מחקר הצביעו באופן עקבי על כך שרבים ממקרי הרצח של בנות זוג מתרחשים על
רקע כוונת הפרידה של האישה מן הגבר .ההסברים השונים שהוצעו להבנת התופעה ,שותפים להנחה כי
רצח בת הזוג מונע מתוך קנאה מינית ורכושנות גברית המשקפת את תפיסת הזכאות והרשאה לשליטת
הגבר על מה שנתפס כשלו .אך בעוד המחקרים חוזרים ומאוששים את הקשר שבין הפרידה לבין הרצח,
רק מעט מאוד נעשה כדי להבין את משמעות כוונת הפרידה עבור רוצחי נשותיהם ואת תפיסות המציאות
העשויות להסביר משמעות זו.
מאמר זה מבוסס על ממצאיו של מחקר (גוסינסקי )2002 ,שבחן את המשמעויות המיוחסות לרצח
נשים מנקודת מבטם של הרוצחים עצמם .הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים שנערכו
עם  18גברים אשר נשפטו על רצח ( )15או נסיון לרצח ( )3של בנות זוגם ומרצים את עונשם בבתי סוהר
שונים בארץ .הראיונות הוקלטו ותומללו .ניתוח הנתונים נעשה על פי מסורת הגישה הפנומנולוגית .שיטת
הניתוח ,אשר התבססה על עקרונות המחקר האיכותני ,אפשרה את זיהוי התמות המשותפות לנחקרים,
את עיבוד המשמעויות השונות וחילוץ המהות המאחדת אותן.
חלקו הראשון של המאמר יבחן את מהותו הייחודית של רצח ביחסים אינטימיים ,ויציג את
ההסברים שהוצעו לתופעה זו בספרות .חלקו השני יעסוק בשאלה כיצד יש להבין רצח נשים על פי ממצאי
המחקר הנוכחי.
חלק א' – סקירת הספרות
בין רצח לרצח ביחסים אינטימיים
למרות שכל מעשי הרצח מוטבעים בחותם אחיד – נטילת חייו של אדם אחר – אין הם מהווים
מקשה אחת .קיימות מספר דיכוטומיות בולטות להבחנה בין מעשי רצח :דיכוטומיה רווחת אחת היא בין
רצח ראשוני – בו המוות הוא תוצאה של נסיון מכוון להרוג ,ובין רצח משני – בו המוות נגרם במהלך
בצוע פשע אחר כמו שוד ( .)Stark & Flitcraft,1996הבחנות רווחות נוספות הן בין רצח של זרים לרצח
קרובים ,ובין רצח אינסטרומנטלי שמטרתו השגת מטרה (כמו רווח כלכלי) ,ורצח אקספרסיבי – הנחשב
להיות תוצאה של התפרצות רגשית (.)Decker,1996; Rojek & Williams,1993
ממצאים עקביים מצביעים על הקשר הקיים בין דפוסי הסיווג :בעוד רציחות בין זרים הם לרוב
בעלי מניעים אינסטרומנטליים ,ממוקדים בהשגת רווחים וחלקם נושאים אופי משני ,הרי שרציחות בין
קרובים ,במיוחד בתוך המשפחה ,מתאפיינות כרציחות אקספרסיביות ,כמעט תמיד בעלות אופי ראשוני
( .)Riedel & Przybylski, 1993; Rojek & Williams, 1993אין בכך ,כמובן ,כדי לשלול את קיומם של מעשי רצח
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בין קרובים ובתוך משפחה משיקולי תועלת (כספי ביטוח חיים ,חוסר רצון להתחלק ברכוש המשותף) ,אלא
שרציחות אלה הן היוצאות מן הכלל בקבוצה זו .למעשה ,רק  9%מכלל מעשי הרצח ביחסים אינטימיים
כוללים גם מרכיב אינסטרומנטלי ,ומשום כך רציחות כאלה מתאפיינות כבעלי מבנה נורמטיבי חריג ,כ-
 ,)Decker,1996( deviant murderכלומר כרציחות שאינן מצייתות ל"חוקי הקטגוריה" ,חוקים המגדירים את
הסבירות להתנהגות מסויימת בנסיבות מסויימות.
שורה ארוכה של מחקרים מצביעה על כך שרצח ביחסים אינטימיים שונה משמעותית – במניעיו,
בדינמיקה המאפיינת אותו ,בסוגי הרגשות המעורבים בו ,במנבאיו  -מסוגי רצח אחרים (למשל:
 .)Avakame,1998; Gauthier & Bankston, 1997; Stack, 1997רצח בנות זוג אינו מתייחד רק במניע לרצח –
שהוא ברבים מן המקרים ניסיון האישה לסיים את היחסים עם בן הזוג (

;Allen, 1990;; Mahoney, 1991

 ,)Crawford & Gartner, 1992; Daly & Wilson, 1998אלא גם בהעדרם של מנבאי רצח טיפוסיים כגון אבטלה,
חסך כלכלי ,סטטוס סוציו-אקונומי ,תרבות של אלימות וכדומה (.)Avakame, 1998; Parker & Toth, 1990
הסבירות להתאבדות הגבר לאחר רצח בת הזוג נמצאה גבוהה פי  13כמעט מן הסבירות להתרחשותה של
התאבדות לאחר מעשי רצח אחרים ,גבוהה אף יותר מן הסבירות להתאבדות לאחר רצח הילדים (

Stack,

 .)1997ולבסוף ,רצח בת הזוג מתייחד ממעשי רצח אחרים גם באופיו הפרדוקסלי שהרי עלותו הגבוהה
לרוצח כוללת לא רק ענישה על נטילת חיים ,היא כרוכה גם באובדן האדם האהוב

( Goetting,1995; Wilson

.)& Daly,1993
ניתן לומר ,לסיכום ,כי המחקרים הקיימים מצביעים על תקפות ההפרדה המחקרית והתיאורטית
הקיימת משכבר בין בין רצח ביחסים אינטימיים ומעשי רצח אחרים .לעומת זאת ,ההנחה שאלימות כלפי
נשים ורצח בנות זוג חולקים את אותם גורמי הסיכון ( )Wilson & Daly, 1998ממקמת את התופעה של רצח
בנות זוג בתוך הקונטקסט המחקרי הרחב יותר של אלימות כלפי נשים.
רצח בנות זוג  -בין אלימות ואלימות קטלנית
הסוג הנפוץ ביותר של רצח בתוך המשפחה הוא רצח של אחד מבני הזוג בידי האחר

( & Crawford

 .) Gartner, 1992ואם לדייק ,רצח האישה בידי בן זוגה ,שכן הסיכון להרצח הוא בעיקר סיכון של האישה:
במרבית מדינות העולם מספר הנשים הנרצחות בידי בני זוגן בהווה או בעבר ,גבוה בשיעור של בין פי 2
ועד פי  5ממספר הגברים הנרצחים בידי נשותיהם

( Wilson, Daly & Wright, 1993; Dobash et al, 1992; Browne

 .)& Williams, 1993במקרים של רצח והתאבדות ,הרוצח כמעט תמיד ( 97%מהמקרים) הוא הגבר

( & Stark

 .) Flitcraft,1996רצח בנות הזוג אינו מוגבל לחיי נישואין; הנתונים מצביעים על מגמה של עלייה חדה לאורך
השנים בשיעור הנשים הלא נשואות שנרצחו בידי בני זוגן (.)Browne, Williams & Dutton, 1999
הבדלים בין גברים ונשים קיימים לא רק במידת הסיכון להרצח אלא גם במניע :בעוד רצח גברים
בידי נשותיהם מונע במרבית המקרים מהגנה עצמית (

;Dobash et al, 1992; Campbell, 1992 Koss et al, 1994

 ,) Browne, 1987הרי המניעים הבולטים לרצח נשים הם חשד לאי נאמנות מינית ,ועוד יותר מכך  -כוונת
הפרידה של האישה מן הגבר .למעשה ,עשרים שנות מחקר הצביעו באופן עקבי על כך שרבים ,ואולי
מרבית ,מקרי רצח בנות זוג מתרחשים בתגובה לכוונת הפרידה של האישה מן הגבר ,ומבוצעים ,לעיתים
קרובות ,לאחר מימוש הכוונה (למשל,

;Crawford & Gartner, 1992; Polk & Ranson, 1991; Allen, 1990

 .)Mahoney, 1991ממצא זה ,המהווה את לב ליבו של הידע אודות הרקע לרצח ,הוצג כבר באחד המחקרים
המוקדמים בתחום ( .)Bernard et al, 1982במחקר זה נמצא כי הסיבה השכיחה ביותר שניתנה על ידי רוצחי
נשותיהם למעשה ,היא חוסר היכולת לקבל את מה שנתפס כדחייה.
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הקשר שבין כוונת הפרידה של האישה לרצח ,חזר ונתמך במחקרים מאוחרים יותר שנערכו
במדינות שונות בארה"ב וכן באוסטרליה ,קנדה וניו-זילנד

((Browne, Williams & Dutton, Wilson et al., 1993

; . 1999; Goetting, 1995שוב ושוב אוששה ההבחנה המורה כי הרצח הוא ברבים מן המקרים תגובה ישירה
להחלטת האישה לסיים את היחסים .עוד נמצא כי התקופה המיידית שלאחר הפרידה היא התקופה
המסוכנת ביותר :בין  70%-50%ממעשי הרצח קרו בעת שבני הזוג התגוררו בנפרד ,חלק ניכר מהם -
בחודשים הראשונים שלאחר הפרידה ולאחר שהגבר נכשל בכל מאמציו להשיב אליו את האישה .הסיכון
של האישה להרצח בתקופת פרידה הוא פי  2-4מהסיכון להרצח בעת מגורים יחד (.)Wilson & Daly, 1993
התיאוריות השונות שהוצעו להבנת רצח נשים שותפות לטענה כי כוונת הפרידה של האישה או
חוסר הנאמנות המינית מאיימות על השליטה הגברית ומעוררות את רגשות הקנאה ,הבושה והכעס
הדוחפים לרצח .על פי אחת הגישות הדומיננטיות להבנת רצח נשים ("הפסיכולוגיה האבולוציונית של
הרכושנות הגברית"  ,)Wilson & Daly, 1998; Wilson, Daly & Wright, 1993 -שורשיה של האלימות הגברית
כלפי נשים ,כולל זו הקטלנית ,נעוצה ברכושנות המינית הגברית ( )male sexual proprietarinessהמכוונת
לשלוט בהתנהגות האישה באמצעות טקטיקות של הפחדה ,תקיפה פיזית ואיומים .רכושנות גברית -
הנטענת להיות תוצר אבולוציוני ואשר על כן בעלת נוכחות חוצה תרבויות  -משקפת ,לטענת החוקרים,
מהות כוללנית יותר מקנאה מינית .שלא כקנאה המתעוררת בתגובה לאיום על בלעדיות בן/בת הזוג
ביחסים ,רכושנות מינית משקפת את תפיסת הזכאות והרשאה לשליטת הגבר על מה שנתפס כשלו .למרות
שרצח האישה מוצג על ידי התיאוריה כבלתי אפקטיבי במובן זה שהוא אינו מקדם את מטרת הרוצח,
הטענה היא כי המוטיבציה המרכזית העומדת בבסיס רוב מקרי הרצח ,משקפת את אותה רכושנות מינית
המוצאת ביטוי בחוסר הנכונות הגברית להשלים עם דחייה.
ההסברים האחרים  -כואריאציות על אותו נושא  -נטועים בתוך אותה הבנה הגורסת כי רצח נשים
מונע מתוך קנאה מינית ,רכושנות גברית וצורך בשליטה (למשל,

Polk, 1994; Goetting, 1995; Skackelford,

 .)Buss & Peters, 2000ועדיין נותרה פתוחה השאלה למה ובאילו נסיבות הופכת תופעה יומיומית ושכיחה
כל כך כמו סיום מערכת יחסים אינטימית ,מניע לרצח? ( .)Browne, Williams & Dutton, 1999הסברים
המטילים את כובד המשקל כולו על הכבוד הגברי ,על קנאה ,או רכושנות מינית אינם מבהירים מדוע
דווקא כוונת הפרידה היא שעומדת ברקע של רבים ממעשי הרצח.
אחת הסיבות לכך שהבנת רצח נשים היא עדיין חלקית ומוגבלת

(Browne, Williams & Dutton,1999

; ,)Baker, Gregware & Cassidy, 1999נעוצה במתודולוגיה אשר שימשה לחקר התופעה .מרבית הידע על רצח
בנות זוג מבוסס על נתונים שנשאבו מתוך תיקי חקירה משטרתיים ובמיוחד מנתוני ה FBI -אשר מכנסים
ברשומה אחת את כל מקרי הרצח שהתרחשו במדינות שונות בארה"ב (

(Supplementary Homicide Reports,

 . SHRנתונים אלה מספקים אינפורמציה דמוגרפית על הרוצח והקרבן ,בצד ציון המניע תחת רשימה
מוגבלת של קטגוריות ("ויכוח/מאבק"" ,כעס/שנאה" ,וכדומה) .אך הם אינם יכולים לשפוך אור על
הדינמיקה של היחסים שהובילו לרצח ,על משמעות כוונת העזיבה עבור הגבר ,על האופן בו היא מתפרשת,
ועל מאפייני הקונטקסט העשויים להסביר פרשנות זו.
הבנת הרצח ,במילים אחרות ,כרוכה בחיפוש אחר מידע אשר מטיבו משקף משמעויות
סובייקטיביות והלך רוח.
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חלק ב'  -כיצד להבין רצח בנות זוג:
תנאים של סיכון
ממצאי המחקר הנוכחי שבחן את המשמעויות המיוחסות לרצח על ידי רוצחי נשותיהם ,מציעים
אישוש לדפוס העקבי המורה כי רבים ממקרי הרצח מתרחשים על רקע ובקשר עם כוונת הפרידה של
האישה מן הגבר .ועם זאת ,י ש בהם כדי לחלוק על המסקנה לפיה רצח נשים היא תופעה שניתן להסבירה
באמצעות הטלת כובד המשקל כולו על משתנה מרכזי אחד.
הממצאים מצביעים על הצורך להבין רצח נשים כתופעה הנטועה בתוך קונסטלציה של גורמים
החוברים יחדיו ,מצטרפים זה לזה ופועלים זה על זה וכוללים ,בין השאר ,את הקונטקסט הבינאישי -
משמעות הפרידה מאירה על חווית התלות הרגשית העצומה של הגבר באישה בתוך מציאות המתרוקנת
ממקורות אחרים של טעם ומשמעות .הפוטנציאל לאלימות קטלנית צומח גם על מרכיבים של זהות כגון
נוקשות אישיותית  -כהוויה מנטלית ולא רק התנהגותית ,המשקפת חוסר גמישות בתפיסת המציאות
וההתבוננות על העולם במונחים של דיכוטומיה וקצוות ,כמו גם האחזות בחלום בבחינת "ייקב הדין את
ההר" .ביטויי הנוקשות כולם שותפים בנסיון לכפות על מציאות רבת גוונים ומשתנה ,את ההבנה האישית
הברורה ,החד ערכית ונטולת הגוונים ,גם כאשר אינה תואמת ואינה מתחברת עם אופני הפעולה והחשיבה
הנדרשים .השקפות על גבריות משחקות גם הן תפקיד בהבנת הדינאמיקה הרגשית שקדמה לרצח ,ואולי
עוד יותר מכך – השקפות על אהבה המספקות לגיטימציה להתנהגויות אשר ,בנקודת הדחייה ,מציתות את
תחושת ההשפלה ,הרמייה וההונאה.
פיענ וח הקונטקסט בתוכו מבשיל רעיון הרצח עד לנקודת המימוש ,מורה כי הבנת המוטיבציה
העומדת מאחורי המעשה במונחים של "קנאה מינית" ,או "רכושנות גברית" היא פשטנית וחלקית עד
מאוד .אף כי תפיסות של בעלות ופטרונות ורגשות כמו קנאה וכעס משחקים תפקיד במכלול הגורמים
הבונים א ת המוכנות לקפח את חיי בת הזוג ,נכון יותר להבין את המניע לרצח ,לא במונחי משתנה
אישיותי מרכזי אחד ,כי אם במונחי התנאים או התשתית לצמיחתה של אלימות קטלנית.
"רצח מתוך סערת רגשות" – האמנם?
למרות שהספרות העוסקת ברצח נשים בידי בני זוגן ממקמת את הרצח בקונטקסט רגשי
אינטנסיבי ,אין היא מרחיקה לכת מעבר לציון שמם של הרגשות המוצעים להיות דומיננטיים בביצוע
המעשה  -קנאה מינית וכעס רב עוצמה (למשל,

Koss et ,Wilson & Daly, 1998; Polk, 1994; Baker et al., 1999

 .)al., 1994: Browme, Williams & Dutton, 1999הטענה המרכזית והחוזרת היא שחוסר נאמנות מינית או
כוונת הנטישה של האישה ,נתפסות כדחייה המציתה בגבר זעם אלים.
הקונטקסט הרגשי האינטנסיבי הסובב את רצח בנות הזוג פותח ,מטבע הדברים ,פתח להתבוננות
על הרצח כעל  - crime of passionכעל מעשה המונע מתוך להט רגשות וכעס "בלתי נשלט" .אלא שסיווג
כזה הוא גם מקור להפחתת אחריות ,שהרי על פי התפיסה הרווחת הרגש "משתלט עלינו"" :נהוג לחשוב
על רגשות כעל כוחות 'חיצוניים' הכופים על האדם להתנהג באופן 'בלתי רציונלי' ...ומשום כך אין לראות
בו כמי שאחראי לחלוטין לתוצאות התנהגותו" .)Posner, 2001, p. 1980( .מנקודת מבט זו ,ייחוס הרצח למצב
רגשי עז ,פועל כדי להקל עם הגברים הרוצחים ולהפחית ממידת אשמתם ואחריותם .האדם הנתון,
לכאורה ,בידי "כוחות חזקים ממנו" ואשר על כן "מאבד שליטה על עצמו" ,אינו יכול להחשב אשם כמו מי
שפעל מתוך בחירה ,החלטה ,תכנון וקור רוח .לתפיסה רווחת זו שותפים לא רק הרוצחים המתארים את
הארוע במונחים של "אובדן שליטה" ,אלא גם מערכת המשפט הנוטה להקל עם מה שמוגדר להיות פשעי
רגש.
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תפקיד הרגשות ברצח נשים ייבחן להלן בהתייחס א.לסוגיית התכנון והכוונה המוקדמת ,ב .להלך
הרוח שביסוד המעשה.
הכוונה :שאלת הכוונה מאחורי המעשה ,העסיקה את חוקרי התחום ,אך לא כסוגיה אמפירית אלא
כמסקנה נגזרת .אחת התיאוריות הדומיננטיות בתחום  -התיאוריה האבולוציונית של רכושנות גברית
(  )Wilson & Daly, 1993, 1998; Evolutionary Psychology of Male Proprietarinessטוענת כי רצח נשים מונע
מתוך רכושנ ות גברית ,אך הרכושנות הגברית מכוונת כדי לשלוט ולא כדי להרוג .הרצח ,בהיותו בלתי
אפקטיבי  -במובן זה שאינו מקדם את האינטרסים הגבריים המכוונים כדי לשלוט " -מציב אתגר להנחת
היסוד של הפסיכולוגיה האבולוציונית לפיה מניעים ורגשות מאורגנים בדרך המקדמת את האינטרסים של
עושה המעשה ...אם התועלת שבאלימות כלפי האישה היא התועלת שבהשגת השליטה ,הרצח הוא
פרדוקסלי" ( .)Wilson & Daly, 1998, p. 206-207הפרדוקסליות נעוצה בכך שהפונקציה האדפטיבית של כפייה
ושליטה אינה מושגת באמצעות הרג האישה .מסקנת החוקרים היא כי רצח הוא תוצאת לוואי בלתי
מכוונת ובלתי מתוכננת  - epiphenomenal product -של אלימות שהרחיקה לכת .אלימות ,טוענים החוקרים,
היא משחק מסוכן ,מועד להחלקה" .הגברים הרוצחים יכולים להחשב כמי שהלכו צעד אחד רחוק מדי
במשחק של הליכה על חבל דק" (.)p.207
אך האפשרות כי מות האישה היא תוצאה בלתי מכוונת של אלימות שחרגה "בטעות" מגבולותיה,
לא זו בלבד שאינה מתיישבת עם העובדה שמרבית הגברים הגיעו לזירת הארוע מצוידים בכלי נשק חם או
קר ,ועם תופעת ה  - overkill -במונחים של כלי הנשק ואופן הביצוע  -המאפיינת את מקרי הרצח שתוארו
במחקר הנוכחי (מספר רב של דקירות למשל) ,אלא שטענה זו גם מעוררת את השאלה כיצד מצליחה
אלימות הגבר שלא לחרוג מגבולותיה אלא בהקשר כה ספיציפי כמו כוונת הפרידה של האישה?
ממצאי המחקר הנוכחי מורים שהאלימות שהביאה למות היא אלימות אשר תוכננה להביא למות
האישה .משמע ,רצח נשים הוא במרבית המקרים רצח מכוון .ניתוח החוויה הרגשית בתקופה שקדמה
לרצח מורה כי רצח בת הזוג הוא במרבית המקרים נקודת השיא בתהליך דינמי של התבשלות .למעט מקרה
אחד שניתן לראותו כנטול היסטוריה ,כהתפרצות רגשית של זעם מעוור נוכח מה שנתפס כפרובוקציה
בלתי נסבלת ,במרבית המקרים התבשלותו של הרצח  -ושל הרוצח  -ארכה זמן  .החוויה הרגשית מורה על
דינמיקה של התקדמות לקראת המעשה .התקדמות שהיתה כרוכה בידיעה וודאית או מעורפלת על העתיד
להתרחש ,בחשש מפני הסוף הצפוי ,בתחושה של התמלאות המיכל הרגשי עד גלישה ,ובהבנייה של סף
ההתפוצצות .הנסיבות שסבבו את יום הרצח כמו גם הרגשות שליוו את הארוע ,אינם יכולים ,לכשעצמם,
להציע כל תובנה לגבי סיבת הרצח .ולהאיר על המקום ממנו צמח .עקבות הרצח  -מובילים אחורה בזמן.
הבנת הכוונה ,הבחירה וההחלטה העומדת מאחורי ההתנהגות ,היא שמסייעת להבין מדוע רצח
נשים היא תופעה נדירה בעוד אלימות כלפי נשים שכיחה הרבה יותר .הרצח הוא תופעה נדירה משום
שההחלטה לקפח חיים היא החלטה נדירה .וההחלטה לקפח חיים היא נדירה משום שהערכת העלויות
עבור הרוצח עצמו ואומדן הנזק הכרוך בויתור על חופש ,משמשות הרתעה יעילה דיה כדי למנוע קטילת
חיים (.)Posner,2001
הענישה החברתית הצפויה למקפח חייו של אדם אחר כמעט תמיד מיתרגמת לעלות של אובדן
עצום עבור הרוצח ,כמעט אובדן כל ,להוציא את החיים עצמם .הבנת הרצח כמעשה שכוון לגרום למות בת
הזוג ,וכמעשה שנבחר למרות העלות הגבוהה ולאחר הערכת המחיר האישי הצפוי ,מעלה את שאלת ההלך
הרוח הנפשי של האדם במצב בו הוא נכון לשלם את עלות הנזק האישי.
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הלך הרוח :הבנת הרצח כפרי של בחירה והחלטה ולא כתוצאה של זעם "בלתי נשלט" ,או תאונה,
אין בו כדי לעמעם את העובדה שהיתה זו בחירה שהתקבלה בקונטקטס רגשי מסויים .הרגשות הם פילטר
לתפיסת מציאות ,הם מארגנים מחשבות ,מעצבים תפיסות ועמדות ,קובעים סדרי עדיפויות ,ומכוונים את
האופן בו נחווה העולם ( .)Izard, 1991רעיון הרצח נרקם במהלך תקופה המסומנת ברגשות מתמשכים של
יאוש ,דיכאון ,חרדה ,זעם והשפלה אשר לעיתים קרובות לוו במחשבות על התאבדות ,בחוסר יכולת
לתפקד ,ובהתנתקות מן העולם ,השאבות פנימה והסתגרות ,לעיתים גם בנסיונות התאבדות ובשימוש
בממכרים כמו סמים ואלכוהול .בקונטקסט הזה יש להבין את משמעות ההחלטה שהתקבלה .הרגשות
מעצבים את נקודת המבט כך שהמשמעות המיוחסת למחיר האישי נצבעת בצבע הדיכאון והיאוש,
ומתפרשת דרך הפריזמה הרגשית והמצב הנפשי בו הגבר נתון.
וכך ,בעוד יש לראות ברצח תוצאה של החלטה שלקחה בחשבון את משמעות המעשה עבור
מבצעו ,יש גם לקחת בחשבון כי היתה זו בחירה אשר התקבלה בקונטקסט רגשי בו היא נראתה מוצדקת
וראויה או לפחות בלתי נמנעת ,גם לנוכח המחיר האישי .ממצאי המחקר הנוכחי מציעים כי הרגש בעל
התפקיד המרכזי להבנת רצח נשים אינו כעס בלתי נשלט או קנאה מינית ,כפי שטוענת הספרות ,כי אם
נואשות עמוקה ,אובדן תקווה .עבור הרוצח ,הבחירה באלימות קטלנית מגלמת שני אובדנים בה בעת,
בבחינת 'תמות נפשי'.
רצח בנות זוג :שיאה של אלימות או תופעה נפרדת?
רצח בנות זוג ,כפי שכבר הוזכר ,נחקר והומשג כחלק מתופעת האלימות כלפי נשים .הרצח מוצג
לעיתים קרובות כנקודת שיא בהיסטוריה של אלימות ,כסופו של מסלול המסומן בגילויים של כפייה,
איומים ,גילויים של רכושנות ואלימות פיזית מצד הגבר כלפי האישה (

& Stark & Flitcraft, 1996; Wilson

 .)Daly, 1998; Koss et al., 1994האלימות הקטלנית ממוקמת בקצה רצף גילויי האלימות האפשריים ,אך לא
כתופעה הדורשת הבנה נפרדת שכן גילויי האלימות כולם ,על פי התפיסה הרווחת בספרות ,נובטים על
אותה קרקע עצמה ומשקפים את אותה מוטיבציה עצמה" :אלימות קטלנית ולא קטלנית צריכות להחשב
כחולקות את אותם מניעים ,דינמיקה סיבתית ונסיבות" ( ,)Wilson & Daly, 1998, p. 202שכן "הרצח הוא
קצה הקרחון של האלימות שהתרחשה הרבה לפני המקרה ,ולא תופעה נפרדת (

Wilson, Daly & Wright,

.)1993, p. 286
גישת הרצף אחראית לכך שרצח ואלימות חולקים הסבר משותף :האלימות כלפי נשים  -על כל
צורותיה ,כולל זו הקטלנית  -היא תוצאה של הנסיון להגביל את העצמאות הנשית בידי מי שתופסים
עצמם כזכאים לשלוט על חייה של האישה ( .)Baker, Gregware & Cassidy,1999; Polk,1994
רצח האישה הוא בודאי גילוי האלימות הקיצוני ביותר על רצף גילויי האלימות האפשריים ,וחלק
ממקרי רצח הנשים שנבחנו בספרות ובמחקר הנוכחי אכן תיעדו היסטוריה של יחסי אלימות .ועם זאת ,יש
מקום להטיל ספק בטענה כי רצח ואלימות משקפים את אותה מוטיבציה ,חולקים את אותה דינמיקה
ומתאפיינים באותם גורמי סיכון.
קיימות נקודות ממשק לא מועטות בין גברים רוצחים וגברים אלימים .גילויי הכפייה והכוחנות,
זהות גברית המתפרשת במונחי ם של כוח ושליטה ,התלות הרגשית באישה ,החשש מדחייה ,התנודה שבין
אהבה וכעס ,התפיסה של אובדן כוח ביחסים  -כל אלה ,הם ממאפייני יחסים אלימים המעוגנים היטב
הספרות (לסקירה ראה  .)Holtzworth-Munroe et al, 1997כל אלה באו לידי ביטוי גם במחקר הנוכחי .אך
קיומן של נקודות הממשק האלו אינו מעיד על זהות של מניעים ,של הלך רוח ,של קונטקסט ,של דינמיקה
רגשית ושל מטרה .רצח ואלימות צריכות להחשב תופעות נפרדות משום שהמוטיבציה שבבסיסן אינה
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זהה .אלימות כלפי נשים ,על פי התפיסה המקובלת ,היא אסטרטגיה של שליטה .היא התנהגות המכוונת
כדי להשיג ציות ולבטא סמכותיות וכוח (  .)Dobash & Dobash, 1998; Stark & flitcraft; Polk, 1994רצח אינו
יכול לשמש להשגת מטרה דומה .הרצח מיועד להשיג מטרה אחרת :את אובדנה של האישה .ההבדל
במטרה הוא גם הבדל באופיים של ההסברים שיש להציע  -הסברים שיש להם פחות עם הבנת המוטיבציה
לשליטה ויותר עם הבנת המוטיבציה להכחדה של האדם האהוב.
זאת ועוד ,העובדה שהרקע המייחד את מעשה הרצח  -כוונת הפרידה של האישה ,אינו מייחד
ארועים אלימים ,אינה שולית .עובדה זו היא בעלת משמעות א .משום שהיא נוטעת את המעשה
בקונטקסט ספיציפי של אובדן שמשמעותו עבור הגבר צריכה להחקר בנפרד .ב .משום שהיא מאוששת את
ההבנה שרצח אינו אלימות שחרגה "בטעות" מגבולותיה ,שהרי טעות ,מטיבה שאינה מבחינה בין
התנהגויות.
תפיסת הרצח כצורתה הקיצונית של האלימות אך לא כתופעה נפרדת ,טוענת ,באופן בלתי נמנע
כי הבנת הרצח ,קמה ועולה מתוך הבנת התופעה של אלימות כלפי נשים בכלל .הרצח ,במילים אחרות,
אינו מצדיק מחקר נפרד שהרי הוא בבחינת קצה הרצף ,ואין הוא קטגוריה ייחודית בפני עצמה .קביעה זו
ראוייה לבדיקה מחודשת שכן הבנת המוטיבציה לרצח ,אינה קמה ועומדת מתוך הבנת המניעים להפעלת
אלימות .גם אם לחלק ממק רי הרצח קדמו גילויי אלימות מצד הגבר ,אין מקום להסיק מכך כי שורשי
הרצח והאלימות נובטים על אותה קרקע עצמה וחולקים את אותם "מניעים ,דינמיקה סיבתית ונסיבות".
הבנת האלימות כהתנהגות המבקשת להשיג ציות והבנת הרצח כמעשה שכוון לגרום לאובדנה של האישה,
הבנה זו מבחינה בין התופעות ודיה כדי להצביע על הצורך במחקר נפרד.
אך הבנה זו א ינה משמעותית רק ברמה המחקרית .לאופן בו תופעה מוגדרת ,יש השלכות על
האופן בו היא תטופל ,על המשאבים שיוקצו לה ,על אופיה של המדיניות שתיקבע ותיושם באשר לדרכי
ההתמודדות .התפיסה הרווחת כיום לפיה יש להבין את רצח בת הזוג כגילוי האלימות הקיצוני ביותר על
רצף של תופעת האלימות כלפי נשים ,היא תפיסה אשר בהכרח מתפקדת כדי להפחית מן הצורך בחקר
התופעה של רצח נשים .הבנה כזו פועלת כדי לצמצם מן החשיבות אשר בהקצאת משאבים ייחודיים
למטרות הבנה והתמודדות.
אחד מיתרונותי ה ,הפסיכולוגיים לפחות ,של גישת הרצף שהוזכרה לעיל ,היא במסקנה הנגזרת
ממנה ,המסקנה שרצח נשים ניתן למניעה בהיותו בעל איתיולוגיה צפויה המורכבת מאלימות קודמת של
הגבר כלפי האישה והתקלויות בני הזוג עם סוכנויות עזרה ( .)Websdale, 1999; Stark & Flitcraft 1996אלה
הם  ,לכאורה ,מרכיביה המרכזיים של "הכתובת שעל הקיר" .אילו כך היו פני הדברים הרי שברגע זה ממש
מנצנצת הכתובת שעל הקיר לעשרות אלפי נשים בישראל לפחות (לפי נתוני הסקר הלאומי למדידת היקף
תופעת האלימות כלפי נשים בישראל ,ראה אצל פישמן ,איזיקוביץ וגוסינסקי .)2001 ,אלא שהמספר
הממוצע של רצח נשים מידי שנה עומד על בין  15-20נשים .אין באמירה זו כדי להפחית מחומרת הנתונים.
אך חשוב עם זאת לשים לב שהטענה כי "הכתובת היתה על הקיר"  -המושמעת דרך קבע רק בדיעבד -
משרתת את האשליה המגוננת שרצח צפוי להתרחש רק אצל זוגות בהן התרחשה אלימות ו/או הוגשו
תלונות למשטרה .לרצח נשים ,מנקודת מבט זו ,קודמת היסטוריה בעלת סימנים מובהקים ,וכזו שאינה
יכולה להתרחש אלא אצל "מישהו אחר"  -אנשים אחרים ,נשים אחרות .ממצאי המחקר הנוכחי לא רק
שאינם תומכים בהנחה המושרשת הזאת ,הם גם אינם תורמים לחיזוק האשליה על יכולת השליטה
החברתית שתתאפשר "אם רק נדע לקרוא את הכתובת על הקיר" .אין ספק כי הבנת הרצח במונחים של
המורכבות הרגשית והנסיבתית המאפיינת את המציאות בתוכה הוא התבשל ,הופכת את יכולת הניבוי
לבעייתית .רצח בנות זוג ממוקם בסביבה בלתי טבעית לרצח ,סביבה שאינה מאופיינת בעבריינות ,נחשלות
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או פתולוגיות אישיותיות ,ובחלק מן המקרים  -גם בסביבה שלא הייתה בה אלימות קודמת .הוא צומח
במגרש היומיומי ,ובתוך תרבות בה משמעויות מקובלות של אהבה ותכתיבים נורמטיביים של זהות גברית,
מתעתעים בקרבן ,מקשים על זיהוי הסכנה.
סיכום
מאמר זה התמודד ע ם השאלה כיצד יש להבין את התופעה של רצח נשים בידי בני זוגן .בעוד
הספרות בתחום גורסת כי רצח נשים מונע מתוך רכושנות גברית ומביא לידי ביטוי את צורתה הקיצונית,
אך הבלתי מובחנת ,של אלימות כלפי נשים ,ממצאי המחקר הנוכחי מורים כי הבסיס להבנת רצח נשים -
וההסבר לנדירותה של התופעה  -נעוץ בהבנת הרצח א .כמעשה הנטוע בקונסטלציה ייחודית של גורמים
ונסיבות אשר ביחד יוצרים את התשתית לצמיחתה של אלימות קטלנית .ב .כתוצאה של תהליך .הרצח הוא
פרי התבשלות רגשית שיצרה מוכנות נפשית מתאימה לבצע רצח ,ולא ניתן להבינו כאיבוד עשתונות
מקומי השולל לכאורה את הבנת התוצאות והעלויות הכרוכות במעשה ,מן האדם המבצע .ג .כמעשה
המונע מתוך הלך רוח של נואשות עמוקה הבונה את המוכנות להרס הזולת גם במחיר של הרס עצמי .ד.
כתופעה מובחנת מאלימות כלפי נשים.
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