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תקציר
המאמר עוסק בניתוח תהליכי שינוי ערכיים וחברתיים המתחוללים בקהילה החרדית בישראל .הוא
מתמקד ב"חרדיות המתחדשת" השואפת לסגנון חיים חרדי בו יש מקום רחב לצורכי החולין ולמעורבות
בסביבה המודרנית – לעומת ה"חרדיות הוותיקה" אשר מדגישה יותר את צורכי הקודש ואת הנטייה
להסתגרות מן הסביבה החברתית-תרבותית .המאמר סוקר היבטים חברתיים וערכיים של החרדיות
המתחדשת ואת היחסים בינה לבין החרדיות הוותיקה .הוא מציג את הדומה והשונה בין השתיים וטוען כי
למרות ההבדלים הרבים ,קו הגבול ביניהן אינו חד הן מבחינה ערכית והן מבחינה חברתית .מוצגת הטענה
כי ייתכן שמגמת ההתחדשות מתרחשת בתוך כלל החברה החרדית ואינה נחלתה הבלעדית של קבוצה
מובחנת .ואולם ,יחד עם זאת ישנן קבוצות המזוהות באופן מיוחד עם מגמת ההתחדשות ("חרדים
מתחדשים") .המאמר מבקש לברר כיצד החרדיות המתחדשת מתמודדת על מקומה בתוך מסגרת הערכים
של החברה החרדית .החרדיות המתחדשת נתפסת כמי שאינה מחזיקה במשנה אידאולוגית חרדית סדורה,
והדבר משפיע לרעה על דימויה בעיני עצמה ובעיני הקהילה החרדית כולה .נוסף על כך ,החרדיות
המתחדשת חולקת קווי דמיון עם זרמים חרדיים אלטרנטיביים כמו חרדיות-גרמניה (רש"ר הירש)
והחרדיות המזרחית – זרמים שיכולים לשמש לה מקור סמכות והשראה .אלא שהקרבה לזרמים אלה
אינה מסייעת בקבלת לגיטימציה חרדית ,משום שהם עצמם אינם נתפסים כעומדים במלוא הסטנדרטים
של האידאלים החרדיים .בשל החסך הערכי ,החרדים המתחדשים נזקקים ל"עקרון הבינוניות" שיאפשר
להם להשתלב בקהילה ולזכות בלגיטימציה .על פי עיקרון זה ,הקהילה החרדית יכולה לקבל אל תוכה
אנשים שאורח-חייהם אינו עומד במלוא הסטנדרטים של האידיאלים החרדיים ,בכפוף לכך שאנשים אלה
יכירו בעליונותם הערכית של האידיאלים החרדיים .עקרון הבינוניות מאפשר אומנם לחרדים המתחדשים
להתקבל במידת-מה ,אך הוא ממקם אותם בעמדה ערכית פחותה .הוא יוצר ציפייה שהם לא יעסקו
בבירור הערכים המנחים אותם ,שלא יעמידו הנהגה רבנית8פוליטית ושיימנעו מהקמת מוסדות-חינוך על פי
דרכם ,כי פריבילגיות אלו שמורות אך ורק למחזיקים באידאלים הנעלים ביותר .החרדים המתחדשים
שרויים אפוא בכלוב הזהב של עקרון הבינוניות .המאמר עושה שימוש בשפת הקהילה ובמושגיה ,הוא
חושף סוגיות תאולוגיות-סוציולוגיות העומדות בבסיס השיח בין הזרמים החרדיים ,הוא מתאר את
התרבות החרדית כ"תרבות של תורה" – תרבות המתהווה מאינטראקציה מתמשכת בין פרשנות מקורות
היהדות לבין תהליכים חברתיים וכלכליים ,והוא טוען כי אופן ההתמודדות של הקהילה החרדית עם
השינויים הפוקדים אותה צפוי להשפיע לא רק על דמותה ,אלא על דמות החברה הישראלית כולה.
מילות-מפתח :חברה חרדית ,אידאולוגיה חרדית ,זהות חרדית; חרדים מודרניים ,חרדיות מתחדשת.
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Abstract
This paper analyzes value-change and social processes taking place within Israel's Haredi
community. Its focus is the "Haredi self-rejuvenation" aspiring to a Haredi lifestyle that
provides sufficient scope for secular needs and for involvement in a modern environment – as
opposed to the "veteran Haredi" style which places greater emphasis on religious needs and
the tendency to isolate oneself from the surrounding social-cultural environment. The paper
reviews social and ethical aspects of the Haredi self-rejuvenation and the relationship between
the new trend and the veteran Haredi establishment. It presents the similarities and differences
between the two and posits that despite the many differences, the demarcation line between
them is not a sharp one, from either an ethical or a social perspective. The article seeks to
determine how the movement for Haredi self-rejuvenation conducts itself within the value
framework of the extant Haredi community. The self-rejuvenating Haredi stream is perceived
as not adhering to the regular Haredi ideology, and this has a negative influence on its selfimage and its image within the wider Haredi community. In addition, the self-rejuvenating
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Haredi stream shares similarities with alternative streams within the Haredi community such
as the German Haredi stream (of Rabbi Samson Raphael Hirsch) and the Mizrahi (Eastern)
Haredi stream – streams, perceived by the “veteran Hared stream as not fully measuring up to
the standards of Haredi ideals. Due to the perception that it is somewhat lacking with respect
to its less-than-strict adherence to Haredi values, the self-rejuvenating Haredi stream adopts
the Principle of Mediocrity to enable its integration into wider Haredi society and in order to
obtain legitimacy there. According to this principle, the Haredi community can embrace
people whose lifestyles do not fully measure up to all the ideals of the community, so long as
these people recognize the ethical superiority of Haredi values. The Principle of Mediocrity
creates the expectation that they won't examine these values, or set up their own
rabbinic/political leadership, and that they will refrain from establishing educational
institutions that reflect their lifestyle, acknowledging that that privilege is reserved
exclusively for those who uphold the loftiest of ideals. Therefore, the self-rejuvenating Haredi
stream sits in the golden cage of the Principle of Mediocrity. The article reveals theologicalsociological issues that are at the basis of the debate among the Haredi streams, describing the
Haredi culture as a "culture of Torah" – a culture that emerges from the continuous interaction
between interpretations of the Jewish sources and social and economic processes, and
suggests that the way in which the Haredi society contends with the changes it encounters is
likely to influence not only its own image, but the image of Israeli society as a whole.
Keywords: Haredi society, Haredi ideology, modern Orthodox, self-rejuvenating Haredi.
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מבוא

בשנים האחרונות מתקיים בקהילה החרדית ומחוצה לה דיון אודות השינויים הפוקדים את
 תופעה, בין השאר נדונה ההתחדשות או החתירה לשינויים בתוך הקהילה.החברה החרדית
דתית המתבטאת בשילוב של- מדובר בתופעה חברתית."שתכונה להלן "החרדיות המתחדשת
 וברצון להפנים ערכים, בשאיפה להשתלב ולהשפיע על החברה הכללית,תורה עם עבודה
 החרדיות המתחדשת פועלת בתוך החברה החרדית ושואפת.ישראליים בתוך החרדיות-מערביים
. היא כוללת בתוכה זרמים וגוונים החלוקים ביניהם בנושאים משמעותיים.להיות חלק ממנה
 ידועים. ממחיש את הגיוון שבה ואולי גם את חוסר הגיבוש שלה,ריבוי השמות המציינים אותה
- הפוסט, המודרנית, הישראלית, המשתלבת, העובדת, המתחדשת, החרדיות החדשה:כינויים כמו
: כגון, מגוון השמות מרמז על מגוון האוריינטציות כלפי קהילת המוצא.לייט-חרדית או החרדיות
.חדשנות מול שימור; שילוב מול בדלנות; אדיקות מול פשרנות
 הן מפאת הגיוון שבה והן מפאת היותה,קשה להגדיר בבירור את החרדיות המתחדשת
 המאפיינים הסוציולוגיים ששימשו. שיטתי ומוצהר,בהתהוות ואינה מחזיקה עדיין בקו ברור
,) ו"תרבות המובלעת" (סיוון0990 ,בעבר לחקר החברה החרדית – "חבורת הלומדים" (פרידמן
 כדי.) בפרסום,) – אינם מתאימים לתיאור החרדיות המתחדשת (נוביס דוייטש ורובין0990
משותף שיאפשר לדון בזרמים השונים בחברה זו- יש למצוא מכנה,לאפשר דיון בתופעה בכללותה
 לשם כך אציע להיעזר בתיאוריית הערכים של שוורץ.ולהשוותם למגמות חרדיות אחרות
1

 לרב בצלאל, לרב יהושע פפר, לפרופ' בני בראון, לגב' נעומי פרל,דוייטש- וכן לדר' נורית נוביס,תודות לקוראים האנונימיים
 לרב נתנאל, לרב אלי אדלר, לעו"ד ורדית רוזנבלום, לדר' ניסים ליאון, לדר' ליאור אלפרוביץ, לדר' שלמה טיקוצ'ינסקי,כהן
 לצורך כתיבת המאמר. ולרב אפרים שוויבר על עצותיהם המועילות, לעו"סים אהרון נאומבורג ואברהם רקובסקי,אדלר
 בדיונים במדיה החברתיות, וזאת בשיחות אישיות,הקשבתי לרבים מבני הקהילה החרדית ולאחרים הבאים עמה במגע
. ולהם תודותיי, תחושות ורעיונות של אנשים רבים, במאמר משוקעים עמדות.ובאירועים פומביים
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( ,)Schwartz, 2012המגדירה עשרה ערכים ומוטיבציות אוניברסליים העומדים בבסיס התנהגות
האדם והחברה באשר הם .ערכים אלה מאורגנים סביב שני צירים צולבים :על הציר האחד הניגוד
בין ערכי שימור לערכי שינוי ,ועל הציר האחר הניגוד שבין ערכי ההאדרה העצמית לערכי
ההתעלות על העצמי .יש מוטיבציות אנושיות בסיסיות הדוחפות לשינוי ולהתחדשות ,ולעומתן יש
כאלו הדוחפות לשימור ולביטחון (מיטשל ובלאק .)7112 ,מאמר זה מציב את הזרמים השונים
שבתוך החרדיות על הציר של שימור-שינוי .על ציר זה ניתן לסמן שלוש מגמות חרדיות עיקריות:
החרדיות המשמרת ,הדבקה בעבר ,לעיתים תוך החמרה נוספת והסתייגות משינויים ומהתאמות
אקטואליות ,אל מול החרדיות המתחדשת השואפת לשינויים ושכלולים ,כפי שיפורט להלן.
בתווך נמצאת החרדיות הוותיקה שממשיכה באופן כללי את הסגנון החרדי שהתעצב בישראל
משנות ה 21-של המאה ה ,71-אך מחזיקה בעמדות פרגמטיות ונכונה לשינויים מתונים בהתאם
לצורכי השעה .מאמר זה מתמקד בחרדיות המתחדשת ובהתמודדותה על מקומה בקרב החברה
החרדית ,ביחס לזרמים האחרים.
המאמר יוצא מהנחה לפיה התרבות החרדית היא "תרבות של תורה" ,בה הארגון החברתי
זקוק לתשתית ערכית-דתית ואידאולוגית .גורמים כלכליים וחברתיים רבים משפיעים על החברה
החרדית ודוחפים אותה לשינויים (זיכרמן ,)7102 ,אך שינויים כאלה יכולים להתרחש רק מתוך
השתנות ערכית שתאשרר את קליטתם .שאלת המאמר היא :כיצד מתמודדת החרדיות
המתחדשת על מקומה במסגרת תפיסת העולם החרדית.
פרקי המאמר בוחנים שאלה זו מזוויות שונות .הראשון סוקר את נקודת הזמן
ההתפתחותית בה מצויה כיום הקהילה החרדית (מעבר ממצב של סכנות חיצוניות ומאבק ,למצב
של התמסדות והשגרה) ומציג שורת שינויים שהתחוללו בחברה החרדית בשנים האחרונות.
שינויים אלה מחדדים את השאלה המוצגת בפרק השני :האם יש לראות ב"חרדיות המתחדשת"
התגוונות של הקהילה החרדית בכללותה ,או שמא יש להגדירה כקהילה נבדלת מן החרדיות
הוותיקה .הפרק השלישי יסקור שורת סוגיות ערכיות עקרוניות בהן החרדיות המתחדשת נבדלת
מן החרדיות הוותיקה .מחד-גיסא שני הזרמים עסוקים באותן סוגיות ערכיות  מה שמדגיש את
קרבתם  ומאידך-גיסא הם מציעים הכרעות מהותיות שונות .הפרק הרביעי עוסק באידאולוגיה
החרדית המתחדשת ,והפרק החמישי מצביע על קרבתה הרעיונית לזרמים חרדיים אלטרנטיביים,
כמו החרדיות המזרחית והחרדיות של הרב הירש .משמעות קרבה זו נדונה בפרק השישי המוקדש
לבעיית האידאולוגיה של החרדיות המתחדשת ,אשר למרות ,או שמא בשל קרבתה לזרמים
חרדיים אלטרנטיביים אלה ,מתקשה לגבש לעצמה זהות ומשנה אידאולוגית סדורה .פרק זה דן
בהשלכות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות של בעיית האידאולוגיה של החרדיות המתחדשת ,שאחת
מהן היא השאלה האם אינה תנועה על ציר החילון .הפרק השביעי מציע הסברים שונים לכך
שאידאולוגיה חרדית מתחדשת אינה מתפתחת ואינה מתקבלת דיה על דעת הרוב החרדי.
ההסברים מעניקים מבט מעמיק אל דפוסי חשיבה חרדיים ומתארים את המשוכות העומדות בפני
החרדיות המתחדשת בדרכה להשגת לגיטימציה מטעם החברה החרדית .הפרק השמיני מתאר את
התמודדותה העכשווית של החרדיות המתחדשת עם בעיית האידאולוגיה :הּפנייה אל עקרון
הבינוניות ,אשר מקנה לה לגיטימציה חרדית במחיר של מעמד חברתי-ערכי נמוך ,עיכוב
התפתחות ודחייה בטווח הארוך .נטען כי עקרון הבינוניות נהוג בקהילה החרדית זה מכבר
ומיושם כלפי זרמים אורתודוקסיים החולקים קווי-דמיון עם החרדיות המתחדשת :החרדיות
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המזרחית ,החרדיות של הרב הירש והזרם הדתי-לאומי .הפרק התשיעי מציג תחזיות שונות
העולות בקרב הקהילה החרדית לגבי עתיד החרדיות המתחדשת .בפרק הסיכום מוצגות הצעות
מעשיות .אגב הדיון הצגתי עקרונות ודרכי-חשיבה חרדיים ,תוך שימוש במונחים פנימיים של
הקהילה והבהרתם לקורא שמחוץ לה.
העיסוק במגמת השינוי בקהילה החרדית אינו רק עניין פנים-חרדי .תופעת השינוי בקהילה
החרדית היא נושא רלוונטי לכלל החברה הישראלית ,ולו בשל גודלה של הקהילה החרדית .משוער
כי בשנת  7103מנתה האוכלוסייה החרדית בישראל למעלה מ 911-אלף נפש; קרי00% :
מאוכלוסיית המדינה .אבל כשמדובר כבר בדור הצעיר  0/% -מן האוכלוסייה הצעירה בישראל
(גילאי  )09-1הם חרדים (מלאך ואחרים .)7102 ,תופעת החרדיות המתחדשת נוגעת בין היתר
בשאלת התערות בני החברה החרדית בשאר חלקי החברה בישראל ,והיא צפויה להשפיע על צביון
החברה הישראלית (ליאון ;7101 ,רביבו .)7117 ,החרדיות המתחדשת יכולה לשמש "קהילת
ביניים" שתשמש גשר בין הציבור הישראלי לקהילה החרדית (רכניצר ,טרם פורסם) .יש השלכות
רחבות לשאלה אם החרדיות המתחדשת תישאר קשורה בטבורה אל הקהילה החרדית ותשפיע
עליה מבפנים – בין השאר בשאלת ההשתלבות בחברה הישראלית – או שמא תידחק החוצה
ותהפוך קהילת-שוליים קטנה.
א .שינויים בקהילה החרדית
החברה החרדית בישראל הולכת ומתבססת הן מבחינה דמוגרפית והן מבחינה מוסדית .ככל
"תנועת תחייה דתית" עברה גם החרדיות משלב ה"נעורים" שאפיין אותה בעבר ,לשלב
ה"התבגרות" המקביל למצב אשר מקס ובר כינה "השגרה" (בראון .)7102 ,השגרה ,או "נושנות
בארץ" (רמב"ן ,דברים ,ד' ,כ"ה) מחייבת היערכות חברתית מחודשת ,שכן המוטיבציות
והמשימות שעמדו בראשית הדרך כבר חלפו ואינן .החרדיות החלה את דרכה מתוך שליחות
הרואית שנטלה על עצמה ,לשמור על "גחלת היהדות" מול הסכנות האורבות סביב לה .משימה זו
לוותה ברגשות התמסרות עמוקים למען משימה היסטורית רבת-ערך; בתחושת ערבות כלפי כלל-
ישראל ואחריות לשימור מורשתו ,לפעמים אף מפניו הוא .החרדים ראו עצמם חלוצים העוברים
לפני המחנה" ,השרידים אשר ה' קורא" (יואל ,ג' ,ה' .רמב"ם ,משנה-תורה ,הקדמה ,ל"א).
המשמעות הייחודית והדרמטית של השליחות החרדית ,עיצבה במידה רבה את צביון הקהילה.
היא הדגישה למשל את הלעומתיות וההיבדלות מן ה'אחר' ש"בחוץ" (טיקוצ'ינסקי ;7101 ,כהנא,
 ;)7119היא האיצה בבני הקהילה לחיות חיים מלאי הקרבה ,לאמץ סגנון דתי-הלכתי מחמיר,
להרבות בדחיקת החול אל מתחת לקודש ,לוותר על צרכים חומריים ולהסתפק במועט .מלחמת
המגן הניעה את גלגלי החרדיות" .טראומת הסחף" ,שלקחה עמה רבים מבני היהדות המסורתית
אל זרמים אחרים ביהדות ומחוצה לה ,יצרה תגובת-דחק בתר-טראומתית קהילתית ( Sztompka,
 .)2000החרדה לשלום היהדות ,כמו גם תחושת ההקרבה רבת ההוד ,שאבו מן הגוף החרדי כוחות
נפש כבירים אשר הניבו קהילה מבוססת ומאורגנת.
התבגרותה והתבססותה של הקהילה ,המרחק ההיסטורי מ"סכנת השמד" ,נגדה נאבקה
בראשית דרכה – או במילים אחרות :כניסתה לשממת השגרה – פוגמת בלהט המאבק ובחדוות
כיבוש הקדושה .עתה מכרסם הספק שמא כבר אין אדם צריך לשים נפשו בכפו כדי להגן על
שארית פליטת ישראל ,שהלוא היא חוסה כעת במקום מבטחים .יש הסבורים – כן ,ואחרים
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דווקא מזהים סכנות חדשות כמו "גזרת גיוס בחורי ישיבה"" ,פגעי הטכנולוגיה" ,ועוד .תחושת
הרוממות והייחודיות הכרוכה בהחמרה הלכתית ובמסירת הנפש ללימוד תורה ,כבר אינה כפי
שהייתה בעבר .הפיכת ההתמסרות לנורמה חברתית מחייבת ,נטלה ממנה את ייחודיותה
הוולונטרית .מעתה אין היא "מנהג חסידים" אלא חובת הכלל .דפוסי-חיים שהתאימו ליחידת
גרילה קטנה-יחסית ,הולכים ונעשים מאתגרים ככל שהמחנה הולך ומתעצם במניינו ובגיוונו.
הלכידות החברתית והדומיננטיות של ההנהגה – אשר טבען להתעצם אל מול סכנה – מתרופפות
מעט .קולות וזרמים רעיוניים שהרכינו ראש אל מול הנהגה דומיננטית וקהילה מלוכדת ,נושאים
כעת ראשם ומחפשים דרכי-ביטוי .כשלים וחולשות-אנוש המיוחסים לממסד הולכים ונערמים על
הזיכרון הציבורי ומחלישים אותו .כללו של דבר ,את הקהילה פוקדים שינויי-עומק היוצרים
תסיסה ביורה החרדית הרותחת :מאבקי-כוח ,פולמוסים רעיוניים ,התארגנויות ויוזמות
חברתיות .לצד כל אלה ניכרים זעזועים במבנה החברתי ,תחלופה בעמדות הכוח ותמורות בסגנון
החיים ובאתוסים המכוננים של הקהילה.
זרמי השינוי ניכרים הן בעולם המעשה והן בעמדות ובערכים .מדווח על שינויים ,לפחות
אצל חלק מבני החברה החרדית ,בסגנון הלבוש ,בתרבות הפנאי ,ועוד (שלג .)099/ ,ניכרת מגמה
מתמדת של עלייה בשיעור המתגייסים לצה"ל ,ניכר ריבוי במספר הרוכשים השכלה גבוהה במגזר
החרדי (רגב ,)7102 ,גידול בשיעור הגברים היוצאים לעבודה (בן דוד ;7103 ,גל )7105 ,וירידה
בשיעור הילודה (לוי.)7102 ,
למרות שהחברה החרדית הקיפה עצמה ב"חומות של קדושה" (מלאך ואחרים ,)7102 ,יש
ערכים החודרים אליה "מבחוץ" (אנגלדר .)7110 ,ניכרים שינויים בעמדות בני הקהילה וניכר
אימוץ של ערכי מודרנה שונים (קרלינסקי .)7113 ,כך למשל מדּווח על זליגת שיח פסיכולוגי-
מערבי אל תוך השיח החרדי ) – )Hakak, 2011דבר המתבטא בשינויים ביחס לעולם הפסיכולוגיה
(דיין ,)7105 ,וניכר גם שינוי ביחס למעמד האישה בחברה החרדית (צרפתי ;7105 ,קפלן;7112 ,
שחרית .)7104 ,למשל ,מחקר שבדק עיתוני-נשים חרדיים מן השנים  711/-7115מצביע על ניצנים
של העמדת צורכי האישה ורצונותיה במרכז ההתייחסות (צרפתי ולירן-אלפר .)7101 ,כיוצא מכך,
ישנן עדויות לשינוי ביחס לזהות הישראלית .בעוד שבעבר נטתה החברה החרדית להסתגרות מפני
החברה הכללית בישראל (פרידמן )0990 ,וממילא גם לחוש מזוהה עמה פחות – כיום רוב החרדים
מעידים על עצמם שהם גאים בישראליותם וכי הם רואים עצמם חלק מן המדינה ובעיותיה (הרמן
ואחרים .)7102 ,כיוצא בכך גם ביחס לתחום האמנות ,אשר בעבר התייחסה אליו הקהילה
החרדית בהסתייגות ובחשדנות (שילוח ,)7103 ,וכיום מסתמנת גם בתחום זה מגמת שינוי
המתבטאת בצריכת אמנות ואף בלימודי אמנות (ורדי )7103 ,וביצירתה ,כמו למשל התפתחות של
"קולנוע חרדי" (וניג .)7100 ,זיכרמן ( )7102סוקר שורה ארוכה של שינויים המגיעה לטענתו לכדי
הגדרת החברה החרדית העכשווית במושגים של "דור חרדי חדש".
השינויים שמנינו מעלים שאלות שונות ,ביניהן :כיצד מתייחסת הקהילה החרדית עצמה
לשינויים הפוקדים אותה? האם היא רואה בהם אילוץ טכני? מצב שהוא בגדר "בדיעבד" (דבר
שניתן להשלים עמו לאחר מעשה)? או שמא מתקבלים השינויים בקרּבה כדבר ש"מלכתחילה"
(ווגנר ?)7105 ,האם מדובר בשינויים חיצוניים8שוליים ,או שמא יוצר משקלם הכולל שוני מהותי
בתפיסת העולם החרדית? (רביבו )7117 ,והאם בא עומק השינויים לכלל ההגדרה של "התפרקות"
החברה החרדית? (דיין .)7102 ,כך או כך ,דעת הקהל החרדית נוטה לייחס את צבר השינויים
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ל"חרדיות המתחדשת" .ואילו זו מצידה נוטלת עליהם אחריות ולעיתים אף משלמת בגינם מחיר
חברתי .האּומנם יש לייחס את השינויים הללו לקבוצת אנשים מובחנת? במילים אחרות :האם
מדובר רק ב'חרדים המתחדשים' ,או שמא מדובר בהתחדשות החרדיות כולה?

ב .חרדיות מתחדשת או חרדים מתחדשים?
את החרדיות המתחדשת ניתן לתאר באופן קטגוריאלי כקבוצה חברתית מוגדרת ומובחנת ,אך
ניתן גם לתארה כתופעה על פני רצף המבטא שינוי הפוקד את הקהילה החרדית בכללותה (נוביס
דוייטש ורובין ,בפרסום) .במילים אחרות :אפשר לדבר על "חרדים מתחדשים" – קבוצה חדשה,
מצב של התפצלות מן הקהילה החרדית ,ואפשר לדבר על "חרדיות מתחדשת" – התרחשות
הפוקדת את החרדיות כולה ,התגוונות של הקהילה החרדית .על פי הבניה זו ,החרדיות
המתחדשת נותנת ביטוי לזרמי-עומק המבעבעים מתחת לפני השטח הכלל-חרדי ושואפים לשינוי.
לפי ראייה זו החרדיות המתחדשת אינה קבוצה העומדת בפני עצמה בשולי הקהילה או מחוצה
לה ,אלא אדרבא ,היא קצה קרחון המצביע על זרם מרכזי בקהילה ,השואף לשינוי ולהתחדשות.
זיכרמן וכהנר ( )7107חקרו את בני "מעמד הביניים החרדי" ,והם מתארים אותם כמי
שחיים על קו התפר החרדי-מערבי ויונקים הן מן ההוויה החרדית והן מן ההוויה הישראלית:
"חרדים אך לא בדלנים; ישראלים אך לא ציונים; שמרנים אך לא פונדמנטליסטים; כפופים
להנהגה החרדית אך נמנעים מציות עיוור" (שם ,עמ'  .)70חוקרים אלה העלו כי קבוצה זו מקיימת
אורח-חיים שאינו חרדי קלאסי :היא פונה יותר ללימודים אקדמיים או מקצועיים ,ופחות
למקצועות מסורתיים של סופרי סת"ם ,שוחטים ,מוהלים וכדומה .רבים מבניה חיים ברווחה
כלכלית באורח-חיים המושפע מתפיסות "תרבות הצריכה" המערבית ,בשונה מן החברה החרדית
המעודדת צמצום חומרי ו"הסתפקות במועט" .הם מקיימים קשר רצוף והדדי עם החברה
הישראלית ועם התרבות המערבית וחלקם משרתים בצבא ומשתלבים בממסד הישראלי ,בניגוד
לתפיסת ההיבדלות הנהוגה בקהילה החרדית .זיכרמן וכהנר סבורים כי מדובר בתת-קבוצה
המשתייכת למגזר החרדי ,אך שונה ומובחנת ממנו בכך ש"מאידאולוגיה חד-גונית של 'או-או',
שעליה מתבססת החרדיות הקלסית ,פונה מעמד הביניים המודרני לתפיסה אקלקטית של 'גם
וגם'" (שם ,עמ' .)005
ההבדלים הרבים בין החרדיות הוותיקה לחרדיות המתחדשת אשר יוצגו לאורך מאמר זה,
מאפשרים אמנם לראות את "החרדים המתחדשים" כקבוצה מובחנת ,אך הגדרה זו אינה
הכרחית .בצבר השינויים שפוקד את הקהילה החרדית ,ניתן גם לראות תמונה של "חרדיות
מתחדשת" :במבט כוללני אפשר לראות את זרמי החרדיות המחדשים והמשמרים כמגמות פנים-
קהילתיות הנובעות מתהליך שינוי שפוקד את כל החברה החרדית .קצות הקהילה מתחדדים
ונמתחים ,הן לכיוון קוטב ההתחדשות והן לכיוון קוטב השימור ,ועדיין מדובר בקהילה אחת:
הזרמים השונים מצויים בדיאלוג שניתן לאפיינו כבירור משותף אודות דרכה של החרדיות
בתקופתנו ,מתוך הבנה שהקהילה החרדית נדרשת לבחון בעת הזו את דרכה מחדש .החרדיות
המתחדשת והחרדיות הוותיקה סבות סביב אותן סוגיות פנים-חרדיות .הן עוסקות באותם
מתחים ערכיים ,אך מציעות להם איזונים שונים ,ולא תמיד קל למתוח קו-גבול בין החרדיות
המתחדשת לזו הוותיקה.
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ג .מאפייני החרדיות המתחדשת
השיח הערכי-אידאולוגי עומד במרכז הווייתה של החברה החרדית ותופעות חברתיות בקרּבה
מתכתבות עם עמדות ערכיות .על כן ,השינויים שפוקדים את הציבור החרדי אינם יכולים לקנות
אחיזה בחברה בלי "הכשר" אידאולוגי ,גם אם הם נובעים מגורמים חברתיים או כלכליים.
התרבות החרדית שואבת בראש ובראשונה השראה ממקורות היהדות .תהליכים חברתיים
ואירועים היסטוריים משפיעים אמנם על עיצוב הנורמות ,על קריאת מקורות היהדות ,על תיעדוף
העקרונות המופיעים בהם ,ועל האיזון בין עקרונות אלה (בראון ;7107 ,שטדלר ,)7114 ,אך הדבר
אינו שולל את היות הקהילה החרדית "קהילה פרשנית" (שפיגל )7104 ,הנתונה בדיאלוג מתמיד
עם הספרות התורנית מתוך אמונה עמוקה כי החרדיות מייצגת את משמעותה "האמיתית" ואת
היהדות האותנטית "כנתינתה מסיני" (גרילק ;7117 ,טיקוצ'ינסקי ;7101 ,רוז .)7112 ,מצב זה
מאפשר לתאר את החברה החרדית כ"תרבות של תורה" (דיין :)7102 ,כשהחברה החרדית
מבקשת להגדיר עצמה או למצוא פשר לאירועי החיים ,היא פונה אל מקורות היהדות ומחפשת
בהם הוראה ,אסמכתא או השראה .זוהי חברה שעסוקה ומרוכזת בהתכתבות תדירה ודו-סטרית
עם מקורות היהדות .החרדיות למדה מן המקורות והיא גם מפרשת אותם על פי דרכה .החרדיות
גופה נתפסת ,בראייה חרדית ,כהוראה הלכתית אקטואלית ,כ"פסק הלכה אחד גדול" שהורו
חכמי-ישראל אל מול "סכנת השמד" (דיין.)7105 ,
החרדיות המתחדשת מנהלת דיאלוג מתמיד עם ערכי החרדיות הוותיקה ,מבקרת אותם,
ולעיתים אף קוראת עליהם תיגר ,אך חשוב לה עד מאוד להישאר בתוככי החברה החרדית ולהיות
חלק בלתי נפרד מן ההוויה הקרויה "תרבות של תורה" .להלן אציג רשימת סוגיות בהן ניכר הבדל
שיטתי בין החרדיות המתחדשת לבין החרדיות הוותיקה .הרשימה מלמדת על מורכבות ההבחנה
בין השתיים .מחד-גיסא ,ביודעין או שלא ביודעין ,החרדיות המתחדשת מציעה באופן שיטתי
איזונים ערכיים והכרעות שונות מאלו של החרדיות הוותיקה .מאידך-גיסא ,שתיהן עסוקות
באותן סוגיות ליבה .זאת ועוד :לגבי רבות מן הסוגיות דלהלן יש בזרם הוותיק (והמשמר) אנשים
החולקים דעה אחת עם החרדיות המתחדשת – מה שמלמד על הקרבה ועל הגבולות המסובכים
שבין המחנות או המגמות הללו .ואף על פי כן ,ריבוי הסוגיות בהן יש איזון שיטתי לכיוון המאפיין
את החרדיות המתחדשת ,יוצר שונּות מובחנת .לצורך הפשטה אסכם ואציג כמה מעקרונות
הליבה החרדיים בשני יסודות :התורה והקהילתיות .בסוגיות אלו נעשים איזונים שונים גם בתוך
החרדיות הוותיקה עצמה; למשל ,בין הזרם הספרדי ,החסידי והליטאי.
הדגשת ערך התורה היא אחד הערכים הבולטים של החרדיות כולה ,אולם יש סוגיות
המבחינות בנושא זה בין החרדיות הוותיקה לחרדיות המתחדשת:
"רק תורה" לעומת "שילוב תורה ועבודה" – ישנה ציפייה מבני הקהילה להשקיע את כל
כולם בלימוד התורה – האיש להיות "תורתו אומנותו" והאישה להיות אומנותה לתורתו; הוא
ללמוד ,והיא לתמוך .לעומת זאת ,החרדיות המתחדשת כוללת בתוכה את "החרדים העובדים",
אשר לגבי לא מעט מהם העבודה אינה רק אמצעי לקיום כלכלי ,אלא מטרה בפני עצמה שנועדה
לפתח קרירה ,לממש את העצמי ולהביא רווחה חומרית .החרדיות הוותיקה רואה בעבודה
פחיתות ערך ,בעוד שהחרדיות המתחדשת רואה בה ערך משמעותי לעצמו (טייטלבוים.)7102 ,
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מגמת השילוב של החרדיות המתחדשת מתבטאת גם בהקמת "בתי מדרש לסטודנטים"
התומכים (כלכלית וחברתית) בסטודנטים חרדיים ,בתמורה להשתלבותם גם בלימודי-קודש.
דוגמה בולטת לכך היא רשת "אחוות תורה" המאגדת תחת קורת-גג אחת עשרות כוללים
ל"אברכים עובדים" ,בהם עוסקים בלימוד תורה .הרשת הוקמה כדי לענות על בעיה שהציפה את
הציבור החרדי לאחר שבוגרי-ישיבות שיצאו לעולם התעסוקה חדלו ללמוד תורה ,ולטענת
הארגון ,הממסד החרדי התנער מהם .הארגון מדגיש את השילוב של "תורה ועבודה" כמצב רצוי
2
"מלכתחילה" ,ושולל את הגישה המפחיתה מערכם של החרדים העובדים.
רק "דעת תורה" או גם "דעת בעלי בתים" – החרדיות הוותיקה מייחסת משקל רב למושג
"דעת תורה" .הדבר מתבטא בעליונותה של ההנהגה הרוחנית על ההנהגה הפוליטית ,ובנוהג לפנות
לפסיקה רבנית גם בסוגיות שלכאורה אינן הלכתיות (בראון .)7115 ,החרדיות המודרנית מייחסת
משקל פחות לעיקרון זה ,ויש בה השוללים במובהק ובמוצהר את צורתו החרדית הוותיקה של
המושג "דעת תורה" .ואכן ,ערכים חרדיים רבים הם למעשה איזון בסוגיות הלכתיות או אמוניות
שנויות במחלוקת מקדמת דנא או תיעדוף כלשהו של ערכים ממקורות היהדות שיוצר "נדידת
ערכים" מן הפריפריה של היהדות אל מרכזה .סוגיית "דעת תורה" יכולה לשמש המחשה לכך.
פנייה להכרעה רבנית גם בשאלות שאינן הלכתיות נוגעת לדיון עקרוני :האם ישנו מרחב ביניים
בין האסור לחובה – מרחב של "דבר הרשות" (מדברי רבי אברהם בן דוד (הראב"ד ,בעלי הנפש,
שער הקדושה) נראה שמגדיר מרחב כזה ,בשונה מרבנו בחיי אבן פקודה (ספר חובות הלבבות ,ג',
ד') ,ראו :הראי"ה קוק ,עין אי"ה ,ברכות א' ,א' ,ד' .המושג "דעת תורה" מצמצם את "מרחב
הרשות" גם דרך העיקרון לפיו "הכול הלכתי" (להרחבה ,בראון .)7115 ,עיקרון זה משפיע ומעצב
גישה לשאלות השקפתיות ב"כלים" הלכתיים ,למשל :ציפייה להכרעה דיכוטומית בין שיטות
השקפתיות שאינן נוגעות למעשה באופן ישיר .גם עניין זה שנוי במחלוקת עקרונית בין תלמוד
בבלי (סנהדרין פ"ז) לירושלמי (סנהדרין ,י"א ,וראו אגרות הראי"ה ק"ג ,וכן פירוש המשנה
לרמב"ם ,סוטה ג' ,ג'; שבועות א' ,ד'; סנהדרין י').
דחיית או קבלת ערכים חוץ-תורניים  -בהתאם לעקרון ה"חכמה בגויים – תאמן [ ]...תורה
בגויים – אל תאמן" (איכה רבה ב' ,י"ג) ,החרדיות הוותיקה מקבלת את המודרנה באופן
אינסטרומנטלי בלבד ,ובה בעת דוחה את ערכיה התרבותיים (כהנא ;7119 ,שפיגל .)7101 ,זאת,
בין היתר ,מתוך ראיית התורה כמקור תרבותי-ערכי בלעדי ,והפחתה בערך התרומה האנושית
לפיתוח ערכים (להרחבה ראו הלברטל .)7113 ,לעומת זאת ,בחרדיות המתחדשת נשמעים קולות
רבים המבקשים לאמץ גם ערכים מתרבויות זרות .הם שואבים השראה לכך ממקורות היהדות,
כמו למשל בעל "חובת הלבבות" (רבנו בחיי בן יוסף אבן פקודה ,ספרד ,המאה ה )00-שציין
בהקדמה לספרו כי הכניס אליו דברי מוסר מתורת חכמי אומות העולם.
"רק תורה" ,לעומת "תורה ומדע"/אקדמיה – השאלה אם וכיצד למזג בין התורה לבין
חוכמת אומות העולם ("חוכמות חיצוניות") ,ימיה כימי הספרות הרבנית (ראו למשל שגיא.)7115 ,
אתייחס בעניין זה לשתי סוגיות אקטואליות :שילוב לימודי-חול בישיבות ושילוב חרדים
באקדמיה .החרדיות הוותיקה מתנגדת בכל תוקף לשילוב לימודי-חול בישיבות ,ולכך שמסגרות
כאלו יכונו "ישיבות" .שלילה זו קיימת גם ביחס להכנסת "לימודי-ליבה" למסגרת החינוך
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היסודי .בזיכרון ההיסטורי החרדי מוטמע נרטיב מכונן לפיו ישיבת וולוז'ין ,אם הישיבות בעת
החדשה ,נסגרה בשל סירוב רבניה לדרישת השלטונות לשלב בה לימודי חול (שטמפפר.)7115 ,
החרדיות המתחדשת ,לעומת זאת ,רואה בעין יפה שילוב של לימודי-חול במסגרות לילדים ולנוער.
לדוגמה ,הישיבות המשלבות "קול אליהו" ,ישיבה בסגנון ספרדי; "חכמי לב" ישיבה בסגנון
ישיבות ליטא ,ו"המדרשה החסידית".
כיוצא ,החרדיות הוותיקה מתייחסת בחשדנות ל"אקדמיה חרדית" – שילוב חרדים
באקדמיה .היא מציגה טיעונים כבדי משקל להעדפת לימודי מקצוע על פני לימודים אקדמיים.
המתנגדים רואים בחוכמה המדעית צרה לתורה .הם חוששים מתכנים מדעיים שאינם עולים
בקנה אחד עם היהדות .הם מודאגים מכך שהמדע יכול להיות ערך ומושא שייכות במקום התורה.
השיח החרדי בעניין זה הוא לעיתים טעון ומכביד על דיאלוג בין הזרמים החרדיים .הרטוריקה
המתנגדת מציגה את האקדמיה כתמנון חובק עולם ,שהליכותיו רחוקות מבינתו של בן העולם
החרדי .כך למשל ,בחוברת שהוקדשה למאבק באקדמיה החרדית נטען כי האקדמיה "בנויה
ומתוכננת מראש בצורה כזו שלא ניתן בשום אופן לעצבה בצורה שתתאים לתפיסת העולם
הדתית" ,זוהי רשת בין-לאומית שמתכנניה פעלו "בתחכום רב כדי לשמור מכל משמר על צביונה
החילוני והכפרני של האקדמיה" .התמיכה באקדמיה החרדית מוצגת כקנוניה שמטרתה "לחולל
שינוי ערכים עמוק ויסודי בציבור החרדי" ,בין היתר בכך שהיא מאפשרת גשר בין חרדים
לחילונים (ללא שם .)7102 ,אבל החרדיות המתחדשת ,לעומת זאת ,פוקדת בהמוניה את המוסדות
השונים להשכלה גבוהה .תומכיה אינם רואים אותם כמי שזוממים להעבירם על דתם .הם רואים
בהשתלבות חרדים באקדמיה מהלך חברתי8אנושי ,ולא דתי8מסיונרי.
סוגיית האיזון בין הקודש לחול – סוגיה נוספת הנוגעת להדגשת ערך התורה ,נוגעת באופן
בו מאזנים את המתח שבין הקודש לחול ,ותופסת לדעתי מקום משמעותי בשורש ההבדלים בין
הזרמים החרדיים .החרדיות הוותיקה נוטה לאיזון הממעיט בחשיבותו של החול אל-מול הקודש,
והחרדיות המתחדשת מציעה איזון שמגביר במידת-מה את חשיבות החול .לאיזון זה יש השלכות
רחבות על סגנונה הדתי-חברתי של הקהילה .ביטויים להבדלי האיזון ניתן לראות בהתנהגויות
שונות ,כמו למשל הנטייה להחמרה הלכתית שמאפיינת בעיקר חוגים חרדיים אשכנזיים,
ומאפיינת פחות את החרדיות המתחדשת; ההימנעות מטיפוח הגוף ,כמו פיתוח הכושר הגופני,
המאפיינת את החרדיות (חקק )7119 ,ואינה מאפיינת את החרדיות המתחדשת; חיי סגפנות
ופרישות ממנעמי העולם ,שתוארו כערך נעלה לפחות בקרב החרדיות האשכנזית ,אינם נחשבים
סגנון-חיים נחשק בקרב חלקים משמעותיים מן החרדיות המתחדשת .אופן האיזון בין ערך
הקודש לערך החול ,הוא עניין קרדינלי בחברה החרדית והוא משליך על שורת הבדלים בין זרמי
החרדיות.
סגנון הקהילתיות הנבדלת מורכב מיסודות אחדים שגם בהם נפרדות נטיותיהן של
החרדיות המתחדשת והוותיקה:
פתיחּות או סגירּות כלפי הסביבה האנושית והתרבותית – החרדיות הוותיקה נוטה להיבדל
מן הסביבה התרבותית ,ובכלל זה מחשיפה לתכנים כמו הגות ,אמנות ,ספרות ושאר יצירות
תרבות העולם .היא מתייחסת לתכנים אלה בחשדנות ובדחייה ומתקשה לראות בהם ערך
תרבותי ,ולא-כל-שכן ערך רוחני-ערכי .מגמת ההיבדלות של החרדיות הוותיקה ,שואפת למגורים
ולתעסוקה של הקהילה בד' אמותיה ככל שניתן ,וזאת על מנת לצמצם חשיפה להשפעה זרה .לשם
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כך ּפּותח מערך רחב של שירותים פנים-קהילתיים ,החל משירותי סיוע חומרי וכלה במערכת-
משפט עצמאית (מלאך .)7102 ,היבט נוסף של גישת ההיבדלות מתבטא ביחסה המסויג של
החברה החרדית לתנועה הציונית ,למדינת-ישראל ולמוסדותיה (כדוגמת צה"ל) והחברה
הישראלית בכללה (פרידמן .)0990 ,חלקים נרחבים מן הקהילה החרדית רואים איום באינטרנט
("פגעי הטכנולוגיה") ,בין השאר מפני שהוא מאיין את חומותיה הפיזיים של הקהילה.
לעומת מגמות היבדלות אלו ,החרדיות המתחדשת פועלת בכיוון הפוך .רבים מבניה רואים
בחיוב את המעורבות עם הסביבה .הם משתלבים בלימודים ,בתעסוקה ובמקומות בילוי עם
החברה הסובבת .זרמים אחדים בתוכה – כדוגמת חי"ש (חרדים ישראלים) – אף רואים בהתערות
בחברה הישראלית את גולת הכותרת של החרדיות המתחדשת.
"ירידת הדורות" אל מול "עליית הדורות" – יסוד מרכזי בחרדיות מגדיר את יחסה אל
העבר .בתפיסה החרדית מוטמעת האדרה וערגה לסגנון חיי קהילות-ישראל בעבר (בעיקר במזרח-
אירופה) .האדרת העבר מתבטאת בשורת ביטויים ,החל מאימוץ סגנון לבוש שהיה נהוג בעבר,
שפה וסגנון תרבותי .החרדיות דבקה במנהגים שרווחו בקהילות-ישראל בגולה ,ובתוך כך נותנת
משמעות להבדלים במוצא העדתי.
ביסודה של הגישה ניצב נרטיב "ירידת הדורות" שעל-פיו בני הדורות הקודמים חיו חיים
רוחניים נעלים יותר ,והם ראויים לשמש מופת לחיקוי .לעומתם ,בני הדורות המאוחרים נחשבים
נמוכים יותר מבחינה ערכית (ויש הסבורים שאף מבחינה טכנולוגית) .עקרון "ירידת הדורות"
מושרש עמוק בקרב החרדיות הוותיקה והוא משפיע על מגוון תחומים ערכיים והלכתיים .המוטו
החרדי "חדש אסור מן התורה" הוא ביטוי מובהק ליישום עיקרון זה ,ויחדיו הם מהווים אנטי-
תזה לרעיון הקדמה המודרני (בראון .)7100 ,ברירת המחדל היא הנטייה להתייחס אל החדש
בחשד ,ואל הישן – באהדה .להמחשה ,מטבע הלשון "שב ואל תעשה  -עדיף" ,מאפיין הכרעות לא
מעטות ,שכן "כל המשנה  -ידו על התחתונה" ולכן השארת המצב על כנו ,גם אם הוא בעייתי ,נוחה
יותר מלקבל החלטה על שינוי ותיקון .גישה זו מכבידה על יוזמה או על חדשנות ערכית-דתית.
החרדיות המתחדשת מתמודדת עם עקרון-יסוד זה מעצם הגדרתה כמתחדשת .היא שואפת
לחברה מתוקנת יותר בהשוואה לעבר ,היא קוראת למערך שלם של התנהגויות ורעיונות חדשים,
ונוקטת אליהן גישה פרואקטיבית .לדוגמה ,קהילת "שלוחי ציבור" שפועלת משנת  7100ומאגדת
בתוכה רבנים ובעלי תורה ,אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים מכל שדרות הקהילה החרדית.
התוכנית מכשירה מנהיגים ויזמים חברתיים שיוכלו לזהות צרכים ,לפתח ולתת מענים לקהילה,
לרבות בסוגיות ערכיות .בתוכנית משתתפים כמה מאות ,רבים מהם משולבים בעשייה בעמדות-
מפתח בחברה החרדית והישראלית .קיומה ההטרוגני של קהילה זו קורא אף הוא תיגר על
החלוקה הדיכוטומית בין חרדים מתחדשים לחרדים ותיקים.
החרדיות המתחדשת מתמודדת עם המושג "חדש אסור מן התורה" בשתי דרכים .האחת
מכחישה את עצם חדשנותה .היא גורסת שמרבית השינויים המתרחשים כיום הם בעצם חזרה
לדפוסים יהודיים מוקדמים ,למשל אלה שאפיינו את החרדיות עד שנות ה 21-של המאה ה71-
(זיכרמן )7102 ,ואף דפוסים שמקורם בתקופות מוקדמות יותר בהיסטוריה היהודית .גישה אחרת
טוענת כי בהשקפת העולם החרדית יש מקום לחדשנות .לדידה ,ההוראה "חדש אסור מן התורה",
חלף זמנה (כיוצא ,בהקשר אחר ,ראו שו"ת יביע אומר חלק ח' ,או"ח ,סימן י"ז(.
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יש לציין כי למרות הדומיננטיות של תפיסת "ירידת הדורות" בשיח החרדי ,תפיסה זו אינה
מוחלטת .בהגותו של רבי אברהם ישעיהו קרליץ (ה"חזון איש" – )0954-0/2/ ,מגדולי מנהיגי
הקהילה החרדית – ניכרה בצעירותו התלבטות בין אימוץ התפיסה של "עליית הדורות" לבין
"ירידת הדורות" (בראון .)7100 ,יתרה מזו ,בשיח החרדי מוטמע גם המושג "אכשר דרא" (הוכשר
הדור ,השתפר) שהוא משקל-נגד למונח "ירידת הדורות" .על-פי "אכשר דרא" יש יסוד לטענה
שלפחות בנקודות מסוימות הדורות האחרונים יכולים להיות טובים יותר מן הראשונים ,ועל כן
יש מקום להכיל חידושים – ואפילו ערכיים .למשל ,חומרה חדשה יכולה להתקבל תחת אצטלת
"אכשר דרא" אשר תחפה עליה מביקורת שתשאל :היעלה על הדעת שאנחנו נחמיר יותר
מאבותינו? וכי טובים אנו מהם?
לעקרון "ירידת הדורות" ישנה השפעה מהותית על היחס לחדשנות ,וזהו אחד מסלעי
המחלוקת העמוקים בין זרמי החרדיות .החרדיות המתחדשת כוללת בתוכה גם זרמים
שמחזיקים בערכים שמרניים; למשל ,החוג החרדי שפועל בשיתוף עם "קרן תקווה" ומקדם שיח
שמרני בפורומים שונים – ביניהם כתב העת "צריך עיון" .3עם זאת ,המשותף לתתי-הזרמים
בחרדיות המתחדשת – הוא הדגשת ערך "אכשר דרא" המאפשר שאיפה לחברה מתוקנת יותר,
תוך שינוי ותיקון ערכים מוסריים.
הבדלים באיזון על הציר הדיכוטומי  -קולקטיביזם-אינדיבידואליזם – באיזון המתח
החברתי שבין האינדיבידואליזם לקולקטיביזם ( )Hofstede, 1980החברה החרדית נוטה לקוטב
הקולקטיביסטי (אוזן ,לאופר ,אגאי ,שון וטבילה ;7102 ,ברזלי ;7113 ,ברט ובן ארי  ;7103גודמן,
 .)7104זוהי חברה קהילתית התובעת מן הפרט נאמנות גבוהה לכלל ,ובמקביל מעניקה לפרט הגנה
ותמיכה .היא מייחסת לטובת הכלל משקל רב יותר מטובת הפרט .יש בה ציפייה טבעית לחיפוי על
מחדלי הקהילה או אנשים הנאמנים לה .יש בה נטייה למעורבות הכלל בחיי הפרט ,ואף לפטרונות
הכלל על הפרט מתוך דאגה לשלומו ברוחניות ובגשמיות .השיח יוצא מהנחה ש"קשה לסמוך" על
האינדיבידואל ,ושהוא זקוק להתערבות חיצונית-ציבורית כדי לעמוד במשימותיו .הנחת-יסוד זו
משפיעה על שורה של עמדות והתנהגויות ,לרבות הכרעות הלכתיות .לשם המחשה ,מעמד של
אנשים עם צרכים מיוחדים אינו מוסדר בחברה החרדית מראיית זכויותיהם ,אלא מראיית
חובתה ואחריותה של הקהילה לספק את צורכי בניה (גרשוני ,בפרסום) .בחברה החרדית
האינדיבידואליזם אינו נתפס כערך .אדרבא ,הוא יכול להיתפס כנטייה אנוכית ברוח הפסוק
"לתאווה יבקש נפרד" (משלי ,י"ח ,א') .זהותו של הפרט מדגישה יותר את היותו חלק מתוך
"הציבור" ופחות את היותו אינדיבידואל .הקולקטיביזם החרדי משפיע גם על תפיסת החובות
הדתיות .הוא נוטה להדגיש היבטים אובייקטיביים-ציבוריים לעומת היבטים סובייקטיביים-
פרטניים (רוזנק 0999 ,ולהרחבה ראו גם רוזנק )7113 ,ומתוך כך מיוחסת חשיבות רבה לנראּות,
לחיצוניות ,לאופן שבו הדברים נתפסים כלפי חוץ.
בחרדיות המתחדשת ,לעומת זאת ,נוטה כף המאזניים יותר לכיוון האינדיבידואליסטי.
המבנה הקהילתי נוטה להיות לכיד פחות ,תוך הדגשת ערך הפרטיות .השיח החברתי מייחס לפרט
יותר יכולת וזכות להגן על עצמו ולכן יש פחות אהדה להתערבות הכלל בחייו של הפרט .במקרים
רבים ניכרת בחברה זו תפיסה דתית המדגישה את חשיבות הבחירה האישית הסובייקטיבית ,ואת
/http://iyun.org.il 3
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הקשר האישי והבלתי-פורמלי לבורא לצד המחויבות הפורמלית כלפיו .הדגשת האינדיבידואליזם
היא תוצאה של אימוץ ערכים הומניים על-ידי החרדיות המתחדשת וזיהוים עם ערכי התורה.
חלק ניכר מן הביקורת של החרדיות המתחדשת כלפי החרדיות הוותיקה נעוץ בהסתייגות
מביטויים שונים של הקולקטיביזם שתוארו לעיל.
הסתגרות או פתיחות מול המודרנה – שתי גישות רווחות בשיח החרדי ביחס להתמודדות
עם אתגרים הנובעים ממפגש עם סביבה תרבותית שונה .גישות אלו מבוטאות בדברי חז"ל (בבלי,
בבא-קמא ,ס')" :דבר בעיר  -כנס רגליך ,שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ...רעב
בעיר פזר רגליך ,שנאמר ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה" .אלה הם שני דפוסי התמודדות עם
סכנה פיזית או רוחנית-דתית .שיטת "פזר רגליך" חותרת לשינוי והתחדשות ,ליציאה להכרת
הסביבה ולהתמודדות עמה תוך בחינת מה שנדרש לשנות ולחדש לאור שינויי העיתים .לעומתה,
שיטת "כנס רגליך" שואפת לשימור ולהתכנסות ,להעמקת ההיבדלות מן הסביבה ולאחיזה
אדוקה בנוהגי העבר .כפי שיתואר להלן ,בראשית דרכה של היהדות האורתודוקסית הוצגו שני
סגנונות-פעולה אלה ,והחרדיות הישראלית בחרה לעצמה ,לפחות מאז שנות ה ,21-בשיטת "כנס
רגליך".
כיום שוב עולה הדיון בשאלה מהי הדרך הנכונה לעת הזו .הזרמים החדשניים טוענים כי
דרכי הפעולה שתאמו לתנאי העבר – כשהציבור החרדי חש סכנה רוחנית והיה חדור תחושת
שליחות – אינן מתאימות לימינו אנו .לדידם יש לפתח דרכי התמודדות מותאמות .לעומת זאת,
זרמים בחרדיות הוותיקה טוענים כי יש לדבוק ביתר-שאת בדרכי הפעולה הנוהגות מקדמת-דנא,
שהוכיחו עצמן בהקמת חברה תורנית מפוארת (דיין.)7102 ,
הבדלים בתפיסת "הסכנה ליהדות" – בין הזרמים השונים בחרדיות העכשווית קיימים
הבדלים ביחס ל"תפיסת הסכנה" לשלום היהדות .מנעד הדעות בשאלה זו נע בין הטענה כי "סכנת
השמד" עומדת בעינה ,לבין הטענה ש"שעת השמד" חלפה מן העולם (דיין ;7102 ,זיכרמן.)7102 ,
הדים לתחושת הסכנה עולים מדבריו של לוי ( )09//כי "יותר מכל מאופיינים החיים החרדיים
במהלכם העז ,באינטנסיביות שלהם .כאילו מישהו העביר את כל התחושות ...במגבר ענק,
המאדיר את כל ההתנהגויות האנושיות בכמה דרגות של עצמה .כל תחושה מגיעה למיצויה המלא.
כאשר מעריצים מישהו ,ההערצה היא טוטאלית ,ללא סייג" .החרדה מפני סכנת השמד מגבירה
ומחדדת תחושות ,ולא פחות מכך דוחקת לגישה דיכוטומית כלפי גורמים החשודים כמחוללי
סכנה .שכן במצב סכנה אין מקום לעמימות; נדרש זיהוי מהיר ונדרשת הכרעה דיכוטומית,
בבחינת "הֲ לָנּו אַ ָתה אם לְ צָ רינּו" (יהושע ,ה' ,י"ג)" :אצל החרדי הישיבתי הכל הוא או שחור או
לבן .תפיסות העולם שלו חדות ובלתי מתפשרות ,ובדרך כלל הכל ברור לו ,ותחומו של כל דבר
ועניין חד וברור ומשתייך או לשחור או ללבן .הלבן הוא כל מה שקשור לעבודת ה' ושמירת
ההלכה ,והשחור הינו כל מה שאינו כזה" (גולדשטיין .)7102 ,בכלל זה הפיצול בין ה"ּפְ נים" לבין
ה"חוץ" ,כאשר החרדות מושלכות על ה"חוץ" (כהנא.)7119 ,
ניתן להציג שתי גישות המשמשות להכרעה בין ערכים מנוגדים .האחת היא ברירה
דיכוטומית ,והשנייה היא בחירת מיקום על פני רצף .הגישה הדיכוטומית מנסה לברר איזה מן
הערכים נכון יותר :מי גובר; מי עליון ומי תחתון .היא שואלת מי צודק וחותרת להכרעה של "או-
או" .גישת הרצף שואלת כמה צדק יש בכל אחד מן הערכים ושוקלת כמה מקום יש לתת לכל אחד
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מהם .זוהי גישה השואפת לאיזון אופקי של "גם וגם" (מאונטר .)027 :711/ ,תפיסת סכנה מוגברת
משפיעה על נטייה להכרעות דיכוטומיות .החרדיות המתחדשת נוטה יותר להכרעות מסוג "גם
וגם" ,כמו למשל ,תורה ועבודה – לעומת התפיסה הדיכוטומית של "או-או" – או תורה או עבודה.
"תפיסת הסכנה" היא מהותית בחשיבה החרדית ויכולה להשפיע על תפיסת המציאות כולה.
לשם המחשה ,אלה המחזיקים בה עשויים לפרש על פיה את מניעי השלטון; למשל ,שלטון
המבקש להעביר את החרדים מדתם באמצעות סחיפתם לאקדמיה (ללא שם )7102 ,או גיוסם
לצבא (זיכרמן .)7102 ,תפיסת הסכנה הנמוכה בקרב החרדיות המתחדשת משפיעה על סגנונה
הסולידי ,פתיחותה לסביבה ונכונותה לחיות במרחבים מורכבים.
גוננות אל מול חשיפה בחינוך הצעירים – סוגיית חינוך הילדים היא סוגיה רגישה אשר
סביבה מתארגנת הקהילה החרדית במידה רבה" .טראומת הסחף" – שהיא אחד היסודות
ההיסטוריים המכוננים של החרדיות – נוצרה כתוצאה מנטישה המונית של צעירים את בתי
המדרש" .חינוך הילדים" הוא בבת-עינה ופסגת שאיפתה של הקהילה החרדית ,ורבים מבניה
שואפים שילדיהם ישיגו רמת חרדיות גבוהה משלהם עצמם (דיין.)7105 ,
לשיקולים חינוכיים נודעת השפעה על סוגיות רחבות ,כמו למשל ,סגנון הספרות שמושפע מן
הסיכוי שצעירים ייחשפו לתוכן הספר ,אף אם לא נועד להם .ישנה נטייה להעביר מסרים פשוטים
ולהסתייג ממורכבות החיים בכלל והחיים בחברה החרדית בפרט (דיין7102 ,א) .החברה החרדית
הוותיקה נוטה לגונן על צעיריה מפני מפגש אמיתי עם מציאות החיים .בעיתונות החרדית מועבר
מידע מועט מאוד על אירועים פליליים .אנשי-חינוך ממליצים לעיתים להכחיש את קיומם של
אירועים שליליים שהגיעו לאוזני הילדים ,כמו למשל רצח ילדים בידי הוריהם .המגננה ננקטת גם
במישור הערכי .כך למשל דווח פעם בעיתון "יתד נאמן" על תינוק שנהרג מ"פגיעת מכשיר
חשמלי" .הפעוט נהרג מנפילת מכשיר טלוויזיה ,אבל "יתד נאמן" לא יכול לדווח על כך ,כי למילה
"טלוויזיה" אין דריסת-רגל בעיתונות החרדית (ולדר.)7102 ,
לעיתים ישנה נטייה שלא לעודד העלאת שאלות היורדות לשורשי האמונה ,או עלולות
לערער על עיקרי החרדיות .קיים חשש מחשיבה ביקורתית " -בייחוד המחשבה החופשית ,העלולה
להביא לערעור העולם הרוחני" (כהנא )7119 ,והעדפה של "האמונה התמימה" שעניינה קבלת
המסורת כמות שהיא ,ללא שאיפה לפתחה ,לעדנה או להעלותה (בראון.)7115 ,
בשנים עברו התקיים באורתודוקסיה דיון אודות צורת החינוך הראויה .היו שצידדו
ב"חינוך חוסם" שמטרתו לחצוץ בין החניך לבין מושגים ורעיונות שמחוץ לקהילה .אחרים צידדו
דווקא ב"חינוך מחסן" ,הדוגל בחשיפה לסביבה התרבותית ,תוך הקניית כלים להתמודדות עמה.
בתהליך הדרגתי אימצה החברה החרדית הוותיקה את גישת החינוך החוסם .היא התכנסה בתוך
מרחבים גאוגרפיים נבדלים ושאפה להמעיט את החשיפה לעולם שבחוץ (זיכרמן .)7102 ,בכך
אימצה החרדיות הוותיקה את גישת ה"חתם סופר" והתרחקה מגישתו של הרב הירש.
לעומת זאת ,החרדיות המתחדשת מדגישה את הצורך בשיח ביקורתי ,מורכב ובלתי-מגונן.
היא מעודדת הצגת שאלות ושיח פתוח .היא רואה את החינוך החוסם כבלתי-ישים לנוכח שקיעת
חומותיה הגאוגרפיים של הקהילה ,במידה רבה בהשפעת רשת האינטרנט .למשל ,אחד מפירות

04

חקר החברה החרדית ,כרך  5תשע"ח ( 71028710/אוקטובר 43-0 :)7102
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

החרדיות המתחדשת הוא אתר האינטרנט של קהילת "אקשיבה" 4בה פועל מגוון רחב של חברים
וחברות מתחומי-ידע שונים ,המשיבים לשאלות בני הקהילה בתחומים אישיים ודתיים .המוטו
של "אקשיבה" הוא :אין שאלה שאסור לשאול ,כי אנו מאמינים בך ,מאמינים שאם משהו מטריד
אותך – מגיע לך מענה .אתר "אקשיבה" ממחיש את היות החרדיות המתחדשת בשר מבשרה של
הקהילה החרדית ,או למצער ,את המורכבות שבניסיון לתחום אותה כעומדת בפני עצמה .הקשת
הרחבה של המשיבים באתר מבטאת את שלל זרמי הקהילה החרדית ,החל במשמרים וכלה
במחדשים.

ד .האידאולוגיה של החרדיות המתחדשת
מניתוח עמדותיה של החרדיות המתחדשת ,עולה כי למרות תדמיתה כ"חדשנית" ,היא מיישמת
למעשה אידאולוגיה אורתודוקסית המוכרת מקדמת-דנא .ודוק ,אין הדיון מתמקד כעת ברמת
המודעות של החרדיות המתחדשת לדרכה האידאולוגית ,אלא ברמה הפרקטית ,בעובדה שהיא
פונה לכיוון ערכי מסוים ומיישמת אותו ,גם אם לא במודע.
את ההבדלים בין החרדיות הוותיקה לחרדיות המתחדשת ניתן להציג כדרכים שונות של
תפיסת האיזון הראוי בין טבע המציאות לתרבות התורנית ,או במונחים תאולוגיים – בין קודש
לחול .הדבר מושפע מתמונת העולם המטפיזית בה מחזיקים בני הקהילה .תפיסת "מוניזם
מנוטרל" (בראון )7105 ,עשויה להשפיע בנסיבות מסוימות על העדפת הקודש ודחיקת רגלי החול
(דיין7102 ,ב) .החרדיות הוותיקה נוטה להסיט את נקודת האיזון אל קוטב הקודש .היא מעדיפה
"רק תורה" על פני "תורה ועבודה" כהוראה להמונים ,ואפילו במחיר קשיים כלכליים ופגיעה
אפשרית במימוש היכולת העצמית של הפרט .היא מרחיבה את רעיון "דעת תורה" ומצמצמת את
שיקול דעתו הפרטי-טבעי של האדם .היא מייחסת חשיבות מעטה לקולות העולים מן השטח,
שהם דבר ה' המדבר מן הטבע .היא מעדיפה החמרה הלכתית ואורח-חיים סגפני על פני ערכים של
נוחות ורווחה חומרית .היא מתייחסת בחשדנות לרעיונות שלא צמחו מתוך התורה ,אלא מחוכמת
האדם.
אחד הביטויים לתפיסה זו נמצא בתיאורו של ליפשיץ ( )7105המנתח את מצב החרדיות
המתחדשת על בסיס הבחנותיו של הפילוסוף צ'ארלס טיילור ( .)7100טיילור הצביע על ההבדלים
בין חברה המגדרת את הקדושה ,לבין חברה המבזרת אותה לכל שטחי החיים .חברה דתית
שנוטה להפחית בערכו של החול ,יוצרת למעשה מצב בו משמעות החיים נמצאת 'מחוץ לחיים' ולא
בתוכם – בחיי היום-יום .כתוצאה מכך ניתנת עדיפות לערכי סיגוף והתבדלות מן החיים
"הפשוטים" .חברה כזו מחזקת היררכיה חברתית הנקבעת על פי קרבת הפרט למקור הקדושה,
שנתפסת כתלויה בעיקרה בפרישות מ"חיי שעה" .לעומת זאת ,חברה דתית שנוטה יותר לייחס
ערך רוחני לחולין ,מבזרת למעשה את הקדושה על כל שטחי החיים .משמעותם הרוחנית של
החיים נעוצה דווקא ביישום הדת בשטחי החיים "האפורים" ,בשגרת החולין .ההיררכיה
והדיכוטומיה שבין הקודש לחול מיטשטשות מעט ,אך הקדושה מתפשטת אל כל שטחי החיים
וממלאת אותם בנוכחותה .לפי ליפשיץ ( ,)7105הקושי האידאולוגי של החרדיות-המתחדשת נעוץ
בכך שהחרדיות הוותיקה היא חברה המגבילה את הקדושה לתחומי עצמה .לעומת זאת ,החרדיות
המתחדשת יכולה לחיות בשלום עם אידאולוגיה המבזרת את הקדושה:
/http://www.akshiva.co.il 4
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החרדיות הליטאית על עולם הישיבות שלה ,במובנים רבים ,חזרה אחורה לימי הביניים.
הישיבות דומות במקצת למנזרים ,מנותקות מהחיים ,מזלזלות בהנאות העולם ,במדע,
בעבודה ...צבא ,אזרחות ,הם מילים לועזיות ...החברה החרדית היא היררכית ,יש הבדלים
עדתיים ,ייחוס עדיין תופס מקום נכבד בזהות האישית ...יש מוטיבים סגפנים בתרבות...
ומנגד יש פולחן לאדם המנותק שנמצא בד' אמות של הלכה .המשמעות של החיים אינה
מצויה בחיים אלא בישיבה ,אפשר להתקרב לקב"ה רק על-ידי 'לימוד תורה' ורק שם
מצויה קירבה אמיתית אליו .גם אם אנו מכירים בזכות קיומם של 'בעלי בתים' (אנשים
העובדים לפרנסתם) ,זהו רק כסוג ב' ....באברך יש משהו הרואי ,הוא מוותר על חיי העולם
למען חיים גבוהים יותר (ליפשיץ.)5102 ,
החרדיות המתחדשת מציעה איזון אחר ,קרוב יותר למסורת יהדות-ספרד ולמשנתם של
הרב הירש והרב קוק .בראון ( )7100מציג את היסודות המפרידים בין השקפת העולם של הרב קוק
לזו של החזון איש .לדבריו ,שניהם הסכימו על כך שההתיישבות היהודית בארץ-ישראל פתחה
פרק חדש שיאפשר גם את תחייתו הרוחנית של העם במרכז החדש .השאלה הייתה מה צריך
להיות אופיו של הפרק החדש ולאיזו תחייה יש להפנות את המשאבים .הרב קוק סבר כי הגלות
יצרה מצב של ניכור מעולם החומר ,ועל כן ראה את התחייה לא רק בתחיית הרוח אלא גם בצד
החומר .החזון איש ,לעומת זאת ,לא ראה בגלות פרק של רוחניות מופרזת ,אלא אדרבא" :משך
הגלות עשק מאתנו רוח הקודש" ,ולפיכך הוא שם את הדגש דווקא על חיזוק הממד הרוחני .לאור
האמור ,ניתן לתמצת את הביקורת או המחלוקת של החרדיות המתחדשת על החרדיות הוותיקה
במילותיו אלו של הרב קוק:
הקודש והחול יחדיו שני יסודות של חיים הם לנו .שניהם דורשים מאתנו פתוח והערכה
נכונה ,טפול והשגחה ...אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו ,שולח החול בעצמו
בזה יד כנפשו .ואם יאמר הקודש לעזוב את החול ,הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים
וכל ערך המפעל וההשפעה שלו ...הקודש והחול אחים המה ,יד ביד מחויבים הם ללכת כל
אחד במסילתו ,על דרך החיים (מאמרי הראי"ה ,הקדש והחול ,א').
החרדיות המתחדשת מצדדת בהאחדה בין התורה לבין החיים .היא רואה את כוחות הנפש
של הפרט ,כמו גם הישגי האנושות ,כהזדמנות לצמיחה .היא מסתייגת מגישות לפיהן היהדות
"מיוסדת על שלילת החיים וקנייניהם" 5ומדגישה את הקודש והחול כמשלימים אהדדי .מדובר
בהבדלים מהותיים המעוררים את השאלה ,באיזו מידה החרדיות המתחדשת יכולה להשתלב
בתפיסת העולם החרדית כפי שהיא מוכרת לנו כיום.
ה .ההיסטוריה של האידאולוגיה החרדית המתחדשת
כדי להבין את השורשים ההיסטוריים לאידאולוגיה אותה מיישמת החרדיות המתחדשת ולבחון
את יכולתה של זו להיחשב "אידאולוגיה חרדית" חרף שונותה מסגנון החרדיות המקובלת כיום –
אציג סקירה היסטורית קצרה.
בפני ההנהגה הרבנית במזרח-אירופה – שהחרדיות הארצישראלית היא ממשיכת דרכה
במידה רבה – עמדו שני מודלים אורתודוקסיים – שני בתי-אב שהציגו אסטרטגיות שונות
 5על הרקע ההיסטורי של התפתחות העדפת הקודש ,ראו מאמרו של הרב יחיאל יעקב ויינברג (" ,)6611-6881תורת חיים",
מובא בפרקי מבוא למעגלי השנה – חלק שלישי ,כתבי רש"ר הירש.
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להתמודדות עם אתגרי המודרנה :שיטת "חדש אסור מן התורה" (חדש"א) שהתפתחה במרכז-
אירופה ונושא דגלה היה רבי משה סופר ( ,0/49 – 0227הידוע בכינויו על שם חיבורו "חתם
סופר") ,ושיטת "תורה עם דרך ארץ" (תעד"א) שהתפתחה במערב-אירופה ונושא דגלה היה רבי
שמשון רפאל הירש ( .)0///-0/1/מדובר בגישות חלוקות שלשתיהן שורשים עתיקי-יומין
במקורות היהדות .גישות אלו זכו לעדנה ,בירור והתפתחות על רקע התמודדות היהדות
המסורתית עם אתגרי המודרנה .בין השיטות יש כמה הבדלים .שיטת תעד"א נקטה בין היתר
בגישת "פזר רגליך" – אם המודרנה מאתגרת אותנו ,הבה נצא להתמודד עמה ואף נכיל חלקים
מתוכה בכפוף לעקרונות התורה .שיטת חדש"א דגלה בטקטיקת "כנס רגליך" – אם המודרנה
מאיימת עלינו ,הבה נסתגר מפניה ,נתבצר בתוך עצמנו ונחזק כל בדק.
חדש"א ותעד"א שרויות בוויכוח ערכי-תורני אודות המצב ה"לכתחילי" .הן חלוקות
בשאלה מי מהן היא הדרך הקבועה ומי הארעית :האם חדש"א היא הוראה לדורות – המצב
הרצוי לכתחילה ,ואילו תעד"א היא בבחינת הוראת-שעה מקומית " -היתר" מיוחד שחידש רש"ר
הירש כדי להציל את יהדות גרמניה מאובדן דתי; או שמא להפך :תעד"א היא המצב האידאלי
לכל העיתים ואילו חדש"א היא הוראת-שעה – סטייה מן הנורמה של "חתם סופר" שנועדה להציל
את יהדות הונגריה ב"שעת השמד".
חדש"א ותעד"א הן שתי נקודות-קיצון על רצף של גישות וזרמים שהתקיימו בתוך היהדות
האורתודוקסית .חרף ההבדלים המהותיים ביניהם ,שיתפו זרמים אלה פעולה בניהם ,למשל
בייסוד "אגודת ישראל" ,אף כי שמרו על מרחק כלשהו (פרידמן .)0990 ,בראשית דרכה של
החרדיות הארצישראלית התקיים שיח אודות הבחירה בין מודלים אלה ,ובסופו של דבר נטתה
החרדיות הארץ-ישראלית לאמץ את דגם חדש"א (היון .)7102 ,אך לא הייתה זו בחירה הכרחית
ומובנת מאליה .הבידול המובהק ,המוכר כיום ,בין שני זרמי האורתודוקסיה ,הוא פרי תהליך
מורכב והדרגתי (בלוך .)7115 ,עם השנים הוטמע דגם החדש"א כגישה חרדית בלעדית ,בין היתר
בשל היות אנשי תעד"א מיעוט ביחס לזרמים אחרים בישראל (בן רפאל ובן רפאל-חיים.)7112 ,
החברה החרדית הדגישה יותר ויותר את יתרונותיה של דרך החדש"א ואת הצלחתה לעומת
הכשלים שעמדו בדרך התעד"א (היון .)7102 ,על גבי חדש"א שעוצבה ע"י החתם סופר ,נוספו עוד
נדבכים מאוחרים יותר ,כמו למשל ע"י החזון איש והרב שך ומאז שנות ה 21-של המאה ה,71-
נטתה החרדיות הארצישראלית להתכנס בתוך עצמה ולהיבדל מן הסביבה החברתית והתרבותית
(זיכרמן.)7102 ,
חרף כל האמור ,לא הוצאה החרדיות בסגנון תעד"א אל מחוץ לגבולות המחנה החרדי .היא
לא הוקעה כשיטה פסולה .מייסדה ,הרב הירש ,נתפס בקהילה החרדית כאחד מגדולי-ישראל
(בלוך ;7115 ,היון .)7102 ,מטבע הדברים ,הפיצול שיצרה החרדיות בין האיש (המקובל) לבין
משנתו (הדחויה) ,אינו יכול להיות הרמטי .בתפיסה הדתית קשה להפריד בין הדמות הרבנית לבין
אורח החיים בו בחרה ,ועל כן אני סבור כי המודל החרדי של הרב הירש מונח בתרבות החרדית
כנבג הממתין לרדת הגשם .בנוסף ,בתוך הקהילה החרדית נותרו זרמים שדגלו בשיטת תעד"א
(ראו למשל דומב 09/2 ;0922 ,וכן היון .)7102 ,הגם שחרדיות תעד"א ירדה מקדמת הבמה
החרדית ,היא לא גוועה ,ונותרה אלטרנטיבה חרדית במצב דגירה.
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בנוסף לכך קיימת השפעתה של החרדיות המזרחית ,שמחזיקה במסורת של השתלבות
בסביבה החברתית תרבותית (זוהר ;7110 ,ליאון ;7103 ,זוהר 7110 ,ואולם ראו גם בראון.)7110 ,
החרדיות המזרחית רואה בעין יפה שילוב של תרבות חיצונית בתוך היהדות ,בשונה מגישות
תאולוגיות שדגלו בהתרחקות "מהשפעות של שיטות זרות וחיצוניות" (מאמרי הראי"ה ,לשני
בתי-ישראל) והיא דוגלת בהשתלבות בסביבה החברתית ,לרבות במדינה ,מוסדותיה ואזרחיה
(ליאון .)7102 ,לשם המחשה ,בעוד ש"ההשקפה" הליטאית רואה בשילוב לימודי-חול בישיבות
משום "העמדת צלם בהיכל" ,רבי יוסף חיים מבגדאד ( )0919– 0/45מגדולי חכמי עדות המזרח,
הידוע בכינויו "בן איש חי" ,על שם אחד מספריו ,הביע תמיכה גלויה בהקמת מסגרת חינוכית
ישיבתית ללימוד תורה ומקצועות חול ("יש חיוב לאדם להשכיל ולהבין גם בשאר חכמות שהם
חוץ מחכמת התורה" (אמרי בינה ,תשמ"ו ,עמ' רל"ג-רנ"ד) .כיוצא ,שעה שבקהילות אשכנז חלה
מגמה של החמרה והתנגדות ליצירתיות ,מחשש שתתפרש כנכונות לרפורמה דתית ,בארצות
המזרח נמשכה היצירתיות בהלכה ,ולעיתים קרובות אף גברה כדי לפתור שאלות הלכתיות
חדשות (אלון.)7115 ,
למרות ההשפעה הרבה של החרדיות האשכנזית על החרדיות המזרחית – שהובילה
ל"עיצובם של החרדים הספרדים כבני דמותם של החרדים הליטאיים" (לופו – )7113 ,ההשפעה
היא הדדית וישנה גם השפעה הפוכה (באבא )0993 ,של החרדיות המזרחית על האשכנזית .ניתן
להצביע על עקרונות חרדיים-מזרחיים שנטמעו בקהילה החרדית והשפיעו על החרדיות
האשכנזית ,כמו למשל ,בהגברת ההזדהות והאחריות כלפי מדינת-ישראל ומוסדותיה (ליאון,
.)7102
החרדיות המזרחית בישראל עוצבה במידה רבה על-ידי הרב עובדיה יוסף (, 7104– 0971
ממנהיגיה הבולטים של היהדות האורתודוקסית) .בדומה לטענתי לגבי הרב הירש ,התקבלותו של
הרב יוסף כאחד מ"גדולי ישראל" גם בקרב החרדיות האשכנזית – מטמיעה אל תוכה ,במישרין
או בעקיפין ,כמה מעקרונותיו .למשל ,העדפת דרך הקולה ההלכתית ,מעורבותו בציבוריות
הישראלית ,יחסו האוהד כלפי חיילי צה"ל ותמיכתו באקדמיה החרדית.
ההנהגה של הציבור הליטאי בישראל הייתה "הקטר האידאולוגי" שדחף את המחנה
החרדי לגישה המתבדלת (החדש"אית) ,ואולם היחלשותה של הנהגה זו והתפתחות תנאים
חברתיים וכלכליים שונים ,מכבידות על היכולת ליישם גישה זו (זיכרמן .)7102 ,בנוסף ניכרת
עלייה בכוחן של אידאולוגיות אלטרנטיביות :החרדיות המזרחית והחרדיות תעד"א ,אליהן
מצטרפות קהילות נוספות כמו קהילות חסידיות שאינן מאופיינות כ"חברות לומדים" (וסרמן,
" :)7113קהילות חו"ל" וקהילות "בעלי תשובה" אשר מביאות עמן גיוון תרבותי ,ובחלקן אף
מרככות את הנבדלות של החברה החרדית מן החברה הסובבת.
חרדיות מזרחית ,חרדיות תעד"א וזרמים נוספים ,היו עד כה קולות-מיעוט או זרמים
רדומים עם פוטנציאל לחזור ולהתעורר עם הבשלת התנאים הסביבתיים המתאימים .התרחשויות
הפוקדות את החברה החרדית משולות לגשמים המנביטים את הנבגים החבויים בקרקע זה מכבר,
בבחינת "כי יׁש לָעץ ת ְקוָ ה אם יכָרת ...אם יַזְ קין ּבָ ָארץ ׁשָ ְרׁש ֹו ּובעָ פָ ר יָמּות גזְ ע ֹו ,מריחַ מַ ים יַפְ רחַ
וְ עָ שָ ה ָקציר כְ מ ֹו נָטַ ע" (איוב י"ד) .הפדרציה החרדית שוב אינה מונהגת ע"י הנהגה דומיננטית
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ריכוזית ליטאית ,מה שמאפשר לזרמים אלה לשוב אל קדמת הבמה (דיין7102 ,ג) .החרדיות
המתחדשת מיישמת דה-פקטו אידאולוגיה קרובה לדרכן של אלו והתחזקותה היא תחייתן.

ו .בעיית הזהות של החרדיות המתחדשת
הערכים המיושמים על-ידי החרדיות המתחדשת אינם נתפסים בקהילה החרדית כנובעים
ממשנה אידאולוגית סדורה ,אלא כאוסף אקראי של סטיות מדרכה של החרדיות הוותיקה .מכאן
תחילתה של בעיית זהות הנובעת מבעיית אידאולוגיה של החרדיות המתחדשת.
העובדה ש החרדיות המתחדשת קרובה לדרכם של זרמים חרדיים מבוססים כדוגמת
החרדיות המזרחית והחרדיות של 'תורה עם דרך ארץ' ,אינה פוטרת אותה מן הצורך לנסח
אידאולוגיה עכשווית .זרמים אלה יכולים להעניק השראה ,אך החרדיות המתחדשת זקוקה
לאידאולוגיה סדורה ועדכנית שתענה על שורה של אתגרים הניצבים לפתחה בעת הזו .ואולם,
למרות שהחרדיות המתחדשת יודעת לבקר את החרדיות הוותיקה ,היא מתקשה עדיין לנסח
לעצמה חלופה אידאולוגית מוצהרת .בעוד שלחרדיות הוותיקה יש מערך אידאולוגי סדור –
לחרדיות המתחדשת אין עדיין מערך כזה (ליפשיץ ;7105 ,פפר .)7102 ,נעשו אומנם אי-אלו
ניסיונות להגדיר את מטרותיה ודרכה האידאולוגית (למשל ,כהן ,)7105 ,אך ניסיונות אלה לא
שלמו כאמור ,או שעדיין לא חלחלו די צורכן.
קבוצה או מגמה הפועלת במרחב החרדי תתקשה לתפקד בלי מתווה ערכי .הקהילה החרדית
הינה קהילה בה הריק האידאולוגי חייב להתמלא בתוכן .זיכרמן וכהנר ( )7107העלו כי מבחינה
ערכית החרדים המתחדשים מחזיקים בערכים של החרדיות הוותיקה .כך למשל ,על אף שרבים
מהם משלבים תורה ועבודה ,הם מכירים בעליונותה הדתית והרוחנית של חברת הלומדים בכלל
ושל לומדי התורה האברכים בפרט.
מצב זה ,בו החרדיות המתחדשת סמוכה על שולחנה האידאולוגי של החרדיות הוותיקה,
יוצר פער בין אורח החיים לבין העמדה האידאולוגית :אורח החיים הוא חרדי מתחדש ,ועולם
הערכים הוא חרדי ותיק .פער זה מתחדד לאור ההבנה כי גם אם אין החרדיות המתחדשת
מחזיקה באידאולוגיה מוצהרת משל עצמה ,היא מיישמת בפועל סולם ערכים שאינו זהה לסולם
הערכים של החרדיות הוותיקה .החרדיות המתחדשת חיה למעשה בפער בין העמדה הסמויה שעל
פיה מתנהלים חיי היום-יום – לבין העמדה הגלויה ,המוצהרת והמודעת :חבריה חושבים חדש"א
ומתנהגים תעד"א (רבים אינם מודעים לקיומה של אידאולוגיה סמויה זו ,ומתהלכים בתחושה של
ריק ערכי) .אופן ההתמודדות עם פער זה משתנה מאדם לאדם .יש המיישבים אותו בהסברים
שונים (שלג ,)099/ ,יש החיים עמו בשלום בלי לשאוף ליישבו (נוביס-דויטש ,בפרסום) ,ויש החיים
ב"דיסוננס קוגניטיבי" – חשים אי-נוחות מן הפער שבין עמדתם המוצהרת לזו המיושמת בפועל.
בין אם מדובר בהיעדר אידאולוגיה או בהחזקת אידאולוגיות סותרות ,החרדיות המתחדשת
סובלת מבעיה אידאולוגית בשעה שהיא פועלת בתוך חברה שדורשת התמסרות לערכים .בקהילה
החרדית ,היעדר אידאולוגיה משמעו פגיעה בזהות ובדימוי העצמי .כתוצאה מכך ,חרדים
מתחדשים חשים במקרים רבים נחיתות ערכית כלשהי לעומת החרדים הוותיקים (ליפשיץ;7105 ,
פפר .)7102 ,יש המדברים על "בעיית זהות" ותחושות תסכול .אכזבה וחוסר שייכות על רקע אי-
ההכרה של החרדיות הוותיקה בדרכה של החרדיות המתחדשת (גולדשטיין .)7102 ,אחרים
מדווחים על תחושת ניתוק או חוסר המשכיות ביחס להוריהם ההולכים בדרכה של החרדיות
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הוותיקה .עדות למורכבות הזהות העצמית של החרדים המתחדשים ניתן לזהות בממצאי מחקר
(רובין ונוביס-דויטש ,בפרסום) שנערך בקרב  523נשים חרדיות הלומדות לתואר אקדמי .מן
המחקר עלה כי רק כ 9./%-הגדירו עצמן "חרדיות מודרניות" .ואולם במחקר אחר ( & Deutsch
 )Lifshitzנמצא כי מרצים המלמדים סטודנטים חרדים ,העריכו את שיעור החרדים המודרניים
בקרב תלמידיהם בכ .3/%-את הפער בין נתוני ההגדרה העצמית לבין ייחוס חרדיות מודרנית
"מבחוץ" ניתן להסביר בתחושת אי-נוחות אישית או חברתית על רקע בעיית האידאולוגיה
המתוארת .החרדיות המתחדשת מגדירה עצמה בהשוואה לחרדיות הוותיקה ,שהיא חברת האם
ונקודת הייחוס שלה .לחלקים נרחבים מן החרדים המתחדשים חשוב השיוך למחנה החרדי ,אך
בעיית האידאולוגיה דוחקת אותם אל שולי הלגיטימציה והם מתכחשים לפעמים לזהותם
המתחדשת.
בעיית האידאולוגיה מקרינה גם על השיח החברתי אודות החרדיות המתחדשת .כאמור,
החברה החרדית היא חברה שהשפה והשיח החברתי מתנהלים בה במידה רבה סביב ערכים .דירוג
מעמדם של קהילות ופרטים נקבע בחלקו על פי עמידתם ומיקומם בסולם הערכים החרדי .בסולם
הכשרות החברתי החרדי יש שלוש דרגות מרכזיות" :לכתחילה"" ,בדיעבד" ,ו"פסול" .המונחים
"לכתחילה" ו"בדיעבד" רווחים בספרות התורנית ומשמשים לדירוג מעשה או מצבּ" .בְ דיעֲבַ ד"
בארמית הוא קיצור המילים "ּב ְדאי עֲבַ ד" שמשמען :דבר שנעשה שלא כדין ,שלא בצורתו הרצויה,
או באיסור (אנציקלופדיה תלמודית כרך ז' ,ע' דיעבד) ואף על פי כן ,במקרים מסוימים משלימים
עם קיומו של דבר לאחר מעשה .זוהי חצי הסכמה ,אי-התנגדות למעשה מוגמר ,התפשרות
והסכמה בדוחק .לעומת זאת ,הרצוי ,האידאלי – ה"לכתחילה" – הוא שהדבר ייעשה בדרך
אחרת .החרדיות המתחדשת נאבקת על מקומה ועל הלגיטימיות החרדית שלה .מאבק זה מתנהל
בראש ובראשונה בעיני עצמה .היא מנסה להיחלץ מ"פסלות" ולקבל "הכשר" ,אך אפילו
בתפיסתה העצמית היא נושאת תווית או רבב של "בדיעבד" .בעיית האידאולוגיה של החרדיות
המתחדשת אינה מאפשרת לה לזקוף גו ולהיחשב "לכתחילית" ואף מקרבת אותה אל עבר
ה"פסלות".
דומה שאחת השאלות המרכזיות האופפת את החברה החרדית המתחדשת היא :האם היא
חברה בתהליך של חילון והתפרקות מערכים דתיים-חרדיים ,או שהיא מגמה של תיקון שנועדה
לאפשר קיום תורני-חרדי במציאות העכשווית .בחברה החרדית רווחות גישות שונות ביחס
למגמת ההתחדשות .יש המקבלים אותה ברמה זו או אחרת ,ויש המביעים כלפיה הסתייגות ואף
התנגדות .בקרב המסתייגים ניתן לראות קשת של גישות ,החל מראיית התופעה כעדת צעירים
תועים שיש לסייע להם ולקרבם לדרך התורה האמיתית (מורנו ,)7107 ,וכלה בגישה הסבורה כי
מדובר בקבוצת "משכילים חדשים" שהוציאו עצמם מן הכלל  "שועלים קטנים מחבלים"
בכרם-ישראל ,שיש להיאבק בהם בתוקף .למשל" ,קמפיין החרד"קים" (חרד"ק – חרדי קל-דעת)
המציג את החרדים המתחדשים כריקים ופוחזים הבזים לערכי התורה וחותרים תחת אושיות
המחנה החרדי.
הביקורת המופנית כלפי החרדיות המתחדשת מציגה אותה כחסרת עמוד-שדרה אידאולוגי,
כפשרנית וכפוסחת על שתי הסעיפים .היעדר האידאולוגיה שלה מובלט ,הפער האידאולוגי מודגש,
וההולכים בדרך זו מוצגים כמי שמבקשים מצד אחד לפרוק מעליהם את עול אורח החיים החרדי
ומצד שני להשתייך לחברה החרדית .התרבות החרדית מייחסת משמעות מיוחדת לחוסר עקביות
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השקפתית .קריאתו של אליהו בהר הכרמל :עַ ד מָ תַ י אַ תם ּפ ְֹסחים עַ ל ְׁשתי הַ ְסעּפים (מלכים א',
י"ח ,כ"א) מהדהדת בתודעה החרדית כקריאה לאמת מוחלטת ועקבית .קריאה זו מופנית לא
אחת כלפי הדתיים הלאומיים ,וכעת היא מופנית גם כלפי החרדים המתחדשים ומאיימת על עצם
זהותם החרדית.
לסיכום ,שלושה סוגים עיקריים של ביקורת נמתחים על החרדיות המתחדשת .האחד רואה
בה תופעה על ציר החילון :תהליך של התפרקות מערכים דתיים-חרדיים ואימוץ הדרגתי של
ערכים חילוניים .השני רואה בה קבוצה שמאמצת ערכים דתיים-לאומיים ומכאן הביקורת על
שאיפתה להיות מוגדרת "חרדית" .השלישי מתייג אותה כחסרת עקביות ,אמביוולנטית ,נערית
ומבולבלת שזקוקה לחיבוק ,תמיכה ו"קירוב" ל"דרך התורה האמתית".

ז .משוכות ערכיות-תרבותיות
מה מעכב את התפתחותה של אידאולוגיה חרדית מתחדשת בדרך סדורה ומוצהרת? מדוע קרבתה
לערכי החרדיות המזרחית והחרדיות תעד"א אינה מסייעת לה? להלן כמה השערות והסברים
המבוססים על מספר יסודות תרבותיים חרדיים העומדים בדרכה של החרדיות המתחדשת אל
הלגיטימציה החרדית.
החרדיות המתחדשת צומחת מלמטה ,ולא מלמעלה – דבר שמחליש אותה מבחינה ערכית
ואידאולוגית .שינויים המונהגים ביוזמת ההנהגה הרוחנית – היורדים "מלמעלה למטה" – הם
שינויים לגיטימיים בתפיסה החרדית .אבל החרדיות המתחדשת מתפתחת בכיוון ההפוך וצומחת
"מלמטה למעלה" .ההבדל בכיוונים הוא מהותי בתפיסת-עולם היררכית בה העליון מעצב את
התחתון ,התרבות שולטת בטבע ,הרוכב מושך ברסן הסוס .השטח החברתי נתפס כטבע-פראי שיש
לרסנו ולהכפיפו ל"שלטון הדעת" שמוסרותיו ביד ההנהגה התורנית .הביטוי "קול המון כקול ש-
די" אינו רווח בתרבות החרדית ,וכנגדו התקבע ביטוי הפוך" :דעת בעלי בתים היפך דעת תורה",
אשר מדגיש את חשיבותה של דעת גדולי התורה על פני קולות העולים מן השטח (בראון.)7100 ,
עם זאת ,לא ניתן להתעלם מכך שהיהדות האורתודוקסית מייחסת משקל תאולוגי גם
למגמות העולות מן השטח .הרב הירש (הרש"ר) אמר" :מתוך הטבע ומתוך ההיסטוריה מדבר
אליך ה'" (ברויאר ,תשכ"ט ,בתוך מישלוב .)711/ ,כלומר ,רצון הבורא מתבטא בשני ערוצים:
בהתגלות מפורשת – בתורה ,ובהתגלות סמויה – בטבע הפיזי והאנושי ובמהלך ההיסטוריה .שני
הערוצים הללו מבטאים את פעולת הבורא ורצונו .השקפה זו יכלה למתן את ההסתייגות מתנועת
שינוי שצמחה מן השטח .ואולם ,החברה החרדית – חרף הכרתה העקרונית בטענתו של הרב הירש
– נוטה להקל בקולות העולים מן השטח ואינה ממהרת להסיק מהם מסקנות (בראון.)7114 ,
היותה של החרדיות המתחדשת פרי התעוררות חברתית שעלתה מן השטח ,ולא פרי יוזמה
רבנית ,מציבה אותה מלכתחילה בנקודת-זינוק נחותה בשיח החרדי ,ובעמדת-מוצא לא נוחה
לפיתוח אידאולוגיה .מאחר שהתופעה נתפסת כמי שנולדה מהיריון שאינו קדוש ("אין הורתה
בקדושה") ,הרי שהנחת המצע האידאולוגי לתנועה כזו נתפסת כלא-אותנטית ,כניסיון לתרץ
בדיעבד אורח-חיים נטול ערכים ,בבחינת "לא עבדו עבודה זרה אלא (כדי) להתיר להם עריות
בפרהסיה" (בבלי ,סנהדרין ,ס"ג); כלומר ,חטא עבודה זרה האידאולוגי נעשה מתוך מניע של
פריקת-עול נהנתנית .די באמור לעיל כדי להכתים את האידאולוגיה שתנוסח כ"לא לכתחילית"
ובכך להפחית את המוטיבציה לפיתוחה.
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החרדיות המתחדשת פועלת בקרב חברה הדוחה חדשנות .לשמרנות החרדית שני היבטים –
האחד מתבטא ביחס רגשי שלילי כלפי שינויים ,והשני ביחס תאולוגי מסתייג כלפיהם .החרדיות
רואה בשימור העבר ערך מקודש .חדשנות ומודרנה נחשדות א-פריורית כדוחפות ל"הליכה
בחוקות הגויים" .רפורמות ושינויים נקשרים אסוציאטיבית עם תנועות ההשכלה והרפורמה
שחוללו את טראומת החילון .השמרן נתפס כדתי יותר ,והמחדש נתפס כפשרן .להמחשה ,כאשר
פוסק ההלכה החרדי-אמריקאי ,הרב משה פיינשטיין ( ,)09/2–0/95נתן פסק-הלכה חדשני שהתיר
הפרייה מלאכותית ,הוא ספג ביקורת על שהיתרו נובע מהשפעת התרבות האמריקאית (ליפשיץ,
.)7107
מבחינה תאולוגית ,התפיסה החרדית ממעיטה בהדגשת ממד החדשנות שבתורה .חז"ל
הצביעו על שני יסודות מנוגדים אך משלימים – היסוד הקבוע והיסוד המתחדש :דברי חכמים
"כמסמרות נטועים" (קהלת ,י"ב ,י"א) .המסמר קבוע במקומו ,הנטיעה דינמית ומתפתחת ,והם
מקיימים ביניהם יחס משלים (בבלי ,חגיגה ,ג' ,ב') .הגרעין הפנימי הוא נצחי והצורה החיצונית
עשויה להשתנות (לדוגמה ראו שטיינברג ,תשנ"א ,ערך "השתנות הטבעים" .להרחבה ראו
הלברטל ;7113 ,וליפשיץ .)7107 ,הגישה החרדית שמה את היסוד הקבוע במוקד ,ואת היסוד
המתחדש בצללים .כמו כן ,ההוויה החרדית אינה נלהבת מחידושים .קל לה יותר לקבל חריגות מן
המוכר כ"תקלה" ,מאשר להכיר בשינוי ערכי.
החרדיות מקבלת לפעמים את הצורך להנהיג חידושים ,וזאת במצבים בהם שימור העבר
בצורתו הגולמית עלול להוביל לפגיעה בערכי היהדות .למשל ,אדם שיקדש את ּבתו כשהיא קטנה,
אף שהתורה ראתה זאת כמעשה רצוי בתקופות אחרות ,יחשב הדבר בימינו למעשה פסול (ראו
שו"ת משנה הלכות ,י"ד ,נ') .מוסכם כי שימור שאינו במקומו הוא בבחינת "יש קנקן חדש מלא
ישן ,וישן שאפילו חדש אין בו" (אבות ,ד' ,כ') .איש לא יכחיש כי חז"ל חוללו שינויים ומהפכות
במטרה לשמר את ערכי התורה במציאות משתנה .החרדיות מקבלת עקרונית את הטענה ששימור
המסורת אינו מעשה של "העתק והדבק" מצורת החיים בה חיו דורות קדמוניים ,לימינו אלה,
אלא שימור הליבה והגרעין הפנימי – גם אם זה נעשה בצורה חדשנית .ואולם ,על רקע
ההתמודדות עם תנועת ההשכלה ,הדגישה חרדיות חדש"א ביותר את הצורך בדבקות בעבר כפי
שהוא ,כך שהשיח החרדי מדגיש פחות מקורות המתייחסים למצבים בהם חוללו חכמי-ישראל
חידושים ושינויים .לשם המחשה ,כשהצגתי בפני יהודים חרדים את דברי הרמ"א" :איש המכה
אשתוֲ ,עברה היא בידו ...כי אינו מדרך בני ישראל להכות נשותיהם ...וכל זה כשהוא מתחיל ,אבל
אם מקללתו בחנם או מזלזלת אביו ואמו ...יש אומרים דמותר להכותה ,ויש אומרים דאפלו אשה
רעה אסור להכותה .והסברא ראשונה היא עיקר" (שלחן ערוך ,אבן העזר ,קנ"ד ,ג') – הביעו
הנוכחים דעה נחרצת שעל איש חל איסור מוחלט להכות את אשתו בכל אופן .את דברי הרמ"א
הם הסבירו באופנים שונים ,חלקם דחוקים ,אך איש מהם לא העלה את הטיעון שדברי הרמ"א
נאמרו במציאות תרבותית שאינה רלוונטית לימינו.
החשש מחידושים ושינויים הביא את החברה החרדית להכחיש חידושים שהנהיגה
בעצמה .היהדות האורתודוקסית חוללה שינויים רבים :תנועת החסידות ,תנועת המוסר ,עולם
הישיבות ועוד – מה שמעיד על דינמיות מחשבתית ועל ערנות המגיבה לשינויים (ברויאר.)7112 ,
יתרה מזו ,כפי שטען ההיסטוריון יעקב כץ ,החרדיות עצמה היא תוצר של חדשנות (שלמון,)711/ ,
פרי שינוי ערכי וחברתי שמטרתו לאפשר את שימור מסורת העבר במציאות הייחודית להווה (דיין,
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 .)7102עם זאת ,ברחוב החרדי יש הרואים את החרדיות כצורת-חיים הנמשכת מאז מתן תורה .גם
אם מדובר באמונות המתהלכות בשוליים ,הקהילה החרדית מחזיקה בתודעת המשכיות מפותחת.
היא מודעת במידה מעטה לשינויים שהיא עצמה חוללה ,וזאת משום ש"בתרבות מסורתית
המהפכות הן 'טבעיות' .המהפכן סבור ,באמת ובתמים ,שהבנתו המחודשת את הטקסט היא-היא
המשמעות המקורית לו .אדרבה ,טרנספורמציות עמוקות במסורת נתפסות כגילוי המשמעות
הסמויה שהיתה קיימת מאז ומתמיד ומהפכה נתפסת כהמשך רציף של המסורת עצמה" (שגיא,
 .)0999תודעת המשכיות מפותחת ומודעות נמוכה לשינויים ,מסייעות בידי חברות שמרניות לחולל
שינויים הנחוצים להסתגלותן (בראון ;7107 ,זוהר .)7110 ,ייתכן שאף לחרדיות המתחדשת עצמה
נוח שלא להיות מודעת לחדשנותה האידאולוגית (נוביס דוייטש ורובין ,בפרסום) ודווקא הלקּונה
האידאולוגית שלה ,היא זו שמאפשרת את התפתחותה.
חוסר במקורות-סמכות תורניים .ה"שטח החברתי" החרדי חולל את החרדיות המתחדשת,
אבל הערכים העומדים בבסיסה טרם חלחלו במלואם אל הרובד האידאולוגי .על פי ההשערה
המוצגת במאמר זה ,החרדים המתחדשים מתקשים לגשת למקורות התורניים או ההיסטוריים
של היהדות במטרה לבחון לאורם את דרכם .כדי לקבל לגיטימציה ,החרדיות המתחדשת נדרשת
לשאוב תוכן וסמכות ממקורות היהדות ,אולם אין לה גישה עצמאית למקורות אלה אלא בתיווך
נקודת המבט של החרדיות הוותיקה .כדי להסביר מצב זה אציג את "תפיסת האיחוד" אשר לה
שני היבטים :יצירת אחידות בין היהדות לחרדיות ,ויצירת אחידות בין רבדים שונים במקורות
היהדות.
בתפיסת העולם החרדית יש נטייה "להחריד" את היהדות – כלומר ,לא להפריד בין
החרדיות לבין היהדות ,אלא לראותם כמקשה אחת :החרדיות היא היהדות ("האמיתית")
והיהדות היא החרדיות .כיוצא מכך ,גם תפיסת הזהות החרדית אינה דו-שכבתית – יהודית-דתית
וגם חרדית – אלא חד-שכבתית" :יהודית חרדית"; לאמור ,אני יהודי – משמע אני חרדי ,ולהפך
(דיין .)7105 ,תובנה זו יכולה להסביר ממצאי מחקר (הרמן ואח' )7102 ,שבדק זהות של תושבי
ישראל .במחקר השיבו  55%מן החרדים כי הזהות היהודית היא הזהות החשובה להם ביותר,
אולם  30%אחרים השיבו כי הזהות הדתית-חרדית היא החשובה להם ביותר (שם ,עמוד .)027
ממצא זה טעון הסבר ,היות שהשיוך לזרם הדתי בנוי על בסיס מוקדם והכרחי של יהדות .ייתכן
שבעיני  30%אין יהדות ללא דתיות ,ועל כן הם ביכרו את זהותם הדתית על פני יהדותם .יש לציין
כי בפילוח לפי תת-קבוצות בקהילה החרדית ,נמצא כי אצל גברים ליטאים ניכרה נטייה גבוהה
יותר להציג את הזהות הדתית כחשובה מן הזהות היהודית (שם ,עמוד .)792
הנטייה לראות את היהדות והחרדיות כמקשה אחת ,משפיעה על היכולת לשאוב רעיונות
ממקורות היהדות .כאשר החרדיות המתחדשת מבקשת לה מקור לגיטימציה במקורות היהדות –
התורניים או ההיסטוריים – היא תלויה בהלך החשיבה של החרדיות הוותיקה .פרשנות דברי
התורה עוברת דרך הפילטר החרדי :אם הפרשנות אינה חרדית ,הרי שהיא אינה "יהודית
אמיתית" ואינה מניחה את דעתו של החרדי .יש שיראו בפרשנות כזו אפיקורסות " -גילוי פנים
בתורה שלא כהלכה" (בבלי ,סנהדרין ,צ"ט) .לדוגמה ,לא מעט חרדים המשלבים תורה ועבודה
תופסים את מצבם כבלתי-אידאלי .ה"רצוי-לכתחילה" הוא שיעסקו רק בתורה ,ואילו הם –
המשלבים בין תורה לעבודה – מדרגים עצמם כמי ש"מצוי-בדיעבד" .וזאת ,למרות שכמה מחכמי-
ישראל הציגו מודל אידאלי-לכתחילי של שילוב בין תורה לעבודה" :הנהג בהם מנהג דרך ארץ"
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(בבלי ,ברכות ל"ה ושבת ל"ג; רמב"ם ,תלמוד תורה ,ג' ,י') .הסיבה לכך נעוצה בהסבר האמור:
התפיסה החרדית היא זו שקובעת את הפרשנות ואת המשקלים של ערכי היהדות ,והיא זו
שאמונה על האקטואליזציה של התורה.
לצד היחס "המאחד" בין החרדיות למקורות יהדות ,ישנו יחס מאחד גם בתוך מקורות
היהדות עצמם .בקרב היהדות האורתודוקסית יש קשת של גישות בנוגע להתפתחות מקורות
היהדות .בקוטב האחד נמצאת גישת הריבוד ,אשר נותנת יחס ומשקל לשינויים ולחידושים
שיצרה היהדות בשלבים שונים של ההיסטוריה .תפיסה זו ערה לשכבות ההיסטוריות של היהדות
ורואה בהן רבדים התפתחותיים (עם זאת היא רואה את השכבות כולן כיחידה אורגנית אחת היות
שהם יוצרים יחד את מכלול תורת-ישראל) .בקצה הנגדי קיימת תפיסת ה ִמ ְק ָׁשה ,הרואה בכלל
מקורות התורה לתקופותיהם השונות יחידה אחת ,ללא התייחסות למוקדם ומאוחר .זוהי גישה
א-היסטורית שאינה מייחסת חשיבות רבה להבחנה בין הרבדים השונים שנוצרו במרוצת השנים,
ונוטה לראות את התורה כולה מקשה אחת .בין שני הקטבים הללו נמתח רצף ,וגם בתוך הקהילה
החרדית יש גישות שונות לסוגיה זו .ואולם ,באופן כללי ,החרדיות הוותיקה (בעיקר האשכנזית,
אך לא כולה) נוטה יותר לתפיסת האיחוד ומייחסת לגישת הריבוד פיחות באמונה בעיקרון של
"תורה מן השמים" ,זאת משום שהיא מייחסת חשיבות להשפעת ההתפתחויות ההיסטוריות-
גשמיות על התורה .תפיסת הריבוד נתפסת בקהילה החרדית ,לפחות אינטואיטיבית,
כ"משכילית"" ,מדעית" ואובייקטיביסטית מדי .לא מיוחסת לה החמימות והאינטימיות של
"מסורת ישראל סבא".
לדוגמה ,אחת הסוגיות בספרות ההלכתית ,העוסקת במפגש בין ההלכה למודרנה ,היא
שאלת היתר הריגת כינים בשבת .חז"ל קבעו שאין איסור נטילת נשמה בכינים ,משום שהן אינן
פרות ורבות מזכר ונקבה (בבלי ,שבת ,ק"ז .):משהוכח באופן מדעי שגם הכינים פרות ורבות מזכר
ונקבה ,התעורר דיון הלכתי בשאלת תוקפה של ההלכה לאחר שהבסיס העובדתי-מציאותי נשמט
מתחת רגליה ולאורך השנים הוצעו מהלכים שונים .בתחילת שנות ה 91-התפרסם בעיר בני-ברק
הספר "מנוחת אהבה" שמחברו נמנה על החרדיות הספרדית .הוא הציע להותיר את ההיתר על
כנו ,בטענה שחכמי המשנה לא נימקו את היתר הריגת הכינים ,ואילו חכמי התלמוד נימקו זאת על
פי הידע המדעי שהיה בידיהם .משהתברר שההסבר של חכמי התלמוד אינו נכון ,אפשר להציע
הסבר אחר להלכה שקבעו חכמי המשנה ולקיים את הדין .רעיון זה עורר התנגדות עזה בקרב כמה
חוגים חרדיים (מנוחת אהבה ,חלק ג' ,עמוד תנ"א) .אחת מטענות המתנגדים הייתה כי אין
להפריד בין המשנה לבין התלמוד ,כי התורה עשויה מקשה אחת.
ככל שמתקרבים לקוטב המאחד ,כך נחלשת היכולת להתבונן באידאולוגיה החרדית באופן
ביקורתי וקשה יותר לבחון את עמידתם של ערכי החרדיות באמות-מידה תורניות ,כי נדרשת לכך
פרספקטיבה שתישען על נקודה ארכימדית שמחוץ לגבולותיה של החרדיות הוותיקה .כדי
להתבונן מחדש במקורות היהדות ולבחון את הרלוונטיות שלהם למציאות המשתנה ,יש לנטות
לתפיסת הריבוד ,לבחון את האידאולוגיה החרדית בפרספקטיבה היסטורית ,לראות כיצד
התפתחה ,אילו דרכי-פעולה עמדו לרשותה בראשית הדרך ומה התוקף והרלוונטיות של דרכי
הפעולה שנבחרו .החרדיות המתחדשת שקועה עד צוואר בתפיסת האיחוד של החרדיות הוותיקה,
ולכן היא מתקשה לעשות זאת .תפיסת האיחוד עומדת כחומה בצורה בפני שיח המבקש לעורר
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דיון מחודש על האופן שבו החרדיות צריכה להתנהל על פי מקורות היהדות אל מול מציאות
משתנה – מה שמכביד על התפתחות אידאולוגיה חרדית מתחדשת.
התנהלותה של החרדיות המתחדשת אינה עולה בקנה אחד עם שורה של ערכי ליבה
חרדיים-ותיקים .החרדיות המתחדשת נוטה לשאוב רעיונות מן החרדיות תעד"א ומן החרדיות
המזרחית ,אולם זרמים חרדיים אלה אינם נהנים ממעמד "לכתחילי" בקהילה החרדית הוותיקה.
ההסתמכות על רעיונותיהם יכולה לתת סעד תורני לחרדיות המתחדשת ,אך יש שיאמרו כי מדובר
במשענת קנה רצוץ ,שכן "ערבך ,ערבא צריך" (האדם שאתה רוצה שיערוב לך אינו בר-סמכא,
והוא עצמו זקוק לערב .בבלי ,גיטין ,כ"ח).
ההסתמכות על החרדיות של "תורה עם דרך ארץ" היא בעייתית ,כי היא נקשרת עם הזרם
האורתודוקסי-מודרני בארה"ב ועם הזרם הדתי-לאומי בישראל ,שהחרדיות הוותיקה בידלה
עצמה מהם ופיתחה כלפיהם תחושת עליונות .כיוצא ,גם ההסתמכות על החרדיות המזרחית אינה
פשוטה כלל ועיקר .חרדיות זו אינה נתפסת כמודל לחיקוי בקרב החרדיות האשכנזית בישראל של
ימינו .סגנונה נתפס כתוצר של תרבות עממית וחוסר-רציפות של מסורת תורנית .הגישה
המשתלבת של החרדיות המזרחית אינה נתפסת כשיטה לגיטימית העומדת באמות המידה
המחמירות של החרדיות האשכנזית (בן-עמי ;7107 ,ליאון .)7102 ,ידועה קביעתו של הרב אלעזר
מנחם שך ( ,)7110 – 0/9/ממנהיגיה הבולטים של היהדות החרדית ,לפיה הספרדים אינם כשירים
לעת עתה להחזיק בעמדות הנהגה .משמעות קביעה זו היא שכדי לזכות בלגיטימציה חרדית ,על
הספרדים להבין שדרכם אינה "לכתחילית" ,ומשכך עליהם להיות כפופים להשקפה הנכונה (ראו
להלן על "עקרון הבינוניות").
הקרבה הרעיונית בין החרדיות המתחדשת לבין הדתיות הלאומית או החרדיות המזרחית,
יכולה לשמש לה אומנם מקור השראה ,אך עלולה גם לאיים על הלגיטימיות שלה .לציבור החרדי
ישנה "מערכת חיסונית" עם נוגדנים לאידאולוגיות ,גישות וערכים שהם שונים משלה .היא רגישה
מאוד ל"פתוגנים ערכיים" .למשל ,טיעון ביקורתי שיזוהה חיצונית עם אלמנט "משכילי" כלשהו,
עלול לפגוע בלגיטימיות של הטיעון או של הטוען .אם מערכת החיסון החרדית תסווג את החרדים
המתחדשים כזן של דתיים-לאומיים ,תהייה בכך פגיעה קשה בשיוכם החרדי .כאן באה נקודת
ההכרעה :אם החרדיות המתחדשת רואה עצמה "לכתחילית" ,היא עלולה להיחשב דתית-
לאומית .אם היא "בדיעבדית" ,אזי יש לה מקום בקהל החרדי (כפי שיוסבר להלן "עקרון
הבינוניות") .כיוצא בזה ,זיהוים כמסתמכים על תפיסת-עולם חרדית מזרחית – ללא כפיפות
והכרה בערכי החרדיות האשכנזית כאידאל "לכתחילי" – דוחק אף הוא את החרדים המתחדשים
אל מחוץ לתחומי הלגיטימציה החרדית ,משום שגם החרדיות המזרחית זוכה בלגיטימציה חרדית
בזכות כפיפותה לחרדיות האשכנזית והכרתה בעליונותה האידאולוגית.
סיבות נוספות לקושי של צמיחת אידאולוגיה חרדית מתחדשת :למרות שבעלי תורה רבים
מחזיקים בדרכה של החרדיות המתחדשת ,אין היא זוכה לתמיכה מוצהרת מצד השורה הראשונה
של גדולי התורה ,בשעה שבתפיסה החרדית הסמכות לנסח אידאולוגיה נתונה בידי גדולי התורה;
שינוי השקפת-עולם הוא תהליך תודעתי ארוך-טווח; החרדים המתחדשים חונכו על ברכי
החרדיות הוותיקה וטרם הטמיעו דרכי-חשיבה אחרות; לעיתים שוררת תחושה של ויתור-מראש
או חוסר פניות לברר מחדש השקפה אידאולוגית אחרת; "עקרון הבינוניות" ,שיוצג להלן ,הוא
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מפלט נוח ,בטוח וזמין .הוא חוסך את הצורך להתאמץ ולגבש אידאולוגיה ,והוא נהנה גם
מ"הכשר החזון איש".

ח" .עקרון הבינוניות" והחרדיות המתחדשת
בהיעדר אלטרנטיבה ערכית לחרדיות הוותיקה ,החרדים המתחדשים ממשיכים לחיות במושגיה.
במודע או שלא במודע ,הם מזוהים עם האידאלים שלה וחושבים בהתאם לדפוסי החשיבה שלה.
התמודדותם של המתחדשים עם הריק8פער בעמדותיהם ,נעשית אף היא באמצעות "כלי העבודה"
של החרדיות הוותיקה ,מה שמוליך אותם לאמץ את הפתרונות שהחרדיות הוותיקה מציעה להם
במצבם – והמרכזי שבהם הוא "עקרון הבינוניות".
החשיבה החרדית מחזיקה ב"עקרון הבינוניות" כדרך להתמודדות עם אורח-חיים דתי
שאינו עומד באמות המידה של האידיאלים החרדיים .עיקרון זה הוצג על-ידי הרב אברהם ישעיה
קרליץ ( ,)0954 – 0/2/ממעצבי דרכה של החרדיות הארצישראלית ,הידוע בכינויו 'החזון איש' ,על
שם ספריו .הוא ניסח את הגישה החרדית כלפי הדתיים-לאומיים ,אותם הגדיר "אנשי הדת
והחיים" ,וכתב" :הבינוניות שיש לה זכות הקיום היא מדת הבינונים האוהבים את הקיצוניות
ושואפים אליה בכל משאת נפשם ומחנכים את צאצאיהם לפסגת הקיצונות .אבל מה עלובה
הבינוניות הסואנת בוז לקיצוניות" (קובץ איגרות ,ג' ,ס"א; בראון .)7100 ,כלומר ,החזון איש
מגדיר את דרכם של הדתיים-לאומיים "בינוניות" ומקצה לה תחום מוגדר במרחב הלגיטימיות.
לאמור ,יש לבינוניות זכות קיום ,בתנאי שתראה עצמה כמי שממוקמת במעמד נמוך או זמני
ותכיר בפחיתותה וארעיותה אל מול הקיצוניות ,שאליה יש לשאוף .שאיפה זו יכולה להישאר
ברמת ההצהרה בלבד ,ועדיין ניתן יהיה לקבל את הבינוניות ,בכפוף לכך שתיתפס כעומדת בדרג
ערכי נמוך יותר .לעיתים ,השיח החרדי לוקח את עקרון הבינוניות צעד אחד נוסף ומזהה את
ה"בינוניות" עם מעמד ה"בדיעבד" .כלומר ,כאשר מזהים דרך שאינה עומדת באמות המידה

6

החרדיות ,מתייחסים אליה כדרך שכשרותה מפוקפקת והיא מתקבלת מכוח עקרון הבינוניות רק
כהשלמה מאולצת עם מציאות קיימת .כך הופך עקרון הבינוניות להגדרת מעמד של "בדיעבד".
המחקר מלמד כי בקהילה החרדית – בלא קשר לתופעת החרדיות המתחדשת – קיים פער בין
ההתפתחות והשינויים בשטח לבין האידאולוגיה המוצהרת (קפלן .)7112 ,לאחרונה אף התעורר
בחברה החרדית שיח רפלקטיבי אודות פער זה (טרכטינגוט )7105 ,והוא זכה לכותרת" :תעשה
הכול ,אבל בלי טיפת אידאולוגיה!" (הורביץ – )7102 ,מה שממחיש את עקרון הבינוניות המאפשר
לקבל "בדיעבד" התנהגויות העולות מן השטח ,תוך דחיקתן אל מחוץ לתחום ה"לכתחילה".
אני מבקש לטעון כי החרדיות המתחדשת משתמשת במידה רבה ב"עקרון הבינוניות" הנותן
מענה נוח לבעיית האידאולוגיה שלה ,אך בה בעת מגביל את צמיחתה .כזכור ,החרדיות
המתחדשת שואפת להיות חלק מן החברה החרדית ,אך בעיית האידאולוגיה מכבידה עליה .בעיה
זו מורכבת משלושה היבטים שונים :היעדר אידאולוגיה ,סתירה בין אידאולוגיה סמויה לגלויה,
וקרבה ערכית לזרמים ערכיים שאינם "לכתחיליים" (חרדיות מזרחית ,חרדיות תעד"א ודתיות
לאומית) .כדי להתקבל כחרדים למרות האמור ,החרדיות חוסה תחת עקרון הבינוניות .היא מודה
למעשה שדרכה אינה אידאלית .היא מקבלת עקרונית את דרכה של החרדיות הוותיקה כאידאל
6

המונח "קיצוניות" משמש כאן במשמעות של מיוחדות ,הליכה דרך חיים גבוהה .ראו מקורות בפירוש המלבי"ם יחזקאל ל"ג,
ב'.
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בלעדי .היא רואה עצמה כמי שנעצרה במעלה הדרך ולא אצרה כוח להעפיל אל היעד הנכסף:
אורח החיים החרדי הוותיק .יש חרדים מתחדשים התופסים את הפרשנות הקיצונית לעקרון
הבינוניות ,ומזהים את הבינוניות עם המעמד ההלכתי "בדיעבד" .הם רואים את החרדיות
המתחדשת לא רק כמי שאינה "אידאלית" ,אלא כמי שכשרותה לקויה ודחוקה.
עקרון הבינוניות מאפשר לחרדיות המתחדשת להתקבל בחברה החרדית ולהיות חלק
ממנה .הוא מרחיק את האיום להיחשב דתיים-לאומיים .הוא מגשר על הפער הערכי מול החברה
חרדית הוותיקה .הוא ממלא את הריק האידאולוגי ומסיר את האיום לרדת לדרגה התחתונה של
"פסלות" .באמצעות עיקרון זה ,החרדיות המתחדשת יכולה להתפשר על דרגת הביניים של "כשר
בדיעבד" – כפרפרזה לדברי המדרש" :הגר בתו של פרעה היתה ,וכיון שראה פרעה מעשים שנעשו
לשרה בביתו ,נטל בתו ונתנה לו [לאברהם] .אמר :מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה ,ולא גבירה
בבית אחר" (בראשית רבה ,מ"ה ,א')  -ניתן לומר שנוח לה לחרדיות המתחדשת להיחשב
"בדיעבדית" במסגרת החרדיות ,מלהיחשב "לכתחילית" בבית אחר...
עקרון הבינוניות יכול לסלול את הדרך להתקבל לחברה החרדית ,אך אליה וקוץ בה :הוא
דורש למעשה מן החרדיות המתחדשת לנהוג כמי שמכירה בכך שאינה מגלמת את האידאל הרצוי
ויש לכך השלכות מהותיות ,כמו למשל :דרך שהיא אינה לכתחילית אינה ראויה לקיים מסגרות
חינוכיות משלה ,שכן חינוך הילדים צריך שיהיה "לכתחילה שבלכתחילה" .בנוסף ,עקרון
הבינוניות יוצר תדמית של קבוצה שמחפשת דרך של "קּולא" – דבר הפוגם בערכה של החרדיות
המתחדשת בקרב קהילות השואפות ל"חומרא" (ליפשיץ .)7102 ,בנוסף ,הדימוי של בינוניות אינו
מיטיב עם אנשים החשים שאינו משקף את אמונתם וערכיהם וכי דווקא דרכם המתחדשת היא זו
שמשקפת באופן עמוק ואותנטי את דרכה של היהדות.
עקרון הבינוניות ,עם שהוא נותן מענה כלשהו לטווח הקצר ,אינו יכול לסייע לחרדיות
המתחדשת לטווח הארוך .הוא בנוי לפי מידתם של יחידים שיכולים להתבטל בפני ערכי הרוב.
הוא יכול לשמש גם קבוצה ,אך רק אם מדובר בתופעה אקראית או זמנית .כאשר מדובר בקבוצה
גדולה הנשענת עליו לאורך זמן ,המשמעות האינהרנטית היא שזוהי דרך-חיים בה בוחרים
לכתחילה שכן "אין ציבור עני" .כך שהישענות על עקרון זה לא תוכל להימשך לאורך זמן ,ואז
עלולה קבוצה זו להידחות מהקהילה החרדית בעילה של חוסר ערכים .כך יכול הפתרון הזמני של
"עקרון הבינוניות" לגרום לבעיה בטווח הארוך.

ט .לקראת פיצול או אינטגרציה
החרדיות המתחדשת הולכת ומתבססת .קהל מגוון הולך בדרכה ,בתוכו גם אנשים בעלי שיעור
קומה .הם מודעים לדגמים הנוספים של החרדיות ,כדוגמת חרדיות גרמניה (בלוך ;7115 ,בן רפאל
ובן רפאל-חיים ;7112 ,מירון ,)7119 ,החרדיות המזרחית (זוהר ;7110 ,ליאון ;7103 ,זוהר7110 ,
ואולם ראו גם בראון )7110 ,וחרדיות חו"ל (גונן ;7115 ,פרידמן .)7112 ,כלומר ,לא זו בלבד שניתן
למצוא בהיסטוריה היהודית אלטרנטיבות לחרדיות הוותיקה ,אלא שאף בחרדיות עצמה קיימים
דגמים הקרובים יותר לדרכה של החרדיות המתחדשת ויכולים לשמש לה מקור השראה .לשתי
הקבוצות החרדיות – הוותיקה והמתחדשת ,יש ביסוס ערכי-היסטורי והן נתונות כיום במאבק
חברתי וערכי שבשלב זה אין לדעת לאן הוא מוביל :האם לפיצול או לאינטגרציה?
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בשיח החרדי קיימות הערכות שונות .יש הסבורים כי הפיצול בין שתי הקבוצות הוא מהותי
ועמוק ,וכי מדובר בקרע שאין סופו להתאחות .הם רואים את שתי הקבוצות כמי שיושבות על
לוחות טקטוניים שונים אשר סופם להתרחק זה מזה .על פי התסריט הזה ,בהמשך התהליך
תתגבשנה שתי קהילות נפרדות ,כפי שקרה לאורתודוקסיה ,שהתפצלה לשניים :חרדים מזה
ודתיים-לאומיים מזה (גונן .)7117,גישה זו עולה בקנה אחד עם הנרטיב המתאר תהליך רוחני של
"ברירה טבעית" ,במהלכו ה"סיגים" נבררים מן המתכת האצילה .על פי נרטיב זה ,עם-ישראל
נמצא במסע מתמשך שלאורכו פורשות8נושרות ממנו קבוצות ונכחדות .הסיפור מתחיל עם אלה
שלא עלו עם עם-ישראל ממצרים ,הוא נמשך דרך כתות הפרושים והצדוקים ,המשכילים
והמתחלנים ,וכעת – על פי תסריט זה יבוא אולי תורם של החרדים המתחדשים .על פי גישה זו,
הזרם החרדי המרכזי יישאר כמות שהוא ,והחרדים המתחדשים ייפלטו כלעומת שבאו.
אחרים סבורים כי ההיפרדות אינה צפויה להיות המהלך המרכזי והמשמעותי ,גם אם
תתרחש בשוליים .על פי גישה זו ,החרדיות המתחדשת והחרדיות הוותיקה משלימות זו את זו,
ויש לראותן כיחידה אחת ,ואת המתח השורר בניהן כביטוי לתנועת מטוטלת החותרת לאיזון.
החרדיות הוותיקה משכה את המטוטלת לעבר סגנון-חיים המדגיש את הקודש – סגנון שהולם את
יכולותיה של קבוצה קטנה ולזמן מוגבל .ההנהגה החרדית הוותיקה מבינה שעליה לשוב לנקודת-
איזון שתתחשב יותר גם בערך החול .במילים אחרות ,איזון שמתאים לקבוצה גדולה לאורך זמן
ויאפשר לקהילה להחזיק בקרבה את מגוון בניה ובנותיה .כך שהחרדיות הוותיקה זקוקה לזרמי
השינוי ולנקודת האיזון שמציעה החרדיות המתחדשת .במקביל ,גם החרדיות המתחדשת זקוקה
לחרדיות הוותיקה ,כי החרדיות המתחדשת מושכת את המטוטלת לסגנון חיים המדגיש את ערך
החול ,ולעיתים אף יתר על המידה .היא חרדה מהתרוקנות הקודש ,ולכן גם מחפשת במידה רבה
את הקרבה ,את ההכלה ואת ההשפעה של החרדיות הוותיקה .כך שמדובר בשתי מגמות בעלות
ניגוד משלים .בעלי סברה זו צופים אינטגרציה אשר תגרום למיתון הזרם החרדי המרכזי ,ולכן יש
לצפות שהחרדיות תכיל את מגמת החידוש ,תמתן אותה ותהפוך את החרדיות כולה לקהילה
מגוונת הנוטה להתערות בסביבה .על פי גישה זו ההנהגה החרדית הוותיקה מכירה בכך שהיא
זקוקה לכוחות החידוש שפועלים בקרבה ,וזאת משום שהאתגרים העומדים בפניה מתחדשים אף
הם .זוהי הסיבה לכך שתגובת הזרם החרדי המרכזי כלפי החרדיות המתחדשת ,מתונה יחסית .יש
להם סיבות טובות לחיות במשותף ,בייחוד לאור העובדה ש"קו הגבול" בין הוותיקים למתחדשים
חוצה לפעמים משפחות וקהילות.
הדינמיקה של השינויים הפוקדים את הקהילה החרדית דומים במידה רבה לתהליך קבלת
שינויים בהלכה .על אף שהחכמים הקדמונים דעתם רחבה ,הם הניחו לדורות המאוחרים מרחב
פעולה לחדש וליצור ("בקעה להתגדר בה" ,בבלי ,חולין ,דף ק"י ע"א) .לאורך הדורות דרשו
חכמים ,תיקנו ,הורו הוראות-שעה וקיבלו חידושים רבים ,כאשר המכנה המשותף הוא היותם
כפופים למערכת הכללים הקובעת את רציפות ההלכה (איזק וקליין .)7115 ,כל דור של פוסקי-
הלכה כותב פרק חדש באותו "סיפור בהמשכים" .כל פרק מתגדר מטבע הדברים באי-אלו
חידושים ,אך מהווה המשך רציף של הסיפור שנכתב לפניו (פפר .)7105 ,באותה מידה ,החברה
החרדית רואה עצמה כמגלמת "פסק הלכה אחד גדול" .החרדיות תופסת את עצמה כרצף יהודי
מסורתי המבטא יישום הלכתי אקטואלי (דיין .)7102 ,הקו המבדיל בין שינוי המתקיים בתוך
הכללים לשינוי החורג מהם ,הוא לעיתים דק ,חמקמק ושברירי .בשיח הפנים-חרדי הולכת
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ומתגבשת תובנה שלא ניתן לחמוק משאלת השינוי ,גם אם בוחרים "להקפיא" את סגנון החיים
ולא לשנותו .זאת משום שאם דבקים בצורת החיים שנתגבשה בדור הקודם שעה שהמציאות
השתנתה ,הרי שזהו שינוי .ההלכה שנקבעה בדור הקודם נקבעה בהתאם למציאות אחרת.
החלתה של הלכה כזו במציאות שאינה רלוונטית ,היא שינוי לכל דבר ועניין (דיין7102 ,א).
אם "הפרק של הדור הבא" ייכתב בזיקה קלושה לדור שקדם לו ,הוא ייחשב זר ולא יוכל
להיות חלק מן השרשרת .אם הוא ייכתב מתוך זהות מוחלטת לפרק שקדם לו ,הוא ייחשב מזויף
ולא יוכל להשתלב בשרשרת בה יש לכל דור חוליה משל עצמו .נקודה זו מחדדת את התלות
ההדדית בין זרמי החרדיות המחדשים ,הוותיקים והמשמרים.

סיכום ומסקנות
הקהילה החרדית היא סוג של פדרציה המורכבת ממגוון זרמים דתיים ,עדתיים וערכיים.
שורת השינויים – המנהיגותיים ,הכלכליים והחברתיים – הפוקדים את הקהילה בעשורים
האחרונים ,מזעזעת ומחלישה את אושיות המבנה הקהילתי הוותיק .היחלשות זו
להתעוררות של כוחות חברתיים שונים הנאבקים על מקומם בתוך החברה החרדית.

גורמת

הכוחות השונים הללו הוצגו במאמר בהתאם לתאוריה של שוורץ ()Schwartz, 2012
כמצויים על הרצף שבין מגמת שימור למגמת שינוי .הזרם המרכזי בחברה החרדית ("חרדיות
ותיקה") נתון בתווך בין שתי אסכולות :האחת רואה את הסכנות המאיימות על שלום החרדיות,
ושואפת להעמיק את ההסתגרות מפני הסביבה הישראלית ("חרדיות משמרת") .השנייה רואה את
צורכי החיים ושינויי המציאות וסבורה כי היצמדות לצורת החיים שהתאימה לעבר היא הרת-
אסון ליהדות ולחרדיות ("חרדיות מתחדשת") .ההיסטוריה והערכים החרדיים נוחים יותר
למשמרים מאשר למחדשים ,אך ישנם מקורות רבים שתומכים דווקא במחדשים.
החרדיות המתחדשת היא קבוצה או מגמה הפועלת בתוך החברה החרדית ושואפת להישאר
בתחומיה .בין החרדיות הוותיקה לחרדיות המתחדשת ,מבדילה שורה של הבדלים ערכיים .מנגד
ישנם גורמים המשפיעים לאיחוד ,כמו העובדה ששני הזרמים עסוקים באותן סוגיות ערכיות ,גם
אם הם מציעים להן איזונים שונים .גם הקרבה התרבותית ,החברתית והמשפחתית בין שני
הזרמים ,שומרת על הקשר ביניהם .השאלה היא האם הזרם המרכזי בחברה החרדית יכיל את
קבוצת ההתחדשות או ידחה אותה .אם תתפוס החברה החרדית את זהותה באופן צר ,בתוך
גבולות החרדיות האשכנזית של העשורים האחרונים בלבד ,היא תתקשה להכיל את החרדיות
המתחדשת .ואולם ,אם היא תזהה עצמה עם החרדיות הרחבה וההיסטורית – כך שתכלול גם את
חרדיות המזרחית ואת החרדיות שהתווה הרש"ר הירש – יקל עליה להכיל את הזרם החרדי
המתחדש ,המבקש להיכלל בה מבלי לוותר על תכונותיו הסגוליות .כיום נעזר זרם זה ב"עקרון
הבינוניות" כדי לזכות ב"הכשר" ערכי לקיומו .אולם ,עקרון הבינוניות לא יוכל להחזיק קבוצה
גדולה של אנשים לאורך זמן תחת כנפי החרדיות הוותיקה .החרדיות המתחדשת לא תוכל
להתחמק מהגדרה עצמית זהותית אשר תעמת אותה עם השאלה האמיתית :אם מקומה אכן
יכירנה בתוככי החרדיות הוותיקה.
דרכה של החרדיות המתחדשת אל לב הקונסנסוס החרדי אינה קלה ,אך יש נתונים
היסטוריים ותרבותיים שעשויים לאפשר זאת .כדי להתקבל בחיק הקהילה החרדית ,על החרדיות
המתחדשת לוותר על הנוחות של "עקרון הבינוניות" ולהעמיק ביסודותיה הערכיים ,בגיבושם
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ובהנחלתם; להפנות חלק ממשאביה ומרצה למיזמים שיעמיקו את קשריה עם בתי המדרש,
הישיבות והכוללים החרדיים; להתעלות מעל להבדלים שבקרבה ולהתמקד במכנה המשותף;
להתעלות על הביקורת הנמתחת עליה מצד זרמים חרדיים אחרים ,ולהתמקד באחריות
המשותפת של הקהילה החרדית לכלל הקהילות .אתגרים אלה אינם פשוטים ,אבל התוצאה
עשויה להשפיע הן על צביונה של החברה החרדית ,והן על צביון המרחב הישראלי כולו.
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בראון ,ב' " .7100החזון איש" :הפוסק ,המאמין ומנהיג המהפכה החרדית .ירושלים :מאגנס.
בראון ,ב'  .7100לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית? דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות
ה 02-וה .02-ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיהhttps://www.idi.org.il/media/3711/pp_89.pdf .
בראון ,א' " .7107אנא אפלח" :נטילת עול הפרנסה על-ידי נשים חרדיות ,הצדקתה והשלכותיה.
תרבות דמוקרטית .97-35 :03
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בראון ,ב' " .7105שני מיני האחדות" :המהר"ל ,השפת אמת והמפנה הדואליסטי בהגות החסידית
המאוחרת .בתוך :ריינר ,א' (עורך) ,מהר"ל אקדמות :פרקי חיים ,משנה ,השפעה (.)332-300
ירושלים  :מאגנס.
בראון ,ב'  .7102החרדיות מתחדשת .מקור ראשון .שבת מוסף לתורה ,הגות ,ספרות ואמנות.
גיליון .1/.12.02 ,9/2
ברויאר ,מ'  .7112אורתודוקסיה :מצע לבדק בית היסטורי ,בתוך :שלמון ,י' רביצקי ,א' ופרזיגר,
א' (עורכים) ,אורתודוקסיה יהודית :היבטים חדשים ( .)/5-29ירושלים :מאגנס.
ברויאר ,מ' (תשכ"ט) .שיטת תורה-עם-דרך ארץ במשנתו של ר’ שמשון רפאל הירש ,המעין ט8א:
.02-0
ברזילי ,ג'  .7113אחרים בתוכנו  :משפט וגבולות פוליטיים לקהילה החרדית ,עיוני משפט כ"ז78
(תשס"ד).275-5/2:
בארט ,ע' ובן ארי ,ע'  . 710387104אחרי שמזבח מוריד דמעות :התמודדות אישית וחברתית עם
גירושין בחברה החרדית .כתב עת לחקר החברה החרדית ,כרך .072-011 ,0
גודמן ,י'  .7104גלות הכלים השבורים :חרדים בצל השיגעון .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
גולדשטיין ,ב'  .7102חרדי שחור לבן .אגודה אחת8http://www.aguda-achat.org.il/articles/1539 .

גונן ,ע'  ,7117תסריט נושאי :שני אחים ושתי תנועות ,בתוך :חסון ,ש' (עורך) ,יחסי דת חברה
ומדינה :תסריטים לישראל ( .)174-102ירושלים :מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
http://www.fips.org.il/Site/p_publications/item_he.asp?doc=&iss=&iid=642

גונן ,ע'  .7115בין לפרנסה לימוד תורה חברת לומדים ומתפרנסים בלונדון .ירושלים :מכון
פלורסהיימר למחקרי מדיניות. .
http://www.fips.org.il/Site/p_publications/item_he.asp?doc=&iss=&iid=733

גרילק ,מ'  .7117החרדים :מי אנחנו באמת? ירושלים :כתר.
גרשוני ,ח' (בתהליך פרסום) .שיח הזכויות של אנשים עם מוגבלויות בחברה החרדית.
דומב ,י'  .0922איש המדע היהודי החרדי ,המעין ז8ב (טבת תשכ"ז).04-3 :
דומב ,י'  .09/2תורה עם דרך ארץ בזמננו .בתוך :ברויאר ,מ' (עורך) ,תורה עם דרך ארץ :התנועה,
אישיה ,רעיונותיה ( .)720-722רמת גן :אוניברסיטת בר-אילן.
דיין ,ח'  .7105כשהתנגדות לטיפול עטופה בטלית – אתגרים בטיפול בנוער חרדי .אפשר.20/2/ ,

http://www.imc.org.il/wp-content/uploads/2016/02/%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F.pdf

דיין ,ח'  .7102חרדים ושינויים – שמרנות ,התחדשות או התפרקות? .אוחזר  04.14.02מאתר
אגודה אחת 8http://www.aguda-achat.org.il/articles/4541
דיין ,ח' 7102א .קל וחומר וגזרה "שווה" :על "חומרא" ו"קולא" בשיח החרדי העכשווי .צריך
עיון :כתב עת לחשיבה והגות חרדית8http://iyun.org.il/author/c-dayan .
דיין ח' 7102ב .עבודת הקודש ועבודת החול .צריך עיון :כתב עת לחשיבה והגות חרדית.
/http://iyun.org.il/author/c-dayan

דיין ,ח' 7102ג .לוכד את המורכבות .מוסף שבת "מקור ראשון"

https://musaf-

shabbat.com/2016/07/31/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9F

דיין ,נ'  .7102לא רק שחור לבן :מאמר תגובה ל"ספר ,סופר וסיפור – תפקידה החברתי של
הספרות" .צריך עיון :כתב עת לחשיבה והגות חרדיתhttp://iyun.org.il/article/%d7%a1%d7%a4%d7%a8- .

%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8-%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a7-%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a88%d7%9c%d7%91%d7%9f

הורביץ ,מ'  .7102תעשה הכל ,אבל בלי טיפת אידאולוגיה! .אוחזר  0.13.02מאתר אגודה אחת

http://www.aguda-achat.org.il/articles/4494/#comment-1135

היון ,א'  .7102הרש"ר הירש כמיתוס חריג ב'חברת הלומדים' החרדית .עבודה לשם קבלת תואר
מוסמך .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן.
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הלברטל ,מ'  .7113מהפכות פרשניות בהתהוות .ירושלים :מאגנס.
הרמן ,ת' הלר ,א' כהן ,ח' בובליל ,ד' עומר ,פ'  .7102מדד הדמוקרטיה הישראלית .0222
ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיהhttps://www.idi.org.il/books/11971 .
ווגנר ,ד'  .7105אבות אברכים :זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל .חקר החברה
החרדית ,כרך  ,( 7תשע"ה .02/-032 :) 710587103
ולדר ,ח'  .7102ספרות לעולם אינה חופשית .צריך עיון :כתב עת לחשיבה והגות חרדית.
http://iyun.org.il/article/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%94%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c %d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%948%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%aa

וסרמן ,נ'  .7113חברת הקדושה :דגם חלופי לחברת הלומדים .קתדרה 049-0 :057
וניג ,מ'  .7100הקולנוע החרדי .תל אביב :רסלינג.
ורדי ,ר'  .7103על המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי .גדיש ,ביטאון לחינוך מבוגרים .כד:
.001-014
זוהר ,צ'  .7110האירו פני המזרח :הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרח התיכון .תל אביב:
הוצאת הקיבוץ המאוחד ,ספריית הלל בר חיים.
זיכרמן ,ח' וכהנר ,ל'  .7107חרדיות מודרנית :מעמד ביניים חרדי בישראל .ירושלים :המכון
הישראלי לדמוקרטיה.
זיכרמן ,ח .7102 .חרדיות ישראלית בשלוש מערכות .תרבות דמוקרטית ( 2טרם פורסם).
חקק ,י'  .7119איזהו גיבור? "הכובש את יצרו" פוגש גוף גברי חילוני .סוציולוגיה ישראלית יא8ו:
.0/9-059
טייטלבוים ,ש'  .7102על התורה .ועל העבודה? על מקומה של העבודה בעולם התורני ועל תפיסת
המציאות שהיא מעצבת .צריך עיון :כתב עת לחשיבה והגות חרדית8http://iyun.org.il .
טיילור ,צ'  .7100מועקת המודרניות .ירושלים :שלם.
טיקוצ'ינסקי ,ש' " .7101עדיין עומדים אנו תחת ההר ...כי שם מקומנו לעולמי עד" :על "חוויה
דתית" חרדית .אקדמות ,כה.25-52:
טרכטינגוט ,י .7105 .שפת המפלגה .אגודה אחת 8http://www.aguda-achat.org.il/articles/3573
כהן ,נ'  .7105הזרם החרדי החדש :על מה הויכוח?! אגודה אחת
8http://www.aguda-achat.org.il/articles/3986

כהנא ,ב'  .7119חדש אסור מן הנפש :על מקורותיו של הפחד ממחשבה .אקדמות כ"ג.47-2 :
לוי ,א'  .09//החרדים .ירושלים :כתר.
לוי ,י'  .7102שיעור הפריון הכולל בישראל לפי דת ולפי רמת דתיות והשפעתם על ההוצאה
הציבורית .ירושלים :מרכז המידע של הכנסת.
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03735.pdf

לופו ,י .7113 .האם ש"ס תחזיר עטרה ליושנה .ירושלים :מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
http://fips.huji.ac.il/publications/%D7%94%D7%90%D7%9D%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%A1%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%94

ליאון ,נ'  .7101מסורת ,אידאולוגיה ורפלקטיביות במחקר החברה החרדית בישראל .הרצאה
מיום  04.01.03שנמסרה בכנס שקיים המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא "חרדים בחברה
משתנה :כלכלה ,תעסוקה וצבא" .סוכם ע"י קפלן ,ק .אוחזר ביום 14.07.03
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8
%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA, %D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-
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%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA8%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

ליאון ,נ'  .7103חרדיות מזרחית :אידאולוגיה קשיחה ,זהות רכה .כתב עת לחקר החברה החרדית
8http://www.haredisociety.org .71-0 : 3כתב-עת-החברה-החרדית8חרדיות-מזרחית?page=1
ליפשיץ ,א'  .7105היציאה מתיבת נח אל המבול שבחוץ .אגודה אחת.

http://www.aguda-

/achat.org.il/articles/3451

ליפשיץ ,א'  .7102מחירה של החרדיות החדשה .צריך עיון :כתב עת לחשיבה והגות חרדית.
http://iyun.org.il/sedersheni/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94 -%d7%a9%d7%9c8%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94

ליפשיץ ,י'  .7107השפעות מהותניות על ההלכה :פנים וחוץ .בתוך :רוזנק ,א' (עורך) ,ההלכה:
הקשרים רעיוניים ואידאולוגיים גלויים וסמויים ( .)31-05ירושלים :מאגנס.
ללא שם מחבר  7102בשליטתם ותרבותם :פרקי תחקיר אודות האקדמיה החרדית .מקימיה,
שרשיה מטרותיה ועל המסתתר בין כתליה .חוברת שהופצה ברחוב החרדי בעילום שם ,אדר
תשע"ז.
https://www.dropbox.com/s/m5vqwzrcvez0bsp/%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A
A%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%9D%20%D7%A4%D7%
A8%D7%A7%D7%99%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%9
3%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%
A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf
?dl=0

מאונטר ,מ'  .711/משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת .תל אביב :עם עובד.
מורנו ,א'  .7107יתד נאמן יוצא נגד "החרדים החדשים" .חדשות ערוץ .7
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/232218

מיטשל ,ס ובלאק ,מ'  .7112פרויד ומעבר לו :תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית .תל
אביב :תולעת ספרים.
מירון ,ג'  .7119בין העולמות :האורתודוקסיה המודרנית ביהדות גרמניה כדפוס חדש של זהות
יהודית .ישראל  -כתב עת לחקר הציונות ומדינת-ישראל :היסטוריה ,תרבות ,חברה .20-49 :02
מישלוב ,ש'  711/היחס לחכמות הכלליות :בין רש"ר הירש לרב קוק ,הגות :מחקרים בהגות
החינוך היהודי ח.737-719 :
מכון שחרית , ,נובמבר  .7104סקר החברה החרדית :שמרנות לצד השתלבות.
http://www.shaharit.org.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA8%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2013

מלאך ,ג' חושן ,מ' וכהנר ,ל' (עורכים)  .7102שנתון החברה החרדית בישראל .ירושלים :המכון
הישראלי לדמוקרטיה ומכון ירושלים לחקר ישראל8https://www.idi.org.il/haredi/2016 .
נוביס-דויטש ,נ' (בפרסום)" .אני לומדת למבחן ולא לחיים" -האמנם? ממידור לחיבור
בהתמודדותן של סטודנטיות חרדיות עם שניות תרבותית.
סיון ,ע'  ,0990תרבות המובלעת .אלפיים :כתב עת רב תחומי לעיון ,הגות וספרות .9/-35 :3
פפר ,י'  .7105השקפה ותאולוגיה בתפיסת מעמדה של האישה בחברה החרדית :נקודת מבט
פנימית ,יום עיון :נשים חרדיות במאה ה־ 02משפחה ,קהילה וחברה .המכון הישראלי
לדמוקרטיה .70.07.05 ,לצפייהhttps://www.youtube.com/watch?v=I7iskvRYJgo ,
פפר ,י'  .7102חרדיות שמרנית :האתגר .השילוח .045-005 :7
פרידמן ,מ'  .0990החברה החרדית :מקורות ,מגמות ,ותהליכים .ירושלים :מכון ירושלים לחקר
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