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 תקציר

ה זמאמר . יביטוי לדיכוי פטריארכל ,במרבית המחקריםנחשבות צניעות מחמירות של נורמות 

 'שאלים'עטיית : צניעות שחדרו בשנים האחרונות לחברה החרדיתהביטויי ממתמקד באחד 

זו  הבאופן התהוותה של אופנ המאמר דן. רשות הרביםעל נשים חרדיות בצאתן לכהים ( שכמיות)

מקומן המרכזי של הנשים מצביעים על הממצאים . החברתיות והמגדריות, ובמשמעויותיה הדתיות

יכולות מייחסות לעצמן  אף ןה  – 'שאל'ה תעטיי –ן דונהבמקרה ו צניעות מחמירים-במיסוד גדרי

כי  הממצאיםמן עוד עולה . ישראל-עם לגאולה ליחיד ולכלשעשויים להביא  יםכוחות רוחניו

לשדרג את מעמדן  ןלההדבר מאפשר והגבוהה  'ת דתיותןידמ'מפגינות את  הנשים ,'שאל' ןתובעט

כדי משום שיש בה , 'יםשאל'האופנת מ מסתייגיםהעלו בציבור החרדי גם קולות , בה בעת. החברתי

רוחנית -בדרגה דתית השאל מצוי העוט השאינזו שולרמז  האישהמכובדת של הה תלפגום בהופע

מבטאת את , מחמירות אחרות צניעות-נורמותבדומה ל, 'שאל'העטיית , כך או כך. נמוכה יותר

 . מחברת הרוב הסובבתן שלה תשייכוהזהותן הקולקטיבית של הנשים ואת בדלנותה של קבוצת 

On the Emergence of "Cloak Fashion" amid Haredi Women 

Sima Zalcberg Black 

simazalcberg@gmail.com 

Abstract 

Most of the research on the subject of modesty and body covering views strict norms 

of modesty as an outcome of patriarchal repression. This study focuses on one of the 

expressions of "modesty" that have found their way into ultra-orthodox (haredi) 

society: the wearing of dark cloaks by women in the public space. The article discusses 

how the "cloak fashion" emerged and its religious, social and gender-related 

significance. The findings suggest that women play a central role in determining the 

strict boundaries of modesty – in this case, the wearing of the cloak – and the effect so 

doing has on their spiritual powers and abilities: the bringing of redemption to each 

individual and all the people of Israel. It also emerges that by donning these cloaks the 

women are demonstrating their "level of religiosity" and is, therefore, bound to 

upgrade their social status. At the same time, voices opposing the "cloak fashion" can 

be heard within the haredi community that claim that wearing them actually harms a 

woman's respectable appearance and that its proponents insinuate that those who do 

not wear them have a lower religious-spiritual status. Either way, wearing the cloak, 

like other strict rules of modesty, expresses the collective identity of those women who 

wear them and their segregation from the society of the majority around them.  
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 אמבו

    'אנחנו'ה, קרי –' ניםפ  'לחברה החרדית היא ההבחנה בין האחת ההבחנות החשובות ביותר 

בעיני מרבית מקבילה בחנה זו ה .(העולם החילוני)' הם'או   'חוץ'ה ביןל – (העולם החרדי)

בדומה לכל חברה ו, כיוון שכךמ .(2110, יפה) 'רע'לבין  'טוב'להבחנה בין הציבור החרדי 

ככל  הבחנה זולהדגיש  בחברה החרדיתמשתדלים , סביבתה החיצונית על ידימאוימת ה

: 'תרבות המובלעת'במאמרו  סיוןעמנואל היטיב להבהיר זאת .  (Douglas, 1966)האפשר 

מוסרי של החברה החיצונית בניגוד למידות -את אופייה הבלתי להבליטהמובלעת חייבת "

של מידות טובות המפרידה בין  'חומה'ן כך נבנית מעי. הטובות של הקהילה הפנימית

 . (0990, סיוון) "לבין הקהילה המרכזית ,בעלת העליונות המוסרית [...] 'המובלעת'

היא  ,מבדלת 'חומה'לבניית אותה  נוקטת אחת הדרכים שהחברה החרדית

 מאפיינים .המתבטאים בצניעות הלבוש ,ותיהבהופעת נש יחודייםחיצוניים יזהות -ימאפיינ

ובין נשים חרדיות , שאינן חרדיותכאלו בין בין נשים חרדיות להבחנה ברורה יוצרים אלה 

של בדלנותה ות הנשים למורכך ת .קהילה אחרתהמשתייכות ל ואלבין מקהילה אחת ל

לבין העולם  נהבמלחמת התרבות המתנהלת בי נגד-העצמית כתרבותולזהותה הקהילה 

 .(Zalcberg, 2007)מחוצה לה ש

 ,המקובלות בקבוצות דתיות צניעות-נורמותמשמעותן של ק בהעוסמחקר ה

 צניעות-נורמותרואים ב ,זהמן המחקרים בנושא  רבים. השנים האחרונות 22-ב החיפרב

כביטוי  ומפרשים זאת , על גופןן לילת זכותלשהסוואת גופן של נשים ומחמירות אמצעי ל

 .(Arthur, 1999; Daly 1999; Weiss, 2009 ;2110, אליאור) יפטריארכללדיכוי 

McCarthy-Brown (099/ )דתיות ות סתפי ותאפיינמ וכי מגבלות אל טוענת

התנהגות נשים ל יהגבל ןמטרתו, חברה המודרניתבת מתקיימואשר פונדמנטליסטיות 

רואים בגדרי הצניעות אמצעי או ביטוי להעצמה הקרים וחיש מנגד  .על מיניותןפקח לו

 (;El Guindi, 1999 דתיות קבוצות ממיעוט או -בוצותקמ של נשיםפמיניסטית -ניאו

(Hoodfar, 1993, 2001; Mohanty, 1987; Smith,1987 . מחקרים אלה רואים בהופעתן

, או בבורקהאב 'בחיג, ברעלהאת גופן ופניהן  של נשים מערביות שהחלו לכסותהחיצונית 

שההופעה החיצונית  מקום המרכזיהתרסה כלפי הו זהותן האתנית והקולקטיביתלביטוי 

יופי של תיגר על התפיסה ההגמונית קוראות  ונשים אלכך . חברה המודרניתתופסת ב

  .רה מחדשיוקוראות להגד ,המקובלת בחברה המערבית, ונשיות

בחברה היהודית בסוגיית הצניעות פרות המחקר הדנה ס  מגישות דומות עלו גם 

.);1997Manolson Goldman, 1999 ,( סיתכהאורתודו
 

המחקרים מן אולם רבים 

; 2110, אליאור) מבחינת הנשים מלמדים על מציאות עגומה למדיזה בנושא העוסקים 

 & Hartman, 2007; Seigelshifer, 2006; Seigelshifer; 2112 ,הרטמן; 2110, שילה

Hartman, 2011; Weiss, 2009). מחמירות בחברה  צניעות-לנורמות הדרישה, לשיטתם

איום על גברים ולפיתוי בגדר  ןה, מעצם מהותן, לפיה נשים תפיסהורה במק ,היהודית

להרחיק את הגברים מן  ,הנשים שיוצרותכדי לצמצם את האיום ב, כך. עולמם הרוחני

על הנשים  הוטלו – של הגברים ולהבטיח את התנהגותם המוסרית 'מפתות'הנשים ה
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 & Hartman; 2110, שילה ;2112, הרטמן; 2110, אליאור) מחמירות צניעות-נורמות

(Marmon, 2004. הנהוגות  צניעותה נורמותכשמדובר בשאת -עולות ביתר ואל תפיסות

.(Berger-Sofer, 1979; Heilman, 1992; Zalcberg, 2007)בחברה החרדית 
 

 

עם נה מקבוצה לקבוצה ומשתנה וש ,בחברה החרדיתנשים ההופעתן החיצונית של 

באות אשר  אֹפנותגם בחברה החרדית יש  .חברה הכלליתנשים בהבדומה להופעת הזמן 

בחברה החרדית  מסוימיםשחדרו בשנים האחרונות לחוגים  אֹפנותאחת ה. והולכות

גדול וכהה ( הישכמי) 'שאל'עטיית ב מתבטאתה (השכמיות) 'שאלים'הפנת אֹ'היא  ,בישראל

 .ברשות הרבים החזהאת הכתפיים ואת , המכסה את הגב

כך מכונות  -  'נשות הטאליבן'היתה למעשה מקור ההשראה ל 'םישאל'הפנת אֹ 

. בדים ושכמיות, ביגוד-המכסות עצמן מכף רגל עד ראש במספר שכבות ,יהודיותההנשים 

שאינן  'מתחזקות'ו תשובה-בעלותקומץ קטן של נשים רק מאפיינת  'הטאליבן אֹפנת', ברם

צמחה מתוך החברה , לעומת זאת ,'שאלים'הפנת אֹ. בישראל מייצגות את הנשים החרדיות

מן  ורבות – 1'העדה החרדית' –וליתר דיוק מן הגרעין הקנאי והנוקשה שבה , החרדית

-לכהערכות שונות מתייחסות  .מצו אותהיא ,ומחוצה לה 'החרדית עדה'בהנשים החרדיות 

 . ושיעורן הולך וגדל, 'שאל'ההולכות כיום עטויות  נשים 01,111

של אחד  תובחתונ, ומחצה  כעשורלפני פגשתי לראשונה  'שאלים'הפנת אֹאת  

 –'תולדות אהרן'הקודם של חסידות  הרבי, (0991-/090)קאהן  אברהם יצחק' מנכדיו של ר

 יםשאלעטו ם החתן וגיסתה הבחנתי כי א  . החרדית בעדההקבוצות הקיצוניות ביותר  מן

מעיל  הן העדיפו אותו עלו, קורנגד הנועד להן  'שאל'כי ההנחתי לתומי .  יםגדולים שחור

 רבותים הבחנתי כי נשים אחדתוך שבועות  ךא. יותר הופעה אלגנטית לשוות לעצמןכדי 

. דומים 'שאלים' אף הןטות והחלו ע ,סמוכות לה וחצרות ומקבוצות 'תולדות אהרן'מ

 קהילהב יםנש לאפניתי , 'תולדות אהרן'על נשות באותה העת מחקר שערכתי הבמסגרת 

 . זו השרה של אופנפ  ותהיתי ל, קהילות סמוכותמ יםנש לאו

ביותר בחברה  יםהקיצוניעמן שוחחתי נמנות עם החוגים ששמרבית הנשים מאחר  

ללמד על  עשוישבוחן קלאסי -מקרה שמשל יכוליםלהלן הממצאים שיובאו  ,החרדית

יות שהן המשמעו גביל, גופן והופעתן החיצוניתגבי בחברה החרדית לנשים של  תפיסות

בעיצוב זהותן אלו מקומן של נורמות  גביול, צניעותהלנורמות מייחסות לכיסוי הגוף ו

נורמות מוץ יאלחברה החרדית אור על יחסה של ה תהממצאים לזרויוכלו בנוסף . המגדרית

 . מחמירות ולהחמרה דתית

ברקע אפתח , 'שאלים'האופנת מבשרות של ההיו  'ולדות אהרןת'נשות היות ש

אציג את , אפרט את שיטת המחקר לאחר מכן. ומאפייניה המרכזייםזו ל חסידות קצר ע

 .מסקנותבהממצאים ואסיים בדיון ו

 

                                                           

1
מסגרת המאגדת את אותו פלח בחברה החרדית שבתקופת המנדט היא ה( 'העדה': להלן) 'העדה החרדית' 

עד היום בלגיטימיות של אינו מכיר ו, 'ישוב הציוניי'קהילתיות של ה-בדל מן המסגרות הארגוניותיביקש לה
 (.0990, פרידמן) ישראל כמדינה יהודית
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 'תולדות אהרן'חסידות 

ּב אהרן רוט  'תולדות אהרן'ראשיתה של חסידות  שפעל בסאטמר ( 09/1-/089)בר 

אותם ' יםבת-בעלי'וריכז סביבו קבוצה של  שעברה של המאה 21-שבהונגריה בשנות ה

ּב אהרן לארץ 09/1-ב .חסידות ייחודי-הנהיג לפי קו מאה 'ישראל והשתקע בשכונת -עלה ר 

; 0990, רוזמאן; /091, אלפסי) ה החסידותרכזשם גם הת, בירושלים' שערים

לפני עבר , בשכונהששרר מחסור בדיור מפאת ה. ( ;Heilman, 1992 ד"תשנ, טיינבערגערש

שמש וייסד שם קהילה -לבית 'תולדות אהרן'מחסידות גרעין של משפחות שנה  21-כ

   2.הולכת ומתרחבת

מונה כיום  (מכונה בפי חבריההיא כפי ש, 'הקבוצה': להלן) 'תולדות אהרן'חסידות  

 הם קבוצהה חברי רובם הגדול של. כל משפחה שמונה ילדים בממוצעלומשפחות  0211-כ

אף נמוכה ם הרמת חייו נמוכה נסתםהכ, או הכשרה מקצועית כשלהיגבוהה השכלה חסרי 

 .  היא

 .נחשבת לאחת הקבוצות הקיצוניות ביותר בחברה החרדית 'תולדות אהרן' 

 הרוב הסובבת אותה חברתמ, דהיינו –' העולם שבחוץ'בהיבדלות מן קיצוניותה מתבטאת 

 בהתאם לכך חברי. והציונותההשכלה , ניותהחילו ,הקיצוניות נגד המודרנה יהבעמדותו  –

קיצוניותה של הקבוצה . נפרד מן העדה החרדית-הקבוצה רואים עצמם חלק בלתי

 ,בדומה לקבוצות חרדיות אחרות. בפיקוח מחמיר שהיא מפעילה על המיניותגם מתבטאת 

ובהשתקת  בהקפדה על לבוש צנוע ,בהפרדה בין נשים לגברים מגיל צעירמתבטא פיקוח זה 

 ,Goshen-Gottstein, 1984; Heilman; 2100, וסרמן; 2112, ארן) השיח על המיניות

(1992; Zalcberg & Zalcberg, 2012. פרקטיקות  ננקטות 'תולדות אהרן'ב, ואולם

 (,Zalcbergיםיחרדההחוגים במרבית מאלו המקובלות משטור ופיקוח קפדניות בהרבה 

שים בנלהביט  איסור – 'שמירת עיניים'על  וקפדבדרישה שגברים ידבר מתבטא ה. 2009)

ּב אהרן רוטזו דרישה . הןלהרהר באף ו אשר ראה , מייסד הקבוצה, מופיעה בכתביו של ר 

מתוך ספרו ', פגם עיניים'ביטוי לכך ניתן למצוא במאמרו  3.שיעור-לאיןחמור ך מעשה בכ

 : 'טהרת הקודש'

או [ הנשים]=אסור לאדם לקרוץ בידו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות 

]...[ ומכין למתכוין לדבר זה מכת מרדות , או להביט ביפיה אסור]...[ ה לשחוק עמ

שלא יבוא ]...[ וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה 

, גדול שהיא גורמת לגופן של עריות[ עוון]=שראיית העיניים עון ]...[ לידי הרהור 

 .('א' פ, ח"תשי, ראטה) שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם

                                                           

על  –ארץ אחרת . הבהלה לצניעות. 2119. ס, זלצברג :ורא, שמש-ביתב 'תולדות אהרן'הרחבה על קהילת ל 2
 .2/-20:21 ישראליות ויהדות

פרק )בהלכות איסורי ביאה כתב על כך ם "הרמב. 'שמירת עיניים'הראשון שהתייחס ל היה לאאהרן ' ר 3 
 .ועוד( 'א הלכה א"סימן כ, אבן העזר)מתייחס לכך  השולחן ערוךגם , ('א הלכה ב"כ
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כך עולה . ומהרהור בהןנשים לעבר בט מנמנע מש מיהצפוי להרב השכר  שגדמנגד מו

ומעביר מחשבתו  אישהרק תיכף בשעה שראה דמות : "שמירת עינייםבספר אחר ממאמר 

כי בזה , תיכף ומיד זוכה ומקבל פני השכינה, ובלי להרהר[ חס וחלילה]=ו "הנות חילבלי ל

 . (ב 'פ, שם) ..."נפשו קדושה גדולה ויתירההרגע ממשיך על 

כולל הדרכה , מגיל צעירמקבלים בני הקבוצה שוונות הכ  המן  מעטהן רק  ואל

 .(2112, זלצברג) (הרהור בנשים)בט בנשים ומהרהורי עבירה ממעשית כיצד להימנע מ

רות במיוחד בנוגע לצניעות ומתבטא גם בדרישות חמ ,הפיקוח על המיניות בקבוצה

של  מתארקווי הנדרשות ללבוש שמלה ארוכה ופשוטה שאינה מבליטה את הן . שיםהנ

נישואיהן עם לגלח לחלוטין את שיער ראשן , אטומיםולגרוב גרביים שחורים , פןגו

אהרן  ּבמופיעה בתקנות שקבע ר השאיראש ההדרישה לגילוח  .שחורהולכסותו במטפחת 

 ,תחומים שוניםבתקנות הכולל  (ד"תשנ) ספר התקנות וההדרכות דחברת שומרי אמוניםב

 :קובעת כך 'תקנה ג. משקפות את הנורמות המחמירות המקובלות בהקבוצהאשר 

שילכו בבגדים ארוכים [ ...] ככה צריך ביתר שאת למסור נפשנו על לבוש נשותינו

הנני [ ...] ושיגזזו השערות לגמרי ,כלבוש נשים הצנועות שבירושלים עיר הקודש

, שי ובנות בני ותלמידי שיחיו לשמור כל הגדרים וסייגים שתקננומבקש מכל נ

חס =]ו "זהר בתכלית הזהירות מלילך בשערות חילהשה יאראשית צריכה 

לא תקיל אף  שהיאשכל , על כן הנני מבקש', ו וכו"ואפילו שערה אחת ח ,[וחלילה

ילו אפ, או בלבישת פאה נוכרית, כל דהו בגידול שער[ תקל שום הקלה=]קולא 

  .(ט"קפ' עמ, שם) משהו שער

 על נערות נאסר להלך בשיער פזור והן נדרשות לקלוע אותו בשתי צמות או בצמה אחת

 תהכרחיהיא אהרן  ּבההקפדה על תקנותיו של ר .Zalcberg, 2007); 0990, פרידמן)

 . ביתו-בנייחד עם בה מנמּוצא ממי שאינו עומד בהן ו, ת בקבוצהלחברּו

קוח על המיניות הוא הנוהג להשיא את בני הקבוצה בגיל צעיר אמצעי נוסף לפי

שהוריהם  לאחר – אירוסיןלראשונה רק במסגרת הלהיפגש  ולאפשר להם (09-08) דמאו

פגש ילאחר מכן נאסר עליהם לה. ביניהם על ההסדרים הכלכליים לקראת הנישואין 'סגרו'

  .(Zalcberg, 2012, 2013) כשנה לאחר האירוסין כלל-בדרךשמתקיימת , עד החתונה

עם העולם שמחוצה  הנחשבת סגורה במיוחד מבחינת קשרי 'תולדות אהרן'קבוצת 

חייהם שונה -גע עם אנשים שאורחחברי הקבוצה נמנעים ככל האפשר מקשר ומ .לה

קשר קרוב עם שכנים  ישלחלקם  בה בעת. ובכלל זה גם חרדים מקבוצות אחרות, משלהם

עם אלה . חייהם-המקורבים להם בהשקפותיהם ובאורח, להםבסמוך ותושבים הגרים 

המייצג את המסורת הקיצונית הזרם הירושלמי  אנשי – 'ירושלמים'הנמנים בעיקר 

עם ים המזוהים אחרחוגים כן ו (0990, פרידמן) ירושליםשל הישן שנוצרה ביישוב האשכנזי 

 .'העדה'

שתמש   לה הריעל חבשחל האיסור ביטוי נוסף לסגירותה של הקבוצה הוא 

 ,'עדה החרדית'עיתונות שאינה בחסות הויזיה ווטל  ,רדיו  – יםאמצעי תקשורת חילוניב
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הקבוצה של מוסדות החינוך : את ועודז 4(.אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד)מחשב ו

קבוצות חרדיות בזה שניתן בהשוואה למועט בהרבה  'חילוני' ם ידע כלליתלמידימספקים ל

 . (2112, זלצברג) שכלתם הכללית צרה במיוחדולפיכך ה, אחרות

. שלה במוסדות החינוךגם שפת ההוראה  וזו, השפה השלטת בקבוצה היא יידיש

הנחשפות , בעיקר בקרב הבנות הצעירות, העברית שבפי הנשים דלה למדי, כךמכיוון ש

מבחינתם שהיא , עבריתדיבור בחברי הקבוצה משתדלים להימנע מ .פחות לשפת הרחוב

דיבור הקפדה על ה, בנוסף. מוד טקסטים תורנייםילתפילה וללשנועדה ת הקודש שפ

  .מחברת הרוב הסובבתבדלותם תהמבטאת את ביידיש 

א יהבלהוא תפקידן של נשות הקבוצה , מקבוצות אחרותחרדיות בדומה לנשים 

 . (Zalcberg, 2009)עודן המרכזייאת י 'פרו ורבו'והן רואות בקיום מצוות , ילדים לעולם

עובדות לפרנסת משפחתן כדי לאפשר אשר , אחרותחרדיות קבוצות ממנשים בשונה , ברם

נשות הקבוצה  אין – (0988, פרידמן) ורואות בכך ייעוד מרכזי נוסף ללמוד תורה זוגן-נילב

. אינן עובדות מחוץ לביתורובן הגדול , תןרואות את תפקידן בנשיאה בעול פרנסת משפח

 .תןמשפח-טיפול בבניהדול הילדים וגיעיקר עיסוקן הוא 

אולם חברי הקבוצה  5.עם השנים שינויים ותמורותעברה  'תולדות אהרן'קבוצת 

ּב דוד , הנוכחי הורּב ּב אהרן)ר  על להקפיד על היבדלות מחברת הרוב וממשיכים , (נכדו של ר 

 . הראשוןוהרבי מייסד הקבוצה  קבעשרים וגדרי הצניעות החמ

 

 שיטת המחקר

תולדות 'היקף שעסק בעולמן של נשות -אים מתבססים על מחקר אתנוגרפי רחבהממצ

הקבוצה הנחקרת באמצעות תצפית משתתפת על  תילמד 2112-0991בשנים . 'אהרן

(Fetterman, 1989; Atkinson & Hammersley, 1994), את חברי ליוויתי  דרכה

שיחות שקיימתי עם חברי לנוסף לראיונות וב. יום ובאירועים שונים-םבחיי היו הקבוצה

המקורבות וסמוכות הקהילות ן הגם עם נשים מ שוחחתי – עם נשותיה ובמיוחד – הקבוצה

 . 'תולדות אהרן'ל

היה , קשה במיוחדנחשבת שכניסת זרים לתוכה , 'סגורה'מאחר שמדובר בקבוצה 

רות איטי וכרוך בבניית אמון על בסיס חב ,הקשר עם נשות הקבוצה ממושךכינון תהליך 

-משמעות קריטית בכל הנוגע לשיתוף הנודעהצגת זהותי בפני חברי הקבוצה ל .אישית

 (,Shaffirטקטיים ואסטרטגיים , משיקולים אתייםהושפע פעולה זה -שיתוף. פעולה מצדם

(1991; Ayella, 1993 לאורך כל  נםבילמשא ומתן דינמי שהתנהל ביני כתוצאה מוצר נו

 .עבודת השדה

                                                           

4
, זלצברג :ולהרחבה רא. חרף האיסורים הללו קיים פער בין הרמה המוצהרת לבין המתרחש בקבוצה בפועל 

  .2112. ס
5
 .2112 ,.ס זלצברג :ולהרחבה רא 
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לכתוב  כדי הקבוצהמעוניינת ללמוד על ה כסטודנטיתת עצמי א תיהצגבתחילה 

, מהן עבודת דוקטורטולא ידעו אוניברסיטה  בקבוצה שרביםמאחר . עבודהעליה 

עם התקדמות . י ללמוד על עולמם ובעניין האישי שיש לי בנושאנברצובעיקר התמקדתי 

במטרת יינים המרואשיתפתי את , חברי הקבוצהאמון עם -ת יחסיבנייועבודת השדה 

 6.נעזרתי בהם לצורך המחקרעבודתי ולעתים אף 

היו ספרים וקונטרסים  ,בתהליך איסוף הנתוניםאותי חומרים נוספים ששימשו 

אחר פרסום וכל ( רחוב-כרזות)פשקווילים ', העדה החרדית'עיתונות , נפוצים בקבוצה

 . שהופץ בקבוצה או נגע לה

עומק -י ראיונותקיימת, שמעויותיהמו 'שאלים'האופנת אשר להתפתחותה של 

(Patton, l990)  לא י ראיונות קיימת לכך בנוסף. 'תולדות אהרן'נשים מ 21 לפחותעם

7פורמליים
(Fetterman, 1989)  אף הן המקפידות , עם עשר נשים מן הקהילות הסמוכות

ות וברחוב 'מאה שערים'שיטוט בשכונת כדי ך תוקשר  ועם נשים אליצרתי . 'שאל'לעטות 

באורח שראיינתי מן הנשים חמש  .קבוצהשקיימה ההסמוכים לה ובמהלך אירועים שונים 

וחמש האחרות , 'הזרם הירושלמי'הסמוכה ועם  'ברסלב'נמנו עם חסידות פורמלי -בלתי

תולדות 'סמוך לחסידות ב תשוכנה' חוט של  חסד'המזוהות עם קהילת  'תשובה-בעלות'היו 

שתי הקהילות . ת ברובע המוסלמי בירושליםשוכנה 'םשובו בני'קהילת  ועם 'אהרן

 .נחמן מברסלב 'הדוגלים בלימוד ובהפצת תורת ר 'בעלי תשובה'האחרונות כוללות בעיקר 

זרם המרכזי אף כי הם פלג נפרד לחלוטין מן ה, ואים עצמם כחסידי ברסלבחבריהן ר

 . זו והוותיק של חסידות

כעשור לאחר עבודת , מתפתחת ומשתנה עם הזמן 'שאלים'ה אֹפנתמאחר שגם 

תולדות 'הן מ)ראיונות עם נשים חרדיות  עשרהתי לנכון לקיים עוד ראי ,השדה המקיפה

י ולהתעדכן יתוקף לממצא-במטרה לתת משנה, (ותוהן מקבוצות חרדיות אחר 'אהרן

 .זה בהתפתחויות בתחום

 20בין שטווח הגילים ב, כולן נשואות ,נשים 22לפחות זה כ ראיינתי בנושא "בסה

כללו שאלות  – םפורמאליי-הן ראיונות העומק והן הראיונות הבלתי –כל הראיונות .  11-ל

, בי קשיים והתלבטויות בנוגע לעטיית שאללג, לגבי הנסיבות בהן החלו הנשים לעטות שאל

, תן העצמיתסלגבי השפעתו על זהותן ותפי, לגבי המשמעויות שהנשים מייחסות לעטייתו

 .עוטות ולגבי תגובות שקיבלו מסביבתן הקרובההנשים ש 'יםשאל'הלגבי סוגי 

 ,יכולתי לקיים את הראיונות בעברית, למרות שהשפה השלטת בקבוצה היא יידיש

איון ילצורך רדיה בפיהן היתה טובה שמשום שהם נערכו עם נשים בוגרות שהעברית וזאת 

 (. סידורהך ו"תנה לשוןבעקבות חשיפתן לשפת הרחוב ול)

                                                           

6
 .2112:022-22 ,.ס זלצברג :ורא, הקשיים שהיו כרוכים בכך ועבודת השדה בכללה, יצירת הקשרעל תהליך  

7
נראים לכאורה כשיחה ידידותית  הם .בעבודה אתנוגרפית כלי מרכזינחשבים  םפורמאליי-הראיונות הבלתי 

יעילים במיוחד לחשיפת הם נחשבים . ת ברורהנדה מחקרי'אך מסתתרת מאחוריהם אג, סתמית
נורמות ולהבנת ה, בקהילה יותללימוד על קטגוריות משמעות, חברי הקהילהשל  ותפיסותיהם מחשבותיהם

 .(Fetterman, 1989) והערכים המקובלים בה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%91
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מאחר שחלק מן הראיונות . איוןיבמהלך הר, כתבמרבית הראיונות תועדו ב

מקום ב-ועודם ביפורמאליים התקיימו במקומות ובזמנים שלא אפשרו את ת-הבלתי

 .  התאפשרהדבר ברגע ש, דאגתי לתעדם לאחר הפגישה, (ב"באירוע משפחתי וכיו, בשבת)

 –' דגימת נוחות'על המחקר התבסס , מנשיםפעולה -הקושי בהשגת שיתוףמפאת 

 (& Boxill, Chambers על אפשרויות פרקטיות של גישה לנחקרים פוטנציאליים, קרי

(Wint, 1997 . נעזרתי בחלק : 'כדור השלג'את שיטת עם התקדמות עבודת השדה נקטתי

. (Reinharz, 1992)מן האינפורמנטיות הראשונות כדי להגיע לקשת רחבה יותר של נשים
 

 

איכותנית הטוענת להבנת התופעה הנחקרת בסביבתה הפרדיגמה ההמחקר יצא מ

הגישה  בתוך כך נקטתי את(. Denzin & Lincoln, 1994) יומית-םהטבעית היו

בניסיון  ,בעיני הנחקרים תנתפס שזוהשואפת להביא מידע על המציאות כפי  ,הפנומנולוגית

 על התנסויותיהםרכוש תובנה ל כךו, עולם המושגים שלהם אתחוויותיהם ולמפות את 

  (.Bogdan & Biklen, 1998)ומשמעותן 

 Grounded – 'תאוריה המעוגנת בשדה'ניתוח הנתונים התבסס על גישת ה

Theory (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998)  שאלתלהרלוונטית-

ם החיי-נסיבותשכי לאנשים מניחה גישה זו . זה מחקרשמתאים ל מה – מחקר כללית

. הצומחים מחוויות משותפות, יש גם דפוסים חברתיים ופסיכולוגיים משותפים, משותפות

 שיוכלוארן כך דפוסים אלה תמות מרכזיות ולתלאתר ב מנסההחוקר , בהתאם לכך

ניתוח  הוא האחד: כולל שני שלבים על פי גישה זוהניתוח . להסביר את התופעה הנחקרת

מתן  הוא השני. תר אחר תמות ודפוסים מרכזיים שעלו בראיונותאשר , נושאי כללי

פרשנות לתמות שעלו בשלב הראשון ולמשמעויות הסמויות הגלומות ברעיונות הגלויים 

 .יותר שעלו

 

 ממצאים 

  'השתדלות'כ 'שאלים'ה אֹפנת

, 'תולדות אהרן' מנשות 8,שיינדלהיטיבה להסביר  'שאלים'ה אֹפנתשל  התהוותהעל 

 : הרבי ו שלנכד חתונת שבועות לאחר על כך מספר  שוחחנושכ

ללכת עם  קיבלו על עצמן[ הן]אז  ,נשים שמתחזקות יש – דתית יש התחזקות

הוא רב מאוד חשוב ש ,רב רבינוביץבות הבעק זה התחיל .גדוליםשחורים  'שאלים'

היא ו, לא הצליחה ללדת, ['תולדות אהרן'מ]מאצלנו , הנכדה שלו 9.'עדה החרדית'ב

תתחזקי עם ש ,'השתדלות'תעשי ": הרב אמר לה הבברכ. הברכבאה אליו לקבל 

את , מכסה את החלק העליון של הגוףה שחור גדול 'שאל'ואמר לה ללכת עם , "זה

                                                           

8
 .ים בשמות בדוייםצוטטכל המרואיינות והמרואיינים מ 

9
חוגי במעלה -תמונחשב סמכות ר' העדה החרדית'בבית הדין של  שהיה דיין, רב בנימין רבינוביץמדובר ב 
  .'עדה'ה



.001-88(: 2102אפריל ) /21024210ה "תשע 2כרך , החברה החרדיתחקר   

 

 96 

איך  הרבסבה את היא שאלה  ,הנכדה שמעה זאתשוכ. החזהאת ים ותנועות הידי

והרב הסביר לה . אצל הצעירות פנתיאֹלבוש הרי זה לא [ש], כךתתחיל ללכת 

, נפש-במסירותו ולכן עכשיו צריך לעשות משה, צדקניות ניגאל בזכות נשים"ש

גם , 'שאל'שהולכת ביחידה  תרגישלא כדי שהיא  ,ואז. "'השתדלות'צריך לעשות 

הרב גם . 'יתר הנכדות של הרב רבינוביץ םכך גו ,כךללכת  האחיות שלה התחילו

תראינה ישועה שלא כדרך , 'שאל'עם  שתלכנהאמר שמאה הנשים הראשונות 

וראו  'שאל'התחילו ללכת עם לישועה  הרבה נשים שהיו זקוקות, באמתו. הטבע

שלה היה מאוד  שהילד אישה היה מקרה של  .כך נסים שלא כדרך הטבע-אחר

! הילד התעורר 'שאל'ההיא התחילה ללבוש את ברגע שו ,והוא לא התעורר ,חולה

בעיות בריאות עם הבת  צריכה לישועה בגללפה רוחל , הנהו !!!איזה נסתראי 

 שתיהן קיבלואז , כי אין לה ילדים  צריכה לישועה אחותהגם ו, שנולדה לה עכשיו

הולכות עם שיותר ויותר נשים היום ואה את ר ךוכ. 'שאל'הללכת עם עצמן על 

שורה השכינה לא  ,שאין צניעותכ. בשביל הצניעות? ולמה זה חשוב. 'יםשאל'ה

בשביל  -' השתדלות' אז צריך לעשות . ישראל צרות-על עם תולכן באו, בתוכנו

 .להחזיר את השכינה

יטוי ב גםאמצעי ו גםהשחור היא  'שאל'לה כי ההתעטפות בוע שיינדלמדבריה של 

עד  אישהמכסה את פלג גופה העליון של  'שאל'ה. נשיםרוחנית של -להתחזקות דתית

של מעלה את דרגת צניעותה הוא ת הנשים דעול, מתאר גופה הנשימטשטש את  ,תנייםוהמ

מיד  תמאחר שההופעה החיצונית של נשים בולט. רוחני-ותורם לחיזוקה הדתי האישה

 (;Heilman, 1992הופעתן צניעות גש רב על בחברה החרדית שמים דמאחר שו, לעין

(Zalcberg, 2007 , תחום הצניעותאת התחזקותן הדתית במפגינות הנשים  . 

 היא 'שאל'כי ההתעטפות ב ,נשים אחרותדברי כמו גם מ, שיינדלדברי מעוד עלה  

, שם כולל לכל המעשיםהיא  'השתדלות'במסורת היהודית . 'השתדלות'פרקטיקה של 

החברתי או , מצבו הכלכליאת , והמאמצים שאדם עושה כדי לשפר את חייוהתחבולות 

קיומו לשיפור אמצעי אפוא היא  'השתדלות'ה. (02:ד"תשנ, מאור)מעמדו בכל תחום אחר 

 'השתדלות'הנשים רואות ב, בהלימה לכך 10.בתחומים שונים בעולם הזהשל האדם הגשמי 

, וכך. בתחומים שונים ןמצבאת שפר ל, קרי ;לשונןכ 'ישועה'להביא  הוישעשפרקטיקה 

להחזיר את 'עושות מעשה כדי , בפני האל משתדלות הנשים, 'שאל'בעצם התעטפותן ב

  .לשיפור בתחום הנחוץ להן לשיטתן נהיתזכן תוצאה מכך הוכ, 'השכינה

 –מתייחסת למישור האישי  ,כמתואר לעיל ,'השתדלות'העולה מן ה 'ישועה'ה 

 ,לשיטתן של הנשים ומתבטאת – משפחתהשל  וא האישהשל , טשל הפר יםהאישי קשייול

כהנה  סים ונפלאותנ  בו, דווי-ששל חולים על ערחלמתם בה, בהיפקדן של נשים עקרות

  . פורט להלןפי שיכ, מישור הקולקטיביב 'ישועה'נשים רבות התייחסו גם ל, ברם. וכהנה

 

                                                           

כוללים פרשנויות שונות לטיבה של האמונה ויחסיה עם ההשתדלות בעולם  יםמקורות והמסורת היהודיה10
של אמונה והשתדלות ניתן למצוא שונים דיון באספקטים . זה מאמרהדיון בסוגיה זו חורג מהיקפו של . הזה

 .ר יוסף אבן פקודה"רבינו בחיי במאת , 'ת הלבבותחוב'בספר 
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 השלכות לאומיות נושאכ 'שאל'ה

לדידן של , מתייחסת, 'שאל'שתגיע בעקבות עטיית ה ,יביבמישור הקולקט 'ישועה'ה

כל הפיגועים  אתבגלל שיש " :מינדלכפי שהסבירה , וביטחונול ישראל-כלל עםל ,הנשים

  ".'שאל'האז אמרו לשים את , האלה

   : הרחיבה נחמה, מפני פיגועיםקולקטיבי  למיגוןכאמצעי  'שאל'העל 

אמר לה שבתקופה הקרובה עומדים קרא לאחת הנכדות שלו ו 'רבינוביץהרב 

זה  ,בשמים[ ישראל-של עם]ומה שימתיק את הדין , להיות הרבה פיגועים בישראל

בדיוק נכנסו לתוך העולם החרדי אז  כי – ישראל תלכנה בלבוש יותר צנוע-שבנות

. ב"פאות ארוכות וכיו, של חצאיות צרות, 'חילוינים'כמו אצל ה האלה אֹפנותה

, ישראל-בקרב נשות 'יםשאל'השל  שתנסה לעורר את הנושאביקש מנכדתו  הרב

 .די להמתיק את הדיןכ

 שלושה – טרור קשים במיוחד פיגועיגל של ירושלים שטף את  ,2112 חורף ,באותה תקופה

 חסידות תשוכנהתגורר הרב רבינוביץ ובה  בה 'מאה שערים'לשכונת  ךבסמו רעויאמהם 

ולא יכלו להיות אדישות לחומרתו ת למראות קשים נשות הקבוצה היו עדו. 'תולדות אהרן'

 Maggid, 1997), ;2101, קפלן)הקבוצה ציונית של חברי -תם האנטיסתפיחרף . של המצב

בנוסף לכך  .(א"ע, ד"סנהדרין מ) "ישראל הוא ,אף על פי שחטא ,ישראל"שגישתם היתה 

הנשים נקטו ך אי לכ. מאשר לאחרים הם לא פחותלהם חשו כי האיום הביטחוני נוגע 

במישור  'ישועה'בין ל 'שאל'הבין עטיית שהזיקה על  .ישראל-עם ןיטחובלמען  'השתדלות'

  :צירלהסבירה , לאומי-הקולקטיבי

ישראל כל כי , אז גם האחרים מתחזקים ,'השתדלות'אם אנחנו מתחזקים ועושים 

 שהאיכי . ישראל-עםוהצעיף משפיע לא רק עלינו אלא על כל , ערבים זה לזה

אם  .שאינה הולכת בצניעות מחטיאה את הרבים אישההרבים ו צנועה מזכה את

? כי כדי להוציא חושך מה עושים. זה יוריד קדושה לכולם ,'נשתדל'אנחנו 

 . זו השליחות שלנו וזה הייעוד שלנו. מדליקים קצת אור

ה לקרב וישעפרקטיקה ש 'השתדלות'ראו ב ,הנשיםובעקבותיו גם  ,העובדה שהרב רבינוביץ

גודל על ומייחסות לעצמן שהנשים ועל יכולות רוחניות מלמדת על כוח רב , הגאולהאת 

 . תפקידן במישור הקולקטיבי

 לאומיותהשלכות הוה ישראל-עםאחריותן הקולקטיבית של הנשים לגורלו של 

בהסבירו את חשיבותן , 21-עוד בשנות ה. חידוש של הדור האחרון ןאינ ,לבושןהמיוחסות ל

ּב, מייסד הקבוצהציין , שקבע תקנות הצניעותשל  ספר התקנות וההדרכות  בספרו ,אהרן ר 

וכל צרות על ]...[  צריך ביתר שאת למסור נפשנו על לבוש נשותינו" :דחברת שומרי אמונים

, הנזהרת עכשיו מקבלת שכר נגד כל הדור שהיהאו ,ששינו לבושן ל בשבילשונאי ישראל הכֹ

זה יעמוד לנו לעד ולעולמי ו, נפשנו לגדור גדר בעד נשותינו וצריכים אנחנו במסירת

  (.'תקנה ג, ד"תשנ, ראטה) "עולמים

בירושלים  'יישוב הישן'כי בתקופת ה מתארת( 2110)שילה מרגלית  ,בהלימה לכך

רתן של יעב, ולהבדיל, ישראל-עםכלל ה למען לבושלהקפיד על צניעות  האישהנקראה 
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, רת הקהליאת עב וגורר אחרימעשה הכ, כמו היום ,ה אזספנתהצניעות  גדריהנשים על 

 11 .הארכת הגלות: נש עליה קולקטיביושהע

 

 'שאל'ת ייעטהמשמעות הגלומה ב

 ותהגלומ ותהסגולהמגוללים את תותם של הסיפורים אמ  אינו מבקש לתהות על  הז אמרמ

לות בין אם הסגו. משמעותהבו הםפרשנות שמאחוריעניינו ב .'שאל'בהתעטפות ב

הנקודה המעניינת היא אמונתן החזקה , נכונות ובין אם לאו 'שאל'המיוחסות להתעטפות ב

 לעטותבאמצעות הקבלה  ולּו ,ביכולתן לחולל שינויים מהותייםהעוטות אותו של הנשים 

 . זאת

 תסוולהו, שריון וכמ האישהאת פלג גופה העליון של  ותכסנועד ל, כאמור, 'שאל'ה 

ָאראת  ת  פריט להתעטפות בכך -כלמייחסות משקל רב עוטות אותו שההעובדה . גופה מ 

שהן רואות העובדה ו, בגדיהן הצנועיםבממילא  היטבמוסתר מה שהמסתיר את  לבוש

המיוחסת חשיבות את הת ות ומחדדוחוזר, 'ישועה'בפרקטיקה זו סגולה מיוחדת ל

פן של גו מרביוי לכיסמייחסות  נשיםומעידה על החשיבות הרבה ש, נשיםלצניעותן של 

 : רבקי הסבירה .ככל האפשר ברשות הרביםנשיים -סממנים פיזיים טשטושול

 .כשהיא יוצאת החוצה אישהיסתכלו על היא שגברים לא  'שאל'ההמטרה של 

אמרו  ,שהיו יותר חכמים מאתנו, ל"חז. את העיניים של הגברים היא לא תמשוךש

היא , יותר מכוסה האישהככל ש, לכן .צנועה מחטיאה את הגבריםאינה ש אישהש

אני מרגישה  'שאל'הכשאני לובשת את  ,מהסיבה הזו. פחות גורמת לגבר לחטוא

ובגלל זה אני דווקא מרגישה  .אואני לא גורמת להם לחט .יותר מוגנת ובטוחה

אני יודעת שפחות מסתכלים  .'שאל'העם  יותר חופשייה כשאני מסתובבת בחוץ

 . ם להיכשלשיש פחות סכנה לגברי, יעלי

, (0992)שמתארת בילי מלמן  עולה בקנה אחד עם הגישה ,ארה רבקייתחושת חופש זו שת

תנועה -מקנה חופש ,האוריינטלית ומיניותה האישהסמל לשעבוד שהיא , הרעלה הלפי

 . עצמאות ואוטונומיה ,בעיני נשים מערביות לביטוי סמלי לחופש ההפכו, לעוטות אותה

אם במקרה אני יוצאת רגע "מאז שהחלה לעטות שאל כי  פרומיבדומה ציינה 

שכולם , שאני כאילו בלי בגדים, אני פתאום מרגישה שמשהו חסר לי, 'שאל'מהבית ללא 

 . "ימסתכלים עלי

נועדה כי ברובד הגלוי  (2110)אליאור רחל טענתה של  ממחישים אתדברים אלה 

 האישהגוף ולמנוע מ, ןנשים מעין המתבונלהעלים את ה האישהכיסוי של  הפרקטיקה

ברובד הסמוי פרקטיקה זו מבטאת טוענת  כי אליאור . התבוננות ותשוקהלמושא היות ל

. המטמאוהמסוכן , בטבעה המתפרץ, האישהבמיניותה של של הגברים זכות השליטה את 

                                                           

אינה ייחודית  ,(בכללו ישראל-עםהמשפחה ו)הרוחני של הזולת  ובדבר נטילת אחריות על מצב ,תופעה זו11
 ןת עצמן אחריות למצברואומצאה כי קשישות מזרחיות בישראל  (0998)סרד -סטאר. 'תולדות אהרן'לנשות 

 .טקסים והן פועלות לשם כך במגוון, ישראל-עםותו של הרוחני של משפחותיהן ולהמשכי
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פוטנציאל ה טמון אישההעצם הווייתה של לפיה ב תפיסהאת ה , לשיטתה, משקפת גישה זו

, התבדלות הועל כן היא טעונ, יא ולהכשיל אחרים בזיקה למיניותהלהחט, לחטוא

 . הרחקה וכיסוי, הסתגרות

מדיווחי שעלה  כפי – משמעות נוספתגם לייחס אפשר  'שאל'ב תתּכסּולה, ואולם 

, האישהברים בהם גלומה מיניותה של יאת הא, בהסוותו את הגוף הנשי ולפיה – הנשים

את , האישהת ואת פנימיערכים חיצוניים ומדגיש למעשה ביטול של ' שאל'ה מבטא

תזכורת  יאה 'שאל'עטיית , פי גישה זו-על. מידותיהאת תכונותיה הסמויות מן העין ו

משמעות בעלי ולא באספקטים , בשיפור מידותיה, כי עליה להשקיע בעבודה פנימית אישהל

, אבות] 'תסתכל בקנקןאל 'אני תמיד נזכרת ב ,ייעל 'שאל'הש": חיהזאת  הסבירה .חיצונית

 ".!בטח .וזה משפיע, ['ל: א"תהילים ל] 'שקר החן והבל היופי'אני נזכרת ב .['כ' ד

הופעתה להצניע את סיונות ילא ניתן להתעלם מן העובדה כי העיסוק הרב בנ, עם זאת

, שלא לומר אובססיבי, לעיסוק אינטנסיביבאורח פרדוקסלי מוביל , האישההחיצונית של 

, אורך שרווליהלפי  ,הופעתה החיצוניתפי לתיוגה ולהערכת מידת אדיקותה ל ,הבחיצוניות

עוטה  שהיא' שאל'הסוג ו אשהרקושרת להיא סוג המטפחת ש, היצבע ועובי גרב

(Zalcberg, 2007) .שבתחילה עודדה את , בלומנטלהרבנית " :חנההסבירה , מסיבה זו

היא אמרה שמפחדת שהנשים  .ךשתחדלנה מכ ביקשהעם הזמן , 'שאל'הנשים ללכת עם 

  ."האמתית' תאבדנה את עבודת ה

של קטיביות ראטהאת  הפחיתשנועד ל, 'שאל'ההפך , ובאורח פרדוקסלי, כך 

 שמגביר את אמצעיל – ואת עיסוקה בהופעתה החיצונית ותה ברשות הרביםבהי האישה

ש מגוון רחב של ינשים רבות ציינו כי כיום . חיצונית עיסוק בהופעהה אתוהאטרקטיביות 

. לב-תשומתבה  מקדיםמו  האישה הופעתאת  יםהמשדרג האופנ-ילאבזרשהפכו  'שאלים'

 :הסבירה, כולו משי, במיוחד אלגנטיושחור  'שאל'שעטתה , חיה

שאת , זולים, יש פשוטים. 'שאלים'היום את יכולה למצוא כל מיני סוגים של 

-שאת יכולה לקנות אפילו ב ,ויש מאוד יפים, ₪ 011-21יכולה לקנות בסביבות 

כהה אטום  – יש מבד פשוט .ממשי ויש מצמר 'שאלים'יש  .₪ 0211-ו ,0111, 211

 'שאל'חול ויש -ליום 'שאל'יש  .ג יוקרתיימאר ויש – שהוא נפוץ במיוחד, כזה

 .על הבגד שהפכו את זה כבר לקישוטהרבה היום יש . לשבת וחגים

,  החרדית האישהשל  'תהדתי רמה'האת לבטא  'שאל'הנועד בעוד שבתחילת דרכו  ,וכך

הנשים החרדיות יכולות להבחין  .רמתה הכלכליתאת , בין היתר, כיום עשוי לבטאהוא 

  .שווה לכל נפש ומחירשפשוט  'שאל'יוקרתי ומי עוטה  'שאל'עוטה  ימעין -כהרף

בעיקר , בצבעים כהים 'שאלים'מוגבלת לזו  אֹפנה, 'שאלים'גוון מאף שניתן למצוא  

 האישהאם " :חנההסבירה . וכחול כהה חום, אפורכן ו, הזו אֹפנההבו הלכו חלוצות , שחור

לבן  'שאל'עטיית . "נחטיא את המטרה של להיות צנועה, צבעוני או פרחוני 'שאל'תלבש 

 'שאל'ההמתאימות את צבע  ,'תולדות אהרן'בקרב נשות בעיקר , מקובלת רק בשבת

 .של יום חולהשחורה במקום זו , בשבתעוטות הן למטפחת הלבנה ש
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 החזרת עטרה ליושנהכ  'יםשאל'ה אֹפנת

כן ו, רבות 'ירושלמיות' נהגו, 21-הת המאה ראשיב ,לה כי בעברועהנשים מדבריהן של 

, מנהג זהנשכח עם הזמן . שחור גדול 'שאל' עטויותללכת , 'תולדות אהרן'ות נשמרבות 

, קרויינע .הנוכחית 'יםשאל'האפנת ה שפרצעד  ,וב ך להחזיקהמשיבלבד ומיעוט קטן 

 :סבירהה ,'תולדות אהרן'מנשות 

חלק רק [ בעשורים האחרונים]כל השנים . זה להחזיר עטרה ליושנה 'יםשאל'ה 

 בתחילת המאה, בעבר. הזה 'שאל'העם הלכו  המבוגרות בקבוצהקטן מהנשים 

שנה מאה עד לפני . ורשח 'שאל'הלכו ככה עם  ,'ירושלמיות'ה ,ן פהכול, [שעברה]

. זה היה חלק מהלבוש היהודי !בלי צעיףמהבית תצא  אישהלא היה דבר כזה ש

והיום זה  .יצאו בלי מעיל עליון על הבגדים בזמן בית המקדש כל בנות המלכים לא

 .חוזר

 ,'תולדות אהרן'ותיקות ּו ,'ירושלמיות'הנשים המקצת רק , עד לשנים האחרונותמאחר ש

בעיני נכדתו של הרב רבינוביץ  סנתפ 'שאל'הניתן לשער כי , שחור 'שאל'יות עטונהגו ללכת 

הורה לה עליה ש 'השתדלות'הסתייגה הנכדה מן ה, ומסיבה זו כנראה, הדור הישןכלבוש 

ואף הן , נרתמו נכדותיו האחרות של הרב, 'השתדלות'מנת לסייע לה באותה -על. סבהּּּּ

כך . שכנות וכן הלאה, חברות, נוספותמשפחה -תהדבר דבק גם בבנו. 'לאש'החלו לעטות 

רות ורגמתה 'ירושלמיות'בקרב  ,'תולדות אהרן'בקרב נשות  'יםשאל'האופנת פשטה 

עטרה החזירו הן , הנשיםדעת ל, כך. 'עדה'מחוץ לשרבות ואף בקרב  מקום-בסמיכות

הן מימים מותיא   מותמחדש את לבוש א   החיוו אֹפנההשחור ל 'שאל'האת  חזירוה – ליושנה

 . ימימה

עולים בקנה אחד עם ממצאיה  ,לבוש העבר 'שאל'הדבריהן של הנשים בדבר היות  

המציינת כי נשות היישוב הישן נהגו לעטות על עצמן סדין שהיה מסווה , (2110)של שילה 

סמכות הלכתית והעצימו את נשאו ש ,'תקנות ירושלים'מתוקף צו מחייב ב, את כל גופן

זאת אר יכפי שת, 'שאל'בסדין  ה השנים הוחלף במשך . כעיר הקודשם ירושלימעמדה של 

 (: ד"נ: 0911) הירושלמי( הדרשן)המגיד , בן ציון יאדלער' ר

להתעטף , היוצאת לשוק שהיאבימים מקדם חובה היתה מוטלת בירושלים על כל 

ל שגידל בביתו יתומה "זצ[ אדוני אבי מורי ורבי]ר "וסיפר לי אאמו. בסדין

מיד כשמלאו לה עשר . י"שעלתה עמהם לא[ עליה השלום] ה"ביה של אמי עמקרו

ובלעדיו אסור לה , בל הוראה מהרבנים שכבר הגיעה זמנה להתעטף בסדיןשנים ק  

, [השכמיות]' שאלע'ב[ הסדינים]במרוצת השנים הוחלפו . [ברחוב] לצאת בשוק

כי נראית , ת זואך כאשר באו החדשים ביטלו תלבוש, אשר גם הם כיסו רוב הגוף

ובלי ', די להן לנשים לכסות גופן וידיהן ורגליהן כדין'ואמרו , להם כמיותר

הגענו כבר [ ובעוונותינו הרבים]ר "ובעוה[ ...] ?מה נעשה לבסוף. והסדין' שאלע'ה

 .עד כדי כך בפריצת גדרי הצניעות

 ,ציון יאדלער-בן' בעיני ר ,שנה 21-מעל ללפני  הנתפס 'שאל'הית ידעיכתו של מנהג עט

הנשים עמן התבטאויות דומות עלו גם מפי . רוחנית לירידה – "ירידת הדורות"ל ביטויכ
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אבל : "'תולדות אהרן'בהסבירה על השתלשלות התהליך ב, קרויינעשאמרה כפי  ,שוחחתי

  ."ונשארו רק עם המטפחת השחורההשחור  'שאל'האז נחלשו הדורות והורידו את 

 

  החרדית לעדה חוץמ 'םישאל'ההתפשטות אופנת 

חברה של החוגים שונים פשטה בו החרדית עדהה את גבולות 'שאלים'אופנת ה כיום חצתה

 תוקהילן המ 'תשובה-בעלות' על ידיזו במיוחד  אֹפנה אומצהתחילה . בישראל החרדית

מתגוררות הקבוצות הללו מן מבעלות התשובה רבות  .'חוט של חסד'ו 'שובו בנים'

, המתגוררת במקום 'תשובה-בעלת', סיגל. מנהומושפעות מ 'ות אהרןתולד'בסמיכות ל

תולדות 'לבין נשות , שגרות במקום 'בעלות התשובה'נוצרה ברית מעניינת בין ": סבירהה

וכך גם הושפענו מהן , אתןשיעורים יחד משתתפות בזה התחיל מהתקופה שהיינו . 'אהרן

  ."'יםשאל'הבעניין הצניעות ו

 ה שלהבחנתי בקבוצ ,'חוט של חסד'י ליד בית הכנסת תעברכש, שבת אחד-בליל 

שאלתי אותן לפשר . סרוגים גדוליםעטופות כולן בשאלים , יאממוצא מרוק תשובה-בעלות

 .תישאל –" ?ללכת עם זההתחלתן ולמה ". "בשביל הצניעות": והן השיבו לי 'שאל'ה

מא הלכה יבעקבות זה שהאו ,שמעתי שהיה ילד שמת מוות קליני" :הנשים  אחתהשיבה לי 

צעירה המשיכה , "סגולה להרבה דברים טובים בחיים וז"". עם הצעיף הוא התעורר

והסבתות , גם הסבתות שלנו. "הוסיפה שלישית, "אומרים שזה עוזר גם לפריון" ;אחרת

, שתיים מהןלי הסבירו " 'שאלים'מכוסות ב, נהגו ללכת ככה, של הסבתות שלנו במרוקו

 ".ולהקפיד יותר על הצניעות כמותן[ מבחינה דתית] 'להתחזק'ם אנחנו אז החלטנו ג"

חצתה אפוא את גבולות  ,'שאל'האמונה בדבר הסגולה הגלומה בהתעטפות ב 

מחפשות ערוצים ה תשובה-בעלותבודבקה גם  'ירושלמים'האת ו 'תולדות אהרן'

-בעלי, שכן. מפתיע ואינ ,תשובה-בעלותדווקא בקרב  'יםשאל'האופנת מוץ יא .'להתחזק'

עדר יהב. ( ,2112Friedman ; /211, זלצברג) דתית החמרהידועים בנטייתם לתשובה 

, שתיל)נוכח רצונם להתמודד עם ספקות פנימיים , מודלשמש להם שת 'בית אבא'מסורת 

 .לאמץ נורמות מחמירות  נוטיםם ה ,בקהילהלהתקבל כחברים שווים ועל מנת , (0992

 'יםשאל'האופנת הנה ו ,'של חסדחוט 'המפגש עם נשות מאז חלפו מספר שנים  

נשים ) 'מתחזקות'בקרב נשים , מקבוצות שונות תשובה-בעלותהולכת ופושטת בקרב 

, (מבחינה דתית ,כלשונן ',להתחזק'וקיבלו על עצמן  ,לאומי-שגדלו בבית מסורתי או דתי

מדובר , עמן שוחחתישעל פי הערכות הנשים . יםאחרמחוגים  נשים חרדיות בקרבוכן 

בערים  כןו, טבריה וצפת, ברק-בני, בירושלים' שאל'ההולכות כיום עטויות נשים באלפי 

 .ואלעד שמש-כמו רמת בית, החרדיות החדשות

מזרחית שגדלה במשפחה , רוניתהחלה , (2111קיץ )מלחמת לבנון השנייה  זמןב 

במרכז  היא ניצבה. "חזקלהת"או בלשונה  ,לקבל על עצמה חומרות שונות , מסורתית

שהיא וחברותיה  'שאל'עצמן על עוברות ושבות לעטות לשכונתה בירושלים והציעה 

כלל ל" 'יםשאל'התנועת "הן מנסות להרחיב את , לדבריה .תופרות" 'יםשאל'התנועת "ל

ויהיה  ,יצליח במלחמה ישראל-עםכדי ש", צניעות בקרבןבמטרה להרבות , נשות ישראל
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למדוד לי גם ציעה וההסבירה  ,"קיבלנו על עצמנו להתחזק ולחזק אחרים"". יותר ביטחון

  .'שאל'

היא  עם הזמןאך , נשים נשואות בלבד 'יםשאל'האפנת אפיינה ת דרכה ראשיב 

ה הקימ 'רבינוביץהרב בעידודו של . גם בקרב צעירות ונערות שטרם הגיעו לפרקןפשטה 

 תוהתכסמטיף לו 'יםשאל'האת בשורת המפיץ  ,'כתר מלכות'ארגון אחת מנכדותיו את 

עוטות  תלמידותיו שמרבית ,'כתר מלכות'לבנות בית הספר בחסות הארגון פועל גם . םבה

 .תםאו רותפלולומדות  'שאלים'

 

 תגובות הסביבה הקרובה

מן הנשים ת בעיני רבות נתפס אינה –מחוץ לבית כהה  'שאל' עטיית –הנדונה   'השתדלות'ה

כך הסבירה . ממששל  'מסירות נפש'מדובר במבחינתן . של מה בכךדבר כ עמן שוחחתיש

. מלך-בתכמו  ,ללכת ככה בצניעותעושה מאמצים  אישהש' זה קידוש ה": מינדלזאת 

ברחוב שלא יהיה  שכשנלךוצריך  ,מאחרים מקפידות יותר, אנחנו מקבלות על עצמנו יותר

  ."מלכים-בנותשאנחנו ', שאנחנו הולכות בדרך ה, שאנחנו יהודיותספק 

 לזהות, ביטוי לייחודיות, הוא אפוא תו זיהוי ,מבחינת העוטות אותו, 'שאל'ה 

לקבל  האישההיא פרקטיקה שעל  'שאל'ההתעטפות בעוד עולה כי . ולרמת אדיקות גבוהה

לעשות היא נוטלת על עצמה מחויבות  ',שאל' תלעטומחליטה  אישהשמרגע , שכן. היעל

, מבוטל-בלתי כיוון שהדבר כרוך במאמץמ. קיץבחורף וב, ביתהאת  הצאתבקבע -דרךזאת 

 : הינדהכפי שהסבירה , לא כל אחת מסוגלת ובשלה לכך

ומי ששמה אותו לא יוצאת . לא כל אחת יכולה עם זה .מאוד קשה זה – 'שאל'ה

את מקבלת  ,ברגע שאת מתחילה. ויש כאלה שעדיין לא בשלות לשים אותו, בלעדיו

הן באמת נשים [ שאל]מות אלה ששֹ. את הבית בלי הצעיף על עצמך לא לעזוב

 לא תוכלנההן מפחדות ש .יש נשים שלא רוצות. מאוד גבוהה[ רוחנית-דתית]ברמה 

אני עוד לא . אני עוד לא בשלה, הנה. כי זו דרגה רוחנית גבוהה, לעמוד בזה

 .זה קשה .מסוגלת

 .עם שאלאני לא הולכת . טוב אני רואה כמשהו ,כל מה שתורם לצניעות": בתיהוהוסיפה 

 . "זה חשוב .עושה את זה לשם שמים, כךכל מי שהולכת  אבל

כלפי נשים שקיבלו על רבה על הערכה  מלמדות ,ודומות להן והתבטאויות אל

דרגה מייחסות להן  ןעל כך שהו, בסביבתןשמן הנשים חלק ניכר מצד  ',שאל'עצמן לעטות 

 . גבוהה יותר רוחנית-תדתי

. באור חיובי 'השאלים'אינן רואות את תופעת יש נשים חרדיות שגד מנאולם 

רבנים  לויאעל  !נשים שהולכות כך לא מכבדות את עצמן": אמרה, ניץ'מחסידות ויז, שיינה

 ."לב-זה סתם מושך תשומת? מי פסק שצריך ללכת ככה? הן מסתמכות
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זה  יבעיני .כך אין אף אחת שהולכת, בגור, אצלנו" :אמרה, מחסידות גור, מרים  

אז לא צריך לשנות את הצורה , ה ברא אותנו בצורה מסוימת"הקב. ומיותר מוזר ללכת כך

 . "אבל יש גבול, אני לא אומרת לא ללכת בצניעות. שלנו

  :רהאמ, מן הזרם הליטאי, פרהש  

 דתיותהולהבליט את רמת , בדלנית משלהן 'קליקה'המנסות ליצור  מדובר בנשים

קיבלו על ש 'תשובה-בעלות'יש ביניהן הרבה נשים . דבר הזהבאמצעות ה שלהן

, מדוכאותם שימדובר בנ. כדי להרגיש טוב יותר עם עצמן 'שאל'העצמן ללבוש את 

  .בשבילן בריחההוא  'שאל'הש, לא מטופחות

  :'תולדות אהרן'במן העסקנים הבולטים , מעניינת במיוחד היתה תגובתו של הרב פרנקל

הקבוצה נשות מפעם רק חמישה אחוז  .'שאל'ה סה המודה שללקבוצה עכשיו נכנ

אף  .[אהרן' שקבע ר] עשו רק מהתקנות הןפעם . הלכו עם זה והיום הרבה יותר

ברירה קיבלה את -אבל בלית, תקנות מרצונה הטובלפי הלא רצתה ללכת  אישה

אני באמת ....כי זה לא מהתקנות, אני באמת לא מבין למה ,'שאל'האבל את  .זה

לא היו עם , ואלה שהלכו, מהות והסבתות של רובן לא הלכו כךיגם הא...לא מבין

  .זה לא מעניין אותי העניין הזה, אבל אל תשאלי אותי. כאלה 'שאלים'

רוחנית של נשות -הדתית 'התחזקותן'של זלזול בקלה נימה  עולהמדברי הרב פרנקל 

מיותרת ואין  לבוש זהעטפות בההת, לדידו. 'שאל'ה ייתביטוי בעט מוצאתאשר , הקבוצה

בעלה גם . 'יםשאל'הן  אףעוטות  יו וכלותיורבות מבנותאשתו ואף כי , שרההוא מבין את פ  

 :לדבריהכך . קיבלה על עצמה היאהלבוש החדש שן הסתייג תחילה מצירל של 

ולבוש כזה דווקא , לא תבלוט האישההוא הסביר שהמטרה של הצניעות זה ש

, לב-במקום למנוע תשומת. את המטרה ותלכן אנו מפספסו האישהמבליט את 

בנות בבית הוא גם אמר שיש לנו עכשיו . לב-דווקא מושך תשומת 'שאל'ה

מא שלהן ולא יתביישו בהופעה יובגיל הזה חשוב שהבנות יתגאו בא, מתבגרות

אני  .אני לא מסכימה אתו .עם סמרטוטים, מכובד-ירגישו שהיא הולכת לאו שלה

 .בסוף הוא הסכים. עושה אותה יותר נשית .אישהיפה ל 'שאל'הבת שדווקא חוש

קולות  ."הוא ביקש שאפסיק .'שאל'הלא אוהב שאני הולכת עם "בעלה שרונית סיפרה גם 

החשיבות שהם  ללמד על יםעשוי ,בני הזוגחלק מם של הסתייגותהמעידים על  ,אלה

ם דעת עלו, ת הרביםבהיותה ברשו האישהשל  תואסתטימייחסים להופעה מכובדת 

בנוסף נראה שהם אינם מייחסים חשיבות רבה לחומרות . פוגעת בהופעתה 'שאל'עטיית ש

 . בתחום הצניעות ןשנשותיהם קיבלו על עצמ

משום  ,התנהגות חמורה במיוחד 'יםשאל'מם שוחחתי ראו בעטיית ע  שכמה גברים  

הדתיות  באוטוריטותו תיגר בממסד הרבני-קריאתלדידם שהתופעה משקפת 

או על  ,שקיבלו על עצמן חומרות על דעת עצמןמבחינתם מדובר בנשים . תהקונבנציונליו

ערעור על לדעתם והדבר מבטא , אוטוריטה דתית רוחנית ותרואהן בה  אישהדעתה של 

 .  ןמעמד ציונליות וחתירה תחתנסמכות האוטוריטות הדתיות הקונב
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: תן העצמית של הנשיםסתפידבר את הממצא במחדדות הגברים של  ותגובות אל 

 .כולו ישראל-מצבה הרוחני של משפחתן ולמצבו הרוחני של עםליות ארואות עצמן אחר ןה

של נשותיהם בינים את פשר התנהגותן מאינם  ,מסתבר ,הגבריםשל  לפחות חלקםואילו 

 . ןיהעל שקיבלוואת התפקיד 

 

 דיון ומסקנות

מחוגים חרדיות נשים  בקרבפשטה ו 'אהרן תולדות'החלה בקרב נשות  'יםשאל'האופנת 

 ונשים אל, בנוסף. רוחנית-כהתחזקות דתית 'יםשאל'העוטות ת בקרב נתפסהיא  .אחרים

מותיהן מות א  החזרת מסורת לבוש א  , קרי –' החזרת עטרה ליושנה' 'שאל'הבעטיית  רואות

 ;מותיהןא  מדרך  'הלחומרסטייה 'בפועל מהווה  'שאל'ה עטיית ,ואולם. מימים ימימה

 יםשונהנשים כיום שעוטות  'יםשאל'הו, לא נהגו להתלבש כךן מרביתהאמהות של , שהרי

ביטוי של  'יםשאל'הניתן לראות באופנת , אשר על כן .שעטו נשים בדורות קודמים אלהמ

אשר , מחמירותמוץ נורמות הלכתיות יא ,כלומר .כהגדרתו של מנחם פרידמן, הקצנה דתית

(.0991, פרידמן) מקובלות במסורתהות מן הנורמ 'סוטות'
 

 

של , הקצנה דתיתאחרת של לתופעת  'שאלים'ה אֹפנתבין ניתן למצוא הקבלה 

לצאת כדי בנוגע לשיעור היין הנחוץ  סיםאורתודוכבקרב גברים שפשטה  ,'הנטייה לחומר'

-שנפוצה בעולם הישיבות בשמו של החזוןהתופעה מתייחסת לחומרה . ידי חובת קידוש

לפיה גביעי הקידוש המקובלים במרבית , (0922-0818, הרב אברהם ישעיה קרליץ) ש"אי

השיעור הנחוץ כדי לצאת ידי חובת ן מיין מכילים פחות , שומרי תורה ומצוות םבתיה

שיעור 'המכונה  את השיעור הנכוןגביע יכיל המקדשים לדאוג כי העל , ולכן ,הקידוש

אינה  'שאלים'ה אֹפנתבעוד שהלכתית היא זו סוגיה  כיאף . (2112, פרידמן)  'ש"אי-חזוןה

יש לזרות אור על המשמעות  ,האלמנטים המשותפים לשתי התופעותבבחינת , הלכתית

 . 'שאלים'ה אֹפנתהחברתית הגלומה בחדירתה של 

של  21-מסוף שנות ה והפך ,נפוץ במהרה בקרב בני הישיבות 'ש"אי-חזוןהשיעור '

שהובילה בנים  נורמה – מרבית המשפחות החרדיותבקרב  לנורמה מחייבת המאה שעברה

לדידו של , הביעה פסילת הגביעים. (2112, פרידמן) ת גביעי אבותיהם וסביהם א לולפס

כמו גם על מנהג אבותיהם , בבית ההוריםין לסמוך על המנהג שהיה מקובל כי א, פרידמן

ממסורת  'סטייה'אה בה הוא ר ןועל כ, גביע לקידושהבנוגע לגודל , םיהאבות-ואבות

 .תיגר עליה-וקריאת אבותה

  'יםשאל'הות עוטגם כך , 'ש"אי-חזוןהשיעור ' ה שלחומרהמאמצי לבדומה 

יתרה . ונשות הדור הקודם אמותיהןשל על גדרי הצניעות כי אין לסמוך סברה מביעות 

מראה 'בות מביע, אהרן' המחויבות לתקנות הצניעות שקבע ר, 'תולדות אהרן'נשות  :מזאת

מחמירות , שהרי. המקובלות בקבוצהעל תקנות הצניעות אין לסמוך את העמדה ש 'החדש

תורה חרדים -בדומה לאותם בני, וכך. 'שאל' תועטל מן הנשיםדורשות  הןאין , ככל שהן

, והפיצוה 'שאלים'ה אֹפנתמצו את יאש הנשיםגם כך , 'ש"אי-שיעור החזון'אשר הפיצו את 

  .מסורת הדור הקודםתיגר על -וקריאת 'הרלחומסטייה 'מפגינות 
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מוכנים לקלוט שהיו החל בקרב קבוצות קטנות של צעירים  'ש"אי-שיעור החזון'

-אלה הפכו להיות קבוצת. חברתית-ראשוניות דתית תחומרות חדשות על רקע תחוש

 אֹפנתגם , בדומה לכך. (2112, פרידמן) אלי של דתיותיהתייחסות המייצגת טיפוס איד

היו מוכנות לקלוט ש, נשואות החלה דרכה בקרב קבוצה קטנה של נשים צעירות 'ליםשא'ה

הפכו אף הן  ואלנשים . לאומית-חברתית-תחושה של שליחות דתיתמתוך חומרות חדשות 

 . של דתיות, נעלה יותר, אלייטיפוס אידלכאורה התייחסות המייצגת -לקבוצת

בחברה  מידת התפשטותןמתייחסת ל, נקודת דמיון בין שתי התופעותעוד 

-שנפוץ במהרה ואומץ כנורמה הלכתית על 'ש"אי-שיעור החזון'בדומה ל .האורתודוכסית

, פרידמן) עקיבא ומרכז הרב-בוגרי ישיבות בני –רבים מן הציבור הדתי לאומי צעירים ידי 

והגיעה עד  'העדה'ו 'תולדות אהרן'את גבולות  'שאלים'ה אֹפנתגם חצתה כך , (2112

 .מחוגים שונים 'מתחזקות'ו 'תשובה-ותבעל'ל

את , ברם .חזרה למסורתנוקטות  שהן בפרקטיקה רואות 'שאל'ה עוטות ,כאמור

המונח . )"Invention of Tradition"( 'המצאת מסורת'ניתן לראות גם כ 'שאלים'ה אֹפנת

סדרת מתייחס ל, (Hobsbaum, 1974) סבאוםשטבע אריך הוּב ,'המצאת מסורת'

 זיקה לעבר יצירתבהשואפת להנחיל ערכים ונורמות  פולחניותאו  ותימבוליספרקטיקות 

 Silberלשיטתו של , אפיינה 'המצאת מסורת'לזו  נטייה. תחושת המשכיות עמו תענקהו

(0992),
 

 מצאהו, בהונגריה 09-סים במאה האורתודוכ-את גישתם של הרבנים האולטרה

החייאת מסורות שוליות וכמעט נשכחות  מרות הלכתיות באמצעותביטוי בנטייתם לעגן חּו

של נגד למציאות החדשה -כתגובת Silberזו מוסברת על ידי  הנטיי. םיהאבות-של אבות

האוטוריטות . בהונגריה אותה עתב סיתאורתודוכחלשות היהדות היהתבוללות וה, ןחילּו

סי אורתודוכה בעיני הזרם הנתפסכפי ש, שהמסורת סברודאז סיות אורתודוכ-האולטרה

פתחה בנסיבות אלו . ההחדש יאותהמצהתמודדות עם ב אינה יעילה דיה, המרכזי בהונגריה

, (0112-0829הרב משה סופר ) ם סופר"שהושפעו ממורשתו של החתם יבנים קנאת רקבוצ

 .מתפשרת-מחמירה יותר ובלתי, מצאה של מסורת חדשהה מגדירו Silber אשרבתהליך 

 . 'מסורתיות'מסורת והעבר כדי לחזק את ההעוצבו ונוצקו מחדש , התפרשוכך 

נגד -כתגובת, הנשיםשחשו  'ירידת הדורות'ניתן לומר כי על רקע בדומה לכך 

ובמטרה ליצור המשכיות עם העבר ולחזק החרדית  לחלו לחברהשח   'חילוניות'ה אֹפנותל

בכך ו, מותיהןמות א  חיות מסורת של א  הל האמורות לנכון הנשיםמצאו , 'מסורתיות'את ה

  .ברשות הרבים 'לאש'עטיית : צניעות מחמירה-נורמת ו למיסודה שלאהבי

, כי גם בקבוצות הדתיות הקיצוניות ביותראפוא  ממחישה 'שאלים'ה אֹפנת 

 קיימת – 'תולדות אהרן'כמו בקהילת  – להחמירשלכאורה כבר לא נותר בהן עוד מקום 

. תולדת פעילותן של נשים דתית שהיא בהחמרהמדובר , ולא זו בלבד. דתית החמרה

היא החברה הגברית לפיה  ,הרווחתהמחקרית  תפיסהף החרכי  להעידפעילות זו יכולה 

מבלי לתת  ,נשיםהחיצונית של  ןקבעה את הקודים ההלכתיים והחברתיים בנוגע להופעתש

להתעלם ממקומן המרכזי של לא ניתן , (2110, שילה)ן ולתחושותיה ןלמאווייהאת הדעת 
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, הנשים עצמןשומן העובדה , במקרה שלפנינו במיסוד גדרי צניעות מחמיריםהנשים 

  .(Zalcberg, 2007) מחמירות לבוש-פועלות להטמעת נורמות, מיוזמתן שלהן

, 'שאל'ההנשים על שלהן והמשיכו בעטיית עמדו , בן הזוג העובדה שחרף התנגדות

יומי בין -םומתן מגדרי יוקיומו של משא : אותןיכולה להעיד על דפוס נוסף המאפיין 

 (,Davidmanכמה חוקרות  . תפקידן והשתתפותן הדתית, בנוגע למקומן זוגן-ינהנשים לב

(1987; Manning, 1999; Neitz, 1987; Rose, 1987; Stacey, 1990  כבר על מעמדו זה

 -דפוס זה בקרב נשים מקהילות דתיות שונות בחברה הנוצרית ובחברה היהודית

 האישה"מוי די צו שללניפו תורמים – הזגם מחקר  כמו – ומחקריהן, סיתוכאורתוד

  . רווח ביחס לנשים בקבוצות דתיותה" הצייתנית והכנועה

כשוללות את בעיני רבים בחברה המודרנית ות נתפס מחמירות צניעות-נורמות 

 ;Hartman, 2007 ;2110, אליאור) על גופן וכמגבילות את חירותןנשים ן של זכות

(McCarthy- Brown,  1994 .מגביר את חירותן חשות כי הדבר  'שאל'העוטות , ברם

הופעתן זו מעלה את קרנן , בנוסף. יותביתר חופש רביםהרשות מאפשר להן להתנהל בו

הקולקטיבית את זהותן  המדגישהיא בכך ש, הקרובה סביבתןחלק מבעיני עצמן ובעיני 

 .האחרים לעומת ,נכונההבדרך  ותההולכ ,'אנחנו' תתחוש להןקנה מו ,והנבדלתהייחודית 

חברה בין הל קהילתןושל מה שמבחין בין הייצוג של הסדר החברתי הרצוי , מבחינתן ,כך

ולמלא תפקיד  משלהןלרכוש מעמד יכולות הן . משמע-מוטל על כתפיהן תרתי ,הכללית

ות נגד במלחמת התרב-כתרבות ,ייכותלה הן ש קבוצההשל  בשמירה על זהותהמרכזי 

 .  ההסובב אותעולם לבין ה בין קבוצתןהמתנהלת 

ביחס  רוחנית-גם כבעלות עליונות דתית ןתוא תמסמנ 'שאל'העטיית  :זאת ועוד

המסתייגות חרדיות של נשים קולות עלו כך תוצאה מכ. ךעושות כשאינן  חרדיות אחרותל

 עושותאינן שאלו התנשאות לעומת משדרות  נשיםה 'שאל'ה בעטיית, לדידן. מן התופעה

מצויות בדרגה ודי הצורך אינן מקפידות על הצניעות  הןכאילו לאחרות מזות ורהן ו, ךכ

כפי , תשובה-בעלותהדבר צורם להן במיוחד כשמדובר ב. משלהן נמוכהרוחנית -דתית

 – שעד לפני שנתיים בכלל לא שמרו שבת, אלה": שכנותיהרה על בדּב, לאהזאת שהסבירה 

כאילו שהן , באות לפה עם תלבושת חדשה פתאום – ו מה זה צניעותלא מזמן לא ידע שעד

  ."מאתנו[ טובות]יותר 

המסורתית לפתח חברה של ההובילו את האוטוריטות הדתיות  סיבות דומות

שני מעמדות ר וליצהיה עלול מרות חדשות מוץ חּויא: מרותחּומיסוד על  המקשיםמנגנונים 

 .נתפסים כנחותים יותרה האל בקרבעוינות חושת תוליצור , השני מהם מתנשא עלשהאחד 

ובזאת לא חפצו , הקהילה שלמותה ולכידותה שלאת היה בהם לסכן רגשות אלה 

יש משום אמירה  מוץ נורמות מחמירותיאב ,בנוסף .(2112, פרידמן) האוטוריטות הדתיות

סמכות ר מעמדם כמקועל  לערערובכך , מן הדור הנוכחי 'פחותים'היו דורות הקודמים שה

.(2112, 0991, פרידמן)
 

בחברה  'חומרות-בולמי'מנגנונים יישום  טוען כי פרידמןאולם ו

 ושב, בשוק תחרותי חופשימתקיימת הדת המציאות שבה נוכח  הרבהב קשה  ,המודרנית

חבריה ולא ל הנחיותלקבוע רק יכולה הקהילה ו תוולונטרית לקבוצה הדתית היא השייכּו
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רואות בפעולתן זו חזרה  'יםשאל'העוטות שבעוד  ,כך .סיםורתודוכאכל המגדירים עצמם ל

ל את ומכ יותר – פרדוקסלי באורחו – למעשה הן משקפות, במודרנהוהתרסה למסורת 

  .(Friedman, 1987)קיומה של החברה המודרנית 

 .מחמירות אינו ייחודי לנשים בחברה היהודית צניעות-נורמותמוץ ידפוס זה של א

ות יצרונ, שונותקבוצות דתיות בומיעוט -בקרב נשים בקבוצותגם ו אות אוניתן למצ

 (,El Guindi, 1999; Hoodfar, 1993, 2001; Mohanty, 1987; Smithמיות סלמוו

האתוס לדעתן שכן , נשיתהעצמה מבטא כיסוי הגוף , לואמנשים  חלקבעיני . 1987)

 ף אותומאפשר לה לחשו הואכשם ש ,גופהאת רות לכסות יח אישהמקנה להפמיניסטי 

.(Hartman, 2007)  אל מול האתוס המערבי המשחית ": רטמןהכך הסבירה זאת

מעשה ההתכסות  נתפס, הנראה כמעוניין רק בערטול הנשים להנאת הגברים, והמושחת

כי  טוענת הרטמן, ואולם(. 9: 2112, הרטמן" )התגשמות של כוח –העצמית כחתרנות 

על הבניות חברתיות המטילות מבטאת  היא כןש, בלבד דובר בהעצמה נשית לכאורהמ

במקום לעודד , כךו. ולחטאיהם הקשורים בכךהגברים ייצרם של את האחריות לנשים 

בייצרם לראות גברים ביאה את המ של הנשים' ןצניעות', גברים לשאת באחריות למיניותם

 ,תנהגותןהב "ולתבוע מן הנשים להביא להם מזור ,מרפא-חולשה אינהרנטית חשוכת"

 (.2112:9 ,הרטמן)לבושן בובעיקר 

השוויון  לאי תפטריארכליהדת ה תאת תרומ ותהמדגיש ,זו ודומותיה חרף פרשנות

מבקשת ה, קצת יותר מורכבתמעידה על מציאות  'יםשאל'האופנת דומני כי  ,המגדרי

 יקטיםסובי"בגדר  – שליטה על חייהן שחקניות פעילות ובעלות ,באשר הן ,נשיםלראות ב

 (,Bourdieu, 1989, 1990; Foucault לבחירה אישית וקבלת החלטות ושאנ – "פעילים

הזדהות ל ביטוי 'שאל'העטיית בלראות  מאפשריםממצאי מחקר זה , ברוח זו .1997)

ביטוי ; לבושב רוחניות המיוחסות לצניעות-נשים עם המשמעויות הדתיותשל עמוקה 

ביטוי ; קירוב הגאולהבבהבאת ישועה וצמן ליכולות ולכוחות שהנשים מיחסות לע

מימוש עצמי  לשם ערוציביטוי ל; יופי נשישל ו אֹפנההתפתחותם של קודים אחרים של ל

אלא  ,דיכוי שלה וימתוך חולאו דווקא  וזאת – הן חיות הב תתרבותי-תהחברתיה סביבב

 .נבדלת מקבוצות אחרות קולקטיבית וזהותהשייכות דווקא מחוויה של הדגשת ה

  הערות

רחב יותר שעסק בעולמן של נשות חסידות נעל מחקר  יםמתבססזה חלקים נרחבים ממאמר 
, מנחם פרידמן' בהנחייתו של פרופ שכתבתי דוקטורטהבמסגרת עבודת נערך ו ''תולדות אהרן''

פרידמן ' לפרופברצוני להודות . אילן-אוניברסיטת ברבמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ה
מרכז לוכן , 'תרבות יהודיתלכרון יקרן הז' ;שופף 'קרן משה ס: ינות שתמכו במחקרקרולכמה 

 .אילן-אוניברסיטת ברבש פניה גוטספלד הלר "ע 'ביהדות שהיהאלחקר 

 :ילמאמרעברית מאמר זה הוא גרסה 

Zalcberg Block, S. 2011. Shouldering the Burden of the Redemption: How the "Fashion" of 

Wearing Capes Developed in Ultra-Orthodox Society. Nashim: A Journal of Jewish Women's 

Studies & Gender 22: 32-55.   
 . כל הזכויות שמורות. דיאנהנזכויות התרגום התקבלו מהוצאת אוניברסיטת אי
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 מקורות

 :בתוך. 'עינייםעלמה יפה שאין לה 'ו' ומםטבע ד': 'נוכחות נפקדות'. 2110 'ר, אליאור

 .הוצאת מכון ון ליר: ירושלים(. 8/-82) שמע קוליהת  , (עורכת) 'י עצמון

 .הוצאת מעריב: אביב-תל. החסידות ./091 'י, אלפסי

, (עורכים) 'קוקפלן ' עסיון  :בתוך. פרקים מאתנוגרפיה בהכנה: גוף חרדי. 2112 'ג, ארן

הוצאת ומכון ון ליר : ושליםיר(. 022-99) ?השתלבות בלא טמיעה, חרדים ישראלים

 . הקיבוץ המאוחד

ים ובניית משמעות תהליך ניתוח הנתונ: תיאוריה המעוגנת בשדה. 2110 'ד, גבתון

מסורות וזרמים במחקר  ,(עורכת) 'נ ,בן יהושע-צבר :בתוך. התיאוריה במחקר איכותי

 .הוצאת דביר: לוד(. 228-092) האיכותי

היוצרים יחסים , על הצורך בגדרי צניעות אחרים :ישהכיסוי וגילוי בא. 2112 'ט, הרטמן

 .00-1: 01 בטאון האקדמאים הדתיים :דעות. נוכנים יותר בין גברים ונשים

 .212-221: ב"י כתב עת למחשבה :אקדמות. 'אחר'עם העין קשר . 2112 'מ, ווזנר

לת חיבור לשם קב. תהליך הקמת הבית בחסידות גור: חברת הקדושה. 2100' נ, וסרמן

 .אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן .תואר דוקטור לפילוסופיה

.  מעמדן כפרטים וכקבוצה :'תולדות אהרן'עולמן של נשות חסידות . 2112 'ס, זלצברג

 . אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

, 'ע לוי: בתוך". שובהבעלי ת"תהליך החזרה בתשובה בקרב עבריינים . /211' ש ,זלצברג

-תל. מחקרים בפשיעה ואכיפת חוק בישראל :רודפי צדק, (עורכים) 'י, וקים' אשדמי 

 .ריקובר'צ: אביב

גברים מרקע  -משמעות פגיעה מינית בקרב קורבנות: שתיקת הגברים. 2102 'ש, זלצברג

ית האוניברסיטה העבר: ירושלים .חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. חרדי

 .בירושלים

-בני. זכרונות מחיי ירושלים וגדוליה במאה האחרונה, בטוב ירושלים. 0911 'ב, יאדלער

 .נצח: ברק



.001-88(: 2102אפריל ) /21024210ה "תשע 2כרך , החברה החרדיתחקר   

 

 109 

תפיסת הילד ותפיסת : היבטים פסיכולוגיים של סיפורת ילדים חרדית. 2110 'א, יפה

 .2-09/ :(2-0) 0/ מגמות. העצמי

 .6002-4781 ת בצפון אמריקההמושבות ההוטריו :באמונתם יחיו. 2111' ג, ולאר 'י, כץ

 .יד טבנקין: רמת אפעל

סיון להבין את גדרי חובת ההשתדלות ינ: המאמין לעומת המשתדל. (ד"תשנ) 'ז' מ, מאור

 .דפוס המכללה: ירושלים. מלחמות ומעמד חברתי, שידוכים, פרנסה, בהצלת חיים

נשים : 09-וה 08-התבוננות באחר במאות ה - חופש מאחורי הרעלה. 0992 'ב, מלמן

אשנב לחייהן של נשים , (עורכת) 'י, עצמון: בתוך. מערביות על נשים ים תיכוניות

 .מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים .(222-//2) בחברות יהודיות

אשנב , (עורכת) 'י, עצמון :בתוך. רוחניות נשים בקונטקסט יהודי .0998 ' ס, סרד-סטאר

מרכז זלמן שזר לתולדות : ירושלים(. 228-2/2) לחייהן של נשים בחברות יהודיות

 .ישראל

 .2/-98: / אלפיים. תרבות המובלעת. 0990 'ע, סיון

בוץ יהוצאת הק: אביב-תל (.אש. ג: תרגום). תולדות המיניות :הרצון לדעת.  0991 'מ, פוקו

 .המאוחד

 .מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים. החרדית האישה. 0988 'מ, פרידמן

בחבלי מסורת , (עורך) 'מ, כהנא :בתוך. מודל השוק וההקצנה הדתית . 0991 'מ, מןפריד

הקיבוץ )כיוונים : רחובות(. 211-212) אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג :ותמורה

 (.הדתי

מכון ירושלים : ירושלים. רקע התפתחות ובעיות :החברה החרדית. 0990 'מ, פרידמן

 . לחקר ישראל

עיון  –כיצד ניצחה האות הכתובה את המסורת החיה  :מסורת שאבדה. 2112 'מ, פרידמן

תחומיים -עיונים בין: מסע אל ההלכה, (עורך) 'ע, בתוך ברהולץ. 'עוריםש'בפולמוס ה

 .ספרי חמד -ידיעות אחרונות , בית מורשה: ירושלים(. 280-091) בעולם החוק היהודי

-הפרשה של נישואי עמרם בלוי ורות בן ": חוצפדיקע שמוצדיקע גיורת" .2101 'ק, קפלן

 .221-211 :21 עיונים בתקומת ישראל .דוד

http://web.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/AC7617C5-F994-4D7A-8D8A-603A06B3909F/106261/f1.pdf
http://web.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/AC7617C5-F994-4D7A-8D8A-603A06B3909F/106261/f1.pdf
http://web.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/AC7617C5-F994-4D7A-8D8A-603A06B3909F/106261/f1.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 .ק"פעיה: ירושלים .טהרת הקודש. ח"תשי 'א, ראטה

 .ק"פעיה: ירושלים .ספר התקנות וההדרכות דחברת שומרי אמונים. ד"תשנ 'א, ראטה

מארמארוש בתפארתה  -גולת קארפאטורוס  .שפר הררי קדם. 0990 'ש, רוזמאן

 ..Edison Lithographing Corp :יזר'ג-ניו. ובחורבנה

 .ל"ר בעל שומר אמונים זצוק"תולדות אדמו, ספר עובדא דאהרן. ד"תשנ 'א, שטיינבערגער

  .ירושלים

-4141החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים ? נסיכה או שבויה. 2110 'מ, שילה
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