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 תקציר

עובדות , לנתח ולזהות את הדפוסים בהם נשים חרדיות לומדות, היא לתאר ,זהמאמר מטרת 
חוות את מקומן האישי והחברתי ומעצבות את מציאות חייהן על רקע השינויים , וצורכות פנאי

ות בתהליך או תוננשים הנהמאמר מתמקד ב .לה הן שייכותשר המתחוללים בחברה השמרנית א
הפרשנות  והמשמעות : ןנקודות המבט הסובייקטיביות שלהומציג את שינוי עם מפגש כלשהו ב
הדיון  .העבודה והפנאי בפרט, נותנות לתהליך השינוי בכלל ולשינויים בתחומי ההשכלההן ש

מביא למיתון , התמודדותל אסטרטגיותבתוך שימוש  ,כי כינון זהות פרטית מעלהבממצאים 
בדרך . אקלקטי של חידושים ושינוייםאימוץ מאפשר ההנהגה והחברה ו ה הביקורתית שלתגובה

 . תלויה במאמצי הנשים-ונת ובלתימכּו-כתגובה בלתיושינויים באופן טבעי זו נקלטים ה
 .דרכי התמודדות, פנאי ,תעסוקה, השכלה, שינויים, נשים, חברה חרדית :מילות מפתח
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Abstract 

This study seeks to identify, analyze and describe the ways Ultra-orthodox (Haredi) 
women learn, work, and use their leisure time, experience their personal and social 
position and shape the reality of their lives in view of the changes within their 
extremely conservative one. The present study examines the way Haredi women 
already involved in the process of change if the study reveal that the establishment of a 
private, non-threatening identity for the women, along with coping procedures, 
manages to block criticism from the Haredi rabbinical authority and Haredi leadership, 
and prevents criticism from their society from becoming a general criticism, and thus 
creates a comfortable basis for an eclectic adoption of novelty and change. This allows 
the changes to happen in a natural way, as an unintended and independent reaction to 
the women’s efforts.  
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 מבוא

 דוחלקם בקצב מואץ וחלקם בקצב איטי מא .בחברה החרדית מתחוללים שינויים כל העת

 ;6113, לופו;6112, ליוש;  6112, כהנר ;6112,חקק; 6113, אלאור ונריה; 6112, אלאור)

כרים שינויים יגם בתחומים שהוגדרו למחקר הנוכחי נ .(0222, שלהב; 6112; 6112; 6113,קפלן

; 6106, /610,גל וזטקובצקי)שינויים בשוק העבודה , (6112,חקק)ביחס ללימודים והשכלה גבוהה 

בסס תמזה מאמר (. 6112,6102, ליוש; 6113, אלאור ונריה)ושינויים בצריכת הפנאי (  6113, לופו

. ה הן חיותבאשר שינויים לחברה הכניסת את חוות על מחקר שבדק את האופן בו נשים חרדיות 

 נבחנו ,אלה ות מגע עם שינוייםקיימהחברה החרדית המן ראיונות עומק עם נשים מבאמצעות 

, בתחומי ההשכלההמתחוללים לשינויים  כל הקשורתפקידן ומקומן בלגבי עמדותיהן ופרשנותן 

 . ההתפתחות המקצועית ובילוי שעות הפנאי שלהן

 החרדיתשה יהשינויים בחברה החרדית בזיקה לחיי הא

כמו " נשיים"החברה החרדית מעודדת ומטפחת דמות נשית בעלת אפיונים  ,בתפיסה הבסיסית

על פי  ,את  כישוריה בספרה הביתיתלמצות אמורה ש ,צניעות ואפילו כניעות, עדינות, ביישנות

האישה  ,כלומר(. יד, ה"מ, תהילים) "מלך פנימה-כל כבודה בת"הגורסת כי תפיסה המסורתית ה

 ,ברם. טיפוח הבית והמשפחהושוריה באחריות על חינוך הילדים יאת יכולתה וכ וכיחלה אמורה

נשים חרדיות לפרנס את  ותנדרש ,"חברת הלומדים"עם כינונה של החברה החרדית בישראל כ

המנהיגות הרבנית . ן ולעתים גם מחוץ לקהילהיהולפיכך לצאת לעבוד מחוץ לבת ,הבית והמשפחה

יציאת הנשים  שכן, נשים בלמדנות הגבריםמיכת ההצביעה על הערך הרב שיש לתבכך ותמכה אף 

כך נוצר . (0211,פרידמן) מיסוד החיים התורניים בקהילהבשיקום ובלעבודה הפכה לגורם חשוב 

 ,כבודה פנימה כל – מתפקדת על התפר שבין מסורת למציאותהחרדית האישה  לכאורה מצב בו

ת תפקידה ומקומה סמנוגד לתפי, "היוצאת לשוק" המפרנסתמיצובה בתפקיד . יוצאת החוצהו

 .דילמות וסוגיות מורכבותבִקרּבן ויוצר , מקורות היהודייםעל פי הבחברה 

כפי שהיא נתפסת  ,החברה החרדית מנהלת קשר מורכב עם ההוויה המודרנית, ככלל

החל מאימוץ גישה פרגמטית המנתקת , החיים הדבר בולט בהיבטים שונים של. בתודעה החרדית

 ;6112,ליוש ;0222,ליוש)לבין השימוש בפירותיה  ,דחייתהולמודרנה  האידיאולוגית בין ההתנגדות

עם הערכים המערביים המודרניים דוגלת בעיבוד והתאמה של  הגישה הפרגמטית(. 6113,קפלן

השלכות על מערך  כךיש ל, כפי שהואאינו מועתק  ואף שהמודל החילוני, כניסתם לחברה החרדית

הכניסה של נורמות מודרניות הולכת ומשנה את מבנה העולם החרדי . החיים בקהילה החרדית

העולם אל ת יולמעשה הולכת ונוצרת בחברה החרדית קשת רחבה של התייחסו. ומגוונת אותו

באה לידי ביטוי בדיאלקטיקה  ,לכניסתם של שינוייםזו היחס המורכב של חברה . המודרני

 הביטויו( 6112, קפלן; 6103, גודמן; /610, שחר נריה-בן)החרדית שמתנהלת בתקשורת החרדית 

 .ביחס לאימוצם של חידושים ושינויים ,ואף מנוגדות ,בהתפתחות עמדות שונות ניכרהמרכזי 

 עלו כתוצאה מאילוצים שפעל .ההשכלהבתחום  מתרחשהמשמעותיים השינויים  דאח 

– ביחס להשכלה כלליתעמדה שונה  יםקטונ הם החלו, יוזמתםמאף ולעתים  ,חרדיםהמנהיגים ה

הוקם בישראל מערך הכשרה  התעסוקהבתחום (. 6106, גל וזטקובצקי)פתח לשינוי עמדה שיש בה 

. ותאם לחברה החרדית ומאפשר לחבריה לעבור הכשרה ולהצטרף לשוק העבודה הכללישהחדש 
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של קהילה  בתרבות הפנאיים ישינווהביאה  ,התפתחה של החברה החרדית הצרכניתגם התרבות 

מרחב על הים פיעתוך שהם מש, סגנונות הבילוי השתנו והתרחבו. בפרטחרדיות הנשים הושל זו 

 . והתנגדויות ויכוחים, הם דיונים אףמעוררים  השינויים אל(. 6113,אלאור ונריה) הציבוריהחרדי 

הסבורים כי ההשכלה והעבודה  יש .הפכו לגורם משפיע בחברה החרדיתנשים המפרנסות ה

 םמתחילים לתת את אותותיהשהחרדית כוח וסמכות  אישהקנו למחוץ למרחב החרדי המוגן ִה 

חלוקת ולהשליך על יחסי הכוח והשליטה במשפחה לשנות את  ,בחיי המשפחה והקהילה

 . התפקידים בחברה החרדית

מציין כי גם אם ( 0222)פרידמן . ממדי של נשים חרדיות יש השלכות נוספות-לתפקוד הרב

מעמיקה  הסתכלות – שהמשפחה החרדית ממשיכה לתפקד בהצלחה יחסיתלכאורה נראה 

שבעליהן  מצפות  ,נשים עובדות. השתנתה מערכת היחסים בתוך המשפחה הגרעיניתכי מלמדת 

עם מערכות אלו המפגש של נשים  :ועוד. ובמשק הביתבטיפול בילדים יעזרו להן  'כולל'בהלומדים 

ללמוד ולהשתלם במסגרות שמחוץ לחברה , נורמות וערכים כמו החובה להתעדכן, מושגים

מגבלות בין , את המתח שבין ידע מצומצם לבין השכלהמעצים את הפער ו קיממע, החרדית

וש עצמי ומודעות אישית מימ, עבודה וערכים נלווים כמו קריירהאתגרי ההחינוך הדתי לבין 

  (.0222, שלהב; 6112, ליוש; 0222, אוי'ביז-פוגל)

להתמודד עם תפיסות ומחייבים על הסדר החברתי המגדריים משפיעים השינויים 

המשפחתי תרבותיות ודתיות הנוגעות לחלוקת התפקידים בין גברים לנשים במרחב , חברתיות

 ההתפקידים בין גברים לנשים התרחש בהדרגהשינוי בחלוקת . במרחב החרדיהאישה ולמעמד 

הפער שבין ן שינוי בתפקידים נבע מה. טבעיבאופן אלא , והתפתח באופן לא מכוון ולא מתוכנן

התרבות ערכי לבין  ,שיצאו לעבודהאליו נחשפו נשים חרדיות  ,המודל התרבותי של עולם העבודה

 (. 6112, חקק)של החברה החרדית  םהאידיאליו

נחשפות לשינויים , שיוצאות לרכוש ידע או לפרנס את משפחותיהןחרדיות הנשים ה

מיקומן  סביבשיח דיאלקטי  םעוררימשם הם , לחברה החרדיתולקהילה  ,ביתהה אותם מביאותו

הקריירה , הפרנסהאתגרי לבין , דתיים ואישיים, דות בין אילוצים חברתייםישל נשים המתני

 ותהמוטל ואללבין  ,חיצוניהעולם שהן מקבלות על עצמן בת יומחויבוהבין  ;וההגשמה העצמית

 (.0222, אוי'ביז–פוגל; 6110, יזרעאלי; 0222, ברקוביץ) עליהן בבית

ההשכלה הכללית והלימודים האקדמיים מזוהים בחברה החרדית עם ההוויה המודרנית 

מפגש עם ההחשש הוא ש. עצם הגדרתה תכונות הקשורות לחילון ושלילת המסורתמשנושאת 

ההתוודעות למערכת ההשכלה  ,שכן .והאמונהסתור את עקרונות החינוך הדתי יתהליך ההשכלה 

במובנים רבים מנוגד המשמען מפגש עם מודל תרבותי  ,הגבוהה וההשתלבות בעולם העבודה

 (.  Bourdieu, 1977; 6112, חקק; 6116, אילוז)של האישה החרדית הנחשפת להם לתרבותה 

שבחנה את , (0226)אלאור . לנשים עברו בשנים האחרונות שינוי משמעותי כני ההשכלהות

ארה את מערך החינוך החרדי לבנות כמבחין בין תחומי ית, ההיבטים האורייניים בהשכלת נשים

מערך זה פותח בפני  ,לדבריה. לבין תחומי דעת המותאמים לנשים ,דעת המותאמים לגברים

מערך החינוך לנשים מטפח ומעודד  ,בעיקרון. ול אחרותמקפיד לנעאך  ,ותאחדהנשים דלתות 
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כמו לימוד , תחומי דעת העוסקים בפרקטיקות יישומיות לעבר מודל חינוכי נשי המכוון את הנשים

מלכתחילה נשים נועדו לכך שלימודים יוצא מ. יומיים-םהלכות וידע הקשור ליישומים יו, דינים

החינוך  תמטר. ים התכליתיים של החיים היהודייםלהיבטרוכשות לצמצם ולהגביל את הידע שהן 

לספק להן רק את הידע , דהיינו ."ס'תכל"למה שנקרא ו" תרּולבּו"א לחנך אותן יהחרדי לנשים ה

 ,"אורייניות"אולם ידע זה הפך למעשה את הנשים ל. הנדרש לקיום הבית היהודי כהלכתו

  דבר  – וכתוצאה מכך הן מקיימות בעצמן משא ומתן על הגבולות שבין תחומי הדעת השונים

על פרנסת אמונות הנשים בחברה החרדית ש היות. מתח מתמיד בינן לבין העולם הגברייוצר ש

חרף התפיסה החרדית האוריינית המסורתית  ,כךו. מתאימה השכלהרכוש ת לוהן נדרש, המשפחה

בחברה  תחומי הלימוד כיום מוגדרים,  במיון תחומי הלימוד בין גברים לנשיםהעוסקת בחלוקה ו

הגמשה בעמדות היא תוצאה של המהלכים החברתיים והכלכליים ה. בעברהחרדית בשונה מ

היא תולדת המתח שבין השינויים המתרחשים " חברת הלומדות"גם ההכרה ב. שתוארו לעיל

 קבוצות הלימוד לנשיםהמטרה של  . של חברה זו בין חוסנה הפנימילמחוץ לקהילה החרדית 

שמר ולהגביל את תחומי הדעת המשיך לל ,כלומר ;מצב חברתי קיים לשעתקמלכתחילה  ההית

 . וחומרים מאתגרים כר נרחב של ידע להןאך עצם הלמדנות מציעה   .המיועדים לנשים

 ((Weissman,1995ללימודים גבוהים גם בשנים האחרונות מצטרפות נשים חרדיות 

המפנה שחל בחברה החרדית ביחס לרכישת נובעים מן  ןתבהשכלשחלו השלכות השינויים ו

הלימודים במסגרות  (.6112 ,חקק)הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים , השכלה כללית

רבות הקשורות בין היתר לפער  שאלותמעוררים אצל הנשים , כני הלימוד החדשיםואקדמיות ות

קידום , לבין נורמות וערכים כמו הגשמה עצמית ,מהותיאכעדיפויות שלהן כנשים ובין סדרי ה

המזוהים עם החברה המערבית , קריירה וסיפוק מקצועי, מסירות לעבודה, מקצועי אישי

 (. ;Teichler, 1999 0222, שפירא)המודרנית 

מנסים  'פשקווילים'ה. רחוב מאמרים בעיתונות ומודעות יםמפרנס אלה חששות משינוייםה

מקצועות , עם זאת. לגמד את תהליך ההשכלה האקדמית ולהגביר את הפיקוח החברתי עליו

 . ההתמחות החדשים תורמים ומשפיעים על הרחבת עולם העבודה והתעסוקה של נשים חרדיות

בורגנות 'שניתן לכנותו ביניים -מעמדשל  ובתחום הצרכנות ותרבות הפנאי נראה כי צמיחת

, ליאון)משק הישראלי בכלל ההתרבות הצרכנית של החברה החרדית ועל משפיעה על  ,'חרדית

שינוים בתרבות הפנאי של הקהילה עמה ה איבמוהתרבות הצרכנית משתנה  (.6102, ליוש ;6101

ת יש השלכות על דפוסי ולשינויים בדפוסי הבילוי של נשים חרדי. החרדית בכלל ושל הנשים בפרט

השתנו והתרחבו ויש לכך של קהילה זו הבילוי דפוסי  .משפחות חרדיות בכלל הצריכה והבילוי של

  .כולו השלכות על המרחב החרדי

הגדרה (. 0222, שויקה)חופשי מעבודה או מהתחייבות אחרת , מוגדר כזמן פנוי 'פנאי'המונח 

או כמות הזמן שנותרה בידי האדם לאחר שביצע את סך , זו מתאימה לגישה הרואה בפנאי שארית

 ;Peled,2006)הפעולות הנחוצות וההכרחיות לקיומו הפיזי והכלכלי ולמחויבויותיו המשפחתיות 

Stebbins,2007 .)הסתייגות , ה החרדית פירוש זה עלול לעורר אסוציאציה שליליתבחבר

זמן וחוסר מחויבות העומדים -בזבוז, להכיל אלמנטים שליליים כמו בטלה לולהוא עכי  ,והתנגדות

יהודי להקדיש את זמנו אמור , החברה החרדיתל שות מרנוהעל פי . בסתירה למסורת היהודית
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רור את יבב ותגם מגדיר וות אלנורמ .רצויה נתפסת כלאכל התעסקות אחרת ו ,'הפנוי לעבודת ה

הנשים נקראות להקדיש את מרבית זמנן לפעולות הקשורות לבית  :חלוקת התפקידים בין המינים

. מלמדת כי לא כך הם פני הדברים, לעומת זאת, המציאות. אין להן זמן פנוילכן ו ,ולמשפחה

, ככלל. על החברה החרדית בכלל ועל הנשים בפרט הלא פסח תתרבות הצריכה והפנאי המערבי

מאז שהנשים החרדיות הפכו למפרנסות עיקריות כי טוענים ( 0222,פרידמן; 6112, ליוש)החוקרים 

ועל אורחות של החברה החרדית הן הפכו לגורם דומיננטי המשפיע על דמותה , ותיהןשל משפח

 ."הבילוי והבידור"התרחבותה של תופעת דומיננטיות זו באה לידי ביטוי בהתעצמותה וב .חייה

מתרחש מייחס זאת לעובדה שחלק חשוב מפעילותן של נשים לומדות ועובדות ( /022)פרידמן 

חושפת אותן לעולם המודרני ולתרבות  ומציאות ז. חברה החרדיתגבולות המחוץ לבית ומחוץ ל

 ,העבודהחיי קשורות למפגישה אותן עם נורמות ה, הלדוגמ, מסגרת העבודה. תהפנאי המערבי

ולעתים , ההשתלמויות נערכות במסגרות קבוצתיות שאינן חרדיות. החובה להשתלם ,למשל ,כמו

 . ים בשיח החרדיכלולאף עוסקות בתכנים בעייתיים שאינם 

נהון -ברזילי)חידושי הטכנולוגיה  ואמשפיע על הנשים החרדיות השגורם נוסף 

המוכן והעלייה ברמת החיים  מזוןה, במכשירי המטבח המודרניהשימוש . (6112, 2112,וברזילי

עול תחזוקת  אתהקלו , חלחלו לחברה החרדית ,שהשפיעו על אורח חייהן של נשים בעולם המערבי

מנהגי הבילוי של החרדים דומים לאופני הבילוי של החברה . גם לנשים חרדיותפנאי הבית ויצרו 

נערות ונשים חרדיות מפנימות (.  6102 ,ליוש)ון שונה וגומשלהם אופי יש להם אך , החילונית

, ייחודי לחברה החרדיתבאורח  םאך מממשות אות, העולם החילוני המודרניהלקוחים מן דפוסים 

פנאי הדפוסי . נשיםלמערכות בילוי נפרדות כמעט לחלוטין לגברים ולעצמה פיתחה  אשר

. ועוד ,צריכת מוצרי אופנה, בילוי בקניונים, בהצגותצפייה כוללים  ,האופייניים לנשים חרדיות

בנו לעצמן  אשר ,נפרד משגרת החיים של נשים חרדיות רבות-לחלק בלתיכבר הפכו  הבילויים אל

החרדיים דפוסי הבילוי . האסורים בחברה החרדית יםמערכות חלופיות לאופני הבילוי החילוני

יציאה למסעדות ואף , בילוי בבתי מלון, כולל רחצה נפרדת באתרי בריאות ,ם טיולים מאורגניםה

לנשים המיועדים גם ערבים  יש .כמו הצגות ומופעים לנשים בלבד, חלופות בתחום התיאטרון

ונשים חרדיות , התרחבאלה  םהיקף שיעורי. החוגי העשרה ושיעורי תור, הרצאות כולל, בלבד

, גמראלות גם למשנה ונחשפועוסקות בלימוד מעמיק של ההלכה , במיוחד המורות שבהן, רבות

 (.0226, אלאור)הלימוד הגברי היבט המאפיין את בלא אולם בדרך כלל 

הן משמשות גם לתמיכה חברתית הדדית , לשעות הפנאינועדו לו אמערכות לכך שבנוסף 

לתודעתן של  וחדר ,שכן הצורך למימוש עצמי והרצון להקדיש זמן לצרכים אישיים ,מעצימהו

בפני אותן מציבים  השינויים אל(. 6102, ליוש)למרכיב חשוב באורח חייהן  ונשים חרדיות והפכ

. הלכתית לבין המצוימבחינה מתח שבין הרצוי ה בשל  פרדוקסאלית לעתים מציאות שנראית

מושגים של העולם המערבי מציב את הנשים החרדיות בפני ההמפגש עם אורח החיים וגיסא ד חמ

נשים  בעינימזוהים " זמן פנוי"ו" בילוי"המושגים מאידך גיסא . ןפניהבות שקשה להסתגר אפשרוי

ה מועצם על ידי הפער שבין מסרי החברה זמתח . תרבות קלוקלתעם עם חילוניות ו חרדיות

פער זה מפרנס . והמציאות המתהווה מאידך גיסא, גיסא והקודים התרבותיים המקובלים מחד

נשים לבין עצמן במסגרות  ביןמות ודיונים דיל, את השיח התרבותי הנשי בשורה של שאלות

 . (6111,בן שחר-נריה) פומביות ובמדורים המיועדים לנשים בעיתונות החרדית
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טמון גם , לאידיאל של לימוד תורהחרדיות טוען כי בהתחייבות של נשים ( 0222)פרידמן 

התורה בשווה עם ות בשכר לימוד ן לזּכנמבטא את רצוה ,ושינוי במעמדןגרעין של מסר פמיניסטי 

 (.6112, ליאון) וויון זה מתוגבר מעצם העברת האחריות לפרנסת המשפחה לידי הנשיםִש . זוגן-בני

אותן לתהליכים  פתאך בו בזמן חוש, יציאת הנשים ללימודים ולעבודה מקנה להן מעמד

החרדי כי ההשכלה והעבודה מחוץ למרחב קיים חשש  .המשפיעים על אורח חייהן ועל משפחותיהן

, היציאה לעבודה בכלל :ועודזאת (. 0222, שלהב) חדשסמכות ומעמד  ,החרדית כוח אישהיקנו ל

מציבה את הנשים החרדיות בפני סוגיות מקצועיות ודילמות , ומחוץ לחברה החרדית בפרט

גם על דפוסי החיים של  ותאלו משפיעסוגיות . האופייניות לנשים עובדות בחברה הישראלית

שאלה המעסיקה את החוקרים . הפנמת נורמות מערביות מודרניות לקהילה החרדיתהנשים ועל 

בהקשר לכך היא שאלת ההשלכות של הנורמות הללו על המבנה המשפחתי והחברתי של החברה 

 .(0222, שלהב; 6103, זטקובצקי) החרדית

אות תפקידים שמצריכים קבלת ממלאו , נשים חרדיות העובדות מחוץ לחברה החרדית

חוות מתח בין תפיסת היושרה המקצועית לבין פגיעה בנורמות , החלטות הנוגעות לחברה החרדית

אלו טוען כי ניגוד אינטרסים זה יוצר אצל נשים ( שם)שלהב . קהילה החרדיתשל הובערכים 

דיסוננס זה מעצים  1.דיסוננס קוגניטיביבשם המחקרית מוגדרים בספרות הסתירה וקונפליקט 

, תקשרות לתחומי עיסוק חדשיםהלומדות והִמ אלו . מעמדן ומחויבותן ,את הפרדוקס בין השכלתן

תעסוקה  רוכשות כישורים ומיומנויות המכינים אותן לתפקידים מרכזיים ומשמעותיים בענפי

שורים בהיותם ק ,ים לאיים על הסדר החברתי החרדילולעאלה  עיסוק חדשים תחומי ךא, חדשים

   .לערכים חילוניים

נשות המגזר החרדי  בין – היעדר הקשר או – קיימות לא מעט דעות קדומות לגבי הקשר

ייתכן שהסיבה לכך היא השוני המובהק . ההופעה החיצונית אופנה וטיפוח, לבין כל הנוגע ליופי

רוב לרות ואולם דעות קדומות מסתי. 'צניעות'לבין המושג נאה מראה חיצוני ל סגידהבין ה

 מציאות שונה לחלוטין על רקע החידושים המוצעים כיום בשוק הקוסמטיקה והטיפוח

  .(6111,שלג)

מגמות על תפר שבין החברה החרדית על הות חיישנן נשים חרדיות הכי נראה  ,לסיכום

מהבנת מכלול . עיסוקים חדש מגווןלכני לימוד ווחשיפה לתהלבין , ההסתגרות שלה

לבחון את האופן  שביקש, זהכיווני מחקר  נגזרו, הפרספקטיבות הקשורות לתהליכי שינוי חברתי

תחומי העבודה וההשכלה . חברה החרדיתהפוקדים את האת תהליכי השינוי  לואבו חוות נשים 

קיד מרכזי בחברה תפיש  השכן לתחומים אל ,זו נמצאו זירות מתאימות לבחינת השינויים בחברה

 ואחשיפה לחברה הישראלית ולערכיה ההמוקד נוסף של (.  6112, קראוס; 6112, חקק)הישראלית 

ניתן לבחון את נקודת , באמצעות בדיקת עמדת הנשים החרדיות לדפוסי הפנאי. צריכת הפנאי

לקהילה  ןסתיוכנ ,מבטן ואת פרשנותן באשר לאימוץ והפנמת נורמות פנאי מערביות מודרניות

 (.6112, ליוש; 6113, אלאור ונריה)החרדית 

                                                           
המתאר מצב בו חשיבתו של אדם מתמודדת עם ( 02/2, פסטינגר)ובחקר העמדות  פסיכולוגיה החברתיתמושג בזהו  1

  .( Meltzer,1972; ז"תשל, אליוט)ונפליקט סתירה וק

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
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יש הטוענים כי התהליכים המתרחשים בחברה החרדית אינם מצביעים על שינויים עם זאת 

פרידמן  ואילו ,הנחשפות להווי החיים החילוני משמעותיים במעמדן ובתפקידן החברתי של הנשים

ן כתומכות שלהת בתהליך הסוציאליזציה שעברו הנשים החרדיו ציההאינדוקטרינטוען כי ( 0222)

 לעומת. להן להזדהות עם המבנה החברתי הקיים מתעד היום וגורבהן ניכרת , בחברת הלומדים

סוכנות שינוי של החברה החרדית  שמשהנשים החרדיות עשויות לשיש חוקרים הסבורים  זאת

  (.6112, כהנר; 6112, אלאור)תוך החברה החרדית  לאוראש גשר לכניסתם של אפיונים מערביים 

  מתודולוגיה

מבוססת על ניתוח שיטתי ומתפתח של חומרים  שלוהמתודה והוא מחקר איכותני זה מחקר 

סוף והניתוח של יטי המושתת על שלבי האאהשדה באמצעות מודל פרדיגמ ןהלקוחים מ

בדרך  גישה זו מזמנת אפשרות ללמוד(. Strauss & Corbin, 1998)התיאוריה המעוגנת בשדה 

התעסוקה ודפוסי , אמצעית על דפוסי החיים של נשים בחברה החרדית בתחום הלימודים-בלתי

מפרשות ומתמודדות עם מצב , תעל המבנים החברתיים שלהן ועל הדרך שבה הן חוו   ;הפנאי

גישה . סים ומסרים סותריםקפרדו, מציב אותן מול סדרה של קונפליקטיםאשר חברתי 

מתּווך על ידי תיאוריות -ת השינוי באופן בלתיילבחון את חוויגם  מאפשרת מתודולוגית זו

 . קיימות

 in – depth) פתוחים עומק-למחקר הנוכחי נעשה באמצעות ראיונותאיסוף הנתונים 

interview )ה שימשהשפה שכ ,ותהפנימי של המשתתפ ןלעולמ צוהר חוקרתבפני ה ופתחש

 Bruner, 1990; Denzin & Lincoln,2000; Edwards,1997; Lucius-Hoene)המידע להעברת 

& Deppermann, 2000 ; Riesman, 1993; Seidman, 1991 .)איוןיאופיו הפתוח של הר, 

על חוויותיהן  ותלנשים החרדיות לדבר בחופשיפשרו ִא  ,וה בשררשוהגישה הידידותית 

אצל המרואיינות תחושה  הטכניקה זו יצר. נתוונה מינימאלית מצד המראייתוך הכ  , והרגשותיהן

הפרשני  בממדקד התמהשיח  .בחירה לנווט את השיח כרצונןהלהן  הכי ניתנ, איוןישל שליטה בר

 & Charmaz, 2003; Guba :ראו)ת עם אלה של החוקר ותלב את נקודות המבט של הנחקריוש

Lincoln, 1998; Lieblich et al., 1998; Spradley, 1979.)  

הנחה בוזאת  ,(pre-selected" )ייעודית"היתה אוכלוסייה שנבחרה למחקר ה ה מתוךדגימה  

נבחרו . נשים אלו נמצאות בצומת שבין החברה החרדית לחברה הכללית וחשופות יותר לשינוייםש

בנות  דהיינו –" חברה חרדית"נשים חרדיות אשכנזיות המתאימות להגדרות המחקריות של  31

 . למדו והתחנכו במסגרות חרדיות וממשיכות לנהל אורח חיים חרדיש, חרדים םהוריל

נעשה מאמץ לפקח במודע על ההיבטים  כםלאורו ,הראיונות בוצעו כולם על ידי החוקרת 31  

 informed" )דעתהסכמה ִמ "המרואיינות נותנות שלוודא  ,למשל ,כמו ,האתיים של התהליך

consent) חתימת החוקרת הוצעה להן שאלון פרטים דמוגרפיים ולמלא להן הוצע כמו כן  .לריאיון

 . על מסמך לחיסיון הפרטים

 ריאיוןחלוקת ה. מובנה למחצה ריאיון. 6; פתוח ריאיון. 0: נבנה משני חלקים ריאיוןכל 

כדי שנושא , אפשרה התייחסות מובנית והדרגתית למכלול היבטים ולסגנונות תשאול שונים

 . (Mishler, 1986 ;6116,גבתון)המחקר יוקף באופן מלא 
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עם הנחיה ופתוח  באופןהתקיים חלקם הראשון  ./6112-611בשנים  נהלוהתראיונות ה

רובן אך , ברצוןו להתראיין ניאותהמרואיינות  .כלשהי וונההכ  התנהל עם  כםוהמש ,מינימאלית

הטילו אף הן  .את נושא המחקראולי מייצגות שאינן ן מכאו" שונות"את היותן  טרחו להדגיש

 :תוך ציון שם בדוי, מדבריהן הלהלן ציטוטים לדוגמ. ספק ביכולתן לתרום למחקר

 .(פורהיצ)אני שונה מנשים אחרות שאני מכירה 

 ,ייאני וחברות, יישאני וחברות, אני ככה מאמינה! אני! רוש אני לא החברה החרדיתיבפ

, זה נראה לי כמו זה, אני שוב חוזרת ואומרת, אני מאמינה שזו צורת החשיבה החרדית

 .(אהובה)אבל בטח שאני לא מייצגת את הציבור 

ולכן אני חושבת שאני לא מספיק מייצגת את  ,ד פתוחומא, דומא, דויש לי ראש מא

 .(נעמי)החברה 

 .(מלכה)זה משהו בטבע המשפחתי שלנו  .אני שונה

 ריאיוןבמהלך ה. פן מלאופעולה בא-הן התראיינו ושיתפו ,דבריהן המקדימיםלמרות 

רמת ההבניה  .לא לקטוע את רצף הדיבור של המרואיינותשכדי  ,ִמזּכריםהערות ורשמה החוקרת 

כמו כן נעשה שימוש בקבוצת שאלות . הושתתה על מידת האינטראקציה שהתפתחה ריאיוןשל ה

; 6110 ,צבר בן יהושע)  עד למיצוי הנושא הושהוצגו למרואיינות בהדרגנות שהוכנו מראש ומכו     

Dey, 1999;Mason, 1996 ; Seidman, 1991; Spradley, 1979, 1980.) 

כדי להבטיח נאמנות וזאת , ט המקובלים במחקרקלטו על פי כללי השקלּוהראיונות שּו

שתיקות וביטויים , כולל קטיעות, השקלוט כלל את כל מרכיבי השיחה. למקור גבוהה ככל שניתן

 נערכה תצפית משתתפת ,(triangulation" )שלּוש  ִמ "כדי ליצור ו ,בנוסף. התנהגותיים לא מילוליים

 & Mason, 1996; Marshal)חברתיים מפגשים בובאירועים בסביבה הטבעית של הנחקרות וכן 

Roseman, 1989; Woods, 1996). בזמן התצפית . כן נצפתה הסביבה בה התקיימו הראיונות וכמ

לבוש הסגנון , סגנון ההתנסחות, כמו שפת הגוף ,נבחנו אפיונים הקשורים לתופעה הנחקרת

כחלק משו לניתוח הנתונים ישוהתצפית נרשמו ביומן המחקר ן כל הנתונים מ. אביזריםו

  (.Creswell, 1998; Shkedi, 2005; Pidgeon, 1996)מרשימות השדה 

 ממצאים ותובנות

 ,Strauss & Corbin)ממצאי המחקר מבוססים על תהליך הניתוח של התאוריה המעוגנת בשדה 

ן החומר שהופק מן דנים בשאלות התיאורטיות של הדפוסים המשותפים שעלו מו( 1998

את  ולהסבירהעשויה לתאר  תתיאורטימסגרת ל בסיס ראשוניהדפוסים הובילו לבניית . הראיונות

חמש  נמצאו ובמסגרת ז. בחברתןהקורים  מנגנוני התגובה של נשים חרדיות למפגש עם שינויים

בהן משתמשות המרואיינות על מנת להתמודד עם היבטים שונים ( אסטרטגיות)דרכי התמודדות 

 . מהווה בסיס להצגת הממצאיםהמסגרת . השינוייםשל 
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 איזונים ודרכי התמודדות: על קו התפר

מסורתיים המקובלים בחברה הנשיים רות של הנשים החרדיות מכין אותן לתפקידים תהליך הִחב  

לגדל משפחות גדולות ולחיות , לקיים אורח חיים מסורתינועדו נות החרדיות הנשים והּב. החרדית

כמו  ,לומדות ועובדות נחשפות לנורמות של החיים המערבייםאלו האולם . חוקי התורהעל פי 

דילמות אופייניות לנשים התמודדות עם ו ,מקצועיתקריירה לפתח שים נ תנטיי ,קטנות משפחות

 . משכילות ועובדות בחברה הישראלית

 גורמים להתנגשות אינטרסיםאשר  – ההבדלים בין המודלים החברתיים והתרבותיים האלה           

 קונפליקטים יוצרים – החלטות מקצועיותבין בין מחויבות לקהילה ל, קריירהבין בין בית ל

 :חדוהזאת כפי שמתארת , נאמנות והתמודדות עם כפל זהויות, של מחויבות

בקטע של החרדיות אני חושבת שאני צועדת בשני . לפעמים אני חושבת שאני שני אנשים

מצד שני יש לי שאיפה להיות ... מצד אחד אני פתוחה ואני נפגשת עם אנשים פתוחים. נתיבים

אז  –ואם אפשר קצת להתעלות ברוחניות , במה שיש לה ולא לרצות כלוםאישה שמסתפקת 

או שאותו רצון , האישיות שלי מפוצלת לשתיים? אני שתיים, אז אני לא יודעת...  להתעלות

ואולי זה נובע . ובזה ערך חיובי ,ואני רואה בזה ערך חיובי. שדוחף אותי פה דוחף אותי גם כאן

 .(חדוה...)רצון להתקדמות, שינוימאותה נקודת מוצא של רצון ל

היא מדברת על עשייה הנובעת . מכילים מרכיבים סותרים חדוהשל האמביוולנטיים דבריה 

ומבקשת social desirability 2)) חברתית הייצִ אבל מכוונת את ילדיה לר  , תעלות רוחניתמִה 

רוצה למצוא חן חדוה ". שהחברה אוהבת שמתנהגים לפיהם"לאמץ ריטואלים חרדיים  ילדיהמ

 . צות את החברה בה היא חיהעושה הכול כדי לר  היא אך מנגד , בעיני עצמה

 צביעההמ, האמביוולנטיות של נשים חרדיות משכילות באה לידי ביטוי גם בדבריה של דסי

 :במערכת החיים החרדית ושל נשים אל הןקשייעל 

מגיעות לנישואים מאוד ... לומדות המון הן. ומתוסכלותהנשים החרדיות מלומדות , בימינו

 גם בחברה החרדית זה כבר לא דבר כל כך מכובד, להיות עקרת בית היום... מאוד חכמות

 .(דסי)

היא מתארת את . דסי מנתחת את המיצוב הבעייתי של הנערות והנשים החרדיות המשכילות

למסקנה כי קיים פער  ומגיעה, מרחב הביתיבזה נישאו עם המטלות אך התמודדות הצעירות ש

ששם דגש  ,קריירההו העבודה, לבין תהליך ההכשרה, המשפחה ובן הזוג, עצום בין ציפיות החברה

. זוגן-פעמים על הידע של בנילהעולה , ידע בתחום התורניגם הקנה להן ופיתוח קוגניטיבי על 

השיח על . ביאפיינות נשים בעולם העבודה המערממיצוב זה של הנשים יוצר תחושות תסכול ה

מצביע , בצד השיח החרדי, והשימוש במונחים הרווחים בעולם התעסוקה של נשים ותחושות אל

 .על הפנמת נורמות השיח של עולם העבודה המערבי

 ייחודיות ושונּות 

                                                           
2
בהתאם לציפיותיו המשוערות של  ולהשיב, "בסדר" להיות המרואיין הנובעת מנטיית הטיה מושג המסביר ( 

 .(המראיין



 62-//(: /610דצמבר ) /61025610ו "תשע 3כרך , חקר החברה החרדית
 מכון ירושלים לחקר ישראל

 

03 
 

חלקן אף הדגישו כי חייהן מתנהלים על פי אמות ". חרדיות חזקות"המרואיינות הציגו עצמן כ

אם בין אם באופן גלוי ובין , עם זאת הן מצאו לנכון לציין. ביותרמידה חרדיות מחמירות 

הן דיברו על . אחרות וייחודיות, שונות, כי הן יוצאות דופן, במטפורות ובדוגמאות, בסיפורים

, הציגו עצמן כחלוצות בתהליך האקדמיזציההן  .בלימודים ובעבודה, הייחודיות שלהן בבית

כנשים עם  –ובכלל , כיוזמות ומובילות פרויקטים, פיינייםכלומדות תחומי דעת חדשים ולא או

לה כי הן תופסות את עצמן כמסוגלות להתנהל בין שני העולמות באסרטיביות ומתוך כך ע. ביטחון

בהיותן . מייצגות נשים אחרות בחברה החרדיתאינן הן טורחות להדגיש כי הן , ככלל. ובזהירות

 נעמי מציגה את עצמה. החרדית מותח ביקורת על החברה וחלק מהן אף ,הן ביקורתיות ,דעתניות

 :כך

אני לא . ברקית אמתית אך לא טיפוסית-בני, לא יצאתי ממנה. ברק-שנה אני בבני 21... 

ויש לי על כך הרבה ! בפירוש לא, חושבת שאני מספיק מייצגת את החברה החרדית

מתוך החברה [ באה]אבל  ,אני קצת אולי יוצאת דופן. שאני לא מספיק מייצגת, פידבקים

 (.נעמי)ולכן אולי זה מעניין , החרדית

בתודעה נקשר " ברקית-בני" יוגתה. חברה החרדיתמתאר שייכות מובהקת ל" ברק-בני" תיוגה

העוברת בימים אלה תהליך של אקדמיזציה ולימודי  ,נעמי. אישה חרדית למהדריןעם הציבורית 

אך יוצאת דופן ולא , חרדית מחד גיסא :אישיותהבם שני ההפכילתאר כך את בחרה , גישור זוגי

כי היא אף מנסה לאתגר אותי בטענה כי היא חרדית יוצאת דופן ו ,ןיתר על כ. מייצגת מאידך גיסא

 .המראיינת, עבורי "מעניין"להיות עשוי הדבר 

ומבחינה בינה לבין , היא מבדילה את עצמה מן האחרים. גם שפרה מספרת על הייחודיות שלה

. חילוניתהובינה לבין נשים אחרות העובדות ולומדות בחברה , משפחתה החרדית המחמירה

אך לה עצמה , אורח חייהן החרדיעובדות במקום חילוני עלולות למאוס בשנשים חרדיות , לדבריה

ממשיכה לקיים אורח חיים חרדי היא ניסיון ובה מדעשפרה . מזיקה כלל וזאינטראקציה אין 

הם ההוכחה הניצחת ליכולתה  ─ כלשונה "השחורה ─ילדיה ומשפחתה המחמירה . מחמיר ביותר

 :לנדוד בין העולמות מבלי להיפגע

לי זה לא . מיד עם נישואיי למדתי נהיגה ולקחתי קורסים בכלכלה בחברה מעורבת...

הבנים שלי . שחורה-הילדים והחינוך מתאים למשפחה שחורה, המשפחה שלי! הזיק

כולם . ושטריימל, בתוך המכנסיים, אם את מכירה את זה, הולכים עם גרביים לבנות

אז מיד , מאז שהתחתנתי, החיים שלי, אבל אני... תורתם אומנתם. שחורים-שחורים

שזה היה אפילו בחברה , כלהוישר התחלתי ללמוד בקורסים לכל, כן... למדתי נהיגה

, בזה שלמדתי בחברה מעורבת זה ברוך השם לא הזיק לי... גברים ונשים יחד –מעורבת 

 (.שפרה....)זה לא הפריע לי בכלל, (צוחקת)ולא 

ת המוצא משפחגם . העובדות מחוץ לבית נשים חרדיות בייחודיות של כיםהזוג תומ נילא רק ב

המרואיינות הרחיבו את  ןרבות מ. מכונן התומך בייחודיותןגורם א יה –בית ההורים  –שלהן 

, על שניהם יחד או על כל הורה בנפרד, על ההורים פרויהן ס. הדיבור על הבית בו גדלו והתחנכו

 :נושא זה ברכה מדגישה. אותן לחכמות כהה להן כלים ויכולות התמודדות והפתהקנ תמיכתםש

... אני חושבת שיש לי את העניין הזה של השמירת סוד ו... הרבה חברות. אני משמשת דוגמה

. וגם בגלל שבאתי אולי מהבית של ההורים שלי, אני חושבת, אגדיר את עצמי כאישה חכמה
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, ההורים שלי שניהם אנשים שהרבה אנשים באים להתייעץ אתם. צברתי שם המון ניסיון

 (.ברכה. )..אני עושה את זה[ גם]ו

בבית בו , שמקורו לטענתן בתמיכת בן הזוג, ןמרואיינות רבות מגלות ביטחון בדרך התנהלות

חוות כתכונה הן  ואלהתחושות את ה. אך גם בתחושת הערך העצמי הגבוהה שלהן, גדלו והתחנכו

בקרב מקובלים שאינם ייחודית ואקסקלוסיבית המתירה להן יתר חופש לעשות ולחוות דברים 

 .חרדיות אחרות נשים

ולפיכך , (לא מתוך התרברבות)רוב המרואיינות מחשיבות את עצמן לטיפוסים שונים 

ת תבטאיש שהייחודיות שלהן מ. עם חוויות מורכבות וקשותמגיל צעיר מסוגלות להתמודד ל

ממד . וויש המצניעות ואף מתנצלות על היותן כאל, אסרטיבית וביקורתית, אישיות דעתניתב

גם עם שאלת יכולתן לייצג את כלל , וכאמור ,זה גורם להן להתמודד עם שאלת זהותן אמביוולנטי

וגורמת להן לאמץ דפוסי , סוגיה זו מובילה חלק מהן להחמיר עם עצמן. הנשים החרדיות

 ת אצלומעורר, שני וההזדהות עם החברה מצד, תחושת הביטחון מצד אחד. התנהגות מחמירים

 . ליקויים בחברה החרדית תקןרצון לסייע ואף לרבות מהן 

הן מקפידות שלא למתוח את הגבולות יתר על  ,ייחודית ושונותלדבריהן עם היותן , ואולם

ובעיקר לעגן אותה בהסכמה ובאישור של , הן משתדלות להצניע את העשייה שלהן. המידה

ו בשנים שהונהג 3לנורמות ולהחמרותשאינן מצייתות באופן מלא  ,ונשים אל. מנהיגים תומכים

לא יחרגו מגבולות ההתנהגות  ─ובעיקר הבנות  ─ מעדיפות שהילדים, האחרונות בחברתן

, הציות לנורמות :כלומר, ההליכה בתלם הנורמטיבי. המקובלת וינהגו באופן קהילתי נורמטיבי

 . במיוחד במה שנוגע לשידוכים, משפחתן עתידאת בטיח את עתידן וישמור על שמן הטוב וי

היא להגדיר את  ,להתמודד עם הקשייםאלו בחרו לעצמן כדי כי הדרך שנשים נראה אפוא 

לכונן זהות פרטית  ןבניית חוויה אינדיבידואלית זו מאפשרת לכל אחת מה. מיצובן כייחודי ושונה

בדרכי התמודדות כינון הזהות הפרטית תוך שימוש . התמודדות מגוונותדרכי תוך נקיטת , משלה

ואף יוצרת קרקע נוחה לאימוץ אקלקטי , המנהיגות והחברהגלובלית מצד מעכבת ביקורת , ואל

אפשר לראות . מאמציהן של הנשיםבתלויה -מכוונת ובלתי-כתגובה בלתי, של חידושים ושינויים

, לא לינאריים ולא יזומים, בצעדים קטנים, מתפתחים במבנה אופקיאלה כיצד שינויים 

 . בעצם כוחם כךוב, לכלל שינוי מהותי יוהמצטרפים יחד

  אסטרטגיות להתמודדות

 מתמודדות עם הפרת האיזון הפנימי ,מגדירות עצמן ייחודיותה, במחקר הנוכחיהנשים החרדיות 

 : איםבה התמודדותהי באמצע, פוקדת אותן עם כניסתם של שינויים לחברה החרדיתש

 4; שאיפה לתיקוןתוך  ,על המסורת רהמבקשת לשמו ,מסורתניתהתמודדות ( 0)

 5; ותבדלנהחמרה אישית וחינוך ל: מסורתיתהתמודדות ( 6)
                                                           

3
 .ויזיהוכמו האיסור שחל על נהיגה ברכב או צפייה בטל 

 .הבא בגלגול" תיקון" על חשיבה-וירטואלי שינוי 4

 ;הצעיר לאימוץ נורמות מחמירותניווט הדור  5
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 .מודרניים אפיונים של סלקטיבית והתאמה אימוץ :יתאדפטיבהתמודדות ( 3)

 .חסרונות בה לראות והעזה, שלהן החברה על קורתיב: ביקורתיתהתמודדות ( 2) 

  .לחולל שינוי אישי או קבוצתי מבפניםלנסות : רפורמטיביתהתמודדות ( /)

כהגדרתן את  ,ת שלהןהייחודיות והשונּומסייעות לנשים להתמודד עם , כמכלול דרכי ההתמודדות

 .בשונה מנשים אחרות בחברה החרדית, עצמן

 מסורתניתהתמודדות 

זו היא סוג של התמודדות . ין שינוי וירטואליהאסטרטגיה המסורתנית מתבטאת בחשיבה על מע  

, אם הייתי נולדת שוב": לידי ביטוי באמירות כמו ההבא, ןתיקולביקורת עצמית ושאיפה לשינוי ו

  . גלגול הבאהוכן דיבור על  ,(חדוה" )או אם היתה ניתנת לי הזדמנות נוספת

כזה מובילות לשיח גלוי או  ,יומי-את התפקוד היום תההתלבטות והביקורת העצמית המלוו

המושג . למציאות החיים הנוכחית" ִמקצה תיקונים"על האפשרות לבצע  ,עולה מבין השיטיןה

הטבת בהוא עוסק בזיכוך תכונות הנפש ו. תופס מקום מרכזי ביהדות ,'תיקון המידות'או  ,'תיקון'

מדבר על כך  'ותגלגול נשמ'המונח (. /021, ליבוביץ)רגשות האדם במטרה לעשותו שלם יותר 

ם דברים שלא הושלמו בגלגולים קודמים להשליושהנשמות חוזרות בגלגול הבא על מנת לתקן 

 ביטוי – "תיקון בגלגול הבא"צירוף שני המושגים יחד מבטא אמירה עממית על (. ג"תשנ, אליאור)

נכיח את א מהושני ומצד , בגלגול הזה החייםן נחת מ-אי תמצד אחד הוא מבטא תחוש. משמעי-דו

או  העשנעל החרטה על מה ש, לאחורהשיח על החזרה . תנשלט-המציאות הקיימת כמציאות בלתי

רך דשאפשר . מן הראיונות יםחזר בגרסאות שונות ברב ,ועל ההזדמנות לתקן ,העשנלא 

באות לידי  ותחושות אל. אשם בנוגע למיצובן של הנשים כחרדיות מבטאת רגשות וזהתמודדות 

 . י שהן מנהלות בינן לבין עצמןתביטוי בשיח המוצג כמשחק דרמ

" לתקן"על המציאות הקיימת ועל הצורך  ןממחישים את השיח שלה הקטעים הבאים

 :נשמעת מתנצלת כשהיא מציגה את אורח חייה הפעלתני והקרייריסטי שרה. אותה

עם זה שהיא מחנכת את הילדים , אני אומרת שאישה שבאמת שלמה עם עצמה ולא מתוסבכת ...

 תסביכיםאישה שיש לה . עדיף לה שתישאר בבית, אז היא, ומגדלת ומשקיעה את עצמה בילדים

 22%-שאני כמעט בטוחה ... והיא החלטית והיא באיזשהו מקום מרגישה שהיא מתבזבזת

אלא זה  ,ולא לא בגלל שזה רווחי להן מבחינה כלכלית, פרנסהמהנשים לא יצאו לעבוד בגלל 

למרות שאף אחד לא מאמין למה שאני , זו דעתי האישית ...יותר עניין של כבוד וקריירה 

אני אתכנן , אם אני אזכור ,ובעזרת השם בגלגול הבא ,אבל זה באמת מה שאני חושבת .אומרת

 .(שרה) את החיים שלי אחרת

שנים האחרונות תהליך של אקדמיזציה מצד אחד ושל הקצנה דתית שעברה ב, גם חדוה

 החמיצהמצרה דווקא על שהיא  .מדברת על חזרה וירטואלית לאחור, שני בסגנון הלבוש מצד

 :ומצהירהקריירה בתחומים אטרקטיביים יותר 

 .(חדוה) אני לפעמים אומרת שאני לא בתקופה הזאת... אם הייתי יכולה לחזור אחורה
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 ימבטאת רגשומנהלת סוכנות עצמאית מצליחה , 'קרייריסטית'המציגה את עצמה , שרה

שהיא  דמיוניבאות לידי ביטוי בשיח  ותחושות אל. ה כאישה חרדית עובדתמאשם בנוגע למיקו

היא מדברת על נשים חרדיות המתפקדות ". אילו היתה לי הזמנות נוספת"מנהלת עם עצמה על 

 – ובעיקר את כלתה הצעירה ,בנותיה את – ומביאה את הדור הבא ,כאימהות במשרה מלאה

הוא דוגמה נוספת של  ,שיצאה ללמוד באקדמיה ,סיפורה של חדוה. אידאלי לחיקוי כמודל

היא המירה את בהוראת הרבנים . היא נעה הלוך ושוב בין שני עולמות. החשיבה על חזרה לאחור

היא בחרה להישאר עם השביס כאקט , בוטלוגם כשהאיסור  6,לשביס ,הפאהאת  - סוי הראשיכ

גם היא . שלה במציאות הנוכחית" התיקון"את  כך לטענתה היא עשתה ."להתחזקות דתית"

היא היתה קוטפת , אם היתה נולדת במציאות עכשיו". ם ואילוִא "מדמיינת מציאות של ממשיכה ו

אף שהיא , רת על החמצת ההזדמנותהיא מדב. הפירות החדשים ששוק התעסוקה החדש מציען מ

אך הם אינם , היא מצפה שילדיה ירימו את הכפפה. עדיין צעירה ויכולה לעשות הסבה מקצועית

החרטה על מה , השיח על החזרה לאחור .לשכנע אותםמאוד מתאמצת  ינהעושים זאת והיא גם א

 . רבים בראיונות חוזר בווריאציות שונותשריטואל  םה, וההזדמנות לתקן ,שעשו או לא עשו

המתבטאת בניסיון לדמיין חיים חלופיים היא סוג של שכנוע עצמי המאפשר התמודדות 

עם זאת יש מרואיינות . על מה שעשו או לא עשו בגלגול הנוכחיכביכול לנשים להביע חרטה 

מעשית בדרך להתמודד והן בוחרות , שהידיעה המדומה שאפשר לתקן אינה מספקת אותן

ניסיון  ,דהיינו ;הידיעה המדומה לכלל מעשה המתבטא באימוץ הגישה המסורתיתהמעבירה את 

  .בא לידי ביטוי בכמה דרכיםאשר לתיקון בפועל 

 מסורתיתהתמודדות  

 תמעורר –לעבודה או לבילוי , ללימודים –החשיפה של הנשים לעולם שמחוץ לחברה החרדית 

 : ו באה לידי ביטוי בשתי רמותתגובה ז. יתר במעגל החרדי-אצלן תגובה של התבצרות

 ; החמרה ברמה האישית( 0)

 .הדור הצעיר לאימוץ נורמות מחמירות ניווט – חינוך לבדלנות( 6)

ן כי תהנשים מבקשות להוכיח לעצמן ולסביב, עקב החשיפה לחוויות ולעולמות תוכן חדשים

  :דתיתלפיכך הן נוקטות פעולות של החמרה . בהתנהלותן הדתיתדבר לא השתנה 

תקראו . בצד הערכי ובצד החרדי, אני ממלאה איזשהו רצון שיש לי להתעלות בצד החינוכי

אני חושבת שהחיים בעולם הזה הם ... אפילו אם זה בצד החרדי. לזה איך שאתם רוצים

וזה משהו שאני . ואני צריכה להכין את עצמי גם לקטע הזה. פרוזדור לחיי העולם הבא

אבל לאחרונה אני עובדת על , לי לא השקעתי בזה מספיק אנרגיהאו. תמיד חשבתי על זה

                                                           
נאסף מנשים לאחר שבהודו  באמיו ,של הפאות שהנשים חובשותהטבעי השיער כי המחקר נפוצה שמועה  בתקופת 6

 עלולה חבישתן יכ ,ןיהמראש הפאות את להסירהרבנים לנשים  הורוכתוצאה מכך  .המקריבות אותו לעבודה זרה

ורוב הנשים חזרו  כךלאחר מכן התברר כי לא היה יסוד ל. "זרה לעבודהבתקרובת " שימוש הקרוי בחטא להכשיל

 .הפאותלחבוש את 
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אני רוצה  ,כן .אני מחפשת .ופה אני הולכת על הקטע של החרדיות. עצמי גם בדבר הזה

 (.פנינה)... להיות אישה חרדית

מצביעים בבירור על המלחמה הפנימית שהיא  ,עושה בהם שימוש פנינהש ביטוייםההמושגים ו

היא מדברת על התנהלותה בשני העולמות השונים כאילו היו שני נתיבים . מנהלת עם עצמה

את האיזון מיד אבל מחפשת , מציגה את עצמה כפתוחה לאנשים ולרעיונות חדשים היא. מקבילים

במחיר " כאילו"גם  מוכנה להמשיך בכךהיא . דתי-ומדברת על התקדמות במישור הרוחני

מבחינתה זו הזדמנות להציג את עצמה כמחמירה וכאישה הראויה להיקרא . שלה" הקריירה"

האישיות שלי מפוצלת : היא מדברת במודע על אישיותה מרובת הפנים ומסכמת במילים. 'חרדית'

 ".לשתיים

נישואיה תקופת גם ציפורה מחמירה עם עצמה ועם בנותיה יותר ממה שעשתה בראשית 

 :כך היא מסבירה את הטקטיקה הזאת. ובבית הוריה החרדים

. אני מחמירה כדי להיזהר ,בגלל שחוויתי את האווירה הפתוחה והקשר עם חילונים

אני ... אני הפסקתי ללכת אליו .מדי ידידותי, שהיה מדי נחמד... רופאאצל פעם  קרתייב

 .(ציפורה)....נחמדים-דימפחדת מהִמ 

נוקטות חלק מן הנשים , לדעתן אחרים לא יעמדו בושכדי למצב את עצמן במקום ייחודי 

החינוך . עמדו ושרדוהן הן בהן מנסות למנוע מילדיהן להתנסות בסכנות ש. שרואיינו דרך נוספת

 .חיים מחמירים אף יותר משלהן-שלהן מכוון לנווט את הדור הצעיר לאימוץ דפוסי

להשפיע על הדור הצעיר לנהוג על פי  ויכולתן ,ץ נורמות מחמירותניווט הדור הצעיר לאימו 

הוכחה ניצחת לייחודיותן וליכולתן לעמוד  המרואיינות יניהיא בע, אמות מידה מחמירות

 :פרומה ממשיכה ואומרת. בניסיונות קשים

 21 עד 21אני עובדת עם אנשים בני . עובדת היום במשרד חילוני אני .אין לי בעיה ,אני...

 ,תסלחי לי. למשרד של היום 61-אני לא אלך להכניס את הבת שלי בת ה. שנראים כמו פעם

 .הוא יכול להופיע עם עגילים ועם קוקואים ועם כל מיני דברים? איך נראה שמה הבוס שלה

 ילא רוצה לחשוף את ילדי? איך בת משלי יכולה לעבוד מול דבר כזה( מרימה את קולה)

  .(פרומה)...חשוף של החילונים במקום העבודה שלילנושאי השיחה וללבוש ה

מאוד הקטעים הבאים ממחישים באופן ברור . ההחמרה חלה על ילדים בכל קשת הגילים

כמו  ,לבין בנותיהןבינן ובמיוחד  ,ודיכוטומי את ההבחנות שהנשים עושות בינן לבין ילדיהן

 :שמספרת דבורה

ראו אותי כמודל ירוצה שהבנות שלי י אבל אני לא ,אני מרשה לעצמי כל מיני דברים

היום מקום חילוני לא בא , קודם כול... לא – הבנות שלי... אני עם השינוי זרמתי. לחיקוי

תקלות של ... יש תקלות כל כך הרבה, לא יודעת מה ,אולי עקב ירידת הדורות.... בחשבון

אני לא כל כך חושבת שאני ... בנות שפתחו את העיניים וקצת הידרדרו מבחינה רוחנית

. סיכון יש –אישה שקצת מתנדנדת ...אבל יש כאלה שמתפתות, צריכה להיות כל כך חזקה

. ם שלא שמעתי קודםשמעתי דברי? פתחתי עיניים מזה – פתחתי, אני בעבודה שלי ראיתי

 .הבנות שלי לא מכירות את זה בכלל

 ?  כמו מה למשל: מראיינת
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ואני , כמה שהן שמעו אותי בשיחות עם עובדים. ממש ילדות של בית-הבנות שלי ממש

 ...הן ממש שומרות מאוד מרחק, פתוחה ואני מדברת בצחוקים והכול

 ?למה: מראיינת

 . כי יש סיכון שם גדול

 ?ן פחות חזקות ממךהאם ה: מראיינת

הן יותר חזקות . אבל אף אחד לא יכול לדעת מה יכול להיות, הן יותר חזקות ממני, לא

  ...ממני

 ?    נו: מראיינת

בשביל מה לשמוע את כל הזבל . כל כך יפה לראות את התמימות שבהן. אבל זה לא שייך

הן לא שומעות . בכללוהן לא יודעים מזה . את נכנסת לחלאת אדם? בשביל מה? שיש ברחוב

וכשהן . הן פשוט לא יודעות מכל מה שקורה ברחוב. 'המודיע'הן קוראות רק עיתון , רדיו

 (.דבורה... )שומעות משהו הן באות לשאול אותי אם זה נכון

לא , כי אני לא מאלה שיכולים להיות, אני שומעת היום רדיו, אני. אני אגיד לך את האמת

, כי בני הנוער הם כבר נמצאים במטבח בתשע, גם עם זה בעיהיש לי ! ... לדעת מה קורה

 (.חיה... )אז גם את זה אני כבר לא כל כך יכולה היום לשמוע, עשר

הלכתי ...ראיתי את כל העולם הזה, זאת אומרת. ההורים שלי חינכו אותי מאוד פתוח

אבל . שייכים אליווידעתי שזה עולם שאנחנו לא , לא הגבילו אותי אף פעם בזה, למוזיאונים

החינוך שלי ... וזה כבר לא מה שהיה, העולם המלוכלך הזה, אני חושבת שהיום הוא השתנה

  (.תמי... )אצלנו ממש סגורים... שונה מהחינוך של ההורים שלי

ההחמרה עם ילדיהן את זו הנשים חוות את ההתבצרות במעגל הדתי והתמודדות -דרךב

מניתוח . לפיכך הן מעודדות חינוך סגור יותר ומנווטות את הדור הצעיר להחמיר. כהצלחה שלהן

הן . בהבחנה שהן עושות בינן לבין הדור הצעירמשתקפת  הייחודיות שלהןהקטעים עולה כי 

ו את בהתנסות שלהן הן חו. הן עמדו בצעירותןבהם בניסיונות ילדיהן לא יעמדו סבורות כי 

לדרך ההתמודדות מתחברות  ותכונות אל. ההסבר וההישרדות, ההתאמה, מלאכת המיון

התאמה בררנית של מאפיינים  ,דהיינו – המתבטאת ביכולת לעשות אימוץ סלקטיבי ,האדפטיבית

 .מודרניים

 אדפטיביתהתמודדות 

בידי אף היא  תקטננ ,עולם החילוניאת הים פוקדהגישה הפרגמטית נוכח החידושים והשינויים ה

זו היא תוצאה של תהליך הכולל סינון והתאמה התמודדות -דרך. ת מיצובןא קילהצדכדי הנשים 

 . ת הכשר לגיטימי למאפיינים אלהנותנהיא ו, של מאפיינים מודרניים לחברה החרדית

. הקטעים הבאים ממחישים כיצד חדרה הטכנולוגיה החדשה לחברה החרדית ואף הפכה כשרה

ת שאפשר בהחלט להפריד בין אימוץ הטכנולוגיה גורסהדרך ההתמודדות ת את מלכה מייצג

 :המודרנית לבין שימושיה השליליים
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, גם אם גבר ישתמש במחשב נייד... אצלנו הטכנולוגיה החדשה היא כלי עזר להפצת התורה

[ הוא]כדי לקבל סיכומים טובים ש! המחשב הנייד הוא כלי. זה כדי לסכם שיעורי תורה

אמצעי טכנולוגי הוא כלי ... להפיץ לתלמידים בשיעור, לעשות מזה חוברת אחר כך יכול

אנחנו אסירי תודה שיש לנו כלים יותר נוחים כדי ... ולא מטרה בפני עצמה ! ואמצעי

... שהם הלימוד תורה ושהם ערכי המשפחה[ ערכים].להגשים את הערכים שהם חשובים לנו

מה אמצעי ומה  ,מה כלי ומה מטרה, לם ערכיםמודעות לסו בציבור החרדי יש מאוד

 (.מלכה... )תכלית

תמיד היו , אף שבעולם החרדי ישנה מסורת רבת שנים של התנגדות למודרניותכי סבורה מלכה 

עושה הבחנה נחרצת בין  יאה. כלים פנימיים לסנן את ההשפעות האלה ולשרוד עדייןקיימים 

וטוענת כי החברה החרדית משתמשת בטכנולוגיה  ,ההיותה של הטכנולוגיה כלי לבין היותה מטר

כי היא ובני משפחתה מסוגלים להיחשף עולה תיאורה מ. לשיפור החיים והערכים הדתיים בלבד

טלפונים  ,הטכנולוגי כמו מחשביםלעשות שימוש מובחן ומושכל בכל המכשור , דהיינו ;ולהתמודד

 .     (Leon, 2011) כדי להפיץ את הידע הדתי, ניידים ואפילו אינטרנט

עוד עולה מן הממצאים כי לגישה הפרגמטית של הכשרת הטכנולוגיה יש השלכות על כניסה 

הביקור בקולנוע והצפייה . זוחלת של דפוסי בילוי שנחשבו אסורים לחלוטין בחברה החרדית

 אהי 'סרט'אפילו הגיית המושג , יתרה מזאת. זו בסרטים בטלוויזיה מוקצים ומוחרמים בחברה

ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שחל מהפך בנושא הצפייה  ךא. בבחינת דיבור גס ואסור

 :ודבריה של תמי מדגימים זאת, בסרטים

היום בכלל יש . ואנחנו מאוד מאוד נגד זה! בבתים שיש מחשבים רואים סרטים :(נחרצת)

בכלל בעוד כמה שנים אנחנו לא נבין איך ראינו  ...לפי דעתי ,הכשרים על הסרטים ואני

ככה יהיה , על מה שמכניסים לפה ,כי כמו שיש הכשר על אוכל ?למה... סרטים בלי הכשר

סוף שכבר הילדים יכולים לראות דברים -אמרתי סוף...  ההכשר על מה שמכניסים לעיניים

 (.תמי).... ?יראוילמה שלא  ?אז למה שלא יעשו את זה, חדשים וליהנות

אף עולה מדרגה ועוברת מעמדה של תגובה צפייה בסרטים לגבי הגישה הפרגמטית 

ובמקום שילדיה י חשפו לסרטים , מתארת כיצד הקדימה רפואה למכה שושנה .לנקיטת יוזמה

 :החליטה בעצמה להכניסם הביתה, באופן לא מבוקר

היא . הטכנולוגיה נכנסת... אני עצמי הכנסתי הביתה את הסרטים כדי להיות בשליטה

, לפעמים הילדים מביאים אותם. היא נכנסת אם לא דרך הדלת אז דרך החלון. מטפטפת

 (.שושנה... )לפעמים ההורים מביאים אותם

 ?ומה דעתך על סרטים: מראיינת                

יצאו החוצה ויבקשו יאני החלטתי שבמקום ש :זה ככה. אני אישית הכנסתי את הסרטים

אני עצמי . ולכן אני אפילו זו שקונה את הסרטים. אנחנו נעשה את הבילוי בבית, לצאת

 .(שושנה) הכנסתי הביתה את הסרטים כדי להיות בשליטה

מנצחת הגישה , בשטחהשוררת לבין המציאות מסכנות במאבק בין המנהיגות המתריעה 

והפיכתו האילוץ ניכוס כמו , זו באה לידי ביטוי בטקטיקות שונות שנשים נוקטות. הפרגמטית

הממיינת את המאפיינים ההתמודדות . סינון ומיון מכוון מראש ,שליטהמאפשר למשאב ה
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העבודה ודפוסי , באה לידי ביטוי בתחומי ההשכלה, המודרניים ומאמצת אותם באופן סלקטיבי

 :מדברי מיריכפי שמשתמע , הפנאי

לא , שרשיהיה רק עם הכ  . מגוונים אנחנו .כל מיני, מסעדה סינית. הולכים למסעדות כשרות

, אנחנו יוצאים לבתי הארחה, אנחנו יוצאים לבית מלון... אבל לא רבנות... [איזה] משנה

. ומשם יצאנו לכל מיני מקומות. מאוד נהנינו שם .רמון-נסענו למצפה... כאילו בתים מעץ

כאלה דברים . מאוד נהנינו. כזה אורקולי .היינו במצדה בלילה... און או לכל מיניילמוז

, שיהיה יותר הצגות... הייתי רוצה...אבל זה כן חסר. לא יודעת מה .צריכים יותר להכניס

  .(מירי). ..עד כמה הוא פתוח, אני לא יודעת אם הציבור... שיהיה יותר

 ?האם אתם יושבים ביחד: מראיינת

אנחנו חוזרים . שמענו את אותם דברים, אבל לפחות יצאנו יחד. לא צריך לשבת יחד, לא

אני לא ? את מבינה... אז יש לנו עוד שבוע של. מדברים על זה, צוחקים על זה, הביתה

וחוזרים ... אבל לפחות שיהיה לנו, אין בעיה –הפרדה . ממש לא. צריכה לשבת אתו ביחד

טיולים מסביב לעיר וחוזרים לים פשוט נכנסים לרכב ונוסעים פעמ... זה ממש כיף, הביתה

 (.מירי... )זה תורם המון[ש]אני לא אומרת  .זה גם תורם .הביתה

וגם חווה את , נראיתמירי . הדור הצעיר בחברה החרדית את פקדמהפך שדברים אלה מציגים 

חלוטין מזאת של ועם זאת היא מייצגת תפיסת חיים שונה ל, כאישה חרדית לכל דבר, עצמה

מבורות "הדבר נובע , לדבריה. היא מציינת כי הוריה אינם מקבלים את צורת החיים שלה. הוריה

אפשר לשמור את ההלכה באופן מחמיר יחד עם ששכן אמה המחמירה אינה מבינה , "הלכתית

בלי מירי רוצה לבלות יותר עם בעלה מ. כגון טיפוח עצמי ובילויים, אימוץ מאפיינים מודרניים

על , דבריה מבצבצת אף נימה ביקורתית על המחסור בבילויים לחרדיםמ. לעבור חלילה על ההלכה

 . נשים תנהיגעל איסור הכמו  ,יתר ועל איסורים חברתיים מוגזמים-החמרת

 ביקורתיתהתמודדות 

משמשת להן כלי נוסף  ,הנשים על התנהלותה של החברה והמנהיגות התורנית מותחותהביקורת ש

לדעתן אין להמשיך במצב הקיים ויש צורך דחוף להנהיג שינויים ולטפל . להתמודד עם המצב

אך סבורה כי , נעמי מבקרת את התנהלותה של החברה החרדית עד כה. בבעיות במקום להסתירן

 :מתחיל להסתמן שינוי

הם . אים שניםהם היו מטואט .בחברה החרדית כל הדברים הבעייתיים הם סגורים

. וקשה לפתוח דברים, של החברה 'ולנט'צ'תיים כי יש המון נושאים שזה כאילו בתוך היבעי

, עשו יותר גרועיםיהדברים רק ילכו וי ,אבל אנשים הגיעו למסקנה שאם רק יטאטאו דברים

 (.נעמי)....וחייבים להעלות אותם אל פני השטח



 62-//(: /610דצמבר ) /61025610ו "תשע 3כרך , חקר החברה החרדית
 מכון ירושלים לחקר ישראל

 

30 
 

וסבורה , ההזנחה הרבה בתחום הטיפולי בחברה החרדיתמתלוננת על , העוסקת בגישור זוגי, נעמי

במה שנוגע לנשים ולתעסוקה מחוץ לגבולות , עם זאת. כי כיום מתחילה להתפתח מודעות לכך

 : כלית החרדית בנוגע לנשיםרנעמי מאפיינת כך את החשיבה הפטריא, החרדית המובלעת

 (.נעמי...)בגטועדיף לסגור את האישה ... ?את שואלת על הראש החרדי

מבקרות תופעות חברתיות ופרטיות הנוגעות  ןהיחס לנשים מעסיק את המרואיינות וה

היא . הדתית והחברתית כלפי נשים, כליתרהניה מבקרת את התפיסה ההגמונית הפטריא. להן

 :רומזת ומתארת את תחושת הקיפוח, מהססת

... זה לא נושא פשוט ...ככה זה .ככה זה בהלכה :אז אומרים לך, את מנסה לפצות פה

 (.הניה)

 .רי במילה או שתייםסּפ: מראיינת           

, הכול, אני רואה איך מתנהלת המערכת... איש ציבור ,עם שכן" עניין" פשוט יש לי...

בחוסר כבוד וכל , באמת. דבר נוראי. מחרידה ומקפיצה. בצורה מחרידה, יניםיהד

 במקום שזה יהיה ההפך ,מנהלים שם את המשפט הם. הגושפנקא שנותנים לנתבעים

 .(הניה)

 ?את חושבת שזה בגלל שאת אישה: מראיינת            

הקטע הזה שאסור ללכת לערכאות הוא כזה  .אני אומרת סתם. בכלל לא קשור .לא, לא

. אני רציתי ללכת מראש לבית משפט :זאת אומרת .יש היום דעה ,כן. שאין כמוהו ,מטופש

יצא י ,במיוחד כמי שגרה באזור חרדי. שלא תעיזי :אמרו לי. היה לי יותר סיכויים בכלל

 (.הניה)...עלייך ברחוב

 ?פשקווילים: מראיינת

. את סגרת את השם שלך מכל הבחינות, עצם זה שהלכת לערכאות .יצאי :כי אמרו לי. כן

עכשיו לא נראה לי ? מבינה. את חייבת ללכת לבית דין אפילו אם תפסידי... את נחשבת

לא ... ו ,והסחבת ,אבל כל הדרך שזה מתנהל. כי התביעה שלי מאוד ברורה, שאני אפסיד

את  .אז הכול רבני. ים לתקןיש שמה הרבה דבר .הכול מעוות כזה .באים בכלל לקראת

 (.הניה) ככה זה, ככה זה בהלכה :אז אומרים לך, מנסה לפצות פה

אף . הניה מתוסכלת ויש לה ביקורת על ההתנהלות החרדית בתחומים חברתיים מסוימים

 : היא נזהרת בגלל נורמות חברתיות ואומרת, מרגישה משוללת זכויות אשהי

 . (הניה) לא מבקרים את המנהיגות הרוחנית

משמש בידי התובע והדיינים  ,בעקיפין עולה מדבריה כי הידע המצומצם שלה בתחום ההלכה

 . להתדיין בכבוד הולפגוע ביכולת לזלזל בה, להגביל אותהכדי ( הגברים)

אך נגעה , שאלת מיקומם וסמכותם של הרבנים עלתה במחקר זה בהקשרים אחדים

נחמה . שהוטל על הנשים החרדיות בתקופת המחקרבעיקר באיסור הכללי על חבישת פאות 

את מכירים שהגברים עובדה ה, לטענתה. כועסת ומביאה דוגמאות להצרת צעדיהן של נשים
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יכולתן מ בצרנש דבר – ם את הנחיות המנהיגותומאפשרת להם להדוף בתחכ, טוב יותרההלכה 

  :נשיםשל 

 :אמרתי לבעלי. האחיות שלי ודיברנוכשיצא כל העניין של הפאות ישבתי פה עם , את יודעת

 (. נחמה)עלינו הם חזקים ... תשמע

 ?עלינו: מראיינת         

זאת ... עלינו אתם זה. אנחנו חלשות ,הנשים ,אנחנו ...על הנשים הם חזקים .הנשים, עלינו

 (.נחמה)....אני בחיים לא חשבתי שאני ככה אדבר! התפוררות

. אם לשישה ילדים המפרנסת ברצון את בעלה הלמדן המצליח, 31נחמה היא אישה דעתנית בת 

היא מעלה אחד . מתחולל בלבהשאך גון פניה ונעימת דיבורה משקפים את , היא כובשת את כעסה

מדבריה עולה . די הצורך על ידי הרבנים ותמטופל ןשאינ ותבוער ותחברתי סוגיותלאחד טיעונים ב

 :וביקורת קשה ביותר על התנהלות ז

. מזל שאנחנו מאמינים בבורא עולם ולא ברבנים ?את יודעת! התפוררות !איבוד( מתפרצת)

שזה , משפחתי יכול להיות שאני מדברת ככה בגלל הסיפור של בן. זה מה שמציל אותנו

אם לא היינו מאמינים בבורא עולם היינו  :נגידשבואי , שזה סיפור כואב, סיפור שורף

את  הכשירו בשבוע שעבר הרי שוב .קחי את עניין הפאות ,אבל בואי. נמצאים במקום אחר

מי ייתן  ,תגידי לי? אנו באים האנ! שרפו אותם וזרקו אותם, שאלפי נשים גזרו כל הפאות

 (.נחמה)? את הדין על זה

היו אף . בפרשת הפאות הנוכריות היו נשים שפירשו את הציות להוראת הרבנים כמעשה נשגב

כמו קבוצת נשים מירושלים שפנתה אל מנהיג רוחני , שניצלו את ההזדמנות באופן מעשי יותר

. כיסוי הולםאינו לדעתן זה . לחלוטין לחבוש פאות מעתה ואילךעל נשים מקובל וביקשה לאסור 

לעומתן היו נשים שהגיבו בכעס רב . פאהיותר ו על עצמן שלא לחבוש קיבלשהיו גם נשים 

נשים  םע"הן טענו כי . כבדכה והאשימו את המנהיגות שהתפתתה בקלות וגזרה על הנשים איסור 

 : על כך אמרה  נחמה. כי הן אינן מכירות את ההלכה על בוריה" קל להחמיר

הרי שהם כבר היו יודעים ( לאסור זאת וחשוב)אם היו אוסרים על הגברים למשל לעשן 

: הבת שלי אמרה...ן טעמים לבטל גזרה זו ולכן הרבנים אפילו לא מתחילים אתם"למצוא ק

מה זה : היא אומרת. מדברת /0ילדה בת , ככה הבת שלי –אנחנו למדנו , תראי, אימא

הקב? נביאי הבעל נבואה ה לקח להם את ה"נביאי הבעל זה היו נביאי אמת שהם סרחו ו 

בשביל . הם המשיכו לספר סיפורים כאילו הם מתנבאים, וכשהם ראו שהם לא נביאים

אנחנו לא  :(לוחשת) .גם רב יכול לטעות[ש]הבת שלי אומרת ...בשביל הבושה, להצדיק

אם אף אחד , תשמעי. הדור שלנו ככה נראה? מה לעשות! העזנו להגיד את זה בתור ילדים

את יודעת מה שאני אמרתי אחרי , כמו שאת אומרת, לא קם נגד הסיפור עם הדירות

 (.נחמה....)לפני שהתברר שכל הפאות כשרות, הסיפור עם הפאות

נהוג לדרוש מהורי  ,ובעיקר בליטאית ,החרדיתבחברה ש ךכנחמה מתכוונת ל ,על הדירותבדּברה 

, עקב כך נוצר משבר חברתי קשה המשפיע אף על דפוסי העבודה. דירה טרילתת לזוג ה ההכל

 . ישנם סיפורים על בנות רבות שנשארו רווקות בשל כך. הנישואים  וחיי המשפחה
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אביה . מוצקהנחמה מעידה על עצמה כי התשתית החינוכית שהכינה אותה לחיים היתה 

, הוריה הם אנשי אמת המתנהלים באהבת התורה לשמה. רנסהּפִ  הלמד תורה רוב ימיו ואמ

עם זאת נראה כי הנוהג . ולפיכך קשה לה מאוד עם הביקורת הקשה שהיא מטיחה בשעת הריאיון

היא מספרת על כמה . אינו חדש בסביבתהכבר לבקר את התנהלותה של המנהיגות החרדית 

ומדי פעם , ניכר בה שהיא מבקרת בכאב. ר על היחלשותה של הסמכות הרבניתבהן דוּבהזדמנויות 

 .האת דברימעט אף מנסה לרכך 

ומרואיינות נוספות עולה כי התודעה הביקורתית שמתחילה להתפתח בקרב  נחמה מדברי

שאוכפת נורמות , ת וגם כלפי החברה החרדית עצמהמופנית גם כלפי המנהיגּו ,חרדיותנשים 

אחד הנושאים השנויים במחלוקת עוסק בשאלת האפשרות שנשים . ברתיות באמצעות סנקציותח

ורוב האחרות היו , ארבע מבין המרואיינות נוהגות בפועל. תולמדנה נהיגה ותנהגנה במכוניִת 

נות את ביקורתן כלפי החברה ומביאות לדוגמה את בתי הספר נשים אחדות מפ  . רוצות לנהוג

 . חברתיותהמכתיבים נורמות 

המופקדות , דווקא על הנשיםמופעלות  סנקציות חברתיותשאבסורד מצביעה על ההדסה 

  :זקוקות לאמצעי תובלה מהיריםאלו שהן ולכן  ,על הבית ועל שליחת הילדים לבתי הספר

אימהות  !כדי כך עד ,שלא מקבלים ,בתי ספר וסמינרים, בפירוש, תדעי לך שיש מקומות

זה  .היא החנתה את האוטו רחוק... אחת שהלכה להירשם וזהאני מכירה . נוהגות

הרי בחוץ . הרי זה פרץ היום? מה יש בנהיגה. אבסורדים כאלה שאת צריכה רק להסתיר

אני . אני אומרת לך את השיגעון הזה... בכלל לא מתייחסים לזה, לארץ זה שנים קיים

שהיא , בשביל הבת שלה  ,עד כדי כך ,ראיתי אחת שלא התקבלה עד שהיא התחייבה

אם אישה היא  .והיא אמרה לי שהיא לא נכנסה לאוטו כבר חמש שנים. תפסיק לנהוג

, מטבע הדברים היא זקוקה לזה יותר ממנו, ובעלה רוב היום לא בבית, המנהלת את הבית

  (.הדסה)?לא

בעלה  מפרנסת את משפחתה ומעודדת אתשאם לשמונה ילדים , יוכבד היא אישה גדולה ומרשימה

בירור שערכתי מ. היא מכירה בערך עצמה וגאה לספר על משפחת המוצא שלה. להמשיך ללמוד

אחיה ואחיותיה מוכרים בחברה החרדית כמשפחה  ,התברר כי הוריה ,לאחר הריאיון עמה

 ,שנערך בביתה ,בריאיון .תחומיים-מיוחדת שכל בניה ובנותיה מצטיינים באופקים רחבים ורב

מטפחת שנשים חרדיות -ראש שהוא מעין כובע-חבשה כיסוי אשהכהה ולרוהיא לבשה חלוק ארוך 

אך הגיבה , ברוב הנושאים שעלו בריאיון היא הביעה עמדה חרדית קיצונית. ןיהחובשות בבת

  :סוגיית הנהיגהנוגע לב בביקורתבמפתיע 

אני יותר חושבת שאישה . אבל אני לא מוצאת בזה כל כך פסול ,אני אגיד שאני אפיקורסית

אבל רבנים . זה יותר לא יפה מאשר אישה שנוהגת ,ורואים לה את הרגל ,שעולה לאוטובוס

זה  ,אישה שנוסעת מחוץ לעיר בלילה, מה שכן. לא מתערבת, אז אני לא, אמרו אחרת

 . (יוכבד) אני לא רואה פסול ,ביום, אבל בתוך העיר ,זה אולי לא יפה .באמת לא בסדר
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. אלא היא חושבת ההפך, טענת הרבנים לשמירה על צניעות לא רק שאינה מקובלת על מירי

כי בעיניה זה עדיף על כך שאישה , היא אומרת, "שזה דווקא כן צנוע, אני אישית מסתכלת על זה"

 .תתהלך ברחוב

הן מצייתות בלית , בל על רובןאינו מקוברכב מביקורת הנשים עולה כי אף שהאיסור לנהוג 

רה לאיסורים אשר חלקם הפכו נורמות חברתיות רבות רואות בכך הקרבה ומייחלות ליום בו . בר 

נשים חרדיות באירופה ובארצות הברית נוהגות במכונית כדבר מובן , לדבריהן. יבוטל האיסור

כך הן יוזמות מהלכים לפיו, בצד הביקורת ישנן נשים המבקשות לסייע בשינוי המציאות. מאליו

 .שיובילו לשינוי בתחומים מסוימים

 רפורמטיביתהתמודדות 

משרתת נשים חרדיות התמודדות ה ךדרהניסיון ליזום או להגיב לשינויים בחברה החרדית הוא 

יש המבטאות באופן מודע את רצונן . נחשפות להיבטים שונים של החברה הסובבת אותןש

נעמי ואהובה מספרות בקטעים הבאים . תגובה למציאות המתפתחתבויש הפועלות כך , להשפיע

הגישור ותחומים , על המוטיבציה שלהן לצאת ללימודים אקדמיים בתחומי הרווחה החברתית

מענה מקצועי  כךל מצואבעיות בתחומים אלה ול לאטיפוליים במטרה לשנות את הגישה החרדית 

 . הולם

צריך את המקצועות הטיפוליים ... אנחנו בעיקרון הסנוניות הראשונות ,יאני וחברותי...

-אם הוא ילך לבן .זוג חרדי שרוצה לגשת לטיפול יש לו בעיה .ישנן בעיות קשות... מתוכנו

הוא יגיד לנו דברים שסותרים  .הוא לא יבין את הניואנסים .אדם חילוני הוא לא יבין אותנו

שינוי שעכשיו בשנות  .זהו שינוי...הקמת המוסד אז דחפתי את ...לא נלך .את הדת

באים באופן אקדמי  –כאשר מכניסים מקצועות טיפוליים ומלמדים אותם  ,אלפייםה

זה דבר שמחויב  .אני חושבת שזה דבר נהדר... זהו שינוי אדיר... האוניברסיטה[מ]

 (.נעמי)המציאות 

 :אהובה ואומרת

בכל אופן שהיא . השינויים שהיא עוברת יש היום הרבה בעיות בחברה שלנו בגלל כל

כן , כן, יותר ילדים שכבר לא אומרים כן, יותר פתיחות, נכנסים אלינו יותר שוויון, מערבית

כל מיני דברים כאלה שהרבה יותר , פחות הרגשה של סמכות, פחות ציות. אחרי ההורים

הורים היו . ים כאלהכל מיני דבר, פחות ענישה גופנית :נגיד, פחות ענישה. נכנסים היום

זה באמת מה , טוב :אמרתי...... כי לא זה מה שהם ראו בבית, צריכים קצת ללמוד את זה

 :ואמרתי ,הייתי רוצה לעזור בתחומים מסוימים של עבודה סוציאלית .שחשבתי תמיד

בואי תכיני את עצמך לקראת היום שאולי , בואי נכין :אמרתי ,כשהם יגדלו וכשהם יצאו

 (.אהובה... )ור בתחום ההואתוכלי לעז

הצורך להתמודד עם צרכים ן נעמי ואהובה טוענות כי המניע שלהן לצאת ללימודים נבע מ

אך בדיעבד מתברר שהן בחרו בתחומי לימוד אקדמיים שיש בהם , קוגניטיביים ורגשיים של עצמן

תחומים ב ותנעמי קובלת על הבורות וההזנחה הקיימ. משום חידוש ושינוי בחברה החרדית

אהובה מודעת . הסוציאליים הטיפוליים ומתגייסת להיות בין הסנוניות המבשרות את השינוי

ומבקשת , לסכנת היחלשות הסמכות ההורית הנובעת ממיצוב החברה החרדית בתוך עולם מערבי

 .לסייע לנשים לרכוש כלים חדשים להתמודדות עם סכנה זו
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מצליחה לגייס תקציבים , בפעילות וולונטריתיחד עם חברותיה האמידות בהעוסקת , חנה

מעצימות את  ופעילויות אל, לדבריה. של פעילות סדנאית לנשים חרדיות" גלגל ענק"ולהניע 

היא וחברותיה מפתחות אצלן אחריות ומודעות הן לתפקידן והן לזכויותיהן בחיי . הנשים

התעורר בשל המיצוב של  טוענת כי הצורך, כמו האחרות, גם היא. הנישואים ובשאר תחומים

את פעילותה . המשפיעה גם על החברה החרדית ,תרחישים-החברה החרדית בסביבה דינמית ורבת

 :הןינשים צריכות להיות מודעות לזכויותשבנימוק היא מצדיקה 

ככל שהילדים גדלו ויצאו ... חינוך, י ארגון וולונטרי לעזרה לזולתיהקמתי יחד עם חברות

זה גלגל ענק שצובר רק תאוצה ולא , וכשאת מתחילה בפעילות... פעילותהגברתי , מהבית

הרבה אני כן יכולה לומר לך שאני כן אחראית על ... אם את נכנסת לזה ברצינות. אחורה

 ,גם היום. אני מלווה אותן :זאת אומרת, אני תומכת. סדנאות למודעות של נשים הרבה

 . (חנה) בר בשעה שמונה אחת שהיא מנחהאז יש לי כ, אחרי שאנחנו גומרים את השיחה

הן לא . חיים משלהן-חכמת ןהיתה לה[ כי]? את זה ותנו וסבותינו לא היו צריכימותלמה ִא 

, אמת .יש לו המון גלגלים מתקדמים, העולם .אבל אני מסכימה אתך. היו זקוקות לזה

אם  :אומרת תמיד ,בארגון אצלי ,אני. ימקובל עלי. אנחנו צריכים לזרום יחד אתם. נכון

את לא יכולה ללכת באותה מסגרת ... אז קרה לנו שינוי, אנחנו לא נקרא את המפה נכון

את יכולה , את יכולה ללכת עם נשים. שנה 21לפני , שנה 31לפני , שנה 1/שהלכת לפני 

את יכולה ללכת לתת להם הרבה עוצמות עם המסרים שלנו על טהרת , ללכת עם אמונה

אבל . אין לי עם זה בעיה, החסידית וההשקפה הליטאית ותורנית ההשקפה, היהדות

אנחנו בעצם לפעמים כושלים עם  ,, ולדוגמה אני אגיד לך, תזרמי אתם עכשיו וכמו עכשיו

  (.חנה)...הצעירים

 ?תבמה עוסקות סדנאות המודעּו: מראיינת

 .איך תשמרי על המקום שלך. גם מלמדים איך מעירים את כל הבית .גם לגבי זוגיות .לא רק

  (.חנה) מהן החובות שלך ומהן הזכויות שלך. איך הדברים שאת אומרת יתקבלו ויישמעו

שציינו בנושאים חברתיים היא אכן אחד השינויים  פעילותהתגייסות הנשים ל

רבן מעוררת בִק , ה שלהןלשיח הרווח בסביבות הלימודים והתעסוק תןחשיפ. המרואיינות

 ,המרואיינת הבאה, לאה. ממנה הן באות מוטיבציה להציע יוזמות נוספות עבורן ועבור החברה

אפליה ליוזמת תיקון  אףו, היא עוסקתבהם מגלה ערנות רבה ביותר להתפתחויות בתחומים 

 . שהיתה לדבריה נחלתה של החברה החרדית

זו התמורה שחלה ... החרדי לתרבות ואמנות הדבר שבעצם הוביל אותי להקמת הפורום...

זה . 'אמנות לעם'יצרנו קשרים עם מנהלת התרבות ב. במגזר החרדי בצריכת התרבות

בית 'שבנות . דברים שניסיתי לעשות לבדי במשך השנים ויש לי מכתבים איך שדוחים אותי

ל אנשים אב. לא ייתכן, ואמרתי שזה פשוט לא ייתכן, לא נכללות בקריטריונים 'יעקב

אני לא יכולה לגבות  .אני משלמת על הפרסום. אני שוכרת את האולם. רוצים תרבות

-ו אומרת שזכותו של כל בן"מהקהל שלי סכומים גבוהים בשעה שבכל מקום אמנת אונסק

רק  ?מה זה. למגזר החרדי אין את האפשרויות, לפי זה .אדם ליצור תרבות ולצרוך תרבות

   (.לאה) ?תרבות לעשירים

תחום התעסוקה של המרואיינת חושף אותה לעולם בו השיח על זכויות נשים הוא שיח 

ציפי מציגה את עצמה ככוח מניע . לגיטימי וגורם לה ולנשים חרדיות אחרות לנסות להזיז דברים
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הסוחף את חברותיה לפעול בתחומים חשובים כמו הקמת גוף חרדי לייעוץ לנשים חרדיות 

התארגנויות קבוצתיות של , העתלד. לתיקון אפליה בתחום הצריכה התרבותיתויוזמה , עובדותש

 עמוד עלכוח קבוצתי המאפשר לנשים ל ותיוצר ןהשהיות  ,שינוי חשוב ןעובדות השנשים חרדיות 

גורמים אל  בדרישותכוח הפונה -צרת קבוצתכך נו. כמו כל אוכלוסייה אחרת בישראל יהןזכויות

כנראה עצר ינשים לא -עולה בעקיפין כי המאבק להכרה בזכויותהדברים  ןאך מ, ממלכתיים

 . החרדית בגבולות המובלעת

מצביעה על שימוש בכלים רגשיים , כפי שנעשתה על ידי הנשים, דרכי ההתמודדותהבניית  

ההתמודדות יוצרות דרכי . וקוגניטיביים כמנגנונים המחדשים את האיזון במיצובן בין העולמות

 .תוך דילוג על התלם הנורמטיבי, לאימוץ אקלקטי של חידושים ושינוייםקרקע נוחה 

 

 דיון מסכם

 וכי נשים אל( 0226)על נשים חרדיות לומדות טוענת תמר אלאור  במחקרּה :מלומדות ומתוסכלות

מוצאות דרך לחיות עם הפיקוח המבדיל בין תחומי דעת המותאמים לגברים לבין תחומי דעת 

תחומי  .ולהגבילו להיבטים תכליתייםהנשי לצמצם את הידע  פיקוח זה נועד. המותאמים לנשים

. לספק להן רק את הידע הנדרש לקיום הבית היהודי כהלכתו המיועדים לנשים אמוריםדעת ה

בתחומי דעת המכילים אלמנטים " תרּובּו"אמורות להיות  ,בלבד "ס'לתכל"הנשים הלומדות 

המאפשרת לנשים להשתמש דרך התמודדות היא למעשה שכבתית זו -אוריינות דו. משכיליים

המאפשר להן ליישב את הפרדוקס שבין לימודים וצבירת  ,רגשי וחברתי, ככלי הכרתי" תרּובּו"ב

מעלה שאלות העוסקות ( שם)בהקשר לכך אלאור . בין המצופה מנשים בחברה החרדיתל ,ידע

מרגע , לטענתה. של הלימודיםלהיבטים התכליתיים " רק"בסוגיית הגבלת הידע של הנשים 

הן מקיימות בעצמן משא ומתן על הגבולות שבין תחומי הדעת " אורייניות"שהנשים הופכות 

המחקר של אלאור שבעוד . מתח מתמיד בינן לבין העולם הגברי יוצרזה משא ומתן ו ,השונים

המחקר הנוכחי מעביר  ─ "תרו  משכילות ובּו" ─ מציב את הנשים בשני כיוונים מנוגדים( 0226)

שכן הפער העצום שבין  ."משכילות ומתוסכלות"מיצוב של  :את הנשים למיצוב קוטבי חדש

גורם להן  ─ המשפחה ובן הזוג, יפיות החברהלבין צ, תהליך ההכשרה שהכין אותן לחיי עבודה

ה להן הקנ, בשימו דגש על פיתוח קוגניטיבי, התהליך שהפך אותן למשכילות. תחושות של תסכול

 : כפי שאמרה אחת המרואיינות. את הפערים ואת התסכול בליטהשתחומי -ידע רב

ושמתי לב שהבסיס הוא שהבנות פשוט ... אני רואה את התסכול ואני רואה את המסכנות הזאת

  .הן גודלו למשהו אחר לגמרי. בכלל לא גודלו בשביל להיות עקרות בית

הפגיש אותן עם עולם העבודה וערכיו , הןמשפחותישהכין אותן לפרנס את  ,תהליך הסוציאליזציה

המקצועית לעולם  ןלבין מחויבות, למשפחה ולקהילה ,ויצר קונפליקטים בין מחויבותן לבית

 .התעסוקה

בין הגדרת ו, בפרהסיה, כי קיים מתח בין הימצאות הנשים במרחב הציבורי עוד מצאנו

ניגוד . לצניעות ולתפקוד מלא במרחב הביתי, תדדת אותן לסגירּודתיות המעו-הציפיות החברתיות

מעצים את ש דיסוננס – 'דיסוננס קוגניטיבי'מוגדר , סתירה וקונפליקט ןיוצר אצלאשר , זה



 62-//(: /610דצמבר ) /61025610ו "תשע 3כרך , חקר החברה החרדית
 מכון ירושלים לחקר ישראל

 

32 
 

לומדות ומכשירות עצמן אשר הנשים החרדיות  .בין מחויבותןלהפרדוקס בין השכלתן ומעמדן 

המכינים אותן לתפקידים מרכזיים בענפי כישורים ורוכשות מיומנויות  ,לתחומי עיסוק חדשים

דר ים לאיים על הס  לולע, הערכים שהם מייצגיםואך תחומי העיסוק החדשים , תעסוקה חדשים

נאמנות והתמודדות עם , מצב זה יוצר קונפליקטים של מחויבות. החברתי של הקהילה החרדית

כמו שמיטיב לתאר זאת המשפט , משמעי-הביטוי לכך במחקר הנוכחי הוא ברור וחד. כפל זהויות

חוויית הזהות הכפולה  ".לפעמים אני חושבת שאני שני אנשים": שיצא מפי אחת המרואיינות

לשינויים מובילה אותן לפעילות מחוץ  ןשכן פתיחות, עצמו הנשים באותו מקורנעוצה לדעת 

ת כי הפתיחּומשתמע מדבריהן . ובד בבד גם להחמרה בתחומים הדתיים ,לחברה החרדית

הקצנה דתית במובילה אותן לפצות את עצמן בהחמרה ו, היוצרת תחושה של חשיפת יתר, המרובה

 .נה הן באותממשהחרדית  ובצורך לרצות את החברה

קשורה בשוק העבודה  ,נקודה נוספת העולה מחוויית הזהות הדואלית: ההדרה הכפולה

הן על רקע , הן על רקע מגדרי בכלל ,והתעסוקה ומתבטאת בתחושות של קיפוח כפול ומשולש

הנשים החרדיות העובדות (. לאומית-דתית-עדתית)מגדרי דתי והן על רקע השתייכות חברתית 

 שוויון המגדרי האופייני לעולם העבודה והתעסוקה-חוות את האי ,הכלליבשוק העבודה 

(Arun, at all 2004; Gilligan, 1982; Nordenmark, 2004). שוויון ה את חוסרים תול חוקרים

מכלול על  ,ביתבין ההעבודה לזיקות בין עולם הן מהחל , בהיבטים שונים של עולם העבודההזה 

אלא . הצבתן בתפקידי מפתחבנשים ו םועד לסוגיות העוסקות בקידו, התפקידים הכרוכים בהם

 – בשפת המרואיינות" הקיפוח" או – שוויוןחוסר הנמצא כי תחושות  שבקרב החרדיות העובדות

הערכים של  סולםומ מעקרונות דתייםמעבר להיבטים אלה ומתגבשות על מסלול הניזון  נעות

, בחברה הכללית" מנוצלת"ומקבלות הטמעה מהחוויה של היות אישה חרדית , החרדית החברה

כל אלה ממשיכים להנציח את . המקובלן הנמוך מ ןשכרבשל בשל הקושי להתקבל לעבודה ו

 .ההדרה

הן תומכות . מפיקות בהקשרים אלה נשיםשהדואלי הפרדוקסלי והשיח ב מתבטאהדבר   

כולל קביעות , הןעליונה ובלעדית המשפיעה על כל תחומי חיי בהגמוניה הפטריארכלית כסמכות

עוסק אשר השיח שלהן כולל מושגים הלקוחים מעולם העבודה המערבי  אך, הנוגעות לתעסוקה

, הן מתבלות את השיח שלהן במונחים הרווחים בעולם זה. נשים בשוק התעסוקהפליית אב

פעם בשל היותן נשים : עמיים שלהןפ-ומבטאות באמצעותם את תחושות הקיפוח וההדרה הרב

מדיר נשים מתחומי עיסוק מסוימים ומגביל את קידומן של נשים אשר בעולם התעסוקה החרדי 

פעם : כפולה תןבעולם התעסוקה החילוני הדר. פעם בשוק העבודה החילוניו ,בארגונים מעורבים

 . חרדיותהיותן בשל היותן נשים ופעם נוספת בשל 

פתיחותן , של הנשים שראיינתי בין עולמות שוניםהמיצוב הייחודי שנראה : החתירה לאיזונים

מיצוב זה . וצר פרדוקסים רביםי, לשינויים מול הקושי הכרוך במפגש עם עולמות תוכן אחרים

בהן צורך להגדיר  תן ומעוררשלהאיזון הפנימי ה תיוצר תחושה של זהות כפולה הגורמת להפר

 יםגורמ ,התוודעות לעולם האחר ואימוץ מאפייניוה, החשיפה. מחדש את זהותן כנשים חרדיות

צות את החברה בה הן חיותלהן לנקוט אמצעים המכּו דבריהן של נים  לאור תיאור זה מוב  . ונים לר 

ת כווזה ,כותבעלות סמ, עתירות ניסיון, אופי חזקות – ןתנשים כמו הטוענות כיהמרואיינות 

 .עולם החילוניה במפגש עםמסוגלות לעמוד  תהיינה – המשפחהמן תמיכה חזקה ל
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ייחודיות של על המתמקד בשימת דגש  ,להגדיר מחדש את זהותן המרואיינותניסיון של ה

רוב , אם בעקיפיןבין ובמישרין אם בין . ובהבלטת השוני ביניהן לבין חברותיהןמהן כל אחת 

". חרדיות חזקות"את עצמן כ תציגומכל המרואיינות . מספרות סיפור של ייחודיותהמרואיינות 

כדי להסיר ספק הן . שחייהן מתנהלים על פי אמות מידה מחמירות ביותר תדגישומכמה מהן אף 

 ─" ברקית-בני"ביטויים כמו בהן בוחרות לתאר את עצמן  .הרבה ןטורחות להדגיש את חרדיות

לנכון לציין שהן  תצאוואולם הן מ .הציבורית נשים חרדיות למהדריןר בתודעה אביטוי המת

הציגו את עצמן כחלוצות הן  .בלימודים ובעבודה ,בבית ןייחודיותהן דיברו על . יוצאות דופן

. םוכמי שמובילות מיזמי, לומדות תחומי דעת חדשים ולא אופיינייםכ, בתהליך האקדמיזציה

  .באסרטיביות ובזהירות בין שני העולמותלות להתנהל מתוך כך הן מצטיירות כנשים המסוג

בהבחנה שהן עושות בינן לבין מתבטאת  ,כפי שהן מציגות אותה ,ייחודיותן של הנשים

העובדות חרדיות בין נשים לובינן  בין משפחתן החרדית המחמירהלבינן  :אחרים בחברה החרדית

עצמית ייחודית מאפשרת למרואיינות  ההגדרש טוענת( 0221)אלאור . חילונית מסגרתבולומדות 

ועקב כך סוללת את  ,לבנות לעצמן חוויה פרטית שאינה מעוררת ביותר את התנגדות הסביבה

כינון הזהות הפרטית מתיר להן את החשיפה , באופן פרדוקסלי. הדרך לכניסתם של שינויים

 ,הניסיון שצברו מךעל ס. הן אמצעי מבחין ומשמרלובו בזמן משמש , לאינטראקציה עם חילונים

בתחום . סיכונים הכרוכים בלימודים ובעבודה עם חילוניםנשים חרדיות אחרות מהן מזהירות 

, שכן ניסיונן הרב והידע שצברו מאפשרים להן למיין, ת עצמן בתפקיד של פיקוחשמוהבילוי הן 

ן יהתוני משפחעם ילדיהן וב. לסנן ולאשר קטגוריות מתאימות של דפוסי בילוי ושל תכנים הולמים

 . הן מעדיפות לנקוט גישות מחמירות

הייחודית  ןשיח אמביוולנטי בשאלת ההתמודדות עם זהות הנשים יוצר אפוא  המיצוב של

מחד . שניּות זו מעלה מדי פעם היגדים והיפוכם. ובדבר יכולתן לייצג את כלל הנשים החרדיות

מוצג  שלהןקו חשיבה , גיסא מאידך .היא שלהן בלבד השונהחשיבה הצורת שמשתמע  גיסא

תוך  לאלהובלת שינויים  גשרות שמשהן מ. כמייצג נשים רבות המצויות במרכז ההוויה החרדית

ובפיקוח  בסינון השינויים הנכנסיםוסף העוסקות במיון -שומרות גםהן אך , החברה החרדית

אפשר : "במילים המסכם את טענותיו, (0222)של פרידמן  קביעתומסקנה זו היא תשובה ל .יהםעל

 (./61' עמ" )אך כל זה לא קרה...היה לצפות שהאישה החרדית תהיה סוכן שינוי

אכן  ,לומדות ועובדות בשוק התעסוקה החילוניאשר מיצובן המיוחד של הנשים החרדיות 

ובנות ובד בבד לחתור לשינויים שייטיבו עם בני , לשמור על הקיים: העניק להן תפקיד כפול

 .תןקהיל

 

 מקורות

 .אוניברסיטה משודרת משרד הביטחון: אביב-תל .תרבות הקפיטליזם. 6116' א, אילוז

 . עם עובד: אביב-תל. מעולמן של נשים חרדיות :משכילות ובורות. 0226' ת, אלאור

 .עם עובד: אביב-לת, נשים ואוריינות בציונות הדתית: בפסח הבא(. 0221)'  ת, אלאור
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 הרצאה שנישאה במסגרת סדרת הרצאות על . נטיותתמודרניות לאובין . 6110' ת, אלאור

 .ינוארב 3-ה, אביב-תל, החברה  החרדית במוזיאון הארץ      

 יה החרדית יצריכת זמן ומרחב בקרב האוכלוס: המשוטט החרדי. 6113' נ, ונריה' ת, אלאור

 השתלבות בלא טמיעה: חרדים ישראלים, (עורכים) 'ק, וקפלן 'ע ,סיון: בתוך  .בירושלים

 . הקיבוץ המאוחד, מכון ון ליר: ירושלים(. 020-/02)

 עובד-עם: אביב-לת. מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה : מקומות שמורים .6112' ת, אלאור

 מחקרים , (עורכים)' י, והקר 'י, דן:  בתוך. תורת הגלגול בספר גליא רזא .(ו"תשמ)' ר, אליאור

  מחקרי ירושלים  : ירושלים (. 632-612) יהודית ובספרות המוסר וההגותבקבלה בפילוסופיה 

 .במחשבת ישראל

 אינטרנט (: Cultured Technology)טכנולוגיה מתורבתת . 6112' ג, וברזילי' ק, נהון-ברזילי

 .גיליון ספטמבר, מגאזין ברשת, ופונדמנטליזם דתי

 על בטלותה : חופש הביטוי המעשי והמדומיין באינטרנט .6112 'ג וברזילי' ק, נהון-ברזילי

   התרבות !: מדברים, שקט , (עורך) 'ע, רוזנהק :בתוך . מחודשת של הצנזורהוהולדתה        

  .רמות: אביב-תל. המשפטית של חופש הביטוי בישראל       

-302, (0)' ב ישראליתסוציולוגיה . נשים ואזרחות בישראל? אשת חיל מי ימצא. 0222' נ, ברקוביץ

 .רמות: אביב-תל  . 622

    משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה: תיאוריה המעוגנת בשדה. 6116' ד, גבתון

-662)ימסורות וזרמים במחקר האיכות, (עורכת) 'נ, יהושע-צבר בן: בתוך .במחקר איכותי

 . דביר: לוד.  (023

 .ידיעות אחרונות: חיפה .חרדים בצל השיגעון: השבוריםגלות הכלים . 6103' י, גודמן

 מכון  : ירושלים. הניסיון האמריקני ולקחים לישראל: מהישיבה לעבודה.  6111' ע, גונן

 . פלורסהיימר למחקרי מדיניות             

 . מוסד שמואל נאמן של הטכניון: חיפה. תעסוקת חרדים . 6106' א, וזטקובצקי' ר,גל 

http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp 

מוסד שמואל נאמן של : חיפה  .השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות. 6103' א, זטקובצקי

 http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp. הטכניון

הוצאת מכון : ירושלים. גברים חרדים לומדים מקצוע: ס'בין קודש לתכל. 6112' י,חקק

 .למחקרי מדיניות פלורסהיימר 

    .ניים בישראלייחסי עבודה ומשפחה המקרה של נשים במעמדות הב .6110, א"תשס' ד, יזרעאלי
   סדרת ) ביהדות אישהה. בין עבודה ומשפחה אישה, מעשה ידיה ,(עורכת) 'ט, כהן: בתוך           
 . אילן-אוניברסיטת בר .(02-3: 2' דיונים מס           

       עבודה .התפתחות המבנה המרחבי וההיררכי של האוכלוסייה החרדית בישראל. 6112' לי, כהנר

 .אוניברסיטת חיפה: חיפה, "דוקטור לפילוסופיה"לשם קבלת התואר 

מכון : ירושלים. הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים: מפנה בחברה החרדית. 6113' י, לופו

 .פלורסהיימר למחקרי מדיניות

http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp
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 .צבי-יד יצחק בן: ירושלים .התחדשות דתית ביהדות המזרחית: חרדיות רכה. 6112' נ, ליאון

 :06 דמוקרטית תרבות .בישראל הדתית בציונות פוליטית ופעולה מעמד ,דת. 6101' נ, ליאון

 022-01/. 

 .הוצאת כתר :םירושלי. ם"אמונתו של הרמב. /021' י, ליבוביץ

  'ש, ורומי 'מ ,שמידע: בתוך. פעילויות הפנאי של נערות חרדיות מן החינוך העצמאי . 6112' ב, ליוש  

.  עד ימינו" היישוב"פורמלי במציאות משתנה מתקופת  החינוך הבלתי ,(עורכים)

 .מאגנס: ירושלים

 . רסלינג: אביב-תל .נשים חרדיות מול השינוי המודרני: נשות הסף .6102' ב, ליוש  

 פערים בין מקורות סטטיסטים שונים ביחס לשיעורי תעסוקה. 6101' וגרינשטיין מ' א, מלחי

 .המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה , מינהל מחקר וכלכלה :ירושלים. במגזר החרדי          

- כיצד נתפסת המציאות החברתית:  "להיות אישה של תלמיד חכם". /610' ר, בן שחר-נריה

  :6כרך , חקר החברה החרדית. בעיני נשים חרדיות' חברת הלומדים'של  כלכלית

 026-022. 

 עמדות והתנהגויות ביחס: וטכנולוגיה חדשהדת , מגדר. 6103 'א, און-ולב' ר, בן שחר-נריה

22 מגמות. לשימוש באינטרנט בקרב נשים חרדיות העובדות בסביבות עבודה ממוחשבות 

 (6) :312-626. 

דפוסי חשיפה ואופני : הנשים החרדיות ותקשורת ההמונים בישראל. 6111' ר, בן שחר-נריה

האוניברסיטה  :ירושלים, "דוקטור לפילוסופיה"עבודה לשם קבלת התואר  .קריאה

 .בירושלים העברית

 'ד, יזרעאלי :בתוך. מודרניות-בין משפחתיות לפוסט: משפחות בישראל. 0222' ס, אוי'ביז-פוגל

 .קו אדום ,הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. (022-012) פוליטיקה, מגדר, מין ,(עורכת)            

 .ישראל מכון ירושלים  לחקר: ירושלים .החרדית אישהה. 0211' מ, פרידמן

 מכון ירושלים  לחקר     : ירושלים. מקורות מגמות ותהליכים :החברה החרדית. 0220' מ, פרידמן

 .ישראל           

 אשנב לחייהן של נשים בחברות   , (עורכת) .י, עצמון: בתוך. האישה החרדית. /022' מ, פרידמן

 . מרכז שזר לתולדות ישראל: ירושלים. (621-623) יהודיות            

    , (עורכים) 'י, ומזור 'מ ,ליבוביץ, 'י' ד ,אריאל: בתוך. מלך חוצה-כל כבודה בת. 0222' מ, פרידמן

 : אביב-תל.  (612-012)  ך ועד ימינו"מהתנ –האישה ביהדות : ברוך שעשני אישה           

 .אחרונות  וחמד ידיעות            

 . דביר: לוד. מסורות וזרמים במחקר האיכותי(. 6110)' נ, יהושע-צבר בן

' ע, סיון :בתוך .הישגים ואתגרים, מאפיינים: חקר החברה החרדית בישראל. 6113' ק, קפלן

מכון : ירושלים(. 621-662) השתלבות בלא טמיעה: חרדים ישראלים, (עורכים) 'ק, וקפלן

 .הקיבוץ המאוחד, ליר-ון

 . ר"מרכז זלמן שז: ירושלים. בסוד השיח החרדי. 6112' ק, קפלן
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        הוצאת שדולת הנשים : גן-רמת. 4002ריכוז נתונים ומידע : נשים בישראל. 6112' א, קראוס

 . המרכז למידע ולחקר מדיניות: בישראל

 .מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות:  ירושלים. מינהל וממשל בעיר חרדית.  0222' י, שלהב 

 .כתר: ירושלים. מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל :הדתיים החדשים.  6111' י, שלג

 .סטימצקי: אביב-תל. עברי-המילון השלם עברי :רב מילים. 0222' י, שויקה

תורה ועבודה המלכוד החרדי והשתקפותו ביחסי : להתפרנס או לחכות לנס. 6113' נ, שטדלר

. (2-36/) השתלבות בלא טמיעה: חרדים ישראלים, (עורכים) 'ק, וקפלן' ע, סיון: בתוך

 .הקיבוץ המאוחד, ליר-מכון ון: ירושלים

  'א, ושפירא 'י ,ריינהרץ 'ש, אלמוג: בתוך .המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה. 0222' א, שפירא

 .ר"מרכז זלמן שז: ירושלים (.361-310) ציונות ודת  ,(עורכים)
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