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  תקציר

בשני העשורים . בישראל אינם מצטרפים למעגל העבודה 2"תורתם אומנותם"כי שהצהירו חרדים גברים 
כניסתם של אבות . גברים חרדים רבים לשותפים פעילים וחיוניים בעבודות ההורות והביתהפכו האחרונים 

הטמעתם של אלמנטים מן גורמת להבית מניעה במפתיע תהליכי שינוי בנרטיב החרדי ו משקחרדים ל
נערכו זה במחקר  .משפחות חרדיות רבותהחיים של ות אורחהשיח הפמיניסטי והפסיכולוגי לתודעה ול

ניתוח . אימהות שגידלו אברכיםעם נשותיהם ועם , לילדים אבות נים עם אברכיםמוב  -ראיונות חצי
את הגורמים  ןבוחהוא  .מאמץ את השיטה הפנומנולוגיתהוא ו תנשען על מתודת מחקר איכותניהטקסטים 

 צגמו ,על נומוס ונרטיב 3המודל של קאבר. נסיבתיים ותפיסתיים מכנה אותםמחוללים את השינוי וה
 שמרניתהחרדית שהיא מתרחשים בחברה הבקצרה ומשמש בסיס תיאורטי לניתוח השינויים הדרמטיים 

תמיכה נרטיבית גם לות כואשר ז ,הנובעות מפרגמטיזם אופיינימודגמות פרקטיקות הוריות . המטבע
 .בהקשר החרדי

 פמיניזם ; נרטיבים; משפחה; גבריות; אבהות; חרדים: מילות מפתח
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Abstract 

Male members of the haredi enclave in the State of Israel who have legally exempted 
themselves from mandatory military service by devoting themselves to the study of the Torah 

do not join the labor market. In the last two decades, many haredi men have become active 

and essential in performing parental and domestic chores. Haredi men’s embrace of domestic 

roles normally performed by women has changed the haredi narrative, introducing a discourse 

of feminism and modern psychology into many haredi families’ consciousness and practices. 

Half-constructed interviews were conducted with haredi men who devote themselves 

full-time to Torah studies, with their wives and with mothers who raised haredi men. An 

analysis of the texts was based on qualitative methods and adopts the phenomenological 

approach. In this article I examine the factors for the change in haredi discourse and 

differentiate between circumstantial and perceptual factors. Cover’s model of Nomos and 

Narrative is used as a theoretical basis for analyzing the dramatic changes taking place in this 

conservative society. Parental practices, with characteristic pragmatism, which receive 

support within the haredi context, are demonstrated. 

Key words: haredim; fatherhood; masculinity; family; narrative; feminism. 
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  .שי-ר רונית עיר"ר יוחאי חקק וד"בהנחיית ד

2
צעירים מן המגזר החרדי מקבלים פטור משירות צבאי ומתחייבים  שקבע כיגוריון בהסדר -י בן"מושג זה הוטבע ע 

; 2111, שביד; 2111, קפלן; 2111, וחנני אלמוג; 2101, אליצור: ראו. ללא אפשרות לעבוד לפרנסתם ,ללמוד תורה כעיסוק יחיד

 .0990, שלהב; 0990, פרידמן; 2111 ;2112,גונן ;2110, אילן; 2112, גרילק ;/211, קפלן; 2112, שלהב

3
 Cover, R. M. (1983). Foreword: Nomos and Narrative, Harvard Law Review, 97:4.  
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 מבוא

 לקבוצות אופייניות מהותניות גישות יוצאת מהנחת היסוד לפיה הדת של סוציולוגיהה

כגון דת -חוקרי (.Longman, 2008; 2007; Martin & Appleby, 1991; 1993) פונדמנטליסטיות

 ;Marks & Dollahite, 2012 (a, b)) ודולהייטמרקס  ,דוהרטיוויט ו, ברטובסקי, ווילקוקס

Waite & Doherty, 2005; Wilcox & Bartowsky, 2005; Wilcox, 2004)  מתארים חלוקה

 מרחבנשים מופקדות על הה ,כלומר ;מגדרית מסורתית של עבודות הבית והטיפול הפיזי בילדים

קרב בתהליכי שינוי ב ונהנתחלוקה זו כי במאמר זה אטען  .הציבורי מרחבהביתי והגברים על ה

 . חברה החרדית בישראל

: וןהיא במקרים רבים המשכו של מסלול מכּו 'כולל'ללמוד בבחירתם של גברים חרדים 

בה יישמשם ל, ישיבה קטנהלממשיכים , בגיל שלוש' חדר'בבנים חרדים מתחילים את לימודיהם 

של חייהם הבוגרים (. 0990, פרידמן; 2111, קפלן; Hakak, 2012) 'כולל אברכים'לגדולה ולבסוף 

אפשרויות ההשתלבות בשוק העבודה מצומצמות עבורם . מנותבים וסלולים ,גברים חרדים

; 2102, קוליק; /210, ליוש) יהםאך נפתחות ומשתכללות עבור נשות ,(2110, אילן, 2101, אליצור)

הוראה הביאה להתמחות נשים חרדיות במגוון רחב בחינוך והעבודה ברוויה בתחום (. 2112, שלהב

אינן חופפות אם מן הבית של העדרות יההשעות . בשוק העבודה ביותר של מקצועות ותפקידים

עסקו כפי שהיה בתקופה בה  ,במסגרות החינוךשוהים הילדים בהן שעות האת במקרים רבים 

 . ולן בהוראהכ

מאמר זה מבקש להציג את תופעת האבהות הפעילה בקרב גברים חרדים הלומדים 

נאלצים למלא את התפקיד גברים אלה . בית שנסמך על פרנסת האישה-ומקיימים משק 'כולל'ב

 ,Finkelman, forthcoming; Stadler, 2008; Friedman)של גידול הילדים ' נשי'ההטיפולי 

 ןניסיונות להכחישהף חרניכרות  ליברליאטען כי השפעותיו של השיח הבמאמר זה  (.1998

הצליחו כיצד : היא את הניתוח ותהדהד לאורך המאמרתנחה שמרכזית השאלה ה. ןולטשטש

הפרטיים  הלחיילחלחל  ,מנוגדים לערכים השמרניים של החברה החרדית ,ליברלייםערכים 

חומות ההגנה הגבוהות ביותר בחברה החיה מעבר לה יהפרקטיים של קבוצת אוכלוסיו

של טיפול בילדים ' נשי'בדקו הזיקה והמתח שבין התפקיד היי להלן בניתוח שיובא? הישראלית

 מעורבותם םהא  . אליטיסטים-לבין תפיסת האברכים את זהותם כגברים למדנים, במרחב הביתי

לצאת  םלנשותיה לאפשר שנועד כורחהיא  שמא או ,מועדפת בחירה היא הילדים בגידול הרבה

 זהותם תפיסת על זה מצב של השפעתוגם  בחןית. את המשפחה פרנסלמרחב הציבורי על מנת ל

 . אלה גברים של

גורמים : טגוריותחילקתי לשתי ק ,הן בפרקטיקות והן בתודעה ,את הגורמים לשינויים

מסלול קבוע של מערכת  כוללתקבוצת הגורמים הנסיבתיים . נסיבתיים וגורמים תפיסתיים

-הכנסה כגון ביטוח לאומי החל מהכתוצאה מצמצום מקורות  מצוקה כלכלית, החינוך החרדית

לקבוצת הגורמים התפיסתיים שייכים . נשיםהמשפחות גדולות ושינויים בדפוסי תעסוקת , 2112

  .גומלין עם החברה הכללית בישראל והשפעות השיח הפמיניסטי והפסיכולוגיהיחסי 
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מספק מסגרת משכנעת לדפוסים תודעתיים  ,על נומוס ונרטיבמודל של רוברט קאבר ה

 . ישראל של ימינוב ופרקטיים משתנים במשפחה החרדית

 

 סקירת ספרות

 התפתחויות ושינוים -המודרנית המשפחה 

כוחות בחברות -הדיון במבנה המשפחה המסורתית כאחד הגורמים המרכזיים לשימור יחסי

מאחר (. Okin, 1989)פמיניסטיות התיאוריות ה א אחת מאבני היסוד שלהו, פטריארכליות

מי שיצא לפרנס  זכה – מדורי דורות שגידלו את הילדים והן אלושהרות ויולדות  ונשים הן אלהש

 ,Kimmel)דל את הילדים יד כלכלי וחברתי גבוה יותר ממי שנשאר בבית וגממעבאת משפחתו 

. תייםמשפחחיים המפנה בדפוסי ה-התעשייתית כנקודתמקובל להתייחס למהפכה (. 2006

חברתיות את המעבר הלאומיות והמהפכות העיור וה, תיעושהתהליכי סימלו  09-וה 01-הבמאות 

בעיקר  –עליון -במעמד הבינוני(. Gillis, 1996; Thurer, 1995; Dally, 1982)לעידן המודרני 

מֲעבר מחיים  ,קרי – למודל המשפחה הבורגניתתשתית  נוצרה – (Lareau, 2003)אירופה -במערב

 ,Lareau, 2003; Gillis)יחידות משפחתיות קטנות ומבודדות ללהתכנסות  במשפחות מורחבות

כמו גם  (Adamson & Buehler, 2007)ילדים בנשים הופקדו על הטיפול הפיזי והרגשי ה. (1996

נתפסו כהסחת דעת  ,הבית והילדים ,האישה. הגברים עסקו בתחומים ציבורייםו, על מטלות הבית

   (.Kimmel, 2006)מן העיסוק העיקרי של הגבר המפרנס 

, מדעהו תפסואת מקומן לקרן זווית הדת והמסורת במעבר לתקופה המודרנית נדחקו 

ה במוקד את אושרו של ביצשה ,ביניהם הפסיכולוגיה ,רעיונות חדשים ומהפכנייםוטכנולוגיה ה

 4.(Gillis, 1996; Thurer, 1995; Dally, 1982)רווחתו את והפרט 

בעקבות פיתוחים טכנולוגיים בתחום וכחמישה עשורים לאחר המהפכה הפמיניסטית 

 ותמורות היסטוריות אל. ללדתהן רוצות מתי ואם בכלל , נשים יכולות לבחור כיצד, הרפואה

  .חלק בעבודת ההורותיליוני גברים ליטול ממ וותבעשוק העבודה  לאמיליוני נשים הוציאו 

. (Wall & Arnold, 2007) הגדרה מחדששל תהליך בשנים האחרונות תפקיד האב עובר 

למטפל  ,וממלא אחר הוראותיהבגידול הילדים לאם מסייע ה, ישנ  מהורה מ  בהדרגה הופך  בהא

ן בעשור האחרון החל שיח הורי הדורש מ. (Coltrane, 1996) מחקה את התפקיד האימהיה

לתרומתם של אבות להתפתחותם התקינה של ילדיהם . טיפול בילדיםבאבות מעורבות מלאה ה

דיונים נרחבים על תפקיד האב כדמות . האםעם  םניתן מקום ויחס גם בנפרד מן הקשר שלה

 מעלים שאלות רבות ויוצרים שדה מחקרי חדש ומרתק ,מרכזית ואף בלעדית בחייהם של ילדיו

                                                           
4

 ה שלתמותהירדו שיעורי , ם התבססותה של הרפואה המודרניתאחרי שתי מלחמות עולם וע  , 21-במרוצת המאה ה 
גיל -קבוצתהפכה להילדות ו לחברת שפע הפכה החברה המערבית, המנסה לשרודמחברה . תינוקות וילדים באורח משמעותי ביותר

רגשי של -התייחסות מוגברת לתחום הפסיכולוגימאפשרים החל עידן בו הוודאות והפריחה הכלכלית  .עתירת זכויות וצרכים
 ;Jenkins, 1998 2100, נרווג:  ראו. אינטגרלי ואף מרכזי במשפחה, ילדים תופסים מקום נכבדה, על פי גישה זו .הילדים

Gottman, Fainsilber-Katz & Hooven, 1997; Gillis, 1996; Thurer, 1995.  
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(Richards Solomon, 2014; Merla, 2008) .  בחון את דיוןזה ולמאמר זה מבקש להצטרף ל

 .תופעת האבהות החרדית בישראל

 נה תודעהמש  והפסיכולוגי כ  ליברלי השיח ה

בעקבות פיתוחים טכנולוגיים שאפשרו גם מהותיים מבניים שינויים  ההמשפחה המודרנית עבר

מכשירים חשמליים כגון מכונת הכביסה  באמצעותשליטה בילודה וצמצום עבודות הבית 

(Douglas & Michaels, 2004.)  המיליוני נשים ברחבי העולם ופתח פהסח סטיתהפמיניהתנועה 

 ,וכתוצאה מכך ,במקביל. פעם בתחומי המשפחה והתעסוקה-בפניהן אפשרויות בחירה רחבות מאי

 ,Coltrane) ההורות ולשאת בעול גידול המשפחה לא רק כמפרנסים נטלגברים להשתתף בנקראו ה

שלכאורה גם בתחומים בעשורים האחרונים השפעותיה של התנועה הפמיניסטית ניכרות  (.1996

 . 'גבר החדש'תופעת ה ,לדוגמה ;אינם קשורים לקידום נשים

גברים . מדיהה שינויים חברתיים אלה הם תוצר של( Messner, 1993) מסנר לפי 

, אינם נחשבים עוד לתופעה חריגה ומגוחכת ,כגון עדינות ורגישות ,'נשיות'המחצינים תכונות 

כרזות רחוב , זיהיטלוו, ספרות, כגון קולנוע ,וזאת בעקבות ריבוי ייצוגים בתרבות הפופולרית

 . ועוד

על משפיעים מאוד הילד את את האדם ו במרכזגם מודלים פסיכולוגיים המעמידים 

משפחה  יםהקלנשים וגברים עשויים לבחור (. Hakak, 2012)דפוסים חברתיים ומשפחתיים 

על פי ולא  ,שאיפות ונוחות כלכלית, נטיות, בהרכבים משתנים ובחלוקת תפקידים על פי כישורים

 . (Connell, 2005; 1995) קטגוריות מגדריות ומעמדיות

. תודעתיות –קר בעיואולי  –השלכותיה של תנועתיות זו אינן רק פרקטיות אלא גם 

של  הת מהותומשפיעה על תפיסדורי -מעורבותם של אבות בגידול ילדיהם מעצבת את הקשר הבין

כשההורה המטפל עשוי להיות אב או אם בהתאם להחלטות . (Wall & Arnold, 2007) ההורות

עשויים הוהכשרתם הם תהליכים הילדים  גידול ,ולא על פי תכתיבים חברתיים ,אינדיבידואליות

את  הרכי הילד מעצימוהתמקדות בצה. המוכריםהמסורתיים והמבנים  אתבהדרגה לפרק 

תומכות בדפוסים האת התבניות החברתיות  הומחליש ,שאיפותיו של הפרטונטיותיו , רצונותיו

 . (Hakak, 2012; Wall & Arnold, 2007) מסורותבחינוכיים ו

מעלה תהיות לא רק בדבר תפיסת  ,הביתי מרחבכניסתם של אבות חרדים ל ,לאור זאת

דגם הורות תשתית ל ניחהשתתפותם של אבות חרדים בעבודת ההורות עשויה לה. זהותם כגברים

 ,Stadler) שמרנית ומסוגרתשהיא חברה  ,נתיבים חדשים גם בחברה החרדיתזמן הלאורך שיסלול 

מערערים הלכה  ,טיפול בילדיםבאב נוטל חלק בעבודות הבית והזאת משום שבתים בהם . (2012

 .בלבד לנשים נועד סוג כזה של עבודה לפיה  הגישהלמעשה על 

 תהליכי שינוי במשפחה החרדית בישראל 

המקובל בקרב החרדים משום שסולם הערכים  ,מודל המשפחה החרדית בישראל הוא ייחודי

גברים (. Boyarin, 1997)שונה מן הדגם הרווח של אבות מפרנסים ואימהות מטפלות בארץ 
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יכולת הלמדנות  ,כלומר. 'תלמידי חכמים'ברובד העליון והיוקרתי ביותר של החברה החרדית הם 

הפרנסה נדחקת למעמד של צרכים גשמיים ולא של . ביותר כתמוערהיא התכונה הוההתמדה 

  (.  Stadler, 2008; 2111, שחר-נריה בן; /210, ליוש)סמל סטטוס קריירה או , הגשמה עצמית

, קפלן; 2102, דורון)לילודה מוגברת משמעות סמלית ואף כוח פוליטי יש בחברה החרדית 

בפרקטיקות דתיות  כיםכרוהם ו ותהולדה וחינוך הילדים הם חלק ממערך האמונה(. 2111

עוגן תפיסתי שמאפשר זהו . (Marks & Dollahite, 2012 (a,b)) מסורתנתמכות על ידי הש

מטלות  המבצעיםינת גברים מפרנסים יאפמהללא המבוכה  ,תפקד כאבות פעיליםללאברכים 

  (. Messner, 1993)' נשיות'

אינה חידוש או תוצאה של מאבקים במשפחה החרדית אינטראקציה בין אבות לילדים 

הטענה לפיה אולם . (Marks & Palkovitz, 2007) אלא פרקטיקה דתית, ומהפכות חברתיות

הסבר  נותנת, מהותניות פיסותכות על ידי תודרחברות דתיות נשענות על מבנים פונקציונליים ומ

מבנה משפחתי , כפי שאדגים מתוך הראיונות. חרדיתה חלקי בלבד להתנהלות המשפחתית

ם ילבתים חרדיתאים ה  , שמתבסס על תפקידים מותאמים מגדרית בסטנדרט המערבי הקלסי

גברים שלמדו בכולל  ,11-ועד שלהי שנות ה 21-בתקופה שבין שנות ה. עשוריםשני רבים עד לפני 

; 2111, קפלן; /210, ליוש)נתמכו כלכלית על ידי נשותיהם שעסקו במגוון תחומי ההוראה והחינוך 

בשנים . תןלפרנס הפשר לנשות אברכים לנהל בית ומשפחה לצד עבודהסדר זה א  (. 2112, שלהב

תמיכה במשפחה בהנהגה הלכתית ורוחנית של הבית ולהחרדי  האברךתרומתו של הסתכמה  ואל

; 2112, שלהב; 2111, שביד; 2111, קפלן; Stadler, 2008; 2102, קפלן ושטדלר)אישה ב תרגשי

  (.0990, פרידמן

מועסקות במקומות רבות נשות אברכים , בתחום החינוךהשוררת רוויה הבעקבות  ,כיום

, ליוש)אותו ממלאים אבות חרדים רבים שונוצר פער , הילדיםזמני עבודה שאינם חופפים את 

210/ ;Stadler, 2008;  נחשב לילדיהם מקדישים אבות חרדים שפרק הזמן היומי . )2112שלהב

כפי שמסביר מסנר . מחוץ לחברה החרדיתהמתנהל משמעותי גם לנוכח השיח בתחום ההורות 

(Messner, 1993) קיימת תביעה חברתית  ,ואכן. חדשות למדיה תפקיד חשוב בהשרשת נורמות יש

 ;Richards Solomon, 2014)הסקטורים והמגזרים רחבה למעורבות הורית של גברים בכל 

Coltrane, 2004.)  הם מצד אחד . אבות חרדיםב כשמדוברמשמעות כפולה נודעת לתביעה זו

להערכה  זוכות' נשיות'התכונות המצד שני ו( Eilberg-Schwartz, 2009)' נשיים'נתפסים כ

, (Richards Solomon, 2014; Merla, 2008) חברתי הרחבומקבלות מעמד של סגולה בהקשר ה

 .ות יתרון לאבות אברכיםקנומ

. מציאות החרדית בישראלהסביר את מורכבות יטיב להמ( Finkelman, 2014)פינקלמן 

החברה ן הבידול מ', תורתם אומנותם'של הסדר להחל ביחס  –לנטיות בתחומי חיים רבים וואמבי

( Merton, 1978)על פי מרטון . ל ולזהות הלאומית"וכלה ביחס לצה ההכללית והמודרנ

פינקלמן . או יותר לנטיות נוצרת כשאדם או קבוצה מחויבים לשני אידיאלים מתחריםוואמבי

. כבסיס להבנת לבטי הזהות של הקבוצה החרדית בישראל הציוניתמביא את משנתו של מרטון 

המורכבות של את באורח דומה אני מבקשת להרחיב ולהוסיף לדבריו של פינקלמן את הלבטים ו
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, (2111, שחר-נריה בן; /210, ליוש) שהאישה בעבודהשעה מטפלים בילדיהם הגברים חרדים 

  .בקונטקסט הישראלי

חווים אברכים שלנטיות ווניתן להבחין באמבילהלן ציטוטים מן הראיונות שאביא ב

 .ונשותיהם ביחס לתפקידים מגדריים בתוך הבית ומחוצה לו

תפקידים וזהויות מגדריים מקבלים משמעויות שונות ואף סותרות בחברות ובתרבויות 

במבנים , ים במסורותכרוכ, מעצביםהגורמים וההשפעות שנורמות וקודים חברתיים  .שונות

מאחר שהחברה החרדית . וחברותיה החבריהחברה מעוניינת להנחיל לשבערכים וחברתיים 

חלחול של לא ניתן למנוע  –דתי  ובישראל מתקיימת כמובלעת בתוך מדינה בעלת צביון שאינ

כך הוכשרה הקרקע (. Finkelman, 2014)ערכים מן העולם הסובב אותה נורמות ו, רעיונות

כשתהליכים דומים התרחשו גם בחברה  ,להשתתפות אבות חרדים בעבודות הבית וההורות

  .הכללית

יש לתת את הדעת לסלקטיביות שבהשפעות החיצוניות על המובלעת אך מעבר להסבר זה 

שעולות בקנה אחד עם  פרקטיקותשל חומות ההגנה דווקא כלפי התרופפותן . החרדית בישראל

הממצאים . מצריכה ליבון והעמקה ,וכלפי השיח הפסיכולוגים ייברלירעיונות פמיניסטיים ול

. הטמעת ערכים חיצוניים לתפיסת העולם החרדית הקלסית ה שלשאביא להלן נוגעים לסוגי

 . לתופעהתיאורטי עשוי לספק הסבר ה ,המודל של קאבר בהמשך יוצג

 מתודולוגיה

, נשואים ואבות לילדים, 22-21בגילים  5אברכים מן הזרם הליטאי המרכזי 21המדגם כלל 

אימהות של אברכים על  חמש ראיינתיכמו כן  .ונשותיהם עובדות מחוץ לבית 'כולל'הלומדים ב

איתור המרואיינים נעשה על פי רוב  .מנת לקבל זווית נוספת על הדרך בה התחנכו גברים אלה

משפחה והרחבת מעגלי -על ידי פנייה למכרים ובני ,כלומר (Lee, 1993)' כדור השלג'בשיטת 

 ;Hodder, 1998) מובנה-חצי איוןיר באמצעות, תאיכותני  אהי המחקר מתודת. כרות אלהיה

Kvale, 1996) – פשר מה . מנחות שאלות שלכלשהי  מסגרת על שמירה לצד גמישה התייחסות שא 

 ניסיון נעשה, בסיפור משתקף שהוא כפי ,המציאות של הסובייקטיבי הרובד בחינתבאמצעות 

 מנת-על האירועים את יםומפרש תנסותםה   את ומארגנים יםתופס ניםהמרואיי כיצד להבין

השיטה הפנומנולוגית  (.Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998) משמעות םלה להעניק

, נתפסיםאירועים ומצבים מתמקדת בחקר תופעות תוך הדגשת ותיאור האופן בו  ,אימצתיש

   .(Moustakas, 1994) נחווים ומפורשים על ידי הפרט

 

 ממצאים

                                                           
' חברת הלומדים'. מתנגדית-ליטאית-קפלן מאפיין את הזרם המרכזי בציבור החרדי כנובע מן החברה האשכנזית 5

נשענת מבחינה כלכלית על קצבאות , גידולשהתגבשה בשנים הראשונות לאחר קום המדינה ונמצאת בתהליך מתמיד של 
 ,Berman;2111, שלג; 2112, שלהב; 2111, קפלן; 2101, אליצור: ראו. מלגות מגופים פרטיים ועבודת נשות האברכים, ממשלתיות

 .0990, שלהב; 1999
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  נסיבתייםגורמים 

חינוך סוללים -מאות ואלפי מוסדות. שנה 61-מערכת החינוך החרדית בישראל התפתחה לאורך כ

לימוד תורה בישיבות של  םבנים מנותבים לקראת חיי 6.חרדים בנים ובנותאת דרכם של 

חול רק בבית הספר -תכנית הלימודים כוללת לימודי(. 2111, קפלן, Hakak, 2012) 'כוללים'וב

וגם לא לצבא הלימוד בישיבות אינו מכשיר את הבנים לקראת גיוס . (Hakak, 2012) היסודי

; /210, ליוש) חינוך הבנות כולל לימודי קודש וחול. (Stadler, 2012) להשתלבות בשוק העבודה

על מנת  ,עבודה לצורך פרנסה לביןחיי משפחה בין בנות מנותבות לשילוב . (2111, שחר-בןנריה 

 ,El-Or, 2111, קפלן; Stadler, 2012)ללימוד תורה יוכל להקדיש את חייו הבעל כך שלתמוך ב

 . (0911, פרידמן, 1993

מצטרפים נתונים דמוגרפיים המצביעים על שיעורי ילודה מן הגבוהים בעולם  תמונה זול

שהגבירו את הצורך בפרנסה וצמצמו את אפשרויות ( 2101, אליצור; 2102; /210, מלאך)

מצביע על כך שכבר ( 2112)שלהב (. מורות וגננות)התעסוקה של נשים בתחומים המסורתיים 

, עשרות מרכזי הכשרה. הסתמנה מצוקה תעסוקתית בקרב נשים חרדיות 11-בשלהי שנות ה

נשים חרדיות עוסקות . (2102; /210, מלאך) מצוקה זו ות עלסמינרים ומכללות נפתחו על מנת לענ

ההתמודדות  (.2112, שלהב; Stadler, 2012; /210, ליוש)במגוון רחב ביותר של מקצועות כיום 

 ,דוריים-שותיהם ובפערים ביןנוניכרת בשיח של אברכים , ציגהמו מצב ז-האתגרים שתמונתעם 

   :אר בפשטותית 7,אברהם ,אחד האברכים. הראיונות ןמ היווכחתן לניכפי ש

שוק העבודה היום הוא . זה כוח המציאות –. ]...[ עובדות עד הערב ]...[ הנשים ]...[

 .קשּוהזה . אין להן ברירה. שעות כל יום 9-1הן עובדות  –אני רואה גם את האחיות שלי . ובענית

 :אמרה ,נשואה לאברךהשגידלה שבעה אברכים ובת  ותיקההיא אשת אברך ומורה  רחל

 אני. ברך לבין הילדים שלי כאברכיםצריך להבדיל בין בעלי כא –אני אגיד לך את האמת  

 אני ]...[ !אברך ממשנישאתי לאברך ובעלי היה  –באמת חושבת שזה דבר נפלא  

 השתתף שבעלי ממה יותר שלהם הנשים אצל בבית משתתפים שלי שהילדים מרגישה

 .[שלי הדגשה] אתי

לזוג . בינו לבין אשתו בביתהנהוגה באחד הראיונות שיתף אותי אברך בחלוקת העבודה 

 : מנהלת עסק עצמאיוהאם  חמישה ילדים מתחת לגיל שבע

 בוקר זה  ]...[. אינטנסיבי מאד זה. ביממה שעות /02-0 שמה להיות ממנה דורש זה]...[  

 להיות פעמים הרבה צריך אני ]...[ההשכבה  אחרי להיות אמור ערב. וערב הצהריים לתוך

 אבא מאוד אני. ישנים לא עוד והילדים לעסק חזרה להתפנות צריכה היא כי בבית 1-1-ב

 כבר זה כך אחר הגיע ומה קודם הגיע מה. מהעניין חלק שזה חושב אני. בבית שנמצא

 ותלגּב פנוי אני שבה ,הזאת המציאות דבר של בסופו אבל. ותרנגולת ביצה של שאלה

 .הולך היה זה לאן יודע לא אני זה בלי. נחוץ ממש היה זה ,אותה

                                                           
6

. בהם מתקיימים מוסדות עצמאיים על פי שיוך ומוצא ,שונים בחינוך החרדיהזרמים ההמקום להרחיב על  זהלא  
 .2111, קפלן: ראונוספת לקריאה 

 .בדוייםזה כל השמות במאמר  1
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הצטרפה לשיחה לאחר ששאלתי את בעלה מי מבשל בבית והוא ענה  ,אשת אברך, רבקי

 ": אשתי"

הוא מכין מטעמים והילדים נורא ! הוא זה שמבשל! ויענאני חייבת להגיד שבעלי נורא  

שישי אני חוזרת מהעבודה   ביום!! זה האוכל של אבא!! אוהבים את מה שהוא מכין

, כלים, כביסות –ל כאן דופק והכ, הבית כאן מתפקד]...[  כבר יש מרק עוף על הכירייםו

 ...הלא רואים דברים כאל! הוא משהו מיוחד!! באמת! לוהכ... ילדים

תה מתאר מציאות א   ברהםא: מותעולות מספר ת  מובאים כאן ה ותקטעי השיח ארבעתמ

ממה נשים בפחות בעבר הסתפקו ה ,לטענתה. ממש אברךטוענת שבעלה היה  רחל. הוא משלים

כשמתבוננים בשני הציטוטים הבאים . ללא תמיכת הבעלים ,ועבדו קשה יותרשיש להן היום 

בשני . כולל ביום שישי, לרגל עבודתה בהן האישה נעדרת מן הביתהרבות שעות הלעין  ותבולט

מכך שהאישה היא תוצאה ישירה כטיפול בילדים ללניהול הבית ונרתמים מקרים אלה הבעלים 

מעורבות האב בטיפול בילדים ובבית באה לידי ביטוי  המאפיינת אתלנטיות ווהאמבי. המפרנסת

רצים את הדוברים מת  . "זה היה ממש נחוץ"ו "ותכורח המציא"כגון מוש במושגים בשי

! משהו מיוחד הוא" - גם דבריה של אשת האברך. התנהלותם ותולים את בחירתם בכוח חיצוני

דופן ולא  תה יוצאתופעכבענייני הבית עלה מציגים את מעורבות ב - "...לא רואים דברים כאלה

 .זוגהבני מודע של שיתוף פעולה כ

אברך ה המדגישים את השינוי שחל מאז היתה מורה צעירה שתמכה בבעל רחלדבריה של 

 .שבניה לומדים בכולל ותומכים בנשותיהם העובדותכ ,ועד היום

זנם של ולסבר את אשנועד , המחייבהגורמים הנסיבתיים תובעים את השינוי התפיסתי 

 .חברה החרדיתחלוקת התפקידים המסורתית הנהוגה במי שמבקשים לשמר את 

 גורמים תפיסתיים 

, סיון; Aran, 2010)התרבותיים והחברתיים הגבולות והן ( 0990, שלהב)הגיאוגרפיים הגבולות הן 

השפעות ונתונים להם חדירים  ,ישראלי-בין המרחב החרדי לבין המרחב הכללהחוצצים  (0992

-בחברה הישראלית(. Finkelman, 2011; 2102, זיכרמן וכהנר)גומלין דינמיים  -יחסילהדדיות ו

עד  ,לדוגמה ,כך. סטיות ברורותיהשפעות פמינלהמשפחה וההורות תפקוד השיח על נתון מערבית 

הפך כיום זה ו', מתקדם'לאדם לתינוק גבר ישראלי שהחליף חיתול נחשב לפני כשלושה עשורים 

ובתוך כך גם  – נשיותפעם מגלה חיבור לתכונות שנחשבו ' הגבר החדש', כאמור. מובן מאליול

אב מטפל המשפחות חרדיות בהן . לגיטימי עמדמזוכה לו –מעורב יותר בטיפול בילדים ובבית 

ת הזדמנות לבדיקת תהליכים סוציולוגיים ופסיכולוגיים עניקומ, בילדים לצד אשתו המפרנסת

 . גברים במרחב הביתי בתקופה בה השיח הנורמטיבי מאפשר את התופעההפוקדים את ה

הציטוטים מתארים כיצד טובת . דוגמאות מראיונות שערכתי עם אברכיםלהלן כמה 

 :המרואייניםאת  המנחה ןקרוילע ההפכהיא ש, יתנחלוקה מגדרית מהותו דווקא ולא ,הפרט

מא טוב לה יאם האבא טוב לו להיות בבית והא! להפך. עם זה אין לי בעיה בכלל ]...[: חיים

 .יאני חושב שזה אידיאל, לעבוד
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זה שהעולם המודרני היום הם שינו את כל החוקים ונשים עובדות עד חמש אחרי  :יוסף

ברור שבאופן פרטי יש ... זה ה –אבל באופן כללי . זה העולם השתגע לגמרי, הצהריים

קורה . או שהגבר יותר מתאים. כאלה שהאישה היא פחות מתאימה להיות עם הילדים

 .כאלה מקרים

באופן כללי " נכון"את האמביוולנטיות ביחס למה שהדברים של יוסף מבטאים היטב 

 מקבל את אך  ,את הסיבה לשינויים שחלואמנם מציג  יוסף. באופן פרטי" בסדר"נחשב לבין מה ש

זה  הוא –ללא הבדל בין אבות לאימהות  –האפשרות שמי שמבצע טוב יותר את עבודת ההורות 

 לפיה ,קלסיתהחרדית העולם החותרת תחת השקפת התפיסה חדשנית זוהי . שצריך לעסוק בכך

שהרי נשים  ,"יהעולם השתגע לגמר"לכאורה . ולא האב, האם היא המופקדת על גידול הילדים

שיכולות להיות  "ברור"זה  פרטיאך אותו אברך מציין שבאופן . עובדות עד חמש אחר הצהריים

לא היתה עולה על דעתו של אברך  וכזמחשבה . מגדריהשיוך הלאו דווקא על פי ו ,העדפות שונות

 .לפני כמה עשורים

 :ולמקד אותו מהו השינוי אותו היא חשהמנסה לזהות  ,מהדור הוותיק אשת אברך, רחל

 ויכול]...[  ? שונה האופי אולי. הגברים של האופי בגלל או הזמן בגלל זה אם יודעת לא אני

 אני אם, לי לעזור צריך בעלי[ בלעג מחקה. ]אחרת בנויות הן היום שהצעירות להיות

 למטפלת הילד את יקחי שהוא אז עובדת אני אם, הקניות את נגיד יעשה שהוא אז עובדת

 מי ידע לא שבעלי שנים היו – יודעת לא! לוהכ עשיתי אני אז. מהמטפלת אותו ויחזיר

 ]...[ ?היה זה איך חושבת אני לפעמים, איך היום אותי תשאלי אם! בכלל המטפלת

דור של "ששייכות לימינו של הנשים  על ניכרת טרוניהשל הדברים טקסט -בסּב

מגלמת את ההכרה בהשפעות  ,"הצעירות של היום בנויות אחרת"האמירה ש. "מפונקות

אבל ברור לשתינו שלא האופי השתנה אלא , "?אולי האופי שונה'" :רחל תוהה. פמיניסטיות

 .ניתן להביןכפי ש ,או התפיסה ,ציינתכפי שרחל עצמה מ ,"זמן"ה

מזוהה עם ערכים , (והילד)רכי הפרט ואת צבמרכז מעמיד ההפסיכולוגי השיח 

 ,Bilu, Witztum, & Van der Hart, 1990; Bilu & Witztum, 1994)דמוקרטיים ומערביים 

1995, 1996; Greenberg & Witztum, 2001; Shaked, 2009 )בניגוד לשיח הדתיזאת ו- 

לפיה על הפרט להתאים עצמו אל הקהילה  ,קבועה ונכונה, המציב דרך אחת ברורהפונדמנטליסטי 

מיטיבים חינוך הילדים כולל הטמעת מסרים שאינם  פי תפיסה זועל (. Frosh, 2004) ציבורהאל ו

סמכות לים ציות תובערכי הכלל וואלא משרתים את צ ,דווקא עם רצונותיו וצרכיו של הפרט

 ,Ellison & Bartkowski, 1997; Mahoney, Pargament)המחנכים של בלתי מעורערת ה

Swank & Tarakeshwar, 2001; Wilcox, 1998) . האמונה בטקסטים מקודשים כמקור בלעדי

מאוויים , אינה מקדמת בחירה אישית של הורים וילדים על פי נטיות ,לחכמה ולהתנהלות נכונה

הנצחי ולא לידע מדעי לוקי -על חברי הקהילה להתאים עצמם לצו הא(. Frosh, 2004)או כישורים 

הטמעתם של רעיונות פסיכולוגיים בשיח החרדי והפיכתם לחלק  ,לפיכך. עכשווי ומשתנה

כפי שמציג זאת  ;טקסטיםהחשובה להבנת  ,(Hakak, 2010)אינטגרלי מדרך המחשבה החרדית 

 :האברך אהרן
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למלא את . לועוד לפני הכ. את האבהות שלו אבא חרדי צריך דבר ראשון למלא

, לדאוג לו, לתת לו אהבה, האבהות זאת אומרת לתת לילד את כל הצרכים הפיזיים שלו

התורה  ,דבר שני. זה דבר ראשון. לראות אם שמח לו או עצוב לו, לראות איך הוא נראה

וגם זה . וביםלדאוג לילד שהוא יגדל לתורה ולמעשים ט ,זאת אומרת. מצווה עלינו לחנך

כל ילד לפי , צריך לעשות וצריך להיות מעורב בזה וצריך לעשות את זה כל ילד על פי דרכו

ומה שמתאים לאבא לא תמיד  ,ייצור-ולשים לב שילדים זה לא פס ,מה שמתאים לו

 מתאים לילד

זאת על אף שרשימת החובות . מצווה מהתורהמציג את תפיסת עולמו כנגזרת של  אהרון

.  אינם מופיעים במקורות כפי שאראה בהמשך דבריי םתובו יש לבצע אששהוא מונה והאופן 

תפיסת ההולדה  כלפימצביעה על ביקורת  "צוריי-ילדים זה לא פס'כך שעל הערתו של אהרון 

כל ילד לפי מה  לאות של אהרון ההתייחס הבנתול ,כלומר. רכי הכללומצ הנובעתכפרקטיקה 

רכי החברה וסותרת את השיטה לפיה מגדלים ילדים לפי צ ,על פי צרכיולפי האופי שלו ו, שהוא

 . "יצורי-פס" ,או כלשונו –והכלל 

זכויותיו של הילד כוללות  הםלפי ,נגזרים מן השיח הפסיכולוגיהבהתאם לרעיונות 

 :אביושיטת ההורות של לא נמנע מלבקר את פינחס  ,"נכונה"התנהלות הורית 

 ]...[ הוא היה פחות מעורב ... ואני הרגשתי את זה... הוא היה הרבה פחות מעורב ממני ]...[ 

את החלק הזה של גידול ילדים הוא לא ... אבל הוא גם, הוא גם היה עסוק בלימוד תורה

ולא , אבל לא מספיק השקיע, לא שהוא עשה דברים רעים... נכונה... עשה אני חושב בצורה

שפחות היה ... מאז שאני זוכר את עצמי... זה גם מה שאני זוכר... ו, מספיק היה קשור

  .קשר עם אבא

ו ולא, מבחינה פסיכולוגית 'נכונה'וניכר מדבריו שכוונתו ל "בצורה נכונה"תמש בצירוף מש נחסיפ

 .מבחינה הלכתית דווקא

 :יאינדיבידואליסט-ץ שיח ליברלימאמ  שולל לחלוטין אינדוקטרינציה ויעקב 

אני אראה , אני אנחה –נדה היא לתת לך לגדול בסופו של דבר 'כל הזמן האג]...[  

אל . אל תחקה אותי... שמה משהו אבל בסופו של דבר אתה צריך להיות מה שאתה ולא

, אני יודע שלפעמים צריך לתת יותר דמות, עכשיו! אני נגד חיקויים. תחקה שום דבר

אבל יש משהו באישיות הטבעית שלי שזה לא מובן מאליו לבוא . במיוחד כשהם קטנים

 .יד אהיה החבר שלהםאני תמ. ולהקרין

הוא מתרץ את סגנונו . התנהגות אך אינו מוכן להכתיב להם ,דוגמה לילדיו שמשמוכן ל יעקב

מוותר על  יעקבבניסוח זה  ."ייש משהו באישיות הטבעית של"החינוכי הפתוח והחברי בכך ש

יעקב  .בה הוא חיאשר ציות מוחלט לנורמות של החברה החרדית שמכתיבים יחסי מרות וסמכות 

 ."לתת דמות" ,כגון ,"נכון"כדבר  עריךגם על חשבון מה שהוא מ ,מעדיף יחסי חברות עם ילדיו

לבין השקפותיו  ,מדבריו נשקף קונפליקט ערכי בין היותו אבי המשפחה ודמות סמכותית לילדיו

 .יחס חברי בין הורים לילדיהםלדעתו המודרניות והשוויוניות אשר מעודדות 

 :מובנת מאליה הילד במרכזהצבת  דודאצל 
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אתה מביא אורחים אז זה . בדרך כלל הילדים הם המוקד, אם אני הולך או מזמין אורחים

. אני הרבה מאוד עם הילדים ,להפך. לא כאילו שאני עם האורחים והילדים הם בצד

שומעים את . הם כאילו נותנים את הטון לשולחן שבת, הילדים מדברים בשולחן שבת

כמובן שאם יש דברים שאני יודע שזה לא יהיה . וגם האורחים נהנים מהם החכמות שלהם

 .ברור שאני אוותר עליהם, טוב לילדים

תפקידם  : לעצמה ולעולםמספרת רה החרדית החב  שבסיפור חלה אפוא תזוזה 

מונה בכך שמזונותיו של אדם אמנם אוקיימת  ,ללמוד תורהאמנם האולטימטיבי של הגברים הוא 

ותפקידן  (Stadler, 2008)ישראל במדבר -ושהפרנסה היא נס כמו המן לבני קצובים לו

היא לעבודה ויציאתן  ,רכי הבית ולגדל ילדיםולטפל בצלכאורה האולטימטיבי של הנשים הוא 

ת גשמית וחומרימשימה ובגדר , הבעלשל תמיכה בלמדנות ותרומה למאמץ המשפחתי אמנם 

-נריה בן; /210, ליוש)ולא לבניית קריירה של האישה  רכי פרנסהואך ורק לצ הלחלוטין שנועד

על מנת  .ראיונות מתקבלת תמונה מורכבת יותרבואולם כשמתבוננים ( 2111, קפלן; 2111, שחר

חזק את המבנים החברתיים לבין המציאות נועדו לטיב להבין את הפער שבין האמונות שילה

 (.Cover, 1983; 2102, קאבר)בר עזר במודל המשפטי של קאיניתן לה ,וההתנהלות בפועל

 – גומלין בין התרבות לבין החוק והמשפט-בכל חברה מתקיימים יחסי ,לפי קאבר

, הסיפור של הקבוצה או של הקהילהופרשנויות ה, משמעויותאת הלל ונרטיב כה. והנומוס הנרטיב

הנומוס והנרטיב פועלים . (Cover, 1983) של החוק' קפואה'הנומוס שואף ליציבות בעוד ש

טומן העתיד והאפשרויות ש( השיח העכשווי)ההווה , (המסורת)אלמנטים מן העבר של כמכלול 

הנומוס  .בתהליך דינמי ומורכב מאפשרת התהוות נורמות וחוקיםה זוהי אינטראקציה. בחובו

. וגבולותמתאר -מעצב במידה רבה את הנרטיב על ידי שרטוט קוויומייצג את הקביעות שבחוק 

 .מציאותהבלטת פרשנויות חדשות לובגבולות המשפיע על הנומוס בהגמשת  ,לעומת זאת ,הנרטיב

חברה התרבות מהם ההם נכסי  ,מיתולוגיה או מאורעות היסטורייםה, ך"מקורות כגון התנ

, מצע לקביעת נורמות יםומשמש, היואמונות יהשואבת סיפורים מכוננים שמשקפים את מטרות

את יוצרים מכנה משותף ומלכדים  ,שיחוה ערכיםה, מיתוסיםה, שפהה. הגים מקובליםחוקים ומנ

 ,יוצרים מכנה משותף ,פורמלייםהכללים האו קודקס  ,מערכת החוקים .קהילההחברה או ה

שני הכוחות ן החיבור בין מחייבים את האזרחים או את חברי הקהילה ומתעצבים כתוצאה מ

 .שתוארו

חיים -ם לצורותמכמו גם היכולת להתאי ,החוק והנורמותהתהוותם הדינמית של 

הכוחות . 'פיידאיים'ו' אימפריאליים'בשני יסודות אותם מכנה קאבר  ותכרוכ ,ולזמנים משתנים

הכוחות . יציבות ורציונליות, סדר םמעשיים ומשליטי, מייצבים, האימפריאליים משמרים

האיזון העדין שבין . גוניות-יזמה ורב, דשנותח, מעודדים פרשנות, יצירתייםכוחות הפיידאיים הם 

  .מנסחים את הכללים והחוקים בחברההנומוס והנרטיב  יוצר את האקלים בושני יסודות אלה 

אך גם החוקים הפורמליים מבליטים תפיסות , חברה מעצבים נורמותשל האתוסים ה

קיום חברתי משתנה תנועתיות זו מאפשרת . ות ומזניחים אחרותנבחרתרבותיות וחברתיות 

בהתאם לרוח התקופה ולחשיפה למערכות , בהתאם לתפיסות על צדק ופונקציונליות של החברה

לתוך דגם זה ניתן לצקת הן את הגורמים הנסיבתיים  .חברות אחרותשל ידאיות יאימפריאליות ופ

  .והן את הגורמים התפיסתיים
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אחד  סית העקדה היאכתודוטוענות כי ביהדות האור( 2102)שי וציון וולדוקס -עיר

עיקריים החסמים ת הואחד משלוש, התפיסה הדתיתהסיפורים המכוננים והמשפיעים ביותר על 

ל כנגד והנכונות להקריב את היקר מכ ,על פי אתוס העקדה 8.בפני תנועות שינוי כגון הפמיניזם

משפיע על חיי ש 'אימפריאלי'זהו כוח . ל-מסמלת את הביטול העצמי בפני הא, ההיגיון הפשוט

מצע לקבלת ההוראה בנרטיב העקדה ניתן לראות . נשים וגברים בחברה הדתית והחרדית בישראל

 : על פי הפסוק' אמונת חכמים'הידועה היטב בציבור החרדי כ

ל י ע  ּתֹוָרה פ  ר ה  ל יֹורּוךָ  ֲאשֶׁ ְשָפט ְוע  מ  ר ה  ה ְלךָ  יֹאְמרּו ֲאשֶׁ ֲעשֶׁ ן ָתסּור לֹא, ּת  ָדָבר מ  ר ה   ֲאשֶׁ

ידּו ין ְלךָ  י ג   .(א"י, ז"י, דברים) ּוְשמֹאל ָימ 

שמוותרת על ההיגיון הפרטי  אמונה – בסיס איתן לאמונת חכמים שמשאתוס העקדה מ

 ,לדוגמה ,כך .גם מתוך הראיונות עולה  מוטיב הוראת החכמים. העיוור ומאדירה את הציות הדתי

 :אחד האברכים אתם שוחחתי ,מנחםסיפר 

שכנראה המשרה של אשתו  –אני יכול למצוא את המקור לזה , אני לא זוכר, איזה מישהו 

זה סיפור ישן , והוא שאל את הרב שך, דרשה ממנו להיות בבית אחר הצהריים באופן קבוע

זה בעצם הוא למד חצי יום  ,כלומר ;זה התפקיד שלך עכשיו: והרב שך אמר לו, כמובן

 .צהריים באופן קבוע היה עם הילדיםהבבוקר ואחרי 

ך כל שבמ. לעגן את בחירתו של אותו אברך בסיפור ידוע על גדול הדור מנחםהיה חשוב ל

והוסיף , אשתו בעבודהכשמטפל בילדיו האיון הוא חזר והדגיש את היותו אב מעורב מאוד יהר

 ."ישל' עבודת ההזה "לכתיים כגון אוריו פסוקים וביטויים ה  ילת

נדרשים להקרבה  ,אנו כיהודים מאמינים: דוגמה זו ממחישה את הדינמיות של הנרטיב

על פי לעתים מורים לנו הוך לנו על ידי גדולי הדור רצון זה מיוצג ומתּו. ל-מוחלטת מול רצון הא

 .כפי שטען המרואיין ,"עכשיוהתפקיד שלך  זה"   רוח התקופה

אימפריאלי שעליו  כוח – נומוסבגדר  ןהנחיות והנהגות גדולי הדור ה, בציבור החרדי

גם מהתבוננות בפרקטיקות מקובלות ו, ראיונותהן שמתקבל מ רושםה. מבוסס  קודקס הלכתי

עליהם שסיפורים , םימקורות שנלמדים במוסדות החינוך החרדי, פרהס יתכגון הצגות ילדים בב

עשויים לשקף פן , (Finkelman, 2014)ואפילו תכנים בשבועונים פופולריים גדלים ילדי החרדים 

 .  ידאי בחברה החרדיתישל הנרטיב המרכיב את הכוח הפ

 כלולות אינן ,האישה פרנסת על נסמכותה אברכיםשל  במשפחות נהוגותה פרקטיקות

 מבחינת ההורות בעבודת חרדים אבות להשתתפות הנורמות נוסחוטרם . ההלכתית בשגרה

 החרדי הנרטיב. לפרשנות נתונים אלה תהליכים ,(2102) קאבר שטוען כפי, לפיכך. החרדי הנומוס

 הוריות פרקטיקות עיגון. כלפי ילדיו אבהמוטלות על  המצוות של הרחבות גם להכיל ערוך

 לחיות לאבות מאפשרהוא ש ,אישית פרשנות באמצעות ,הדתי בנומוס, ההלכתי בסיפור ליברליות

 .בחירותיהם עם בשלום

ואולי אפילו על אימוץ , ראיונות עם אברכים ונשותיהם מצביע על שינוי תפיסתיהניתוח 

 .מקובלים כיום בחברה החרדית בישראלהנרטיבים מקבילים לאלה 

                                                           
  .'השיח המהותני'ו' המדרון החלקלק'שני החסמים הנוספים הם  8
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אמר , ומטפל בילדים ובבית 'כולל'והוא לומד ב מנהלת עסק עצמאיאברך שאשתו  ,מנחם

 : את הדברים הבאים

 להיות צריכה הגבוהה המגמה ,כלומר ;כעורב אכזרי להיות צריך: אומרים ל"חז

 אבל. אופיו לפי אחד כל – ככה חי ומי עיניו לנגד זה את שם מי יודע לא אני. מהעניין חלק

 ,העסק מבחינת גם אומרת זאת, בחינות מהמון. להתעלם יכול לא אני. זה את דורש הבית

 .[דגש שליה]. נוכח אבא אני. זה את דורש עצמו הבית גם

 דיבורו. בציטוטים מן המקורותואת דבריו בפסוקים מעטר לאורך כל הריאיון מנחם 

 דברימ יםבציטוטיו הוא מנמק מציאות חיאת . ולקוניכר ב( כנראה יידיש)מהיר מאוד ומבטא קל 

 –המגמה הגבוהה  ."ןהמגמה הגבוהה צריכה להיות חלק מהעניי"כי ל בתוספת האמירה "חז

גם כאשר לכאורה . גיוס כל הכוחות כדי שזה יהיה בית של תורה היא –  9הערך העליון ,כלומר

מחוץ לבית רוב שעות היום והבעל נאלץ לוותר על שעות לימוד שוהה האישה  – משתנה הסדר

. פשרה שהם מצאוהוזו , המטרה העליונה היא שהוא ימשיך ללמוד – בכולל על מנת לטפל בילדים

  :סבירמ מנחם

זה גם בערב וגם . זה היה פעם בתוך הבית ולאט לאט זה צמח. למכירת פאותיש לה עסק 

עכשיו לאחרונה זה . לכתחילה היא מבססת את זה על הבוקר שנכנס גם לצהריים. בבוקר

 .ה אותהאני מגּב. ]...[ גם בערב

אין מקור פרנסה  ,כלומר ;"ות אותהמציאות שבה אני פנוי לגּב"העסק של אשתו מתואר כ

שמח מאוד מנחם איון ניכר כי יאך לאורך הר ."רלכתחילה היא מבססת את זה על הבוק"אחר ו

ולא , כך שהוא תמך בהרחבת העסקבניכר גם  עסקיתה הצלחתהיחסו האוהד ל. אשתו ישגיהב

 .דרש להסתפק במינימום הנדרש לקיום

( 2102, קפלן ושטדלר)האברכים או בני הישיבות הקדושות נתפסים בשיח החרדי 

ועל כתפיהם ( 0990, פרידמן; 0990; 2112, שלהב; 2111, שביד; 2101, שאול)' טהישארית הפל'כ

יתמוך בכל  –פסיקת הרבנים , ההנהגות המקובלות –לכן הנומוס . מונח עתידו של עולם התורה

אבות הלעבודה וכניסת  ותיהםכולל יציאת נש ,תורה ולמדכך שהאברכים ימה שמקדם ותומך ב

שכן שכירת מטפלת או , בין היתר מאילוצים כלכליים, (/210, ליוש) הביתי לטיפול בילדים מרחבל

 :דוד בתשובותיוהיטיב לנסח זאת  .מכבידמוסיפים נטל כספי צהרונים 

 ?הילדים בגידול שלך גדולה המאוד המעורבות את מסביר אתה איך :שאלה

  ,מטפלת לקחת הגיוני לא? ארבע עד מאחת הילדים את יקחי מי. הסבר לי יש :דוד

 . מיותרת הוצאה זה יכ

 ?כלכלית סיבה זו אז :שאלה

 את לקחת שלא למה אז ,בבית האבא! לא ממש... לא. כלכלי רק לא, נו :דוד

 זה. לומד לא הוא לארבע מאחת[. סוכע נראה, הקול את קצת מרים]? הילדים

                                                           
9

זה לאורך שאמנם אפיינה מרואיין , אני סבורה שזוהי דרך מליצית. 'המגמה הגבוהה'להערכתי זו כוונתו בביטוי  
 .הריאיון כולו



 061-0/1(: 2102יוני ) /21024210ה "תשע 2כרך , חקר החברה החרדית

 

711 

 

 . שבע עד ומארבע אחת עד מתשע כלל בדרך הוא סדר. יודעים כולם זה. הפסקה

 ?הילדים של לזמנים מתואם שהסדר להיות יכול אז :שאלה

 השעות על שהחליטו הרבנים את לשאול צריך זה[. גענר, מחייך] טובה שאלה : דוד

 .הדור גדולי את לשאול צריך זה בשביל... זה על חשבתי לא. טובה שאלה. האלו

 ה שלבשאלתי נימ אהרדוד יתכן שי. זה בולטת ההישענות על גדולי הדורהציטוט הן גם מ

, בהמשך. סוולכן הגיב בטון כע, ביקורת או קנטרנות על ההסבר הכלכלי למעורבותו ההורית

 ,'מלמעלה'ואולי אף מכוונות , שהעליתי את האפשרות ששעות הלימוד מותאמות פונקציונליתמ

  .הדבר את אוזנוסיבר 

קודה נוספת בה תפיסות נורמטיביות של תפקידים בחברה החרדית מגובות על ידי נ  

, ית שאופיינית מאוד לחברות פונדמנטליסטיותנהיא מקום ההתנגשות בין חשיבה מהות ,נרטיבים

מפגש זו -נקודת. מאפשר את קיומו הגשמי של עולם הישיבות למשפחותיוהלבין הפרגמטיזם 

 םנשים דעת"עד לפני כמה עשרות שנים קביעות כגון . פקיד האישהמתקיימת בניסוח דינמי של ת

היתה  ,רכי הבית והילדיםומעבר לצשוהתפיסה שנשים אינן מסוגלות ללמוד תחומים  10"קלה

. הכלליתאלא גם בחברה  ,לא רק בחברות שמרניות( Finkelman, forthcoming)תפיסה מקובלת 

 .היה להעלות על הדעת שיתאימו להן שבעבר לא ניתןכיום נשים מתפקדות במשרות ובעיסוקים 

נשים מעורבות ופעילות בפוליטיקה  ;הנדסה או פיזיקה, משפטים, אישה יכולה ללמוד רפואה

שי -עיר פיל. מסוגלּותחוסר ל שלהשתמש בטיעון כבר לא ניתן . י ציבורניבעניבצבא ו, ובחקיקה

הדגש העיקרי בשיח הדתי כיום הוא על סגולותיה המיוחדות של האישה  ,(2102)וציון וולדוקס 

רחמנות ועוד הן אינהרנטיות ואוניברסליות , יכולת הקשבה, רוך, כגון סבלנות תכונות .כאם

משבשת "וכל בחירה אחרת , םשל האישה הוא להיות א' תיאמ  'הייעוד העל פי תפיסה זו . לנשים

וכמובן כפגיעה בילדים ובעם ישראל  ,המקורי, הטבעי בייעודה כבגידה את הטבע ונתפסת

  11."כולו

 אמרדברים ש. ל יש מקום נכבד"עולה כי לשיח הנ, מן הראיונות עם משפחות אברכים

 :דוגמה טיפוסית םה יוסף

 –מא יותר אמורה להשקיע בחלק של גידול הילדים יבאופן כללי אני חושב שא 

הוא מגיע , אני חושב, בגלל שכל החלק הרגשי. מא צריכה להיות יותר בביתיסתם א

כל הנתינה של , אבל כל הנתינה לילד ,גם אבא מחובר לילד בצורה רגשית. מהאימא

וזה גם . מאיזה עובדה שילדים יותר מחוברים לא. מאיזה בעיקר מגיע מהא ,האהבה

של זה יותר תפקיד , לגדל אותם, אני חושב שבחלק של נתינה לילדים, תכונה של אישה

מה ... הוא לא, זה לא יסתדר לו –זאת אומרת אם נשֹים גבר יום שלם עם ילדים . מאיא

 .היא בנויה לזה, שהרי זה התפקיד שלה, שאין כן אישה

יּותה של האימהּו ,ואולם ע  ב  בולטות שתי , נשים אצלת לצדן של אמונות עמוקות בדבר ט 

ראיינתי מודים בקשר מיוחד שאברכים . נקודות שהופכות את משפחות האברכים למורכבות יותר

                                                           

 .ב"ע, 'קידושין פ; ב"ע ,ג"שבת ל 10

 .261' עמ 2102, שי וציון וולדוקס-עיר 11
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. בהוראת חכמים נתשביעות רצון שמעוגמנחיל להם תפקידם ההורי . ומהנה שיש להם עם ילדיהם

משלימה את תפיסת זהותם כאברכים הממלאים בית חיי הבמעורבים התפיסת זהותם כאבות 

  :נהנה מתפקידו כאבענה לי יוסף על השאלה אם הוא  ,לדוגמה ,כך. תפקיד חשוב למען עם ישראל

הרי כל אחד  –חוץ מההנאה שיש , אבל שוב[. חיוך רחב מאוד]ודאי ! ודאי שכן! כן 

אדם שמקיים את -אבל שהוא מדגיש בתור בן. שהוא אבא אז יש לו הנאה עם הילדים שלו

יש דברים שצריך לעשות מעבר לזה , אז מעבר לאהבה הטבעית שיש בין אבא לבן, התורה

של הדוגמה , יש את החלק של החינוך ]...[ שב ולומד תורה מתעסק עם זהאחד שיו]...[ 

הוא  –שמי שבאמת עושה מה שצריך אז הוא יודע שזה מאוד מאוד חשוב ... האישית של ה

 ! לובכ, בהתנהלות של הבית, בדוגמה האישית. מאוד משקיע בזה

 אלא זה גם מבחינת ,סתם משהו טכני אבל ברור שהחלק של גידול הילדים זה לא]...[ 

 אמורזה . צריך להשקיע בחינוך הילדים בגלל שזה אמור להיות דור אחריך! התורה

 אז לכן יש לזה. ואתה אחראי על זה –' להיות ילדים שיגדלו וימשיכו להיות עובדי ה

 ... ודתיים וחרדים ובפרט מי שיושב ולומד, משמעות מאוד מאוד גדולה ליהודים

יתור הגורף של נשים על שוויון מגדרי ולכך שאין להן תביעות ומתייחסת לו נוספתנקודה 

. כורח כלכלי אהיציאה לעבודה הי. כגון לימוד תורה או פסיקת הלכה ,כלשהן בתחומי הדת

כששאלתי נשים . תורה של הגבריםהתעסוקת נשים היא עוד פן במאמץ המשותף למען לימוד 

היו אמרו שאך , ענו בחיובהן ,  ם לא היה אילוץ כלכליחרדיות אם היו יוצאות לעבודה גם א

המצב הנוכחי מאפשר להן לעסוק בתחומים מגוונים מחוץ  12."משהו שמעניין אותי"בבוחרות 

וכל זאת ללא הצהרות או התנצחויות מול , הילדים חוזרים ממוסדות החינוךלבית גם בשעות בהן 

  .משכורת גבוהה יותרתוך פשרה מקצועית לטובת מופעמים רבות , הממסד

 בעליהןלאברכים היא ליצור סביבה תומכת הכל תכליתן של נשות  ,על פני השטח

החל בטיפול בבית , יום ומן הדאגה לכל צורך גשמי-לשחרר אותם מטרדות היום. הלומדים

 : ובשיח החרדי בישראלהחרדית סיפור מכונן בהוויה  אהמובאה הבאה הי. ובילדים וכלה בפרנסה

 "?למדתם לא מה מפני" להם אומר שאם. בדין העניים כל את לחייב עקיבא רבי עתיד

 .היה ומדולדל ביתר עני עקיבא רבי והלא: להם אומרים ,היינו שעניים מפני אמרו והם

    אומרים אלא .ובנות בנים לו היו עקיבא רבי והלא: להם אומרים .טפינו מפני: אמרו והם

  13.אשתו רחל שזכתה מפני: להם

, מסופר, שהקריבה את חייה למען למדנותו של בעלה ,אשת רבי עקיבא ,סיפורה של רחל

נרטיב מכונן לדמות  אבמידה רבה סיפור זה הו. 'בית יעקב'מושר ומדוקלם בכל מוסדות , מומחז

טקסטים גם ואולם לצד מוטיב ההקרבה יש לתת את הדעת לכך ש. האישה החרדית האידיאלית

                                                           

 .פרומיאיון עם יציטוט מר 12

13
 .נתן דרבי אבות 
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. מאת הרב דסלר הם בבחינת בסיס רעיוני מושרש היטב בשיח החרדי 14קונטרס החסדכגון 

רלוונטיים במיוחד לנוכח , חיזוק ושימור רגש האהבה, סיפורים על נתינה כגורם מרכזי להיווצרות

תינה היא המוקד מידת הנ. ערכתישמתוארים בראיונות המשפחתיים -השינויים בתפקידים הפנים

יות בעניין הקשר נתפיסות מהות מפריכהראות גם אמירה שלצד זה ניתן ל. במסר של הסיפור

והרחבה של מושג האהבה כנובע מנתינה ללא הבדלים מגדריים , מהות לילדיהןיהמיוחד שבין א

המכתב אך אין לי ספק ש, ומודעים לאפשרות ז היואיני יודעת אם המרואיינים . או אחרים

ועל כן ראוי להביאו בחשבון כמקור , רדיהוא ספר יסוד וחשוב מאין כמותו בכל בית חמאליהו 

תשובתו של אחד  .השראה להסבר מניח את הדעת להתנהלות הורית של אברכים רבים

 :אמורמדגימה את ה ,המרואיינים לשאלתי אם הוא רואה בטיפול בילדיו מצווה

 אז זה ,ויש מי שיכול לעזור לו בזהצריך עזרה  [הילד] אם הוא. יש כאן מצווה של חסד 

 !ודאי! זה חלק מהחינוך! אז זה חלק מהחינוך. יש מצווה לחנך את הילדים ]...[ חסד

מרחיבים את  ,שונות פרשנותלאפשרויות ההמגוון והעושר העצום של טקסטים יהודיים ו

שיח חיצוניים שמסייעים תוכני הנרטיב החרדי סופג לתוכו . מנעד הקולות ואת טווחי ההשקפה

השיח הפסיכולוגי במרחב של נוכחותם של הפמיניזם ו. ית בישראללהמשכיותה של החברה החרד

המנהיגות החרדית הצעירה . פונקציונליותחרדיות על הטמעתם בפרקטיקות  ישראלי מקלה-הכלל

עולם ליברלית והומניסטית תוך הישענות על המקורות -תפיסתאלמנטים רבים של מאמצת 

כמו  15'אגודה אחת'קבוצות כגון . הקיימים מחזקת את המבנים החברתייםהיא ובכך  ,היהודיים

 ,במסגרת המרכז הישראלי לדמוקרטיה 16נשים חרדיות שערכה כהנר םת ראיונות עגם סדר

( 2102, זיכרמן וכהנר)מנהיגות חרדית צעירה ניצנים אלה של . מחזקות את הטיעונים שהובאו כאן

דקת את גבולותיה הבואת הסערה שמתחוללת בקרב החברה החרדית  ים במידה רבהמשקפ

  .ומעצבת את עתידה

 

 

 סיכום

מאפשרים את הכלתן והחלתן של פרקטיקות המאמר זה עסק בגורמים הנסיבתיים והתפיסתיים 

 כלשהוים מענה נותנשינויים מהותיים אלה . ואמונות ליברליות והומניסטיות במרחב החרדי

 .חברה החרדית בישראלבלמצוקות קיומיות 

                                                           
14

בנם והאם ברחה למקום אחד והאב  ;מספר על משפחה שנאלצה להתפצל בתקופת המלחמה המכתב מאליהו  
רגשותיו  –כך מתואר בסיפור  –כשהתאחדה המשפחה . בכל תקופת המלחמה טיפל האב בבנו במסירות רבה. התחבאו במקום אחר

, מכתב מאליהו)הוא היה הרבה יותר קשור אליו ואהב אותו אהבה גדולה . אםהשל האב כלפי הבן היו עזים בהרבה מאלה של 
 ( 11-11 ,קונטרס החסד

 https://www.youtube.com/watch?v=92XMw6kS_fg&list=PLBdc_uxMcKJdfbq7z_GkEl :ראו 15

 .ד"התשע, צאות מובילות שינוי שהתקיימה בירושליםסדרת הר

 בחברה  נשים על :אישה שעשני" ,לדמוקרטיה הישראלי המכון בהפקת תכניות 02 של סדרה  התוהנח יזמה לי כהנר 13
 2102 סראבמ עלתה הסדרה) שונים בתחומים החרדי המגזרשל  ונציגות מהאקדמיה מומחים עם אחד על אחד ראיונות". החרדית

 .(לדמוקרטיה הישראלי המכון של האינטרנט בערוץ

https://www.youtube.com/watch?v=92XMw6kS_fg&list=PLBdc_uxMcKJdfbq7z_GkEl
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שזורה בשמרנות מסורתית מחד גיסא הת תמונה משפחתית ייחודית מצטיירבמאמר האמור מן 

משימת שימור עולם הישיבות הקדושות לצד אילוצים כלכליים . ובחדשנות פרגמטית מאידך גיסא

ים מצע לחלוקת עבודה ותפקידים במשפחות חרדיות שמשמ, וגידול דמוגרפי מן הגבוהים בעולם

שנוצר בין הנורמות המקובלות בחברה החרדית לבין הפער . דורש שינוי תפיסתיהבאופן 

את כוחות , כלומר – מניע את הכוחות הפאידאיים ,הפרקטיקות הנהוגות במשפחות חרדיות רבות

תנועתיות זו מעצבת את הנרטיב החרדי בישראל . של קבוצה זו ערכיםהדינמיות באת החידוש ו

גברים חרדים , על מנת לגשר על פער זה ,ראיונותבכפי שהודגם  .20-מאה השל השל העשור השני 

הם מקדישים לגידול שכדי להסביר את השעות הרבות  ,נאחזים בתלמודם ובהוראת גדולי הדור

המשכיות  יםמאפשר, דינמיות של הנרטיב וקשריו האדוקים עם שינויים בפרקטיקותה. ילדיהם

דיסקורסיביים זרים  תוך אימוץ אלמנטים ,וקשר רציף עם המבנים החברתיים החרדיים

את הצורך בפרנסה גמיש ה  במשפחות חרדיות רבות . והטמעתם בשיח החרדי הנורמטיבי

הן ביחס לתפקידם ההורי והן ביחס  ,טבעם של גברים ונשים בדבריות נמהותהתפיסות ה

 . התעסוקתית םלמסוגלות

גם  ,(2102 ,זיכרמן וכהנר)זיהוי גורמי דחיפה ומשיכה ביחס להשתייכות לחברה החרדית 

והיחס שבין התמסרות לאמונה דתית לבין אימוץ פרקטיקות על פי   ,בקונטקסט של דתות אחרות

 הרחבה נוספת עלגם נדרשת . ראויים לניתוח נפרד ,(Stark & Finke, 2000)נוחות והיגיון 

בו האמת  ,מודרני-מחויבות לשיח ולטקסטים מתחרים בהקשרים רחבים של חיים בעולם פוסטה

    .   מפאת קוצר היריעה ואלבסוגיות מאמר זה נמנע מלדון . האבסולוטית היא אחת מני רבות
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