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 תקציר

 מולהיא ניצבת אחת ב. כיוםבהן ת ת מתמודדהחרדיות המזרחישחזיתות שלוש מתאר מאמר זה 
ת ובקהילהן  ,בתא המשפחתיהן  ,חיים דתיים שאינם חרדיים מציאות מפולשת בסגנונות

חברה תוך ההאתניים ב ותעם יחסי הכוחמתמודדת שנייה היא ב. המגורים יבאזור הןוהמתפללים 
על חרדי ב-ציבור לא עם אמצעי-בלתיקשר כשהיא ב ,ות המדינהמוסד מולשלישית בו ,החרדית

 . מובהקותעמדות לאומיות 
מתקנת  חרדיותב. 1: שונות בשלוש מגמותכיום ניכרת אלו בחזיתות התמודדות ה תתוצא

-תקן בקרב ציבור דתי או שומר-המבקשת להפוך את דרך החיים החרדית לתו, (רפורמטיבית)
 חרדיות. /; ת קסטותמעמדית החושפת מציאות של חבר-חרדיות אתנו. 4 ;מסורת שאינו חרדי

 . ומשאביה המדינהמוסדות החברה הישראלית באמצעות  עיצובממלכתית המבקשת לקחת חלק ב

 .ס"ש, לאומיות, אתניות, מעמד, חרדיות רכה, חרדיות מזרחית, חרדים: מילות מפתח
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Abstract 

This paper describes three fronts that mizrachi ultra-orthodoxy must address these 

days. The first front entails existing in a reality invaded by religious lifestyles that are 

not Ultra-Orthodox – within the family unit, within the community of worshippers, 

and within residential areas. The second front entails dealing with ethnic power 

struggles within ultra-orthodox society, and the third front entails dealing with state 

institutions, which in turn involves unmediated interaction with a non-Ultra-Orthodox 

population whose views are distinctly national.   

The struggle along these fronts is manifested today in three different trends: 1. 

Reformative ultra-orthodoxy which seeks to have the ultra-orthodox lifestyle become 

the standard way of life within the religious or observant population that is not ultra-

orthodox; 2. Ethnically and socially divided ultra-orthodoxy, exposing a reality of a 

caste system; and 3. State-oriented ultra-orthodoxy, which seeks to take part in 

shaping Israeli society through state institutions and resources. 
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 םוצאחרדים שמהמצד אחד  :שתי קבוצות אתניות גדולותלחברה החרדית בישראל מפולחת ה

 ם בארצות ערבחרדים שמוצאהמצד שני ו' אשכנזים-חרדים'המכונים  ,הומרכז מזרח אירופהב

אינו מסתכם רק אלו ההבדל בין שתי קבוצות . 'מזרחים-חרדים'המכונים , בלקןובתפוצות ה

אלא גם ביחס שונה לעולם , בתהליכי תיוג והרחקה אתניים שוניםאו במוצא גיאוגרפי שונה 

עולם ן הניתן מהאשכנזית נוטה להתרחק ככל ה חרדיותהשבעוד . ו בחיים הדתייםמקומלו יצוןהח

להכיל את מאמינה ביכולתה מזרחית ה חרדיותהשנראה , הכרעה ביחס אליוומבקשת  יצוןהח

 ישוכפירה ופיתוי  שוקקכ זהעולם נתפס מצד אחד  :מתוך גישה דואלית כלפיו יצוןעולם החה

-1991)ציון אבא שאול -הרב בן' פורת יוסף'נו של ראש ישיבת כלשואו  ,מנומ היבדללהתרחק ול

, אבא שאול" )וגם בישיבה בתוך בית המדרש לפעמים יש לנהוג במידה זו של התבדלות( "1942

כתב ש כפי ,הלתקנו השיש להתערב בהוויה כנתפס העולם החיצון מצד שני ו( ט"קע-ח"קע, ט"תשנ

בלשון [ השם יתברך]ת "שחננו השי" מיכ ,(1941-/411)הרב עובדיה יוסף  ,הראשון לציון לשעבר

בהלכות ' למסור שיעורי הלכה להמון העם וללמדם את דרך ה, נופת תיטופנה שפתותיו, לימודים

הן יותר משהן מלמדות על סתירה , אלושונות תפיסות שתי (. ב"כ, ט"תשנ, יוסף" )המצויות

 . המזרחי בישראל ה את המרחב החרדיהמלוו ביחס לעולם החיצון ת קבועהמלמדות על שניּו

בישראל מלמד כי  החרדיות המזרחיתשונות של הזירות לעבר המבט ארוך ומתמשך 

מציאות מפולשת בסגנונות היא האחת  :בולטותחזיתות ת בשלוש מתבטא שהוצגה לעילהשניות 

. יםבאזור המגור ןהובקהילת המתפללים  ןה, בתא המשפחתי ןה, חיים דתיים שאינם חרדיים

של התכנסות מגמת העם  התמודדות – יחסי הכוח האתניים בחברה החרדיתמול השנייה 

. חברת הלומדים החרדיתבע היבלמוסדות החברה החרדית ולעם מבקשים לקשור את חייהם ה

-בלתיקשר אשר כרוך ב ,וסדות המדינהמעם במגע הפוליטי הישיר  הרות השלישית קשחזיה

 . מובהקותבעמדות לאומיות יק מחזהחרדי -עם ציבור לא אמצעי

-את השקפת, מזרחית-החרדית ות את המציאותשבגניכרת בשלוש מגמות המהתוצאה 

לציבור נחיל המבקשת לה, (רפורמטיבית) מתקנת חרדיותהמגמה האחת היא  .ה והתנהלותהעולמ

 הציות, דרך החיים החרדית על דפוס הדתיות המקפידהאת הדתי או שומר המסורת שאינו חרדי 

-מיסודן של קהילות חוזריםללהופעתן והביאה מגמה זו  .,קבלת סמכות המילה הכתובהולרבנים 

חרדיות המגמה השנייה היא הופעתה של  .שלה רציונלהפך לרעיון התשובה שבתשובה ולתרבות 

פוליטיקה של זהות בת מתבטאהמגמה  ;החושפת מציאות של חברת קסטות מעמדית-אתנו

תוך  ,בכלים דתיים וחינוכיים את ההבדלים האתניים הטיבלמה מזרחית אסרטיבית-חרדית

המבקשת לקחת חלק  ממלכתית-חרדיותהמגמה השלישית היא . הפיכתם לבשורה פוליטית

הפוכה של הגישה בניגוד לוזאת , הסדותיבהכוונת החברה הישראלית באמצעות המדינה ומו

   . מלכתחילהללאומיות הישראלית המתנכרת  ,החרדיות האשכנזית

   ?    מהי מזרחית חרדיות

יש "העיר כי וחברה החרדית בישראל הנוגעות לשאלות שונות  בחן( /411)ההיסטוריון קימי קפלן 

שהיא יסוד  החרדיות המזרחיתלבין  ,חברתית וחינוכית, תס כתנועה פוליטי"להבחין בין ש

יא תנאי הכרחי לכל דיון ה המזרחית הבנת החרדיות"קפלן הסביר כי (. 462' ע" )התופעה ושורשה

 נחהמו(. 462' ע, שם" )החרדיות המזרחיתס כתנועה פוליטית המייצגת לטענתה את "בש

לרוב . אינו שכיח בלשון החברה הדתית בישראל ,קפלן נקטש ,'מזרחית חרדיות'הסוציולוגי 

 םחתשמוצא משפ אלהמכוונים אל המושגים  שני – 'עדות המזרח'או ' ספרדים'ביטוי בים משתמש
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 מאלה של יהודי מזרח אירופה ותובהלכות שוננפרדים במנהגים  יםהרגיל, הבלקןוערב  בארצות

  . 'אשכנזים'המכונים , הומרכז

משמש ' חרדיות מזרחית'המושג  ,זמננו-יהדותב וסקהעישראלי ה במחקר הסוציולוגי

ים חוקרים מבקש' מזרחית חרדיות'מה שש  באמצעות הקטגוריה . קטגוריה אנליטית ביקורתית

 צאם או מווצאשמבישראל את יחסי הכוח המתלווים לסיטואציות החיים של חרדים  תארל

התגובה  תהעתקמסמן את ' מזרחית חרדיות'המושג . בלקןאו ב ערב-משפחותיהם בארצות

יוצאי מרכז במפגשם עם המזרחים בה נתקלו העולים  ,המרחיקה והמפרידה, האתנית המדירה

את  בטאמ' חרדיות מזרחית'המושג  ,נוסףב. אל תחומי החברה החרדית, ומזרח אירופה בישראל

מצד אחד  :91-באמצע שנות ה עוד( 1992)שלמה דשן האנתרופולוג תיאר שקיומי הפרדוקס ה

מודעות לכך ה שנימצד ו ,אשכנזית-החרדית לומדיםה חברתההכרה באידיאל שעליו התארגנה 

תלושות וחקייניות שנסיבות הצטרפותן למערכת המזרחים דמויות  בחרדיםרואה אידיאל זה ש

אלא בחולשה היסטורית  ,כוחות החילונייםבהחיים החרדית מקורן לא במלחמתה של תורה 

 . מבחוץ( חרדית)התערבות  המצוקה שחייבבו

בזכות . 'חרדיות מזרחית'ממד לדיון במונח עוד במאמר שלפנינו אני מבקש להוסיף 

מזרחי  -עולם החרדיב אם – מזרחית-שנים במציאות החרדית-וארוכת תאמצעי-בלתיהתבוננות 

שיחות עם הנהגה רוחנית מקומית וארצית אמצעות אם ב, מדרש ובתי הכנסתהבתי , ישיבותהשל 

נה מכּוכי מה ש יתוניהב – פעילות פוליטית ברמה המוניציפאלית והארציתעל ואם בתצפית 

ומגוונים שיש בו כוחות שונים , לחלוטין וצבמעשאינו משנה -מונחהוא ' חרדיות מזרחית'במחקר 

אינה קטגוריה  ,אשכנזיתה בדומה לחרדיות ,חרדיות מזרחית, שכן. כיווניים-ולחצים רב

, אם בחרדיות האשכנזית ניתן להבחין בזרמים על פי מפתח היסטורי או אידיאולוגי .מונוליתית

שהמפתח  ,דתיות וקהילתיות, המזרחית מדובר במציאות מרובת חלוקות אתניות בחרדיותשהרי 

ם מתמודדים חרדים ממוצא מזרחי על מקומם בחברה בהשתנאים האתניים טמון ב ןבנתלה

 . החרדית והדתית בישראל

 ןמ – מובדל או – כמרחב אתני נבדל החרדיות המזרחיתלתאר את לפיכך אני מעדיף 

ריות או תרבותיות תכונות היסטושל אין משמעה כאן מערך ' אתניות'. החרדיות האשכנזית

אתניות מוצגת כאן ה. המבחינות מלכתחילה קבוצה אנושית אחת מקבוצת אנושית אחרת

ארגון , ים הבדלי סגנוןמתפתחכתנאים חברתיים והיסטוריים שסביבם או בהתייחס להם 

בשלוש ניתן למצות את התנאים הללו . פוליטית מובחנת תנהגותהעדפות תרבותיות וה, קהילתי

ועמה את דרך ההשקפה  ,של החרדיות המזרחית 'יאתנ'הקובעות את דיוקנה ה התמודדויות

חיים דתית -התמודדות עם פריפריה המחזיקה בדרךהאחת היא ה: במציאות 'אתניים'והמבט ה

 תורה-בני עצמםהשנייה היא ההתמודדות עם מציאות מעמדית בה מוצאים  ;שאינה חרדית

וסדות המדינה מהשתלבות הפוליטית בלת וגעית נהשליש ;לומדים חרדית-ממוצא מזרחי בחברת

  .מובהקותבעמדות לאומיות  מחזיקחרדי ה-ובקשר עם ציבור לא

שכבתית המתכנסת לכדי -תופעה חברתית רב בחרדיות המזרחיתהיסטוריונים רואים 

השכבה הראשונה נמנית  םע(. 4111, הורוביץ)זמננו -יחידה סוציולוגית אתנית בחברה החרדית בת

 1/-שנות הבהעתיקה  בירושלים 'פורת יוסף'ישיבה הספרדית שנוצרה ברית ּבלומדים עּו-חברת

שכבה עם ה(. /411ליאון )שהפכה מחידוש היסטורי למיתוס אתני  ישיבה – 41-של המאה ה 21-וה

עיצובו של המגזר הדתי שהיו אחראים לד "ליטאים ואנשי חב, חינוך חרדים-שליחי יםהשנייה נמנ

הכוונה שלישית השכבה ב(. 4112, לופו)קו לאחר השואה ולאחר מכן בישראל השמרני במרו
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הציבור שפקדה את המונית החזרה בתשובה הלתופעת הופעתה של תנועת החזרה בתשובה ול

 & Lehmann) ועד ימינו אלה 01-היהודי המזרחי בישראל ומחוצה לה מאמצע שנות ה

Siebzenher 2006 .)המובלעות ן מזרחים מ תורה-בניציאת ישל היא זו רביעית השכבה ה

שליוותה  תופעה – זהותלגבש חרדי במטרה למצוא פרנסה ו וציבור המזרחי שאינההחרדיות אל 

קרב הובילה ב החרדית אות-דתיתההתחדשות את ה בישרהס ו"במידה רבה את הופעתה של ש

  . (4111, ליאון)יהדות המזרחית ה

אידיאולוגיה חרדית נטולת זיכרון היסטורי או א יהזו לזו  ולאמה שקושר ארבע שכבות 

אך מחזיקה בזיכרון החברתי של , בקהילות המוצא ותחילוניהנגד  תבקהנא ,מורשת פוליטית

 החרדיותשבעוד . הגירה אחרים-ליעדיאו ערב לישראל -תנועת ההגירה הגדולה מארצות

 ,תנועה הציוניתשמרנית לתנועת ההשכלה ול-ריאקציה דתיתשל  האשכנזית התפתחה בסימן

הסמכות הדתית וחיבור בין מנהיגות חרדית שיקום של בסימן  החרדיות המזרחיתעמדה 

 . המסורת מירתזהות או כלים לש בקשחרדי המ-המתמודדת עם פרדוקס קיומי לבין ציבור לא

 רפורמטיבית   חרדיותההתמודדות הדתית והופעתה של 

ישיבות -תלמידי – 'תורה-בני' תבזרימ מתבטאת החרדיות המזרחיתשל ההתמודדות הדתית 

חרדיות -לאמתפללים מזרחיות -קהילות עברלמחברת הלומדים  –ממוצא מזרחי  רובם ,ואברכים

מן אלה יצאו ' תורה-בני'מ רבים. (4111, ליאון) יםבמושבו פיתוח-בעיירות, ריםבעהמתגוררות 

מצאו נו, או כקוראים בתורהכחזנים , קודש-פרנסה ככלי-מקורהמובלעות החרדיות בחיפוש אחר 

תלמידי ישיבת  יאה כךדוגמה בולטת ל. בה השתקעושבלהסביבה הדתית  אתחדש מעצבים מ

שו לא אחת תבקהאלה . שתלמידיה מיומנים בחזנות ובקריאה בתורה ,רקב-בבני 'רחמים-סאיכ'

 יםרוחני כיםלמדריעד מהרה ם כשהפ עיסוק – שיעור קבוע תתאו ל ,מתפלליםהלדרוש בפני ציבור 

בשם אידיאולוגיה פעלו ש' בני התורה' היו. מזרחיהשל בית הכנסת  גיבוש אופיוחלק ב יםהנוטל

באו   עמוש –ברובו  המזרחי –הציבור הפריפריאלי את החיים הדתיים של תקן מפורשת ובמטרה ל

תגוררה הבנות כמנהיגי קהילות בהן היממוצא אשכנזי ל' תורה-בני'הצליחו גם לעתים . במגע

של  רבּה, מפעלו המקומי של הרב יצחק דוד גרוסמןהיא  כךדוגמה ל. ה מזרחית גדולהיאוכלוסי

 . מגדל העמק

 1961-יצא בהוא , לדבריו. אשכנזית-למשפחה חרדית 1926-הרב גרוסמן נולד בירושלים ב

רבים שמצוקה -נחשבה לאזורועולים -עיירתשהיתה אז , ר מלעלוב למגדל העמק"בשליחות האדמו

, פעילהתערה במקום והיה לדמות רבנית מוכרת ולאחר שה  , 1901-ב. ערב-ארצותמ שביה עלותומ

בתוך כך הקים מפעלי חינוך וסעד שסייעו לשיקום . הראשי של העיירה ּהלרּבגרוסמן מנה הת

מפעלי הרב גרוסמן . החיים החברתיים והדתיים של הציבור המזרחי שומר המסורת במגדל העמק

את גרוסמן לדמות בעלת השפעה בציבוריות  כובתוך כך הפו ,רון חברתיהפכו את הדת לפת

ת וכל זה במחיר של שניּו ,הפך לאחד מסמלי הישראליות החרדיתהוא מרב אנונימי . הישראלית

היות . אשכנזי לישראלהראשי המועמד לרב להיות אם התלבט גרוסמן כשפרצה החוצה שקבועה 

לתפקיד  ונרתע מהצגת מועמדותהוא , קנאים החרדיםבחוגי הנטועים  השורשישבא ממשפחה ש

 . ממלכתיכה בעל צביון 

 ,שמעון גבאי מנתניה ירבשל המנוח זו לציבור בישראל היא פחות רת נוספת ומוּכדוגמה 

לא לכל לא לרבים מחוקרי היהדות האורתודוקסית ו ,ישראלתושבי שמו אינו מוכר לרוב ש

ס "ה לו תנועת שייחדהגיליון שן אפשר ללמוד מגבאי  שלעל חשיבותו . מזרחית-חברה החרדיתה



 41-1(: 4112 יוני) /41123411ד "תשע ,1כרך , כתב עת לחקר החברה החרדית

5 

 

למד והרב שמעון גבאי נולד במרוקו . "מלך ממלכת התורה בנתניה"וכותרתו  'יום ליום'בביטאונה 

אחד , הרב יוסף טולדנו בראשות 'יוסף-שארית'בישיבת  אזו אשכנזיים-םיו במוסדות חרדיירובנע

לאחר . החרדיות המזרחיתקרב ליטאי ב-נזיאשכהמראשי הישיבות הקרובים ביותר לעולם 

לטענת תלמידיו . 'פורת יוסף'מראשי ישיבת , ציון אבא שאול-אל הרב בןגבאי נישואיו קשר עצמו 

-פעל גבאי כדרשן וכמוסר שם, ותורה בנתניה חינוך מוסדותהורה לו הרב אבא שאול להקים 

 – אכפתיתו מסייעת, לב-בנית שובתכך בנה לעצמו מוניטין כדמות ר . מזרחייםכנסת -יעור בבתיש

 . חייםמבקשים כדי למצוא את דרכם במה שצעירים וצעירות  כל

מזרחי החינוך חרדיים שפנו לציבור -מוסדותבנתניה החל הרב גבאי לבנות  11-בשנות ה

מזרחית -ו מוקד לקהילה חרדיתמשישו 91-שנות הבמוסדות אלה הלכו והתבססו . מסורתהשומר 

 יססבתוך כך ב. ון של חוזרים בתשובהישיבות ממוצא מזרחי לבין ציבור מגּו-אישחיברה בין יוצ

 .בעיראחד ממנהיגיה הרוחניים להיה ו ס בנתניה"קשר קשרים עם תנועת ש ,את כוחו הרב גבאי

החרדיות של  התבססותהו דמות חשובה בסיפור ההתמקמות היהיותר משני עשורים במשך 

תשתית  וניחשהאחד מעשרות רבנים מקומיים גם א היה הו .ס בנתניה"ותנועת ש המזרחית

מגורם שולי לגורם  ,בעולם הישיבות החרדיות שצמחהלהפיכתה של המנהיגות הרבנית המזרחית 

 . מוביל ביהדות המזרחית בישראל ומחוצה להודתי סמכותי 

 או דמות של מקובל  ,אמנון יצחק כמו מתוקשרו תשובה כריזמטי-גבאי לא היה דרשןהרב 

רים אך מוּכ ,רובם ככולם אלמונים ,יםאחרסיפורו דומה לסיפורם של רבנים . אבות-הטוען לזכות

יוסף הרב , נעים גבאי בגבעתייםהרב , תקווה-משה פינטו בפתחהרב  כגון, מגוריהם-היטב במקום

קרב רובם ככולם צמחו מ .אביב-עזרא טראב בתלהרב או חיים רבי בחולון הרב , ים-מוגרבי בבת

-בעיירות, עירוניות בשכונות של עדות מזרחיות אל בתי הכנסת המקומייםופנו ת הלומדים חבר

אחר לגם נשארו במקום  ,תנועת ההחזרה בתשובהאת  בפועל ונשארבנים אלה . במושביםופיתוח 

 תחינוכי ציאותהפכו את המילים הכריזמטיות למו ,לדרכם פנושהדרשנים הכריזמטיים 

רחבה של  כבהש   – בסיועהאף  ולפרקים – ס"נים התפתחה לצדה של שלאורך הש ,כך. תופוליטי

דרשנים ומחזירים , רבני שכונות וערים, ישיבות-מזרחית ובה ראשי-מנהיגות רוחנית חרדית

  .הס ומהם חולקים על דרּכ"נאמנים לש מהם – בתשובה

ע מג מתנהלמזרחית -החרדית הדתיתהפעילות של הרב גבאי מלמד כי ביסוד  סיפורו

אינטראקציה זו כרוכה במגמה . 'חילוני'אמצעי ויומיומי עם ציבור שבעיניים חרדיות הוא -בלתי

את האליטות , לשנות את תשתיות החיים הדתיים של יהודים מזרחים צליחההמ ,חרדית מתקנת

הרטוריקה את את הסמכות הדתית ואף , את מסגרות הפולחן, את הארגון הדתי, הרבניות

של במובן לא במובן של כיבוש קרקע אלא  ,'חלוציות חרדית'חוויה של  התחתפהכך . וההשקפה

תוך שהוא כובש לעצמו  ,בשורה בדבר שחרור המהגר המזרחי הישן מכבליו המעמדיים גיבוש

 . חרדי, חיים של יהודי חדש-אורח

בין שתיארתי את היצירה הדתית המעורבת בחיבור ( 4119, ליאון)' חרדיות רכה' יפר  בס  

המצליחה ליצור תשתית של  יצירהכ ,ציבור שאינו חרדי בסביבה מזרחיתבין יגות חרדית למנה

היכולה לחבר בין היהודי החרדי לבין היהודי המסורתי לכדי , הוויה דתית עדינה ושברירית

 אהמבט, צב הרעיון היהודי של תשובהניבמוקד יצירה זו . מסגרת דתית ולא רק פוליטית משותפת

 םלהביא להקצנה בהתנהגותכוח מצד אחד יש ברעיון התשובה . להפכה לפתרון מנסהדואליות ו

ים מעולמה של המובלעת החרדית ומבקשים בארבנים הה שלחוזרים בתשובה או ה שלדתית ה

להקהות את כדי יש בכוחו של רעיון התשובה  שנימצד . לשנות את המציאות שמחוצה לה
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ין דתיות חרדית לדתיות מזרחית שאינה חרדית בשהאינטראקציה  ללווה אנפוטנציאל הקרע ה

מה שמאפשר את . התרסהבין שיתוף ואחדות להתרחקות ו תמתחנה וליצור מציאות דתית

א היכולת לדמיין את ההתנהגות הדתית החרדית הרצויה לא והמציאות המורכבת הזאת ה

י המציאות ובתוך כך להניח שקשי, בטא באמצעים סמליים שוניםתאלא כרצף המ הכדיכוטומי

ההנחה היא שמדובר . אלא מקוטעת ,הם מקור לחולשה דתית שאינה מאפשרת דתיות שלמה

, זוכחרדיות . שאפשר לתקנּהכזו אלא  ,הפיכה-בחולשה ולא בכפירה ובמציאות שאינה בלתי

ולא  ,מתוך מבוכה מהולה באכזבה, נוצרת מתפיסה בדיעבד, הנשענת על רעיון התשובה וסמליו

זוהי חרדיות שאינה נענית מלכתחילה להיגיון הבינארי . שמרנית מלכתחילה מאידיאולוגיה

הרגישה לקו התפר , שוליים-אלא חותרת לגישה מכילה יותר ורחבת ,המבקש לטהר את המחנה

 . הסובב אותהלחיתוכי הזהויות ולפסיפס הקהילתי המורכב , היא פועלת ושב

תשובה חזרה בהואת ה יות הרּכמחקריו של הסוציולוג אסף שרעבי מתארים את החרד

של קשר הבנדון לרוב ' גבול-עבודת'המושג (. boundary work( )Sharabi, 2010)גבול -כעבודת

עצמם יליים מצד המוּבהן  ,בסימון הגבולות החברתייםנת אפייתמה מוביליות מעמדית ואתנית

ת ורות השייכּוצ את וםהרצון לפר לכך היאהסיבה . להצר את צעדיהם יםמנסה אלהמצד  והן

, מרחקים פיזיים, עבודת הגבול נעשית באמצעות סמלים. מכך או החשש, המסורתיות והקבועות

מזרחי ה של החרדי חייושרעבי רואה ב. תמחוות וצורות שונות של סימון עצמי וקולקטיבי של זהּו

ת מדגיש אהוא . ר על הדואליות המאפיינת אותווגבול מתמדת המנסה לגב-מוקד של עבודת

 .  באמצעות הדת ההפעלה הדתית כחלק מתפיסה רחבה יותר של תיקון המציאות

 ,עם ציבור שאינו חרדי אך שומר מסורת או בעל יסודות אמוניים אמצעי-בלתיהמגע ה

המיוחסות ות עילויעל פרשנויות ופ הנשענית עשירה שדתפעילות של מיסודה יצר גם תשתית ל

לא אחת בין המצוקות  הזו קשרפעילות  .הקבלה –דתי ות אצטלה של מסתורין הנושאלדמויות 

-עולם החרדיעם הבחיי היומיום לבין דמויות רבניות הקשורות ברובן חווה האדם שהקיומיות 

ענת פלדמן  טבעהכינוי שהעל פי , 'קהילת מבקשי הנס'למזרחי ומספקות שירותים רוחניים 

רבני  ;ברוך ויקותיאל, דוד, אלעזר –ירא חצ-בין הדמויות הללו בולטים רבני משפחת אבו(. 4114)

, אליעזר הרמה מחדרההרב  וכמפחות -וכן רבנים מוכרים ;ישראל ויוסף ,יעקב –משפחת איפרגן 

בחלק  ;ביזמות דתיתמדובר המקרים ן בחלק מ. ועוד ,'החלבן'המכונה  ,חיים כהן מגבעתייםהרב 

 וחנית לראות את הנולד ולהושיע אתיכולת רבעלי  םרבניל היקשרמאמינים להברצון מדובר אחר 

  . המשחרים לפתחם

תנועה החסידית מן  תרהמוּכ' הצדיק' מותדאת כאילו אימץ ד הדת העממית יסּומ  

' חצר'התפתחה  'מקובלים'שתוארו  םרבני סביב. החרדיות המזרחיתה של חיקאירופה ל-מזרחב

של רחבים ומגוונים לים ולימוד תורניים ומעג חינוך מוסדות, פעילים, מגבאים הורכבשה

להתפתחות זו  ,התנועה החסידיתבניגוד למה שאפיין את אולם (. 4111, אסף עם השוו)מאמינים 

כות מאלא בעיקר הסת ,שיטה מחשבתית ייחודיתנלוותה לרוב א ל החרדיות המזרחיתבקרב 

ביטוי ידי באה להסתמכות זו . 'המאגי נוהו'או על  של המקובלהמוניטין על ברת וגוהולכת 

או  כמו גם הבנייה ,ומופתים ונסים שיוחסו לדמויות אל בדברבסיפורים העוברים מפה לאוזן 

יוחסין רוחני המבטיח -אילן עיןמ – אפריקה-צפון-רת בקרב יוצאיהמוּכ' אבות-זכות'המצאה של 

 . האמורהזכות ב מתהדרמי ש של ותאיכותי ותמאגי יכולות

  מעמדית-נות האתנית והופעתה של חרדיות אתחזיה
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של מעמדית -האתנוסיטואציה ב ניםטמו ,עליה עמדנו לעילשהדתית  ההתמודדותיסודותיה של 

ליטאיים , מפרט כיצד גופים חרדיים( 4112)מחקרו של ההיסטוריון יעקב לופו . חברה החרדיתה

. וי השורות שהידלדלוביעל מועמדיםאפריקה -יהודי צפוןאת לאחר השואה ראו , ד"וחסידי חב

-ישיבה אשכנזיים-בשנים שלאחר השואה הועברו מאות ילדים ונערים ממרוקו אל מוסדות, כןוא

 ,בחסות מפעל העלייהשאת -מגמה זו נמשכה ביתר. ישראל-ב ובארץ"בארה, ליטאיים באירופה

בתוך עשור ויותר נוצרה התשתית לשילובם של מזרחים בעולם . ישראל-לאחר הקמתה של מדינת

היו , תורה-שיצאו מישיבות קטנות ומתלמודי, מזרחים אלה. תפתח בישראלהשהישיבות הגדולות 

 אם בראשית הדרך נתפסו המזרחים כפתרון ,אולם. מזרחית-המסד לחברת לומדים חרדית

את  אשר שיקפהלבעיה בעצמם הפכו הם  41-בעשורים האחרונים של המאה השהרי  ,בעיהל  

אינטגרציה אידיאולוגית של  מציאות – המציאות האתנית שנוצרה בחברת הלומדים החרדית

  .(4112, ליאון)בתנאים של בידול אתני 

-מקבוצת 'הליטאיות'הצליחה להפוך את  ,אולוגיה של חברת הלומדיםיהמחויבות לאיד

-האולוגית אולטרילגישה איד (1992, שטמפפר) יםליטאה של צאצאי המתנגדים' אתנית'מוצא 

לממש את  כדי חלוקה לארצות המוצאעל ה ברתוהגגישה  – בולטת בישראלאורתודוקסית 

כללה  שםאולם  ,ד"תהליך דומה התרחש בחסידות חב. חברת הלומדיםשל  האידיאולוגיה

-שהסכימו לשנות את אורחאלה מהם . אולוגיה המטמיעה גם את היהודים המזרחיםיהאיד

 העללא כך . יחסיופן באבצורה שוויונית  ד"חבבנטמעו  ,אבא-מנהגים והלכות מביתולזנוח חייהם 

 :מוצאהקבוצות  עלאולוגיה יאידהה גבראמנם גם כאן . מזרחי בישראל-ליטאיה מן השילוב

נורמות והשקפה , ערכיםאותה מערכת את  ואשכנזי חלקממוצא מזרחי וחרדים ממוצא חרדים 

 אם ,םבר. קו מנחה שמשו לנועדש תשיטות חינוך ולימוד זהֹובוזהים  ותאולפנ-בבתי ושנצרפ

משיך הלמזרחים  יחסבשהרי , אשכנזיותהקבוצות הבין שעל הפער  רולגבהצליחו הליטאים 

 ת תלמידיםבקבלהן חסי השארות והן ביגלוי בל ביטוי יקאשר ל פצהמוצא האתני לשמש גורם מ

  . למוסדות החינוך

החברה הכללית ן מ והועתק ,דעות קדומותבוה דפוסים של התנהלות סטריאוטיפית מלּו

בני המזרחי של מגזר ה. 'אשכנזים'ל' מזרחים'בין  תלהפרדה אתני ביאוברה החרדית והאל הח

 םמזרחים נחשבו אולי בעיני הליטאי תורה-בני. חברת הלומדים החרדיתשולי  לאנדחק התורה 

גם אם . האפשרהתאבל השתלבותם בה במעמד שווה לא , החברה החרדיתן מ נפרד-בלתילחלק 

 ,בהברה אשכנזית' לשון קודש'יהגו גם אם , תפילתם לבושם ואת נוסח את, את שם משפחתם ּושני

גון הלכה ספרדיים כ-קו מספריחויר' משנה ברורה'יקפידו על הוראותיו של ספר ההלכה האשכנזי 

בגדר   – 'בני עדות המזרח'או  'ספרדים'עדיין  ּוחשבייהם   –' מנוחה ואהבה'או ' ילקוט יוסף'

 . אשכנזית-דרך החיים החרדיתלחריג ולא אורגני  רכיבמ

מזרחים -של חרדיםהתכנסות הביאה למעמדית בחברה החרדית -ציה האתנוסגרגה

-שכונה חרדיתתקין דוגמת  ספרדי-חיים חרדי-לייצב אורחשנועדו  ,מרחבים חרדיים הומוגנייםב

 מזרחיות-חרדיות קהילות מקומיותובירושלים  מזרחיות-שכונות חרדיות, עיר אלעדמזרחית ב

עם העולם לרוב להתמודד התלמידים  נדרשיםבריכוזים אלה  . תקווה-בפתח' חזון עובדיה' וכמ

הן ועל הכרה הן , על משאביםהן מתנהלת זו התמודדות . אותנטיכחרדי המוחזק אשכנזי -החרדי

מצד אחד התמודדות יומיומית עם הדרה מצד  :מתח-תיהתוצאה היא מורכבת ורווי. על שותפות

חלוקה יוקרה או -ת סולמותוצרוויהמקור אפשרי לזהו מצד שני  ;מופת בו מי שאתה רואה

 . מזרחית עצמה-לפריפריה ומרכז בתוך החברה החרדית
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משפחותיהם -בבני התורה המזרחים ובני יםהרואכאלה אשכנזי -ציבור החרדיביש 

להיות  ייקח להם עוד עשרות שנים". כך גם מוקצהלפיו, תאותנטי-ולא תחקייני, התלושתופעה 

 ליטאי-ניי אברך אשכנזיזובאציין , "הם לא חרדים"; אמר לי פעם חסיד גור, "אם בכלל ,כמוני

אשכנזים לבני התורה המזרחים -את יחסם של חרדים. "הם לא חרדים ;הם ספרדים" :והוסיף

אנחנו ": תקווה-תלמיד ישיבה ספרדית מפתח, תורה צעיר-סיכם באנלוגיה הלכתית מעניינת בן

הם . כך הספרדים מוקצים מחמת מוצא, כמו שיש מוקצים מחמת מיאוס. מחמת מוצא מוקצים

 ,אבל כשזה מגיע לענייני שבת. ארגון של כנסים, קולות, פוליטיקה –טובים לשימוש בענייני חול 

 ". לכות מוקצהאנחנו חלק מה   אז – רבנים, לימוד, שידוכין

ה ובשכונת יבשכונת סנהדרי כלכלי-מחקר המתאר את תהליכי הבידול המרחבי הלא

ונת יה דתית מגּוייעד לאוכלוס-שכונותשל שכונות אלו  ןמלמד על היות ,שלמה בירושלים-רמת

, חסידים :מפולחת בין מספר זרמיםלו אכל אחת משכונות . (4111, אלפסי ובננסון, פלינט)

אינה רק , חקרבמ נטען, החלוקה בין הזרמים. לאומיים-ודתיים 'חוצניקים', ספרדים, ליטאים

דפוסי הבידול מאורגנים מתוך . בבידול עצמי במרחב את גםטתבהיא מ. עניין תיאולוגי או קהילתי

בין ל' דומים'בין  –לרוב ברמת הבניין  – ארגון המרחב השכונתילרשתות פנימי המוביל -מערך

הומוגנית ארגן כל קבוצה בסביבה התהמחקר עולה כי החסידים והליטאים מבקשים ל ןמ. 'שונים'

ייתם כשונים מרא  שלישית שנוצרת המזרחים נדחקים לסביבה הומוגנית  ואילו החרדים ,משלה

 .  י שתי הקבוצות האחרותבעינ

דגם (. caste)א מערכת הקסטות וה מציאות זולתיאור י יבעינמתאים ה ההירארכיהדגם 

 –שוויון בחברה -ון ביחסי ריבוד ואיבבואה לדסוציולוגיה הקלאסית לכר נרחב ששימש , זה

לסייע יכול   –  (Marx, 1972) על חברת הקסטותבשלהי חייו  קרל מרקס כתבש העבודהדוגמת כ

 .מזרחים בחברה החרדיתה חייםהמערכת ההיררכית שבתוכה ואת דמיון הסוציולוגי את הלהבין 

מערכת המבוססת על , יתהודהההינדואית  החברהן שאב את תובנותיו מ של מרקסהמחקר 

גישה ה :נע בין שתי גישות, אחרים במדעי החברהרבים כמו מחקרים , מחקר זה .ותקסט

 השפעהפוליטית בעלת שורשים קדומים ו-הרואה בקסטה מערכת תרבותית, תניתהמהּו

סבורה כי הוגישת ההבניה החברתית , (Dumont, 1980) החייםשתלשלות דטרמיניסטית על ה

בידי ובין בידי כוחות מקומיים בין  – שים פוליטייםדינמית ונתונה לשימוהקסטות היא מערכת 

 ,Inden, 1990; Cohn)לסירוגין רלוונטיות -איההופכים אותה רלוונטית ו – כוחות אימפריאליים

היא אך בה בעת , תעולם עצמית מקפ-היא קבוצה בעלת השקפת 'קסטה' ,כמושג סוציולוגי .(1996

יה פלכש ,בעלת גבולות חברתיים נוקשים ,רואה עצמה חלק ממערכת חברתית היררכית רחבה

 הבחלוקנעוצים ת ומקורותיה של מערכת הקסט(. Dumont, 1980)היא מחויבת מבחינה דתית 

ק המקודש בין וחיהר. בסיס לחלוקה דתית ואתנית ששימשה, מקצוע בחברה ההודית-קבוצותל

כל  – ה החברתיתמגע בין הקבוצות וההפרדהאיסור על ו חברי קסטה אחת לחברי קסטה אחרת

מעוררת שאלות ככל   – על כן .(Bayly, 1999)ת ותפיסות היסוד של מערכת הקסטנמנים על  אלה

 . ואיםּבאמערכת חברתית היררכית שפריצתה מחייבת שבירת טהיא  מערכת הקסטות – שתהא

מלמד על  ,האשכנזית יחסיה האתניים עם החרדיותבמזרחית ו-מבט בחברה החרדית

מעצם המבנה ההיררכי דמוי אלא גם , מנהג או סוציאליזציהמהבדלי רק  לאהנובע  ריחוק

 . היוצר ריבוד אתני מובהק, הקסטות של החברה החרדית בישראל



 41-1(: 4112 יוני) /41123411ד "תשע ,1כרך , כתב עת לחקר החברה החרדית

9 

 

"  ברהמינים"ביניהם אשכנזית ובתוכה נאבקים -החברה החרדיתניצבת בראש המערכת 

תלמידי ) ה המזרחיםממוקמים בני התורבמדרגה השנייה . על הגמוניה  – חסידים וליטאים  –

המקיימות  חוזרים בתשובהשל לאורך השנים קבוצות  ותתוספיתחתם מומ   (ישיבות ומשפחותיהם

  . זיקה עם החברה החרדית

ידי באים להמעמדיים -באמצעות מיסוד מרחקים אתנוהחרדית נבנתה טות חברת הקס  

 – אשכנזיים-םחינוך חרדיי-שזכו להתקבל למוסדותמזרחים -חרדים .םביטוי בשלל קשרי

. םחרדיה פיב 'ספרדים'עדיין נים מכּו – לזו האשכנזיתוהתאימו אותה ולמעשה שינו את זהותם 

 ,הםתלמידי איכותאו  םרמתעל פי  ניםנבחאשכנזיים אינם -חרדיים חינוך-מוסדות: זאת ועוד

ה הרמה נחשבת נמוכ –רב יותר ' הספרדים'ככל שמספר : הלומדים בהם 'הספרדים'אלא במספר 

מידה -קנההפכה  ,ואף מזרחים למחצה ולרביע ,קבלתם של תלמידים ממוצא מזרחישאלת . יותר

נישואים . עוד ביטוי של ריחוק נוגע לארגון יחסי השארות בחברה החרדית. המוסד ו שלאיכותל

 . םשיש לברר את פשר יםחריגלמעט מקרים , זו בחברה כמעטי אפשר-בלתיעדתיים הם דבר -בין

, בחברה החרדיתהמקובלת חלוקת העבודה הרוחנית מעמדי נבנה גם על -והאתנהמרחק 

שהרי , עניינם של חכמי הספרדים םה ,הקבלה המעשיתתחום  וובתוכ ,שדה הדת העממיתלפיה 

בין המובנית ההפרדה האתנית  .עיוני לימוד תלמודיבהאשכנזים עניינם של ש בעוד ,בזה כוחם

אינה נובעת היא . ליטאיםלחסידים ההפרדה בין ן תר מהיא אפוא נוקשה יואשכנזים לספרדים 

נפשי , טיביימרחק קוגננפרס שבין שתי הקבוצות הנחה המן  אלא ,אולוגית שונהיהיסטוריה אידמ

את קבע -המלווה כמעט דרך ,'מנטליות'ביטוי להנחה זו אפשר למצוא במונח . עמוקותרבותי 

 ,בהקשרו החרדי' מנטליות'מונח שימוש בה. הצדקות לתהליכי הבידול האתני בחברה החרדיתה

מוָרה בסמינר  ,למשל ,כך. קיים אופי כוללני המבטא תכונות חברתיות ומזג קולקטיבימניח כי 

לאחר שהילדה כעסה על אחת , "שלא תיפול למנטליות ספרדית"יכולה לגעור בתלמידתה 

  המהרעד יכול לעבור חברתית פסקנית -בנימה פסיכו' מנטליות'הדיבור על . מחברותיה לכיתה

היא כי , ממנה הוא אינו יכול להתנער, ביולוגיה של האדםבכביכול הנטועה לדיבור על מנטליות 

מניו מסלגוף ומעניק לכמו  'מנטליות'המושג  .עיניו ואפו, ערושֹ, עורו גוןדרך מסגירה אותו 

 תכונהלתי עדמוצא האת ה כתהופה, תכונה נפשית גנטית בעלת צליל מדעי אובייקטיביהחיצוניים 

 . האות 'תלתרּב'אי אפשר : במילים אחרות וא ,הלהתגבר עלי ניתן לאש

, טותהקס   על פי הדגם של חברתבחברה החרדית  תהיחסים האתני כתמערננתח את אם 

הכרה בנוסח התפילה הת יבעידונה בהקשר של ינלומר כי שאלת מקומם של המזרחים אינה  נוכל

הרי ש, זהות ה שלאין כאן שאלשכן  .דית ומקומה בתרבות החרדיתאו בתולדות היהדות הספר

מה שכן . בניית יחסי ההיררכיה בחברה החרדיתהמ נפרד-בלתיהכרה כבר קיימת והיא חלק ה

 . מעמדית-אתנו היררכיהאותה מאבק על ההוא  קיים

 מעמדי בעמנואל-המאבק האתנו

לנוכח  ,מגבלותיולולעיל  נזכרק ההמאבאל  אמצעי-בלתיהחברה הישראלית נחשפה כמעט באופן 

 4111-4119פרשה זו פרצה לתקשורת הישראלית בשנים . עמנואליישוב פרשת בית הספר לבנות ב

 'סלונים'של חסידות לבנות  ספר-ביתעל בסיס אתני ב תולימדה על מערכת הפרדה וסינון ממוסד

לתלמידות ממוצא  כסההונהגה מ   הספרבבית . במועצה המקומית החרדית עמנואל שבשומרון

הדבר חשף לאור השמש משהו מהקיום . התלמידות האשכנזיותן הופרדו מאף מזרחי ואלו 
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הגופים הממלכתיים והמשפטיים בדקו את אופני האפליה שכ ,מזרחים-י של החרדיםאלהפרדוקס

 . ו בבית הספרשהאתנית שהשתר

ברר כי מה שעמד בבסיס משום שבמשך הזמן הת, ראשית. דופן-מקרה עמנואל יוצאהיה לכאורה 

ו נחשף בעיתונות ממנ שחלק ,אפלייתן של הבנות המזרחיות היה ניסיון לכסות על אירוע קשה

משום שדרך התפתחותה של העיר עמנואל , שנית. סערהה ךהמשודרת והכתובה חודשים לאחר שו

יה של עמנואל היא הפריפרשכן . יחסית בחברה החרדית-מלמדת על מקומה הפריפריאלי והמוזנח

 םהנמנים ע והעימות בה הוא בין חסידים אשכנזים לבין חוזרים בתשובה מזרחים הפריפריה

במתרחש בה כדי ללמד על לכאורה ועל כן אין , ברסלבי בחברה החרדית-הזרם החסידי הניאו

ממוצא מזרחי ואשכנזי בערים חרדיות  תורה-בנייחסית של -העימות בין שתי קבוצות חזקות

, פלינט)יה בירושלים יסנהדר ועלית או שכונות חרדיות ותיקות כמ-מודיעין ,דאלע וחדשות כמ

בין השורר האתני הרב ק וחימטפורה לרעמנואל הפכה  אף על פי כןו. (4111, אלפסי ובננסון

 ,תו והקושי הרב במיגורו גם באמצעים מדינתייםשמירדרכי , מזרחים לאשכנזים בחברה החרדית

 . (190-110: /411, חזן-פרי)ואולי דווקא בגינם 

מצבם מזרחים עם השלוש נקודות מעניינות שנקשרו בהתמודדות  חשףעמנואל ב המאבק

החלוקה האתנית בחברה של  תהוהשפעה עצמתל נוגעתהאחת  .מעמדי בחברה החרדית-האתנו

כמציאות  חברה החרדיתה בתחומינתפס אך  ,בחברה הכללית ביקורתלן הנתונושא  – החרדית

מנהיגות הרבנית השל לרוב  הרפהתגובתה  הבלט לכך בנוסף(. 4112, ליאון)לשמרה  טבעית שיש

ראשי הישיבות בקרב , ס"חכמי התורה של ש מועצתב ,הז נושאמזרחית המרכזית ב-החרדית

-אויראשי החוגים החסידיים הנודרשני תנועת התשובה הבולטים ובפי הספרדיות המרכזיות 

 . ברלסבים

רופסת המזרחית התגובה אות באפשר לר ,כול-ה לעיןנחשפשרועים נוכח עצמת האיל, שכן

זו השתלבה עין -העלמת. 'דעת תורה'נה מכּוההאליטה הרבנית המזרחית  מצד עין-עלמתהכמעט 

הצליחו לעבור את הסינון של חסידי סלונים בעמנואל  כןבתמונת ההורים המזרחים שבנותיהם 

הפרת צו זכות עם ההורים האשכנזים ב ייםילבו ידאשר שהורים   – ולהשתלב בבית הספר החרדי

בשוך הסערה . אולוגיה החרדיתינאמנות לאידמתוך עמם לכלא  ולככך שימשפט והתגאו בה בית

מזרחית -האפליה מעוררת סולידריות חרדיתאין מדוע ומהו מקור השתיקה  :ששאלומי היו 

ניסיון בישראל מלמד ה, ברם ?ומבקיעה בין החוגים האשכנזיים למזרחיים בחברה החרדית

וככזה , הוא גורם מרכזי המאפשר שתיקות והשתקות"חשיבה -סגור סוגיות חברתיות בתבניותשמ  

 (. 14-/1: 4116, הרצוג ולהד) "הוא מעניק לעובדות משמעות מסוימת ומתעלם מן האחרת

י למאבק מול המדינה על מידת האוטונומיה של דחר-ממאבק פניםהפך מאבק בעמנואל ה

תוך בהשורר את המתח העדתי  הבמלוא עצמת פהחש וזרשה ּפאף ש, שכן. רכת החינוך החרדיתמע

בין החרדים לבית שמתח בכלל לכאילו היא קשורה הממסד החרדי אותה הציג , חברה החרדיתה

 טענהה – מלב הבעיה םהתעלל העדיףעולם הישיבות הליטאי (. 4111, הורוביץ)משפט העליון ל

קדמה לדעת ההנהגה הרבנית , כלומר האידיאולוגיה', ההשקפה'. בוטהבדבר אפליה אתנית 

שתיקת האליטה הרבנית המזרחית הבכירה היתה אות וסימן להפנמה . תנּולפוליטיקה של השֹו

 . ת למיסוד המגמה המסתגרתעמוקה של עיקרון זה ועדּו

ובה חוזרים בתשהמזרחים הבעמנואל היתה מקומם הבולט של  הפחשננקודה שלישית ש

אין זה סוד כי התחדשותה של חסידות . פונים אל העולם החרדי ומשם אל חסידויות ברסלבאשר 

המפרשים את , כמו הרב שיק או הרב ברלנד םרבנידרכם של ברסלב בעשורים האחרונים ניזונה מ
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ממוצא של חוזרים בתשובה  תברווג תלכוזרימה האך גם מ  , בצורה אקטיביסטית תורת החסידות

את באחרונה תיאר ( 4114)ההיסטוריון אליעזר באומגרטן . לסוגיה ל שורות החסידותאמזרחי 

עולמם הדתי של החוזרים בתשובה בין אירופית ל-מורכבות החיבור שבין החסידות המזרח

ברסלב הוא היכולת לפתור באמצעות חסידות זו את הפרדוקס  מקרה שלמה שמעניין ב. המזרחים

ם של יהסוציולוגיים והתיאולוגיים הייחודי, התנאים ההיסטוריים .מזרחיםה חרדיםשל ההקיומי 

 ;נחמן' ר, אין לה מנהיג מוצהר מאז פטירתו של מייסדהשהעובדה  ,למשל – ברסלבחסידות 

הלשון הפשוטה והמזמינה של חיבורי כן ו 'ךצאתמזרחי בביתך וברסלבי ב'היות ת לאפשרוה

בעולם החרדי להשתייך בצורה מקום  לעצמםמבקשים המזרחים ל ותמאפשר וכל אל – חסידות זו

לשמור על מידה של בעת  בהו – אחד ממרחבי המיתוס החרדי שהיא ,ברסלבלחסידות שוויונית 

 לשתן של גרסאות רבות וצרהיוורבים ופנימיים התוצאה היא פיצולים . עצמאות אתנית ואישית

החרדיות את לרגע מה נד  אם . זהסרון יעל ח ותפעשוי לח ךכשבאך היתרון , ברסלבחסידות 

-התנהלות פרוטסטנטי-מרחבכאילו ברסלב מציעה שהרי , "קתולי"מרחב דתי ל האשכנזית

  . לפי שעה נטול אספירציות קפיטליסטיותאם כי , זמננו-עולם החרדי בןתוך האוונגליסטי ב

 ממלכתית מזרחית  הלאומית והופעתה של חרדיותבזירה ההתמודדות 

א פריצת המסורת הפוליטית וה מתח-תטעונגונית ו-כתופעה רב המזרחית החרדיותעיצוב 

ס להשתתף באופן ישיר "בלטה בהקשר זה הכרעתה של ש. הבדלנית של החברה החרדית

 . ישראל-ממשלותב

לא הצטמצמה שותפות ה. הממלכתי מסדמב פותתתשהמס "שלא נרתעה ה ת דרּכראשימ

כמשרד  ,אקסלנס-רּפ' ממלכתיים'משרדים הגיעה לאלא , גבולות האחריות של משרד הדתותרק ל

. משרד הרווחה ועוד, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד התקשורת, משרד התשתיות, הפנים

לא  ס"ש. יהרלבכיר ש' סגן ראש הממשלה'תואר האת דרשה לעצמה שהמפלגה אף  תקופההיתה 

אלא אף ממה שנראה , שראלי-אגודתובראשן , חרדיותהמפלגות המקו המדיניות של חרגה רק 

כגון  לכך יש להוסיף את מעורבותה בארגונים ציונייםו ,כמסורת ההשקפה של החרדים

ס "הצטרפותה של שרשמה עם מדרגה נ-עליית. או הסוכנות היהודית העובדים ההסתדרות

-תמנהיגות הליטאיהמחסות ה קוניתצעד שהביא ל – 1994לממשלתו של יצחק רבין בשנת 

בגיבוש היה זה רגע מכונן ומכריע . מנהיגותו של הרב עובדיה יוסף תחתה ותלכדתוה תאשכנזי

 .ס"זהותה האתנית והממלכתית של ש

חרדית -הקמתה של רשימה מזרחיתהסוציולוג מנחם פרידמן העיר באחת מהרצאותיו כי 

היו לא הניגודים האתניים הבולטים בין מזרחים לאשכנזים , שכן. היתה מלכתחילה תרגיל פוליטי

יש להוסיף כי הקמתה של רשימה לכך . ישראל-בתוך אגודתשנתגלע אז אלא המשבר , הבסיס לכך

בכך שסיפקה לה אפשרות להגיע אל  מזרחית שירתה את האינטרסים של חברת הלומדים-חרדית

 . לה הדרששנ תתשתית הפוליטיהלהרחיב את כך ו ,מצביעים שאינם חרדים

בברכתו של  ,1912ס לממשלה בשנת "הצטרפותה של ש היתהציון ראשונה בקו זה -נקודת

נטלה לעצמה שאף אלא  ,ישראל-ממשלותבהשתתפה  מפלגה זולא זו בלבד ש ילךוא זמא. הרב שך

ס "ה עם הצטרפותה של שעיגהכרעה בתהליך זה הנקודת האך . עוד ועוד עמדות מיניסטריאליות

היה זה רגע מכריע בבניית כוחה של  .רוחה של המנהיגות הליטאית-למורת ,1994-ממשלת רבין בל

ו של הרב עובדיה דגלסביב תלכדה אשכנזי וה-נתקה ממנהיגות הזרם הליטאיהתשלאחר ס "ש

לנהל כדי  ההספיקה ל ,באישורו של הרב שך 1912בשנת ס לשלטון "התחברותה של ש. יוסף
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 רביםמזרחים  חרדיםש ,המנהיגות הליטאית ןניתוק מהאך . עצמה-אתנית רבת-פוליטיקה חרדית

הרב כמו  ,ס"נהיגות הרוחנית של שבמאישים היו אכן ו ,לא היה פשוט 'אורים ותומים'ה ראו ב

ילמה דבס מצאה עצמה "ש. מזרחי-הזרם הליטאין מ שפרשו ממנה ופעלו לבדלּה, שבתאי אטון

היתה אך  ,אליו היא פנתהשאולי רלוונטית לציבור המסורתי לא היתה ש הקלאידיאולוגית לא 

כיצד : התייחסות מרכזית-אשכנזית קבוצת-לראות בחברה החרדיתשביקש למי בהחלט לוונטית ר

  ?ממלכתיותין בבבונים חיבור עצמאי בין חרדיות ל

ס לקואליציות השלטוניות "זמן בה נראית הצטרפותה של ש-מאמר זה נכתב בנקודת

ס "צירופה של ש-עד כדי כך שאיוזאת . כמעט דבר מובן מאליוכ 1912שקמו בישראל מאז 

בעיני  ונתפס ,ודחיקתה לאופוזיציה /411 שנתה לאחר הבחירות הכלליות בשקמלקואליציה 

ס מאז "ש הפתשתה, זמן קצרים יחסית-למעט פרקי. מנהיגה הרוחני ושלוחיו כעלבון אישי

ממשלות עבודה , ממשלות ליכוד, ממשלות אחדות – הןסוגיל ישראל-ממשלותהקמתה בכל 

 ,במשטר קואליציוני נטול מפלגה דומיננטיתיאמרו שהפרשנים והחוקרים . ממשלת קדימהו

החיבור ן נהנתה לרוב מ מפלגה זושכן . לממשלהלרוב ס טובה "וש, ס"בממשלה טובה לש ישיבהה

אלה סייעו לה רבות . נציגיה בממשלההישיר לתקציבי המדינה ולמנופי ההשפעה היעילים של 

מצד שני . שאפהאליו  תיתיקון החברן הוליטי בו רצתה כחלק מהמוסדי והפ, בבניין הכוח הרבני

הרב  –בה יש כתובת אחת נוחה להשפעה  ,כ"דס שותפה צייתנית ב"מפלגות השלטון בשראו 

ס מתעלמות ממשמעות המהלך האידיאולוגי "מהלכי שללו אפרשנויות אולם . עובדיה יוסף

של למדי ברורה המורכבת אך הפוליטית המסורת את ה יהמאחור הזנחכשהמפלגה ה נקטש

ת ומווסתת בקואליציות יקלהעדיפה השתתפות חש מסורת – הזרם הליטאישל ישראל ו-אגודת

 (. 4111בנאי -באום)פעולה ישיר וגלוי עם הממשלות הציוניות -שיתוףעל פני שלטוניות 

י נר טען – 'ניתוח היסטורי: והציונות ס"ש' – החרדיות המזרחיתעל סוד במחקר י-במאמר

ס מודעים לדיסוננסים הנובעים "מנהיגיה הפוליטיים והדתיים של ש"כי ( 4111)הורוביץ 

ס אינה מחזיקה "שכי לכאורה עולה מכך (. 20, שם" )מהאמביוולנטיות הגדולה כלפי הציונות

אולם דומה כי . סטיתאופורטוניגישה מה שיכול להתפרש כאלא ב ,בגישה אידיאולוגית יציבה

תלויה לא , דגם התנהגות והתנהלותכ, שייכותכ, אידיאולוגיהכשהחרדיות כך להורוביץ מכוון 

עלינו שאפוא  ןכיתי. גיאוגרפיים ותרבותיים, מעט בהבניות חברתיות ובהקשרים היסטוריים

אלא גם   ,לא רק גוף המתנהל ביחס לדומיננטיות החרדית האשכנזית חרדיות המזרחיתבלראות 

זמן -מתוך הקשרי, כטענתו של קימי קפלן ,תנסחממרחב וו זמןשל  חלופיות מתוך תפיסות

 (. Caplan 2008)תחת הקשרי חיים והיסטוריה ייחודיים לו  'חרדיותו'ומטרות המעצבות את 

מזרחית -השותפות החרדיתנוכל לטעון כי  ,ל"הנפרשנות האם נמשיך את ההיגיון של קו 

רק מתוך מחויבות למסורות הפוליטיות יכולה להיות מוסברת לא  ,'הציוני'שלטון העצמאית עם ה

יכול גם לגזור חיבור בין חרדיות למזרחיות ה. יות של החברה החרדית האשכנזיתוהאידיאולוג  

רעיוניים ומוסדיים שאינם מתיישבים עם הגיון ההתנגדות והסימביוזה הנקשר , רצפים נרטיביים

אחד הרצפים . ס"ת החרדית של שדפוסי ההתנהלו לגבי  – ציבור הכללי וההחוקרים   – בהבנתנו

  .'הראשון לציון' ו שלס מפלגת"הללו הוא היותה של ש

מפלגתו  אס הי"ש, חסידיותחצרות ישיבות ו ראשישל  המפלג היתה ישראל-אגודתאם 

 ,הרב הראשי הספרדי לישראל של ,עמדה רבנית זו. 'לציון הראשון' – 'החכם באשי'הישראלית של 

ת עמדנתפסה מנגד . שכנזיות עם הציונות יותר מאשר עם החרדיותא-בעיניים חרדיותנקשרה 
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-הילה של אחריות לאומית וכללהנושא מוסד כמזרחיות -בעיניים חרדיות 'הראשון לציון'

ס "לש 'הראשון לציון'ת עמדסיפקה בראייה זו . התנועה הציוניתן יותר מאף ותיקה  ישראלית

מלכתחילה מצד מי שהתבקשה כבחירה  לישרא-ממשלתהצדקה סמלית ומהותית להשתתפות ב

מזה  כולה רץעל העדה היהודית באגם אלא  ,על קבוצות הלומדיםאחראי שראה עצמו לא רק 

 כרתה שלהגם בעומק . בדרכו שלו ומתוך כוונה להוליך למהפכה רוחניתוזאת כמובן , מאות שנים

בהנהגת  נישאהם ורה ועמדמ 'ראשון לציון'עדיין לנשמר מזרחית -חברת הלומדים החרדית

 . מזרחי-הציבור הדתי

 פואנסמכה א, לקה למעשה על הקו האידיאולוגי החרדי המסורתישָחָ, ס"הכרעתה של ש

לאומית -אלא גם על מסורת אתנו ,לא רק על אינטרסים פוליטיים צרים של הישרדות

 זואלטרנטיבית מסורת . האשכנזים של החרדים המתריסה והמתבדלתאלטרנטיבית למסורת 

 היתהס "שש – ישראל-ארץיהודי הרב הראשי ל מוסד – 'ראשון לציון'ראתה עצמה מחויבת ל

 . בעצם מפלגתו המובהקת

ה במוסדות פעילההשתלבות הוטיים אמדינה חומריים וביורוקר-רבה למשאביהק  

ר מפלגה וס ליצ"ו את מנהיגי שביאה ,והתנועה הציוניתהמדינה הייצוגיים והסמליים של 

לחברת הלומדים  המחויבות בשלסקטוריאלית . קטוריאלית וממלכתית כאחתס :תייחודי

בעמדות  מחזיקה ועם ציבור מגוון הדינעם מוסדות המשלה הקשר הישיר  בזכותממלכתית ו

המסויגת , עים בין העמדה החרדית המסורתיתשסוס מצאו עצמם "מנהיגי ש. לאומיות

 לבין – למעשה מהנושאת ונותנת ע  היא אם  אף – הציונות ומפיתוחיה המדינייםן מלכתחילה מ

אלא  ,הרואה עצמו לא רק משולב במדינה ,ון של שומרי מצוות ומסורתעמדתו של ציבור רחב ומגּו

מלכתחילה לציונות -ציבור זה אוחז לרוב בעמדה מחייבת. להזדהות עם סמליהגם מבקש 

 . וללאומיות היהודית המתחדשת

, ת מוכן לשאת ולתת על שותפות במוסדות המדינההאשכנזי חרדיותשל ההזרם המרכזי 

זרם משום כך מוליד  .להטמיעם בפרקטיקה הדתיתשלא אך לא להכפיף עצמו לסמליה ובוודאי 

מנגד  .(4111, הלוי: ראו למשל)אלה ממלכתיים ביטויים משוב ושוב תנועות של הסתייגות זה 

לשאת ולתת גם על  מוכן – ס"לש רבוקמה זה – מזרחיתה נראה כי הזרם המרכזי בחברה החרדית

 .כלפיה ה ביקורתיתגישוותר על אינו מ אך, הסימבוליקה של הדת האזרחית ה חלקית שלהטמע

תיקונה של התפילה בבשיבוצה והמתבטאת א היחס לליטורגיה הציונית יהכך דוגמה בולטת ל

רחיים כנסת מז-תפילה בבתיה מזרחיות של סידורי-ל בהדפסות חרדיות"לשלום חיילי צה

 . בישראל

נוסח המקורי נוחות מן ה-אים על צביעימזרחיים מ-התיקונים בסידורי התפילה החרדיים

ערים הן לחשיבות היו התפילה את  וקניתי שמנראה ש. 'ציוני'הנחשב הנוסח  הוא – של התפילה

מסיבה זו . ים הסידוריםמשרתה ותאשלסביבה ההטרוגנית והן העקרונות האידיאולוגיים 

אין הדברים  ,למעט נוסח אחד או שניים. רמזים וכבושיםנ, הם לרוב מינורייםאלה ם תיקוני

חברה שחלק גדול מתרבותה למשמעות -נוסח קטנים אך רבי-רמזים בשינויינברורים דיים אלא 

 (. Soloveitchick, 1994)המילה הכתובה ן מוקדש לדקדוק וללימוד המשמעויות הנגזרות מ

 ,ציונית-המחייב את שיבוצה של הליטורגיה הלאומית ,יוטישחק בין המרכיב הפטרהמ  

מזרחית -מאפשר לנסח ליטורגיה לאומית חרדית ,לבין דקדוק הנוסחאות של התפילה עצמה

סידור התפילה המסורתי  מתגלה כך. את הקולקטיב הלאומי ולא את המדינהבמרכזה המציבה 
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חי שתגובתו למציאות הלאומית  ורכחיב  – אחת אות ולּולשנות בו  שאין – והסגור לכאורה

חורתת על מזרחית ה-ה נוספת ללאומיות חרדיתהוכחתורמת להתחדשותו הן כפריט ליטורגי והן כ

 . אומיל-את תיקון היסוד הקהילתידגלה 

מנהיגות ה עם מיומיתהמנהלת אינטראקציה יו ,מזרחית-התוצאה היא לאומיות חרדית

 ,ומאפשרת מעבר מהשקפת העולם החרדית, מזה לאומי-מזרחיהציבור הועם  מזה חרדית ה

רת בין גשמה ,מפעל זהכלפי לעמדה עצמאית  ,המפעל הלאומי היהודי המודרנין יגת מתיהמס

העדתי , ליה במרחב הקהילתיאשחשים הציונות לבין הזיקה המורכבת  פילכהביקורת החרדית 

 . ישראלי-והארץ

של  טקסטיםמקום בולט בפסת תוהלאומיות הישראלית  על תהביקורת החרדישבעוד 

פחות מרכיבי הזיקה אל לאומיות זו מנוסחים שהרי , מזרחית-חברת הלומדים החרדית

המנהיגות הרבנית של  המנוסחים תוך כדי התנהלותמרכיבים אלה . בפרקטיקה בעיקראים מתבטו

, משפחהחוג הב, בשכונה, הכנסת בבית במגע יומיומי הבא יאעמה השעם הקהילה ההטרוגנית 

 .באירועים עדתייםו

אורתודוקסיות -המזרחי יכול לאשש את הטענה כי קהילות דתיות אולטר-המקרה החרדי

 ןלשיטת (.(Hallencreutz and Westerlund, 2002המדינה ריבונות את מלכתחילה  ותאוהד ןאינ

כוחני  גם במדינת הלאום גוףהן רואות . הדתי דיןהחוק הוא הו ,הריבון הוא האלאלו כשל קהילות 

בין ל וקהילות אלבצד פוטנציאל העימות בין  ,ואולם. ןהחותר תחת אורח החיים הייחודי לה

למדינת עוין מגורם אורתודוקסיה תהפוך -ההאולטרניתן גם לראות אפשרות בה  ,מדינת הלאום

הרצף את , וההתרסהצד הביקורת ל ,תדגיששגישה היא תפגין . ורפורמטיביהלאום לגורם אקטיבי 

האפשרות כי לאומיות ודת הן מערכות פוליטיות של ואת  בין הדת ללאומיות יםהאפשרייון והדמ

התחברות והכלה של הדבר מתאפשר באמצעות (. Smith, 2003)שותפות חברתית מקודשת 

קהילה ה, שפהה, טריטוריההכדוגמת  ,מרכיבים הנחשבים פרימורדיאליים בזהות הלאומית

שומרי הדת  קהילת –הן ביחס לקהילה הקטנה  ,מית מתקנתהתוצאה היא גרסה לאו. סמכותהו

 .  הגדולה הלאומית והן ביחס לקהילה   –והמסורת 

   ס  "של ש החריג דימויהההתמודדות הפוליטית ו

לביקורת הן מצד לאורך השנים אותה  וחשפ החרדיות המזרחיתהמתחים והסתירות המלווים את 

 ,אשכנזית-מנקודת המבט החרדית. י כולוישראלה האשכנזית והן מצד הציבור החברה החרדית

מנקודת . כתופעה חרדית נמוךה כּההוכחה לערהם  החרדיות המזרחיתהמתחים המאפיינים את 

לה ות משו החרדיות המזרחיתהסתירות המלוות את  ,המבט של מעמד הביניים היהודי בישראל

 .  ומכאן תפיסתה כתופעה מסוכנת ',ני יאנוסּפ  '

חריגה תרבותית וחברתית , היסטוריתכתופעה המזרחית  חרדיותבורי של ההצי הדימוי

זמן קצר -הפכה בפרקלאחר שס "בלט מעמדה של מפלגת ש אז, 91-לאורך שנות הבעיקר  הנוצר

תרמה לכך לא מעט הכרעתה העצמאית ליטול . לאומי גודל-סדרמפלגה בסקטוריאלית לממפלגה 

בזכות ה ם קצרונה נוכח הדיבידנדים הפוליטיים אותשהתבררה כנכ הכרעה – חלק בממשלת רבין

 בסס אותהויכלו ל זרמו אליהות המשאבים הרבים שזכובמרכז ההכרעות הלאומי לקרבתה 

ס חצתה את "ש. 1996 של התוצאות ניכרו בבחירות הכלליות(. /411, טסלר)מבחינה פוליטית 

-קרתת   והיזש חשבמי ש. טיםמנד 11ספרתי של מפלגות אתניות וחרדיות והשיגה -המחסום הדו

ס על "מאז לא חזרה ש. 1999בשנת  ,באהמנדטים במערכת הבחירות ה 10השיגה כשהופתע  ,כוחה
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נוכחות במערכת -מפלגה רבתכ ּהמעמדתקופה ארוכה על במשך אך שמרה  ,הישגיה אלה

 . הפוליטית הישראלית

ה ובמקורותיה ב שהתמקדהנרחב המחקר . כוחה-תעלייס שילמה על "שבדיעבד נראה כי 

 ,Peled)כפי שניסח זאת יואב פלד , סוציולוגי או היסטורי 'חידה-כתב'ניסיון לפענח רק לא היה 

היו מי . נגד המדינה הןו הנגד הן, אישום-תבחלק מּכגם ס היה "בששהתמקד המחקר (. 1998

היו . םמזרחישנעשה בהחטא הציוני הקדמון על ס החרדית כעונש פונדמנטליסטי "שפירשו את ש

לנצל את  היטיבהשתנועה של  זרועה-נחת – של ההיסטוריה קשהה הזרוע-נחתס את "שראו בש

החרדיות  ,כך או אחרת .רשותלכך  מבלי שנטלה אל מוקדי הכוחץ ופרלולטובתה ות נסיבה

ס "ש ,ראשית: וזאת משתי סיבות, 'פוליטיחריג 'כאו  'חוץ-ילד'נתפסו כס "ותנועת ש המזרחית

מרכז אירופה בעד להופעתה נחשבה החרדיות לזרם שהתפתח בעיקר . ה מלאכותיתכתופענתפסה 

המזג הדתי שיוחס ן בוודאי שונה מו, במהותה' אשכנזית'חרדיות נתפסה כתופעה ה. מזרחהבו

השקפתם , יהםחי-כמי שאורחותושנתפסו כחרדים אותנטיים  ,אירופה-לעומת יוצאי. למזרחים

-החרדיםנראו  ,מוצאם-בארצות אשכנזית-היהודיתבות והופעתם נטועים בהיסטוריה ובתר

 החרדיות המזרחיתהפוליטי של  לבושּה. יםחרדחקיינים או כמתחזים לכ, ס"אנשי ש, המזרחים

נחטפה כאילו , הדתיות התמימה והשאננה של המזרחים. המזרחידימוי זר לכואותנטי -תויג כלא

 . וליטיותוהוחרמה למטרות פ הומרה בגישה חרדית, לילה-באישון

להופעתן של מפלגות מזרחיות כתנועת  11-שנות הבעוד לה ש  ּבהחברה הישראלית , אכן

נדה 'אגחרתו על דגלם נציגיה . גם מפלגה חרדית היתהס "אך ש, (י"תמ)מסורת ישראל 

הצלחותיה . מזרחים בישראלה אפיינה אתה שמתונהדתיות הן רחוקה מ, ריאקציונרית ואדוקה

הגבירו את והתבססותה ככוח פוליטי מפתיע וחזק  91-ך שנות ההאלקטוראליות לאור

תפגע  היאמכך שחששו האליטות הוותיקות  .אינטלקטואליתרק מסקרנות לא ו ,ההתעניינות בה

ס "של ש מכאן החרגתּהו ,ליברלית ודמוקרטית, מערבית, ישראל כמדינה מודרניתשל  בדמותה

 (.4116 ,רם)היסטורית וסוציולוגית , כתופעה פוליטית

 ואהשכן  ,הזחריג  בתואר בחרתילא בכדי  .'חריגה'כתופעה ניתן לתאר ס "שאת תופעת 

חריגה כאילו ס ביטאה "ההיברידיות שיוחסה לש'  .התותאר עוד ממד בדואליות המאפיינת אמ

בדמות  תחברתיחריגה כאילו  השל היהדות המזרחית הולידהמסורתית  הּכה מדרייהסט. חברתית

בל משמעות נוספת בתרבות יק' חריג'אך התג . קשה להכילהשלכאורה  יתחרדיות מזרח

ן משהו מ. שכל ישותו היא קריצהנכלולי  מניפולאטור – שם נרדף למי שיודע להסתדר :הישראלית

כחומר  הבוחרים שלהם ם בציבורעושיכמי שלא פעם תוארו  הראשיש ,ס"דבק בש זההדימוי ה

 ולא –כוח בור צלכלומר את הרצון  –שרתת את הפוליטיקה תה כמראהאידיאולוגיה נ. ביד היוצר

  .הפךל

מנהיגה הפוליטי של המפלגה , של אריה דרעי דרכו הפוליטית-ראשיתבהקשר זה  תבולט

. סדר היום הפוליטי בישראל יעתבקגורם מוביל בל ּהכפוהס "יסס את שהוא זה שב. 91-בשנות ה

אופציות חינוכיות ביסס דרעי  ,שמאל והימיןת קשרים קואליציוניים עם מפלגות התווייצד ל

 מפלגההתשתית סייעה לו ,ליתאהאלקטור התשתיתת א בירחהל ס"שותקשורתיות שסייעו ל

ל דרעי האסטרטגיה הפוליטית ש. 91-להפוך לציר מרכזי בקואליציות הפוליטיות של שנות ה

של  רים הפוטנציאליניצול הצרכים החברתיים והנטיות התרבותיות של קהל הבוח: פשוטה היתה

שם  'דרעי'היה השם  91-בשנות ה. מפלגהגם הניח את התשתית לדימוי הכוחני שדבק בדרעי . ס"ש
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תקשורת ידעה להשתמש ב, עסקאות פוליטיות מתוחכמותה רקחשנרדף לחרדיות פוליטית חדשה 

את אז  התאמלא ש' חריגה' פוליטיקהזו יתה ה. מעורבות הולכת וגדלה בענייני המדינהפיתחה ו

 נועזת, מוחצנתפוליטיקה  ס נקטה"ש. הנמיך קומה בתחומים אלהטה לשנעולם החרדי ה

פוליטיקה היודעת להשתלב ולפעול במוקדי השלטון תוך הפגנת אחריות ממלכתית  ;ותובענית

פוליטיים  םמנהיגיס "שבהיו . של פוליטיקה חרדיתהמקובל הדימוי הסקטוריאלי ן משחרגה 

ן יכולים מ-הוא מיתג אותם כאסטרטגים פוליטיים כול. רעידנוסח ' חריג'הדימוי שהתאהבו ב

-ההמון המזרחי גיוסשמצאו את הנוסחה הפוליטית ל 'מהנדסים חברתיים', השורה הראשונה

יודעים לעצב הים מיומנ קולות-כקבלני המדינה קברניטי ידעו להציג עצמם בפני םה. חרדי

פעם , הופעם שמאל נהפעם ימי, נפשם-כאוותם וביללהאת המזרחים שומרי המצוות ורכיהם ולצ

 . למרכז ופעם לשוליים

ס "הפוליטית של פעילי ש עבודתם. ס"שדבק בש' חריג'העל הסף את הדימוי איני דוחה 

 ותלבין המניפולצי להםש םמצביעיהציבור ל בין התנאים המבניים ש שנים רבותשילבה במשך 

מבט זו אינה יכולה -אך נקודת. חיים-חפץ פוליטיוהמקיאבליזם המאפיינים כמעט כל ארגון 

ההקשרים ההיסטוריים שפוליטיקה זו שאבה מן עוצמה ה אנרגיה רבתהן התעלם מל

על ת נשענהפוליטית מניפולציה הגם , שכן. הושתתההיא שעליהם והאידיאולוגיים העמוקים 

יסודות בם זורישאלה יחסים , כוח-משרתת יחסיוגם אם היא הקשרים תרבותיים והיסטוריים 

ממוטיבציה אישית רק  אוריק בחלל ס לא יכלה לקום "תנועת ששכן . אידיאולוגיים ותרבותיים

עולה תובנה זו  .ריקה מתוכן אידיאולוגילהתבסס לאורך זמן כשהיא גם היא לא יכלה  .ופוליטית

, הדתית-הציונותמפלגות  כמו, וחילוניות כאחת דתיותומפלגות ל תנועות עמחקר בבירור מן ה

 היתהבהן שעסקה העבודה המחקרית . תואשכנזי-החרדיותהמפלגות תנועת העבודה ומפלגות 

היא . התפתחו והתמסדוהן  םהסמליים והאישיותיים שבתוכ, רגישה להקשרים האידיאולוגיים

בין השיטות השונות ובין הגרסאות האידיאולוגיות השונות שהתרוצצו שהדגישה את הניואנסים 

לא הן אך דווקא משום כך , המציאותן רחוקות מככסותרות או  אחתהוצגו לא  ואלת גרסאו. בהן

החותרת  ,גישה רגישה זו. שורשים עמוקיםבעלות ורציונאליות , תומחכומתכנתפסו כחלשות אלא 

תנועת על מחקר הן נעלמה כמעט לחלוטין מ ,הממד האידיאולוגי עלומציאות על ה פנים-למבט רב

 מזרחי-אסכולות רבניות במרחב החרדי שלדקים ניואנסים היורדות ל, כאלו גישות רגישות. ס"ש

השאלה האמתית ן מאולי  חורגות – חרדיות מזרחיתבין חוויות שונות של מבחינות  או –

מצמצמים ות חלפס או "רים משטנפ כיצד: והיא, המתעניינים בהאת ס ו"חוקרי ש המעסיקה את

, הרב עובדיה יוסףאת  ירשה מי יוק האובססיבי בשאלהיא העיס כךדוגמה בולטת ל ?את כוחה

 . לאחר פטירתו ,ס"מנהיגה הרוחני של ש

 יוסףהרב עובדיה ס בעידן שלאחר פטירת "ש

 ושנאמד ,ת ההמוניםיהלווי. לעולמו הרב עובדיה יוסף הלך, /411באוקטובר  0, ד"בחשון תשע' בג

יהדות האורתודוקסית בעיני ה המחישה את מרכזיותו של הרב עובדיה ,םאלפי-בכמה מאות

דתיים וחברי -ציונים, חסידים וליטאים, אשכנזים ומזרחים, מסורת-חרדים ושומרי. בישראל

לחלוק כבוד אחרון למי שתואר על מודעות האבל כדי מרחבי הארץ נקבצו כולם , העדה החרדית

ירושלים  הגודשים את רחובותתמונות המלווים . הגדולות כקברניטה של ספינת המאמינים

המבקש כוח -אלא במפגן ,לוויה בלבדהמדובר בהשאין ו העיד ,על מרקעי הטלוויזיהששודרו 
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לחלוק כדי ם היו שם לא רק ה. תיארו זאת כרגע היסטוריהיו ש. בזיכרון הקולקטיבי רטלהיח

 . הגולל על תקופת מנהיגות ארוכה ומכוננתבסתימת מדובר שחשו כי אלא  ,ולגכבוד לרבם הד

-וביתר –ערב פטירתו של הרב עובדיה  יישראלהציבורי חלל הבריחפו אלות שאחת הש

לצמצם את הדיון היו שניסו  ?מקומו את רשייהאיש שמי : שאלת הירושה היתה – אחריהל אתשֹ

 ,ס"א שון ה"מרהן ו"מרהס היא "שכי  היתהההנחה הפשטנית . לאישיותה של דמות זו או אחרת

 :תאחר זוויתשאלת הירושה מראוי לבחון את אך . הציגו זאתאחדים ועיתונאים  םעסקניש פיכ

  .יותרעקרונית תרבותית ובעל משמעות ועמוק  מאבקכחלק מ

 הרב הראשי הספרדי פקידפטירתו של הרב עובדיה על ת טרםהמאבק שהתרחש חצי שנה 

ט לה לא מעגתהמ נפוטיזםלביטוי  וראו בש פרשניםהיו . מאבק עקרוני זהב אף הואקשור  היה

ר תואממה ש נפרד-בלתיחלק , יוסףעבודה למשפחת הרב -סידורכאילו מדובר בעוד , ס"שב

השפעה בתוך -ס וכחלק מרצון משפחת יוסף לצבור עוד כוח ועמדות"שי מנהיגתאוות הכוח של כ

רוב בניו של הרב : שתי עובדות חשובות ן העיןחמקו מניה וביה מ  אך . מזרחי-המרחב החרדי

החרדיות חוליה בשושלת רבנית חדשה ויוקרתית שהעמידה אלא ' עוד רבנים' בגדרעובדיה אינם 

זו של שושלת יוקרתה . ההוויה הציבורית בישראל שוליים למרכזן המ תנועתהתוך כדי  המזרחית

יום ביומו של מעשה  העובדה כי מדובר במי שעוסקיםן מאלא גם  ,רק מאבי המשפחהלא באה לה 

חשובה לא  ,ה נוספתנקודגם יש ו. החרדיות המזרחית את זהותהשסביבה בנתה  ההלכהבפיתוח 

-בלתיחלק  – גם עניין עקרוני 'הראשון לציון'שרת הרב עובדיה ראה במ  ש יתכןההבנה כי י :פחות

 . צםקרבים לק   חייוכי  חשכשחזה אותה שהתנועה מעתיד  נפרד

-רבנים ופוסקישל  נוים מי היהת הנהגתו של הרב עובדיה יוסף בתקופס "אחד המאפיינים של ש

 עולם החרדי בן המתרחש זאת בשונה מאוד מו ,'הראשון לציון'משרת להשורה הראשונה ן הלכה מ

חלוקת ל פיקחה מקרוב עס "משום ששרק הרבנות הראשית הספרדית התחזקה לא . האשכנזי

   יבמסגרת משרד הדתות או משרדים אחרים שנגעו בתהליכי הבחירה של הרב הראש ,התקציבים

בתוך כך . קומה-בעלות שיעורמשום שבראשה עמדו דמויות גם אלא  – משרד הפנים ומכ –

. רפהעולם החרדי שהשפעתן בו דמויות צבבראשה הוכי  הראשיתהרבנות האשכנזית הוחלשה 

משמעות  תבעל עמדההוא  'הראשון לציון'מוסד שמלכתחילה הראייה כך ה ללהערכתי גרמ

מוסד רבני ותיק בעל במדובר שכן . זה בצד זה םהלאוובדגל רה בדגל התו תהאוחז, ממלכתית

 חלק – ישראל-בארץ מזרחית3קהילה הספרדיתארגונית לו יתתרבות תמשמעות סמלית היסטורי

דרכם שרבנים מזרחים גם  .עד עצם היום הזה פעיל ושעוד ,ממוסדות היישוב הישן נפרד-בלתי

עוגן של  'הראשון לציון'המשיכו לראות במוסד , השקפה תורנית חרדיתלחיים ו-סביבתהוליכה ל

חושת גבר על תתש ,סמכות רבנית מקומית ילידית ססניתן לב וליעשהיסטורי רצף וחוליה בזהות 

 .מפעל הציוניהעם הן ואשכנזית -החברה החרדיתעם הן נוצרה בניסיון החיבור הקשה שהניכור 

 ותשהציונשורשי ישראלי -ץאראלא מוסד  ,'ציוני'לא היה זה מוסד שכך יחס זה נבע גם מש ןכיתי

 . וולטפח ולא טרחה לכבד

מוסד הרי זה  ,החרדיות המזרחיתאם יש מוסד שיכול להעניק לגיטימציה למנהיגי , לפיכך          

 אישים שנראו בעיניובעמדה זו להציב הרב עובדיה זה מה שהביא את אולי . 'הראשון לציון'

 –יחסית -דמות רבנית סמכותית ותקיפהלכך למנות חילה ביקש ת ?ולרוממו תוארב שאתל יםראוי

משהדבר לא . ל"שירת בצהאף העם ו לשוןמדבר בה, רבה של העיר חולון, אברהם יוסףבנו את 

לקבל את  פֹוודח, יצחק יוסף, מבית המדרש את בנו הצעיר יותרהרב עובדיה חילץ  ,הסתייע
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הראשון 'מוסד נועדה לחזק את היא  ;ההפקעה זו מבית המדרש אינה מובנת מאלי. המשרה

  . מוסד לאומי ואתני כאחדשהוא , 'לציון

קמו לאחר פטירתו של הרב עובדיה . כלל ועיקר ברור וס אינ"של ש העתיד ,ואולם

הן עשויות עתה ושל הרב עובדיה חצרו שולי ב תקוודחהיו אופוזיציות אידיאולוגיות שונות ש

את . ס"במועצת החכמים של ש עכשיואפשר למצוא כבר  כךביטוי ל. השוליים למרכזן ר מחתול

המורכבת בעיקרה , קולקטיבית, מנהיגות חדשה ההממלכתי של הרב עובדיה תפס מומקו

שנים סרו אלה רבנים . בחברת הלומדיםרק אלא  ,רות ממלכתיותשבמכיהנו שלא דמויות מ

 ותמנהיגהראשונה של בשורה הניצבים הם  ,עם הסתלקותו ,עתהו ,של הרב עובדיהלמרותו 

 תיתהממלכן הזירה אותה מ ותהנהגה זו מרחיקומדות בפני עשהבעיות . מזרחית-החרדית

מזרחית ויצירה  החרדיות האשכנזיתהתמודדות עם  :האתנית חזיתאל הודוחקות אותה 

  .הומוגנית יותר

 ,הפרויקט הרוחני של הרב עובדיה יוסףמעתה ס וכיצד יפורש "ן פניה של שאהשאלה ל

במידה רבה בשאלה מי משני המחנות  לויס ת"עתידה של ש. אינה קשורה באישיות זו או אחרת

, המתמודד עם דיוקנה ההטרוגני של החרדיות המזרחית ,ה והמכילהמחנה החרדיות הרּכ ?גברי

המענה אינו  .קהילהעל היותר ונוקשה הומוגני  להשליט אופיהמבקש  ,האו המחנה החרדי הקש

אלא בהשפעה על תשתיות החיים הדתיים , ס"ות השליטה הפוליטיות של שמצוי רק במערכ

 . הליטורגיה והמציאות הקהילתית, ההכשרה התורנית, ובראשם מערכות הסוציאליזציה

' פורת יוסף'ראש ישיבת , של הרב שלום כהן דבריותמונת העתיד אפשר ללמוד מעל משהו 

בנוכחות נשיא המדינה  גן השר לענייני דתותס שהופנו אל, ס"וחבר ותיק במועצת החכמים של ש

זה כמו " ,סגן השר עברל חץ יורהספק דורש ספק  ,הרב כהן אמר ,"כתר. "ורבנים ראשיים לשעבר

ים דרח-הדברים לא נאמרו בחדרי". ...סיר שהתינוקות מלכלכים בו ואתם שמים אותו על הראש

על ב עירוא – 'הראשון לציון'כתרת בטקס השל הרב דרשתו -אלא כחלק מנאומו ,תורה או בשיעור

 . מתנוסס מעל כשדגל ישראל – עדתי וממלכתי כאחדצביון 

ל שהחיבור בין והובהר לכנראה ש, ים לפני פטירתו של הרב עובדיהאחדשבועות , כבר אז

. הוא חלק מתקופה שתמהחיבור זה . אינו מובן מאליוהלאום כבר דגל בין להרב הראשי ת גלימ

הלאום דגל את ו דגל התורהאת  הניףשידע ל ,הרב עובדיה יוסףבידי ס "שגה בה הונהתקופה ה

ס "שאולי ידרש תכי מעתה בדבריו הבהיר  ,שצוטט לעיל, הרב שלום כהן. תאחבעת והעונה 

אינם  ,מסמלי המדינהחוצנם ים נערמ ,ראק ליטאיפ  עוטים הנים ספרדים רבלהתרגל למראה 

עולם חרדית -נאמנים להשקפת, ממלכתי מעמדבגם  ביקורתית תקיפהנרתעים מלהביע עמדה 

  . מנהיגיה וסמליה, ביקורתית מלכתחילה כלפי הלאומיות הישראליתו תקיפה

 ניגודיםשל גונית ואחדות -מציאות רב: סיכום

 ,ניתוג-וסוציולוגית רבתיאולוגית , מציאות היסטורית חרדיות המזרחיתבציע לראות ממאמר זה 

האחת : ותתמורשלוש היא תוצאה של זו מציאות  .האות צמיחהשהית סיטואציה האתנשעוצבה ב

השנייה היא התכנסות  ;רפורמטיבית מזרחית-רדיתהופעתה של מציאות חהיא התפשטות דתית ו

התחברות לממלכה ההשלישית היא  ;מעמדית-אתנו חרדיות מזרחית הופעתה של מציאותדתית ו

, סגנונות, מבטים מדובר במרחב חברתי רב .יתלאוממזרחית -חרדיתהופעתה של גרסה למדינה וו

של ישיבות  –חוגים ודפוסים מוסדיים מגוונים  ,מתורגמים לזרמיםאשר  ,דגשים וניואנסים

ובנה זו ת. ברסלביים ועוד-חוגים ניאו, החזרה בתשובהלמוסדות , לומדים-ישיבות, 'מקובלים'
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-דתית או החרדית-הציונית החברהבחקר הוכחה טעונה שאינה יסוד -היא כמעט בגדר הנחת

רקע ל תמידרגישה  יהותה היתה חברות אלוב שדנההעבודה המחקרית . אשכנזית בישראל

החותרת  ,גישה רגישה זו, לעומת זאת. התפתחו והתמסדושעליו אישיותי הסמלי וה, אידיאולוגיה

ק העוסהמחקר ן נעלמה כמעט לחלוטין מ ,גוונים אידיאולוגייםללמבט מרובה במציאות ו

  .בישראל המזרחית חרדיותב

 ,לא רק למתחים ההיסטוריים ותרגיש תחפ  רצוי שי ,המזרחית חרדיותשעניינו המחקר 

הפרשניות והרטוריות המעורבות ביישוב המתח , אלא גם לאסטרטגיות ההתמודדות הסמליות

אלא דווקא כאפשרות ליישוב  ,לסתירה מתמדת עדותלא כוזאת  ,ולריבוי הקולותקיים ה

בסביבה אידיאולוגית או חיצונית ים מתקיימבין שני עולמות הר גשהדבר מאפשר ל. חיםהמת

רעיון הלאומי בין האסלאמי ל-ןבספרם על החיבור בין הרעיון הּפ. המבקשת לראותם מופרדים

המתחייבת ' אחדות הניגודים'על ( 1999)מלמדים שאול משעל ואברהם סלע  ,בתנועת החמאס

את ההלכה המתודולוגית הבאה שנדמה כי יש  מחבריםיתר גוזרים הבין ה. מחיבור מעין זה

להתמקד בחיפוש אחר ... אינו צריך " ,הם כותבים ,"כיוון חקירה פורה" :גם בענייננו לאמצּה

כמו , הוכחות וראיות לקיומן של סתירות ולתור אחר ביטוייהן המורכבים ושלל הסתעפויותיהן

לארגונים , פעולה המאפשרות לפרטים-גותיות ודרכילנסות ולהתחקות אחר אסטרטגיות התנה

ההכרה  (44)."ידן-לחיות עם סתירות פנימיות לאורך זמן מבלי להיות מובסים על, ולתנועות

לנו שיעמדו  ןה ,זמננו-ישראל בתשל ה במציאות החברתית והפוליטית תרישזוניגודים הבאחדות 

 . החרדיות המזרחיתאת נתח בואנו לבגם 

 מקורות

 דוד ,אסף: בתוך, החצר המלכותית ויושביה: כמדינה קטנה בתוך מדינה גדולה .4111 ,'ד ,אסף
מרכז זלמן : ירושלים. היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות ,(עורכים)עדה  , צדיק ו

 .91/-241, שזר

-101: 1/1 פעמים .זהויות עדתיות בחסידויות ברסלב: בין מרוקו לאומן. 4114, 'א, באומגרטן
120. 

 .אתגר הישראליות –ס "ש, (עורך)יואב  ,פלד: בתוך? ציונית-תנועה חרדית. 4111 ,'ר, בנאי-באום
 .142-114, ידיעות אחרונות: אביב-תל

 . מכון אור לציון: ירושלים. ספר אור לציון זיכרון הדסה חכמה ומוסר. ט"תשנ, 'ב, אבא שאול

 .  21-22 :9 אלפיים .רבנים ואמונה, ציבור  –הדתיות של המזרחים . 1992 ,'ש, דשן

 .1/-61 :4 כיוונים חדשים. ניתוח היסטורי –ס והציונות "ש. 4111, 'נ, הורוביץ

כיוונים  .שבירת כלים בפרספקטיבה היסטורית: החרדים ובית המשפט העליון. 4111 ,'נ, הורוביץ
 .  01-44: 2 חדשים

: יודעים ושותקים .עולה ומה שביניהםפ –שתיקה  –ידע : מבוא. 4116 ,'כ ,להדו 'ח, הרצוג
 . ליר-מכון ון :ירושלים .מנגנוני השתקה והכחשה בחברה הישראלית
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