
 2/-77(: 6102 ,ץמר) /61025610ו "תשע, קר החברה החרדיתח

65 
 

 

 קהילה החרדית המקוונתב זהות-משחקי :ברשת חרדים

 שרית אוקון 

 1אוניברסיטת בן גוריון בנגב| המחלקה לתקשורת    
sarit.okun@gmail.com 

 תקציר

 יםמספק, המתקיימות בו (Online Religious Community) מקוונותההדת קהילות ו הקיברנטיהמרחב 
מרתקות מקבוצות המחקר ה תאח. הבחבריכרות עם מגזרים שונים לההזדמנות מחקרית עדכנית ויעילה 

-בצל השפעות החברה המערבית ,ללא לאותברשת הפועלת  ,המקוונת החרדית הקהילהיא בתחום זה ה
זו  דת-קהילתמציגים עצמם חברי כיצד  בין היתר שבחן מחקר נטנוגרפי מבוסס עלה זמאמר  .חילונית
 . 'בחדרי חרדים'  בפורום

 'נטנוגרפיה'ו (Case Study)' מקרה חקר': שתי מתודולוגיות משלימותבין שלב ממחקר ה
(Netnography) , הליםהמאפשרת להתחקות אחר ק ,איכותנית ופרשנית אתנוגרפיתשיטה שהיא 

 נבחנובהם  ,תצפיתחודשי חמישה  תוםב .תוך טכנולוגיעולם מתּוב (cybercultures)מקוונות  ותרבויות
קהילה החרדית המקוונת חברי הכי נמצא  ,(שרשורים)דיונים  0111-קרוב לתמטית מבחינה ועובדו 

מכסים זו  חדשה "חצר" חברימשחקי הזהות מעידים על כך ש .אישיים וקבוצתיים זהות-משחקי נהליםמ
מסווים ומסתירים את אשר ( כינויים מקוונים) "ניקים"באמנם משתמשים הם : טפח ומגלים טפחיים
משתעשעים בהעברת הם גם  עתב הבאך , אנונימיות יחסיתואף נהנים משמירה על  זהותם בעולם הממשי
    . חייהם-ותאמונותיהם ואורח, אישיותםעל מסרים חדים ובולטים 

 נטנוגרפיה |מקוונות  דת-קהילות| אינטרנט | החברה החרדית : מילות מפתח
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Abstract 

Cyberspace and the online religious communities active within it, provide an outstanding 

opportunity to learn more about such communities. One of the most fascinating groups to be 

investigated in this way is the online, ultra-orthodox community, which uses the internet 

tirelessly, even under the shadow cast by secular, western society. This study is based on 

netnographic research, which examined, inter alia, how the members of this religious 

community present themselves in the Behadrei Haredim forum.  

The study combines two complementary methodologies – Case study and netnography, 

which is an ethnographic, qualitative and interpretive method enabling the investigation of 

cyber-cultures in the technologically mediated world. After five months of observation, 

examination and the thematic processing of close to 3,000 conversations (strings), it was 

found that members of the online, ultra-orthodox community play both individual and group 

“identity games”. 

The pervasive presence of those identity games indicates that the members of this new-

style Hassidic court reveal little. Whereas they do use nicknames concealing their real world 

identities and enjoy relative anonymity, at the same time they enjoy sending pointed, obvious 

messages about their personalities, beliefs and lifestyles. 

Key Words: Ultra-orthodox society | internet | online religious communities | netnography   
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בן  יברסטתגלית נמרוד מאונ' שנכתבה בהנחייתה המקצועית והמסורה של פרופ המאמר מבוסס על עבודת תזה 
 .  בנגב גוריון
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 מבוא

 חדרים חדרי בין, קירות בין

 ?בעצם אנחנו מי

 לפשטות שאולה זהות בין

 ?בעצם אנחנו מי

 (שיר לילך/ ליונהמחכים )

 תופעה –הקהילות המקוונות אודות בעשורים האחרונים דיונים מרתקים  תאקדמיה מקיימה

מהי : במסגרתם עולות ונשנות סוגיות כגון, חשובה ומרכזית בהווי החיים הדיגיטליים ברשת

ד מה מניע אנשים להשתתף בה וכיצ ,במובנים סוציולוגיים "קהילה"האם היא  ,קהילה מקוונת

ההשפעה העצומה של המרחב . התרבותיים במציאותהיא משפיעה על החיים החברתיים ו

מעוררת ומעודדת חוקרים  ,מרחב וזהות, והמדיה החדשים על מושגי זמןהקיברנטי 

ובפרט את  ,בעולם אינטרנטהשאת את פעילותם של משתמשי -שונות לבחון ביתר ותמדיסציפלינ

   .המקוונות הדת קהילות – אחת הקבוצות הבולטות והמאתגרות ברשת

מסגרות חברתיות ותרבותיות הן ( Online Religious Community)קהילות הדת המקוונות 

משקפות ו, ןבמרחב המקוו יוייחודיות המשמשות לאינטראקציה בין פרטים דתיים הפועלים יחד

 ;Campbell, 2005)התפקוד של המגזרים הדתיים בחברה המרושתת את נאמנה את האופי ו

2010; 2011b .)למחקרים מעמיקים כבר מקוונות אחרות זכו  דת-שקהילותבעוד ש אאל(Bunt, 

2000; Cheong, 2013; Cheong & Poon, 2009; Cowan, 2005; Hellend, 2007; Howard, 

2000; Larsen, 2007; Taylor, 2003; Roof, 2007; ) ה זכתהקהילה החרדית המקוונת טרם

 ,מקיףמעמיק ומחקר נטנוגרפי מ ממצאיםמציג  הז מאמר. הראויה תהמחקרילתשומת הלב 

 בהזהות ההצגה העצמית וב דרךומתמקד ב חן את מאפייני הקהילה החרדית המקוונתובה

  .זו מקוונת הקהילמשתמשים חברי 

 פרותסקירת ס  

שתי . האמונה והרוחניות במרחב המקוון, בשנים האחרונות גובר העניין האקדמי בחקר הדת

הן ההכרה בהיווצרותו של מרחב  זה העוסקים בנושאמחקרים ההנחות היסוד העומדות בבסיס 

של מרחב זה וההבנה כי ניתוח מאפייניו , נספח מניה וביה לשימוש במדיה המקווניםש, דתי חדש

(. Networked Society) 'חברה המרושתת'ובה ללימוד תהליכים המתרחשים במספק פריזמה חש

נוכחות הארגונים  ביניהם, בוחנים קשת רחבה של נושאים ,חוקרים העוסקים בתחומים אלה

שינויים חברתיים בעקבות המעבר , השימושים והסיפוקים של הגולשים הדתיים, הדתיים ברשת

-ומבט דתי ,ות החדשות על המחשבה והדמיון התיאולוגיהשפעת הטכנולוגי, לסביבה וירטואלית

 .  צרופרקטיקה ונורמות חדשות שהוא י, על מיתוסים בדגש ,מקווןרוחני על המרחב ה

טען , מאפייני הדת בעידן המקווןחלוץ החוקרים בניתוח , (Stephen O’Leary)לירי 'סטפן או

עתיד לשנות והוא , עבור אנשים דתיים( Sacred space) "חלל קדוש"כי האינטרנט מתפקד כ

טענותיו . ולהוביל למהפכה באמונה ובמהות הדתית 60-ולעצב מחדש את טבעה של הדת במאה ה

ואף העידו על  ,םבטקסים דתייובזהות , בקהילתיות, ו במאמרים שהציגו שינויים בסמכותנתמכ
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כי האינטרנט מאפשר  עוד נמצא(. O`Leary, 1996:789) "אופי מקווןדת בעלת " התגבשות

 ,בו אמצעי טכנולוגי למילוי צרכיםבראותם  ,לגולשים דתיים לחוש חוויות רוחניות חדשות

 ;Cobb, 1998)תמיכה רוחנית וחברתית לזהות דתית ו לבניית, המאפשר ביטוי לאמונות שונות

Ess, Kawabata & Kurosaki, 2007 .) 

י והוליסטי בלימודי אתנוגרפ תחום – lived religion) 'דת החיהה'חוקר , Hall, 1997))האל 

כי הטקסים  מצא – המנהגים והחוויות של אנשים דתיים, המשמש להבנת האמונות ,הדת

 דתית מעורבות שונות של הם מותאמים לצורות. הדיגיטליבעידן נזילים  הפכו המסורתיים

הם משדרים  ,המסורתיים המבניםן מברשת  משוחררים והנרטיבים ואף שהסמלים, מקוונת

את ההשקה בין  Brasher, 2001))גם ברשר  בחנהבעקבות האל  .רוחנית משמעותלמרות הכול 

האמונה "בניסיון להסביר את משמעותה של  ,מרחב הקיברנטיבין הלהעולם הדתי 

 מקוונתומצאה כי הטכנולוגיה משפיעה על הדת המסורתית ביצירת רוחניות  ,"האלקטרונית

נענית לתביעות הרוחניות היא אלא  ,הטכנולוגיה לא ניצחה את האמונה הדתית, לשיטתה. חדשה

החלה נגישות , האינטרנט על מחסומי המרחבהתגבר בו ברגע . של הדור הגדל בעידן האינטרנט

אמונה חדשים ופותחו אמצעים אלקטרוניים -דת ומעגלי-נוצרו קהילות, מידה עולמי-דתית בקנה

קדשים ומזבחות אלקטרוניים ובניית אתרים למעריצי כמו יצירת מ  , ונתדתית מגולפעילות 

 . דמויות רוחניות

 הדת המקוונות   קהילות

( Online Religious Community) "קהילות הדת המקוונות"בתחום מקד להתהחלו החוקרים 

: דתייםאודות קהילות הפועלות סביב הקשרים עם פרסום ממצאים  ,בראשית המילניוםרק 

כמרחב חדש  'סייבר בודהיסטי' ,(Bunt, 2000) אסלאמיות מקוונות הלכה של קהילות-פסקי

 לשפלטפורמה חדשה להפצתן והאינטרנט כמרחב המספק  (Taylor, 2003)לפרקטיקה דתית 

הוא כלי נטען כי האינטרנט  :יתרה מכך(. Howard, 2000)קהילות פונדמנטליסטיות שוליות 

דתיים רואים  מצא כי מוסלמים( Bunt, 2000)בנט  .אידאולוגיות דתיותפרקטי לחיזוק 

באמצעותו ניתן להאזין באופן המוני לדרשות של מנהיגים ש ,ציבורי ופרטי, באינטרנט מרחב דתי

, קודש ברשת-גילה כי העברת כתבי( Larsen, 2007)רסן אל .הקוראןן רוחניים או ללמוד לבד מ

-מגבירים אצל נוצרים ,צדקה-וסדותוניות ונגישות מקוונת למשליחת תפילות וברכות אלקטר

תורמים לצמיחתם הרוחנית של מחזקים אמונה דתית ו, דתיים את תחושת השייכות לכנסייה

 . הגולשים

את  קההמצביעים על כך שהקהילה הדתית המקוונת מהנדון מחקרים נוספים בתחום 

 ,Brasher, 2001; O’Leary)התרבות הדתיתחוסר הביקורתיות המאפיינת את את הנאיביות ו

 בבניית ומובילה לגמישות (Campbell, 2005) לקהילה של השתייכות מעודדת תנודות ,1996)

 משתמשי האינטרנט של המוטיבציהאת חוקרים שבחנו . (Lövheim, 2004) דתיתה זהותה

זו פעילות של ה תשפעה אתו ,בהן ףהשתתהחלטתם לבהמקוונות ו הדת לקהילות ףהצטרבואם לב

מנותק אינו גולשים נוצרים האינטרנט בקרב מצאו כי , מקוונת-הלאקהילתם על ו עולמם הדתי על

הדתית  םלמעורבות ,תחליף ולא ,חבריהם החדשים ברשת הם תוספתכי ו, הקהילה המסורתיתן מ
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 כך , ות תמורות במאפיינים המסורתייםניכרעם זאת . (Young, 2004) בכנסייה

מתפקדים כיום החברתיים החדשים מדגימים כיצד  המבניםוהאינטראקציות המקוונות ש

 . (Kim, 2005)דתיים   ארגונים

וקבוצות , מוכר היטב לאורך ההיסטוריה ,מדיה חדשיםבין המארג בין העולם המסורתי ל

 כשהנוצרים האוונגליסטים. העבר כיצד להתמודד עם התפתחות מודרנית זון דתיות לומדות מ

הם  ,יכולתה לסחוף מאמינים למסרים ותכנים דתייםאת הבינו את כוח קהילת הדת המקוונת ו

הובילו את  אלה תהליכים(. Barker, 2005) "בריאה אלוקית"ו "מרחב קדוש"הגדירו אותה 

לאפיין את קהילות הדת המקוונות בחמש  (Campbell, 2005, 2010, 2011a, 2011b) בלפקמ

 storied)) רתזהות מסוּפ, (networked community)קהילה מרושתת : תכונות מרכזיות

identities , סמכות משתנה(shifting authority) ,נס קיום מתּכ(convergent practice ) ומציאות

 . multisite reality))אתרית -רב

 במתכונתמתנהלות בראש ובראשונה דת אלו -קבוצות, קמפבל (Campbell, 2011b) לדברי

ל סמושפעים מהמשתתפים כך ש, (networked religion)בעלת דת מרושתת קהילה מרושתת  של

הקהילה ן בשונה מ. ציפיותיהם ופעילותם, מחשבותיהםאת  המעצבאינטראקציות מקוונות 

 במספר מרחביםכיום  תמתנהל קהילת הדת, בעלת מבנה חברתי מוגדרשהיא  ,רתיתהמסו

-בתיבשימוש במקדשים או תוך  ,תוירטואלייכול להתבצע גם  "הפולחן הדתי"כך ש, במקביל

אלא בהשתתפות  ,חתטית אאסט דת-קהילתהשתייכות ללא מדובר ב כבר. כנסיות מקוונים

מתאימה ש וציבורית פרטיתפוטנציאל לחוויה בעלות  תואינדיבידואליו מספר מערכות חברתיותב

  . לכל אחד בנפרד

 מציגים עצמם שכן חבריה ."הזהות המסופרת"היא של קהילת הדת המקוונת תכונה נוספת 

הם שואבים מידע וסופגים משמעויות  ,מקווניםומקורות קשרים ת סוגים שונים של באמצעו

ן מהזהות המסופרת של כל אחד . מקוון-הלאהקונטקסט ן משיטוט באינטרנט כמו גם מ

והצגתו בצורה " ניק"ה הגדרת: בחירות וחיבוריםל הכולנבנית כחלק מתהליך אישי  ,המשתתפים

ציון פרטי , יצירת נרטיב ייחודי, מתוך מבחר מקורות תורניים וכלליים" אני"תיאור ה,  קוהרנטית

כל אלה מאפשרים . להודעותהקישוריות המצורפות ההשתייכות המוסדית והקבוצתית ובחירת 

עם עמדות מנוגדות ויצירת רשת חברתית  ויכוח, חיבור לאנשים בעלי דעות זהות, שיתוף במידע

, שאנשים משחקים בין זהויות שונותלמרות את ההבנה כי  משקפתהזהות המסופרת . תומכת

 (.  Campbell, 2011b; Cheong & Poon, 2009) ןדחף לאחד ביניהיש להם במקרים רבים 

סמכות "בתכונה של מקוונות גם ה דתה קהילותאת מאפיינת  (Campbell, 2011b) קמפבל

 ותמאתגר ,המקוונתוארעיות הסביבה  הגמישות הקהילה הדתית הדיגיטלית ונזילות. "משתנה

בין הסמכות הדתית המסורתית ש תחלמ תורמותו, תפקידו וכליו, את המבנה הסמכותי המסורתי

המנגישים  ,"מומחים דתיים אונליין"מעמד חדש של עם הזמן נוצר . מקווניםבין בעלי סמכויות ל

ובל עוקפים את המסלול המקאלה  ."אופליין"התרבות את תית וומפרשים לציבור את האמונה הד

. ם את מעמדם מתוקף זמינותם ומומחיותם ברזי האינטרנטקוניו ,של רכישת ידע והסמכה דתית

מנהלי  ,ביניהם בעלי האתר, וריטה דתיתתהמקוונת סוגים חדשים של או קהילת הדתיוצרת כך 
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-הלאהמנצלים לא פעם את כוחם גם לשליטה בחיים הדתיים  ,ובלוגרים מומחים הקהילה

 . (Piff & Warburg, 2005) מקוונים

זמינות המידע בקהילות הדת . "עשייה מתלכדת"בגם קהילות הדת המקוונות מאופיינות 

. ומכאן לעשייה דתית אינדיבידואלית ,המקוונות מובילה את הפרט למיזוג בין טקסטים ומקורות

ויות ואמונה אישית התנהג, צומת רוחני לבחירת חוויותכחברי הקהילה להאינטרנט משמש 

מקורות של בד בבד בו המסלול הדתי נשען על לימוד  ,שונהחיים -מוביל לאורחו ,ממגוון מקורות

  (.;Young, 2004 Brasher, 2001; Campbell, 2011b; Roof, 2000)מסורתיים וחדשים 

היא  ,לאפיון קהילת הדת המקוונת (Campbell, 2011b)קמפבל מציעה התכונה האחרונה ש

גם מחוויותיהם  ,מודע-במודע או בתתלחייהם אנשים דתיים שואבים כיום . אתרית-מציאות רב

בין ל מגזרים ברשתבאופן בו ישנה חפיפה אידאולוגית ואינטראקציה תמידית בין  המקוונות

מציג ( Helland, 2007) הלנד(. Young, 2004; Campbell, 2005)מקוונים -הלא םמקביליה

כדי באינטרנט איסטים ובודהיסטים דתיים משתמשים אתרית בה הינדו-דוגמה למציאות רב

ות ארצמכלול האתרים הקדושים הפזורים באת ר יר קשרים בין קהילותיהם בתפוצות ולהכוליצ

  ,מקוונת-מן הדת הלאשאינה מנותקת זו בלבד לא המקוונת במקרה זה הפעילות הדתית . שונות

 .   הנרטיב הטקסי שלהן מרחיבה והופכת לחלק אינטגרלי מ, מתגברת, תומכת אלא

 ינןא "קהילות דת מקוונות"לאפיון ( Campbell, 2011b)חמש התכונות שמציעה קמפבל 

והחידוש שבטכנולוגיות המידע ועל  תהפונקציונליועל , מבנה הרשתעל גמישות רק מצביעות 

להבנת הקהילה הדתית המקוונת  יומביאות יחד אלא ,קודש וחולכני ותבין המקוון השילוב 

דרך יחסים דינמיים  ,הקיום ברשתאת האמונה ואת , ממסגרת את החוויהה קהילהכ

 הדתייםלכת באופן בו גולשי האינטרנט -אקציות חדשות ומביאה לשינויים מרחיקיואינטר

 .עצמםאת מציגים 

 החדשים המדיהו החרדים

, (Cheong, 2013)גולשים מדתות שונות בעולם  אצלבדומה לפעילות המקוונת שנצפתה 

למרות שמדובר . (6100, כהן) חרדית-היהודיתחברה המשתייכים לאלה משפיע גם על  טהאינטרנ

מדיה בד מהם דפוסי צריכה ושימוש שונים לכל אחש פלגיםשל קשת כולל שמרני ה מגזרב

המרכזית נתוני הלשכה מצביעים , יהםאל של הממסד הרבניהאמביוולנטי  היחסף חרו, החדשים

או בגלוי ברשת  גולשים 21%, ם יש מחשביחרדהמבתי  21%-כי בכך על ( 6102) הלסטטיסטיק

הודות לשירות המקוון של . למיניהם ופורומיםאטים 'צ, דיון-משתתפים בקבוצות 06%-ובסתר 

המגזר שעושה חלה עלייה בשימוש , גלישה נוחה ומהירההתאמתם להניידים ו הטלפוןמכשירי 

באינטרנט רגיל או החרדים ן מ 26%כבר משתמשים כיום מצא כי ( 6102)רותם  .החרדי ברשת

 . (נתיב וכדומה, אתרוג, רימון" )כשר"

הציבור הדתי של  שימושההחרדית לגבי  הנהגההמחלוקת ב, (6112)שחר -בןאון ונריה -לבלפי 

ועד ( רכי עבודה ופרנסהוגלישה רק לצ-היתר)של התופעה נעה מקבלה מסויגת  ,המקווןבמרחב 

סכנה "או  "איסור חמור"כגון  ,הלכה ובהם ביטויים קיצוניים-פסקי)עקרונית מוחלטת ולשלילה 

הציבור  תחשש מחשיפ: ביניהם, ממניעים שוניםנובעת הרבנים  תהסתייגו"(. ממשית
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בין  ותות ההלכתידרת הגפריצואף רכילות  ,לשון הרע, שיחות חולין, דברי כפירה, לפורנוגרפיה

 (. ובמסרוני המכשירים הניידיםהמקוונים ביתר קלות בפורומים כיום המתאפשרת )גברים לנשים 

כן ו "חרדי לענייני תקשורת-בית דין רבני"באמצעות אלה חששות תמודד עם מהממסד הרבני 

לתת , שתפקידם לפעול נגד ערוצי הפנאי המודרניים, "ועד למען טוהר מחננווה"באמצעות 

איומי  לעגבר אמצעי טכנולוגיה שמטרתם להת ולפתח תרים רבניים מיוחדיםיאיסורים או ה

המדיה החדשים על הקהילות  תהשפע אתולהגביל אדום -קונועדו לשמש  אלהסייגים . הרשת

&  Barzilai, 2005) נהון וברזילי-ברזילימחקרם של , הרבניםסייגי חרף א שאל .החרדיות

Barzili-Nahon) הפעילות שו, המגזר החרדי לעומקגם חדרה תקשורת המקוונת המצביע על כך ש

-Tydor Bamel) יםיכניסה לפורומים ייחודדווקא היא  ,ם ברשתהרווחת בקרב גולשים חרדי

schwarttz, 2009 ;Barzili-Nahon, 2009 .)  

הייד "פורומים היחיד ברשת הראשון והחרדי ה פורוםה –" בחדרי חרדים"נפתח  6116בשנת 

מיעוט פורץ " זה חשווגולשי פורום , לאינטרנטהחרדים  מרביתנחשפו טרם באותם ימים . "פארק

בחסות הכתיבה  הרבנית ההיררכיהן חופשי מו ביקורתישיח  המקיים (0.01./, רוז) "דרך

הפך ש זהלפורום יותר חברים הצטרפו  ןכ ,ככל שגברה חשיפת החרדים לאינטרנט. האנונימית

חרדי מקוון  פורטלכוהוחלט להרחיבו ולמסדו , והנצפים ביותרלאחד ממוקדי האינטרנט הפעילים 

. ועודתרבות , הלכה, פנאי, אקטואליהבנושאי ידיעות מספק ונוספים  פורומיםו בתוכהמאגד 

עשרות אתרים הם פתחו  ,ברשתהטמון הכלכלי  את הפוטנציאלחרדים המשקיעים הזיהו כש

 ,'מנוף' ,'הדף היומי' ,'אש התורה', 'חרדים', 'כיכר השבת', 'אתרוג' ביניהם ,ם מתחריםיחרדי

אלמוג , פז) 'חסידניוז'ו 'צופר' ,'נט.חרדים' ,'לדעת' ,'שטייג' ,'ד אונליין"חב' ,'שופר ניוז' ,'נט. שבע'

  (.6101, רוז; 6112 ,ואלמוג

החרדית השמצת העסקנות , הרבניהממסד כלפי השיח הביקורתי , הפורומים תמסדותה

 ים וחבריימנהלי האתרים החרדנענשו  6112-בהובילו לכך ש ,והתחרות על לב המפרסמים

בחדרי ' עורכי תהתפטרוהוביל ל הדברו, רו זמניתעד שחלקם נסג, חברתי וכלכליבחרם  האתרים

רק לאחר שבכירי הממסד הרבני התירו  שובנפתחו  האתרים .דוד רוטנברג ודב פוברסקי ,'חרדים

בבא ', 'אתרוג', 'רימון': כגון" כשרים"חיפוש פיקוח מקוון של מנועי בכפוף לפעילותם את המשך 

, פז) הולמים-בלתיחומרים תקל במבלי להיברשת מידע  חפשלמאפשרים ה, 'J-GOG' או 'קמא

 (.6101, רוז; 6112 ,אלמוג ואלמוג

ערוץ טכנולוגי בהיותו , כסוכן זהות דתיתהאינטרנט יתרונות ציג במחקרו את ה (6117)קפלן 

רב "מייעוץ  יםקבלמ ,הםהנוגע לאמונותי באופן אנונימי ידעאוספים  יםהחרדי יםגולשבו ה

שיעורים ברשת שומעים , בדיונים תורנייםמשתתפים , הלכתיותשאילתות  יםעלמ, "וירטואלי

זק את הגישה החיובית כלפי האינטרנט יח( 6101)ראשי החוקר  .מקוונותלימוד -חבורותויוצרים 

מבקשים לנצלם לקידום ו כוחם של הערוצים המקווניםשעמדו על הלכה -סקיופמ יםבציטוט

לעיצוב הקהילה לתרום אינטרנט תו של הליכו אתו הבינשרבנים ממאמרו עולה כי . היהדות

-חרדית בת-לבניית זהות דתיתו הלכתיותלהצפת סוגיות זו  ההחלו להשתמש בטכנולוגי, החרדית

 . ימינו
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נהון -ברזילי: בשורה של מחקריםבשנים האחרונות  נבחנה הפעילות החרדית המקוונת

ממדים של פונדמנטליזם דתי ארבעה הצביעו על ( Barzilai-Nahon & Barzilai, 2005) וברזילי

 Livio) ויינבלט-וטננבאום ליביו. אינטרנטהעם  אינטראקציה של החרדיםרחשים בעקבות התהמ

& Tenenboim-Weinblatt, 2007 ) לבין  ,ברשת בין פעילות נשים חרדיותשנוצר עמדו על המתח

פורומים של בחנה ( Tydor Baumel-Schwartz, 2009)שוורץ -באומל דורתי .איסורי הרבנים

גולשות החרדיות עמדות של נשים חנו ב( 6112)שחר -בןנריה און ו-לבו ,חרדיות דוברות אנגלית

 Golan, 2011  &(Campbell) פרסמו קמפבל וגולן 6100-ב. ביחס לאינטרנט ,בפורומים סגורים

כהן  .סגורות דת-קהילותמים ייחודים לובבניית פור םמאמר אודות המוטיבציה של מנהלי אתרי

ה אלטרנטיבליצירת מדיה החדשים כתשתית ערוצי הבהמתרחשים השינויים סקר את ( 6100)

מכשירים הניידים האת השפעת ( 6102)ברג וראשי רוזנבחנו ובהמשך , למגזר הדתי מקוונת

 Digital הספר את( Campbell, 2015)פרסמה קמפבל לאחרונה  .על החברה החרדיתהמקוונים 

Judaism כנולוגיות טשל זרמים ביהדות האורתדוכסית כלפי  םהעוסקים ביחסמאמרים בו ו

  .  יהדיגיטלדתית בעידן  חדשות ואתגרי השמירה על זהות יהודית

 ,בקרב חרדים מלמדת כי העלייה בשימוש באינטרנטלעיל שהוצגה ספרות סקירת ה   

בשנים האחרונות  עוררו ,אורתודוקסי-מגזר היהודיבפני הוהאתגרים שמציבים המדיה החדשים 

 מלכסות את מכלול הפעילותעדיין רחוק מחקרי השיח האולם ניכר כי , שונות תעניין בדיסציפלינו

 מטרת המאמר הנוכחי היא. מקוונת דת-קהילתכ ובפרט את מאפייניו, זר החרדי ברשתשל המג

זהות וב ,באופן ההצגהתוך התמקדות , החרדית המקוונת הקהילה עללהציג ממצאים חדשים 

הזהות "בחינת סוגיה זו נועדה להעמיק את הבנת תכונת  .המשתמשים חבריבה השאולה 

 קהילות הדת המקוונותהתכונות המאפיינות את כאחת  בלפקמשהוגדרה אצל  ,"המסופרת

(Campbell, 2010, 2011a, 2011b )אופן בו עונות קהילות להרחיב את גוף הידע העוסק בכן ו

הקוגניטיביים והרגשיים של , הדתיים, החברתיים, הצרכים התקשורתייםעל הדת המקוונות 

  .משתמשי האינטרנט החרדים

 מתודולוגיה

 ,(Netnography) 'נוגרפיהנט  'ו (Case Study)' מקרה-חקר'של גישות ההתבסס על זה מחקר 

איכותני כלי מחקר כ (Kozinets)קוזינץ . וירטואלית שפותחה על ידי ר-אתנוגרפית שיטהשהיא 

רואה את זו איכותנית מתודולוגיה . (cybercultures)מקוונות  קהילות ותרבויותופרשני לחקר 

בעולם  כשלוחה של המתרחש מציאותואת ה ,הווירטואלי כשלוחה של העולם הפיזימרחב ה

 ,וך טכנולוגיתלמורכבות העולם המתּו תאמהוהלמעשה אתנוגרפיה שהיא הנטנוגרפיה . המקוון

מתבונן , בפומבי פורסמואשר החוקר קורא טקסטים  .תמתבססת על האתנוגרפיה המסורתיהיא ו

מסתמך על ארכיונים מקוונים ובוחן הוא , אנשים עצמםבלי לצפות ב אנושיהשיח בהתנהגויות וב

 (. Kozients, 2010; Hine, 2008) ברשת אינטראקציותות שונות של צור

נים בספרות האקדמית במגוון מכּו, הנטנוגרפיהדוגמת , מחקרים אתנוגראפיים באינטרנט

, אתנוגרפיה מרושתת, אתנוגרפיה מקשרת, אתנוגרפיה וירטואלית, אתנוגרפיה דיגיטלית: שמות

 ,Dominguez, Beaulieu, Estalella, Gomez, Read & Schnettler)אתנוגרפיה ועוד -סייבר
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שאלה אם עיקר בבהתמקדו שדילמות קונספטואליות ומעשיות גישות אלו הובילו ל(. 2007

אולם , (Ferguson & Gupta, 2002) מתאים לאתנוגרפיההמחקר -שדהבכלל האינטרנט הוא 

ציבה בפני החוקר שאלות בה ,הנטנוגרפיה אינה שונה לחלוטין מהאתנוגרפיה המסורתיתנראה כי 

 ?חשיבותו עבורם ימה ?כאל מדיום חברתיהאם חברי הקהילה מתייחסים אל האינטרנט : דומות

 ?ביניהם והיכן עובר הגבול ,"ממשי"ל" וירטואלי"בין ההבדל מה  ?כיצד הוא משפיע על יחסיהם

ניתן להפיק כי  ותוסבור, אפיסטמי רבערך מוצאות בנטנוגרפיה העבודה זו דבקה בגישות 

 (Beaulieu, 2004)בולייה לפי  .תופעות חברתיות ברשתעל יחסית  באמצעותה ידע אובייקטיבי

על החוקר משקיף שכן , אסטרטגיה של אובייקטיפיקציה העושה שימוש בטכנולוגיהשיטה זו היא 

אינו מעורר מבוכה בקרב הנבדקים ומסוגל הוא  .הצד ואינו מפריע לדברים להתרחשן מהנעשה 

אם כי טען  Paccagnella (7991) גם .ידע אובייקטיבי תראייה מרוחקת להפק-זווית אמץל

ו הנובע מנוכחותהממצאים הסיכון לעיוות  ,משתתף סמויאו כ הצדן כמשקיף מהאתנוגרף פועל 

" לחיות"האתנוגרף ן תומכת במתודולוגיה הדורשת מ( Hine, 2008)גם היין . הולך וקטן בשטח

מאפשרת לחוקר והיותה פתוחה נובע משל מתודולוגיה זו וטוענת כי יתרונה , בסביבה המקוונת

  . במהלך המחקרהמתברר לעדכן את תפיסותיו בהתאם למידע חדש 

 הנתונים ףאיסו

 הוא  ,עצמםאת שנבחר להבנת האופן בו חברי הקהילה החרדית המקוונת מציגים מקרה הבוחן 

 הפורום – (http://www.bhol.co.il/forums/forum.asp?cat_id=4&forum_id=771) "בחדרי חרדים"

, זירה אינטרנטית לפעילות קהילתית שהוא ,'חדרי חרדים'בהמרכזי והפעיל ביותר של פורטל 

זה רשומים  פורוםב. חרדי המקווןומדויק את העולם הפורה  אופןב תגמייצה דתית ותקשורתית

מאפשר והוא , הקשת הפוליטית והדתיתגוני ציבור מכל -נציגיבהם וחברים  7111-למעלה מ כיום

הוגדר ולפיכך  .לציבור החרדי להתעדכן בעניינים אקטואליים ולדון בסוגיות רלוונטיות למגזר

, המנקז אליו ענייני דיומא מקום – ימקווה וירטואל"בכינוי  (60.2.6112)רותם בפי פורום זה 

  . "אך גם לא מעט שיחות פנאי ורכילות ,דיון בסוגיות עקרוניות ,רגון החרדי'חדשות מהז

: (Kozients, 2010) הנטנוגרפילשהגדיר קוזינץ קריטריונים על העונה  ,מחקר מקוון זה-שדה

פתוח הוא , (בכל יום דיונים חדשים 1/-למעלה מ)פעיל ועדכני הוא , רלוונטי לשאלות המחקרהוא 

ועשיר  אינטראקטיביהוא , (הקיימים באותו פורטל סגוריםפרטיים או  בניגוד לפורומים)ונגיש 

מגיבים באמצעות הודעות ונושאים לדיון רב של יום מגוון  מדיחברי הפורום מעלים )במידע 

, בנוסף (.מוזנים באופן אוטומטי ,מספר הצפיות והתגובות, השעה, תאריךכשה פומביות ופרטיות

 ,הלסטטיסטיקהלשכה המרכזית )אטים 'וצ דיון-קבוצותמכיוון שחרדים לוקחים חלק בהרבה 

-Barzilai) משתתפים בפורומים ברשת יותר מאשר קהילות אחרותהם  ,(6102 ,רותם; 6102

Nahon & Barzilai, 2005 )אלמוג , פז)וירטואלי ולביתם ה "בחדרי חרדים"רבים מהם הפכו את ו

הוותיקה והפעילה ביותר שנבחר הוא למעשה קהילת הדת המקוונת  שדה המחקר .(6112, ואלמוג

בוחן מצוין לחקר הקהילה החרדית -על כן היא משמשת מקרה .בקרב הגולשים החרדים

 .המקוונת

קהילה מקוונת  חקרממתקבל רב יותר ערך אפיסטמי מחקרים חדשים מראים כי  :יתרה מכך

קבעו  "בחדרי חרדים" מנהלי .(Iriberri & Leroy, 2009) את ההצטרפות לשורותיה המגבילה

http://www.bhol.co.il/forums/forum.asp?cat_id=4&forum_id=771
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ת במענה ימותנ( המקנה זכות לכתוב ולהגיב בדיונים)ת בקהילה החברּוכי  ,הפורום ם אתמיבהק

קהילה "היא  "בחדרי חרדים"שלמרות . תקנוןהתנאי עמידה בבו (0נספח ) שאלון ההתאמהראוי ל

מי כל לצפיית  נגישציבורי זה פורום , (2.6100, הכטר) "שורותיהלשל חברים  צטרפותמגבילה הה

אינו טעון אישור מיוחד של הנהלת  ולכן ביצוע המחקר הנוכחי ,גולשי האינטרנטחפץ בכך מש

 . משום הפרה של פרטיות המשתתפיםשלהלן תכנים ואין בניתוח ה ,הפורום

מדי בוצעו בהם , (6102ינואר עד מאי )חמישה חודשים ך שבמהנטנוגרפית בוצעה תצפית ה

נתונים חוזרת ונשנית של  היל  ד  נעשתה וכן  ,"בזמן אמת"ש תצפיות על השיח המקוון ושבוע של

ונותחו  נצפושבוע בכל כך ש)שורים שר 1/ נבחנויומית תצפית בכל  .ארכיון הפורוםממשלימים 

 Lurker של ומבט מנקודת "טבעי"מחקר המחקר בוצע כ .דיונים 0111-כשל  קורפוסעד כדי  ,(0/1

 דגימתדליית מידע ו) "ממוקדת"וה (מעורבתולא  מרוחקת) "טהורה"התצפית השבאופן ( צופה)

 ;Hine, 2008) מניפולציות ורצייה חברתיתמנעה ( תוך התמקדות במענה לשאלת המחקר נתונים

Kozinets, 2002) . איסוף  וכללששדה ידני -ממוחשב ויומן באמצעות פרוטוקולתועדו התצפיות

, חותמת אישית, עיסוק, מגורים-מקום, גיל, (כינויים) "ניקים": משתתפיםטלוג מידע בנוגע לק  ו

לדינמיקה  וכן רישום הערות הנוגעות, צפיותו מספר תגובות, השליחת ההודעשעת , תאריך

 (. 6 נספחבראו  לכך הדוגמ)ולאינטראקציה ביניהם 

  הנתונים עיבוד

 AIDA (Actionבאמצעות משמעות -ליחידות סווגו וקודדו, תמטית ובדוהממצאים ע

Implicative Discourse Analysis) – 7991)שהציעה טרייסי  גישה(Tracy,  לבחינת רכיבי 

תהליך קידוד הממצאים מתבסס על  ,לפי שיטה זו. טקסט ולהצגת טיעונים מלומדים אודותיהם

שנוקטים בירור אסטרטגיות השיח , זיהוי הסיטואציה התקשורתית הנתונה: שלושה שלבים

. להשתמש גם בהקשרים אחריםיבחרו  ןך ההתמודדות והתגובות בהדר הבנת – ומכאן ,הכותבים

 החרדית המקוונתבו מציגים חברי הקהילה אשר ון האופן אבחאת עיבוד הנתונים  כלל במחקר זה

מצעי וניתוח א( מקווןהפורום ב)טיקה תקשורתית זו קרישום הטיעונים המוצגים בפר, עצמםאת 

 . כדי להדגיש או לטפל בטיעון זההמשתתפים שנקטו השיח 

ממצאים שעלו מבחירת הטקסטים המילוליים למעמיקה שיטת עיבוד זו דרשה התייחסות 

ומכלל  ,של משתתפי הקהילה מקוונים-המקוונים והלא ממאפייני הזהות, והמצגים הוויזואליים

לניתוח  זו היא בתשומת הלב שניתנההייחודיות של שיטה . אליהם הוביל כל דיוןשההקשרים 

וכלה בזיהוי האסטרטגיות  ,דיוניםוההניקים כני של ותהחל מניתוח  ,הדיונים שנדלו

 (. Tracy, 1995; 2002)אידאלים העומדים מאחוריהם התקשורתיות וה

משום שהיא מתמקדת בניתוח  ,הזהתאימה לעיבוד ממצאי מחקר  -AIDAשיטת ה

 ,פרקטיקה להשגת מטרה תקשורתיתבאופן בו כל שיח הוא אינטראקציות בתרבויות ספציפיות 

הפן האתנוגרפי של שיטה זו מתבטא בכך . לאומית או אתנית, תוך שמירה על חזות חיצונית דתית

המקרים אף ן ובחלק מ, קבוצה-ים של כל תתישבחקר תרבות יש משמעות להיבטים הייחוד

על כך ת שיטה זו מסתמכ. בפיתוח רעיונות בעלי פוטנציאל לשיפור הפרקטיקה החברתית הנחקרת

והבנה של טקסטים  ת בניתוחעוסקהיא ו, יתהתקשורת היומן ם חלק מקסים הופרדושטיעונים 
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באבחון אסטרטגיות ואידאלים המייצגים רפלקציות של ו יםתקשורתיים דרך משקפיים חברתי

 . ,Tracy)7991)המשתתפים  

כמו אלה , ביםח דיונים כתולניתומתאימה גם  -AIDAהשיטת   ,Tracy)7991)לפי טרייסי 

ניתוח " ה שלמתודהפרשנות זו ממזגת בין , לטענתה. מקוונותההדת קהילות המתנהלים בין חברי 

. לבין הבנת כלל הפרקטיקה התקשורתית( בה קיים דגש על פרטי השיח המדובר או הכתוב) "שיח

להשיג  במטרה תםכתיבו םשמם ודרך דיבוראנשים בוחרים את כי מניחה הגישה , ברמה הרטורית

ולכן הקריטריון החשוב ביותר להערכת הניתוח הוא , מנע מהןיאו לה תוצאות מסוימות

 . ולא רק פענוח של כל דיון ספציפי ,השימושיות של כל הודעה להבנת ההקשר הרחב

להכיר היטב את גם משום שהיא דורשת , זה מחקר נטנוגרפינמצאה מתאימה ל AIDA-ה

. ל ידי תצפיות חוזרות ונשנותבעיקר ע ,הווריאציות שבכל אינטראקציהאת יות ושגרתהפעולות ה

הם מספרים על  ואת האופן בו( שיח פוקלי)להבין את התקשורת בין המשתתפים נדרש  החוקר

ביניהם , שונים השתמשו בשיטת פרשנות זו דת-מחקרי(. שיח-מטה) חייהם בקהילהעל עצמם ו

ים את החוקרבחנו בו , ים יהודים פונדמנטליסטיםמטיפ טקסטים שכתבומחקר העוסק בניתוח 

, בנוסף. (Neuman & Levi, 2003) הצגת הדבריםהאופי והרטוריקה של , הדילמות, הטענות

כך שההחלטה , איסוף החומריםדלו נותחו תוך כדי מחקר הנוכחי הנתונים שנ  חשוב לציין כי ב

כאשר נתונים חדשים לא , היינוד ;לעצור את שלב התצפיות התקבלה רק כאשר זוהתה רוויה

  .ידע או תובנות חדשותכבר הוסיפו 

  ממצאים

אישיים  :זהות-משחקיני סוגים בולטים של נצפו ש "חרדים בחדרי"בשיח המתנהל בקהילת 

עיצוב הזהות בא לידי ביטוי ב ,חברי הקהילהבו השתתפו חלק מ "המשחק האישי". יםקבוצתיו

האישי המידע  ,הגדרות הפרופיל ,ייחודיים (כינויים מקוונים) "ניקים"בחירת המקוונת באמצעות 

שימוש ניכר , חדגם יבו פעלו חברים ותיקים וחדשים ', משחק הקבוצתי'בואילו  ;וסוגי החתימות

 .ת המשתתפיםיוושל זהוזיהוי ים שעסקו בניסיונות פיצוח דיונים רבכפולים וב "ניקים"ב

 אישיים  זהות-משחקי

: כגון, המצויים בקהילות רבות "ניקים ניטראליים"החברים השתמשו בן שחלק מלמרות 

 ,065שרית או 99תמי, rrafii ,itzchak57 ,ירושלמי_מ, asi414, 11גדי ,chaverim, נוירולוגית

ניקים רבים כללו . חרדי-מרבית הכינויים של חברי הקהילה נלקחו מעולם התוכן הדתינמצא כי 

 אייזן, (ר"כינוי לאדמו) בענדל_קילע, (שום דבר) Gurnisht: כגון, ארמיתבשימוש ביידיש או 

הרב גדול סיירת ) מרן_סיירת ,(אמת לפשוטה) גרידא_אמת, (?מה שלומך) הארציך_ואס, (ברזל)

ציטוטים או , ניקים נוספים נקשרו לטקסטים(. להפך) אדרבהאו  ,(סביבון) דרידייל, (הדור

י והמצוות "העוסק בהלכות א, ספרו של הרב ישראל משקלוב) השולחןפאת : כגון ,מנהגים דתיים

, ('כ', ה, פרקי אבות) כארי_גיבור, (מנהג נטילת ידיים בתום ארוחה) אחרונים_מים, (התלויות בה

שנים בראיית החמה  62ברכה הנאמרת כל ) ברכת החמה, ('א', ד, פרקי אבות) הלומדמכלאדם

 פ"תושע, ('ט, ג"כ, ספר במדבר, נבואת בלעם) לבדד ישכון, (ארבעת המינים) ערבינחל, (במלואה
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, (שבתתהילים הנאמר בזמן קבלת ה ימזמוראחד מ) שיר_מזמור, (פה-תורה שבעלקיצור )

 (.ר"כינוי חסידי לצאצאי אדמו) בןשלקדושים, (קטן תלמיד5שער) זוטא_בבא

נחמן ' רמתוך דברי ) תמיד_שמח: דוגמת, רגון הדתי'שנלקחו מהזרבים נמצאו גם ניקים 

מתוך ) לכותל_אוזניים, ('כד', ב, ן"ליקוטי מוהר, "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"מברסלב 

 דאךטובוחס, (שירת התקווהתוך מ) נפשיהודי, (מבט אלוקי) מלמעלה_מבט, ('לב', ב ויקרא רבה

, חסידכהלכה, (כתב הרב עובדיה יוסףששמו של ספר הלכה  כןו', ו, ג"כ, מתוך תהילים)

, (דתי לייט) דוסילייט, (דתי) ידוס, טוב_חרדי ,יחרד, (מתנגד לחסידות) מסנגד, השם_ברוך

 יוכבד, (דעת תלמיד חכם) אברך_דעת, (מקהילת ברוקלין) ברוקלינאי( שומר מצוות) יראשמים

ליטאית -החרדית הטיה באידיש של שם ישיבת מיר) מירעער, (בקרב חרדיםנפוץ אישה שם )

 (.עלית-תושב היישוב החרדי ביתר)ביתריסט , ברשת_חרד, (בירושלים

מאפייני באו לידי ביטוי , של כל חבר קהילה הניקמלבד המסרים שהועברו באמצעות בחירת 

היה אנונימי  מרבית המידע שהוצג בכרטיסים אלה. גם בכרטיסי הפרופיל האישיהמקוונת הזהות 

מקצוע או מקום , תאריך לידה, שם משפחה, קטגוריות המבקשות להציג שםשכן ב, לחלוטין

עוד לא , אחר, חסוי, .ר.א, לא מגלה, ---,1??? , : כגון ,בעיקר תשובות חסויותנצפו  ,מגורים

מקום , מוץ או זמורה כרםבוקי שמוצ, שמי אהרון הכהן: או תשובות בדויות כגון ,התפניתי לכתוב

יחד עם זאת נמצאו  .וכדומה 0211או יליד  002, 22אני בן , מעלות תרשיחאאו א עהוא צנ ימגורי

חברי קהילה רבים  ,למשל. תשובות תמציתיות וקצרותניתנו גם לא מעט כרטיסי פרופיל בהם 

ואף  ,אור הגנוז או ברוקלין, מירון, ברק-בני, ר עלית"בית, מגוריהם הוא ירושלים-דיווחו כי מקום

, חינוך, בקרת איכות, מחשבים, הוראה, מידענות, שכיר, ביטוח: גבי מקצועםהציגו מידע ענייני ל

  . בית-אברכים או עקרות, ישיבה-ישציינו את היותם תלמידהיו ו, ייעוץ

: חברי קהילה רבים ענו גם על שתי הקטגוריות האחרונות המופיעות בכרטיס המידע האישי

עולם או היגד -תפיסת, בחיים "מוטו"המשתתפים לנסח ן המבקשת מ קטגוריה – "חתימה"

. אותם לשיתוף הקהילה במידע נוסף הקשור בזהותם המובילה –" יקצת עלי"ו, משמעותי

פסוקים או טקסטים מעולם התוכן , נמצאו בעיקר מבעים הכוללים ביטויים ובקטגוריות אל

אוהב את , שלוםאוהב שלום ורודף , הֶוי מתלמידיו של אהרן הלל אומר: "דוגמתכ, חרדי-היהודי

ל פה והכ", (משירת ההמנון" )הינפש יהודי הומי" ;(ב'י', א, פרקי אבות" )הבריות ומקרבן לתורה

אין עוד ", "קורים פה דברים לא מובנים, יש פה דברים שלא כדרך הטבע. תאמינו לי, נסים

 (. ד"ל, תהילים" )מך מקור חיים באורך נראה אורכי ע  " :או ,"אנחנו בידיים טובות", "מלבדו

כמו , מן ההווי החרדי יםשאובנמצאו מבעים ה ,גם במידע האישי שהוצג בכרטיס הפרופיל

, "...חרד לגורל היהדות בהווהה לשעבר( בן של קדושים)ק "בנשאני " :סיפר זוטא_בבא: למשל

וחוסר יושר הם  עוולות, חוסר צדק .אוהבת צדקו אני אוהבת לעזור לזולת: "כתבה 065שרית

ה "אל תספר לקב: "רשם אל קפונה. חיה ותן לחיותהוא המוטו שלי בחיים . ידברים שנואים עלי

 ,לא סיסמא הז: "טענה חד_עט, "ה"ספר לצרות שלך עד כמה גדול הקב, כמה גדולות הצרות שלך

א ירושליימער : "לכתוב על עצמובחר  ירושלמי_מ, "באחדות ישראל נביא את הגואל - זו מציאות

רק  הציבור החרדי יהיה נורמלי: "הביע מסר על המתח והפילוג בין הפלגים כתום_שחור, "איד

, "מוסאיוף"די בבית הכנסת "א ימסור שיעור ליקוטי מוהרן לקהל חב"שהרב שטיינמן שליטכ

 ". יושר ושוב יושר, יושר"חתם ב ריף_שמחהואילו 
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 אישיים זהות-משחקיבמשתמשים  מלמדים כי חברי הקהילה החרדיתשעשועי זהות אלה 

המידע , המקוונת באופן בו הניקיםאת דמותם המשתתפים ולבנות יתר כדי למצב עצמם בין 

ית שחלקם חושפים פרטים אודות זהותם האמת ,ים מכלול של מבעיםיוצר ,האישי והחתימות

עדיין ש פעולה – מקוונתה בקהיל חרדיםההשתתפות של עצם  :יתרה מכך. וחלקם מסווים אותה

-השימוש במבעים מעולם התוכן היהודי לצד – אינה רווחת ומקובלת בקרב מרבית חברי המגזר

לעולם אמנם חשופים פנים שחבריה -מורכבת ורבת יתדת הקהילקיומה של על  יםמלמד, שמרני

 .  גם במרחב המקוון דתיתנורמות ומסגרת , שומרים על צביוןאך , ימערב-החילוני

 קבוצתיים זהות-משחקי

חברי ניסו  םשבמסגרת, קבוצתיים זהות-משחקיגם במחקר נצפו , משחקי הזהות האישייםמלבד 

לחשוף במידה זו  נועדו ,משתתפים אלה-דיונים רבי. "ניקמי מסתתר מאחורי ה"ה לפצח הקהיל

ענפה ונראה כי היתה  אלה הפעילות הטקסטואלית במשחקים. הילהחברי הק את זהותאו אחרת 

עוד נמצא כי . של חבריההממשית חשיפת הזהות משיכה ועניין רב ב, הקהילה גילתה סקרנות

-ב, הלדוגמ. הומורהתייחסו למשחק ברוח טובה ובחוש הזהות הקבוצתיים המשתתפים בדיוני 

  :"יצייר בעל הניק נגדו"קבוצתי שכותרתו  זהות-משחק 99תמיהחלה  0250502

מטעמים . ת מאחורי הניק5היה מאד מעניין לדעת איך נראה או נראית כל אחד ואחת שמסתתר

אז אולי ננסה לדמיין איך נראה כל אחד ומאיזה !!! אבל לדמיין אפשר, הגיוניים לעולם לא נדע

 ]...[. עם זהירות ובלי חפירות , כמובן, מגזר הוא

לעולם יראה אדם כאילו בעל " םדבריהזה על אהוא פרפר" יצייר נגדו"הביטוי ש לא מן הנמנע

כאשר מדמיינים את הדברים נאמרים מפי  :כלומר .('ז', א, מסכת קידושין)" השמועה נגד עיניו

מציעה חברת לפיכך ו, הרבה יותר ברור ומבואר לימודה, ממש גם כשאינו מולך ,המלמד אותם

 יותר למסריםטוב כדי להתחבר  ,הקהילה לדמיין ולשקף את דמות כותבי ההודעות בדיונים

דיים הסו "הספירות והצבעים"לפיו זיהוי , מרמז על רעיון מתורת הקבלההביטוי  ,בנוסף. שלהם

מכוונת תורת אלא שלהבדיל . (מחשבה בלבדכלומר שימוש בכוח ה) "דמיון"דורש  ,של כל אדם

 : תבשכ החמה_ברכתדוגמת כ, מיד במסכת פיצוחים מילולייםהדתית חברי הקהילה החלו , הסוד

אחד (. שפעם רמז שיש לו עוד ניק לצרכים אחרים) וק'גבתור התחלה בא לי לתאר את הניק 

, גר בביתר כמדומני, מחתן ילדים, 1/לכן נגיד בן , 61לא בן  כנראה הואשכותב על מטאורולוגיה 

אשכנזי . משקפי פלסטיק שחורים פריט חובה. זקן קצר או טיפה יותר. 21משקל , /0.7גובה נגיד 

 ]...[.  משכיל וחובב טיולים , /נשוי פלוס , חסיד, כמובן

עקרת שהיא אני מדמיינת : "99תמילאפיין את הזהות של ביקשה  13_אלישבעכשגם היה כך 

: ען מנגדט מטפחתספרים .]...[" טמפרמנטית ושובבה ,קצת נמוכה ,רזה ולא שמנה לא בית

, שעות עבודה גמישותוב עובדת עם גישה למחשב, חרדית מודרנית, 01-/6בגיל  99תמילדעתי "

  ".חובשת פאה עד הכתף בצבע חום

פר כי הכין קובץ אקסל ובו מידע שאסף על זהות חברי יסו מלכתידגערצטרף בהמשך הדיון ה

, מבלי להכיר כמעט אף אחד באופן אישי הגעתי לנתונים מדהימים הקשורים למגזר: "הקהילה

חלק מחברי הפורום מפצירים בו לשתפם במידע במסלול ". עיסוקים וכולי, תחביבים, תתי מגזר

מבטיחה לשלוח לך . זה מסקרן, תשלח לי בבקשה: "כגון, (בהודעה פרטית ולא פומבית" )האישי"

לחשוף החלו כשהמשתתפים . אך הוא חושש להפר את חוקי הפורום ונמנע מכך, "שומרי ראש
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כי זה גובל  ,יתאר אותו לאש – מי שמכיר ניק מסוים: "99תמי התריעה, כרויות אישיותיה

   (.חשיפת פרטים מזהים על חברי הפורום) "באאוטינג

, ניקים כפוליםכי יש חברי קהילה המשתמשים ב משחקי הפיצוחמ ניתן ללמוד בנוסף לכך

 ים_אצתדוגמת , לכאורה שונים שכן במהלך המחקר נדלו הודעות זהות שפורסמו על ידי ניקים

: ליידוסית  הכפי שטענ, מאוד את חברי הקהילהעסיקה מתופעת הניקים הכפולים . השם_ברוךו

, היום_אוראו  ,"כנראה מתסדר להם טוב עם פיצול האישיות... ויש כאלה עם מספר ניקים"

  : שנחשד בשימוש בניקים מרובים

עכשיו והנה , מכיוון שיש כאן כמה שרלוק הולמסים שמתמחים באיתור ניקים כפולים שלי

, בלקול: הם הניקים שנחשדים כשליאלה  .הגיע הזמן לעשות סדר, עוד ניק כפול שלי ההתגל

, לבחירתכם, הסנדק_ליד, קרוא_בלתי ,זוזובסקי, אורגניסט, ווארשווער, ריף_שמחה

ייתן לו  מנהשורההניק , תבוא עליו ברכה, מי שיצליח לאתר עוד כמה. דברישלוםו חותרלאמת

 . געלט_מעשר

, בכינויים שלהם היום_אור שהשהתקוממו על השימוש שעחברי קהילה היו , בתגובה לכך

  :דברישלום למשל כמו

הדבר הכי מרגיז  ,ךאל תנכס לעצמך ניקים שאינם של[. א"ש, היום_אורקיצור של הניק ] אור

יש עוד ניקים שנכתב כמה פעמים שהם שלך ובעצם לא . בפורום זה הטרחנות האובססיבית שלך

 ?זה אומר שהם באמת שלך, כתבת אותם

  :נפל, ען כלפיו חבר קהילה נוסףכך גם ט

יש לו מספיק . הוא לא צריך עזרתכם, נא לתת לו לנהל רומן בין שלל ניקיו. חברי הפורום שלום"

   .נא לא להתערב, ניקים להגיב אחד לשני

אולם בעוד , (נקבה5זכר)חברי הקהילה מחויבים להזדהות מגדרית  ,בכרטיס הפרופיל האישי

קבוצתיים שעסקו בניסיון  זהות-משחקינצפו , מרבית המשתתפים מציגים עצמם כזכריםש

פרסם כך למשל . אמינות המידע אותו בחר כל חבר קהילה להציגבלפיצוח מגדרי והטילו ספק 

 : יחרדע

והכוונה לדמות אחת , אחת_לכתל ונורולוגית הם אותה_הוכח כאן כבר מספר פעמים שאזניים

מי שחושב , גברית מובהקת שמתאמצת כל הזמן להוכיח שהיא אכן אישה ופשוט לא מצליח לה

 . שאני הוזה מוזמן להרים את היד

כל הניקיות בפורום הן גברים ואין פה אפילו אישה "סתפק בתגובה לפיה לא ה חמה_ברכת

בואי " :הדיוןעת ציע לה בוה ,אחת_אותהקש לבחון בפומבי את זהותה של יבהוא אף  ;"אחת

זה מבחן שמצריך תשובה ? מוכנה. פורום יהיו רגועים שאת אישההנעשה לך מבחן כדי שיושבי 

 כתבי... יש לך דקה מזמן שאני שולח לענות: "תבהוא כ, סכימה לשתף פעולההלאחר ש". מהירה

, "...מעכשיו .אחרי הדלקת נרות ת אישהשאומר" יהי רצון"ברכת ראשונים מהמשפטים את שני ה

עצם היותי אישה לא מסתכם לתוך , תן שאלות על רמה ,נו באמת: "ה כעבור דקהתנהיא עו

כי  ףחש תרגילען שהט חמה_ברכת ."ליהי רצון מלפניך שתחונן אותי ואת אישי וכוי'מסגרת ה

על רק חלק מחברי הקהילה התייחסו בפו. גבראינה אלא  ,ציגה עצמה כאישההש אחת_אותה

 . לטענה זו ברצינות
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א דיון ילכך ה הדוגמ .גברילשיח שיח נשי שנעו בין דיונים בנוספים נצפו מגדריים משחקים 

 ובאיכותועסק , "חצאית אקורדיון חדשה"תחת הכותרת  5060-בלאחר חצות הליל שהתנהל 

באילו באיזו מידה ו חברתה המקוונתאלה את ש סמינרהחדשלאחר ש. חדשנשי פריט של  ועלותבו

אולי תעברו לתיבה : "בשיחתן טוב_חרדיערב תה, תברודחצאית המהלרכוש את כדאי צבעים 

אתה נכנס לעזרת נשים ועוד יש לך : "זה_הוא_כינה לו ע". לא יאמן מה שקורה כאן?? הפרטית

". שלך( א"ש, פרטי מניין תפילה) אנחנו לא בשטיבל: "סמינרהחדשמשיכה בהלצה הו" ?תלונות

שיח -שהדופשוט נראה לי . ההפך, לא אכפת לי שנשים משוחחות": נה להםע טוב_חרדישלאחר 

 :סמינרהחדש את השיח יכמהס לעת ליל ."מתאים יותר לשיחה פרטית מאשר מול כל המדינה

  ". בלילה 0:11חשבתי שהחצאית עושה לך יצר הרע בשעה "

 : 5661-ב מסנגד פתחהדיון שכמו  ,אחרים התמקדו בניחוש גיל החברים קבוצתיים םמשחקי

? (כמוני אולי)לא מחפש אאוטינג אלא לדעת כמה צעירים יש כאן וכמה צעירים רק בנפשם  אני

אני מניח שאין כאן מהעשור הראשון . לכן אבקש מכל ניק לציין באיזה עשור לחייו הוא נמצא

אני . נכיר ואז בוא, (01-60)מהעשור השלישי  הםואני מניח שלפחות חצי , אבל מהשני כבר יש

 ?למי עוד יש אומץ לגלות .למרות שכתיבתי לא תמיד מעידה כךבעשור החמישי 

חלקן רציניות כמו אלה של חברי , הודעות רבות בהם נשלחו, יומייםזה נמשך כדיון תוסס 

אני בעשור : "תבשכ השם_ברוךזו של וחלקן הומוריסטיות כמו , קהילה המשיבים לעניין

 . (א"ש, 'חרדים בחדרי') "ח"כלומר מהעשור הראשון של בח... הראשון

. מן את המאבק הפנימי בין פלגי העולם החרדייס ,5001-תנהל בזהויות שההמשחק פיצוח 

 : תח את הדיון בטענהפ טעותסופר

ישבי ארצנו ייש פה עדת ניקים חדשה מלאת שנאה למ. סאטמרשל  ניקיםמתקפת  זהירות

בואו 'דקות פותח אשכול על  חמששכל  11גדי, חבדניק משיחיסטהמתחזה ל בייקר, הקדושה

' מריח'לפי סגנונם נוטף השנאה ומטרותיהם  .ועוד גלייטר', נדפוק את המתנחלים וננקום בהם

שופכי דמו של רבינו , הסאטמרים, אזכיר לחרדי הפורום שהםרק  .שמדובר בסאטמררערס

ל "איהחזיקו שלטי ענק בהם מכונה הגר הבהפגנה במנהטן הרשעים האלשהידעתם  .ל"הגראי

  .מבזים ומקללים גדולי תורה '?וגאלח עפרא לפומייה'

 : שלמי_ירונה ע בתגובה

אתה מזרחניק . אתה זה – אם מישהו מתחזה כאן. (א"ש, סופר טעותהניק  של קיצור)טעות 

אל תנסה להפגין נאמנות לרב שטיינמן ואל ישמע על  .ואין לך מה לחפש בפורום חרדי, למהדרין

  .םבדיוק כמו הקנאי ופשי לבזותוכי ברגע שיתחבר לשמאל תרגיש ח, פיך

ה אלה את אל עצימיםמ משחקי הזהות האישיים והקבוצתייםהעלה כי  פרק הממצאים

רמזים  אוטשטוש , הסוואהשיטות שונות של שימוש בכללו ש ,אישיים זהות-משחקילצד שבאופן 

 ,ייםקבוצת זהות-משחקילא מעט  גםו התרחשו ב, של המשתתפיםעל פרטי הזהות דקים 

מקומות מגורים או השתייכות , מקצועות, לפצח ולחשוף גילאיםחברי הקהילה ניסו במסגרתם 

בה היינו , מקוונת דת-קהילתמלמד כי גם ב ,השילוב המאתגר בין שני סוגי משחקי הזהות. מגזרית

אולי אף יותר מאשר בקהילות מקוונות  ,מצפים שלהיבט האנונימי יהיה תפקיד מרכזי ומשמעותי
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עד כדי יצירת , לקלילות ולחופשיות, לפורקן, משתתפים דחף חזק לשיח רכילותייש ל, אחרות

   .   שמאפשר המרחב הקהילתי ברשת "ן המסתוריּפ"סדקים ב

 מסכם דיון

והניתוח האיכותני של האופן בו המשתתפים  "םיבחדרי חרד"התצפיות על המתרחש בקהילת 

מלמדים כי הקהילה החרדית המקוונת היא מגזר ייחודי השומר על קודים  ,מציגים עצמם

 .מודרני-תוך פתיחות ונגישות להשפעות העולם הפוסט ,חזותיים והלכתיים, מילוליים, שפתיים

 המהפכהלהשפעת  "שטחמן הדוגמאות "הם  ,שנצפו והקבוצתייםמשחקי הזהות האישיים 

כלי מתפקד ככי הוא מרחב קהילתי חדש זה על וניכר , המקוונת על עולם האמונה והדת

למגוון רב  החרדים נחשפים, יחסית על זהותם תוך שמירה. מאמינים מעזים יותרה שבאמצעותו

מסוגר ה, קודםחייהם ה-אורחמואגב כך משנים במידה זו או אחרת  ,ם ומגזרייםישל תכנים כללי

' עמ; 6110)ונריה  כפי שכונה אצל אלאור, "החרדיהמשוטט "צריכת הזמן והמרחב של  .והממודר

' אנונימיות יחסית'תחת מסווה של . כוללת כיום גם פעילות ענפה בקהילת הדת המקוונת, (070

ולומד  יחילונעולם הנעשה בב חבר קהילה זו משתלב ונטמע, ושמירה על נורמות וכללים דתיים

 .הספרות והשפה המערביים, גיבורי התרבותלהכיר היטב את 

ומאפשרת הסרת  ,נטולת זהויות ומעמדותמקוונת קהילה  (6117)רוז  לפימייצרת  האנונימיות

האנונימיות . "אנונימיות יחסית"להגדירו  ניתןבמחקר זה במופע חדש שומתבטאת , מסכות

המשתתפים הקפידו באופן בו , האנונימיותת של ודינמי תדואליהיא למעשה הופעה היחסית 

ניקים שונים )עד כדי שימוש בזהות כפולה , בעולם הממשית דמותם להסוות ולטשטש א פעמיםל

ומגלים במשחקי זיהוי וזהות אישיים וקבוצתיים המכסים טפח  פעמיםהשתעשעו לו, (לאותו אדם

וחזותיים המעבירים מסרים גלויים וסמויים בנוגע  החל משימוש בתכנים מילוליים ,טפחיים

, וכלה בניסיונות ניחוש ופיצוח של גיל ,מגזריתהפוליטית או ה, עדתיתה, השקפת עולמם הדתיתל

  .    חברי הקהילהשל  םמגוריהאו מקום  השקפה פוליטית, מגדר, עיסוק

מחקר ממצאי ה. מאפיין המגדריוא הההות יהוי והזמשחקי הזאחד ההיבטים הבולטים ב

סיונות נימשתתפים ב, מציגים עצמם כגבריםקהילה החרדית המקוונת העלו כי מרבית חברי ה

ים לשיח מקוון בין ההיתרים או האיסורים ההלכתימקיימים דיונים סוערים אודות ו ימגדרפיצוח 

 מאפשרתזו  מקוונת דת-קהילתניכר כי , גברים ובין אם לאו בין אם כל המשתתפים. המינים

ן לגברים ונשים מ חדשה מספקת הזדמנותלחבריה לקרוא תיגר על נורמות מגדריות מסורתיות ו

 שוגיקסם ורהרבה  אפשרות נדירה זו מוסיפהנראה כי . מחיצות המגזר החרדי לשוחח ללא

 .דיגיטליעידן האת יסודות ההלכה ב תומאתגר ,לחוויית ההשתתפות

 (6117)וגודמן ( 6112)שפירא דרישת לתמוך ב םעשויילעיל שהוזכרו מגדריים ה זהותה משחקי

נשים לפרטי בין גברים  המזמנים שיח פומבי או אטים'צופורומים על גם  "ייחודהדיני "להחיל את 

סיט את ללבות יצרים ולהכך עלולים  ואגב ,טבעיתוללא הרתיעה ה ללא מחסומים, בושהללא 

אמנם ת מתנהג הקהילה המקוונת, לשיטתם .של המשתתפים הרצונות והמחשבות, האישיות

 המרחבשכן דווקא , עבירות ייחוד ממקומות ממשייםיותר לזמן  הא עלולהי ךא ,'מרחב גלוי'כ

שפירא וגודמן הם  .איסורי הלכהפריצת לת דתית ומאפשר להיסחף בקלות לפריצּו אנונימיה

שזוהו  משחקי הזהותאולם , לאומית-דעות המשתייכים לחברה הדתית-רבנים והוגיאמנם 
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הצעתו של את ראוי לקבל שתכן יוי, ציבור החרדיגם לכי החשש רלוונטי  במחקר זה מדגישים

בעניין עושה משרד הבריאות שפי כ)ולשלט את מרחבי קהילות הדת המקוונות ( 6112)שפירא 

 ". מותר רק בשמירת גדרי הייחודהאינטרנט : "אזהרהב (הסיגריות

קהילות רבות המתנהלות של והמטרה שבחן את התפקיד ( Fuchs, 2008)פוקס בדומה ל

תחליף דת המקוונת אינה הפורום החרדי מלמדים כי קהילת הזהות של גם משחקי ה, ברשת

אלא ערוץ , או לחבריהם במציאות ,של המשתמשים הדתייםמסורתית -התורניתלקהילתם 

של החברה  ההאינדיבידואליזציניכר כי תהליך . חברתי ודתי נוסף המעשיר ומגוון את חייהם

אינם מסתפקים כבר חרדים רבים שכן , על החברה החרדיתבמידה רבה  המערבית משפיע

 ,אלא נמשכים יותר ויותר למרחבי הרשת הדינמיים, דתי גדול וממשיבהשתייכות למגזר 

 . זהות ונוכחות, המזמנים להם רמות שונות של חשיפה

המרכזיות מחמש התכונות  תאח – 'רתּפהזהות המסּו' את ומדגישים מחזקים משחקי הזהות 

 חברינמצא כי  .קהילות הדת המקוונותלהגדרת  (2011b;Campbell, 2011a)שהציעה קמפבל 

תוך , ומקורות מקווניםאינטראקציות על עצמם באמצעות שלל  יםספרמ "בחדרי חרדים" קהילת

, ניקההגדרת . מקוונת-הלא מציאותמן הנורמות והרקע הדתי המוכר להם ה, התכניםהישענות על 

על מבחר  מבעים הנשענים –סגנון החתימות ואופי ההתנסחות בדיונים , כתיבת המידע האישי

חיבור , ידעשיתוף במ מאפשרנרטיב ייחודי המהם אחד לכל  יוצרים – מקורות תורניים וכלליים

 . נוגדות ויצירת רשת חברתית תומכתויכוח עם עמדות מ, לאנשים בעלי דעות דומות

משחקי הזהות האישיים בלטה ב (Campbell, 2011b) "רתהמסוּפהזהות "תכונת 

הן במישור הרגשי עם הצגת מידע אישי  "אקספרסיביות חרדית ייחודית"ואופיינה ב ,בוצתייםוהק

מבעים טקסטואליים והן במישור הסגנוני באמצעות , ודיונים גדושים במלל חיובי ושלילי

 בכרטיסי המידענכללו החזותיים והווקאליים ש, הטקסטים המילוליים. וחזותיים עמוסי הבעה

 ,איור וצילום, ם החרדי בצורת כתיבההחיי-מסרים מאורחרו יבהע, של חברי הקהילה יםהאישי

 דת-קהילתוהצביעו על , הרקע התורני של המשתתפיםאת המבטאים את עולם התוכן הדתי ו

        . רגשית וסגנונית ייחודית, מחשבתית דינמיקהו מסופרת זהותבעלת 

 ,חברי הקהילהלכידות החברתית של פוגמים באינם  משחקי הזהותהממצאים עולה כי ן מ

בחדרי "קהילת נמצא כי ( Cheong, 2013) אחרות מקוונות דת-קהילותלמתרחש בובדומה 

את הקשר בין  מחזקת שהיא תוך, הומוגניות פנימית וגבולות, שומרת על יציבות "חרדים

שעשועי עולה כי  המחקרן מ :יתרה מכך .ורגשיים אישיים יחסיםביניהם  ומפתחת המשתתפים

 מערכתהזמן עם  יוצריםו (Baym,1998) םיטענותיו המוקדמות של בימוכיחים את  הזהות

 לראותאלה  זהות-משחקילמשתתפים ב תהמאפשר משמעויותנורמות ו שלמקורית ייחודית ו

  .לכל דבר כקהילה עצמם

במישור : מרכזיים בשני מישוריםלחקר החברה החרדית עבודה זו תורמת ניתן לסכם בכך ש

 אתנוגרפית  מתודה – באמצעות נטנוגרפיהשמרני -לראשונה מגזר יהודיהעבודה בחנה האמפירי 

, קפלן) 'בלעתמוהתרבות 'של  נים המקוונותהתבוננות מעמיקה בּפופרשנית המזמנת  מקיפה

הממצאים שעלו במחקר תורמים להרחבת גוף הידע בתחום קהילות , במישור התיאורטי(. 6117

בהמשך . המגזר החרדי של כמו גם לכל מי שמבקש ללמוד ולהכיר זוויות עדכניות, הדת המקוונות
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שים חזו  דת-קהילתחברי ים כי מלמד האישיים והקבוצתיים משחקי הזהות, (6112)לאנגלנדר 

 – שני המרחביםבאופן בו , מודרני רב הנרטיבים-חוויית העידן הפוסטבצורה עמוקה את כיום 

, החברתיים, על הצרכים התקשורתיים יויחדזה את זה ועונים  משלימים – מקוון-והלא המקוון

 . הקוגניטיביים והרגשיים של משתמשי האינטרנט החרדים, הדתיים

 והצביע ,(Helland, 2008)כמו גם מאמרו של הלנד , סקירת הספרות שהוצגה בפתח המאמר

שכל אחת  ,מקוונות רבות דת-קהילותהנוף הטכנולוגי של האינטרנט תומך בעלייתן של כך שעל 

יש אולם , יצירתובהצגת מידע חדש או בנגישות וחופש , דרגות שונות של חשיפהמאופיינת במהן 

מחקרי  סהוא מיקרוקוסמו "בחדרי חרדים"הנחת המוצא לפיה זהירות ל-להתייחס במשנה

כדי להציג . הקהילות החרדיות המקוונותלמיפוי מאפייני ההצגה העצמית של כלל משתתפי 

ו נבנה האופן בשיבחן את המשך -ראוי לבצע מחקר ,יותר מקיפה ורחבהאתנוגרפית  התמונ

, "כר השבתיכ"דוגמת , מקוונות נוספותחרדיות קהילות האתוס האישי והקבוצתי של החברים ב

בחן את אופן ההצגה שימחקר השוואתי אף לבצע ו ,"השטיבל"או  "אגודה אחת", "בחדרי צפת"

  . מקוונות של דתות שונותאופי הפעילות בקהילות את העצמית ו

" זהותה"ו מסוגל ללמד לעומק על נלכך יש לתת את הדעת לכך שמחקר נטנוגרפי איבנוסף 

 ,(הקהילה החרדית המקוונתעל התפיסה והאמונה העצמית של חברי  ,כלומר)המשתתפים של 

לתאר  ,כלומר)בהם משתמשים המשתתפים  "סימני הזיהוי"אתר את מצב ול-אלא לפרוס תמונת

הנוכחי להעשיר את ממצאי המחקר  על מנת(. עצמם במרחב המקווןאת האופן בו הם מציגים את 

 מחקרומועיל לבצע  חשוביהיה  ,ותפיסה עצמית משמעות, של זהותאישיים לרבדים ולצלול 

, נשים)משתתפי הקהילות החרדיות המקוונות עומק עם מגוון -סקרים מקוונים וראיונות לשיכלו

 (.  ל"ישראל ויהודים אורתדוכסים החיים בחו-תושבי, צעירים, מבוגרים, גברים

 מקורות

צריכת זמן ומרחב בקרב האוכלוסייה החרדית : המשוטט החרדי .6110 'ע ,ונריה 'ת ,אלאור
-/02) ?השתלבות בלא טמיעה :חרדים ישראלים .(עורכים) .ק, פלןקו 'ע, סיון: בתוך .בירושלים

 . הקיבוץ המאוחדו ן ליר בירושליםמכון ו: ירושלים(. 070

  .00-62: 07דעות. חיים בין נרטיבים :שישי בערב .6112 'י, אנגלנדר

 :    /610בפברואר  62-נדלה ב .7ערוץ . זהירות סכנות באינטרנט. /611' י, גודמן
      http://www.inn.co.il/News/News.aspx/81716    

 איגוד האינטרנט    , מגזין ברשת. מחזור החיים של קהילה וירטואלית והצלחתה. 6100' ת, הכטר

 http://www.isoc.org.il/magazine/magazine11_1.html:  /610יולי  2-נדלה ב, הישראלי

מאי ב 7-בנדלה . סקר לשימוש במחשב ובאינטרנטה. 6102 ,הלסטטיסטיקהלשכה המרכזית 
6102:        

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st09_07&Ce 

  .2-0: 22 קשר. עידן המידע והזהות החרדית הדתית. 6100' י, כהן

עמדות ביחס לאינטרנט בקרב הגולשות ": פורום משלהן. "6112 'ר, שחר-ונריה בן 'א, און-לב
  .012-27: 2 מסגרות מדיה. בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות

בינואר  62-ב נדלה, אנשים. גלישה באינטרנט בחברה החרדית. 6112' ואלמוג ת 'ע, אלמוג ,'א, פז
6102 :://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7566http 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/81716
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st09_07&Ce
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7566
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מאפייניה , יתונות החרדית בישראלתולדות העלקווים ": צדיק ת"רבות רעו" .6117 'ק, קפלן
מכון חיים (. /-22) התקשורת המגזרית בישראל .(כיםעור) 'ע, ופירסט 'י, פרי: בתוך. הוהתפתחות

 . אביב-לת יברסיטתאונ ,הרצוג

 00-נדלה ב, דעת. יחסי המנהיגות היהודית האורתודוכסית לתקשורת המונים. 6101'  צ, ראשי
 http://www.daat.ac.il/daat/maamar.asp?id=124: 6102בינואר 

  .22-02: 20 ארץ אחרת? האם אנו חוזים באביב של פראג .6117 'א, רוז

 /610מרץ ב 2-נדלה ב. בית אבי חי. רשת בלי ביטחון. 0.6101./' א, רוז
http://www.bac.org.il/shvnvt/article/rsht-bly-bythvn 

הפשקווילים במאבקם למען ": חדש מפני ישן תוציאו( מדיום. ")6102' צ, וראשי' ח, רוזנברג
  .70-/2: 2 עיונים בשפה ובחברה. הסלולר הכשר

מחקר ח "דו . השתלבות וחלוקה לקבוצות, עמדות, ערכים, האוכלוסייה החרדית. 6102' א, רותם
 . המרכז הבינתחומי הרצליה: בית הספר לתקשורת ,מקיף

 :   6102 במרץ 6-נדלה ב .הארץ ."ה"מתה על הקב"פוגש את " חסיד נשוי"כש. 6112 'ת ,רותם
       http://www.haaretz.co.il/misc/1.1558522 

        :/610בפברואר  62-נדלה ב .כיפה. האינטרנט סכנה לנשמה-אזהרה. 6112  'י, שפירא
http://www.kipa.co.il/jew/10834.html 
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