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סערת נפש
תהליכי גיבוש זהות בקרב בני-נוער חרדיים המשלבים לימודי-קודש וחול בישיבה התיכונית-חרדית
"שבי ציון" :חקר מקרה
יוגב גלב ,עבודה סוציאלית yogev.glav.acd@gmail.com

לפי דגם החינוך המסורתי הנהוג בחברה החרדית ,הנער לומד ב'ישיבה קטנה' לימודי-קודש בלבד .דגם זה
מקורו באידאולוגיה דתית המתנגדת לחשיפת הנערים ללימודים כלליים .לפני כחצי עשור נוסד מודל
חינוכי חדש :הישיבה התיכונית החרדית .ישיבות מדגם זה ,הפונות אל הליבה המרכזית של החברה
החרדית ,נמצאות "בעין הסערה" מבחינת הביקורת הציבורית ומבחינת האתגרים הפנימיים שיצרו בקרב
החרדיות הישראלית .בספרות המחקרית אין התייחסות להתפתחות חברתית זו מנקודת המבט של
הנערים המתנסים בה .המחקר הנוכחי – כחקר-מקרה פסיכולוגי גישושי – מתאר את ההשלכות של שילוב
לימודי-קודש בלימודי-חול ,ומתעכב על החוויה הנפשית של הנערים ,תוך שימת הדגש על תהליכי גיבוש
הזהות .המחקר בוחן זאת בכלים איכותניים בקרב תלמידי ישיבת "שבי-ציון" (שם בדוי) .נתוני המחקר
נאספו באמצעות ראיונות פתוחים-למחצה שנערכו עם עשרה נערים .ניתוח תוכן תמטי העלה כי קיימת
חלוקה חדה בין תגובותיהם המגוונות של בני "החרדיות-הרכה" (זרמי-משנה בחרדיות הישראלית) לבין
תגובות השבר הפנימי המאפיינות את בני "החרדיות-הקשיחה" .חלק מהדיווחים העלו שהחוויה ב"שבי-
ציון" סוערת ,ובחלקם קשה להבדיל בין הסערה שנבעה מן הישיבה לבין נסיבות שהובילו לבחירה ללמוד
בה .בשני המקרים הישיבה עצמה היא חלק מ"סערת נפש".

החברה החרדית :שורשי הרתיעה מלימודי-חול ,והמצב כיום
אחת התגובות למערכת הערכים האלטרנטיבית שהציע עידן הנאורות לתרבות היהודית האירופית ,היה
ניסיון-מיזוג .בראש זרם זה עומד משה מנדלסון (( )1786-1729אייזנשטיין .)1951 ,תלמידו ,נפתלי הרץ
וייזל ( )1805-1725ייסד מגמה חינוכית שביקשה לשלב לימודי-חול בלימודי-קודש .יש הרואים בתפיסה
חינוכית זו את תחילת מגמה של החילון בקרב היהודים (פיינר .)2002 ,המחקר הראה כי יש לראות
באורתודוקסיה תגובת-נגד לרקע זה ,ולא רק ניסיון לשמר את הישן (כ"ץ ;1985 ,כ"ץ ;1991 ,סמט;2005 ,

1

חקר החברה החרדית ,כרך ( 2019/2020 7תש"ף)1-28 :
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
שביד ;1977 ,פרידמן ;1991 ,בראון ;2007 ,ליאון .)2009 ,אז החל להתפתח עולם הישיבות ,שבא לידי גמר
בגישת "תנועת-המוסר" (טיקוצינסקי ,)2016 ,לפיה הישיבה נתפסה כתרבות-נגד למודרנה.
במדינת-ישראל עבר הדגם האורתודוקסי גלגול נוסף .תהליכים שונים הובילו לגיבוש יהדות הדוגלת
ב'לימוד ישיבתי לשם לימוד' ,כאופן הבלעדי לקיום מצוות תלמוד תורה .בשנות ה – 80-כתוצאה ישירה
ממתן קצבאות ופטור כללי משירות צבאי – התרחשה ההתגבשות הסופית של "חברת הלומדים" – ביטוי
שטבע פרידמן (פרידמן )1991 ,לתיאור התופעה .נוצרה אידאליזציה סביב האמונה התמימה ,ונרקם קו
מחשבה "אנטי-תיאולוגי" (בראון .)2005 ,עמדה שמרנית זו הובילה ,לשלילת המודרנה ותוצאותיה :החילון
והציונות (בראון .)2007 ,זהו הרקע להתנגדות מנהיגי הציבור החרדי עד היום ל"לימודים-חיצוניים" .על
רקע זה יש לראות את האיום שעולה מן המודל הישיבתי המבקש לשלב לימודי-חול בתוכנית הלימודים
שלו.
אולם בד בבד צצים סדקים במבנה האידאולוגי-סוציולוגי של המגזר החרדי .בן-חיים מצביע על פירוק
פנימי של החברה החרדית מן האדנים המרכזיים שעליהם היא ניצבת .הוא רואה בעובדת פטירתם של שני
הגדולים ,הרב אלישיב והרב עובדיה יוסף ז"ל ,קריסה בשלטון דעת התורה .האינטרנט מנצח את
ההתבדלות החברתית-תרבותית ,וחברת הלומדים נתקלת בקשיים כלכליים (בן-חיים.)2017 ,
זאת ועוד :אין לראות בחברה החרדית מקשה אחת .ליאון מציע להגדיר את החרדיות האשכנזית
כ"חרדיות קשיחה" ,לעומת החרדיות הספרדית שהיא "חרדיות רכה" לדבריו" .חרדיות-קשיחה" היא
לדבריו "התארגנות דתית שמרנית חסרת פשרות ובעלת גבולות עבים החוצצים בינה לבין החברה
החיצונית לה" ,המתאפיינים ביחס עימותי אידאולוגי כלפי אלה שאינם חרדים (ליאון .2010 ,עמ'  .15ליאון
" .)2014חרדיות-רכה" לעומת זאת ,מאופיינת לדעתו בשאיפה הנובעת מן הדתיות עצמה ומובילה להבניית
רצפים שונים "המבקשים להקנות רציונל מתאים לחיבור אפשרי בין יוצאי חברת המובלעת החרדית לבין
הסביבה שמחוצה לה" (ליאון .2010 ,עמ'  .170ליאון.)2014 ,

הישיבה התיכונית-חרדית :פתרון מושלם אך קשה לעיכול
מחקר שסקר את פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבה-תיכונית-חרדית הראה שנימוקי ההורים בעד
שליחת בנם לישיבה תיכונית חרדית נחלקו לשתי קטיגוריות :האחת היא של 'בדיעבד' – כתוצאה
מאילוצים וצרכים ,והשנייה של 'מלכתחילה' – כתוצאה מערכים .הנימוקים של 'בדיעבד' הם :אי-התאמה
של הנער למסגרות המסורתיות מסיבות שונות שמגיעות יחד לשיעור של  57.4%מן הנערים (עמירים ,כהן
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& היון .)2018 ,בנתונים אלה יש לראות ביטוי למשבר המתרחש בעשור האחרון מתחת לפני השטח,
ומתבטא בנתוני נשירה מדאיגים של בנים חרדיים ממוסדות החינוך .בשנים תשס"ז ,תשס"ט ותשע"א
נשרו  5.9% ,6.2%ו( 3.5%-בהתאמה) מכלל התלמידים במוסדות החינוך החרדי ,בגיל חטיבת-ביניים
ותיכון (גונן ואחרים .)2016 ,אחד הנימוקים המשמעותיים בקבוצת נימוקי ה'מלכתחילה' הוא" :להכין את
הבן לפרנסה המכבדת את בעליה" (( )19.5%עמירים ,כהן & היון .)2018 ,בגילאי העבודה העיקריים ()64-25
עמד בשנת  2016שיעור המועסקים על  ,52%לעומת  87%בקרב יהודים לא חרדיים .גם הגברים החרדיים
המועסקים ,משתכרים באופן משמעותי פחות מעמיתיהם היהודים הלא חרדיים (כהנר ,מלאך & חושן,
 .)2017כך הולכת ונוצרת מציאות בה חלקים הולכים ומתרחבים מן הציבור החרדי מוכנים לשלוח את
בניהם לישיבות תיכוניות חרדיות .כיום (תשע"ח) לומדים  1,992נערים בישיבות תיכוניות כאלו והם
מהווים  6.5%מ 30,000-התלמידים בשנתון זה .מן הסקר עולה כי קיים לכך פוטנציאל ביקוש נומינלי של
 5,000תלמידים (עמירים ,כהן & היון.)2018 ,
התפתחותן של הישיבות התיכוניות החרדיות במדינת-ישראל התחוללה בשני שלבים .הראשון כולל ישיבות
שהוקמו עד תשע"ב והמאפיין המרכזי שלהן הוא ייעודן לקהלי-יעד בהם נתפסים לימודי החול
כנורמטיביים .בעשור האחרון קמו ישיבות תיכוניות חרדיות חדשות במספר העולה על אלו שהיו קיימות
במשך עשרות השנים שלפני כן (גונן ,ואחרים .)2016 ,נגד הישיבות התיכוניות החרדיות החדשות נמתחת
ביקורת חריפה בציבוריות החרדית ,משום שהן מייעדות עצמן גם לזרם הליבה של החרדיות הישראלית.
(גונן ואחרים ;2016 ,לופו.)2007 ,

תהליכי גיבוש זהות
זהות היא "תחושה סובייקטיבית של אחידות מחיה ושל רציפות ,שאני תופס כתחושת זהות" (אריקסון,
 .1987עמ'  .)16בליבה של תחושה זו עומד היחס של הפרט לקהילתו לא פחות מן היחס אל עצמו:
אנו עוסקים בתהליך שמקומו ,בלב-לבו של הפרט ,אך גם בלב-לבה של תרבותו הקהילתית –
תהליך המתאם ומעצב בעצם בין שתי זהויות אלו( ...אריקסון .1987 ,עמ' .)19
תהליך גיבוש הזהות מבוסס אפוא על שני "חומרי-גלם" :הפרט וסביבתו .בין השניים מתרחש תהליך
דיאדי ,בו הפרט מגדיר את עצמו לאור מה שהוא קולט שסביבתו מזהה בו ,ולאחר מכן הוא שופט את
שפיטתה של הסביבה עצמה .בגיל ההתבגרות נבנית שאיפה לממש את הכישורים האינדיווידואליים
שהתפתחו בפרט ,במסגרת התרבותית בה הוא חי ,ב'יש האנושי' שלו ( .)Erikson, 1950כך שהאתגר
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הפסיכולוגי בגיל זה הוא' :זהות-אני' ( )Ego-Identityלעומת 'פזירות-הזהות' ( .)Identity-Diffusionג'יימס
מרסיה חילק את מצבי הזהות לארבעה סטטוסים ( ;Marcia, 1994צוריאל :)1990 ,השגת זהות ( Identity
 – )Achievementהפרט חווה משבר וגיבש מחויבות ביחס למקצוע ולאידאולוגיה מסוימים .מצב זה בא
בהכרח לאחר ספקות ומחקר ,ולא באופן אוטומטי ,כאשר התשובה לספקות בעלת גוון ייחודי .מורטוריום
( – )Moratoriumתהליך המשבר והחיפוש עצמו – מתבטא בהרפתקנות ובנטייה לדיונים אשר דרכם
מתוודע הפרט לדעותיו ורגשותיו .זהו תהליך נורמטיבי בגיל ההתבגרות ,בדרך לגיבוש הזהות .סגירות
מוקדמת ( – )Foreclosureישנן מחויבויות לבניית זהות מגובשת ,אך אלו עוצבו בעטיים של גורמים
משפחתיים וחברתיים בהיעדרה של תחושת משבר .פזירות-הזהות ( – )Identity-Diffusionמאופיינת
בהעדר חוויית משבר ואי-גיבוש מחויבויות .התחושה היא של חוסר ביטחון אודות מקומו ,מטרותיו,
וכיוון-חייו של הפרט בעתיד ותחושת סערה פנימית ו"נזילות פסיכולוגית" (צוריאל .1990 ,עמ' .)485
לתחושה זו יש שורה ארוכה של ביטויים שליליים (& Shmara & Shamara, Bourgeois, 2002 Hoegh
; ;Tsang, Hui & Law, 2012;2010; Wyttenbach, 2008אביעד-וילצ'יק .)2014 ,לעומת זאת' ,גיבוש
זהות' מקושר גם לשורה של ביטויים חיוביים (Aviad-Wilchek, ;Wires, Barocas & Hollenbeck, 1994
.(Tsang, Hui & Law, 2012;2005 ;Gale & Fahey, 2005
אריקסון עצמו טען כי במצב של גיבוש 'זהות האני' בקרב בני-נוער בעלי שונּות אתנית ,הפער בין דמויות
ההזדהות בגיל הילדות לבין הללו בחברה הרחבה ,מערער את האחידות והרציפות הנדרשות בתהליך
ההתפתחות ( .)Erikson, 1968;1982לצד הטענה כי במצב זה הפרט מושפע משתי תרבויות  -שניּות
המקשה על בניית מערכת ערכים אישית ועל דרכי התמודדות (פרידמן ועמיתותיה ,)2005 ,הוצגה טענה
לפיה כפל-תרבויות עשוי לפתח מערכת התמודדות גמישה ( .)Ben-David, 1997; Marcia, 2002מחקרים
שעסקו בהשתלבותם של בני-נוער יוצאי אתיופיה בארץ ,נמצא כי התנגשות בין-תרבותית על רקע מוצא
אתני ,מקשה עליהם לשלב בין תרבות ההורים לתרבות הרוב (אדלשטיין )2003 ,ומובילה ל'פיזור בזהות'
(בן עזר .1992 ,ראה גם :אלף ;2012 ,אביעד-וילצ'יק.)2014 ,
בעשורים האחרונים עלתה קרנן של תאוריות-זהּות גמישות יותר .הצד השווה שבהן הוא הגמשת היעד של
"השגת-הזהות" .התיאוריות החדשות מאופיינות בגישה פוסט-מודרניסטית המעלה מנעד אפשרויות גמיש
יותר ביחס לזרימה הנפשית שהן רואות כהישג (ראה; Gergen, 1968 ; Bennis & Slater,1968; :
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;Zurcher, 1977; Côté & Levine,1988; Côté, 1996; McAdams,1997; McAdams , 2001
; .)McAdams et al., 2001; Pals, 2006; Habermas & de Silveira, 2008
בהקשר של המחקר הנוכחי ,ראוי לציין רכיב נוסף בגיבוש הזהות ,הרלוונטי בעיקר לבני מגזר דתי .רכיב
ה"זהות האמונית" .תהליכים אלה טרם נחקרו רבות בקרב בני המגזר החרדי (ראה :דורון ;2013דורון,
 ;2013ברזילאי .)1995 ,במגזר הדתי-לאומי ,לעומת זאת ,נעשו מספר מחקרים בתחום זה (פישרמן;1998 ,
פישרמן ;2000 ,פישרמן ;2009 ,גל גץ .)2011 ,פישרמן ,מן הבולטים שבחוקרי התחום בארץ ,קבע "כי
להחלטות האמוניות ,באופן כללי ,משקל רב בגיבוש הזהות האמונית בפרט ,ובגיבוש זהות האני בכלל"
(פישרמן ,2009 ,עמ' .)290

היבטים פסיכואנליטיים" :חדש אסור מן הנפש"
הצגת התאוריה של אריקסון מסייעת בהבנת מצבו הנפשי של המרואיין ,אך המחקר הנוכחי מבקש לנסות
לפענח את הגורמים למצב זה ,תוך שימוש בתאוריות פסיכואנליטיות .בחרתי ללכת בדרכו של כהנא
במאמרו "חדש אסור מן הנפש" ,המתחקה אחר השורשים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס הקולקטיב
החרדי ,תוך שימוש בתאוריות של מלאני קליין ו-ווילפרד ביון .קליין תיארה את מכלול החיים הנפשיים
כמעבר דינאמי בין "העמדה הפרנואידית-סכיזואידית" ל"עמדה הדיכאונית" (.)Klein, 1935; 1940
העמדה הפרנואידית-סכיזואידית היא מצב נפשי פרימיטיבי ומפורק .כאשר הפחד המרכזי הוא מאיון
(אנהילציה) ,שהוא הגרסה הקלייניאנית לייצר המוות של פרוי( ) . (de Bianchedi&others,1988מנגנון
ההגנה המרכזי הוא "פיצול" (ענר .)1998 ,התינוק נולד – כך הניחה קליין – עם כוחות בנייה ,אהבה ויצירה,
אך גם עם כוח הרסני .משימתו הראשונית של התינוק היא לשמר את אמונתו בכוח האהבה .לשם כך הוא
יוצר "פיצול" ( )Splitפנטזיוני בין השד הטוב ,המעניק חיים ,לשד הרע המייצג את המצב בו האם אינה
מספקת את צרכיו החומריים של התינוק (סגל .)1998 ,רק מצב בו האם תהיה "טובה-דיה" (במינוחו של
ויניקוט  -תלמידה) – כלומר מספקת באופן נורמטיבי את צרכיו של התינוק – יתאפשר אמון בטוב ,ויכולת
לעבור ל"עמדה הדיכאונית" (מיטשל.)2006 ,
ווילפרד רופרכט ביון ( ,)1897-1979 .Wilfred Ruprecht Bionתלמידה של קליין ,מיקד את התאוריה
בחקר תהליכי החשיבה .יש לראות את היכולות לחשוב כהישג המלמד גם על רמה מסוימת של התפתחות
רגשית (סימינגטון & סימינגטון ,תש"ס) .ביון חילק את תהליכי החשיבה לתהליכי אלפא וביתא .הראשונים
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מסמלים את המחשבות הפזורות בעולם הכאוטי ,והשניים את גיבושם באופן היוצר תמונה המובנת לפרט
(ביון .)2004 ;1992 ,כאשר התינוק משליך על האם את חרדותיו ,עליה לשמש "מכל" ,כלומר להכיל אותן
מבלי להתפרק .במידה והכלה זו תתרחש מספר מספיק של פעמים ,ילמד הילד לא רק שאמו "מכילה",
אלא את עצם האופן או התהליך בו היא עושה זאת ,קרי  -תהליכי ביתא (ביון .)1992,נדבך נוסף הוסיף ביון
עקב עיסוקו בקבוצות טיפוליות .כאשר קבוצה שלמה חווה את העולם ככאוטי ,כמורכב מרכיבי ביתא ,היא
חווה את עצמה מותקפת וחרדה .היא הופכת לקבוצה שאותה כינה ביון "קבוצת מאבק/מנוסה" (fight-or-
 )flight-groupאשר המרכזי שבמאפייניה הוא שימוש מסיבי במנגנון הפיצול בו בני האור והחושך מופרדים
באופן דיכוטומי ,ודרכו מתנקז המבט על הכול בנוסח "הלנו אתה אם לצרינו" (סיגמינטון & סיגמינטון,
 ;2000כהנא.)2009 ,
כהנא מנתח את הרתיעה במגזר החרדי והחרדי-לאומי ,מחשיבה ביקורתית-מערבית .הוא מסתייע
במשנתה של קליין בדבר מנגנון ההגנה "פיצול" ,ומראה שהחברה החרדית "מפחדת מן המחשבה" .כלומר,
המחשבה ,שהפכה לאויבתה של היהדות המסורתית בדמותה של תנועת ההשכלה ,הוקעה כאויב .במונחים
קלייניאנים ,העולם הפנימי פוצל כך שחברי ההשכלה הם "בני החושך" ,ובני-הישיבה הם "בני האור"
(כהנא .)2009 ,במצב זה ,מתפתחת קבוצת "מאבק-מנוסה" (ביון.)1992 ,

מבט מחקרי משווה :השפעתם של תהליכי הגלובליזציה על תהליכי גיבוש הזהות
חברות רבות בעולם חוות תהליכי גלובליזציה .צעירים שלא התחנכו על ערכי התרבות הגלובלית ,הביעו את
נכונותם לאמץ אותה במידה והאפשרות תינתן להם ( .Friedman, 2000ראה גם .)Zuhur, 2003 :קיימים
בספרות המחקרית כמה דפוסים המבחינים בין הבחירה לשלב באופן זה או אחר בין תרבות המקור
לתרבות הגלובלית ) .(Gale & Fahey, 2005מחקרים אלו דנים בדפוס המתאר את השילוב מבחינה
סוציולוגית .כזה הוא מחקרו של שכטר ,הדן ביכולת לשלב בין דת למודרנה ,ובאתגרים העולים בעקבות
תהליך זה במישור הזהותי (שכטר ;2000,שכטר .)2004 ,לעומת זאת המחקר הנוכחי הוא פסיכולוגי ,והוא
מבקש להתחקות אחר החוויה עצמה .לא מצאנו מחקרים דומים בספרות הבין-לאומית או הישראלית.

1

1

על המוסד הלימודי כשרת של תהליך הגלובליזציה ,ראו ;Oplotka & Tevel, 2006 ; Perry, 2000 :חאג'-יחיא ואחרות.2014 ,
על אסטרטגיות של התאמה תרבותית בהקשר להגירה ,ראו :אשל יוחנן ;2007 ,מאנע ואחרים ;2004 ,מאנע ואחרים ;2009 ,פרס
& ליסיצה ;2009 ,סיגד & איזיקוביץ' .2012 ,על ההשפעה של הצטרפות מהירה לתרבות הגלובלית על התנהגויות-קיצון ראו:
.)Dasen, 2000
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מטרת המחקר
בסקירת הספרות הוצגו הרקע ההיסטורי ונתוני השטח לצד ההיבטים הפסיכולוגיים שעשויים לשפוך אור
על בחינת תהליכי גיבוש הזהות בקרב בני-נוער חרדים הלומדים בישיבות תיכוניות חרדיות .עד היום לא
נערך מחקר הבוחן חוויה זו באופן איכותני .מטרת המחקר הנוכחי היא אפוא לבחון באופן איכותני את
ההקרנות של לימודים בישיבה תיכונית חרדית על תהליכי גיבוש הזהות בקרב הנערים הלומדים בהן.
תיאור החוויה יוכל לשפוך אור על הכוחות הקיימים לצד הצרכים השונים הייחודיים לבני-נוער אלה ,כך
שמערכת החינוך בישראל תוכל להתאים את עצמה לשילוב רב-תרבותי מיטבי עבורם.
וזוהי שאלת המחקר :מהן ההשלכות של שילוב בין "לימודי-קודש" לבין "לימודי-חול" במסגרת הישיבה
התיכונית-חרדית "שבי-ציון" ,על תהליכי גיבוש הזהות של הלומדים בה?
שיטת המחקר
עבודת המחקר נעשתה בשיטה האיכותנית נרטיבית .המחקר חוקר לראשונה את חווייתם הסובייקטיבית
של בני-נוער חרדיים הלומדים בישיבה תיכונית חרדית .כיוון שכך ,המחקר הוא גישושי .מצב זה מזמין
גישה אקספלורטיבית שתאפר לעמוד על שאלות מחקר ,ולהציע עקרונות תאורטיים חדשים
( ;Denzin,1994שקדי .)2003 ,גלזר ושטראוס פיתחו את ה"תאוריה מעוגנת השדה" ( Grounded
 ,)ׂׂׂׂTheoryעל-פיה התאוריה צומחת מתוך השטח באופן אינדוקטיבי; כלומר ,היא צומחת מן
התופעה הנחקרת עצמה ) .(Glaser&Strauss, 1967כך שמטרת המחקר היא לפתח מּודעות וליצור המשגה
אפקטיבית (צבר בן יהושוע .)1990 ,כמו-כן ,השימוש בשיטה האיכותנית יאפשר לקבל את החוויה האישית-
פנימית על פי מילותיהם של החווים אותה ,מנקודת-מבט אינטימית שלא תתאפשר דרך המשגה מוכנה
מראש בצורת שאלונים ( ;Kvale, 1996שקדי.)2003 ,
הגישה האיכותנית-נרטיבית מוסיפה נדבך חשוב למחקר הנוכחי .כפי שתואר ,הגישות הפוסט-מודרניות
בעניין תהליכי גיבוש הזהות יונקות מן השדה הנרטיבי .הן טוענות כי הזהות היא האופן בו אתה מספר את
סיפורך .מכיוון שכך ,מתבקש שמטרת המחקר לא תהיה ניסיון לשחזר "מציאות אמיתית" כלשהי ,אלא
ניסיון לחלץ את תפיסותיהם וחוויותיהם הסובייקטיביות של הנערים (.)Seidman, 1991
בהקשר של המחקר הנוכחי ,המגמה הרווחת בקרב החוקרים בנושא הזהות הדתית באופן ספציפי ,מצדדת
גם היא בדרך הראיונות הנרטיביים .בעוד שבעבר נעשו מחקרים ּכמּותניים שמדדו את מידת ההתנהגות
הדתית והאמונה באופן נפרד ,מחקרים מתייחסים מזה למעלה מעשור למכלול תהליכי "גיבוש הזהות
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הדתית" ,כשכלי החקר המקובל הוא כאמור הריאיון (ביטי.)2004 ,

המשתתפים במחקר
במחקר השתתפו עשרה מרואיינים שגילם הממוצע הוא  .17.8שמונה מהם למדו בכתה י"ב ,אחד בכתה
י"א ואחד בכתה י' .כולם למדו ב"שבי ציון" ,למעט האחרון ,שעבר למוסד אחר .שישה מרואיינים גרו
בירושלים ,שניים בביתר-עילית ,אחד באלעד ואחד בתל-אביב .שלושה מן המרואיינים הם בנים להורים
חוזרים בתשובה ,או דתיים ש"התחזקו" .שלושה הם יוצאי עדות המזרח .שניים מגיעים מבתים חרדיים
קלאסיים ושנים בנים להורים שהיגרו מארה"ב או אירופה .מספר התלמידים בישיבה הוא ( 55תשע"ז),
דגימה של  10מהם מהווה מדגם של קרוב ל 20-אחוזים .לפיכך ולאור העובדה שמדובר בחקר-מקרה,
מצאנו את מספר המרואיינים מספק.
הליך המחקר
בישיבת "שבי ציון" פורסמה מודעה על כך שהזמינה את כל מי שמעוניין להשתתף במחקר (עד לתום
המכסה) .לצד דגימת "כדור-שלג" זו ,נעשה שימוש בדגימת שכבות ,כדי להבטיח ייצוג הולם לשני המגזרים
המרכזיים ,יוצאי עדות המזרח ויוצאי אשכנז .זאת לאור המחקרים המראים על שוני עמוק באידאולוגיה
ובתרבות של הללו (ליאון .)2009 ,המרואיינים לא קיבלו תשלום על השתתפותם .משך הריאיון הממוצע
היה כ 40-דק' .הראיונות הוקלטו ושוכתבו.

איסוף הנתונים וניתוחם
הנתונים נאספו באמצעות ריאיון מובנה-למחצה (צבר בן-יהושוע .)1990 ,השאלות המרכזיות שכלל
המדריך לריאיון הן:
 )1ספר על תחושתך האישית ביחס לעתידך ,בהשוואה לחבריך שהמשיכו את לימודיהם במסלול הישיבתי
הרגיל.
 )2תאר את תחושותיך ביחס לזהותך .האם תחושות אלו קשורות בהיותך תלמיד ישיבה תיכונית חרדית
ו/או ללמידת לימודי חול בה? פרט דבריך.
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הראיונות נותחו ניתוח תמטי-איכותני ( )Thematic analysisשנועד לזהות ,לתאר ולפרש תמות מתוך סט
של נתונים .ניתוח זה מאפשר לארגן את המידע באופן עשיר ולפרש היבטים שונים של הנושא הנחקר מתוך
מבט לא מחויב לתאוריה ספציפית (.)Braun & Clarke, 2006

אמינות המחקר
כדי למנוע או לצמצם הטיה אפשרית בתהליך המחקר ,נעשה שימוש בטכניקה המכונה 'תחקיר עמיתים'
( .)ׂDenzin, K., & Lincoln, 1994; Lincoln& Guba,1985בטכניקה זו בוחנים עמיתים ,או במקרה זה מנחי
המחקר ,את התאמת הקטגוריות שמצא החוקר לחלק מן הנתונים הקיימים ,וכן בודקים אם הנתונים
מוינו כהלכה.

מגבלות המחקר
הּכנּות המחקרית מחייבת אותנו להבהיר כי אופייה הייחודי של ישיבת "שבי ציון" ,מקשה על היכולת
להסיק ממנה אפילו באופן טנטטיבי לישיבות תיכוניות חרדיות אחרות .העובדה ש"שבי ציון" נמצאת ב'עין
הסערה' ,בנוגע לביקורות הרבות על ישיבות תיכוניות חרדיות ,מלמדת על אופייה הייחודי .קיימות
דוגמאות למכביר לכל סוגי הביקורות המופנות כלפיה ,חלקן שמורות בארכיוני הפרטי .כדי להדגים את
עוצמת הביקורת ,בחרתי לצטט אחת מן ההאשמות הפונות באופן אישי לראש-ישיבת "שבי-ציון":
מסית ומדיח! תושב השכונה (ציון שמו של ראש ישיבת "שבי ציון" ,בהשמטת התואר 'רב' ,וציון
כתובתו) ,הינו שכיר חרב לצוד נשמות ישראל במכמרות הצבא באמצעות 'ישיבות' השמד למינהם.
דינו כדין רודף ,מסית ומדיח! בהיותו פעיל מסע השמד ורוקם מזימות ללא הרף .סורו מעל אהלי
הרשע ואל תגעו בכל אשר לו פן תספו בכל חטאתו!
כנראה שהביקורות נובעות גם מן העובדה שהעומד בראש הישיבה מדגיש כי אין לראות במודל הישיבה
התיכונית החרדית מודל 'בדיעבדי' ,אלא מודל המתאים באופן לכתחילאי לרוב בני הציבור החרדי (כך ציין
בשיחה שבעל-פה) .לפיכך ,אם חקר-מקרה מקשה מעצם טבעו על יכולת ההכללה ,קל וחומר כשהמקרה
ידוע מראש כיוצא דופן.
הרציונל שהוביל לעריכת המחקר נובע מן ההשערה (המבוססת על היכרות עם השטח) שהבנת הדינמיקה
המאפיינת מקרה קיצוני תוכל ללמד בבהירות יתרה על הרכיבים המעומעמים אך הקיימים במוסדות
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"רכים יותר" .אולם בסופו של דבר בהשערה עסקינן ,ואותה יוכלו לאשש או להפריך מחקרי-המשך
משווים במוסדות מקבילים.
מגבלה נוספת היא שבפרק הממצאים נציע חלוקה לתחושות שנחוו בעיקר בתחילת הלימודים בישיבה לבין
תחושות שנחוו בסופם .ראוי לציין שרוב המרואיינים למדו בכתה י"ב ,ולפיכך ראוי לסייג את תוקפה של
חלוקה זו ,שהרי ייתכן שהזיכרונות הם סלקטיביים.

ממצאים
תהליכי גיבוש זהות בקרב מתבגרים חרדיים הלומדים בישיבה תיכונית חרדית
מן הממצאים עלתה חלוקה לשתי קבוצות החופפות לחלוקה שעשה ליאון בין חרדיות רכה לחרדיות
קשיחה ,אך רק מבחינת התוכן ולא מבחינת חברי הקבוצה .כלומר ,ההבדל אכן ניכר ביכולת הקבלה של
התרבות החיצונית ,והעמדה המתעמתת/משלימה עמה .אולם בשונה מקביעתו של ליאון ,חברי ה"חרדיות
הרכה" אינם רק יוצאי עדות המזרח ,אלא גם עולים מרוסיה ובעלי-תשובה .ה"פריפריאליות" התרבותית
שלהם התגלתה כמקלה על חוויית המעבר .בקרב בני החרדיות הקשיחה נחווה המעבר מישיבה קטנה
לישיבת "שבי ציון" כמשברי .שלושה מן המרואיינים הם בני ה"חרדיות הקשיחה" ,והשאר בני "החרדיות
הרכה" .הממצאים יתחקו אחר החוויה בתחילת ובסוף תהליך התגבשות הזהות .כדי שהקורא יוכל לעקוב
אחר החלוקה לקבוצות השונות (חרדיות רכה לעומת קשיחה) ,אציין בתיאור הריאיון את מספר המרואיין
ואת השתייכותו הקבוצתית.

 .1תחושות בתחילת תהליך התגבשות הזהות
בתמה זו נתאר את התחושות שליוו את המרואיינים בעיקר בשלוש השנים הראשונות ללימודיהם .כלומר,
בתחושות שהתחילו את התגבשותה של הזהות לכדי הזהויות השונות עליהן ידווח בתמה הבאה" :תחושות
המסכמות את תהליך הזהות".
תמה זו נעה על פני רצף .בקצה האחד יתוארו רגשות-שמחה ,ובאחר – שבר עמוק .בתווך שבין שני קטבים
אלה יעלו רגשות הרפתקה ואי-שייכות.

 1.1שמחה" :יש איזה שהוא רצון כזה לטרוף את הכול"
נמצא כי המעבר מחברה הדוגלת באופן אידאולוגי בשמרנות ,לחברה הקרובה יותר לתרבות המערבית
שאחד מערכי היסוד שלה הוא חופש הפרט ,עשוי לעיתים להיחוות כיציאה לחופשי.
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מ :אז השוק הזה (של המעבר מישיבה קטנה ל"שבי ציון" .י.ג) מה הוא עשה לך מבחינה נפשית?
איזה רגשות התעוררו בך?
י :חופש ,ושמחה( ...ריאיון  .5חרדיות רכה)
המרואיין עצמו רואה את תחושות ה"החופש והשמחה" כנובעות מהרוחב התרבותי אליו נחשף:
...אז כאילו מעולם מאוד מצומצם לעולם שאתה נחשף להמון דברים ...יש איזה שהוא רצון כזה
לטרוף את הכול .אתה גם נחשף לכל כך הרבה דברים ,אתה רוצה לאכול את הכול מפה ,לקחת
הכול .ואז אתה רואה שאתה לא יכול .אין מצב שאתה לוקח את הכול .צריך ...לעשות סדר
עדיפויות מה יותר חשוב לך ,מה פחות חשוב לך ,ולהתחיל לאכול את זה לאט-לאט( .ריאיון .5
חרדיות רכה)
ההיחשפות לתחומי-לימוד מגוונים נחוותה אפוא כהיחשפות לזרמי חיים ותרבות חדשים.

 1.2הרפתקה" :אני הולך למקום שאף אחד לא הולך אליו"
הסיטואציה של לימודים ב"שבי-ציון" מזמינה תחושת היות-חלק מהתהוותו של זרם חדש וחלוצי.
מ :כאילו היית מתאר את זה(את המעבר ל"שבי-ציון") .י.ג) יותר כ?...
ב :הרפתקה כזאת ,כאילו אני הולך למקום שאף אחד לא הולך אליו( ...ריאיון  .4חרדיות רכה)
'תחושת ההרפתקה' מנומקת כנובעת מן ההליכה "למקום שאף אחד לא הולך אליו" .חוויית השוני והיעדר
הקונפורמיות לא נחוותה כקושי או אפילו כאתגר ,אלא כחוויה של "לעשות משהו חדש".

 1.3בלבול" :בוא נגיד את זה בצורה יפה' :זה כמו אגרוף מתחת לחגורה'"
אחת התחושות הנורמטיביות בתהליך גיבוש הזהות ,ובמיוחד בסיטואציה התרבותית הנדונה ,היא בלבול.
תחושת הבלבול עלתה באופן בולט בראיונות רבים ,הן בקרב בני החרדיות הרכה והן בקרב בני החרדיות
הקשיחה:
בתקופה שבין הישיבה הקטנה לישיבה היה לי חצי שנה ש ...זה כן ,היה לי בלבול בקטע הדתי...
איך נער בן  ,13אתה עוד לא מוכן לכלום ...מבחינה דתית הייתי מבולבל בצורה מטורפת .הייתי
עובר ,לא עובר ,עושה מצוות ,לא עושה מצוות ,הייתי כאילו מבחינה פנימית ,אני יגדיר את עצמי
כחילוני .עכשיו במובן מסוים הישיבה הזאת הצילה אותי( ...ריאיון  .6חרדיות רכה)
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יש למצוא בדברים אלו הד לעצם הקושי הטמון בבחירה עצמה ,ובצורך לבצעה בגיל כה צעיר .קטע זה
מלמד כי לעיתים הבלבול החל כתוצאה מנסיבות החיים האישיות ,ולאו דווקא מן הכניסה לישיבה .היו
שסיפרו על הבלבול שחשו בתחילת דרכם בישיבה:
...עכשיו אני זוכר שהגעתי לפה ,אתה מגיע בתוך השינוי הזה בצורה קיצונית יחסית .לפעמים אתה
עושה לך בלבול מאוד חזק ...בוא נגיד את זה בצורה יפה ,זה כמו אגרוף מתחת לחגורה .זה משהו,
זה שוק .זה כמו ,יש את השוק של אלה שעוזבים את הציבור החרדי ונהיים חילונים ,יוצאים .יש
להם שוק כזה והם בכלל בטראומות ופוסט-טראומות במשך שנים .זה לא מצחיק ,הם חיים על
פסיכולוגים אחר כך ,כי הם לא קולטים לאן נפלו .למזלי אני נפלתי בגיל יחסית צעיר לתוך הסיפור
הזה ואני רכשתי כלים להתמודד עם דברים .אבל בהתחלה זה שוק טוטלי .וההורים בבית לא היו
מבינים ,מה? למה שלחנו? מה עשינו? מה לא עשינו? (ריאיון  .1חרדיות קשיחה)
הבלבול מתואר כ'הלם' ,כחוויה ברמה שההתמודדות עמה אינה אפשרית בהווה המידי .המרואיין תיאר כי
היה עליו להתכנס לתוך עצמו ולעבד את חוויותיו .ואכן ,בקטע אחר הוא מתאר את התמודדותו עם הבלבול
כתהליך רב-שנתי:
אני אפילו לא זוכר כל כך את השנה הזאת (כתה ט' .י.ג) .זה היה כמו שנה חלולה ...להתנתק
ולחיות ,להשאיר את הקונפליקטים בצד ולנסות לזה ...ואז מגיע י"א ,י"ב ,ואז שוב מתחיל הכול
להיבנות .למה זה מתחיל שוב להיבנות? ...פתאום אתה מתחיל להתעסק עם הבגרויות ,שזה אנטי-
תזה ,בוא נקרא לזה ,לחינוך שקיבלת .פתאום אתה בלשכה כבר ,לשכת גיוס ...לידך יושב בחור עם
חליפה שאתה אומר לו שאתה הולך לצה"ל ,אז הוא הורג אותך עם העיניים ...שפכו לך בכיתה ט'
את הפאזל ,ושנה אתה מסתכל על זה ואתה לא יודע מה עושים עם זה .עכשיו י"א ,עכשיו כבר סוף
י"ב ,אוסף את הפאזל ...אני כבר כמעט השלמתי אותו ,נשאר עוד כמה חלקים( .שם)

 1.4אי-שייכות" :החרדים שונאים אותך ,החילונים שונאים אותך ,הדתיים-לאומיים שונאים אותך"
תת-התמה הנוכחית מבוססת כולה על הדיאדה שבין יחסי הפרט לבין החברה .היא מייצגת את האלמנט
החברתי ,שבתהליך גיבוש הזהות האריקסוני בטוהרתו.
בקטע זה מתוארת חוויית אי-השייכות כתחושה של ריק חברתי-תרבותי:
כל מיני שאלות שאתה שואל את עצמך בדרך כאילו ,אז מה אני? אז למה אני לא הלכתי? למה אני
לא בציבור אחר? למה אני חרדי ואני עושה משהו שהוא נגד הזרם ,למה שאני לא אלך פשוט להיות
דתי-לאומי? מה המשמעות של הדברים שאני עושה?
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...כל המעבר הזה ...הכול פתאום השוואות ממה שהיה אז למה שעכשיו ,ופתאום אני מרגיש שאין
גבולות .פתאום הגבולות נפלו .זה מפחיד ...אתה פתאום לא מוצא את עצמך .בהתחלה אתה די
מאבד את עצמך .אתה לא ,אתה רגיל שאתה סגור בתוך איזה קופסא ,שפתאום לוקחים לך אותה,
ואתה איכשהו כאילו צריך פה את התמיכה( .ריאיון  .9חרדיות רכה)
לעומת תחושה זו ,של "ואקום" תרבותי-חברתי ,היו שהצביעו על מציאותם האקטיבית של קונפליקטים
חדים:
החרדים שונאים אותך ,החילונים שונאים אותך ,הדתיים-לאומיים שונאים אותך .מזה שונאים,
הם לא ,אתה לא משלהם ...אתה מרגיש פגום ,שאתה מנסה לתקן את עצמך ...אתה כלי שנדפק אז
אתה צריך לתקן את עצמך .עכשיו לתקן את עצמך בשביל החרדים אתה לא תצליח ,אז אתה
מנסה לתקן את עצמך בשביל להיות דתי-לאומי או משהו אחר( .ריאיון  .10חרדיות רכה)
 1.5שבר" :אולי בזה שאתה לא נמצא עכשיו בישיבה אתה בעצם מחרב עליך את עולמך"
בקטע זה מתואר קושי נפשי הכרוך במעבר התרבותי:
האנשים האלה שעוברים לישיבות תיכוניות הם חבר'ה מזן מאוד מיוחד .זן ,קודם כול ,שהחליט
למרוד ,זן שעשה תהפוכות בחייו .ומה שנקרא ,האנשים האלה צריכים את הסיוע הנפשי בשביל,
המעבר מתרבות לתרבות לא יכול לעבור בלי ליווי ...כמו שרואים נניח ב"יציאה בשאלה" ...אדם
לא יכול ,מה שנקרא ,לעבור לארץ חדשה בלי סיוע שיעזור לו להתאקלם ולהבין מה הוא חווה ומה
קורה אצלו( .ריאיון  .3חרדיות קשיחה)
מעיון מקטעים אחרים בריאיון זה עולים שני גורמים רלוונטיים לחוויית השבר .הראשון ,תפיסה תרבותית
רווחת.
כלומר נניח ,תהיה יהודי טוב אם אתה לומד תורה כל היום .עכשיו אתה לא לומד תורה כל היום.
אולי בזה שאתה לא נמצא עכשיו בישיבה אתה בעצם מחרב עליך את עולמך ומפסיד עולם ,חלק
מעולם-הבא ועד החיים-התרבותיים שאולי הם כן יכולים להיות טובים ואתה פשוט בגלל מרד
עזבת אותם? לבין מצד אחד אמיתות מערביות יותר ,מודרניות יותר שאתה שומע מהישיבה שהנה,
אפשר להיות גם ככה .זה מאבק ובלבול מוביל לקשיים נפשיים מסוימים( .שם)
הגורם השני לחוויית המשבר – סוציולוגי במהותו – מלמד על תחושות של נחיתות תרבותית כלפי העולם
המערבי ,שדחפו את התהליך של שינוי-התרבותי מתוך עמדה של נחיתות .חלק מהציטטה הבאה היא קטע
שהמרואיין בחר להקריא במהלך הריאיון:
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כילד שגדל במגזר החרדי ,רציתי לדון היום בתופעה המכונה "ההתפתחות" ...ה"מתפתח" ינסה
להבליט את ידיעותיו בנושאים אלו (סרטים וכד') וינסה לרוב להציג את עצמו כאדם מבין עניין.
בדרך כלל ,ניתן להבחין בכך שאדם זה מנסה בכל מאודו להתקבל לחברה כשווה בין שווים...
מאיפה זה נובע? האם זה נובע מ'ברומא תהיה רומאי'? אבל בסופו של דבר אולי גם מנחיתיות
(רגשות נחיתות .י.ג) שזה גם אולי מה שרציתי ללכת לישיבה תיכונית כי הייתי נחיתי (נחות .י.ג).
בעיני העולם המערבי ...נכון שבעולם החרדי מנסים ליצור גאוות יחידה אבל אחרי הכול ...היה
מעין רגשות שהצטברו ,שאני כלוא והם מודרניים והם מתקדמים ,ואני גם רוצה להיות כמוהם
(שם)
מה הולידו תהליכים אלו? חבלי-לידה אלו? זהו עניינה של התמה הבאה.
 .2תחושות המסכמות את תהליך התגבשות הזהות
כאמור ,עּובדת היות שלב הלימודים התיכוניים תחּום ,מאפשרת  -כעולה ממצאי המחקר – לקבל רושם
בעל אופי מוגמר על התגבשותם של הרשמים והחוויות לכדי "משהו" מרכזי-ממצה.

 2.1ה"אני" כבוחר" :תהליך שלי עם עצמי"
על מנת לשנות מסלול ,שומה על המשנה להשקיע אנרגיה – דבר המסביר את הדומיננטיות של מוטיב
הבחירה .כשהמרואיין נשאל אם הוא מרגיש שייכות למגזר כלשהו היום ,הייתה תגובתו:
ב :נראה לי לקבוצת אנשים מסוימים שהם לא הגדירו את עצמם כמגזר ,אבל קבוצה של אנשים
שהמכנה המשותף שלהם שהם בחרו בדרך שלנו.
מ :גם 'חוזרים בשאלה' לכאורה הם...
ב :כן.
מ... :אתה בעצם מרגיש יותר קרוב ל'חוזר בשאלה' מאשר לחרדי מבית?
ב :במובן מסוים נראה לי שכן( .ריאיון  .4חרדיות רכה)
חוויה דומה עולה גם מהקטע הבא:
אז קודם כול עצם ההליכה לישיבה תיכונית היא הייתה בעיניי ,הנה ,אני בוחר ,אני מחליט .אני
בא ,ואני הולך לישיבה תיכונית .וזה היה משהו מאוד עיקרי .אבל מצד שני אני עד היום ,עד לרגע
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זה ,יש לי הרבה חברים ואפילו קרובי משפחה מדרגה ראשונה שלא יודעים שאני " -לא עלינו" -
לומד בישיבה תיכונית( .מרואיין  .3חרדיות קשיחה).
ניתן לראות את ממד ההסתרה שנוסף בדברים אלו ,כנובע מעובדת היותו של המרואיין בן לחרדיות
הקשיחה.

 2.2ה"אני" כאינדיבידואל" :העצמאות שלי"
כאשר נשאל המרואיין לעומק ההבדל שבין תרבות המקור לתרבות אותה חווה בישיבה התיכונית-חרדית,
הוא השיב כי התחושה המרכזית המבדילה היא:
העצמאות שלי ...הייתי בתלמוד תורה לא הייתי בן אדם עצמאי מבחינה ,כאילו תמיד אמרו לי מה
לעשות ואם אתה עושה ככה אתה מקבל עונש .היום ,כרגע ,אני מרגיש סוג של חופשי ...זה יותר,
כאילו החופשיות ,אתה בן אדם לעצמך .מותר לך לחשוב דברים אחרים( .ריאיון  .8חרדיות רכה)
עם הקבלה של העצמי ואובדן החשש ,נראה שמגיעה קבלה של האחר מבלי שהדבר יזעזע את הבטחון
והאמונה בדרך .במובן עמוק אולי אף יותר ,יש למצוא בתחושה שמאפשרים לי לשאול ,להתעניין ,את עצם
התחושה של הכבוד אל ה'אני' כאינדיבידואל:
מה שהיה כאן זה היה רוח הומניסטית של היכולת להכיל ,של  -אני באתי לרמי"ם (רב מחנך .י.ג),
לאנשי הצוות ואמרתי שאלות קשות שאם הייתי ,שעצם הפורקן לומר אותם ,שבמקום אחר שאם
הייתי אומר הייתי חוטף צעקות .ואומרים לי :או ,קיי ,בסדר ,שומעים אותך ,שומעים .ועצם
היכולת להכיל ...היא פשוט בלתי נתפסת .השינוי הזה שהוא בין ,הנה ,אתה יכול לדבר ,יש לך מה
שנקרא ,את המיצוי העצמי ,שאתה בא ואומר את דעותיך וכן ,שומעים אותך ויש כאן צוות .מה
שנקרא ,אנשים ששומעים ,אנשים ,אתה חי עם זרם שמסכים אתך .מזאב בודד( 2...ריאיון .3
חרדיות קשיחה)

 2.3ה"אני" כמשויך מחדש" :אני 'שבבניק' גאה"
היו שתיארו תחושה של "בגרות" שנבעה מן הצורך לעסוק בשיוך החברתי החדש:
מא :כאילו אנחנו (החברים .י.ג) ...אנחנו מדברים כמו בוגרים .אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים
ואתה רואה שהם ,לא יודע מה השיחות שלהם ,על המורה בבית ספר או בגרויות או טיול לפני

2

קטע זה הנראה כקטוע ,מופיע כך בתמלול .המרואיין הפסיק לדבר ,ונשאלה שאלה חדשה.
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צבא ,לא יודע ,כאלה דברים .אנחנו לא בזה .אנחנו הרבה יותר ...אם לא היה לנו את החוסר-
השתייכות הזה היינו ילדים קטנים.
...אני נמצא בחברה ענקית כזאת ...הם לא מוגדרים ...וכולם היו פעם חרדים ...אני "שבבניק"
גאה( .ריאיון  .10חרדיות רכה)
זהו תיאור אמיץ של השתייכות לתת-מגזר שאינו נמנה עם המכובדים במגזר החרדי " -שבבניקים" .הכוונה
לבחורים שאינם לומדים כראוי בישיבה ,ומפתחים 'תרבות-רחוב' .היו שראו את ההישג של תהליך ה"שיוך
מחדש" ,בו עצמו ,ובמודעּות שהוא מקנה:
אפשר לומר שגם די התרגלתי לעניין הזה שיכולים להיות הפתעות בחיים ,ולא כל מה שחשבתי
הוא חייב להיות נכון .לא כל פעם אני אמור להיות בעמדת התגוננות ,מפחד לתשובות שאני אמור
לקבל ,או לדעות מסוימות שאנשים חושבים .הכלה ...לפני כן ,נגיד ,הייתה לי בעיה עם אנשים
שחשבו שהאבולוציה זה נכון .עכשיו לא משנה אם אני חושב שזה נכון או לא נכון ,אבל זה לא
מפחיד אותי שיש עוד דעות אחרות או דברים אחרים ...אני מכיר את עצמי יותר טוב ואני בטוח
בעצמי ,לא כל מה שאומרים זה פגיעה בי ,אלא אנשים אומרים כי זה מה שהם חושבים .בסדר,
אני זה אני ,הם זה הם( .ריאיון  .4חרדיות רכה)

 2.4ה"אני" כמכיל מורכבות" :זה כמו לעבור מפאזל של ארבעה חלקים ל"1,500-
תת-התמה הנוכחית היא נקודת הקיצון במחקר הנוכחי .היא מתארת את ההקרנה האולטימטיבית של
המעבר מתלמוד התורה החרדי לישיבה התיכונית-חרדית על תהליך גיבוש הזהות.
היו שתיארו מעבר מתפיסה הדוגלת בפיצול ( – )splitכלומר חלוקה של כל תופעה לרע או טוב – לגיוון:
זה פשוט מעבר חד ש ...המבט חיים שלך הוא שחור-לבן .מה יש לך בחיים? אתה ילד טוב .אתה
יודע שרק תורה ...ויש רק רבנים גדולים שאתה רק ,אסור לך למצמץ לו בעיניים .ופתאום ליפול
לעולם מגוון ,שאומר ,תשמע היהדות זה לא רק שחור לבן ,זה לא רק ,לא הכול עובד ככה ,כן או
לא ,כן או לא .יש לך הרבה גיוונים .אתה נכנס לתוך עולם שהרבה יותר מורכב .כן ,זה כמו לעבור
מפאזל של ארבעה חלקים ל( ...1,500-ריאיון  .1חרדיות קשיחה)
המרואיין לא מתאר חוויה אישית ,אלא מעבר מפרדיגמה אחת לפרדיגמה אחרת .כך גם בקטע הבא –
שנשלח בהודעת טקסט לאחר הריאיון:
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במהלך התהליך ...החשיבה שלי השתנתה מראיית השחור לבן .דוגמא ,כשהייתי בישיבות שחורות,
חרדי שהיה שומע זמרת ,היה בעיניי כופר וחילוני גמור .איך הוא שומע ועוד זמרת! לאט-לאט
הרדיקליות שלי התמתנה ולא בהתחספסות מדובר ,אלא ביכולת להבין את השורשים מהיכן זה
מגיע ,ושזה לא כה נורא( .ריאיון  .3חרדיות קשיחה)
ובריאיון עצמו:
הכותרת (של אי-ההסכמה של המרואיין עם החברה החרדית .י.ג) זה ההשקפה החרדית שגורסת
תהיו כולם כאחד .כלומר ,היא גורסת לרדיקליות ולמנגנון חיים מאוד מסוים .שזה אומר נניח
המלחמה בכל דבר שלא מסכים עם התאוריה ...אנחנו האליטה אל מול כל הטועים והאחרים ,שזה
משהו שאני לא הסכמתי אתו .ועכשיו ,ההשקפה הזאת היא אבן בסיס .היא לא רק השקפה אלא
היא דרך .היא דרך שבה רואים את הכול בעולם החרדי .והמרד בה ...זה בעצם ,אחד הנושאים
העיקריים שאנחנו (בישיבה-התיכונית-חרדית. .יג) קוראים עליהם תיגר ,ושהחרדיות מקדשת את
המלחמה בהם ,שזה כביכול אקדמיה ונגד החיצונים .אז ברגע שאתה הולך לישיבה תיכונית אתה
כביכול מביע מרד( .שם)
קטע אחר ,סוער וחי ,מצביע דווקא על המהמורות שיכולות לסייע לגבש נקודת-מבט מורכבת יותר על
העולם .במענה לשאלה "מהם הכלים שניתנו לו במטרה לסייע לו במעבר?" הייתה התשובה:
היו לי כמה נקודות משבר שנתנו לי [את] זה ...אני אישית עברתי כמה שלבים שגם לא מקובלים
בתוך הציבור החרדי שכנראה עזרו לי גם להתמודד עם דברים מסוימים .זה מקרה שהיה לי
כשהיה לי כן חברה...
מ :היית מוכן להגדיר את זה כ"חטאים קדושים" מבחינתך? זאת אומרת זה חטאים אולי ,אבל
בסופו של דבר זה מה שקידם אותך למקום של הזהות האישית שלך?
ג :כן .כאילו ,אני טוען שמי שלא עבר את ה"חטאים הקדושים" הוא יישאר כל החיים בשחור לבן.
כי מי שלא מוכן לחטוא ...אסור לחטוא ,אבל החטא הוא זה שמקדם אותך למקום הזה( ...ריאיון
 .1חרדיות קשיחה)
לצד הרצון שלא להפר את חוקי ההלכה ,מתוארת שאיפה עזה לשבור את המוסכמות החברתיות ,לצד
ההבנה של המחירים על כך.

 2.5ה"אני" הבודד" :אם היו נותנים לי לחזור במכונת-זמן ,הייתי מעדיף ללמוד כמו כל חסיד נורמלי"
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לצד המבנה הזהותי המתפצל לכיוונים שונים ,שעלה מתיאור הממצאים עד כה ,לא כל הנערים מתארים
חוויה לפיה יש צליל של סיום מגובש .רבים מהם לא יופיעו במחקר משום שנטשו את ספסל הלימודים.
בקטע הבא מתוארת תחושת בדידות תהומית הנובעת מאי-שייכות לתרבות המקור ולתרבות התיכונית-
חרדית גם יחד:
בגלל שעברתי לישיבה ,ובישיבה כמו שציינתי אין שם תרבות של חרדים או משהו ,אז אני לא
מרגיש שייך לשום תרבות ,שזה דבר עצוב מאוד ...כל בן-אדם רוצה להשתייך לתרבות .גם אני
רוצה .הייתי רוצה להשתייך נגיד למאיפה שאני בא ,חסידים...אם היו נותנים לי החלטה לחזור
במכונת-זמן ,להחליט מה אני עושה ,הייתי מעדיף ללמוד כמו כל חסיד נורמלי ,לחיידר שלהם ואז
בישיבה ואז להתחתן ואז לעבוד( .ריאיון  .2חרדיות קשיחה)
הנרטיב ביחס לבחירה כאן הוא שגיאה! בהמשך ניתן הנימוק לפיו החופש אשר לו זכה בישיבה ,מחוויר
לעומת כאב הבדידות:
עדיף לי להשתייך לאיזה מקום ולקבל את ההגבלות שלהם ואת מה שמרשים ,מאשר לא להיות
שייך לשום מקום ולהיות חפשי ...אני רואה שבני-נוער בגיל שלי הם נהנים ,הולכים למסיבות וזה,
אני חשוף לכל מה שבגיל שלי עושים ...ואני ,בגלל שאני חרדי אני לא יכול לעשות את זה ...אני
מתכוון לכל הזה שבני-נוער ,שהגיל של הנוער זה נחשב הגיל שהכי נהנים בו בחיים .אני דווקא לא
נראה לי .מקווה שזה לא הגיל שאני הכי ייהנה בו בחיים.
מ :וזה קשור לזה שאתה נמצא בישיבה תיכונית חרדית ,כי אם לא ,לא היית רואה את התופעות
האלה?
ז :כן ,נראה לי שלא הייתי רואה את התופעות האלה.
מ :או שהיית רואה אותן כמשהו שמחוץ לך?
ז :אני לא הייתי רואה את זה ואם הייתי רואה את זה הייתי מרגיש ,מה אני ,אני בכלל בישיבה
חרדית ,יש לי את התרבות שלי ואת החברים שלי .אבל עכשיו בגלל שאין לי חברים אין לי כלום,
אז אני כן רואה את זה .וכן חושב למה אני לא יכול לעשות את זה( .שם)
בניגוד לתת-התמה הקודמת ,בה תוארה שאיפה למיזוג בין התרבויות שנובעת ממעבר בין ראייה מפוצלת
לראייה רב-גונית ,המרואיין כועס על הראייה הרב-גונית (!) .הוא טוען שהיא מכאיבה לו משום שהיא
פותחת בפניו אפשרויות שהחברה החרדית ,אליה הוא מעוניין להשתייך ,אוסרת עליו לממש.
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דיון
ניתוח הראיונות חושף תחושות מגוונות שליוו את המרואיינים בתחילת לימודיהם ב"שבי ציון" (תמה א').
ובכלל זה תחושת שמחה מהמגוון התרבותי החדש ,חוויית הרפתקה מיצירת זרם תרבותי חדש ,תחושות
בלבול עמוקות ,תחושת היעדר שייכות ותחושות שבר עמוקות .התמה השנייה חשפה את התחושות
המסכמות את תהליך גיבוש הזהות (תמה ב') ובכלל זה הדגשת אלמנט הבחירה ,הדגשת החופש ,תחושת
בגרות ,מודעות ושייכות והדגשת היכולת להכיל מורכבויות .לבסוף היה הדפוס החמישי ,של בדידות.
תוארה חוויה קשה של בדידות הנובעת מחוסר שיוך סקטוריאלי.
יש לציין כי בחלק מן הראיונות קשה להבדיל בין מקומה של הישיבה בחוויה הכללית ,לבין נסיבות החיים
שקדמו לבחירה ללמוד בה .הממצאים העלו כי הלמידה ב"שבי-ציון" נחוותה באופן שונה בקרב בני
החרדיות הקשיחה לעומת בני החרדיות הרכה .בהתאמה להגדרתו הסוציולוגית של ליאון ,חוויית המעבר
הייתה רכה או קשה .דומה שחלק מן הקושי נבע מהשפה האידאולוגית-מתעמתת הרואה את הפשרה
כחורבן (ליאון ;2004 ,ראה :רוזנק )2007 ,שהובילה לתחושות עמוקות של קונפליקט .הדברים עולים בקנה
אחד עם טענתו של פישרמן ,כי השפעתו של רכיב "הזהות-האמונית" בחברה הדתית גבוהה מאד (פישרמן,
 .)2009 ;2000 ;1998כמו-כן יש בממצאים אלה כדי לאשש את ניתוחו הפסיכולוגי של כהנא את החברה
החרדית .חברה הדוגלת בפיצול בין בני-אור לבני-חושך ,מפתחת קושי עמוק ביכולתה להתמודד עם גיוון
כלשהו .כאשר הנערים נפגשו עם גיוון ,הוא הוביל להצפה ברכיבים בלתי-מובנים שרק לאחר זמן רב
התעכלו לכדי תפיסה מובנת (כהנא .)2009 ,לעומתם חוו בני החרדיות הרכה מנעד רחב של חוויות ,שאת
כולן מאפיינת ,רמת-קושי שנחוותה כנסבלת ,למעט תחילת הלימודים שהייתה להם משברית .יש
בממצאים אלו כדי ללמד על הצורך לבחון הקמת מוסדות ייעודיים לשתי הקהילות ,או להכווין את תשומת
הלב של העוסקים במלאכה לצרכים השונים שלהן.
מבחינת תהליכי גיבוש הזהות ,הנתונים מלמדים כי כל המרואיינים הגיעו לכדי תחושה של "גיבוש
הזהות" .יש לראות בכך עדות לכך שלכל הפחות בחברה החרדית ,שלא קיבלה על עצמה את התרבות
המערבית ,יש שאיפה להתגבשות לכדי משהו אחיד .לדעתנו ראוי לסייג את תחושת ההתגבשות שהעלו
המרואיינים בעובדה שחלקם הגדול סיים את חוק לימודיו התיכוניים .ייתכן שהמעבר משלב זה ,המייצג
את הנעורים ,למסלול בו יבחרו בהמשך חייהם כבוגרים ,הוביל לחוויה נרטיבית לפיה נחתם שלב כלשהו,
ובכך התעצמו גם תחושות הגיבוש .סביר שלאחר זמן מה ייוולדו סימני-שאלה על גיבוש זה (ראו :שכטר,
 .)2000לבסוף לא הגיע אחד המרואיינים (בעת הריאיון) לכדי "גיבוש זהות" ,וניכר הדחק הנפשי שנגרם לו
בשל כך.
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ניתוח עומק טקסטואלי מעלה כי תהליך גיבוש הזהות התאפיין במעין "חוט" המקשר בין שתי התמות,
ולפיכך אנו מבקשים לטעון כי מתקיימת ביניהן הקרנה .כלומר ,ניתן להבחין במגמה לפיה תחושה כלשהי
שתפסה מקום בתחילת התהליך (תמה א' .להלן" :חוויה ראשונית") ,מקרינה על התחושה שתוצג
כדומיננטית בסיכום התהליך (תמה ב' .להלן" :חוויה מסכמת") .אם נצליח לבסס היגיון זה בשורות
הבאות ,נוכל להניח יסוד למבט הרמוני על החוויה הראשונית והמסכמת ,ובכך לפתח את הבנתנו את
תהליך גיבוש הזהות ,ולהניח מצע לשיטות-התערבות ראויות עוד בשלבים מוקדמים.
שלושת המרואיינים בני החרדיות הקשיחה חשו בחווייתם הראשונית תחושה בעלת צליל של שבר .צליל זה
לא עזב אותם גם כאשר תיארו את החוויה המסכמת .חוויה זו הייתה שונה בין האחד לשני ,אך הצליל היה
של התגבשות מתוך שבר.
יש שחוו שמחה כחוויה ראשונית .בהמשך ניתן לזהות אצלם חוויה מסכמת המדגישה תחושות של עצמאות
ומיצוי-עצמי .מתוארת חוויה אימננטית של עצמי בשל ,שמסוגל ומורשה להחליט ולחוות את חייו .הייתה
יכולה לעלות בדעתנו הסברה שמגמות אלו ינבעו מתוך רצון פנימי לפשרה ,ויובילו לחיים "בעצימות
נמוכה" .כלומר ,שהרצון לשלב בין אלמנטים סותרים ,אינו אמיתי ,ולכן נובע משאיפה שלא לחוות
"דיסוננס קוגניטיבי" .מכיוון שכך ,דרך זו תוביל לפיחות במידת האותנטיות של הפרט ,ותפגע ברגשות
החופש שלו .אבל המחקר הנוכחי מעלה כי ההיפך הוא הנכון .הצליל העולה מרוב הראיונות הרלוונטיים
לדפוס זה ,הוא של אהבת חיים יוצאת דופן במובן הפשוט והאלמנטרי ביותר .דווקא אהבת החיים הניעה
אותם למצוא את הטוב שבכל אחד מן העולמות והובילה לאינטגרציה אינדיבידואלית-סובייקטיבית של כל
אחד לפי מצבו ,יכולותיו וחינוכו .קליין תיארה את חרדת האיּון ,שהיא מנת-חלקו של התינוק בראשית
דרכו :רק העליונות של "יצר-החיים" על "יצר-המוות"; רק פעולות חוזרות ונשנות של טוב שתעניק האם
לתינוק ,יאפשרו את היכולת להשיג את הפוזיציה הדיכאונית .על פי דבריה ניתן להעמיק את הבנתנו בדפוס
"שמחה וחופש" .ייתכן שהאפיון "אהבת-חיים" מצביע על אישיות בשלה שמסוגלת להרפות מנקודת המבט
המפצלת ולאפשר שילובים וגיוונים .עולה אפוא כי יש לראות דפוס זה כדפוס בריא ,ולפיכך ראוי להדגישו.

כאשר החוויה הראשונית הייתה של הרפתקה ,נמצא שהחוויה המסכמת הייתה של בחירה .הרפתקה היא
תחושה ש"אני הולך למקום שאף אחד לא הלך אליו" .הרפתקה זו עצמה הפכה לערך .היא "נוקזה"
לנקודת היסוד – לאמונה הפנימית שאפשרה את התחוללותה – האמונה בבחירה וביכולת השינוי .כך שערך
הבחירה הפך דומיננטי כל-כך עד שתוארה קרבה בהיבט זה ל'חוזרים בשאלה' יותר מאשר לחרדים מבית.
חלק מן המרואיינים דיברו על תחושות-בלבול עמוקות שהיו מנת-חלקם בחווייתם הראשונית .הם אף
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השוו את מצבם ל"פוסט-טראומה" .חלקם תיארו חוויה מסכמת שעולה ממנה היכולת להכיל מורכבויות.
המעבר הוא מראייה מפצלת לראייה משלבת ומגוונת .לדברי קליין מנגנון הפיצול הוא "אבי מנגנוני
ההגנה" .אצל המרואיינים המדוברים נחוותה תרבות המקור כמרגילה לפצל בין טוב לרע באופן דיכוטומי,
ולכן ההנגשה של מגוון תוכני לימוד ותרבות לא הובילה לתחושות "חופש" ,אלא לבלבול שנבע מחוסר
יכולת מנטלית להתמודד .דרך תהליך – לעיתים ארוך – תוארה תחושה מסכמת של יכולת להכיל
מורכבות .הצליל שעלה מן הדברים נוגע גם ליכולת 'להבין את העולם' ,להיות מודע באמת לרחשים
הכלליים שסביבך .לפי פרידמן (פרידמן ועמיתותיה ,)2005 ,במצב בו הפרט מושפע משתי תרבויות ,תיווצר
שניּות שתקשה על בניית מערכת ערכים אישית ועל דרכי-התמודדות שהיא עלולה להוביל – כך לפי בן עזר
– להגברת שיעור ה"פזירות בזהות" בהשוואה לכלל האוכלוסייה (בן-עזר .)1992 ,מרסיה ובן-דוד טוענים
לעומת זאת כי כפל-תרבויות עשוי לפתח מערכת התמודדות גמישה (.)Ben-David, 1997; Marcia, 2002
במחקר הנוכחי אפשר להצביע על דפוס שלישי המשלב את שתי המגמות גם יחד .אכן עלה בלבול שלעיתים
נחווה כקיצוני ומתמשך מן הרגיל ,אולם בסופו של תהליך ממושך תוארו תחושות העונות לסטטוס של
"גיבוש בזהות" הרבה יותר מאשר "פזירות בזהות" .אין לראות ביכולת להכיל מורכבויות "יכולת
ספציפית" .יכולת זו משנה את בסיסי ההכרה האנושית ואת נקודת המבט על העולם .זוהי אפוא סוגיה
אפיסטמולוגית .המעבר הוא מנקודת-מבט דיאלקטית מפוצלת ,לחוויית-עולם לפיה יש מקום לדיאלוג.

חלק מן המרואיינים חווה חוויה ראשונית לפיה "נפילת חומת הברזל" הובילה לתחושה שהם מנותקים
כליל מכל קרקע חברתית בהיבט המגזרי .כזכור ,לפי אריקסון הזהות נבנית באינטראקציה עם הסביבה:
כאשר הסביבה "נעלמת" ,הקושי בתהליכי גיבוש הזהות מעמיק .הדבר הוביל לתחושות של פחד ,ואפילו
לרצון לרצות את החברה על-מנת להיכלל בה .בשונה מכל הדפוסים שהוצגו עד כה ,החוויה הראשונית של
אי-השייכות הובילה לשתי חוויות מסכמות שונות ואף הפוכות זו מזו .החוויה המסכמת הראשונה הייתה
של התגבשות לתוך זהות-חברתית חדשה ,כאשר התהליך עצמו נחווה כתורם לגיבוש הזהות האישית
ומגביר את המודעות העצמית ואת הבגרות .לצד חוויה זו תוארה חוויה מסכמת של היעדר-שייכות
שהובילה להצהרה על ההעדפה" ,לחזור לאחור במכונת הזמן" ,להמשיך במסלול הנורמטיבי שתרבות
המקור גזרה ,והעיקר להשתייך! הבדידות מחזירה למצב בו הפיצול נתפס כמגן מן הבדידות בעצם
השייכות לקבוצה סגורה של בני-אור ,ומכאן הגעגועים אליה .לצד דפוס זה נחוותה היכולת להשתייך
מחדש ,להמציא "חברה" ,להיות שותף וחלוץ.
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מודל מסכם
במחקר זה נמצא מודל המכיל חמישה דפוסים המתארים את אופיו של תהליך גיבוש הזהות בקרב נערים
המשלבים לימודי-קודש בלימודי-חול בישיבה תיכונית-חרדית:
א .שבר – הנער בן החרדיות הקשיחה חווה משבר זהותי הנעוץ במעבר שבין חברה דיאלקטית מפצלת
לחברה דיאלוגית מורכבת.
ב .שמחה וחופש – הנער מוביל דגם זהותי של סינתזה בין העולמות .המניע הבסיסי הוא אהבת
החיים המוצאת ביטוי בשאיפה ליצור דגם זהותי שמאפשר את קבלת החיובי שבתרבויות השונות.
ג .הרפתקה ובחירה – הנער מוביל דגם זהותי של דינמיות בגמישות ובבחירה .הוא מדגיש את עצם
חוויית המפגש עם התרבות החדשה ,חש חלוצי ומאדיר את החשיבות שבבחירה עצמה.
ד .בלבול והכלת מורכבות – הנער מוביל דגם זהותי של הכלת ערכים סותרים .הדגש הוא על הפיקחון
שמאפשר לראות את הסתירות ,ועל השאיפה לחיות את הסתירות מתוך בחירה.
ה .אי-שייכות ובדידות/שיוך מחדש – הנער מוביל דגם זהותי של שאיפה לשיוך מגזרי .שאיפה זו
מניעה אותו לחפש חברות ,לשוחח עם חבריו על הנושא ,ולבסוף נחוות כהצלחה מבגרת ובעלת
מודעות .מאידך-גיסא מפגש של דגם זה עם דפוס השבר הוביל לתחושות-בדידות עמוקות,
שגורמות לנער לבקש לחזור אל הדיאלקטיקה המגוננת שהכיר לפני השבר.
הדפוסים מתארים חמש התנהגויות פרדיגמטיות ,אך רוב הפרטים שילבו עוד התנהגויות ומחשבות שחיברו
דפוסים נוספים לצד צליל דומיננטי אחד
הפסיכולוג הקליני-יונגיאני אבי באומן טוען כי ישנה חשיבות על שמירת קשר עם הצד האפל של הנפש.
סיבה אחת לכך היא שבצד המוצלל שלנו "קיים ניצוץ אנושי" .ניצוץ זה מגלם את ה"תכונות החשובות
שנצבעו בשחור עקב נסיבות חיים שלא אפשרו ,או אסרו את ביטוין" (באומן .2005 ,עמ'  .)34-35ייתכן
שתהליך גיבוש הזהות ,כפי שנפרס בפנינו מוסיף נדבך על דבריו .באותה הפריזמה שדרכו יחווה הקושי,
יחווה גם הבניין האישיותי!

סיכום
במגזר החרדי קיים פוטנציאל ביקוש גדול למודל המשלב לימוד תורה עם לימודי-חול .יישומו של מודל זה
חיוני לנערים בני מגזר זה ,ולא פחות מכך לחוסנה הכלכלי והביטחוני של מדינת-ישראל התובע את שילובם
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בחברה .לפיכך יש לראות צו השעה בהעמדת מוסדות ראויים שיאפשרו את קידומו המהיר והמותאם של
תהליך זה.
ממצאי המחקר מעלים חלוקה ברורה בין חוויתם של בני ה"חרדיות הקשיחה" ,לעומת בני "החרדיות
הרכה" .חווייתם של הראשונים הייתה משברית וחווייתם של האחרונים הציגה מנעד מגוון של חוויות .כמו
כן נמצא כי יש הקרנות בין תחילת התהליך לסיומו .כל אלה מלמדים על המורכבות הפסיכולוגית-
סוציולוגית-תיאולוגית של מוסד זה ,ולפיכך קוראים למחקרי-המשך ולמדיניות שתתמקד במתן מענה
ייחודי לאוכלוסייה זו .כל זאת מתוך גישה רב-תרבותית המבקשת להעניק לנערים ולהוריהם את המענה
הראוי בהתאם לתרבותם ,תוך שימת-לב מרבית לליווי בכל התחומים שצוינו.

23

חקר החברה החרדית ,כרך ( 2019/2020 7תש"ף)1-28 :
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
ביבליוגרפיה
אביעד-וילצ'יק ,י' .)2014( .גיבוש "זהות האני" ונשירה ממערכת החינוך בקרב בני-נוער בישראל ,לפי מוצא,
מין וקבוצת גיל .עיונים בחינוך (מס' גיליון).308-288 ,
אדלשטיין ,א' .)2003( .תפיסת הזהות של בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל .מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
(.97-73 ,)18
אייזנשטיין ,י' .ד' .)1951( .אינציקלופדיה אוצר ישראל (כרך ו') .ניו-יורק :פרדס.
אלף ,ג' .)2012( .תהליכי העצמה וגיבוש זהות של צעירות יוצאות אתיופיה בשירות לאומי .מפגש לעבודה
חינוכית-סוציאלית (מס' גיליון).92-55,
אריקסון ,א' .)1987( .זהות נעורים ומשבר .תל-אביב :ספרית פועלים.
אשל ,י' ,ג'ני ,ק' ,נירית ,ז' & ,ח'ליל ,ס'( .תמוז תשס"ז) .ממדים של הסתגלות לאוניברסיטה בקרב קבוצות
מיעוט :אסטרטגיות של התאמה תרבותית ותפיסת עמדות הרוב בעיני סטודנטים ערבים ויוצאי
אתיופיה .מגמות ,עמ' .53-74
באומן ,א' .)2005( .שערות הזהב של השד :אגדות גרים כראי לצד האפל של הנפש .בן-שמן :מודן.
ביאליק ,ח' נ' .)2017 2 7( .לבדי  /חיים נחמן ביאליק .אוחזר מתוך פרויקט בן יהודה:
http://benyehuda.org/bialik/bia056.html
ביטי ,י' .)2004( .עיצוב הזהות הדתית :תהליכים ומחשבות על תפיסותיהן של מתבגרות דתיות-לאומיות.
הגות :מחקרים בהגות החינוך היהודי (מס' גיליון).292-285,
ביון ,ו' .)1992( .התנסות בקבוצות ומאמרים נוספים .תל אביב :דביר.
ביון ,ו' .ר' .)2004( .ללמוד מן הניסיון .תולעת ספרים.
בן-חיים ,א' .)20.12.2017( .התפרקות החרדים .פרק ראשון בסדרה "החרדים :התפרקות" .אוחזר מתוך
https://heid=192500324111562&il.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1183222508372667
בן-עזר ,ג' .)1992( .כמו אור בכד :עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה .ירושלים :מס.
בראון ,ב' .)2005( .דוקטרינת 'דעת תורה' :שלושה שלבים .מחקרי ירושלים במחשבת ישראל.600-537,
בראון ,ב' .)2007( .ואין שיור רק התורה הזאת .ארץ אחרת(.61-56 ,)41
בראון ,ב' .)2011( .החזון איש :הפוסק ,המאמין ומנהיג המהפכה החרדית .ירושלים :מאגנס.
ברזילאי ,ש'" .)1995( .חופשי וחרד" :סיפוריהם של היוצאים לשאלה מהחברה החרדית .עבודת גמר לתואר
מוסמך למדעי החברה בסוציולוגיה .ירושלים :האוניברסיטה העברית.
גונן ,ע' ,כהן ,ב' & ,היון ,א' .)2018( .פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות .ירושלים :מכון
ירושלים לחקרי מדיניות.
גונן ,ע' .כהן ,ב' .קראוס ,מ' .נפתלי ,י' .היון ,א' & .שחר ,י' .)2016( .הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות .ירושלים:
מכון ירושלים לחקר ישראל :המרכז לחקר החברה החרדית.
גורדון ,י' .ל' .)2017 02 06( .הקיצה עמי  /י"ל גורדון .אוחזר מתוך פרויקט בן יהודה:
http://benyehuda.org/yalag/yalag_023.html
גל גץ ,פ' .)2011( .הדתלשי"ם :מסע אל עולמם של הדתיים לשעבר .תל-אביב :עם עובד.

24

חקר החברה החרדית ,כרך ( 2019/2020 7תש"ף)1-28 :
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
דורון ,ש' .)2013( .עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים-דתיים .סוציולוגיה ישראלית (מס' גיליון),
. 390-373
דורון ,ש' .)2013( .המהלכים בין העולמות" :חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה" בחברה הישראלית .תל-אביב:
הקיבוץ המאוחד.
זיכרמן ,ח' & ,כהנר ,ל' .)2012( .חרדיות מודרנית :מעמד ביניים חרדי בישראל .ירושלים :המכון הישראלי
לדמוקרטיה.
טיקוצינסקי ,ש' .)2016( .למדנות ,מוסר ואליטיזם :ישיבת סלבודקה מליטא לארץ ישראל .ירושלים :מרכז זלמן
שזר.
כ"ץ ,י' .)1985( .היציאה מן הגטו .תל אביב :עם עובד.
כ"ץ ,י' .)1991( .ההלכה במיצר :מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה .ירושלים :מאגנס.
כהן ,א' & .זיסר ,ב' .)2003( .מהשלמה להסלמה :השסע הדתי-חילוני בפתח המאה העשרים ואחת .ירושלים
ותל אביב :שוקן.
כהן ,א' & .ליאון ,נ' .)2005( .לשאלת המעמד הבינוני המזרחי בישראל .אלפיים (מס' גיליון) ,מס' עמוד.
כהן ,ב' .)2005( .מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית :מבט מבפנים .ירושלים :מכון פלורסהיימר למחקרי
מדיניות.
כהנא ,ב' .)2009( .חדש אסור מן הנפש .אקדמות (כ"ג).32-7 ,
כהנא ,ב' .)2011( .חילון ,התחרדות ומה שבניהם :לבנות בית בסופה .בתוך :ל' .רוזנברג-פרידמן & ,י' .ש'.
רקנטי ,זהו(ת) החמ"ד :מאב שנים לחינוך הדתי-הציוני .ירושלים :משרד החינוך; יד יצחק בן צבי,
.)96
כהנר ,ל' .)2009( .תהליכי התפרסותן של הקהילות החרדיות בחיפה .אופקים בגאוגרפיה.240-214,
כהנר ,ל' .מלאך ,ג' & .חושן ,מ' .)2017( .שנתון החברה החרדית בישראל  .2017ירושלים :המכון הישראלי
לדמוקרטיה; מכון ירושלים לחקר מדיניות.
לופו ,י' .)2007( .ההתנגדות החרדית לישיבות התיכוניות .ירושלים :מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
ליאון ,נ' .)2009( .חרדיות רכה :התחדשות דתית ביהדות המזרחית .ירושלים :יד יצחק בן צבי.
ליאון ,נ' .)2010( .חרדיות רכה .ירושלים :יד יצחק בן-צבי.
ליאון ,נ' .)2014( .הסיטואציה המזרחית בחברה החרדית בישראל והתגובות לה .תרבות דמוקרטי (מס'
גיליון).191-161,
מאנע ,ע' .אור ,א' & .מאנע ,י' .)2004( .זהותם של מתבגרים מאתיופיה ומארצות חבר העמים :עקרונות
מארגנים של ייצוג תרבותי ייחודי של קליטת עלייה .מגמות (מס' גיליון) ,מס' עמוד.
מאנע ,ע' ,אור ,א' & ,מאנע ,י' .)2009( .מיהו עולה שנקלט היטב בארץ? ייצוגי היקלטות מוצלחת של עולים
בעיני מתבג רים יוצאי אתיופיה ,יוצאי חבר המדינות העצמאיות וחברי הקבוצה הקולטת .מגמות (מס'
גיליון).668-637 ,
מיטשל ,ס' .א' & .בלאק ,מ' .ג' .)2006( .פרויד ומעבר לו :תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית .מקום
הוצאה לאור :תולעת ספרים.
סגל ,ח' .)1998( .מלאני קליין .תל אביב :עם עובד.
סיגד ,ל' & .איזיקוביץ' ,ר'" .)2012( .אי אפשר להתנהג כמו אמרקני כאן בישראל! מפגש לעבודה חינוכית-
סוציאלית (מס' גיליון).93-112 ,
25

חקר החברה החרדית ,כרך ( 2019/2020 7תש"ף)1-28 :
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
סימינגטון ,ג' & .סימינגטון ,נ' .)2000( .החשיבה הקלינית של וילפרד ביון .תל-אביב :תולעת ספרים.
סמט ,מ' .)2005( .החדש אסור מן התורה :פרקים בתולדות האורתודוקסיה .ירושלים :מחקר דינור לחקר
תולדות ישראל והוצאת כרמל.
ענר ,נ' .)1998( .הגישה הקלייניאנית כיום .בתוך :ח' סגל ,מלאני קליין ,תל-אביב :עם עובד.20-9 ,
עראר ,ח' .מסרי-חרזאללה ,א' & ,חאג' יחיא ,ק' .)2013 11( .רכישת השכלה גבוהה בקרב סטודנטיות ערביות
בישראל ובירדן; הגירה זמנית או קבועה? עיונים בחינוך.184-161,
פיינר ,ש' .)2002( .מהפכת הנאורות .ירושלים :מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
פישרמן ,ש' .)1998( .נוער הכיפות הזרוקות .אלקנה :מכללת אורות ישראל.
פישרמן ,ש' .)2000( .עלמה אבדה :זהותן האמונית של דתלשיות .אלקנה :מכללת אורות.
פישרמן ,ש' .)2009( .לקות בהתפתחות זהות אמונית בקרב מתבגרים ישראלים דתיים .ב -ח' ו' הי"ד ,היכלי
הנפש :מענייני תורת הנפש ביהדות .אלקנה :מכללת אורות ישראל והמשפחה.302-289 ,
פרידמן ,א' .גולן ,מ' .אבן זהב ,ר' & .גתהון ,ש' .)2005( .קשרי אמהות-בנות יוצאות אתיופיה .בתוך :מ'
שבתאי & ,ל' קסן ,עורכים" ,מולועלם" :נשים ונערות יוצאות אתיופיה במרחבים ,עולמות ומסעות בין
תרבויות .תל-אביב :לשון צחה.273-248 ,
פרידמן ,מ' .)1991( .החברה החרדית :מקורות ,מגמות ותהליכים .ירושלים :מכון ירושלים לחקר ישראל.
פרס ,י' & ,ליסיצה ,ס'( .תשס"ט) .קריטריונים של השתלבות :מקרה "העלייה הרוסית" של שנות ה .90-מגמות,
מה( ,)4עמ' .669-695
צבר בן יהושע ,נ' .)1990( .המחקר האיכותני בהוראה ולמידה .תל אביב :מסדה.
צוריאל ,ד'' .)1990( .זהות האני' לעומת 'פזירות הזהות' בגיל ההתבגרות :היבטים התפתחותיים והשלכות
חינוכיות .מגמות ,לב( ,)4עמ' .484-509
רוזנק ,א' .)2007( .בין אשכנז לצפון אפריקה :הלכה ,מטא-הלכה וחינוך בכתביו של הרב אברהם חזן .פעמים
(.124-95 ,)109
שביד ,א' .)1977( .בין אורתודוקסיה להומניזם מודרני :המגמות העיקריות בהגות היהודית הדתית של המאה
העשרים .ירושלים :פרסומי מוסד ון ליר.
שכטר ,א' .)2000( .התפתחות זהות קוהרנטית במצב קונפליקטואלי :התפתחות דתית ומינית בקרב צעירים
אורתודוקסים מודרניים .ירושלים :האוניברסיטה העברית ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור
לפילוסופיה.
שכטר ,א' .)2004( .על זהות ,קהילה וחינוך :מבט מהפסיכולוגיה .בכתב יד.
שפיגל ,א'" .) 2013( .לגופם של השקפות והלכי רוח" :החברה החרדית בתור 'קהילת פרשנות' .סוגיות
חברתיות בישראל ,מס' גיליון.40-7 ,
שקדי ,ש' .)2003( .מילים המנסות לגעת :מחקר איכותני  -תאוריה ויישום .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.

Aviad-Wilcheck, Y. (2005). Model for Perdiciting Learning Preseverance among Boarding School
Students in Isreal. International Journal of Disability & Human Development (4), 121-130.
doi:10.1515/IJDHD.2005.4.2.121
Ben-David, A. (1996). The Narrattive of Life: Immigrant Women in Single-Parent Families. Journal of
Feminist Family Therapy (vol. no.), 29-45. doi:10.1300/J086v08n01_04
26

1-28 :) (תש"ף2019/2020 7  כרך,חקר החברה החרדית
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
Bennis, W. A. (1968). The Temporary Society. New York: Harper and Row.
Bosma, H., Graafsma, T., Grotevant, H., & de Levita, D. (1994). Identity and Development: An
Interdisciplinary Approach. Thousand Oaks,ca: Sage Publications.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in
Psycholog (vol. no.), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa
Côté, J. (1996). Identity: A Multidimensional Approach. in R. M. G.R. Adams, Ed., Psychosocial
Development during Adolescence (place: publisher), 130-180.
Côté, J., & Levine, C. (1988). A Critical Examination of the Ego Identity Status Paradigm.
Developmental Review (8:2), 147-184. doi:10.1016/0273-2297(88)90002-0
Dasen, P. (2000). Rapid Social Change and the Turmoil of Adolescence: A Cross Cultural Perspective.
International Journal of Group Tensions (29), 17-49. doi:10.1023/A:10051266
de Bianchedi, E. T., Scalozub de Boschan, L., de Cortiñas, L. P., & de Piccolo, E. G. (1988). Theories on
anxiety in Freud and Melanie Klein: Their metapsychological status. The International Journal
of Psychoanalysis(69(3)), pp. 359-368.
Denzin, K., & Lincoln, Y. (1994). Handbook of Qulitative Research. place: Sage Publications.
Erikson, E. (1950). Childhood and Society. New York: W. W. Norton & Company.
Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company.
Erikson, E. (1982). The Life Cycle Completed. London: Norton.
Friedman, T. L. (2000). The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York: Anchor.
Gale, F., & Fahey, S. (2005). Youth in Transition: The Challenges of Generational Change in Asia.
Bangkok: Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific, UNESCO.
Gergen, K. (1968). Personal Consistency and the Presentation of the Celf, in C. G. Gergen, Ed., The
Self In Social Interaction, VOL 1: Classic and Contemporary Perspectives, 299-308.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
Habermas, T. & De Silveira, C. (2008). The Development of Global Coherence in Life Narratives across
Adolescence: Temporal, Causal, and Thematic Aspects. Developmental Psychology (44:3),
707-721. doi:10.1037/0012-1649.44.3.707.
Hoegh, D. G. & Bourgeios, M. J. (2002). Prelude and Postlude to the Self: Correlates of Achieved
identity. Youth & Society (33), 573-594. doi:10.1177/0044118X02033004004
klein, M. (1935). A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States. International
Journal of Psychoanalysis (16), page numbers.
klein, M. (1940). Mourning and its Relation to Manic-Depressive States. Writings(1), 344-369.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research interviewing. place: Sage
Publications.
Lincoln, Y. & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Marcia, J. E. (1980). Identity in Adolescence. Handbook of Adolescent Psychology (vol. no.), 159-187.

27

1-28 :) (תש"ף2019/2020 7  כרך,חקר החברה החרדית
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
Marcia, J. E. (1994). The Empirical Study of Ego Identity. Identity and Development: A Interdiciplinary
Approach vol. no.), 67-81.
Marcia, J. E. (2002). Identity and Psychosocial Development in Adulthood. Identity: International
Journal of Theory and Research (vol. no.), 7-28. doi:10.1207/S1532706XID0201_02
McAdams, D. (1997). The Case for Unity in the (Post)Modern Self: A Modest Proposal, in R. A. Jussim,
Ed., Self and Identity: Fundamental Issues (place: publisher), 46-78.
McAdams, D. P. (2001). The Psychology of Life Stories, Review of General Psychology(5), 100-122.
doi:10.1037/1089-2680.5.2.100
McAdams, D. P., & Reynolds, J. L. (2001). When Bad Things Turn Good and Good Things Turn Bad:
Sequences of Redemption and Contamination in Life Narrative and their Relation to
Psychosocial Adaptation in Midlife Adultsand Students. Personality and Social Psychology
Bulletin (27:4), 474-485. doi:10.1177/0146167201274008
Pals, J. L. (2006). Narrative Identity Processing of Difficult Life Experiences: Pathways of Personality
Development and Positive Self-Transformation in Adulthood. Journal of Personality (74:4),
1079-1110. doi:10.1111/j.1467-6494.2006.00403.x
Perry, S. (2000). Empowering Women in Business and the Profession: A Question of Skills, in:Editor,
ED., Women, Power and the Academy: From Rhetoric to Reality, 34-43.
Tsang, S. K. Hugi, E. K. & Law, B. C. (2012). Bystander Position in School Bullying: The Role of Positive
Identity, Self-Efficacy, and Self-Determination. The Scientific World Journal (11), 2278-2286.
doi:10.1100/2011/531474
Wires, J. W. Barocas, R. & Hollenbeck, A. R. (1994). Determinants of Adolescent Identity
Development: A Cross-Sequential Study of Boarding School Boys. Adolescence (29), 361-379.
Wyttenbach, D. C. (2008). Relationship of Parental Attachment and Identity Status to College Student
Adjustment. PhD dissertation, University of Minnesota.
Zuhur, S. (2003). Women and Empowerment in the Arab World. Arab Studies Quarterly (25), 17-38.
Zurcher, L. J. (1977). The Mutable Self. London: Sage Publications.

28

