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 סערת נפש

 חרדית-תיכוניתהוחול בישיבה  קודש-לימודיחרדיים המשלבים  נוער-בניתהליכי גיבוש זהות בקרב 

 "שבי ציון": חקר מקרה

 yogev.glav.acd@gmail.com  , עבודה סוציאליתיוגב גלב

בלבד. דגם זה  קודש-לימודיקטנה'  בחברה החרדית, הנער לומד ב'ישיבהג נהוהלפי דגם החינוך המסורתי 

מקורו באידאולוגיה דתית המתנגדת לחשיפת הנערים ללימודים כלליים. לפני כחצי עשור נוסד מודל 

ליבה המרכזית של החברה אל ה, הפונות מדגם זההחרדית. ישיבות  התיכונית הישיבה: חינוכי חדש

קרב ב וצריהסערה" מבחינת הביקורת הציבורית ומבחינת האתגרים הפנימיים שהחרדית, נמצאות "בעין 

חרדיות הישראלית. בספרות המחקרית אין התייחסות להתפתחות חברתית זו מנקודת המבט של ה

 של שילוב  ההשלכותמתאר את  – פסיכולוגי גישושי מקרה-כחקר – המחקר הנוכחי .המתנסים בה הנערים

דגש על תהליכי גיבוש העל החוויה הנפשית של הנערים, תוך שימת ומתעכב , חול-לימודיב קודש-לימודי

ציון" )שם בדוי(. נתוני המחקר -"שבי ישיבתבכלים איכותניים בקרב תלמידי זאת חן והמחקר ב הזהות.

עשרה נערים. ניתוח תוכן תמטי העלה כי קיימת  שנערכו עםלמחצה -נאספו באמצעות ראיונות פתוחים

משנה בחרדיות הישראלית( לבין -הרכה" )זרמי-בין תגובותיהם המגוונות של בני "החרדיות חלוקה חדה

-ב"שביהחוויה ש העלוחלק מהדיווחים  הקשיחה".-בני "החרדיותאת פיינות אמתגובות השבר הפנימי ה

הישיבה לבין נסיבות שהובילו לבחירה ללמוד ן בחלקם קשה להבדיל בין הסערה שנבעה מוסוערת, ציון" 

 .נפש" תסער"חלק מיא העצמה הישיבה  בשני המקריםבה. 

 

 , והמצב כיוםחול-לימודי: שורשי הרתיעה מהחברה החרדית

 אחת התגובות למערכת הערכים האלטרנטיבית שהציע עידן הנאורות לתרבות היהודית האירופית, היה

, נפתלי הרץ תלמידו .(1951)אייזנשטיין, ( 1786-1729מנדלסון ) עומד  משה. בראש זרם זה זוגימ-ניסיון

בתפיסה יש הרואים  קודש.-בלימודי חול-לימודילשלב  שביקשהמגמה חינוכית  ייסד( 1805-1725וייזל )

יש לראות כי  הראה המחקר(. 2002החילון בקרב היהודים )פיינר,  ה שלאת תחילת מגמ חינוכית זו

; 2005; סמט, 1991כ"ץ, ; 1985)כ"ץ, ניסיון לשמר את הישן רק ולא  לרקע זה, נגד-תגובת באורתודוקסיה

mailto:yogev.glav.acd@gmail.com
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הישיבות, שבא לידי גמר  עולם אז החל להתפתח .(2009; ליאון, 2007; בראון, 1991; פרידמן, 1977שביד, 

 . נגד למודרנה-ה כתרבותסהישיבה נתפ, לפיה (2016)טיקוצינסקי, המוסר" -בגישת "תנועת

דוגלת היהדות  תהליכים שונים הובילו לגיבושישראל עבר הדגם האורתודוקסי גלגול נוסף. -במדינת

ישירה  כתוצאה – 80-בשנות ה. הבלעדי לקיום מצוות תלמוד תורה כאופן ',לימודב'לימוד ישיבתי לשם 

ביטוי  –"חברת הלומדים"  ההתגבשות הסופית של התרחשה – מתן קצבאות ופטור כללי משירות צבאימ

ונרקם קו נוצרה אידאליזציה סביב האמונה התמימה, . לתיאור התופעה (1991)פרידמן, פרידמן  שטבע

יה: החילון לשלילת המודרנה ותוצאות עמדה שמרנית זו הובילה, .(2005)בראון,  תיאולוגי"-מחשבה "אנטי

על  חיצוניים".-ם ל"לימודיםזהו הרקע להתנגדות מנהיגי הציבור החרדי עד היו .(2007)בראון, והציונות 

בתוכנית הלימודים  חול-לימודישלב ישיבתי המבקש לה מודלעולה מן השאיום את היש לראות רקע זה 

   .שלו

מצביע על פירוק  חיים-בן. החרדי מגזרשל ה סוציולוגי-אולוגידהאי במבנה סדקים יםצצבד בבד אולם 

 שני של פטירתם עובדתב הוא רואהעליהם היא ניצבת. שהאדנים המרכזיים ן החברה החרדית מ פנימי של

 את מנצח האינטרנט. התורה דעת בשלטון קריסה, ל"ז יוסף עובדיה והרב אלישיב הרב ,הגדולים

 .(2017, חיים-בן) כלכליים בקשיים נתקלת הלומדים וחברת ,תרבותית-החברתית ההתבדלות

מציע להגדיר את החרדיות האשכנזית  ליאוןברה החרדית מקשה אחת. בחאין לראות זאת ועוד: 

היא  "קשיחה-חרדיות". לדבריו רכה" "חרדיות שהיא הספרדית החרדיותלעומת  ,קשיחה" כ"חרדיות

לדבריו "התארגנות דתית שמרנית חסרת פשרות ובעלת גבולות עבים החוצצים בינה לבין החברה 

ליאון . 15. עמ' 2010)ליאון,  אינם חרדיםשכלפי אלה , המתאפיינים ביחס עימותי אידאולוגי החיצונית לה"

הנובעת מן הדתיות עצמה ומובילה להבניית  בשאיפהלדעתו  מאופיינת ,לעומת זאתרכה" -(. "חרדיות2014

רצפים שונים "המבקשים להקנות רציונל מתאים לחיבור אפשרי בין יוצאי חברת המובלעת החרדית לבין 

 (.2014. ליאון, 170. עמ' 2010הסביבה שמחוצה לה" )ליאון, 

 

 קשה לעיכולאך : פתרון מושלם חרדית-התיכוניתהישיבה 

בעד  הוריםה נימוקיהראה ש חרדית-תיכונית-בישיבה ללימודים הביקוש פוטנציאל את סקרש חקרמ

כתוצאה  – 'בדיעבד'של האחת היא לקו לשתי קטיגוריות: נחלישיבה תיכונית חרדית  בנםשליחת 

 התאמה-הם: אי 'בדיעבדם של 'נימוקיהצאה מערכים. כתו – 'כתחילהלמ'של השנייה , ווצרכים מאילוצים

 כהן, עמירים) מן הנערים 57.4% לשיעור של  יחדשמגיעות  מסיבות שונותלמסגרות המסורתיות של הנער 
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 ,בעשור האחרון מתחת לפני השטחמתרחש משבר הל ביטוייש לראות  הבנתונים אל (.2018, היון& 

בנתוני נשירה מדאיגים של בנים חרדיים ממוסדות החינוך. בשנים תשס"ז, תשס"ט ותשע"א מתבטא ו

ביניים -חרדי, בגיל חטיבת)בהתאמה( מכלל התלמידים במוסדות החינוך ה 3.5%-ו 5.9%, 6.2%נשרו 

 : "להכין אתהוא לכתחילה''מה בקבוצת נימוקיהמשמעותיים  הנימוקיםאחד  (.2016)גונן ואחרים,  ותיכון

( 64-25) העיקריים העבודה בגילאי. (2018, היון&  כהן, עמירים)( 19.5%הבן לפרנסה המכבדת את בעליה" )

 החרדיים הגברים גם. יםיחרד לא יהודים בקרב 87% לעומת, 52% עלהמועסקים שיעור  2016 בשנת עמד

, חושן&  מלאך, כהנר) חרדיים הלא היהודים מעמיתיהם פחות משמעותי באופן יםשתכרמ, המועסקים

ציבור החרדי מוכנים לשלוח את מן החלקים הולכים ומתרחבים ת מציאות בה נוצרהולכת וכך  (.2017

והם  כאלו תותיכוני בישיבות נערים 1,992 לומדים( ח"תשע) כיוםבניהם לישיבות תיכוניות חרדיות. 

 של נומינלי ביקוש וטנציאלפלכך הסקר עולה כי קיים ן מ. זה בשנתון התלמידים 30,000-מ 6.5% מהווים

  (. 2018, היון&  כהן, עמירים) תלמידים 5,000

שני שלבים. הראשון כולל ישיבות התחוללה בישראל -התפתחותן של הישיבות התיכוניות החרדיות במדינת

 החול לימודי יםנתפס בהםיעד -ן המרכזי שלהן הוא ייעודן לקהליהמאפייושהוקמו עד תשע"ב 

במספר העולה על אלו שהיו קיימות  חדשות ישיבות תיכוניות חרדיותקמו . בעשור האחרון םייכנורמטיב

נמתחת  הישיבות התיכוניות החרדיות החדשותנגד  .(2016)גונן, ואחרים,  כןבמשך עשרות השנים שלפני 

 .חרדיות הישראליתשל הגם לזרם הליבה מייעדות עצמן  שהןמשום  ,בציבוריות החרדיתביקורת חריפה 

 .(2007; לופו, 2016)גונן ואחרים, 

 

 גיבוש זהותתהליכי 

)אריקסון,  יה ושל רציפות, שאני תופס כתחושת זהות"של אחידות מח   סובייקטיבית"תחושה  אזהות הי

  :מוהיחס אל עצן עומד היחס של הפרט לקהילתו לא פחות מ בליבה של תחושה זו. (16. עמ' 1987

 – לבה של תרבותו הקהילתית-בלב, אך גם לבו של הפרט-בלבאנו עוסקים בתהליך שמקומו, 

 (. 19. עמ' 1987... )אריקסון, תהליך המתאם ומעצב בעצם בין שתי זהויות אלו

שניים מתרחש תהליך הגלם": הפרט וסביבתו. בין -על שני "חומריאפוא הזהות מבוסס גיבוש תהליך 

את עצמו לאור מה שהוא קולט שסביבתו מזהה בו, ולאחר מכן הוא שופט את  מגדירדיאדי, בו הפרט 

נבנית שאיפה לממש את הכישורים האינדיווידואליים בגיל ההתבגרות  עצמה. ה של הסביבהשפיטת

שהאתגר כך (. Erikson, 1950) שלו שהתפתחו בפרט, במסגרת התרבותית בה הוא חי, ב'יש האנושי'
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ג'יימס . (Identity-Diffusionהזהות' )-'פזירותלעומת ( Ego-Identityאני' )-זהות'הוא: הפסיכולוגי בגיל זה 

 Identity) השגת זהות :(1990; צוריאל, Marcia, 1994)מצבי הזהות לארבעה סטטוסים את  חילקיה סמר

Achievement )–  ה בא אידאולוגיה מסוימים. מצב זלחווה משבר וגיבש מחויבות ביחס למקצוע והפרט

 מורטוריום .בעלת גוון ייחודיכאשר התשובה לספקות  ,אוטומטיבאופן  בהכרח לאחר ספקות ומחקר, ולא

(Moratorium) – דרכם אשר נטייה לדיונים ובבהרפתקנות  מתבטא – המשבר והחיפוש עצמו תהליך

סגירות  ההתבגרות, בדרך לגיבוש הזהות. זהו תהליך נורמטיבי בגילדעותיו ורגשותיו. להפרט  מתוודע

ישנן מחויבויות לבניית זהות מגובשת, אך אלו עוצבו בעטיים של גורמים  –( Foreclosure) מוקדמת

מאופיינת  –( Identity-Diffusion) הזהות-פזירותבהיעדרה של תחושת משבר. משפחתיים וחברתיים 

ו, ון אודות מקומו, מטרותישל חוסר ביטח ה היאהתחוש  גיבוש מחויבויות.-ת משבר ואייבהעדר חווי

(. 485. עמ' 1990תחושת סערה פנימית ו"נזילות פסיכולוגית" )צוריאל, ו של הפרט בעתיד ויחי-וכיוון

 ,Bourgeois, 2002 Hoegh & Shmara & Shamara) יםשלילי ביטוייםשל  שורה ארוכהיש לתחושה זו 

2010; Wyttenbach, 2008;; ;Tsang, Hui & Law, 2012 גיבוש  זאת, לעומת  .(2014וילצ'יק, -אביעד'

 ,Wires, Barocas & Hollenbeck, 1994 ;Aviad-Wilchek) יםחיובי ביטוייםלשורה של גם זהות' מקושר 

2005 ;Gale & Fahey, 2005; .(Tsang, Hui & Law, 2012  

הפער בין דמויות , ת אתניתבעלי שונּו נוער-אני' בקרב בניהגיבוש 'זהות במצב של כי  טעןאריקסון עצמו 

ההזדהות בגיל הילדות לבין הללו בחברה הרחבה, מערער את האחידות והרציפות הנדרשות בתהליך 

ת שניּו - מצב זה הפרט מושפע משתי תרבויותלצד הטענה כי ב(. Erikson, 1968;1982ההתפתחות )

הוצגה טענה  ,(2005)פרידמן ועמיתותיה, המקשה על בניית מערכת ערכים אישית ועל דרכי התמודדות 

מחקרים (. Ben-David, 1997; Marcia, 2002תרבויות עשוי לפתח מערכת התמודדות גמישה )-כפל לפיה

תרבותית על רקע מוצא -התנגשות ביןכי  נמצא ,יוצאי אתיופיה בארץ נוער-בנישעסקו בהשתלבותם של 

( ומובילה ל'פיזור בזהות' 2003ות הרוב )אדלשטיין, לשלב בין תרבות ההורים לתרביהם אתני, מקשה על

  (. 2014וילצ'יק, -; אביעד2012אלף, . ראה גם: 1992)בן עזר, 

של הגמשת היעד  הואן הצד השווה שבה גמישות יותר.ת זהּו-תאוריות עלתה קרנן שלבעשורים האחרונים 

אפשרויות גמיש  נעדמ  מודרניסטית המעלה -התיאוריות החדשות מאופיינות בגישה פוסט. הזהות"-"השגת

 ;Gergen, 1968 ; Bennis & Slater,1968 ; ה:רא) יותר ביחס לזרימה הנפשית שהן רואות כהישג
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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 ; .) 

רכיב , ראוי לציין רכיב נוסף בגיבוש הזהות, הרלוונטי בעיקר לבני מגזר דתי. חקר הנוכחימבהקשר של ה

; דורון, 2013דורוןראה: נחקרו רבות בקרב בני המגזר החרדי ) טרם התהליכים אל. "אמוניתהזהות ה"

; 1998)פישרמן,  זה נעשו מספר מחקרים בתחום ,לעומת זאת ,לאומי-במגזר הדתי .(1995; ברזילאי, 2013

כי " קבע, בארץ מן הבולטים שבחוקרי התחום ,(. פישרמן2011גל גץ, ; 2009; פישרמן, 2000פישרמן, 

 "להחלטות האמוניות, באופן כללי, משקל רב בגיבוש הזהות האמונית בפרט, ובגיבוש זהות האני בכלל

 (. 290, עמ' 2009)פישרמן, 

 

 "חדש אסור מן הנפש"כואנליטיים: היבטים פסי

לנסות ש המחקר הנוכחי מבקאך  ,הצגת התאוריה של אריקסון מסייעת בהבנת מצבו הנפשי של המרואיין

בחרתי ללכת בדרכו של כהנא  , תוך שימוש בתאוריות פסיכואנליטיות.למצב זההגורמים את  לפענח

אחר השורשים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס הקולקטיב  התחקמה ,במאמרו "חדש אסור מן הנפש"

קליין תיארה את מכלול החיים הנפשיים  וילפרד ביון.ו-שימוש בתאוריות של מלאני קליין ו תוך ,החרדי

 .(Klein, 1935; 1940עמדה הדיכאונית" )"" לסכיזואידית-הפרנואידיתכמעבר דינאמי בין "העמדה 

יון בי ומפורק. כאשר הפחד המרכזי הואיא מצב נפשי פרימיטיסכיזואידית ה-העמדה הפרנואידית  מא 

. מנגנון ) (de Bianchedi&others,1988) , שהוא הגרסה הקלייניאנית לייצר המוות של פרוי)אנהילציה(

בנייה, אהבה ויצירה,  ותחועם כ –כך הניחה קליין  –(. התינוק נולד 1998)ענר,  "פיצול"ההגנה המרכזי הוא 

ח האהבה. לשם כך הוא וח הרסני. משימתו הראשונית של התינוק היא לשמר את אמונתו בכואך גם עם כ

ד הרע המייצג את המצב בו האם אינה ד הטוב, המעניק חיים, לש  ( פנטזיוני בין הש  Split) "פיצול"יוצר 

של  במינוחו) דיה"-בו האם תהיה "טובה (. רק מצב1998)סגל, של התינוק מספקת את צרכיו החומריים 

אמון בטוב, ויכולת  אפשרתי – באופן נורמטיבי את צרכיו של התינוק מספקת כלומר – (תלמידה - ויניקוט

  (.2006לעבור ל"עמדה הדיכאונית" )מיטשל, 

התאוריה תלמידה של קליין, מיקד את  ,(Wilfred Ruprecht Bion. 1897-1979ביון )רופרכט ילפרד וו

המלמד גם על רמה מסוימת של התפתחות  בחקר תהליכי החשיבה. יש לראות את היכולות לחשוב כהישג

את תהליכי החשיבה לתהליכי אלפא וביתא. הראשונים חילק )סימינגטון & סימינגטון, תש"ס(. ביון  רגשית
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מובנת לפרט התמונה  מסמלים את המחשבות הפזורות בעולם הכאוטי, והשניים את גיבושם באופן היוצר

לשמש "מכל", כלומר להכיל אותן  עליהאת חרדותיו, כאשר התינוק משליך על האם (. 2004 ;1992 )ביון,

מספר מספיק של פעמים, ילמד הילד לא רק שאמו "מכילה",  תרחשמבלי להתפרק. במידה והכלה זו ת

ביון  הוסיףנדבך נוסף  (.1992)ביון, תהליכי ביתא - אלא את עצם האופן או התהליך בו היא עושה זאת, קרי

עקב עיסוקו בקבוצות טיפוליות. כאשר קבוצה שלמה חווה את העולם ככאוטי, כמורכב מרכיבי ביתא, היא 

-fight-or) ה"מנוס  /קבוצת מאבק"אותה כינה ביון שעצמה מותקפת וחרדה. היא הופכת לקבוצה את חווה 

flight-group) שימוש מסיבי במנגנון הפיצול בו בני האור והחושך מופרדים ה הוא יאשר המרכזי שבמאפיינ

סיגמינטון, & נו" )סיגמינטון  י"הלנו אתה אם לצר בנוסח לובאופן דיכוטומי, ודרכו מתנקז המבט על הכ

  (.2009כהנא,  ;2000

. הוא מסתייע מערבית-יבה ביקורתיתמחש ,לאומי-במגזר החרדי והחרדימנתח את הרתיעה  כהנא

של קליין בדבר מנגנון ההגנה "פיצול", ומראה שהחברה החרדית "מפחדת מן המחשבה". כלומר, במשנתה 

במונחים הוקעה כאויב. הפכה לאויבתה של היהדות המסורתית בדמותה של תנועת ההשכלה, ש ,המחשבה

הישיבה הם "בני האור" -העולם הפנימי פוצל כך שחברי ההשכלה הם "בני החושך", ובניקלייניאנים, 

 (. 1992מנוסה" )ביון, -מתפתחת קבוצת "מאבק, (. במצב זה2009)כהנא, 

 

 זהותהגלובליזציה על תהליכי גיבוש ההשפעתם של תהליכי מבט מחקרי משווה: 

הביעו את שלא התחנכו על ערכי התרבות הגלובלית, צעירים ת בעולם חוות תהליכי גלובליזציה. חברות רבו

 קיימים .( Zuhur, 2003 :. ראה גםFriedman, 2000במידה והאפשרות תינתן להם ) אותהנכונותם לאמץ 

מבחינים בין הבחירה לשלב באופן זה או אחר בין תרבות המקור ה דפוסים כמה בספרות המחקרית

מבחינה  בדפוס המתאר את השילובדנים . מחקרים אלו (Gale & Fahey, 2005)לתרבות הגלובלית 

אתגרים העולים בעקבות ביכולת לשלב בין דת למודרנה, והדן ב, מחקרו של שכטר הואזה כ. סוציולוגית

הוא פסיכולוגי, ו אהמחקר הנוכחי הו זאת לעומת(. 2004, ; שכטר2000)שכטר, תהליך זה במישור הזהותי

  1לאומית או הישראלית.-מצאנו מחקרים דומים בספרות הבין לא .מבקש להתחקות אחר החוויה עצמה

                                                           
1
. 2014, אחרותיחיא ו-; חאג'Oplotka & Tevel, 2006 ; Perry, 2000: ורא ,של תהליך הגלובליזציהעל המוסד הלימודי כשרת  

; פרס 2009; מאנע ואחרים, 2004מאנע ואחרים,  ;2007: אשל יוחנן, ורא ,התאמה תרבותית בהקשר להגירהשל על אסטרטגיות 
: וקיצון רא-הצטרפות מהירה לתרבות הגלובלית על התנהגויות. על ההשפעה של 2012; סיגד & איזיקוביץ', 2009& ליסיצה, 

Dasen, 2000.) 
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 המחקר מטרת

הרקע ההיסטורי ונתוני השטח לצד ההיבטים הפסיכולוגיים שעשויים לשפוך אור  הוצגוהספרות  תבסקיר

עד היום לא  חרדים הלומדים בישיבות תיכוניות חרדיות. נוער-בניתהליכי גיבוש הזהות בקרב  על בחינת

באופן איכותני. מטרת המחקר הנוכחי היא אפוא לבחון באופן איכותני את חוויה זו נערך מחקר הבוחן 

ההקרנות של לימודים בישיבה תיכונית חרדית על תהליכי גיבוש הזהות בקרב הנערים הלומדים בהן. 

כך  ,אלה נוער-בנילצד הצרכים השונים הייחודיים ל הכוחות הקיימיםתיאור החוויה יוכל לשפוך אור על 

 תרבותי מיטבי עבורם.-ך בישראל תוכל להתאים את עצמה לשילוב רבשמערכת החינו

ישיבה ה" במסגרת חול-לימודיקודש" לבין "-ישל שילוב בין "לימודן ההשלכות מהשאלת המחקר:  היוזו

    , על תהליכי גיבוש הזהות של הלומדים בה?ציון"-"שבי חרדית-תיכוניתה

 שיטת המחקר

תם הסובייקטיבית יאת חווי בשיטה האיכותנית נרטיבית. המחקר חוקר לראשונה נעשתהעבודת המחקר 

גישושי. מצב זה מזמין  אחרדיים הלומדים בישיבה תיכונית חרדית. כיוון שכך, המחקר הו נוער-בנישל 

גישה אקספלורטיבית שתאפר לעמוד על שאלות מחקר, ולהציע עקרונות תאורטיים חדשים 

(Denzin,1994 ,(. גלזר ושטראוס פיתחו את ה"תאוריה מעוגנת השדה" )2003; שקדיGrounded 

Theoryעל ,) ׂ  ׂ  ׂ ן היא צומחת מכלומר, פיה התאוריה צומחת מתוך השטח באופן אינדוקטיבי; -ׂ 

ליצור המשגה ודעות . כך שמטרת המחקר היא לפתח מּו(Glaser&Strauss, 1967)התופעה הנחקרת עצמה 

-ת החוויה האישיתא קבללשימוש בשיטה האיכותנית יאפשר ה ,כן-(. כמו1990אפקטיבית )צבר בן יהושוע, 

מבט אינטימית שלא תתאפשר דרך המשגה מוכנה -תדנקומפנימית על פי מילותיהם של החווים אותה, 

 (. 2003; שקדי, Kvale, 1996מראש בצורת שאלונים )

מודרניות -שתואר, הגישות הפוסטנרטיבית מוסיפה נדבך חשוב למחקר הנוכחי. כפי -הגישה האיכותנית

מספר את  אתהבעניין תהליכי גיבוש הזהות יונקות מן השדה הנרטיבי. הן טוענות כי הזהות היא האופן בו 

תית" כלשהי, אלא יכיוון שכך, מתבקש שמטרת המחקר לא תהיה ניסיון לשחזר "מציאות אממסיפורך. 

 (.Seidman, 1991ות של הנערים )ץ את תפיסותיהם וחוויותיהם הסובייקטיבילניסיון לח

נושא הזהות הדתית באופן ספציפי, מצדדת בבהקשר של המחקר הנוכחי, המגמה הרווחת בקרב החוקרים 

את מידת ההתנהגות שמדדו תניים מּוגם היא בדרך הראיונות הנרטיביים. בעוד שבעבר נעשו מחקרים ּכ

למכלול תהליכי "גיבוש הזהות למעלה מעשור  מזהנה באופן נפרד,  מחקרים מתייחסים והדתית והאמ
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 (.2004כאמור הריאיון )ביטי,  אהדתית", כשכלי החקר המקובל הו

 

 המשתתפים במחקר

ב, אחד בכתה ". שמונה מהם למדו בכתה י17.8גילם הממוצע הוא שבמחקר השתתפו עשרה מרואיינים 

שה מרואיינים גרו י. שר למוסד אחר. כולם למדו ב"שבי ציון", למעט האחרון, שעב'א ואחד בכתה י"י

אביב. שלושה מן המרואיינים הם בנים להורים -עילית, אחד באלעד ואחד בתל-בירושלים, שניים בביתר

ם יחוזרים בתשובה, או דתיים ש"התחזקו". שלושה הם יוצאי עדות המזרח. שניים מגיעים מבתים חרדי

, )תשע"ז( 55 אהו בישיבהמספר התלמידים  פה.קלאסיים ושנים בנים להורים שהיגרו מארה"ב או אירו

מקרה, -לפיכך ולאור העובדה שמדובר בחקר אחוזים. 20-מהווה מדגם של קרוב ל םמה 10דגימה של 

 מצאנו את מספר המרואיינים מספק.

 הליך המחקר

מעוניין להשתתף במחקר )עד לתום מי שכל הזמינה את כך שעל מודעה פורסמה  בישיבת "שבי ציון"

בדגימת שכבות, כדי להבטיח ייצוג הולם לשני המגזרים  שימוש נעשה שלג" זו,-דגימת "כדורלצד כסה(. המ  

מראים על שוני עמוק באידאולוגיה המחקרים זאת לאור ההמרכזיים, יוצאי עדות המזרח ויוצאי אשכנז. 

ריאיון הממוצע . משך העל השתתפותם המרואיינים לא קיבלו תשלום .(2009ובתרבות של הללו )ליאון, 

 דק'. הראיונות הוקלטו ושוכתבו.  40-כהיה 

 

 איסוף הנתונים וניתוחם

(. השאלות המרכזיות שכלל 1990יהושוע, -)צבר בןלמחצה -מובנה ריאיוןבאמצעות  הנתונים נאספו

  ריאיון הן:למדריך ה

ספר על תחושתך האישית ביחס לעתידך, בהשוואה לחבריך שהמשיכו את לימודיהם במסלול הישיבתי ( 1

  הרגיל. 

תאר את תחושותיך ביחס לזהותך. האם תחושות אלו קשורות בהיותך תלמיד ישיבה תיכונית חרדית ( 2

  בה? פרט דבריך. חול לימודיו/או ללמידת 
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תמות מתוך סט  שנועד לזהות, לתאר ולפרש( Thematic analysisאיכותני )-ניתוח תמטי הראיונות נותחו

של נתונים. ניתוח זה מאפשר לארגן את המידע באופן עשיר ולפרש היבטים שונים של הנושא הנחקר מתוך 

 (. Braun & Clarke, 2006מבט לא מחויב לתאוריה ספציפית )

 

 אמינות המחקר

 'תחקיר עמיתים'שימוש בטכניקה המכונה  נעשה, כדי למנוע או לצמצם הטיה אפשרית בתהליך המחקר

(Denzin, K., & Lincoln, 1994; Lincoln& Guba,1985 בטכניקה 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

, מקשה על היכולת אופייה הייחודי של ישיבת "שבי ציון" כית המחקרית מחייבת אותנו להבהיר נּוהּכ

ב'עין  העובדה ש"שבי ציון" נמצאת לישיבות תיכוניות חרדיות אחרות.להסיק ממנה אפילו באופן טנטטיבי 

.  קיימות , מלמדת על אופייה הייחודיביקורות הרבות על ישיבות תיכוניות חרדיותל בנוגע ,הסערה'

כדי להדגים את  ., חלקן שמורות בארכיוני הפרטיהמופנות כלפיה כל סוגי הביקורותל דוגמאות למכביר

 ציון":-ישיבת "שבי-ההאשמות הפונות באופן אישי לראשן בחרתי לצטט אחת מעוצמת הביקורת, 

ב', וציון מסית ומדיח! תושב השכונה )ציון שמו של ראש ישיבת "שבי ציון", בהשמטת התואר 'ר

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!

מדגיש כי אין לראות במודל הישיבה  הישיבה ה שהעומד בראשהעובדן שהביקורות נובעות גם מכנראה 

, אלא מודל המתאים באופן לכתחילאי לרוב בני הציבור החרדי )כך ציין י'בדיעבד'התיכונית החרדית מודל 

קל וחומר כשהמקרה  ,ההכללה תעל יכולמעצם טבעו מקרה מקשה -חקרלפיכך, אם  פה(.-בשיחה שבעל

 ידוע מראש כיוצא דופן. 

)המבוססת על היכרות עם השטח( שהבנת הדינמיקה  ההשערהן ציונל שהוביל לעריכת המחקר נובע מהר

קיימים במוסדות הרכיבים המעומעמים אך העל המאפיינת מקרה קיצוני תוכל ללמד בבהירות יתרה 
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המשך -אותה יוכלו לאשש או להפריך מחקריו, עסקינן בהשערה בסופו של דבראולם "רכים יותר". 

 משווים במוסדות מקבילים.

בפרק הממצאים נציע חלוקה לתחושות שנחוו בעיקר בתחילת הלימודים בישיבה לבין היא ש מגבלה נוספת

לפיכך ראוי לסייג את תוקפה של ו ,ב"תחושות שנחוו בסופם. ראוי לציין שרוב המרואיינים למדו בכתה י

 סלקטיביים.הם חלוקה זו, שהרי ייתכן שהזיכרונות 

 

 יםממצא

 תהליכי גיבוש זהות בקרב מתבגרים חרדיים הלומדים בישיבה תיכונית חרדית

לחרדיות  חרדיות רכהבין ליאון  עשהחופפות לחלוקה שה שתי קבוצותלחלוקה עלתה מן הממצאים 

הקבלה של  תביכול אכן ניכרלא מבחינת חברי הקבוצה. כלומר, ההבדל ו מבחינת התוכן , אך רקקשיחה

ליאון, חברי ה"חרדיות קביעתו של מה. אולם בשונה מעמדה המתעמתת/משלימה ע  ההתרבות החיצונית, ו

תשובה. ה"פריפריאליות" התרבותית -עולים מרוסיה ובעליאינם רק יוצאי עדות המזרח, אלא גם הרכה" 

מישיבה קטנה ר המעב נחווה בקרב בני החרדיות הקשיחהת המעבר. ישלהם התגלתה כמקלה על חווי

 הקשיחה", והשאר בני "החרדיות מרואיינים הם בני ה"חרדיותמן ה השלושכמשברי. לישיבת "שבי ציון" 

הממצאים יתחקו אחר החוויה בתחילת ובסוף תהליך התגבשות הזהות. כדי שהקורא יוכל לעקוב  הרכה".

ן יאיורמאת מספר ההריאיון בתיאור אציין , קשיחה(לעומת  השונות )חרדיות רכה אחר החלוקה לקבוצות

 הקבוצתית.  וואת השתייכות

 

 תהליך התגבשות הזהות בתחילתתחושות . 1

 כלומר, .בעיקר בשלוש השנים הראשונות ללימודיהםתחושות שליוו את המרואיינים את ה נתארבתמה זו 

: "תחושות את התגבשותה של הזהות לכדי הזהויות השונות עליהן ידווח בתמה הבאה שהתחילובתחושות 

  . המסכמות את תהליך הזהות"

שבין שני קטבים עמוק. בתווך  שבר –שמחה, ובאחר -תמה זו נעה על פני רצף. בקצה האחד יתוארו רגשות

  שייכות. -יעלו רגשות הרפתקה ואיאלה 

 שמחה: "יש איזה שהוא רצון כזה לטרוף את הכול"  1.1

נמצא כי המעבר מחברה הדוגלת באופן אידאולוגי בשמרנות, לחברה הקרובה יותר לתרבות המערבית 

 .חוות כיציאה לחופשייהלעיתים הפרט, עשוי ל שאחד מערכי היסוד שלה הוא חופש
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מה הוא עשה לך  מבחינה נפשית? ג( . י.מישיבה קטנה ל"שבי ציון" )של המעברמ: אז השוק הזה 

 איזה רגשות התעוררו בך?

 (. חרדיות רכה5 ריאיון) ...י: חופש, ושמחה

 עצמו רואה את תחושות ה"החופש והשמחה" כנובעות מהרוחב התרבותי אליו נחשף: המרואיין

כזה ...אז כאילו מעולם מאוד מצומצם לעולם שאתה נחשף להמון דברים... יש איזה שהוא רצון 

לטרוף את הכול. אתה גם נחשף לכל כך הרבה דברים, אתה רוצה לאכול את הכול מפה, לקחת 

לעשות סדר ... הכול. ואז אתה רואה שאתה לא יכול. אין מצב שאתה לוקח את הכול. צריך

. 5 ריאיון) לאט.-עדיפויות מה יותר חשוב לך, מה פחות חשוב לך, ולהתחיל לאכול את זה לאט

 (חרדיות רכה

 .חיים ותרבות חדשים היחשפות לזרמיכאפוא לימוד מגוונים נחוותה -ההיחשפות לתחומי

 אני הולך למקום שאף אחד לא הולך אליו" הרפתקה: " 1.2

 וחלוצי. זרם חדשחלק מהתהוותו של -היותתחושת  נהמזמי ציון"-הסיטואציה של לימודים ב"שבי

 ?יותר כ... ציון"(. י.ג(-ל"שביהמעבר את )מ: כאילו היית מתאר את זה

 (. חרדיות רכה4 ריאיון) ב: הרפתקה כזאת, כאילו אני הולך למקום שאף אחד לא הולך אליו...

השוני והיעדר  תיי"למקום שאף אחד לא הולך אליו". חוו מן ההליכה כנובעתמנומקת 'תחושת ההרפתקה' 

 כחוויה של "לעשות משהו חדש".אתגר, אלא ככקושי או אפילו נחוותה הקונפורמיות לא 

 פה: 'זה כמו אגרוף מתחת לחגורה'"בלבול: "בוא נגיד את זה בצורה י 1.3

. היא בלבול ה,ובמיוחד בסיטואציה התרבותית הנדונ ,אחת התחושות הנורמטיביות בתהליך גיבוש הזהות

בקרב בני החרדיות  , הן בקרב בני החרדיות הרכה והןה באופן בולט בראיונות רביםתתחושת הבלבול על

 הקשיחה:

.. היה לי בלבול בקטע הדתי. ,בתקופה שבין הישיבה הקטנה לישיבה היה לי חצי שנה ש... זה כן

מבחינה דתית הייתי מבולבל בצורה מטורפת. הייתי .. , אתה עוד לא מוכן לכלום.13 איך נער בן

פנימית, אני יגדיר את עצמי  עושה מצוות, לא עושה מצוות, הייתי כאילו מבחינה עובר, לא עובר,

 (. חרדיות רכה6 ריאיון) כחילוני. עכשיו במובן מסוים הישיבה הזאת הצילה אותי...
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קטע זה בגיל כה צעיר.  ה, ובצורך לבצעהד לעצם הקושי הטמון בבחירה עצמה יש למצוא בדברים אלו

היו הכניסה לישיבה. ן מ ו דווקאמלמד כי לעיתים הבלבול החל כתוצאה מנסיבות החיים האישיות, ולא

 בישיבה: םבתחילת דרכ ועל הבלבול שחש פרוישס

...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, 

ש את השוק של אלה שעוזבים את הציבור החרדי ונהיים חילונים, יוצאים. יש זה שוק. זה כמו, י

טראומות במשך שנים. זה לא מצחיק, הם חיים על -להם שוק כזה והם בכלל בטראומות ופוסט

גיל יחסית צעיר לתוך הסיפור בפסיכולוגים אחר כך, כי הם לא קולטים לאן נפלו. למזלי אני נפלתי 

להתמודד עם דברים. אבל בהתחלה זה שוק טוטלי. וההורים בבית לא היו הזה ואני רכשתי כלים 

 (. חרדיות קשיחה1 ריאיון) ?מה לא עשינו ?מה עשינו ?למה שלחנו ?מבינים, מה

אר כי יהמרואיין ת. המידיהווה אינה אפשרית ב הברמה שההתמודדות עממתואר כ'הלם', כחוויה בלבול ה

את התמודדותו עם הבלבול  הוא מתארבקטע אחר  ,אכןועליו להתכנס לתוך עצמו ולעבד את חוויותיו.  היה

 שנתי:-רב ךתהליכ

להתנתק .. . זה היה כמו שנה חלולה.)כתה ט'. י.ג( אני אפילו לא זוכר כל כך את השנה הזאת

ב, ואז שוב מתחיל הכול "א, י"ואז מגיע י.. ולחיות, להשאיר את הקונפליקטים בצד ולנסות לזה.

-פתאום אתה מתחיל להתעסק עם הבגרויות, שזה אנטי...להיבנות. למה זה מתחיל שוב להיבנות? 

לידך יושב בחור עם ... בלת. פתאום אתה בלשכה כבר, לשכת גיוסיא נקרא לזה, לחינוך שקותזה, ב

שפכו לך בכיתה ט' . ..אז הוא הורג אותך עם העיניים ,חליפה שאתה אומר לו שאתה הולך לצה"ל

עכשיו כבר סוף  ,א"ושנה אתה מסתכל על זה ואתה לא יודע מה עושים עם זה. עכשיו י ,את הפאזל

 . )שם(אני כבר כמעט השלמתי אותו, נשאר עוד כמה חלקים... אוסף את הפאזל ,ב"י

 אותך" לאומיים שונאים-שייכות: "החרדים שונאים אותך, החילונים שונאים אותך, הדתיים-אי 1.4

התמה הנוכחית מבוססת כולה על הדיאדה שבין יחסי הפרט לבין החברה. היא מייצגת את האלמנט -תת

  הרתו.ובטהאריקסוני  גיבוש הזהות תהליך שב ,החברתי

 תרבותי:-תחושה של ריק חברתיכהשייכות -ת אייחווי בקטע זה מתוארת

כל מיני שאלות שאתה שואל את עצמך בדרך כאילו, אז מה אני? אז למה אני לא הלכתי? למה אני  

לך פשוט להיות אלא בציבור אחר? למה אני חרדי ואני עושה משהו שהוא נגד הזרם, למה שאני לא 

 לאומי? מה המשמעות של הדברים שאני עושה? -דתי



  1-28 :()תש"ף 2019/2020  7כרך , חקר החברה החרדית

  ירושלים למחקרי מדיניותמכון 

 

13 

 

מה שעכשיו, ופתאום אני מרגיש שאין שהיה אז ל  ...כל המעבר הזה... הכול פתאום השוואות ממה 

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, 

 (חרדיות רכה. 9 ריאיון) ואתה איכשהו כאילו צריך פה את התמיכה.

על מציאותם האקטיבית של קונפליקטים  היו שהצביעוחברתי, -תרבותי "ואקום"זו, של לעומת תחושה 

 חדים:

לאומיים שונאים אותך. מזה שונאים, -החרדים שונאים אותך, החילונים שונאים אותך, הדתיים

כלי שנדפק אז שאתה מנסה לתקן את עצמך... אתה  ,הם לא, אתה לא משלהם... אתה מרגיש פגום

החרדים אתה לא תצליח, אז אתה  ת עצמך. עכשיו לתקן את עצמך בשבילאתה צריך לתקן א

 (. חרדיות רכה10 ריאיון)לאומי או משהו אחר. -מנסה לתקן את עצמך בשביל להיות דתי

 " שבר: "אולי בזה שאתה לא נמצא עכשיו בישיבה אתה בעצם מחרב עליך את עולמך 1.5

 מעבר התרבותי:באר קושי נפשי הכרוך ומתבקטע זה 

ל, שהחליט והאנשים האלה שעוברים לישיבות תיכוניות הם חבר'ה מזן מאוד מיוחד. זן, קודם כ

ומה שנקרא, האנשים האלה צריכים את הסיוע הנפשי בשביל,  .למרוד, זן שעשה תהפוכות בחייו

אדם ... נניח ב"יציאה בשאלה" כמו שרואים... המעבר מתרבות לתרבות לא יכול לעבור בלי ליווי

לא יכול, מה שנקרא, לעבור לארץ חדשה בלי סיוע שיעזור לו להתאקלם ולהבין מה הוא חווה ומה 

 (. חרדיות קשיחה3 ריאיון) קורה אצלו.

תרבותית תפיסה  ,הראשוןלחוויית השבר. רלוונטיים גורמים  שנימקטעים אחרים בריאיון זה עולים עיון מ

 .רווחת

נניח, תהיה יהודי טוב אם אתה לומד תורה כל היום. עכשיו אתה לא לומד תורה כל היום. כלומר 

אולי בזה שאתה לא נמצא עכשיו בישיבה אתה בעצם מחרב עליך את עולמך ומפסיד עולם, חלק 

התרבותיים שאולי הם כן יכולים להיות טובים ואתה פשוט בגלל מרד -הבא ועד החיים-מעולם

צד אחד אמיתות מערביות יותר, מודרניות יותר שאתה שומע מהישיבה שהנה, עזבת אותם? לבין מ

 (שם) .אפשר להיות גם ככה. זה מאבק ובלבול מוביל לקשיים נפשיים מסוימים

כלפי העולם מלמד על תחושות של נחיתות תרבותית  –במהותו  סוציולוגי – לחוויית המשבר השניהגורם 

קטע  אחלק מהציטטה הבאה הי .תרבותי מתוך עמדה של נחיתותה-תהליך של שינויהשדחפו את המערבי, 

 :ריאיוןשהמרואיין בחר להקריא במהלך ה



  1-28 :()תש"ף 2019/2020  7כרך , חקר החברה החרדית

  ירושלים למחקרי מדיניותמכון 

 

14 

 

ה"מתפתח" ינסה .. רציתי לדון היום בתופעה המכונה "ההתפתחות". ,כילד שגדל במגזר החרדי

וינסה לרוב להציג את עצמו כאדם  מבין עניין.  )סרטים וכד'( להבליט את ידיעותיו בנושאים אלו

בדרך כלל, ניתן להבחין בכך שאדם זה מנסה בכל מאודו להתקבל לחברה כשווה בין שווים... 

רומא תהיה רומאי'? אבל בסופו של דבר אולי גם מנחיתיות במאיפה זה נובע? האם זה נובע מ'

)נחות. י.ג.( שיבה תיכונית כי הייתי נחיתי )רגשות נחיתות. י.ג( שזה גם אולי מה שרציתי ללכת לי

היה ... לונכון שבעולם החרדי מנסים ליצור גאוות יחידה אבל אחרי הכ... בעיני העולם המערבי

 ואני גם רוצה להיות כמוהם ,שאני כלוא והם מודרניים והם מתקדמים ,מעין רגשות שהצטברו

 (שם)

 נה של התמה הבאה.ייזהו ענלידה אלו? -חבלימה הולידו תהליכים אלו? 

 את תהליך התגבשות הזהות המסכמותתחושות . 2

לקבל רושם  –עולה ממצאי המחקר כ -ם, מאפשרת תחּו שלב הלימודים התיכונייםבדת היות , עּואמורכ

  ממצה. -בעל אופי מוגמר על התגבשותם של הרשמים והחוויות לכדי "משהו" מרכזי

 

 עצמי" ה"אני" כבוחר: "תהליך שלי עם  2.1

המסביר את הדומיננטיות של מוטיב  דבר – מה על המשנה להשקיע אנרגיהועל מנת לשנות מסלול, ש

 :תגובתו הייתה ,אם הוא מרגיש שייכות למגזר כלשהו היום כשהמרואיין נשאל .הבחירה

אבל קבוצה של אנשים  ,ב: נראה לי לקבוצת אנשים מסוימים שהם לא הגדירו את עצמם כמגזר

 משותף שלהם שהם בחרו בדרך שלנו. שהמכנה ה

 לכאורה הם... 'חוזרים בשאלה'מ: גם 

 ב: כן.

 מאשר לחרדי מבית? 'חוזר בשאלה'לקרוב אתה בעצם מרגיש יותר ...מ: 

 (. חרדיות רכה4 ריאיון) ב: במובן מסוים נראה לי שכן.

 חוויה דומה עולה גם מהקטע הבא:

י, הנה, אני בוחר, אני מחליט. אני יהיא הייתה בעינל עצם ההליכה לישיבה תיכונית ואז קודם כ

בא, ואני הולך לישיבה תיכונית. וזה היה משהו מאוד עיקרי. אבל מצד שני אני עד היום, עד לרגע 
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 -"לא עלינו"  -זה, יש לי הרבה חברים ואפילו קרובי משפחה מדרגה ראשונה שלא יודעים שאני 

 יות קשיחה(. . חרד3)מרואיין  לומד בישיבה תיכונית.

בן לחרדיות של המרואיין ניתן לראות את ממד ההסתרה שנוסף בדברים אלו, כנובע מעובדת היותו 

 הקשיחה.

 "העצמאות שלי: "לכאינדיבידואה"אני"  2.2

חרדית, -לעומק ההבדל שבין תרבות המקור לתרבות אותה חווה בישיבה התיכונית המרואיין נשאלכאשר 

 הוא השיב כי התחושה המרכזית המבדילה היא:

הייתי בתלמוד תורה לא הייתי בן אדם עצמאי מבחינה, כאילו תמיד אמרו לי מה ... העצמאות שלי

זה יותר, ... אני מרגיש סוג של חופשי ,כרגע ,לעשות ואם אתה עושה ככה אתה מקבל עונש. היום

 (. חרדיות רכה8 ריאיון) כאילו החופשיות, אתה בן אדם לעצמך. מותר לך לחשוב דברים אחרים.

עם הקבלה של העצמי ואובדן החשש, נראה שמגיעה קבלה של האחר מבלי שהדבר יזעזע את הבטחון 

ה שמאפשרים לי לשאול, להתעניין, את עצם במובן עמוק אולי אף יותר, יש למצוא בתחושוהאמונה בדרך. 

 :כאינדיבידואל 'אני'ד אל ה  התחושה של הכבו

, )רב מחנך. י.ג( ם"אני באתי לרמי - מה שהיה כאן זה היה רוח הומניסטית של היכולת להכיל, של

לאנשי הצוות ואמרתי שאלות קשות שאם הייתי, שעצם הפורקן לומר אותם, שבמקום אחר שאם 

הייתי חוטף צעקות. ואומרים לי: או, קיי, בסדר, שומעים אותך, שומעים. ועצם הייתי אומר 

היא פשוט בלתי נתפסת. השינוי הזה שהוא בין, הנה, אתה יכול לדבר, יש לך מה ... היכולת להכיל

שנקרא, את המיצוי העצמי, שאתה בא ואומר את דעותיך וכן, שומעים אותך ויש כאן צוות. מה 

. 3 ריאיון) 2תך. מזאב בודד...מעים, אנשים, אתה חי עם זרם שמסכים א  שנקרא, אנשים ששו

 (חרדיות קשיחה

 : "אני 'שבבניק' גאה"  משויך מחדשה"אני" כ 2.3

 הצורך לעסוק בשיוך החברתי החדש:ן ארו תחושה של "בגרות" שנבעה מיהיו שת

מסתכלים על אנשים אחרים אנחנו מדברים כמו בוגרים. אנחנו )החברים. י.ג(...  מא: כאילו אנחנו

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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-אם לא היה לנו את החוסר... צבא, לא יודע, כאלה דברים. אנחנו לא בזה. אנחנו הרבה יותר

 השתייכות הזה היינו ילדים קטנים.

 "שבבניק"אני .. וכולם היו פעם חרדים.... מוגדריםהם לא .. אני נמצא בחברה ענקית כזאת....

 (. חרדיות רכה10 ריאיון) גאה.

"שבבניקים". הכוונה  - מגזר שאינו נמנה עם המכובדים במגזר החרדי-תתל השתייכות של ו תיאור אמיץהז

ך ו. היו שראו את ההישג של תהליך ה"שירחוב'-לבחורים שאינם לומדים כראוי בישיבה, ומפתחים 'תרבות

 :ת שהוא מקנהמחדש", בו עצמו, ובמודעּו

ולא כל מה שחשבתי  ,אפשר לומר שגם די התרגלתי לעניין הזה שיכולים להיות הפתעות בחיים

פחד לתשובות שאני אמור מ   ,הוא חייב להיות נכון. לא כל פעם אני אמור להיות בעמדת התגוננות

י כן, נגיד, הייתה לי בעיה עם אנשים לקבל, או לדעות מסוימות שאנשים חושבים. הכלה... לפנ

אבל זה לא  ,שחשבו שהאבולוציה זה נכון. עכשיו לא משנה אם אני חושב שזה נכון או לא נכון

אני מכיר את עצמי יותר טוב ואני בטוח ... מפחיד אותי שיש עוד דעות אחרות או דברים אחרים

כי זה מה שהם חושבים. בסדר, אלא אנשים אומרים  ,בעצמי, לא כל מה שאומרים זה פגיעה בי

 (. חרדיות רכה4 ריאיון) אני זה אני, הם זה הם.

 " 1,500-חלקים ל ארבעה ה"אני" כמכיל מורכבות: "זה כמו לעבור מפאזל של 2.4

טיבית של האולטימ ההקרנה אתארת ודת הקיצון במחקר הנוכחי. היא מתנק היאהתמה הנוכחית -תת 

 . על תהליך גיבוש הזהות חרדית-ישיבה התיכוניתהחרדי ל התורה תלמודהמעבר מ

 לגיוון: –כלומר חלוקה של כל תופעה לרע או טוב  –( splitמעבר מתפיסה הדוגלת בפיצול ) ואריתהיו ש

לבן. מה יש לך בחיים? אתה ילד טוב. אתה -חיים שלך הוא שחורחד ש... המבט  זה פשוט מעבר

אתה רק, אסור לך למצמץ לו בעיניים. ופתאום ליפול ויש רק רבנים גדולים ש... יודע שרק תורה

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 

 (. חרדיות קשיחה1 ריאיון) ...1,500-חלקים ל ארבעהמפאזל של 

 – בקטע הבאמעבר מפרדיגמה אחת לפרדיגמה אחרת. כך גם  אלא ,לא מתאר חוויה אישית המרואיין

 :לאחר הריאיוןבהודעת טקסט  שנשלח
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 ,ראיית השחור לבן. דוגמא, כשהייתי בישיבות שחורותמהחשיבה שלי השתנתה ... במהלך התהליך

לאט -איך הוא שומע ועוד זמרת! לאט .ופר וחילוני גמורכ יהיה בעיני ,חרדי שהיה שומע זמרת

אלא ביכולת להבין את השורשים מהיכן זה  ,הרדיקליות שלי התמתנה ולא בהתחספסות מדובר

 (. חרדיות קשיחה3 ריאיון) .ושזה לא כה נורא ,מגיע

 :עצמו ריאיוןוב

החרדית שגורסת  עם החברה החרדית. י.ג( זה ההשקפה המרואייןשל ההסכמה -הכותרת )של אי

שזה אומר נניח  .היא גורסת לרדיקליות ולמנגנון חיים מאוד מסוים ,כלומר .תהיו כולם כאחד

אנחנו האליטה אל מול כל הטועים והאחרים, שזה ... המלחמה בכל דבר שלא מסכים עם התאוריה

לא משהו שאני לא הסכמתי אתו. ועכשיו, ההשקפה הזאת היא אבן בסיס. היא לא רק השקפה א

זה בעצם, אחד הנושאים ... היא דרך. היא דרך שבה רואים את הכול בעולם החרדי. והמרד בה

חרדית. .יג( קוראים עליהם תיגר, ושהחרדיות מקדשת את -התיכונית-העיקריים שאנחנו )בישיבה

אז ברגע שאתה הולך לישיבה תיכונית אתה  .המלחמה בהם, שזה כביכול אקדמיה ונגד החיצונים

 )שם( כביכול מביע מרד.

מבט מורכבת יותר על -סייע לגבש נקודתליכולות ש וחי, מצביע דווקא על המהמורות סוער ,קטע אחר

 :התשובהייתה ה ?"תנו לו במטרה לסייע לו במעבריכלים שנה םבמענה לשאלה "מההעולם. 

אני אישית עברתי כמה שלבים שגם לא מקובלים .. זה.]את[ היו לי כמה נקודות משבר שנתנו לי 

בתוך הציבור החרדי שכנראה עזרו לי גם להתמודד עם דברים מסוימים. זה מקרה שהיה לי 

 ..ברה.כשהיה לי כן ח  

מבחינתך? זאת אומרת זה חטאים אולי, אבל  וכן להגדיר את זה כ"חטאים קדושים"מ: היית מ

 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. 

 ריאיון) ..זה.האסור לחטוא, אבל החטא הוא זה שמקדם אותך למקום  ...כי מי שלא מוכן לחטוא

 (. חרדיות קשיחה1

מתוארת שאיפה עזה לשבור את המוסכמות החברתיות, לצד  שלא להפר את חוקי ההלכה,הרצון לצד 

 . ההבנה של המחירים על כך

 "זמן, הייתי מעדיף ללמוד כמו כל חסיד נורמלי-בודד: "אם היו נותנים לי לחזור במכונתהה"אני"  2.5
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מתארים  הנעריםלא כל  ,לה מתיאור הממצאים עד כהשעזהותי המתפצל לכיוונים שונים, ה המבנהלצד 

. הלימודים לא יופיעו במחקר משום שנטשו את ספסל הםרבים מחוויה לפיה יש צליל של סיום מגובש. 

-שייכות לתרבות המקור ולתרבות התיכונית-תחושת בדידות תהומית הנובעת מאי תארומתבקטע הבא 

 יחד: חרדית גם

ם תרבות של חרדים או משהו, אז אני לא ישיבה כמו שציינתי אין ש  בו ,בגלל שעברתי לישיבה

אדם רוצה להשתייך לתרבות. גם אני -מרגיש שייך לשום תרבות, שזה דבר עצוב מאוד... כל בן

אם היו נותנים לי החלטה לחזור ...רוצה. הייתי רוצה להשתייך נגיד למאיפה שאני בא, חסידים

לחיידר שלהם ואז  ,זמן, להחליט מה אני עושה, הייתי מעדיף ללמוד כמו כל חסיד נורמלי-במכונת

 (. חרדיות קשיחה2 ריאיון)בישיבה ואז להתחתן ואז לעבוד. 

מחוויר  ,לו זכה בישיבהאשר החופש  ניתן הנימוק לפיובהמשך  הנרטיב ביחס לבחירה כאן הוא שגיאה!

 לעומת כאב הבדידות:

מאשר לא להיות  ,להשתייך לאיזה מקום ולקבל את ההגבלות שלהם ואת מה שמרשיםעדיף לי 

בגיל שלי הם נהנים, הולכים למסיבות וזה,  נוער-בניאני רואה ש שייך לשום מקום ולהיות חפשי...

בגלל שאני חרדי אני לא יכול לעשות את זה... אני  ,ואני.. אני חשוף לכל מה שבגיל שלי עושים.

, שהגיל של הנוער זה נחשב הגיל שהכי נהנים בו בחיים. אני דווקא לא נוער-בניהזה שמתכוון לכל 

 נראה לי. מקווה שזה לא הגיל שאני הכי ייהנה בו בחיים. 

היית רואה את התופעות  , לאכי אם לא ,מ: וזה קשור לזה שאתה נמצא בישיבה תיכונית חרדית

 האלה?

 התופעות האלה.ז: כן, נראה לי שלא הייתי רואה את 

 כמשהו שמחוץ לך? ןמ: או שהיית רואה אות

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, 

 )שם( אני לא יכול לעשות את זה. אז אני כן רואה את זה. וכן חושב למה

ה מפוצלת יהתמה הקודמת, בה תוארה שאיפה למיזוג בין התרבויות שנובעת ממעבר בין ראי-בניגוד לתת

הוא טוען שהיא מכאיבה לו משום שהיא  .)!( גונית-ה הרביכועס על הראי המרואיין ,גונית-ה רבילראי

 לממש.  עוניין להשתייך, אוסרת עליושהחברה החרדית, אליה הוא מפותחת בפניו אפשרויות 
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 דיון
 .)תמה א'( ב"שבי ציון"לימודיהם  בתחילתשליוו את המרואיינים מגוונות תחושות  שףוניתוח הראיונות ח

תחושות  חדש,זרם תרבותי מיצירת  הרפתקה חווייתמהמגוון התרבותי החדש,  שמחהובכלל זה תחושת 

התחושות  חשפה את השנייההתמה . ותשבר עמוק ותחושות היעדר שייכות, תחושת בלבול עמוקות

תחושת  ,הדגשת החופש ,אלמנט הבחירה תהדגש ובכלל זה )תמה ב'( את תהליך גיבוש הזהות המסכמות

של בדידות.  ,הדפוס החמישיהיה לבסוף  .יותולהכיל מורכבהדגשת היכולת ו בגרות, מודעות ושייכות

  תוארה חוויה קשה של בדידות הנובעת מחוסר שיוך סקטוריאלי. 

כי בחלק מן הראיונות קשה להבדיל בין מקומה של הישיבה בחוויה הכללית, לבין נסיבות החיים ציין יש ל

נחוותה באופן שונה בקרב בני  ציון"-ב"שביהממצאים העלו כי הלמידה . השקדמו לבחירה ללמוד ב

ת המעבר יהחרדיות הקשיחה לעומת בני החרדיות הרכה. בהתאמה להגדרתו הסוציולוגית של ליאון, חווי

 הפשראת המתעמתת הרואה -מה שחלק מן הקושי נבע מהשפה האידאולוגיתוהייתה רכה או קשה. ד

הדברים עולים בקנה  קונפליקט.קות של עמוהובילה לתחושות ש( 2007רוזנק, ראה: ; 2004ליאון, חורבן )כ

פישרמן, גבוהה מאד )בחברה הדתית האמונית" -אחד עם טענתו של פישרמן, כי השפעתו של רכיב "הזהות

חברה ה כדי לאשש את ניתוחו הפסיכולוגי של כהנא את היש בממצאים אל כן-(. כמו2009; 2000; 1998

להתמודד עם גיוון  החושך, מפתחת קושי עמוק ביכולת-לבניאור -חברה הדוגלת בפיצול בין בני החרדית.

מובנים שרק לאחר זמן רב -ביל להצפה ברכיבים בלתיהוא הו ,גיווןכאשר הנערים נפגשו עם כלשהו. 

בני החרדיות הרכה מנעד רחב של חוויות, שאת חוו (. לעומתם 2009לכדי תפיסה מובנת )כהנא,  התעכלו

משברית. יש להם תה היילמעט תחילת הלימודים ש ,כנסבלת נחוותהקושי ש-, רמתנתכולן מאפיי

תשומת ים לשתי הקהילות, או להכווין את יצורך לבחון הקמת מוסדות ייעודהבממצאים אלו כדי ללמד על 

  העוסקים במלאכה לצרכים השונים שלהן.הלב של 

 גיבוש"חושה של מבחינת תהליכי גיבוש הזהות, הנתונים מלמדים כי כל המרואיינים הגיעו לכדי ת

שלא קיבלה על עצמה את התרבות  ,לכל הפחות בחברה החרדיתלכך ש. יש לראות בכך עדות "זהותה

. לדעתנו ראוי לסייג את תחושת ההתגבשות שהעלו אחידשאיפה להתגבשות לכדי משהו יש , המערבית

משלב זה, המייצג  מעברההתיכוניים. ייתכן ש והמרואיינים בעובדה שחלקם הגדול סיים את חוק לימודי

, למסלול בו יבחרו בהמשך חייהם כבוגרים, הוביל לחוויה נרטיבית לפיה נחתם שלב כלשהו, ריםאת הנעו

: שכטר, ושאלה על גיבוש זה )רא-לדו סימניותחושות הגיבוש. סביר שלאחר זמן מה ייוגם ובכך התעצמו 

יבוש זהות", וניכר הדחק הנפשי שנגרם לו אחד המרואיינים )בעת הריאיון( לכדי "גלא הגיע (. לבסוף 2000

 בשל כך.
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 ,התמותי תש "חוט" המקשר בין  במעיןתהליך גיבוש הזהות התאפיין מעלה כי ניתוח עומק טקסטואלי 

. כלומר, ניתן להבחין במגמה לפיה תחושה כלשהי ן הקרנהניהימתקיימת באנו מבקשים לטעון כי  ולפיכך

צג תותחושה שמקרינה על ה(, להלן: "חוויה ראשונית"תמה א'. ) בתחילת התהליךתפסה מקום ש

בשורות  גיון זהיה אם נצליח לבסס(. להלן: "חוויה מסכמת"תמה ב'. התהליך ) סיכוםכדומיננטית ב

 אתנו הבנתלפתח את להניח יסוד למבט הרמוני על החוויה הראשונית והמסכמת, ובכך , נוכל הבאות

 . בשלבים מוקדמים עודהתערבות ראויות -שיטותללהניח מצע תהליך גיבוש הזהות, ו

. צליל זה שברשלושת המרואיינים בני החרדיות הקשיחה חשו בחווייתם הראשונית תחושה בעלת צליל של 

ארו את החוויה המסכמת. חוויה זו הייתה שונה בין האחד לשני, אך הצליל היה ילא עזב אותם גם כאשר ת

  של התגבשות מתוך שבר. 

עצמאות המדגישה תחושות של  חוויה מסכמתאצלם המשך ניתן לזהות ב .חוויה ראשוניתכ שמחהיש שחוו 

הייתה ו. ימסוגל ומורשה להחליט ולחוות את חיש. מתוארת חוויה אימננטית של עצמי בשל, עצמי-ומיצוי

לחיים "בעצימות דעתנו הסברה שמגמות אלו ינבעו מתוך רצון פנימי לפשרה, ויובילו ביכולה לעלות 

תי, ולכן נובע משאיפה שלא לחוות ינמוכה". כלומר, שהרצון לשלב בין אלמנטים סותרים, אינו אמ

גשות כיוון שכך, דרך זו תוביל לפיחות במידת האותנטיות של הפרט, ותפגע בר  מ"דיסוננס קוגניטיבי". 

 הראיונות הרלוונטייםרוב מה המחקר הנוכחי מעלה כי ההיפך הוא הנכון. הצליל העולאבל החופש שלו. 

במובן הפשוט והאלמנטרי ביותר. דווקא אהבת החיים הניעה  יוצאת דופןלדפוס זה, הוא של אהבת חיים 

כל  של סובייקטיבית-והובילה לאינטגרציה אינדיבידואלית מותעולאחד מן האותם למצוא את הטוב שבכל 

חלקו של התינוק בראשית -ן, שהיא מנתיּודת הא  ארה את חריקליין תאחד לפי מצבו, יכולותיו וחינוכו. 

ק האם יענתרק פעולות חוזרות ונשנות של טוב ש ;המוות"-החיים" על "יצר-רק העליונות של "יצר :דרכו

על פי דבריה ניתן להעמיק את הבנתנו בדפוס  תינוק, יאפשרו את היכולת להשיג את הפוזיציה הדיכאונית.ל

מנקודת המבט  הרפותלשמסוגלת חיים" מצביע על אישיות בשלה -"אהבת ןושהאפי"שמחה וחופש". ייתכן 

. וראוי להדגישולפיכך בריא, דפוס כיש לראות דפוס זה  עולה אפוא כיהמפצלת ולאפשר שילובים וגיוונים. 

  

, נמצא שהחוויה המסכמת הייתה של בחירה. הרפתקה היא הרפתקהכאשר החוויה הראשונית הייתה של 

"נוקזה" יא ולך למקום שאף אחד לא הלך אליו". הרפתקה זו עצמה הפכה לערך. התחושה ש"אני ה

האמונה בבחירה וביכולת השינוי. כך שערך  –פשרה את התחוללותה הפנימית שא   לאמונה – לנקודת היסוד

. יותר מאשר לחרדים מבית 'חוזרים בשאלה'רבה בהיבט זה לכך עד שתוארה ק  -הפך דומיננטי כל הבחירה

חלקם בחווייתם הראשונית. הם אף -עמוקות שהיו מנת בלבול-תחושותברו על יאיינים דוהמרן חלק מ
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. מורכבויות הכיללחוויה מסכמת שעולה ממנה היכולת  ואריטראומה". חלקם ת-השוו את מצבם ל"פוסט

"אבי מנגנוני  אהומגוונת. לדברי קליין מנגנון הפיצול ו יה משלבתיהמעבר הוא מראייה מפצלת לרא

לפצל בין טוב לרע באופן דיכוטומי,  אצל המרואיינים המדוברים נחוותה תרבות המקור כמרגילהההגנה". 

לא הובילה לתחושות "חופש", אלא לבלבול שנבע מחוסר  כני לימוד ותרבותותולכן ההנגשה של מגוון 

תוארה תחושה מסכמת של יכולת להכיל  –לעיתים ארוך  –יכולת מנטלית להתמודד. דרך תהליך 

לרחשים מודע באמת להיות , 'בין את העולםהל'ה מן הדברים נוגע גם ליכולת לת. הצליל שעומורכב

במצב בו הפרט מושפע משתי תרבויות, תיווצר  ,(2005)פרידמן ועמיתותיה, שסביבך. לפי פרידמן  הכלליים

כך לפי בן עזר  –לה להוביל ועלהיא התמודדות ש-דרכי קשה על בניית מערכת ערכים אישית ועלשתת שניּו

דוד טוענים -. מרסיה ובן(1992עזר, -)בן האוכלוסייהלהגברת שיעור ה"פזירות בזהות" בהשוואה לכלל  –

. (Ben-David, 1997; Marcia, 2002) תרבויות עשוי לפתח מערכת התמודדות גמישה-כי כפל זאת לעומת

שלישי המשלב את שתי המגמות גם יחד. אכן עלה בלבול שלעיתים  דפוסל במחקר הנוכחי אפשר להצביע ע

של גיל, אולם בסופו של תהליך ממושך תוארו תחושות העונות לסטטוס רנחווה כקיצוני ומתמשך מן ה

יות "יכולת ואין לראות ביכולת להכיל מורכב "גיבוש בזהות" הרבה יותר מאשר "פזירות בזהות".

סוגיה  אפוא זוהי משנה את בסיסי ההכרה האנושית ואת נקודת המבט על העולם.ספציפית". יכולת זו 

עולם לפיה יש מקום לדיאלוג. -מבט דיאלקטית מפוצלת, לחוויית-מנקודתהמעבר הוא  אפיסטמולוגית.

  

מנותקים  הובילה לתחושה שהםאיינים חווה חוויה ראשונית לפיה "נפילת חומת הברזל" וחלק מן המר

 :לפי אריקסון הזהות נבנית באינטראקציה עם הסביבה ,זכורכקע חברתית בהיבט המגזרי. כליל מכל קר

פחד, ואפילו של כאשר הסביבה "נעלמת", הקושי בתהליכי גיבוש הזהות מעמיק. הדבר הוביל לתחושות 

 מנת להיכלל בה. בשונה מכל הדפוסים שהוצגו עד כה, החוויה הראשונית של-חברה עלאת הצות לרצון לר  

הראשונה הייתה המסכמת הובילה לשתי חוויות מסכמות שונות ואף הפוכות זו מזו. החוויה  השייכות-אי

, כאשר התהליך עצמו נחווה כתורם לגיבוש הזהות האישית חברתית חדשה-התגבשות לתוך זהותשל 

 שייכות-היעדרשל מסכמת הבגרות. לצד חוויה זו תוארה חוויה את ומגביר את המודעות העצמית ו

להמשיך במסלול הנורמטיבי שתרבות  ,זמן"ה, "לחזור לאחור במכונת ההעדפהעל הצהרה ל שהובילה

בדידות בעצם ן המ ןמגכ נתפסה למצב בו הפיצול הבדידות מחזירהעיקר להשתייך! והמקור גזרה, 

השתייך . לצד דפוס זה נחוותה היכולת להגעגועים אליה אןכמו ,אור-השייכות לקבוצה סגורה של בני

  וחלוץ. מחדש, להמציא "חברה", להיות שותף
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 מודל מסכם

נערים אופיו של תהליך גיבוש הזהות בקרב חמישה דפוסים המתארים את  מודל המכיל  נמצאזה במחקר 

 חרדית:-חול בישיבה תיכונית-בלימודי קודש-לימודיהמשלבים 

הנער בן החרדיות הקשיחה חווה משבר זהותי הנעוץ במעבר שבין חברה דיאלקטית מפצלת  – שבר .א

 לחברה דיאלוגית מורכבת.

תזה בין העולמות. המניע הבסיסי הוא אהבת נמוביל דגם זהותי של סי הנער – שמחה וחופש .ב

 נות.שבתרבויות השו החיובי תקבלאת מאפשר שחיים המוצאת ביטוי בשאיפה ליצור דגם זהותי ה

עצם  תהוא מדגיש אשל דינמיות בגמישות ובבחירה. מוביל דגם זהותי  הנער – הרפתקה ובחירה .ג

 את החשיבות שבבחירה עצמה. ומאדירת המפגש עם התרבות החדשה, חש חלוצי יחווי

הנער מוביל דגם זהותי של הכלת ערכים סותרים. הדגש הוא על הפיקחון  – בלבול והכלת מורכבות .ד

 השאיפה לחיות את הסתירות מתוך בחירה.על ת הסתירות, ואמאפשר לראות ש

הנער מוביל דגם זהותי של שאיפה לשיוך מגזרי. שאיפה זו  – שייכות ובדידות/שיוך מחדש-אי .ה

לחפש חברות, לשוחח עם חבריו על הנושא, ולבסוף נחוות כהצלחה מבגרת ובעלת  ותוא המניע

, ותבדידות עמוק-השבר הוביל לתחושותמפגש של דגם זה עם דפוס גיסא -ת. מאידךומודע

 לפני השבר.הכיר לחזור אל הדיאלקטיקה המגוננת שגורמות לנער לבקש ש

ו רבחי, אך רוב הפרטים שילבו עוד התנהגויות ומחשבות שפרדיגמטיותהדפוסים מתארים חמש התנהגויות 

  לצד צליל דומיננטי אחד דפוסים נוספים

שמירת קשר עם הצד האפל של הנפש. על חשיבות ישנה טוען כי ומן יונגיאני אבי בא-הפסיכולוג הקליני

תכונות החשובות ה" ". ניצוץ זה מגלם אתהיא שבצד המוצלל שלנו "קיים ניצוץ אנושילכך  סיבה אחת

יתכן י (.34-35. עמ' 2005)באומן,  שנצבעו בשחור עקב נסיבות חיים שלא אפשרו, או אסרו את ביטוין"

בפנינו מוסיף נדבך על דבריו. באותה הפריזמה שדרכו יחווה הקושי,  סכפי שנפר תהליך גיבוש הזהות,ש

 יחווה גם הבניין האישיותי! 

 

 םכוסי

מו של מודל זה ו. יישחול-לימודילימוד תורה עם פוטנציאל ביקוש גדול למודל המשלב קיים במגזר החרדי 

 את שילובם התובעישראל -של מדינת והביטחוניחיוני לנערים בני מגזר זה, ולא פחות מכך לחוסנה הכלכלי 
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של  והמותאםת מוסדות ראויים שיאפשרו את קידומו המהיר העמדבצו השעה  יש לראותלפיכך . בחברה

 .תהליך זה

ממצאי המחקר מעלים חלוקה ברורה בין חוויתם של בני ה"חרדיות הקשיחה", לעומת בני "החרדיות 

מנעד מגוון של חוויות. כמו  ההאחרונים הציגחווייתם של הייתה משברית ו םיתם של הראשונייהרכה". חוו

-כן נמצא כי יש הקרנות בין תחילת התהליך לסיומו. כל אלה מלמדים על המורכבות הפסיכולוגית

במתן מענה שתתמקד מדיניות להמשך ו-תיאולוגית של מוסד זה, ולפיכך קוראים למחקרי-סוציולוגית

הוריהם את המענה להמבקשת להעניק לנערים ו תתרבותי-ו. כל זאת מתוך גישה רבייחודי לאוכלוסייה ז

  שצוינו. לב מרבית לליווי בכל התחומים-תוך שימת ,תרבותםבהתאם להראוי 
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 ביבליוגרפיה

א, בישראל, לפי מוצ נוער-בני(. גיבוש "זהות האני" ונשירה ממערכת החינוך בקרב 2014וילצ'יק, י'. )-אביעד

 .308-288, (גיליון' מס) עיונים בחינוךמין וקבוצת גיל. 

 סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכיתנוער יוצאי אתיופיה בישראל. -(. תפיסת הזהות של בני2003אדלשטיין, א'. )

(18,) 97-73. 

 יורק: פרדס.-(. ניו')כרך ו אינציקלופדיה אוצר ישראל(. 1951ד'. ) .אייזנשטיין, י'

מפגש לעבודה (. תהליכי העצמה וגיבוש זהות של צעירות יוצאות אתיופיה בשירות לאומי. 2012אלף, ג'. )

 .92-55,(גיליון' מס) סוציאלית-חינוכית

  אביב: ספרית פועלים.-תל זהות נעורים ומשבר.(. 1987אריקסון, א'. )

ח'ליל, ס'. )תמוז תשס"ז(. ממדים של הסתגלות לאוניברסיטה בקרב קבוצות  אשל, י', ג'ני, ק', נירית, ז', &

מיעוט: אסטרטגיות של התאמה תרבותית ותפיסת עמדות הרוב בעיני סטודנטים ערבים ויוצאי 

 .53-74, עמ' מגמותאתיופיה. 
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  תולעת ספרים. ללמוד מן הניסיון.(. 2004ר'. ) .ביון, ו'
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 .600-537,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל(. דוקטרינת 'דעת תורה': שלושה שלבים. 2005בראון, ב'. )

 .61-56 (,41)ארץ אחרת(. ואין שיור רק התורה הזאת. 2007בראון, ב'. )
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