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האם זו ציפור זרה ויחידה או סנונית ראשונה המבשרת את 
בואה של להקה? אענה לך ב"דבר תורה": ביום הבריאה 
הראשון נכתב בתורה "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" ואילו 
היום השני הוא "יום שני". אם זה יום שני, היום הראשון 
זמן  "אחד", אלא שכל  ולא  "ראשון"  להיקרא  צריך  היה 
שאין שני, הראשון הוא "אחד", יחיד, אבל כשאני מדבר 
ובלי  היחיד,  איננו  שהוא  הדבר  פירוש  ה"ראשון",  על 
אותם  למצוא  ואפשר  "ראשונים"  הרבה  היום  יש  ספק, 

בפקולטות לא מעטות באקדמיה. 

)מתוך אחד הראיונות(

1. מבוא

1.1. מטרת המחקר

הזירה  למרכז  דרכו  את  החרדי  בציבור  העיסוק  פילס  האחרון  שבעשור  דומה 
הציבורית. החברה החרדית, לגווניה ולמאפייניה, נמצאת במוקד השיח האקדמי, 
לכך:  עיקריים  גורמים  שני  על  להצביע  ניתן  והפוליטי.  התרבותי  החברתי, 
הנוכחי,  החרדי  הגידול  קצב  על  המבוססות  הערכות  פי  על  וכלכלי.  דמוגרפי 
בעוד כעשרים שנים תוכפל האוכלוסייה החרדית, וכל ילד רביעי בישראל יהיה 
בהקדם  יחסית, החברה החרדית תהפוך  בסגירות  החיה  קטנה,  חרדי.1 מקבוצה 
לגורם כבד משקל בדמוגרפיה הישראלית ותהווה כחמישית מכלל האוכלוסייה 
הציבור  בקרב  העוני  שיעור  הכלכלי.  הרכיב  חובר  הדמוגרפי  לגורם  בישראל. 
נמוכה  חרדית  משפחה  של  ממוצעת  והכנסה  מ–50%,  יותר  על  עומד  החרדי 
לשאר  ביחס  הגבוה  הילדים  מספר  )למרות  הישראלי  מהממוצע  במחצית 
קבלתה  עם  התחדדה  העוני  נתון  של  המקרו–כלכלית  משמעותו  האוכלוסייה(. 

ירושלים: מרכז מציל"ה  מגמות דמוגרפיות בישראל,  וגלעד מלאך,  ראו עוזי רבהון   1
למחשבה יהודית, ליברלית והומניסטית, תשס"ט, עמ' 39; אלי הורביץ, ישראל 2028: 
חזון ואסטרטגיה כלכלית–חברתית בעולם גלובלי, תל אביב: מכון ראות, 2008, עמ' 
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של מדינת ישראל כחברה בארגון OECD. דוח שהוציא הארגון מדרג את ישראל 
במקום הנמוך ביותר במדד העוני מתוך כלל המדינות החברות, עוני הנובע הישר 

מהדפוסים הכלכליים באוכלוסייה החרדית והערבית.2 
חבירתם של שני גורמים אלה — הדמוגרפי והכלכלי — מצביעה על סוגיה 
חברתית בוערת, הדורשת כבר עתה דיון של ממש. ואכן, גורמים רבים העוסקים 
החברה  אל  הזרקור  את  מפנים  הישראלית,  החברה  של  האסטרטגיה  בעיצוב 
החרדית. כך למשל, נעשה בכנס קיסריה ה–19 בשנת 2011, בכנס ישראל 2021 
של העיתון 'דה–מרקר' ובכנסים רבים נוספים. גם גופי מחקר, ממשלתיים וחוץ–
ממשלתיים, עוסקים נמרצות בסוגיה החרדית ובהם מינהל מחקר וכלכלה במשרד 
חרדים  בהשמת  העוסקים  גופים  מצטרפים  אליהם  הג'וינט.  וארגון  התמ"ת 
שעיקרן  בסוגיות  לאחרונה  עסוקה  והמשפטית  הפוליטית  הזירה  אף  בעבודה.3 
הליבה  לימודי  וחובת  לצה"ל  החרדים  של  גיוסם  כגון  והמדינה  החרדים  יחסי 

בישיבות החרדיות. 
של  פנימית  טלטלה  החרדית  החברה  על  עוברת  האחרון  בעשור  בבד,  בד 
שינויים הנהגתיים — היעדר  וניתן לסווגה לשלוש קטגוריות מרכזיות:  ממש, 
מוניציפלית  הנהגה  של  פריחתה  לצד  ומשמעותית,  דינמית  רוחנית  מנהיגות 
פרקטית; שינויים תרבותיים — כגון חדירתו של עולם התוכן באינטרנט, מגמת 
התמקצעות ואקדמיזציה והתחזקות תרבות הצריכה; שינויים כלכליים גלובליים 
אלה  שינויים  החרדים.  של  הכלכלי  מצבם  את  ומקשים  המעיקים  ומקומיים 

מרחיבים את הסדקים ומערערים את חומת הסגירות והבדלנות החרדית. 
וגדלה  הולכת  זה אנו מבקשים להפנות את הזרקור אל תת–קבוצה  במחקר 
הביניים.  מעמד  חברי  המודרנים,  החרדים   — בישראל  החרדית  הקהילה  בתוך 

 Israel: A Divided Society, OECD, 20.1.2010: www.oecd.org/dataoecd/ ראו   2
pdf.0/40/44394444 )כל אתרי האינטרנט בספר זה אוחזרו לאחרונה בנובמבר 2011 
או לאחר מכן(. ראו גם אליהו בן משה, שינוי במבנה והרכב האוכלוסייה לפי מגזר 
תרבותי–דתי בישראל בעשרים השנים הבאות והשלכותיו על שוק העבודה, ירושלים: 

מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2011. 
לתוכנית  דרכים"  "מפת  גל,  ראובן  ראו  חרדים  בהשמת  העוסקים  הגופים  לסקירת   3
לאומית להאצת שילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלה הישראלית, תל אביב: מוסד 

שמואל נאמן, 2010, נספח 2 לדוח. 
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לקבוצה זו שני מאפיינים עיקריים: הראשון — כלכלי, גברים ונשים חרדים, רובם 
בעלי השכלה אקדמית או מקצועית, שעבודתם והשתכרותם )בדרך כלל של שני 
בני הזוג( דומות לאלה של כלל האוכלוסייה, והם מוגדרים במבחנים הכלכליים 
"מעמד ביניים", ולעתים אף מעמד בינוני–גבוה.4 המאפיין השני — תרבותי: חרדים 
אלה מקיימים קשר רצוף והדדי עם רשות הרבים הישראלית והתרבות המערבית. 
שלא כמו הקבוצה החרדית הקלסית, חברי הקבוצה הזאת אינם מדירים את רגליהם 

מן התרבות החילונית, ואינם חוששים מהתערות בישראליות העכשווית. 
מאידך גיסא, קבוצה זו חשה שהיא בשר מבשרה של החברה החרדית ולה 

מאפיינים חרדיים רבים, חיצוניים, קהילתיים ואידאולוגיים, שיפורטו להלן.
היא  תרבותית.  בשניּות  חיה  זו  קבוצה  הדתי–לאומי,  לציבור  מעט  בדומה 
והתרבות  החרדית  התרבות  והשפעה:  כוח  רבי  גורמים  משני  בבד  בד  ניזונה 
הקלסית,  החרדית  לתפיסה  ובדומה  הדתית  מהציונות  במובחן  אך  המערבית. 
חבריה אינם ציונים ואינם רואים במדינה כלי רוחני אידאי. בכל הנוגע ליחסי דת 
ומדינה, החרדי המודרני מושפע מהאידאולוגיה החרדית ואף חי ופועל על פיה. 
חוקרי החברה החרדית עמדו זה כבר על המגוון החברתי החרדי.5 "החרדים 
החדשים", "החרדים המודרנים", או "החרדים הישראלים" הם מעט מן הכינויים 
לקבוצה לא מבוטלת החיה בתוך הציבור החרדי והמאמצת דפוסי חיים מערביים 
ונחשפת לזליגה "רכה" של התרבות החילונית ומושפעת ממנה. כדי להגדיר את 
ארבע  נציג  מענייננו,  שאינן  אחרות,  תופעות  או  מקבוצות  ולהבחינה  הקבוצה 

משפחות טיפוסיות בהקשר זה, ומחקרנו יתמקד באחרונה שבהן: 

לדיון בהגדרת מעמד הביניים, ראו להלן פרק 5.1.  4
יאיר  אצל  החרדית"  בחברה  שינויים   — החדש  "החרדי  אודות  על  דיון  למשל,  ראו,   5
ירושלים: כתר,  הדתיים החדשים: מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל,  שלג, 
החרדית–אשכנזית  החברה  של  ה"ישראליזציה"  בתהליכי  דיון   ;161-136 עמ'   ,2000
שזר  זלמן  מרכז  ירושלים:  החרדי,  השיח  בסוד  קפלן,  קימי  של  בספרו  למצוא  ניתן 
לתולדות ישראל, 2007, עמ' 261-245. נסים ליאון ממשיג בספרו את המושג "חרדיות 
רכה" ודן בחברה החרדית בישראל )בהדגשת החברה המזרחית( הנמצאת בין חרדיות 
נסים  ראו  להתחככות.  מהיבדלות  התנועה  תהליך  ניתוח  תוך  רכה  לחרדיות  קשיחה 
ליאון, חרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחית, ירושלים: יד יצחק בן צבי, 

2009, עמ' 171-147, 204-197.



חרדיות מודרנית

20

חרדיים  מאפיינים  בעלת  משפחה  של  הוא  הראשון  המשפחתי  הטיפוס 
קלסיים, המתגוררת באזורים חרדיים וילדיה מתחנכים במוסדות חרדיים. המביט 
המשפחתית.  ההתנהלות  בתוך  "רכים"  מערביים  מאפיינים  לזהות  עשוי  מהצד 
"רוח  את  לסתור  עלולים  אך  היהודית,  ההלכה  עם  מתיישבים  אלה  מאפיינים 
שיטוט  ומערבית;  חומרנית  צריכה  תרבות  של  חדירתה  למשל,  כך  החרדיות". 
מותרות.  מחיי  הנאה  לנשים;  נהיגה  רישיון  חילוניים;  בילוי  ובמרכזי  בקניונים 
לצד אימוצם של מאפיינים מודרניים אלה, המשפחה תמשיך להקפיד על שמירת 

הקוד ההלכתי המחמיר ועל הוראות הרבנים החרדים. 
של  הקלסי  החרדי  באופייה  מקודמו  שונה  אינו  השני  המשפחתי  הטיפוס 
מנהגיו  בין  תרבותי  פער  ההורים מפתח  מן  אחד  זו  אולם במשפחה  המשפחה, 
בקהילה  רווחת  זו  מציאות  המשפחתית.  ההתנהלות  ובין  האישיים  והליכותיו 
החרדית. חרדים רבים מחוברים לאינטרנט, צורכים תקשורת חילונית או חשופים 
דרך קבע לרשות הרבים החילונית בעיקר בשל צרכים תעסוקתיים. חרדים אלה 
ובין ההתנהלות  מקפידים ליצור חיץ בין החשיפה האישית, הנחשבת למזיקה, 
מהמסגרת  הרחק  החשיפה  את  להותיר  יקפידו  הם  כך  בשל  המשפחתית. 

המשפחתית, ויתנהלו באופן אחר כאשר הם נמצאים בביתם.
חרדיים  מאפיינים  בעלת  משפחה  של  הוא  השלישי  המשפחתי  הטיפוס 
במוסדות  מתחנכים  וילדיה  החרדיים  בריכוזים  המתגוררת  יותר  מודרניים 
החרדיים. ניתן לזהות פער בין ההתנהלות ההורית בתוך הבית ובין דרך חינוך 
הנצפות  טלוויזיה  לתכניות  אף  ואולי  לאינטרנט,  חשוף  יהיה  זה  בית  הילדים. 
לתכנים  גישה  תהיה  לא  לילדים  ואולם  באלה,  כיוצא  ועוד  המחשב  באמצעות 
לחינוכם.  כמזיקה  תפיסתה  בשל  מהם,  תוסתר  אף  זו  התנהלות  ולרוב  הללו, 
בשולי המחנה ניתן לראות זוגות המנהלים "חיים כפולים" לחלוטין, המוסתרים 

לחלוטין מעיני הילדים, וכמובן מעיני הסביבה המשפחתית והקהילתית. 
הטיפוס המשפחתי הרביעי הוא של המשפחה החרדית המודרנית, ממעמד 
הביניים. משפחה זו — המהווה את מוקד מחקרנו — אינה מסתירה את חריגתה מן 
החרדיות הקלסית. ראשי המשפחה בעלי מקצוע, המפתחים קריירה ומתפרנסים 
"חרדיים  במוסדות  מתחנכים  ילדיהם  החילוני;  הביניים  למעמד  בדומה  היטב 
אינם  הם  טלוויזיוניים;  לתכנים  וחשופים  וחול  קודש  לימודי  המשלבים  לייט" 
חוששים לומר שהם מחוברים לרשת האינטרנט; הם אינם מחזיקים בטלפון כשר, 
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חרדיות  חומרות  על  מקפידים  אינם  החרדיות,  בקהילות  חובה  לפריט  הנחשב 
הלכתיות כגון הכשרים מהודרים ועוד. 

בשני  מתמקדים  המודרנית  החרדית  בציבוריות  העוסקים  המחקרים  רוב 
התרבות  של  וזליגתה  העבודה,6  בשוק  חרדית  השתלבות  עיקריים:  נושאים 
יתמקד  אלה,  ממחקרים  במובחן  הקלסית.7  החרדיות  על  והשפעתה  המערבית 
מחקרנו במשפחה החרדית המודרנית. אנו מבקשים להציג תופעה של התחזקות 
מעמד ביניים חרדי, תוך סדיקת מעמדה של חברת הלומדים, כ"יחידת העילית" 
מתחזק  הוא  אך  בראשיתו,  הנמצא  ותרבותי,  חברתי  תהליך  זהו  הדומיננטית. 
באופן מפתיע. תופעה זו עשויה לשמש זרז לשינוי של ממש בציבוריות הפנים–
חרדית. חשיבותה של קבוצה זו נעוצה בכך שהיא עשויה להציג חלופה תרבותית 
פנים–חרדית לאורח החיים המקובל בליבה החרדית, חלופה הדוגלת בהשתלבות 
בחברה הישראלית הכללית תוך שמירה על המאפיינים החרדיים. בה בעת סביר 
שקבוצה זו, שכאמור מחשיבה את עצמה חרדית, היא שתממן את לומדי התורה, 
מעמד  של  המורכבת  התופעה  את  מציג  זה  מחקר  וזבולון.  יששכר  מודל  לפי 
הביניים החרדי המודרני: חרדים אך לא בדלנים; ישראלים אך לא ציונים; שמרנים 

אך לא פונדמנטליסטים; כפופים להנהגה החרדית אך נמנעים מציות עיוור.

בקרב  התעסוקה  מאפייני  אודות  על  בספריו  גונן  עמירם  אצל  דיון  למשל,  ראו,   6
הניסיון  לעבודה:  מהישיבה  גונן,  עמירם  ובלונדון:  יורק  בניו  החרדית  האוכלוסייה 
האמריקאני ולקחים לישראל, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2000; 
ירושלים:  בלונדון,  ומתפרנסים  לומדים  חברת  לפרנסה:  תורה  לימוד  בין  הנ"ל, 
מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2005. לדיון נוסף ראו יעקב לופו, מפנה בחברה 
החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי 
מקצוע,  לומדים  חרדים  גברים  לתכל'ס:  קודש  בין  חקק,  יוחאי   ;2003 מדיניות, 
מצוקה ותעסוקה  ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2004; בצלאל כהן, 
בחברה החרדית: מבט מבפנים, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2005; 
אסף מלחי, בצלאל כהן ודן קאופמן, חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים 
גבוהים במגזר החרדי, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 2008; חגי לוין, המגזר 
החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה, ירושלים: המועצה הלאומית הכלכלית 

משרד ראש הממשלה, 2009.
)לעיל  5(; ליאון  )לעיל הערה  5(; קפלן  )לעיל הערה  ראו, למשל, באופן כללי שלג   7

הערה 5(.
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1.2. מיקוד אוכלוסיית המחקר והגדרתה

מחקר זה יעסוק בחרדים המודרנים, חברי מעמד הביניים. במהלך המחקר נעמוד 
על הרקע להתפתחותה של הקבוצה, ונבחין אותה מקבוצות חברתיות אחרות. 
ואולי אף  וננסה להעריך את היקפה העכשווי,  נתאר את מאפייניה הייחודיים, 

להציג מגמות גידול של הקבוצה בעתיד. 

1.2.1. מיהו חרדי? 

חוקרי  ואת  עצמו 8  החרדי  הציבור  את  רב  זמן  מעסיקה  חרדי"  "מיהו  סוגיית 
ברורה  הלכתית  תשובה  לה  שיש  יהודי",  "מיהו  בשאלת  כמו  שלא  החרדיות.9 
דתית,  בהגדרה  מדובר  האם  וחמקמקים.  רחבים  החרדיות  גבולות  ומוגדרת,10 
שלפיה חרדי הוא מי שמקפיד על קלה כחמורה11 )"החרד לדבר ה' "12(, או אולי 
בהגדרה חברתית המאפשרת תפיסה רכה יותר, שלפיה חרדי הוא מי ששולח את 
ילדיו למוסדות החינוך החרדיים או מי שמכפיף עצמו לדבר ההנהגה החרדית? 

ואולי זו הגדרה סובייקטיבית, שלפיה חרדי הוא מי שרואה בעצמו חרדי?

שבו שבה  חרדים",  "בחדרי  פורום  כגון  החרדיים  בפורומים  למצוא  ניתן  לכך  ביטוי   8
www.bhol.co.il/forums/ למשל,  ראו,  חרדי".  "מיהו  שאלת  לתקופה  אחת  ועולה 

 topic.asp?topic_id=2922384&forum_id=771
 Naftali Rothenberg, Shlomo Tikochinski, האחרונה  העת  מן  למשל,  ראו,   9
 Nissim Leon, and Lee Cahaner, The Haredim in Israel: Background and
Recommendations for a Philanthropic Strategy, Submitted to the UJA–

 Federation of New York by The Van Leer Jerusalem Institute, 2010
יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, או מי שהתגייר. אכן, אף במקרה זה ניתן להצביע   10
מיהו  על המסגרת ההלכתית בשאלת  אין מחלוקת  אך  הגיור,  בהגדרת  על מחלוקות 

יהודי. 
לפי הגדרה זו ניתן לומר שחרדי הוא מי שמעיד על עצמו שהוא מהדר בקיום המצוות,   11
ידי פוסקי ההלכה המחמירים,  ומקפיד על שמירת המנהגים ההלכתיים שהונהגו על 
בעיקר במאות האחרונות. לפיכך חרדי זה יכניס לפיו הכשרים מהודרים בלבד, יתרחק 

מרשות הרבים המערבית חסרת הצניעות, ויסגל לעצמו אורחות חיים סגפניים. 
המונח "חרדי" שאוב ככל הנראה מן הפסוק בישעיה סו, ה: "שמעו דבר ה' החרדים אל   12
דברו" )וראו אף ספר עזרא ט, ד: "ואלי יאספו כל חרד בדברי אלוה–י ישראל", וספר 

עזרא י, ג: "והחרדים במצוות אלוה–ינו"(.
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הקושי להגדיר איננו סמנטי בלבד. ההגדרה קובעת את גודלה של הקבוצה 
ואת אופייה המשתנה.13 הבדלי ההגדרה עשויים להשפיע על מעצבי המדיניות 

החברתית,14 ויש להם היבטים משפטיים מורכבים.15 
כמה הגדרות הציעו החוקרים במהלך השנים,16 ובמקרה אחד אף בית המשפט 

"מיהו חרדי", הדיון בגודל האוכלוסייה  ומוסכמת לסוגיית  בהיעדר הגדרה מדויקת   13
נבדלות  שמסקנותיהם  מחקרים  כמה  האחרונים  בעשורים  הניב  בישראל  החרדית 
שהתיימרו להציג נאמנה את מספר החרדים. רובם ככולם בוצעו על ידי מכוני מחקר, 
הדמוגרפיה,  מתחום  חוקרים  ידי  ועל  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  ובראשם 
הסטטיסטיקה ושאר מדעי החברה. ההבדלים בין מסקנות מחקר אחד למשנהו באשר 
למספר החרדים בארץ נובעים כאמור מהיעדר הגדרה מקובלת הן על הציבור החרדי 
חד–משמעית  תשובה  תימצא  אם  רב  ספק  זו,  לסוגיה  פתרון  בלא  החוקרים.  על  הן 
מוסכמת לשאלה כמה חרדים חיים בישראל. פרסום של הלמ"ס מחודש מרץ 2011 
זיהוי לפי פריסה גאוגרפית  הציג כמה שיטות לאמידת גודלה של החברה החרדית: 
המבוסס על דפוסי הצבעה; זיהוי על פי סוג בית ספר אחרון בסקר כוח אדם כאשר 
אחת האפשרויות היא "ישיבה גדולה"; זיהוי לפי הגדרה עצמית בסקר חברתי כאשר 
אחת האפשרויות היא "חרדי"; וזיהוי לפי סוג פיקוח של מוסדות חינוך בהסתכלות 
במוסדות בפיקוח חרדי עצמאי. ראו מנחם פרידמן ואחרים, שיטות מדידה ואמידת 
גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל, ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

2011, עמ' 59-4.
www.bhol.co.il/  :4.9.2008 בחדרי חרדים,  "מיהו חרדי?",  בלום,  ראו, למשל, אבי   14

 Article.aspx?id=6599
כך למשל, ניתן להציג את הצעת החוק המבקשת לקבוע שיש להנהיג העדפה מתקנת   15
דרוזים,  ערבים,  וכלפי  נשים  כלפי  המונהגת  להעדפה  בדומה  החרדית,  לאוכלוסייה 
בני  יהודים  הולם של  לייצוג  חוק  הצעת  האחרונה  העת  מן  ראו  ואתיופים.  צ'רקסים 
חבר  של  הצעתו  התשע"ב-2011,  חקיקה(,  )תיקוני  הציבורי  בשירות  החרדי  המגזר 
עם  מתמודדת  אינה  זו  הצעה  ואולם  פ/3751/18.  נוספים,  כנסת  וחברי  גפני  הכנסת 
יינתן פתרון מעשי לסוגיה, יישומה  הקושי המעשי הנובע ממנה: מיהו חרדי? בטרם 
של הצעת החוק מוטל בספק. ראו גם פרוטוקול ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, 

knesset.gov.il/protocols/data/html/huka/2000-07-31.html :31.7.2000
ראו, למשל, יוסף שלהב ומנחם פרידמן, התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית   16
החברה  פרידמן,  מנחם   ;1985 ישראל,  לחקר  ירושלים  מכון  ירושלים:  בירושלים, 
החרדית: מקורות מגמות ותהליכים, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1991. 
שלהב ופרידמן סבורים שהגדרת הדתיות החרדית מאופיינת במחויבות להלכה תוך 
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העליון.17 ואולם היעדרה של הגדרה אחת בפי כול מציג תמונה רבגונית באשר 
לחרדיות. האם ניתן לזהות מכנה משותף חברתי או תרבותי בין חסידי ברסלב 

לליטאים מבני ברק או בין החרדי הניו–יורקי לתושבי מאה שערים? 
החרדית.  הזהות  בשאלת  רחבה  הגדרה  לאמץ  מקפידים  אנו  זה  במחקר 
הקבוצה הנחקרת מזוהה לדעתנו עם החרדיות, בשל תחושת הזהות החרדית שהיא 
נושאת בגאווה, ובשל מאפיינים חיצוניים, פנימיים וקהילתיים שהיא חולקת עם 
 החרדיות הקלסית. אכן, לא מן הנמנע שיהיו מי שיטענו כי הקבוצה הרלוונטית —
עיניים,  ככסות  חרדית  למצער  או  כלל,  חרדית  איננה   — המודרנית  החרדיות 
החרדית  הקהילה  מן  לצאת  הקווים,  את  לחצות  אומץ  והיעדר  נוחות  משיקולי 
השמרנית. ביקורת זו איננה חסרת בסיס ונעסוק בה בהרחבה בהמשך מחקרנו. 
"חרדי",  המונח  של  וקיצונית  צרה  מתפיסה  נובעת  שהביקורת  ייתכן  ואולם 

תפיסה שאנו מתקשים לקבל.
מיקומה  את  נבהיר  זה,  מחקר  שבמוקד  בקבוצה  העיסוק  את  נפתח  בטרם 
ומציר  הקהילתיות  מציר  המורכבת  החרדית,  הזרמים  במטריצת  הקבוצתי 

השמרנות. 

השמונה  במאות  אירופה  מזרח  בקהילות  שהתפתחה  הדתית  למסורת  עמוקה  זיקה 
ההלכה.  שבספרות  המחמירה  הפסיקה  את  להעדיף  ובנטייה  עשרה,  והתשע  עשרה 
תורה  תלמוד  בהחשבת  מתבטאת  זו  חרדיות  היום–יום,  חיי  לאורחות  בתרגומה 
ועבודת ה' לערך עליון; במתן מקום חשוב ביותר להקמת משפחה ולחינוך ילדים; 
במעמד הפרט כחלק מקהילה מובחנת, בלבוש, בשפה, ביחס לזולת ולאחר ובבחירת 
הישראלי  המכון  ירושלים:  בישראל,  חרדים  קרן,  מיכאל  עוד  ראו  המגורים.  מקום 
לדמוקרטיה, 1998; קימי קפלן, "חקר החברה החרדית בישראל: מאפיינים, הישגים 
ואתגרים", בתוך: עמנואל סיון וקימי קפלן )עורכים(, חרדים ישראלים: השתלבות 
בלא טמיעה?, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, 2003, עמ' 277-224; 

קפלן )לעיל הערה 5(. 
בג"ץ 4346/92 מעלה, המרכז לציונות דתית נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד מו)5( 590,   17
593 )1992(: " 'חרדים', לעניין תמיכה במוסדות ציבוריים המבצעים פעולות תרבות 
נוהגים  שהם  הדתית  בהקפדה  ייחודם  אשר  מצוות,  שומרי  יהודים  הינם  ל'חרדים', 
בדרכי חינוך, באופי קהילה ובאורחות חיים המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי 

המצוות". 
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1.2.2. על הציר הקהילתי — התמקדות במגזר הליטאי

חסידים,  מרכזיים:  זרמים  שלושה  בה  יש  הומוגנית.  איננה  החרדית  הקהילה 
הלכתית  מפרשנות  הנובע  מתמיד,  מתח  יש  הזרמים  בין  וספרדים.18  ליטאים 
נבדלת, הנהגה רבנית ופוליטית שונה ומנהגים נבדלים. לעומת כור ההיתוך של 
החברה הישראלית, החברה החרדית נוהגת לשמור על זהות קהילתית, ומקשה 
חינוך  מוסדות  מטפחת  החרדית  החברה  למשל,  כך  הזרמים.  בין  הערבוב  את 
נפרדים לכל זרם וזרם )בעיקר לאוכלוסיית הבנים(, בבתי הספר ובישיבות. פרשת 
עמנואל, שהתעוררה בשנת 2010, חשפה טפח מההפרדה הנוהגת בחברה החרדית 
על רקע עדתי.19 אף במוסדות האשכנזיים, הליטאיים בעיקר, המקבלים ספרדים 
החרדיות  בערים  ממנה.20  לחרוג  שאין  במכסה,  זאת  לקצוב  נהוג  לשורותיהם, 
ולספרדים  לליטאים  לחסידים,  נפרדים  מתחמים  מוקמים  יחסית  הצעירות 
כמעט  לפיכך  והומוגניות.21  נפרדות  רכישה  קבוצות  של  התארגנויות  בעקבות 

למותר לציין שגם נישואים בין בני הקהילות אינם דבר שבשגרה. 

אין נתונים מדויקים באשר לגודלם של שלושת המחנות, ואולם נהוג לומר כי מדובר   18
ראש  במשרד  לכלכלה  הלאומית  המועצה  דוח  ראו  שווה.  יותר  או  פחות  בחלוקה 
הממשלה, שילוב המגזר החרדי בתעסוקה )להלן: דוח טרכטנברג(, עמ' 21. לאינדיקציה 

מסוימת על גודל הקהילות ראו להלן הערה 68. 
עתירה שהוגשה לבג"ץ טענה כי בעיר עמנואל יש הפרדה על רקע עדתי בין תלמידות   19
את  לבטל  הורה  המשפט  בית  לחוד(.  וספרדיות  לחוד  )אשכנזיות  חרדיים  ספר  בתי 
האוכלוסייה  ובין  העליון  המשפט  בית  בין  חריף  עימות  שעוררה  פסיקה  ההפרדה, 
החרדית. ראו בג"ץ 1067/08 עמותת נוער כהלכה נ' משרד החינוך )טרם פורסם, פסק 
 ,17.6.2010  ,15.6.2010  ,17.5.2010 מיום  החלטות  בעיקר  ראו   .6.8.2009 מיום  דין 
14.9.2010(. עמותת נוער כהלכה, העותרת בעתירה הנזכרת, עוסקת בהתמדה באפליה 
על רקע עדתי בקרב הציבור החרדי. ראו: /www.frenkim.co.il )במפתיע, שם המתחם 
החרדי  ברחוב  שהוצמד  גנאי  כינוי  "פרנקים",  הוא  העמותה  של   ]Domain name[

לחרדים הספרדים(. 
ראו, למשל, מוטי לוי, "מדוע בכירי ש"ס שולחים את הילדים ללמוד אצל האשכנזים?",   20

 .news.walla.co.il/?w=/94/1739732 :6.10.2010 ,אתר וואלה
ראו  עילית.  ובביתר  באלעד  תקווה,  בפתח  הדר(  )גני  גנים  הדר  בשכונת  למשל,  כך   21
והמרחבי של האוכלוסייה החרדית בישראל,  התפתחות המבנה ההיררכי  לי כהנר, 

עבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה, 2009. 
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הקהילות  למשל,  כך  לתת–זרמים.  הם  אף  מתפצלים  המרכזיים  הזרמים 
זו מזו במראה,  החסידיות מפוצלות למספר רב של חצרות חסידיות, הנבדלות 
כל  נבדלת.  עולם  בתפיסת  אוחזות  אף  הן  ולעתים  החינוך  במוסדות  בהנהגה, 
חצר מונהגת בידי אדמו"ר,22 נשיא החסידות, ושומרת בקנאיות על מוסדותיה, 
מאפייניה וקהלה. הציבור הליטאי אף הוא נחלק בשנים האחרונות, לאחר פטירתו 
של הרב שך שהיה מנהיגם הבלתי מעורער של הליטאים, לקהילה הירושלמית 

ולקהילה הבני–ברקית.23 
המוצא  בשל  לאשכנזיות  הנחשבות  הראשונות,  הקבוצות  משתי  במובחן 
תנועת  פריחתה של  האירופי של חבריהן, הקהילה הספרדית התפתחה אחרת. 
ש"ס בשנות השמונים, לצד טיפוח הנהגה רוחנית ומוסדות חינוך ייחודיים כגון 
רשת בתי הספר "אל המעיין", הביאו בעשורים האחרונים להעמקת השורשים של 
הזהות הספרדית, וליצירתו של זרם קהילתי עצמאי, שאינו נסמך על המוסדות 
הליטאיים והחסידיים.24 יתרה מזו, באין טראומה היסטורית של התמודדות עם 
במאות  אירופה  במדינות  אשכנז  יהדות  שחוותה  והרפורמה  החילון  המודרנה, 

הקודמות, אופי החרדיות הספרדית האותנטית מתון יותר.25
מבין שלושת הזרמים המרכזיים יתמקד מחקרנו בזרם הליטאי. שלוש סיבות 
פנים– וחברתית,  דתית  אליטה  מהווה  הליטאי  הזרם  ראשית,  לכך:  עיקריות 
חרדית, הסוללת את הדרך — בעיקר בהקשרים רוחניים — לקהילות האחרות. 
להשפיע  עשוי  הליטאית  החרדית  בקהילה  ניכר  תרבותי  ששינוי  אפוא  מובן 
שנית,  המיוחדת.  חשיבותו  ומכאן  כולו,  החרדי  הציבור  על  האיכותי  הפן  מן 
חברת הלומדים, שמנעה את כניסתם של החרדים למעגל העבודה, עוצבה על 

אדמו"ר )אדוננו, מורנו ורבנו( — כינויו של רב הקהילה העומד בראש החצר החסידית.  22
תורה  דעת  דוקטרינת  החרדית?  ביהדות  דמוקרטיזציה  לקראת  בראון,  בנימין  ראו   23
לדמוקרטיה,  הישראלי  המכון  ירושלים:  ואחת,  והעשרים  העשרים  המאות  במפנה 

.2010
להבדיל מעשוריה הראשונים של מדינת ישראל, שבהם עבר על החרדיות הספרדית   24
תהליך "השתכנזות", שנבע אף ממדיניות הקליטה של עולי המזרח בשנות החמישים 
החרדיות  ממאפייני  חלק  המקורית.  המסורתית  תרבותם  את  ששיברה  והשישים, 

המזרחית הישראלית היום הוא חיקוי והטמעה של דפוסי החרדיות האשכנזית. 
לדיון נרחב בחרדיות המזרחית ראו ליאון )לעיל הערה 5(.  25
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ידי מנהיגי החברה הליטאית, החזון איש ולאחריו הרב שך. האידאה המרכזית 
בחברה זו, במובחן מהקהילות האחרות, היא לימוד התורה ויגיעה בה, להבדיל 
לפיכך,  לעבוד.26  לצאת  נהג  השנים  כל  והספרדי, שבמשך  החסידי  הציבור  מן 
שינוי בדפוסי ההתנהגות בקהילה הליטאית הוא חידוש הראוי לבחינה. שלישית, 
תופעת האקדמיזציה החרדית, המאפיינת את מעמד הביניים החרדי, היא תולדה 
של הרצון לעבוד ולהתפרנס באמצעות מקצוע מכובד, מתוך פיתוח קריירה על 
כל משמעויותיה הנלוות שיידונו להלן. תופעה זו תואמת היטב את הלך הרוח 
ידי  על  שהונהג  שילוב  למדע,  תורה  שבין  השילוב  שמקורו  המודרני,  הליטאי 
הייקים ויהדות מערב אירופה. החסידות, לעומת זאת, שמקורה במזרח אירופה 
ובמרכזה, סיגלה לעצמה הרגלי עבודה שאינם דורשים הכשרה במסלול לימודים 
לעבוד  היוצאים  ליטאים  אברכים  לראות  שנדיר  לומר  אפשר  בהכללה  ארוך. 

במלאכת כפיים, תופעה הנחשבת למקובלת ביותר במגזר החסידי.27 
אולם אין לומר שתופעת החרדיות המודרנית להיבטיה מוצאת את מקומה 
ניתן להצביע על ספרדים וחסידים רבים שיזדהו עם  בקהילה הליטאית בלבד. 

מאפייני החרדיות המודרנית, ומחקר זה איננו פוסח אף עליהם. 

1.2.3. על ציר השמרנות: התמקדות בחרדיות המודרנית

השמרנות  ברמת  אף  אולם  החרדית,  הקהילתית  ההטרוגניות  על  לעיל  עמדנו 
עולם  תפיסות  אמונות,  מגוון  בה  יש  אחת.  מקשה  עשויה  אינה  החרדיות 
במידת  המצוות,  בקיום  וההידור  ההקפדה  ברמת  ביטוי  לידי  הבאים  ומיתוסים 
ההקצנה החברתית והפרישות מן הגשמיות הארצית. עזיבת המעגל הלימודי — 
חברת הלומדים — והיציאה לשוק העבודה, בעיקר בקרב הציבור הליטאי, היא 

תעסוקה  פיתוח  )מרכז  בירושלים  מפת"ח  למרכז  הפונים  על  המבוססים  מנתונים   26
לחרדים(, עולה ש"הסיכוי שגבר השייך לזרם החסידי יחפש עבודה הינו גדול פי 2.8 
מהסיכוי שגבר השייך לזרם הספרדי יחפש עבודה, וגדול פי 3.7 מהסיכוי שגבר השייך 
היו  החסידים  כי 71% מהגברים  להסיק  כן, אפשר  כמו  עבודה.  יחפש  הליטאי  לזרם 
הליטאים".  ורק 19% מהגברים  לעומת 25% מהגברים הספרדים,  לעבוד,  מעוניינים 

ראו דוח טרכטנברג )לעיל הערה 18(, עמ' 22, ובנספח 6.2 לדוח. 
גונן,  גם  ראו   .18 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  לפרנסה  תורה  לימוד  בין  גונן,  כך  על  ראו   27

מהישיבה לעבודה )לעיל הערה 6(, עמ' 55 ואילך. 
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אחד הנושאים הבולטים ביותר בהקשר זה. את ציר השמרנות החרדית, בהיבט 
התעסוקתי )ובמובחן מהיבטים אידאולוגים למשל(, ניתן לסרטט על פי המדרג 

הבא: 
האברכים. חרדים רבים ממשיכים ללמוד תורה שנים רבות לאחר נישואיהם, 
תוך פרישות מרבית מחיי המעשה. חרדים אלה מכונים "אברכים".28 האברכים 
אינם עובדים למחייתם ומתפרנסים ממלגת קיום מצומצמת, שמקורה תקציבים 
ממשלתיים ותרומות של נדיבים. במרוצת השנים חיזקה ההנהגה הליטאית את 
ההשקפה שלפיה לימוד התורה איננו רק אמצעי לדעת את קנייני התורה ולהביא 
לידיעתה ולהבנתה, אלא הוא ערך כשלעצמו, קרי: חובת הידיעה לחוד וחובת 
המודרנית,  התכליתית  מהחשיבה  חורגת  זו  ייחודית  תפיסה  לחוד.29  היגיעה 

הרואה את הלימוד כאמצעי לרכישת ידע. 
לכל האידאות  גבוה מעל  לימוד התורה,  זו מרוממת את חשיבות  השקפה 
האחרות. העולם תלוי בה: "אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא 
שמתי";30 חיי כל האדם תלויים בה: "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם 
ולילה";31 ומעמדה ההייררכי גבוה מעל לכל מצווה אחרת: "ותלמוד תורה כנגד 
כולם".32 וגדול לימוד התורה מתוך הדחק, שכן "אין התורה מתקיימת אלא במי 

שממיתין עצמן עליה".33 

מקור המושג בבראשית מא, מג. על פי המדרש )בראשית רבה, צ, ג( אברך פירושו   28
אב — רך, כלומר אב בחוכמה בשל לימודו הרב, ורך בשנים. 

כך למשל, סבור הרב סולוביצ'יק, בעל "הבית הלוי", המבאר שיש שני עניינים בלימוד   29
התורה: הידיעה והיגיעה: "והנה ידוע שלימוד התורה הוא משני פנים: אחד — כדי לידע 
]והשני[ הווי   ]...[ היאך ומה לעשות, ואם לא ילמד היאך יקיים, ולא עם הארץ חסיד 
הלימוד גם מצוות עשה מעצמו, וכמו הנחת תפילין וכדומה. ונמצא הווי שתי בחינות: 
בחינת מבוא להמצוות, וגם תכלית בפני עצמו" )שו"ת בית הלוי, בדברי ההקדמה. וראו 

אף בית הלוי על פרשת משפטים(.
ירמיהו לג, כה.  30

מתוך תפילת ערבית.  31
משנה, פאה א, א.  32

כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. ראו שולחן ערוך, יורה דעה, רמו, כא. וראו אף דברי   33
במשורה  ומים  תאכל,  במלח  פת  תורה.  של  דרכה  היא  "כך  אבות:  במסכת  המשנה 
תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, ואי אתה בן חורין להיבטל 
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הנער החרדי מחונך על ברכי אידאולוגיה זו, ובייחוד בני הציבור הליטאי. 
זו אף מועברת לבנות החרדיות, האמורות ליטול את עול הפרנסה על  השקפה 

כתפיהן, באופן שיאפשר לבעליהן להמשיך ללמוד.34 
ואולם למרות האידאל המקודש של לימוד התורה, רבים אינם מחזיקים בו 
 כל ימי חייהם והם פונים אל שוק העבודה. שתי סיבות עיקריות לכך: הראשונה — 
כלכלית. האברכים נידונים לחיי עוני וקיום דחוק. הם חיים על קצבה חודשית, 
הממשלתיים  התקציבים  קיצוץ  נדיבים.  ותרומות  המדינה  תקציבי  שמקורה 
והמשבר הכלכלי הגלובלי הביאו בעשור האחרון לפגיעה קשה במלגות שניתנו 
לאברכים, בהשוואה למלגות הנדיבות יחסית שניתנו אך עשור קודם לכן. חיי 
הדוחק הפכו לקשים יותר ואף בלתי נסבלים. על כך יש להוסיף את סל הצריכה 
לקיים  ניתן  כיצד  יחסית אצל החרדים.36  הגבוהה  ואת רמת הפריון  המתייקר35 

מספר רב של ילדים במלגת קיום זעומה?37 
סיפוק.  היעדר  היא  התורניים  הלימודים  ממסלול  ליציאה  השנייה  הסיבה 
לעתים, לאחר שנות לימוד רבות, האברכים חשים שהם מיצו את יכולת הלימוד 
האינטנסיבי. הם אינם מסוגלים להמשיך וללמוד בקצב נמרץ כל כך. התחושה 
או  סיום,  קו  היעדר  בכוללים:  הנפוצה  הלימוד  שיטת  בגלל  להתחדד  עשויה 
אחר מסכת,  לימוד מסכת  התורני. השיטה של  בלימוד  כלשהן  תחנות  למצער 
תחושה  רבים  במקרים  יוצרת  לגמור",38  המלאכה  עליך  כש"לא  חלילה,  וחוזר 

סיזיפית המביאה ליציאה אל חיי המעשה. 

ממנה" )משנה, אבות ו, ד( וראו אף בבלי, נדרים פא, ע"א: "היזהרו בבני עניים שמהם 
תצא תורה". 

על חינוך הבנות, ראו בהרחבה להלן בפרק 3.1.1.  34
 ,TheMarker ,"ראו, למשל, "מדד המחירים לצרכן: כך התייקר סל הקניות בשנתיים  35

www.themarker.com/consumer/1.640716 :13.5.2011
ראו רבהון ומלאך )לעיל הערה 1(, עמ' 29-28; כהן )לעיל הערה 6(; בן משה )לעיל   36

הערה 2(.
בשנת 2011 חתם שר החינוך על תקנה שלפיה לראשונה יתגמל משרד החינוך אברכים   37
צבאי,  משירות  הפטורים  לאברכים  מאפשרת  זו  תקנה  חלקיים.  לימודים  הלומדים 
בעיקר בשל גילם, להמשיך וללמוד בכולל מחצית היום, ולעבוד לפרנסתם חצי יום, 

וזאת בלא שיאבדו את מלגת הלימודים המוענקת על ידי המדינה. 
משנה, אבות ב, טז.  38
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נטישת הכולל איננה קלה. היא כרוכה ברגשות אשם כבדים, ולעתים מלווה 
בחשש תדמיתי מהסביבה הקרובה. בשנים הראשונות שלאחר הנישואים מצופה מן 
האברכים להשקיע את מרב מרצם בלימוד. כבר בעת השידוך ההורים מתאמצים 
להעניק סכומי כסף עצומים לזוג הצעיר, לצורך רכישת דירה, כדי שהחתן יוכל 
להמשיך ללמוד בלי הפרעה ובלא עול תשלומי שכר דירה. לעתים הורים אלה 
חסרי אמצעים כלכליים. מובנת אפוא תחושת הבושה של מי שמבקשים לפרוש 
מספסל הלימודים כבר בשנים הראשונות שלאחר החתונה. לתחושה זו נלווית 
לעתים הרגשת כישלון והחמצה, והבנה שיציאה מן הכולל מרחיקה את האברך 

הצעיר מייעודו הרוחני.39 
קטגוריות.40  לשלוש  לסווג  ניתן  הכוללים  אברכי  שאינם  החרדים  את 

קטגוריות אלה מדגימות את ההייררכיה הפנים–חרדית–ליטאית: 
האברכים העובדים. עם קבוצה זו נמנים מי שעזבו את הכולל לטובת מלאכה 
בעלת אוריינטציה תורנית ברורה )למעט בעלי משרה תורנית בכירה, כגון ראשי 
ישיבות ומגידי שיעורים, הנחשבים לאברכים ואף למעלה מהם(. מהם ממלאים 
משרות חינוכיות כ"רבנים" )המונח החרדי למורים( בתלמודי תורה; מהם עוסקים 
ב"קירוב רחוקים" ובמתן הרצאות תורניות; אחרים עוסקים בכתיבת ספרי תורה, 
תורניים,  למוסדות  כספים  באיסוף  קודש,  ספרי  של  בהידורם  ומזוזות,  תפילין 

בעסקונה חרדית ועוד. 
העובדים  האברכים  ובהשקפתם  ברוחם  הכולל,  ספסלי  את  שעזבו  אף 
אל  יצאו  לא  הם  למהדרין.  אברכית  חזותם  האברכי.  החיים  להווי  מחוברים 
הרחוב בלי הלבוש החרדי המסורתי, תרבותם היא התרבות האברכית, ויש מהם 
וילמדו  האברכים  לבני  יחברו  ילדיהם  חלקי.  לימוד  בכולל  ללמוד  שממשיכים 
אינם  הם  בלבד.  מלאכה  עשיית  אלא  האברכים  ובין  בינם  אין  למעשה,  עמם. 
חשים נחותים בהרבה מחבריהם האברכים, והם לוקחים חלק, לעתים אף מכובד, 

בקהילה שבה הם חיים. 

דיון רחב בנושא תוצאות המעבר מספסלי הכולל אל שוק העבודה, ראו אצל כהן )לעיל   39
הערה 6(.  

קשת הקטגוריות המוצעת על ידינו איננה מפרטת את כל האפשרויות. לפירוט נוסף   40
גונן מציע את המדרג   .)6 )לעיל הערה  בין לימוד תורה לפרנסה  גונן,  ראו, למשל, 
המפורט הזה: האברך המלא; האברך המתפרנס מעט; האברך החלקי; המפרנס הלומד. 
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בעלי הבתים. קבוצה זו, שאף היא פרשה מן הכולל, אינה עובדת בעבודות 
בוגרי  בהיותם  וכשכירים.  כעצמאיים  מלאכות,  בשלל  עוסקים  חבריה  תורניות. 
מסלול הישיבה, רובם חסרי השכלה פורמלית. מכורח עיסוקיהם, הם עשויים לבוא 
במגע עם קבוצות אחרות באוכלוסייה, ובכך מפתחים דיאלוג בסיסי עם הישראליות 
החילונית. במרוצת השנים חזותם משתנה במעט. הם לא יחבשו עוד את המגבעת 
בכל הזדמנות, ולעתים אף בגדיהם — בימות החול — משדרים שוני מן האברכיות. 
הם ילבשו חולצות צבעוניות, יתגלחו או יטפחו את זקנם אף בגיל מבוגר יחסית, 

ויחיו בדרך כלל ברווחה כלכלית ניכרת בהשוואה לחבריהם האברכים. 
רוב בעלי הבתים עובדים בתוך חומות הקהילה החרדית, ואינם חשופים כלל 
לחילוניות. אחרים מקיימים קשר יומיומי עם הישראליות החילונית, ואולם קשר 
זה איננו מחלחל אל הבית פנימה. הוא נותר אינסטרומנטלי בלבד, ואינו משפיע 

על אורחות חייהן של משפחות בעלי הבתים. 
חברת  בקצה  חיים  הם  תורה.  בני  הם  אברכים,  אינם  הבתים  שבעלי  אף 
הלומדים ומשתייכים אידאולוגית לחברה זו. הם מעוניינים שבניהם יהיו אברכים 
בני תורה, והם רואים בדרך חייהם פרי אילוץ שמנע מהם לממש את האידאל 
התורתי. אצל בעלי הבתים, עשיית המלאכה היא אמצעי, והמטרה היא לפרנס 

את המשפחה. עבודתם איננה "קריירה". 
בעלי הבתים מתגוררים בריכוזים החרדיים, צורכים את התרבות והתקשורת 
החרדית, מתפללים בבתי הכנסת עם האברכים יחד, ואת ילדיהם יועידו למוסדות 
יחסית  החרדיים מן הזרם המרכזי, אף שלעתים מעמדם הפנים–קהילתי הנחות 

ישפיע אף על המעמד החברתי של ילדיהם. 
בהשקפתה  מקודמיה  נבדלת  זו  קבוצה  המודרני.  החרדי  הביניים  מעמד 
את  ומחשיבים  חרדיים,  חינוך  מוסדות  בוגרי  הם  הקבוצה  חברי  חייה.  ובאורח 
עצמם לחרדים. יש להם מאפיינים חרדיים בולטים, חיצונית, פנימית וקהילתית. 
הם  האופנה.  צו  ולפי  מודרנית  כי  אף  חרדית,   — ובאירועים  בשבתות  חזותם 
רואים עצמם  וככלל —  ומתברכים מפיהם,  נשמעים להוראות הרבנים החרדים 
סרים למרותם.41 הם רואים בערך לימוד התורה אידאה נשגבת, כפי שהיא באה 

כך למשל, מראיונות שקיימנו עם מי שמחשיבים את עצמם לחרדים מודרנים עולה   41
כי רובם מצביעים בבחירות לכנסת למפלגת יהדות התורה החרדית. ראו על כך להלן 

בפרק 3.1.3.4.
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לידי ביטוי בהשקפה החרדית הליטאית, אף שהם אינם חלק מחברת הלומדים ואף 
אינם מחנכים את בניהם בפועל לכך. בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה, הם אוחזים 
בקנאות באידאולוגיה החרדית. רובם נותנים את קולם למפלגות החרדיות. מנגד, 
חרדים אלה מקיימים דיאלוג שוטף עם הישראליות החילונית. הם מחשיבים את 
עצמם לישראלים, אף כי לא ציונים. הם צורכים את התרבות הישראלית וניזונים 
מן התקשורת הכללית. פעמים רבות הם בוחרים להתגורר במנותק מן הריכוזים 
ההשתכרות  וכושר  אקדמית,  או  מקצועית  השכלה  בעלי  מרביתם  החרדיים. 
שלהם טוב יותר. בשוק העבודה חברי מעמד הביניים מפתחים קריירה ארוכת 

טווח, בדומה לעמיתיהם החילונים.42 
מחקר זה יעסוק במעמד הביניים החרדי המודרני, ויתמקד במאפייני הקהילה 
הליטאית, שבה ניתן להציג את תמונת השינוי הניכרת ביותר, כמותית ואיכותית, 

בהשוואה לעשורים הקודמים.

1.3. שיטת המחקר

הביניים  מעמד  של  לדמותו  קווים  בסרטוט  העוסק  גישוש  מחקר  הוא  המחקר 
החרדי. מתודולוגיית המחקר איכותנית ומבוססת על היכרות אישית עם הסביבה 
הטבעית של הקבוצה ועל ראיונות עומק עם חברי הקבוצה, ראשי מוסדות חינוך 
בנוגע  דעה  בעלי  עם  ראיונות  גם  כמו  בקרבה,  הפועלים  פוליטיים  ומנגנונים 
לקבוצה זו. חומרים אתנוגרפיים נוספים ששימשו אותנו בתהליך איסוף הנתונים 
של  בסיפורה  עסקו  אשר  הכללית  והעיתונות  החרדית  מהעיתונות  כתבות  היו 
החרדיות המודרנית, פורומים באינטרנט וספרים העוסקים בסביבה התרבותית 

של חברי הקבוצה או שנגעו בסיפורה.  
מחקר גישוש הוא מחקר ראשוני המתבצע בתחום חדש שטרם נחקר לעומקו, 
ונועד לאסוף מידע כללי לצורך יצירת סדרה של הגדרות ותובנות שתיבדקנה 
בשלבי המחקר האחרים או במחקרי המשך. הוא חיוני במיוחד לחוקר הבודק נושא 
בשדה מחקר זר לו לחלוטין. לעומת זאת, במקרים שבהם סוגיית המחקר ושדה 

על ההבחנה בין בעלי הבתים ובין בני מעמד הביניים ראו להלן בפרק 3.3.1.   42
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המחקר מוכרים לחוקר היטב )או שהוא משתייך תרבותית לקבוצה הנחקרת(, הוא 
יכול להסתפק במחקר גישוש קצר יותר. 

זרה  האחת   — "ההיכרות"  סרגל  קצווי  משני  באים  זה  במחקר  החוקרים 
לחלוטין לקבוצה הנחקרת ולתרבותה, והשני חי בקרבתה. עבודת המחקר היא 
החוויה,  ומשלבת את  לקרוב  הזר  בין  פעולה  על שיתוף  אינטגרציה המבוססת 

ההסתכלות, הניתוח וקו המחשבה של שני חוקרים השומעים "בשני קולות". 
שיתוף פעולה זה מאפשר התבוננות בממצאים משתי נקודות ראות: נקודת 
ראות רחבה ואנליטית מצד החוקר החיצוני. כך הוא יכול לעקוב אחר נורמות 
כמובנים  אנשיה  בעיני  נתפסים  ואשר  הנחקרת  לתרבות  המשתייכים  וערכים 
יתקשה לרדת  גיסא, בהיותו דמות המשקיפה מבחוץ, לעתים  מאליהם. מאידך 
לעומקה של תופעה הנמצאת "מאחורי הקלעים". יתרונו של החוקר החי בקרבת 
שדה המחקר הוא בהכרת השפה והתרבות הנחקרת, וכך הוא יכול לרדת לעומקם 
לפגוע  עלולה  הקרבה  לעתים  זאת,  עם  המחקר.  זמן  את  ולקצר  דברים  של 
כאן  גם  המחקרית.  לסוגיה  בנוגע  מוקדמת  אג'נדה  בגלל  שלו  באובייקטיביות 
שיתוף הפעולה בין החוקרים מאפשר לנטרל את חולשותיו של כל אחד מהם, 

הזר והקרוב.
מתודולוגיה  בכל  ולא  איכותנית(,  )מתודולוגיה  גישוש  במחקר  הבחירה 
אחרת, נעוצה במידע הדל על אודות אוכלוסיית המחקר )מעמד הביניים החרדי 
הייתה  הנושא(  ללימוד  שאלון  )בניית  כמותית  מתודולוגיה  לפיכך  המודרני(. 
כמעט בלתי אפשרית, שכן שאלון כמותי מבוסס על קטגוריות ידועות מראש על 
התרבות הנחקרת, ומטרתו לבחון היפותזות מסוימות. במחקר הנוכחי, בהיעדר 
יש  יתרה מזו,  יודע לשאול".  היינו במידה רבה בבחינת "שאינו  מידע אקדמי, 
דתיות,  קבוצות  המורכב של  אופיין  בשל  כי  וטוענים  לכת  המרחיקים  חוקרים 
זו בלבד אלא  ולא  ימנע את הבנתן,  השימוש בשאלון בלי מחקר שטח מקדים 
שגם יביא לעיוות תמונת הקבוצה הנחקרת ובסופו של דבר יזיק יותר משיועיל.43 
אנו סבורים שמחקר המשך כמותי של קבוצה זו יועיל בכך שיכמת אותה מבחינה 

 Bryan R. Wilson, The Social Dimensions of Sectarianism: Sects and New  43
 Religious Movements in Contemporary Society, Oxford: Clarendon Press,
1990. ראו דיון אצל סימה זלצברג, עולמן של נשים חסידות "תולדות אהרון": מעמדן 

כפרטים וכקבוצה, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, עמ' 59-58.
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מספרית, יתקף את מאפייניה במדגם רחב יותר ויעקוב אחר המגמות בהתפתחותה 
של הקבוצה. 

 .)convenience sampling( מערך המחקר הנוכחי התבסס על מדגם נוחות
פוטנציאליים.  לנחקרים  גישה  של  פרקטיים  שיקולים  לפי  נקבע  נוחות  מדגם 
פעולה  עמנו  לשתף  שניאותו  מי  הנחקרת  הקבוצה  חברי  מקרב  נבחרו  למדגם 
במהלך עבודת השדה. עם התקדמות עבודת השדה ננקטה שיטת כדור השלג, 
כלומר נעזרנו בחלק מן המסרנים )האינפורמנטים( הראשונים שלנו כדי להגיע 
לקשת רחבה יותר של חברי הקבוצה או הבאים אתה במגע. הנתונים שמצאנו, 
נחקרים  עבר  אל  אותנו  כיוונו  שלהם,  הראשוניים  והפרשנות  הניתוח  גם  כמו 
ולהוסיף  לחקור  שרצינו  אחרים  ולחומרים  עמם,  לשוחח  אפשר  שהיה  נוספים 
לעבודה וכך התגבש המדגם. בשלב המתקדם של המחקר נבחרו אפוא נחקרים 
להתמקד  בחרנו  שבהם  הראשוניים  הנושאים  על  רלוונטי  מידע  לספק  שיכלו 

ולהרחיב את היריעה בעניין מה שכבר נאסף.44 

מדגמית  להטיה  להביא  עשויים  פרקטיים,  שיקולים  על  המתבססים  נוחות,  מדגמי   44
חברי  נחקרים  כוללים  בפועל  אך  כולה  האוכלוסייה  את  לייצג  מתיימרים  הם  כאשר 
 Weber Cannon, Elizabeth  Lynn ראו  ספציפיים.  מאפיינים  בעלי  או  מסוים  מעמד 
 Higginbotham, and Marianne L. A. Leung, “Race and Class Bias in Qualitative
 Research on Women,” in: Mary Margaret Fonow and Judith A. Cook (eds.),
 Beyond Methodology: Feminist Scholarship as Lived Research, Bloomington
and Indianapolis: Indiana University Press, 1991, pp. 107-118. בהתייחסה לחקר 
כיתות דתיות, ציינה Ayella כי דגימה מקרית מייצגת של חברי הכת קשה מאוד להשגה. 
לא  החוקר  עם  פעולה  לשתף  הבוחרים  הכת  שחברי  בכך  טמון  הקושי  עיקר  לדעתה 
יותר,  אינטליגנטיים  לחברים  נחשבים  והם  הואיל  הקבוצה,  כל  את  מייצגים  בהכרח 
"מאמינים אמיתיים" יותר, או לבעלי יכולת טובה יותר לייצג את הקבוצה באור חיובי 
מדגם  לקבל  לחתור  חייב  שהוא,  מחקר  בכל  שהחוקר,  מדגישה  היא  עוד  זרים.  לפני 
שישקף את מגוון הקולות בקבוצה, במטרה להשיג תמונה שלמה יותר של "מציאות" 
עולמם של החברים. ואולם, Ayella מסבירה, זיהוי מגוון הקולות בכיתות דתיות מורכב 
אחידות,  בלתי  עמדות  חוץ  כלפי  להפגין  נוהגים  אינם  הקבוצה  שחברי  מאחר  וקשה, 
זרים מן החוץ במחלוקותיהם הפנימיות. לפיכך, ברמה המוצהרת, רק  ואינם משתפים 
נקודת ראות אחת מופגנת וחברי הקבוצה משדרים כלפי חוץ תמימות דעים. יש לציין 
שהקבוצה הנחקרת בעבודה זו — בשל קרבתה למודרניות — שמרנית פחות ומשום כך 
חבריה מרגישים פחות צורך "לשדר" מסרים אחידים, ולכן הקולות שנשמעו בראיונות 
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עם זאת, כדי לצמצם הטיות במדגם, וכדי ללמוד על מגוון הקולות בקבוצה, 
שהקבוצה  החברתית  הקשת  מכל  לנחקרים  להגיע  הנוכחי  במחקר  השתדלנו 
מורכבת ממנה — נשים וגברים, צברים ועולים, עצמאים ושכירים, בנים למשפחות 
אמידות ובנים למשפחות קשות יום, מי שגדלו בבית הנחשב למודרני ומי שגדלו 

בבית חרדי שמרני. 
השתתפו במחקר עשרים ושבעה נחקרים: שתים עשרה נשים וחמישה עשר 
גברים, רובם בגילאי 40-30, נשואים, בעלי משפחות של שבע נפשות בממוצע, 
החיים במרכז הארץ בערים מעורבות )בשכונות על גבול בני ברק–רמת גן, בפתח 
תקוה ובירושלים( ובערים הומוגניות )כגון אלעד, רמת בית שמש וביתר עילית(. 
כולם בעלי השכלה מקצועית או אקדמית, כשתחומי העיסוק הבולטים הם ראיית 
)ורובם עובדים במקומות עבודה  חשבון, תחום ההיי–טק, תקשורת ועריכת דין 
חילוניים(. למרות ההקפדה על גיוון בבחירת הנחקרים, לא מן הנמנע שבמחקר 
הטיה  תיתכן  מרואיינים,  של  יחסית  קטן  מספר  השתתף  שבו  זה,  מסוג  גישוש 
כלשהי בתיאור הקבוצה. סביר שלא נחשפנו במהלך העבודה לכל גווני החרדיות 
המודרנית, ודומה שמחקר המשך איכותני, המבוסס על קשת מרואיינים רחבה 

יותר, יעמיק את הדיון בקבוצת החרדיות המודרנית ויפרה אותו. 
הכרת הקבוצה הנחקרת נעשתה באמצעות שיחות וראיונות אישיים עם חברי 
הקבוצה, ועם דמויות המקורבות לקבוצה ובעלות השפעה על חבריה. הראיונות, 
שנערכו בין קיץ 2011 לאביב 2012, הם ראיונות "מוְבנים למחצה", שהתקיימו 
על פי רוב בשעות הבוקר במקומות העבודה של חברי הקבוצה, או בבתי קפה 
ותומלל  לשעתיים  וחצי  שעה  בין  נמשך  מפגש  כל  העבודה.  מקום  בסביבת 
לאחר מכן. ביסוד כל ראיון, כל שיחה וכל מפגש עמדו כמה נושאים אשר על 
אודותיהם חיפשנו מידע. הראיונות אופיינו בשאלות כלליות מנחות, אשר בדרך 
להתמקד.  ביקשנו  שבהן  בסוגיות  להתמקד  הנחקרים  את  הובילו  אחרת  או  זו 
יש לציין שחלק ניכר מהשיחה נסב על סיפור חייהם של המרואיינים )הילדות 

 Marybeth Ayella, “ ‘They Must Be Crazy’: Some מייצגים את מגוון הדעות. ראו 
 of the Difficulties in Researching ‘Cults,’ ” in: Claire M. Renzetti and Lee M.
 Raymond (eds.), Researching Sensitive Topics, Thousand Oaks, CA: Sage, 1993,

pp. 108-124
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והנערות בבית, בישיבה או בסמינר, תקופת השידוכים ובחירת בן או בת הזוג, 
ראיונות  ועוד(.  הבית  ניהול  הילדים,  חינוך  גבוהה,  להשכלה  והיציאה  הצבא 
— "שתולות"  שאלות  ושל  שיחה  של  תערובת  למעשה,  הם,  למחצה   מובנים 

להישאל.  המתאים  לעיתוי  הממתינות  החוקר  של  מאמתחתו  שאלות  סדרת 
לשאלות  שקיבלנו  למענה  השאלות  את  והתאמנו  רבה,  גמישות  על  הקפדנו 
הקודמות. לא פעם קרה שבמהלך ריאיון, אשר מלכתחילה נועד להשיג מידע 
פחות  לא  אחר,  בנושא  להתמקד  לנו  שגרמו  תשובות  קיבלנו  מסוים,  בנושא 

חשוב, שצץ במהלך הריאיון.  

1.4. סיכום

מעמד הביניים המודרני מעורה בקהילות המקור שלו וחי בקרבן או בסמוך להן. 
בהיעדר מוסדות ייחודיים — ועל כך יורחב בהמשך — ילדיו לומדים במוסדות 
חינוך מסוגים מגוונים וקשה להעריך את מספרם. בשל כך, על אף מאמצינו, גודלה 
של הקבוצה לא הוברר לנו דיו, שכן אין מדובר בקבוצה הומוגנית ומאורגנת. 
בכנותנו אותה "קבוצה" אין כוונתנו אלא לקבוצה "וירטואלית", שאיננה קיימת 
מקומיות,  קהילות  בהתגבשות  להיווכח  ניתן  זאת  עם  כקהילה ממשית.  בשטח 
גן, בבית  כגון בתי כנסת קהילתיים המוקמים בירושלים, בגבול בני ברק–רמת 

שמש, באלעד, בפתח תקוה ובמקומות נוספים. 
על  המצביעים  מנתונים  גם  כמו  זה,  מחקר  לצורך  שקיימנו  מראיונות 
ההתמקצעות והאקדמיזציה הגואה בציבור החרדי, ההתגייסות הגוברת לצה"ל 
ולשירות האזרחי, ההתארגנות הפוליטית של מסגרת חרדית מודרנית ואינדיקציות 
חיי  המנהלים  האנשים  שמספר  בבירור  עולה  המחקר,  בגוף  שיפורטו  נוספות 
משפחה התואמים את המאפיינים של מעמד הביניים החרדי המודרני — הולך 
וגדל. בשל כך אנו סבורים שמדובר בתופעה מתחזקת, שעשויה בתוך זמן לא רב 

ללבוש צורה, ולהפוך לקבוצה ממשית ומאורגנת. 
היא  הפנים–חרדי, שבו  בשיח  הן  רבות  להשפיע  לדעתנו  עשויה  זו  קבוצה 
עשויה להוות גורם משלים לחברת הלומדים תוך השפעה הדדית ומפרה בין שתי 

הקבוצות, הן בשיח החברתי הכלל ישראלי.
בחלקו הראשון של המחקר נעסוק בתופעת מעמד הביניים החרדי המודרני 
להיסדקותה  הסיבות  ואת  החרדית  לבדלנות  הגורמים  את  נציג  אותה.  וננתח 
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)פרק 2(; נתאר את החרדיות המודרנית ונאפיין אותה מן הפן החיצוני, הקהילתי 
והפנימי. נבחין אותה מקבוצות חרדיות אחרות ונעסוק באידאולוגיה של חבריה 
שכיום   — זו  שתופעה  באפשרות  נעסוק  המחקר  של  השני  בחלקו   .)3 )פרק 
היא נחלת יחידים — תהפוך לנחלת קבוצה מאורגנת, בעלת מוסדות תורניים, 
)כלפי  הפנימית  בהשפעתו  נדון  לבסוף,   .)4 )פרק  משלה  וחינוכיים  הנהגתיים 
החרדיות הקלסית( והחיצונית )כלפי כלל הציבור הישראלי( של מעמד הביניים 
ובין  הקלסית  החרדיות  שבין  ביחסים  נדון  הפנימי,  הפן  מן  המודרני.  החרדי 
הקבוצה המתגבשת. מן הפן החיצוני, נעסוק בהשפעתה של החרדיות המודרנית 

על כלל החברה הישראלית )פרק 5(.


