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מאפייני מעמד הביניים החרדי המודרני

חברת  את  המחלישות  וכלכליות,  תרבותיות  הנהגתיות,  התפתחויות  רקע  על 
הלומדים ומחזקות את הפרט החרדי, נראה כי בישראל מתפתחת בעשור האחרון 
תת–קבוצה של מעמד ביניים חרדי, רלוונטי ומשמעותי, הדומה במהותו לחרדיות 
הנהוגה במקומות רבים בארצות הברית, בקנדה ובמדינות מערב אירופה. מעמד 
ביניים זה מורכב מצעירים שמרביתם בוגרי ישיבות חרדיות, העובדים ומשתכרים 
האוכלוסייה(,  לכלל  יחסית  אף  רבים  ובמקרים  החרדית  לקהילה  )יחסית  היטב 
היי–טק,  או מקצועית. השכירים שבהם הם אנשי  רובם בעלי השכלה אקדמית 
וכדומה.  סוציאליים  עובדים  פסיכולוגים,  בנקאים,  חשבון,  רואי  דין,  עורכי 

אליהם מצטרפים עצמאים בעלי עסקים. 
בגברים  מדובר  כלכלי:   — הראשון  עיקריים:  מאפיינים  שני  זו  לקבוצה 
שעבודתם  מקצועית,  או  אקדמית  השכלה  בעלי  מרביתם  חרדים,  ובנשים 
האוכלוסייה,  כלל  של  לאלה  דומות  הזוג(  בני  שני  כלל  )בדרך  והשתכרותם 
והמוגדרים במבחנים הכלכליים מעמד ביניים, ולעתים אף מעמד בינוני–גבוה. 
המאפיין השני — תרבותי: אלה חרדים המקיימים קשר רצוף והדדי עם רשות 
הרבים הישראלית והתרבות המערבית. שלא כמו הקבוצה החרדית הקלסית, חברי 
ואינם חוששים  הקבוצה הזאת אינם ממדרים את עצמם מן התרבות החילונית 
מהתערּות בישראליות העכשווית. גברים רבים מקבוצת מעמד הביניים החרדי 
לבוגרי  המותאמים  הייחודיים  המסלולים  באחד  בצה"ל  משרתים  אף  המודרני 

הישיבות החרדיות. 
החרדי המודרני חי בהיברידיות תרבותית. הוא מזהה את עצמו עם הציבור 
חברי  מובהקים:  מערביים  מאפיינים  בעל  הוא  אך  ממנו,  חלק  ומרגיש  החרדי 
מכלי  ניזונים  הם  קבוע,  בסיס  על  המערבית  התרבות  את  צורכים  הקבוצה 
התפיסה  באינטרנט.  משתמשים  והם  החרדית,  מזו  ולא  הכללית  התקשורת 
המודרנית של מעמד הביניים החרדי אינה פוסחת גם על מעמד האישה. לימודים 
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אקדמיים, משרה ייצוגית וקריירה משגשגת, רישיון נהיגה ומכונית צמודה, ירידה 
בשיעור הילודה, בילוי נשי ומודעות לטיפוח עצמי — כל אלה הם חלק ממהפכה 
תפיסתית של שכבה גדולה בציבור החרדי, המתרחשת מתוך שמירה על כללי 

צניעות והפרדה מגדרית. 
"או או", שעליה מתבססת החרדיות הקלסית,  מאידאולוגיה חד–גונית של 
פונה מעמד הביניים המודרני לתפיסה אקלקטית של "גם וגם". קבוצה זו חיה 
ויונקת הן מן ההוויה החרדית הן מן ההוויה  על קו התפר שבין שני העולמות 
הישראלית. בה בעת חבריה מגדירים עצמם חרדים ומרגישים בשר מבשרה של 
הביניים  חברי מעמד  המסורתית,  החרדית  במובחן מהתפיסה  החרדית.  החברה 
החרדי אינם פוחדים מהמודרנה אלא מעורים בה. ואולם הם סבורים כי התערות 
הבדלנות  חומת  את  להסיר  מחייבת  היא  אם  גם  הישראלית,  הרבים  ברשות 
המרחבית והתפיסתית, אינה מחייבת אותם בהכרח להיפלט מהקהילה החרדית 
עם זה יש להם מסלול חיים ייחודי המתבטא במוסדות לימוד  ולהיפרד ממנה. 
לילדיהם  מעניקים  הזה  המעמד  חברי  הקלסיים.  החרדיים  מהמוסדות  שונים 

השכלה רחבה שיש בה גם לימודי ליבה ותעודת בגרות. 
כאשר בוחנים את המאפיינים הקהילתיים של התנהלות הבית החרדי המודרני 
ושל שילובו בקהילה ייעודית רלוונטית, מתברר כי מדובר בעיקר בבחירת מקום 
המגורים על קו תפר גאוגרפי בין יישובים חרדיים לחילוניים, במבנה תעסוקתי 
מיוחד שבו שני בני הזוג נמצאים במסלול קריירה מקצועי המשלב גם ציפייה 
לקידום, בתרבות פנאי הכוללת גם בילוי "חילוני" ובהתנהלות קהילתית השומרת 
על ההגדרות החרדיות הקלסיות, לרבות חברּות בבית כנסת חרדי ושמירה על 
החרדי  הביניים  מעמד  חברי  בבחירות:  להצבעה  אשר  החרדי.  התפילה  סגנון 
מחייבת  התפר  קו  על  ההימצאות  אכן,  החרדיות.  למפלגות  קולם  את  נותנים 
שבין  זהב"  "שביל  על  לצעוד  מודע  ומאמץ  תמידית  ובלמים  איזונים  מערכת 

המותר לאסור. 
במובחן מאורח החיים המערבי של חברי הקבוצה, שאינו עולה בקנה אחד 
החזקה  הזיקה  כי  לגלות  מפתיע  הקלסית,  החרדית  הקהילה  של  אופייה  עם 
ביותר של חברי הקבוצה לחרדיות הקלסית טמונה דווקא במאפיינים הפנימיים 
הקהילה  מן  כעמיתיהם  החרדי,  הביניים  מעמד  חברי  כלומר,  והאידאולוגיים. 
בהם  נועצים  הם  החרדים.  התורה  לגדולי  זיקה  משמרים  המסורתית,  החרדית 
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בהשקפת  מחזיקים  והם  מפיהם,  ומתברכים  בחייהם  מרכזיים  הכרעה  בצומתי 
תורה,  בני  אינם  אף שהם  ומדינה.  דת  ליחסי  הנוגע  בכל  קלסית  חרדית  עולם 
הם מכירים בעליונותם הדתית והרוחנית של חברת הלומדים בכלל ושל לומדי 
הם  אמנם  תכליתם(.  את  מגשימים  אכן  שהם  )ובתנאי  בפרט  האברכים  התורה 
אינם מתבטלים בפניהם )כפי שנוהגים "בעלי הבתים" החרדים( ואינם כרוכים 
כלכלית.  בהם  תומכים  אף  היכולת  ובמידת  אותם  מוקירים  הם  אך  בחברתם, 
בהתאמה, הם מעודדים את ילדיהם להיות מלומדי התורה, בתנאי שזהו רצונם 

הפנימי והאמיתי של הילדים, שאינו תוצאה של אילוץ חברתי או תרבותי.

האם מדובר בחרדים?

צורת החיים המודרנית מציגה דפוס התנהלות שונה מאוד מאופי החיים החרדיים 
הישראלית  הרבים  מרשות  ההתבדלות  לזניחת  ומובילה  בישראל  המוכרים 
התרבותי  השוני  לנוכח  סגורים.  ותרבותיים  גאוגרפיים  במתחמים  וההתכנסות 
כבר  לשאול  נכון  הקלסית  החרדיות  ובין  החרדי  הביניים  מעמד  בין  המובהק 
בשלב זה אם אכן מדובר בחרדים, או שמא אלו יחידים הפורשים מהמחנה החרדי 
ואין להכלילם בו. רבים יאמרו כי אין זה אלא כינוי נוחות הנובע מהיעדר האומץ 
להחליף מסגרת. יש שיטענו כי מדובר בתהליך של "פיחות זוחל", שאף אם כיום 

ניתן לזהות בו קווים חרדיים, סופו היפלטות מוחלטת מן המסגרת החרדית. 
אנו סבורים כי החרדיות המודרנית היא חרדית במהותה, משלושה טעמים: 

ההגדרה העצמית. חברי מעמד הביניים החרדי מגדירים את עצמם  ראשית — 
חרדים. הם עוטים עליהם מרצון סממנים חרדיים חיצוניים, כגון כיפה שחורה או 
פאה נכרית, המבחינים אותם מן הסביבה שבה הם שוהים רוב היום. במידה רבה 
הזרּות  לזרם החרדי בגלל  יום–יומי על השתייכותם  הם משלמים מחיר חברתי 

הטבועה המשודרת מחזותם וממנהגיהם. 

שנית — החזקה באידאולוגיית המעטפת החרדית. מרבית חברי מעמד הביניים 
החרדי מחזיקים בהשקפת עולם חרדית בסוגיות הליבה החברתיות. הם מתנגדים 
ומדינה,  דת  בענייני  החרדית  העמדה  עם  מזדהים  הם  הציונית,  לאידאולוגיה 

ורובם המכריע נותנים את קולם בבחירות לכנסת למפלגות החרדיות. 
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שלישית — קיום קשר רצוף עם הקהילה החרדית. חברי מעמד הביניים החרדי 
חיים את רשות הרבים החרדית. הם מתעניינים בנעשה ברחוב החרדי וכפופים, 

אף אם חלקית, לגדולי התורה החרדים.

נראה כי די במאפיינים אלו כדי להשתכנע כי אין מדובר ב"תחפושת" או ב"תחנת 
ביניים" בדרך אל פריקת העול. לפנינו עמדה מוצקה ויציבה שאוחזים בה רבים 
מחברי הציבור החרדי, אשר בוחרים להישאר חלק מן הקהל והקהילה החרדיים 

בלי שייאלצו להתנתק מן המערביות החילונית.  

מיחידים לקבוצה

תופעת התגבשותו של מעמד הביניים החרדי איננה תופעה מאורגנת ומוסדרת. 
פרטים  אוסף  של  פוליטית,  והכוונה  רבנית  הנהגה  חסרת  יחידים,  התגנבות  זו 
הנעים בשוליה של המסגרת החרדית. קשה להצביע על זהות מלאה בין הפרטים. 
לרבנים  בולט, למשל, במידת ההקפדה ההלכתית, ברמת הקרבה  היחסי  השוני 
החרדים, בחינוך הילדים ובמצב הכלכלי. השוני הזה הוא תוצאה הכרחית של 
 — התרבויות  שתי  בין  עצמו  לבין  בינו  ואחד  אחד  כל  שעושה  האיזון  מלאכת 
החרדית והמערבית — המשמשות מצע לחיים. ברם חברי מעמד הביניים החרדי 
חסרים שלושה פרמטרים עיקריים: מוסדות חינוך משלהם בקטעים השונים של 

המסלול החינוכי, הנהגה רוחנית כריזמתית והנהגה פוליטית משפיעה.

היעדרם של מוסדות חינוך מתאימים. משפחות מעמד הביניים החרדי נדרשות 
לבחור בין בתי ספר חרדיים )ואף זאת רק אם יתקבלו אליהם( — המחייבים אותן 
לימודי החול — איכות  על  ולהתפשר  חייהן  באורחות   לעשות שינוי של ממש 
ובין בתי ספר המסונפים לזרם הדתי–לאומי — המחנכים לערכים שאינם עולים 
בקנה אחד עם ערכי הבית החרדי המודרני. המחסור במוסדות חינוך מתאימים 
קיימא  בת  יצירת מסגרת השקפתית  אינו מאפשר  החינוכי  כל המסלול  לאורך 

אצל הדור הצעיר, שתמשיך את תפיסת העולם של החרדיות המודרנית.

היעדר הנהגה תורנית. תופעה בולטת אחרת היא היעדרה של רבנות כריזמתית 
הקבוצה.  חברי  של  ההנהגתי–הלכתי  המשא  את  כתפיה  על  לשאת  המסוגלת 
בשביל קבוצה זו מדובר בצורך קיומי. קודם לכול, הצורך המיוחד בהנהגה רבנית 
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נובע דווקא ממלאכת האיזון המורכבת שמעמד הביניים החרדי נדרש להתמודד 
ובו  רוחנית לקבוצה המתגבשת  "כוח דהיתרא" שייתן לגיטימציה  נדרש  עמה. 
רבנית  כי בהיעדר הנהגה  נראה  קווים אדומים הלכתיים. שנית,  יציב לה  בזמן 
משפיעה וכריזמתית לא תוכל הקבוצה בשלב מאוחר יותר לעמוד כנגד התקפה 

מצד החרדיות הקלסית.

היעדר הנהגה פוליטית. נכון להיום הפוליטיקה החרדית המודרכת בידי ההנהגה 
הרוחנית איננה מכירה במעמד הביניים החרדי כמגזר רלוונטי המחייב התייחסות 
כוח  באין  הקלסיים.  החרדיים  המוסדות  על  נוסף  ייחודיים,  קהילתיים  ומוסדות 
וארגון פוליטי, אם של המפלגות החרדיות הקיימות ואם על ידי הקמת מסגרת 
פוליטית נפרדת, תתקשה הקבוצה להתאגד ולהתפתח, למשל להשיג תקציבים 
פי  על  אף  ואולם  ייעודיים.  ציבור  למוסדות  קרקעות  הקצאת  ולקבל  חברתיים 
 שחסרים מוסדות כלל–ארציים, נעשה ניסיון להקים מסגרות מקומיות. ובכל זאת —

וחשובה  הקהילתי  לתפקוד  חשובים  מוסדות  להקים  מסייעת  פוליטית  הנהגה 
מאוד לגיבוש הקבוצה, כיוון שהיא מציעה מצע חברתי שסביבו אפשר להתלכד 
וחינוכית  רוחנית  פוליטית,  היעדרה של מסגרת  הקבוצתית.  הזהות  את  ולרקום 
עלול להותיר את חברי מעמד הביניים החרדי כפרטים חסרי זהות, שאינם חלק 

מקבוצה נבדלת. 

משמעותה החברתית של קבוצת החרדיות המודרנית

מעמד הביניים החרדי מייצר אלטרנטיבה תרבותית פנים–חרדית שאינה מחייבת 
דחייה חברתית של ה"אחר" הישראלי. קיומו והתרחבותו יצמיחו חברה חרדית 
סובלנית ופתוחה יותר, המקיימת דיאלוג שוטף עם המדינה והחברה הישראלית 
חיובי  לשינוי  להוביל  עשוי  חרדי  ביניים  מעמד  של  חיזוקו  כי  נראה  כולה. 

משמעותי, הן בחברה החרדית הן בחברה החילונית. 

1. השפעת מעמד הביניים המודרני על הקהילה החרדית. קיומה של המסגרת 
המודרנית תסייע לחברה החרדית, בעיקר הליטאית, לתת מקום וזהות לפרטים 
שאינם ממשיכים ללמוד בחברת הלומדים, ללא תחושת דחייה שתרחיק אותם 
מן הקהילה. כבר היום, עם פריחתם של מוסדות הלימוד האקדמיים והמקצועיים 
המיועדים לציבור החרדי, אלפי חרדים לומדים מקצוע יישומי במטרה להתפרנס 
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תדחק  בהם  ואי–הכרה  אלו  חרדים  אלפי  של  דחייתם  הלומדים.  לחברת  מחוץ 
אותם אל מחוץ למחנה החרדי. 

לסייע  רק  לא  עשוי  החרדית  המסגרת  תוך  אל  הקבוצה  של  אימוצה  אבל 
לתדמית החרדית אלא אף לשמש עוגן כלכלי לחברת הלומדים. מעמד הביניים 
החרדי, המונהג בידי המודרנים, יוכל לתרום להמשכיות של העילית החרדית — 
חברת הלומדים — כפי שנוהג הציבור החרדי בארצות הברית ובאנגליה, המחזיק 
את לומדי התורה מתוך הסכמה עם האידאולוגיה החרדית ש"תלמוד תורה כנגד 
לומדי  של  הכלכלית  רווחתם  על  רק  משפיעה  איננה  התורה  החזקת  כולם". 
התורה. לא פחות מזה היא תורמת למעמד הביניים עצמו. היא מצדיקה את קיומו 
ונותנת ממד של שליחות רוחנית לפועלו הגשמי. תחושת ההחמצה שחש החרדי 
שנטש את ספסלי הישיבה וה"כולל" עשויה למצוא מזור בהיותו "מחזיק תורה", 

כל אחד על פי יכולתו הכלכלית.  

2. השפעת מעמד הביניים המודרני על החברה הישראלית. מעמד ביניים החרדי, 
בכללותה.  הישראלית  החברה  עם  לקשר  יועיל  החרדית,  מהציבוריות  כחלק 
ולמעמד  החרדית,  מהחברה  ורתיעה  פחד  מתחושות  מּונעת  החילונית  החברה 
הביניים החרדי פוטנציאל מאזן ומקרב בין הקטבים — בשל מעורבותו והיטמעותו 
ברשות הרבים הישראלית, חרף הסממנים החרדיים, ובזכות התנהלותו הסובלנית 
המתחייבת מתרבות ה"גם וגם". מעמד הביניים החרדי יקטין את ממדי העוני של 
החברה החרדית ויקים חברה חרדית משולבת בשוק העבודה הישראלי, במגוון 

מקצועות ותחומים. 
ובעונה  בעת   — יביאו  הקלסית  החרדיות  מן  ואי–הדרתה  הקבוצה  טיפוח 
אחת — לממשק הולך וגדל בין החרדיות לחילוניות ולשמירה על האידאולוגיה 
מעמד  קבוצת  של  מאפייניה  יותר.  מודרניים  אם  אף  החרדיים,  החיים  ואורח 
הביניים החרדי טומנים בחובם פוטנציאל להפיכתה לקבוצת "ראש חץ" לשילוב 
זה יש לומר כי תהליך  האוכלוסייה החרדית בחברה ובכלכלה הישראלית. עם 
הגיבוש של מעמד הביניים החרדי וצבירת הכוח שלו בתוך העולם החרדי עושים 

את הדיון באפשרות הזאת למוקדם מדי.
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תקציר

סיכום 

ובני  יגידו אם החברה החרדית הקלסית, שיסודותיה הם חברת הלומדים  ימים 
התורה, תקבל את מעמד הביניים החרדי המודרני. ייתכן שהתגובה למעמד זה, 
ההולך וגדל, לא תהיה אחידה ותשתנה מזרם לזרם ומקהילה לקהילה. כך למשל, 
שבראשה  ומוסדרת  ברורה  הייררכיה  על  הבנויות  החסידיות  שלקהילות  ייתכן 
האדמו"ר, שבדרך כלל אף מכיר את כל חברי הקהילה היכרות אישית, יהיה קל 
יותר לעכל את הישארותם של חברי מעמד הביניים בתוך הקהילה. לעומתן ייתכן 
שבקרב הציבור הליטאי התגובה תהיה ביקורתית יותר בשל הכרסום שבמרכזיות 
של לימוד התורה. אלו עלולים לגרום לדחיקתו של מעמד הביניים החרדי לשולי 
המחנה, או אף אל מחוצה לו. מעמדו של מעמד הביניים החרדי בתוך הקהילה 
הקבוצה  של  והכלכלי  החברתי  הפוליטי,  מכוחה  להיגזר  אף  עשוי  החרדית 
הלמדני  העילית  מעמד   — הפנים–חרדיות  הקבוצות  שתי  לדעתנו,  הנרקמת. 
)חברת הלומדים( ומעמד הביניים החרדי — יכולות בהחלט להזין ולהשלים זו 

את זו בעתיד, הן כלפי פנים הן כלפי חוץ. 


