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3. התפתחותו של מעמד הביניים החרדי–מודרני

על רקע ההתפתחויות שתוארו בפרק הקודם, המחזקות את הפרט החרדי, נראה 
רלוונטי  מודרני,  חרדי  ביניים  מעמד  של  תת–קבוצה  מתפתחת  בישראל  כי 
הברית,  בארצות  רבים  במקומות  הנהוגה  לחרדיות  במהותו  הדומה  ומשמעותי, 
בקנדה ובמדינות מערב אירופה. מעמד ביניים זה מתאפיין בשני יסודות עיקריים: 
תרבותי  חיים  באורח  המתבטאת  מודרנית  וחרדיות  בינוני–גבוה,  כלכלי  מעמד 
ישיבות  בוגרי  שמרביתם  מצעירים  מורכבת  זו  קבוצה  יותר.  מודרני  וחברתי 
רבים  ובמקרים  החרדית,  לקהילה  )יחסית  היטב  ומשתכרים  העובדים  חרדיות, 
מקצועית.  או  אקדמית  השכלה  בעלי  רובם  האוכלוסייה(,  לכלל  בהשוואה  אף 
פסיכולוגים,  בנקאים,  חשבון,  רואי  דין,  עורכי  היי–טק,  אנשי  שבהם  השכירים 
את  עסקים.  בעלי  עצמאים  מצטרפים  אליהם  וכדומה.  סוציאליים  עובדים 
המאפיין התרבותי של חברי הקבוצה היטיבה לתאר אחת המרואיינות )ששמה, 

כמו שמותיהם של שאר המרואיינים למחקר, נשמר חסוי לפי בקשתה( :

האפיון המרכזי שאני מרגישה שמלכד אותם זה העובדה שהם כבר 
לא דוגלים בהתבדלות. החינוך שאני קיבלתי היה חינוך מתבדל, 
שהוגדרה,  שלך  לקבוצה  מסביב  ברורים  מאוד  גבולות  שהיו 
האחר  "האחר".  היו  האחרים  וכל  עילית  תחושה  לך  שנתנה 
חרדית,  הלא  הפנאי  תרבות  הצבא,  החילוני,  ה"מזרוחניק",  היה 
תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה, אז לא היה אינטרנט ]...[ כל זה היה 

מחוץ לגבולות. ואנחנו בידלנו את עצמנו משם. 
היום זה מתחיל באינטרנט שגם אם אתה רוצה להתנזר ממנו אתה 
הפנים  של  האלה  הגבולות  את  מטשטש  והוא  יכול,  באמת  לא 
והחוץ, ובאיזשהו אופן בחינוך שאני נותנת לבנות שלי אני כבר 
על  לעמידה  אותן  מחנכת  כן  אני  להתבדלות.  אותן  מחנכת  לא 
אותם  רואה  שאני  המרכזיים  הבסיסיים  החינוכיים  העקרונות 
תממשנה  שהן  אבל  חרדיות,  כבנות  שלהן  לאישיות  כמהותיים 
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את העקרונות האלה בתוך העולם שבחוץ. זה מתחיל בלימודים 
אקדמאיים, שהן יצאו לשם יחסית בגיל מאוד צעיר.

לבוגרי  המותאמים  הייחודיים  המסלולים  באחד  בצה"ל  המשרתים  מהם  יש 
הישיבות החרדיות: מורים–חיילים, שלב ב )שירות של שלושה חודשים שאחריו 
)שירות  שח"ר  פרויקט  או  החרדי,130  הנח"ל  המילואים(,129  לשירות  מצטרפים 
חרדים( המיושם בכמה מיחידות צה"ל.131 אחרים יוצאים לעבודה לאחר מסלול 
שירות אזרחי שיישומו התאפשר בשנים האחרונות בעקבות מסקנות ועדת טל.132 
החרדי המודרני, חבר מעמד הביניים, חי בהיברידיות תרבותית. הוא מזהה 
את עצמו עם הציבור החרדי ומרגיש חלק ממנו )ועל כך יורחב להלן(, אך יש לו 
מאפיינים מערביים מובהקים: חברי הקבוצה צורכים את תרבות המערב על בסיס 
משתמשים  הם  החרדית.  מזו  ולא  הכללית  התקשורת  מכלי  ניזונים  הם  קבוע. 

בגיל  הוא מסלול הכשרה צבאי המיועד לחרדים בעלי משפחות המתגייסים  ב  שלב   129
הנמשכת  בסיסית  טירונות  עוברים  המתגייסים  הצבאית  ההכשרה  במסגרת  מתקדם. 
הרבנות  של  מקצועי  לקורס  מופנים  החיילים  כלל  בדרך  מכן  לאחר  מספר.  שבועות 
חודשים,  הוא כשלושה  או של חברא–קדישא. משך המסלול  בזיהוי חללים  הצבאית 
כי  לציין  ראוי  הצבאית.  הרבנות  של  מילואים  ביחידות  משובצים  הבוגרים  ולאחריו 
בבג"ץ 6298/07 רסלר נ' כנסת ישראל )21.2.2012(, עוררו כמה מהשופטים ביקורת 
על מסלול זה משום שלדעתם הוא קצר מדי ולא משמעותי. מסלול זה אינו מיושם עוד 

בצה"ל.
ראו הרחבה במחקרו של דרורי )לעיל הערה 79(. ראו דיון בנוגע להרצאתו של סא"ל   130
דרור שפיגל, המפקד היוצא של גדוד "נצח יהודה" — גדוד הנח"ל החרדי, בכנס שנערך 
במכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא: חרדים בחברה משתנה: השכלה, תעסוקה וצבא, 

.www.idi.org.il :אוקטובר 2010, הזמין באתר המכון
פרויקט שח"ר מיושם בכמה חילות ואגפים בצה"ל, ובעיקר בחיל האוויר, בחיל הים   131
ובחיל המודיעין. הפרויקט מיועד לסייע לחרדים, היוצאים מחברת הלומדים, לשרת 
בצבא ולרכוש מקצוע שיסייע להם באזרחות. בעמוד העוסק בשירות החרדים, באתר 
שהתכוונו  תורה  ללומדי  נועדו  לא  שח"ר,  ש"תכניות  נכתב  צה"ל,  של  האינטרנט 
ראו:   התורניים".  בלימודיהם  ימשיכו  אם  טוב  יעשו  אלו,  בלימודם,  הלאה  להמשיך 
בנוגע  דיון  גם  ראו   .www.aka.idf.il/main/haredim/general.aspx?docId=74036
להרצאתו של בצלאל כהן, "פרויקטים צבאיים ייעודיים: נקודת המבט החרדית", בכנס 

בנושא: חרדים בחברה משתנה: השכלה, תעסוקה וצבא )שם(. 
ראו לעיל הערה 79.   132
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מחזיק  חלקם  "כשר"(,133  אינטרנט  ספק  באמצעות  קרובות  )לעתים  באינטרנט 
מכשיר טלוויזיה, אם כי לא בסלון הבית, אך גם לא בארון נסתר. הם עוסקים 
בקביעות בספורט, בדרך כלל משחקי כדורסל, שחייה, התעמלות ומכוני כושר, 
טניס וסקי, לפי רמת חייהם. תרבות הצריכה שלהם אף היא מערבית לכל דבר: 
יוצאים לבתי מלון, לחופשות בחו"ל, רוכשים ביגוד אופנתי השונה במעט  הם 
בתי  ממסעדות,  רגליהם  את  מדירים  אינם  הם  המסורתית.  החרדית  מהאופנה 
ילודה  בעד  הם  בינוני:   — המשפחה  גודל  ספורט.  ומופעי  תאטראות  קולנוע, 
ילודה מרבית, אך אולי  מבוקרת, בשונה מהעמדה החרדית הקלסית המעודדת 
אף בשל גיל הנישואים הצעיר, משפחתם מונה מספר ילדים גדול יותר מהממוצע 
החילוני. לילדיהם הם יתנו שמות מודרניים יותר, תחת השמות המסורתיים.134 
רוב הגברים קובעים עתים לתורה, בשיעורים או בחברותא, בתדירות קבועה.135 
אקדמיים,  לימודים  האישה.  מעמד  על  פוסחת  אינה  המודרנית  התפיסה 
משרה ייצוגית וקריירה משגשגת, רישיון נהיגה וכלי רכב צמוד, ירידה בשיעור 
הילודה, בילוי נשי ומודעות לטיפוח עצמי, כל אלה הם חלק ממהפכה בתפיסה 
של שכבה ניכרת בציבור החרדי, השומרת בתוך כך על כללי צניעות והפרדה 

מגדרית ככל האפשר.136 

אינטרנט מסונן, או אינטרנט כשר, מסופק על ידי ספקיות אינטרנט שאינן מאפשרות   133
חברות המספקות  בשוק  פועלות  כיום  כבר  הולמים.  לא  תכנים  בעלי  לאתרים  גישה 
בקרב  אף  פועלות  אלה  חברות  ונתיב.  מורשת  רימון,  אינטרנט  כגון  זה,  שירות 
הוא  המודרני  החרדי  הציבור  ואולם  והכלל–ישראלית,  הדתית–לאומית  האוכלוסייה 

קהל היעד העיקרי לשירות זה.
בדרך  המשפחה.  אבות  או  תורה  גדולי  של  לילדים שמות  לתת  נהוג  החרדי  בציבור   134
כלל מדובר בשמות לא מודרניים. לפתרון הבעיה שבין הרצון לתת שם מודרני לבין 
המחויבות לקרוא לרך הנולד על שמו של נפטר מוערך, במקרים רבים נבחרת "הכלאה" 
של שני שמות לילד או לילדה, כשהשם הראשון הוא שם הנפטר, ואילו השם השני, 

המשמש בחיי היום–יום, מודרני יותר. 
כבוגרי מסלול הישיבה החרדי–ליטאי, שעיקרו לימוד מעמיק של סוגיות תלמודיות,   135
שהם  התורנית  העתים"  "קביעת  אף  ספר.  יודעי  הם  החרדי  הביניים  מעמד  חברי 
ממשיכים בה היא בדרך כלל בהתאם ליכולתם הלימודית. כך ניתן למצוא שיעורים 

ב"עיון", המיועדים לחרדים עובדים בעלי השכלה תורנית רחבה. 
ולימודי משפטים — היֵלכו שניהם יחדיו,  נשים חרדיות  ראו, למשל, ברוריה סמט,   136

www.kfar-etzion.co.il :2007 ,הקריה האקדמית אונו
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מטרת פרק זה לתאר את קבוצת מעמד הביניים החרדי–מודרני, את אורחות 
חייה והאידאולוגיה המנחה את חבריה, ולציין את מאפייניה החיצוניים, הפנימיים 

והקהילתיים, בניסיון להבחינּה מקבוצות חרדיות ישראליות אחרות.

3.1. מאפייני מעמד הביניים החרדי–מודרני

החיים  מאופי  מאוד  שונה  התנהלות  דפוס  מציגה  לעיל  שתוארה  החיים  צורת 
החרדיים המוכרים בישראל ומביאה לזניחת ההתבדלות מרשות הרבים הישראלית 

וההתכנסות במתחמים גאוגרפיים ותרבותיים סגורים.  
ביניהם,  המבדיל  ואת  הקלסית,  ולחרדיות  הקבוצה  לחברי  המשותף  את 
ובשלושה  המודרנית,  החרדית  המשפחה  של  החיים  במסלול  להמחיש  אפשר 
רובדי אפיון: חיצוניים, קהילתיים ופנימיים. רבדים תרבותיים אלה יפורטו להלן. 

3.1.1. מסלול החיים

תת–פרק זה יעסוק בתיאור מסלול החיים של חברי מעמד הביניים החרדי. בתוך 
כך יתוארו מערכות החינוך שחברי קבוצה זו שולחים אליהן את ילדיהם בשלושת 
תהליך  את  ותפיסתם  ועל–תיכוני(,  תיכוני  )יסודי,  העיקריים  החינוך  שלבי 
ההשכלה  במערכת  ההשתלבות  לצבא,  הגיוס  סוגיות  תועלינה  כן  השידוכים. 

הגבוהה, ולאחר מכן היציאה לשוק העבודה וטיפוח הקריירה. 

3.1.1.1. מוסדות החינוך ומסלול הלימודים 

חברי מעמד הביניים החרדי מעדיפים לכאורה לשלוח את ילדיהם לרכוש חינוך 
תחושת  בשל  גם  החרדי,  החינוך  לזרמי  המסונפים  ייחודיים  חינוך  במוסדות 
לחברי  חשוב  גיסא,  מאידך  לילדיהם.  להקנות  מנסים  שהם  לקהילה  השייכות 
הקבוצה להקפיד על לימודי חול ברמה גבוהה, שאינם נהוגים במרבית המוסדות 

החרדיים הקלסיים )בעיקר בקרב הבנים, שם לימודי הקודש מודגשים(. 
לבתי  המודרנים  החרדים  של  ובנותיהם  בניהם  יתקבלו  לא  רבים  במקרים 
הללו  הספר  שבתי  הסף  בתנאי  אי–עמידתם  בשל  החרדיים,  היסודיים  הספר 
"בית  הספר  ובתי  )לבנים(,  החרדיים  התורה  תלמודי  רוב  למשל,  כך  מציבים. 
אינטרנט,  יש  שבביתם  תלמידים  לשורותיהם  יקבלו  לא  )לבנות(,  יעקב" 
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יתקבלו  לא  וכמה,  כמה  אחת  על  כשר.137  טלפון  מחזיקים  אינם  שהוריהם  או 
תלמידים שבביתם יש טלוויזיה. לחלופין, ההורים נדרשים להצהיר — בעת קבלת 
ילדיהם למוסדות החינוך — כי אין בביתם אינטרנט או טלוויזיה, מה שמחייב את 
חברי הקבוצה, המעוניינים שילדיהם ילמדו במוסדות אלה, להצהיר דבר שקר 
ולחנך את ילדיהם להסתיר מחבריהם, במשך שנים רבות, את המתרחש בבית. 
במקרים אחרים, בית הספר פוסל מלבוא בשעריו תלמידים המתגוררים באותה 
 שכונה, באזורים הנחשבים לחרדיים פחות. כך למשל, בית הספר "בית יעקב"
ממורדות  תלמידות  לשורותיו  מקבל  אינו  בירושלים  וגן  בית  בשכונת  לבנות 

השכונה, שאוכלוסייה מודרנית יותר מתגוררת בהם. 
היעדרם של מוסדות חינוכיים ייעודיים, המתאימים לאורח חייה של הקבוצה, 
מציב קושי משמעותי. חברי מעמד הביניים החרדי מתקשים כאמור להכניס את 
ורבים מהם אף אינם מעוניינים בהם בשל  ילדיהם למוסדות הלימוד החרדיים, 
רמת לימודי החול או בשל הצורך להתאים את אורח חייהם לדרישות בית הספר. 
מנגד, הם אינם מעוניינים לשלוח את ילדיהם למוסדות הממלכתיים–דתיים של 
הציבור הדתי–לאומי. ערכי ההשקפה הדתית–לאומית אינם מקובלים על החרדים, 
חוששים  והם  החרדיים,  למוסדות  יחסית  נמוכה  הקודש  מקצועות  לימוד  רמת 
מ"תיוג" חברתי וקהילתי שלילי, העלול להביא להיפלטותם מהקהילה החרדית. 

אלה  משפחות  היסודי,  החינוך  בשלב  מתאימים  חינוך  מוסדות  בהיעדר 
נדרשות למצוא פתרונות ביניים ולבחור מוסדות לימוד הנמצאים על קו התפר 
שבין ההשקפה החרדית ובין ההשקפה הדתית–לאומית. בתי ספר אלה רחוקים 
מן החרדיות הקלסית, ולפעמים משתייכים לזרם החרד"לי )חרדי–דתי–לאומי(. 
בכמה מהם, אחדים מאנשי הצוות החינוכי הם חרדים, והדבר מקל את התאקלמות 

הילדים במסגרת החינוכית. 
אחד המרואיינים, תושב בני ברק, הדגיש סוגיה זו של המתח בין אי–הקבלה 
למוסד החינוכי לבין ההשלמה המסויגת עם הכניסה למוסד לימודים שעל פניו 

מותאם לאורחות חייו השמרניים פחות:

על מאפייני הטלפון הכשר ראו לעיל הערה 112.   137
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הבנות שלי לומדות בבית הספר "בית הילד" בתל אביב. מגיעות 
לשם הרבה "בני ברקיות" שלא מתאים להם החינוך הדוסי החונק 
בבני ברק. לא קיבלו אותנו בבית הספר בשכונה. רציתי בתחילה 

אבל נכנסו לנו כל כך לקישקע שברחנו.

למוסדות  הלאומיים  הדתיים  המוסדות  שבין  התפר  קו  על  ההליכה  סוגיית 
החרדיים יותר, עלתה באחת השיחות שבה סיפר מרואיין על הדילמה שהתעוררה 

כאשר בתו הבכורה עמדה לפני לימודי התיכון: 

הייתה התלבטות לאן לשלוח את הבת. בסופו של דבר החלטנו 
חששה  בעצמה,  "לוסטיג"  בוגרת  אשתי,  ל"לוסטיג".  לשלוח 
שהיא תלך למסלול של המזרחי )דתי לאומי(, אולי התנחלויות, 
אז  מתחברים.  פחות  שאנחנו  המזרחי  עם  מזוהים  שיותר  דברים 
בין החשש הזה, הנובע מכך ש"לוסטיג" הוא סוג של "משרפה", 
צלחנו  צומת שאיכשהו  היה  זה  ככה.  העדיפה  היא  הזה,  לחשש 
אותו ]...[ החשש היה שאם תלך למדרשיה היא תתפוס את הכיוון 

הלא נכון בתוך המגזר עצמו.

א. בתי הספר היסודיים

ובין  החרדית  ההשקפה  שבין  התפר  קו  על  נמצאים  ספורים  יסודיים  ספר  בתי 
ההשקפה הדתית–לאומית. בתי ספר אלה, מהם מסונפים לזרם החינוך העצמאי 
בית  למשל,  כך  היסודי.138  החינוך  לשנות  מאולץ  פתרון  בגדר  והם  החרדי, 
הספר "חורב" ברמת גן, הקולט לשורותיו תלמידים רבים )בנים ובנות בנפרד( 

בבתי ספר ייחודיים אלה האוכלוסייה מעורבת ומגוונת יותר מהיבט השמרנות ומהיבט   138
הביניים  מעמד  זרמים לרבות  וכמה  מכמה  ילדים  לומדים  אלה  במוסדות  העדתיות. 
החרדי והציונות הדתית. כמו כן המוסדות נמנעים מלבצע הבחנה עדתית, המקובלת 
בבתי הספר החרדיים, מה שמשפיע על תמהיל התלמידים. התלמידים אינם נדרשים 
להתלבש על פי קוד הלבוש של בתי הספר החרדיים הקלסיים, ואופן החינוך והערכים 

מתאים יותר לאורח חייה של המשפחה המודרנית. 
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)רפפורט(  ישראל"  "אהבת  הספר  בית  ברק;  בני  תושבות  מודרניות  ממשפחות 
"בית  הספר  בית  תקווה;  בפתח  "למרחב"  הספר  בית  שמש;  ובבית  בירושלים 

הילד" לבנות בתל אביב. 
ניתן למנות סיבות אחדות להעדפת ההורים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר 

אלה, ולא לבתי הספר החרדיים הקלסיים:
מתקבלים  אינם  הילדים  רבים,  במקרים  כאמור,  קבלה.  קשיי   — ראשית 
המשפחה  תיאלץ  יתקבלו,  אם  גם  החרדיים.  הספר  ולבתי  התורה"  ל"תלמודי 
לשנות את אורחות חייה. כך למשל, מנהלי בתי הספר החרדיים נוהגים "להעיר" 
המקובל,  הלבוש  קוד  או  הצניעות  כללי  פי  על  מתלבשים  שאינם  להורים 
ובמקומות רבים אף אוסרים על הנשים לבוא אל בית הספר כשהן נוהגות ברכב. 
במרבית המוסדות החרדיים אוסרים על הילדים לשחק במחשב, ועל אחת כמה 
מחייבות  אלה  דרישות  בתכלית.  אסורה  טלוויזיוניים  לתכנים  החשיפה  וכמה, 

כמובן שינוי תרבותי בבית עצמו.
הספר  בבתי  הילדים  עם  המשותף  המכנה  חברתיים.  מאפיינים   — שנית 
קלסיות.  חרדיות  ממשפחות  ילדים  עם  המשותף  המכנה  על  עולה  הללו 
הילדים מתעניינים  לתכנים מערביים.  כאמור  המודרניות חשופות  המשפחות 
בספורט וגולשים באינטרנט, הולכים לחוגי העשרה ומעורים בתרבות הכלל–

ישראלית. לפיכך, הם עשויים למצוא מכנה משותף פורה יותר עם ילדים בני 
כאשר  המרואיינות  אחת  הסבירה  למשל,  כך  עניין.  תחומי  אותם  בעלי  גילם 
ניסתה לאפיין את אוכלוסיית ההורים השולחת את ילדיה לבית ספר הנמצא על 

קו התפר הקהילתי:

יש לי ארבעה ילדים. הם למדו בבית ספר של חינוך עצמאי בשם 
אוטומטית  הן  המשפחות  גן  שברמת  בגלל  גן.  ברמת  "חורב" 
אם  עובדים.  חרדים  הורים  אלא  קלסי,  יעקב"  "בית  ולא  כמונו, 
תכנסי לבני ברק, תמצאי גם בתי ספר של חינוך עצמאי, אבל שם 

רוב ההורים בכולל לדוגמה. 

נמוכה  החול  לימודי  רמת  החרדיים  הספר  בבתי  הלימודים.  רמת   — שלישית 
יחסית, בעיקר בקרב "תלמודי התורה" לאוכלוסיית הבנים. בשל כך המשפחות 
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מעדיפות לשלוח את ילדיהן לבתי ספר המלמדים לימודי חול ברמה גבוהה יותר, 
בישיבות  הבגרות  בבחינות  להיבחן  התיכון,  בגיל  מכן,  לאחר  להם  שיאפשרו 
תיכוניות חרדיות ובתיכונים לבנות המאפשרים זאת. אחד המרואיינים תיאר כיצד 
נשלח על ידי הוריו לבית ספר שנתפס מודרני יותר. הוא מדגיש שבחירת הוריו 

נבעה הן מההיבט החברתי הן מההיבט הלימודי:

ספר  לבית  הוריי  ידי  על  נשלחתי  השמונים(  )שנות  בילדותי 
לא  העצמאי,  לחינוך  משתייך  הספר  בית  ברק.  בבני  "רזילי" 
]...[ אני חושב שההורים שלחו אותי ל"רזילי" כי כנראה  חיידר 
חברתית זה הסתדר להם. מדובר בבית ספר חרדי שניתן לעשות 
ממנו מעבר לישיבת ה"יישוב", בניגוד למעבר מחיידר ל"יישוב" 
שקצת יותר קשה, כי בלי אנגלית להגיע פתאום לתיכון זה בום 
לפרצוף. הלימודים בבית הספר הותאמו ללמידה לבגרות בסופו 

של יום.

המשמעויות  ולניתוח  ההורים,  של  ההתלבטות  לתהליך  בראיונות  נחשפנו 
את  השואב  ספר  בבית  ובין  קלסי  חרדי  ספר  בבית  בין  הבחירה,  מן  הנובעות 
פנו  המרואיינים  שמרבית  עולה  הראיונות  מן  הדתי–לאומי.  הציבור  מן  ערכיו 
אל המסלול החרדי פחות, מלכתחילה או מכורח. הבחירה במסלול זה הובהרה 
לילדים ונעשתה על אף "משבר הזהות" אצל חלק מההורים שהתחנכו במוסדות 
הבית  ערכי  את  שישקפו  חינוך  מוסדות  כעת  המחפשים  בילדותם,  חרדיים 

והמשפחה החדשים. היטיבו לתאר את התהליך שני מרואיינים: 

אני ממקם את עצמי באופן טבעי בבית ספר של החינוך העצמאי 
חברים  עם  בדיקות  קצת  עשיתי  אבל,  גדלתי.  שאני  איפה  שזה 
בבית הכנסת לגבי בתי הספר של החינוך העצמאי — בדקתי כמה 
הולכים לישיבות קטנות וכמה לתיכוניות. 99% הולכים לישיבות 
שחורות והאחד שהולך לישיבה תיכונית כמו "היישוב" מפעילים 
]...[ בסוף  עליו לחץ נורא מסיבי שלא ללכת, וזה לא התאים לי 
שלחתי לבית הספר "למרחב", שאם תראי את המנהל שם, הוא 
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לא  היה מתמטי,  החשבון שלי   ]...[ וזקן  גדולה  סרוגה  כיפה  עם 
משנה איפה הם יתחילו, בסוף הם יגיעו לישיבה תיכונית חרדית 

כי לישיבה שחורה אני לא אשלח.

הבן שלי היה בגנים של "אגודת ישראל". כשהגיע לגיל בית ספר 
היו כמה אפשרויות, בית ספר של החינוך העצמאי, שהאוכלוסייה 
ששלחה לשם, לא הייתה כל כך טובה, ומה שהפריע לי, זה סוג 
בית  הייתה  הנוספת  האופציה  הנמוכה.  הלימודים  ורמת  הבתים 
"מרכז  בסגנון  יותר  והם  פרטי,  ספר  בית  שהוא  "למרחב"  ספר 
הרב". שלחנו את הבן לשם. בבית ספר יש כיתות א–ח. אחר כך 
הוא ילך ל"יישוב" כמוני ]...[ השניים הבאים אחריו לומדים שם 
שלהם  הלימודים  מסלול  כללי  באופן   ]...[ האינרציה  מכוח  כבר 
די ברור להם )"למרחב" — "יישוב" — "חברון"(. גם הקטן יודע 

להגיד לאן הוא ילך ללמוד.

לאוכלוסייה  אותם  חושפת  קלסיים  חרדיים  שאינם  ספר  לבתי  הילדים  שליחת 
אחרת, בעלת הבדלים מנטליים, מעמדיים, דתיים וחברתיים. כך תיאר זאת אחד 

המרואיינים: 

מחפשים  שהם  נגיד  בוא  שלנו?  היסודי  הספר  לבית  מתקבל  מי 
בית, שהם קוראים לו "תורני". לא יקבלו בית שהאימא לא הולכת 
עם כיסוי ראש או עם מכנסים. לחברים של הילדים שלי לחלקם 

יש טלוויזיה.

בהיעדר מוסדות חינוך יסודי ייחודיים לקבוצה, נדרשת התפשרות. זו, אצל חלק 
מן החרדים המודרנים, נוטה לכיוון החינוך הלא חרדי, אך יש מהם המעדיפים 
לשלוח את ילדיהם למוסדות החרדיים הקלסיים, בהיעדר חלופה אחרת בסמוך 

לבית המגורים, או בשל חששם מן המוסדות הלא חרדיים. 

ב. ישיבות תיכוניות חרדיות

לעומת שלב החינוך היסודי, ששם כמעט אין מוסדות ייחודיים לקבוצת החרדים 
המודרנים, יש כמה מוסדות חרדיים תיכוניים, לבנים ולבנות, שיש בהם אקלים 
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מתאים, והמשלבים לימודי קודש בלימודי חול. בעשור האחרון הביקוש לישיבות 
אלה גובר, וכמה מוסדות חדשים הוקמו ברוח זו.139

הקודש,  בלימודי  חול  לימודי  המשלבות  חרדיות  לישיבות  דוגמאות 
בתל  החדש"  "היישוב  ישיבת  הן  החרדי–מודרני,  לציבור  בעיקר  והמיועדות 
אביב,140 וישיבות "מערבא", "נהורא", "נהרדעא", "מאורות" ו"אהבת ישראל".141 
בישיבות אלה מסלול של ארבע או חמש שנות לימוד בדרך כלל, והן בעלות צביון 
לשורותיהן  מקבלות  אף  והן  למהדרין,  חרדי  החינוכי  כשהצוות  מובהק,  חרדי 
אלה  בישיבות  מונהגים  זאת  לצד  ואולם  חרדי.  מרקע  הבאים  בעיקר תלמידים 
לימודי חול ותלמידיהן ניגשים לבחינות הבגרות במגוון מסלולים, תוך התאמות 
לחוליה  נחשבות  התיכוניות  החרדיות  הישיבות  החרדית.142  להשקפה  מחויבות 
החשובה ביותר בשרשרת מוסדות החינוך של מעמד הביניים החרדי, המאפשרת 

בתגובתה לעתירה התוקפת את המדינה על היעדר לימודי הליבה בישיבות הקטנות   139
)בג"ץ 3752/10(, העירה המדינה שכיום ישנן 42 ישיבות חרדיות המשלבות לימודי 
חול בלימודי קודש. ראו סעיף 5 לתגובתה המקדמית של המדינה מיום 31.8.2010. אנו 
יודעים להצביע על קרוב לעשר ישיבות כאלה הפועלות ברחבי הארץ, וחלקן יאוזכר 
להלן, לעומת כשתיים או שלוש ישיבות בלבד שפעלו לפני כעשור בקרב האוכלוסייה 

החרדית המודרנית. 
בישיבות  הוותיקה  והיא  אביב,  בתל  שוכנת  החדש",  "היישוב  עמיאל,  הרב  ישיבת   140
התיכוניות החרדיות. הישיבה הונהגה במשך עשרות שנים על ידי הרב יהודה )יידל( 
קולדצקי, ולאחר פטירתו בשנת 2006 הועברה ההנהגה לבנו, הרב כתריאל. מראשית 
דרכה אופיינה הישיבה בחינוך קפדני מאוד, שנודע למרחוק. תלמידי הישיבה לומדים 
במסלול של חמש שנים, הכולל לימודי קודש וחול ברמה גבוהה מאוד, לרבות בחינות 
בגרות. הישיבה קוצרת הישגים נאים, אף במגזר הכלל–ארצי, ולה בוגרים מפורסמים 
היא  הישיבה  ישיבות. ההשקפה של מנהיגי  וראשי  דיינים  דין,  עורכי  רופאים,  ובהם 
שיש לתקן את "הנזק", ולהשיב את התלמידים אל המסלול הישיבתי. כך, למשל, ידועה 
אמרתו של ראש הישיבה, הרב יידל קולדצקי: "היישוב הינו השביל לישיבה גדולה". 
דומה לה במהותה ישיבת "מערבא", שאף היא דוגלת במצוינות לימודית נטולת פשרות 

ובדרישות חיצוניות חרדיות יותר. 
ביישוב  ו"מערבא". הישיבה שוכנת  "היישוב החדש"  "נהורא" דומה לישיבת  ישיבת   141

מבוא חורון ונחשבת לקלה יותר בהקפדה החינוכית ביחס לקודמותיה. 
ותנ"ך,  גמרא  במקצועות  נבחנים  התלמידים  הבגרות  בחינות  במסגרת  למשל,  כך,   142

כמקצועות מוגברים, לצד מקצועות החול. 
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ולסגל  הכלל–ישראלית  לחברה  להתחבר  יותר,  מאוחר  בשלב  הקבוצה,  לחברי 
אורח חיים יצרני.

את ההייררכיה של ישיבות אלה בקרב חברי הקבוצה, ואת המבנה המיוחד 
של תוכני הלימוד בישיבה התיכונית החרדית, היטיבה לתאר אחת המרואיינות: 

שהתרחבו,  המספרים  בגלל  ישיבות.  עוד  קמו  "היישוב"  אחרי 
קמו "מערבא", "נהורא", "נהרדעא". זה בסדר יורד של מסוגלות 
ללמוד או רמה, אבל התרחבו האופציות. זה בחיים לא יהיה דומה 
למי שסיים ישיבה קטנה או תיכון דתי ]...[ זה מין מיקס מיוחד כזה 
שנותן ערך רב ללימוד תורה אבל גם מקדש לימודים עיוניים עם 

מבט לעתיד יצרני מבחינה כלכלית.

ישיבת הדגל של הישיבות החרדיות התיכוניות היא ישיבת "היישוב החדש" בתל 
אביב. היא המוסד הוותיק ביותר ופורץ הדרך בעיצוב מנגנון לימודי ייחודי בתוך 
החברה החרדית. ישיבה זו הקפידה כל שנות קיומה על משמעת קפדנית ביותר 
החול.  בלימודי  הן  הקודש  בלימודי  הן  למצוינות,  בלתי מתפשרת  חתירה  ועל 
במרוצת השנים זכו בוגריה להילה ייחודית ואליטיסטית, והגיעו להישגים נאים 
בכל שדרות החברה הישראלית. כך מתארים אחדים מבוגרי הישיבה את ראש 

הישיבה והרוח החיה בה שנים רבות, הרב יהודה )יידל( קולודצקי:

זה מוסד שבו  "היישוב" —  הרבה שהתחנכו שם לא אוהבים את 
אתה  נכשלת,  אתה  רחמים,  אין  בפרצוף,  החיים  את  לך  נותנים 
חוטף. אחד הדברים שלמדתי מהרב קולודצקי שהייתה לו גאוות 
יוצא דופן ופתח  יחידה. הוא חי בעולם החרדי ועשה דבר מאוד 
זאת  עשה  לא  הוא  זה,  את  עשה  שהוא  רק  לא  תיכונית.  ישיבה 
לפליטים תיכוניסטים נחשלים, הוא הרים את הדגל. הבוגרים שלנו 

היו לעורכי דין מפורסמים, שופטים, ראשי ישיבות. 

של  סוג  "יישובניק",  שהוא  לומר  מקובל  ב"יישוב"  הלומד  על 
כזו  אמנם  תיכונית.  בישיבה  שלמד  אחר,  או  כזה  מכיוון  חרדי 
ששמה דגש על לימודים תורניים שהם ברמה מאוד גבוהה, אבל 
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לך שזה  יגידו  הליבה,  את  אם תשאלי   ]...[ בגרות  עושים  עדיין 
לא החרדי הקלסי. אבל אני "יישובניק". הייתי ב"יישוב" ואנחנו 
]...[ מהמחזור שלי מתוך חמישים  כחרדים  את עצמנו  מגדירים 
שסיימו, חמישה הלכו להסדר, אחד הלך לצבא והשאר לישיבות 
שחורות–גבוהות. זה גם מה שאני עשיתי. הבית של ההורים שלי 
הוא גם חרדי, אבל ההורים שלי היו מאוד ליברלים והבית היה 
בית מאוד אקדמי. נתנו אצלנו חשיבות מאוד גבוהה ללימודים, 

ציונים וכו'. 

בצבא  כמו  זה  ה"יישוב"  שלי.  ההיתוך"  "כור  הוא  ה"יישוב" 
שחיילים היו שלוש שנים והם חברים לכל החיים. זה מסלול לא 
האחרונה  מצווה  בר  בשבת  למצליחנות.  ומחנך  שדורש  פשוט 
חברים  ועוד שולחן שלם של  חברים מהקהילה  הזמנתי שלושה 
הקשר  אבל  אתם,  יום–יומי  בקשר  לא  אני  שאמנם  מ"היישוב", 

נשאר. 

בכמה שיחות על אודות המסלול החינוכי, עלתה ההתלבטות בסוגיית הבחירה 
בישיבה תיכונית חרדית לעומת לימודים בישיבה חרדית רגילה. באחד המקרים 
העלה המרואיין הרהורים באשר לבחירתו ללמוד בישיבה רגילה בגיל התיכון, 
ולא בישיבה חרדית תיכונית, ובכך לוותר בעצם על כניסה חלקה לאוניברסיטה. 

בשיחתנו הדגיש כי את ילדיו יכוון לחינוך משולב: 

בתור ילד ההסתכלות שלי הייתה שנמאס לי מלימודים, באותה 
"כלא  קראנו  שם  לרב  ב"יישוב",  תלמידים  של  מרד  היה  שנה 
דצקי". חבר קרוב שלי אמר לי "בוא נלך לישיבת 'עטרת ישראל' 
בירושלים ויהיה כיף חיים". לאבא שלי היה הקו שתבחר לעצמך 
מה שטוב לך ]...[ היום בתור מבוגר אני חושב שהוא היה צריך יותר 
לכוון אותי, אני קצת מצטער בדיעבד שלא למדתי ב"יישוב". את 
שהיום  אפילו  משולב.  לחינוך  לשלוח  אדאג  כבר  אני  שלי  הבן 
בגילי מוותרים לי על בגרות, אבל נקודת ההתחלה לחיים יצרניים 

מישיבה תיכונית עם בגרות, היא אחרת. 
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החשוב  והעל–תיכוני,  התיכוני  היסודי,  העיקריים,  החינוך  שלבי  משלושת 
ביותר הוא שלב החינוך התיכוני. התלמידים רוכשים בו כלי חיוני מאוד לקריירה 
ייעודית  מסגרת  בו  שיש  היחיד  השלב  זהו  ואמנם  הבגרות.  תעודת  מקצועית: 
בשנים  ומתפתחת  הולכת  זו  מסגרת  כאמור,  המודרנית.  לחרדיות  מיוחדת 

האחרונות, עם גידול הדרישה לה. 
התלמידים  רוב  החרדית,  התיכונית  בישיבה  הלימודים  מסלול  סיום  לאחר 
מעט  אם  אף  חרדיות,  גדולות"(  )"ישיבות  גבוהות  בישיבות  ללימודים  פונים 

מודרניות יותר, ועל כך נרחיב להלן. 

ג. בתי ספר על–יסודיים לבנות 

אף לבנות מעמד הביניים החרדי, בשלב החינוך העל–יסודי, ניתן למצוא מוסדות 
מרבית  הבגרות.  בחינות  לקראת  בהם  לומדות  שהתלמידות  חרדי,  אופי  בעלי 
המוסדות התיכוניים לבנות חרדיות, לעומת זאת, אינם מגישים את חניכותיהם 
"בית  והסמינרים  אביב,143  בתל  הוותיק  "לוסטיג"  סמינר  הבגרות.  למבחני 
שולמית" ו"דופארק" )"בתיה"( בירושלים הם דוגמאות למוסדות חינוך המכינים 

את חניכותיהם לבחינות הבגרות. 
בראיונות העלו הורי הבנות הסתייגויות מהלימודים במוסדות אלה, בעיקר 
בסמינר "לוסטיג" שאליו שולחים רוב חברי הקבוצה את בנותיהם. ההסתייגות 
להינשא  האידאל  ובראשה  פיה,  על  מחנך  שהמוסד  הערכים  ממערכת  היא 
זה  אידאל  בכולל.  ללימודים  הנישואים  לאחר  שיפנה  תורה,  בן  חכם  לתלמיד 
אינו מתיישב עם מערכת הערכים ואורח החיים המאפיינים את חברי הקבוצה, 
או  ולהכניסה,  החרדית,  הביניים  מעמד  מהשקפת  הבת  את  להוציא  עשוי  ואף 

להחזירה, אל החרדיות הקלסית. 

יחידת "המשך"  וצמודה אליו  יב,  ועד  "לוסטיג" הוא סמינר לבנות תיכון, מכיתה ט   143
הספר.  לבית  שני  דור  בנות  בו  מתחנכות  ופעמים  מאוד,  ותיק  הסמינר  על–תיכונית. 
בשונה מבתי הספר החרדיים, התיכון מקפיד על לימודי בגרות, ובשלב ההמשך הבנות 
לומדות מקצועות כגון ראיית חשבון ומדעי המחשב. בדומה לתהליך הרוחני בישיבת 
"היישוב החדש", בית הספר מחנך את תלמידותיו לערכים חרדיים קלסיים ומעודד את 

הבנות לשלוח את בעליהן ללמוד בכולל. 
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רבות,  שנים  בכולל  לימודיו  את  שימשיך  תורה,  בן  עם  לנישואים  החינוך 
מעלה אצל ההורים חששות מספר: בהיבט הכלכלי — התמודדות של הבת עם 
המשפחתי  בתא  זמן  לאורך  לתמוך  ההורים  של  והצורך  החיים,  ברמת  ירידה 
ברמה  רחבה  השכלה  בעלת  בחורה  בין  התנגשות   — ההשכלה  בהיבט  החדש. 
שנותר  ישיבה  בחור  לבין  ויצרני,  עובד  מבית  באה  אף  רבות  שפעמים  גבוהה, 
בד' אמותיה של הישיבה. בהיבט הערכי השקפתי — הבית מחנך לערכים שונים 
מאלה שבית הספר מקדש. כיצד תתמודד הבת עם שני "קולות" ערכיים אלה, 

של הבית ושל בית הספר? 
כך תיארה אחת המרואיינות את מערך החששות לנוכח האידאל שבית הספר 

מטיף לו:

שיֵשב  בכולל  בעל  על  המוח  את  לשטוף  ב"לוסטיג"  שיטה  יש 
יא–יב.  מכיתה  להחדיר  שמתחילים  העילאי  המוטו  וזה  וילמד 
להצלחה  גבוהה  מוטיבציה  יש  אחד  מצד  קונפליקט:  יש  וכאן 
וללמוד.  לשבת  יוכל  והוא  לפרנס  תוכל  שהיא  כדי  ולהשכלה 
מבחינה  אותה  לספק  יוכל  התלמיד–חכם  אם  השאלה  עולה  ואז 
ומה  יחידה?  להיות מפרנסת  היא תסתדר  אינטלקטואלית? האם 

אנחנו ההורים נעשה בשעת האמת, נתמוך? כנראה שכן. 

סוגיית החזרה לחרדיות הקלסית בגלל החינוך בבית הספר, עלתה בסיפורה של 
אחת המרואיינות:

)מעמד  הזה  המודל  הם  השולחים  שהבתים  ב"לוסטיג"  הבעיה 
ביניים חרדי(, אבל בית הספר מחנך לשיטה הכי ליטאית. זה די 
"בן  הספר  בבית  שרתי  איך  לי  מזכיר  תמיד  שלי  אבא  מתנגש. 
נכון.  לא  שזה  אותי  לימד  שלי  אבא  יהיה".  שיהיה  מה  תורה 
ההורים מצפים שזה יהיה בסופו של יום שביל האמצע ]...[ אבל 
שהגיעו  בנות  למשל,  שלי,  בכיתה  "נשרפות".  המון  ב"לוסטיג" 
מבתים ממש מודרניים, טלוויזיה וכזה, היום אין להן ]...[ מהכיתה 

שלי ב"לוסטיג" ]...[ רובן "נשרפו". 
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אחת הדילמות הקשות היא לחיות עם כפל המסרים: המסר של הבית והמסר של 
המוסד. אחת המרואיינות אף טענה שיש פה מידת מה של צביעות, אך זו נובעת 

בעיקר מהיעדר מוסדות מתאימים:

אני לא יודעת מה יהיה עם הבנות שלי. אחת עכשיו לומדת שם 
תורה,  ה"בן  את  החוצה  לה  לקעקע  מנסה  אני  תשע.  בת  ואחת 
מה  כל  את  לקעקע  רוצה  לא  אני  אבל   ]...[ יהיה"  שיהיה  מה 
]...[ פה במידה  יודעת שיש כאן סתירה  שבית הספר מלמד. אני 
מסוימת נכנסת צביעות שלנו ההורים, כי אז למה שלחתי אותה 
ולזה לא", כמו  ל"לוסטיג"? אי–אפשר לומר להם "לזה תקשיבו 
עובר  איפה  שומרים".  לא  שבת  גם  "אז  תגיד  היא  אחד  שיום 
הקו במה לשמור ומה לא, מה לשמוע ומה לא? אני מקווה שאם 
יבואו עוד ממשפחה בסגנון שלנו, בית רציני שלמדו בישיבה ויש 
אקדמיה, אני משערת שגם הילדים ירצו ללכת בדרך ההורים ]...[ 

ואז יפתחו מוסדות ברוח הקבוצה שלנו. 

סוגיית חינוך על פי ערכי הבית עלתה גם בשיחתנו עם מרואיין שטען שהבית 
מחנך לרוח אחרת מזו שבית הספר משרה: 

הבת לומדת ב"לוסטיג" שזה המקבילה של "היישוב". האמת, אני 
קצת חושש שבסופו של התהליך בבית הספר היא תרצה להתחתן 
שילמד  מישהו  עם  תתחתן  שהיא  מעדיף  הייתי  כן,  אברך.  עם 
כמוני, כמה זמן אחרי החתונה ואז ילך לעבוד. האם הבית שלנו 
נותן רוח נגדית למה ש"לוסטיג" מחנך? לא יודע אם רוח נגדית. 

אבל יכול להיות שהבית יוביל רוח אחרת. 

מרואיין נוסף הדגיש את החשש מבחירת בתו באברך כולל ומן הצורך לפרנסּה 
בעתיד. הוא עמד על חוסר האונים לנוכח המחסור במוסדות חינוך ברוח הקבוצה 

וערכיה:
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מה  ולימודים.  לימודים  הכול  לימודים,  הוא  הדגש  ב"לוסטיג" 
שמפחיד אותי זה הסיפור של אחותי הגדולה שלמדה ב"לוסטיג" 
רוצה  ואמרה שהיא  הגיעה לאבא שלי  היא  ובתקופת השידוכים 
אברך. אבא שלי חטף את חום חייו כי הוא הכיר את הסחורה שלו 
שהיא לא מסוגלת לחיות עם אברך, שזה אומר "לחם וֶלֶבן" בלבד. 
בשלב מסוים היא התאזנה, עוד לפני השידוך ]...[ זה מטריד אותנו 
אבל אנחנו בבית מדברים הרבה על הנושא ואם היא תחליט בסוף 
שזה מה שהיא רוצה, אז בסדר. זאת גם תהיה הבעיה שלה. אני לא 
אתחייב לפרנס, זאת היא שתצא. אבל אני אחפור לה לאט, לאט 
לכיוון הערכים והמבנה המשפחתי שאני חושב שהוא נכון ]...[ וגם 

אין לי הרבה בֵררות, אין לי מבחר של מוסדות חינוך. 

מנגד הציג לפנינו אחד המרואיינים דעה אחרת:

אני חושב שהחינוך מגיע מהבית ולא ממוסדות החינוך, ומהמציאות 
שאני מכיר, ואני מכיר הרבה, הבנות של "לוסטיג" בדרך כלל לא 
מפרנסות תלמיד חכם בסופו של דבר. זה נכון שבית הספר מחנך 
ואם  לי שיחנכו אותה לזה.  לאידאל החרדי הליטאי. לא מפריע 

זאת תהיה הבחירה שלה בסוף, שתחיה עם הבחירה שלה.

בסיום הלימודים התיכוניים הבנות ממשיכות בדרך כלל ללימודים על–תיכוניים 
כיום,  אקדמיים.144  במוסדות  או  עצמו,  "לוסטיג"  סמינר  של  ה"המשך"  במגמת 
עם פריחתם של המוסדות האקדמיים והמקצועיים החרדיים, המאפשרים לימודים 
נפרדים לגברים ולנשים, בנות רבות ממשיכות ללימודי משפטים, ִמנהל עסקים, 
חשבונאות, עבודה סוציאלית ועוד, בקמפוסים חרדיים רבים הפזורים ברחבי הארץ. 

הבנות החרדיות, ובהן אף חברות מעמד הביניים החרדי, אינן משרתות שירות לאומי,   144
וכמובן אינן מתגייסות לצבא. 
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לרוב, במהלך הלימודים העל–יסודיים, או מיד לאחריהם, הבנות מתחתנות, 
בשנות העשרים המוקדמות לחייהן, ובבסיס התאמת השידוך עומדת ההשקפה 

הרוחנית של בני הזוג. 

ד. הישיבות הגבוהות

מחסור  ניכר  שוב  בישיבות,  הבגרות  לימודי  לאחר  השלישי,  החינוך  בשלב 
במוסדות חינוך מתאימים, בעיקר בחינוך הבנים. עם סיום הישיבה התיכונית 
הבא  לשלב  לעבור  נדרשים  בגרות  בתעודת  המחזיקים  הבחורים  החרדית, 
בחייהם. בשלב זה, הנוער החילוני מתגייס לצה"ל, הנוער הדתי–לאומי הולך 
לימודים  המשלבות  קדם–צבאיות,  למכינות  או  הסדר  לישיבות  ככולו  רובו 
בישיבות  ללימודים  פונה  החרדי  והנוער  צבאי,  שירות  עם  גבוהים  תורניים 
"תורתו–אומנותו"  מהסדר  הנהנות  גדולה"(,  )"ישיבה  הקדושות  הגבוהות 

המעניק דיחוי של השירות הצבאי. 
זה  בשלב  החרדי–מודרני,  החינוכי  הקו  את  שימשיכו  מוסדות  בהיעדר 
הנערים נדרשים להשתלב, עד נישואיהם, בישיבה גדולה. ואכן, מרבית הבחורים 
פונים ללמוד בישיבות גבוהות כגון ישיבת "חברון", "עטרת ישראל" ו"איתרי". 
לישיבות אלה השקפה חרדית קלסית, ונלמדים בהן לימודי קודש בלבד, ואולם 
ניתן לזהות בהן התנהגות מודרנית מעט. כך למשל, הן מאפשרות לתלמידיהן 
להוציא רישיונות נהיגה ולהחזיק טלפון נייד )כשר(. על הקושי במעבר לישיבות 

הקדושות עמדו חלק מן המרואיינים: 

הישיבות הקדושות נרתעות מלקבל את החברה האלה מ"היישוב", 
רציני  מאוד  סינון  עושים  לכן  לגיטימציה.  בזה  נותנים  הם  כי 
יש  אם  גם  וזה  ביותר  הטובים  את  מקום,  מכל  שניים  ולוקחים 
מ"נהורא"  משניים  יותר  תקבל  לא  "חברון"  טובים.  חמישה  לך 
או יותר מארבעה מ"היישוב" כדי שלא יגידו אחר כך שהטובים 

ב"חברון" הגיעו מישיבות תיכוניות.

בסופו של דבר ה"יישובניקים" מאוד נחשבים למרות שיודעים 
שהם לא יהיו גדולי הדור הבא, אבל הם מאוד אינטלקטואלים 
ונחשבים. בישיבות "חברון", "עטרת" וכאלה מגבילים את מספר 
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התיכוניסטים שמקבלים בכל מחזור. הסיבה שאני רואה, מדובר 
ללמוד,  יודעים  בזמן,  לתפילות  שקמים  שמים  יראי  בחבר'ה 
סתירה  וזה  בגרות  תעודת  בכיס  להם  יש  וגם  חרדים  נראים 
לחבר'ה שבאים מישיבות קטנות ואנטיתזה, ויכול לעורר קנאה. 
ולכן אפשר להסתכל בעין עקומה. המבחן הוא בשידוכים, ואז 
פתאום שאומרים הוא גם יודע ללמוד, אבל גם יש לו אקסטרא 
מובנה  קונפליקט  פה  יש   ]...[ אחד  יום  שאם  משהו  עוד  בכיס 

בחברה החרדית.

התיכונית  בישיבה  המסלול  סיום  לאחר  הגבוהות,  לישיבות  ההצטרפות  האם 
ההשקפה  זו  שמא  או  מתאימים,  מוסדות  מהיעדר  הנובע  אילוץ  היא  החרדית, 
מלכתחילה, שראוי לשלוח את הנער לשנים מספר לפני נישואיו, לישיבה קדושה 
הרוח התורנית,  מן  ולטעום  ורבא  אביי  בהוויותיהם של  יוכל לצלול  הוא  שבה 
בלא הפרעה של לימודי חול? מן הראיונות עלה כי שליחת הנער לישיבה קדושה 
נעשית מלכתחילה ולא בדיעבד. כך הסביר אחד המרואיינים את בחירותו ללכת 

לישיבה קדושה על אף הבית הליברלי שממנו הגיע:

הסיבה שהגעתי לישיבה לא הייתה כדי לסמן "וי" על החרדי. 
הולך  שאני  אומר  הייתי  אם  גם  הכול.  סופג  היה  שלי  הבית 
ל"כרם ביבנה" שיש שם כיפות עור אמריקאיות, זה היה עובר 
זה. עניין  בלי בעיה. לא היה לי צורך בשביל הבית לסמן את 
אותי המסלול הזה, רציתי לראות את העולם החרדי אולי בגלל 
הקלסי  החרדי  לעולם  נחשפתי  שם  בתוכו.  ממש  גדלתי  שלא 

והייתי די שונה.

מרואיין אחר הדגיש את הצורך הפנימי "לחוש" את העולם החרדי מבפנים מצד 
אחד ומנגד גם את הצורך והרצון ללכת בתלם ולהישאר בתוך המסגרת החברתית: 

"אידישקייט"  כי  וכאלה.  "חברון"  כמו  קדושה  לישיבה  הלכתי 
מאוד חשוב לי ]...[ גם לחוש חרדיות וגם ללכת בתלם. 
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בריאיון נוסף הסבירה אחת המרואיינות שהבחירה לשלוח את ילדיה לישיבות 
כותרת  תחת  המרכזי",  ב"זרם  להישאר  ומהצורך  מהמקום  הן  נבעה  קדושות 
החרדיות, הן מהרצון לנצל חלון זמן קצר יחסית שבו היא יכולה לתת להם את 

החיבור המלא לעולם החרדי ולערכיו:

יש פה הרבה פרמטרים מאיימים שקשורים לרצון ללכת בתלם, 
אנחנו  זאת  מלבד  אבל  השידוכים.  לסוגיית  הנוגע  בכל  בעיקר 
רוצים לתת לילדים את המקסימום כדי שיבנו חיי תורה. אחר כך 
כלים לעולם  וגם  גם את הכלים ללמוד תורה  אופציה לתת  אין 
עצמו. זה זמן קצר מאוד, שנתיים–שלוש עד החתונה. ונכון, גם 
שנתיים,  שנה  בתחילה,  לפחות  הנישואין  שלאחר  מהם  מצפים 
ילמדו תורה בשביל הבית היהודי שלהם ואחר כך כולם יוצאים 
החוצה ]...[ שולחים לישיבות הקדושות כי רוצים שהילד בגיל הזה 

ילמד רק תורה כדי שיקים בית ערכי.

הישיבות  בוגרי  האם  התיכוניות,  החרדיות  לישיבות  המשך  מוסדות  הוקמו  לו 
החרדיות–תיכוניות היו פונים ללימודים בהם? לא מן הנמנע שהתשובה לשאלה 
לחינוך  זכה  ואם  נעוריו,  לו אב המשפחה בשנות  החינוך שזכה  לפי  זו תיקבע 
בישיבה — לפי האופן שבו הושפע מן החוויה של הלימוד בה. כך או כך, נראה 
שרבים ימשיכו אל המסלול הקלסי, בישיבות הגבוהות, עד נישואיהם. נוהג זה 
קיים גם בקהילות החרדיות בחו"ל. עם סיום הלימודים התיכוניים, רבים פונים 

ללימודים לתקופה קצובה בישיבה גבוהה בישראל או בחו"ל. 
משלושת שלבי החינוך: היסודי, התיכוני והעל–תיכוני, נראה שיש מוסדות 
רלוונטיים רק לשלב הביניים — התיכוני. כאמור, זהו אף השלב החשוב ביותר, 
שבו התלמידים רוכשים השכלה וכלים שיהיו להם לעזר בעתיד ברכישת מקצוע 
ובשוק העבודה. מאידך גיסא, הואיל ואין מוסדות ייחודיים לציבור החרדי מודרני 
על פני הציר החינוכי כולו, ותלמידי הישיבות החרדיות התיכוניות מופנים אל 
הישיבות הקדושות, ובנות המוסדות מופנות לנישואים עם תלמיד–חכם, אין כאן 

מסגרת בת–קיימא להשקפתם. 
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3.1.1.2. מוסד השידוכים

למנגנון  זהה  כמעט  הוא  אף  החרדי  הביניים  מעמד  בקרב  השידוכים  מנגנון 
השידוכים החרדי.145 בתהליך מציאת השידוך לילדים, עובר על ההורים תהליך 
למעגל  נכנסות  הבנות  הקלסית.  הליטאית  בחברה  המתרחש  לתהליך  דומה 
השידוכים בזמן הלימודים בסמינר, בטווח הגילאים 20-19, ואילו הבנים הלומדים 
בישיבות הקדושות מתחילים את התהליך מעט מאוחר יותר, בטווח גילאים זהה 
לחבריהם המשתייכים לחרדיות הליטאית הקלסית. השידוך עשוי להיערך על 
ידי שדכנים מקצועיים, על ידי בן משפחה, שכנים או חברים. כמו בציבור החרדי 
הקלסי, ההורים בודקים לפני השידוך את השקפת העולם של משפחת המשודך 
ההשתייכות  היוחסין,  אילן  את  ומחשיבים  המשפחתי,  הרקע  ואת  עצמו  ושלו 
גנטי.  התאמה  חוסר  בוחנות  בריאות  בדיקות  הכספי.  והמצב  המוצא  החוגית, 
בדרך כלל נטיית ההורים תהיה לשדך את ילדיהם עם בני משפחות הבאות מרקע 

שמרני דומה. 
שאמנם  בהדגישם  מרואיינים,  שני  תיארו  הקלסי  השידוכים  תהליך  את 
התהליך דומה מאוד לתהליך המקובל בחברה החרדית הקלסית — גיל הנישואים, 
מספר הפגישות, דמותו של השדכן, אך בסופו של התהליך הבחירה הרווחת היא 

שידוך לבת זוג או לבן זוג המגיעים מרקע מודרני ופתוח:

לא נפגשתי הרבה, זאת הבחורה השלישית שהכרתי. הכרנו בצורה 
אנשים  של  מבית  באה  היא  וחתונה.  פגישות  כמה  של  הקלסית 
קלסיים.  חרדיים  שורשים  פחות  עם  אבל  חרדים  הם  עובדים. 
שדכנית שהציעה כל מיני שמות, הגיעה לבית, לא לישיבה. אני 
חושב שאני הבאתי אג'נדה יותר חרדית, אבל לא משהו ]...[ היא 

הייתה בת 19, למדה ב"לוסטיג".

על תהליך השידוכים בחברה החרדית–ליטאית ובחברה החסידית ניתן לקרוא בהרחבה   145
בספרו של אמנון לוי, החרדים, ירושלים: כתר, 1990, עמ' 119-104. ראו גם יעקב 
ויזנר, "דור ישרים": ייעוץ גנטי בקהילה החרדית מפרספקטיבה סוציולוגית, עבודה 
 Mendell Lewittes, Jewish Marriage: ;2007 ,לתואר מוסמך, אוניברסיטת בן גוריון

  Rabbinic Law, Legend, and Custom, London: Jason Aronson, 1994
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זה  התחתנו  שכולם  זה  בישיבה,  לחץ  והרגשתי   22.5 בן  הייתי 
השפיע. ידעתי מראש שאני מכוון את עצמי לאוכלוסייה מסוימת 
מגיעים  אנחנו  פגישות.  שבע  בערך  נפגשנו   ]...[ החרדי  בציבור 

בגדול מאותו סדר יום — בית פתוח. 

הבחירה  על  שדיברו  נוספים  מרואיינים  שלושה  ידי  על  הודגש  השידוך  נושא 
בבית בעל השקפה דומה לבית החרדי שממנו הגיעו )בית חרדי מודרני(, וכל זאת 

בתהליך שידוכים חרדי קלסי:

את מי בחרתי בסוף? ]...[ אבא שלה עובד, ובתור בחור ישיבה הוא 
עבד, אחים שלה למדו בישיבות קדושות אבל כולם, אבל כולם 
]...[ מבחינת השקפות, הגענו עם דעות די דומות.  עובדים היום 
זה היה בהסכמה שאני אצא לעבוד. זה חלק ממה שבודקים, מה 
האבא עושה, רוצים לראות את הזרם של המשפחה. אם היא הייתה 

ממשפחה של אברכים, לא הייתי שומע על זה. 

"לוסטיג"  את  סיימה  בדיוק  היא  גם.  אשתי  וחצי,   21 בן  הייתי 
]...[ אשתי גדלה בבית דומה לשלי. בית פתוח עם טלוויזיה, כך 

שאנחנו באים ממושגים דומים, שזה מאוד נוח.

מודרני  שלנו.  מהזרם  בחור  תמצא  שהיא  מקווה  אני  שלי,  הבת 
שחי ככה מגיל אפס. ]...[ קשה לי לראות את הבת שלי מתחתנת 

עם אברך כולל, או עם חסיד ויז'ניץ אני לא רואה אותה. 

לעתיד,  חייהם  אורח  את  קובעים  הצעירים המשתדכים  בשלב השידוכים, שבו 
מתחדד הדיסוננס, שעמדנו עליו לעיל, בין המסרים המועברים במערכת החינוך 
בסמינרים  ובין  הקדושות  בישיבות  בין  בה,  לומדים  הקבוצה  שצעירי  החרדית 
לבנות, לבין השקפת הבית שצעירים אלה מגיעים ממנו. הם נדרשים להכריע אם 
ברצונם להקים בית חרדי לפי רוח המוסד שבו הם מתחנכים, או אולי להמשיך 
היטיב  המסלולים  שני  שבין  הדילמה  את  הוריהם.  בבית  שספגו  ההשקפה  את 

לתאר אחד המרואיינים: 
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עיצבתי  לא  אם  גם  מבושלת,  כבר  הייתה  שלי  הזהות  שאלת 
אותה סופית. אבל אשתי הגיעה מהמסלול הרגיל של "לוסטיג" 
כל  ולומד  שיושב  משי  לאברך  נישואין  זה  הצלחה  שמבחינתם 
היום. אני הצהרתי מה אני הולך להיות, היה לה קשה עם זה, אבל 
הסברתי לה שקשה לה עם זה רק בגלל שהיא מושפעת חברתית 
וקשה להסביר את זה בפגישות וזה לקח לא מעט פגישות וקצת 
בסדר  לא  שזה  חשבתי  ולא  ככה  גדלתי  אני  שלה.  מאימא  לחץ 
לצאת לעבוד, אבל הייתי צריך "לשחק את המשחק" של "תלמיד 
עליה  צוחק  אני  היום  עד  שיהיה".  מה  יהיה  תורה  ו"בן  חכם" 

שסובבו לה את הראש שם ב"לוסטיג".

זה עלה גם בשיחה עם אחד המרואיינים שסיפר שהוריו ביקשו ממנו  דיסוננס 
וללמוד באוניברסיטה לאחר  להסתיר בזמן תהליך השידוך את שאיפתו לצאת 

הנישואים, ולא להישאר תחת אוהלה של תורה: 

אף פעם לא הסתרתי שאני אלך לאוניברסיטה אחר כך. ההורים 
ולא  בישיבה  לא  הזה —  הדבר  על  לספר  צריך  שלי חשבו שלא 
לא  אני  אבל   ]...[ תלך  תרצה,  זה  אחרי  הבחורות.  עם  בפגישות 

הסתרתי את משנתי.

ואילו אחר סיפר:

לא  בתנאי שאני  אבל  הנישואין  אחרי  לכולל  אני אמרתי שאלך 
יושב ומחמם שם את הכיסא. ירד לי שידוך על המשפט הזה. כי 
הרב שלה אמר שאם אני לא מתחייב, זה לא שווה. אמרתי שיכול 
להיות שזה לא שווה, אבל אני לא יכול להתחייב על מה שאולי 
כך שאהיה  בו. לא הסכמתי להתחייב בשידוכים על  לא אעמוד 

תלמיד חכם.

)משפחות  בחו"ל  שמקורן  משפחות  לבני  נישאים  הקבוצה  מחברי  חלק 
למשפחות  החיבור  הברית.  וארצות  בלגיה  מבריטניה,  בעיקר  "חוצניקיות"(, 
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אלה הוא חיבור טבעי, שכן למעמד הביניים החרדי הישראלי מאפיינים דומים 
לחרדיות בארצות הברית ובמערב אירופה, והוא אף מושפע ממנה.146 כך תיאר 

זאת, למשל, אחד המרואיינים:

אשתי היא הבחורה השנייה שיצאתי אתה ]...[ החוצניקיות יש להן 
הרבה יותר דרישה לזה שהבחור ירצה את זה — ללמוד ולעבוד. 

כמקובל  העדתית.  הסוגיה  את  גם  המרואיינים  העלו  לילדיהם  השידוך  בעניין 
בקשרי  עדתית  בהפרדה  מצדדים  זו  בקבוצה  גם  הקלסי,  החרדי  הציבור  בקרב 
נישואים. המרואיינים העידו על קושי העולה מעצם הרעיון לחתן את ילדיהם עם 
בני משפחות ממוצא מזרחי. כך סיפרו שני מרואיינים בנוגע לשאלת שידוך בנם 

לבת משפחה ממוצא מזרחי: 

עם  ילד  מחתנת  עצמי  את  רואה  לא  בזה.  חולה  אני  גם  לצערי 
התחתנתי  אני  מנטלית.  מבחינה  קשה  שזה  חושבת  אני  ספרדי, 
עם בחור מבית כמוני, פא"יניק, והיה קשה, אז למה להוסיף לזה 
האליטיסטיות  ועוד.  שונה  תפילה  נוסח  שונה,  פסח  של  קשיים 
חדרה בי. יש בזה הרבה אמת של מנהגים בבית שזה עולם אחר. 
בבית דתי יש למנהגים מקום מאוד נכבד, למשפחתיות, לתפילות, 

לאוכל, לקהילתיות. פתאום לאכול בפסח "שרויה" ואורז? 

חושב שלא.  אני  לא.  תימנייה?  עם  יתחתן  סיכוי שהבן שלי  יש 
בישיבות  כמו  מאוד  שם  התפיסה  אבל   ]...[ ב"יישוב"  התחנכתי 

הקדושות האליטיסטיות.

במוסד  מתחדד  החרדי  הביניים  מעמד  ובין  הקלסית  החרדיות  בין  הדמיון 
השידוכים, שמנוהל באותה הדרך ועל פי אותם קני מידה. מלבד השוני בהשקפה 
שבין הקבוצות, המשפיע על בחירת בן הזוג, מנגנוני השידוך זהים. בציבור הדתי–

לאומי, לעומת זאת, אופן בחירת בן הזוג או בת הזוג מתנהל אחרת לחלוטין. 

ראו על כך להלן בהמשך הפרק.   146
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3.1.1.3. שירות בצבא

עוד לפני היציאה לשוק העבודה, הגברים חברי הקבוצה נדרשים למצוא פתרון 
לנושא השירות הצבאי. "סיפור חייהם" של המרואיינים במחקר זה מבהיר את 

הסוגיה.
חלק מחברי הקבוצה משרתים בצה"ל באחד המסלולים הייחודיים המותאמים 
לבוגרי הישיבות החרדיות: מורים–חיילים, "שלב ב" או פרויקט שח"ר )שירות 
חרדים( המיושם בכמה מיחידות צה"ל. אחרים פונים לשירות האזרחי. במועד 
לחייהם.  השלושים  שנות  באמצע  המרואיינים  היו  זה  למחקר  הנתונים  איסוף 
ב"  "שלב  במסגרת  מקוצר  שירות  היה  לפניהם  הפתוח  הצבאי  המסלול  לפיכך 
או שירות כמורה–חייל. עם זאת, חלק מחברי הקבוצה לא גויס מעולם לצה"ל, 

משלל סיבות סובייקטיביות. 
לשבת  מקובל  הנישואים  לאחר  מיד  המרואיינים,  שתיארו  החיים  במסלול 
לצבא  הגיוס  גבוהים.  ללימודים  לצאת  מכן  ולאחר  לשנתיים,  שנה  בין  בכולל 
מתואר כהכרח, נטול אידאולוגיה או תפיסת תרומה למדינה, ומבוסס על אינטרס 
הגבוהה  ההשכלה  למערכת  להיכנס  כדי  הצבא  לסוגיית  "פתרון"  למצוא  ברור 

ושוק העבודה שבעקבותיה. 
את תפיסת סוגיית הצבא כנושא שיש למצוא לו פתרון ולסיימו בד בבד עם 
מהלך החיים הרגיל כדי להמשיך הלאה ללימודים ולקריירה מוצלחת מבטאים 

היטב שניים מהמרואיינים: 

אחרי שנה בכולל, התגייסתי בגיל 22 וחצי לשלב ב שזה שנתיים 
]...[ כך שזה חצי יום בצבא ובחצי השני של היום התחלתי ללמוד. 
הצבא אצלי היה רק כדי לסמן "וי". הגעתי לצבא כדי שאני אוכל 
ללמוד באקדמיה. סיימתי מדעי המחשב ובאותה תקופה סיימתי 

גם את השירות הצבאי.

עשיתי צבא אבל בשלב יותר מאוחר. הייתי מורה–חייל. בזמנו 
מקצועית.  מבחינה  אפשרויות.  יותר  יש  היום  השטנץ.  היה  זה 
הייתי מורה חייל בחינוך עצמאי. התגייסתי כדי לפתור את נושא 

הצבא. 
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בתקופה האחרונה נראה שיש עלייה תלולה במספר המצטרפים לשירות הצבאי 
היבטים  בשני  יותר  לאטרקטיביים  הפכו  לחרדים  הגיוס  מסלולי  האזרחי.  או 
מרכזיים: מסלולי הגיוס מתואמים לצורכי הציבור החרדי. כך למשל, מוקמות 
תורה  ללימוד  יומי  זמן  ניתן  לחיילים  בהן;  משרתים  בלבד  שגברים  יחידות 
ולשלוש תפילות במניין, ואף נערכים ימי עיון תורניים; המזון מוגש בהכשרים 
מהודרים; ניכרת הבנה כללית של הצרכים הרוחניים והגשמיים של המגזר החרדי. 
ההיבט השני — חלק ממסלולי הגיוס מקנים למתגייסים מקצוע של ממש, העשוי 
כחול",  "שח"ר  במסלול  למשל,  כך  האזרחות.  לתקופת  מקצועי  מנוף  להוות 
החשמל,  האלקטרוניקה,  במקצועות  מוכשרים  החיילים  מיישם,  האוויר  שחיל 

הלוגיסטיקה ועוד. 
השירות האזרחי, שהחל את פעולתו בעשור האחרון, אף הוא מסלול רלוונטי 
המאפשר את יציאתם של החרדים לעבודה. במסגרת זו, הפרוסה על פני שנה או 
שנתיים לפי אינטנסיביות השירות, מתאפשר למתנדבים לשרת במגוון תחומים, 
ולקבל מלגה משמעותית, ובמהלך השירות הם רשאים ללמוד מקצוע או להשתלב 
בשוק העבודה. רבים מן החרדים המתנדבים לשירות האזרחי, מבצעים זאת אגב 

לימודים אקדמיים או עבודה נוספת. 
בדוח שהוגש לכנסת בראשית שנת 2011 על ידי הצוות לבחינת יישום חוק 

טל, הופיע הלוח שלהלן:147 

לקוח מתוך דוח הצוות לבחינת יישום "חוק טל" בראשות חבר הכנסת יוחנן פלסנר,   147
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, http://tinyurl.com/cy7cawv :2011. נתוני הגיוס 
המדויקים לשנת 2010 הם 2,109 חרדים שהתגייסו לצבא או לשירות אזרחי, ו–2,372 
אוריאנה  גם  ראו  האזרחי.  ומהשירות  מצה"ל  למחברים  שנמסרו  כפי   ,2011 בשנת 
טל(,  )חוק  אומנותם  שתורתם  ישיבות  לתלמידי  שירות  דחיית  חוק  יישום  אלמסי, 
www.knesset.gov.il/mmm/data/ :2012 ,ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

.pdf/m03076.pdf
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לוח 1: נתוני הצטרפות חרדים לשירות צבאי או אזרחי, 2010*

תמונת מצב — נתוני הצטרפות חרדים לשירות צבאי או אזרחי בשנת 2010
)כ–7,000 — מחזור החרדים ילידי 1992(

גיל 21-18 
)שירות צבאי(

גיל 22 ומעלה 
)שח"ר ושירות 

אזרחי(

סך הכול

מספר חרדים 
משרתים חדשים 

בשנת 2010

כ–400 חרדים 
התגייסו בשנה 

האחרונה לנח"ל 
החרדי

כ–500 חרדים 
התגייסו בשנה 

האחרונה 
למסלולי השח"ר;
כ–1,000 חרדים 

התנדבו בשנה 
האחרונה לשירות 

אזרחי

כ–1,900 חרדים 
בשנת 2010 

הצטרפו לשירות 
אזרחי או צבאי

צפי שיעור 
המשרתים מכלל 

המחזור*

כ–5.7% יתגייסו 
לשירות צבאי 

)נח"ל חרדי 
ואחר(

כ–7.1% ישרתו 
במסלולי השח"ר;
כ–14.2% יתנדבו 

לשירות האזרחי

כ–12.8% ישרתו 
בשירות צבאי;

כ–27.1% ישרתו 
בשירות צבאי או 

אזרחי

* אם מספר המשרתים החדשים בצבא ובשירות האזרחי ייוותר בהיקף של שנת 2010.

מן הלוח עולה כי כ–1,900 חרדים השתלבו בשנת 2010 בשירות צבאי או אזרחי. 
בקרב  תקדימי  שיעור  זה  האוכלוסייה,  לכלל  ביחס  נמוך  בשיעור  שמדובר  אף 
מספרים  על  עמדו  שלה  הגיוס  נתוני  עשור  לפני  שעד  החרדית,  האוכלוסייה 
הבסיס  את  המהווה  הליטאית,  שהאוכלוסייה  לציין  חשוב  בהרבה.  נמוכים 
הקהילתי למעמד הביניים, היא שמובילה במספר המתנדבים למסלול השירות 

האזרחי.148 

מחקר  מינהל  ירושלים:  אזרחי–לאומי,  בשרות  חרדים  מתנדבים  מלחי,  אסף  ראו   148
וכלכלה, משרד התמ"ת, 2011, עמ' 22. 
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החרדי  הביניים  מעמד  של  להתחזקותו  נוספת  אינדיקציה  לדעתנו,  זו, 
המודרני, המאפשר את שימורה של תרבות חרדית לצד השתלבות ברשות הרבים 

הכלל–ישראלית. 

3.1.1.4. קריירה אקדמית

תהליך האקדמיזציה, המאפיין את מעמד הביניים החרדי, מביא לפיתוח מסלול 
החרדית.  הקהילה  חברי  להכנסת  יחסית  רווחית  ולעבודה  טווח  ארוך  קריירה 
במובחן מבעלי הבתים החרדים, העמלים לפרנסתם, ניתן לומר בדרך ההכללה 

שבני מעמד הביניים מפתחים "קריירה".149 
לאחר פתרון סוגיית הצבא, שהוא אחד החסמים העיקריים ליציאה אל שוק 
בקרב  הרווחים  המקצועות  אקדמיים.  ללימודים  פונים  הקבוצה  חברי  העבודה, 
וכלכלה.  חשבון  ראיית  משפטים,  מחשבים,  עסקים,  ִמנהל  הם  הקבוצה  חברי 
אצל הבנות ניתן למצוא אף לימודי עבודה סוציאלית, חינוך ועוד. דגש רב ניתן 
למקצועות ריאליים, המאפשרים השתלבות בשוק העבודה במקצועות מכניסים 

יחסית. בחירת מסלול הלימודים תתבסס על שני שיקולים מרכזיים: 
השיקול הראשון והמרכזי — יכולת ההכנסה מהמקצוע. החרדים המשתלבים 
באקדמיה אינם מחפשים השכלה כללית, אלא פרנסה, או קריירה מכניסה. בשל 
כך הבחירה מראש תהיה במקצועות ריאליים המבוקשים בשוק, וזניחת מסלולים 

הנחשבים "לא מכניסים", בעיקר מתחום מדעי הרוח.
מובא בחשבון גם אורך מסלול ההכשרה. ייזנחו מסלולים המחייבים הכשרה 
ארוכה מהמקובל במרבית המקצועות הריאליים. כך למשל, רק חרדים אחדים 
שנים  הכשרה של  המחייבים  הפסיכולוגיה,  או  הרפואה  לימודי  למסלול  פונים 
רבות )יש להעיר שמסלולים אלה גם דורשים עמידה בתנאי סף גבוהים, המקשים 

את ההשתלבות בהם(. 
השיקול השני — מסגרת הלימודים ותוכנם. בהמשך פרק זה יידון הדמיון 
האידאולוגי בין החרדיות הקלסית ובין השקפת מעמד הביניים החרדי בסוגיות 
העקרוניות. בהקשר זה, החרדים המשתלבים באקדמיה יימנעו מלימודים הנוגדים 

גונן מייחס משמעות מהותית פנים–חרדית לבחירה במונח "עובד" לעומת "מתפרנס".   149
שלמונח  אפוא  מובן   .11 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  לפרנסה  תורה  לימוד  בין  ראו גונן, 

"קריירה" משמעות רחבה הרבה יותר. 
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את ההשקפה החרדית הקלסית. כך למשל, במובחן מהציבור הדתי–לאומי, לא 
או  תלמוד  כגון  יהודית,  זיקה  בעלי  מקצועות  באוניברסיטה  החרדים  ילמדו 
המקור  שהוא   — המדרש  בית  בין  ההבחנה  נשמרת  ישראל.  עם  של  היסטוריה 
הבלבדי להשקפתם להשתלמות במקצועות קודש, ובין המוסדות להשכלה גבוהה 
שהם מקור להשתלמות במקצועות חול. רבים מהמצטרפים ללימודים אקדמיים 
יעדיפו מסגרת חרדית המפרידה בין גברים לנשים. על כן בחירתו של מסלול 

הלימודים תושפע אף מקיומו של מסלול נפרד, אצל מי שמעדיף זאת. 
במקרים מסוימים הבחירה בלימודים באוניברסיטה רגילה, שאין בה תכניות 
מותאמות  תכניות  במגוון  ממחסור  נובעת  החרדית,  לאוכלוסייה  ייעודיות 
לאוכלוסייה החרדית או מהרצון ללמוד במוסד יוקרתי יותר. כך למשל, מספרים 

שניים מהמרואיינים על ההעדפה של מוסד לימודים דתי: 

כשהתחתנו הוא כבר היה באוניברסיטה ולמד משפטים. הוא לא 
למד בכולל. הוא רצה את הדתי של "בר–אילן" ואת הכולל של 

"בר–אילן".

הלכתי  לב".  "מכון  אז  היה  ולא  חשבונאות  רוצה  שאני  ידעתי 
ל"בר–אילן" והייתי זאב בודד שם. 

ואילו אחרים סיפרו כי לא העדיפו מוסד בעל אוריינטציה דתית:

יש הבדל בפרסטיז'ה בין לסיים מכללה ללסיים אוניברסיטה ואני 
יש לי שיגעון כזה מבית בהרבה תחומים, לא ללכת על החיקויים. 
אם יש בֵררה, תמיד ללכת למקום האמיתי ו"בר–אילן" באותו זמן 

הייתה האוניברסיטה השנייה למדעי המחשב. 

ממש לא הלכתי ל"בר–אילן" בגלל שמדובר באוניברסיטה דתית. 
הייתי מעדיף אחרת. את התואר השני עשיתי ב"תל אביב" והיה 
לי הרבה יותר קל שם. אני מסתדר הרבה יותר טוב עם חילונים 

מאשר עם מזרחי )דתי–לאומי(.

בנק  שפרסם  מדוח  מרשימים.  באקדמיה  החרדי  המגזר  של  ההשתלבות  נתוני 
ישראל בראשית שנת 2011 עולה שבישראל ישנם כ–5,000 סטודנטים חרדים, 
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כמחציתם גברים.150 מדובר בשיעור גדול פי שניים וחצי מהשיעור בשנת 2005, 
אז עמד מספר הסטודנטים החרדים על 2,000 בלבד. 

אין כוונתנו לטעון שכל החרדים הלומדים מקצוע אקדמי משתייכים מניה 
מעמד  חברי  הם  אקדמית,  השכלה  בעלי  רבים,  חרדים  המחקר.  לקבוצת  וביה 
הביניים במבחן הכלכלי, אך הם אינם מאמצים את הנורמות המודרניות הנזכרות. 
פי  על  ואף  הקלסי,  החרדי  הצביון  על  השומרים  תורה  בני  הם  רבים  אדרבה, 
כן, מסיבות מגוונות, פונים ללימודים אקדמיים. חיזיון לא נדיר הוא סטודנטים 
הלבוש  באותו  ובדיוק  וחליפות,  במגבעות  האקדמי  הקמפוס  שערי  אל  הבאים 
הם עולים אל הדוכן לאחר כמה שנים לקבל את התואר הנכסף. ואולם העלייה 
לעיל,  הצבענו  שעליהם  הגיוס  ונתוני  החרדים,  האקדמאים  במספר  התלולה 

עשויים לעבות את מעמד הביניים החרדי המודרני.

3.1.1.5. תעסוקה

לאחר סיום הלימודים האקדמיים, חברי הקבוצה יוצאים לשוק העבודה. יציאתם 
לשוק נעשית בדרך כלל בגיל צעיר יחסית, בשל נישואיהם ותחילת מסלול החיים 

האזרחי מוקדם יותר ביחס לכלל האוכלוסייה. 
מאפיין תעסוקתי חשוב אצל חברי הקבוצה הוא העירוב החברתי. במובחן 
 — ומהם  החרדית,  הקהילה  בתוך  עובדים  שמהם  החרדים,  הבתים  מבעלי 
בעבודות שאינן מזמנות מגע תרבותי קבוע עם האוכלוסייה החילונית, מרבית 
במשרדים  ישיבה  מזמנים  בהם,  עובדים  הביניים  מעמד  שחברי  המקצועות 
יום–יום  נחשף  המודרני  החרדי  דתי.  איננו  כלל  שבדרך  בציבור  והתערות 
חשיפה  באלה,  וכיוצא  משרדיים  אירועים  חולין,  שיחות  חילונית:  לתרבות 
המחייבת התמצאות בסיסית בסדר היום ובמערכת הערכים החילונית, הזרה 

לאוכלוסייה החרדית הקלסית. 
עבודה  במקום  עבודה  של  והמשמעות  התחושה  אחת  לא  עלו  בראיונות 
במקום  לעבודה  שבכניסה  הקושי  על  המרואיינים  אחד  סיפר  כך  חילוני.151 

דוח בנק ישראל )לעיל הערה 119(.  150
בדצמבר 2010 פרסם יחיאל פליישמן מאמר באתר האינטרנט של "ידיעות אחרונות",   151
ובו הוא מתאר בהומור רב את המתח הכרוך בלחיצת היד להכרות, כיצד עונים על 
השאלה הנוגעת לשנות לימוד, את האיסור להשתמש במיקרו של המשרד, את עצם 
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עבודה חילוני, על הצורך לשמש מסביר ומשווק דרך קבע של החברה החרדית, 
מאפייניה וערכיה: 

כשהגעתי,  ובתחילה,  ביטוח  בחברת  עבדתי  שכיר  כשהייתי 
אנשים הסתייגו ולא ידעו איך לאכול אותי, אבל אחר כך גילו 
בתחילה  לכיפה.  מתחת  קרניים  לי  ושאין  אתי  לדבר  שאפשר 
על  להגיד  טובים  דברים  אין  ולה  הטלוויזיה  דרך  רק  מכירים 
חרדים. אמרו לי "אתה לא כמו כולם", אמרתי שנכון, אך יש 
המון כמוני ]...[ רוב הזמן הרגשתי שאני צריך לשווק ולהסביר 

את הציבור החרדי. 

מרואיינת אחרת הדגישה אף היא את תפקיד ההסברה הן ברמת השיח הן ברמת 
ההתנהלות האישית כמייצגת חברה שלמה, תפקיד המחייב אותה להחמיר עם 

עצמה אל מול ציבור חילוני: 

בעבודה מול חילונים תמיד הייתי דוסית מחמד, המסבירנית. אני 
לא שותה ולא אוכלת במקומות לא כשרים. אני מייצגת משהו. 

את העולם החרדי.

מרואיין נוסף הדגיש את הקשיים שבניהול חיים דתיים בתוך משרד חילוני. בשיחתו 
עמנו הדגיש את הסביבה התרבותית הנבדלת ואת הקושי היום–יומי שחווה: 

יש קשיים בעבודה במקום חילוני. קשיים ברמת אוכל, במיוחד. 
אני מסתדר. הבעיה היא בשר/חלב במטבח. אוכלים כאן חופשי 

חמץ בפסח.

לצאת  להקדים  ההכרח  את  המקומית,  ברכילות  ידע  וחסר  אחרת  מתרבות  היותך 
במספר רב של מועדים וחגים בשנה ולהיות הדובר של כל הקהילה החרדית במהלך 
 :12.2010 ,ynet ,"כל השנה. ראו יחיאל פליישמן, "להיות חרדי במקום עבודה חילוני

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4001015,00.html
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מפתחות  החרדי  הביניים  מעמד  שנשות  הקריירה  הוא  לציון  ראוי  מאפיין 
אלא  נוספת,  משכורת  המחייב  כלכלי  בצורך  רק  מדובר  אין  רבים.  במקרים 
במסלול מתוכנן מראש של מימוש עצמי ופיתוח קריירה עצמאית המבוססת על 
מקצועיות וטיפוס בשלבי שוק העבודה. כמה מרואיינים תיארו את המקצועות 

של נשותיהם:

ועברה  ב"לוסטיג"  הלימודים  את  סיימה  חשבון.  רואת  אשתי 
ל"בר–אילן", עשתה שם תואר בסוציולוגיה. 

ואילו אחר סיפר כי — 

היא  היום  משפט".  ב"שערי  משפטים  סיימה  דין,  עורכת  אשתי 
בעלת משרה בכירה ומאוד מצליחה.

עקב  הבית  בנטל  ונשיאתו  בעזרתו  הצורך  את  בדבריו  הדגיש  אחר  מרואיין 
המסלול המקצועי התובעני של אשתו: 

אשתי מתחילה ברבע לשבע בבוקר, אני מוציא את הילדים. היא 
בארבע  וחוזרת  צריך,  אם  יותר  ולפעמים  שעות  תשע  עובדת 

לילדים ]...[. שנינו מחזיקים בקריירות מאוד תובעניות.

במובחן מבעלי הבתים החרדים, העובדים לפרנסתם כהכרח שאין לגנותו, חברי 
הקבוצה מטפחים כאמור קריירה לפי כללי שוק העבודה המערבי. הם ישקיעו 
מערכת  ובטוויית  רלוונטיות,  ובהשתלמויות  בעבודה  רבות  ושעות  מאמצים 
קשרים נחוצה, כדי להתקדם בסולם הקריירה, ובדומה לכלל החברה הישראלית, 
גם  מעט  פחותה  ובמידה  לגברים,  בנוגע  הדבר  כך  חייהם.  במרכז  תעמוד  היא 
בנוגע לנשות הקבוצה. מאפיין זה הוא בסיס חשוב בהיבט המשפחתי והתרבותי 

של חבר מעמד הביניים החרדי המודרני. 
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3.1.2. מאפיינים חיצוניים 

סממני הלבוש של חברי הקבוצה "מסגירים" מיד את חרדיותם. הגברים חובשים 
דרך קבע כיפה שחורה לראשם, והיא אחת מסימני ההיכר החרדיים המובהקים, 
החסידים  מגבעת.152  יחבשו  אף  ומרביתם  חליפה  ילבשו  ובטקסים  ובשבתות 
מתרחקים  המודרנים  החרדים  זקנם.  את  יטפחו  אך  מלהתגלח,  יימנעו  שבהם 
האופנה  לפי  "זרוקים"  בגדים  מללבוש  ויימנעו  החילוני,  הפנאי  לבוש  מקוד 
המערבית הצעירה. ואולם בה במידה יימנעו חרדים אלה מלהתלבש בימי חול 
לפי קוד הלבוש המונוכרומטי החרדי, של חולצות לבנות ומכנסיים כהים. על 
שום חולצותיהם הכחולות בדרך כלל, המבליטות את השוני בינם ובין בני התורה 
הלבושים בשחור–לבן מסורתי אף בימי חול, חברי מעמד הביניים מכונים ברחוב 

החרדי "הצווארון הכחול". 
חברות מעמד הביניים יכסו את ראשן בפאה נוכרית, אף אם ארוכה ומודרנית, 
על  הנשים  יקפידו  לא  למשל,  כך  בסיסיים.  חרדיים  צניעות  קודי  על  ויקפידו 
שרוולים המכסים את המרפקים או על אורך חצאית מעבר לברך, כנדרש בציבור 

החרדי, אך עם זאת השרוול והחצאית לא יהיו קצרים מדי. 
החיצוניים שתוארו  למאפיינים  חיזוק  קיבלנו  הקבוצה  חברי  עם  בראיונות 

לעיל. כך תיאר אחד המרואיינים את הופעתו החיצונית בשבת:

אני, בשבת אני דוס, כובע וחליפה, עניבה, דוס ככל הדוסים. יש 
מצווה לייחד בגדים לשבת, זאת לא תחפושת מבחינתי.

שני מרואיינים נוספים הדגישו אף הם את ההבדל בסגנון הלבוש של הגברים בין 
יום חול לשבת וחג:

המודרניים ילבשו חליפה, אבל אולי בלי כובע והחליפה תהיה יותר 
מודרנית. ביום חול, ילבשו צבעוני. תמיד הם יהיו צבעוניים, כדי 

בקרב ה"נועזים" יותר המגבעת לא תהיה שחורה, אלא כחולה או אפורה, ותבחין אותם   152
מן החרדים הקלסיים. 
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]...[ בשבת אני הולך עם כובע וחליפה. כל  לא להיראות אברכים 
השבוע אני הולך בטישרט, מכנסיים סתם וכיפה שחורה. 

לא תמצאי אותי עם בגדים קצרים. כן — עם ג'ינס ]...[ בשבת אני 
לא  היא  בגלל אשתי.  הולך  לא  אני  כובע  עם  חליפה,  עם  הולך 
אוהבת, לא יפה בעיניה. מבחינתי הייתי הולך, יש לי כובע. בשבת 

אני נראה חרדי ליטאי לכל דבר ועניין.

אחד המרואיינים הציג את סוגיית הלבוש כ"קו אדום" חזותי, שאותו אי–אפשר 
לחצות בימי שבת וחג: 

אני לובש חליפה בשבת, לא שחורה דווקא ]...[ מראית העין היא 
מאוד משמעותית בהקשר של לבוש על אף הפתיחות והמודרניות 

כביכול.

בראיונות הדגישו חברי הקבוצה שהנשים יכסו את שיערן בפאה. עם זאת בתיאור 
נאמר שמראה הפאה שתיבחר טבעי מאוד והפאה בדרך כלל ארוכה מהמקובל 

בליבה החרדית: 

אשתי הולכת עם פאה, לא תמצאי אותה בלי פאה ברחוב. זה נראה 
כמו שיער רגיל, תראי אותה ברחוב ולא תדעי להבדיל.

אשתי לובשת חצאית ופאה כמובן. פאות זאת תעשייה שלמה. יש 
פאות שהן מאוד טבעיות. אשתי נולדה עם פס כהה בשיער וגם 
בפאה יש לה פס כזה. עד כדי כך שאחרי החתונה אנשים שאלו 

איך היא נשואה והולכת בגילוי ראש.

כפי שנאמר, נשות הקבוצה מקפידות על קוד לבוש צנוע אך לא שמרני. חלק 
מהמרואיינים סימנו את לבוש הנשים כמחוון היכול לסייע בהבחנה בין החרדיות 

הקלסית למודרנית: 

היא   ]...[ חנוט  דוסי  לא  צבעוני.  אבל  צנוע  הולכת  אשתי 
מודרנית, לא רק שחור–לבן או מחויט. היא קונה בקניון, יש לה 
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טעם משלה. את רוצה להגדיר לבוש? זה בערך "זארה" ]...[ והיא 
כמובן עם פאה.

את המורכבות של קוד הלבוש הנשי, וכללי המותר והאסור, הן בהקשר הפנים–
קבוצתי הן אל מול החברה החרדית הקלסית הסובבת את הקבוצה, היטיבה לתאר 

אחת המרואיינות שמצד אחד הציגה קוד לבוש ליברלי יחסית: 

בזרם שאני משתייכת אליו, זה מאוד יחסי, אני חושבת שאנחנו 
מתלבשים מודרני, אבל מי שלא דתי, יחשוב שאנחנו נורא סגורים. 
ביחס לחרדים, אני לבושה יותר מודרני. פאות יותר ארוכות, אני 
לובשת חצאית ג'ינס, אני כן לובשת חצאית מעל לברך או חולצה 
פרובוקטיבי.  לא  צנוע,  להתלבש  מנסה  אני   ]...[ למרפק  מעל 
צנוע לפי הכללים, אני לא אלבש בבני ברק אדום בוהק, וכשאני 
במקומות חרדיים אלבש יותר סגור ויותר מכבד וכמובן פאות לפי 

הכללים המקובלים.

למאפיין החיצוני משמעות רבה, שכן הוא מסמן ומשייך כמעט מיד את בעליו 
על  לכול  ברורה  הצהרה  היא  כיפה  כפי שהיעדרה של  אחרת.  או  זו  לקבוצה 
אי–השתייכות למחנה הדתי, כך חבישתה של כיפה שחורה, או פאה נוכרית, 
מציגה בפרהסיה את ההשתייכות הסקטוריאלית של בעליה. בענייננו, חבישת 
הכיפה השחורה לגברים, והפאה הנוכרית — לנשים, מקטלגת את בני הקבוצה 
נבדלים  היכר  סימני  לו  שיש  הדתי–לאומי,  מהמחנה  במובחן  החרדי,  במחנה 
)כיפות סרוגות לגברים, וכיסוי ראש חלקי, באמצעות כובע או מטפחת, או אף 
היעדר כיסוי ראש — אצל הנשים(. צורת הבגדים, צבעם, אורכם ואפילו סוג 
הבד שהם עשויים, מהווים אינדיקציה מידית ברחוב החרדי המאפשרת סיווג 

מדויק על ציר השמרנות. 

3.1.3. מאפיינים קהילתיים

חברי  החרדי.  לציבור  חיבור  בתחושת  חי  המודרני  החרדי  הביניים  מעמד 
בני  עם  קשר  על  ושומרים  החרדי,  ברחוב  במתרחש  מתעניינים  הקבוצה 
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או  קהילתיים  מוסדות  פוקדים  הקבוצות  שתי  חברי  רבים  במקרים  הקהילה. 
חינוכיים משותפים, כגון בתי כנסת ובתי ספר )עניין נדיר כשמדובר בחרדים 

ובדתיים–לאומיים(. 
בחלק זה נבחן את התנהלותו של הבית החרדי המודרני ושילובו בקהילה 
הכנסת  בית  בחירת  הפנאי,  תרבות  המגורים,  מקום  בחירת  רלוונטית:  ייעודית 

וסגנון התפילה, ואף אופן ההצבעה בבחירות. 

3.1.3.1. בחירת אזור המגורים 

החברה החרדית הקלסית היא חברה מתבדלת המעדיפה לנהל את חייה במרחבים 
ובמובלעות סגורים, בין בשכונות בתוך ערים מעורבות, כגון ירושלים, חיפה ובית 
שמש, ובין בערים חרדיות הומוגניות כגון בני ברק, אלעד וביתר עילית. מטרת 
החיים במובלעת החרדית לשמר את אורח החיים המאפיין אותה. כאמור, בעשור 
המובלעת  של  המגן  חומות  את  לפרוץ  המסוגלים  "מפתחות"  פותחו  האחרון 
החברתית והגאוגרפית. עמם אפשר למנות את היציאה לעבודה במרחב החילוני, 
חברי  המתפתחת.  הצריכה  ותרבות  באינטרנט  הגלישה  החרדית,  האקדמיזציה 
מעמד הביניים החרדי מחזיקים בכל אחד מ"המפתחות" שתוארו וחיים בסמוך 

למרחב החרדי, אך בצדה החיצוני של החומה. 
על פי רוב חברי הקבוצה בוחרים להתיישב באזורי מגורים שאוכלוסייתם 
מעורבת, חילונית ודתית, הנמצאים על קו התפר הגאוגרפי שבין המרחב החרדי 
למרחב החילוני בערים המעורבות: רחובות על גבול בני ברק–רמת גן )ראו המפה 
חלקים  בירושלים,  מעורבות  נוספות  ושכונות  וגן  בית  שכונת  שולי  שלהלן(, 
משכונת כפר גנים המעורבת בפתח תקוה, רחובות ברמת בית שמש א ואזורים 
נוספים. באזורים אלה חברי הקבוצה משמרים את הקשר הכפול, עם החרדיות 
כנסת,  יד: בתי  נהנים מתשתיות חרדיות הנמצאות בהישג  ועם החילוניות. הם 
מקוואות, חנויות ועוד, אך הם אינם חיים בתוך הקהילה ואינם חשים את תחושת 
המחנק העשויה לנבוע מן הסגירות של הרחוב החרדי. במרבית המקרים הבחירה 
במקום מגורים על קו התפר נעשית בכוונה תחילה, אך לעתים קבוצה זו נדחקת 
על ידי החרדיות הקלסית למגורים בשולי המרחב החרדי בשל תחושת דחייה מן 

הקהילה בבית הכנסת או באזור המגורים. 
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בראיונות עם חברי הקבוצה קיבלנו חיזוק לבחירה באזורי מגורים מעורבים 
אלה. כך תיאר אחד המרואיינים את אזור מגוריו: 

אני חי בסביבה מעורבת. באזור שלנו היו יותר מ–50% חילונים. 
זה שכונות המזרחי של בני ברק, מה שתמיד צוחקים — "הוא גר 

בגבול בני ברק–רמת גן, ליד רחוב הרואה". 

גן  לרמת  ברק  בני  שבין  התפר  קו  באזור  הבחירה  את  אף  תיאר  נוסף  מרואיין 
כבחירת הוריו למגורים כבר בשנות השבעים: 

ברק,  לבני  עברנו  ברק.  לבני  אביב  מתל  עברנו  השבעים  בשנות 
אזור שהיום הוא יותר חרדי, אבל אז הוא היה יותר מעורב, היו בו 

גם הרבה דתיים לאומיים.

אחד מחברי הקבוצה תיאר את ההתקבצות הקהילתית של חברי מעמד הביניים 
באזורים מסוימים:

זה לא רק עניין גאוגרפי, זה גם עניין חברתי ]...[ בגבול בני ברק–
רמת גן יש קהילות, בהר נוף, בית וגן, פתח תקוה, גרים אחד ליד 

השני. הרי בסוף מתקבצים חברים ליד חברים.

מרואיין אחר הצביע על האילוץ להתגורר בסמיכות לאזורים החרדיים:

אין לי הרבה בֵררות, אין לי מבחר ]...[ אני מוגבל מבחינת בחירת 
ולא  לעבור  רצינו  דתיות.  תשתיות  צריך  אני  כי  מגורים,  מקום 
מדי  דתי–לאומי  זה  אבל  חורון  מבוא  עד  הגענו  איפה.  מצאנו 

בשבילנו וזה לא הסגנון שלנו.
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אזורי המגורים של קבוצת הייחוס בסביבות העיר בני ברק

  אם המושבות

  קריית הרצוג

  ז'בוטינסקי

  בני ברק

  רבי עקיבא

הרב כהנמן
  

  רמת גן

ש
י"
 א
זון

ח
  

  מעמד בינוני גבוה

  מעמד בינוני

  מעמד בינוני נמוך

  ס כץדפר

  רמת גן
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מרחב קו התפר מאפשר לקבוצה החרדית המודרנית לנהל תרבות של "גם וגם". 
יש בו מוסדות תרבות כללית )בתי קפה, בתי תרבות, מתקני ספורט(, ומנגד הוא 
סמוך לתשתיות הייעודיות הנדרשות לאדם החרדי. מרחב זה מאפשר ללכת על 
קו התפר שבין תחושת אנונימיות וזרות לבין תחושת ביתיות. מרחבי קו התפר 
אינם יציבים, ותלויים בתהליכים מרחביים סטיכיים, לרבות זליגתה של החרדיות 

הקלסית לתוכם ודחיקת החרדיות המודרנית למרחב החילוני. 

3.1.3.2. המרחב הקהילתי

גם  אך  הקבוצה,  חברי  של  המגורים  ממקום  מושפעת  כנסת  בבית  הבחירה 
משיקולים של השקפה וקהילה, באופן שיהיה אפשר להשתתף במסגרת חברתית 
המותאמת לאורחות החיים של החרדיות המודרנית. במרבית המקרים חברי מעמד 
הביניים, במובחן מבעלי הבתים החרדים, בוחרים שלא לחבור לקהילות החרדיות 
הקלסיות. הם חשים זרות ואי–שייכות בקרב קהילת האברכים. מאידך גיסא, אף 
לקהילת בתי הכנסת הדתיים–לאומיים קשה לחברי הקבוצה להסתגל, בשל השוני 
הציונית–דתית.  הקהילה  את  המקיפה  הציונית  והאידאולוגיה  התפילה  במנהגי 
הקבוצה  חברי  בקרב  המקובל  התפילה  סגנון  אף  הדתית,  מהציונות  במובחן 
הקודש(  )לשון  האשכנזית  בעגה  תפילה  הוא  והליטאים(  )החסידים  האשכנזים 

המזוהה עם החרדים יוצאי ארצות אשכנז.153
בשל כך הקבוצה מקיימת לרוב מניין לעצמה, ומקימה קהילות קטנות יחסית 
בשולי היישובים החרדיים או ביישובים מעורבים. בתי הכנסת "רדזין" ו"הווילה" 
בבני ברק; בית הכנסת "קהל חסידים" בפתח תקוה; בית הכנסת "שירת נפתלי" 
גן משמשים את  ורמת  נוספים בירושלים, רמת בית שמש  ובתי כנסת  באלעד, 

חברי הקהילה.
המרואיינים תיארו בסיפוריהם את אופי האנשים המגיעים לבתי הכנסת של 

הקבוצה: 

כולם  כובעים,  עם  רובם  כולו,  הכנסת  בית  שכל  בקהילה  אני 
עובדים והם רואים את עצמם כחרדים, אני מניח שרובם שוחים 

בין  התפילה  בעגת  הבדל  אין  ספרד  קהילות  יוצאי  בקרב  אשכנז,  מיוצאי  במובחן   153
החרדים לדתיים–ציונים. 
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ב]חוף[ מעורב, שלא לדבר על טלוויזיה וקולנוע. תרבות מערבית 
לכל דבר, למרות האידיאולוגיה החרדית. 

לגבי בית הכנסת, יש בו סוג של ליברליות ]...[ והאנשים שם הם 
חרדים מודרנים.

שבין  הדמיון  את  הדגישו  הם  נוספים.  מרואיינים  שני  תיארו  דומים  מאפיינים 
חברי הקהילה בכך שכולם אנשים עובדים, השולחים את ילדיהם לאותם מוסדות 

לימוד. כן הודגש מקומו של בית הכנסת כמקום מפגש של בני הקהילה: 

כולנו  דומים,  מאוד  וכולם  גאוגרפי  באופן  נבנים  הכנסת  בתי 
דומים. כולנו עובדים, כולנו שולחים לאותם מוסדות לימוד, יש 

שיעורי תורה, יש מפגש חברתי. 

מצאתי בית כנסת שמתאים לי. בבית הכנסת שלי רובם עובדים, 
כמוני. זה התחיל ממשפחה שפתחה אותו. היום אנחנו גם משפחה 

עם המשפחה הזאת.

אחת המרואיינות העלתה את הקושי וההתלבטות שבבחירת בית כנסת העונה על 
הצרכים הקהילתיים המיוחדים של המשפחה החרדית המודרנית: 

יש עשרות בתי כנסת באזור, כי אנחנו מאוד קרובים לבני ברק. 
ומאוד  והדתי,  האקדמי  מהפן  לנו,  שמתאים  כנסת  בית  חיפשנו 
יש  לבעיה,  נכנסנו  גן  לרמת  כשעברנו  זה.  את  למצוא  קשה 
כנסת  בתי  ויש  לנו  התאימו  שלא  אברכים  של  כנסת  בתי  המון 
לראות  שבאים  לנו  התאים  שלא  והתייפייפות,  התגנדרות  של 
ולהיראות ולא בשביל להתפלל ולא התחברנו לדבר הזה. בסוף 
מצאנו בית כנסת דתי לאומי יותר, רובו כיפות סרוגות, האנשים 

שם ברמה קצת פחות אקדמאיים אבל זה התאים לנו.

3.1.3.3. מאפיינים תרבותיים

מעמד הביניים החרדי המודרני חי בשניות תרבותית וכך הוא גם מנהל את ביתו 
פנימה, בהליכה על קו התפר וחיבור בין עולמות התוכן השונים כל כך זה מזה. 
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חברי הקבוצה צורכים את התרבות המערבית על בסיס קבוע. הם ניזונים מכלי 
ולא מזו החרדית. הם משתמשים באינטרנט, חלקם מחזיק  התקשורת הכללית 
במכשיר טלוויזיה. תרבות הצריכה והפנאי שלהם אף היא מערבית לכל דבר: הם 
יוצאים לבתי מלון, לחופשות בחו"ל. ניהול חיי משפחה בין שתי מערכות תרבות 
התחום  על  והליכה  ערכיים,  איזון  במנגנוני  אינטנסיבי  שימוש  מחייב  נבדלות 
האפור, המאפשר את השילוב בין שני העולמות. על הקושי בניהול בית על קו 

התפר, סיפר אחד המרואיינים: 

אני חי בסביבה מעורבת, הבלבול הזה בין העולמות הוא לא קל 
]...[ אתה נבחן כל היום. אני מחר יכול להכניס טלוויזיה הביתה, 
כיום,  חרדים  שלי,  אחים  האנטנה.  את  להחביא  צריך  לא  אני 
במקום מסוים נמאס להם, או שזה תת–מודע והם לא היו מוכנים 

לגדל את הילדים ללכת בין הטיפות.

סוגיית ההחזקה של הטלוויזיה והאינטרנט בבית המשפחה מדגישה את החיים על 
קו התפר התרבותי, ואת הדיסוננס הערכי שמעמד הביניים החרדי מתמודד עמו. 
בקרב חברי הקבוצה מתנהל דיון גלוי בסוגיית החשיפה לטלוויזיה או לאינטרנט 
בקרב הילדים, כשהדיון עוסק ברמת ההשפעה של חשיפה זו על הילדים וביכולת 
האינטרנט,  בין  להבחין  יש  זה  בנושא  החופשי.  המידע  עם  להתמודד  שלהם 
שאותו מחזיקים כל חברי הקבוצה בבית המשפחה, בין באמצעות ספק המסנן את 
התוכן )"אינטרנט כשר"(, ובין באמצעות ספק רגיל, לבין הטלוויזיה. האינטרנט 
נתפס על ידי הקבוצה ככלי עבודה ומקור מידע חיוני, ולכן בקרב חברי הקבוצה 
הקלסית  החרדיות  שהנהגת  סוגיה  בו,  השימוש  עצם  סוגיית  מתעוררת  אין 
מתחבטת בה בעשור האחרון. הדיון נסב על שאלת ההגנה על הילדים, או שאר 

בני המשפחה, מפני חשיפה לתכנים לא הולמים. 
הטלוויזיה בבית המגורים מעלה סוגיה אמביוולנטית יותר, משלוש סיבות 
עיקריות: היא נתפסת כמכשיר פנאי, שתוצריו על פי רוב רדודים ועלולים לפגוע 
בחינוך הילדים, ובוודאי לא להעשיר אותו; מאז הופעתה של הטלוויזיה ניהלה 
הכנסתה  כנגד  באינטרנט(,  מהמאבק  להבדיל  )ומוצלח,  נחרץ  מאבק  החרדיות 
של הטלוויזיה לבית המשפחה; במקרים רבים ההורים נדרשים על ידי מוסדות 

החינוך לחתום על היעדר טלוויזיה בבית. 
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על השימוש באינטרנט ובטלוויזיה עמדו כמה מרואיינים: 

הטלוויזיה,  את  להכניס  טלוויזיה.  שאסור  שהפקתי  הלקחים  אחד 
מכניס את הילדים לדיסוננס שהוא על גבול הבלתי אפשרי. 

בבית שלי לא הייתה לי טלוויזיה מעולם, כי כשהתחתנו הגענו 
ומעולם  מאז  מחשב  להוציא.  נוכל  לא  נכניס,  שאם  למסקנה 
לא מרשה  ידעו שאני  והילדים  סיסמה  לי  הייתה  תמיד  לי.  היה 

אינטרנט. 

יודעים שאם אני בבית, אפשר  רימון בבית. הם  שמתי אינטרנט 
לפתוח משהו או לראות סרט במחשב שאני מרשה. יש מחשב אחד 
בבית וזה מרכז בידור. במודע לא רציתי שיהיה לכל אחד מחשב.

לעומתם העידו אחרים: 

הנושא של מחשב, אינטרנט, טלוויזיה? יש. הכול רגיל.

אינטרנט חופשי? לא, יש סינון מסוים. אני סומך עליהם וגם אני 
מכיר את רשימת החברים שלהם בפייסבוק, בג'ימייל. גם טלוויזיה 

יש לנו, בחדר שינה. הבנות רואות.

לא  בסוף  דברים,  מיני  כל  על  אותנו  להחתים  רצו  הספר  בבית 
לא  באמת,  הטלוויזיה  כי  בפיקוח.  שזה  חתמנו  שאין,  חתמנו 
מטעמים של דתיות, זה נמצא בחדר שינה. אשתי לא אוהבת שיש 
דברים בסלון, גם ספרים לא, היא אוהבת סלון נקי. לא מטעמים 

של צנעת הטלוויזיה.

תרבות הפנאי של ילדי החרדיות המודרנית מתאפיינת במגוון חוגים ופעילויות 
לא פורמליות לילדים. מגוון זה הוא תולדה של יכולת כלכלית הנובעת ממעמדם 
החברתי–כלכלי הגבוה יחסית של חברי הקבוצה, ושל אג'נדה חינוכית הדוגלת 
בפיתוח הילד, בהצטיינות, בחיבורו לעולם הגדול ובצמצום האפשרות להסתובב 
בחוסר מעש. ההורים דואגים לחוגי העשרה ותגבור הן בתחום התורני הן בתחום 

העיוני הכללי הן בתחומי ספורט רבים. 
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את  המרואיינים  אחד  הדגיש  ילדיו,  של  העמוס  היום  סדר  את  בתארו 
חשיבותה של הפעילות הבלתי פורמלית כחינוך למצוינות: 

תמיד היה להם חוגים: טניס, כדורסל, גמרא. כולם למדו אנגלית 
פרטי במשך שלוש שנים אחרי בית הספר כדי שיהיה להם בסיס 

טוב ]...[ החוגים זה חינוך למצוינות.

ומרואיין אחר סיפר:

יש להם חוגים נון סטופ. זה מתחלק בין ספורט ללמידה ]...[ אחר 
דוברת  שאשתי  בגלל   — צרפתית  טניס,  לומדים  הם  הצהריים 
מהבית, ואנגלית. שלוש פעמים בשבוע הם לומדים לימודי קודש 

עם מורה פרטי, בנוסף על הנלמד בבית הספר.

תרבות הפנאי של המבוגרים כוללת פעילויות ספורט, יציאה לבתי קפה ומסעדות, 
סרטי קולנוע, הצגות ומפגשים חברתיים. חברי הקבוצה אינם נמנעים מלהיטמע 
החברתיים  הקודים  לפי  נורמטיבי,  וכעניין  בגלוי  החילונית,  הפנאי  בתרבות 
המקובלים בקבוצה. כך תיארו כמה מרואיינים את הרגלי הבילוי בשעות הפנאי 

שלהם:

זה  ג'וגינג.  הליכה,  חברים,  עם  יוצא  אני  פנאי,  לי  יש  ממש  אם 
מאוד מקובל אצלנו באזור. מסעדות קצת. קולנוע אני פחות הולך, 
חוסר  קצת  מרגיש  כן  אני  קולנוע?  לא  למה  בבית.  לי  נוח  יותר 
נוחות. ל"נאום המלך" הלכנו, אבל יש לי קצת הרגשה לא נוחה. 

להצגות מדי פעם הולכים אפילו שזה פחות מקובל.

להצגות אני יוצא לפעמים. כשנולד הבן, עשיתי מנוי ל"הבימה" 
אבל הוא עוד לא מומש. אני לא הולך לסרטים אבל להצגות כן. 
אז ככה, אני מברר מאוד על הצגה לפני שאני הולך. וגם, הצגה יש 
בה משהו יותר תרבותי מקולנוע. ובאמת בתחילה היה לי מאוד 

קשה עם זה, אבל אין הצגות בווידאו. 
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שנים  כמה  לפני  בתקופות.  תלוי  זה  בעלי.  עם  הוא  שלי  הפנאי 
זה היה הצגות, שנינו מאוד אוהבים סרטים ופעם בשבוע יוצאים 

לסרט. 

היציאה לנופש בארץ או בחו"ל אף היא חלק מהווייתה של החרדיות המודרנית. 
היציאה לנופש בחו"ל מותנית ביכולת כלכלית, בקשרי משפחה בחו"ל ובמידת 
הביניים  מעמד  חברי  נבדלים  זה  בנושא  חברתי.  מלחץ  מושפעת  אף  מה 
"החוצניקים", שעלו לארץ מחו"ל, מן הישראלים. בקרב הראשונים מקובל לצאת 
בין  נופש בתקופת  )לאתר  יחסית  ארוכות  לנופש כמה פעמים בשנה לתקופות 
לביקורי  לחו"ל  קצרות  וגיחות  לילדים  "קמפ"  בחנוכה,  סקי  לחופשת  הזמנים, 
לחופשה  יוצאים  ה"צברים"  ואילו  משפחתיים(,  אירועים  או  שופינג  קרובים, 

משפחתית בין הזמנים, ולעתים לנופש זוגי קצר במהלך השנה. 

3.1.3.4. הצבעה בבחירות

נתון מרשים, המצביע על ההזדהות הקהילתית של חברי הקבוצה עם החרדיות, 
נמצא דווקא מאחורי הפרגוד, בבחירות למוסדות הייצוגיים. רוב חברי הקבוצה 
דגל   — ישראל  )אגודת  התורה  יהדות  למפלגת  קולם  את  נותנים  שהם  העידו 

התורה(. 
מצאנו כמה סיבות להמשך הבחירה במפלגה החרדית. ראשית, כבר עמדנו 
החרדיות  התפיסות  עם  החרדי  הביניים  מעמד  של  האידאולוגית  ההזדהות  על 
באה  זו  זהות  ומדינה.  דת  יחסי  של  הליבה  לסוגיות  הנוגע  בכל  הקלסיות 
היבטי  את  המשקפת  לכנסת,  ברשימה  לפחות  במפלגה,  בתמיכה  ביטוי  לידי 
החיבור  תחושת  כך  על  נוספת  החרדית.  האוכלוסייה  של  התרבותיים  המקרו 
הסקטוריאלית, התומכת בקשר שבין הפרט החרדי המודרני ובין העולם החרדי 
שנית,  בשימורו.  הביניים  מעמד  חבר  יבחר  למבחן,  עומד  כשהקשר  בכללותו. 
הכנסת  בתי  החרדי,  הציבור  מוסדות  את  פוקדים  החרדי  הביניים  מעמד  חברי 
המפלגות  של  כוחן  חיזוק  החרדי.  הציבורי  במרחב  ושוהים  הלימוד,  ומוסדות 
לסייע  ועשוי  הטוב,  הכרת  מהווה  המוניציפליות,  וברשימות  בכנסת  החרדיות, 
בסופו של דבר גם למצביעים עצמם. שלישית, קשה להצביע על מפלגה בעלת 
מצע מתאים יותר לעולם התוכן המורכב של חבר מעמד הביניים החרדי. אכן, 
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בהמשך  בה  ידובר  )ועוד  ישראל  אגודת  פועלי  תנועת  משתמרת  הייתה  אילו 
פרק זה(, ייתכן שרבים מן החרדים המודרנים היו נותנים לה את קולם. רביעית, 

ההצבעה למפלגה החרדית היא עניין של הרגל מבוסס אצל חברי הקבוצה. 
על הרגלי ההצבעה עמדו המרואיינים במפורש: 

מצביע ג, גם בגלל כוח האינרציה וגם בגלל שבשורה התחתונה 
כזה  לא  אבל  שלו.  והאינטרסים  החרדי  הציבור  על  נמנה  אני 

מעניין אותי פוליטיקה, אין לי דרייב ללכת להצביע.

מצביעים ג. כן. לא בגלל שאני מאמינה בכל שיטת הלימוד. אני 
כן מאמינה שבלי התורה העולם לא יעמוד, ]...[ וכך אני תורמת 
ותומכת במוסדות שבאמת כן לומדים. ודבר שני, הם מקיימים את 

מוסדות החינוך שאנחנו שולחים אליהם.

אני מצביע "יהדות התורה". זה מתחיל בכך שלא הרגשתי צורך 
להצביע ובסוף הצבעתי "יהדות התורה" לקיים "ככל אשר יורוך" 
וזה מה שהרבנים מהזרם שלי הורו. מפריע לי שאין לי ייצוג שלי, 
אבל אני לא רואה בפוליטיקה משהו ש... ]...[ אם הייתה מפלגה 
שמייצגת אותי, אולי היה לי יותר חשק להצביע. אבל למשל בבני 
ברק כשהרבנים קובעים מי יהיה ראש העיר, אפילו אין לי חשק 

להצביע.

אני הולך לקלפי ובוחר ג בשמחה ובצהלה. אני מרגיש משויך ]...[ 
אף פעם לא הרגשתי צורך, תמיד הרגשתי משויך לזרם הזה ואני 

לא רוצה ליצור זרם אחר.

3.1.3.5. סיכום

המאפיינים המשפחתיים והקהילתיים של חברי מעמד הביניים החרדי המודרני 
מצביעים על קשר עמוק עם שתי התרבויות — החרדית והמערבית. מחד גיסא הם 
משלבים בחייהם תכנים מערביים חילוניים מובהקים. מאידך גיסא הם נשענים 
על קהילות חרדיות, מוסדות חינוך חרדיים, מפלגות חרדיות, ומבחינים עצמם 

אידאולוגית מהציונות הדתית. 
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ההליכה על קו התפר ניכרת היטב בבחירת מקום המגורים של חברי מעמד 
התמידית  והבלמים  האיזונים  ובמערכת  הייחודיים,  החינוך  במוסדות  הביניים, 

העולה מן הראיונות. 

3.1.4. מאפיינים פנימיים

להבדיל מאורח החיים המערבי של חברי הקבוצה, שאינו עולה בקנה אחד עם 
ביותר  החזקה  שהזיקה  לגלות  מפתיע  הקלסית,  החרדית  הקהילה  של  אופייה 
הפנימיים  במאפיינים  דווקא  ניכרת  הקלסית  לחרדיות  הקבוצה  חברי  של 

והאידאולוגיים. 
חברי הקבוצה משמרים זיקה לגדולי התורה החרדים כעמיתיהם מן הקהילה 
החרדית הקלסית. הם נועצים בהם בצומתי הכרעה מרכזיים בחייהם, ומתברכים 
מפיהם. השקפת עולמם חרדית קלסית בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה. אף שאינם 
בני תורה, הם מכירים בעליונותם הדתית והרוחנית של חברת הלומדים בכלל ושל 
לומדי התורה האברכים בפרט )ובתנאי שהם אכן מגשימים את תכליתם ולומדים 
שם לימוד של ממש(. אמנם הם אינם מתבטלים לפני בני התורה )כבעלי הבתים 
החרדים(, ואינם כרוכים בחברתם, אך הם מוקירים אותם, וכמידת היכולת — 
אף תומכים בהם כלכלית. הם אף מעודדים את ילדיהם להיות מלומדי התורה, 
בתנאי שזה רצונם הפנימי והאמיתי של הילדים, ולא בחירה עקב אילוץ חברתי 

או תרבותי. עמדו על כך מרואיינים מספר:

ופרנסה ומתן  בית ערכי, המחנך לתורה ומצוות בשילוב עבודה 
בכל  שהיה  כמו  שבחוץ  העולם  עם  להתמודד  הבא  לדור  כלים 
ההיסטוריה היהודית, אף על פי שהילדים מתחנכים שלימוד תורה 
הוא ערך עליון ומי שמסוגל צריך להיות חוד חנית. עדיין אנחנו 
בגמרא.  באמת  הטובים  החבר'ה  את  ומעריכים  נס  על  מעלים 
במקרה שלי זה הצליח אבל אם הייתי רואה שהבן שלי לא מסתדר 
עם זה, הוא היה צריך ללכת ללמוד מקצוע, לקבוע עתים לתורה, 
באיזשהו פורמט כמו באמריקה, שם זה די לגיטימי. משום מה פה 

הקצינו את זה בשנים האחרונות.
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מרואיין אחר העיד: 

יש לי הערכה מאוד גדולה לעולם הישיבות, אני תורם למקומות 
האלה ומאוד מעריך ואם הייתי יכול, לשם הייתי רוצה לשאוף. 
אני  לשם.  שילכו  לשנות,  ירצו  שלי  הילדים  שאם  לי  נוח  לכן, 
חושב שיש הרבה יותר אידאל בללמוד כמו אחי, רק אני לא יכול, 
אני לא מסוגל. הם עושים את הדבר הנכון בשבילם. שבט לוי יש 
רק שבט אחד. לא כל סטודנט עושה גם דוקטורט, אין הרבה כאלה 
וזה בכל תחום. יש גם שבט יששכר וזבולון. ואני מאוד מעריך את 

מה שהם עושים.

3.1.4.1. יחס דו–ערכי לציונות ולמדינה והתבדלות מהציונות הדתית

יחסה של הקבוצה לציונות ולמדינה הוא דו–ערכי. לעומת התפיסה הציונית–דתית, 
שראתה את מדינת ישראל כ"ראשית צמיחת גאולתנו",154 תהליך שלווה בשלל 
טקסים וסמלים כגון תפילה לשלום המדינה שנדפסה בסידורים הציוניים–דתיים 
כחלק מתפילת השבת, הנפת דגלי המדינה, וסדר יום דתי ייחודי ביום העצמאות 
וביום ירושלים, התפיסה החרדית, שממנה חברי מעמד הביניים מושפעים, היא 
אחרת. חברי הקבוצה אינם ציונים. הם לא יניפו בביתם דגלים ביום העצמאות 
ולא יישאו תפילה לשלום המדינה בתפילת השבת בבית הכנסת. הם מושפעים 
לשאלות  הנוגע  בכל  גאולה.  בשורת  בציונות  רואה  שאינה  החרדית  מהתפיסה 
היחס האידאולוגי לציונות ולמדינה, בני הקבוצה ניזונים מגדולי התורה החרדים. 
הם יתמכו במאבקיהם על אופייה וצביונה היהודיים של המדינה, וככלל יעמדו 
תתגלה  אם  דרכים,  פרשת  שעל  להניח  סביר  במאבקיו.  החרדי  הציבור  לימין 
ייטו חברי  מחלוקת אידאולוגית בין שתי תפיסות העולם, החילונית והחרדית, 
מעמד הביניים לצדד בצד החרדי, אם כי הלכה למעשה הם ינסו כדרכם לשלב 

בין תפיסות העולם המנוגדות.

האושר.  בסולם  עליונה  היותר  היא באמת  זו  "מדינה  קוק:  הראי"ה  סבור  כך למשל,   154
ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' 

אחד ושמו אחד, שזהו באמת האושר היותר עליון" )אורות, עמ' קס(.
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החרדים  הישראלי,  במרחב  היום–יומית  להתנהלותם  הנוגע  בכל  מנגד, 
הקבוצה  זאת,  חלף  החרדית.155  ה"ניכור"  גישת  את  מקבלים  אינם  המודרנים 
מפתחת גישה פרקטית המטפחת קשרי גומלין בינה ובין המדינה, לרבות נשיאה 
בנטל השירות ובנטל המס, מעורבות בחיי היום–יום ובתרבות הישראלית, וחריגה 
הישראלי  בשיח  מעורים  המודרנים  החרדים  המסורתית.  החרדית  מההתבדלות 
ומחשיבים את עצמם ישראלים. להבדיל מן החרדיות הקלסית, הנתונה בעימות 
נפתלת  בגלותיות  לנהוג  החרדי  לציבור  ומאפשרת  המדינה  עם  מתמיד  רעיוני 
עם השלטון, חברי מעמד הביניים חיים בשלום עם מוסדות המדינה, כשווים בין 
שווים. לפיכך הם אינם חותרים נגד מוסדות המדינה, אינם חיים כנרדפיה ואינם 
מנסים לרמות אותה. התפיסה הגלותית נעלמה ברמת המעשה. את יחסם למדינה 

אפשר אפוא להגדיר כ"ציונות פרגמטית".
סוגיית היחס למדינה עולה, למשל, בהקשר של מנהגי התפילה בבתי הכנסת 
של חברי הקבוצה, המשקפים את הדיסוננס שבין ההתנהגות המודרנית להשקפה 

החרדית. תיאר זאת אחד המרואיינים כך: 

יש הרבה דברים שאני לא כל כך מבין בציבור החרדי המודרני, 
יש להם "אנטיּות". למשל, אצלנו בבית הכנסת יש מחלוקת האם 
זה  או לא. אני לא מסתדר עם  להגיד "מי שברך" לחיילי צה"ל 
שביום–יום חי באורח חיים מודרני מאוד, רואה חשבון, עורך דין, 
עושה  שני,  מצד  אבל  העצמאות.  ביום  ומטייל  פרטיים,  עסקים 

באחד ממאמריו מצביע ידידיה שטרן על שלוש גישות המאפיינות את שלושת הזרמים   155
ה"ניכור" שאותה אימצה החברה החרדית כלפי  גישת  בישראל.  היהודיים המרכזיים 
החיים  באורח  הציונית–דתית,  החברה  אימצה  שאותה  ה"מידור"  גישת  החילוניות; 
במקרים  הדתית  התרבות  מקבילות:  תרבויות  משתי  היונק  בו,  חיה  שהיא  הכפול 
שתי  בין  והפריה  סינרגיה  בהיעדר  אחרים,  במקרים  המערבית  ותרבות  מסוימים 
מערכות הערכים; גישת ה"ויתור" שהציבור החילוני נוקט משום שוויתר במידה רבה 
והחרדים.  הדתיים  ידי  על  תנוכס  שהיא  שבשתיקה  בהסכמתו  היהודית  התרבות  על 
ראו ידידיה צ' שטרן, עושר שמור לבעליו לרעתו: מקומם של המשפט ושל ההלכה 
בחברה הישראלית, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002, עמ' 13-11. לפי 
תאוריה זו, מעמד הביניים החרדי מאמץ דווקא את הגישה הציונית–דתית, המאפשרת 

חיים בשניּות תרבותית.
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להם כאבי בטן להגיד "מי שברך" לחייל שלנו ]גלעד שליט[. וזה 
עושה לי אנטגוניזם ואני לא מצליח להבין את זה.

ולדבריו של מרואיין נוסף:

את עצמם  רואים  והם  עובדים  כולם  הכנסת שלנו  בית  בקהילת 
לשלום  תפילה  לומר  האם  שם  יש  עצומות  ומלחמות  כחרדים 
המדינה, ומהצד השני, רואים טלוויזיה, הולכים לקולנוע. כולם 
שברך"  "מי  להוסיף  שלא  עולם  מלחמות  וחליפות,  כובעים  עם 

לצה"ל. 

ההתנגדות  מן  נובעת  בהכרח  לא  צה"ל  לחיילי  שברך"  "מי  ברכת  אי–אמירת 
ייתכן  כלשהו.  באופן  בו  משרת  הביניים  מעמד  מחברי  ניכר  שחלק  לצה"ל, 
שהטעם להתנגדות נובע דווקא מהרצון להתבדל מן הציונות הדתית, התבדלות 
בכל  לפחות  החרדית,  המעטפת  באידאולוגיית  ההחזקה  מהמשך  המתחייבת 
הציונות  מנהגי  את  ידחו  החרדי  הביניים  מעמד  חברי  הליבה.  לסוגיות  הנוגע 
להיות  שלא  כדי  עמם,  המזוהות  המנגינות  ואף  התפילה  נוסח  לרבות  הדתית, 

מתויגים כבני הציונות הדתית. 

3.1.4.2. בחירת רב

בשטף  דומיננטית  דמות  הוא  הרב  כולה.  המשפחה  על  משפיעה  הרב  בחירת 
החיים החרדי. נעזרים בו לא רק באירועי שמחה ואבל, אלא במעגל החיים כולו. 
כך למשל, החרדי שואל את הרב שאלות הלכתיות בדיני טומאה וטהרה, איסור 
בד  וחיזוק.  ברכה  בבקשת  הרב  אל  פונה  אף  הוא  ממוניות.  סוגיות  או  והיתר 
בבד עם התפתחותה של דוקטרינת "דעת התורה",156 הפך הרב ליועץ שהחרדי 
מתייעץ עמו בנושאים מנושאים שונים, לרבות תחומי השקעה, ענייני שידוכים 

אהרן  גם  ראו   .)23 הערה  )לעיל  בראון  למשל,  ראו,  תורה"  "דעת  דוקטרינת  על   156
ליכטנשטיין, אם דעת אין, מנהיגות מנין? )דברים שנאמרו בעל פה בישיבת הר עציון, 
http:\\etzion.org.il/vbm/archive/17-sichot/RAL-im-ein-daat- תשע"ב(:  חנוכה 

manhigut-minayan.pdf
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ונושאים רפואיים. הרב הוא גם הדמות התורנית החזקה בחיי החרדי: ממנו הוא 
שומע שיעורים ודולה את תורתו. 

מובנת אפוא מרכזיות הרב במשפחה ובקהילה כולה. רב שאיננו מכיר את 
הליכותיהם של חברי מעמד הביניים החרדי, עשוי להיכשל בתפקידו. כך למשל, 
כיצד ינהג הרב החרדי באירוע שאין מתקיימת בו הפרדה מגדרית מלאה, ואת מה 

ידגיש הרב בשיחותיו עם שומעי לקחו? 
הקבוצה החרדית המודרנית נתונה במבוכה בסוגיית בחירת הרב. מחד גיסא 
היא מתקשה לקבל את מרותם של הרבנים החרדים, הנוקטים קו חרדי מחמיר 
גיסא, היא מתקשה לקבל את סמכותם של רבני הציונות  מדי לטעמה. מאידך 
האידאולוגיה  בין  אי–ההתאמה  ובשל  באה,  החרדי שממנו  הרקע  בשל  הדתית, 

החרדית לבין האידאולוגיה הציונית. 
ניתן  זו  בסוגיה  כמה מהמרואיינים.  עמדו  בחירתו,  ועל  רב,  עם  הקשר  על 
לזהות חוסר אחידות: כמה מהמרואיינים העידו כי אינם קשורים לדמות רבנית 
כלשהי, או שהקשר עמה קלוש, ואילו אחרים סיפרו על קשר חזק יותר עם רבנים 

חרדים — ליטאים, חסידים או "באבות", המקבלים אותם כפי שהם:

אני חסיד השם בלי מתווכים. אם יש לי שאלות אני שואל את רב 
בית הכנסת של החותן שלי שהוא ויז'ניץ, או שאני שואל את דוד 

של אשתי שהוא גם חסיד.

טוב  חבר  לי  יש  להתייעץ.  הולך  לא  רב.  אין  מקום,  בשום  אני 
פסיכולוג. אני לא מחובר לרבי דוד אבוחצירה וכל זה, אף פעם לא 
הלכתי. פעם אחת בחיי הלכתי לרב חיים קנייבסקי כי מישהו הכריח 

אותי, אבל זה לא משהו שאני עושה.

לפני ראש השנה אני הולך לפעמים לרבנים, זה נותן לי תחושה טובה 
ואני מחזיק מרבנים אבל אני לא אחד שהולך לשאול רב אם לשנות 
מקום עבודה, אני יכול ללכת לקבל ברכה מרב, אבל לא כדי לשאול.

ומנגד, העידו כמה מרואיינים כי —

אני קרוב לעמדה הליטאית. אם אני צריך לשאול שאלות, מבחינת 
סמכות רבנית, אני אפנה לרבנים הליטאים בלבד. הם מקבלים אותי.
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בעלי מאוד ידען והוא גם למד להסמכה, כך שבכל שאלה יום–
בנושא.  תלוי  מסובכים,  יותר  בדברים  אותו.  שואלת  אני  יומית, 
לשידוך  להצלחה  ברכה  רוצים  אם  חרדי.  רב  נשאל  תמיד  אבל 
או ניתוח, צריך ללכת למישהו חסידי. ברכה הולכים לקבל לפני 
דברים גדולים כשעוברים בית, ניתוח, שידוך. אבל בדרך כלל זה 
אדמו"רים או "באבות" למיניהם. התייעצות לא תהיה בדרך כלל 
אצל הרבנים הליטאים כי אין משא ומתן. זה יותר כן, לא, שחור, 

לבן.

3.1.4.3. קביעת עתים לתורה

עתים  קביעת  הוא  הביניים  מעמד  חברי  הגברים  של  בחייהם  דומיננטי  מוטיב 
בחיי  עליון  ערך  הוא  התורה  שלימוד  החרדית  התפיסה  קבלת  מתוך  לתורה, 

היהודי. עמד על כך אחד מהמרואיינים: 

גם אנחנו כחרדים כאלה מסכימים שהעיסוק בלימוד תורה הוא 
להיות  יכול  עכשיו,  לעשות.  יכול  שאדם  ביותר  החשוב  הדבר 
שהוא רופא, עורך דין או לא משנה, אבל אותה דקה ביום שהוא 
לומד תורה, הוא עושה את הדבר החשוב ביותר. אם הוא רק לומד 
תורה כל היום, זה כבר עניין אחר. אני חושב שהחרדים האלה, לא 
יודע עד כמה, בוודאי לא כל כך מהר ישנו את החרדיות, אני תמיד 
קורא לזה לא "לצאת אל מחוץ לגדר", אלא "להרחיב את הגדר". 

אז זה אותה גדר וזו אותה חרדיות.

קביעת העתים נעשית בדרכים מגוונות ובתדירויות משתנות: לעתים בשיעורים 
ולעתים בחברותא, בבוקר, לפני היציאה לעבודה או בערב, לאחר סיומה. חלק 
בלימוד  כלל  בדרך  יומיים,  חברותא  או  שיעור  על  יוותרו  לא  הקבוצה  מחברי 

"הדף היומי",157 ואילו אחרים לומדים בתדירות נמוכה יותר. 

"הדף היומי" הוא מפעל שהונהג על ידי הרב מאיר שפירא בשנת 1923. תמצית הרעיון   157
היא לימוד דף גמרא אחד בכל יום, בכל המקומות בעולם. רעיון זה מאפשר לאנשים 
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כלל  בדרך  הקהילה,  לנשות  המיועדים  שיעורים  אף  יש  מהקהילות  בכמה 
בעניינים הלכתיים הנוגעים לבית היהודי–דתי, בענייני השקפה או בענייני חינוך 

ילדים. 
תפיסה זו של קביעת עתים ללימוד משתלבת אף ביכולת הלימודית הכללית 
של הקבוצה, שמרבית חבריה אקדמאים. חלק מן המרואיינים ציינו בסיפוריהם 
את החשיבות שבהקצאת זמן קבוע ללימוד תורני, על אף סדר היום העמוס של 

ניהול קריירה ומשפחה: 

אני קם ברבע לשש, שש ורבע יוצא להתפלל. בשבע וחצי לוקח 
את הילדים לבית הספר ואז הולך ללמוד גמרא, דף יומי בשיעור 
ליד בית הכנסת. בערך ברבע לעשר אני מגיע לעבודה ונמצא שם 

עד צאת הנשמה.

הולך  יש תקופות שאני  בתקופות.  תלוי  ללימוד.  זמן  אני מפנה 
לדף היומי בבית כנסת כל יום. יש לי שיעור קבוע פעם בשבוע 

שאותו אני לא מפספס.

מרואיין אחר הדגיש את החשיבות שאשתו רואה בלימוד ומתאר את תמיכתה: 

היו לי תקופות שהיה לי יותר קשה, היום אני במסגרת של לימוד 
דף יומי. זה בא מהחינוך של אשתי. היא לחצה עליי שלא ייתכן 
כמה  אצלנו  יש  בבוקר,  או  בערב  לומד  אני  היום  אלמד.  שלא 
אופציות. אשתי מעצימה את הנושא, גם נותנת לי את הזמן לזה 
שאני אלמד, ויש לי עוד כמה שיעורים שאני מחפש בעיקר בשביל 

העניין.

הנוסעים לעסקיהם למקומות מרוחקים להמשיך וללמוד את אותו הדף בשיעור בעיר 
או במדינה אחרת. כך נוצר מכנה תורני משותף בין יהודים רבים בעולם. רעיון "הדף 
היומי" השתרש מאוד בקרב יהודים דתיים שאינם נמנים עם חברת הלומדים. בישראל 
שבהם  היישובים  ובמרבית  במשרדים  בקהילות,  שיעורים  אלפי  כיום  יש  ובעולם 

מתגוררים יהודים דתיים. 
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3.1.4.4. ההשקפה

הקבוצה  את  המלווה  פנימית  אידאולוגיה  לזהות  ניתן  אם  היא  חשובה  שאלה 
ומנחה את דרכה, או שמא מדובר בדרך חיים המונעת משיקולי נוחות ורווחה 
תרבותית, חברתית וכלכלית. בין שתי אפשרויות קוטביות אלו, ייתכן שדפוסי 
הפעולה של מעמד הביניים החרדי הם תוצאה של פשרה פרגמטית המתחייבת 

מחיי המעשה הנטועים בין קודש לחול. 
נראה שאי–אפשר להכריע בשאלת ההשקפה וסיבותיה. סביר לומר שאורח 
החיים החרדי המודרני נובע משילוב של שלוש הטענות גם יחד: הרצון לחיות 
חיי נוחות מביא לאידאולוגיה משלבת, וליצירת מנגנוני איזון שהם פרי של 
והמערבי.  החרדי  התפר  קו  על  חיים  של  המציאות  מכורח  הנובעת  פשרה, 

נבהיר זאת:
חברי מעמד הביניים חיים כאמור על קו התפר שבין שני העולמות, ויונקים 
משנתה  חרדים.  עצמם  את  מגדירים  הם  אך  והישראלית,  החרדית  ההוויה  מן 
האידאולוגית של הקבוצה נובעת במידה רבה מן הרצון לחיות חיי נוחות המחייבים 
מהתפיסה  במובחן  העולמות.  שני  את  לשלב  שאפשר  בהבנה  נעוצה  פשרה, 
החרדית המסורתית, חברי מעמד הביניים החרדי אינם פוחדים מהמודרנה, אלא 

מעורים בה. לעומת השיטה הליטאית הרווחת, השקפתם היא ש — 

התבדלות מן העולם, ההתרחקות מכל הלימודים, שכל מי שרוצה 
לעסוק ביישובו של עולם צריך להם, גרמו לכך שהשם ״יהדות״ 
נעשה בפי רבים לשם נרדף ל״עניות תרבותית״, משום כך ברחו 
מן היהדות יהודים רבים אחר שטעמו טעם ההשכלה החילונית. 
הם חשבו כי ״יהדות״ ותרבות הם דברים שאי אפשר לזווגם יחד, 

הם בבחינת ״דבר והיפוכו״.158

יחיאל יעקב וינברג, רש״ר הירש, משנתו ושיטתו, ירושלים: עזרא, תשכ"ב, עמ' 190.   158
וראו אף משה צוריאל, על שיטת "תורה עם דרך ארץ", המעין כט )1( )תשרי תשמ"ט(, 

עמ' 70-59.
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ובאשר לחינוך הילדים:

אם נרצה שילדינו יחלו בהצטננות בצאתם החוצה לשאוף בפעם 
והרוח.  האויר  עם  מגע  מכל  אותם  לשמור  עלינו  אז  הראשונה, 
אבל אם נרצה שילדינו יהיו חסונים נגד הרוחות והסערות ויוסיפו 
חסינות גם בהימצאם במזג אויר קשה, עלינו להרגיל אותם בעודם 
בגיל הרך לצאת החוצה ולהתהלך ברחובות למרות הרוחות העזות 
בתורת  כלל  זהו  זעף.  וגשמי  סערות  נגד  להתחסן  להם  ולתת 
בריאות הגוף ולכלל זה יש תוקף יתר בשטח הרוח והמוסר. לא 
נוכל להסתפק בזה שנלמד את בנינו שיקיימו תורה ומצוות בתוך 
הבית והמשפחה, בתוך חברה בדוקה של אנשים שווים להם בדעה 
ובהשקפה. אסור לנו להסתיר מפניהם את הניגודים השוררים בין 
או  בה,  הכופר  לבין  התורה  שומר  היהודי  ובין  לעמים,  ישראל 
להימנע מללמד אותם לירא מפני ההתבוללות כמו מפני מחלה 
מדבקת. הלא בנינו לא יישארו לנצח תחת כנפי החינוך הביתי. 
הלא יבוא היום, בו יבואו במגע עם בני עמים אחרים, ועם יהודים 

בעלי השקפות זרות להם.159

שהחיים  והתרבותי  החומרי  השפע  על  מוותרים  אינם  הביניים  מעמד  חברי 
המודרניים מציעים. על אף הדמיון לחרדיות הקלסית בכל הנוגע לסוגיות דת 
יש  וכי  התורה",160  מן  אסור  ש"חדש  ההשקפה  את  מקבלים  אינם  הם  ומדינה, 
הם  זאת,  עם  חרדיים.  חיים  לקיום  סף  כתנאי  והבדלנות  הגלותיות  את  לשמר 
סבורים שהתערות ברשות הרבים הישראלית לא בהכרח מחייבת אותם להיפרד 

או להיפלט מן הקהילה החרדית. 
האידאולוגיה של מעמד הביניים החרדי מבחינה בין עיקר לטפל. היא קובעת 
מדרג חשיבות. היא איננה פוסלת דבר על הסף רק בשל מקורו החילוני. חבר מעמד 

שמשון רפאל הירש, יסודות החינוך )תרגום כתביו(, בני ברק: נצח, תשי"ח, חלק א, דף   159
נא-נג. 

לפי מטבע הלשון שטבע החת"ם סופר במלחמתו לשימור המסורת כפי שהייתה. ראו   160
 שו"ת חתם סופר, חלק א )מהדורת ברטיסלבה, 1841(, כח, וסימנים נוספים. 
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הביניים עסוק במיון, שקילה ובחירה. הוא אינו מקבל דבר כמובן מאליו. במובחן 
מהגישה החרדית הקלסית המאמצת את ההנהגות הפנימיות והחיצוניות של הדורות 
הקודמים כחבילה אחת, תוך דחייתה המוחלטת של המודרנה, חבר מעמד הביניים 
מפרק את החבילה. הוא מבחין בין חובתו העמוקה והמוחלטת לגרעין ההלכתי, לבין 
הנהגות החשובות לדעתו פחות, כגון קוד הלבוש החרדי המחמיר שמקורו בהמשך 
שימורה של הגלותיות החרדית, או חובות קהילתיות שמקורן בעסקונה החרדית. 
הנהגות אלו נדחות על ידיו. במקרים מסוימים ניתן להצביע על היתרים בנושאים 
הלכתיים, או על רמת דקדוק נמוכה יותר. כך למשל, חברי הקבוצה יוצאים לנפוש 
בחוץ לארץ על אף האיסור ההלכתי הכרוך בכך;161 הם אינם מקפידים על כללי 
של  ידה  את  ללחוץ  נשים,  שירת  לשמוע  לעצמם  ומתירים  המחמירים,  הצניעות 

אישה, או לאכול חלב עכו"ם והכשרים שאינם מהודרים.162
מאידאולוגיה חד–גונית של "או — או", שהחרדיות הקלסית מבוססת עליה,163 
לומר  ניתן  וגם".164  "גם  של  אקלקטית  לתפיסה  פונה  החרדי  הביניים  מעמד 
המונוכרומטית  הגוונים  קשת  אל  ה"אפור"  את  השיב  החרדי  הביניים  שמעמד 
זו מחייבת את הסרתה של חומת הבדלנות. היא מאפשרת  החרדית. דרך חיים 
דיאלוג שוטף עם הישראליות והחילוניות, תוך קיום מערכת איזונים תמידית, 

על פי ההלכה, אין לצאת מחוץ לארץ אלא לצורך שלושה דברים בלבד: לימוד תורה,   161
נישואים ומסחר. ראו בבלי, עבודה זרה יג, ע"א; משנה תורה להרמב"ם, מלכים ה, ט. 

לעתים יבנה חבר מעמד הביניים "מדרג נוחות" בנוגע לכשרות המאכלים. כך למשל,   162
יש המקפידים על הכשרים מהודרים בבית, ולפיכך ירכשו אך ורק מוצרי מהדרין, אך 
לא יקפידו על כך בבילוי בבתי קפה או בנופש מחוץ לארץ. אחרים יבחינו בין מאכלי 
"בשר" שבעניינם יקפידו על כשרות מהודרת, לעומת מאכלי חלב, שבהם יקפידו פחות. 
בתפילה  ביטוי  לידי  באה  ביניים,  גווני  בלא  ולבן,  שחור  צבעי  של  זו  אידאולוגיה   163
הנאמרת לאחר לימוד התורה, המיוחסת לתנא רבי נחוניה בן הקנה )המאה הראשונה(, 
המובאת בבבלי, ברכות כח, ע"ב: "מודה אני לפניך ה' א–לוהי ששמת חלקי מיושבי 
בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים, אני משכים 
לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים; אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר 
והם עמלים ואינם מקבלים שכר; אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים 

לבאר שחת".
תפיסה זו מתיישבת עם האידאולוגיה הציונית–דתית, הדוגלת בשילוב של חיי התורה   164
וחיי המעשה )תורה ועבודה או תורה ודרך ארץ(, ואולם על אף הדמיון לציונות הדתית 

בנושא זה, אי–אפשר להצביע על חפיפה אידאולוגית כפי שהובהר בפרק זה. 
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מחברי  יחיד  כל  לעצמו  ייצור  הפנימי  המדרג  לפי  לה.  מחויב  הקבוצה  שחבר 
בקבוצה  הפרטים  בין  להבדלים  הסיבה  זו  שלו.  האיזונים  מערכת  את  הקבוצה 
וגם", המחייבת מלאכת  בנוגע להקפדה על שמירת המצוות. את תרבות ה"גם 

איזון מורכבת ומאתגרת, היטיב לתאר אחד המרואיינים:

זה  היום  זה מעייף.  בין הטיפות, להיות במבחן כל הזמן.  ללכת 
פחות מעייף אותי, זה מעייף אצל הילדים כי אני מחנך את הילדים 
]...[ אני איפשהו  אותו דבר כמו שאני גדלתי ללכת בין הטיפות 

באמצע וזאת מלחמה יום–יומית.

ואולם אין להתעלם מן הקולות הסבורים שאין מדובר באידאולוגיה, אלא בחיי 
נוחות בלבד, משוללי כל יסוד השקפתי. היטיב לנסח זאת אחד המרואיינים: 

לא  שהראשונה  שבמקרה  חלופית  אידאולוגיה  לקבוע  אי־אפשר 
תתפוס, השנייה תבוא תחתיה. זה לא עובד בשום אידאולוגיה. אין 
אידאולוגיה חלופית לאידאולוגיה, יש אידאולוגיה אחת. או שהיא 
חלופית  אידאולוגיה  אין  אבל  רב,  או  מעט  או  או שלא.  תופסת 
או שאתה כלום. כמו  לומד  זה אומר שאו שאתה  לאידאולוגיה. 

שהיה פעם.

3.2. המגוון הפנים–קבוצתי

מעמד הביניים החרדי–מודרני, שאנו מתחקים על עקבותיו במחקר זה, איננו חד–
גוני. הוא מורכב מאוסף של פרטים בעלי רקע מעמדי וסוציולוגי מגוון, המשפיע 
על התנהגותם בהווה. בפרק זה ננסה לדגום ולהציג קווים כלליים למגוון הפנים–

קבוצתי של החרדיות המודרנית. 

3.2.1. על ציר השמרנות: "פא"יניקים" מבית מול בני תורה מבית 

למרואיינים במחקר רקע שמרני מגוון המשפיע לא במעט על אופן התנהלותם. 
רבים מחברי הקבוצה הם דור שני למעמד הביניים החרדי המודרני, גדלו בבתים 
יותר. הם ראו את הוריהם  מודרניים, והתחנכו במוסדות חרדיים פלורליסטיים 
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עובדים לפרנסתם, וכך הם עושים אף היום. חרדים אלה, המגדלים כיום משפחה 
משלהם, אינם חורגים מההשקפה שעליה גדלו. הם ממשיכים אותה. לפיכך ניתן 
לזהות "מוצקות" אידאולוגית אצלם. הם אינם עסוקים בחיפוש ובגישוש, שכן 
הם אינם בונים מודל חרדי חדש, אלא מיישמים, בהתאמות הנדרשות, את המודל 

שעליו גדלו והתחנכו. כך למשל, סיפרו שניים מהמרואיינים:

את בית ההורים ניתן להגדיר כפא"י קלסי, למרות שאבא שלי קצת 
יותר חרדי ]...[ אני מנהל בית ברוח הבית שגדלתי בו.

אבא שלי למד ב"יישוב". החינוך שלו היה פא"י. לא היה טלוויזיה, 
היה חינוך חרדי, אבל עבודה לא הייתה מילה גסה. הגרסה שלו 
שצריך לעבוד בגיל 20 כשיש כוח ובגיל 60 תלמד. יש בזה גם 
היגיון. בגלל החינוך הזה יצאנו כל אחד צבע אחר. אני בניתי בית 

ברוח החינוך של אבי.

לעומתם ניתן לתאר את בני התורה מבית. אלה הם חברי מעמד ביניים שגדלו 
את  ושאפו  חרדיות  בישיבות  התחנכו  הם  קלסיים.  חרדיים  בבתים  והתחנכו 
השקפת  את  משנים  הם  משבגרו,  כעת,  עוזה.  במלוא  החרדית  האידאולוגיה 
מחדש.  אותה  מגדירים  אך  החרדית,  המסגרת  את  שומרים  אמנם  הם  עולמם. 
חרדים אלה עסוקים יום–יום באיזון שבין החרדי למערבי, ומגששים את דרכם, 
לפעמים בהיסוס, עד למציאת שביל הזהב. אצל חרדים אלה בולטים היעדרה של 
הנהגה רוחנית מכוונת ומחסור במוסדות מתאימים, יותר משהם בולטים אצל בני 

הדור השני. 

3.2.2. על הציר הגלובלי: ישראלים מול חרדיות חו"ל

נעסוק  ובה  חו"ל,  רבה מחרדיות  הביניים החרדי הישראלי מושפע במידה  מעמד 
להלן. החרדיות המודרנית הישראלית אינה תופעה מושרשת ורחבה, ואילו בקהילות 

חרדיות בארצות הברית ובמדינות מערב אירופה היא נפוצה ומבוססת מאוד. 
הברית,  מארצות  בעיקר  עולים,  חרדים  אתם  הביאו  המודרנית  הרוח  את 
ורכשו  ובלגיה, שהתיישבו בישראל. מהם הגיעו בלי השכלה או עסק,  אנגליה 
אותם בישראל, ומהם המשיכו את עיסוקם ומקצועם מחו"ל. במקרים רבים מדובר 



חרדיות מודרנית

118

ובעקבות  לארץ,  מחוץ  הגיע  מהם  שאחד  זוג  בני  כלומר  מעורבות,  במשפחות 
נישואיו לבן זוג או לבת זוג ישראלים, החליטו השניים להתיישב בארץ. 

בדומה להבחנה שבין הדור הראשון להשקפה המודרנית לדור השני, שנדונה 
יותר. הם  יציבה  לזהות השקפה  ניתן  חו"ל שעלו לארץ  בני  זה עתה, אף אצל 
לרוב  מנותקים  אלה  חרדים  מנגד,  שלהם.  הגבול  ובקווי  בחרדיותם  בטוחים 
מההוויה החרדית הישראלית, ולכן מרוחקים יותר מן הרחוב החרדי ומשאלות 

הליבה המעסיקות את העולם החרדי בסוגיות דת ומדינה. 
באזורים מסוימים התפתחו קהילות של בני חו"ל, ולהן בתי כנסת המותאמים 
לאופיין המודרני. כך למשל, בבית שמש ובפתח תקוה. על ההשפעה של חרדיות 

חו"ל על החרדיות המודרנית הישראלית עמד אחד המרואיינים:

הבלגים הביאו תרבות אחרת. הם כל היום סביב הנסיעות. ליישוב 
הם  חרדים.  של  אחר  עולם  שזה  חרדית  בלגית  קהילה  הגיעה 
חרדים בנראות החיצונית, אבל זה חרדים של אירופה. כולם כמעט 
הולכים עם כובע וחליפה והמסורתיות מאוד דומיננטית שם, אתה 
יכול ביום–יום ללכת לים מעורב שאני בחיים לא אלך לשם, אבל 

להיראות חרדי זה חשוב ]...[ הנראות חשובה יותר מהערכים. 
אני מודה שהחיבור שלי ל"חוצניקים" הולך ומתחזק — קצת עשה 

הבית כנסת, קצת הגיל עשה את שלו.

3.2.3. על הציר הכלכלי: מעמד חברתי–כלכלי בינוני מול מעמד גבוה

התנהלות מעמד הביניים החרדי המודרני מושפעת מן הרמה החברתית–כלכלית. 
בבית, על  מידת העזרה  אזור המגורים, על  בחירת  זה עשוי להשפיע על  יסוד 
סוגי הבילוי ואופני הצריכה. ככלל, נראה שאפשר להצביע על קשר בין העלייה 

במעמד החברתי–כלכלי לבין השתייכות לקבוצת המחקר. 
ילדיהם  את  לשלוח  ההורים  בחירת  על  להשפיע  עשויה  הכלכלית  היכולת 
קו  שעל  הספר  שבתי  משום  המודרנית,  לחרדיות  המתאימים  החינוך  למוסדות 
התפר הם לרוב מוסדות פרטיים יקרים. גם בישיבות התיכוניות–החרדיות, שלחלקן 
לימוד  שכר  לשלם  נדרשים  ההורים  לבנות,  בתיכונים  אף  וכך  פנימייה,  יש  אף 
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בסך של אלפי ש"ח בחודש. ברור אפוא שהמסלול החינוכי החרדי–מודרני דורש 
משאבים כלכליים, בייחוד כשכמה מילדי המשפחה לומדים במוסדות החינוך. 

החרדים  מרבית  ואכן,  ההשכלה.  לרמת  קשור  החברתי–כלכלי  המעמד 
שני  אף  רבים  ובמקרים  ישימים,  במקצועות  אקדמית  רכשו השכלה  המודרנים 
בני הזוג רכשו השכלה זו. הדבר עשוי לסייע למשפחה המודרנית להימצא ברף 

הכלכלי העליון של מעמד הביניים. 
במפורש  עלתה  הפנים–קבוצתי  והמעמד  החברתי–כלכלי  המגוון  סוגיית 
בראיונות. ציון המגוון הקבוצתי בהקשר הגאוגרפי הדגיש את ההקשר התרבותי 
אחד  תיאר  בסיפורו  בו.  כרוך  הקבוצה  חברי  בין  והמעמדי  הכלכלי  שהפער 
המרואיינים את ההבדלים בין האזורים הגאוגרפיים שחברי הקבוצה בבני ברק 
הנמוך  הבינוני  למעמד  המשתייכת  שאוכלוסייה  העיר  צפון  אזורי  בהם:  חיים 
גן שאוכלוסייה בעלת  בני ברק–רמת  גבול  אזורים שעל  מתרכזת בהם, לעומת 
2(. בדבריו הדגיש  לוח  לעיל  )ראו  יותר מתגוררת בהם  גבוהה  יכולת כלכלית 
המרואיין את המשמעות התרבותית של ההבדלים המעמדיים, הבאה לידי ביטוי 
משאירה  זו  ההוויה.  במרכז  אותה  ושמה  והמותגים  הצריכה  תרבות  בהקצנת 

מאחור את הרוחניות, הדתיות והפשטות החרדית:

כמוני  כמה  יש   ]...[ אינדיווידואל  די  אני  המגורים שלי  בסביבת 
בשכונה. עכשיו, למשל, כשנולד הבן הקטן שלי, השווער ]חותן[ 
שלא  לשכונה  אתו  להיכנס  התביישתי  גדול.  רכב  לי  קנה  שלי 
גן–בני  רמת  גבול  על  העיר,  במערב  גר  הייתי  אם  עיניים.  ינקר 
הסוזוקי  עם  מגיע  הייתי  ואם  יום,  כל  אותו  הייתי מצחצח  ברק, 
שגרה  אשתי  של  אחות  מהשכונה.  אותי  זורקים  היו  שלי,  הישן 
שם, בשביל לרדת למכולת שמה פאה ומתאפרת. לכן, אני ממשיך 

לגור בצפון בני ברק. 

על  והצביעו  הקבוצה  חברי  בין  הכלכליות  באפשרויות  בפער  דנו  המרואיינים 
מעמד בינוני גבוה ומעמד בינוני נמוך יותר, שההבדלים ביניהם התחדדו בעיקר 
בעקבות השתלבותם של עולים ממדינות ארצות הברית ומערב אירופה, שחלקם 

מבוססים יותר. 
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3.2.4. על הציר הקהילתי: ליטאים, חסידים וספרדים

הקבוצה שמחקר זה עוסק בה, מרביתה — מבית היוצר של החוג הליטאי )ראו 
וקהילות  מחצרות  וספרדים,  חסידים  הם  השאר  המבוא(.  בפרק  לעיל  כך  על 
רבות, ומאפייניהם שונים מעט מאלה של הליטאים בהיבטים המתוארים במחקר 
זה. החרדיות הספרדית מביאה אתה קווים מודרניים מבית, וההיסגרות בחברת 
התורנית,  אף  הספרדית,  החרדיות  של  יחסה  גם  בה.  מודגשת  אינה  הלומדים 
למדינה ולציונות, הוא יחס אוהד יותר. לפיכך היציאה לעבודה והשלת חלק מן 
הסממנים החרדיים הקלסיים אינה מתייגת את הספרדי המודרני, מחוץ לקהילתו. 
רוב המתפללים  ב'" בבית הכנסת הספרדי, שבו ממילא  ל"סוג  ייחשב  הוא לא 
עובדים לפרנסתם. בשל כך חבר מעמד הביניים הספרדי לא יחוש צורך להשתלב 
בעלות  הומוגניות  ספרדיות  קהילות  למצוא  נדיר  ממילא  לו.  מיוחדת  בקהילה 

המאפיינים המודרניים המתוארים. 
של  הייחודי  במבנה  מקורם  מיוחדים.  מאפיינים  החסידית  לחרדיות  אף 
והמודרנים  יותר  השמרנים  בניה,  את  המחזיקה  סגורה  כחברה  החסידית  החצר 
יותר, בתוך "גדרות החצר". החסיד המודרני ימשיך במרבית המקרים להתנהל 
בתוך החצר החסידית, וישמור על המאפיינים החיצוניים הנדרשים כגון הבגדים 
החסידיים והזקן. הוא אף ישמור על קשר הדוק עם החצר החסידית ועם האדמו"ר, 
ההבדל  בשל  החצר.  ממדיניות  יסטה  לא  וככלל  ובכינוסים,  באירועים  ישתתף 
החזותי בין החסיד המודרני ובין הליטאי המודרני, יתקשה יותר החסיד להיטמע 
בקהילת מעמד ביניים. מנגד, היציאה לעבודה, ואפילו ללימודים אקדמיים, אינה 
נחשבת לפריצת הגדר בציבור החסידי, ובשל כך היא אינה מנציחה פער מעמדי 
)לרעת העובד( בין החסיד העובד לחסיד הלומד. על היכולת לנהל שתי אישיויות 
הקלסית,  החסידית  מהקהילה  חלק  להישאר  ועדיין  וחרדית,  מודרנית  נפרדות, 

סיפר אחד המרואיינים, בעל השקפה ליטאית דווקא:

חסיד שרוצה ללכת לעבודה, יוצא לעבודה בתמיכת הרב. בכלל, 
שם  חברתי.  שינוי  החסידי  בציבור  דורשת  לא  "עבודה"  המילה 
משמעותי  הבדל  וזה  פרנסה.  לא  קיימת,  כן  "עבודה"  המילה 
מאוד בטרמינולוגיה. גם האחריות הקהילתית כלפיו נשארת, הוא 
מתפלל בשטיבל, יקבלו את הילדים שלו לבית הספר. לחסיד יש 
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את היכולת להתפצל לשתי אישיויות שקיימת ברחוב החסידי ולא 
קיימת ברחוב הליטאי. כלומר הוא מתפתח באופן אישי ומשאיר 
את המשפחה אחורה. הוא נשאר עם הלבוש, והילד מספיק חשוב 
מבחינתו כדי שהוא לא יערבב אותו בתוך עולם המושגים שלו. 
הוא לא מערבב אותו בתוך עולם המושגים שלו בכלל כי המסגרת 
למעשה היא החמצן היחידי שהוא מכיר שדרכו ניתן לנשום. הוא 

לא מכיר סוג אחר של יכולת להתקיים.

3.3. אל מול הקבוצות האחרות

עמדנו עד עתה על מאפייניו של מעמד הביניים החרדי המודרני ועל היחס בינו 
ובין החרדיות הקלסית. הצגנו גם את המגוון הפנים–קבוצתי. נעבור עתה לבחינת 
היחס בין קבוצה זו ובין קבוצות אחרות במרחב החברתי החרדי ונשאל אם ניתן 
להשוות את מאפייניה של החרדיות המודרנית למאפיינים של קבוצות מוגדרות 

אחרות. 

3.3.1. בעלי הבתים ומעמד הביניים החרדי–מודרני

בית"  "בעל  כאמור,  הבתים.  בעלי  של  אפיונם  על  עמדנו  זו  לעבודה  במבוא 
ורובם ביגיעה בתורה. הם עובדים  כינוי למי שאינם משקיעים את ראשם  הוא 

לפרנסתם, לצד קביעת עתים לתורה בתדירות משתנה. 
בשל  בעיקר  הכולל,  ספסלי  את  כלשהו  בשלב  עזבו  הבתים  שבעלי  אף 
קושי כלכלי או בשל תחושת מיצוי, הם מסתופפים כל חייהם בִצלה של חברת 
הלומדים. הם מחנכים את ילדיהם במוסדות שילדי האברכים לומדים בהם, והם 
מתפללים בבתי הכנסת החרדיים. הם מחשיבים את עצמם לחלק מן החרדיות, אף 
שמעמדם הפנים–חרדי נמוך יותר. אף שהם עשויים להיות חברי מעמד הביניים 

במבחן הכלכלי, הם אינם רואים בעצמם "חרדים מודרנים". 
מנגד, החרדים המודרנים, אף שהם מודים בעליונות לימוד התורה ומכירים 
ואינם  הלומדים  חברת  עם  נמנים  שאינם  כך  על  מתנצלים  אינם  בחשיבותו, 
רואים  המודרנים  הבתים.  בעלי  ובין  בינם  השוני  עיקר  ובכך  ב'",  "סוג  חשים 
במשרות  העובדים  יורק,  ובניו  בלונדון  המתגוררים  החרדים  את  עיניהם  לנגד 
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מכובדות וקובעים עתים לתורה, כמודל לחיקוי. שלא כמו בעלי הבתים, החיים 
בתוך הקהילה החרדית ומבקשים להקנות לילדיהם חינוך חרדי קלסי, הם חיים 
בקצה הקהילה, מטפחים בתי כנסת משלהם בקהילות קטנות וצעירות שפורחות 
בעיקר באזורים שבהם מרוכזת אוכלוסייה חרדית צעירה. על תחושתם כלפי בני 

התורה, עמדו חלק מן המרואיינים: 

אני לא מרגיש מולם סוג ב'. כל אחד עושה מה שהוא יכול. לגבי 
אמיתיים  מאוד  להיות  צריכים  שאנשים  חושב  אני   ]...[ לימוד 
מיני  כל  יש  שם.  להישאר  יכולים  הם  האם  ולדעת  עצמם  עם 
אנשים שנולדו עם כישרונות מסוימים ועדיין הם צריכים לעבוד 
קשה כדי להתברג בצמרת, כמו כדורגלנים. מי שמוכשר ולומד 
באמת, גם אם הוא עובד קשה בשביל זה, זה מצוין. אבל אנשים 
שבאים כדי להעביר כרטיס ובשביל כל ההווי והבידור, נראה לי 
שכדאי שיתפסו את עצמם ויעשו עם עצמם משהו, צבא או כל 

דבר אחר.

]...[ אנחנו  אני לא מרגישה סוג ב' מול חברת הלומדים החרדית 
מרגישים זבולון ויששכר.

ואינם  מאליה  כמובנת  החרדית  ההנהגה  פסיקת  את  מקבלים  אינם  המודרנים 
עיוור",  מ"ציות  מסתייגים  הם  וקדש".  ראה  "כזה  בבחינת  לתכתיביה  נשמעים 
ולומדים לברור עיקר מטפל. הם כאמור אינם מחזיקים טלפונים כשרים וצורכים 
אינטרנט וכלי תקשורת חילוניים שלא יימצאו אצל בעלי הבתים, הן בשל חששם 
)וההשפעה שיש לכך על קבלת הילדים למוסדות  ייראו בקהילה  מהאופן שבו 

החינוך(, הן בשל ציות פנימי לקודים החרדיים. 
באופי  אף  ניכרים  הנחקרת  הקבוצה  ובין  הבתים  בעלי  בין  ההבדלים 
יום– מעורבות  דורשות  שאינן  מלאכות  בסוגי  עוסקים  הבתים  בעלי  העבודה. 
עם  היום–יומי  מהחיכוך  מושפעים  המודרנים  החרדים  ואילו  בחילוניות,  יומית 
החילוניות. החרדים המודרנים הם בדרך כלל בעלי השכלה וקריירה מקצועית. 
לרוב הם עובדים במשרדים שאינם בעלי אופי חרדי. ההתחככות היום–יומית עם 
החילוניות מביאה להתחזקותה של המודרניזציה ולשוני בינם ובין בעלי הבתים 

הנשארים בד' אמותיה של הקהילה. 
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3.3.2. חרדיות חו"ל

ישראל, סחפה אחריה  ביישוב הישן בארץ  חברת הלומדים, שהחלה את דרכה 
הכריזמטית,  הליטאית  ההנהגה  הליטאי.  הציבור  המון  את  אדירה  בהצלחה 
אידאולוגיה  ביססה  שך,  הרב  מכן  ולאחר  מבריסק,  הרב  איש,  החזון  ובראשה 
קשיחה ובלתי מתפשרת המתמקדת כולה בחוויה הטוטלית של לימוד התורה. 
בן הישיבה הליטאי נקרא ללמוד תורה כיעד המרכזי בחייו, בישיבה ולאחר מכן 
ללמוד  יכול  הוא  שאז  תורה,  הרבצת  של  תורנית  למשרה  קבלתו  עד  בכולל, 
יוזמה  לכל  בישראל  זו, התנגדו המנהיגים החרדים  אידאולוגיה  לנוכח  וללמד. 
הסוטה מן הדרך. ניסיונות להקים ישיבות שבהן יונהגו אף לימודי חול נתקלו 
בתגובות חריפות מצד ההנהגה הליטאית, עד כדי החרמת העומדים בראש אותם 

מוסדות. 
תהליך זה שעבר על החברה החרדית–ליטאית, והשפיע אף על זרמים חרדיים 

אחרים בישראל, לא קרה מחוץ לארץ באותה עוצמה. 
גדולי תורה ליטאים רבים בארצות הברית, במערב אירופה, בקנדה ובמדינות 
נוספות עודדו את קהל שומעיהם להתערות בחיי המעשה. בה בעת הוקמו ישיבות 
חרדים  התערו  לפיכך  בסיסית.  והשכלה  מקצועות  לתלמידיהן  שהנחילו  רבות 
אלה בכל שדרות העבודה המודרנית, אף מחוץ לתחומי הקהילה היהודית. כיום 
חרדים רבים במדינות אלו עוסקים בענפי תעסוקה מגוונים ובהם בנקאות, רפואה, 
ומלאכות. חרדים אלה  וראיית חשבון, לצד עצמאים, בעלי עסקים  דין  עריכת 
בין שווים בתוככי הקהילה שבה גדלו בילדותם,  ממשיכים את חייהם כשווים 

לצד אותם יחידים שהמשיכו במסלול חיים תורני.
בדומה לתהליך שעובר על החברה החרדית המודרנית כיום בישראל, במידה 
הביאה  החילוני,  העבודה  שוק  אל  והיציאה  האקדמיזציה  של  בהשפעתה  רבה 
ההתערות החברתית של חרדי חו"ל לאימוץ נורמות מערביות רווחות כגון חיי 

שפע והתנהגות צרכנית מודרנית, חשיפה לתרבות ולתקשורת המערבית. 
טלוויזיה  החזקת  לארץ.  חוץ  בני  בקרב  יותר  "רכה"  חרדיות  התפתחה  כך 
שחייה  אישה,  יד  לחיצת  ולתאטרון,  לקולנוע  הליכה  למשל,  המשפחה,  בבית 
מעורבת, הנחשבות ל"טאבו" בחרדיות הישראלית, אינן נחשבות לחריגות כלל 

בחוץ לארץ, בקרב החרדיות הליטאית העובדת. 
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גונן, במאמריו העוסקים בחרדיות חו"ל, מציג חרדים ליטאים רבים )במובחן 
מן החרדים החסידים165( בארצות הברית ובלונדון, המתפרנסים למחייתם במגוון 
מקצועות חופשיים, שלא בתוך הקהילה.166 כן רווחת התופעה של "החזקת תורה" 

בקרב חרדים אלה, באמצעות מימון אברכים הנשארים באוהלה של תורה. 
רוחני.  ממד  הכולל  את  שעזבו  לחרדים  מעניקה  התורה  החזקת  תופעת 
פחות  לא  לחשובה  רבים  מהיבטים  נחשבת  התורה  בלומדי  הכלכלית  התמיכה 
מהלימוד עצמו,167 כל שכן שמחזיקי התורה זוכים בקרב קהילתם ליוקרה רבה. 

השילוב של חרדיות, אקדמיה ועבודה הוא עניין שבשגרה בקהילות הליטאיות 
בחו"ל. רב אפוא הדומה בין החרדיות המודרנית בישראל ובין החרדיות הליטאית 

הרווחת בחו"ל. 
יתרה מזו, כאמור לעיל תופעת החרדיות המודרנית בישראל קיבלה תנופה 
קהילות  על  להצביע  ניתן  אירופה.  וממערב  הברית  מארצות  חרדים  מעליית 
המזוהות עם הזרם הישראלי ההולך ומתגבש, שבמקורן היו קהילות של בני חוץ 
לארץ. כך למשל, התפתחו כמה משכונות ירושלים, רמת בית שמש ופתח תקוה. 
במקרים רבים אף רבני הקהילות באים ממדינות ארצות הברית ואירופה, ומביאים 

אתם עמדות חרדיות פשרניות יותר. 

3.3.3. פועלי אגודת ישראל ומעמד הביניים החרדי–מודרני

מאפייניו הייחודיים של מעמד הביניים החרדי עשויים להזכיר לקורא את תנועת 
פועלי אגודת ישראל שנעלמה מן המפה הפוליטית בשנות התשעים. האם אכן 

מדובר בהתעוררותה ובתחייתה המחודשת של התנועה ההיסטורית? 

ראו, למשל, גונן, מהישיבה לעבודה )לעיל הערה 6(, עמ' 87.   165
ראו שם; גונן, בין לימוד תורה לפרנסה )לעיל הערה 6(.   166

ראו, למשל, בפירוש רש"י לדברים לג, יח, המבאר )על פי מדרש בראשית רבה צט, ט(   167
מדוע הקדים משה ברכתו של זבולון לברכתו של יששכר הגדול ממנו: "זבולון ויששכר 
עשו שותפות — זבולון לחוף ימים ישכון ויוצא לפרמקטיה בספינות ומשתכר ונותן 
זבולון ליששכר,  יושבים ועוסקים בתורה. לפיכך הקדים  לתוך פיו של יששכר, והם 

שתורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה". 
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בפוליטיקה  אידאולוגיים  זרמים  שלושה  ניכרו  ישראל,  מדינת  כשקמה 
)"שומרי  קרתא  נטורי  הובילו  ביותר,  הקיצוני  הראשון,  הזרם  את  החרדית.168 
החומות"( המזוהים בין השאר עם חסידות סאטמר. קבוצה זו, שרוב חבריה אנשי 
היישוב הישן, ראתה בהקמת המדינה חטא דתי ואקט של כפירה באמונה היהודית. 
לדידם, אי–אפשר להקים מדינה יהודית לפני הגאולה, שכן פעולה זו סותרת את 
שלוש השבועות שהתנה הקדוש ברוך הוא ִעם עם ישראל 169, ולפיהן אין למרוד 
באומות ולדחוק את קץ הגאולה. הזרם השני הוא הקו החרדי הקלסי המובל על 
זו למדינה הוא דו–ערכי ואינסטרומנטלי.  ידי אגודת ישראל. יחסה של תנועה 
מחד גיסא, יש לפסול את האידאולוגיה הציונית שהביאה להקמתה של מדינה 
חילונית וחופשית בארץ ישראל, ולהתנגד לה, ובכך אין זרם זה שונה בהרבה מן 
הזרם הקודם. מאידך גיסא, יש להשלים עם קיומה של המדינה, ולשתף פעולה 
הכלל–חרדיים,  האינטרסים  את  לקדם  כדי  מוסדותיה,  עם  מלא  כמעט  באופן 

ולפעול להשגת מרב התנאים לחיי תורה בגלות הישראלית.170 

לדיון בזרמים הנ"ל ראו, למשל, משה מונק, "אחוד של כל העמלים למען מדינה תורתית",   168
המעין ה )1( )תשכ"ה(, עמ' 32; מנשה בן חיים, "אחוד של היהדות החרדית", המעין ה 
 )1( )תשכ"ה(, עמ' 38; יחיאל יעקב ויינברג, "דת ומדינה בישראל", המעין ו, ג )תשכ"ו(,

עמ' 1; יהודה לוי, "מהו הקיטוב ביהדות התורתית", המעין יד )2( )תשל"ד(, עמ' 9.
מדרש "שלוש השבועות" מבוסס על מגילת שיר השירים ובה מופיעה שלוש פעמים   169
אלה  התניות  של  ופירושן  מאליה,  שתבוא  עד   — האהבה  את  להעיר  שאין  ההתניה 
הוא שאין לדחוק את הקץ. נוסח השבועות מופיע במסכת כתובות קיא: "ג' שבועות 
הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא 
ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקב"ה את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן 
בישראל יותר מדי" )ראו גם מדרש רבה על שיר השירים ב, ז(. ראו גם ויואל משה לרב 

יואל טייטלבוים, מאמר ראשון. 
ראו את תיאורו הנוגע ללב של אדם ברוך, המתאר את יחס החרדים למדינה: "החרדים   170
הליטאים, בראשות הרב אלישיב, אינם מתרשמים מהפינוי ומההתנתקות ואינם מעורבים 
בזה. הם בשלהם, כלומר הם בדעתם: הציונות הפוליטית נוסח העבודה, הליכוד, ואף 
נוסח המפד"ל, הינה מהות חילונית המעמידה במרכזה את האדם ואת תבונתו, ומבקשת 
לדחוק את אלוקים מהעולם. והתנתקות הינה עניין פנים ציוני. השמועות על כביכול 
התקרבות בין החרדים לישראלים, שמועות שנפוצו ביתר שאת בשעת הפולמוס על 
ובכן,  ותעמולתי בלבד.  היו דבר בטל מעיקרו, כיתתי  משאל עם בעניין ההתנתקות, 
ברוך,  )אדם  )מכשירי("  אינסטרומנטלי  תועלתי  יחס  כשהיה:  למדינה  החרדים  יחס 

"הליטאים בשלהם )תועלת(", ידיעות אחרונות, שישי, 19.8.2005(.
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ישראל.  ידי תנועת פועלי אגודת  הזרם השלישי, אף הוא חרדי, הובל על 
קבוצה זו, שפרשה מאגודת ישראל, פיתחה יחס אוהד לציונות וסייעה להעלאתם 
יהודים רבים ארצה מתוך הכרה בחשיבותה הגשמית והרוחנית של מדינת  של 
ישראל כמרכזו של העם היהודי לאחר השואה. זרם זה הכיר בתקומתו של עם 
הגאולה  לקראת  וכצעד  האומה,  בתולדות  מכונן  חיובי  כאירוע  בארצו  ישראל 
הקרבה. עם זאת, המדינה אינה מטרה אלא מסגרת ואמצעי לתקומתו הרוחנית 
של עם ישראל בארצו, ובלעדיה אין כל ערך למדינה והיא מסגרת חלולה בלבד. 
ומכיוון שלימוד התורה בארץ ישראל אינו דומה ללימודה מחוץ לארץ, פנתה 
תנועת פועלי אגודת ישראל להקמת יישובים חקלאיים חרדיים, ששילבו עשייה 
לעם  התאפשר  שלא  בארץ,  התלויות  המצוות  בקיום  השממה  והפרחת  ציונית 
ישראל לקיימן בגולה.171 לדעתה, מדינת ישראל איננה גלות אלא מסגרת לתחייה 

רוחנית של האומה.172 
עם  פעולה  לשתף  התנועה  הרבתה  זו  נבדלת  אידאולוגית  השקפה  לאור 
קיבוץ  לצורך  אף  אלא  הפנימיים,  מאווייה  לסיפוק  רק  לא  המדינה,  מוסדות 
מלוות  גיוס  ותעשייה,  יישובים  הקמת  המדינתיים,  המוסדות  חיזוק  גלויות, 
ותרומות למדינה וכדומה. עם זאת הקפידו אנשי פועלי אגודת ישראל להעניק 

חינוך חרדי לילדיהם ונמנעו מלהשתלב בתרבות הישראלית החילונית. 
במרכז,  ניצבת  ישראל  אגודת  פועלי  תנועת  הערכי–אידאולוגי,  הציר  על 
מגלה יחס אידאולוגי אוהד למדינה בתנאי שהמסגרת המדינתית מתמלאת בתוכן 

דתי רוחני. בלעדיו — המדינה אינה אלא גוף בלא נשמה, אדמה בלבד. 
והקימו  האדמה  את  עדרו  הם  למלאכה.  התנועה  חברי  פנו  המעשי,  בפן 
יישובים, ובהם קיבוץ חפץ חיים, בית חלקיה, בני רא"ם, יסודות ויד בנימין.173 

הגידולים  ועל  ישראל  ארץ  אדמת  על  שהוטלו  הלכות  הן  בארץ  התלויות  המצוות   171
הגדלים בארץ ישראל בלבד. עם חובות אלה נמנות הפרשת תרומות ומעשרות ומצוות 

השמיטה. 
זו, למשל, השקפתו של הרב שמשון רפאל הירש, אגרות צפון, מכתב ה: "ישראל רכש   172
לו אמנם ארץ והקים לו ממלכה, אבל אלה לא עמדו כמטרה לנגד עיניו, אלא כאמצעים 
הדרושים לו כדי לקיים את מצוות התורה; ועל כן פריחת ארצו וקיום ממלכתו תלויים 
רק בשמירת התורה". בדרך זו הלך אף הרב רפאל קצנלבוגן )1972-1894(, ממנהיגי 

התנועה.
רבה של חפץ חיים, הרב קלמן כהנא )1991-1910(, היה מרבני התנועה.   173
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הם שילבו תורה ומלאכה לפי סיסמתם: "תורה עם דרך ארץ". עם זאת הם שמרו 
על אורח חיים חרדי, כמנהג בעלי הבתים: קבעו עתים לתורה, חינכו את ילדיהם 

על ברכי ההשקפה החרדית, והקפידו על קיום המצוות.174 
בפן הפוליטי, התנהלה התנועה כיחידה פוליטית נפרדת, ובחלק מן הכנסות 
רצה ברשימה נפרדת, ולפעמים — עם אגודת ישראל. בשיאה, בשנות החמישים, 
מנתה התנועה שלושה חברי כנסת.175 משנות השבעים ואילך דעך קרנה, ובכנסת 
התשיעית, בשנת 1977, ייצג את התנועה, שרצה בנפרד, חבר כנסת אחד בלבד. 
בכנסת העשירית לא עברה המפלגה את אחוז החסימה. מהכנסת האחת עשרה 
ועד הכנסת השלוש עשרה היה לתנועה נציג אחד בכנסת, בשילוב תנועת מורשה, 
ולאחר מכן אגודת ישראל.176 מן הכנסת הארבע עשרה )1996(, לאחר שפרש חבר 

הכנסת אברהם ורדיגר מן הכנסת, לא כיהן שוב נציג התנועה בכנסת.177 
האם ניתן לומר שהתפתחותו של מעמד הביניים החרדי המודרני אינו אלא 
תחייה מחודשת של תנועת פא"י ההיסטורית? ניתן לזהות קווי דמיון בין שתי 
הקבוצות. ראשית — שימור הזהות החרדית. כחברי התנועה הוותיקה, אף חברי 
מעמד הביניים החרדי משמרים את הזהות החרדית. הם אינם מבקשים — כבני 
תנועות המזרחי — להיטמע ולהשיל מעליהם את חזותם המתבדלת. הם משמרים 
זהות חיצונית, פנימית וקהילתית, אף ברשות הרבים הישראלית. שנית — שימור 
האידאל "תורה עם דרך ארץ". מעמד הביניים החרדי המודרני אף הוא משלב 
תורה ומלאכה. אכן, המעדר הוחלף במקלדת והטורייה בעכבר, אך אלה כאלה 
עובדים ומתפרנסים אך גם קובעים עתים לתורה לפי תפיסת החרדיות המתונה. 

ראו, למשל, את דבריו של הרב קלמן כהנא: "אם 'תורה עם דרך ארץ' אכן פירושה   174
עיצוב החיים על ידי התורה, חיי הפרט וחיי הכלל, הכרת אחריות לאומית ומדינית, 
אליה",  הדרך  ועלינו לחפש  היא  הרי שהכרחית  עולם —  לישובו של  הכרח אחריות 

קלמן כהנא, "לדרכה של יהדות התורה באשכנז", המעין ד )2( )תשכ"ד(, עמ' 2.
בכנסת השלישית והרביעית )1961-1955(. חברי הכנסת היו יעקב כץ, בנימין מינץ   175

והרב קלמן כהנא. 
בכנסת השלוש עשרה ישב נציג התנועה מחצית מהקדנציה, בהסכם רוטציה עם אגודת   176

ישראל. 
התנועה",  ראשי  עם  עגול  "שולחן  ראו  התנועה  של  העכשוויות  עמדותיה  לסקירת   177
muni.tik-tak.co.il//web/news/luchot1.asp?modul=9&code שערים, ניסן תשס"ה: 

Client=1365&CodeSubWeb=0&id=42462&kategory=1200
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לחרדיות  בעבר,  ישראל  אגודת  לפועלי  בדומה  פרגמטית.  ציונות   — שלישית 
חבריה  ומוסדותיה.  המדינה  עם  ודו–צדדיים  הדוקים  גומלין  קשרי  המודרנית 
הגלותית  החרדית  התפיסה  את  ונוטשים  מאונס,  ולא  מרצון  למדינה,  תורמים 
לבין  ההיסטורית  פא"י  בין  הדמיון  על  העריץ".  "הפריץ  אתוס  את  המשמרת 

מעמד הביניים עמד אחד מהמרואיינים:

אנחנו סוג של "בעלי הבתים" של העולם החרדי. כן. קצת אחר. 
ככה אני רואה את הדברים האלה. סוג של פא"י שהייתה בזמנו.

ניתן לזהות פתיחות רבה  אך ישנם גם הבדלים בין שתי הקבוצות. כך למשל, 
חומרני  חיים  לאורח  והסתגלות  המודרני  החרדי  הביניים  מעמד  בקרב  יותר 
ומערבי. תנועת פועלי אגודת ישראל נבנתה על עבודת כפיים וצניעות מושבית, 
עם  יותר  דווקא  נמנים  המודרנים  ואילו החרדים  קהילתית,  סגירות  על  ושמרה 
בעלי ההכנסה הבינונית–גבוהה, ומתגוררים בערים המעורבות. נגזרת מכך אף 
יותר מצד החרדים המודרנים, המתחייבת מאורח החיים  פשרנות דתית גבוהה 

המערבי. 
ישראלית,  בתרבות  יותר  מעורים  החרדי  הביניים  מעמד  חברי  ועוד,  זאת 
תולדה של עבודה במקומות חילוניים, השכלה אקדמית ואופקים רחבים. תופעות 
אלה היו לצנינים בעיני פועלי אגודת ישראל אז, והן שהרחיקו את התנועה מן 

המזרחי: 

ומה מאוד שונה דרך חייהם של חברי פועלי אגודת ישראל. רובם 
אנשי תורה ועמל. אין עיניהם להשכלה גבוהה בידעם כי מסיבות 
בלתי תלויות שולטת במוסדות הללו הכפירה שלטון בלי מצרים. 
ומסתפקים  רגילות  בישיבות  ד'  ודעת  תורה  להקניית  דאגתם 

בהקניית מקצוע לבניהם למען הרוויח לחמם.178

בן חיים )לעיל הערה 168(. אך ראו דעה מעט אחרת בדבריו של הרב משה מונק זצ"ל,   178
"הסכנות הכרוכות בלימודים כלליים", המעין יא )4( )תשל"א(, עמ' 45. 
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3.4. סיכום: האם מדובר בחרדים? 

משום  מיוחדת  לבחינה  וראויה  מרתקת  החרדי–מודרני  הביניים  מעמד  תופעת 
חרדיות  יסוד  מוסכמות  מנפצת  היא  הקלסי.  החרדי  הרצף  על  נמצאת  שאיננה 
בהתנערותה  החרדית  הליטאיות  תחת  וחותרת  העיוור,  והציות  הבדלנות  כגון 

המעשית, אף אם לא האידאולוגית, מקונספציית "בן התורה". 
החרדים המודרנים חיים על קו תפר דתי, חברתי ותרבותי. הם שִכללו ועיבו 
את האפור, עסוקים באיזון פנימי, מפנימים את הישראליות, זונחים את האתוס 

הגלותי וחיים בשניות תרבותית, להבדיל מהחרדיות הקלסית.
ובין  את ההתייסרות המתמדת, תוצאה של המתח הפנימי בין קודש לחול 
מערביים  לתכנים  אותם  חושפים  הם  לילדיהם.  מעבירים  הם  למערבי,  הדתי 
וליברליים, ולפשרנות הלכתית. הם חושפים את ילדיהם לחילוניות, אך מחנכים 
אותם להשקפה ולאידאולוגיה חרדית, ובמקרים רבים, בהיעדר מוסדות אחרים, 

שולחים אותם לישיבות ולסמינרים חרדיים. 
שאלה מרכזית, שאתה אף פתחנו את הפרק, היא אם חברי הקבוצה הנחקרת הם 
אכן חרדים. רבים יאמרו שהם נשארים בחברה החרדית מטעמי נוחות וחשש להחליף 
את המסגרת שגדלו בה. יש שיטענו כי מדובר בתהליך של "פיחות זוחל", ואף אם 
כיום עדיין יש בו קווים חרדיים, סופו היפלטות מוחלטת מן החברה החרדית. כך 
למשל, התבטא יו"ר משמרת הקודש והחינוך, הרב מרדכי בלוי, המזוהה עם הנהגת 

תנועת דגל התורה: "מי שיש לו חשבון פייסבוק הוא לא חרדי, הוא חרדון".179
באין הגדרה חדה לחרדיות, ברי שהיא ניתנת לכמה כמה עיצובים, איש איש 
במהותה  חרדית  היא  המודרנית  שהחרדיות  סבורים  אנו  זאת  עם  השקפתו.  לפי 
החרדי  הביניים  מעמד  חברי  העצמית.  ההגדרה   — ראשית  טעמים:  משלושה 
חיצוניים  חרדיים  סממנים  מרצון  עליהם  עוטים  הם  חרדים.  עצמם  את  מגדירים 
המבחינים אותם מן הסביבה הקרובה, והם משלמים מחיר חברתי יומם–יומי על 
 — שנית  מחזותם.  המשודרת  הטבועה  ה"זרות"  בגלל  החרדי  לזרם  השתייכותם 
החזקה באידאולוגיית המעטפת החרדית. רוב האנשים שראיינו מחזיקים בראיית 
לאידאולוגיה  מתנגדים  הם  החברתיות.  הליבה  לסוגיות  בנוגע  חרדית  עולם 
נותן  המכריע  והרוב  ומדינה,  דת  בענייני  החרדית  העמדה  עם  מזדהים  הציונית, 

ראו יוני גבאי, "מי שיש לו פייסבוק, הוא לא חרדי, הוא חרדון", כיכר השבת, 1.2.2011:   179
http://tinyurl.com/kikarhashabat1-2-2011
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קיום קשר רצוף עם  את קולו בבחירות לכנסת למפלגות החרדיות. שלישית — 
הקהילה החרדית. חברי מעמד הביניים החרדי חיים את רשות הרבים החרדית. הם 
מתעניינים בנעשה ברחוב החרדי וכפופים, אף אם חלקית, לגדולי התורה החרדים.
או  ב"תחפושת",  מדובר  שאין  להשתכנע  כדי  אלה  במאפיינים  שדי  נראה 
ב"תחנת ביניים" בדרך לפריקת העול. זוהי עמדה מוצקה ויציבה של רבים מחברי 
הציבור החרדי, הבוחרים להישאר חלק מן הקהל והקהילה החרדיים בלי להתנתק 

מן המערביות החילונית. 
אך סוגיות השייכות והזהות מעסיקות לא מעט את חברי הקבוצה: 

שאלת הזהות העצמית היא מורכבת. היותי סוג של "זאב בודד". 
היה גיל שהפריע לי יותר, היום אין לי בעיה עם זה. שאלת הזהות 
העצמית קיימת אצלי כל הזמן. בסוף היום, אני אגיד שאני חרדי 
אך שאלת הזהות מטרידה אותי, כי כלפי חרדים מהליבה אני לא, 
אך אני גם לא מזדהה עם חברות אחרות ]...[ מפריע לי הנושא של 
הגדרה עצמית, ואני מקווה שלילדים שלי יהיה קצת יותר קל וזה 

יהיה כמו בארה"ב שלאנשים שם יותר קל.

את סוגיית ההשתייכות לקהילה החרדית סיכם אחד מן המרואיינים, שאינו נמנה 
עם חברי הקבוצה, במילים האלה: 

מי שמגדיר את עצמו כחרדי, אני מניח שזו קבוצת ההשתייכות 
שהוא רוצה להשתייך אליה, אחרת מדוע שיגדיר עצמו ככזה? ]...[ 
אם הוא רואה את עצמו עדיין כשייך למסגרת הזו לא משנה אם 
בגלל חוסר אלטרנטיבה, נוחות, לא מכיר משהו אחר, ויכול להיות 

גם מורכבות של סיבות, סימן שזו קבוצת ההשתייכות שלו.

והתרבותי  החברתי  במרחב  הנעים  יחידים  של  אוסף  הם  המודרנים  החרדים 
הישראלי. האם יוכלו הפרטים כולם להתאחד וליצור מסגרת משותפת ומאורגנת? 
האם הם בכלל רוצים בכך? ומה תהיה השפעתה של מסגרת זו? בכך נעסוק בפרק 
ועל  החרדיות  על  הקבוצה  של  בהשפעתה  הן  הפנים–קבוצתי,  בהיבט  הן  הבא, 

הישראליות בכללותה. 


