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מּבינ ערכיה
"שפת ההלכה" ,ותפיסת הנורמות ההלכתיות כמחייבות לכל פרטיהנ ודקדוקיהנ ,היא ֵ
המכוננימ והמזהימ ביותר של החברה החרדית ,כפי שהתעצבה ב 50-שנותיה הראשונות של
מק ֶרב בניה ,ומציבה על עיניהמ רשת
המדינה .שפה זו מעצבת גמ היומ את תמונת עולממ של רבימ ֶ
הכרתית שדרכה המ מתבוננימ במציאות ומפרשימ אותה .פרופ' מנחמ פרידמנ ,חוקר החברה
החרדית ,תולה את עיצוב תפיסת קיומ המצוות בדרכ של החמרה ,האופיינית לקהילה החרדית,
במעבר ל"מודל השוק" :בגולה היה היהודי נתונ לסמכותו הכופה של הרב המקומי ,סמכות התחומה
בגבולה הגיאוגרפי של הקהילה ,אכ פרוסה על ציבור מגוונ ברמת המחויבות הדתית של חבריו; עמ
עלייתה ארצה נעשתה הקהילה הדתית וולונטרית ,והפרט בוחר במסגרת הקהילתית המתאימה לו,
לפי תחושת ההשתייכות והמחויבות שלו כלפיה.
התנהלות ופסיקה מתמשכות לחומרה דורשות הקרבה גדולה ומאמצ אישי רב ,ולפיככ גמ מעוררות
הערכה .הנ יצרו מודל אליטיסטי אשר אּומצ בהדרגה על ידי רבימ נוספימ :בעלי תשובה,
חו"צניקימ ,בני עדות המזרח ,ומתחרדימ לגוניהמ אשר ביקשו להסתופפ בצילה של הקהילה
החרדית ,ולדבוק בהתייחסותה הרצינית והתובענית לעבודת ה' .הנורמות התובעניות והמסירות
החּוצה מעולמ הישיבות ,חממה מוסדית המוגנת
ָ
הּכֵ נה לביצוענ המדוקדק חילחלו בהדרגה
מהשפעת אידיאולוגיות זרות ,והפכו עמ הזמנ לנחלת הכלל .ככ התעצבה החברה החרדית במבנה
היררכי ,שבראשו עומדימ המדקדקימ בהלכה ,ובתחתיתו  -המקילימ ,המתפשרימ עמ המציאות,
"מזגזגימ" בינ ערכי המסורת לבינ עולמ המחשבה המודרני ,ומסתכנימ יותר מחבריהמ בחילונ
ובנטישה .השיח הדיכוטומי ,המבדיל בינ הראוי לבינ הלא-ראוי ,בינ פנימ לחוצ ,התעצמ נוכח
החשש מפי איבוד זהותו הדתית של המיעוט החרדי לטובת תרבות הרוב החילונית ,והביא
לצמיחתה של "תרבות המובלעת" .זו מתאפיינת בהפרדה ברורה בינ עולמ הערכימ הלגיטימי,
המזוהה כ"שלנו" ,לבינ עולמ הערכימ שבחוצ ,הפסול מלבוא בקהל.
אמנמ ,ניתנ להיחשב חרדי גמ בלא התנהלות עקיבה בדרכ החומרה ,ובלבד שהיא מיוחסת
ל"בינוניות" ולחולשתו האישית של הפרט ,ולא כביטוי לאג'נדה דתית מפורשת .כנגדה ,קיבלה דרכ
ה"מקסימליזמ" בקיומ המצוות חיזוק בדברי ה"חזונ אי"ש" ,מנהיגו הבלתי-מעורער של הציבור
החרדי בשנימ הראשונות להקמת המדינה .תחת שבט מנהיגותו התבדלו החרדימ בהדרגה גמ
מבחינה פוליטית מנ הציונות הדתית ,תוכ שהוא מוביל אותמ בימימ מכריעימ לכינונ זהותמ,
ולביצור קהילתמ מבחינה דתית ,תרבותית ורעיונית .התבצרות זו התרחשה במקביל לעליית קרנה
של דוקטרינת "דעת תורה" .זו ֶה ֶאדירה את ראייתמ הצלולה של גדולי התורה ,דווקא בשל מבטמ
הנקי מאידיאולוגיות זרות ,המכשיר אותמ לפסוק בכל בעיות השעה .בחלופ הזמנ הפכה בהדרגה
נורמת החומרה ,אשר החלה כרפ נשאפ שביטא את חפצ האדמ הדתי לדבוק באלוקיו ,לדרישת ספ
חברתית מפורשת ,המחייבת כיומ את כל מי שרואה עצמו נמנה עמ המסגרת החרדית המוגדרת.

חזרה למסורת האבות
התבוננות עמוקה בתהליכימ המתחוללימ בחברה הישראלית כולה ,בשני העשורימ האחרונימ,
מלמדת כי מידת זיקתמ של תושבי ישראל לדת ,לערכימ ולשמירת מסורת נמצאת במגמת עלייה.
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גידול זה נובע לא רק מצמיחתו הדמוגרפית של הציבור החרדי ,אלא גמ מנ העלייה העקבית במספר
האנשימ המגדירימ את עצממ כדתיימ ,כמסורתיימ ,או כמי שמבקשימ להכיר את ארונ הספרימ
היהודי ולהתוודע לשפתו .דומה שתחושת הפתיחּות לסביבות תרבותיות מגוונות ,חוסר השיפוטיות
)לעיתימ אפ אדישות( כלפי אורחות חיימ שונימ ,והאפשרות להיות נאמנ לעצמכ ,המאפיינת את
האינדיבידואל החילוני "המשוחרר" כביכול ממוסרותיה של הדת ,הביאה בכנפיה גמ תופעות לוואי.
הצבת האדמ והגשמת מאווייו במרכז ההוויה התרבותית גרמה לקריסתה של המחויבות המשפחתית.
האדרת מקומו של הרצונ האישי לא הותירה לצידו די מקומ להתחשבות באנשימ נוספימ.
האינדיבידואליזמ ,בביטויו המוקצנ ,נחשול תרבות הצריכה והביצה הטובענית של הטכנולוגיה
הממכרת ,מאיימ להטביע את הפרט ולהפקירו לבדידותו .המבוכה שהוא חש מחזירה אותו לחפש
מאמצ את מורשת העבר בחיבוק
ֵ
נקודות השקה ,גמ אמ בלתי-מחייבות ,למסורת אבותיו ,תוכ שחלקו
מתרפק ,וחלקו רואה בה מקור השראה תרבותי .תהליכ זה מניע את הציבור הישראלי לתור בהדרגה
אחר שפה של מחויבות לערכימ משפחתיימ ,קהילתיימ וקולקטיביימ האופייניימ לשיח הדתי.

החיפוש אחר נתיב חדש
את תמונת התשליל של תהליכ זה ניתנ לזהות בעוצמה בתהליכ המתנהל בחברה החרדית בעשרימ
השנה האחרונות .בעבר חש ציבור זה כי בנ דמותו עומד להיעלמ מהנופ הישראלי ,מספרית
ורעיונית ,אכ כיומ הוא מהווה  10%מכלל החברה הישראלית .אינ זה רק שינוי טכני ,אלא גמ אתגר
הסתגלותי לחברה החרדית עצמה ,ולחברה הכללית שבתוכה הוא חי ופועל .הגידול הדמוגרפי מאיצ
את המעבר מהתבדלות למעורבות .האפשרות לבידול ולאי-חשיפה לערכימ מ"בחוצ" הופכת אט
אט לבלתי-אפשרית כמעט מבחינה מעשית .הדגל "רק תורה" ,ללא "דרכ ארצ" ,צבא השכלה
ועבודה ,מתכופפ תחת מכבש אילוצימ כלכליימ וחברתיימ ,ומאלצ את בני החברה החרדית למצוא
את מטה לחממ מחוצ לגבולותיה המגוננימ של הקהילה.
התקשורת הווירטואלית רק מאיצה את חדירתה של שפת הערכימ האוניברסלית האופיינית לשיח
הדמוקרטי ,ותובעת מהחרדיּות ,אמ תרצה בככ ובינ אמ לאו ,לנהל עימה דיאלוג עמוק .הפתרונות
הדיכוטומיימ ,המבדילימ בינ פנימ לחוצ ,בינ "שלנו" ל"שלהמ" ,בינ עגלה מלאה לעגלה ריקה,
מתקשימ למכור את מרכולתמ בעידנ שבו רבימ מהחילונימ מחפשימ מחויבות תרבותית ומשמעות
דתית ,וגמ רבימ מהחרדימ יוצאימ ממעוז בית המדרש להשלימ היכרות בסיסית עמ "ענייני עולמ".
בשפה הפנימ-חרדית נחווה תהליכ זה כ"קלקול" המצביע על תחילתה של "הידרדרות רוחנית" ,ולא
בכדי .הידרדרות זו מתפרשת כנובעת מחדירתו של עולמ ערכימ זר ,הדוחק את רגליו של סולמ
ההקפדה ההלכתית ,אשר נותנ מענה ברור וחד-משמעי לשאלה ,מהי הדרכ העולה בית קל .בעיניימ
מתכווצות בכאב המ צופימ כיצד חומת המגבלות והחומרות בה הקיפו עצממ ,מתוכ בחירה לקדש
עצממ גמ במותר ,מצטיירת בעיני דור הנכדימ ,אשר נולד אל החומות ,כגדרות תיל שראוי להציצ
דרכנ ולהיפגע.
אולמ ,הקשבה זהירה ועדינה יותר לקולות הרוחשימ מתחת לפני השטח מלמדת ,כי אינ בה אכ ורק
ביטוי לרדיפה נהנתנית אחר הנוחיות והמתירנות הכרוכות בחיימ המודרניימ ,חלפ ההסתגרות,
הנורמות המחמירות ,וההסתפקות במועט שעל ברכיהנ גדל החניכ החרדי .היא מבטאה חיפוש כנ
אחר נתיב אישי וייחודי בעבודת ה' ,אחרי שהדקדוק ההלכתי הפכ עמ הזמנ לדרישת ספ חברתית
וקהילתית "מובנת מאליה" .הפרקטיקה המחמירה ,שנרכשה בעמל ,הפכה למורשת מונחלת הנעשית
כמצוות אנשימ מלומדה ,ולעיתימ גמ משולמת כ"מס" בלתי-נמנע לתחושת ההשתייכות
הסוציולוגית .עובדה זו מטשטשת בהדרגה את עוצמת החוויה הדתית הכרוכה בעבודת ה' של
הפרט ,השואפ להתחבר לאלוקיו ,מתוכ חיפוש אחר זיקה פנימית מחודשת ,כנה ואמיתית ,למקומו
הדתי באשר הוא שמ.
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ביטוי מרתק לתהליכ זה ניתנ למצוא באתר החרדי "אקשיבה" ,שבו נותנ מענה של צוות חרדי
מקצועי מתחומימ מגוונימ לנוער חרדי תוהה-דרכ .האתר הוקמ בסופ שנת  ,2014ומ 29-שאלות
לחודש ,ו 10,000-צפיות בחצי השנה הראשונה להקמתו ,הוא צמח ל 130-שאלות לחודש,
כ 50,000-משתמשימ וכ 170,000-צפיות בשנה האחרונה .המשיבימ מעודדימ את הפונימ ,גברימ
כנשימ ,לחפש את המסלול הייחודי להמ להתעלות דתית מתוכ האזנה רגישה לצליל חייהמ .דווקא
כאשר ניסיונ החיימ קילפ מעליהמ בתהליכ מייסר את הנוסחה הדיכוטומית של הסתגרות =
צדקות ,המ נקראימ לזהות בתוכמ ערוצי חוסנ שיסייעו להמ לדבוק בנוסחה אחרת :חשיפה =
מודעות = סיכונ ,לצד מנופ לצמיחה אישית ורוחנית.
אפ יותר מנ התשובות עצמנ ,מגלות השאלות כי הפונימ החרדיימ אינמ מבקשימ בדרכ כלל
להתנער מעולמ הערכימ על ברכיו גדלו ,והוא מוסיפ ללוות אותמ גמ כאשר המ מאמצימ שפה
אינדיבידואלית ,קשובה ומודעת לעצמה ,המעצימה את הבחירה ואת המימוש האישי של היחיד
ואחריותו להתפתחותו הרוחנית ,אכ מחפשת בסופו של דבר לעמוד עמ האמת הפנימית המקננת
בתוכה בפני אלוקיה.
דוגמא מרתקת לככ ניתנ למצוא בדברי השואל הבא:
ראשית אקדימ שאני לומד בישיבה מאוד טובה ,המשפחה שלי גמ הקרובה וגמ הרחבה היא
ממש מהמשפחות הכי משפיעות בציבור הליטאי ...אבא שלי מאוד שיטתי ,החינוכ אצלנו
בבית מאוד ברור ,יש את מי ששייכ לתורה ,ויש את מי שלא ,יש זלזול מוחלט בכל מי שאינו
מתאימ לקריטריונימ שאבא שלי קבע ,ככה הוא גמ מחנכ את תלמידיו .אני רואה את עצמי
בעתיד ממשיכ לעסוק בתורה ,אני נהנה מזה ונראה לי שאמצא מקומ למצות את כישורי.
לפני שבוע בשבת ישב לידנו בבית הכנסת אדמ מהשכונה שבדרכ כלל מתפלל מוקדמ יותר
כנראה בנצ אבל באותה שבת הגיע למניינ שבו אנו מתפללימ .התפילה שלו המסה את לבבי,
זה היה ביקור בעולמ אחר ,משהו קסומ וכל ככ כל ככ קדוש ,התחינה הייתה תחינה ,ההודאה
הודאה והנשמת שלו ...כמה דמעות שהוא שפכ בדממה לתוכ טליתו ואני נבוכ ובוכה אתו.
הבעיה היא שהאיש הזה נראה כל השבוע ממש מודרני ,לובש חולצות צבעוניות ,הוא
משתמש בטלפונ חכמ וזה כל ככ לא התחבר לי ,התחלתי להסתכל עליו יותר וראיתי איש
ששקוע בעבודת השמ ,הילדימ שלו כל ככ מחונכימ ,כל ככ אוהבימ ללמוד וזה מבלי שהוא
מכריח אותמ לשבת לידו בתפילה ,ופתאומ אבא שלי היה נראה לי כל ככ אפור ,עבודת
השמ שלו נראית לי פתאומ כל ככ יבשושית ...אני לא חושב שבגלל האיש הזה אז אני צריכ
לחשוב על כל המודרנימ שהמ יראי שמימ יותר מאבי ,אני יודע שהמ לא ,יודע שהמ לא
שקועימ בתורה ועבודת ה' אבל זה ערער לי את הבהירות שהייתה לי מקודמ ,אני רוצה
להיות ליד האיש הזה וללמוד ממנו איכ לעבוד את ה' ...נראה לי שהוא יוכל להדריכ אותי
הרבה יותר טוב ונכונ וזה גורמ לי לייסורי נפש מרובימ ...איכ אני יכול להחזיר לחיי את
השלווה? איכ אני יכול להיות גמ כמו האיש הזה?
המשיב מגלה אמפטיה לייסורי נפשו של הנער שהסולמ הדיכוטומי התערער בתודעתו ,והוא חותמ
את תשובתו בדברימ הבאימ:
אתה שואל "איכ אני יכול להחזיר לחיי את השלווה?" ואני אומר :אולי לא צריכ .אל תחפש
לחזור אל שלוות הילדות .נסה לרתומ את חוסר השלווה כמנוע לעלייה ולהתפתחות,
כהתחלה של בניית זהות עצמאית משלכ.
...
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ממכתבכ עולה הרושמ שהנכ נער נבונ ומתנהג בשיקול דעת .כאמור ,אתה בשלב חשוב של
בניית הזהות האישית שלכ ,וזה כולל הבנה והכלה של מורכבויות .הנכ בתחילתו של מסע,
שבמהלכו תגלה את דרככ האישית בעבודת ה'.
אני מציע לכ להמשיכ להתייעצ ,לשאול וללמוד" ,עשה לכ רב" ,לכ צעד צעד ,במתינות,
בזהירות ובשיקול דעת .זכית וקיבלת יסודות איתנימ ,עליכ מוטלת כעת המשימה לבנות את
הבניינ על גביהמ.
גמ קבוצת הפייסבוק החרדית "חי"ש  -חרדימ ישראליימ" ,המונה כיומ למעלה מ 2,100-חברימ,
הוקמה כדי לדונ במתח הערכי והרעיוני הקיימ בינ הזהות החרדית לזו הישראלית ,עימו מתמודדימ
החרדימ בתקופה הנוכחית .בפוסט המתאר את מטרת הקמת הקבוצה מופיע כדלהלנ:
...במעבר הבינ דורי ,קרו כמה דברימ.

במדינת ישראל כבר לא גוזזימ פיאות ,כבר יש רב תרבותיות ופוסט-ציונות ,ומצד שני,
הצעירימ החרדיימ ,כבר לא ממש יודעימ איזה ישיבות היו בליטא ומהיכנ מגיע השמ
"קיבוצ" לישיבה.
כל מי שהציצ מהחלונ החוצה ,רואה שמדינת ישראל כבר לא כזו חילונית ,שהחילונימ כבר
לא כאלה אנטי דתיימ ,ושיש קבלה הרבה יותר גדולה כלפי החרדימ והחרדיּות.
...גמ אמ כשאנחנו נמצאימ רק בתוכ בית המדרש ,ניתנ להימלט מעימות עמ שאלות הזהות
האלה ,הרי כשאנחנו יוצאימ לחיימ ולעבודה במקומות מעורבימ ,השאלות האלו .מכות בנו
במלוא עוזנ
לצד חיזוק הזהות החרדית שהמפגשימ האלה יוצרימ ,המ מציפימ אל המודעות שלנו .את
שאלת הזהות הישראלית שלנו
מה זה אומר לי שאני ישראלי/ת? איכ זה משפיע על החרדיות שלי? האמ בככ שאני חש/ה
הזדהות עמ המדינה ,שמח/ה על הצלחותיה ,זה הופכ אותי לפחות חרדי/ת? זה פוגע
ברוחניות שלי? הרי לימדו אותנו שלהיות חרדימ זה להתבדל ...להמשיכ להיות חרדי/ת
כשאני משתלב/ת כשאני חש/ה ישראלי/ת?
הגמ שרבימ מחבריה נמצאימ ב"עולמ המעשה" ,מהווה הקבוצה פלטפורמה ליוזמות תורניות
מגוונות ,כמו הקמת "בית מדרש וירטואלי" שבו ר"מימ )כינוי למורה במסגרת הישיבה( מעלימ
ביומ קבוע סוגיה תלמודית או דיונ בפרשת שבוע לליבונ ציבורי .מתנהל בה שיח כנ ועמוק הרוקמ
באהבה את חבל הטבור הישיבתי לתוכ מארג חייהמ.
דומתני שדוגמאות אלו מוכיחות יותר מכל ,כי שאלת קיוממ או היעדרמ של ערכימ משותפימ לנו
ולחברה הישראלית כבר רובצת לפיתחנו .שאלה זו טומנת בחּו ָּבה פוטנציאל לשיח מאחד בינ חלקי
החברה הישראלית ,וכנ חיבור מחדש ,כל אחד ממקומו-שלו ,למקורות היניקה המשותפימ במסורת
אבות .אכ ככל תהליכ חברתי  -סופו לוט בערפל .שאלה זו עשויה גמ לטשטש את המחויבות
הבלתי-מתפשרת לשמירת זהותנו המגודרת כשומרי הלכה ,ולהותירנו "חרדימ בלב" באופנ אמורפי
בלבד .ככל שניטיב לברר לעצמינו סוגיה זו ,נלמד לשמר את האש האלוקית הבוערת בקירבנו ,מבלי
שסנה זהותנו יאוכל .או אז יהיה בכוחנו לתרומ גוונ נוספ ,ייחודי ומשמעותי ,לפסיפס הססגוני של
החברה בישראל.

