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קריאה אישית במחקר על מעמד ביניים חרדי בישראל
מאיר פיאלקוף

חיים זיכרמן ולי כהנר

חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל
המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ג

ממצאי המחקר

החרדיםשובבכותרות.פעםנוספתעוליםבשיחהציבוריהישראלינושאיהגיוסשלבניישיבות
מחקר לאור יצא 2012 שנת באמצע העבודה. לשוק החרדית האוכלוסייה של כניסתה והרחבת
מאתחייםזיכרמןוליכהנר,מטעםהמכוןהישראלילדמוקרטיה,בשםחרדיות מודרנית: מעמד 
בעשור בישראל מזהה גישוש', 'מחקר מגדירים שהחוקרים המחקר, בישראל.  חרדי  ביניים 
ביניים והתפתחותתת-קבוצהשלמעמד הלומדיםהחרדית הנהגתחברת היחלשותשל האחרון
ובמערבאירופה. חרדיהדומהבמהותולקבוצותהקיימותכברבמקומותרביםבארצותהברית
מעמדבינייםזהמורכבמצעיריםבוגריישיבותחרדיות,בעליהשכלהאקדמיתאוכללית.אנשים
אלההםבעליעסקעצמאיםאושכיריםהעובדיםבהיי-טק,במשפטים,בפסיכולוגיהובמקצועות

חופשיים.
המחקרמזההבקבוצתהחרדיםהמודרנייםשנימאפייניםעיקריים:כלכליותרבותי.מבחינה
החרדים מן בשונה תרבותית, מבחינה האוכלוסייה. כלל כמו מרוויחים הקבוצה בני כלכלית,
הקלסיים,החרדיםהחדשיםמקיימיםקשררצוףוהדדיעםהאוכלוסייההישראליתהכלליתועם
הציבור עם עצמו את מזהה הוא תרבותית. בהידברות חי המודרני החרדי המערבית. התרבות
החרדי,אךהואבעלמאפייניםמערביםמובהקים:הואצורךאתהתרבותהמערבית,ניזוןמכלי

התקשורתהכללית,ומשתמשבאינטרנט.
רבות נשים על פסחה לא המודרנה אלה; דפוסים ניכרים בלבד הגברים החרדים אצל לא
בתוךציבורזה.סממניהמודרנהכולליםלימודיםאקדמיים,קריירה,השגתרישיוןנהיגה,בילוי

בעברשימשמרצה EducationAdult. in Israel של לשעבר עורך החינוך. הואמפקחבמשרד פיאלקוף ד"רמאיר
במכוןלנדרובטורוקולג'.



מאיר פיאלקוף – קריאה אישית במחקר על מעמד ביניים חרדי )על ספרם של חיים זיכרמן ולי כהנר, מעמד ביניים חרדי(112

וטיפוחעצמי.ובכלזאת,למרותכלהאמורלעיל,בבחירותהאחרונותחברימעמדהבינייםהחרדי
נתנואתקולםלמפלגותהחרדיותהקלסיותוכךשימרואתהזיקהלגדוליהתורההחרדים.

או',שעליה 'או דיכוטומיתשל עוברתמאידאולוגיה וכהנר,הקבוצההמודרנית זיכרמן לפי
מבוססתהחרדיותהקלאסית,לתפיסה'מכילה'של'גםוגם'.

מחבריהמחקרמתלבטיםאםחבריתת-הקבוצההםבאמתחרדיםאורקמזהיםאתעצמם
כחרדיםמסיבותשלנוחות.החוקריםמזהיםשלושהאפיוניםהמזהיםאותםכחרדים,כדלהלן:
לבוש–במקוםהעבודההםמתלבשיםבבירורכחרדים:הגבריםחובשיםכיפותשחורות 1.

והנשיםעטויותפאותנכריות.

אידאולוגיה–לחבריתת-הקבוצהתפיסתעולםחרדיתבסוגיותבסיסיותכגוןדתומדינה, 2.
תרבותפנאי,צריכהועוד.

חיים הם החרדית. הקהילה עם מתמיד קשר מקיימים המודרניים החרדים – קהילה 3.
ברשותהרביםהחרדית.הםמתענייניםבמתרחשברחובהחרדיוכפופים,חלקיתלפחות,

לרבניםחרדיים.

לקהילה ששייכים באנשים שמדובר ההערכה את מצדיקים אלה אפיונים החוקרים, לדעת
החרדית,אבלמסרביםלוותרעלהקשרלחברההישראליתהכללית.

המעמד את הקלסית החרדית החברה תקבל שבו האופן לגבי בדעתם חוככים החוקרים
הבינייםהמתגבש.לטענתם,מעמדהבינייםהחרדימייצרחלופהתרבותיתשאינהמחייבתדחייה
זויצמיחוחברהחרדיתסובלנית חברתיתשלה'אחר'הישראלי.קיומהוהתרחבותהשלחלופה
לטענת בנוסף, כולה. הישראלית והחברה המדינה עם שוטף דיאלוג המקיימת יותר, ופתוחה
החוקרים,חיזוקושלמעמדבינייםחרדיעשוילהוביללשינויחיובימשמעותיבחברההחרדית,
המגזר לבני כהכשרה מוכוונת-תעסוקה או גבוההאקדמית להשכלה מסגרות פתיחת באמצעות
ושיפוריכולתםלהתפרנסבכבוד.שיפורמצבםהכלכלישלבנימעמדהבינייםאמורגםלחזקאת
החברההחילוניתבכךשיתהדקהקשרביןהציבורהחרדילציבורהישראליהכללי.עדכהסיכמנו

בקצרהאתממצאיהמחקר.

שיטת המחקר

בכל – גישוש –מחקר הואראשוני עצמם,המחקר לדבריהחוקרים נעייןבשיטתהמחקר. כעת
הנוגעלשרטוטדמותושלמעמדהבינייםהחרדי.המחקרמשתמשבשיטהאיכותניתהמבוססת
עלהיכרותאישיתעםהסביבההטבעיתשלהקבוצהועלראיונותעומקעםמגווןרחבשלחברי

הקבוצה.
לנחקרים גישה של פרקטיים שיקולים לפי )ש(נקבע נוחות... מדגם על התבסס 'המחקר
לצמצם בכדי החוקרים. עם פעולה לשתף שניאותו אלה נבחרו במדגם דהיינו, פוטנציאליים'.
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אתהטיותהמדגם,החוקריםניסולהגיעלנחקריםמכלהקשתהחברתית–נשים,גברים,צברים
ועולים,עצמאיםושכירים,בניםלמשפחותאמידותובניםלמשפחותקשותיום.

השתתפובמחקר27נחקרים:12נשיםו-15גברים,רובםגילאי40-30,נשואים,בעלימשפחות
בניברק-רמת גבול על )בשכונות נפשותבממוצע,הגריםבמרכזהארץבעריםמעורבות שלשבע
וביתרעילית(.כולם )כמואלעד,רמתביתשמש ובעריםהומוגניות ובירושלים( גן,בפתחתקוה
בעליהשכלהמקצועיתאואקדמית.כלנחקררואייןלפחותשעהוחציבשאלותמנחותלגבימגוון
קריירה, שידוכים, ילדים, חינוך כגון לסוגיות קשורים היו השונים הנושאים נושאים. של רב
ואולי לנחקרים, חשובים בהחלט אלה נושאים ועוד. לנשים ואופנה לנשים קריירה מגורים,
בגללחשיבותם,כרוכיםבאתגריםלאקלים.מדוברב'קבוצהוירטואלית',שאינהקיימתבשטח

כקהילהממשית.
ההיכרותעםהקבוצההנחקרתנעשתהבאמצעותשיחותוראיונות'מובניםלמחצה'.כלשיחה
של חייהם בסיפור התמקדו השיחות מן ניכר שחלק ולמרות לשעתיים. וחצי שעה בין נמשכה
המרואיינים,החוקרים,דרךשאלותכלליותמנחות,הובילואתהמפגשיםכדילעמודעלנושאים

שבהםהםחיפשומידע.
הקבוצה עם ה'היכרות' של הסרגל קצווי משני באים שלפנינו, הספר מחברי החוקרים,
המחבר- ואילו ולתרבותם, לחרדים לחלוטין זרה כהנר, לי ד"ר המחברת-השותפה, הנחקרת.
ביןהזרלמכיר פעולה פרישיתוף כן, חיבקרבם.המחקרהוא,אם זיכרמן, עו"דחיים השותף,
ומשלבאתהחוויה,ההסתכלות,הניתוחוקוהמחשבהשלשניחוקריםהמאזיניםל'שניקולות'.
על לשמור מסייע ובו-זמנית הסוגיות הבנת של להעמקה תורם הקולות בין השילוב לטענתם,

אובייקטיוויות.

ביקורת על המחקר

כידוע.האםאובייקטיוויותהיאבת-השגה נעלהבמחקר, –ערך בנושאהאובייקטיוויות נתחיל
כידוע, זו? מטרה להשגת מיטביים שסיכוייה המחקר שיטת מהי כן, ואם ה'חרדים'? בסוגיית
סוגיותהשוויוןבנטלהכלכליוגיוסבניישיבה,נושאיםבעליזיקהישירהוגלויהלמגזרהחרדי,
הישראלי. הציבורי בשיח דומיננטיות להיות וממשיכות האחרונות בבחירות למרכזיות הפכו
מוקדשת אם כאמור, אלא, לנייטרליות אפשרות לדמיין קשה העכשווית הישראלית במציאות

חשיבהמעמיקהלשיטתהמחקרהמיועדתלהבטיחאובייקטיוויות.
מכיווןשלדעתהחוקריםעצמם,הרקעשלכלחוקרכהחיונילאמינותושלהמחקר,מןהראוי
לשאולעלהעברשלהחוקרהגרבקרבתהאוכלוסייההנחקרת.ראשית,מהמשמעותהביטוי'חי
'ליד'?שנית,מהומקורהידע בקרבת'הקבוצההנחקרת–האםהמשמעותהיא'בתוך','סמוך',
שלהחוקרעלהחברההחרדית?האםהוא'ממקורראשון',דהיינושהואלמד'במסגרותחרדיות'?
האםהואגדלבמשפחהחרדית?האםהוארואהאתעצמושייךלמגזר?האםהואחרדילשעבר?
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הרי מאזן, כוח ולשמש במחקר אובייקטיוויות ליצירת בסיס להוות אמור האישי שהרקע ככל
ששאלותאלהלגיטימיות.

ובאופןרגיללאהיה נדגישכיבמחקרקלסי,הרקעהאישישלהחוקריםכללאינורלוונטי,
מקוםלהעלותשאלותאלהעלהכתב.שהריככלשמדוברבשיטתמחקראובייקטיווית,התוצאות
דנן,ככלשמקור ולבקרה,ללאקשרשלמיביצעאותה.במקרה ניתנותלשחזור אמורותלהיות
הסמכותשלהחוקריםהואאישיונשעןעלהרקעשלהם,ישמקוםלהעלותהיבטיםad hominem

–דהיינולחקוראודותקורותחייהםואףלתהותבאיזהמידהישבהלערערעלשיטתם.
החוקרתמתוארתכזרהלחלוטיןלחרדים.עובדהזואמורהלתרוםלאובייקטיוויותשלה.מי
לקבוצה. ביחס אובייקטיווי להיות יכול הוא, ורק הוא, הטיעון, לפי החרדים, מכיראת שאינו
במקרה לחוקרת לגרום עלול גם והוא ולהכשיל, להטעות יכול ידיעה חוסר מידה, באותה אך
outsider' ה-' של הסוציולוגית הגישה השותף. החוקר בדעת המידה על יתר תלויה להיות זה
 The Perspectives of InsidersבמאמרRobert K. Merton הוצגהבזמנועלידי'insider לעומתה-'
עליו כ-insider, מוגדר הוא כאשר אפילו לחוקר: האידיאל את מציג מרטון Outsidersand.1
לחקוראתהנושאכאילוהואoutsider,דהיינולהפעילשיטותמחקריותמדעיותשאינןמושפעות

מעמדותאומהיכרויותקודמות.
החברים והישן. החדש עולמות בין התפר קו על כחיה מתוארת המחקר נשואת הקבוצה
החרדי את מתאר המחקר המודרנה. מן לכאורה החושש הקלסי החרדי מן במהותם שונים בה
הקלסי,ביןהיתרתוךהפניהלכתביושלהרבשמשוןרפאלהירש,רבוהוגהגרמני)1808-1888(.
דבריהרבהירשמובאיםכבסיסרעיונילתמוךבאספקלריההיהדותהחרדיתשלמעמדהביניים

.2012 בישראלבשנת
ראוילצייןכיהרבהירשנאבקלשמראתיהדותגרמניהנגדהרפורמה.אמנםטענתוהייתה
אומר זה אין אולם בקהילה, מעורבות לבין מצוות בשמירת אדיקות בין סתירה בהכרח שאין
שהחרדיםממעמדהבינייםשרואיינורואיםאתעצמםכממשיכיםאתהאידיאולוגיהשלהירש.
ההבדליםביןהתקופהשבהחיהירשוהמאבקהאידאולוגישניהלנגדהתבוללותלביןהמציאות
אינם הביניים ממעמד שהחרדים הנמנע מן לא ביותר. משמעותיים בימינו החרדי המגזר של
מכיריםאתכתביהירשואינםרואיםאתעצמםכממשיכידרכו.אמנםבהערתשולייםדבריהרב
הירשצוינוכמצוטטיםמהחוברתיסודות החינוך,בניברק,תשי"ח)1958(,אךהכותבאינומציין

70שנהקודםלכן. שהמקורנכתבלפחות
תובנהנוספתאמורהלשקףאתהתפיסההחרדיתהבסיסית:'חדשאסורמןהתורה'.הביטוי
'חדשאסורמןהתורה'מצייןגישההגנתיתשנקטההיהדותהמסורתיתמולהאמנציפציהשאיימה
עלקיומהשלהיהדותהמסורתיתההונגרית.שיטהזופותחהבידיהרבמשהסופר,החת"םסופר
)1838-1762(,בתחילתהמאהה-19.מןהראויהיהלחוקריםלהצביעעלהשינוייםביןהתקופות

.TheSociologyofScience:TheoreticalandEmpiricalInvestigations, Chicago,1973 ראובתוך 1
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שוליים בהערת מציין המחברים:המחקר של לזכותם העכשווי. עלההקשר האמירה ומשמעות
.1841 מקורבשאלותותשובותחת"םסופרמשנת

'בית סוגי שני תיאר המחקר לבנות'. על-יסודיים ספר 'בתי היא בראיונות שעלתה סוגיה
'בעלאופיחרדי'שמעניקבגרות. והשני יעקב':האחדשאינומעניקלתלמידותיותעודתבגרות
ההבדלביןסוגיבתיהספרהואשבאלהשמעניקיםבגרות'הבנותלומדותמקצועותכגוןראיית
ישנם אבל בגרות. תעודת מעניקים אינם יעקב' 'בית מוסדות רוב אכן, המחשב'. ומדעי חשבון
בנוסף, ניתנת. התעודה שבהם וברחובות, בחיפה יעקב' בית כמו דבר, לכל חרדיים מוסדות
תעסוקה בתחומי מקצועית להכשרה האפשרות תלמידה לכל ניתנת 'בגרות' ללא במוסדות גם
מחשבים, תכנות אדריכלות, חשבון, ראיית לומדות אלה במסגרות הלומדות הבנות שונים:
בטכנולוגיה להכשרה הממשלתי המכון ידי על מוכרים אלה לימודים ועוד. חזותית תקשורת

ובמדע)מה"ט(וגופיםנוספים.
נושאאחרשעלההואהעיסוקשלנשיםחרדיותבאופנה,שנתפסבמחקרכאפיוןשלהמודרנה.
למעשה,כברבמאההחמישיתלפניהספירה,עזראהסופרתיקןשרוכליםיחזרוממקוםלמקום
למכורתכשיטינשיםכדישהנשיםתמצאנהחןבעיניבעליהן,כךש'מודעותלטיפוחעצמי'אינה

ייחודיתלמאהה-21.

סוף דבר

כנסת, בית אופי הלבוש, אופן כמו ואובייקטיוויות, מדידות בדרכים במחקר מתואר 'חרדי'
או חסידית לחצר שיוך ילדיו, את שולח הוא החינוךשאליה מצביע,מסגרת הוא המפלגהשלה
לקבוצהליטאית,אופיהתקשורתשהואצורךועוד.נראהשהמחקרמתמקדבאתגריםובניסיונות

המלוויםאתהחרדיהמודרני.
על מאיימים ואף – את מאתגרים בעולם המתחוללים המהירים הענק ששינויי ספק אין
העולם מבחינת חדשה תופעה אינם אחרים או כאלה מודרנה 'איומי' זאת, עם החרדי. המגזר
הזכויות ובשוויון באמנציפציה החרדית היהדות ראתה שנה ממאתיים למעלה לפני החרדי.
בין דרכים. במגוון שהגיבו מנהיגים העמידה ואף היהדות, לקיום סכנות ליהודים שהוענקו

הגדוליםשבהםהיוהרבשמשוןרפאלהירשוהרבמשהסופר,שהוזכרובמחקר.
השינוייםהטכנולוגיםשלימינו,ובראשםהאינטרנט,נתפסיםבמגזרהחרדיכסכנהממשית
ליהדות;עלכןמנהיגייהדותהחרדיתנאבקיםבהם.סבירלהניחשהמאבקלהכחידאתהאינטרנט
מתוךהקהילההחרדיתאבודמראש.אבל,בכלזאת,מנהיגיהקהילותמעליםעלנסאתהסכנה
בדבר.וכלאחדבמגזרהחרדיבישראל,ביןשנחשףלאינטרנטוביןשלא,ביןשהואזקוקלאמצעי

הזהבעבודתווביןאםלאו,מודעלזעקתהרבניםלגביהסכנההטמונהבמדיום.
כנכונות,הןמהוותרקחלקמןהתמונה רובתובנותהמחקר נקבלאת לצייןשאףאם ראוי
המלאה,בשלהיבטקריטינוסףשקייםבחברההחרדיתשלאתוארבמחקר.רכיבזההואהעולם
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אינו המחקר עבורו. זה פנימי לעולם שיש והכוח והמקום החרדי האדם של והרוחני הפנימי
הדתי ההווי מעצם שמתעלם מחקר החרדי. האדם מבחינת ולמשמעותה הדת לכוח מתייחס

ומהעולםהרוחנישלהחרדים,מחמיץמימדחשובבהבנתהאוכלוסיההנחקרת.
הפילוסוף-משוררספרדי-אמריקאיג'ורג'סנטיאנהמגדיר'דתי'כך:2

… every living and healthy religion has a marked idiosyncrasy. Its power consists 
in its special and surprising message and in the bias which that revelation gives to 
life. The vistas it opens and the mysteries it propounds are another world to live 
in; and another world to live in—whether we expect ever to pass wholly into it or 
no—is what we mean by having a religion.

 

תרגום:
הדת[ ]של כוחה בולטת. )מיוחדות( אידיוסינקרציה יש ועוצמה חיּות בעלת דת בכל '...

טמוןבמסרהמיוחדוהמפתיעשלה,ובהטיית-ההסתכלותשגילויזהמעניקלחיים.
אחר ועולם בו; לחיות אחר עולם הם מציעה, שהיא והתעלומות פורשת שהיא הנופים
לחיותבו–ביןאםאנומקוויםלעבוראליו,לגמריוביןאםלאו–לכךכוונתנוב'דבקות

בדת'.
מתוךהיגיון בדתמאתג'ורג'סנטיאנה.

כךהגדיראתתופעתהדתפילוסוףשתיאראתעצמוככופר-קתולי.ובכן,אףאםסנטייאנה
עבור הדת של ומשמעותה כוחה את באלגנטיות תיאר הוא כולו', הדת לתוך עבר 'לא אישית

המאמין.
ביניים חרדי ישראלי בישראלמנתחאתהחברההחרדית חרדיות מודרנית: מעמד  המחקר
ומגיעלמסקנותחדשות–אולימגמתיותבחלקן.המחקרעומדעלהימצאותםשלאנשיםונשים
או הביניים' מעמד )'בני חדש זיהוי להם ומעניק מקצועית והכשרה אקדמאית השכלה בעלי
'חרדיםמודרניים'(ואףמשייךאותםלקבוצהוירטואליתחדשה.הזהותהחדשהשלבניהקבוצה
בידם מסייעת שני ומצד הקלסית( )החרדית המקור מקבוצת אחד מצד כביכול אותם עוקרת

לכאורהלצאתממצוקותיהםהכלכליותוהחברתיות.
לארה"ב. טסתי שנים מספר לפני כוונתי: את שאת ביתר תאיר שאולי באנקדוטה, ואסיים
בכוח בכיר תפקיד בעל לחייו, הששים או המאוחרות החמישים בשנות אדם ישב האחד מצדי
אדםבחברתהחשמלבירושלים.מצדיהשניישבנערצעיר,אוליבןששעשרה,חסידסאטמאר.
לי נתן המבוגר שנפרדנו, בשעה ומתווך. – באמצע יושב ואני ביניהם. תוססת שיחה התנהלה

2 Reason in Religion, New York, 1905. 
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הוא הזה; הצעיר על חבל כאלה: מילים ואמר החשמל( מחברת משהו אצטרך )אם שלו כרטיס
איננומכיראתהעולםשבוהואחיואיןלועתיד.כשנפרדתימןהצעיר,הואאמר:חבלעלהאיש

הזה;הואאיננויודעמהיכןהואבא.
ללבלב, החלו אולי רוחמה' ולאחותכם עמי לאחיכם 'אמרו: הושע הנביא דברי של ניצנים

אולםההגשמההמלאהמתנהלתבעצלתיים.

ביבליוגרפיה מומלצת להעמקת הדיון

המחקרחוקרקבוצהאותת-קבוצהבעלתאופיאידאולוגי.אפיוניהשלאלהלאמצאו,לדעתי,
כזה לימודתורה.תיאוראנתרופולוגי לערכושל בנוגע ביטוימספקבמחקר.חסררקעתאורטי
שמצויבספרםהידועשלאצלזבורובסקיוהרצוג, Life is With People,היהתורםלהעשרתהרקע

)פירוטבביבליוגרפיה(.
עלשיטת –בעיתונות.בספרוהקלסי –לדעתי,רבותמדי המחקרהנדוןכאןמשתמשרבות
החרדית העיתונות שבו שלנו, במקרה אמין. כמקור עיתון נגד מתריע בארזון ז'אק המחקר,

מגויסתלהגנתהחברהשעבורההיאכותבת,הדברנכוןעודיותר.
של בביתו שגדל גראדה, חיים של יצירתו את לציין יש איש', 'החזון אודות שונה לתמונה

ה'חזוןאיש'והיהמסופרייידישהגדוליםבמאהה-20.
כנראה מתאר, בינלאומית, והוקרה להכרה וזכה לאחרונה שהופק החלל, את  למלא  הסרט
בורשטיין,בעצמהאישה באותנטיות,אתחייהשלמשפחהחסידיתבתלאביב.הבימאית,רמה
השתייכה בתשובה, שחזרה לפני קולנוע ולמדה חילונית במשפחה אביב בתל שגדלה חסידית
לקהילהחסידיתבתלאביב.אתחייהרמהרואהכמעניקיםלהבאופןמיוחדאתהכליםלעשות
העולמות'.סרט שני מכירהאת בזהשאני 'טמונה אומרת היא 'זכותי', יצרה. אתהסרטשהיא
אינומדע;במקרההטובהואאמנות.אולילפנישמנתחיםאתהמגזרכדאילצייראותו,ואזאולי

להביןשאףבקבוצהבעלתאידאולוגיהישנהמורכבות.
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