
 *חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל

 י כהנרלו חיים זיכרמן

 וסקיןסקירה: גייל ס

 ותחקועל רקע התפתחויות הנהגתיות, תרבותיות וכלכליות, המחלישות את חברת הלומדים ומ

קבוצה של מעמד ביניים חרדי, -את הפרט החרדי, נראה כי בישראל מתפתחת בעשור האחרון תת

רלוונטי ומשמעותי, הדומה במהותו לחרדיות הנהוגה במקומות רבים בארצות  הברית, בקנדה, 

 (26עמ' ) .ערב אירופהובמדינות מ

הכותבים מנסים לאפיין קבוצה "חדשה" בתוך  ,חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל  בספר

 המאפיין הראשון הוא: החברה המורכבת של המגזר החרדי בישראל. לקבוצה זו שני מאפיינים עיקריים

 שיח-ודנוגע ל. המאפיין השני מוגדרים במבחנים הכלכליים כחלק ממעמד הביניים בני הקבוצה, כלכלי

אופייה של לעומד בניגוד זה שיח -דוהחברה הישראלית כולה. עם עם המדינה ו מתקייםש השוטףתרבותי ה

באפשרות שתופעה זו תהפוך עוסק מהחברה הישראלית. הספר  נוטה להתבדלהסית אחברה החרדית הקלה

תוכל להשפיע הגתיים וחינוכיים משלה וגם , הניםקבוצה מאורגנת, בעלת מוסדות תורני ה שלנחלתהיות ל

 אינהקבוצה זו מחד גיסא ועל הציבור הכלל ישראלי מאידך גיסא. המחברים מבהירים ש הציבור החרדיעל 

הלכה ועוד. הספר חוקי הבשמירת דיקות אהשתייכות לרבנים, מוסדות חינוך, היבטים של ב הומוגנית

 .ציבור הליטאיהמשתייכים ל גברים ונשים 67בו רואיינו מבוסס על מחקר גישוש איכותני 

הנדמה כולו נים וצבעים בתוך העולם כרות עם גווילהצוהר הספר פותח  קורא החילוני ל

לכנותה מציאת הגדרות מתאימות לתופעה שזוהתה. האם בתהליך של שתפה אותי כותבת ה "שחור".כ

  ?חרדים חדשים ים?חרדים מודרנ  ?חרדים ישראלים ? האם אלהחרדיות ליברליתאו חרדיות בורגנית 

בחרו בשם ולכן  ,אלמנט של שיפוטיות ןמטען ויש בה ותנושא האלהגדרות הרגישו ש המחברים

אחר בחירות לשנוצר היום, באקלים הפוליטי נשאלת השאלה האם . חרדי מעמד ביניים - כביכול ניטרלי

בסיום קריאת הספר בנוסף לכך,  .כפי שסברו המחברים בעת בחירתו  אכן ניטרליהשם הזה הוא  6102

 עניין אותי לדעת כיצד "החרדים הרגילים" רואים תופעה זו והאם קיים שיח חרדי בנושא זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ירושלים: המכון הישראלי  .חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל (.6106זיכרמן, ח' וכהנר, ל' )*
 לדמוקרטיה.

 ינוך, אורנים, המכללה האקדמית לחד"ר לי כהנר
 המכון הישראלי לדמוקרטיה ,עו"ד חיים זיכרמן

 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךגייל סוסקין



בין גדול  הבדלאני יודעת שיש , החרדי עבודה בתוך קהילות שונות במגזרממושכת ו היכרותתוך מ

. ההצהרות הפומביות שונות מהמתרחש בשטחלא אחת, מה שקורה בפועל. לבין הרטוריקה המדוברת 

משלי ושאלתי אנשים שונים מה הם חושבים על  מעמד  "מחקר גישוש"מעין  עשיתיאחר קריאת הספר ל

, אט-אט. אלא שמשלנו""הם ו כמה הם מקובליםענות מיהרו להנשאלים . החרדי ם בתוך המגזריהביני

שפעם י, פלונ על רבים סיפוריםמהם שמעתי  .לא כל כך סמויהההביקורת הסמויה ו ההגיע ,המשך השיחהב

קשו לחזק את עצמם.  י". משמע, בני שיחי בהתקרב אלינו"ר בהביניים( והיום התחזק וכ ממעמדהיה כזה )

רתו יפעם הרבה ש]...[  משהו שקיים מאז ומתמיד, ועכשיו הולך ופוחת]...[ "  אלא  ההיו שטענו שאין ז

היה לעקוב בדרך שיטתית יותר  . מענייןבצבא, הרבה עבדו במקצועות ועכשיו יותר חוזרים לדרך  שלנו"

 על מה הן מעידות.בדוק אחר תגובות אלו ול

 - 6106-מעמד הביניים ובאוכלוסיית מכלל  6.9%מעמד הביניים מהמגזר החרדי עמד על   0997-ב

 לכן קשה לראות את המעמד הזה כתופעה חדשה וצומחת. מנתוני בנק ישראל(, כך עולה ) 6.2%

 , הםאולוגיה חרדיתיאידהם דוגלים בעצמם כחרדים,  יםמגדיר מעמד זהאנשי ספר עולה שמה

כל זה  קשר מתמשך לציבור החרדי.להם לאידיאולוגיה ציונית ויש  מתנגדים מצביעים למפלגות חרדיות, 

מצוא את דרכו צליח ליהשיח הפרטי ומתי אם אני תוהה ובראשיתו נמצא ליך השהתעל כך לדעתי  מצביע 

 ות.אל מחוץ למסגרות החרדי

מוסדות חינוך העדר ( 0) :פרמטרים חסרים למעמד זה שלושהכי ציינים מזיכרמן וכהנר 

המודרני עם לתלמידים להשתלב בעולם  יםומאפשרשלהם ה השונה אידיאולוגימענה ל ניםנותה יםמתאימ

לצד זאת מנהיגות פוליטית. )עדיין( אין להם ( 2)-; ומנהיגים-רבנים להם )עדיין(אין ( 6; )סיום הלימודים

 גשר בין העולם החרדי והחברה הישראלית. זאתרואים בקבוצה  מחבריםה

-תישאר תתשזו או  הציבורי מרחב צליח לשרוד ביהאם מעמד זה   ת המפתח היאעל כן שאל

עתידיות:  אפשרויותשלוש המחברים  בספר מציעים .ספרותההעולם האקדמי וידי -תזוהה רק עלקבוצה ש

הערכה בעקבות זמן. ההתממשות של שלושת התרחישים על ציר , והם צופים ההכלאו דחייה, התעלמות 

של מנוגדת מגמה גם בתוך המגזר החרדי המתנהל שיח ניתן לזהות בהיום, הפוליטי של  ובאקלים

וכדרך להתמודד מול "הגדרות"  קיים את הזהות הנבדלתהסתגרות, התבדלות והתכנסות על מנת ל

   הניתכות עליהם.

על התופעה  ראשון שהצביעמתווה דרך זה יהפוך להיות המרתק החשוב והאם הספר  זמן יגידה

ך להיות משמעותי עבור החברה הישראלית כולה או והפיצמח וישחדש בציבור החרדי  מעמדהיווצרות של 

 מדף הספרייה.על אבק  יעלה  ,)לצערי הרב(

 

 

 


