
 

 

 

 

 

 ,זהותמרחבים של  :"תפרהקו "על המתהלכות מודרניות נשים חרדיות 

 ת וסולידריותאחרּו

 י כהנרל

 הקדמה

על , תוך הקהילה החרדיתב 1"מחוץ לקופסאחושבות זרקור על "ה הפנייתא מאמר זה הו

, אך גם לשמור על את המובלעת השמרנית וחוקיה -מה -במידת –הרוצות לפרוץ נשים 

קבוצות, מגוון של יש בה הקהילה החרדית היא הטרוגנית ו .ה ובמשפחהתפקידן בקהיל

ת בתקופה של מאבק קהילה הנמצא. זו שבין שמרנות למודרניותציר על ה וזהויות זרמים

בארבע  מאמר יתמקדה 2.בחברה הסובבת אותה התבדלות למגמת מעורבותהבין יסוד 

בדגש , אזרחי-הציבורימרחב בו שת רב  ,תעסוקהב ,"קו התפרעל "המגורים  ימרחבב :זירות

   המגדרי. םהאקטיביזעל זירת 

מן נשים מהוות במידה רבה חלק בה  מציאותמסמנים מחקרים לאורך השנים, 

 הדומיננטיות ההולכת 3.ים המתרחשים בחברה החרדית פנימהשינויהמנגנון המניע את ה

את הצורך לעקוב  העלמודרניות מה החרדיותשל קבוצות נשים המשתייכות לוגוברת של 

המאמר נותן במה לקולן תוך הדגשת היותן "אחרות" בתוך  .לאפיין קווים לדמותןואחריהן 

זהויות  רחבה של להסקמתקיים על  "אחרות"המונח  ,בהקשר זה .קהילה שמרנית

                                                           
 ההוטריותקהילות ה( על 69-57: 2015מעבודתם של כץ וכץ ) לקוחא" דימוי "החושבות מחוץ לקופס 1

ידי החוקרים לנשים -דוקות החיות במרחבים מתבדלים. דימוי זה ניתן עלאבקנדה, קהילות נוצריות 
קול שהוא תוצר של תהליכי , הפחות שמרני בתוך המרחב הקהילתי ההוטריהמייצגות את הקול 

 מתרחשים גם בחברה החרדית בישראלואשר דומים להם השינוי העוברים על הקהילה ההוטרית, 
 (. 2007)כ"ץ ולאר, 

  .2017; מלאך וכהנר, 2014;  זיכרמן, 2012; קפלן ושטדלר, 2007; קפלן, 2003קפלן וסיוון,  2
 .2015 ,2014; ליוש, 2013שחר, -און ונריה בן-; לב2007; קפלן, 1992; אלאור, 1988, פרידמן 3
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העובדות  האלל ומתייחס, זהויות המרכיב את החברה החרדיתמרחב הוטיפולוגיות בתוך 

 יםבמרחבהלומדות סטודנטיות ל, ברשות הרבים הישראלית עותייםבמרחבי תעסוקה משמ

בין המובלעת החרדית למרחב הכללי המתגוררות  האללו רשתגולשות בלנשים ה, מעורבים

רשות הרבים  אקטיבי יותר בקשר עםאזרחי הבוחרות לקחת תפקיד  האלכמו גם או בתוכו 

  הישראלית. 

, מגוריםהמתייחסים לרחבי ביניים טיפוסים שונים של ממת אוב אותן "אחרות"

, סטית שהן מייצרות למען הקהילהיפעילות האקטיבלרשת ולהשתתפותן ב, לתעסוקת נשים

רשות הרבים הישראלית עם הפלטפורמות השונות שמייצרת קשר הדוק המבוססת על 

 "תפרהקו "להלך על מהן דורשים  פעולות ומיקומים אלהבמרחב הציבורי, העסקי והאזרחי. 

ן רשות הרבים הישראלית וחוקיה לבין חוקיה של החברה החרדית הקלסית ממנה הן בי

, לשנות "מיקומים" הרצון להתקדם על הפער שבין נמצאמיקום ביניים זה גם מגיעות. 

לבין הצורך לשמר את  לייצר חשיבה מחודשת על מקומה של האישה במרחב החברתי,ו

בכל הקשור לתפקידן במשפחה אותן נשים התפיסות וההשקפות המרכזיות עליהן התחנכו 

נשים . משימת השימורבין סטרטגיות שינוי למתח בין אה פער זה משקף את 4.ובקהילה

שימור לבכל הנוגע זהירות נוקטות אך  גיסא, מחד ולשנות נחושות להתקדםהחרדיות 

  .מאידך גיסא מקומן ולקהילתן

אחרים" "ין ההגמוניה למאמר זה עוסקת במערכות הקשרים בבהמסגרת המושגית 

הפער להבנת הבסיס , והיא "תאחרּו"המיקום הסולידרי לתחושת ובמערכת היחסים שבין 

אבקש בתוך כך  זמנית.-בו התפקיד הכפול שבאסטרטגיית השינוי והשימורשנוצר באחזקת 

למי נתונים : ת של אותן נשיםתחושת הזרות והאחרּושאלות הקשורות בבמאמר עלות הל

היכן הן מקבלות את חוקי והאם ו ?האם הם קבועים או משתנים ?דריות שלהןרגשי הסולי

 ?המרכיבות את עולמן ההגמוניה

 טיפולוגיה ומרחב :נשים חרדיות בעידן של שינויים

אחד המאפיינים הבולטים ביותר בחברה החרדית הוא ההפרדה המגדרית. ההפרדה בין 

בחברה החרדית ולזהות בה שתי חברות כמעט דיכוטומית עד שניתן להתבונן נה יההמינים 

מאפיינים אחרים ותפקידים שונים לחלוטין. , ולכל חברה שונות: חברת גברים וחברת נשים

מטרתם , ועבר ייחודן ואפיונן של נשים חרדיות לאבט ממחקרים רבים מפנים את נקודת ה

ערוך נו, למעמיק באישה בת הקהילה החרדית החיה במדינת ישראל של ימי באופןהתבונן ל

                                                           
  .2017לוינסון, -י ובראון'; קלעג2013שחר, -און ונריה בן-; לב2014; ליוש, 2007קפלן,  4
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ולסמן תהליכים קולקטיביים הטיפוסית מחד  חייה של האישה החרדית שגרתכרות עם יה

: זירות מרכזיות תיש סביב נסובים. אותם מחקרים חשים בקרב נשות הקהילה מאידךהמתר

מרחבי  ם, ביניההמרחבים החיצוניים לקהילה החרדית( 2)-ו 5;קהילההו המשפחה, הבית( 1)

  ומרחבים נוספים.  9הפנאי 8,ההשכלה 7,תעסוקהה 6,התקשורת והרשת

העיסוק בנושא הנשי עשוי להציף סוגיות רלוונטיות מגוונות בחייה של האישה 

החרדית במדינת ישראל של ימינו ולחשוף מתחים השזורים בזירות חייה השונות. כך למשל 

הקהילה מבית המתח בין שימור אורח החיים הייחודי לבין השינויים הרבים המתרגשים על 

 ,כרעיה וכאם של האישה ומחוץ. כך המתח בין ההבניה הקהילתית ותפקידיה המסורתיים

כך גם ההבנה בדבר ריבוי האתגרים ולבין האפשרויות שמזמן לה העולם המערבי; 

  10.המאפיינות את נשות הקהילה החרדיתהמורכבים הניצבים אל מול העוצמות 

המגדרי )נשי( חרדי, ניתן לראות  ן בהיבטכמותית על העשור האחרומנקודת מבט 

עולה תמונה עקבית של פער בין מיעוט הזדמנויות וריבוי חסמים כלכליים, קהילתיים ש

הנתונים  11.ן לצלוח את האתגריםנסיוילבין העוצמה שמפגינות נשים חרדיות ונ ותרבותיים

במחקרים כבר  מתח זה מסומן .מעלים עדות למתח בין אסטרטגיות שינוי למשימת השימור

מתחזק לנוכח תהליכי השינוי בהם נמצאת החברה החרדית ונמצא כ, 2000-מתחילת שנות ה

  12.והחשיפה ההולכת וגדלה לחברה הכללית ולתהליכי מודרניזציה וישראליזציה משמעותיים

צביע נאם  :םאת המיקום שבין שימור לשינוי ניתן לראות בראי הנתונים הסטטיסטיי

בהשוואה  20על גיל נישואים צעיר בקרב נשים חרדיות )הצביע ניתן ל ,על המוטיב המשמר

 3-2-בהשוואה ל ילדים 7-6בקרב יהודיות חילוניות(, שיעור פריון גבוה לאישה חרדית ) 25-ל

 52%(, ניהול משפחה בתנאים כלכליים לא פשוטים )ילדים בקרב יהודיות חילוניות

                                                           
 ; נריה2015 ,2014;  ליוש, 2014; ברט ובן ארי, 2007 ; קפלן,1992; אלאור, 1998, 1995, 1988פרידמן,  5

 ,El-Or 1993,1995, 1997 ;2015שחר, -בן
 Neriya Ben-Shahar, 2017 ;2009שחר, -און ונריה בן-; לב2002; צרפתי ובלייס, 2000הורביץ,  6

Neriya Ben-Shahar & Lev-On, 2011; Rashi, 2012 
 

; 2016יכרמן, וז;  מלאך, כהן 2014; גלבוע, 2013; קוליק, 2012; סופר פורמן, 2010י, '; קלעג2005כהן,  7
 .ב2017א, 2017לוינסון, -י ובראון'; קלעג2017מילצקי, 

; מלאך, 2014 ; מלאך,2014; הלר, 2010; קלעג'י, 2008; מלחי, כהן וקאופמן, 2004; חקק, 2003לופו,  8
 .2016כהנר ורגב, 

     Cahaner & Mansfeld, 2012; Mansfeld & Cahaner, 2013 ;2007 ,; ליוש2003אלאור ונריה,  9
 .2016; מלחי ואברומסקי, 2015 ,2014; ליוש, 2007קפלן,  10
 .2016מלאך, חושן וכהנר,  11
; מלאך וכהנר, 2014 ,; זיכרמן2014 ,; ליאון2012כהנר וזיכרמן,   ;2007 ,; קפלן2003קפלן וסיוון,  12

2017. 
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מהמשפחות היהודיות  12%לעומת  העוניתחת לקו מהמשפחות בחברה החרדית מצויות מ

ן בשכר נמוך ובמשרות חלקיות )רק יכניסה משמעותית יותר לעבודה אך עדיו ,(הלא חרדיות

מנגנונים חברתיים משמרים יש להוסיף  מהנשים החרדיות עובדות במשרה מלאה(. לכך 48%

 30% ,נהיגה בעלות רישיון של)כמו שיעור נמוך  טיביטוי סטטיסיש לחלקם הקטן רק אשר 

טים משמרים אלו יש לשים את מול היבטים המקדמים מהנשים היהודיות(. היב 70%לעומת 

נשים מהוות השכלה גבוהה )מוסדות לנמצא יותר סטודנטיות חרדיות ב השינוי, כך לדוגמ

 בהתמדה מקרב הסטודנטים החרדים(, שיעורי התעסוקה בקרב נשים חרדיות עולים 63%

תעסוקה ובמגוון תחומים )ירידה בשיעור ה ,(2015בשנת  73%מת לעו 2003בשנת  51%)

(, חשיפה הולכת וגדלה לאינטרנט 2015בשנת  46%-ל 2001בשנת  64%-מ, חינוךבתחום ה

  13.( ועוד2013בשנת  44%לעומת  2008בשנת השתמשו באינטרנט  28%)

 14הזהותרחוב במרחב החרדי, גבולותיה, תהליכי מ   נשית דיון אודות זהות מגדרית

חברתיות של זהות זו עם -הבנת מערכות יחסי הגומלין המרחביותו ההמאפיינים אות

תהליכי השינוי העוברים על החברה הצגה של  , מחייביםהאוכלוסיית "העולם החיצון" ל

על מקומה משליך דיוקנה המשתנה של החברה החרדית  15.החרדית בעשורים האחרונים

הזהות הקהילתית השמרנית הבסיסית במרחביה  ומאתגר את חברה הישראליתמרחב הב

הבנת הממשק שבין תהליכי השינוי  16.בעלת התפקידים הנשיים , גם זו המגדריתשלה

היא הבסיס  ,העוברים על החברה החרדית ובין צרכיה המרחביים ההולכים ומתגוונים

 מגדריות )נשיות( המוצעות במאמר זה.  -חברתיות-להבנת הזירות המרחביות

אשר  "מפתחות" סוגי ת שלבעשורים האחרונים התפתחו ה החרדית חווההקהיל

בין אלה ניתן  .התרבותיתובמידה רבה פורצים את חומות המגן של המובלעת החברתית 

ומקשים על מצבם הכלכלי של שינויים כלכליים גלובליים ומקומיים המעיקים למנות 

                                                           
 .2016מלאך, חושן וכהנר,  13
מסבירה שאזרחות  (,Secor 2004) סקור "."אזרחות עירוניתרחוב הזהות מבוסס על המושג מ   14

עירונית היא אסטרטגיה שנוקט המיעוט כדי להגדיר את גבולותיו הסימבוליים והממשיים של 
מרחב השייכות שבו נוצרת הזהות ומתעצמת תחושת הזיקה של המשתמש כלפי המרחב. זהו 

המיעוט במרחב  חלל מוגדר שבו תבוא לידי מימוש זכותו של, של שייכותו מרחב של יחסים
בהקשרים של אחרות אקטיביזם ומאבק, ובאמצעות העושות זאת יש  שם(. להרחבה ראו) העירוני

רחוב הזהות שיתוף, אירוח או לכל הפחות בניית מערכת חיים של "חיה ותן לחיות". תהליכי מ  
 )מערכות מתקיימים בעזרת פרקטיקות פורמליות )הקמת מוסדות( ופרקטיקות בלתי פורמליות

;  2006; יעקובי ופנסטר, 2010להרחבה ראו: פנסטר ומנור, . ד'(ברחוב וכיחסים בין שכנים, הליכה 

Hodkinson & Chatterton, 2006.     
 .2017מלאך וכהנר,  15
 .2015; בכר, 2015 ,2014; ליוש, 2007קפלן,  16
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גות רוחנית דינמית ומשמעותית המתבטאים בהיעדרה של מנהי םיהנהגתישינויים  החרדים,

יציאה  :שינויים תרבותייםכן ו הנהגה מוניציפלית אזרחית פרקטית,לצד פריחתה של 

גבוהה )שאינה לימודי קודש(, לימודים במוסדות להשכלה לעבודה במרחב החילוני, יציאה ל

 מעצבים שינויים אלו גלישה ברשת האינטרנט, תרבות צריכה ההולכת ומתפתחת ועוד.

לתוכה,  סזמננו, מאפשרים לקולות ולרעיונות חדשים להיכנ-את החברה החרדית בת דשמח

 דמוגרפיהגידול מרחיבים את הסדקים ומערערים את חומת הסגירות והבדלנות החרדית. ה

( בחברה הכללית 1.8% לעומתזאת  ,כל שנה 4.5%גידול של )המסיבי של החברה החרדית 

הן והן החברתית , את גבולות "הליבה החרדית" מרחיבים בתוספת לתהליכים שתוארו,

" שבין קיצון הזהויות ומתוך כך מייצרים זהויות וקבוצות הנמצאות על "סרגל, המרחבית

מבקשת לעצמה מיקומים  , גם בהקשרה המגדרי,זו חרדיות ת זהויותיטיפולוגי 17.למודרנה

פר עם המרחב הכללי , בליבתו או בשוליו של המרחב החרדי וגם על קווי התשונים במרחב

של  "המודרניות הנזילה"מתפיסת ניתן לומר כהשאלה  18.של רשות הרבים הישראלית

 "נזילות"ובתוך כך מובהקת יותר ה ,"נזילה"מה ל-דתישהזהות החרדית הפכה במ 19,באומן

באופן גמיש בין מספר זהויות חברתיות, ולכך  העצמ הממקמת של זהות הקבוצה המודרנית

 . חבריה ל הבחירות המרחביות, התעסוקתיות והאזרחיות שלהשלכה גם עיש 

חרדיות הביאו לתהליכי המודרניזציה -וחוץ חרדיות-שלל סיבות פנים ,כאמור

הן מפורטות בין היתר במחקרים השונים העוסקים במגמה ווהישראליזציה בחברה החרדית, 

 החרדית החברהשל  הוהשתלבות הותכאודות התחכמלמדים אלו  .זו לאורך השנים

עתיד כתב העת "תרבות דמוקרטית" ב 20.זמננו-במופעים שונים של הישראליות בת

                                                           
 .2017; מלאך וכהנר, 2012זיכרמן וכהנר,  17
18

 .2017; כהנר, 2012זיכרמן וכהנר,  
כיצד עברה ( 2007)באומן  טבוחן זיגמונ ,מודרניות נזילהבהקשר הרחב של הזהויות הנזילות בספרו  19

. מעבר זה חולל "נזילה"ממוקדת להתנהלות קלה וו מוצקה, זמננו מהתנהלות כבדה-החברה בת
 שינוי עמוק בכל מערכות החיים ובכל ההיבטים של המצב האנושי. בשל הריחוק וחוסר הנגישות

של היחד האנושי, קורא  המשתנה תדירשל בני האדם אל המבנה המערכתי הגלובלי, והמצב הנזיל 
: לחשיבה מחודשת על חמישה מושגי יסוד המעניקים משמעות לחיים המשותפים ובאומן בספר

ומתחקה אחר שינויי המשמעות שחלו , ידואליות, זמן ומרחב, עבודה וקהילהבאמנציפציה, אינדי
 מעבר למודרניות הנזילה ואחר יישומיהם המעשיים. בהם במהלך ה

מלמד על תהליכי הישראליזציה העוברים על  (2007) בסוד השיח החרדיספרו של קימי קפלן  20

( Hakak, 2012( ויוחאי חקק )Stadler, 2012החרדים בישראל; מחקריהם של נורית שטדלר )
 נשות הסףיות; ספרה של בלה ליוש מלמדים אודות התחככותם של יוצאי חברת הלומדים בישראל

עוסק בהשתלבותן של נשים חרדיות שעברו אקדמיזציה בשוק העבודה המודרני; ספרו של  (2014)
עוסק במאפייניה של החברה החרדית ספרדית ומערכות היחסים ( 2010) חרדיות רכהניסים ליאון 

עוסק  (2012) דיות מודרניתחרחוץ לחברה החרדית; ספרם של חיים זיכרמן ולי כהנר בתוך ומשלה 
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קובץ העוסק זהו ת המודרנית. קובץ מאמרים אודות החרדיּו( 2017להתפרסם )סתיו 

ם והמרחביים יבמאפיינים המשפחתיים, החינוכיים, התעסוקתיים וכן במאפיינים הדמוגרפי

עוסק בקובץ זה כהנר מאמרם של גלעד מלאך ולי  21.ת המודרניותשל הקבוצות החרדיו  

ת המודרנית בהסתמכות על נתוני הסקר החברתי של בניסיון לכמת את תופעת החרדיּו

נתוניו של סקר על )המבוסס על הגדרה עצמית של חרדים( ו שכה המרכזית לסטטיסטיקההל

מבוססת  גסהת הערכה מספרי מבטאה 22,ייעודי שנערך בקרב האוכלוסייה החרדית הכללית

מבחין בין שני מעגלי ו ,בחברה החרדית מודרנית-נתונים אודות משקל הקבוצה החרדית

מה מתאפיינת בהכוללת שיעור ניכר מכלל החרדים בישראל הראשונה קבוצה המודרניות: 

והקבוצה השנייה המצומצמת יחסית,  ,בהיבטים יומיומיים בחייה "נגיעות מודרניותשכונה "

 אורח קורץבקבוצה הראשונה . ערכים ואורחות חיים ישראליים ומודרניים מפנימה עמוקות

 של בשאלות מודרניים ערכים מאמצים מיעוטםרק  אך ,למרבית חבריה המודרני החיים

מציבה את אינה  ,. העובדה שאין מדובר אצל קבוצה זו במודרניות כוללתושוויון אוטונומיה

סדר הגודל של הקבוצה "המורחבת"  חרדית.חבריה בעמדה "לעומתית" מול כלל החברה ה

 החרדית. החברה מכלל 30%עד  15%-באותו מאמר ב המחזיקה בסממנים מודרניים נאמד

מעוניינת למסד את הווייתה היא  ,מביעה ביקורת על ההנהגה החרדיתהקבוצה השנייה 

ווי ק"ברובה ב ממוקמתוהיא  ,החרדית החברה מכלל 7%עד  2%-ב דלה נאמד, גוהייחודית

   23.בין המרחב החרדי למרחב הכללי "התפר

של  המרחבית החיים, בעשייה ובזהות ילהתמקד במרחבכאמור בקש אמאמר זה ב

, בתוך ליבת המרחב החרדי (הרחבה והמצומצמת) משתי הקבוצות נשים חרדיות מודרניות

ון הדירשות הרבים הישראלית.  יןוב עולם שמחוצה לוה ביןהממוקם  "קו התפר"במרחב ו

המובא בזאת מהווה חלק מקובץ מאמרים העוסק במערכות הקשרים והיחסים בין 

ת. כאשר מערכות ההגמוניה אחרים", ובמערכת היחסים שבין סולידריות לאחרּו"ההגמוניה ל

האם קבוצת , רוב תהליכים של שימור זהות ה"אנחנו" וה"אחרים"-פי-והשליטה משקפות על

ב ביניים שיערסל את זהותה, בין היותה חלק יכולה לבחור במעין מרח "אחרים"ה

מההגמוניה לבין השמירה על זהותה וחלק טבעי ממרחבי האחרות? האם מיקום ביניים זה 

                                                                                                                                               

 -חרדים מודרניים מקרב הקהילה הליטאית  - בני מעמד הביניים החרדי""באותם אלה שהוגדרו 
ומתאר את מסלול חייהם ורובדי האפיון השונים של בני קבוצה זו: הקהילתיים, הפנימיים ואף 

דרכים נוספת על  מהווה מעין מפת (2014) שחור כחול לבןהחיצוניים; ספרו של חיים זיכרמן 
 החברה החרדית ועוסק במערכות הקשרים שלה עם רשות הרבים הישראלית.

  .2017ליאון,  21
 .2017מלאך וכהנר,  22
 .שם 23
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ת לקבל עליה את הוא מיקום בעל פוטנציאל שימור לאורך זמן או שסופה של האחרּו

יש להחליש  מאפייני הזהות ההגמונית המרכזית? האם כדי לייצר סולידריות עם חברת הרוב

 אחר"? "את הסולידריות עם הקהילה והחברה המקורית ממנה מגיע ה

 "סולידריות נזילה"כביטוי ל "קו התפר"סולידריות על 

פעולה אתית שעניינה הוא הזולת ויש  יאהנחת המוצא המשותפת היא שסולידריות ה

זדהות של סולידריות היא סוג של הלהבינה כפעולה חברתית המתקיימת במרחב הציבורי. 

אדם או קבוצה עם אדם, קבוצה או עם קהילה נתונה, המבוססת על אמפתיה או על 

באופן חד יותר, ניתן לאפיין סולידריות כסוג של מחויבות  .שותפות רעיונית או ערכית

  24.וולונטרית כלפי הזולת, אשר באה לידי ביטוי רגשי או התנהגותי

סולידריות אורגנית כדי לבין יות מכנית קש להבחין בין סולידריב( 1893דורקהיים )

להבהיר את המעבר מחברות פשוטות לחברות מודרניות. סולידריות מכנית מתעוררת מתוך 

הסולידריות סגנון חייהם. בהומוגניות, מתוך דמיון בין בני האדם בעבודתם, בחינוכם הדתי ו

יא נוטה לפתח האורגנית, לעומת זאת, מבוססת על חלוקת עבודה והתמחות, ועל כן ה

רק קו אופי שדומה  איננהכלומר הסולידריות . תודעה של תלות הדדית ושל שיתוף פעולה

אף ולביסוס, , חברתי אשר ניתן להנמקה-לנאמנות עדרית ושבטית, אלא אינטרס כלל

  25.לאכיפה

 בתוכן מעוניינות ליצור ולשמרהמאפיין חיוני לקבוצות אפוא סולידריות היא 

ידי כל בסיס שהוא: רעיוני, אתני, דתי, -אלו יכולות להיות מאורגנות עללכידות. קבוצות 

סולידריות אינה אלא תודעת אחווה או שותפות עמוקה אשר  ,מיני או רגשי. ביסודו של דבר

ככל ערך חברתי, גם הסולידריות כרוכה במחיר: מי  מתלווה אליה פעולה או נטייה לפעולה.

 לגבי  26?מי הוא סולידריעם ל את עצמו באופן תדיר שוא ,שפועל מתוך ולשם סולידריות

ההגמוניה החרדית  : ביןמצויות בין שתי הגמוניותהרי הן  ,הנשים החרדיות המודרניות

על כן ו ,לבין ההגמוניה המאפיינת את החברה הכללית ורשות הרבים הישראלית קלסיתה

 . עולה באופן תדיר "קו התפר"שאלת הנאמנות והסולידריות על 

פעולה וה ,סולידריות מהווה אמצעי למימוש אינטרסים של הקבוצה 27,רורטיטענת ל

הפרט  ואאמצעי להעמדת משמעות קיומית, משמע, מושא הסולידריות ההיא הסולידרית 

                                                           
 .2015שורק,  24
 .2006, דורקהיים 25
 .2015שורק,  26
 .2006רורטי,  27
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סולידריות מתחילה להתרחש ברגע היציאה מהמרחב הפרטי לתוך המרחב . לשיטתו, עצמו

ם במרחב הציבורי הפורמלי והממוסד שהרי זה הציבורי. אולם מעבר כזה אינו יכול להתקיי

מייתר את הפרט לטובת היגיון מערכתי )חוקים, תקנות, מוסדות, מוסדות פוליטיים(, ולכן 

המרחב הציבורי . בין המרחב הפרטי לממוסדבתפר עליו להתקיים במרחב ציבורי המתקיים 

ר של הנשים מרחבי התפ והנה 28.שבו הפרט יכול לממש עצמו כסובייקטמקום הוא ה

ה ז - גיון מערכתייבעלי ה בין שני מרחבים ציבוריים פורמלייםנמצאים מודרניות ההחרדיות 

קווי תפר אלו . דומה אפוא ששל ההגמוניה החרדית וזה של רשות הרבים החרדית

 לפרטי. בין הממוסד  ולבחירה מאפשרים קרקע לפעולה

קש באומן להתייחס למושג ביולמולן, הגדרותיהם של דורקהיים ורורטי בתוספת ל

של הנשים החרדיות  לדיון בזהותביותר זו רלוונטית  ."נזילה"סולידריות בעידן של מודרניות 

 ,. כאמורזהות הממקמת את עצמה בין מספר זהויות חברתיותכ ,מודרניות בקווי התפרה

לאפיון מביאה זו הוויה . "נזילה"מודרנית כחברה -את החברה הפוסט מציג תיאורו של באומן

סולידריות קצרת טווח,  , בבחינת"נזילה"לכדי סולידריות תית רהחבסולידריות ה

המאפשרת את התפר שבין הפרט למרחב  ,חסרת שאיפות פוליטיותו קוסמופוליטית

 29.הציבורי

השתייכות מציאות של לשיטתו של באומן, נמצאת במעבר שבין  הסולידריות,

ומזינה את הגבולות החברתיים. יש בה יסוד דינמי  היא ניזונה, ולתחושה נוכחת של שייכות

בנתוני תקופת ההיווצרות דומני שאך  ,והיברידי. ההיברידיות נוגדת למעשה את הסולידריות

בתוך סתירה דווקא בו עוסק המאמר, היא פועלת  "קו התפר"של המרחב החברתי החדש ב

 30.לקבוצת התייחסות מוגדרתאני" "זו. יש בה בדרך כלל יסוד של בחירה מודעת ושיוך של ה

עדיין בבחינת חפץ לב העומד  סולידריותהאבקש לטעון שמאמר זה, המתואר בבמקרה 

 ; הוויהמודרניותהיומי של קבוצת הנשים החרדיות מחינה בהיבט הזהותי והקיומי היולב

זו החרדית וזו של רשות  - מצד שני מרחבי ההגמוניה יסוד של איוםנותר מימושה  שבעת

, נדמה כי "נזילה"וסולידריות  אבקש לטעון שגם בתנאים של שינוי .הישראלית הרבים

 מודרניות. האצל הנשים החרדיות זיל גם בלתי נהקבוע והדבר הבית" הוא "המושג 

 מאמריעסוק הואחרּות,  "נזילה"בתוך מסגרת מושגית זו של סולידריות, סולידריות 

: מגורים, זירות בארבע דיות המודרניותבהצטלבות התפקידים והמיקומים של הנשים החר

                                                           

 .שם 28
 .2007באומן,  29
 .שם 30
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 ?. נשאל איפה הן מרגישות זרות ו"אחרות"יאקטיביסט-תעסוקה, רשת והמרחב האזרחי

האם הם קבועים או  ?למי נתונים רגשי הסולידריות שלהן ?איפה הן מרגישות ב"בית"

 ,כלליהיכן הן מקבלות את חוקי ההגמוניה, אם זו החרדית או/גם זו של המרחב ה ?משתנים

   .בקשר עם שתי הגמוניות אלו -שימור או שינוי  -ואיזה תפקיד הן לוקחות על עצמן 

 מתודולוגיה

ראיונות עומק עם חרדיות המגדירות עצמן  38 על ברובו המחקר המוצג במאמר זה מבוסס

, מרואיינות 22אותרו במחקר הראשון  .נערכו בשני מחקרים. הראיונות כחרדיות מודרניות

אותרו מרואיינות נוספות באופן המזכיר את שיטת "כדור  ודרכן, יכרות אישיתמהחלקן 

כבעלת  ןהשלג". המכנה המשותף של המרואיינות היה בהגדרת הזהות החרדית שלה

ניואנסים פתוחים ומודרניים יותר בכל הקשור לרכישת השכלה גבוהה, תעסוקה, צריכת 

כנית מנהיגות תעסוקתית לנשים ות שבחן ,במחקר השניתקשורת ותרבות פנאי וצריכה. 

, חרדיות שרצו להשתלב במקומות עבודה איכותיים ומשמעותיים בשוק העבודה הישראלי

חלקו הראשון של מחקר זה התמקד בראיונות עומק אישיים עם נשים.  16אותרו 

קתי ואקונומי, ההשכלתי והתעס-המשתתפות בתוכנית לגבי הפרופיל הקהילתי, הסוציו

עמדותיהן כלפי הקשר של החברה החרדית עם רשות הרבים הישראלית שלהן וכן ב

 בערוצים שונים.

הראיונות במחקר  .2014-וכן ב 2012-2011שנים ב נערכו במחקר הראשון הראיונות

 רוב-פי-והתקיימו על ,נים למחצהמוב   . הראיונות היו2016-2015השני נערכו בשנים 

 באזור המגורים של המרואיינות.  כןותם סביבבמקומות העבודה של המרואיינות או ב

המונות  בעלות משפחותו רובן נשואות, 40-25נות בשני המחקרים הנשים היו ב

בעלות השכלה מקצועית או אקדמית, כשתחומי העיסוק  נפשות בממוצע, כולןשמונה 

חלקן . טק, תקשורת ועריכת דין-ת חשבון, הייייהבולטים הם חינוך, ניהול עמותות, רא

יומי עם מם בעלי ממשק יוידות במקומות עבודה חילוניים או במקומות עבודה חרדיעוב

מדובר בנשים המשתכרות באופן דומה לכלל האוכלוסייה, ומקיימות  .החברה החילונית

וחלקן הקטן עולות  ילידות הארץרובן  קשר רצוף והדדי עם רשות הרבים הישראלית.

ן נות למשפחות אמידות ובנות למשפחות מניהן בי(, בותשונ ותאנגלוסקסי דינות)ממ

דרני ומי שגדלו בבית חרדי בתוכן מי שגדלו בבית הנחשב לחרדי מו. יש בינוני נמוךהמעמד ה

ומשתכרים היטב )באופן יחסי  עובדיםה אות לבוגרי ישיבות חרדיות,ושן נמרביתשמרני. 

 . בעלי השכלה אקדמית הגדול חלקם, לקהילה החרדית(
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ת, אף אם ארוכה ומודרנית, את ראשן בפאה נוכרי מכסותות ניימרבית המרוא

ללמוד היא שנשים צריכות  האישה מעמדעל קודי צניעות חרדיים. תפיסתן לגבי  תקפידוומ

 הצמוד מכוניתואף  נהיגה ןישיואקדמיים ולמלא משרות ייצוגיות, להיות בעלות רלימודים 

בוקרת, בשונה מהעמדה החרדית הן בעד ילודה מ .מבחינה כלכלית(הדבר מתאפשר )אם 

 ן, משפחתןהצעיר בעת נישואיה ןבשל גיל מעודדת ילודה מקסימלית, אך אוליה קלסיתה

 מערבית תרבותות צורכ. רובן בקרב הציבור החילונימונה מספר ילדים גדול יותר מהממוצע 

 ,אינטרנטמשתמשות ב מזו החרדית, ניזונות מכלי התקשורת הכללית וגם על בסיס קבוע,

, נשי בילויב, לוקחות חלק פעיל עצמי לטיפוח מודעותע וקבו באופן בספורט ן עוסקותרוב

 יציאה לבתי מלון ולחופשות זוגיות, כולל דבר לכל מערביתאף היא ן שלה הצריכה תרבותו

הן חיות בהיברידיות . השונה במעט מהאופנה החרדית המסורתית אופנתי ביגודרכישת ו

מאפיינים מערביים בהתנהלותן יש ת עם הציבור החרדי, אך הן מזוהושכן  ,תרבותית

במידה רבה הן חלק ממהפכה תפיסתית של שכבה משמעותית שהולכת וגדלה . מובהקים

 בציבור החרדי.

מסוג  איכותניאיינות, לא מן הנמנע שבמחקר ולמרות ההקפדה על גיוון בבחירת המר

טיה כלשהי בתיאור הקבוצה ובתיאור זה, הכולל מספר קטן יחסית של מרואיינות, תיתכן ה

ת המודרנית, שכן רוב המרואיינות הגיעו מהזרמים וני החרדיּוומרחביה. לא נחשפים בו כל ג

 המודרניים השונים בתוך הקהילה הליטאית. 

 תה להציג פנים שונות של בחירת החיים במרחבי "קו התפר"ימטרת הראיונות הי

בקיום חיי  יהיא מרכיב דומיננט מודרנית שלהןהנשים שהזהות החרדית  דרך עיניהן של

. יש לציין שחלק מהשיחה נסבה גם סביב סיפור חייהן של המרואיינות יום במרחבןמהיו

לימודים תקופת השידוכים ובחירת בן הזוג, היציאה ל, בבית, בסמינרת ת והנערּוהילדּו)

 פנאי ועוד(., ת, עבודהחינוך הילדים, ניהול הבית, בחירת הקהילה, השקפות דתיו, גבוהים

משו לבחינת התחושות, הרגשות, הקונפליקטים והפרקטיקות המבטאים הראיונות שי

או הבנת תחושת  וסולידריות יומיים להבניית מרחב ותחושת שייכותמתהליכים יו

 ת" של המרואיינות.אחרּו"ה

 נשים חרדיות מודרניות במרחב מגורים על "קו תפר" תרבותי וגיאוגרפי 

גם וגם" המאפיינת "תרבות ה על "קו התפר" החברתי והגיאוגרפי מאפשרים לנהל את החיים

. הצורך לינוק מצד אחד מהתרבות, המערך והנשים בתוכן הקבוצות החרדיות המודרניותאת 

החברתי ותחושת הבית שמקנים מרחבי ההגמוניה החרדית ממנה הגיעו )קהילת המקור(, 

בתי קפה, : מציע ן הואלוני והאפשרויות השונות אותליהנות ממנעמי העולם החי בה בעתו
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ולא פחות חשוב  ,תרבות, מתקני ספורט, מגוון מקומות עבודה, בתי מגורים פרטיים מוסדות

תחושת חופש ואנונימיות. צורך נוסף הוא לחיות בקרבת נשים חרדיות המגיעות אף  - מכך

קהילות שאינן קהילות של  י(,ל יםרניות )הרצון לגור ליד הדומהן מקהילות חרדיות מוד

אברכים חרדים שמרנים, או של דתיים לאומיים או של חילונים, אלא חרדים מודרניים בני 

בין המרחב  "קו התפר"גם וגם" ומתוך כך לחיות על "המבקשים לנהל את תרבות ה ,דמותם

מלבד ההיבטים הקהילתיים  -שכנות מסוג זה מאפשרת לנשים  31.החרדי למרחב הכללי

גם לנהל  - מוסדיים )פגישה בבית כנסת, במוסדות החינוך של הילדים ובמוסדות הקהילה(ה

שיח שכנות עם נשים חרדיות מודרניות שהן בעלות אותם מאפיינים חברתיים, תרבותיים 

  ומעמדיים. 

תנאים כלכליים ייחודיים )מחירי דיור וסגנון בנייה(, ממרחבי הביניים נוצרו כתוצאה 

ומאפייני הזהות של הקהילות החרדיות המודרניות, הבאים  קבוצת דומיםד רצון לגור לי

החרדי גם יחד. מרחבי הביניים הציבור לידי ביטוי בצורך בקשר עם הציבור החילוני ועם 

נוצרים בעזרת מסננות זהותיות מעמדיות )היכולת לשלם  ,כמעצבים שייכות למקום וקהילה

דוגמת קבלה למוסדות הלימוד ) קהילתיות פורמליותעבור הדירה( ובעזרת מסננות זהותיות 

  32.(דוגמת שיתוף בשיח שכנים, קבוצות ווטסאפ או בחגים)ובלתי פורמליות (, ולבית הכנסת

 מתהליכי דחיפה ומשיכה של האוכלוסייה החרדיתכך מתגבש "קו התפר" כחלק 

סטיכיים, לרבות ותלויים בתהליכים  ,מודרנית למיקומים אלה. מרחבים אלה אינם יציביםה

. ת המודרנית למרחב החילוניהחרדיּו לתוכם ודחיקת קלסיתחרדית הההגמוניה הה של תזליג

 הזהויות השונות השותפות בהבנייתוגם בתוך "קו התפר" התהליכים הם דינמיים, ונמצא ש

אינן קבועות ויציבות אלא נמצאות אף הן במעבר בהיבטים שונים הקשורים בגיל, מצב 

מצב כלכלי, שמרנות דתית, רמת השתייכות לחברת לומדים וסוגה,  מת השכלהמשפחתי, ר

 עובדת במשרד עורכי דין:שניים, ל ם, נשואה וא25בת  34סיפרה מיכל,על כך  33.חרדית ועוד

האבולוציה האוכלוסייתית  .הקהילה שאני משתייכת אליה היא נורא מעניינת[ ...]
ד יפה וד יפה ומעניינת עם מרקם מאובתוכה, איזו שהיא תרבות מעורבת בעיר מא

אני  .[...] דתיים, אני מדברת על העיר איפה שאני גרה לפחות ,חילונים ,של חרדים
והקהילה שלנו היא [ ...] גרה בבניין שיש בו מעט דתיים וחרדים והרוב הם חילונים

קרוב  ,כאשר הילדים שלנו יהיו גדולים .[...] המוסדותו בית הכנסתמבמרחק הליכה 
כל עוד  ,כרגע .לוודאי שנעבור לדירה בקרבה משמעותית יותר למוסדות של הקהילה
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אני [ ...] אני מעדיפה [חילונים, דתיים]אפשר לשמור על הריחוק ולגור בין "כולם" 
 .צריכה את השקט שלי

מיקום "קו התפר" אל מול המרחב החילוני מציג תפיסה פתוחה יותר, העושה  ,כאמור

ברשות הרבים הישראלית בכל הקשור בתעסוקה, בלימודים אקדמיים שימוש אינטנסיבי 

פרקטיקות יומיומיות של שיוך המרחב  זה מתעצב תוך ניהול מרחבובתרבות הפנאי. 

 מתייחסמיסוד שלב ה .זהותם של החיים בו, במקרה זה הנשים החרדיות המודרניותל

מוסדות חינוך, חוגים  שכונת מגורים ברוח הקהילה, פתיחת מוסדות )בית כנסת,הקמת ל

בלעדיים  תרבותי משותף )יחסי שכנות, חגים(-ויצירת מרחב קהילתי חברתי ,קהילתיים(

 .  מודרניתההחרדית  הלחברי הקבוצ

של  להבניהמקטין את האפשרות  "התפר"קו הצורך בקהילתיות אצל היושבים ב

, הן חברתיתוהן דתית , הצורך המובנה בקהילתיות .אינדיבידואליותו ת, אחרּוזרות תחושת 

על איום המנם ה"שונה" הוא גורם משיכה, אך וא. רחוב הזהותמחזק את התהליכים של מ  

מוצאת את עצמה ו צאת בתהליכי שינויאותה זהות שנמ: הוא המרכיב הדומיננטי הזהות

תהליך זה גורם בסופו של  35.במקרה זה פתוחות יותרשהן  ,מוגדרת אל מול קבוצות חדשות

מעבר למרחב ביניים בה מתרחש  ,יצירת מובלעת חדשה הומוגנית יחסיתולנסות דבר להתכ

סיפרה תמר, בת  על כךואליות ומרחב קהילתי פחות לוחץ. חדש לאלו המחפשים אינדיביד

 :עובדת בחברה גדולההם לחמישה, , נשואה וא40

תח תקוה, פ זה עניין גיאוגרפי. בגבול ב"ב רמת גן יש קהילות, בהר נוף, בית וגן, [...]
גרים אחד ליד השני ובסוף מתקבצים חברים ליד חברים. לא בטוח שזה טוב, למשל 

שגרים מעורב, גדלים עם הידיעה מה לעשות בסופו של דבר ומה לא. זה אביב -לבת
גם הקהילתיות המודרנית בסופו של דבר  .[...] קצת חסר שאין את המגוון הזה
ד ובתי הכנסת נבנים לפי קהילות, וכולם מא .[...] מתכנסת לקודים וחוקים ברורים

דומים. כולנו עובדים, כולנו שולחים לאותם מוסדות לימוד, יש שיעורי תורה, יש 
, יש סגנון קשקושי נשים, נפגשים בגן משחקים, במכולת, באירועים של הקהילה

 [....] לבוש

קומות בעלי אופי הקהילתי, אך גם בפריצה למ רחובתפקיד משמעותי ביצירת המ  יש  לנשים

 מתבטאתפקידן ות שימור ושינוי בעת ובעונה אחת. מתנהלות כסוכנ וכאן הן ,אחר

ם פורמליים, ילהקמת מוסדות ייעודי דחיפה, בפרקטיקות היומיומיות, בבמוטיבציה לשינוי

תנאי )שמוצבים בהם נים מוסדות חינוך וגהקמת בת מגורים ברוח הקהילה, ושכוניצירת ב

 ,שיחת שכנות, ישיבה משותפת בגן המשחקיםכמו  בלתי פורמלייםופנים הן באו ,(קבלה

                                                           
 .2017כהנר,  35



ות  ות מנשים חרדי י "ודרנ "קו התפר על   המתהלכות 

121 

 

מלי של ההתרחשות טיולים משותפים וניהול פורמלי ובלתי פורבשכונה,  ספורטהליכת 

חדשה" של הנשים "זהותן המתאים לשיח מודרני הזהו  סביב אירועי הקהילה בבית הכנסת.

 ,צו האופנה, בעלות עבודה משמעותית פי-משכילות, בעלות רישיון נהיגה, לבושות על שהן

הן יוצרות קבוצת שוות . בכך חלקן דעות ועמדות ליברליות יותר מהמקובל במגזר החרדילו

 ןהבעת ובעונה אחת , ו"אחרות"לגמרי המאפשרת להן לא להיות בנות דמותן של חדשה 

ת כניסתן של אחרות ולא מאפשר סגרתו הןמשב מרחבאלו שקובעות את גבולות ה

   .מחוצה לו ()חילוניות או "חרדיות קלסיות"

חדשים. הנשים וקודים בעלת זהות מרחבית ייחודית  היא חדשההמובלעת מכאן שה

: תחושת המחנק החברתי "קו התפר"הן גם אלו שמייצרות ודוחפות את התנועה בתוך 

והצורך במיסוד ושימור  ,בקרבת המרחב החילוני" התפר "קולסגת לשולי  תגרום להן

ובקרבת המרחב  הבינייםלדחוף את משפחתן למרכז מרחב  פחה והקהילה יגרום להןהמש

ת רהמייצ ,תנועה תמידית של שימור אל מול שינוי במרחב הביתזוהי החרדי השמרני. 

" הנזילה" הסולידריותזוהי  זו החרדית וזו החילונית. -תנועה אל מול מרחבי שתי ההגמוניות 

משתנה מאידך , ובלתי נזילהקבוע והדבר כהבית תנאי נשענת על כמוצקה מחד שהיא 

   . אשר הפרט מחויב להחדשה נוצרת מערכת חוקים בה  "התפר"קו במרחב בהתייחס להוויה 

 תעסוקה הכלליהנשים חרדיות מודרניות במרחב  -מרחב ביניים 

בין העולם ת והנמצאהבחירה לעבור למרחב "קו התפר" ולקהילה החיה בשכונות מגורים 

איננה משקפת את מיקום הביניים היחיד בו נמצאות אלו  ,החרדי לעולם החילוני

 ,מודרני, הנדמה שככל שהצד המערבי .ותת השונוהמשתייכות לקהילות החרדיות המודרני

מרחבי הביניים השפעת מתחדדת החרדית, ו של הפרט והמשפחה נכנס לתוך אורחות חיי

רצועת תפר הפעם אין מדובר ב .מרחב החילונימימוש ה המצויים בין הזהות החרדית לבין

מרחבי ביניים  36.המרחב החילוני ראות החרדית בתוךאלא על המיקום של הזהות והנ   ,פיזית

של האישה החרדית בקמפוס בזמן הלימודים לתואר ראשון  מהיכולים לכלול את מיקו אלה

ן היציאה למרחבי גם בזמו, במפגש עם אוכלוסיות בעלות זהות אחרת, ולתארים מתקדמים

מפגש לא כל שכן בובמלונות הנופש( ו וןבתיאטרפעילויות ספורט, , בןהפנאי והנופש )בקניו

 יומי במקום העבודה החילוני.היומ

 מזמנים ,חלק מתהליכי הגיוון התעסוקתי בקרב נשים חרדיות בעשורים האחרונים

מרחב הקהילה החרדית יציאה לעבודה במרחב חילוני. במובחן מאלו הבוחרות לעבוד בתוך 

                                                           
 .2017כהנר,  36
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פנימה, ובעבודות שאינן מזמנות מגע תרבותי קבוע עם האוכלוסייה החילונית, היציאה 

דתי  כולל התערות בציבור לאה לעבודה במרחב החילוני מזמנת חשיפה ועירוב חברתי

 , תפיסות עולם אחרותיומית לתרבות חילונית: שיחות חולין, אירועים חברתייםמוחשיפה יו

תים התמצאות בסיסית בסדר היום ובמערכת יחשיפה זו מחייבת לע 37.אלהוכיוצא ב

מוכרת יותר  נעשית, אך קלסיתזרה לזהות החרדית השלעיתים היא הערכים החילונית 

לזהות החרדית המודרנית. הנשים היוצאות לעבודה משמעותית במרחב החילוני מטפחות 

 ,מצים ושעות רבות בעבודההן ישקיעו מא. קריירה לפי כללי שוק העבודה המערבי

בדומה לכלל ו, בהשתלמויות ובטוויית מערכת קשרים נחוצה כדי להתקדם בסולם הקריירה

זו גם אם תפיסה זו מתנגשת עם  ,שראלית, העבודה תהווה ציר מרכזי בחייהןהחברה הי

היציאה לעבודה משפיעה על הזהות החברתית והמעמדית.  .התחנכו בקהילהשעליה 

ות עולם אחרות משפיעה גם על דרך ניהול הבית והתפיסות הבסיסיות החשיפה לתפיס

בגידול הילדים. אין זה אומר שהתפיסה העצמית החרדית נעלמת, אך לעיתים נמצא שהיא 

"מעגלת" את פינותיה החדות והשמרניות בכל הנוגע לרצון ברכישת השכלה )באופן פרטי 

(, בשימוש בכסף הפנוי )תרבות צריכה במטרה להתקדם בעבודה, וכן ברצון שהילדים ילמדו

ותרבות פנאי מתפתחת(, בחשיפה לאינטרנט )שימוש ראשוני ככלי עבודה ולאחר מכן 

חשיפה למה שיכולים להציע מרחבי הרשת(, בתרבות הלבוש והטיפוח שעשויה להשתנות 

בתוך מסגרת קוד הלבוש החרדי ועוד. האישה החרדית אינה משנה את זהותה עם כניסתה 

רחבי תעסוקה חילוניים, אך זו הופכת לחשופה יותר לתכניה של רשות הרבים הישראלית למ

ולחברה הכללית, ובסבירות גבוהה הופכת למורכבת יותר, שמרנית פחות ובעלת פוטנציאל 

 38משמעותי לייצר אדוות של שינוי לתוך משפחתה, ביתה וקהילתה.

מאפשרת  ,הטבעיוהחברתי צא מחוץ לשיוך הילידי, הבחירה במרחב הביניים הנמ

להוריד את חסמי הלחץ החברתי ו לפרט להיות משוחרר, להתנהל בחופשיות ובאופן טבעי

הישאר במסגרת הקודים ל המאפשר תמידי שימורמנגנון תחת את כל ז, של קהילת המוצא

את  יםדורש "קו התפר"מיקום זה ובחירת החיים על  מתחנכות הנשים. םהחברתיים עליה

  39.ית של מערכת איזונים ובלמיםהפעלה תמיד

                                                           

 .ב2017, א2017לוינסון, -קלעג'י ובראון ;2017; מילצקי, 2014; גלבוע, 2013קוליק,  37
 .2017ב; מלאך וכהנר, 2017א, 2017 לוינסון,-; קלעג'י ובראון2014; גלבוע, 2013קוליק,  38
 .2017כהנר,  39
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עובדת בחברת ביטוח ארבעה, , אם ל35על העבודה במרחב החילוני סיפרה ניצה, בת 

 גדולה:

כשיצאתי מהסמינר לעבודה חשבתי שיהיה לי חשוב לעבוד בסביבה חרדית. עבדתי 
בסביבה חילונית והבנתי שלפעמים הסביבה החילונית מכבדת אותך בתור מי שאתה 

יותר  אשעבדתי בסביבה חרדית עם חרדים לא כמוני, אלכסביבה החרדית. יותר מה
חרדים ממני, שם הרגשתי פחות בנוח עם מי שאני. והחילונים מכבדים אותך איך 
שאת, לפחות הסביבה החילונית שהייתי בה. היום אני לא ארצה לעבוד בסביבה 

י בטא את עצמחרדית מאוד, שוב בגלל הקטע הזה שאני חושבת שיהיה לי קשה ל
באגף שאני עבדתי כולם היו [ ...] .בגלל היותי אישה ,בגלל הזהות החרדית מודרנית

, 30 , בגיל של חיילת, היה שם הרבה מבוגרים22הייתי בת  ,תחשבי .יותר מבוגרים
היה לי קשה להשתלב, זאת אומרת לא  20היה שם הווי ואני בתור ילדה בת , 40, 35

למרות שהיום יש לי כמה  [...] כי זו תרבות אחרת משלי רציתי להשתלב, את מבינה?
תן, חילוניות בגילי שאני חברה מאוד טובה שלהן יחברות שאני מאוד בקשר א

אחת חילונית,  ,מאוד טובות-ומבחינתן אין שום הבדל. אנחנו שלוש חברות מאוד
אבל . בדלואין בינינו ה [...] אחת חרדית יותר מודרנית ממני ואני שאני גם מודרנית

ארגיש . אין עוד אחת כמוני זה לא יהיה לי נחמדושאני נמצאת למשל בחדר אוכל כ
  .זו פשוט תחושת זרות, במקרה הזה לא נעימה]...[  זה לא חוסר ביטחון עצמי בודדה.

ילדים, עובדת ם לשלושה , א27חוויה אחרת בנוגע לעבודה במקום חילוני, שיקפה דינה, בת 

 בחברה גדולה:

אני מעדיפה מקום עבודה חילוני, כי כל התרבות הארגונית החרדית שייכת  [...]
למאה הקודמת. ויש להם תפיסה של אני נותן לך כסף ולכן אני המושיע שלך ואת 
תלקקי לי את הנעליים ותעשי כל מה שאני אומר לך. וכמה שזה מצופה שזה יהיה 

ורה, אז זה נכון ברמת הפוך, שכאילו, אדם חרדי יש לו ערך לחיים ולמשפחה ולת
התאוריה אבל לא בפועל. ברגע שאני המעסיק שלך אז אני הצלתי אותך מהעוני של 
המגזר ולכן את חייבת לי את נשמתך. זה לא מעביד אלא עבדות. הרגשתי שממש לא 

אני .[ ..] היה כבוד לחיים הפרטיים, בטח לא ברמה של כסף ולא ברמה של התייחסות
ני זה שונה לטובה, ככה אני מרגישה, התפיסה הניהולית חושבת שבסקטור החילו

היא אחרת. העובד הוא עובד, יש לו חיים, וככל שהוא יותר מקשיב לחיים שלו, הוא 
עובד יותר טוב. בתפיסה החילונית, בטח בארגונים מסודרים, העובד בא כי הוא נותן 

אבל בסוף הוא  לך את השעות שלו. יש שעות נוספות, לפעמים יותר לפעמים פחות,
 [....] בד. וזה משהו שהוא לא מובן במגזר החרדיעובד ולא ע  

. מודרניותהשל הנשים החרדיות  בתוך השינוי המתהווה מתיות אחרת" עדיין קייה"ה

 "עצמיה"נראה שהן נמצאות בשלבים שונים של הבנה מחודשת של  ,הנשים יהן שלתמעדויו

, העולמותן ונה של שייכותן לכל אחד מהחדש שלהן. זאת באמצעות הגדרת המשקל הש

, בשלב נתון זה, הן יותר או אותם העולמותעם מי מ היא כשהשאלה שהן מבקשות לשאול

 ת ומי מהם מבטא את העצמיות ההיברידית שלהן. פחות סולידריו  
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מתאר את הניסיון להגדיר את החברה החרדית כמרדף אחר  40פרופ' שמואל היילמן

)לעולם החיצון( והפעלתה  "תרבות הנגד"דרה המבוססת על זהות של "מטרה נעה" שכן זו הג

דאגה", זהות של "כבהתאם למאפייני הזמן והשעה. היילמן מדגיש את המושג "חרדים" 

דאגה מפני השפעות גלישת העולם החיצון, ערכיו וזהותו לתוך החברה החרדית הסגורה 

 "תרבות נגד"דירה עצמה כוהשמרנית המבקשת להגן על דור ההמשך שלה. קבוצה המג

מחויבת להחזיק מנגנונים קבועים לבנייה ותחזוקה של הקירות המפרידים בינה לבין העולם 

הדאגה המטפורית של קבוצה זו היא מפני "נפילת הקירות" וחדירת העולם החיצון  .החיצון

החרדיות הנשים שהמאיים לבלוע אותה. הגדרות אלו מתאימות היטב גם למרחבי הזהות 

לידי ביטוי ביחס לעולם החיצון ולמנגנון החיים בין שני  הבאה ן, זהותחיות בהמודרניות ה

 ,להישמר מפניו וממערכת הערכים התרבותית של העולם החיצון וןניסי. מצד אחד העולמות

נשים החרדיות הכי נדמה  41.בעולם זה ואף ערכי ומנגד "להשתמש" באופן אינסטרומנטלי

לתת לטיפות  סיון לאיבנו שם" מטפורי על מנת להגן על זהותןל גמתהלכות עם מעין "מעי

המגיעות מהמרחב שבחוץ לטפטף פנימה, אך הטיפות נכנסות ומשפיעות על זהותן 

 ,, פעם עם הקהילה ממנה הגיעו ומכלול חוקיהת משתניםואחרּו סולידריותומייצרות רגעי 

לא מעמעמת את  "נזילה" דריותסולישל נחשפו. פעולה זו הן ופעם עם המרחב החדש אליו 

במקרה הזה  לעיתים במרחבי התפר,ת התמידית שנשים אלו מרגישות תחושת האחרּו

 .  המרחב התעסוקתי

  אינטרנטהנשים חרדיות מודרניות במרחב 

אך נדמה כי גם הוא עובר  ,הוא מרחב הרשתכמרחב תפר המרחב המאתגר ביותר ייתכן ו

מאפשר לנשים החרדיות המודרניות להשמיע הוא חד מצד א :רחוב הזהותתהליכים של מ  

 הפיזית מובלעת המרחביתולקדם שיח פחות שמרני מהמקובל ב מחשבותיהןואת  את קולן

מי שייך לקבוצה, מי . דהיינו, חוקים ידועים משלוישנם גם למרחב זה  ,מצד שני .ש"בחוץ"

מי , עם ן אני "אחרת", היכיהווירטואלבתוך המרחב  מחוצה לה, מהי קבוצת השווים שלי

ומה המשמעות של לקחת חלק במובלעת  ,וירטואלי להיות סולידריתבאופן אני בוחרת 

כמובן תוך הבנה של כל זאת מחוצה לה. הקיים לגבי מערך החיים השלם  תהווירטואלי

, בזהות בדויה או גלויה: יאותו היא מקבלת על עצמה כגולשת במרחב הווירטואלהתפקיד 

                                                           
 .2013היילמן,  40
ב; מלאך 2017, א2017לוינסון, -; קלעג'י ובראון2015; בכר, 2014ע, ; גלבו2013; קוליק, 2010י, 'קלעג 41
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תפקיד הקוראת, המגיבה, מייצרת החומרים ועד המשתמשת ברשת כפלטפורמה מ

 לפעולה עבור המרחב החיצוני לה.   תאקטיביסטי

 מובלעת אחרת, מקבילה, אלטרנטיביתהתפתחה במקביל למרחבי התפר הפיזיים  ,כך

 נבע בתחילת הדרך החרדית החברה ידי-על האינטרנט אימוץ ".וירטואליתו"המובלעת ה –

 אל אינטנסיבי לפיקוח הנתון הקהילתי מהמרחב לנדוד ומהצורך כלכלי-תעסוקתי צורך ךמתו

 נעשו החרדית חברהב האינטרנט חלוצי ידואלי הפרוץ שמאפשרת הרשת.בהאינדי המרחב

 עליותר ויותר  חזק, המאיים כלכלי וחברתי ולכוח וירטואליות לקהילות השנים בחלוף

עולם הממשי מייצר סדר יום אזרחי חדש ב גם רבה ובמידה ,החרדית החברה של חומותיה

כללי ו ,רשת האינטרנט מאפשרת השגה ישירה של מידע .וירטואליושמחוץ למרחב ה

המשחק שהשתנו מאפשרים לחרדים רבים לצרוך מידע גולמי, לא מסונן ולא מעובד. 

 ,"תוירטואלי חופש מובלעתיוצרים " החרדית החברה לתוך מחלחליםה ואתריו האינטרנט

פ, אמרחבי המידע ברשת, פייסבוק, קבוצות ווטס - וזמינים רבים אליה הכניסה ששערי

מנפצת כבר היום את חומות המובלעת החרדית החברתית  מובלעת וירטואלית זוטוויטר. 

  42.הזהות החרדיתגם את , וכבר משנה, ועשויה לשנות ,והמרחבית

גם זו המודרנית, מאפשר , ההווירטואלי, הרחוק מעינה הבוחנת של הקהיל המרחב

 , והיא הנמצאת במרחב הרשתהפתוחה יותר זמנית: זו -להתהלך עם שתי זהויות בו

המייצגת אמות המידה של החרדיות המודרנית לגווניה, וזו לפי מתירנית וחשופה יותר גם 

שתיהן המתבדל או במרחב "קו התפר", עולם הממשי הנמצאת ב השמרניתהזהות  את

מאפשרת להחזיק בשתי  הימצאות במרחב הרשתחפש שינוי והחושש ממנו. המבאותו אדם 

וסביר שהאחרונה  -זו החרדית וזו המודרנית  - הזהויות שאותן מפעיל הפרט החרדי המודרני

זוכה במרחב זה לביטוי רב יותר. הרשת גם יוצרת התקבצות וירטואלית בפלטפורמות 

ים באותם קודים ובאותה השפה אך לא השונות של אלו מבין החרדים המודרניים המדבר

אוגרפי. היא גם מאפשרת לאלו שטרם "ָיצאו" )או לא ֵיצאו( יבהכרח נמצאים באותו מרחב ג

אל מרחבי "קו התפר" להיכנס לשיח ולהשמיע את קולם  קלסיתה מהמובלעת החרדית

 מתירניות הדומות לשלהם. הרשתו בסוגיות שונות בפני אלו המחזיקים בדעות פתוחות

ים במובלעת השמרנית הסגורה החי "קו תפר" וירטואלי שבו נפגשים אלהיוצרת מעין מרחב 

החיים במרחב "קו תפר" פיזי, אך הם בעלי זהות ועמדות דומות ושמרניות פחות  עם אלה

                                                           

 Rashi, ;2012 Neriya; 2013, 2009שחר, -און ונריה בן-; לב2017; מלאך וכהנר, 2012זיכרמן וכהנר,  42

Ben-Shahar, 2017 Neriya Ben-Shahar & Lev-On, 2011; 
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, אם 26סיפרה רחל, בת  ימצאות ברשתת ההיעל חווי 43.האם החרדית מאלה שבקהילת

 דולה:, עובדת בחברת ציבורית גשנייםל

אני אוהבת את הזהות שלי החרדית. אבל נוצר לי דבר כזה שאני מרגישה שאני [ ...]
בין שני העולמות. אני מאוד חרדית, אני גרה בקהילה מאוד חרדית, ואני גם מאוד 
מאוד משמרת את זה, זה חשוב לי. אני עובדת במרחב החילוני בעבודה רצינית. אני 

ני מאוד מתחברת אליו. מה שרוב האנשים מאוד מכירה את העולם החילוני, א
בציבור שלי לא מכירים למשל, כשאני מדברת גם על אלה שנפתחו, גם על אלו 
שיוצאים לאקדמיה, אני מאוד בעולם הפייסבוק למשל. אנשים לא מכירים את זה 
אצלנו. הפייסבוק זה גם סוג של קהילה. יש כל מיני קהילות בפייסבוק, זה סוג של 

י. זה מרחב שמאפשר לי לייצר חברים חדשים, להשמיע את הקול שלי, ת הרקליקו  
, ממה להגיד, מה לא להגיד. יאת הדעות שלי, וגם שם דרך אגב אני נשמרת מחברי

[ ...] בפייסבוק לא מחוברים לעולם החילוני, אבל בפועל הרוב ממש כן יחלק מחברי
 על עצמי אני מרגישה שאני די משחקת על שני העולמות.

הפועלת ברשת  המודרניתהאישה החרדית  ,מה שיותר מאשר בהתמודדויות אחרותדו

הבחירה משום שזאת , הזהותשל  שימור פנימילצורך  חזקים נגנוני הגנהמ נדרשת להפעיל

למרחב הילידי הטבעי, מאפשרת לה , הנמצא מחוץ ברשת מרחב הבינייםלהיות חלק מ

מעבר לכך אך  44.של קהילת המוצאחברתי הלהוריד את חסמי הלחץ ולהיות משוחררת יותר 

ואפילו "קהילות" חדשה  "קהילה"יש כאן הזדמנות למצוא קבוצת שייכות חדשה, למצוא 

את מעגל  להרחיב אפשרות גםוהמתגבשת  מודרניתההחרדית חדשות המתאימות לזהות 

ת" . כך עשויה למצוא הזהות החרדית המודרנית "ביוהרעיוני הקיים סביבה ממשיההחברים 

 האך ב ,במרחב ביניים בו היא פחות "אחרת", יותר חשופה לרשות הרבים הישראליתחדש 

חדשה  סולידריותזו החרדית.  –וירטואלית וקהילתה העם ת וסולידריאינה מוותרת על בעת 

של קבוצות של ידע,  יבונה בתוכו מרחב אלטרנטיבו נתוןהמתקיימת ברשת במסגרת מרחב 

לשיפור ושינוי  אקטיביסטיקהילות הקוראות לשיח ות מודרניות נשים, קהילות שיח חרדיו

במידה רבה "רצפת הייצור" של סדר יום הוא ב ביניים זה פניה של החברה החרדית. מרח

 שמחוץ למרחב הווירטואלי. עולם הממשיבחרדי חדש גם -אזרחי

                                                           
 .2017כהנר,  43
 .שם 44
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נשים חרדיות במרחבי האקטיביזם המגדרי וביטויו במרקם החברה האזרחית 

 תהחרדי

בראייה רחבה יותר ניתן להגדיר את האקטיביזם החרדי המגדרי כפעולה חברתית 

, ויש לה תפקיד בתוך קבוצות שונות בחברהבין ולשינוי ביחסי כוחות חותרת הקולקטיבית 

של המרחב הפיזי, החברתי, התרבותי והתודעתי. אקטיביזם מרחבי,  בתהליך ייצור מחדש

המרחב  מנם משפיעה על תהליך ייצורואובן זה שהפעולה בהקשר זה, הינו פעולה כפולה, במ

מרחב הפרטי או בבשימוש באופן הדרגתי מתרחש שינוי והחברה, אך גם מושפעת ממנו. 

חברתית השייכות ה. במובן החברתי, משמעותו שינוי בתחושת ובתפיסתו הציבורי

רבותי, ת. במובן ההתייחסות לאינטראקציות חברתיותבאישית, וכן הקולקטיבית וה

של המרחב היא שינוי בתחושת השייכות התרבותית  ייצור מחדשההמשמעות של תהליך 

הרחבה יותר, שימוש בפרקטיקות וסימנים תרבותיים לייצור מחדש של יחסי כוחות 

 מרחבי עשייה אלו. בפועל נוכח והמגדרי  האקטיביזם 45.חברתיתונוכחות 

בשנים  עצמההחרדית ה בגבולות הקהילהמתרחשים  משמעותייםהשינויים ה

אחריות למתרחש ופועלים ליצירת  יםחשיותר ויותר מבני הקהילה , מעידים שהאחרונות

חורגת מתחומי הרווחה שאפיינו עד כה את  םפעילות .עבור חבריה אחרתמציאות חיים 

מנהיגים ה. החיצוניותקהילתית ואת עמותות הסיוע -הומניטרית הפניםההפעילות 

בין ביקורת על פניה של הנעים רחב של יוזמות ומרחבים  ייצרים מגווןמחרדים האזרחיים ה

 46.החברה החרדית כיום לבין רקימת חזון עתידי לקהילה זו וניסיונות להגשמתו

 החינוך תחום של המנהיגות האזרחית החרדית מצוייםוהפעולות היוזמות בין  

התחום לגברים עובדים(,  לימודי ליבה, הקמת כולליםשיילמדו בהם )הקמת מוסדות חינוך 

 אופנימינית(, קידום  התקיפנפגעות הוריות, ב-)הקמת עמותות לטיפול בנשים חד הטיפולי

לאומי, השכלה גבוהה, תעסוקה -יוצאי צבא חרדים, שירות אזרחישל שילוב )עמותות 

רשת . לצד זה נבנתה מרחבים מוניציפליים בערים וביישובים החרדיםבפעולות ואיכותית(, 

מרחבים רעיוניים ם ג, כמו גועשת ומשוחחת שיח פנימי משמעותיהרחית חרדית אז

והוצאת כתב עת המייצג עמדה  ,מנהיגות ,דמויות רוחניותמעידים על חיפוש אחר ה

  47.חברתית  המתמודדת עם שינויי הזמן והמקום

                                                           

  .2014ב ופנסטר, ; משג2015משגב,  45
  .2017 איבנבוים וכהנר, 46
 .שם 47
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מנוע קבוצה קטנה, נדמה כי היא חלק מהיא המנהיגות האזרחית החרדית שעל אף 

את  הומעמיק המרחיב הבהיות ה,קהילה החרדית בימים אלבביותר  משמעותי שינוי

שאלות של זהות,  עבר אל -בעיקר המדינה  מכוונתאותה ש - שילוב החרדים ה שלמשימה

  48.והשקפה. האקטיביזם המגדרי החרדי הוא חלק מקבוצה ופעולה זו , מרחבסוציולוגיה

בין ידע  פערמדגישה את ה טיותאקטיביסהחתירה לשינוי של הנשים החרדיות ה 

כל " בין ערכים של, בין ערכי עבודה וקריירהבין החינוך החרדי ל, בין השכלהמצומצם ל

הקיימים בחברה כמו מימוש עצמי והישגים אישיים ובין ערכים " כבודה בת מלך פנימה

 הנוגע לדומיננטיות הנשית בחברה החשיפה לשינויים אלו מצמיחה שיח ציבורי. הכללית

אחת ובעונה השיח נוגע למיקומן של הנשים המתמודדות בעת . החרדית החדשה והמשתנה

עם דרישות עולם העבודה והרצון להגשמה הן ו, דתיים ואישיים, עם אילוצים חברתייםהן 

  49.עצמית. לתוך מרחב זה נכנס האקטיביזם המגדרי

להיות קול " מעורבות"בשם  תקשה קבוצת נשים חרדיות אקטיביסטיויב הכך לדוגמ

קבוצה שלא נשמעה בעבר בזירות הציבורית בכלל והפוליטיות , לקבוצה מושתקת בישראל

כמעגל שיח של נשים  2013 הקבוצה החלה לפעול ביוני .נשים החרדיותל לתת קול – בפרט

, עיסוק, מעמד אישי, שונות מבחינת גיל . הןחרדיות ממגוון הקהילות המרכיבות את המגזר

סדר היום. הן מצאו עד מהרה בהשקפת עולם ונקודת מבט על סוגיות , מגזרישיוך חברתי ו

דיון פתוח ועמוק בנוגע לעתידן של נשים  יצירתפה אחד הוסכם על מטרה: שפה משותפת ו

אסטרטגיות  בחינתוכן  כמו גם בזירה החרדית הפנימית חרדיות בזירה הציבורית הישראלית

. חרדיות ובשלב מאוחר יותר לפעול על פיהן שונות לקידום המטרות המשותפות לנשים

קידום שוויון  ים במרחב הציבורי,בתוך זירות הפעולה עלו הנושאים הבאים: הדרת נש

בייצוג נשים בפוליטיקה, קידום שיח בנושאים שבינו לבינה, קידום פלטפורמות תמיכה 

ה מכוונת הוריות, קידום שיח העוסק בהשכלה רחבה שאיננ-לנשים חרדיות גרושות וחד

תעסוקה, וקידום תעסוקה איכותית המלווה בתחושת מימוש עצמי עבור נשים חרדיות שהן 

יהודיות לא פחות מנשים  46% ותמרוויחה, ת יחידותומפרנסאו , אימהות לשבעה ילדים

האישה החרדית סובלת  בחברה שהורות שוויונית פחות מקובלת בה. יותחוה ,חרדיות

היא לא עזבה את תפקידיה המסורתיים אלא הוסיפה על  :"המשמרת הכפולה" מתסמונת

  50.עצמה פי כמה

                                                           

  .שם 48
 .ב2017א, 2017לוינסון, -קלעג'י ובראון ;2014; גלבוע, 2013; קוליק, 2010 קלעג'י, 49
 .2014רידר, -ב; אינדורסקי2013א, 2013, "מעורבות" 50
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מגדרי בתוך החברה האזרחית החרדית החדשה יזם אקטיבפעולות נוספות של 

תחומי ל הכניסאם זו  ,כוללות הובלת שינוי במרחב ההשכלתי והתעסוקתי של נשים חרדיות

, דחיפה ליצירת לות חרדיותלמכללובי לכניסתו של תואר ראשון או הקמת לימוד חדשים 

. כל זאת יזמות תעסוקתית וחברתית עידודו מקומות תעסוקה איכותיים לנשים חרדיות

מעמדן של נשים  ת לקידוםוהפועל ותחרדי םנשישל ת שיח והקמתן של קבוצבנוסף ל

והמקדמות שיח , חרדיות בזירה הציבורית הישראלית, כמו גם בזירה החרדית הפנימית

   51.ועוד שיח שוויוני בתוך הבית החרדי, ריאות נשיםב בנושאים של

הקורא להתכתב עם ערכי שוויון  ,אזרחי-פוליטי-האקטיביזם המגדרי במרחב הציבורי

הופך  ,ן הזדמנויות ושוויון במרחב הציבורייומודרני, שוו-מגדריים, ערכים של שיח אזרחי

לקופסא" החושבות מחוץ בשנים האחרונות לאחד הייצוגים הבולטים של קבוצת הנשים "

זירה זו היא זירת במידה רבה,  .מרחב הרשתהאקדמי ובבמרחב התקשורתי הפיזי, האזרחי, 

רובן נשים חרדיות מודרניות ב הןיה מנהיגותאשר הקצה של המרחב הנשי המודרני החרדי, 

מנהלות פעולה אקטיבית לשינוי הקהילה . הן לרשות הרבים הישראלית לגמריהחשופות 

 תוך שימור על הזהות החרדית.  פנימה

שתי  "וכנגד עם"בין  "קו התפר"האקטיביזם המגדרי פועל מתוקף מאפייניו על 

ייצור פעול לוזו של רשות הרבים הישראלית. הוא מבקש ל קלסיתו החרדית ה, זההגמוניות

ובכך גם לייצר תחושת  ,חדש תוך שינוי יחסי הכוחות בין הקבוצות ובתוכן מרחבכפול של 

? האם זהו שינוי המרחב "קו התפר"יותר. האם זוהי הרחבת  ייכות תרבותית רחבהש

או שמא פעולה זו האם זה כבר המעבר לסולידריות בת קיימא עם רשות הרבים? החרדי? 

לעקוב אחריהם.  יהיה ךיתהליכים שצר אלהממנה?  עת שאין להימנמובילה יצירת אחרּו

וגיבוי של תמיכה יביסטי מגדרי מקבלות יחס הנשים הפועלות בתוך המרחב האקטשנדמה 

"אחרות" עדיין נותרות אילו בתוך עולמן החרדי הן רשות הרבים, ו תוךמואף כלים לפעולה 

אבק על מקומן וזהותן )לפחות בנקודת הזמן הזו( במרחב ההגמוני של החברה ילהעליהן ו

 החרדית. 
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 סיכום

 הות בין שני העולמותרחוב הזמ  : בין יסוד ההתבדלות למגמת המעורבות

הזהות החרדית נמצאת בין שתי מגמות סותרות: הקצנה וחיזוק ההתבדלות אל מול 

מודרניות מציגות חלופה תרבותית לאורח חיים ה הנשים החרדיות .התרככות והתערות

השתלבות בחברה בהמקובל בליבה החרדית, חלופה שבמידה רבה דוגלת בשילוב ו

 52.וניםהישראלית הכללית במינונים ש

, אך גם ת של מקום המגוריםקהילתיהזהות ה רחובתפקיד משמעותי במ  יש לנשים 

המוטיבציה  .והן מתנהלות כסוכנות שימור ושינוי בעת ובעונה אחת ,רחב הבאבפריצה למ

פי -יומיות ובמיסוד פורמלי ובלתי פורמלי של קהילתן עלמיוהפרקטיקות הבשינוי  הןשל

 ,שוות חדשה בת דמותן המאפשרת להן לא להיות אחרות זהותן "החדשה", יוצרת קבוצת

מובילות או  ,חוסמת את כניסתן של אחרותובה בעת זרות או בודדות במרחבן הקהילתי, 

יציאתן של הרדיקליות מהן למרחב אחר. פרקטיקה זו יוצרת בעצם מובלעת חדשה, בעלת ל

צרות הנשים תנועה תמידית זהות מרחבית ייחודית וקודי זהות חדשים. בתוך מובלעת זו מיי

בית", כזו המייצרת גם תנועה ומערכות יחסי גומלין "של שימור אל מול שינוי במרחב ה

החרדית והחילונית. כך גם  -)סולידריים ולעומתיים( אל ומול מרחבי שתי ההגמוניות 

ה בלתי נזיל ובמיד ,בית" נהפך לדבר קבוע", מושג ה"נזילה"בתנאים של שינוי וסולידריות 

 רבה מרחב התפר הופך לבר קיימא ונוצרת בתוכו מערכת חוקים חדשה שהפרט מחויב לה.  

אורחות" "במרחב השני, מרחב העבודה, הנשים החרדיות המודרניות מגיעות כ

וכ"אחרות" באופן כמעט מובנה. כאן, על אף זהותן המודרנית, רבות מהן לובשות את "זהות 

המלווה את המאמץ שבשימור זהותן החרדית. זאת  תהמטפורי "הדאגההזרות" ואת "זהות 

בו הן יודעות להישמר , מנגנון קבוע של חיים "בין שני העולמות"אף שהן מנהלות 

משפיעה , אינסטרומנטלי וערכי, ולהשתמש בעת ובעונה אחת. פעולה זו של שימור ושימוש

, "נזילה"ות דינמית ות מתחלפים בבחינת סולידריעל זהותן ומייצרת רגעי סולידריות ואחרּו

שיש לו ופעם עם המרחב החדש אליו נחשפו,  ,פעם עם הקהילה ממנה הגיעו ומכלול חוקיה

ת התמידית שנשים וקי משחק ברורים משלו, אך שאינם מעמעמים את תחושת האחרּוח

 אלו מרגישות במרחב תפר זה, המרחב התעסוקתי.  

מרחב המאפשר מצד אחד  ,מרחב התפר השלישי שנידון במאמר הוא מרחב הרשת

ומצד שני מחייב שימוש משמעותי במנגנוני הגנה  ,אנונימיות מוחלטתואחרות  ,זרות

לשימור הזהות החרדית. מרחב זה מאפשר גם הזדמנות ליצירת קבוצת השתייכות אחרת 

                                                           
 .2015, 2014ש, ו; לי2007קפלן,  52
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במרחב הפיזי(, מציאת "קהילה" חדשה ואפילו "קהילות" חדשות המתאימות  מתהקייזו )מ

 ממשי, הימודרנית המאפשרת להרחיב את מעגל החברים הווירטואלה לזהות החרדית

והרעיוני. כך עשויה הזהות החרדית המודרנית למצוא "בית" במרחב בו היא פחות "אחרת" 

בעת יותר  ה)אל מול ההגמוניה החרדית(, יותר חשופה לרשות הרבים הישראלית וב

מאפשר לנהל במקביל שיח  החרדית. מרחב זה גם סולידרית עם קהילתה הווירטואלית

וכן עם  ,החרדית והכללית, מעשיהן" של שתי ההגמוניות"סולידרי ולעומתי עם רעיונותיהן ו

במקרה זה היא ביטוי לזהות משתנה המתנהלת  "נזילה"קהילת הרשת. בכך הסולידריות ה

במקביל בכמה מישורי נאמנויות וזהויות. מרחב הרשת מהווה מקפצה לייצור סדר יום 

 חי חרדי חדש שיש לו נגיעה בממשות הפיזית הקיימת מחוץ למרחב הווירטואלי. אזר

האקטיביזם המגדרי הפועל בזירה הציבורית והפוליטית, בו  המרחב הרביעי הוא

ערכי שוויון מגדריים וערכים של שיח קוראות ופועלות הנשים החרדיות להתכתב עם 

ידי נשים חרדיות -עלופן מובהק באמודרני במרחב הציבורי. מרחב זה מנוהל -אזרחי

מודרניות החשופות לגמרי לרשות הרבים הישראלית, ומנהלות פעולה אקטיבית לשינוי 

הקהילה פנימה תוך שימור זהותה החרדית. קיימת הלימה מסוימת בין הפועלות ברשת לבין 

עלות באופן מובהק בשני ופ ההנשים האקטיביסטיות הפועלות במישור האזרחי. נשים אל

המרחבים הנידונים, כאשר מרחב הרשת מהווה פלטפורמה לפעילותן במרחב הפיזי וכן 

מהווה פלטפורמה עוצמתית להבניית תחושת שייכות ומשמעות לזהותן האקטיביסטית, 

רכבת מזהויות חרדיות ולא חרדיות התומכות וניזונה מתמיכת קהילה וירטואלית המה

ולה כפולה של ייצור "המרחב" מחדש תוך בפועלן. האקטיביזם המגדרי מבקש לייצר פע

עולה איננה  תהפעולה האקטיביסטי ,שינוי יחסי הכוחות בין הקבוצות ובתוכן. במקרה זה

 ,קצרת הטווח והלא פוליטית. בפעולתן, "נזילה"ה תבקנה אחד עם מאפייני הסולידריו

אזרחית  המגדריות החרדיות מבקשות לייצר קיום ברור לפעולה פוליטית ותהאקטיביסטי

של מחוללות הפעולה  "נזילה"ארוכת טווח שעל קיומה הן נאבקות במרחב הציבורי. זהותן ה

אך פעולתן מבקשת קיום סולידרי ברור וארוך טווח  ,היא זו המצויה ומתגבשת בקווי התפר

מגדרי ניזונות מיחס הבמרחבי שתי ההגמוניות. הנשים הפועלות בתוך המרחב האקטיביסטי 

ה במרחב רשות הרבים הישראלית וממיקום של "אחרות" בתוך מרחב סולידרי ומגב

לפעולתן קיימות כבר ועל מקומן וזהותן,  קמהן להיאבזה דורש ההגמוניה החרדית. מיקום 

 , ובתוך מרחבי שתי ההגמוניות. "קו התפר"אדוות משמעותיות בתוך מרחב 

ן אסטרטגיות ביהתמידי מתח מרחבי הביניים שהוצגו במאמר ממוקמים כחלק מה

 ולשנות נחושות להתקדם, גם אלו המודרניות, חרדיותהנשים ה. שינוי למשימת השימור

יש המוכנות לשחק במגרש חדש קרבן . במאידך ןבקהילותיהמקומן שימור באך זהירות , מחד



כהנר  לי 

132 

 

בו החוקים יחייבו אותן להיות פעילות יותר, אמיצות יותר, סולידריות יותר לשני מרחבי 

המבקשת להיות חלק אקטיבי ומשמעותי  ,שים אלו מחזיקות בזהות היברידיתההגמוניה. נ

 ( בשני המרחבים.  "אחר")ולא 

מאפשרת  ,סולידריות קצרת טווח, חסרת שאיפות פוליטיותכ ,"נזילה"הסולידריות ה

נמצאת במעבר שבין השתייכות לתחושה נוכחת של , את התפר שבין הפרט למרחב הציבורי

בעלת יסוד דינמי היא  הניזונה ומזינה את הגבולות החברתייםזו ת סולידריו .שייכות

והיברידי הנוגד את מעשה הסולידריות. היווצרותם של המרחבים החברתיים החדשים בקווי 

בתוך מרחבי הזהות  ,"נזילה"ה, הסולידריות הדינמיתהתפר, נבנו ונוצרו בתוך סתירה זו. 

שיים וסתירות פנימיות. ייצובה ויציאתה פועלת בתוך מערכת של ק, הנבנים בקו התפר

ממצב של נזילות תהפוך את השינוי לבר קיימא ואת קווי התפר לממוסדים ובעלי חוקים 

חדשים אם כאלו המושפעים באופן מובהק מההגמוניה החרדית או מושפעים באופן מובהק 

ומייצרת או שתייוצר ישות היברידית חדשה המכילה את שניהם  ,מרשות הרבים הישראלית

שיוך ברור במקרה זה נוצר  ."קו התפר"מערכת חוקים חדשה המשייכת עצמה למיקומה ב

"בית" הופך דבר קבוע ובלתי נזיל גם הוכך גם מושג  ,אני" ולקבוצת התייחסות מוגדרת"ל

 מודרנית. הבקבוצה החרדית  "נזילה"עבור הזהות המודרנית ה

בשני מרחבים  ממוקמתת מגדרית הזהו, האם יהיה אפשרי לשמר זהות היברידית זו

ראה המשך פועלן של הנשים החרדיות המודרניות המהוות חלק מקבוצה יכיצד י ?זמנית-בו

עומדים כוחות להדירה  ,זהותההמחפשת לעצב את זהותה, כאשר אל מול מאמציה לעיצוב 

ולהחזירה למרחבי הבית המקוריים שלה ובה בעת כוחות המושכים אותה למרחב רשות 

השאלה האם "מרחב ביניים" יצליח לערסל באופן קבוע את גם ים הישראלית. כך עולה הרב

יש הטוענים כבר כעת שהזהות עיקריה. הזהות החרדית המודרנית תוך שמירה קבועה על 

ובתהליך מעברי היא תקבל על  ,החרדית המודרנית לא תחזיק את מיקומי הביניים המוצגים

או  ,קלסיתליך של חזרה הביתה למרחבי החרדיות האו בתה ,עצמה את אחת ההגמוניות

במעבר זהותי כמעט מוחלט למרחב רשות הרבים הישראלית. יש הטוענים שזהות היברידית 

בין שני העולמות ותייצר לעצמה  "קווי התפר"תלך ותתעצב ב ,"גם וגם" לעצמה זו המבקשת

הן ות הן עם חברת הרוב "מגרש ביתי" סולידרי כבית לזהותה תוך פיתוח קשר ומבני שייכו

 עם קהילתה המקורית. 

מעקב מחקרי אחר תפקידן של הנשים המודרניות בתוך מערך השינויים המתחולל 

ת המודרנית תוך כדי שימת דגש על תפקידן המחקרי, עשוי לתרום להמשגות בחרדיּו

 ת, הסולידריות והקיוםחדשות, ייתכן אף כאלה שמרחיבות ומעשירות את תפיסת האחרּו

 דון במאמר זה.  יתורמות להבנת תהליכי עומק חברתיים מעבר לנושא הנבכך ההיברידי, ו
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