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ת  בקרב גר  י קריאת  הדתית  הסמכות  מכינות    על  צבאיות  -קדם תלמידי 

 דתיות 

   1גיא הלוי 

 הקדמה 

על  2גולדמן אליעזר   דתית,  סמכות  של  בהקשר  סמכות  אקספורד-מגדיר  מילון  כ"כוח   , פי 

ציות  -לאור זאת, ציות או איואמונות".    פעולות, השקפות  יכולת להשפיע על[וכ]לאכוף ציות  

פעולהוא   ציות  ישמתי  הדפוס  לסמכות:  ואיא  והחס  הסמכות  של  א  והציות  -קבלת  הפרה 

 הסמכות וביטוי של התנגדות כלפיה.  

כמה   עד  אמפירי  באופן  נחקרה  לא  הדתית  הסמכות  על  התיגר  קריאת  סוגיית 

בעריכת    בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל ספר  יצא לאור ה   1997בשנת  שידיעתי מגעת.  

אברהם הרב  ראש ישיבת "מרכז הרב",  הצהרתו של    ל רקעע  זאת,   . אבי שגיאזאב ספראי ו

כהנא   לנביא   3,שפיראאלקנה  כמו  המציאות  בפירוש  סמכות  בדור  לחכמים  יש  על כן  ו  , כי 

ו לאור ר להוצאתאת הטריג   היוורקע ההתנגדות להסכמי אוסלו ורצח ראש הממשלה, אשר  

אוטונומיה בין הכות למסה בין  שהאיזון  ת  שאלמשהספר מעיד על " יותר  נראה כי  של הספר.  

במרכזש] הציונית  [עמדה  העורכים,-החשיבה  כדברי  ימיה",  משחר  על   4דתית  מעיד  הוא 

הספר כולל כותבים שכולם   5:לשתי אידיאולוגיות הקצה של חברה זוהיעדר מרחב משותף  

התמונה    מן הספר עולה  6. תנלירציותאולוגיה    רואה כבעלת שוורץ  דב  צה שנמנים עם הקבו

 
 . לחינוךהאקדמית  הכלל המ ,הרצוג, ד"ר גיא הלוי  1
 32: 1997גולדמן,  2
 643–633:  זשפירא, תשמ" 3
 7: 1997, ראי ושגיאספ 4
 2017קפלן,  5
 שוורץ, תשס"א  6
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הדתית   ונליציהרקצה  בש הציונות  ש   של  האוטונומיה,  רעיון  את  של מאמצים  תוצר  הוא 

ואילו בקצה   7,פי קאנט-ההגות המערבית המודרנית והוא מאפיין יסודי של האדם הנאור על

האידיאולוגיה   עמדת    8ת המיסטישל  את  הכריזמטיתמאמצים  אף צבי  -רוזןישי    9.הסמכות 

לרבני   )לפי ובר(  או מייחסים סמכות מסורתיתט   רבשל ה  רבני חוגו  בקצה המיסטי,   אה כימר

  10.כוח פסטורי )בהשאלה מפוקו( לפרש את המציאותמיוחס  לרב טאושבעוד  , "מרכז הרב"

 צבאיות הדתיות  -המכינות הקדם

הקדם דוד"-המכינה  "בני  הראשונה,  בשנת    ,צבאית  עלי  ביישוב  המכינות 1988הוקמה   .

מסג-הקדם הן  חינוכצבאיות  שירות  החינוך קמהוות  בוגרי  לנערים,  מענה  לתת  כדי  ו 

דתי, הרוצים להתגייס לשירות צבאי מלא, מתוך הבנה שמערכת החינוך הדתית -הממלכתי

 11. אילקראת השירות הצב בפרט  ו  , ברה הישראליתמכינה את בוגריה לקראת החיים בח  אינה

קרביות   ותידביח  םית המשרתיהשפעתן של המכינות הדתיות נראית לעין הן בקרב אוכלוסי 

דתית  12בצה"ל  ולאוכלוסייה  חילונית  לאוכלוסייה  מקבילים  מוסדות  בהקמת   חילונית -והן 

 מחקר משמעותי על תופעה זו. נערךמעורבת, אולם טרם 

המרכזי  םע  ותנמנ  ותיקותוה  הדתיותהמכינות   "מכונו  הזרם  הקו"ות  הן   . מכינות 

הרב טאו מישיבת   של  תוישרות פבבעק   1997  בשנת קשורות לישיבת "הר המור", שהוקמה  

הרב" הפרישה" מרכז  בישיב  .  מורים  להכשרת  מסלול  פתיחת  רקע  על  מרכז "ת  התחוללה 

ב -עלכונה  אשר    , " הרב טאו  הרב  בישיבה   מודעהידי  בהיכלצל"  , שפרסם  שמטמא   "ם 

 13."טומאת הנידה"כ

פנימי   "מורההר  "ת  ישיב מאבק  של  סופו  הייתה  אלא  מאין,  יש  קמה  בין   לא    סמוי 

הר שפיראטאב  תלמידי  הרב  לתלמידי  הוא  סביב    , ו  מי  דרכוהסוגיה  של   האותנטי  ממשיך 

 את תורתם  , רבניהל  ש  פרשנותםחרטה על דגלה, ברוח    "מורה הר  "  14.יהודה קוק   הרב צבי

הראי"ה הרבו  קוק  של  א  בנו  קוק,  יהודה  ה צבי  המאבק  המערב   בלתית  בתרבות  מתפשר 

. בספרי לאומית בפרט-הדתיתה  בר החעל  ו  בכלל  הישראלית  על החברהשלה    השפעה  כלבו

ובספרים של תלמידיו   בשלילת תרבות   שמעותייש עיסוק מ   ת "הר המור"ישיבמהרב טאו 

של   השפעותיה המזיקות  כנגד  הרב טאו   יוצא  ם אלו ספריבהמערב והערכים שהיא מייצגת.  

 
 1997גולדמן,  7
 שוורץ, תשס"א  8
 1984ובר,  9

הפסטור  . 2003,  צבי-רוזן  10 הו י  הכוח  הפסטור,כו  אבמקורו  את  הסמיך  אשר  כנסייתי  "רועה    ח 
 רוש המציאות. יכסמכות רוחנית לפ ,הקהילה"

 0072; שלג וצפרוני, 2005סטולמן,  -רוסמן 11
 2018, מזומן 12
 2003צבי, -רוזן 13
 2017; מילר, 2016הראל,  14
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ת עם  ודדומלהתלטעמו  הנכונות  שיות  מעה  בדרכיםעוסק  ו  דתיות המערב על הציבור ה תרב

  . היומיוםהשפעות אלו בחיי 

  ועל ישיבות הקו בפרט, מוביל בלית  15דתית בכלל-מיעוט המחקר על החברה הציונית

לכ נכתבה מחוץ  עיונית, שברובה  בידי מתנגדיו וברירה להסתמך על כתיבה  תלי האקדמיה 

ניה בבעיני ר  ימתנשאת וכ  דתית  סהמובילה תפי  ר המור"הסבורים כי "  . אלהטאו של הרב  

לכיוון אותה מורה הרב טאו היא דרך האמת וכל סטייה ממנה  ש הדרך    , דיה הנאמניםותלמי

היחס לתרבות    , כגוןבכל אחת מנקודות המחלוקת ,  " מורההר  "פי  -על.  תפשרני אינה לגיטימי

ולאקדמיה ו  16,המערב  האישה  המגדרמעמד  ותלמודו   17ית ההפרדה  תנ"ך  בר   18,הוראת 

בעפסו  שלהם  גתאפלוה פו  יניהםל  שעמדתו  ישראל משום  לארץ  הזיקה  בבסיס  געת 

 עלו  19,מדרשם  זו נובעת מהבסיס התאולוגי של ביתתפיסת עולם    . ובפוטנציאל של הגאולה

ב אחדותכן  החרדית  אף  רדיקלית  םעמדת  נקודות  מהעמדה  הסמכות   20.יותר  לתפיסתם, 

 , ים בודדיםמתלמידי חכאך ורק ל  ונהנת  הקב"ה במציאות היומיומיתהבין את הנהגתו של  ל

 , יהודה קוק   תורתו של הרב צבילפרשנותו הבלעדית של הרב טאו    הם מקבלים את  21ככלל ו

  22.הראי"ה קוקשל תורתו של  אותנטיה  הפרשנ כ

 הדתית   תהליך גיבוש הזהות

הדתית  ב הזהות  גיבוש  המתהאישית  תהליך  הציוני  בגריםשל  החברתי  ההקשר  דתי  -בתוך 

צעיריםסע   , בישראל בקונ  וקים  מרכיבים  פאלו  בין  דתייםחילוליקט  ומרכיבים  הם    . ניים 

מסורתמתמודדים   מול  מודרנה  של  קצוות  סמכות    23עם  נדרשים ו  24,האוטונומי ל  ומשל 

  25. מיניים ואיסורים הלכתיים םצרכילתווך 

 
 2017; קפלן, 2013גייגר,  15
 "ח; שוורץ, תשס"א נ תש ,יחיא-דון 16
 7002שלג,  ;3012יטוב, אח 17
 שי, תשס"ג ; 2007קהת,  18
   שוורץ, תשס"א; 2013ב, אחיטו 19
 2007; שלג, 2013אחיטוב,  20
מראה כי יש (  2014)  אברמוביץודי  אות הקו",  ות ומכינשיבהעמדות המיוחסת ל"י  אחידות   אף  על  21

המתמהמכינות  רבנים  בקרב  במיוחד,  טאו  הרב  של  חוגו  בתוך  פנימיות  ומחלוקות   גוונים ים  קש, 
 . תבדלות הגוברת של הרב טאוהה  לאמץ את

 2017לר, מי 22
23 Schachter, 2002; Gross, 2003 
 2007, רלו; ש2011שפירא, ; 2004קניאל, ; 2007, גודמן 24
   0200, שכטר; 2016סיון,  25
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הזהות   גיבוש  תהליך  את  לחקור  משום הבחירה  מתבקשת  המכינות  תלמידי  בקרב 

הספ  גודבני,  מכינה שה  א  מאפשרת  ר,לבית  החופשלתלמיד  בסיסי  ש  26האישי   ת  תנאי  הוא 

כך  נוסף  27. דתית-אישית  זהותלגיבוש   "על  בשלב  נמצאים  המכינות  תלמידי  בגרות ה, 

הוא העיסוק בחקירת   והמרכזיים של  אחד המאפייניםש  , (emerging adulthoodמתהווה" )ה

וממוק הז עמוקה  בצורה  ההתבגרוהות  בגיל  שהייתה  מזו  יותר  בוש ישג  העובדה  28.תדת 

בתוך הקשר חברתי שנמצא   , מתקייםמחייב מידה מסוימת של אוטונומיה ה  , הזהות הדתית

עם תלמידי המכינות  מתמודדים  לו דרכים  יבא  ה:שאלאת המעלה    , בקצה הרצף של הסמכות

   הדתית שלהם במהלך הלימודים במכינה? לת הסמכות הדתית בתהליך גיבוש הזהותשא

מידים שבאים מרקע של "ישיבות הקו"  ועדו לתלניות לא  אבצ-דםהיות שהמכינות הק

לישיבות ללכת  התכוונו  שלא  לתלמידים  שתהיה    29, אלא  להניח  תפיסת    התנגשותיש  בין 

משפחת   של  החיים  אורח  הפחות,  לכל  או  העולם,  תפיסת  לבין  המכינה  רבני  של  העולם 

 במכינה. תירבנגר על הסמכות הימהווה פוטנציאל לקריאת ת כזה מפגש מיד.  התל

 שיטת המחקר 

יכותנית  ע התאורטי מוביל למסקנה כי שימוש במתודולוגיה ארק עולה מן ההידע  מחסור בה

המחקר האיכותני נועד להבין את התופעות הנחקרות עשוי להרחיב את היריעה התאורטית.  

על מובנות  שהן  אלו-כפי  חלק   ידי  בהן  כי    30.הנוטלים  לציין    עבודתב   המחקרמוקד  ראוי 

ושאלת המחקר של מאמר   , תהליך גיבוש הזהות הדתית של התלמידים  היה  31שלי   טרוטדוק ה

כל הנתונים נלקחו מתוך   שנים ספורות לאחר תום עבודת השדה. זה נשאלה על הנתונים  

 .כםובמהל ים במכינהמודהלימאגר הנתונים שהתייחסו לתהליך גיבוש הזהות הדתית לפני  

המחקר תלמידי    אוכלוסיית  המכינות דתיות.  הות  יצבא-קדםה  נות מכיההיא  אל 

מכל-הקדם בבתים  גדלו  אשר  צעירים  מגיעים  הקו  ישיבות  של  של   צבאיות  הקשת  קצווי 

הציונית מסורתיים-החברה  הקיבוצי-דתית:  החינוך  בוגרי  ליברליים,  דתיים  דתי,  -דתיים, 

הוא    ולםלכ  ביהודה ושומרון ומן הזרם המרכזי, הבורגני ברובו. המשותףמיישובים תורניים  

לעסרה ובהשתלשלות צון  הדתית  הפרקטיקה  של  בדקויות  ופחות  אמוניות  בשאלות  וק 

עשר מוסדות, -שהיבשלהגדרה זו ענו בעת תכנון המחקר תלמידים הלומדים    .פסיקת ההלכה 

 מכונות הזרם המרכזי של המכינות ה  שמתוכם הוחלט לדגום שלושה, תוך ניסיון לייצג את

 
וצפרוני,  2005סטולמן,  -רוסמן  26 שלג  זמן  אריק    ;2007;  פסק  מורטוריום,  כזה  חופש  מכנה  אריקסון 

מאפשרים לתלמידים לא לקיים חלק  במכינות שנדגמו    ,ת מהפרט. ואכןשרת שהחברה דובומהמחוי 
 . פרהס ת מהמצוות שנכפו עליהם בתקופת בי

27 8Erikson, 196 
28 2011 Arnett, 
   תשנ"ו אחרים,ו ןזרו; 2014אברמוביץ,  29
30 Guba & Lincoln, 2005 
 2012הלוי,  31
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  חלקםבמהלך שנת הלימודים נשרו    אך  , יםמרואיינה  נשמונדגמו  נה  בכל מכי  ות הקו". מכינ"

 מהווים את המדגם.  ים שמרואיינמן המכינות ונותרו עשרים 

זה  בהמוצג  במחקר   )מאמר  במגוון מתודות מחקריות  שימוש   , (triangulationנעשה 

 ילת מובנים בתח-ראיונות חצי  32:ומהימנותו  יפה ולחזק את תוקפולקבל תמונת מצב מק  כדי

הפעישנ הראשלת  וכן  ות  ובסופה,  נוסףהשנייה שנה  ה  בסוףונה  כך  .  התקופה על  במהלך   ,

לחודש,   אחת  פתוחיםנוהלו,  התלמידים    ראיונות  הזהות    כדיעם  התפתחות  את  לבחון 

תנאים  בדים והצוות,  התלמילבוש  בהתמקדו בסדר היום,  שבד בבד נערכו תצפיות    . הדתית

והפיזיי זו  אפשרו  והן  , תלוחות המודעובם במכינה  נוספת, שאיננה תלויה יוית ראילקבל  ה 

המרואיינים.   של  המבט  נערכו  והכ-בסךבנקודת  הראיונות    158ל  עשרים   42-ו  נחקריםעם 

 תצפיות בפעילות של שלוש המכינות.  

אשי המכינות הסכימו  לא כל רהיות ש  ,הייתה מורכבת  הכניסה לשדה המחקר  , ככלל

המחקר  עם  פעולה  שמרג  , אולם  . לשתף  ה  ונסתיימע  נעשתה קשיי  העבודה  לשדה,  כניסה 

המכינות   שלוש  ראשי  חלקה:  למחקר  בצורה  קיבלו שהסכימו  מלא,  באופן  פעולה  שיתפו 

ואפשרו    יאות פנים  במאור  לשילי  תמיד  במקרים  להיכנס  למעט  צוות,  ולישיבות  עורים 

 באינטימיות של המפגש בין התלמידים והצוות.  ש של פגיעהבהם היה חש ש

תומ יונהרא ונותלות  תוכןלו  ניתוח  בשיטת  המעוגנת    ה הלקוח  , חו  התאוריה  מן 

בשלב ראשון נערך הקידוד הפתוח ונוצרו קטגוריות ראשוניות מתוך הנתונים. בשלב   בשדה:

ה. בשלב השלישי זוהו סוננו הקטגוריות שלא נראו כתורמות להבנת התופעהקידוד הצירי  

מציג את התנאים הסיבתיים ה  33,גמה" יל הפרדמוד ל"   ות, בהתאםומופו הקשרים בין הקטגורי

זה   והמובילים לקיומה של התופעה על רקע ההקשר החברתי שבתוכ היא מתרחשת. שלב 

המידע מיון  את  מעלה  והוא  הממפה"  "השלב  משום   מכונה  יותר,  גבוהה  אנליטית  לרמה 

   34.ודרות מחדש במודל של סיבה ותוצאה שהקטגוריות מס

 ממצאים 

 בעשהמבטאות    , שתי קטגוריות מרכזיותהתצפיות מעלים  מו  תראיונומה  ליםהממצאים העו

ועל תפיסת   בכלל  של המכינה  הדתית  של קריאת תיגר על תפיסת העולם  משנה  קטגוריות

הדתיתה לציין    . בפרט  סמכות  ש כי  ראוי  עד  עבר  רב  שההמרואיינים  זמן  יכולחשו    ים ם 

המכלקרוא   של  הדתית  התפיסה  על  כל  , ינהתיגר  נאמרבריהד  וכי  כ  ום  רב מתוך  בוד 

החינוכית.  ולדרכם  המכינות  ראשי  של  יוצגו    לאישיותם  במחקר הקטגוריות  שכיחותן  לפי 

 ביותר לנדירה ביותר.השכיחה בסדר יורד, מן  ו

 
32 Denzin & Lincoln, 2000 
33 bin, 1998orStrauss & C 
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הן   הקטגוריות המרכזיות  הדתשתי  הפרקטיקה  מרכיב  על  תיגר  קריאת ו  ; יתקריאת 

האידיאולוגי המרכיב  על  הדתתאול-תיגר  של  הרטג הק  . וגי  על  שונה אוריה  תיגר  קריאת   ,

הדתית  מרכיב  נקודתית  :משנה  קטגוריות  שלושכוללת    , הפרקטיקה  תיגר  קריאת  ;  קריאת 

הדתיות של  הדיכוטומית  התפיסה  על  ותיגר  המצוות  ;  של  דקדקני  קיום  על  תיגר  קריאת 

 .כמהות התורה 

   נקודתית   ר קריאת תיג  . א 

זו מצביעה על הסכמה אידיאולוגית עם   אולם בפועל מתקיים פער   , מכינהי הרבנקטגוריה 

מוצגת כבעיה אישית של    קריאת התיגרהפרקטי.    מרכיבל  האידיאולוגי  מרכיבבין ה  נקודתי

הרגלים לשנות  שהתלמיד  ,  םנקודתיי  התלמיד  בכך  להבחין  ניתן  השיטין  בין  אינו אולם 

הם  ע  לחלוטיןמזדהה   של  של  רבנים.  דרכם  בדויים(דבריו  השמות  )כל  כאיתמר   המ דוג, 

המעורבת, הוא   רחצה ה  כי לפחות בתחוםתו  ישהתקיים אאיון האחרון  יברמנכיחים    , מייצגת

   . לא ישנה את אורח חייו

 מזוהה יותר עם העמדה של ההורים או עם העמדה של המכינה?   אתה: אז מראיין

חינה מעשית לא... לא הכי יוצא  ה עם המכינה ממש, אבל מב : מבחינת דעתי, אני מזוהאיתמר
.. כאילו יש כאלה שיכולים ויש כאלה שלא, אני לפחות לא הצלחתי  א שאתה.ללו זה  כאיי,  ל

. אני לא יכול  זמן  יותר  לי  לפחות  שלוקח  משהו  זה.  לולהגיע למכינה, להגיע ולעשות שינוי הכ
התנחלות עם    אליסט, ואני אגור עכשיו באיזהי עכשיו הפכתי להיות הכי אידי להגיד לך שאנ

   כה.עצמי, ו... וכ

 זה האידיאל, כאילו?  :מראיין

: מה זה? לא, האידיאל זה להיות בנאדם ש... כל אחד מה שמתאים לו, כן? אבל כאילו  איתמר
כן, כן לשמור על כל המצוות וכן, אבל... נגיד לא ללכת למעורב, נגיד עכשיו, כמה שלמדתי  

חינת  מב ש  ...לא או  ב,  ש... זה הרגל, זה לא כזה גם מפריע לי אם אני אלך למעור  וזה משהו
ור, מבחינת ההורים שלי זה לא... לא אכפת להם, עכשיו אני התרגלתי ללכת המכינה זה אס
אז מבחינת המחשבה אני עם המכינה, אבל לצערי עם המעשים, אני לא    ...?למעורב, אוקיי

 עד כדי כך. 

 בבד בד    את הפרקטיקה, אולםהוא מצליח לאמץ  אין  ש ך להתנצל על כך  איתמר מרגיש צור

הדרך שלו להתמודד עם    35.ה"התבצרות בקודש" הר לאמץ את  ממ אינו  לכך שהוא    מזו הוא ר

 ,כנראה ברוח תורת הגאולה שספג במכינה,  שבין האידיאולוגיה והפרקטיקההמוצהר  פער  ה

באמצעות   החלטתו  את  להסביר  התקדמתאולוגי  ההסבר  ההיא  לקראת על  הדורות  ות 

כדי להצדיק   , ינהשל רבני המכ  אולוגיהתמתוך הוח  מינב  יש כאן שימושלמעשה,    הגאולה. 

 .שוללתשתאולוגיה זו  התנהגות דתית 

 
 2014, אברמוביץ 35
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 : כשתחנך את הדור הבא, את הילדים שלך מראיין

 : כשאני אחנך את הדור הבא, מבחינת ה... זה של המכינה. איתמר

 ותגיד להם אנחנו לא הולכים למעורב? פסיק ללכת למעורב : כן? מה, פתאום ת מראיין

אז כשהילדים רואים שלפחות אבא    ... להגיד בהרבה יותר קלא זה אפשר  ב : כשאתה אתמראי
, אז הם אומרים, בסדר, אבא נופלים שאנשים ברורמכבד את הדת, לפחות עושה את זה, אבל 

ממה    גבוהה  יותר   ברמה  להיות  צריכים, אבל כאילו, זה כאילו עכשיו הם  חזק  הכי  לא,  שלי לא
וככה    שנתקדם  ככלהדורות,    ואז ככה  ויעל  םה  ואזשאני התחלתי,     כולם יהיה דור הגאולה 

 לאט.  לאט יתקדמו

יהיה בינו לבין לפער עתידי שבינו לבין הוריו  לתפיסתו  שיש  איתמר עושה השלכה מהפער  

ילדיו יהיו   , ויותר מהורי  "דתי"כ  כרגע  כפי שהוא תופס את עצמו  . ילדיו הוא משוכנע שגם 

הוא מעוניין  אין  הרגלים שהצורך לאמץ  צמו את  עפותר לגם  וא  ה  כךב  . יותר ממנו   "דתיים"

הדיסוננסגם  ו  , לאמץ את  אצלו  פותר  של באמצעות    במכינה  שנוצר  בתאולוגיה  שימוש 

 .הרבנים

   דתיות הדיכוטומית של  ה תפיסה  ה   קריאת תיגר על  . ב 

האידיאולוגית   העולם  הדתתפיסת  לזהות  ביחס  המכינות    עולם   השקפת  תמייצג  יתשל 

-על  ולכן גם בענייני זהות מוכרחים להכריע  –התורה היא אמת    יהפלש  36, תרנימוד  זהותית

הם מגבירים את הקונפליקט הוא מסביר מדוע  איון עם אחד מראשי המכינות,  י. ברפי האמת 

  . דים ולא מרככים אותוהתלמי מגיעיםממנה מול התרבות ש 

אבל צריך    ,ינלצד החילו  ולייפאומרים את זה. אתה צריך להכריע. יכול להיות שהוא  נו  אנח
זה מה   ...להכריע זה בתוך המציאות, בתוך החיים.  לא רק להיות חכם, אלא גם לממש את 

ישראל, אבל לפי דעתי זה לא ימשיך הרבה  -מנם יש הרבה מסורתיים בעםו ... אשאנחנו עושים
 .הכרעהזמן. יצטרכו 

זו  על לתפיסה  או  למסורתיות  מקום  ואין  להכריע  צורך  יש  כי    רבים  , פשרניתות  דתי, 

ולמעשה טוענים שהדתיות איננה עניין דיכוטומי אלא רצף שכל   , קוראים תיגר  מהתלמידים

ברוך   עליו.  עצמו  את  למקם  היכן  בוחר  אידיאולוגית  ומאיר אחד  או   מציגים עמדה  )ברוך( 

 ו. של דתיות כז פרקטית )מאיר(

תכל'ס כאילו  רתי לו  מהרב, אעם  תי  ברוך: נכון. אני אישית, השבוע דווקא דיברנו על זה, דיבר
אני מניח תפילין, אני שומר שבת, האם אני יכול להגדיר את עצמי כדתי או לא? אז כל אחד  

אפשר לקיים תרי"ג מצוות, אז אתה לא יכול להיות  -אייגדיר את עצמו בצורה אחרת, כי היום  
יגיד לך שאתה דתי או לא?  ...למהה שצורדתי ב כאילו,    .הגדירה לקש  דוזה מא  ...עכשיו מי 

אחד  ככה,  אומר  אחד  ככה,  מתפלל  אני  אומר  אחד  החברים,  זה,  על  דיברנו  דווקא  השבוע 
בסולם   דרגה  באיזה  לעצמו  יקבע  אחד  כל  דתי.  כן  אתה  אומר  אחד  דתי,  לא  אתה  אומר 

מתחבר למודל המכינתי, הוא יותר קיצוני, ככה  ות  פח  אז אני  הדתיות הוא שם את עצמו...
 לבן. -ל או כלום. שחורור הכתהוא יובל  , אאני אגיד
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: אני לא יודע, זה יושב לי כל הזמן בראש אבל כאילו, פעם אחותי אמרה לי שאני דתי מאיר
 בורגני, זה ההגדרה. האמת זה, זה כאילו, אני די רואה את זה נכון. 

 י בורגני? : מה זה אומר דתמראיין

, וכן יוצא לבלות  לו, בזהילות כא גדוים  : אה... דתי שלא מתלבש כמו מתנחל וחי בעראירמ
וכן זה. אבל עדיין בגדרות, כאילו, קצת מותח את הגדרות אבל לא פורץ אותם... הולך לפאב  

 אבל לא מזמין שמה אוכל לא כשר.

המכינה רואה את שבעוד    –  הפרקטיקה הדתית  פיסתתעל    היאקריאת התיגר    , קטגוריה זוב

ן הקהילה מ יםמכיר ברוך ומאירת ש יאוצהמ  ית, טומיכו צורה דדתיות ב של המרכיב הפרקטי ה

 עוד כמה צבעי ביניים.  על מצביעה  , דתית-הציונית

   קריאת תיגר על קיום דקדקני של המצוות כמהות התורה   ג. 

הפרקטיקה    ני שלדק דקהביצוע  ה  זיות שתופסקריאת התיגר בקטגוריה זו מערערת על המרכ

הוא מכיר מהבית עם תפיסה שהמת את  מע  ורןא  37.הדתית באידיאולוגיה של ישיבות הקו

 התפיסה של המכינה.

מאשר   מתירה  יותר  להגיד  אפשר  בבית  הדתית    של  התפיסה,  הרווחת  התפיסההתפיסה 
שני המכינה כלי  הזאת,  לדוגמה  להגיע  אוהב  אני  תמיד  יודע  אתה  הרבה,  יש  דוגמאות?   .38 

ל שבת אבל  לו מחכאיל  זה לאעל  בר  בשבת. אצלנו בבית לא נהוג לעשות, במכינה מי שעו
אבל כשאתה תופס את השבת   ...לא רואה את זה ככה  אישיבאופן    אניו משהו בשבת.  חסר ל

שיש  ולהבין  בעולם  שלך  היצירה  את  להפסיק  מנוחה,  יום  בתור  שלה  הכוללת  הרוח  בתור 
  שאם שב  יכול ליצור וזה רק מריבונו של עולם, אז אני חו  משהו מעבר, דברים שאתה כבר לא

י שני הוא כבר מאבד  ה והשבת שלך נראית ככה אז הכלבתור, וחי את ז  האת זתופס  אתה  
אש או  אבעיר  את המשמעות שלו באיזשהו מקום. כי זה לא אני יודע מה, זה לא שאני עכשיו  

ם שהם יותר בכיוון של נספחים,  אסע לים כי אני יודע מה המשמעות של שבת. אבל הדברי
י שיש איזשהו מקום שאנשים  ה אז כן, נראה לומצו  עיקר  בר לאם כשה  של סוג של סייגים

 . מסוים ערך בזה רואה או מוותר  פשוט לזה  אקראאבל אני   מחפף או לזה יקר

זו   תיגר  מנקכ  וצגתמאינה  קריאת  הרבנים  של  הסמכות  מרחב  על  של  ערעור  מבטו  ודת 

  , שבתילול  בטא חו מיננזה כעניין פעוט אף בעיני המכינה משום שא  ויתור  התופס  39,אורן

שאורן    ,אולם   . להבנתו נראה  השיטין  עלולה  דקדקנותכי    סבורבין  ב  יתר  מהות  לפגום 

השבת  לתפיסתוש כלומר  מייצגת  שמירת  הולמתש,  המכינה   יותר  , עמדתו  של  את    , מזו 

   וה. והמהות של המצ

 
 2016הראל,  37
כלי להערות לכוס מ  , יש צורך הגמחם, לדו   שקה משום האיסור לבשל בשבת כאשר רוצים להכין מ  38

שהמים מתקררים בדרך ולכן אין    יגיוןה, מתוך ה נוסף החוצץ בין מיכל המים החמים וכוס המשקה
 בישול.    רועבור על איסל סכנה

 . הדתית האידיאולוגיה על תיגר קריאת  זו הרבנים של  מבט שמנקודת בהחלט ייתכן 39
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  כוללת   , של הדת  תאולוגי -אידיאולוגי המרכיב העל    תיגר קריאת    , יהי הקטגוריה השנ 

קריאת תיגר אידיאולוגית  ;  יאת תיגר על מרחב הסמכות הרבניתרק  נה:ות משטגוריע קארב

המערבית לתרבות  ההתנגדות  משתנה;  על  איננה  שההלכה  התפיסה  על  תיגר  ; קריאת 

 .קריאת תיגר על הסמכות הבלעדית לפרש את תורתו של הרב קוקו

 הרבנית   על מרחב הסמכות ר  קריאת תיג  . א 

זו   א יכמי  ורהכאל  נתפסת  מנם ואהמכינה  בקטגוריה  הציונות צגת  של  המרכזי  הזרם  ת 

ש ,  הדתית החינוך  ל  ארזאולם  לו  גורם  היום  עד  כל   חושקיבל  וללא  אינסטינקטיבי  באופן 

כי   זו,  לתחושה  תורנית  נכונה.  אין  תמיכה  דתית  גישה  אוטונומית  זו  מקובלת כתפיסה  זו 

ישראל  מנםוא מחכמי  חלק  טאו  או  40,על  הרב  של  בחוגו  סה פיכת  נחשבתיא  הלם 

 41.תייחס אליה כעבודה זרהטנטית שיש להספרוט 

: מה שגרם לי לרתיעה זה שלפעמים אני משתדל כאילו לעשות כמה שיותר טוב בכללי  רזא
בכל תחום בחיים, גם או במיוחד אולי בתחום הדת. ומה שגרם לי לרתיעה שראיתי לפעמים  

ל  ו הכ-בסךזה    ,ינה כשל הממודל  א הה לינה, שפגשתי במכינה, זשהמודל הזה המדובר של המכ
סימל   הוא  מקומות  בהרבה  שהוא.  משהו  בשבילי  סימל  הדתית,  הציונות  כל  של  המודל 

טוב לא  שהוא  משהו  את    .בשבילי  מבין  שלא  שלי  והקטן  האנושי  המוח  שזה  אנשים  יגידו 
עדיין, זה  אבל  בוריים  על  לא  הדברים  אני  לי.  שהרגיש  מה  מההרגשה    זה  להתעלם  יכול 

 תי. הזא

 ים, איזה דוגמאות? איזה דברב: במה,  יןמראי

סתם, אני עכשיו קורא ספר מסע כומתה של אלעזר שטרן. סתם, סתם דוגמה שאני ...:  ארז
.  .. קורא במבוא על כל התקרית הזאת שהוא נכנס לכותל עם המשפחה שלו בשבת להתפלל

ושע  לו פ  לצעוקם ובניוהתחילו לזרוק עליו א  ספו סביבום ראו אותו והתאולאט לאט אנשי 
בניקים לבוא ולהזעיק הרבה " דם כאילו לעבר הקיר. מה שגרם להרבה מגלא נתנו לו להתקו

ו וסירנות  מא...רכבים  בעצם  שהוא  משהו  בשם  באו  של  והם  הערכים  בשם  כאילו,  דתי  ד 
י של  הערכים  ובשם  הארץ  ארץישלמות  הערכים  ...אלישר -שוב  בשם  ומה    וכשבאים  האלה 

. ולהלבין פני איש ציבור חשוב כזה ברבים, לא  ..יותר  הרבהשבת    חלליםשמ  זה   שקורה בפועל
כאילו, דבר אחד לא בסדר   ,פי-אדם על-עצם זה שהגישה פה היא, היא לשנוא בן  ...יודע, זה

תו. ויש ימסכים א  דתי אחד שלדעתם הוא עשה מול שאר הדברים, זה משהו שאני לגמרי לא
 שהם   לעשות  לי  שאומרים  עליהם   עושומ  אותם  לומד  ישאנ,  שומע  שאני  הלכות  מיניעוד כל  

 . מה מנותקים  לגמרי והם. עליו  מדבר שאני הזה מהטוב מנותקים  לגמרי לי נראים

 ם? י: כמו מה, יש לך איזה דוגמה או שתימראיין

רואה...  :ארז אני  מדרש,  בבית  למדו  פה  תלמידים  וזה   ששני  הספרים  את  פותחים  שהם 
יך להגיד קדיש על עבריינים  ן זמננו, אם צרבאילו  רב כיזה  ל אר שעם ספ  ומתחילים ללמוד 

וכנראה שזה חלק מהתורה  לי, כנראה שזה הלכה שכתובה איפשהו  נראה  וזה היה  במותם. 
ה  זה נראה לי משהו שהוא, הוא לא, מבחינתי הוא לא שאלהזאת שלה מחנכים אותנו. אבל  

יך  מבין ממש את א  אולי לני את שאמרוול  פי המוח הקטן והאנושי שלי-אני פועל על  ...בכלל
העולם עובד. אבל מבחינתי זה לא משהו, לא שאלה. כי אם אני חושב שאם אחי היה עבריין 

שאלה בשבילי אם להגיד עליו קדיש או    או היה עונה על קריטריונים, לא הייתי, זה לא היה
 

 (. 1997) שגיאאבי   שמראה כפי 40
 2014 ,רמוביץאב 41
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  הרוא   שאני  . לכןיהנקצפו  לא,  לא  ומבחינתי  הרבנים  לי  יגידו  מה,  מה  ילואכ   משנהלא. לא  
 חוקים  ספר  לאיזה  הדת  את  והופך  ומנוכר  קר  לי  נראה  זה  הזאת  בשאלהם  אנשים שמתפלפלי

ק  ...מחשבה  וללא  עצומות  בעיניים  אותו  לקבל  שצריך יגיד  דיש על, על אח  אבל כשאני לא 
בן על  או  למשל  כאי-שלי  שהוא  אחר  חיבור  אדם  ירגיש  לא  אני  עבריין,    חוץ דבר  -לשוםלו 

 . טוב דבר לא, לעשות מרושע דבר ממש]מחייך[  לי נראה זה כי .בי שיש יםהאפל  ותקוממלמ 

ש  היא  ארז  של  זה הטענה  ש  אין  במקרים  אותו  תחייב  הרבנים  של  בהם  ייתכן שהפרשנות 

לאמונה בונה או  ציות לת  42, פרוםאריך  לפי  מבטאת רוע או רשעות.  זו  פרשנות  שהוא חש  

ועל כן יש פה קריאת   , ה שלוי טונומהאו   ימושומ  ותולעצמי  43א ביטוי אותנטי ו של הפרט ה

 ות של הרבנים. מרחב הסמכגבולות על ברורה תיגר 

 התנגדות לתרבות המערבית אידיאולוגית על ה קריאת תיגר  . ב 

הקו" "ישיבות  של  האידיאולוגיה  לליבת  נוגעת  התיגר  קריאת  זו   גהצושהכפי    , בקטגוריה 

התאורטי לח  :ברקע  המערב,  לתרבות   נגדות הת  , חו"לל ציאה  ולי  ורבתמע  ברהההתנגדות 

ה  מהתפיסה  ואיתן,  זאת  מדגימים    ךכ  . מיסטית-מטפיזית-אמוניתשנובעת  בעניין אורן  אורן 

 יתן ביחס לטיול בחו"ל.  יציאה לפאבים וחברה מעורבת וא

צאת לפאבים. אבל בוא נגיד שלרוח  אני יודע מה, מבחינת ההלכה היבשה לא אסור לאורן:  
, סתם דוגמה יבשה, אני אישית לא כזה אוהב על זה  ברתי, ודי הוריםלא. ומצד ההמכינה זה  

ם פאבים אבל סתם על הדוגמה היבשה הזאת. דיברתי על זה עם ההורים נגיד וזה משהו שה
רואים   לא  והם  לדוגמה.  עושים  כן  הם  פסול באופן,  שום  לזה  גדלת  ...שיש  בחברה  אני  י 

ויתורים דתימ רואה על עצמי שום  אני לא  אוים כאעורבת,  י עושה כשאני  ם שאניאחר  לה 
יותר    זה  ...בחברה תפיסה  היא  בעיניי  אבל  להגיד  מצחיק    ... מתמודדת  ופחות  פחדניתקצת 

 )נעצר(  ...שזה להרחיק אותו מהדברים האלה

 ? : בעיניך חברה מעורבת היא חברה נכונה יותר לחיות בהמראיין

  .יותר גדולים םשינא מצמיחה  דברל יותר, נכונה יותר, ובסופו ש בריאה  .ן: בעיניי כאורן

מציאות החיים היומיומית של חוסר ההתמודדות של הרבנים עם  הוא על    אורןהערעור של  

מעורבת  המגדרית  , לטענתו  .חברה  פחדנות  ההפרדה  מצמיחה אילו  ו  מבטאת  התמודדות 

יותר" גדולים  מכלומ  . "אנשים  ראיר,  יותר  יתוך  נכון  דתית  מגדריתה  הפרדה  ליצור   ,שלא 

 לנצח.שלא ניתן להסתגר זאת בכך  הוא מנמק ןאיוי הרשך בהמ 

סיפר השנה  , איתן  סוף  לקראת  הראיונות  לנסוע    , באחד  המכינה  בתקופת  שאסור 

מנם מנסה לטעון ואאיון האחרון הוא  יהוא רוצה לנסוע עם חברים וחברות. בראילו  ו  . לחו"ל 

נושק שלו  התיגר  לקטגורריאת  רק  קרהראשונה   המשנה  תייגעת  ה,   תית,דהנקותיגר  יאת 

   . ליבת האידיאולוגיההוא קורא תיגר על  , היסוסמתוך אף כי  , ותייאולם בלחץ שאל

 
 2015 ,פרום 42
של    43 )צ'רלס  בלשונו  התורה  2011טיילור  התוכן.  בהיבט  לא  הצורה,  בהיבט  אותנטיות  זוהי   ,)

דרכה את  כך הוא ממשיך  , ב עמיד ערכים דתיים זה כנגד זהמ  הבסיס וארז  יןההטרונומית היא עדי
 (. 215: 1997של הציונות הדתית )ראו: שגיא, 
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צודקים מראיין שהם  לא  בתפיסה,  מהותית,  בצורה  חלוק  שאתה  שראית  נושא  איזה  יש   :
 סה דתית בנושא מסוים? ואתה רק מחפף, אלא שאתה חלוק עליהם בתפי 

  ... חושב( גם, אולי גם אני מחפף, לא יודע) ...  שאסורמרים  : לטוס לחו"ל. אולי. שהם או איתן
היו  הם  איפה  נחמן,  רבי  מלובביץ',  הרבי  מה,  דתיים,  יהודים  לך  יש  הוכחות,  יש  כי  לא, 

לארץ?  ...כולם? עלה  לא  הוא  למה  היה.  עכשיו  מלובביץ'  נ  ...הרבי  את  לראות  פלאות  מה, 
זה רע שאני שם?    ך. מהלגיד  אני א, מה  שישתחררו קצת  לא יכול לטוס ל...מה אני  הבורא. ל

אני לא הולך להשתקע שם ולא הולך... אני הולך לראות, טיול שבוע וזהו. פה אני לא בטוח  
   משמעית שאסור.-חדשהם צודקים כי יש גם מחלוקות. אין מישהו שקובע 

 יש עמדות של ש  משוכנע  גםהוא  ו  שרבני המכינה צודקיםטוח  הוא גם איננו באיתן טוען ש

אחררבני הם  בפועל,  זאת  תיריםמים  על.  מכובד  איננו  לחו"ל  לצאת  ההלכתי  ידי -האיסור 

בשל כנראה    , רכזימרבית הציבור הדתי והחרדי, אולם באידיאולוגיה של ישיבות הקו הוא מ

  44.תהליך הגאולה ל פרשנותם

   איננה משתנה לכה שהה   תפיסה קריאת תיגר על ה  . ג 

משקפת   זו  תיגלכאורה  קטגוריה  על  קריאת  של  פתר  המוצהרת  הדות  הייסתה 

שבעל  , האורתודוקסית התורה  את  מהקשר  -הרואה  המנותקת  ככזו  חז"ל,  שקבעו  כפי  פה 

 .  כן לא ניתן לשנותה או לעדכנה לאור המציאות המשתנה תרבותי ועל-חברתי

ך  מא שלך אתה לא צריך אבל מדודה של יעה, אז מאשלמדנו על הלכות שמירת נגיאו  ...   :אורן
כן צ זה לא דברים  מצחיק  נורא  דבר  זה  ישבעיני  ך,יראתה כבר  וניסיתי לחקור לעומק,  כן.   ,

. אולי  לי  נראה  לא  כי  יםיאבסורד  הם  מקוםשאני אומר בעלמא סתם, זה דברים שבאיזשהו  
רבה מהאבות שהתחתנו עם  עה בדבר, כי אנחנו רואים הלחברה העתיקה יותר יש איזשהו נגי

או  בנו דודות שלהם  נדיר מאק  דברים כאלה, אות  בימינו?  ד למצוא  ורבת דם כלשהי. אבל 
דבר כזה וזה, לפחות אם אני אומר, אז כשאני לומד אז נגיד שאולי בהדרכה הכללית זה נכון, 

 יצא ,  וכאיל  ה  את  מאבד   זה,  לא  זה  כי  שייך  לא   זה ,  אומר  אני  עצמי  לגבי.  אומראבל כשאני  
אין נגיעה בהם ולכן    שלי  דברים,  יילא  שייך  לא  זה  יהעצמ  במובן .  לא  זה,  כבר  מפרופורציות

אני לא רואה שום בעיה להמשיך לעשות אותם או. לא להמשיך לעשות אותם כאילו בתור 
 נכון ובריא לעשות. דבר היתר, אלא פשוט לעשות אותם כי אין בעיה וזה

ה אורן   בפרטי  בעיסוק  ביהלכורואה  שת  לנשים  בנגיעהחס  אנכרוני  אסורות  סטי  עניין 

בדודהמו  , ואבסורדי הנגיעה  איסור  את  חז"ל.   נמק  תקופת  של  החברתי  בעיניו,   בהקשר 

   בריא. ואינו חורג מפרופורציות בהקשר של החיים המודרניים  נכון,  אינועיסוק כזה  

 
 בוססת מ  ו"ללאיסור היציאה לחהרשמית  הסיבה    , כיה לדוגמ,  רב אבינרל הניתן לראות בשו"ת ש  44

עים מיציאה מננ   איןבחברה החרדית שמקפידה על ההלכה  אף  אולם המציאות מורה ש  ,הלכתית
לח"ל.  וחל מיציאה  נמנע  קוק  יכולתוהראי"ה  ככל  א  ,ו"ל  מביע  רגשותיו  והוא  משתמש   אינוות 

  היא  נהחומרת האיסור: הראשו ת  ררויות להסבשתי אפש וצאאני מלהחלטה זו.   בנימוקים הלכתיים
המובהק רבם  קוק,  הראי"ה  של  בדרכו  זוההליכה  החרדית  תופסת    אינה שסיבה    .  החברה  עבור 

הציבור  מרו הת   ,יההשני  ;לאומי-תידהבית  לגוף אולהחיבור  הנמשלת  הארץ,  בין  הנמשל    , וגי  לעם 
הוא מרכזי אצל הרצי  )אבל'נשמה'  ותלמידיו  קוק  ייתכן שהחיבור המחוד2014,  ביץרמו "ה  בין  (.  ש 

  בין העם לארץ כאשר  גם  נפגע    בתפיסתם של תלמידי הראי"ה קוק,הוודאית  , הגאולה  העם לארץ
וגם לא עבור   ,ים מצב זה כגאולהאינם רואר  שא  ,ננה תקפה לחרדיםיאש  זו סיבה  .ימנז  יש נתק

   ק."ה קו לאומי שאיננו מחובר לתורת הראי -מרבית הציבור הדתי



י  ו א הל י  ג

66 

 

זו   המחלוק אינה  קטגוריה  נקודות  של  מהטיפולוגיות  אחת  לאף  בתוך    תמתייחסת 

הדתית להני  45,שפיראאמנון  שסוקר    הציונות  ניתן  האורתודוקסיה   חאולם  של  שהיחס 

נובע מתפיסת  ההמודרנית למעמד האישה, כדוגמ ההלכה מתייחסת  לפיה  עולם ש  מייצגת, 

סוציולוגית משתנה    , למציאות  להלכה  ההעל  ומשהמציאות  זאת,    תנות. שגם  רבני לאור 

ם לשלול בכך הם מנסי  46."רפורמה-ניאו"קסיה המודרנית  "ישיבות הקו" מכנים את האורתודו

הלג זוטיאת  עמדה  של  של ימיות  המרכזי  בזרם  דרמטיים  לשינויים  להוביל  המצליחה   ,

 ור".של רבני "הר המתפיסתם , שינויים המאיימים על הציונות הדתית בתחום מעמד האישה

 הרב קוק   את תורתו של פרש  סמכות הבלעדית להקריאת תיגר על   . ד 

התיגר  יאקר ביותר  ת  האם  הנדירה  לשאלה  הקושי  אנ נוגעת  עצמם    ," "ישיבות  שרואים 

נכון את תורתו.   קוק, אכן מפרשים  נובע מכך כפרשנים הבלעדיים של הרב  זה  נדיר  דפוס 

שהקפיד לבדל את עצמו מן   קוק, שמרבית אנשי הציונות הדתית אינם קשורים לתורת הרב  

ש  רק  47."המזרחי" התייבהם  במקרים  לתיש  מהווה  חסות  היא  התלמידים  בבתי  זו  ורה 

במקרה של תלמידים שהגיעו מיישוב מעורב שאירע  ר מסוג זה, כפי  גינציאל לקריאת תפוט

 .תאידיאולוגי

אני רואה בחור שיושב בבית המדרש ומולו "מאמר הדור" של הרב קוק. אני שואל אותו מה  
ב שחרט על דגלו חיים מעורבים  ושיעבר עליו השנה במכינה והוא מספר לי שהוא מתגורר בי

שב שהיישוב שלו מקיים את דרכו של הרב קוק בחיבור שבין ח  לוניים וכי הואשל דתיים וחי
או וחילוניים,  לו  דתיים  אומרים  דרכה,  כל  את  מובילה  קוק  הרב  של  שתורתו  במכינה  לם 

ולבל מבד  ו הרבנים שהדרך של היישוב שלו היא ממש גרועה. הוא נשאר לשנה ב' כי הוא מא
)דו"ח תצפית,    נה כשהוא מבולבלי כי שלא ייצא מהמוגם הרבנים אמרו לו שכדאי שיישאר כד

13/6/10). 

א מגשימים  הם  כי  בבית  חונך  לומד התלמיד  הוא  במכינה  אולם  קוק,  הרב  של  תורתו  ת 

טוען   , שגם הוא מתגורר באותו יישוב, ורן. בניגוד אליו, אושזוהי פרשנות מוטעית של תורת

שפרשנותם  וןאייבר המכינה  האחרון  רבני  ר  של  להגותו  מהווה  הרב מה דוקציה  של  אוזנת 

   . קוק

, כי אין מה לעשות, הרב קוק  עוד הפעם, קטונתי, אבל זה סוג של הכפשת השם של הרב קוק 
אותו   לחסידות מאשר למה שמייצג  קרוב  יותר  הרבה  בעיניי  היה  והוא  זה.  וגם  זה  גם  היה 

 יותלמידי הרב צביבת קו"  ן של אבא שלי שלמד בישיבה שהיא "ישהיום. ועוד הפעם, מניסיו
רוצה את זה,  ל והוא, והוא חזר בשאלה אחרי התיכון. הוא אמר, אוקיי הבנתי, לא  ויהודה והכ 

ד בכעס. ואחרי זה כשהוא הגיע לתהליך שלו של ו ל, הוא היה מאול ככה, הכואתם עושים הכ
והכ בוא תל והחזרה בתשובה  לו  על, אז אמרו  הוא  קוק.  הרב  הרב  מד את  על  ושה, שמעתי 

 
 2011, שפירא 45
 .צפיתי שבהם  השיעורים באחד ונהלראש זה  מונח שמעתי 46
שאצל  2014)  אברמוביץ  47 מראה    ( פו י  )תקופת  נתזהסי  של  מאידיאולוגיה  נסיגה  ישקוק    הרב( 

טאו   הרב  ואצל  למזרחי  התקרבות  יש  קוק"ה  ירושלים(, אצל הרצי  לאידיאולוגיה מתבדלת )תקופת
 . קוק הרב של ת בדלהמת  יש נסיגה לאידיאולוגיה
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וכשאתה מראה את זה מעיניים חסידיות יותר, עיניים זה, אז לו היה,    ,ז, זה לא זה. ואקוק
שי לו היה יותר קל להתחבר. ואני חושב שגם לי, לי הרבה יותר קל להתחבר לצד באופן אי

ד לי  יש  ושכל  ללב.  לרגש,  אליי  מדבר  יותר  הרבה  הוא  כי  שמדברים  החסידי  אחרים  ברים 
ב קוק יש בו המון שכליות והמון כאילו, חשיבה  רהדבר. אבל, וגם  -לשכל, לא, לא פוסל שום

אתה משלב את זה. אם אתה אומר רק השכל, אז אתה    ל שאלה של איךומדהימה. אבל הכ
יכול להגיע למצבים שאתה לא, שאתה לא רוצה להגיע אליהם מראש. אתה אומר, שכל, לב,  

בעיניי הדרך    וז  .עם כל סיטואציהול להתפשר ולדעת, ויש לך את הכלים להתמודד  אתה יכ
 הנכונה. 

תיגר   על    זו קריאת  שלהמערערת  הקו"  תפיסה  קוק   השלפי  , "ישיבות  הרב  של  הפרשנות 

אם כן    וזה  48.ידי הרב טאו-רק על  בדור זהו  , ידי תלמידי תלמידיו-רק עלאך ויכולה להתבצע  

על   הכריזערעור  שמיוחסתהסמכות  זה  מטית  בחוג  טאו  הפס  לרב  הכוח  שלו ועל  טורי 

 המציאות.  שבפירו

 דיון 

ל: האחת  מכוונים לשתי סוגיותהממצאים   ההתפתחותית    , ת פסיכולוגיה  הדיסציפלינ נוגעת 

הממצאים  .  החברה הישראליתהחברה הדתית וסוציולוגיה של  ה נוגעת ליהשניו  , והחברתית

על   של  מצביעים  מגוונים  תיקריאדפוסים  וחלקם גרת  הפרקטי  למרכיב  נוגעים  חלקם   ,

 ,חוקרי הדתיות היהודיתבהם מתמקדים  י המרכיבים ששנ  –  תאולוגי-יגומרכיב האידיאולל

של   הטיפולוגיה  הדתית  נוסףמרכיב    49.הימלפרב הרולד  בעקבות  הזהות  הןה  , של    מופיע 

של  ב וצ'רלס  טיפולוגיה  החברתיתי תאורבוהן    50סטארקרודני  גלוק  הזהות  נעדר ו  51ית 

 , החברתית  כותא מרכיב ההשתייוה  דתית, -הציוניתאודות החברה  על  מהמחקר הפסיכולוגי  

תלויה של  ב  הן  שמרכזיותו  הטוטליות  בתהליך    הןו  קהילההמידת  הפרט  נמצא  בשלב שבו 

היות שמרכיב זה הוא מובן מאליו עבור פרט שגדל בחברה דתית, צפוי שהוא    . וגיבוש זהות

  ת ייך לקהילה דתישהבחירה להשת  מאחר  , ב מתקדם של גיבוש זהותויבוא לידי ביטוי בשל 

תוצ  מסוימת מאמץ היא  שהפרט  והפרקטיקות  האמונות  של  התייחסות    . ר  למצוא  ניתן 

תיגר    אגבית זהלקריאת  למרכיב  המרואיינים  הנוגעת  את  ב  , אצל  שוללים  שהם  כך 

הרבנים  ההתבדלות   מרוחקים של  חיצש  , ביישובים  השפעות  למזער  אולם    . וניותנועדה 

היא   הזו  קריאת התיגר  ןכ  ועל  ,וגיה זוסב בשלב של עיסוק  עדיין  המרואיינים אינם מצויים  

  . תופסת מקום מרכזיואינה אגבית 

 
 2017מילר,  48
49 farb, 1975Himmel 
50 Glock & Stark, 1965 
51 Tajfel, 1981 
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לב החברתי    שבה  –  תהחרדי  חברההשוואה  השאלה  ויותר    משמעותיהפיקוח 

ים המרכזית שבה מתלבטים צעיריה היא האם לצאת מחברה זו ולשלם את המחירים האישי

את צעיריה לחילוניות   תפדתית חוש -יוניתהחברה הצ  –  52והמשפחתיים של עזיבת הקהילה

מתלבטים אמונה   וצעיריה  שאיבדו    53בשאלות  למצוות  הרלוונטיות  עבורם  וביחס  את 

של הנוער הדתי פנאי  הצריכת תרבות  ו  55הגבולות בין הדתי לחילוני אינם קשיחים  54.שלהן 

חילוניו של  זדומה ל בקהילה    ףא  . יותרמועט  העיסוק במרכיב ההשתייכות  כן    עלו  56,נוער 

ל"רחוב הקיבוצי" יש מקום מרכזי בתהליך גיבוש הזהות הדתית    הו הקיבוץ, שבמכ טוטלית  

הפרט  החופש  טלפר   מאפשר  החברתי  הפיקוח  57,של  א  את  ואילבחור  לקיים  מצוות  לו ילו 

החסר    58.לא הידע  הפסיכולוגיעל  לאור  המרכיב  ה  חברתי-אודות  ראוי   , הדתיתזהות  של 

   . חירה של הפרט להשתייך לקבוצה דתיתבהתהליך  על  גם ר וא ושפכדיים ישמחקרים עתי

הסוציולוגי להיבט  הדתית  באשר  החברה  משולש    59ליאוןנסים  ,  בחקר  מצייר 

הרבנים המנסחים את   הוא ממקם אתבקודקוד אחד    דתית: -של החברה הציונית  סוציולוגי

הציונית בק-האוטופיה  שני  דתית,  לאידאת  ודקוד  האוטופיה  את  ההופך  יאולוגיה הנוער 

השלישי  וקובקוד הבורגני את  ד  החדש  הביניים  מעמד  הבוגר,  מ   60הציבור  מצאינו ברובו. 

כך שבהק  רצף שבצידו האחד   של תלמידי המכינות, המרואיינים מתאריםשר  מצביעים על 

על   הבוגר.  הציבור  ובצידו השני  טאו  הרב  חוג  הקצוותש הרצף  האידיאולוגיה של  שני    בין 

המח הנוער  בני  דרכםנמצאים  את  המרואייניםפי  לו  , פשים  מן  גםחלק  אידיאולוגיות    , 

 מתחרות לחוגו של הרב טאו.  

התיגר   התלמידים,  שמקריאות  מן  הישירה  עלו  השפעתה  כי  המכינה  נראה  על של 

מוגבלת אצלהבוגרים  למצוא  ניתן  לכך  הסבר  כי  61,סוולויליאם    .  של ההשלכ  הטוען    ות 

דטרמיניסטיותה אינן  החברתי  מבנים  פ  פרטשכל    העובדהבשל    מבנה  מספר  בתוך  ועל 

ואידיאולוגיים יששל  , חברתיים  מהם  אחד  שונ  הקדינמי  כל   פרט ל  המאפשרים  , יםוהיגיון 

בפעולתו.   יחסית  כה אוטונומיה  אידיאולוגית  מעמדה  להשפיע  פשוט  זה  שאין  מכאן, 

 
 2013, דורון 52
 1998, פישרמן 53
 0201, כהן 54
 Binyamin & Potchter, 2020-lauP ;2012, רלצנקר 55
 2018, אחריםו סלקובסקי 56
  2002, נאמן; 2005אמיר, -כהן 57
 2005אמיר, -כהן 58
 0920, ליאון 59
אולם  כך  מכונה  הדתית  הציונות   של  מרכזיה  הזרם  60 שאליו   אין,  לזה  זהה  תאורטי  במושג  מדובר 

מרקס.   מספיק,  קואד  נםשאי  לדתיים  איגנ  ככינוי  לעיתים  משמש  זה  כינויהתייחס   בעיני ים 
ואולי אין זה    יותר  אדוק  היה  המרכזי  הזרם  היהודית  שבהיסטוריה  משוכנע  אינני  אולם,  המתבונן

 בתיות". -ושג "בעלול של המגלגיותר מ
61 992Sewell, 1 
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ת של וכפי שמזהה ליאון, ההטרוגניו  . עים התלמידיםלחברה שממנה מגי   השוואהרדיקלית ב

 ת וההשתייכות המעמדית מאזנות את היסוד הרדיקלי של הציונות הדתית. ינהעמדה הרב

בסקירה מקיפה על חמישים שנות מחקר בנושא התפתחות זהות דתית    , על כך   וסףנ

סוכני   ות, דתי-לאבהקשר חברתי שבו יש חשיפה לחלופות    נמצא כי,  ד ודתיות מאבקהילות  

חד אידיאולוגיה  שמציגים  עלצד-חינוך  וביקורת  להיתפס ה   דית  עלולים  המודרני  עולם 

הפרט  עבור  מוגבלת  62.כמגבילים  הסוציולוגית  מ   זו  השפעה  לזווית  של חקר החברה  ובילה 

 הישראלית.

דתית מנקודת מבט של מדעי  -מצביע על מחסור בחקר החברה הציונית  63קפלןקימי  

צגים  ו מצבאיות  -ות קדםשחיילים יוצאי מכינ  וןזה מוביל אותו לטעור  מחסהחברה. ייתכן ש

ת לשרת בצבא ולהשפיע על אופיו, על ערכיו דתית ותאולוגי-כ"חדורי מוטיבציה אידיאולוגית

דווקא   למחקר  ולקרוא  התנהלותו"  נורמות  ציוניעל  ועל  חיילים  שאינם יאודות  דתיים  ם 

ע ממצאי   םנמנים  ההסדר.  וישיבות  בקיעים    ונהמכינות  על   זו.   זהירה  בתזהאף  מצביעים 

נובעיםממצ אלו  הנראה,   , אים  המ  ככל  התלמידים  אוכלוסיית  של  גיעים  מההטרוגניות 

 , מיישובים בורגניים, כמו גם מיישובים אידיאולוגיים ביהודה ושומרון ומהקיבוצים הדתיים

 , מצם ונחלשדתי הצט -כי המרחב המשותף של המגזר הציוני  תו מסקנמעידים על כך שהם  ו

   . נכון לזמן ביצוע מחקר זהות חפל , צבאית הדתית-למוסד המכינה הקדם וגעתה ננאינ

אלו   ב ס  עליםמממצאים  הפק  השפע דבר  של  ממוסדתדימוי  צה"ל   ה  של  אופיו  על 

על   והנושא ראוי למחקרים אמפיריים נוספים. נוסף  , צבאיות דתיות-בוגרי מכינות קדם  מצד

החברה היחידה דתית היא ככל הנראה  -הציוניתכי החברה    64,ירפיורם  לאור הטענה של    , כך

ראוי כי מחקרים    65שלה,  שאידיאולוגיה מיליטריסטית היא האידיאולוגיה ההגמוניתראל  שיב

אור   ישפכו  ה גם  עתידיים  ה   תהמיליטריסטי  אידיאולוגיהעל  הדתיותשל  לבסוף,   . מכינות 

עלו המכינה    מהחיים  הממצאים  של  ההקשר  של לבחון  יה  היוראוי  בתוך  השפעתה  את 

 חר המכינה.אלהקשר של החיים ב המכינה על בוגריה

 
62 Wassinkmaat et al., 2019-de Bruin 
 222: 2017קפלן,  63
 1996פרי,  64
עריקות    לעומתישלון,  של תלמיד כ  בחילון  רואים  םניאש   ושאמרו בפיר  תנוהמכימן    שתיים  רבני  65

 ,ל הדתיותגוברת ע  יותלכך שהלאומ  יהרואים כישלון. אולם גם זו איננה ראכן  מהצבא שבה הם  
יסודית.  הצבאי  השירותו  יהןבינ  הפרדה  שאין  א אל דתית  מצווה  ניסיון להתחקות   הוא  לאחר  גם 

הגבר הזהות  גיבוש  תהליך  התלמידי   יתאחר  לי  נ יבמכם  של  אין  להכדי  ה,  כדי  בשאלה  ריע  כלים 
ודע  מ -אל ע/המיליטריזם הוא תוצר של המכינות או שהן עושות בו שימוש סמוי מודהאם  החשובה  

 די למשוך אליהן תלמידים. כ
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