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רבקה נריה בן–שחר*

אפתח בסיפור אישי: בכל מוצאי שבת היה סבי, הרב משה צבי נריה זצ"ל, נכנס לחדרו מיד בסיום 
השירים שלאחר ההבדלה. דלת החדר נסגרה אחריו, והמסר היה ברור: סבא לומד וכותב, אסור 
להפריע לו. סבתא, הרבנית רחל נריה זצ"ל, הייתה נשארת עם כל עומס המשימות של מוצאי 
שבת: שטיפת ערימות הכלים והחזרת הבית לקדמותו לאחר שבת עמוסה באורחים ובמבקרים. 
מאז שסבא נפטר, נערכה תורנות משפחתית שעניינה הזכות לשהות בשבת עם סבתא. באחת 
השבתות ששהינו אצלה ציינה סבתא בהתרגשות את ה"גברים של הדור הצעיר". בכל מוצאי 
שבת היא שמה לב למודלים שונים של חלוקת עבודה בין בני הזוג. חלק מהגברים נכנסים 
למטבח, בעוד הנשים מטפלות בילדים ובאריזה. יש גברים שאורזים ומנקים, אחרים רוחצים את 
התינוקות. כולם, לדבריה, לוקחים חלק במטלות: "גם הנכדים החרדים, גם הדתיים הלאומיים, 
לומדי התורה, הסטודנטים והעובדים — כולם עוזרים!" שאלתי אותה איך היא רואה את השינוי. 
"אני לא פמיניסטית כמוך", הבהירה, "פעם היה הכי נכון שהגבר ייכנס לחדר וימשיך ללמוד 

תורה. היום הדברים השתנו. וזה לא קשור לפמיניזם!"
נזכרתי בשיחה הזאת כשקראתי את ספרה של נורית שטדלר, העוסק בטרנדים בתרבות 
החרדית הישראלית. אכן, גם קרובי משפחתי החרדים, שרובם ככולם לומדים תורה ו"תורתם 
אומנותם", מפשילים שרוולים ונוטלים חלק במטלות הבית. שטדלר קושרת את התופעה לכניסתן 
של רוחות פסיכולוגיות ופמיניסטיות בנות זמננו אל החברה החרדית. ההשפעות נמצאות שם, 

גם אם שותפות מוחלטת עדיין אינה נראית לעין.
ספרה של שטדלר מתמקד בחרדים ליטאים ישראלים ובוחן את הדרכים שבהן הם מאתגרים 
את הנורמות החברתיות שלהם. השאלה המרכזית היא כיצד כוחות מודרניים וחדשניים יוצרים 
רעיונות, תפיסות, ארגונים ודפוסי התנהגות חדשים המאתגרים את סגנון החיים המקובל של 
הקהילה. הטענה המרכזית הניצבת בבסיסו של הספר היא שאמנם המנהיגים מנסים ליצור ולשמר 
תרבות מובלעת, אולם טרנדים מודרניים של חילון, צרכנות, פמיניזם, טכנולוגיה והשתתפות 
במוסדות המדינה משפיעים השפעה רבה על החברה החרדית ליטאית בת זמננו. השפעות אלו 
אינן מגיעות רק מהשוליים. האדיקות הפונדמנטליסטית עצמה מאותגרת ומתפרשת מחדש על 

ידי האליטות הליטאיות עצמן.
הספר כתוב ומאורגן בבהירות. שני הפרקים הראשונים מוקדשים למסגור התופעה הנחקרת 
ולחיבור שלה למחקרים ולשיח האקדמי העוסק בפונדמנטליזם ובחקר הדתות בכלל ובחברה 
החרדית בפרט. ארבעת הפרקים הבאים בוחנים את הטרנדים בחברה החרדית הישראלית במאה 
ה־21: שותפות בחברה האזרחית, התנדבות, תפיסת הצבא ושינויים משפחתיים. הפרק השביעי 
ופרק המסקנות חוזרים לתאוריה ומעגנים את השינויים הללו בתפיסה פוסט־פונדמנטליסטית 

ובקודים הלא־פורמליים של מובילי הטרנדים.

המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר  *
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עם זאת, מעבר להצהרה הכללית על שנים ארוכות של מחקר בקרב החברה החרדית, קיום 
ראיונות רבים וניתוח טקסטים וקלטות, הייתי מצפה למתודולוגיה ברורה: כמה ראיונות נערכו? 
)נשואים(? מהו שיעור  )לא נשואים( וכמה כוללניקים  כמה מהמרואיינים הם בחורי ישיבה 
המסרבים להתראיין? כמה ספרים וקלטות נותחו? כיצד בדיוק נבחר המדגם ומהם המגבלות שלו? 
זאת ועוד, קהילות חרדיות ליטאיות גדולות קיימות גם בארצות הברית ובאירופה. האם ניתן 
להשוות בין הקהילות? לפחות בהיבט התאורטי, מה הדומה והמבחין בין הליטאים הישראלים 

לליטאים שמעבר לים?
נוסף על היחס האוהד )שלא לציטוט( שגילו המרואיינים כלפי  ובחזרה לתוכני הספר: 
צה"ל, שטדלר מתארת את טרנד ההתנדבות לזק"א וליד שרה כחלק מניסיון חרדי לתרום לא 
רק לגמ"חים תוך־קהילתיים, לחוש חלק מהמדינה ומהחברה. התנדבויות אלו יוצרות הזדמנויות 
בלתי אמצעיות ליצירת קשר עם תרבות המיינסטרים, והן כוללות שימוש בטכנולוגיות, לימוד 
של תכנים רפואיים והיכרות עם שירותים ישראליים. טרנדים תרבותיים־חברתיים נוספים נגזרים 
מהופעתם של חדרי כושר כשרים, מהעלייה בצריכה של ספרות פסיכולוגית ובדיונית בכסות 

חרדית )שנקר, 2006(, ובעיקר מהעלייה בשימוש במחשבים ובאינטרנט.
בהסתמך על רעיונותיו של כהנא, שטדלר מנתחת את מגוון הטרנדים כמופעים של חופש, 
אינדיבידואליזם ויצירתיות המתקיימים כחלק מהחיים הדתיים. היא טוענת שעקרונות דתיים 
וסמכותיים פונדמנטליסטיים אינם יכולים לשרוד לטווח ארוך. הם גובים עמלות חברתיות, 
כלכליות ואישיות עצומות ממאמיניהן, ויוצרים מתחים בלתי נסבלים — בין לימוד תורה למשפחה 
ולפרנסה, בין הצורך באינדיבידואליות ובין הדרישה לקהילתיות, ועוד. הרחבה של הקודים הלא־
פורמליים מאתגרת את הקבוצות ויוצרת סדר חברתי חדש, המאפשר מרחב חופשי מעט יותר.

קהלי היעד של הספר הם חוקרים, בעיקר מדיסציפלינות של מדעי החברה, המתעניינים 
בחברה החרדית. תרומתו העיקרית של הספר היא בהצטרפותו לטרנד שהחל בשנת 2003 עם 
פרסום ספרם של סיון וקפלן )סיון וקפלן, 2003(, והמשיך בשני הספרים שערכה שטדלר עצמה 
עם קפלן )קפלן ושטדלר, 2009, 2012(. הטרנד ביקש לשנות את פרספקטיבת ההתבוננות על 
החברה החרדית מ"חרדים החיים בישראל" ל"חרדים ישראלים", מכוחות ההפרדה וחומות 

ההפרדה אל הקשרים והחיבורים לתרבות המיינסטרים.
לפני זמן מה השתתפתי בחתונת קרוב משפחה ליטאי בבני ברק. מול רוחות ההחמרה — צלמת 
בעזרת הנשים, אולמות בעלי גרמי מדרגות נפרדים לנשים ולגברים — אפשר היה לראות גם 
את רוחות השינוי. אם החתן ובנותיה היו לבושות בשמלות מושאלות יפהפיות בהדפס פרחוני: 
הצבע השחור והאורך לא חיפו על העיצוב המודרני והלא־חרדי. "זה של מיכל נגרין", חייכה 

אליי בת השש־עשרה. "את רוצה לראות את התווית?"
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