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 *אדם קלין אורון

עוסק בשתי  Jews in the Age of Authenticityספרה של האנתרופולוגית רחל ורצברגר 
לערך וגוועו, האחת  2000קהילות של מחפשי דרך רוחנית בעלות דגש יהודי שהוקמו בשנת 

. הקהילה הראשונה, קהילת "המקום", פעלה במצוקי 2006-2005אחרי השנייה, בשנים 
דרגות תחת הנהגתו של הרב אוהד אזרחי; השנייה, קהילת "בית חדש", פעלה ביפו בניצוחו 

ני. חברי שתי הקהילות היו אנשי העידן החדש, הניו אייג' )או "רּוְחנים", של הרב מרדכי גפ
בשפה הפופולרית(. בסקירה זו אציג בקצרה את הספר, את הסוגיות שהוא נוגע בהן, את 
הגישה התאורטית שבו ואת ממצאיו, ואף אנסה לעמוד על החשיבות שבאנתרופולוגיה של 

 החופש. ליברליות של עיסוק במושג–תרבויות ניאו
כאמור, הספר עוסק בשתי קהילות של אנשי עידן חדש המחפשים קשר ליהדות. זו 
חריגות כפולה: כתופעה דתית, העניין המשמעותי ביותר בעידן החדש הוא הדגש העצום שלו 
על הפרט, קידוש העצמי, וחיפוש ומימוש פוטנציאל האינסופי שחסידי העידן החדש 

כך, פעילויות העידן החדש כוללות מפגשים, סדנאות, מאמינים שטמון בכל אדם. מתוך 
פסטיבלים וריטריטים ומדגישות מאוד את העבודה האישית, אבל קהילות כאלה כמעט שאינן 
קיימות בימינו. שנית, העידן החדש הוא תופעה גלובלית באופייה, הלובשת מאפיינים דומים 

תאמה מסוימת(, דבר הכרוך בכל מקום שהיא מתפשטת בו )גם אם היא מבויתת ועוברת ה
גבוה, הרואים עצמם ממילא כאנשי העולם –בכך שקהל היעד שלה הוא בני המעמד הבינוני

יהודי מובהק, שרב –הגדול. אך כאן מדובר לא רק בקהילות, אלא בקהילות בעלות דגש מקומי
 עומד בראשן.

ידואליזם בדיוק על כך עומדים ראשי הקהילה וחבריה: על הרצון לשלב בין האינדיב
החריף ותאב החופש של העידן החדש ובין היהדות; ובעיקר בין טקסטים יהודיים, טקסים 
יהודיים ותחושת האחווה הקהילתית של היהדות. וכך מציע אזרחי סדר פסח שבמהלכו כל 
משתתף נקרא לאתר בנשמתו שלו את האלילים, הדברים הזרים לו שהיה רוצה להיפטר מהם; 

ם במהלך יום כיפור מתירים חברי הקהילה זה לזה את הנדרים של כך בטקס התרת נדרי
ההרגלים הרעים שהשתרשו בנשמתם. הפרט משתמש בכוחה של הקהילה כדי לספר לעצמו 

אבל בפרשנות רדיקלית  — מחדש מי הוא ומה הוא, והוא עושה זאת מתוך המקורות היהודיים
, ובעיקר מן המזרח: תפילות שלהם ובאמצעות אלמנטים טקסיים השאולים מכל הבא ליד

(, קבלות שבת לצלילי סיטאר ועם ריקודים מעורבים, מדיטציה, ושימוש chantingצ'נטינג )
 מודגש בגוף, ברגש ובאלמנטים חווייתיים.

חברי הקהילות גורסים שהשילוב הזה עובד: שמצד אחד הם יכולים להמשיך ולחפש את 
דרכם שלהם, להרגיש מחוברים יותר למהות הפנימית האמיתית שלהם; ומן הצד השני הם 
עושים זאת בתוך המסורת שלהם, במדינה שלהם, בביתם שלהם. אחת מחברות קהילת 
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דה אנתרופוסופיה היא נדהמה מהחוכמה המקום, מירב, אומרת למחברת שכאשר היא למ
ומרוחב האופקים והתובנות, זה הרשים אותה מאוד; אבל כשהיא לומדת יהדות, חסידות 
וקבלה היא מרגישה בבית, היא מרגישה שהנשמה שלה נחה. אם להשתמש בניתוח של הספר 

ידואלי עצמו, יש כאן שימוש בשני אספקטים של אותנטיות: אותנטיות כגרעין עצמי אינדיב
ואידיוסינקרטי, ייחודי לפרט; ואותנטיות כערוץ עשיר וכמעט מהותני של זהות קולקטיבית 
המקושרת למסורת בת אלפי שנים. זה אותנטי כי זה "הכי אני", וזה אותנטי כי זה "הכי 

 וכל זאת מתוך נכונות עזה, הן מצד הפרטים והן מצד הקהילה, לחדש וליצור. — יהודי"
קירה מקיפה של המקורות הרעיוניים של העידן החדש היהודי: מהשיח הספר מציע גם ס

התרפויטי של בובר וא"ד גורדון, דרך ר' נחמן מברסלב ור' מרדכי יוסף ליינר מאיזביצ'ה ו"מי 
רומנטיקה –השילוח" שלו, עבור בשומר הצעיר, שיח לוחמים והמדרשה באורנים, ועד לניאו

החברתי אינו נפקד, והספר דן למשל במיצוב  ולתנועת הפוטנציאל האנושי. גם הממד
דמוגרפי ובהביטוס של אנשי העידן החדש, בשיעור הגדול של נשים בקהילה ובקשר –הסוציו

שלו למנהג הווידוי הפומבי החביב על הקהילות, ובמעבר מהאמונה בישועה קולקטיבית 
ר משיג אגב לחיפוש ישועות אישיות בישראל שלאחר מלחמת יום כיפור. את כל זה הספ

איזון מרשים בין פירוט והדגמה ובין צמצום ספרותי; בין שיח אקדמי תאורטי לנגישות 
ובהירות; ובין הימנעות מפאתוס ובין הצגת הדילמות של הנחקרים בפירוט הראוי. בפחות 
ממאתיים עמודים קריאים, זורמים ומרתקים המחברת מצליחה להציג כמה וכמה סיפורים, 

ן אינטימי כמה וכמה דמויות )ובהן היא עצמה(, ולהציע הסברים וניתוחים להכיר לנו באופ
משכנעים לתופעות שהיא מתארת מבלי להתעלם מהסברים אלטרנטיביים ומבלי לפשט את 

 התמונה או לסבך אותה יתר על המידה.
מושג מרכזי, גם אם מרומז, בספר הוא מושג החופש. הסוציולוגים הראשונים עסקו רבות 

בין הפרט למבנה החברתי ובחופש שיש או אין לו לקבל את החלטותיו בעצמו; אולם בקשר ש
האנתרופולוגים המוקדמים מיעטו לעסוק במושג. מלינובסקי סיים את הקריירה שלו )ואת 

, שלא השאיר כל חותם Freedom and Civilizationחייו( בעת שכתב את הספר 
צרה והלא מספקת שאדם הנמצא בהרמוניה בדיסציפלינה; בואז התייחס לנושא באמירה הק

מוחלטת עם התרבות שלו מרגיש חופשי, ובכך רמז שהמושג "חופש" מפסיק להיות מובן 
מאליו ואנשים מתחילים לחפש אותו אקטיבית בחברות שבהן ההרמוניה הזאת מופרת, דהיינו 

 בחברות מודרניות.
י המתח העיקרי הוא בין יש כמובן פירושים רבים למושג "חופש", אבל בהקשר הנוכח

חופש לסמכות: החופש הקיים ביצירה מתפרצת, בבחירות של הפרט או במגע בלתי אמצעי 
בין אדם לרעו, והסמכות של עבודה בתוך ז'אנרים קיימים, הסמכות של מנהיג על חסידיו, 
הסמכות של כללים חברתיים על פרטים בחברה. העידן החדש מתעסק באובססיביות בחופש 

רט לנהל את עצמו לגמרי בעצמו, והשפעה חיצונית נתפסת כעניין מושחת ומשחית, של הפ
שלא לומר מזוהם. הרבה מטקסי העידן החדש עוסקים בניקוי ההשפעות החיצוניות מהפרט, 

וכמובן, היו כאלה  — על מנת לאפשר לו להגיע לחופש שכזה. האנתרופולוג יכול היה לומר
במירכאות כפולות. בערמומיותה וביכולת שלה להיטמע שחופש שכזה צריך לבוא  — שאמרו

בתוכנו, תרבות שבה האתוס האינדיבידואליסטי נפוץ תגרום לפרט להאמין שהוא חופשי 
לבחור את בחירותיו בעצמו כמו כל אחד אחר. העובדה שבמקרה כולם בוחרים את אותו 

 הדבר תבוטל כעניין חסר משמעות.



 139   [1] כ ישראלית סוציולוגיה 2019–ט"תשע

 
 

המחברת, בהמשך לקו שמתווים הנחקרים שלה אבל מבלי להיות כפופה ללוגיקה אבל 
 — שאותם מקנה התרבות — שלהם, בוחרת באמירה אחרת. היא מראה שפעולה דורשת כלים

ושהיא נשענת על עולמות ידע שגם הם מגיעים מהתרבות. שחופש וסמכות, על כל מובניהם, 
טבע. כמו שדורקהיים הראה במחקרו המפורסם הם לעיתים קרובות שני צדדים של אותו המ

על התאבדות, האנשים החופשיים ביותר הם גם הבודדים ביותר; וכמו שחבר אחת הקהילות 
אומר בספר, הוא החליט לעזוב את הקהילה כי הייתה דביקה מדי עבורו. דבק חברתי הוא מה 

שנולדו איתו  שמחזיק אותנו, בכל מובן. כאשר חברי הקהילות לוקחים סטטוס שיוכי
)"יהודי"( והופכים אותו לסטטוס הישגי )אדם שגם יודע יהדות מהי(, הם מאבדים דרגות 
חופש מסוימות, למשל כמות הטקסטים שיאכלסו את רוב עולמם הדתי, אבל גם מרוויחים 
דרגות חופש אחרות, למשל תחושת שייכות ומטרה שנותנת להם דחף לשינוי אישי, תרבותי 

האמית והאתית כאן מתקרבות האחת לשנייה ממש: כבלי החברה הם גם עוגני ורוחני. השפה 
הזהות של הפרט, ואנחנו לא רק לכודים ברשתות משמעות אלא גם נתמכים בהן. הכישלון 
של הקהילות שחקרה ורצברגר נובע מחוסר היכולת להכיל את הפרדוקס הזה, אבל הספר 

ליברלי, והוא רלוונטי –קהילה בעידן ניאועצמו מציף היטב את השאלה הקריטית של חיפוש 
 ומחכים מאוד.
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