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ההתחדשות החברתית של המוזיקה 
הפופולרית הדתית-יהודית בישראל 

נסים ליאון*

התחדשות  של  ולניתוחה  לתיאורה  ראשונים  קווים  מוצגים  במאמר  תקציר. 
המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל. התפתחות זו אינה מבטאת רק 
המתחוללות  בתמורות  נקשרת  זו  חברתית.  מגמה  גם  אלא  מוזיקלית  מגמה 
המבקשות  מהותיות  תופעות  של  הופעתן  עם  בישראל  וחברה  דת  ביחסי 
לתביעות  כמקור  רק  לא  היהודית,  הדתית  למסורת  היחס  את  מחדש  לעצב 
פרקטיות אלא גם לשם התבוננות אישית וציבורית. אלה משתמשות במוזיקה 
אחר  מבט  לקדם  כדי  בה  מרכזיים  וביוצרים  המתחדשת  הדתית  הפופולרית 
המוזיקה  וחילוניות.  דתיות  של  דיכוטומי  לתיאור  תדיר  הנוטה  במציאות 
המסייע  רך  ככלי  אלא  הוראה  של  קשיח  כטקסט  נתפסת  אינה  הפופולרית 
להתבוננות ולניסוח מורכב של המציאות בצליל, באומר ובהופעה. כדי לעמוד 
דוגמאות  ואתאר  ההתחדשות  של  מקורותיה  אחר  אתחקה  הזה  הטיעון  על 
אחדות מתוכה. נוסף על כך אקשר את מגמת ההתחדשות אל תהליכי הפרטת 

התרבות ואל הניסיונות להשעיית הפוליטי בחברה הישראלית. 

בהתחדשותה של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל מעורבים יוצרים ומבצעים רבים. 
אישית".  יהודית  “מוזיקה  או  אלטרנטיבית"  יהודית  “מוזיקה  ביצירתם  לראות  מעדיפים  חלקם 
מדבריהם אפשר להבין ש"מוזיקה יהודית" משמעה, לתפיסתם, מוזיקה אשר לה זיקה לנושאים 
בעלי תוכן או משמעות דתית-יהודית, ושיצירתם נחשבת בעיניהם חורגת ממה שנעשה בתחום 
זה בעבר, אם באופן הביצוע אם בתכנים. אין מטרתי כאן לעסוק בשיפוט משווה בין סוגי מוזיקה 
הסוציולוגיים שמתוכם  ההקשרים  הוא  בו  לדון  מה שאבקש  זמננו.  בני  פופולרית  דתית-יהודית 
ובהתייחס להם עולה ההבחנה העצמית הזאת. אלה מהווים חלק ממגמה חברתית רחבה המשתקפת 
בתמורות החלות בתנועות ובחוגים המבקשים לעצב מחדש את היחס בין החברה למסורת הדתית 
היהודית. המונח המועדף כאן לענייננו הוא “מוזיקה דתית-יהודית פופולרית". פופולרית משום 
שמדובר במוזיקה קליטה המבקשת לפנות לקהל רחב ומגוון של שומעים; דתית-יהודית משום 
זיקה מפורשת לתרבות   – היוצרים או מצד הקהל  – מצד  שהיא עוסקת בתכנים שמיוחסת להם 

היהודית הדתית. 
מגמת ההתחדשות החברתית של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית, שבה עוסק מאמר זה, 
הפיכת  באמצעות  חדשה  תרבותית  מודעות  להשיג  חוגים  של  או  יחידים  של  רצונם  על  נסמכת 
השראה  מקור  הישראלי-יהודי;  לקולקטיב  השראה  למקור  המסורתיים  או  הדתיים  החומרים 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  *
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תרבותיים  אקלימים  המוזיקלית  היצירה  סביב  מפגישה  זו  מגמה  לביצוע.  תביעה  בהכרח  ולא 
שמלכתחילה נדמה שהם מקיימים ביניהם יחסי ניגוד. כך לדוגמה זרם היוצרים החוזרים בתשובה 
מבט  לקדם  מבקשים  אלה  גם  אלה  יהודית.  התחדשות  ארגוני  בפעילות  הפוגש  המתחזקים,  או 
אחר בחברה הישראלית, הנוטה תדיר לתיאור דיכוטומי של החלוקות הדתיות והאתניות בה. כאן 
גם עולה וצפה חשיבותה של המוזיקה הפופולרית. היא אינה נתפסת כטקסט קשיח של הוראה 
בכך  ובהופעה.  באומר  בצליל,  המציאות  של  מורכב  ולניסוח  להתבוננות  המסייע  רך  ככלי  אלא 
היא נבדלת מאידיאולוגיות עבר של התחדשות דתית-אורתודוקסית או תרבותית-יהודית. אלה 
ביקשו לרוב לתקן את המציאות על פי מודל או תו תקן כלשהו; לעומתן, המגמה הנדונה במאמר 
זה אולי אינה מבקשת לשמר את המציאות כפי שהיא, אבל מלהטטת בחומריה וכמו מעידה בכך 
על ההשלמה הרצויה והמפויסת עם המציאות כחלק מבשורה תרבותית ופוליטית חדשה. התוצאה 
היא דימוי של שיח דתי מתחדש, ביקורתי ומחבק כאחד, שהביצועים המוזיקליים על הביוגרפיות 
העומדות מאחוריהם – מילות הטקסט ודרך הביצוע – מספקים לו רציונל. כדי לעמוד על טיבה של 
ההבניה הזו אתחקה אחר מקומה של ההתחדשות במוזיקה הדתית-יהודית פופולרית בתוך הדיון 
הסוציולוגי בסגנונות המוזיקה הפופולרית בישראל. כמו כן אתאר דוגמאות מתוכה, על מַבצעיהן 

השונים, הטקסטים, סגנונות הביצוע וההקשרים החברתיים והפוליטיים המגוונים שלהן. 
תיאור  לספק  מטרתו  הישראלית.  במוזיקולוגיה  תיאוריה  מציע  אינו  שהמאמר  ואעיר  אקדים 
הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  התחדשות  שתופסת  המקום  אודות  על  ראשוניים  וניתוח 
בהתחדשות הכוחות הנוטלים חלק בעיצוב יחסי דת וחברה במגזר היהודי בישראל. מאמר זה נמנה 
ביסודו עם עבודות ועם תובנות עיוניות ואמפיריות מתחום המחקר הסוציולוגי של יחסי דת וחברה 
במגזר היהודי בישראל. עם זאת, טיעונים מרכזיים במחקר המוזיקה הפופולרית בישראל ישמשו 

כאן לבחינתם של תהליכי ההתחדשות החברתית הנדונים. 

בין רבגוניות לבידול: מוזיקה פופולרית דתית בישראל 
 Roy & Dowd,( המוזיקה כנושא מחקר עניינה סוציולוגים כמעט מראשית דרכה של הסוציולוגיה
2010(. לשיטתם של סוציולוגים, המוזיקה אינה עניין של אסתטיקה גרידא. היצירה המוזיקלית 
 .)Harris, 2000; Skinner, 2006( כרוכה ברקע החברתי המשתקף בה או בזה שאליו היא מגיבה
נוסף על כך, המוזיקה היא אמצעי ביטוי לקטגוריות חברתיות ולגבולות חברתיים, ובה בעת היא 

 .)Roy, 2002; Schmutz, 2009( קוראת עליהם תיגר ומציגה אותם כנזילים
ההנחה התיאורטית בבסיסו של מאמר זה היא הפרדוקס שעליו הצביע חוקר המוזיקה הפופולרית 
פרית’ )Frith, 1996(: ההתנסות במוזיקה מיוצרת באופן חברתי כהתנסות שאינה חברתית, כלומר, 
ככזו הרואה במוזיקה יסוד אוטונומי תרבותי ואסתטי היכול לעמוד ברשות עצמו; זאת אף שאליבא 
דאמת, המוזיקה אינה יכולה ללא החברתי שכן היא משקפת אותו או מגיבה לו. במילים אחרות, 
שאין  משום  החברתיים,  הקשריה  על  דעתו  לתת  הפופולרית  במוזיקה  הדיון  שעל  טוען  פרית’ 

לראות בה דבר מה סגור או מהותני אלא תהליכי ביסודו ומשתנה. 
זה במחקר המוזיקה הפופולרית בחברה הישראלית אפשר למצוא בעבודתם  ביטוי לקו טיעון 
 .)Regev & Seroussi, 2004( סרוסי  אדווין  והמוזיקולוג  רגב  מוטי  הסוציולוג  של  המשותפת 
תרבויות  שלוש  בין  וכתחרות  מיקוח  כזירת  בישראל  הפופולרית  המוזיקה  את  מתארים  השניים 
מוזיקה מרכזיות, שלשיטתם משקפות במידה רבה שלוש זהויות או קטגוריות חברתיות בולטות 
בחברה הישראלית, המתמקחות על מקומן במרחב הלאומי. תרבות המוזיקה האחת היא תרבות 
שירי ארץ ישראל, שנתפסת כמעין מוזיקת פולק )folk( מקומית בעלת עמדה דומיננטית הקשורה 
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הדומיננטיות  והווייתה התרבותית.  הציונית  מובילי ההתיישבות  בעיני  אל תמונת העבר הרצויה 
הזאת כרוכה בהתמקמות חברתית ופוליטית. מוזיקת שירי ארץ ישראל קיבלה מקום בולט בחברה 
היהודית הוותיקה הנמנית עם מעמד הביניים, בתנועה הקיבוצית, בהתיישבות הכפרית היהודית 
ובמגזרים יהודיים-ציוניים ותיקים נוספים בישראל. המוזיקה הזאת כמו הפכה מסמן של שייכות 

לתרבות הדומיננטית ולמי שמציעים עצמם כזרם המרכזי בחברה הישראלית. 
הצעירים  כלל  בקרב  בולט  מקום  לה  שיש  הפופ-רוק,  תרבות  היא  השנייה  המוזיקה  תרבות 
הישראלים, ללא הבדלים אתניים, וקשורה כמובן למרחב הגלובלי. דימויה הוא של תרבות המורדת 
ומנסה לחדש במציאות. תרבות המוזיקה השלישית היא תרבות המוזיקה המזרחית,  במוסכמות 
שמקומה בולט בקרב יוצאי ארצות ערב וצפון-אפריקה, המכונים בלשון הסוציולוגיה הישראלית 
מופלים  שהם  כך  על  זו  מוזיקה  של  ומבצעים  יוצרים  הלינו  ארוכות  שנים  במשך  “מזרחים". 
להתעלם  קשה  מוסדית  מבחינה  ואכן,  הישראלי.  התרבותי  בממסד  מקום  מקבלים  ואינם  לרעה 
מדחיקתם של מוזיקאים ויוצרים שהיו מעורבים במוזיקה המכונה “מזרחית" אל מעין קופסאות 
אף שהיצירה  הפופ-רוק,  מוזיקת  או מתרבות  ישראל  ארץ  שירי  אותם מתרבות  שמע שהפרידו 

המוזיקלית המזרחית עמדה לא אחת בחזית היצירה של תרבויות מוזיקליות אלו )רגב, 1995(. 
מחקרם של רגב וסרוסי משקף את מרכזיותן של שלוש התרבויות המוזיקליות בחברה הישראלית 
עד לשנות התשעים. הוא כורך את המיקוח בין השחקנים המעורבים בתרבויות אלו עם המאבק 
השמונים  השבעים,  שנות  לאורך  הישראלית  בחברה  השליטה  על  שהתחולל  והפוליטי  החברתי 
והתשעים של המאה ה-20. בולט בהקשר זה סיפורה של המוזיקה המזרחית. רגב וסרוסי עומדים 
על הפער שבין רבגוניותה של מוזיקה זו לבין דימויה המבודל ומתעכבים על מעברה מהשוליים 
הוא  הזה  רווי המיקוח  ואילך. אחד ההסברים שהם מציעים למעבר  אל המרכז משנות השמונים 
העוצמה הפוליטית שרכשו המזרחים בשנים שלאחר עליית הליכוד לשלטון ב-1977, אירוע שזכה 

לכינוי “המהפך" )ראו גם כהן וליאון, 2011(. 
תרבות  של  היעדרה  בולט  וסרוסי  רגב  של  בעבודתם  הישראליות  המוזיקליות  התרבויות  בין 
קושרים  שהם  אף  וזאת   ,)Regev & Seroussi, 2004( הפופולרית  הדתית-יהודית  המוזיקה 
הישראליות.  המוזיקה  תרבויות  התפתחות  לבין  בישראל  והפוליטיות  החברתיות  התמורות  בין 
בעשורים האחרונים התחזק כוחה של הפוליטיקה הדתית, תופעה שהיו לה ביטויים רבים: תנועת 
השמונים  שנות  באמצע  ש"ס  מפלגת  של  הופעתה  ועזה,  המערבית  הגדה  בשטחי  ההתנחלות 
וצמיחתה כתנועה דתית-אתנית רבת עוצמה, עיגונה הפוליטי של חברת הלומדים החרדית בשני 
העשורים שלאחר המהפך ב-1977, וגם התגובה של פוליטיקת הזהות החילונית, ובמרכזה שאלת 
גיוסם של החרדים לצבא והמאבק בהגמוניה של האורתודוקסיה הדתית. אם כך, כדאי לבחון כיצד 

השפיעה עלייתה הפוליטית של החברה הדתית על מעמדה של המוזיקה הפופולרית הדתית. 
המתח  את  בחשבון  להביא  צריך  הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  בתרבות  אפשרי  דיון 
הקיים בין רבגוניותה התרבותית של המוזיקה הדתית לבין מגמות ההתגדרות והבידול הבולטות 
לעין בחלקיה השונים של החברה הדתית בישראל. דומה שרבגוניותה של המוזיקה הדתית תרמה 
שעליהן  המוזיקה  תרבויות  שלוש  לדוגמה,  הישראלית.  החברה  במחקר  שלה  הבולטות  לחוסר 
ולא דתית; בכל אחת מתרבויות אלו  וסרוסי אינן מתמיינות בקלות למוזיקה דתית  רגב  הצביעו 
המזרחית  המוזיקה  בתרבות  בולט  הדבר  דתיים.  לא  מוטיבים  לצד  דתיים  מוטיבים  למצוא  נוכל 
ובתרבות שירי ארץ ישראל. יוצריה ומבצעיה של המוזיקה המזרחית אינם נענים לדיכוטומיה שבין 
הדתי לחילוני )אלירם, 2006(. הדבר משקף במידה רבה את העירוב המזרחי בין דתיות וחילוניות, 
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המהדהד את הקיום הארוך בתרבות המוסלמית, אשר בה המושגים “דתי" ו"חילוני" אינם נענים 
להגדרות סוציולוגיות מערביות קשוחות. כך לדוגמה יכול המלחין אביהו מדינה לכתוב ולהלחין 
את שיר האהבה “’הפרח בגני" אך גם להלחין שורה של פסוקי תהילים, כפי שעשה בשיר “שבחי 
ירושלים", ואלה הופכים לשירה דתית פופולרית התופסת מקום בחיי בית הכנסת המזרחי. דוגמה 
אחרת הוא המקום שתופסים בליטורגיה הדתית ניגוני שירים מזרחיים פופולריים שאינם עוסקים 
הזמן  ו"זה  עוד"  תיעצבי  “שלא  השירים  מנגינות  למשל  כך  קדושה.  של  דימוי  בעלי  בנושאים 

לסלוח", המולבשות על פרקים בתפילת השבת המסורתית )מרקס, תשס"ה(.
בדומה לתרבות המוזיקה המזרחית, גם תרבות המוזיקה של שירי ארץ ישראל ידעה להשתמש 
במוטיבים דתיים. עבודותיו של מזור )תשס"ב, תשס"ה( מלמדות על האופן שבו הושפעו 
יצירות מוזיקליות עבריות מעולם המסורת של יהודי מזרח אירופה. בגלגולן הראשון הוטמעו 
היצירות המוזיקליות הללו בזמר החלוצי, כטענתו של מזור, ולמעשה נבלעו בו. מאוחר יותר, 
בסוף שנות השישים של המאה ה-20, כמו נחשפו וקיבלו ביטוי אוטונומי בזמר הצבר הישראלי. 
החסידי"  הזמר  “פסטיבל  שכונה  באירוע  מוסדי  ביטוי  הזה  השיזור  קיבל  מסוים  זמן  לפרק 
)1969–1992(. במסגרת תחרות הזמר הזאת הוצגו לחנים מקוריים שהולבשו על פסוקים או 
על היגדים ממקורות המסורת היהודית. שירים אלה בוצעו בידי שומרי מצוות ושאינם שומרי 
מצוות, גברים ונשים. למרות השם “מוזיקה חסידית", בפועל אפילו לא היה מדובר ב"שחזור" 
מוזיקה חסידית אלא פשוט במוזיקה פופולרית ישראלית שעוטרה במילים ובמוטיבים שמקורם 

בטקסטים יהודיים מסורתיים. 
לנכסי צאן  נוצרו לא מעט “להיטים חסידיים" שהיו במשך הזמן  סביב פסטיבל הזמר החסידי 
ברזל של המוזיקה הפופולרית הדתית. כך לדוגמה השיר “אדון עולם", שהלחין היוצר והמוזיקאי 
עוזי חיטמן. בהקשר זה כדאי גם להזכיר כיצד הפכו חלק מלחניה של המשוררת נעמי שמר – אחד 
לתפילות  מוזיקלי  למקור   –  )2010 )גוטוין,  ישראל  ארץ  שירי  תרבות  של  הבולטים  האייקונים 
בישראל בקרב הציבור הדתי-לאומי והמזרחי. דוגמה בולטת נוספת לכך היא המקום שתפס עיבודו 
של המלחין יאיר רוזנבלום לפיוט “ונתנה תוקף", הן בזמר העברי הן בליטורגיה של בית הכנסת 
הישראלי. הדברים אינם מפתיעים במיוחד לנוכח ממצאי המחקר ההיסטורי בדבר מוטיבים דתיים 
ומסורתיים שאפשר למצוא אף בחלקיה ה"חילוניים" של התנועה הציונית, כגון תנועת העבודה 

ההיסטורית או התנועה הקיבוצית המאוחדת )שפירא, 1996(.
אולם לצד הרבגוניות של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל יש לתת את הדעת גם 
לתהליכי הבידול שהתרחשו בחברה הדתית והלא דתית לגווניה. אלו החלו עם התגבשותו של דפוס 
1991(. הדבר  )פרידמן,  והמרחב החרדיים  והפיכתו לציר מרכזי בארגון התרבות  חברת הלומדים 
סייע במידה רבה להעמקת מגמות הבידול וההתכנסות של החברה החרדית לאורך שנים ארוכות, 
ואת קו התפר בין החברה החרדית לחברה הכללית תפסו מתרסים פוליטיים ומסגרות מדיה שנטלו 
המוזיקה  גם בשדה  ביטוי  לידי  באו  אלו  בידול  מגמות  ותיווך תרבותי.  תרגום  תפקיד חשוב של 
הפופולרית הדתית, אשר בה היו מעורבים יוצרים ומַבצעים חרדים. כך לדוגמה ההיפרדות מקהל 
חילוני ומיוצרים חילוניים, לפחות באופן גלוי. בלטו בהקשר זה גם תהליכי ההתחרדות של חלק 
אחד  רוזנבלום,  מונה  משה  של  זה  הוא  ביותר  המפורסמים  המקרים  אחד  והיוצרים.  מהמעבדים 
המלחינים החשובים והמשפיעים על הזמר החסידי בשנות השמונים והתשעים של המאה ה-20. 
רוזנבלום התחיל את דרכו כמנהל המוזיקלי וכמנצח של להקת הרבנות הצבאית. לאחר שהתחזק 
המבוקשים  אחד  השנים  במשך  והפך  ומלחין  מעבד  של  בקריירה  פתח  והתחרד  דתית  מבחינה 
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בתחומו. דוגמה אחרת הוא הזמר הפופולרי מרדכי בן דוד )ורדיגר(, שנטה לאורך השנים להדגיש 
את אדיקותו בדרישתו להפרדה מגדרית נוקשה בהופעותיו, דבר שהקשה על קהל לא חרדי לבוא 

להופעותיו. 
הציונית  החברה   – השנייה  הגדולה  האורתודוקסית  בקבוצה  גם  למצוא  אפשר  דומות  מגמות 
הדתית. בדומה לחברה החרדית אף היא אינה עשויה עור אחד: אין חיי העירוניים כחיי המתיישבים 
בהתנחלויות ואין החיים במרכז כחיים בפריפריה. נוסף על כך, לחברה הציונית הדתית – בניגוד 
באידיאולוגיה  שניכרת  פתיחות  הכללית,  החברה  לחיי  רבה  פתיחות  מיוחסת   – החרדית  לחברה 
של תנועות הנוער, בקוריקולום של מערכות החינוך השונות ובשילוב בחיים הכלליים במסגרות 
במגוון  היומיום  בחיי  ביטוי  לידי  הבאות  דתיות  בידול  להתעלם ממגמות  זאת, קשה  עם  שונות. 
מסגרות כגון חינוך פורמלי, תנועות נוער, מסגרות שילוב צבאיות, שכונות ויישובים ייעודיים ועוד 
זו פעלה  2004(. מגמות הבידול בלטו במקרה של תנועת ההתנחלות הציונית הדתית.  )ליברמן, 
מה  ביישוב  ועצמאית  אקטיבית  מעורבות  של  לאומית  אידיאולוגיה  הפועל  אל  מהכוח  להוציא 
שפעיליה ראו כארץ ישראל השלמה. בפועל שימשה תנועת ההתנחלות הציונית הדתית תשתית 
להקמת יישובים דתיים ולאומיים הומוגניים ומבודלים, המקיימים אורח חיים מובחן ומתבססים 
על מנגנונים של בחירה ובררנות כלפי המצטרפים אליהם. מגמות הבידול בחברה הציונית הדתית 
בלטו עם הפנייה ההולכת וגוברת בשנות השבעים והשמונים אל ישיבות תיכוניות ואולפנות שבהן 
הלכה ונבנתה תרבות ציונית דתית, אולי מגוונת בפני עצמה אך מובחנת מבחוץ. כך למשל היא 
בולטת בחינוך הלאומי ובעלייתו של המרכיב התורני והפיכתו לקריטריון בבנייתן של היררכיות 
חינוכיות. במידה מסוימת אפשר לראות כיצד קיבלו תהליכי הבידול החברתי בציונות הדתית מקום 
מוזיקה  של  צרכנית  הדתית  הציונות  הפכה  עת  הפופולרית,  הדתית  המוזיקה  תרבות  בשדה  גם 
ומצד  המבטאת שמרנות – מצד אחד עודדו מוסדות החינוך את המוזיקה הפופולרית החסידית, 

אחר נטה מעמד הביניים הציוני-דתי אל מסורת תרבות שירי ארץ ישראל. 
תהליכים של בידול אפשר למצוא באותה עת גם בחברה הלא דתית. קשה יותר ויותר למצוא 
הגדרה למושג “חילוניות" בהוויה הישראלית. אולם אנו מוצאים במחקרים השונים שבצד תהליכים 
ואף  החילוני  גם תהליכים של התרחבות המרחב  קיימים  דתית  או התחזקות  חזרה בתשובה  של 
בתהליך  אלא  בבת אחת  בתהליך שהתרחש  מדובר  אין  חילונית.  זהויות  פוליטיקת  הופעתה של 
מהתגוונות  להתעלם  קשה  לדוגמה  כך  שונים.  מקורות  לו  אשר  השנים,  לאורך  והתרחב  שהלך 
את  לקבל  מוכן  בהכרח  לא  אבל  מסורת,  צרכן  אמנם  הוא  זה  מעמד  הישראלי.  הביניים  מעמד 
התביעות האורתודוקסיות כמובנות מאליהן. הדבר בא לידי ביטוי בגידול בתאים משפחתיים לא 
מסורתיים ובפנייה ההולכות וגוברת למיסוד יחסי שארות שלא על בסיס תביעות המסורת וההלכה 

היהודית )קפלן, 2002(. 
יותר  מרכזית  הכלכלה  הפכה  השנים  שלאורך  העובדה  על  הדעת  את  לתת  יש  כך  על  נוסף 
התעצבות  על   )Ben-Porat, 2013( בן-פורת  של  מחקרו  החילוני.  החיים  אורח  בעיצוב  ויותר 
תרבות  השוק,  כוחות  ועמם  הניאו-ליברלית  הכלכלה  הסדרי  כיצד  מלמד  בישראל  החילוניות 
הצריכה המתרחבת והתפשטותו של סגנון החיים הלא דתי כרסמו במה שתואר בעבר כסטטוס-קוו 
ביחסי דת וחברה וביחסי דת ומדינה בישראל. דוגמאות לכך הן הפיכתו של יום השבת, המקודש 
לציבור הדתי, ליום צרכנות מרכזי בשבוע; הגידול במספר צרכני המזון הלא כשר והתפתחותו של 
שוק מתאים; והתפתחותם של הסדרי תעסוקה חדשים שבהם יום המנוחה הלאומי כבר אינו יום 
השבת אלא יום בחירה. בישראל, טוען בן-פורת, ייתכן שהציבור הוא שומר מסורת יותר מבעבר, 



160  נסים ליאון ההתחדשות החברתית של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל

אבל הפרקטיקה היומיומית חילונית מבעבר. אין זה בשל מימושה של אידיאולוגיה חילונית אלא 
בעקבות הרצון לממש אורח חיים וסגנון חיים של מעמד ביניים צרכני הולך ומתרחב ובשל אימוץ 

דפוסי כלכלה ניאו-ליברלית. 
שיקוף של תהליכי הבידול בא לידי ביטוי גם בתחום המוזיקה הפופולרית. אם מלחינים ומעבדים 
ישראלים יהודים הכירו בעבר, באופן בלתי אמצעי כמעט, את הטקסטים המרכזיים של המסורת 
היהודית ואלו גם שימשו להם לא אחת מקור השראה ליצירתם – אם באמצעות שיבוץ מוטיבים 
מהם ביצירה אם מתוך תגובה ביקורתית או הומוריסטית אליהם – דומה שלנוכח תהליכי הניתוק 
התרבותי ההולכים וגוברים בין החברה הדתית ללא דתית נמצאים מוטיבים אלה בעיקר במחוזות 
היצירה של החברה הדתית. בתחילת הדרך לפחות, דומה שבתרבות המוזיקה הפופולרית הדתית 
מסר  סביב  להתכנס  הריאקציונרי  והאידיאולוגי  הקולקטיבי  המאמץ  את  לבטא  הניסיון  התבלט 
נפרד מההתמודדות האידיאולוגית של חברה דתית  כזה שהוא חלק בלתי  ומגונן,  מחנך, מעצים 
שמרנית אל מול עולם משתנה ומפתה. תרבות המוזיקה הדתית הייתה בשנות השמונים והתשעים 
של המאה ה-20 לא רק מקור לעשייה אסתטית ותרבותית המבקשת להמשיך את תרבות הניגון 
דתי  בעולם  כריזמטי  במסר  מהרצון  נפרד  בלתי  חלק  גם  הייתה  היא  המזרחי;  הפיוט  או  החסידי 
האל.  מות  בדבר  הטענה  עם  והתעסוקה  הקהילה  החינוך,  בשדות  ביומו  יום  מעשה  המתמודד 
המוזיקה, מבחינה זו, הייתה כלי נוסף בידי חברה המגשימה את האידיאולוגיה הדתית המבודלת 

שלה הלכה למעשה. 

הרצון ברבגוניות: התקדימים של הרב שלמה קרליבך ושל להקת “אוף שימחעס"
בתחום  לעיל  עמדתי  שעליהם  לתהליכים  יותר  מורכבת  תגובה  ניכרת  האחרונים  וחצי  בעשור 
המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל. ההתפתחות נקשרת בהופעתם ובהתבססותם של 
יוצרים ומבצעים כגבריאל חסון,  הרכבים ולהקות דוגמת “המדרגות" ו"רבע לשבע" ושל אמנים 
אהרון רזאל, אהוד בנאי, ארז לב ארי, אביתר בנאי, עלמה זהר, אתי אנקרי ועוד. חלק מהיוצרים 
מוזיקה  בתחומי  השנים  במשך  עסקו  אחרים  זו.  מוזיקה  בתחומי  המוזיקלית  עבודתם  את  החלו 
אחרים, למשל במוזיקת רוק כללית, ונעו מהם אל עבר מוזיקה העוסקת בחומרים דתיים או בכאלה 
המקוטלגים כרוחניים. יש ביוצרים מוזיקאים שדרכם אל המסורת באה לידי ביטוי גם בעבודתם 

המוזיקלית, במישור ההבעה האישי והציבורי. 
במישור המוזיקלי קל להבחין בהבדלים בין המוזיקה הפופולרית הדתית ה"ישנה" לבין המוזיקה 
הפופולרית הדתית המתחדשת. אפשר להדגים זאת באמצעות השוואה לדפוסי המוזיקה החסידית 
והחרדית,  הדתית  בחברה  אוניברסלי  מעמד  ובעלת  כשלעצמה  רבגונית  מוזיקה  הפופולרית, 
הפופ  מוזיקת  מקצבי  של  הגלובליזציה  לבין  החסידית  הניגון  תרבות  בין  מחברים  שמקורותיה 
וממשיכה  תמיד  נשענה  הפופולרית  החסידית  המוזיקה   .)Keligman, 2001( להם  והתגובות 
להישען גם היום על חלוקת עבודה מקצועית בין מלחינים למבצעים; לעומת זאת, חלוקה כזו אינה 
קיימת כמעט בקרב היוצרים שציינתי. מבצעי היצירה הם גם לא פעם כותביה ומלחיניה, ובכך הם 

במידה רבה מחרים מחזיקים אחר מוזיקת הרוק, שלרוב אין בה הפרדה מעין זו. 
הדתית-יהודית:  הפופולרית  המוזיקה  בהתחדשות  חשוב  מקום  יש  מוקדמים  ביצועים  לשני 
והישראלית  החסידית  הלהקה  של  ולמוזיקה  קרליבך  שלמה  הרב  והמבצע  המלחין  של  למוזיקה 
מוזיקת  לבין  קרליבך  שיצר  האינסטרומנטלית  המוזיקה  בין  קשר  אין  לכאורה  שימחעס".  “אוף 
הפופ שיצרה אוף שימחעס. עם זאת, שני אלו ביטאו את הרצון בחברה היהודית-אורתודוקסית 

למצוא שפה מוזיקלית חדשה שתאפשר לבטא את הרצון להתגבר על הגבולות החברתיים. 
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מצד  המסורתי.  החסידי  הניגון  של  גבולותיו  את  לפרוץ  ביקשה  קרליבך  שלמה  של  המוזיקה 
אחד ביקשה לשמר את מה שהוא מבטא מלכתחילה – קשר אל החברה, ואף ליטול חלק בשחזור 
חלקים ממנו מתוך הנחה שעולם שלם של מוזיקה יהודית דתית-חסידית נכחד בשואה; מצד שני 
ביקשה להרחיב את אפשרויותיו של הניגון הדתי-חסידי, לעדכנו ולשלב בו מוטיבים של מוזיקת 
פולק ורוק אמריקאי, וליצור דיאלוג יצירתי בלתי אמצעי עם גדולי היוצרים והמבצעים במוזיקה 
העולמית. קרליבך אחראי לשורה של פזמונים שהפכו נכס צאן ברזל במוזיקה הפופולרית הדתית. 
והמועד  לאחר פטירתו נשזרו רבים מהם במרכז הכובד של הליטורגיה הדתית, בתפילות השבת 
מושג  “נוסח",  לכדי  נשזרו  אף  שירתו  ונעימות  קרליבך  של  ניגוניו  לרוב.  אשכנזיים  כנסת  בבתי 

המבטא סדר תפילה בעל מסורת וניגון בפני עצמו, המחייב גם מיומנות וידע. 
אך מעבר לעשייה המוזיקלית והשפעתה המוכחת על הליטורגיה הדתית-יהודית בת זמננו, מה 
שבלט מאוד אצל קרליבך היה ניסיונו לנוע בין קהלים מגוונים. לשם כך הייתה המוזיקה אמצעי 
יעיל. כך יכול למצוא עצמו מנגן בפני יהודים וגויים, בפני חרדים וציונים דתיים, ליטאים וחסידי 
ברסלב. קרליבך סימן אפוא לא רק נוסח אלא גם דרך. מה שבלט מאוד באותה דרך הוא התנועה 
הקולקטיבי  הלקח  לבין  הפרטי  באדם  שעסקו  סיפורים  בין   – לקולקטיבי  האישי  בין  המתמדת 
שלהם; בין ההופעה, המשדרת כל כולה בחירה תרבותית אינדיבידואלית, לבין המחויבות למסורת 
הגדולה; בין המוזיקה האינסטרומנטלית והאיש שתמיד ביטא בהופעותיו משהו אישי, לבין הקהל 
ההולך וגדל, הולך ומתגוון, של שומעים. אך אף שבשורת המוזיקה של קרליבך והפרפורמנס שלו 
המיסו גבולות חברתיים רק לאחר פטירתו, קבוצת חסידיו, נאמניו ותלמידיו נתפסה כאקסצנטרית 

מדי לציבור הדתי, ובוודאי החרדי, גם אז.
גם להקת הפופ החסידי אוף שימחעס ביטאה את רצונם של יוצרי המוזיקה הפופולרית הדתית-

יהודית בישראל לחצות גבולות. הלהקה הוקמה ב-1996 ושילבה בין סגנונות מוזיקליים, בעיקר 
בין שירה חסידית למוזיקת פופ ודאנס. חבריה – ישי לפידות, שמשון דלבקוביץ, בני שוולב ויענקי 
אלפא – נמנים עם החברה החרדית, אולם הסגנון המוזיקלי הקצבי של הלהקה והקריצה אל העולם 
הלא חרדי עוררו את התנגדות המנהיגות השמרנית. עם זאת זכתה הלהקה לקהל שומעים צעיר 
בחברה החרדית ובמידה רבה פרצה דרך בפני יצירה צעירה חרדית דומה. היא גם זכתה לחשיפה 
שומר  הדתי  הקהל  עם  הן  קשר  ביקשה  שהלהקה  דומה  החרדית.  החברה  גבולות  את  שחצתה 
המצוות הן עם קהל שנתפס בעיניים חרדיות כחילוני. ישי לפידות, היוצר המרכזי בלהקה והדמות 
הבולטת בה, הפך דמות מוכרת בציבוריות הישראלית ולא אחת שימש מעין מתווך בין התרבות 
החרדית לתרבות הכללית בישראל. לפידות היה בין היוצרים החסידיים הבודדים שגם ניסו לחלץ 
את המוזיקה החסידית ממוטיב החזרה על פסוקים מסורתיים בניגון, קצבי ככל שיהיה ומעודכן ככל 
שיהיה. שירו “עלה קטן שלי", שזכה לביצועו של אחד הזמרים החרדים הפופולריים, אברהם פריד, 
היה לא רק לנכס צאן ברזל במוזיקה הפופולרית הדתית אלא גם למעין סמן של אפשרויות פזמון 
חדשות המרחיבות את יריעת הטקסט של הזמר הדתי אל מעבר לעולם הטקסטים המסורתיים. 
ראוי אפוא להזכיר את אוף שימחעס, ולו רק משום היותה מעין כוח חלוץ במוזיקה הפופולרית 
הדתית הישראלית בזמן שבו בלטו מגמות של הסתגרות ושל בידול חברתי. הדבר בא לידי ביטוי 
גם בדרכי ההופעה של הלהקה: לא עוד מגבעת, זקן וחלוק או מעיל שחור, אלא חולצות לבנות 
מתבדרות, כובע בייסבול ומראה חרדי-מודרני. מבחינה זו, מוזיקת הפופ של הלהקה ביקשה אולי 
להשתלב במוזיקה הכללית ובישרה על התמד הרצון ברבגוניות במוזיקה הפופולרית הדתית, אך 

גם שימשה ביטוי מוזיקלי עז לרצון להתגבר על הגבולות החברתיים.
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המסת הגבולות החברתיים במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת 
מגמות  על  להתגבר  כמו מבקשים  הפופולרית  הדתית-יהודית  במוזיקה  לחדש  המנסים  היוצרים 
החברה  ובין  הדתית  בחברה  שונות  קהילות  בין  החוצצים  הגבולות  את  ולהמיס  החברתי  הבידול 
משום  “פירוק",  במילה  ולא  “המסה"  במילה  להשתמש  בחרתי  דתית.  הלא  לחברה  הדתית 
ש"המסה" מניחה התייחסות למצב צבירה פיזיקלי, ובמקרה שלנו – חברתי. לעומת מצב הצבירה 
נשמרים  והיומיומי  הפוליטי  הצבירה  במצב  חברתיים,  גבולות  על  להתגבר  המאפשר  המוזיקלי, 
המרחקים והגבולות. מבחינה זו אפשר לתאר את העשייה המוזיקלית כמקור השראה או כביטוי 
מרחבית  התארגנות  חינוך,  מערכות  עולם,  השקפות  בין  כגשר  מאשר  יותר  חברתית  לביקורת 
ואלמנטים מבדילים נוספים, המתרחקים זה מזה מעשה יום ביומו. היוצרים המחדשים במוזיקה 
הפופולרית הדתית נעים בין העולמות ואינם נותנים לקווי הגבול החוצצים בין הקבוצות והקהילות 
המגיעים מסצנת  הדתית  הפופולרית  במוזיקה  היוצרים המחדשים  לדוגמה,  כך  לקבל משמעות. 
החידוש  המזרחי.  הפיוט  זמרת  של  החידוש  לתרבות  תורמים  עצמם  מוצאים  הישראלית  הרוק 
לא מתבטא בהכרח ביצירה חדשה אלא בעיבודים חדשים למזמורים מוכרים. בולטים בהקשר זה 
יוצרים ומבצעים ברוק הישראלי דוגמת ברי סחרוף, קובי אוז וערן צור, שעבודתם האמנותית זוכה 
להד רב בתרבויות המוזיקליות הישראליות. ראוי להעיר שהתנועה הזאת אינה ייחודית למוזיקה 
הפופולרית הדתית. כך לדוגמה שירו של נתן אלתרמן “עוד חוזר הניגון", המבוצע לרוב במסגרות 
הקונבנציונליות של תרבות המוזיקה הישראלית, שזכה לעדנה בעיבודו הרוקיסטי-פנקיסטי של 

ברי סחרוף.
עבודת המסת הגבולות החברתיים מורגשת גם במישור המגדרי. היוצרים המחדשים במוזיקה 
הדתית הפופולרית אינם נענים לגבולות מגדריים. כך, למשל, בניגוד למוזיקה החסידית הפופולרית 
המסתייגת משירת נשים מכל סוג, במוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת בולטת סוגת שירת 
יוצרות ומבצעות ישראליות כאתי אנקרי, מיקה קרני, אודהליה ברלין, דין דין  זו  הנשים. בסוגה 
אביב ועלמה זהר. מה שנתפס בעבר הקרוב כאירוע ייחודי שיש לחקור בו – דוגמת המקרה של 
נבון  רותי  )Koskoff, 1989( או אף המקרה של הזמרת החוזרת בתשובה  יורק  בניו  נשות חב"ד 
– הוא כעת סצנה רחבה שמושכת אליה נשים ממגזרים חברתיים שונים. אמנם לרוב – לא תמיד – 
מתרחשים מופעי השירה הנשית בסביבה נשית בלבד, אבל הקול הנשי מציב אתגר על קווי גבול 

מסורתיים בהקשר זה. 
המסת הגבולות החברתיים באה לידי ביטוי גם בהתמודדות עם ניסיונות הקטלוג של המוזיקה 
ואנשי  חוקרים  של  ברצונם  נאבקים  מהיוצרים  רבים  המתחדשת.  הדתית-יהודית  הפופולרית 
החברתי  בקטלוג  המאבק  זה.  במאמר  גם  שנעשה  כפי  חברתית,  מבחינה  אותם  לקטלג  ביקורת 
בא לידי ביטוי בין היתר בדרך לבושם, הופעתם ודיבורם של המבצעים. גישתם האינדיבידואלית 
עצמם  היוצרים  החברתי.  בִקטלוג  מעט  לא  להיאבק  אותם  מובילה  הדתית  לאמונה  והמוחצנת 
דוחים אותו לא פעם ומעדיפים לא להיות מאופיינים אלא באמצעות יצירתם או בהתייחס אליה. 

כך לדוגמה אומר היוצר ארז לב ארי בריאיון עמו: 

אני לא חילוני ולא חרדי. כרגע אני גם לא רואה עצמי בתהליך בסופו אהיה חרדי, למרות שכבר 
נאמר שאם אתה רוצה להצחיק את אלוהים – ספר לו על התוכניות שלך. אם אבחר להעצים 
את עצמי, אז נכון לעכשיו זה יהיה באופן כללי רק בכל מה שקשור בלימודי יהדות. )לב, 2010(

אהוד בנאי דוחה את הנטייה לקטלוג במילות השיר הבא:
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אני הולך בעיר מוכרת וזרה,
לא שייך למגזר לא נכנס למגירה,

הלב שלי פתוח פה ושם גם מהבהב
הולך ומתרחק הולך ומתקרב

עוד סיבוב סביב אותה הכיכר,
קרוב לבית הכי רחוק שאפשר...

של  כבמקרה  הפרפורמנס  באמצעות  גם  מבוצעת  עליו,  ערעור  הפחות  לכל  או  הקטלוג,  דחיית 
לאיזה  או  קהילה  לאיזו  מסגיר  לבוש שאינו  על  בנאי, המקפידים  אהוד  או  ארי  לב  כארז  יוצרים 
ציבור הם משייכים עצמם, אם בכלל. כך גם באמצעות ההופעה, היודעת לחבר בין המינוריות או 
ההתלהבות של המוזיקה החסידית הוותיקה לבין המניירות של כוכבי רוק לכל דבר ועניין. הדברים 
נכונים גם באשר להרכבים. אלה מתהדרים לא אחת בשילובים בין צורות זהות דתיות שונות, מהן 
מוגדרות יותר ומהן פחות. הדבר בולט למשל בהרכב המכונה “הלב והמעיין", שבו חברים חסידי 

חב"ד, ברסלב וציונים דתיים. 
הוא  להמיס  המתחדשת  הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  מצליחה  שאותו  המרכזי  הגבול 
הגבול שבין הסוגה המוזיקלית הדתית לבין מה שנחשב לא אחת בעיני המבצעים כמרכז התרבות 
המתחדשת,  הדתית  במוזיקה  הבולטים  השירים  אחד  היא  לכך  דוגמה  הישראלית.  המוזיקלית 
שהיה לחלק מהרפרטואר הממלכתי – השיר “אייכה" שהלחין, כתב וביצע היוצר שולי רנד, ושעל 
משמעותו הדתית-חברתית אעמוד בפרק הבא. רנד מצא עצמו באחד מימי הזיכרון לחללי צה"ל 
מופיע בתל אביב מול קהל המונים כחלק מהמיזם העירוני “שרים בכיכר", שבו משתתפים אמנים 
מהשורה הראשונה בישראל. שירתו בלטה לאוזן הישראלית הרחוקה מהחברה הדתית, ולא פחות 
המסת  עובדת  נתחוורה  בכך  שכבר  דומה  החרדית.  הקהילה  של  המסורתי  בלבוש  הופעתו  מכך 
הגבול  קו  על  ניצבת  אינה  שהיא  והסתבר  המתחדשת,  הדתית  הפופולרית  המוזיקה  של  גבולות 
את  שגדש  המגוון  הישראלי  הקהל  לו.  מעבר  אלא  לישראלית  היהודית  המוזיקה  שבין  הדמיוני 
הכיכר, שרובו – כך אפשר היה להתרשם – נמנה עם הציבור החילוני בישראל, הכיר את מילות 
היטב  השתלבו  במילותיו  הצרופה  הכואבת  התהייה  בצירוף  השיר  של  המינורי  ניגונו  השיר. 
ברפרטואר השירה הלאומית של יום הזיכרון, שירה לאומית ההולכת ומתגוונת, הולכת ומופרטת 
)Hermoni & Lebel, 2013(. מאפיין נוסף הבולט ביצירתו של רנד הוא השפה הישראלית שבה 
פיוטית  בין שפה  הצברי,  הדיבור  לבין  ברסלב  חסידי  בין שפת  לנוע  יודע  הלה  הליריקה.  כתובה 
המעוטרת בביטויי כבוד לשפת הדוגרי )Katriel, 1986(. שילוב השפה הזה נתמך במאפיין אחר 
של המוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת: תנועתה בין החיתוך של פזמוני הרוק לבין טקסטים 
הגדושים בליריקה פיוטית, הקרובים למה שאפשר לכנות “תפילה", וליתר דיוק “תפילה אישית". 

מרכיב התפילה במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת 
התפילה נתפסת בכל הדתות כריטואל שבו פוגש האדם את האל בקרבה שאינה מצויה בריטואלים 
אחרים )Roth, 1990(. שעת התפילה נתפסת כשעת רצון, שעה שבה מקשיב האל לאדם. ההיסטוריון 
יוסף דן מוסיף שבמושג התפילה כרוכה ההנחה שמתקיים קשר בין האדם לאל באותה שעה ממש, 
דבר שאינו מחויב במערכות אחרות של מעשים ומצוות, שאף אם הם יוצרים מגע בין האדם לבין 
האל, אין זה מגע מיידי )דן, תשנ"ז(. ובלשונו: “התפילה היא פנייה אל האל בלשון קומוניקטיבית, 

המביעה את המשמעות הלשונית הכלולה במילים שהיא מורכבת מהן" )שם, עמ’ 361(. 
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חוקרי מיסטיקה כדן מבחינים בין תפילה מסורתית לבין תפילה מיסטית. התפילה המסורתית 
לרוב  היא  המיסטית  התפילה  זאת,  לעומת  ולשון.  טקסט  הבעה,  של  קבועות  צורות  על  נסמכת 
תפילתו של יחיד שאינה מתחשבת בהכרח בתבניות הקבועות של סדרי התפילה הרצויים. התפילה 
בולט  זה  בהקשר  לאל.  האדם  בין  אינטימי  קשר  של  אישית  הבעה  בתורת  כשלעצמה  עומדת 
המרכיב האישי והליטורגי שאפשר למצוא במוזיקה הדתית המתחדשת. לא פעם הפנייה לאל היא 
ישירה, ומובעת לא בנוסחאות מסורתיות או כאלה המוכרות מהמקורות. היבט זה תואם במידה 
קשר  מחפשים  הדתיים  השחקנים  שבהן  אחרות,  ובדתות  ביהדות  עכשוויות  דתיות  מגמות  רבה 
אישי ישיר ולא מֻתווך עם הנשגב )Luhrmann, 2004(. דוגמה לכך הן מילות השיר “אנה אפנה", 

שכתב והלחין המוזיקאי ארז לב ארי:

אני רודף אחר חוקיך, מחד
מאידך תשוקתי אותי רודפת

בוש ונכנע אבוא בשעריך.
והלילות הארוכים והבדידות והשנים,

והלב הזה שלא ידע מרגוע.
עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים.

לאן אלך, אנה אפנה, כשעיניך מביטות בי.
איכה אברח, איך לא אפנה?

בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה
בין הימים ההם לזמן הזה.

בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה.

רודף אחר חוקיך, מאידך תשוקתי אותי שורפת,
עזה כמוות איומה כנדגלות.

הלילות הארוכים והבדידות והשנים
והלב הזה שלא ידע מרגוע

עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים – השיבני!

כעשור  לפני  ישראלי.  רוק  הרכבי  בכמה  בעבר  שהשתתף   1970 יליד  מוזיקאי  הוא  ארי  לב  ארז 
החל בתהליך אישי של התחזקות דתית, ותהליך זה הוטמע בשנים האחרונות ביצירתו המוזיקלית 
העצמאית. קל לראות שהשיר “אנה אפנה" מצוי על גבול הפיוט. הוא מזכיר במידה רבה פיוטים 
מוכרים מעולם הפיוטים של עדות המזרח בימי הסליחות, דוגמת “לך אלי תשוקתי" או “קמתי 
באשמורת". יסוד הפיוט בולט גם בעבודתה של להקת “המדרגות". אלבומה השלישי של הלהקה, 
“שואף" )2007(, כולל עיבודים חדשים ומודרניים של כמה פיוטים מפורסמים דוגמת “מי ייתן לי 

אבר כיונה", “ידיד נפש" ועוד.
הישראלי  הפופ  אמן  יצירתו של  היא  ולחדש  לאישי  למשפחתי,  המסורתי  בין  לשילוב  דוגמה 
קובי אוז, המשלב בין פיוט ששמע בבית סבו לבין העולם המוזיקלי החדש שממנו בא. אמנם קובי 
אוז אינו מצוי בתהליך של חזרה בתשובה או של התחזקות דתית – או לפחות לא העיד על כך עד 
כה – אבל הטקסטים המופיעים ביצירתו הרליגיוזית והחילונית כאחד, “מזמורי נבוכים", מושפעים 
כתב  שאוז  “אלוהיי"  השיר  הוא  לכך  הדוגמאות  אחת  המסורתי.  הדתי  הטקסטים  מעולם  מאוד 
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והלחין. השיר משלב בין פיוט פופולרי לשיח אישי, פרטי ואף ביקורתי כלפי העולם הדתי ואינו 
נרתע מלשלב גם נימה פוליטית, שלרוב נעדרת מסוג זה של שירה-תפילה במוזיקה היהודית:

אתה אל אלוהיי אתה אל אלוהיי
אתה אל קבץ נדחיי ישראל אלוהיי

קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ
ושלח משיחנו מלכנו דוד בן פרץ

יש לי כל כך הרבה דברים לספר לך
ואתה הרי הכול יודע

יש לי הרבה בקשות לבקש ממך
אבל אתה הרי חפץ בטובתי ממילא.

אני נותן לך חיוך קטן
על כל דבר יפה שבו אני מבחין, מרשים או עדין.

ואני קצת נבוך, אנ’לא יודע איך לקרוא לך,
אלוהים או אלוקים.

יש לי המון תודות תודות תודות עומדות בתור מול דלתך
אבל תודות יוצאות לי קיטש.

יש לי מלא בקשות בקשות בקשות בקשות לבקש ממך
למרות שאצלי בסך הכול בסדר.

אלוהיי אם אתה שומע תפילתי
אולי אפשר למסור ד"ש לסבא שלי.

תגיד לו שהמתינות הספרדית שבה הוא דגל
התחלפה בקנאות, קיצוניות.

אבל למרות הכול הסובלנות רוחשת מתחת לפני השטח.

שירים לא מעטים במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת מבטאים את תפילתו של היחיד 
השב בתשובה קרועה. כך לדוגמה בעבודתו המוזיקלית של היוצר והמבצע אביתר בנאי, יליד 1973, 
הישראלית.  ביצירה  בולט  ושם  מקום  השנים  לאורך  לעצמה  שרכשה  הרחבה  בנאי  למשפחת  בן 
אלבומו “לילה כיום יאיר" הוא אחד משיאיה של יצירה מוזיקלית המושפעת מהתחזקות דתית. 
האלבום משלב בין יצירות הלקוחות מספר תהילים ומשיר השירים לבין יצירות אישיות דוגמת 
שיר הנושא של האלבום, המתאר את התמודדותו היומיומית של חוזר בתשובה עם החיים הדתיים. 
תהליך התשובה מתואר לרוב כתהליך של הארה אבל גם של בלבול, של הצטרפות אינדיבידואלית 
אל קולקטיב גדול שגבולותיו אינם מסומנים, תהליך שמרפא ובד בבד גם מייסר ומיוסר. מקריאה 
בטקסטים שונים במוזיקה הדתית המתחדשת עולה שאין מדובר בתהליך של מחיקת עצמי ובריאת 
עצמי חדש אלא בתהליך יצירה המחברת בין עצמי ישן לחדש, במעין קו רצף דמיוני. הדבר מתבטא 

בשירו “אבא", שיר הנע בין האישי והמשפחתי ובין הקולקטיבי והדתי:
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אבא, אני רוצה לעמוד מולך,
להאמין שאתה אבא טוב.

אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי,
ככה סתם אבא טוב.

אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל לבי
שלמסע הזה יהיה סוף טוב,

שכל מה שאני עובר בדרך
יהפוך חולשה לעוצמה גדולה.

אבא, אני רוצה לחזור אליי,
למצוא אותך שם איתי.

במקור שלי אני טוב גמור, אבא,
ושם אני מאמין בעצמי.

החוזר  השחקן  של  בשיריו  לזהות  אפשר  פנימה  המתבונן  ולמבט  האישית  להתייסרות  ביטוי 
נער  כשהיה  עוד  דתית-לאומית.  למשפחה  ב-1962  נולד  רנד  רנד.  שולי  ברסלב  וחסיד  בתשובה 
התשעים  שנות  בסוף  תיאטרון.  לשחקן  והיה  משחק  למד  הצבאי  השירות  ואחרי  בשאלה,  חזר 
החל לחזור בתשובה והצטרף לחסידי הרב שלום ארוש, הנמנים עם חסידויות ברסלב המתחדשות 
ורנד המשיך לעסוק  היצירה שלו,  לא קטע את תהליך  זה  )באומגרטן, תשע"ב(. מהלך  בישראל 
שהוציא  בדיסק  נמצא  ליצירתו  בשל  ביטוי  החדש.  ממקומו  אבל  ובכתיבה,  בקולנוע  בתיאטרון, 
והחילוניים.  הדתיים-לאומיים  בקהלים  רבה  להצלחה  זכה  הדיסק  טובה".  “נקודה   ,2008 בשנת 
בשירי הדיסק בלט הממד האישי, השזור ברקמה פיוטית המחברת בין ביטויי לשון עברית צברית 
ללשון ספרות חסידות ברסלב. כך למשל בשיר “אייכה" שכבר הזכרתי. הנה ציטוט קצר מטקסט 

שיר התפילה הזה:

ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות,
לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.

אנה מפניך אסתתר?
מה אטען, מה אצטדק, מה אדבר?

חנון ורחום, הן לפניך גלוי:
כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי,

נלחם בעצבות, בייאוש המכרסם כתולעת,
השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.

קולות מהעבר לוחשים לי לעצור,
אבל אני מוסיף בחושך לחתור,

ושואל ומבקש: אייכה?!

שיר זה יכול לשקף היטב את הלך המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת. אפשר 
למצוא בשיר דמיון למסורת שירת הרוק של מבצעים מסוגו של לאונרד כהן, של משורר 
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המטיף לקהלו בסגנון מאופק יחסית ובליווי מוזיקלי צנוע. במישור הדתי-חברתי השיר מתאר 
את התהליך הלא שלם והמיוסר של היהודי השב אל האל, את ההתמקמות המתמדת על קו 
תפר חברתי לא נראה ואת הייאוש הקיומי, שאינו נרפא גם לאחר השיבה אל האל. אפשרות 
אחת לפענוח הקו המיוסר טבועה כמובן במחשבה הברסלבית, הרואה בייסורים חלק בלתי 
נפרד מההתמודדות האמונית בעולם )גרין, 1981(. אולם אפשר לפענח זאת במישור נוסף, 

של הרפלקסיה הנקשרת באקט התשובה. 
הרי  “תשובה",  בו  שקיימת  כתהליך  בתשובה  החזרה  תהליך  את  מדמים  אנו  לרוב  אם 
שהסיטואציה המתוארת בשיר זה היא כזו של השתנות דתית המלווה בשאלות רבות שייתכן 
שכלל לא באו על פתרונן באקט התשובה. ביטוי לכך אפשר למצוא בהיפוך המתוחכם של 
הטקסט המקראי שממנו שואב היוצר השראה. הפנייה לאל בשיר מזכירה את קריאתו של 
האל אל אדם בספר בראשית: “אייכה?" והנה כעת נשאל האל אותה השאלה על ידי היהודי 
השב. מילות השיר, הנעות בין משלבי שפה גבוהה לנמוכה, כמו מבטאות קרבה וריחוק כאחד, 
אולי אותם קרבה וריחוק שחש החוזר בתשובה ובשאלה אל מול האל. קשה להתעלם כאן 
מהדיאלוג המוכר כל כך מהספרות החסידית בין החסיד או הצדיק לבין האל, דיאלוג המלא 
לא אחת בטרוניה. זהו שיר חסידי, אך כזה הנשען על תשתית שונה מזו של המוזיקה החסידית 

הקלאסית )דורון, 2013(.
דומה שהתפילה במרחב המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת בישראל תואמת 
את מקומה של השירה ביצירת הרוק הישראלית. “כאשר נוצר אמן הרוק הישראלי", טוען 
דמותו  אל  אותו  קירבה  להלחנה  וגם  למילים  גם  האישית שלו  “המחויבות  קלדרון,  נסים 
של המשורר, והמרדנות שיש בעצם הבחירה בז’אנר הרוק קירבה אותו שוב אל סביבה של 
פרובוקציה, או התרסה או אי-שקט" )קלדרון, 2009, עמ’ 26(. על מרכיב המרד במוזיקת הרוק 
עומד רגב )2011( בניתוחו את מה שהוא מכנה “אסתטיקת הרוק". ביסודה של אסתטיקה זו 
ניצבת הטענה שהאמצעים הטכנולוגיים, אמצעי ההבעה הקולית והמלל הייחודי מעניקים 
לרוק לא רק נופך מוזיקלי מיוחד וזהות עצמית, אלא גם דימוי מרדני המסייע להתקבלותו 
בחברה כביטוי פוליטי-חברתי של התקוממות. בעבודת מחקר מקיפה בסוגיית המרד והרוק 
מיפה אפל )תשע"ב( שישה שיחים של מרד הטבועים בתרבות מוזיקת הרוק: מרד מיני, 
שבמרכזו שחרור הגוף אל המיניות החדשה; מרד תודעתי, הכולל שימוש בסמים, מיסטיקה 
ופסיכדליה; מרד פוליטי, שבו אימוץ עמדות חברתיות רדיקליות; מרד מגדרי, הנקשר במשחקי 
הזהות המגדרית; מרד תרבותי, הכולל בין היתר גם מרד במוזיקה עצמה; ומרד פרטי, שמהותו 
אחיזה באינדיבידואליזם ובחתירה לאותנטיות. מהי המרידה של מחדשי המוזיקה הדתית 

הפופולרית, אם בכלל? 
ופיוט המֻלווים  המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת בישראל מפיקה פרקי שירה 
מתייחס  המונח  הרוק  מוזיקת  של  האמנותי  בעולם  “דיסטורשן".  הרוק  אמני  אצל  שמכונה  במה 
לעיוות צליל, לטכניקות נגינה הגורמות לצליל – בעיקר של הגיטרה החשמלית – להישמע מעוות, 
“מלוכלך", לא צלול. העיוות הזה מסייע למוזיקת הרוק להקנות לעצמה זהות ומובחנות לעומת 
“דיסטורשן"  המונח  את  מטפורי  באופן  לשאול  מבקש  אני  אחרות.  מודרניות  מוזיקליות  סוגות 
ולהסביר באמצעותו כיצד הופכת המוזיקה הדתית המתחדשת את יסוד התפילה הנינוח לכאורה 

לליטורגיה רפלקטיבית המלאה דיסטורשן של צליל וליריקה. 
שגיא בספרו פצועי תפילה )2011( מתאר את התפילה כ"פנומן מעורר תמיהה: היא מגלמת את 
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הפער בין האדם ובין המציאות שהוא נתון בה. בתפילה האדם חוזר אל מציאות זו, שופט אותה, 
מאשרה או מבקש לתקנה". התפילה, מוסיף שגיא, “היא רפלקסיה שבה האדם בוחן את מכלול 
עולמו ואת מעמדו בה" )שם, עמ’ 13(. דיסטורשן התפילה והפיוט, או כפי ששגיא אולי היה מכנה 
זאת: “התפילה הפצועה", כמו מזכיר לקהל השומעים של המוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת 
ששיבה אל המסורת אינה בהכרח אקט סגור של המרה. תהליך השיבה אל המסורת ואל האל הם 
בגדר תהליכים שאינם מסתיימים, לפחות לא לאינדיבידואל החווה אותם. מדובר בתהליך פתוח. 
העולם שהיה אינו מאוין, אלא ממשיך לשמש מקור השראה או התבוננות רפלקטיבית להתנהלותו 

של החוזר בתשובה בעולם החדש. 

הקשרים אפשריים להתחדשות המוזיקה הפופולרית הדתית בישראל 
כיצד אפשר להסביר מבחינה חברתית את מגמת ההתחדשות במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית? 
כפי שראינו, הניסיון להתגבר באמצעים מוזיקליים על מגמות הבידול במציאות החברתית והדתית 
אינו פרי השנים האחרונות בלבד. למעשה, אפשר להצביע על מסורת חיה של חתירה לרבגוניות 
מוזיקלית וחברתית במוזיקה הדתית הפופולרית על רקע תהליכי הבידול וההתכנסות החברתית. 
הצגתי את שלמה קרליבך, שפעל כבר משנות השישים בשדה המוזיקה הדתית הפופולרית, ואת 
להקת אוף שימחעס, שנדמה שגם היא הקדימה מעט את זמנה. מגמת ההתחדשות, או אולי מדויק 
אחר  מתמיד  וחיפוש  מוזיקלי  לחידוש  השאיפה  מתוך  הונעה  להתחדשות,  הדרישה  לומר:  יותר 
צליל חדש וגם מתוך הרצון להרחיב את מנעד הקהל. אולם לצד אלה יש לתת את הדעת גם על 

הרקע החברתי שבתוכו הפכה מגמה זו לאג’נדה בולטת ונוכחת במוזיקה הפופולרית הדתית. 
לטענתי, נראה ששלוש תופעות בחברה הדתית והלא דתית בישראל איפשרו את ההתחדשות 
הזאת והפכו אותה מזרם אלטרנטיבי לזרם בולט במוזיקה הפופולרית הדתית ובמוזיקה הישראלית 
היהודית- ההתחדשות  ותנועת  הניאו-חסידי  השיח  הופעת  התשובה,  בתנועת  התמורות  בכלל: 

נוטלות חלק בעיצוב התרבות הדתית בישראל בעשור האחרון,  חילונית. שלוש התופעות האלה 
ואין פירוש הדבר בהכרח עיצובה של החברה הדתית. 

מגייסת,  זו הפכה מתנועה  ההחזרה בתשובה.  תנועת  בהלך  היא התמורות  התופעה הראשונה 
 ,)Caplan, 2001( והחרדית  הדתית  החברה  של  שורותיה  להרחבת  ומלמעלה  מבחוץ  הפועלת 
למרחב חברתי ותרבותי תוסס המתרחב כשלעצמו ומנסה למצוא לעצמו מקום וקול המביעים את 
עושר הזהויות והרבדים התרבותיים הכלולים בו. סביבה זו מתארת את עצמה כעוסקת בחיפוש 
הזה  הקול  לחיפוש  בולט  ביטוי  בכלים המסורתיים.  או  ואינה מסתפקת בתשובות  רוחני מתמיד 
בהצגת  מסתפקים  שאינם  התשובה,  עולם  ירחון   – אדרבה  העת  כתב  בגיליונות  למצוא  אפשר 
שיח תורני אלא מנסים להרחיב את יריעת המחשבה והשיח גם לכיוונים כלליים דוגמת מאמרים 
שמקורן  לתורות  חסידיות  תורות  בין  ממשקים  למצוא  מנסים  וכן  כללית  פילוסופיה  שעניינם 

בתרבות מזרח אסיה. 
חיפוש הקול הזה בא לידי ביטוי גם במישור המוזיקלי. קשה להתעלם מהמקום הבולט שתופסים 
מלמד,  הדבר  המתחדשת.  הדתית  הפופולרית  המוזיקה  של  בסצנה  ומתחזקים  בתשובה  חוזרים 
חילונים  גיוס  שעיקרה  מפעילות  בישראל:  בתשובה  ההחזרה  בפעילות  שחל  השינוי  על  כאמור, 
או  חרדי  מדומיין,  קולקטיב  בשם  הפועלת  דתית  תעמולה  עם  מזוהים  היו  התרבותיים  וגיבוריה 
אישית,  דתית  וליצירה  להבעה  הם מקור  לפעילות שגיבוריה התרבותיים  היא הפכה  ציוני-דתי, 
אינה  זו  פעילות  סמליים.  משאבים  של  עושר  לה  ולהעניק  הדתית  הקהילה  את  לחזק  המיועדת 
קובעת עצמה כלעומתית לחברה הלא דתית אלא ניצבת כנקודת מפגש עם חברה זו ומנהלת עמה 
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דיאלוג חופשי, וזה עשוי לשמש מקור השראה להצטרפות לקהילה הדתית או שהוא עשוי לשמש 
כמקור להעשרה תרבותית ותו לא. מגמה זו, המלווה בפריעת הגבולות הסימבוליים והחברתיים 
נותנת את   ,)2010 )ליאון,  חוץ  כלפי  ובין מרחבים אלו   )Sharabi, 2012( בתוך מרחבי התשובה 
אותותיה גם במישור התרבותי-מוזיקלי. אף שעולם ההחזרה בתשובה נתפס בעבר כמרחב אשר בו 
העבר מאוין, הרי שבהתחדשות המוזיקה הדתית מופיע העבר כמשאב בתחזוקת ההווה החדש של 
החוזרים בתשובה. דוגמה מוחשית ומעניינת לכך היא שני האחים אריה וגיל גת, חוזרים בתשובה 
הנמנים עם הזרם הברסלבי, שהופעות הרחוב שלהם בירושלים כוללות רפרטואר של שירי פינק 
פלויד, בוב דילן וביטלס. פרימת הגבולות במקרה זה נדמתה כה קיצונית עד שהפכה גימיק מעניין 
בתכנית הבידור הפופולרית “הכוכב הבא" שבה הופיעו השניים, בצעד שאינו מובן מאליו. “האחים 
גת", כתב אלחנן ניר )תשע"ב( במאמר עיתונאי שהוקדש ליצירה המתחדשת של תנועת התשובה 
הקפדה  שבין  הדיכוטומיה  את  ושברו  טיים  הפריים  בלב  והפאות  הזקן  עם  “התייצבו   ,)2013(

במצוות לבין חופש מנטאלי" )עמ’ 10(. 
התופעה השנייה היא ההתחדשות החסידית, שנוהגים לכנות “ניאו-חסידות". תופעה זו החלה 
 Ariel,( בארצות הברית כחיפוש אחר שפה דתית חדשה בקרב קבוצות ויחידים ניאו-אורתודוקסים
2011( ובעשור האחרון מתרחשת גם בישראל, בחיפוש של צעירים דתיים-לאומיים ורבניהם אחר 
סגנונות של ריטואל דתי העשויים לחלצם מבית המדרש ה"ליטאי" שאליו נדמה שנקשרו במשך 
עשרות שנים )הרשקוביץ, תשס"ז( אל עבר מרחב של יצירה דתית מתחדשת. נוגעת למחקרנו כאן 
העובדה שמגמת ההתחדשות החסידית מצאה את דרכה אל מחוץ לסביבה החסידית הסוציולוגית, 
בובר  מרטין  של  עבודתו  דוגמת  חילוניים  בביטויים  מקום  מצאה  תחילה  ואדמו"רות.  עדה  קרי, 
זמן היא  2009(. לפרק  )נוימן,  גורדון  דוגמת דת העבודה של א"ד  ואף בעשייה חלוצית חילונית 
החינוכי  בעיקר סביב מפעלו  הציוניות-דתיות,  הישיבות התיכוניות  בבניית תרבות  גם  התבטאה 
של הרב משה נריה, שניסה להעשיר את הגישה הלמדנית באמצעות תרבות הניגון החסידי ובכך 
ליצור מעין סינתזה חסידית-ליטאית )שוורץ, 2013(. גישה זו נמשכת גם היום. הפעם שותפים לה 
מוסדות, רבנים ומחנכים המבקשים להעמיק את ההשפעה החסידית, ובתוכה את תרבות הניגון 
חידוש מרחב  היא  התוצאה  )רוזנברג, תשס"ט(.  החסידית  בהוויה  למוזיקה  המיוחס  המקום  ואת 
קהל  אל  שמדברים  ורפרטואר  תוכן  קצב,  אל  החסידי  השיח  תוכני  בין  חיבור  באמצעות  השמע 
מהיוצרים  לחלק  וברסלב:  חב"ד  חסידויות  זה  בהקשר  בולטות  הציונית-דתית.  בחברה  הצעירים 
המחדשים יש זיקה קהילתית או אחרת אל תרבויות החסידות האלו, ותורותיהן באות לידי ביטוי 

במוזיקה שלהם. 
לטענת  קצרה.  התייחסות  מחייב  וברסלב  חב"ד  חסידויות  של  המסרים  השפעת  עניין 
האנתרופולוג יורם בילו וחוקר החסידות צבי מרק, חסידויות חב"ד וברסלב נמצאו מלכתחילה 
על שני קטבים מבחינת ההיסטוריה של תנועת החסידות. אולם בפועל, על ציר הזמן, ובעיקר 
חציית  הוא  שלהן  המשותף  שהמכנה  מרובות  דמיון  נקודות  חולקות  הן  הישראלי,  במרחב 
הגבולות החברתיים, או לכל הפחות ערעורם )Bilu & Mark, 2012(. שתי החסידויות הללו 
הן אבן שואבת לחוזרים בתשובה ולמתחזקים רבים. חב"ד מקרבת רבים מהם אל אורחותיה 
בין  מפוצלת  ברסלב  חסידות  ולעומתה  חב"ד,  תורת  של  דבר  לכל  חסידים  אותם  והופכת 
זרמים, שיטות ואדמו"רים המפתחים עדות ברסלביות המחזיקות בפריפריה מגוונת מאוד של 
מתחזקים. בשתי החסידויות הללו תופס הניגון מקום חשוב. אין הכוונה בהכרח לניגון החסידי 
המסורתי, אלא יותר לניגון כיצירה מתמשכת ומתעדכנת. השירה משמשת כמבע אקספרסיבי 
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של רגש דתי והמבצעים השונים מטמיעים את מסריהן של הקבוצות הללו. דוגמה בולטת לכך 
הוא אלבומו של שולי רנד “נקודה טובה". באלבום, שזכה להצלחה והפך למופע מצליח לא 
פחות, שזור לא מעט מהשיח של חסידות ברסלב ומעולם המושגים של הטקסטים הקנוניים 

בחסידות זו. 
התופעה השלישית היא תנועת ההתחדשות היהודית, תנועה המזוהה עם הרצון החילוני 
והתפתחה  הלכה  כך  אל המסורת הדתית.  זמננו להתקרב מחדש  בת  בישראל  כאחד  והדתי 
בסוף שנות התשעים של המאה ה-20 ולאורך העשור הראשון של המאה ה-21 יצירה יהודית 
חילונית מעורבת, שנשענת על שיח למדני וחקרני שמקורו ברצון בדיאלוג בין קבוצות דתיות 
לחילוניות בישראל, אך לא פחות מכך – ברצון להשפיע על סדרי הטקסט המסורתי ועל אופני 
פרשנותו. הדבר הוביל למה שמתואר כרנסנס יהודי בחברה הישראלית: במסגרתו קמו בתי 
מדרשות פלורליסטיים, קבוצות תפילה לא אורתודוקסיות ופסטיבלים של לימוד והתכנסות. 
למעשה נוצר מרחב שלם של יצירה יהודית המחפשת לעצמה קול במרחב של עשייה דתית, 

שבמשך שנים רבות הקול הדומיננטי בו היה האורתודוקסי והחרדי )אזולאי, 2010(. 
בתוך מרחב היצירה הזה היה לתפילה ולשירה הדתית האישית והקולקטיבית מקום בולט. 
הפעילות  למיסוד  חתרה  אלא  אינטלקטואלית  בפעילות  הסתפקה  לא  ההתחדשות  תנועת 
היו  כך  מדריכות.  דמויות  והצעת  טקסים  ייסוד  תפילה,  בתי  הקמת  באמצעות  הריטואלית 
המוזיקה  מתחום  ומבצעים  יוצרים  שפקדו  בולט  לאתר  יהודית  התחדשות  של  פסטיבלים 
היו  מסורתיים  קהלים  של  המסורתיים  המרחבים  לצד  המתחדשת.  הדתית  הפופולרית 
המסגרות של ההתחדשות היהודית כר נרחב לחידוש תרבות הפיוט והשירה הדתית. כאן ניכר 
הרצון לחצות גבולות ולהפגיש בין תרבויות יהודיות, בין מזרח למערב, בין עולם החסידות 

לעולם הליטאי, בין עולם התשובה האורתודוקסי למרחב השיבה היהודי החילוני. 
גם להשקעה מסיבית מצד סוכני תרבות מרכזיים שראו לעצמם מטרה  זכתה  זו  פעילות 
לשנות את תמונת המציאות הדתית-חילונית בישראל. בין אלה בולטת קרן אבי חי, שהוקמה 
באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 בידי הפילנתרופ היהודי-אמריקאי סנפורד ברנסטין 
)Bernstein(. אנשי הקרן הציבו לעצמם יעד “לחזק את הזהות היהודית, את הזיקה למקורות 
בישראל,   – פועלת  היא  בכל מקום שבו  יהודים  היהודית של  ואת הקשר למסורת  יהודיים 
בצפון אמריקה ובמדינות ברית המועצות לשעבר, וכן לשמר, לחזק ולהעמיק את הקשר שלהם 
למדינת ישראל".1 לשם השגת מטרה זו מממנת הקרן מגוון גורמים ויוזמות שקשורים לחידוש 
ובתי מדרש  וביניהן מסגרות אקדמיות, מכינות צבאיות  בישראל,  היהודית-דתית  התרבות 
תרבות  לחידוש  ארוכה  תקופה  במשך  סייעה  הקרן  למוזיקה,  הנוגע  בכל  ודתיים.  חילוניים 
הפיוט ועודדה יוצרים ומבצעים צעירים, בעיקר כאלו שהם חלק מתרבות הרוק הישראלית, 
ליטול חלק בתהליך. לצד קרן אבי חי, שתרומתה מוערכת בעשרות מיליוני שקלים, אפשר 
בקמפוסים  יהודית  ובתרבות  בזהות  העוסקת  בפעילות  המעורבים  שונים  ארגונים  למצוא 
האקדמיים השונים בישראל, במרכז כבפריפריה, באוניברסיטאות כבמכללות. מטרתם היא 
לחשוף את הקהל הצעיר לסינתזות תרבותיות חדשות, דתיות וחילוניות, וליצור קהל חדש של 

צרכני זהות יהודית שאינה שבויה בנוסחאות אורתודוקסיות או בנוסחאות קשיחות אחרות. 
סיכומו של דבר הוא ששדה המוזיקה הפופולרית הדתית משמש זירה חשובה ומשמעותית 

.http://avichai.org.il/iw/aboutus :מתוך אתר האינטרנט של בית אבי חי  1

http://avichai.org.il/iw/aboutus
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בעיצוב תשתיות הזהות היהודית בישראל. זו אינה רק עשייה אמנותית לשמה אלא גם עשייה 
חברתית ופוליטית מודעת, המבקשת להשתמש במוזיקה הפופולרית כדי לתת קול לכוחות 
החדשים הנוטלים חלק בעיצוב זה. מבחינה תוכנית, התוצאה היא הבנייתו של קול המנסה 
לאזן את מגמות הבידול החברתי באמצעות הנכחת חלופה המציגה עצמה כרבגונית, ובעצם 

כלאומית. 

סיכום
מאמר זה התווה קווים ראשונים להתחדשות החברתית בשדה המוזיקה הפופולרית הדתית-
את  ממיסה  שיצירתם  יוצרים  של  צמיחתם  תוארה  במאמר  ובמקורותיה.  בישראל  יהודית 
שהלכו  גבולות  בישראל,  דתית  הלא  לחברה  הדתית  החברה  בין  יחסית  הנוקשים  הגבולות 
תמונה  להעמיד  כדי  רב  מחקר  עוד  כמובן  יידרש  עשורים.  משלושה  פחות  לפני  והתפתחו 

שלמה של הדברים, אך ממאמר זה אפשר להסיק שלוש מסקנות: 
מקטלוגה,  בורחים  שיוצריה  המתחדשת,  הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  ראשית, 
משמשת נקודת מפגש בין שלוש תופעות המעורבות בתהליכי התחדשות דתית בחברה היהודית 
– תנועה שמקורותיה באורתודוקסיה  הן תנועת התשובה החדשה  זמננו. אלה  בישראל בת 
החרדית, אך ניכרים בה תמורות ושינויים בגלל אי רצונם של יוצרים להתנתק מעולמם החברתי 
והתרבותי הקודם; תופעת הניאו-חסידיות בחברה הציונית הדתית – תנועה המזוהה עם הרצון 
לחדש את החוויה הדתית בחברה זו, הבאה לידי ביטוי בליטורגיה ובהרחבת מנעד הטקסטים 
הנלמדים; ותנועת ההתחדשות היהודית – תנועה המזוהה עם הרצון החילוני בישראל בקשר 

אל המסורת הדתית. 
התוצאה היא מרחב חדש של עשייה מוזיקלית וחברתית שבמרכזו ניסיון לבחון ואולי אף 
שימוש  בו  שנעשה  היחיד  המקרה  זה  אין  דתית.  והלא  הדתית  הזהות  גבולות  את  להרחיב 
במוזיקה פופולרית לבחינה של גבולות זהות קולקטיבית ולהרחבתם. למעשה, התפשטותם 
הגלובלית של סגנונות הפופ והרוק, אשר המוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת היא אך 
ביטוי אחד שלהם, מגלמת זה שנים בחינה והרחבה של גבולות זהות קולקטיבית ברחבי העולם, 

וגם בישראל. 
שנית, בהמשך למחקרם של רגב וסרוסי )Regev & Seroussi, 2004( שמנו שלוש תרבויות 
מוזיקה במרחב הישראלי, הצגתי כאן תרבות מוזיקה רביעית – המוזיקה הפופולרית הדתית. 
למובחנות  הנוטה  חברתית  מציאות  בין  הזו  המוזיקה  בתרבות  הקיים  המתח  את  תיארתי 
ולהסתגרות לבין הוויה מוזיקלית עשירה במקורותיה, החותרת לשימור הרבגוניות. מגמת 
ההתחדשות של המוזיקה הפופולרית הדתית שזורה בניסיונות לשמר ולשחזר את הרבגוניות, 
אך גם להביע את התמורות שהתרחשו בשדה הדתי לאורך העשורים האחרונים. ברם, אולי 
בניגוד לתרבויות המוזיקה המתמקחות שמציגים רגב וסרוסי, דומה שהמוזיקה הפופולרית 
הדתית המתחדשת אינה נאבקת על מקומה במרכז הישראלי הלאומי שכן היא נעה בין שתי 
מגמות המעניקות לה מקום מרכזי טבעי כמעט: המגמה האחת היא הקול האישי שהיא מוכרת 
לקהל הישראלי. דומה שה"דת" בפאזה הרפלקטיבית שלה יודעת היטב לנגן על הקול האישי, 
זה שאינו ניתן להגדרה כשלעצמו, המתחמק כל העת מהגדרה ומגידור; המגמה האחרת היא 
האזרחית  החברה  בתחומי  כוח שפועלים  רבי  ופוליטיים  חברתיים  מעורבותם של שחקנים 
בישראל. אלמלא כן, אילו היו פועלים בשם הדת המאורגנת או המדינה, יכולים היו להיתפס 
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כחלק מתרבות-נגד. בפועל לא משרד התרבות מעצב את סדר היום הדתי-חילוני בישראל 
אלא שחקני החברה האזרחית. 

מסקנה שלישית היא שהפרטת החילוניות והדת במקרה זה תורמת שוב להבניית המוזיקה 
לאיש.  מחויב  שאינו  אישי  קול  המבטאת  כמוזיקה  המתחדשת  הדתית-יהודית  הפופולרית 
התוצאה הנראית היא הבניה מלמטה של לאומיות ישראלית-יהודית, לא בכלים ממלכתיים 
אלא בכלים תרבותיים, כלכליים ופוליטיים אחרים מאלה המצויים בידי המדינה. כך לדוגמה 
ברי  הסמוי  במישור  אולם  המציאות.  ברקיחת  משמעותי  תפקיד  התרבותית  לפילנתרופיה 
שהפילנתרופיה התרבותית אינה שחקן א-פוליטי, גם אם יש מי ממנה המנסים להציגה ככזו. 
היא אוחזת בכוח רב, שמקורו בין היתר במקורות המימון השופעים שלה ובדרך התנהלותה 
היא  גולשת  התרבות  הפרטת  ובכוח  אלה  באמצעים  יעיל.  במנגנון  המסתייעת  המחושבת, 
ויצירה שהמדינה מבקשת לנטוש או לצמצם את מעורבותה  אל מקומות ואל אתרי תרבות 
בהם משיקולים כלכליים. יתרונה של הפילנתרופיה התרבותית הוא בהצגתה את עצמה ככוח 
מדינתיים  פוליטיים  מאינטרסים  מעסקנות,  רחוק  נקיות,  בידיים  המגיע  ככזה  מסחרי,  לא 
ולייצר “טוב לאומי" חדש ולתת מקום למורכב  או סקטוריאליים, כל כולה רצון טוב לשקף 
ולמתון על פני הפשטני והקיצוני )השוו: ינאי וליפשיץ-אורון, 2003(. בכוח הטיעון הסולידרי 
והקונצנזואלי הזה, המפרק את הקולקטיבי ונותן מקום לאישי, יכולה היא להציג עצמה ככוח 
השותף למרד במשטר הישן ובד בבד גם ליטול בו חלק, כמי שמסכימה ליטול את מקומה של 
המדינה בשימור הקיים ובתרומה לבלימת כוחות המבקשים לשנות באופן מהותי את הסדר 

הקיים. 
הדברים מלמדים אפוא לא רק על חשיבות תובנתו של פרית’ )Frith, 1996(, שלפיה מוזיקה 
אינה מנותקת מההקשר החברתי, אלא גם על המקום הדיאלקטי שתופס הפוליטי במוזיקה 
הפופולרית. המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת בישראל מנסה אולי להתחמק 
נכפים  הפוליטיים  אולם ההקשרים  אג’נדה א-פוליטית,  כמו מקדמת  ובכך  מהקשרים אלה 
עליה משום שיש לה תפקיד בפוליטיקה של הפרטת התרבות ותפקיד נוסף בפוליטיקה של 
מתוך  אלא  ולמסורת,  לדת  ריאקציונרית  מגמה  מתוך  להתחדש שלא  המבקשת  הלאומיות 
מגמה רפלקטיבית אליהן. הדואליות הזאת משוקעת בפרקטיקה של שדה המוזיקה הדתית 
המחבר  השיח  מקטגוריה,  ההתחמקות  מזיהוי,  ַהבריחה  כך  עצמה.  המתחדשת  הפופולרית 
והמחבק, המציג עצמו כמעבר לכל גבול חברתי. כל אלה הם ניסיונות המשתמשים בצורות 
ההפרטה כדי להשעות את הפוליטי, את הקונפליקטים הדתיים והלאומיים ואת הפולמוסים 
הקשים הנלווים להם ושבהתייחס אליהם מתפתחת המוזיקה הדתית-יהודית הפופולרית הלכה 
למעשה כסוגה המחייבת התייחסות. אולם הניסיון מלמד שהשעיית הפוליטי או הבריחה ממנו 
ריאליות. ההתחדשות החברתית של המוזיקה  אינן  ובשמה  אל מחוזות היצירה המוזיקלית 
הפופולרית הדתית קשורה בסופו של דבר לשוק צרכנים ולשדה מוזיקלי שבו לפוליטי יש 

מקום משמעותי. 
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