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מטי דומברובסקי

עימותי חינוכיי על רקע רבתרבותיות בציונות הדתית:
גרעי תורני כמקרה מבח
מאז ומתמיד ידעה הציונות הדתית מתחים פנימיים בין קודש לחול ,בין מסורת
למודרנה .מתחים אלו באו לידי ביטוי בייחוד בתחום החינוך ,שם ניסה החינוך
לשמר תמהיל מאוזן של כל היסודות שבו .החוגים האמוניים
ַ
הדתי-לאומי
שהתפתחו לאחר מלחמת ששת הימים העצימו מתחים אלו בהדגישם את היסוד
הלאומי ואת היסוד התורני כאחד בהשקפת עולמם .העברת מרכז הכובד אל
המרכיב התורני יצרה עימותים ביניהם לבין חוגי הציונות הדתית ה"קלאסית" או
ה"בורגנית" .שתי קבוצות אלו" ,החוגים האמוניים" ו"החוגים הבורגניים",
מייצגים שני קצוות של גוונים תרבותיים ודתיים בחברה הציונית–דתית בישראל.
הגרעינים התורניים שהתפתחו מתוך "החוגים האמוניים" ניתצו את המסגרת
הבדלנית שבתוכה צמחו ויצאו "להתחבר" אל החברה הישראלית .כחלק מפעולת
ההשתלבות שלהם הם מנסים להשתלב במערכת החינוך הממלכתית-דתית ,ואינם
בוחרים ,כמו הרבה מחבריהם ב"חוגים האמוניים" ,להקים מסגרות חינוך
בדלניות .בעשותם כך הם הגדילו את נקודות המגע בין הציבור הציוני-דתי
ה"בורגני" לבין הציבור ה"אמוני" והעצימו את העימותים ביניהם.
להמחשת עימותים אלו מביא המאמר מקרה מבחן של גרעין תורני שהתיישב
בלב החברה הישראלית והנמצא בעימותים חינוכיים קשים מול החברה
לאומית ביישוב .עימותים אלו הם בבואה לעימותים במערכת החינוך

הדתית-

הממלכתי-

דתי על רקע הרב-תרבותיות בחברה הציונית-דתית.

* מאמר זה מבוסס על עבודת דוקטור שנעשתה בהנחייתו של פרופ' אליעזר דויחיא
מהמחלקה ליהדות בת זמננו ,אוניברסיטת בראיל.

מי מדליָו) 24 ,יהדות ,ישראליות ורבתרבותיות( ,תשע"ג
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מבוא

הציונות הדתית ידעה בעשורי האחרוני תמורות דתיות וחברתיות ניכרות
אשר הפכוה לחברה רבתרבותית והעצימו את הקונפליקטי האידאולוגיי
בתוכה .התמורה המשמעותית הבולטת ביותר היא התפתחות של חוגי
בעלי רמת הקפדה דתית גבוהה המשולבת ע תפיסה לאומית רדיקלית
שזכו לכינוי "חרדי לאומיי " )חרד"ל( ,א כי ה עצמ מעדיפי שמות
אחרי  ,כגו "הציבור האמוני" או "חוגי תורניי לאומיי ".
השפעת של "החוגי האמוניי " בחברה הציוניתדתית חורגת
מגודל הממשי .מרבית האליטה הרבנית של הציונות הדתית מזוהה ע
המודל החברתירעיוני שלה  ,והוא תופס מקו נרחב בשיח הפנימי של
חברה זו .השפעת מודל זה באה לידי ביטוי ,בי השאר ,בנטייה כללית
לדקדקנות ולהחמרה בקיו מצוות ,בדפוסי התנהגות חברתיי  ,בעיקר
בנושאי הפרדה בי המיני  ,בבדלנות תרבותית ובהיזקקות גוברת
לסמכויות הלכתיות בתחומי אישיי וציבוריי  .מנגד ,מעוררת מגמה זו
תגובות חריפות של איהסכמה והתנגדות בקרב אנשי הציונות הדתית
"הקלסית" ,זו המכונה "הבורגנות הציוניתדתית".
בעוד "החוגי האמוניי " מאמצי מגמה של בדלנות ,הולכת וגוברת
במקביל במחנה הציונות הדתית מגמה של מעורבות חברתית ותרבותית
בחברה הישראלית .תופעה מרתקת היא שחלק גדול מבי יזמות המערבות
באות דווקא מקרב אות חוגי אמוניי המיישמי לכאורה מדיניות של
בדלנות .יזמות אלו הגיעו לידי ביטוי עצמתי ע התפתחות הגרעיני
התורניי  ,הפועלי ה ביישובי מוחלשי בפריפריה ה ביישובי
מבוססי במרכז האר והמנסי לתרו לחברה הישראליתיהודית כולה
ולהשפיע עליה מבחינה חברתית ותרבותיתדתית.
שינויי דתיי וחברתיי אלו כרוכי באתגרי חינוכיי חדשי
הניצבי לפני הציונות הדתית .שאלות שהטרידו את מעצבי החינו
הדתילאומי מאז ומעול חוזרות וצפות ביתר עצמה .מה מטרתו של
החינו הדתי – הא לגדל תלמידי חכמי או אנשי שומרי תורה ומצוות
המעורבי בחברה הישראלית? אשר לתמהיל של לימודי קודש ולימודי
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כלליי – מה המשקל שיש לתת לכל ענ? עד כמה מחויב בית הספר
להחמרות הלכתיות? מה היחס לקשרי ע אוכלוסייה חילונית?
מאמר זה מציג את הרקע לשינויי האמורי  ,ומצביע על עימותי
חינוכיי בקרב המחנה הציונידתי באמצעות ניתוח מקרה מבח של גרעי
תורני .הגרעי התורני שנבחר מייצג ,מצד אחד ,את מגמת המעורבות
התרבותיתחברתית המתעצמת של הציונות הדתית ואת ניסיונותיה
להשפיע על האליטה החברתית במדינת ישראל .מצד שני ,הוא מייצג ג
את המגמה של החמרה דתית בקרב מחנה זה בהיותו מורכב מאנשי
הקשורי באורחות חייה ובהשקפת עולמ לחוגי האמוניי  .בהתא
לנושא המוגדר של מאמר זה יִידו מקרה הבוח בהיבט של העימותי
שנוצרו בקרב המחנה הציונידתי בלבד .לפעולות הגרעיני היבטי
נוספי חשובי במערכת היחסי ע החברה הישראלית ,א מקומ של
אלו במחקרי נפרדי .

רקע היסטורי וסקירת ספרות

מתח דיאלקטי בציונות הדתית

הבא לדו ברבתרבותיות בציונות הדתית נדרש להתייחס למתח התרבותי
והרעיוני הקיי בתשתיתה של תנועה זו 1.מימיה הראשוני של הציונות
הדתית ליווה אותה מתח דיאלקטי בי השאיפה למעורבות בחיי החברה
והמדינה מתו מחויבות לרעיו הלאומי ובי הנטייה להסתגרות במטרה
לשמור על האינטגרליות של עול הערכי הדתי .מתח זה נושק
להתמודדות שבי הדת למודרנה ,כאשר הדת מזוהה ע שמירת הסדר היש
ואילו המודרנה מזוהה ע תהליכי שינוי תרבותיי הכרוכי ג בתהליכי
2
חילו.
_____________________________________

 1במאמר זה אני משתמשת במונח "ציונות דתית" כהגדרתו המקובלת :זר בתנועה
הציונית אשר שילב בי דת ישראל ללאומיות היהודית ואשר הוגדר רשמית כתנועה
מאורגנת ב 1902ע הקמת ה"מזרחי" על ידי הרב ריינס.
 2לסקירה על עמדות שונות בנושא הקשר בי מודרנה לחילו ראו הלינגר ,2002 ,עמ' –11
.19
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מחויבותה של הציונות הדתית לרעיו הלאומי ,שג הוא ביטוי של
העיד המודרני ,והשינויי הרעיוניי והמעשיי המתחייבי מכ – כגו
התנערות מהפסיביות שבציפייה לגאולה ושיתו פעולה ע ציבור חילוני
למע בניי האר – יוצרי זיקה עמוקה בינה לבי ערכי המודרנה )שגיא
ושוור ,תשס"ג( .בה בשעה ברורה ג מחויבותה לדת ולמסורת היהודית.
זיקה כפולה זו למודרנה ולדת יצרה מתח מובנה בציונות הדתית אשר בא
לידי ביטוי ה בהתלבטויות הרעיוניות בתו התנועה ה בפעולותיה
החברתיות 3.בדיקת פעולותיה של הציונות הדתית לאור השני בתחומי
ההתיישבות ,החברה והחינו מראה כי למרות השאיפה למעורבות בחברה
ובמדינה נקטה תנועה זו בפרקטיקה של היבדלות מ החוגי שאינ שומרי
תורה ומצוות מתו רצו והכרח להג על אורח החיי הדתי של חבריה.
בתחו ההתיישבות ניכרת הזדהות מלאה של אנשי הציונות הדתית ע
ערכי החברה בתקופת  ,וע זאת פעלה הציונות הדתית להקמת גושי
התיישבות דתיי נפרדי  ,ובכל מקרה לא עודדה הקמת יישובי כפריי
מעורבי של דתיי וחילוניי  .ההתיישבות המסיבית של הציונות הדתית
בשטחי יהודה ושומרו מציינת א היא נבדלות גאוגרפית וחברתית .ג
ביישובי העירוניי הולכי ומצטמצמי המגורי המעורבי של דתיי
וחילוניי ע התפתחות הגוברת של שכונות דתיות נפרדות .ג א
תופעות אלו נגרמו מסיבות של נוחות ,סיבות ערכיות או פוליטיות,
התוצאה הסופית היא הקמת מובלעות דתיות בחברה הישראלית )כ,
תשס"ג; תשס"ה(.
בתחו המעשי של הסיוע לשכבות חלשות התרכזה הציונות הדתית
במש שני רבות בפעולות התנדבות ועזרה מרחוק ולא במעורבות אמתית.
עד שנות השבעי הייתה הפעילות החברתית של המחנה הציונידתי בקרב
העולי בערי הפיתוח מועטה ביותר ,והצטמצמה בעיקר בפעילות
התנדבותית חיצונית ולא בפעילות של התיישבות ומעורבות עמוקה בחיי
התושבי המקומיי  .קריאתו הבודדת של הרב צפניה דרורי ,אז תלמיד
_____________________________________

 3על מורכבות רעיונית זו כבר בראשית דרכה של הציונות הדתית ראו לוז ,תשמ"ה; בלפר,
תשס"ד; א' כה ,תשנ"ח; שגיא ושוור ,תשס"ג; שלמו ,תש".
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בישיבת מרכז הרב ,בשנת  ,1961למורי היוצאי לעיירות העולי
"להשתקע במקומות עבודת " מתארת באופ חרי את ניתוקו של המחנה
הציונידתי ממציאות החיי בפריפריה )דרורי ,תשכ"א( .אמנ בכ לא היה
המחנה הציונידתי שונה משאר המגזרי באוכלוסייה המבוססת ,א יש
בכ משו ערעור על הדימוי של מעורבות חברתית של הציונות הדתית.
ביטויו הבולט ביותר של המתח התרבותי שבי מעורבות להסתגרות
הוא בפעולותיה של הציונות הדתית בתחו החינו .למרות שאיפותיה
להשפיע על הצביו התרבותי של החברה כולה הפנתה הציונות הדתית את
מאמציה החינוכיי אל פני המחנה בלבד .כ ,בהחלטות הוועידה
השביעית של "הפועל המזרחי" )תרצ"ה( תחת הפרק "פעולה רוחנית
תרבותית" ,מופיעות החלטות על פעילות כזו בתו התנועה בלבד:
"הועידה מחליטה על פעולה תרבותית מאומצת להעמקת ההכרה הדתית
במחנה" )אבנרי ,1988 ,עמ' .(175
מגמת ההתבדלות בחינו באה לידי ביטוי בהקמתה של מערכת חינו
נפרדת – תחילה "זר המזרחי" ) 4(1920ולאחר מכ החינו הממלכתידתי
) 5.(1953מערכת החינו של "המזרחי" שמה לה מלכתחילה למטרה למזג
בי שלושת המרכיבי – תרבות יהודית ,תרבות כללית וציונות ,א מיזוג
זה היה כרו במתחי רבי  .ד"ר יצחק רפאל הלוי עציו )תשל"ז ,עמ'
 ,(195מראשי מערכת החינו של ה"מזרחי" ,מתאר את מטרותיו של
החינו הדתי מתו מת מעמד שווה לשלושת מרכיבי היסוד" :חינו דתי
מסורתי של ע ישראל"" ,חינו מודרני המקובל בארצות המתקדמות של
אירופה ואמריקה" והכשרת הילדי "להיות בוני המולדת העברית בשיתו
פעולה ע שאר חלקי האומה".
_____________________________________

 4הגדרה רשמית של "זר המזרחי" התקבלה רק ב ,1929ע ניסוחה מחדש של חוקת
החינו ,אול בפועל מציינת ועידת לונדו ) (1920את התחלת שיטת הזרמי בחינו העברי
באר ישראל .לעניי זה ראו אלבוידרור ,תש" ,עמ' .307–306
 5ראוי לציי שהנטייה ה"בדלנית" בחינו לא הייתה מיוחדת לחינו הדתי או החרדי דווקא,
והיא באה לידי ביטוי ג בגישת של רבי בתנועת העבודה כפי שמלמד קיומו של זר
העובדי בחינו.
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בדבריה של מובילי אחרי של מערכת חינוכית זו ניכר המתח
שבשילוב מרכיבי אלו .בוועידה השלישית של הסתדרות המזרחי באר,
בתרפ"ח ,מסביר רא"מ ליפשי מנהלו הראשו של "בית המדרש למורי
מזרחי" בירושלי  ,את הצור לשלב בי קודש וחול למע בניי האר:
"אנו חפצי לבנות את האר ,אר חול וקודש" ,ואול "הורגלנו בגולה
להבדיל בי קודש לחול" ,והצור לשלב ביניה "מביא לידי משבר"
)אוסטרובסקי ,תש"ד ,עמ' .(85
המתח הדיאלקטי באשר למטרתו של החינו הדתילאומי התבטא ג
בביקורות קשות שנמתחו על חינו זה מתו המחנה .ראשי הציונות הדתית
הוטרדו מהבינוניות הדתית במחנה ומחסרונ של גדולי תורה .הרב עמיאל,
מגדולי התורה של הציונות הדתית וממנהיגיה הבולטי של תנועת
"המזרחי" ,תק את דרכה החינוכית של התנועה על שהיא הולכת בדר
"האורטודוכסיה המערבית" ,מסיחה את דעתה מ"המאור שבתורה" ואיננה
מצמיחה תלמידי חכמי )עמיאל ,תרצ"ד ,עמ' נב( .ג בוועידה השביעית
של "הפועל המזרחי" בשנת  1935נשמעו דברי חריפי על העדר שאר
רוח ומעו בקרב המערכת החינוכית מפי מנהיגי כמו הרב נריה וישעיהו
ברנשטיי )אבנרי.(1988 ,
לא רק הבינוניות במחנה וחסרונ של גדולי תורה הטרידו את ראשי
"המזרחי" .בית הספר הדתילאומי התמודד מראשיתו ע בעיית החילו,
תופעת הלוואי של המודרנה ,ומצא עצמו מתקשה בעצירת הסח לכיוו
זה .ד"ר יעקב אנגל )ת"ש( ,מנהלו של "תחכמוני" ,מזכיר בעיה זו בכינוס
החינו של "המזרחי":
כולנו הנאספי כא עומדי לפני השאלה :כיצד להחדיר את הדת לתו כתלי
בית הספר ומה עלינו לעשות ,שהתלמידי יעזבו את בית הספר כיהודי
דתיי שומרי תורה ומצוות? )עמ' .(36

החינו הממלכתידתי )חמ"ד( שנקבע בחוק )ה'תשי"ג( לאחר מאבקי
פוליטיי של מפלגות הציונות הדתית ,המשי מבחינה עקרונית את מגמתו
של זר "המזרחי" בתמהיל של דת ,מודרנה ולאומיות ,אלא שעתה ניצבו
לפניו אתגרי חדשי הקשורי להקמתה של המדינה ולגלי העלייה
הגדולי  ,ואלה גרמו להעברת הדגש לכיוו המעורבות בחברה ובמדינה

עימותי חינוכיי על רקע רבתרבותיות בציונות הדתית :גרעי תורני כמקרה מבח

155

)שרמר .(1985 ,הציונות הדתית ,שחבריה היוו מיעוט מספרי לעומת
הציונות החילונית ואשר מפעלי ההתיישבות שלה זינבו באיחור אחר
מפעלי ההתיישבות ההרואיי של הציונות החילונית ,ראתה בחמ"ד דר
להשתלב בחברה הישראלית ולהשפיע על דמותה של המדינה .לפיכ
הדגישו ראשי החמ"ד כי אי להסתפק רק בהכשרת חניכי למילוי שירותי
דתיי וכי יש להכשיר חניכי למעורבות מלאה בכל ענפי המשק )קיל,
 ;1958שורצולד ,תש"( .ברוח זאת אמר משה אונא ,בתפקידו כסג שר
החינו בשנת  ,1956כי החמ"ד אינו צרי לחנ לאידאל של "בחור ישיבה"
אלא "לחנ טיפוס של יהודי דתי הממלא את כל התפקידי במדינה",
ובייחוד אלו "הדרושי למדינה כדי שתוכל לקיי עצמה בעול המודרני"
)אונא ,תש"ל ,עמ' .(19

החוגי האמוניי

המתח הדיאלקטי בציונות הדתית החרי החל מהשני האחרונות של
המאה העשרי ע התפתחות של "החוגי האמוניי " אשר מעצימי ה
את מחויבות לעול התורה ה את מחויבות לרעיו הלאומי .חוגי אלו
באי רוב ככול מקרב בוגרי "הישיבות הלאומיות" ,ובעיקר מקרב בוגרי
הישיבות בנוסח "מרכז הרב" ,ובה "הר המור" "בית אל"" ,עטרת כוהני "
ו"שבי חברו" .ג חלק ניכר מתלמידי ישיבות ה"הסדר" ובוגריה שותפי
לזהות "חרדית לאומית" זאת ,חלק על רקע נטייה אישית וחלק מתו
האוריינטציה של הישיבה שבה למדו )דויחיא .(2003 ,התפתחותו של
דג זה קשורה לחיזוק מעמדה של ישיבת "מרכז הרב" בקרב הציונות
הדתית החל משנות השישי  .זרז משמעותי להתעצמותו של הדג הזה היה
מלחמת ששת הימי וההתלהבות הלאומיתדתית שהתעוררה בעקבותיה.
חוקרי מוני גורמי רבי נוספי להתפתחות של חוגי אלו ,וביניה
התעצמות הנטייה להחמרה דתית בחברה המודרנית במקביל להתעצמות
החילוניות; התגברות הטמעת התרבות המערבית בחברה ישראלית לאחר
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שקיעת הציונות ותחושת כישלו שרווחה במערכת החינו הדתיתלאומית
6
ע התגברות הסח לכיוו החילו.
השקפת עולמ של חוגי אלו מבוססת על גישה דתית "מרחיבה"
אשר מעמידה את התורה והדת במרכז החיי ונותנת משמעות דתית לכל
גילויי החיי  ,ובעיקר לתחייה הלאומית שאותה ה רואי כחלק מתהלי
הגאולה השלמה )דויחיא ;2003 ,ליבמ .(1981 ,גישה זו מבוססת על
הגותו של הראי"ה קוק ,בעיקר מתו הפרשנות המשיחית הקונקרטית שנת
לה בנו הרב צבי יהודה )הרצי"ה( קוק ) ,(1982 – 1891שעמד בראש ישיבת
"מרכז הרב" לאחר פטירת אביו )דויחיא.(2003 ,
החיבור המוחלט בי אמונה דתית עמוקה ולאומיות העומד בבסיס
השקפת של החוגי האמוניי מוגדר על ידי דויחיא כהיתו שני
מרכיבי "בטמפרטורה גבוהה" ,ללא יכולת הפרדה זה מזה .מתו חיבור
זה ראיית הלאומית של חוגי אלו היא ראייה "משיחית" או "גאולתית"
)דויחיא ;2003 ,רביצקי .(2001 ;2000 ,הגישה ה"גאולתית" ניכרת ג
בהדגשי המיוחדי של חוגי אלו בלימוד התורני ובקיו המצוות .רבי
מבני חוגי אלו רואי חובה לעסוק בהלכות הקשורות לחזו הגאולה ,בי
השאר במסגרות שהוקמו במיוחד לצור כ ,כמו "המכו ללימודי קידוש
החודש ועיבור השנה" שליד ישיבת "כר ביבנה" ו"מכו המקדש" שהוק
בעיר העתיקה בראשות הרב ישראל אריאל .ג חלק מ ההקפדות של
חוגי אלו בקיו המצוות מבוסס על הכנסת מרכיב רוחנימשיחי אל תחו
שיקולי ההלכתיי  .יוס אחיטוב )תשנ"ט( מדגי תופעה זו בדיוני
הקשורי לנושא הצניעות .השיח בנושא זה מכיל ביטויי כמו "קדושה
ישראלית"" ,צניעות ישראלית" ו"טהרת ע ישראל" הקשורי לתפיסה
מטאפיזית של הלאומיות הישראלית ולאו דווקא לשיקולי הלכתיי
טהורי .
_____________________________________

 6ראו אר ;1987 ,דויחיא .2003 ,על הנטייה להחמרה דתית בחברה המודרנית
והפוסטמודרנית ראו פרידמ ,תש"; .Waxman, 1991;1993;1998; Soloveitchik, 1994
על השינויי בחברה הישראלית שתרמו לעליית החוגי ה"אמוניי" ראו אייזנשטדט,
 ;1989הורובי וליסק ,תש".
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לצד המשמעות הדתית שקיבלה מדינת ישראל והחברה היהודית
בתוכה באידאולוגיה של "מרכז הרב" התפתחה בישיבה זו השקפת עול
של הסתגרות חברתית תו ניסיו לשנות את ערכי החברה כולה ולהעלות
את רמתה .צורת השפעה זו כונתה בחוגי הישיבה "השפעה סגולית" ,מונח
המציי השפעה הפועלת בזכות מעלתו וייחודו של המשפיע ללא קשר ישיר
ע המושפע 7.מהותה של השפעה זו מוגדרת על ידי הראי"ה קוק
)תשמ"ה(" :ואלה היחידי בגבה הרוחני ,מרוממי ה את העול
משפלותו ע"י מציאות לבד ,לא ע"י השפעת הניכרת" )ההדגשות
במקור( 8.רעיו ה"השפעה הסגולית" היה מעי תחלי לעשייה חברתית
ישירה ודר של פתרו המתח שבי מגמת ההסתגרות הנובעת מאופיו
הישיבתי של המוסד ובי מגמת המעורבות החברתית המתבקשת מ
ההתייחסות למציאות כולה כמקודשת.
בדלנות של החוגי האמוניי בולטת במיוחד ביחס לתרבות
הכללית .א שאימצו את גישת ה"הרחבה" של הראי"ה בכל הקשור
לנושאי לאומיי  ,אי ה מסכימי ע הפרשנות הטוענת שיש להחיל
גישה זו ג על התקרבות לתרבות המערב .אדרבא ,ה מסתייגי מ
התרבות המערבית המודרנית ומצביעי על השלכותיה השליליות וסכנותיה
החינוכיות ,כהגדרתו של אר )" :(1987הראי"ה קידש את החולי כולו
ונותר רק הקודש לבדו בעול  .יורשיו מצרי את מסגרת החול אותה ה
מקדשי " )עמ'  .(222החברה הציונית הדתית רואה עצמה מתנגדת
למתירנות של תרבות המערב ,אבל יחד ע זאת היא רואה עצמה מחויבת
למודרנה ועל כ היא בעד השכלה חילונית ,בעד קשרי בי המיני ובעד
חיזוק מעמד האישה .החברה ה"אמונית" ,לעומתה ,אינה רואה עצמה
מחויבת לערכי אלה .היא פיתחה גישה פרטיקולריסטית של התנערות
_____________________________________

 7ראו ד' כה ,תשמ"ה ,עמ' .18
 8התייחסות לנושא ההשפעה הסגולית על פי הרב קוק עולה בשיעור של הרב יהושע ויצמ,
ראש ישיבת ההסדר "מעלות יעקב"http://www.yesmalot.co.il/shiurhtml/malot045. :
 – html#sup4נדלה בתארי .1/2/2007
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מתרבות העול  ,הסתייגות מלימודי אקדמיי והפרדה מוחלטת בי
גברי לבי נשי .
השפעתו של דג זה על החברה הציוניתדתית בולטת בעיקר בתחו
החינו .הממד האידאולוגי של חוגי אלו והרצו לבנות חברת מופת
שתכי את הדר לגאולת ישראל עומדי בבסיס יחס לנושא החינו .נושא
החינו מקבל על כ בחוגי אלו עדיפות ראשונה במעלה ,והעיסוק בו
מוצג כשליחות דתית .ג סיבות פרקטיות של תעסוקה זמינה גרמו לכ
שרבי מבני חוגי אלו עוסקי בחינו ,והשפעת ניכרת בכל מערכת
החינו הדתיתלאומית .השפעה זו באה לידי ביטוי בתוספת הכינוי
"תורני" לחלק גדול מבתי הספר הממלכתיי דתיי  ,תוספת שעות תגבור
תורני בבתי הספר היסודיי ותוספת תקני מיוחדי כגו "רב בית ספר",
"מלמד" ו"רב ג" .הביטוי הבולט ביותר לגישה החינוכית הבדלנית של
חוגי אלו הוא הקמת של מוסדות חינו תורניי נבדלי – "תלמודי
תורה ציוניי " – הפועלי מחו למערכת הממלכתית ושמי דגש מיוחד
על לימודי קודש 9.התפתחות נוספת בנושא תלמודי התורה חלה לאחרונה
ע היווצרות מסגרות כאלו בתו המערכת הממלכתית שזכו לכינוי
"תתמ"ד" – תלמודי תורה ממלכתיי דתיי )נחשוני ;2010 ,מבקר
המדינה.(2012 ,
מגמות התגבור התורני במערכת החינוכית התקבלו בחלק בברכה על
ידי אוכלוסיית הנהני ממערכת זו ,אשר בתוכה ,כפי שראינו ,נשמעו
לאור השני קולות ביקורת על אי יכולתה של המערכת להצמיח תלמידי
חכמי ועל אי יכולתה לעצור את הסח החילוני .יתר על כ ,חלק מ
ההקפדות הדתיות הנוהגות בחוגי האמוניי אומצו על ידי הציבור
הציונידתי הרחב מתו מגמה כללית של נטייה להחמרה ולדקדקנות
במצוות המאפיינת ריכוזי דתיי רבי  ,בייחוד בחברה המודרנית
)פרידמ ,תש"; .(Waxman, 1991;1993;1998; Soloveitchik, 1994
_____________________________________

 9על התפתחות של תלמודי התורה הציוניי ומאפייניה ראו דומברובסקי ,תשס"ד.
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יחד ע זאת מעוררי חוגי אלו תגובות נגד קשות בציבור
הדתילאומי .עיתו "הצופה" שהיה ביטאונה של המפלגה הדתיתלאומית,
נת פעמי רבות ביטוי ליחס שלילי כלפי חוגי אלו .ד"ר אמנו שפירא,
חבר קיבו טירת צבי ומרצה לתנ" באוניברסיטת בראיל שבעבר היה
מזכ"ל תנועת בני עקיבא ,יצא בחריפות מעל דפי העיתו נגד כל מה שנראה
לו כהשפעה חרד"לית על הציונות הדתית בכלל ועל המפלגה הדתית
לאומית בפרט .הוא תק את "החרד"ליות המסתגרת בגטו" ,מחה נגד מה
שנראה לו כעקירת האידאל של "תורה ועבודה" וקרא לחזור ל"עקרונות
הציונות הדתית" )שפירא2002 ,א; 2002ב;  .(2003בציונות הדתית קמו
התארגנויות שכל מטרת היא הדיפתה של המגמה הבאה לידי ביטוי
באסכולת החרד"ל .אחת ההתארגנויות הללו היא תנועת "נאמני תורה
ועבודה" אשר הוקמה בשנת " 1978בידי גורמי מהציונות הדתית אשר
ביקשו למחות ולפעול כנגד מגמות של התחרדות אשר נפוצו ברחבי
הציונות הדתית" ) .(www.toravoda.org.ilעצמת של התגובות נגד
החוגי האמוניי מראה כי ה מייצגי איו על זהותה של הציונות הדתית
ולא רק גוו של הקפדה דתית .אפשר להתייחס למתח זה בתו הציונות
הדתית על פי ניתוחו של נסי ליאו )תש"ע( כמתח שבי המעמד הבינוני
ובי קבוצה בעלת תסיסה דתיתרעיונית ,מתח שהוא מכנה "חרדת המיסוד
הבורגני" .חוקרי אחרי רואי במתח זה ביטוי לחלוקת החברה
הציוניתדתית ל"ציונות דתית ימנית" ול"ציונות דתית שמאלית" במוב
התרבותירעיוני ולאו דווקא בנושאי חו וביטחו )פינקלמ.(2009 ,
המאבקי הקשי ביותר מול החוגי האמוניי מתרחשי בשדה
החינו .אלה מתבטאי במחאות נגד הכנסת "מלמדי " לבתי הספר ,רבני
לגני ותוספות של שעות תורניות על חשבו לימודי חול .כ התארגנה
בתלאביב קבוצת הורי לפעולה נגד מה שמכונה בפיה "תהלי השתלטות
חרדיתלאומית על מערכת החינו הממלכתיתדתית" )קשתי .(2010 ,בעוד
החוגי האמוניי מנסי לחזק את הצד התורני בתמהיל החינוכי מדגישי
החוגי שמנגד את שילוב "התורה ע המדע ,ע חזו הציונות וע החיי
המודרניי " ).(www.toravoda.org.il
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שיאו של המתח בתחו החינו הוא במאבק נגד הפרדת בני ובנות
בכיתות בית הספר .בהגדרות היסוד של תנועת "נאמני תורה ועבודה"
מנוסח עיקרו זה כ"שילוב מגדרי ראוי בבתי ספר יסודיי ובתנועות
הנוער" ) .(www.toravoda.org.il/about_usראוי לציי כי למעשה היה
החינו הדתילאומי נפרד מלכתחילה ,ורק במושבות הקטנות למדו ילדי
וילדות ביחד .ע הגידול במערכת והמצוקה הפיזית הוקמו כיתות
משותפות ג בחלק מבתי הספר בערי )ביהודה .(1973 ,א שהחינו
הדתי לא הפ מעול הכרח מציאותי זה לעיקרו ,הרי בחלק מ המקומות
התמסד הלימוד המשות ג לאחר שכבר נפתרה המצוקה הפיזית )איזק,
 .(1987הפיכת נושא ה"הפרדה" לסלע מחלוקת עיקרי בי החוגי
ה"בורגניי " לחוגי ה"אמוניי " מדגימה את עצמת החשש הבורגני מסח
לכיוו הדתיימני.

הגרעיני התורניי

דווקא מתו החוגי המייצגי מגמה של נבדלות בציונות הדתית צמחו
קבוצות אשר שמו לה למטרה לעסוק בפעילויות חברתיות שונות ,בעיקר
חינוכיות ,המופנות כלפי החברה הישראלית כולה .אחד הביטויי
הבולטי של ניסיונות אלו בחברה ה הגרעיני התורניי שהחלו להתפתח
בשנות ה 70של המאה הקודמת.
המונח "גרעיני תורניי " מתייחס לקבוצות של משפחות צעירות
המגדירות עצמ "תורניות" ו"לאומיות" כאחת ,המתיישבות התיישבות של
קבע ביישוב מתו מגמה לתרו ליישוב ולחזק אותו מבחינה חברתית
ומבחינה דתית ) .(http://www.moriya.org.ilראשית של גרעיני אלו
היא ב"כולל מר"" שהוק במבשרת ירושלי בשנת  1974כפרויקט
חינוכי שמטרתו לשלוח גרעיני של בוגרי ישיבות לערי ולעיירות ברחבי
האר כדי שיתיישבו בה התיישבות של קבע וישתלבו במערכת החינו
המקומית כמורי  .נית לראות בקבוצות בוגרי "כולל מר" שהגיעו
ליישובי כמו קריית שמונה ,עכו ואילת את ניצניה הראשוני של תופעת
הגרעיני התורניי  .השימוש במונח "גרעיני תורניי " נעשה מקובל
באמצע שנות התשעי ע הקמת של ארגוני גג )"קר מורשת" ו"שעלי
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תורה"( שפעלו באופ אינטנסיבי להאצת התיישבות של משפחות דתיות
בצורה מאורגנת בערי ובעיירות פיתוח .כיו קיימי למעלה מ50
גרעיני המפוזרי בכל רחבי האר ,רוב ככול בתו תחומי הקו הירוק.
הגרעיני התורניי מזוהי ע החוגי האמוניי לא רק על פי
הגדרת העצמית כ"תורניי " אלא ג על פי מנהיגיה הרוחניי
המשתייכי לחוגי אלו ,על פי אורחות חייה ועל פי היחס המרכזי שה
מייחסי ללימוד תורה .ניכר כי התפיסה ה"אמונית" של מיזוג בי דת
ולאומיות ,בי מטרות חברתיות למטרות דתיות ,עומדת בבסיס השקפת
עולמ של הגרעיני  .כמו החוגי האמוניי  ,ג חברי הגרעיני התורניי
רואי עצמ נוטלי חלק בתהלי הגאולה של ע ישראל .תיקונה החינוכי
והחברתי של החברה בישראל ,ובמיוחד קירובה אל תורת ישראל ,הוא
שיביא ,על פי השקפת הגרעיני  ,את השלמת תהלי הגאולה שהחל ע
חזרת הע לארצו.
ואול שלא כמו חבריה תלמידי הישיבות והקרובי אליה  ,אי חברי
הגרעיני התורניי מסתפקי בהפניית מאמצי חינוכיי כלפי פני
והקמת "חברת מופת" ,אלא פועלי לתק באופ אקטיבי את מה שנראה
בעיניה כמגבלות רוחניות ותרבותיות של החברה .בעשות כ אי ה
מסתפקי  ,כמו אנשי הציונות הדתית ה"היסטורית" ,בפעולות חיצוניות,
אלא נוקטי פעילות משמעותית למע אוכלוסיית היעד תו מעורבות
עמוקה בחייה .תופעת הגרעיני התורניי מציינת מפנה משמעותי
בהתנהלותה של הציונות הדתית :לא עוד פעילות חברתית מרחוק של עזרה
לשכבות החלשות אלא התיישבות בתוכ; לא עוד הפניית מאמצי
חינוכיי לתו המחנה אלא ניסיו להשפיע השפעה חינוכית ודתית על
אוכלוסייה השונה באורחות חייה ובהשקפת עולמה; לא עוד הקמת
מובלעות דתיות ע חומות הגנה סביב אלא התחככות יו יומית ע
אוכלוסייה שונה בתרבותה ובאורחות חייה.
אפשר להצביע על סיבות שונות להתפתחות תופעת הגרעיני
התורניי  ,א במסגרת דיו זה נציי רק כי הגרעיני התורניי מהווי  ,יחד
ע מפעלי חברתיי תרבותיי נוספי של הציונות הדתית ,תגובת נגד
למגמת ההסתגרות של חברה זו .הדח המרכזי לתגובת נגד זו היו
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האכזבות הפוליטיות שידעה הציונות הדתית למ שנות השמוני של המאה
הקודמת ע הנסיגה מסיני ותהלי אוסלו ,וששיא היה בהתנתקות מגוש
קטי ב .2005כל אלו הובילו מנהיגי בתו החברה הציוניתדתית
להצביע על הכורח לצאת מתו הסגירות החברתית" ,להתנחל בלבבות"
ולהסיט את הדגש מהמאבק על אר ישראל למאבק על דמות החברה
הישראלית 10.לא בכדי נמני ע הפעילי המרכזי במפעל הגרעיני
מנהיגי ורבני שהיו פעילי ג במפעל ההתנחלות ביהודה ושומרו ,כמו
יעקב כ )כצלה( מביתאל ,נת נתנזו משילה והרב אליקי לבנו מאלו
מורה.
השאיפה להשפעה על החברה הישראלית והפעילות הנעשית לש כ
באות לידי ביטוי באופני שוני המבדילי גרעי תורני אחד ממשנהו .א
ע כל הייחודיות של כל גרעי וגרעי אפשר להבחי בשני דגמי בסיסיי
של גרעיני תורניי על פי אופי המקו שהתיישבו בו ועל פי סוג הפעילות
העיקרית שלה  .לדג הראשו יש לשיי את הגרעיני המתיישבי
בעיירות פיתוח ובשכונות מצוקה .דג זה יכונה "חברתי" שכ עיקר
פעילותו מתמקדת בקידומו החברתי של היישוב .גרעיניי מסוג זה נמצאי
בי השאר בביתשמש ,באופקי  ,בבארשבע ,בנתיבות ובשדרות .ה
פועלי לקידומו החינוכי והתרבותי של היישוב על ידי מעורבות במוסדות
החינו הקיימי ועל ידי הקמת מוסדות חינו חדשי  ,כמו גני ילדי ,
ישיבות תיכוניות ואולפנות לבנות .מוסדות כאלו הוקמו למשל על ידי
הגרעיני בלוד ,בשדרות ובבית שמש .ה פועלי ג בתחו הרווחה למע
משפחות במצוקה וילדי בסיכו :הגרעי באופקי מפעיל מועדוניות
לילדי בסיכו ,מועדו לילדי ע צרכי מיוחדי ומרכז חלוקת אוכל
וביגוד למשפחות במצוקה.
לעומת הדג החברתי ניצב הדג ה"דתי" הכולל גרעיני המתיישבי
ביישובי חזקי במרכז האר הפועלי בעיקר לקירוב האוכלוסייה
החילונית במקו אל המורשת היהודית .דג זה נוצר בשלב השני של
_____________________________________

 10ראו ,למשל ,בנו.1992 ,
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התפתחות הגרעיני  ,והוא הול ותופס תאוצה בשני האחרונות .גרעיני
השייכי באופ מובהק למודל זה ה הגרעיני בהרצליה ,ברמת ג ,ברמת
השרו ,ברמתאביב והגרעי במרכז תלאביב )"מעלה אליהו"( .פעילות
נחלקת לפעילות חינוכית כללית ,הכוללת פרויקטי בבתי הספר החילוניי
ואירועי לקהל הרחב ,ולפעילות במישור הביאישי אשר באמצעותה
מנסי חברי הגרעי לפתח יחסי קרבה אישיי ע הציבור החילוני על ידי
11
פעולות כמו הזמנה לסוכה ,לסעודות שבת ולהדלקת נר חנוכה.
חשוב לציי כי למרות החלוקה לדגמי יוצאי כל הגרעיני מנקודת
מוצא תורנית וחולקי השקפת עול שלפיה התורה היא הבסיס לכל תיקו
חברתי .אס שרעבי ) (2009אכ רואה בכל הגרעיני "מרכזי תשובה"
ציוניי דתיי  .ע זאת יש הבדל ניכר בי פעילותו של הגרעי באופקי
המקדיש את רוב זמנו ומשאביו לפעולות כמו חלוקת מזו והפעלת
מועדוניות לילדי  ,לבי פעילותו של הגרעי ברמת השרו המקדיש את
רוב מאמציו לקיו שיעורי תורה במסגרות שונות ,הפעלת מרכז להעמקת
זהות יהודית ופרויקטי כמו הכנה לברמצווה .ג כאשר פועלי שני סוגי
הגרעיני כ"מרכזי תשובה" קיי הבדל מהותי בקהל היעד שלה  .בעוד
הגרעי ה"חברתי" פונה בפעולותיו החינוכיותדתיות בעיקר לאוכלוסייה
הדתיתמסורתית שהיא אוכלוסיית הרוב בערי הפיתוח ,פונה הגרעי
ה"דתי" באופ מוצהר לאוכלוסייה החילונית במקומו .אמנ ג הגרעי
ה"דתי" מנסה "לתרו " לאוכלוסייה הדתיתלאומית ופועל בבתי הספר
הדתיי ובתנועת הנוער הדתיתלאומית "בני עקיבא" ,אול כל אלה אינ
אלא פעולות נלוות למטרתו הראשונית .ג מבחינת ההקפדה הדתית
והשקפת העול  ,א שכל הגרעיני מגדירי עצמ כ"תורניי " ,בולטת
קרבת הגדולה יותר של חברי הגרעיני ה"דתיי " לחוגי האמוניי
מבחינת רמת ההקפדה הדתית ,הקדשת הזמ ללימוד תורני והשקפת העול
ה"גאולתית".
_____________________________________

 11לסקירת התפתחות של הגרעיני התורניי וחלוקת לדגמי שוני ראו דומברובסקי,
תשע"א.
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להל נתרכז במערכת היחסי בי הגרעי ה"דתי" לאוכלוסייה
הדתיתלאומית במקו  ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי במערכת החינו
המקומית .ברוב המקומות שאליה מגיעי הגרעיני התורניי ה
בוחרי  ,מתו עיקרו ,להשתלב במערכת החינו הממלכתית ולא להקי
מערכת חינוכית נפרדת .ע זאת ,ה פועלי לשינויי מסוימי במערכת,
בי מתו ראייה כי שינויי אלו ייטיבו ע המערכת ויקדמו אותה ,בי
מתו צור לענות על הדרישות החינוכיות שלה עצמ  .ואול  ,בעוד
בגרעי ה"חברתי" מתקבלי ניסיונות המעורבות של הגרעי בבית הספר
בדר כלל בברכה ,מעוררי ניסיונות המעורבות של הגרעי ה"דתי" את
המתח החבוי בי הבורגנות הדתית לבי החוגי האמוניי  .מתח זה הול
ומתעצ בייחוד כאשר משרד החינו החושש מהידלדלות האוכלוסייה
בבתי הספר ,מוכ ללכת לקראת הגרעי התורני ולמלא את דרישותיו.
מאמרי ביקורת שנכתבו נגד הגרעיני התורניי מביעי את חשש
האוכלוסייה הדתיתלאומית המקומית משינוי אופי מוסדות החינו
בעקבות כניסת הגרעי התורני )עופר ,תש"ע; שטח .(2008 ,ג דו"ח
מבקר המדינה מציי את תלונותיה של הורי במוסדות ממלכתיי דתיי
באזור תלאביב על שינויי "ברוח המוסדות" ע כניסת של "חברי
הגרעיני התורניי לבתי הספר ולגני " .שינויי אלו מתבטאי על פי
דו"ח מבקר המדינה ) (2012ב"פתיחה של כיתות 'תורניות' שבה
התלמידי מקבלי תוספת של לימודי קודש ,שיבו 'מלמד' בבתי הספר,
הכנסת רבני לגני הילדי והפרדה בי בני לבנות" )עמ' .(155
מקרה המבח שיתואר להל מדגי את תהלי התפתחות היחסי בי
הגרעי ה"דתי" לבי האוכלוסייה הדתיתלאומית בסביבתו על רקע
עימותי חינוכיי במוסדות הלימוד .יחסי אלו ה בבואה למתחי
רעיוניי על רקע רבתרבותיות בציונות הדתית ,בי חוגי ימניי
"אמוניי " לבי חוגי שמאליי "בורגני ".

מקרה מבח – גרעי חרצית

מקרה המבח של גרעי "חרצית" מדגי את מערכת היחסי הסבוכה בי
הגרעי ה"דתי" לבי הציבור הדתילאומי בסביבתו .מערכת יחסי זו
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ממחישה את הפרובלמטיקה של גרעי מ הדג ה"דתי" המנסה לקרב אליו
אוכלוסייה חילונית א מוצא את עצמו בעימותי דווקא מול אוכלוסייה
דתית.
גרעי זה נבחר כמקרה מבח בהיותו כמעט "טיפוס אידאלי" של דג
הגרעי ה"דתי" ה מבחינת מאפייני היישוב שהוא יישוב מבוסס במרכז
האר ,ה מבחינת פעילויות הגרעי המתמקדות בעיקר בנושא קירוב
אוכלוסייה חילונית למורשת היהודית וה מבחינת אופיי של חברי הגרעי
המזוהי באורחות חייה ובהשקפת עולמ ע החוגי האמוניי .
תיאור מקרה המבח הזה מרחיב את הדיבור על חברי הגרעי ובעלי
התפקידי שבו כדי להמחיש תהליכי ושינויי תרבותיי בציונות הדתית
שגרעי זה מייצג כחלק מתנועת הגרעיני  .בהתא לנושא מאמר זה מתואר
ג התהלי שעברה האוכלוסייה הדתית המקומית אשר מלכתחילה קיבלה
את הגרעי בזרועות פתוחות ובסופו של דבר הגיעה לעימותי קשי אתו,
בעיקר בתחו החינו .אי במאמר זה דיו בהיבטי אחרי של התיישבות
הגרעי במקו ג לא במערכת היחסי בי הגרעי לאוכלוסייה הכללית
ביישוב שהיא מערכת מורכבת ונושא לעיו נפרד.
גרעי חרצית נבח לאור שלוש שני ) ,(2010–2007ובמהלכ נעשה
שימוש בכלי הנהוגי במחקר איכותני :ראיונות ,תצפיות משתתפות
וניתוח מסמכי )יוסיפוDenzin, 2000; Stake, 1995; Yin, ;2001 ,
 .(1994בס הכול רואיינו עשרי ושלושה אנשי לצור מקרה זה ,ובתוכ
מנהל הגרעי ,רב הגרעי ,תשעה מחברי הגרעי ושני עשר מתושבי
היישוב .כדי ליצור תקשורת נינוחה ע הנחקרי נמנעתי מניהול רישו
בעת הריאיו ובחרתי להקליט את הראיונות לאחר קבלת הסכמת המרואיי.
כל הראיונות המוקלטי עברו תמלול מדויק ,ודברי המרואייני הובאו
בעבודה כלשונ ללא עיבוד .התצפיות המשתתפות כללו השתתפות
בערבי שוני שארג הגרעי – ערב נשי  ,ערב הופעה לסטודנטי וערב
התרמה – וכ השתתפות בשיעורי שהעבירו חברי הגרעי במרכז הפעילות
של הגרעי ובבית פרטי .ראוי לציו שיתו הפעולה של מנהל הגרעי אשר
מסר לידי מסמכי שוני הנוגעי לגרעי ,כמו עלוני ותכניות עבודה ,וג
בה נעשה שימוש במחקר זה.
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זהות היישוב לא תיחש וג לא שמות המרואייני ופרטי מזהי
שלה  .יחד ע זאת ,בהסכמה מלאה של המרואייני  ,לא נעשה ניסיו
לטשטש באופ מוחלט פרטי מזהי של היישוב ולא נחסמה האפשרות
לזיהויו.

תיאור המקו

היישוב חרצית ,הנמצא במרכז האר ,ק כמושבה חקלאית בשנות
העשרי של המאה העשרי והתפתח ע השני ליישוב עירוני ב
כ 30,000תושבי המדורג היו במקו גבוה ביותר בדרוג החברתיכלכלי
של היישובי במדינה .לש המחשה נציי כי קרוב ל 20אחוזי מבי
התושבי משתכרי למעלה מפי שניי מהשכר הממוצע במשק )למ"ס,
 .(2009מחירי הנדל" בחרצית ה מ הגבוהי במדינה ,ובמקו קיימות
מספר שכונות יוקרה של בתי צמודי קרקע רחבי מידות .יחד ע זאת
קיימות כא מספר שכונות המאוכלסות באנשי מרמה סוציואקונומית
נמוכה – מפוני המעברה שהייתה במקו בשנות החמישי .
תרבות הסביבה בחרצית מפותחת ביותר .הרחובות נקיי ובה פינות
נוי רבות ,גינות ציבוריות מטופחות ופריטי נו שוני  .הרשות המקומית
מפעילה מחלקה לאיכות הסביבה הפועלת לחינו סביבתי ולשמירה על
הסביבה ,וראשיה מתגאי בכ שיישוב זוכה מידי שנה במקו גבוה
בתחרות "קריה יפה בישראל יפה" של "המועצה לישראל יפה" .רמת
החיי הגבוהה של התושבי באה לידי ביטוי ג ברמת החנויות ברחובות
הראשיי  ,המציגות מוצרי יוקרה בחלונות ראווה מטופחי  ,ובבתי הקפה
המסוגנני הנמצאי ביישוב.
מספר בתי הכנסת המועט ביישוב מעיד על רוב חילוני גדול
באוכלוסייה ,בעיקר בשכונות החדשות והיוקרתיות שבה אי כמעט בתי
כנסת .לעומת החילוניות המצויה בקרב האוכלוסייה המזרחית בערי
הפיתוח ,החילוניות כא היא מ הסוג ה"עמוק" המתנער א משמירה
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חלקית של המסורת היהודית ,כמו למשל שמירת כשרות 12.ואכ ,הצצה
לבתי האוכל ברחוב הראשי מגלה כי רוב פועלי ללא תעודת כשרות.
הקהילה הדתיתלאומית במקו היא קטנה וכמוה הקהילה החרדית .הדבר
ניכר ג במערכת החינו :ביישוב שבעה בתי ספר יסודיי שרק אחד מה
שיי לזר הממ"ד )ממלכתידתי( וא בו אי הכיתות בתפוסה מלאה.
הזר החרדי מקיי במקו תלמוד תורה אחד .בגיל חטיבת הביניי
והחינו התיכו במקו א לא מוסד דתי אחד לעומת שלושה בתי ספר
תיכוניי ושתי חטיבות ביניי עבור המגזר החילוני.
האוכלוסייה הדתיתלאומית השולחת את ילדיה לבית הספר הממ"ד
בחרצית ,מתגוררת ברובה בשכונות החלשות של היישוב ,ורק מיעוטה
משתיי למעמד המבוסס מבחינה כלכלית .מבחינת אורחות חייה ורמת
ההקפדה הדתית מרוחקת אוכלוסייה זו ביותר ממה שהוגדר לעיל כחוגי
ה"אמוניי " בציונות הדתית .הדתיות של רובה ניתנת להגדרה כ"מסורתיות
מזרחית" ושל מיעוטה כ"דתיות אשכנזית פושרת" .רק בחלק קט מבתי
הכנסת במקו מתקיימי מנייני תפילה במש השבוע .בקרב הורי
התלמידי בבית הספר הממ"ד אפשר לצפות באמהות רבות המגיעות
בלבוש חשו ובאבות המתהלכי ללא כיסוי ראש .הכיתות בבית הספר
מעורבות ,וג המורות אינ מקפידות על לבוש בהתא ל"קוד" הדתי
המקובל – ה ללא כיסוי ראש וא לובשות מכנסיי .

הגרעי – מפגש ראשו

פגישתי הראשונה ע מנהל הגרעי התקיימה במרכז הפעילות של הגרעי,
במבנה הנמצא בשדרה המרכזית של העיר ,ש התקיימו פעולותיו
השוטפות של הגרעי ,כמו שיעורי והרצאות לקהילה הרחבה .מרכז
הפעילות שידר אווירה "מזמינה" ואסתטית .במקו היו וילונות צבעוני
_____________________________________

 12על פי סקר מכו גוטמ ,השמירה על הכשרות נפוצה ביותר בקרב היהודי הישראלי,
ו 58אחוז מתוכ מצהירי כי ה נמנעי מאכילת אוכל לא כשר ,זאת בשעה שרק  35אחוז
מתוכ מגדירי עצמ כחרדי או דתיי ו 17אחוז נוספי – כמסורתיי .ראו לוי ,לוינסו
וכ".2002 ,
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וכמה פריטי נוי שהונחו בצורה מחושבת בפינות שונות .חדר הכניסה רוהט
בספות קטנות ,והופעל בשעות הערב כבית קפה קט על ידי בנות שירות
לאומי חייכניות.
לאחר ביקור במרכז הפעילות נלקחתי על ידי אופיר ,מנהל הגרעי,
לסיור ולשיחה במשרדי הגרעי הנמצאי בשכונה מרוחקת יותר .במקו
שבעה עובדי  ,כולל מזכירה .לעומת אווירת תנועת הנוער השוררת
בגרעיני רבי אחרי  ,משדרי משרדי הגרעי בחרצית אווירה של חברה
עסקית .רוש זה קיבל חיזוק בשיחה ע אופיר אשר ליווה את פגישתנו
במצגת ממוחשבת על פעולות הגרעי ובמסמכי מסודרי שמסר לי ובה
תכניות עבודה מסודרות ,דוחות ביצוע ודוחות כספיי  .הגרעי מחזיק ג
אתר באינטרנט המתעדכ באופ שוט .בעיו באתר רש העמותות נית
לראות כי הגרעי בחרצית הוא אחד הגרעיני הבודדי שמילא אחר
13
הדרישות הממשלתיות לניהול עמותה ,וקיבל סטאטוס של "ניהול תקי".

נסיבות הקמת הגרעי

הגרעי בחרצית הוק על ידי ארבע משפחות שאליה הצטרפו בשנה
הראשונה עוד חמש ,כול משפחות אברכי בישיבה באחד מיישובי יש"ע.
אופיר ,מנהל הגרעי ,היה ג יוז הקמתו .המניע העיקרי להקמת הגרעי
היה לדבריו הצור "לפרו למרכז ולעבוד על מוקדי ההשפעה" .מבי
היישובי ברדיוס המוגדר נבחרה חרצית באופ מקרי למדי לאחר שאופיר
ואבישג אשתו סימנו את המקו על המפה והתחילו להתעניי בו .בעיתוי
ייחודי נפלה הבחירה בחרצית על קרקע פורייה ,שכ במקביל להתארגנות
משפחות האברכי החלה בחרצית פעילות של מספר משפחות דתיות
שביקשו להביא גרעי תורני ליישוב .משפחות אלו ראו בצער את נטישת
של משפחות צעירות דתיות את המקו וקיוו שגרעי תורני ביישוב יחזק
את הקהילה הדתיתלאומית בו .שיתו הפעולה בי משפחות אלו לבי
_____________________________________

 13לפירוט הדרישות לקבלת אישור ניהול תקי ראו באתר רש העמותות:
.http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamAmutot/hodaot.htm
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הגרעי סייע רבות לגרעי בעיקר בצעדיו הראשוני  .רונית ,הפעילה
המרכזית בהבאת הגרעי ,חוזרת בתשובה מוותיקות חרצית ,ממשיכה
לפעול למע הגרעי ושותפה בדיוני פנימיי הנערכי בו .היא מעידה
שלא רק טובתה של הקהילה הדתית בחרצית עמדה לנגד עיניה ,אלא ג
התחושה כי בחרצית ,כמו בכל האר ,הולכות ונוצרות "שתי מדינות ,דתית
וחילונית ,ע פער מנטלי עצו ביניה" ,ולכ היה ברור לה ש"יש לעשות
מעשה" .מתו הכרה בפעולת של יוזמי הגרעי המקומיי וכ מתו רצו
שלא להיראות כגו זר למקו  ,מציג עצמו הגרעי כתוצר של יזמה
מקומית ,א שבפועל יש היו רק כשלוש משפחות מקומיות הפעילות
בגרעי .באתר האינטרנט של הגרעי נכתב" :עמותת הגרעי הוקמה לפני
כארבע שני על ידי תושבי העיר .מה ותיקי וחדשי  ,דתיי וחילוני
מבוגרי וצעירי ".
באופ סמלי חפ עיתוי התיישבותו של הגרעי בחרצית את תקופת
ההתנתקות מגוש קטי בקי  .2005אומר על כ אופיר" :אחרי הגירוש
היה פיצול לשניי  .היו כאלה שהתייאשו .אמרו לא רואי אותנו .לא
שומעי אותנו .מי לא נשכח ולא נסלח כזה .והיו כאלה שזה עשה לה
דווקא רצו להתחבר .אנחנו חושבי שצרי להתחבר".

מטרת הגרעי ופעולותיו

מטרתו הראשית של הגרעי בחרצית מוגדרת באופ ברור בתחו ההשפעה
הדתית .בתכנית העבודה של הגרעי מוגדר חזונו כהקמת קבוצה "בעלת
יכולת השפעה שמאפשרת מפגש של כל יהודי בעיר ע יהדות ויוצרת
קהילת מתקרבי " .בהתא למטרה ראשית זו של הגרעי ,קהל היעד
העיקרי של פעולותיו הוא הציבור החילוני ביישוב .חברי הגרעי מנסי
לשדר כי הדגש איננו ביעד הסופי של "קיו אורח חיי יהודי" לפי
תפיסת  ,אלא בהפחתה מיידית של הניכור כלפי המסורת היהודית וכלפי
הציבור הדתי .בהתא לכ ה נמנעי מלהשתמש במונח "החזרה
בתשובה" ומעדיפי לדבר על "קירוב לבבות" .הביטויי "אחדות ישראל"
ו"אהבת ישראל" מושמעי רבות מפי חברי הגרעי בחרצית כמו מפי
חבריה בחוגי האמוניי בכלל ,וה משמשי רקע אידאולוגי לשאיפה
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להפחתת הניכור החברתי והתרבותי בי הציבור החילוני והדתי .אומרת
הודיה" :העניי פה זה ע ישראל בגדול .האחדות והחיבור הנפשי בי
חלקי הע ה הבסיס לכל תיקו .כל זה קשור לחזו שלנו להאיר את תורת
ישראל לכול ".
ג א אכ אי הגרעי בחרצית נוקט פעולות תקיפות של אקטיביז
דתי ,הוא מייצג ,כמו גרעיני תורניי אחרי  ,שינוי בתפיסת העול של
הציונות הדתית בכיוו של מאמצי השפעה דתיי תרבותיי על כלל
החברה לעומת הפניית המאמצי החינוכיי כלפי פני שאפיינו אותה
בעבר 14.שינוי זה בא לידי ביטוי בסיפורו של אבינוע  ,חבר הגרעי
בחרצית:
כששירתתי בצבא ,היינו בפורי ברמת הגול .היינו מעט דתיי וקיבלנו
שחרור כדי להגיע לאחד הישובי הדתיי במקו לקריאת המגילה .היו
הייתי נוהג אחרת .הייתי משיג מגילה ,נשאר בבסיס ומארג קריאה לכל
הגדוד .הגרעי שינה לי את הראש.

חברי הגרעי מדגישי כי קיימת הדדיות בהפחתת הניכור החברתי בינ
לבי הציבור החילוני בחרצית .אופיר מספר על ניסיונו האישי בתחו :
אני חייתי וגדלתי בבועה .חשבתי שחילוני זה אנשי בורי ועמי ארצות,
חסרי אידאולוגיה .היו אני מסתכל על זה אחרת .ג אני למדתי בחמש שני
שאני פה .יש לי פה בחרצית חברי טובי שה חילוניי  .חברי ממש
טובי  .אנשי שאני מערי אות ונהנה להיות בחברת  .אנחנו מטיילי
ביחד בחול המועד .הילדי משחקי זה אצל זה .יש קשרי חברות בי
המשפחות .המפגש הזה מעשיר ג אותנו.

יחד ע זאת הוא מדגיש כי אי פה ניסיו למיזוג תרבויות" :כבני אד
אנחנו שווי אבל לנו יש את התורה .אני לא בא לטשטש ולומר יש תרבות
של ותרבות שלי ,בואו נמזג .לא .התורה היא מעל הכול .אבל התורה
_____________________________________

 14על תנועת התשובה הציוניתדתית ,על התפתחותה המאוחרת יחסית לזו החרדית ועל
החיבור בינה לגרעיני התורניי ראו זעירא ,תשס"ב; שרעבי.2009 ,
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שייכת ג ל .היא לא רק שלי ".ביטחונו בעליונותה של התרבות התורנית
מסיר מלבו חשש שהמפגש יביא להשפעה בכיוו הנגדי" :ילדי גדלי
במקו בריא .ה פוגשי את ע ישראל כפי שהוא ,תו הבנה מה נכו ומה
לא".
מטרת "קירוב הלבבות" למסורת היהודית ולציבור הדתיאמוני מושגת
לדעת חברי הגרעי ראשית כול בעצ מגוריה ביישוב ובניית מערכת
יחסי ידידותית ע שכניה  .נוס לכ הגרעי מקיי פעולות שונות
בתחו זה ,וביניה שיעורי תורה לקבוצות לומדי חילוניי מתו היישוב,
קיו מרכז להעמקת זהות יהודי המופעל באמצעות בנות שירות לאומי
והפועל בבתי הספר הממלכתיי  ,הכנת נערי לברמצווה ופעולות שונות
במעגל השנה כמו "תחרות הסוכה הכשרה והנאה" וטיול חנוכיות
לבניברק.
בצד הפעולות בתחו הדתי עוסק הגרעי ג בפעולות רווחה
המיועדות לאוכלוסייה החלשה של חרצית .אופיר ,מנהל הגרעי ,מסביר
שא שמטרת הגרעי היא "להעצי ולהעמיק את הזהות היהודית של
העיר" ,אי העיסוק בפעולות רווחה נוגד מטרה זו שכ "כמו שאנחנו רוצי
לקד את התודעה של לימוד תורה ,של ברמצווה ,אנחנו רוצי ג לקד
את התודעה של עזרה לחלש ,לנזקק".

בית המדרש בגרעי

לימוד התורה הועמד במרכז הווייתו של הגרעי ע הקמתו ,וחבריו
הראשוני  ,שהיו תלמידי מלאי בישיבה במקו מגוריה הקודמי ,
התכוונו להמשי ולעסוק בלימוד תורה באופ מלא בבית המדרש .בשלב
15
ראשו סברו חברי הגרעי כי מתכונת הלימוד המתאימה תהיה "כולל"
מקומי ולא ישיבה ,ואול לאחר כשלוש שני של קיו הגרעי הוחלט על
הקמתה של "ישיבת הסדר" 16ליד הגרעי .בישיבה לומדי היו כמה
_____________________________________

" 15כולל" הוא מוסד ישיבתי לתלמידי נשואי הקרויי אברכי.
" 16ישיבת הסדר" היא ישיבה המשלבת לימודי ישיבה ע שירות צבאי מקוצר.
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עשרות תלמידי  ,בתוכ כעשרה אברכי נשואי  .במקביל ללימודי
הישיבתיי הישיבה מציעה לתלמידיה מסלול לימודי הוראה שבסופו ה
מקבלי תעודת הוראה ותואר ראשו .ראש הישיבה קיבל מעמד של רב
הגרעי ,ומנהל הגרעי מתפקד ג כמנהל עמותת הישיבה .מנקודת ראותו
של ראש הישיבה ,הקמתה של הישיבה דווקא ביישוב חרצית נובעת
מהזדהות מלאה ע חזונו של הגרעי בדבר ההשפעה על לב החברה
הישראלית .ציפיותיו של הרב מתלמידיו ה כי יישארו לגור בחרצית לאחר
נישואיה ויהוו חלק מ הגרעי.
סגנו הלימוד בישיבה בחרצית מייצג תמורה שאירעה בשני
האחרונות בישיבות הציוניות .בעוד הישיבות הראשונות ,ובראש ישיבת
"מרכז הרב" ,נבנו לפי הדג הליטאי המבוסס על לימוד שכלתני של
הגמרא ,הול ומתפתח לאחרונה בישיבות רבות הקו "החסידי" שנות
מקו נכבד לרגש ולתחושות רוחניות סובייקטיביות תו ניסיו לשלב
יסודות אלו ע הגותו של הרב קוק .שילוב זה נעשה תו שימת דגש על
נושא הגאולה שהוא הנושא המוביל בחוגי ה"אמוניי " 17.יש להעיר כי
כבר בראשית דרכ של ישיבות ההסדר ה אופיינו במת מקו  ,לצד לימודי
הגמרא ,ג ללימודי "אמונה" ,הכוללי עיסוק ביסודות תיאולוגיי
ורוחניי ולימוד כתביה של הוגי שוני שהמרכזי בה הוא "הכוזרי"
של רבי יהודה הלוי ,וזאת בהתא לקו שפותח על ידי הרב צבי יהודה קוק
בישיבת "מרכז הרב" 18.ואול בישיבות צעירות אחדות התעצ העיסוק
ביסודות אלו והתפתח לכיוו לימוד כתבי חסידות ועיסוק בנושאי
הקרובי לתורת הסוד 19.ראש הישיבה בחרצית ,הרב דוד ,רואה בישיבתו
מיזוג של דג הישיבה הליטאי ע הדג ה"חסידי" החדש .מצד אחד ,הוא
טוע כי "יש רצינות בלימוד ,התמדה והשקעה ,רצו להתפתח בש"ס
_____________________________________

 17על הנחשול החסידי השוט את הציונות הדתית ואת ישיבותיה ראו אטינגר .2007 ,על
התפיסה הדתית המטאפיזית של החוגי האמוניי ראו רביצקי ,2001 ,עמ' .200 –111
 18על המושג "אמונה" כמבטא קשר "תיאולוגי משיחי" לאר ישראל ראו שוור ,תשס"א,
עמ' .77
 19על המפנה בלימוד התורה בישיבות ההסדר ועל הצורות השונות של לימודי ה"אמונה"
בישיבות אלו ראו שרלו ,תשס"ג.
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ופוסקי " ,שה המאפייני הבסיסי של הישיבה המסורתית .מצד שני,
נית בישיבתו ,לדבריו" ,ביטוי גדול לחופש הרוחני ,לחיפוש .לממדי
הפנימיי יותר של התורה .שקועי בסוגיות שקשורות לגאולה .פריצה של
כוחות .עול הנפש .עול החסידות .משא ומת פנימי בי כתבי הרב קוק
לכתבי החסידות".

חברי הגרעי

לאחר חמש שני מהקמתו מונה הגרעי למעלה מ 30משפחות ,מתוכ
כעשר משפחות אברכי בישיבה .כמעט כל חברי הגרעי ה מתחת לגיל
שלושי ולה ילדי צעירי  .רוב הגברי בגרעי ה בעלי השכלה תורנית
גבוהה ,ורוב הנשי ה בעלות תארי אקדמיי בתחומי שוני  .תופעה
ראויה לציו בגרעי זה היא כי בקרב הנשי קט אחוז העוסקות בחינו
לעומת גרעיני אחרי  ,ונמצאות נשי העוסקות במקצועות מקובלי
פחות בחוגי ה"אמוניי " ,כגו רוקחת או מרפאה בחיות .המשפחות
הגיעו ממקומות שוני באר ,אחוז ניכר מיישובי ביש"ע.
קיימת הומוגניות גבוהה בקרב חברי הגרעי מבחינת גיל המשפחות,
אורחות החיי וא ההופעה החיצונית .בהופעת החיצונית משדרי חברי
הגרעי תפיסה דתית מחמירה .הגברי רוב בעלי זק ופאות )מוסתרות(,
חובשי כיפות גדולות וציציות בולטות .הנשי כול במטפחותראש
בליפו מלא ,שרוולי מעבר למרפק וחצאיות ארוכות .ג בחייה
האישיי נוהגי חברי הגרעי בהקפדה דתית גבוהה .הפרדה בי המיני
היא עיקרו חשוב בגרעי ,וג כאשר מתקיימות סעודות שבת משותפות
יושבות הנשי בנפרד מ הגברי  .דימויו של הגרעי בחרצית בעיניה של
חברי גרעיני אחרי הוא של "גרעי מאוד 'דוסי'" ,כלומר בעל רמת
הקפדה דתית גבוהה.
השוני בי אופי חברי הגרעי לאוכלוסייה הדתיתלאומית במקו קובע
באופ ברור את גבולות הגזרה של הגרעי .הגרעי הוא קבוצה חברתית
מוגדרת של משפחות שהגיעו מחו לחרצית .אמנ יש משפחות מקומיות
שהיו מעורבות בהבאת הגרעי לחרצית ומעורבות עד היו בפעולותיו ,א
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מבחינת הגיל והרקע התורני ה רחוקות ממשפחות הגרעי ואינ מזוהות
כחלק מקבוצה חברתית זו.
בכל הנוגע לנושאי חו וביטחו מצטיירי חברי הגרעי כול כבעלי
השקפת עול ימנית .בשיחות אישיות מצהירי כול על נאמנות מוחלטת
לעקרו אר ישראל השלמה ואי החזרת שטחי  .א על פי כ ,בעצ
פעולת ההתיישבות שלה במרכז האר ה מצהירי על כיוו פעולה אחר
מחבריה הפעילי למע אר ישראל השלמה .בעוד חבריה מהחוגי
ה"אמוניי " ,בוגרי הישיבות הלאומיות ,היו טרודי בהפגנות נגד
ההתנתקות בקי  ,2005היו ה טרודי בהקמת הגרעי בחרצית .אמנ
בחודש ההתנתקות עצמו עברו ארבע המשפחות מקימות הגרעי להתגורר
בגוש קטי כהזדהות ע משפחות המתיישבי  ,א מעבר לזה לא התבלטה
כל פעילות פוליטית שלה  .אופיר מתאר את השוני בי תפיסת עולמו
הפוליטית לזו של חבריו לישיבה" :בישיבה שלי האווירה הייתה של עיסוק
בארישראל .אני הייתי חריג .אני חשבתי שצרי לעסוק בע ישראל".
בכל השיחות ע חברי הגרעי לגבי השפעת על האוכלוסייה הכללית
וקירובה ליהדות לא הייתה התייחסות לנושא קירוב התושבי לרעיו
שלמות האר .מאיה ,תושבת חרצית חילונית וידידה קרובה של אופיר
ואבישג אשתו ,מעידה" :אני אוהבת את אבישג אהבת נפש ואנחנו
משוחחות על כל מיני נושאי  .לא ,א פע לא על נושאי פוליטיי " .א
שיש הרואי במפעל הגרעיני אחד האמצעי להצלת ההתיישבות ביש"ע
וסוברי כי מטרתו העיקרית היא לגרו "דיבידנדי פוליטיי " )שרעבי,
 ,(2010לא נית בגרעי בחרצית שו ביטוי לגישה זו.
מחירי הדיור הגבוהי  ,נוס על יוקר המחיה הכללי בחרצית ,יוצרי
קשיי בחיי היו יו של משפחות הגרעי .אומר על כ אופיר" :חייבי
לחיות בפשטות .זו מסירות נפש .כמו שבזמנו לגור בישע הייתה מסירות
נפש מסוג אחר" .ע זאת יש לציי כי לחלק מ המשפחות בגרעי עור
כלכלי מוצק .כ ,למרות המחירי הגבוהי ביותר במקו כבר קנו מספר
משפחות דירות במקו  ,ושלוש משפחות רכשו מגרש לבניית בית.
מעבר להתמודדות ע הקשיי הכלכליי  ,המגורי ביישוב חילוני
כמו חרצית ה מהל של תעוזה והסתכנות עבור משפחות הנמנות על
הציבור האמוני .אומרת על כ רונית" :חרצית היא חלק ממדינת תלאביב.
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אני מסתובבת במקומות אחרי ואי שו מקו שהוא חילוני כמו חרצית
ותלאביב .זה מקו אנטייהודי מעוג באווירה משכילית" .הביטוי "מדינת
תלאביב" משמש בעת ובעונה אחת ה את תושבי הפריפריה המוחי על
ניתוק הכלכלי והחברתי מהיישובי במרכז האר וה את החוגי
האמוניי המצייני את הפער התרבותי שנפער בינ לבי מרכז החיי
החילוני במדינה .החיי ביישוב שבו המרחב הציבורי משדר תחושת
חילוניות מוחלטת ה מעבר חרי מהמציאות של חיי ביישוב קהילתי דתי
הומוגני שהייתה מנת חלק של רבי מחברי הגרעי.
על א מאפייני תרבותיי דומי בי חרצית לבי תלאביב ,בולטת
זרות של חברי הגרעי בחרצית יותר מאשר במטרופולי ,שכ הזירה
הפתוחה של העיר הגדולה מכילה בתוכה מגוו רב של קבוצות ואינה
מתקשה להכיל ג את קבוצת הגרעי .לעומת זאת ,ביישוב קט כמו
חרצית ,שבו קיימת הומוגניות גבוהה באורחות החיי  ,בולטי חברי
הגרעי בשונות התרבותית והפיזית ,באורחות חייה ובצורת לבוש .
בולטת זו של חברי הגרעי גרמה לא אחת לגילויי עוינות כלפיה מצד
האוכלוסייה המקומית במקו  .ע התמסדותה של הישיבה שליד הגרעי
שגרמה להעצמת נוכחותו של הגרעי ביישוב ,התפתח ג משבר קשה
ביחסי בי הגרעי ובי הרשות המקומית.
התיאורי להל של שני בעלי התפקידי המרכזיי בגרעי – רב
הגרעי ומנהלו – ילמדו על האווירה בגרעי ועל השקפת העול של חבריו.

מנהל הגרעי

אופיר ,יוז הגרעי ומנהלו בפועל ,הוא ב למשפחה של ילידי האר
שעברו להתגורר ביישוב ביש"ע ,ש גדל ולמד בישיבה תיכונית ובישיבה
גבוהה .הוא צעיר חביב ונעי סבר כב שלושי  ,המשדר כנות מרובה
ופתיחות .הממד התורני באישיותו ,הכולל ג סממני חרדיי  ,בולט כבר
בפגישה הראשונה .הביטויי "ברו הש " ו"בעזרת הש " מופיעי
בתדירות גבוהה בדבריו .לראשו כיפה גדולה סרוגה ,הוא בעל זק ,פאות
המבצבצות מאחורי אוזניו וציציות בולטות על בגדו .הגלישה לכיוו
הסגנו החרדי באה לידי ביטוי ג בפניותיו אליי בלשו רבי – "מה
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שלומכ " – כמקובל בחברה החרדית ,במיוחד בשיחה ע אישה .למרות
הסממני החרדיי משדר אופיר ג חיבור לעול המודרני העדכני .הוא
מצוי בהווי התרבותי החילוני ונעזר בשירותי עסקיי מתקדמי  ,כמו
יועצי אסטרטגי  ,לצור ניהול הגרעי .פתיחותו של אופיר יחסית לחבריו
מהחוגי התורניי התבטאה ג בהצעתו לקיי את אחת הפגישות בינינו
בבית קפה תלאביבי ,מקו אשר ה חרדי ה חרד"לי מובהקי מדירי
רגליה ממנו.
דבקותו של אופיר במטרה שהציב לעצמו וביטחונו הפנימי בצדקת
דרכו ובדר הגרעי מרשימי ביותר .הוא דבק ביעד של הקמת גרעי
במרכז האר בתקופה שבה רוב הגרעיני הוקמו בעיירות פיתוח ,וג
הארגוני שאליה פנה לקבל תמיכה התנו אותה בהליכה לאזור פיתוח .ג
כנגד חששות משפחתו הפגי נחישות .המעבר מיישוב הומוגני ביש"ע
ליישוב חילוני במרכז האר נראה להוריו כצעד הרפתקני הכרו ג
בקשיי כלכליי רבי  .דבקותו במטרה ניכרת במיוחד בתקופה שבה עובר
הגרעי משבר ביחסיו ע היישוב .להבדיל מפעילי אחרי בגרעי אי
אופיר מתכחש למשבר זה ,א הוא רואה בו שלב הכרחי" :ידעתי שיהיו
קשיי ואני מצפה לקשיי עוד יותר גדולי " .בכל משבר שעובר הגרעי
הוא רואה "שלב בתהלי ,שלב שאי אפשר לדלג עליו" .התמודדותו של
אופיר ע המשברי שעובר הגרעי יונקת מתפיסת עולמו ה"אמונית" ,ועל
פיה הוא רואה את כל המשברי בדר כחלק מתהלי אלוהי לקראת
מציאות של גאולה שלמה.

רב הגרעי

הרב דוד ,רב הגרעי ,הוא רב ישיבת ההסדר שהוקמה בצמוד לגרעי .הוא
ואופיר קשורי זה לזה מאז ימי הישיבה התיכונית בה למדו שניה " .יחד
עברנו בירורי רוחניי והתלבטויות לגבי המש הדר" אומר הרב דוד.
הקשרי הנפשיי ביניה וההערכה ההדדית שלה מונעי מתח המצוי
לפעמי בי מנהל גרעי לרב הגרעי.
במראהו החיצוני נראה הרב כמו רוב חברי הגרעי – כיפה סרוגה
גדולה ,זק ופאות ,ציציות בחו .ג מסלול הלימודי שלו דומה לזה של
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חברי הגרעי :ישיבה תיכונית ואחריה ישיבה גבוהה .א שהנושא העדתי
אינו בא לידי ביטוי בגרעי זה ,ראוי לציי כי הרב הוא ממוצא ספרדי בעוד
רוב חברי הגרעי ממוצא אשכנזי .נית לראות בעירוב העדות בגרעי זה,
כמו בגרעיני אחרי  ,אחד מסימני הפתיחות של החברה הציוניתדתית
המבדילי אותה מ החברה החרדית .למרות המשמעות ההלכתית שיש
לנושא המוצא העדתי ,מוכני חברי הגרעיני לקבל עליה רבני ממוצא
עדתי שונה .ע זאת ,חשוב לציי שמסלול חינוכו של הרב דוד אינו קושר
אותו למסורת הספרדית ,ותפיסת עולמו הדתית מבוססת על הגות
שהתפתחה ביהדות האשכנזית .בכ יש חיזוק לביקורת המושמעת כלפי
20
הגרעיני על התנהלות האשכנזית.
הרב דוד רואה את תפקידו כרב הגרעי בטיפול במה שקרוי בפיו
"ענייני מהותיי " ,כלומר בעיקר שאלות חינוכיות .הוא משמש ג כתובת
לשאלות הלכתיות של רוב חברי הגרעי .דיבורו רהוט ונעי  ,ומשנתו
סדורה .בדבריו הוא נות ביטוי ברור להשקפת עול שהובעה בניסוחי
כאלו ואחרי ג בשיחות שקיימתי ע חברי הגרעי.
לפי השקפת עולמו של הרב דוד" ,רוב התחלואי של ע ישראל ה
בגלל חוסר היכרות ע היהדות וע הציבורי שמגלמי אותה ומייצגי
אותה" .תפקיד הראשו של הגרעיני התורניי הוא להקטי את הקיטוב
בע ולחשו את הציבור החילוני ליהדות ולציבור מקיימי התורה
והמצוות .את האשמה בקיטוב תולה הרב ג בציבור הדתי עצמו ,ובייחוד
בבידולו הגאוגרפי בהתיישבויות ביהודה ושומרו" .הפסדנו חלק גדול
מע ישראל" אומר הרב ,ומספר שג הוריו לא התקבלו ליישוב ביש"ע.
ואול כמי שרואה בכל מהלכי ההיסטוריה יד מכוונת מלמעלה ,טוע הרב
דוד שג "מהל זה של סגירות היה מוכרח" ,שכ הוא אפשר לציבור
האמוני "לעשות בירורי פנימיי ולקבל עצמה".
הרב דוד מנסה שלא להיראות כמתנשא על הציבור החילוני .הוא
מצטט את הרב קוק שדיבר על הנפש המתוקנת של פושעי ישראל ,ומצהיר
_____________________________________

 20ראו למשל ח' כה.2003 ,
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ש"יש ג דברי טובי בציבור הכללי" .הוא ג חוזר ומדגיש שאינו
מזדהה ע שו דר של כפייה בנושאי דת" :א מישהו ירצה לסגור כא
כביש בשבת אני אהיה הראשו שיצא להפגי נגדו" .ע זאת ממשי הרב
דוד מגמה בציונות הדתית של אי הכרה בחילוניות כגור עצמאי .כפי
שמראה דב שוור )תשנ"ו ,עמ'  (228–215כבר הרב ריינס טע שכפירה
מוחלטת איננה קיימת בע ישראל .הרב קוק )תשנ"ג ,עמ' סג( העצי רעיו
זה בדברו על "הרוח האלוהית" השורה בתו "נקודת שאיפתו" של כל אחד
מישראל .הוא ראה את האמונה הדתית כנטייה הטבעית היסודית של
האד " :הדבקות בה' היא התשוקה היותר טבעית לאד " 21.רב הגרעי
בחרצית משתמש בטרמינולוגיה דומה" :בכל אחד ואחד מישראל שוכנת
נשמה קדושה ,גדולה ומאירה .לא אני הוא שקורא לאד מישראל לשוב
לה' .הנשמה שבכל אחד צמאה למרחבי אי סו .זה מה ששרוי בכל אחד
ואחד מישראל באופ טבעי" .כאשר כל אחד ואחד מע ישראל יתחבר
ל"קדושה הפנימית שלו" כול "יהיו שמחי ומאושרי  .יקומו כל יו ע
חיו על הפני ".

הגרעי והאוכלוסייה הדתיתלאומית

במערכת היחסי בי הגרעי ובי האוכלוסייה המקומית בחרצית יש
להבחי בי האוכלוסייה החילונית ובי האוכלוסייה הדתית ,לא רק בשל
הדיכוטומיה שבי שתי קבוצות אוכלוסייה אלו ,אלא ג בשל התייחסותו
השונה של הגרעי לכל אחת מ הקבוצות .יחסיו של הגרעי ע
האוכלוסייה החילונית ,המהווה את אוכלוסיית המטרה לרוב פעולות
הגרעי ,קשייו והצלחותיו בהתקרבות לאוכלוסייה זו – ה נושא לדיו
נפרד .בדיו הנוכחי נתרכז במערכת היחסי ע הקהילה הדתיתלאומית

_____________________________________

 21נגד תפיסת ה"חילוניות" כתופעה זמנית ובלתי טבעית לאד אצל הרב קוק ,יצאו כמה
וכמה אינטלקטואלי ישראלי ,שראו בה "רמיסת האוטונומיה הרוחנית של הזולת" – ראו
רביצקי ,2001 ,עמ'  .163 –153על תפיסת החילוניות בהגות של הראי"ה קוק ובנו הרצי"ה
ראו ג בלפר ,תשס"א.
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שהיא בבואה למערכת היחסי בי החוגי ה"אמוניי " לחוגי
ה"בורגני " בחברה זו ,והיא בעלת משמעות גדולה בייחוד בתחו החינו.
במערכת היחסי ע האוכלוסייה הכללית בחרצית היו חברי הגרעי
מוכני לקשיי והתנגדויות ,א ה לא ציפו לתהלי דומה מכיוו
האוכלוסייה הדתיתלאומית במקו  ,מה ג שמתו אוכלוסייה זו צמחה
יזמה להביא גרעי תורני למקו  .בתקופה הראשונה לבוא הגרעי אכ
נרקמו יחסי ידידות חמי בינ לבי האוכלוסייה הדתיתלאומית .מירה
ודוב ,זוג רופאי דתיי המתגוררי בשכונה יוקרתית בחרצית ,היו בי
מקבלי פניה של חברי הגרעי בחמימות ובלבביות .מספר אופיר" :ה היו
כמו אבא ואימא שלנו .דוב היה מביא לנו לזניה כל יו שישי .כאשר
נשברה פע עגלת ילדי של אחת המשפחות בעת טיול שבת ,חיכתה לה
למחרת ליד הדלת עגלה חדשה" .מירה מעידה שאכ "קיבלנו אות פה
בידיי פתוחות ובאהבה גדולה .ראיתי בה אנשי מאוד ערכיי ,
אידאליסטי  .אנשי שיש לשאו אליה ".
ציפיות האוכלוסייה הדתית מ הגרעי התורני היו בעיקר בכיוו של
חיזוק הקהילה הדתית בנושאי החינו .הורי התלמידי בבית הספר
הממלכתידתי היחיד בחרצית ציפו לחיזוקו ה מבחינה מספרית ה
מבחינה ערכית .אומרת מירה" :רציתי שהכמות של הילדי תעלה ושלא
נצטר לרו כל שנה אחרי הכתה התקנית" .למירה ודב שני בני בבית ספר
תיכו ,ב בכיתה ד בבית הספר היסודי ובת בג הילדי  .לטענתה של מירה,
בית הספר הממ"ד המקומי הוא ברמה לימודית גבוהה ו"יש לי הוכחה
שהרמה טובה מכיוו שהבני שלי התקבלו לבתי ספר יוקרתיי " .א על
פי כ נראה שלבה לא היה של ע האווירה החברתית בבית הספר ,והיא
ציפתה שהגרעי יחולל שינוי בכיוו זה" :רציתי ג שלילדי שלי יהיו
מספיק חברי  .שיוכלו לבחור .שתהיה כא אוכלוסייה איכותית".
מתו השוואה לגרעיני תורניי אחרי במרכז האר ,נראה כי
התפתחות חיכוכי בי האוכלוסייה הדתית ה"בורגנית" המקומית ובי
חברי הגרעי הייתה כמעט בלתי נמנעת .שתי קבוצות אלו מתחרות על
מעמד ועל השלטת סגנו חייה והשקפת עולמ במוסדות החינוכיי
והדתיי של הקהילה :בתי הכנסת ,מוסדות החינו ותנועת הנוער.
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התאמת של מוסדות אלו ,בייחוד מוסדות החינו ,לרוח והשקפת של
חברי הגרעי היא קריטית עבור  ,שכ רק כ יוכלו להמשי את חייה
ולחנ את ילדיה במקו  .נראה כי ציפייתה של מירה כי הגרעי רק
"יעבה" את כיתות הלימוד בבית הספר מבלי לנסות להשפיע על צביונו
הייתה מוטעית מלכתחילה.
המשבר הקשה שחל ביחסי ע הקהילה הדתית לאחר תקופה לא
ארוכה בולט ביותר על רקע קבלת הפני הלבבית הראשונית .מירה מתארת
את מערכת היחסי הנוכחית שלה ע הגרעי כ"מלחמה גלויה" ,ובמקו
דברי השבח שחלקה בתחילה לגרעי היא מתארת אותו כיו בתיאורי גנאי
קשי  ,המתייחסי בעיקר להשקפת העול הדתית שלה שאותה היא
מכנה "פנאטית" .ראוי לציי כי עיקר המתחי שהתפתחו בתחו זה ה מול
האוכלוסייה הדתיתלאומית המבוססת ,שאמנ איננה אוכלוסיית הרוב
בבית הספר ,א היא אוכלוסייה תקיפה ודעתנית שנוכחותה בולטת
בפעילות השוטפת בבית הספר .מאפיי "בורגני" זה של אוכלוסיית
המתנגדי לגרעי מתאי למודל של ליאו )תש"ע( על חששה של
הבורגנות הציונות דתית – הכוללת אנשי בעלי השכלה גבוהה וביטחו
כלכלי יחסי – מפני קבוצות בעלות תסיסה רעיונית ודתית.

הגרעי ומערכת החינו הממלכתיתדתית

ההידרדרות ביחסי בי הגרעי ובי הקהילה הדתית קשורה באופ ישיר
לתחו החינו .החינו הממלכתידתי בחרצית רחוק מלהשביע את רצונ
של חברי הגרעי ה מבחינת תוכני הלימוד התורניי ה מבחינת ההקפדות
הדתיות החסרות בו ,לדעת  .לכאורה עומדת בפני חברי הגרעי האפשרות
לפתור את בעיית החינו שלה על ידי הסעת ילדיה למוסדות חינו
ביישוב אחר .ואול חברי הגרעי פוסלי בשלב זה אפשרות זו ,כמו שה
פוסלי על הס אפשרות להקי מוסד חינוכי נבדל .א שאי חברי הגרעי
רואי את האוכלוסייה הדתיתלאומית כאוכלוסיית יעד עיקרית
לפעולותיה  ,כולל הגרעי בי מטרותיו ג שאיפה ל"הקמה ופיתוח של
מערכת החינו הממלכתיתדתית" ,ועל כ רואי חברי הגרעי בהשתלבות
בבית הספר המקומי חלק בלתי נפרד מהתערות ביישוב ותנאי ליכולת
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השפעת עליו .הרב דוד ,רב הגרעי ,אומר על כ" :א הולכי על מוסד
חינו נפרד אז למה לשבת פה? אפשר לחיות ביישוב יותר זול או ללכת
לדרו להפריח את השממה .המגמה היא להתערות בציבור ,ואחד הדברי
הכי משמעותיי הוא מוסדות החינו" .ע זאת נראה כי עיקר פעילות
הגרעי בשלב זה נועדה להתאי את מערכת החינו לדרישותיה הדתיות
של משפחות הגרעי כדי לחזק את התבססות במקו ולאפשר הצטרפות
משפחות נוספות לגרעי.
בפעילותו הראשונה בבית הספר לא ניסה הגרעי להכניס שינויי
מהותיי  ,לא הציע הפרדת כיתות ולא התערב בלימודי החובה .לדברי
מנהל הגרעי" :נושא ההפרדה בי בני לבנות הוא קריטי עבורנו ,אבל
אנחנו מוכני לבלוע אותו בכיתות הנמוכות .קיבלנו היתר עד כיתה ד .עוד
לא הגענו לש  .אני לא יודע מה נעשה אחר כ" .ע זאת החל הגרעי
לפעול באופ גלוי להתאמה חלקית של מערכת החינו לדרישותיו הדתיות,
בעיקר על ידי תוספת שעות תגבור תורניות שאות השיג תו שיתו פעולה
ע משרד החינו .בשעת התגבור התורני שהתקיימה מיד לאחר התפילה
נשמרה ההפרדה בי המיני הנוהגת בתפילה .נוס לכ הצליח הגרעי
להשיג מימו של משרד החינו למעי כוח עזר בתחו התורני" :בחור
שלנו שנכנס לכיתות .שר .מנג .מלמד תורה" .בנקודה זו ראוי לציי את
ההבדל בי גישת של חברי גרעי חרצית לבעיית החינו לגישת של
גרעיני מר" בזמנ  .ג אנשי מר" כאבו את הפער הדתי הניכר בי
דרישותיה החינוכיות לבי המצוי במוסדות החינו המקומיי וציפו
לשינוי בתחו זה .ואול  ,בהוראת מנהיגיה  ,וביניה הרב צפניה דרורי
מקרית שמונה ,החליטו כי בשלב הראשו ישתלבו בבתי הספר כמות שה
ללא ניסיו להכניס הפרדה מגדרית או תגבור תורני.
תחושת חברי הגרעי היא כי תרומתו התורנית לבית הספר חיזקה את
בית הספר ,ולטענת היא שגרמה למספר משפחות מסורתיות שנהגו
לשלוח ילדי לחינו הכללי לרשו את ילדיה הצעירי לחינו הממ"ד.
אול בפועל עוררה פעילות זו של הגרעי התנגדות נמרצת של ועד
ההורי  ,ומשו כ הוצא התגבור התורני ממערכת השעות הסדירה והוא
מתקיי רק כחוגי העשרה.
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מאחר שמשפחות הגרעי ה צעירות ביותר ,מספר ילדיה בגיל בית
הספר הוא מועט ,וה נמצאי רק בכיתות הנמוכות .בגני  ,לעומת זאת,
מורגשת יותר נוכחות ילדי הגרעי .מספר של ילדי הגרעי בגיל הג
ופעילותו הנמרצת של הגרעי הביאו את העירייה לפתוח ג דתי נוס לגיל
הצעיר .שלא כבגרעיני אחרי  ,לא ביקש הגרעי להגדיר שו מוסד חינוכי
במקו כ"תורני" ,א הוא הצליח לאייש את הג החדש בגננת לפי רוחו,
וא השיג תק ל"רב ג" המבקר בגני הדתיי לשיחות על פרשת השבוע
ועל מנהגי המועדי .
פעולותיו של הגרעי בתחו החינו גרמו למתח גלוי בי האוכלוסייה
הדתיתלאומית המקומית ובי הגרעי ,בעיקר משו שחלק מחברי הקהילה
הדתית במקו החלו להרגיש ערעור על זהות הדתית ועל דרכ החינוכית.
אומרת על כ מירה" :ה מתנשאי עלינו .ה רואי עצמ יותר דתיי ,
יותר תורניי  .ה מנסי לתת לנו את התחושה שרק ה יודעי אי יהודי
צרי להתנהג" .המתח המובנה בי אוכלוסיית הגרעי בעלת רמת ההקפדה
הדתית הגבוהה ובי האוכלוסייה הדתית המקומית שזהותה הדתית
"פושרת" התפר עוד לפני שהגרעי עשה פעולה מעשית כלשהי בתו בית
הספר .מספרת מירה" :המלחמה התחילה כאשר אחד החבר'ה האלה הגיע
למנהלת ואמר לה בלי להתבלבל' :תראי ,עכשיו עוד אי לנו ילדי כא.
עכשיו אנחנו שותפי למה שקורה .אבל ברגע שאנחנו נבוא אנחנו כבר
נחליט אי בית הספר הזה ייראה' .היו הורי ששמעו אותו אומר את זה".
מירה מודה שהבסיס לחשדותיה מול הגרעי הוא המידע שיש לה על
הנעשה בגרעיני אחרי " :אני עשיתי רישו קט .בכל מקו שנכנס גרעי
הבעיות האלו קורות ...שמעתי על זה רק בדיעבד .היו אני מכה על חטא
למה לא עשיתי עבודת בירור מקפת על הנושא" .לדבריה ,חשדותיה קיבלו
ביסוס לאחר שבגני כבר השליט הגרעי את תפיסתו הדתית המחמירה:
"ה הפכו את הג לחרדי .עשו אירועי לאימהות בלבד .אבא שהגיע נאל
לעזוב".
ההורי מרגישי כי עליה להיאבק נגד אפשרות החמרת הקו הדתי
של בית הספר .בעקבות הפצת שמועות על תכניות הגרעי הוציא ועד
ההורי של בית הספר מכתב לגורמי במערכת החינו ובו דרש כי "אופיו
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של בית הספר יישמר" וכי ''תופסק לאלתר כל פעילות של קבוצה בדלנית
ובלתי ראויה בבית הספר ,ולא תתאפשר פגיעה בשעות הלבה".
הנאבקי נגד הגרעי התורני רואי עצמ ראש ח במאבק ארצי נגד
מגמות השינוי בחינו הממלכתידתי .טענותיה מופנות לא רק לגרעי
התורני אלא ג לאחראי על החינו הדתי במשרד החינו .בריאיו לעיתו
המקומי אומר אחד ההורי :
יש מגמה במשרד החינו לשנות את צביונ של בתי הספר הממלכתיי
דתיי ולהפו אות לתורניי  ,אחת התכניות :להוסי שעות לימוד קודש
על חשבו לימודי קריאה וחשבו .זה ללכת אחורה בשני  .פתאו רוצי
להפריד את הבני והבנות ולהוסי לימודי תורה .אנחנו לא מוכני לשינוי.
זה בית ספר ותיק וצרי לשמור על אופיו.

לעומת גישה לוחמנית זו מייצג בני ,א הוא הורה לילדי בממ"ד ,גישה
מתונה יותר .בני הוא מנהל קו ייצור במפעל תעשייתי ,מתגורר בשכונה
ותיקה ועממית ,והוא אב לשני בני בבית הספר ובת בג הילדי  .ג הוא
משוכנע כי הגרעי עומד לכפות את דרכו החינוכיתדתית על בית הספר,
א הוא מוכ להשלי עמה כי "אנחנו צריכי להיות ראליי  .בלעדיה לא
תהייה פה קהילה דתית ובית הספר ייסגר .עדי שיפרידו כיתות בי בני
לבנות מאשר שלא יהיו כא כיתות בכלל" .אי הוא נבהל מהשינויי
שמבקש הגרעי להכניס לבית הספר א שהיה מעדי את המצב הקיי :
"ג בבית הספר העממי שלמדתי ,בתלאביב ,לא היו בנות בכיתה שלי.
ולא היינו דוסי גדולי " .בניגוד לוועד ההורי אי בני חושש מפגיעה
הלבה כי "למיטב ידיעתי זה עוד לא קרה בשו מוסד ממלכתי".
בלימודי ִ
בעוד הבורגנות הדתית חוששת לפגיעה ברוח בית הספר חשי חברי
הגרעי שה הנפגעי העיקריי מרמתה הדתית של מערכת החינו .יוסי,
חבר הגרעי ,אומר" :אנחנו ציבור תורני .קשה לנו לקבל מורות בבית ספר
דתי שמגיעות במכנסיי  .אני ג לא מוכ שהילדה שלי ,ג בכיתה נמוכה,
תשתת בריקודי ע ביחד ע בני " .חברי הגרעי חשי תחושה של
מסירות נפש לגבי הפשרות שה נאלצי לעשות בתחו החינו .כ,
אופיר ,א שאינו חושש ממפגש בי ילדיו לילדי חילוני  ,מתקשה
להשלי ע הרמה הדתית הפושרת של מערכת החינו הממ"ד:
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הכל חילוני ברחוב .ג בממ"ד מורות בלי כיסוי .שיעור ריקודי ע מעורב
לבני ובנות .ג בג זה לא פשוט .יש מתח .הילד חוזר מהג ומנבל את הפה.
הילדי מדברי על טלוויזיה והוא לא יודע מה זה .או שנותני לה עבודות
גזירה על ניירות של עיתו ע תמונות לא צנועות .אלו משפחות שהתחנכו
על טהרת הקודש של תלמודי תורה.

הפערי הדתיי והמתח הגלוי בי אוכלוסיית ההורי חברי הגרעי ובי
אוכלוסיית ההורי האחרת מונעי כל קשר חברתי בי הקבוצות .ניכור זה
בולט במיוחד על רקע יחסי חמי שהצליחו אנשי הגרעי ליצור ע מספר
משפחות חילוניות לחלוטי ביישוב .נראה שבשל הפערי הדתיי אי
אנשי הגרעי מצפי להתפתחות יחסי חברתיי ג בי קבוצות הילדי
בבית הספר .הדבר בא לידי ביטוי בתיאור הקשיי החברתיי של הילד
היחיד הלומד בכיתה א מפיו אופיר" :הילד בכיתה אל הוא בודד בכיתה.
זו ממש מסירות".
חברי הגרעי מצרי ביותר על מערכת היחסי הקשה ע הקהילה
הדתית במקו " .באנו לקרב לבבות והנה אנחנו לא מצליחי לקרב אלינו
אפילו את הקהילה הדתית" ,אומר יוסי .אופיר מסכי שנעשו כמה טעויות
מצד בנושא היחסי ע הקהילה הדתיתלאומית ,בעיקר אמירות "שלא
במקו " על ידי חבר גרעי זה או אחר .עוד הוא מודה" :באנו ע איזה להט
לעזור לציבור החילוני ודילגנו על הציבור הדתי .צרי להשקיע יותר
בשלבי הראשוניי ביחסי ע הציבור הדתי" .א שלטעמו אי כל
התאמה בי גודל הטעויות לעוצמת העוינות שהתגלתה ,הוא מבי את
מקורותיו של המתח בי הקבוצות ומגדיר אותו כמתח שבי "המפד"ל
לחרד"ל" .לדעתו ,נית לגשר על ציר המחלוקת הזה על ידי מאמצי משני
הצדדי  ,והוא מקווה שאכ כ יהיה" :אני מאמי שבהידברות אפשר
להגיע לפתרו .אני אומר בואו נשב ביחד עד שייצא עש לב .נבנה מודל
של בית ספר שיית מענה לכול ".
קשריו של אופיר ע גרעיני אחרי במרכז האר וההדרכות שהוא
מעביר למנהליה עזרו לגרעיני להפיק לקחי מטעויותיו של גרעי
חרצית .לדברי אופיר גרעיני שהוקמו לאחרונה משקיעי מאמ התחלתי
גדול יותר בחיזוק הקהילה הדתית המקומית על ידי שיעורי תורה ופעילויות
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לילדי  ,א שהפעילות מול הציבור החילוני נראית אתגרית יותר" :קל יותר
להתלהב מפעילות דתית מול חילוניי ע עגיל באוז .אבל הפעילות מול
הקהילה הדתית מכניסה רוח חיי בציבור הדתי ומרחיבה את בסיס פעולתו
של הגרעי" .ע זאת יש לציי כי במקומות אות מנה אופיר משפחות
הגרעי ה צעירות ביותר והגרעי נמצא בשלבי פעילות התחלתית ,כ
שנושא ההשתלבות בחינו עדיי לא עלה בה .
למרות דבריו האופטימיי של אופיר נראה כי הדחייה ההדדית בי
קבוצת הגרעי בחרצית ובי קבוצת ההורי בבית הספר המקומי רחוקה
מפתרו בשלב זה .ג התאוריות השונות בדבר פתרו קונפליקטי בי
קבוצות שונות אינ מנבאות פתרו לקונפליקט זה .לפי השערת המגע של
אולפורט ) (Allport, 1979בדבר פתרו קונפליקטי באמצעות מגע רצו
בי קבוצות עוינות – אי לחזות פתרו לקונפליקט זה ,שכ חילוקי הדעות
בדבר אופיו הרצוי של בית הספר אינ מאפשרי מילוי אחד התנאי
הבסיסיי בהשערת המגע – קיומה של מטרה משותפת .בהעדר מטרה
משותפת אי מקו ג לצפות לשיתו מאמצי בי הקבוצות ,העשוי
להפחית את הקונפליקט ביניה ) .(Sherif, 2001למעשה ,המתחי בי
הקבוצות מונעי קיומו של מגע אמתי ביניה ,שכ דווקא זירת המפגש בי
הקבוצות מהווה את סלע המחלוקת הגדול ביניה .נראה שקיומ של
אופציות חינוכיות אחרות ביישובי סמוכי עשוי להביא את הגרעי לוותר
בסופו של דבר על ניסיו ההשתלבות בבית הספר המקומי .אפשר לחוש
ניצני של מהל זה בהתייחסות של כמה מחברי הגרעי לתלמוד תורה
המצוי ביישוב סמו .המתחי בנושא החינו בחרצית מונעי אפוא
מהגרעי מלהשיג את אחת המטרות החשובות שהציב לעצמו והיא
ה"התערות בציבור" כהגדרתו של רב הגרעי.

סיכו

במאמר זה ביקשתי להדגי מציאות של רבתרבותיות בציונות הדתית
הבאה לידי ביטוי חרי בעימותי בתו המערכת החינוכית .א שמאז
ומעול היה קיי בציונות הדתית מתח דיאלקטי בי קודש לחול ובי
התבדלות למעורבות ,התגבר מתח זה ע התפתחות של החוגי
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ה"אמוניי " ,אשר יחד ע קידוש הלאומיות מעצימי את היסוד התורני
בהשקפת עולמ  .העברת מרכז הכובד בתפיסת החינוכית אל המרכיב
התורני יצרה עימותי בי חוגי אלו לבי חוגי הציונות הדתית
ה"קלאסית" או ה"בורגנית".
עימותי אלו גברו כאשר מתו החוגי ה"אמוניי " התפתחו
"גרעיני תורניי " שניתצו את המסגרת הבדלנית של חוגי אלו ובחרו
להתיישב בתוככי החברה הישראלית כדי להשפיע עליה מבחינה תרבותית
ודתית .התיישבות של חלק מהגרעיני בערי מרכזיות ,בלב החברה
הישראלית ,והתחככות היו יומית ע הציבור ה"בורגני" בציונות הדתית
גרמה להעצמת הקונפליקטי בי שתי קבוצות חברתיות אלו ,בייחוד
בתחו החינוכי.
השינויי התרבותיי והחברתיי בציונות הדתית מודגמי במאמר על
ידי תיאור גרעי מ הדג ה"דתי" ,היושב במרכז האר בתו אוכלוסייה
חילונית הנמצאת בדירוג סוציואקונומי גבוה ,ומטרתו המוצהרת היא
להשפיע על אוכלוסייה זו מבחינה תרבותית ודתית.
הקשר של חברי הגרעי אל החוגי ה"אמוניי " בציונות הדתית בולט
ביותר בגרעי זה .הדבר מתבטא לא רק ברמת ההקפדה הדתית הגבוהה של
חברי הגרעי אלא בעיקר בחיבור בי האמונה הדתית לגישה הלאומית
האופיינית לחוגי אלו .למעשה ,עצ קיומו של הגרעי יונק מהשקפת
עול אמונית הסוברת שיש להשלי את התיקו הרוחני של האומה כדי
לקרב את הגאולה השלמה .בהתא לגישה זו מקיי הגרעי פעולות של
אקטיביז דתי ברוח "תנועת תשובה ציונית" .נושא הגאולה מקבל דגש ג
בלימודי התורניי בישיבה הצמודה לגרעי .ג השימוש בטרמינולוגיה
הלקוחה מהגותו של הרב קוק ובה מונחי כמו "הפצת האור" מציבה את
הגרעי בלב חוגי אלו.
כמו כל חברי החוגי ה"אמוניי " ,ג חברי גרעי חרצית ה בעלי
השקפה ימנית בנושאי חו וביטחו .חלק הגדול קשור ליישובי ביש"ע
בקשרי מוצא ומשפחה .א על פי כ בנקודה זו מציי הגרעי מגמה חדשה
בתו חוגי אלו – העברת הדגש מנושא אר ישראל לנושא החינוכידתי.
הצעירי מיש"ע שפנו להתיישב בחרצית כואבי את האכזבות הפוליטיות
שספג הציבור האמוני ,א אינ פועלי להישגי פוליטיי ולקידו נושא

עימותי חינוכיי על רקע רבתרבותיות בציונות הדתית :גרעי תורני כמקרה מבח

187

אר ישראל השלמה .אדרבה ,ה מכי על חטא ההסתגרות
החברתיתתרבותית של יישובי יש"ע ,ורואי שליחות בניסיו להשפיע על
עיצובה הרוחני והתרבותי של החברה הישראלית.
התיישבות של חברי הגרעי בלב החברה הישראלית החילונית איננה
רק יציאה מ ההסתגרות הפיזית של החוגי ה"אמוניי " אלא כרוכה ג
בנכונות להכיר את התרבות הישראלית החילונית .ואכ ,בהשוואה
לחבריה מ החוגי ה"אמוניי " מצטייני חברי גרעי חרצית בפתיחות
יחסית אל התרבות החילונית .סגנו העבודה העסקי וההשקעה בעיצוב
ובאסתטיקה ,כמו ג היחסי החמי בי כמה ממשפחות הגרעי
למשפחות חילוניות לחלוטי ,מעידי על פתיחות זו.
לכאורה מובח הגרעי מ האוכלוסייה ה"אמונית" ג ביחסו אל נושא
החינו .סירובו ללכת בכיוו של מערכת חינו נבדלת לילדיו שונה ממגמת
ההתבדלות החינוכית הקיימת בחוגי האמוניי ומתבטאת בפתיחת
מוסדות חינו תורניי נבדלי  .ואול ג חברי הגרעי ,כמו חבריה
בחוגי ה"אמוניי " ,מייחסי לנושא החינו התורני עדיפות ראשונה
במעלה ואינ מוכני להתפשר לאור זמ בנושאי הרמה התורנית של
מערכת החינו ,בדמויות המחנכות ובשאלת ההפרדה בי בני לבנות.
האוכלוסייה הציוניתדתית שעמה מתעמת הגרעי התורני היא
האוכלוסייה הדתיתבורגנית המבוססת ביישוב .טענתו של ליאו )תש"ע(
כי יש לראות את העימותי התרבותיי בציונות הדתית ג על רקע
כלכלימעמדי מקבלת חיזוק ממאפייניה הכלכליי של אוכלוסייה מקומית
זו .ואול  ,כפי שראינו ,ג לחלק ממשפחות הגרעי עור כלכלי מוצק,
ומכא שהגור האידאולוגי הוא עדיי ראשו במעלה בעימותי אלו.
כמו ביישובי אחרי  ,האוכלוסייה הדתית אשר ציפתה כי גרעי תורני
יחזק את נוכחותה המתמעטת ביישוב ,קיבלה את הגרעי בזרועות פתוחות.
ירח הדבש הקצר בי שתי קבוצות אלו הסתיי לאחר שהאוכלוסייה
המקומית החלה לחשוש כי הגרעי ינסה להטביע את חותמו ה"אמוני" על
מערכות החינו במקו  .בנקודה זו לא הועילה פתיחותו היחסית לכאורה
של הגרעי וניסיונות ההשתלבות שלו במקו  .עצ נוכחות של צעירי
בעלי רמת הקפדה דתית גבוהה ובעלי להט אמוני היא לצניני בעיני
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האוכלוסייה הדתית המקומית הרואה בה התרסה על רמת דתיותה הפושרת
וגורמת על כ להאשמה כי "ה חושבי שה יותר טובי מאתנו".
גרעי חרצית ממחיש את עומק המתחי החינוכיי במערכת החינו
הממלכתידתי .ע הפתיחות שמגלה הגרעי וחבריו לאוכלוסייה החילונית
וע יחסי הרעות והאחווה שהצליחו כמה משפחות מתוכ לקיי ע
משפחות חילוניות ,אי הגרעי מסוגל לקיי לאור זמ יחסי כאלו ע
האוכלוסייה הדתיתלאומית ,בעיקר משו ששאלת הרמה הדתית בחינו
היא בנפש של אנשיו ,ובאופ מהותי ה אינ מוכני להתפשר עליה.
מאיד גיסא ,מדגי יחסה של האוכלוסייה הדתית המקומית את התהו
הרובצת בי האוכלוסייה ה"בורגנית" לאוכלוסייה ה"אמונית" בציבור
הדתילאומי .למרות העניי המובהק שיש לאוכלוסייה זו בהגדלת הציבור
הדתי במקו ובחיזוקו המספרי והאיכותי של בית הספר היא שבוייה
בחשש של ערעור על זהותה התרבותית ואיננה מוכנה לקבל כל נוהל חדש
בבית הספר ,א א נוהל זה היה בחלקו נהוג בעבר בחמ"ד ,כמו הפרדה
בי בני לבנות.
האיזו העדי שהיה נהוג במש שני בחמ"ד בי שלושת מרכיבי
היסוד שלו – דת ,מודרנה וציונות ,עומד בפני משבר חדש ,קשה מאלו
שבעבר .התמהיל החינוכי של החמ"ד אינו יכול עוד לספק במקביל שתי
קבוצות שונות זו מזו ,כאשר אחת מושכת בכיוו התורני והאחרת בכיוו
הכללי.
החוגי ה"אמוניי " והחוגי ה"בורגניי " מייצגי שני קצוות של
גווני תרבותיי ודתיי בחברה הציוניתדתית בישראל .על הרצ שבי
שני אלו קיימי גווני רבי נוספי המובחני זה מזה בעיקר בהדגשי
השוני הניתני לנושא ההשתלבות בחברה לעומת נושא העמקת החוויה
הדתית .מחקר נוס ראוי שיבח את הגווני השוני בציונות הדתית ואת
הסיכויי להידברות אמתית ביניה .
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