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 יהודה גודמ

 
 .של התחברות ליהדות... חדשה ישנה... זוהי דר חדשה, זה דבר מאוד מיוחד בעצ .: יהודה ג

 שנה 52 –החדש הוא ב ... אני חייב להחזיר ל, זרקת משהו, בוא אני אגיד ל משהו: אבי ועקני
מעוזריו הבכירי של , אבי ועקני, ראיו ע מנהל מפעל אריזה (...זה החדש, האחרונות

 ).הרב אמנו יצחק
 

  הְחזרה בתשובה ופוליטיקה של זהויות
ייצוגה של תנועת התשובה החרדית של העשורי האחרוני נער במסגרת שלוש פרדיגמות מחקריות 

 . סוציולוגיות ופוליטיות, פסיכולוגיות: עיקריות
יגמות הפסיכולוגיות מתבטאות בעובדה שהמחקר התייחס בדר כלל לחזרה בתשובה כתופעה  הפרד

אחד . הקשורה לתחו של תהליכי שינוי דתי של יחידי ולא כתופעה דתית ייחודית כשלעצמה

מהביטויי לנטייה זו היא ההתרכזות בחוזרי בתשובה ובגורמי הפסיכולוגיי והחברתיי שהביאו 

המחקר התרכז פחות במחזירי ). Aviad 1985, Beit-Hallahmi 1992: ראו( בחייה לשינוי הדתי

 . בפעילות החברתית שה יוצרי ובתהליכי שינוי הדת הכרוכי בתנועת התשובה, בתשובה
מחקר כזה . הפרדיגמות הסוציולוגיות התבטאו בדגש על חקר עמדות ודיווחי על התנהגות דתית

ועל פיה קיימות באר ארבע קבוצות זהות , ות בציבור הרחב ובתקשורתמשק למעשה תפיסות רווח

, מסורתיי,  חילוניי–אי שמירה של מצוות \הניצבי על רצ של שמירה –חילונית של יהודי \דתית

ייחוד של קבוצות ותת קבוצות דתיות והיווצרות של ). Liebman & Katz 1997: ראו(דתיי וחרדי 

 ). ראו ג גודמ ויונה בהכנה(חמ פעמי רבות במסגרת פרדיגמה סוציולוגית זו קבוצות אחרות מו
 ופעמי –על פי הפרדיגמות הפוליטיות הזהויות הדתיות והחילוניות השונות קשורות קשר הדוק 

ג המחקר של תנועת , בהתאמה. מפלגתיי מתו הקשריה הפוליטיי–רבות א ניתנות להסבר 

פעילות של . ורי האחרוני נוטה להתרכז במסגרות והגדרות פוליטיות ממוסדותהתשובה בישראל בעש

. החזרה בתשובה מתוארת פעמי רבות כעי זרוע ביצועית של תנועות או מפלגות פוליטיות מוכרות

פישר ובקרמ : למשל(ס בפרט "בייחוד בולט במחקר הזיהוי של תנועת התשובה ע החרדיות בכלל וע ש

מכיוו שבמחקר ובציבור נוטי לזהות בי חזרה בתשובה ובי קטגוריות דתיות ,  בד בבד1).340: 2001

בתקשורת ובדר כלל ג במחקר בעיקר כמזרחי , נתפסי בציבור הרחב" חוזרי בתשובה"ה, מוכרות

כלומר כמי , ואימצו במקומה זהות חרדית –  2"מסורתית"או ה" חילונית"את זהות ה" עזבו"אשר 

ג המחזירי בתשובה נתפסי כחרדי , בהתא לכ.  ממחנה חברתי ופוליטי אחד לאחרשעברו

 .  המבקשי להעביר חילוני או מסורתיי אל המחנה אליו ה שייכי
במאמר זה אבקש להציג תזה . ייצוגי אלה של החזרה בתשובה תרמו רבות להבנתנו את התופעה

ופולוגי המתבונ מקרוב בשדה החברתי של החזרה הנובעת מתו מבט אנתר,  ומשלימה –חלופית

אינה מתמצה בשאלות פסיכולוגיות הכרוכות במצוקות אישיות , על פי גישה זו, החזרה בתשובה. בתשובה

היא אינה מתמצה בהצטרפות של יחידי וקבוצות לקטגוריות זהות ; או חברתיות של החוזרי בתשובה
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החזרה בתשובה כרוכה . וזהויות פוליטיות מוכרות וממוסדותהיא ג אינה קשורה רק לזירות ; מוכרות

 . ומשמעותה ודרכי פעולתה מעמידי למעשה דתיות חדשה, בתהליכי שינוי ויצירה של הדתיות בישראל
טיעו זה מתבסס מבחינה אמפירית ומתודולוגית על איפיו של המתרחש בכמה זירות חברתיות 

ת ליחסי הגומלי ולסימני השאלה שה מעלי ביחס לזהויות מקומיות של החזרה בתשובה מתו רגישו

מאמר זה מתבסס על , מנקודת ראות תיאורטית. חילוניות ומסורתיות מוכרות בישראל, חרדיותדתיות

, ולא כמערכת של תכונות המגדירות תפקיד חברתי, תפיסתה של זהות אישית וחברתית כתוצר של תהלי

על פי גישה זו אינה תכונה של " זהות. "טית או חברתית חד משמעיתאו השתייכות פולי, זהות נתונה

או , כזו הניתנת להימדד באמצעות שאלוני סוציולוגיי הממפי למעשה –קבוצות חברתיות מסוימות 

על פי הנחת העבודה של מאמר זה זהות הינה הטרוגנית . מאשרי מער של קטגוריות חברתיות מוכרות

בי היתר מתו שהיא נוצרת ומיוצרת במסגרת משא ומת נמש ע אפשרויות , תוכוללת סתירות פנימיו

כרוכה , על פי גישות אלה, זהות, בהמש לכ). Sarup 1996, Bhabha 1994: ראו(זהות אחרות 

ונעוצה בתהליכי של המצאה תרבותית , אימו וסתירה של מסורות קודמות, בתהליכי של פרשנות

נית לראות ג זהות דתית , בהתא לכ. טיקות ומבני חברתיי חדשיפרק, ויצירת משמעויות

אי פירוש הדבר כי ). Demerath 1999(מסורות שונות ובי חוויות מגוונות וא סותרות כמחברת בי 

תהליכי מורכבי של יצירה דתית מתנהלת . הדתיות מיוצרת מתו משא ומת ע החילוניות דווקא

 תפיסות ואורחות חיי דתיי אחרי או מתו עצ תנאי החיי המודרניי במשא ומת מורכב ע

המשגות חדשות על טיבה של הדתיות ). Gellner 1992, Dawson 1998: ראו(והפוסטמודרניי 

כי דתיות צומחת מתו תנאי חיי מודרניי שה עצמ אינ חד , למשל, הפונדמנטליסטית טוענות

א דתיות חדשה תוארה כמתעצבת ל, בנוס). Eisenstadt 2000: ראו(ו משמעיי ומשתני ממקו למק

הרפלקסיבי " המבט"אלא ג מתו , )חילוניות ומודרניות כדוגמא(רק מתו הדגש על האיו החיצוני 

 . Højbjerg, 2002): ראו(של הדתיות על עצמה  – המפורש יותר או פחות –והביקורתי 
חשוב לכ לשרטט קווי עיקריי . שורה הדוקות לחרדיותההחזרה בתשובה שאתאר במאמר זה ק

ברצוני לטעו כי מקצת מהנחות אלה לא . של חקר החברה החרדית עצמה ולבחו את הנחות היסוד שלה

את היווצרותה והתפתחותה , בדר כלל, חוקרי של החברה החרדית ראו. יושמו ביחס לחזרה בתשובה

המצאת "תיארו את החברה החרדית כתוצר של המאה העשרי וכ החוקרי 3.כתהלי מורכב ורב מימדי

כפי  –" עויי"ולא כשימור של מסורת קפואה בתו עול חילוני , )Hobsbawm & Terrence" (מסורת

פרוייקט "תהליכי דומי תוארו ב. שעולה לעיתי בדימויי הפופולריי של החברה החרדית

 ,Marty and Appleby 1991, 1992ראו ( ישראלי רבי שבו השתתפו בו ג חוקרי" הפונדמנטליז

לאור התחזקותה של הדת בעשורי האחרוני הועלו במסגרת פרוייקט זה טיעוני מחודשי ). 1992

הסוציולוגית אשר הניחה וניבאה את היחלשותה של הדת בספירה הציבורית " תיזת החילו"כנגד 

תיארו , ביחס לחברה החרדית  בישראל). Bruce 1992, Wilson 1988: ראו למשל(בתקופה המודרנית 

זהות חרדית על : החוקרי מצד אחד את ההבדלי העמוקי שבי התרבות החילונית לתרבות החרדית

באותה נשימה , ואול. פי ממדי אלה היא מהות חברתית ורעיונית השונה עמוקות מ המהות החילונית

כלומר על המימד ההיסטורי והמחדש שלה במאה , ל החרדיות שהיווצרותההחוקרי הצביעו על תהלי 

תיאר את ) 1991(פרידמ : החרדיות מתוארת כחברה חדשה ביחס למסורת היהודית שקדמה לה. העשרי



  3

. השונה מהחברה המסורתית היהודית שקדמה לה –" חברת הלומדי "–החרדיות כחברה יהודית חדשה 

, )Heilman 1992(יחוד החברתי ביחס למסורת הדתית ואת י" שומרי האמונה"הילמ תיאר את 

חברה דתית מתחדשת המקדשת את הטקסט , )Friedman 1987(יק תיאר בעקבות פרידמ 'וסולובייצ

 ביחס "בכ המשיכו החוקרי הללו את תיאוריו של כ). Soloveitchik 1994(ההלכתי 

 Samet:  וכKatz 1986: ראו למשל(ית שתוארה כשונה מ המסורת היהודית הקלס –" אורתודוכסיה"ל

תהלי היווצרותה של החרדיות מתואר בידי החוקרי כמתרחש תו משא ומת , לא פחות חשוב). 1988

אלא ג על רקע המדינה המודרנית ,  לא רק על רקע המסורת הדתית–על זהויות ואפשרויות אחרות 

 בי מדינת הרווחה בישראל וצמיחת החברה טע כי קיי קשר הדוק, למשל, פרידמ: ותהליכי חילו

החרדיות תוארה כצומחת מתו התנגדות אידיאולוגית נמרצת לתהליכי , בנוס). 1991פרידמ (החרדית 

החוקרי הוסיפו ותיארו את ). Heilman and Friedman 1991(החילו אחרי מלחמת העול השניה 

בה העירונית והחילונית של המדינה המודרנית התפשטות והסתגרות בסביהמתחי בחברה החרדית בי 

 ). 1985שלהב ופרידמ , 1991שלהב (
יצירתה של הדתיות החרדית מתרחשת על רקע של , לטעו כי על פי החוקרי הללו, א כ, נית

ועל רקע של גורמי והתנסויות היסטוריות רחבות היק ובה , ברורות ומוכרות יותר, זהויות אחרות

, במאמר זה אתייחס להחזרה בתשובה על בסיס הנחות עבודה דומות. לו והמודרניזציהתהליכי החי

" חזרה בתשובה"אי להניח מראש מהי ה, במילי אחרות. כלומר כאלה הרואות בה תופעה דתית חדשה

תהליכי . יש לבחו אותה כשאלה מחקרית לעצמה". חרדיות" ואי לצרפה מיידית ל–כתופעה דתית 

של זהויות ישראליות ) זמני(ת הכרוכי בהְחזרה בתשובה ייבחנו על רקע של מער היצירה הדתי

הינה פעולה , אטע, ההְחזרה בתשובה. דתיות ומסורתיות, חרדיות, חילוניות: מגובשות יחסית

, ובתו כ, של המחזירי בתשובה ביחס למער הזהויות המוכר –לעיתי ג ביקורתית  –רפלקסיבית 

   4.ה להיווצר דתיות חדשהמתחיל, כאמור
על . בייחוד אבקש לעמוד על המתח שבי החזרה בתשובה ובי חילוניות מצד אחד וחרדיות מצד אחר

בישראל בשני " חזרה בתשובה"בסיס התבוננות קרובה באירועי פומביי שוני של הבניית ה

כי חזרה בתשובה יוצרת , פואאי, יהודית הכרוכה בה אטעהאחרונות וניסיו לאפיי את הזהות הדתית

א ג אינ חרדיות במוב המקובל או המוכר של , )כמוב(זהויות דתיות חדשות שאינ חילוניות 

 שונה –ופעילי שוני , רבני,  כולל ארגוני–הזהות שיוצרי ומחזקי המחזירי בתשובה ". חרדיות"

, ואול.  את החוזרי לתוככי העול החרדיוהיא מכוונת לפחות במוצהר להביא, ודאי מהיהודי החילוני

הבנתה של החזרה בתשובה צריכה לבוא לא רק מתו נקודת הראות הפרשנית של החילוניות המעמידה 

אלא ג מתו נקודת הראות הפנימית של השיח , החדשי שלה" הגיוס"על מנגנוני , מולה את החרדיות

ואול הללו , ור המחזירי והחוזרי בתשובההחרדיות חשובה ומשמעותית כמוב עב. הדתי החרדי

דפוסי מנהיגות ופעילות , אתוס דתי, יוצרי בפועל זהויות חרדיות חדשות המתבטאות בהשקפת עול

שיח נמש שאותו מנהלי השחקני כ יוצא שחזרה בתשובה מתרחשת בתו דו. חברתית מתחדשת

הזהות הדתית . החרדי מצד שני" עתיד"ע ו, החברתיי השוני ע החילוניות וע עבר מצד אחד

אלא כרוכה באמביוולנטיות , המוצעת באירועי ההחזרה בתשובה וההתחזקות אינה רק חרדיות שבדר

על , אכ. בי חילוניות וחרדיות, ולעיתי א של המחזירי, הנגזרת מתו מיקומ המיוחד של החוזרי

בדר כלל מציגי המחזירי את אידיאל , אחדא המרחק הדיאלקטי ע החרדיות והחילוניות כ
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הזהות הדתית החדשה שמכוננת באירועי החזרה בתשובה . החרדיות כמטרה עליונה של פעילות

וכ את , בשני האחרונות מבטאת מאמ להתרחק ולשלול את החילוניות הישראלית" התחזקות"ו

הזהות הישראלית שנולדת , לואו. ולהתקרב ולהזדהות ע החרדיות, "מסורתיות"האפשרות של 

אלא מנהלת משא ומת מורכב ע זהויות ישראליות , ומיוצרת באירועי הללו אינה זהה ע החרדיות

עיו בעול החברתי של החזרה בתשובה . דתיות מסורתיות וחרדיות,  חילוניות–מוכרות שונות 

ישראלי שאינ של יהודי" ביניי"מיוצרת ומחוזקת זהות , וההתחזקות מגלה כי בפועל נוצרת

וג לא לקטגוריה " חילוניות"לעומת " חרדיות/דתיות"של ) והגמוניות(מתאימי לקטגוריות מקובלות 

ג השחקני . היא זהות יהודית חדשה, במכוו ושלא במכוו, זהות זו". מסורתיות"המוכרת של 

חוזרי "או לחילופי " קימתחז" –החברתיי השוני אלה המהווי את קהל היעד של האירועי 

פרדוכסליי ואמביוולנטיי של זהות , חיי למעשה על רצפי סותרי –" חרדי"או אפילו " בתשובה

אמביוולנטיות זו קשורה בייחוד להליכה על הס שבי דתיות חרדית כאידיאל ובי . ישראליתיהודית

לעיתי א ,  החרדיות הדומיננטית חלקה שונה במודע ובמפורש מ–יצירת אלטרנטיבה דתית חדשה 

בפועל מיוצרת ונוצרת בידי המחזירי בתשובה זהות הקשורה קשר הדוק . באורח מתמרד ממש

בעיקר אדגיש כי ההחזרה בתשובה מוסיפה לחרדיות יסודות . לחילוניות מצד אחד ולחרדיות מצד אחר

המבטאת , ווקא זהות חדשה זואפשר כי סוד כוחה של החזרה בתשובה הוא ד. ומאתגרת אותה, חדשי

א לא כניסה , מתו העול החילוני וכניסה אל עול חרדי, או קריאה ליציאה, ומייצרת יציאה

 .והשתלבות מליאה בעול החרדי
ובארגוני החזרה בתשובה של , במחקר זה בחרתי להתמקד במחזירי בתשובה הקרובי לחרדיות

נקודת המוצא . ואחרי, "שופר", "תכלית", "שורשי", "יערכ"ארגוני בולטי בזירה הציבורית כמו 

, ואול. ולא אל החרדי כשלעצמ, שלי היא מבט אל פעילות החברתית של מחזירי וחוזרי בתשובה

. שאי כא מקומו, הראויי למחקר מקי, חשוב ג למק את ההחזרה בתשובה בתו הקשרי נוספי

  :מחקר נוסכא אציי כמה סוגיות הראויות ל
אתניות ומעמד חברתי בהקשר של , ראוי לחקור עוד את דרכי פעולת של קטגוריות המגדר, ראשית

ברור כי מבט אל ההחזרה בתשובה מתו נקודות ראות . תהליכי יצירת הזהות של ההחזרה בתשובה

ט מב, כ למשל. הבוחנות אותה מפרספקטיבות אלה תשנה את הבנתנו את התופעה, ביקורתיות

עשויה לגלות  – תו ניסיו לברר את ייחודה של החזרה בתשובה בקרב נשי –מפרספקטיבה פמיניסטית 

חרדית כיצד ההחזרה בתשובה משנה את דתיות של נשי חילוניות ומסורתיות וא מציעה דתיות נשית

 . חדשה
. חרדיות בכללהיווצרותה של זהות חרדית חדשה של חוזרי בתשובה קשורה להשתנות של ה, שנית

או ) כפי שמעדיפי לכנות בדר כלל החרדי עצמ(השתנות זו אינה רק נחלת של החרדי הספרדי 

ראו (כפי שזו תוארה בידי כמה חוקרי , )בתקשורת ובמחקר, כפי שנהוג לכנות בציבור הרחב(המזרחי 

שינוי עמוקי עוברי על החברה תהליכי ). 2001טסלר , 2001פלד , 2001פישר ובקרמ , 2001זוהר : למשל

מחקרי חדשי על החברה החרדית מצביעי על שינויי . החרדית בכללה ושל חרדי אשכנזי בכלל זה

עמוקי שעוברת החברה החרדית ובמיוחד מדגישי את ההשפעות והביטויי של השינוי בצורות 

שי וכ בשיחי המתחד, )1995קפל : וראו, עיתוני שבועוני ועוד, רדיו, קלטות(התקשורת החדשות 

: ראו(שיח פסיכולוגי פופולרי והזדהות גוברת ע השיח הלאומי , שיח פמיניסטי: בתו החברה החרדית

ה ביחס לרובד ). ברזילי בדפוס,  El-Or & Neria forthcoming, גודמ ובילו בהכנה, גודמ בדפוס
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  וה ביחס לדפוסי ההצבעה של חרדי,)1997ר : וכ Liebman 1995: וראו, 1993רביצקי (האידיאולוגי 

)Peres 1992(  ניטרלית הרואה בציונות ובמדינה מעמדה טענו החוקרי כי החרדי הולכי ועוברי

על השתנות זו של החרדיות מעידי ג   .עמדה ציונית ולאומיתל" הגלות"מסגרת ניטרלית בתו עיד 

" מלמטה"המצביעי על תהליכי שינוי הבאי ) 2002צל דיי ראו א(מחקריו החדשי של קימי קפל 

כמה אוסי ש. של החרדי ועל יצירת חרדי ישראלי חדש" ישראליזציה"ומלמדי על תהליכי , כלשונו

 תיארו מזוויות שונות כמה שני האחרונותבספרי פופולריי על העול הדתי והחרדי בישראל 

, 2001גרינפלד (וברת של הדתיי וישראליזציה של החרדי חרדיזציה ג, כלומר: מהתהליכי הללו

תהליכי אלה יש להציב בתו ההקשר של מחקרי  ).2000שלג , 1998 רכלבסקי, 1988לוי , 1997הירושלמי 

ובייחוד בהקשר של תהליכי ההשתנות , )1995עזריהו , 1995גר , 1997אלמוג : ראו למשל" (הישראליות"

: ראו(ובה התגברות היסודות היהודי והדתיי בישראל , ת השבעישל הישראליות מאמצע שנו

Kimmerling 2001(. 
מתעצב ג בהשפעת תנועת התשובה עצמה ומ ההיבטי " החרדי החדש"חשוב להדגיש כי , שלישית

 הזהות החרדית Goodman and Bilu 1997.(5: ראו למשל(שהיא מייבאת לחברה החרדית " חילוניי"ה

את החרדיות , לעיתי סמויי, באופני שוני, א ג מאתגרת, חוזרי בתשובה מעצבתהחדשה של ה

המוכרת " הקלאסית"היא מצטרפת ואולי מעצימה תהליכי שינוי בחרדיות , מצד אחר. הממוסדת

 . בתקשורת ובמחקר, בציבור
ת של היווצרותה של זהות חרדית חדשה של חוזרי בתשובה איננה נובעת רק מהשפעו, רביעית

היא קשורה . ולא רק מ השינויי המתחוללי בעול החרדי עצמו, העול החילוני אותו עזבו החוזרי

חרדי מלידה :  דוגמא בולטת היא השידוכי6.ג ליחס האמביוולנטי של חרדי כלפי חוזרי בתשובה

 נזהרי שלא להתחת ע חוזרי בתשובה וג לא ע  בניה ובנותיה  
השינויי החברתיי מרחיקי ; אתניות ומעמד לחזרה בתשובה, הקשר בי מגדר: לוהסוגיות הל

והיחסי ; התרומה של החוזרי בתשובה לתהליכי שינוי בחברה החרדית; הלכת של החרדיות בישראל

 .  מחקר נפרד, כאמור,  כל אלה דורשי– 7החברתיי המורכבי שבי החברה החרדית והחזרה בתשובה
. מחזירי בתשובה וארגוני להחזרה בתשובה:  אתאר תחילה את שדה המחקרבדברי הבאי

האופ בו עול התשובה משק ערכי חרדיי קלאסיי : בהמש אתמקד בשניות של עול התשובה

כפי , "פוליטיקה של זהויות"בדיו אעמוד על ה. וכיצד הוא מבנה זהות יהודית חדשה מצד שני, מצד אחד

 .  ול ההחזרה בתשובהשזו באה לביטוי בע

 

 הְחזרה בתשובה בישראל בתחילת האל השלישי : שדה המחקר
אתאר שיח , כדי לבסס את הטיעו בדבר יצירתה של זהות יהודית חרדית חדשה בעול התשובה

בעיקר אתרכז . ופרקטיקות מרכזיות בזירה החברתית של החזרה בתשובה של השני האחרונות

ובשיחות ובראיונות ע רבני ופעילי בשטח , יזוק והחזרה בתשובהבאירועי שוני שמטרת ח

השיח והפרקטיקות הללו מגלמי עול חברתי חדש וזהויות דתיות חדשות שבתוכ פועלי . התשובה

והנוהי , הפעילי הזוטרי, "המתחזקי", ארגוני החזרה בתשובה בישראל, ומופעלי רבני התשובה

 .אחריה
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 מתודולוגיה 
במגוו אירועי של החזרה בתשובה ) 2002(ר זה מבוסס על תצפית משתתפת במש כחצי שנה מאמ

אירועי אלה כוללי ערבי של החזרה . רניאבסקי'או עוזר המחקר יוני צ, שבה השתתפתי אני

ובה סמינר אקדמאי , סופי שבוע וסמינרי של התחזקות, בתשובה והתחזקות במקומות שוני באר

כמו כ קיימנו שיחות וראיונות עומק ע . ד"מטע תנועת חב" אסנט"וסמינר סו שבוע " ערכי"של 

חוברות ופרסומי אחרי של (אספנו וניתחנו חומרי הסברה , בנוס. מחזירי וחוזרי בתשובה

מחקר זה הוא מחקר . וכ קלטות אודיו ווידיאו המיועדי לקהל החוזרי בתשובה) הארגוני השוני

. של החוזרי בתשובה) Handelman 1990ראו (י בלבד ומבוסס על ניתוחי תוכ וניתוח המופעי  ראשונ

מחקר נוס דרוש כדי להשוות בי האירועי הללו ובי דרשות ואירועי דומי בהקשרי יהודיי 

 את בפרט כדאי להשוות). 1969שטאל , 1986אלבויי , 1970היינמ , Bettan 1987 :ראו למשל(אחרי 

 Yassif 1992, Neuman(האירועי שמתוארי כא לרטוריקה המופיעה בדרשות של מחזירי בתשובה 

et al. in press; Beckerman and Neuman in press ( ולהשוות המתואר כא לניתוחי אחרי של

 להתייחס  ניתוח השוואתי נוס עשוי).ליאו בדפוס, 2002רביד ורסצוג: ראו(מופעי מחזירי בתשובה 

ראו למשל ביחס למטיפי נוצרי בארצות (לדרשות ופעילות הטפה ומסיונריות בקרב לא יהודי 

 ). Harding 1987, 2000: הברית
המחזירי "אאפיי עתה בקצרה את , על מנת לשרטט תמונה כללית של שדה המחקר וגבולותיו

 . חקרו במסגרת מחקר זהואת הארגוני והפעילות החברתית של החזרה בתשובה שנ" בתשובה

 
 ופעילויות החזרה בתשובה , ארגוני החזרה בתשובה, מחזירי בתשובה

פעילות של :  פעילות ההחזרה בתשובה נעשית בכמה מעגלי חברתיי הקשורי ביניה בקשרי שוני

; אשר סביב נבנית מערכת ארגונית שלמה, מספר דמויות ידועות של דרשני ומחזירי בתשובה

וסמינרי להחזרה , אירועי חברתיי, וני המרכזי פעילות עניפה ומסיבית של ערבי הרצאותארג

מנהיגי בדרג מקומי הנמצאי בקשר אישי ; חרדיתהמכונני תעשיית תרבות המוני דתית, בתשובה

הפצת בשורת החזרה בתשובה לקהל הרחב באמצעות אמצעי תקשורת ; ע חוזרי בתשובה ומתחזקי

, קלטות אודיו ווידיאו של הרצאות ומוסיקה דתית, אתרי אינטרנט, כולל תחנות רדיו, ק מודרנייושיוו

אסקור בקצרה מדג מייצג של שפע הפעילות של . תקליטורי מחשב וחוברות הדרכה ועלוני שוני

 .החזרה בתשובה המתקיימת תדיר בשני האחרונות בכל שבוע ובכל רחבי האר
, הוא בעל ממדי ענק, "שופר", מפעלו.  מהמנהיגי הבולטי של עול התשובההרב אמנו יצחק הוא

תעשיית התשובה של הרב אמנו יצחק . המצליח ביותר באר" מפעל התשובה"ונחשב כיו בעיני רבי ל

של ) CDוידיאו ו , אודיו(והפצת הקלטות ,  אירועי החזרה בתשובה–עומדת על שני יסודות עיקריי 

 .אירועי אלה
כמו למשל זאת שהייתה באצטדיו טדי , ובמיוחד אלו הגדולות, הופעותיו של הרב מאורגנות למופת

י של י, זה ערב שלוקח המו תכנו: "מעוזריו הבכירי, כפי שאמר לנו ועקני. 2000בירושלי בשנת 

ָדְנט הוא ובגלל שה, ואיזה מילי יגידו, איזה שיר ישירו, שעות לשבת ע הלהקה... זמ לבזבז ֶ רב אמנו 

 אי מילה שנאמרה ש מבלי –הכל , הכל,  הכל–מה יגידו ומה לא יגידו , יכול לשבת שעות את

 ]". צוחק [ אי דבר כזה בהגדרה–' יצא מקרה'זה לא נאמר , אתה מבי, שמתוכננת מראש
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המארגני . דמתחיל כמה שבועות לפני התארי המיוע" שופר"שיווק של אירוע טיפוסי של ארגו 

ולעיתי ג מחלקי , "שופר"מפיצי ומשווקי את המופע על גבי לוחות מודעות ובאתר האינטרנט של 

בעת שהקהל נכנס לאול מוקרני על גבי מס ענק סרטוני של . עלוני ודפי המבשרי על האירוע

 מתיישב ומתארג כ בשעה שהקהל עדיי. הופעות קודמות ומושמעת מוסיקה ברמקולי רבי עוצמה

, )לרוב נערכי האירועי בערבי(עיקר הערב . האירוע למעשה כבר התחיל, לקראת כניסת הרב לאול

לקראת סו הערב עשוי הרב יצחק לארג שורה של . מוקדש לדרשה או למופע של הרב אמנו יצחק

הפעולות הראשונות או מה " דר החזרה"מעי טקסי מעבר המסמני מהי , פעולות סמליות וטקסיות

טקסי אלה שאת חלק יצר והמציא הרב בעצמו מהווי למעשה מודלי חדשי של התנהגות . בדר זו

) כהטרמה לקראת הבאות(באמצעות מספריי שנמצאי לידו מתחילת ההרצאה , כ למשל. לשינוי דתי

לוותר על )  נמר למדילעיתי בעקבות לח ושידול(גוזר הרב את שיער הארו של בחורי שהשתכנעו 

דורש מה ללבוש טלית קט \דורש מה למסור לידיו עגילי אוזניי ומבקש, השיער הארו שגידלו

המסמלת , הטרנספורמציה הגופנית. כלל לעטו את ראש בכיסוי ראשהנשי מתבקשות בדר). ציצית(

 –ני של העול החילוני שני סממ,  גזיזת השיער והסרת תכשיטי–את החזרה בתשובה בקרב גברי 

שומר חלק מקווצות השיער " שופר"ארגו . מקבלת אצל הרב אמנו יצחק ביטוי מוחשי חוזר ונשנה

התכשיטי שנאספו במהל השני , זאת ועוד. והרב יצחק מציג מידי פע לראווה בפני הקהל, שנגזרו

. הרב יצחק ובסרטי ווידאו רביהמוצג במופעי הגדולי של , הותכו ונוצקו מחדש לכתר מתכת גדול

טקסי מעבר אלה מתבצעי בעידודו של הקהל המוחא כפיי ומצטר בקריאות עידוד למוסיקה 

רגעי אלה של התעוררות והתרגשות מצולמי ומונצחי בקלטות המופצות באלפי . המתוזמנת מראש

סיבובי "האר וער מספר  בשני האחרונות הופיע הרב אמנו יצחק במאות אולמות ברחבי 8.עותקי

 . באירופה ובאמריקה" הופעות
, מפעל לייצור קלטות אודיו ווידאו(על ענפיה השוני " שופר"במהל השני ג הוקמו משרדי 

, ונבנתה מערכת ארגונית יעילה ומשומנת, )מזכירות ומענה לטלפוני, קשרי המש, מחלקת הפצה

הרב אמנו , מדויק של הוראות המייסד והמנהיג הבלעדיהמתאמת בי מחלקות המפעל ודואגת לביצוע 

.  קלטות ווידיאו המתעדות את דרשותיו במש השני87  קלטות אודיו ו268עד היו הוקלטו . יצחק

בכנסי ". שופר" תקליטורי מחשב המהווי ביחד את נכסי צא הברזל של ארגו 87כמו כ הופקו 

אלפי חסידי תרמו . יוני קלטות אודיו ווידאו של הרב יצחקובצמתי דרכי חולקו במהל השני מיל

, "אנציקלופדית שופר: "שוני" מסלולי"באחד משישה , ותורמי למפעלו באמצעות הוראות קבע

מאפשרת לשאול שאלות ולקבל תשובות מתו שלל (שמטרתה להפי את תוכנת המענה האינטראקטיבי 

אמ "תוכנית ; cd שמטרתה הפצת קלטות וידאו ו" לייתוכנית חי כפ"; )הרצאותיו של הרב יצחק

שמטרתה " מניה במפעל הוידאו"תוכנית ; שמטרתה חלוקת קלטות לכל דירה במושבי בכל חודש" מושב

" מבצע המאה אל"תוכנית ; להגביר את קצב יצור הקלטות לאור הביקוש הגדול באר ומחו לה

 10מיני סמינר ל"ותוכנית ;  קלטות טייפ בשנה360שמטרתה להביא אנשי רבי ככל האפשר לחלק 

י "עפ. שמטרתה להעביר סמינר ביתי להורי שאינ יכולי להשתת בסמינר בבית מלו, "משפחות

בשנת   מיליו 8.1 תרומות בס כ" שופר"חות הכספיי שנמסרו לרש העמותות קיבלה עמותת "הדו

מופ במאה אל עותקי , "חידושופר" תחת הש 2002סט היוצא מאז אוגו, "שופר"עלו תנועת . 2000

בשני . העלו מחולק בבתי כנסיות ונשלח ג בדואר אלקטרוני לכל המעוני". שופר"לכל התורמי ל

האתר מכיל ארכיו ובו תמלילי . העשיר והמעודכ תדיר" שופר"האחרונות ג הוק אתר האינטרנט 
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לשי עומד ג מנוע חיפוש משוכלל המאפשר למצוא כל נושא לרשות הגו. עשרות מהרצאותיו של הרב

כמו כ מכיל האתר ציטוטי . האתר ג מעביר בשידורי חיי את דרשותיו של הרב. שעלה בהרצאות

, נרחבי מהתייחסויות לרב אמנו יצחק ולמפעל התשובה שלו כפי שאלה הופיעו באמצעי התקשורת

בביקורת שכנגד מטעמו " שופר" התייחסויות ביקורתיות לארגו לעיתי מלוות. חילוניי ודתיי כאחד

על הקמת ערו טלוויזיה שישדר את דרשות הרב " שופר"שוקדי בימי אלה ב, בנוס. של צוות האתר

הארגו מפעיל מנגנוני שיווקיי . מאירופה וייקלט באמצעות צלחות לוויי שיותקנו חינ בבתי ישראל

יד , בחלקי רבי של השיחה שערכנו ע אבי ועקני, ואכ. ב ליעילות מירביתרבי ומתאפיי במאמ ר

עסקי ועל הרב אמנו כעל מנהל עסקי לכל כעל גו כלכלי" שופר"דיבר ועקני על , 9ימינו של הרב יצחק

את הסדר המופתי של ניהול חשבונותיו , "שופר" ועקני הדגיש את המבנה הארגוני המשובח של 10.דבר

 . הדיוק בעבודת המערכות השונות שפועלות בוואת 
המקיפי אלפי " אור החיי"העומד בראש מוסדות , מחזיר בתשובה ידוע נוס הוא הרב אלבז

והוא , הרב אלבז החל דרכו בשנות השבעי. חברי ופעילי וא הוא עוסק בעיקר בהחזרה בתשובה

.  עברייני ומפעלו הל וצמח ע השניהוא עבד רבות ג ע. מראשוני המחזירי בתשובה בישראל

ייחודה של פעילותו של הרב אלבז בהיותה משלבת תהליכי החזרה בתשובה מהשלבי הראשוני של 

על הרב אלבז למדנו .  גיוס החוזרי הפוטנציאליי ועד הושבת לספסל לימודי בישיבה למש שני

היושב במשרד קט בשכונת הבוכרי ,  אליהוהרב, בי היתר משיחה ארוכה שקיימנו ע אחד מתלמידיו

אפילו הרב עובדיה התפעל . "בירושלי סמו למוסדות אור החיי ומשמש מעי מרכז של המוסדות

כשראה הרב עובדיה שאפשר בכלל "סיפר הרב אליהו , "מהרב אלבז ומהעבודה שלו בהחזרה בתשובה

 מדי שבוע שיעור תורה במקומות שוני הרב אלבז מעביר כמעט". להחזיר בתשובה יהודי בישראל

של מרצה " חימו"הכוללת הרצאת , "תוכנית אומנותית"לשיעור קודמת בדר כלל . ברחבי האר

 .יצחק זק, ומספר שירי נשמה של הזמר המלווה אותו זה מספר חודשי" זוטר"
הילות מחזירי בתשובה כדוגמת הרב אמנו יצחק והרב אלבז אינ רבני מקומיי של ק

וה מרכזי סביב לא רק מערכת ארגונית , ישראליאלה רבני ידועי בקנה מידה כלל. ספציפיות

 ". חצר רבנית"ו, אלא ג קהילות של חוזרי בתשובה, עניפה
, נמצאי ג מחזירי בתשובה ידועי פחות, במעגלי המקיפי מחזירי בתשובה מפורסמי אלה

ככל שמעגלי הקהילה סביב .  אמצעי שה יוצרי ע החוזרי בתשובהשעיקר כוח בקשר האישי הבלתי

: תופעה זו מזכירה את המתרחש בחצרות החסידיות הגדולות. הרב גדלי נעשה הרב זמי פחות ופחות

נעשית מורכבת יותר ומתווכת בעזרת , אל המנהיג, "מקור הקדושה"ככל שהחצר גדלה כ הנגישות אל 

המשמשי בעצמ מעי , "מדריכי" על החצר נמני ג 11. או מזכיריגבאי, מעגל של מקורבי

אחד מעוזרי ההפקה בערבי של הרב אמנו , )חוזר בתשובה בעצמו(ניסי , כ למשל. מנהיגי זוטרי

מרכז סביבו מספר צעירי אות הוא מחזק באמצעות שיעורי תורה ויצירת מסגרת למפגש , יצחק

שחילק לבאי חוברות החזרה , אמר ליוני נער בעל שיער מחומצ, "ב ניסיזוהי חוברת של הר. "חברתי

הוא עוזר לי ... אני הול לשיעורי ע הרב ניסי. "א"בתשובה לפני הופעתו של הרב אמנו יצחק בת

הוא מנהיג . ואינו מרצה בפני קהל, אינו מפי קלטות ע דרשותיו" הרב ניסי"ככל הידוע  ". להתחזק

בשילוב ע דרש קלטות מפורס כדוגמת הרב אמנו יצחק שאינו נמצא , וי להשפיע ולחזקמקומי שעש

 .בקשר קבוע אישי ומתמיד ע קהל שומעיו
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אשר אינ " שורשי", "תכלית", ערכי"בעול החזרה בתשובה קיימי ג ארגוני שוני כגו 

עניפה של הרצאות ומפגשי חברתיי אלא מרכזי פעילות , מרוכזי סביב דמות של דרש כריזמטי יחיד

מפיק ערבי , למשל, "תכלית"ארגו . מרצי ומנחי, מסוגי שוני הבנויי על מספר של דרשני

שיא הפעילות בערבי . וחיזוק לתשובה, סיוע למשפחות נזקקות, המשלבי בי התרמות לתלמודי תורה

כב משורה ארוכה הנמשכת כמה שעות של ואול הערב מור. מסוג זה היא בדר כלל הרצאה של דרש

כמו הלבשת (החזרה טקסית בתשובה , סיפור אישי של חזרה בתשובה, שירה, פעילויות שונות כולל תפילה

הקרנת סרטי וידיאו על התרחשויות חדשותיות כמו הפיגוע במגדלי , התרמה, )כיסוי ראש לנערה

" חזרה לחיי"מופע של , פקטיבה דתיתהתאומי בליוויית קריינות המסבירה את האירועי מפרס

ולבסו דרשה על אותיות ) הוא ומשפחתו, וחזר בתשובה(ב שנפצע בגילה והתאושש "בדמותו של לוח מג

בעיקר בתחומי הקבלה , א ובירושלי"מציע מדי ערב הרצאות בת" שורשי"ארגו . וצירופיה בתורה

יבחי שחלק מהמשתתפי מגיעי , מתח שינקיהממוק ב, א"מי שיגיע להרצאות בסני ת. והחסידות

אי מדובר רק בלימוד . לקהלו" שורשי"למקו באופ קבוע ושחלק א קנה את המנוי החודשי שמציע 

, ו בשבט"לא רק הרצאות  אלא חגגו ש את ט" שורשי"בחודשי האחרוני היו במרכז . אינטלקטואלי

, אומ מופיע ויוצר בתחומי התיאטרו"ופע מיוחד מאת וא העלו מ) כולל קריאת המגילה(חג פורי 

הופעת רוק של "' אביב מתקיימת מידי יו גבתל" סלמה"במועדו ".  שנה13הקרקס והתנועה מזה 

מודעות המבשרות על ההופעות הללו נתלות על לוחות המודעות הציבוריי ". מוסיקת נשמה יהודית

) א"ת(בשינקי " ברסלב"בחנות של , כמו למשל, רה בתשובהברחבי תל אביב וה מתפרסמות במוקדי החז

י "וע) בכיכר דיזינגו" (המרכז ללימודי קבלה"י "פעילות נוספת מוצעת ע. א"בת" שורשי"או במרכז 

" מרכז ללימודי הקבלה"ב". מונופול החרדיות"שני ארגוני המערערי בגלוי על , "בני ברו"קהילת 

סדנאות , )על פי החודשי העבריי" (ראש חודש"סעודות , סוגי שוניקורסי מ, מתקיימות הרצאות

מציעה סדרה של הרצאות מבוא ולאחר " בני ברו"קהילת . ועוד, קריאת מפה אסטרולוגית, מדיטציה

בנוס לכל הפעילויות שהוזכרו .  מכ קבוצות לימוד קטנות המתעמקות בלימודי הקבלה אחת לשבוע

אר מדי שבוע עשרות ואולי מאות פעילויות נוספות במסגרות קטנות יותר לעיל מתקיימות ברחבי ה

 .    חוגי בית ועוד, מופעי מוסיקה, סיפורי אישיי של חזרה בתשובה, דרשות, הכוללות הרצאות
הנמשכי , בסמינרי אלה. קיימי ג ארגוני המתמחי במיוחד בסמינרי להחזרה בתשובה

מציע סדרה של סמינרי המיועדי " ערכי"ארגו . נטנסיבית ומרוכזתנערכת פעילות אי, כמה ימי

סמינר "או " סמינר רווקי"ו, "אקדמאי"מדי חודשיי לער מתקיימי סמינר ל: לקהלי שוני

א מתחקרי קצת את " ערכי"כפי שמסבירי במשרדי (יותר " עממי"המיועדי לקהל " רווקות

, "סמינר אומנות הלחימה ושלמות האישיות במבט היהדות"י אחת לכמה חודשי מתקי). הפקידה

המוקדש לשיפור "  הורי ילדי ואתגרי–קשרי "וכ סמינר , המשלב יהדות ע תורות לחימה

שבת שכולה "סופי שבוע משפחתיי המכוני " ערכי"כמו כ מארג . הקשרי הזוגיי והמשפחתיי

 ". חוויה
במקביל מושקע מאמ ליצירת קשר .  הפעילות הפורמלית בהרצאותמתרכזת" ערכי"בסמינרי של 

).  לסמינר23בדר כלל ( מדריכי המשתתפי בסמינרי 67באמצעות צוות של , אישי ע המשתתפי

שמעתי . "ועוני על שאלות, מעודדי, שותי קפה, מדברי איתו, הללו מסתובבי בי קהל המשתתפי

אמר ליוני אחד מהמדריכי ביו השלישי לסמינר שבו " ייני כאשאתה אחד הבחורי הכי מענ

". אתה יכול לפנות אלי בכל בעיה או שאלה שיהיו ל ונוכל להיות בקשר ג אחרי הסמינר. "השתת
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מטרתו העיקרית של איש הצוות הזוטר בסמינר היא לשמור על קשר ע המשתתפי ג אחרי , ואכ

כאשר שאל יוני .  שנוצר בסמינר ולהבטיח שתהלי ההתחזקות יימשכדי לשמור על המומנטו, סיומו

הרב : "ביו האחרו לסמינר את אחד המשתתפי הצעירי מי השפיע עליו הכי הרבה ענה לו הבחור

" הוכחות"הפגי במהלכו בקיאות רבה ב, אחד המדריכי הלבביי בסמינר, תמיר". 1' תמיר הוא מס

לצד בקיאותו . א כי לא הרצה בפני הקהל על נושאי אלה, ת החיימדעיות לאמיתות התורה ותכלי

כעבור . בחומר ההרצאות של הסמינר הצליח ג לקשור שיחות אישיות וחבריות ע כמה ממשתתפיו

א כי מאז "מספר חודשי סיפר ליוני אותו בחור במפגש אקראי בבניי למשפטי באוניברסיטת ת

בשיחה ארוכה שערכנו ע תמיר . איתו הוא לומד ומתחזק, רב תמירהסמינר הוא נפגש אחת לשבוע ע ה

מלבד הלימוד מדבר . הוא סיפר לנו כי הוא לומד בקבוצות קטנות ע כמה תלמידי בוגרי הסמינרי

להתמודד ע הקשיי המלווי את תהלי , מניסיונו העשיר, אית תמיר על נושאי אישיי ועוזר לה

עוברי " ערכי"המדריכי בסמינרי של .  האיטי לתוככי העול החרדיבייחוד במעבר, ההתחזקות

הכשרה מיוחדת המכינה אות להתמודדות ע שאלות שונות שעשויות להיות מופנות אליה מצד 

מעיד כי הכשרת המרצי והמדריכי אינה עניי של " ערכי"מסמ רשמי של . החילוני והמתחזקי

לגלות שליטה בחומר ולתרגל בפני אנשי את , ריכי לעבור ראיו אישי המועמדי להדרכה צ–מה בכ 

 . בהתא לזמנו הפנוי של המתלמד, תקופת ההכשרה יכולה להימש עד חמש שני. מה שלמדו
" ערבי לתושבי הסביבה"ממומנת בי היתר באמצעות ארגו " ערכי"פעילות הסמינרי של 

וכ כנסי גדולי הנערכי , מספר פעמי בשבוע)  של קוסהכוללי הצגה קומית או מופע להטוטי(

כפי שנית ללמוד מאתר . אביב או בבנייני האומה בירושלי אחת לכמה חודשיביד אליהו בתל

בכנסי . וחלק מיועדי לנשי בלבד, ערבי אלה נערכי בתדירות גבוהה " ערכי"האינטרנט של 

מ הקהל לתרו " ערכי"מבקשי דרשני  –" קהילת ערכי "היוצרי ג את מה שנית לכנות –אלה 

תמורת תרומה זו מקבל כל תור בקבוק יי שזכה לברכתו ".  משפחות לסמינר5להכניס "במטרה $ 500

את דרשתו הנרגשת שמטרתה " ערכי"בטר יתחיל דרש . המבטיחה סגולות רבות, של הרב כדורי

ועל גבי מס גדול מוקר סרטו , "מסטיתסיקה שמימיתמו"מושמעת , מוחש האול, התרמת הקהל

הרב רוכ וממלמל ". ערכי"הרב כדורי הישיש בליוויית מזכירו ואנשי , בהילו איטי, וידיאו שבו נראה

סיפרנו לו על המצוקה הכלכלית . "לחצרו" ערכי"דברי ברכה על מאות ארגזי הבקבוקי שהובאו בידי 

 . מסבירי המארגני, "והורה לנו להביא אליו את הבקבוקי הללו'  לכאני אעזור'והוא אמר . שלנו

 בשליחות הרבי מלובבי על צלע הר בעיר 1983שהוק ב, ד"של תנועת חב) Ascent" (מרכז אסנט"

נוער אמריקאי " קירוב" הסמינרי הללו מיועדי בי היתר ל12.מתמחה א הוא בארגו סמינרי, צפת

סמינר . סמינר ב שלושה ימי המיועד לישראלי" אסנט"מדי חודש עור . אלהמגיע בקבוצות לישר

ייחודית בהיותה משלבת בי " אסנט"הפעילות ב. ש"צ ומסתיי במוצ"אסנט מתחיל ביו חמישי אחה

פעילות דתיות יהודית ממקורות חרדיי ובי פעילות מסטית רוחנית השואבת מתורות המזרח וממקורות 

במהל הסמינר שנמש שלושה ימי התנסה יוני , כ למשל". New age"יי ברוח הדתיי אלטרנטיב

, "רגילה"דתית בדומה לפעילות חרדית, מצד אחר". הילינג"מדיטציה בתנועה ו, בביצוע מדיטציה רגילה

.  דית"חב" התוועדות"השתת בארוחת ערב בנוסח חרדי וב, עלה לתורה, הוא ג התפלל בבית כנסת

תוכני ,  בסמינר הוקדשה לפעילות דתית מגוונת ולא רק להסברי תיאורטיי על המצוותמרבית הזמ

 .התפילות וחשיבות האמונה
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מוש דגש על יצירת קשר אישי בי המשתתפי לבי " אסנט"ג ב, "ערכי"כמו בסמינרי של

לקבוצות " טאסנ"לקראת סעודת ליל שישי מחולקי המשתתפי בסמינר . ד במקו"המרצי ואנשי חב

דניאל , "אסנט"אחד המרצי הבכירי בארגו . דניקיות"ומתארחי בבתיה של משפחות חב, קטנות

אמרו ליוני משתתפי בסמינר כאשר סיפר לה שהוא , "נפלת טוב. "עשה לו ש כמדרי רוחני, ביטו

מרו אלה שכבר הכירו א, "איזה אד מעניי, הכי כי אצלו. "מוזמ לסעודת ליל שישי בביתו של ביטו

לשלו , הכשרו לספר סיפור, ההומור,  הישירות של ביטו13.את ביטו מסמינרי קודמי בה השתתפו

. והשילוב בי עדינות ותקיפות עושי אותו למנהיג מקומי, לצטט את הצדיק הנכו, את המשל המתאי

, )אחד נשאר בישיבה(שרה מילדיה ע, ביטו ואישתו:  איש21סביב שולח ביתו סעדו באותו ליל שישי 

ובחור צעיר , חבר של אחד הילדי, שתי נערות תושבות צפת, "אסנט"חמישה אורחי שהגיעו מסמינר 

ד "והלומד כיו בישיבת חב, ד"בחסידות חב" מתחזק"שחזר בתשובה במהל טיול בהודו ומאז הוא 

ה סביב שולח האוכל התברר כי ביטו ומהאווירה ששרר, משיחות שער יוני ע בחור זה. ברמת אביב

במהל . ד"העוזר לו להתחזק ולהשתלב בעולמה של חב, הכריזמטי משמש לבחור מעי מדרי רוחני

ואווירת השבת המיוחדת הקיימי , החו, ארוחת הערב התאמ ביטו להפגי את אחדות המשפחה

חוויה הבלתי אמצעית ובהדגמת אורח חשיבותו של ערב כזה היא ב, אכ. ד"בעול החרדי ובייחוד בחב

כאשר , קבלת הפני שזכה לה ביטו בצוהרי יו שבת. חיי שאמור לעורר הזדהות ולשמש מודל אידיאלי

אלו שהכירו . חיזקה את הרוש שמדובר אכ בדמות חשובה במקו, כדי להרצות" אסנט"הגיע למרכז 

 כולה דיברו עמו רבי ממשתתפי הסמינר ובמהל השבת, אותו ניגשו בהתלהבות לבר אותו לשלו

 בהרצאתו של ביטו התברר שבנוס לכריזמטיות והברק שבעיניו תורמי להבניית 14.באופ אישי

הוא הפגי שליטה בחומר ונטה להתאי לכל נושא . מהקהל" כל שאלה"מנהיגותו ג מאמציו להשיב ל

 ". הנכו"שעולה את המשל המתאי או את הצדיק 
ה מנהיגי , ונסי מחצרו של הרב אמנו יצחק" ערכי"כמו ג הרב תמיר מ, טודניאל בי

מנהיגי מקומיי שכאלה אינ עומדי בדר כלל באור הזרקורי של . מקומיי של עול התשובה

כשרונ העיקרי הוא ביצירת . במות ההחזרה בתשובה ולא מוטלת עליה החובה להיות נואמי גדולי

. ואמביציה לעזור ככל הנדרש למבקשי להתחזק, סבלנות גדולה, יי קרובי וחמיאישקשרי בי

עוזרי למתחזקי להתרחק , עוני לשאלות אישיות, המדריכי הללו לומדי תורה ע המתחזקי

מנהיג מסוג זה מרכז סביבו מספר מצומצ יחסית של . מהעול החילוני תו התקרבות לעול החרדי

א . ויש לו מקו מרכזי ומעורבות גבוהה בתהלי ההתחזקות של תלמידיו, "לה רבעשו "תלמידי ש

ישנה חשיבות , "עשו לה רב"שלא לכל החוזרי בתשובה והמתחזקי יש מדריכי אישיי ולא כול 

מנהיגי מקומיי הללו שמהווי דוגמא לאופ בו נוצרת מעי קהילה רבה לפעילות של המדריכי

עול חברתי של שמורכב לא רק מדמויות מנהיגות , אפוא, קהילה כזו בונה. בתשובהסביב החזרה 

אלא ג מתווכי המתקשרי אל החוזרי , "נעלמות לבית"בולטות המוסרות דבר להמוני ו

המנהיגי המקומיי הללו ממלאי תפקיד , להערכתי. ונמצאי עמ בקשר לאור שבועות וחודשי

התחזקות , וויות החזרה בתשובה ובתרגומ לתהלי איטי ומבוקר של חזרה בתשובהמרכזי בתיווכ של ח

 . ומעבר אל עול חרדי ממוסד יותר
הפעילות הנמרצת להחזרה בתשובה כפי שתיארתי עד כה מתרחשת בי היתר תו שימוש נרחב 

להעביר מסרי ערו מרכזי . באמצעי תקשורת מודרניי כדי להפי את בשורת התשובה בקנה מידה רחב

הוא באמצעות קלטות אודיו שא מושמעות בערוצי , וחיזוק החוזרי במהל הדר, של החזרה בתשובה
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הוא ראש וראשו בייצור והפצת " שופר", מפעלו של הרב אמנו יצחק. רדיו דתיי וכ בקלטות ווידיאו

לי יחסית שמפיצי את נשע על ארגוני גדו, אולי רוב, חלק מהדרשני. קלטות של הרצאות הרב

למשל מפי רבות מההרצאות והדרשות של המרצי בשורותיו תו " ערכי"ארגו . הקלטות שלה

ארגוני אלה משמשי "). חסדי נעמי"כגו (למיניה ) ללא מטרות רווח(ח "שהוא נעזר בארגוני גמ

ספריות השאלה ביתיות בנוס לה פועלות עשרות . ספריות השאלה גדולות לקלטות של כלל הדרשני

דוגמא בולטת . יש רבני שמקימי מפעל ביתי קט להפצת הקלטות שלה). חי"א ה על תק של גמ(

, המסודרות על פי נושאי, מאות קלטות שונות שהקליט –לכ היא פועלו של הרב מרדכי נויגרשל 

אחד . בי האר והעולומוצגות בעלוני אות הוא מפי בהרצאות שונות שהוא ממשי לשאת ברח

 של הדרשני הוא כמות הקלטות שהצליחו תהקריטריוני הבולטי למדידת ההצלחה והפופולאריו

 .להפי
ערוצי "היא באמצעות , אמצעי בולט נוס להפצת רעיונות של החזרה בתשובה ולחיזוק המתחזקי

ירטיות המנוהלות בידי  תחנות רדיו פ–" תחנות קודש"הרדיו בישראל כולל היו עשרות ". הקודש

תחנות הקודש כוללות ה ". מתחזקי"מחזירי בתשובה והפונות בעיקר לקהל החוזרי בתשובה וה

וה ערוצי הפוני ") 10רדיו "ו" רדיו קול חי", למשל(באופ כללי " מתחזקי"ערוצי הפוני ל

 "). יו ברסלברד"ד או "של חסידי חב" רדיו זמ הגאולה", למשל(מסוימי " מתחזקי"ל
. כפי שניסיתי להראות עד כא פעילות החזרה בתשובה בישראל בתחילת האל השלישי  עניפה ביותר

מערכות ארגוניות ; שדה התשובה כולל מגוו של דמויות רבניות ברמות שונות של מעמד ותפוצה

, ת המודרנייעול התשובה עושה שימוש באמצעי התקשור, ככלל. ושלל פעילויות חברתיות, מורכבות

הודעות באתרי אינטרנט ובערוצי הקודש על אירועי ,  חלוקת עלוני–וביחסי ציבור ושיווק מתקדמי 

כפי שבא לידי ביטוי באירועי , השיח על החזרה בתשובה: אדגיש. שימוש בשלטי חוצות, קרובי

האדמיניסטרציה של אבל אנשי , ובקלטות המיועדי לחוזרי בתשובה טעו בנימות דתיות ורוחניות

הארגוני או החצרות הרבניות אות ראיינו הרבו להשתמש דווקא בשפה עיסקית ושיווקית כדי לתאר 

 .את הפעילות בה ה עוסקי

 
 מחזירי בתשובה וקהל היעד שלה

קבוצה אחת כוללת את . במחקר זה בלטו שתי קבוצות עיקריות שמהוות קהל יעד של מחזירי בתשובה

הארגוני הפוני . כלל מזרחיי ממעמד סוציו אקונומי בינוני ונמובדר, "המסורתיימתחזקי "ה

). 2001פרשנויות שונות למושג ראו אצל זוהר " (להחזיר עטרה ליושנה"לקבוצה זו מבקשי כלשונ 

או למעשה להציע לה את ער קיו המצוות , הכוונה הכללית היא לחזור ולהעמיד אצל המתחזקי

הקבוצה השנייה כוללת ". התלמיד החכ" בנוסח החרדי וכ את ער לימוד התורה ואידיאל הטוטלי

, לאחר הצבא) בעיקר במזרח(ל "צעירי וצעירות שרבי מה טיילו זמ ממוש בחו" מתחזקי"

מכל העדות " מתחזקי"בקבוצה זו נית למצוא ". העיד החדש"נוסח " רוחניות"ואחרי המתחברי ל

תו , ארגוני התשובה הפוני לקבוצה זו יונקי השראת מרעיונות של החסידות. מדותומכל המע

בקבוצה זו נית לכלול ג . הדגשת החוויה הדתית האישית וההתחברות המיידית של המאמי ע אלוהיו

כפי . חסידות ברסלב ובמידת מה ג חסידות בעלז, ד"מסגרות חסידיות מובהקות כמו חסידות חב

ג בעול התשובה המטרה , חרדית קיי קונסנזוס סביב אידיאל הלימוד והתלמיד החכשבחברה ה

כוונת המחזירי היא לנווט את המתחזקי אל לימוד בישיבה . הסופית של ארגוני התשובה חד משמעית
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למגורי בסביבה חרדית ולרישו הילדי , ולהקמת משפחה גדולה, ולכוונ לנישואי, או בכולל

ישנ , יתירה מזו. ההבחנה בי קהלי היעד מכתיבה סוגי שוני של פעילויות. ינו תורניותלמסגרות ח

מתחזקי "חלק מה מכוונות ל: המפצלי את הפעילויות של הארגו, "ערכי"כמו למשל , ארגוני

רוב ארגוני התשובה משלבי במינו זה או אחר ". מתחזקי של העיד החדש"וחלק אחר ל" מסורתיי

בי רעיונות ליטאיי של לימוד תורה טוטאלי ובי רעיונות חסידיי : י מסרי הנובעי מכמה מקורותב

מבית מדרשו של " החזרת עטרה ליושנה"מזרחיי בנוסח וכ בי מסרי חרדי, של חוויה דתית אישית

 ". העיד החדש"נוסח " רוחניי"הרב עובדיה יוס ובי מסרי 
נעו בשלבי " מתחזקי נוסח העיד החדש"ל" מתחזקי מסורתיי"ההבדל העיקרי בי 

במעבר מקבוצה לקבוצה ומרב , תהלי המלווה לא פע בתנודות רבות, הראשוני של תהלי ההתחזקות

 . תהלי שיכול להימש ג שני רבות, אל רב
רה בתשובה ולא בתהלי של חז, מאמר זה מתמקד בפעילות החברתית שמארגני מחזירי בתשובה

מטרתי היא לתאר את הפעילות של המחזירי סביב . כשלעצמ" חוזרי בתשובה"כשלעצמה או ב

עיו ). ואולי ג לא יאמצו אותו(שעדיי לא אימצו באופ מלא את אורח החיי החרדי " מתחזקי"

בפעילות החברתית הזאת של המחזירי בתשובה מגלה כי ה מציעי ומגלמי זהות שמיוצרת 

. ומחוזקת בתו צומת המנקזת אליה ממדי שוני מהעול החילוני וממדי  שוני מתו העול החרדי

 . כוללת פרקטיקות ושיח המייצרי דתיות יהודית מסוג חדש, המהוות את הצומת הזאת, זירות התשובה

 
 :עול התשובה בי חילוניות לחרדיות

 יצירת זהות חרדית חדשה
י יוצר זהות חרדית חדשה המשלבת בי השפעות העול החרדי הדומיננטי עול התשובה של המחזיר

שניות זו באה . ובי העול החילוני אותו ה מבקשי לעזוב, אליו שואפי החוזרי בתשובה להשתיי

מאפייני אלה שואבי מהעול החרדי מצד . לידי ביטוי במספר מאפייני בולטי של עול התשובה

כ נוצרי דפוסי דתיות . או שינוי כזה או אחר, ותה מחדש על ידי פרשנות חדשהא יוצקי א, אחד

 . חדשי המבטאי ה ביקורת פנימית ביחס לחרדיות וה שילובי והשפעות מעול חילוני ומסורתי
בדברי הבאי אבקש לשרטט קווי עיקריי של השקפת העול שעולה מדבריה של המחזירי 

 . וכ פרקטיקות דתיות חדשות, ברתי שעולה מפעילותאת הסדר הח, בתשובה
וביניה ההבנייה של ניגוד חרי ותהומי ,  חרדיותתפיסות עולעול החזרה בתשובה שואב ומעצי 

 בתו כ מובלטת העליונות של הדת היהודית על פני –בכלל " מערביות"או " חילוניות"ל" חרדיות"בי 

ומודגשת עליונות אורח החיי הדתי על פני , ל דת ללא מחלוקותמשורטטת תיאולוגיה ש, שאר הדתות

, עול התשובה בשונה מהחרדיות מדגיש רפלקסיה על שאלת האמת והאמונה הדתית, בד בבד. החילוניות

עול , זאת ועוד. אימות וויכוח ע האמת המדעית, וכ ש דגש רב על שיח, "הוכחה"מדגיש הצור ב

 .  במרכז הדיו–לא את הקהילה  ו–התשובה מציב את הפרט 
חרדיות לתתכולל חלוקות פני,  החרדיהסדר החברתיעול התשובה משמר ומחזק מאפייני של 

בד בבד הוא מציע דמויות מנהיגות והזדהות שונות מאלה . וכ היררכיות חברתיות חרדיות, קבוצות

וכ מייצר מחדש את הקטגוריה , הוא מציע סוג שונה של קשר בי מנהיגי לנוהי אחריה; החרדיות

 .האתנית של הבחנה בי אשכנזי למזרחי
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, ובפרט הדגש על קיו מצוות,  החרדיתהפרקטיקה הדתיתעול התשובה מאמ ממדי חשובי של 

, ואול עול התשובה ג מייצר מגוו חדש של עשייה דתית. ואימו סממני חיצוניי של השתייכות

ובונה קהילה דתית במרחבי ציבוריי חדשי , מיועדת לחיזוק המתחזקיתרבות פנאי מיוחדת ה

 . שאינ חילוני ואינ חרדי במובהק

 

 השקפת עול": האמת"מושג 
את השקפת העול הבאה לידי ביטוי בדרשות ובפעילות בעול התשובה נית להציג סביב שלושה צירי 

 . והעמדת הפרט במרכז, ילת החילוניותשל, העליונות של היהדות על שאר הדתות: מרכזיי

 
 עליונות היהדות על שאר דתות העול

כדי . והכוונה היא למעשה ליהדות החרדית, בהא הידיעה, דרשני התשובה מדברי תמיד על היהדות

לעבר המודל החרדי מדגישי דרשני התשובה שוב ושוב את ייחודה " מתחזקי"להניע את החילוני וה

היהדות היא הדת המונותיאיסטית הראשונה וכל . " עליונותה על שאר דתות העולואת" יהדות"של ה

היהדות עובדת את המקור וכל שאר הדתות עובדות חיקויי ", "שאר הדתות ה רק חיקוי שלה

הש בחר בע היהודי כדי שיהיה אור ", "רק ליהודי יש פוטנציאל להתחברות אל האלוהי", "שקריי

 . ות לה ה טענות נפוצות בעול התשובהאלו ודומ, "לגויי
אולי מחשש , חילוקי דעות בתו העול החרדי, וא להסתיר, דרשני התשובה משתדלי להצניע

חוזרי בתשובה רבי מתחילי ללמוד בישיבה או בכולל . שאלה יערערו על תפיסת עליונותה של היהדות

חרדי "ש ה הופכי ל.  של חוזרי בתשובהרבי מה עושי כ בישיבות. בשלב כלשהו של התשובה

זירות ההחזרה . ובתו כ ג עשויי להדגיש שייכות למחנה כזה או אחר של העול החרדי, "אמיתיי

ומתאמצות לצייר את , רבי ושוני" מתחזקי"מרכזות סביב קהילות של , לעומת זאת, בתשובה

.   החרדי מיוצג כתמונה מונוליטית חד משמעיתהעול. הבדלי או ויכוח, היהדות כנטולת מחלוקות

 . מתעלמי המחזירי ממחלוקות הלכתיות ופוליטיות, בפרט
יחסה של "יחסה של הספרות הפרשנית הענפה לתורה הוא כמו . התעלמות ממחלוקות הלכתיות

אי . לאקדמאי" ערכי"מסבירי בסמינר , "הרשות השופטת לרשות המחוקקת במדינה דמוקרטית

 45מתו . מסבירי המרצי, ואי סתירות בי הפרשני ובי התורה, ויכוח מהותי בי פרשני התורהו

 לימוד גמרא –ימי של הסמינר מוקדשות כשעתיי בלבד להדגמת העיסוק החרדי המרכזי עבור הגברי 

 מקבלת הספרות הפרשנית". שניי אוחזי בטלית"והמשתתפי לומדי בו את ד הגמרא המפורס  –

 .קוהרנטית ונטולת כל סתירות, ונטע שהיא מגובשת, "תורה שבעל פה"בסמינר זה מעמד של 
א , יאמרו הדרשני והמרצי בזירות ההחזרה התשובה"  וזו התורה–יש אמת אחת ויחידה "

פסיקות שונות וסתירות בתו העול , יענו כאשר יוצגו בפניה השקפות שונות" לתורה שבעי פני"

בעול . בעול החרדי מתאמצי פעמי רבות להצביע על ייחודה וצדקתה של קבוצה מסויימת. רדיהח

ד לא "מטע חב" אסנט"בסמינר . של העול החרדי, לכאורה, התשובה מדגישי במיוחד את אחדותו

ובמיוחד , ד"לתנועת חב, בייחוד הליטאי, נאמרה א מילה על ההתנגדות החריפה שיש בעול החרדי

מרצי הסמינר ואנשי הצוות הזוטרי דיברו בש . 'תנגדות שגברה בו מאז מותו של הרבי מלובבילה

תו התעלמות מוחלטת מחילוקי הדעות בעול החרדי סביב שאלת " חסידות"וה" יהדות"ה, "תורה"ה
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התעל לחלוטי ג מחילוקי הדעות שיש בתו " אסנט"סמינר . ומפסיקות סותרות בעניי זה, המשיח

 .'ד עצמה בעני משמעות מותו של הרבי מלובבי"חב
א לגבי הקבוצות השונות שקיימות היו בתו "כאשר שאלנו את המוכר הצעיר בחנות של ברסלב בת

שכמו סותר את אמונתו שיש ,  תו שהוא קובל על פילוג זה–חסידות ברסלב הוא נע על כיסאו באי נחת 

נדמה שתפיסתו של עול ההלכה כמקשה אחת .  היהודיוסביבה צרי להתאחד כל הע" תורה אחת"

שעושי את צעדיה הראשוני בעול " מתחזקי"החפה מסתירות ומויכוח מאפיינת בעיקר את ה

אכ , "יהדות"שעושות מאמ גדול להדגיש את אחדותה של ה, ייתכ שזירות ההחזרה בתשובה. התשובה

מי שכבר נמצא בתשובה זמ רב , ע זאת. רב חבריהמצליחות לעצב השקפת עול אחדותית מעי זו בק

דיו מעניי . יותר וכבר אימ אורח חיי חרדי ולימודי בישיבה עשוי להסתכל על עול ההלכה אחרת

 10 שחזר בתשובה לפני כ" תחנות הקודש"המדגי נקודה זו התנהל בשיחה שערכנו ע אחד משדרני 

לאור קיומ של פסקי הלכה שוני . בתשובה לפני כשנתיישחזר " ערכי"שני וע דרש מארגו 

שאלנו כיצד מתיישבת עובדה זו ע הטענה הרווחת בעול ") אשכנזי"ול" ספרדי"למשל ל(ומנוגדי 

פ מאז "אי כל חידוש בתורה שבכתב ובע"התשובה ועל פיה מקור כל פסקי ההלכה הוא אחד ויחיד וש

שהכיר בקיומ של הבדלי וניגודי בי , בעל התשובה הוותיק, לעומת שדר הרדיו". מעמד הר סיני

להשלי ע הסתירות ההלכתיות וכ , הטרי" מתחזק"ה, "ערכי"פסקי ההלכה השוני התקשה דרש 

אפילו בי ! אות הלכות,  הלכות–טיפה אולי קצת ,  מנהגי שוני–זה אות הלכות : "הסביר בלהט

אבל ההלכות ה למעשה ... שה מתנגשי כביכול, בודדי, ש דברי שהי] ובי ספרדי[אשכנזי וזה 

שפה , שבו יש פיצול מסוי קט... מאותו זר, הכל דברי נכוני, הכל לש שמיי... אות הלכות

 ".      ששניה מהלכה, אבל שניה מדברי דברי אלוקי חיי, אומרי כ ופה אומרי כ
   הניסיו לנקוט ברטוריקה מפייסת ומאחדת בא לידי ביטוי ג .תהתעלמות ממחלוקות פוליטיו

ולהימנע ככל , בעקרו המנחה את מרבית דרשני התשובה לא להתייחס לנושאי פוליטיי מובהקי

מרחב , חברתי נפרדהדרשני מבקשי לפתח מרחב רוחני. האפשר מנקיטת עמדה פוליטית בוטה וישירה

ארגוני ההחזרה בתשובה . ונה מזירות פוליטיות ומאבקי מוכריהמנותק וש" רוחנית"של זהות 

, משתדלי ג לדבר על המאחד והמשות ולהימנע מביטויי פוליטיי העשויי לעורר מחלוקות בקהל

ניכר כי עול ". חילוני"ו" מתחזקי"וא להרחיק , "יהדות"להסיט את תשומת הלב מהפצת ה

ולמנוע רדוקציה שלה ליחס כוחות , דתית כשאלה רוחניתהתשובה משתדל לבצר את הקטגוריה ה

בוא , כ הרבה דברי שמפרידי בינינויש כל.  "פוליטיי הנתפסי חומריי וכחלק משאלות השעה

. בתשובה לשאלה באיזה מפלגה הוא תומ" ערכי"אמר ליוני אחד המדריכי בסמינר " נדבר על המאחד

מנסות להימנע ככל האפשר מהבעת הזדהות ע מפלגה פוליטית זירות ההחזרה בתשובה , באופ כללי

 . כלשהי
והעמדה הנייטרלית והמנותקת כביכול שמנסי , נראה שג בעניי זה התמונה מורכבת, ע זאת

בחודשי האחרוני בלט כי זירות ההחזרה . להציג דרשני התשובה אינה עומדת במבח המציאות

המגיעי לכינוסי מחפשי .  בו שרויה מדינת ישראלבתשובה מתקשות להתעל מהמצב הקשה

הרצאות וכנסי רבי נערכו בימי קשי בה בוצעו פיגועי התאבדות שגבו . סולידריות חברתית ונחמה

לעיתי מפליא להיווכח עד כמה באירועי אלה המארגני ממשיכי לדבר . הרוגי ישראלי רבי

לדרשני " נפלטות"נראה כי מפע לפע . ת במתרחש סביבבשפה דתית ניטרלית כביכול שאינה נוגע

ג . התשובה מילי ספורות המסגירות באחת את עמדת המדינית וממילא ג את עמדת הפוליטית
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" ימני"א לא יאמרו לעול כי ה תומכי במפלגה זו או אחרת ה מסמני עצמ לרוב כשייכי לצד ה

יוסי שריד והסכמי אוסלו מוזכרי בבוז ג בהרצאות , עו פרסשמ, ל"יצחק רבי ז. של המפה הפוליטית

 ". סוד הזיווג", למשל, שנושא אינו פוליטי כמו
אמר לנו , "אינו מצביע"וא " לא מתעסק בפוליטיקה", "לא מערב פוליטיקה"הרב אמנו יצחק 

י בי  יהודי בדר כלל כשמדובר במאבק הלאומ, בעיתות שונות הסתייגות זו נעלמת. עוזרו האישי

ע התחזקות אירועי הטרור הפלשתיני  –בחודשי האחרוני . והעול הערבי או ביחס לשאלת הכיבוש

נפתחת כמעט כל הרצאה של הרב יצחק בדברי  –ל בשטחי "בישראל ופעולות כיבוש מתחדשות של צה

הרצאותיו מתייחס ב. בטרור המשתולל ובניסיונות להשגת שלו, פלשתיניהקשורי בסכסו הישראלי

, שמעו פרס, אריאל שרו, בנימי נתניהו, הרב יצחק לדמויות בולטות בפוליטיקה הישראלית כאהוד ברק

בהתייחס למפה . בוש ואחרי' ורג'ג, יוסי שריד ולמנהיגי בולטי בעול הרחב כמו ביל קלינטו

 –וא עמדות ימניות קיצוניות , מובהקות" ימניות"הפוליטית הישראלית נוקט הרב אמנו יצחק עמדות 

אבינו "תו שהוא מדגיש כל העת שהמנהיג היחידי בו הוא תומ ושבו ע ישראל צרי לתמו הוא 

בניסיו לפתור את . מזיקות למדינת ישראל ולע היהודי" שמאל"מדבריו ברור שמפלגות ה". שבשמיי

טע עוזרו האישי של הרב יצחק כי הרב ובי עמדות אלה " פוליטיא"הקונפליקט שבי הצגתו של הרב כ

כמה שנראה כפליטת פה המעצימה בשפה תיאולוגית ". אקטואליה"כי א ב, אינו עוסק בפוליטיקה

 השמאל תפקידו לסמא –זה סמא את האל ' שמאל'פירוש המילה : "הוסי אותו דובר, ניגודי פוליטיי

 ".את האל מעיני בני האד
טי יחד ע הזדהות ע צידה הימני המובהק של המפה הפוליטית דוגמא למאמ להימנע מהפולי

שאל את "באמצעות הקישור ". צוות ערכי"בישראל באה לביטוי בהתכתבות אלקטרונית שער יוני ע 

מה ישראל צריכה לעשות : "שאל יוני את השאלה הבאה" ערכי"המופיע באתר האינטרנט של " הרב

שראל י הא עלינו לוותר על השטחי או לשמור על אר –  קשהכלעכשיו כשהמצב הביטחוני כ

יימת כדי לקרב ק תנועת ערכי ,ליוני שלו: "כעבור מספר ימי קיבל את התשובה הבאה" ?השלמה

ברור . טציה פוליטיתואיננו עוסקי בכל פעילות בעלת קונ, כאלו כ.לבבות בני ישראל אל אביה שבשמי

קשה לקיי , שללא תפילה ובקשה מהש, לותגודמי מש אלפי שנות כש שהיה ברור לדורות הק, לנו

" .צוות ערכי, שא ברכה. נסייע לעצמנו, א נתמקד בכ, לכ.  בכל מקרה'ונתתי שלו באר'את 

הייתה " ערכי"תשובת . בתגובה לתשובה זו שלח יוני פע נוספת את אותה השאלה בנוסח קצת אחר

הדגיש את " ערכי"צוות . לא ננקטה שו עמדה מדינית או פוליטיתא ג בה , הפע ארוכה יותר

אל לנו . ככל שנצפה יותר לגאולה כ נזכה לקרב אותה יותר: "חשיבות האמונה וסיי במילי הבאות

שונאיו הקדומי . ע ישראל צלח נחלי ד ומוקדי אש והוא ממשי בדרכו. ליפול לייאוש לנוכח המצב

נמשי . דר שבה הוא יביא שפע אורה לעול כולו, הוא ממשי בדרכו הייחודיתאבדו ונשכחו מלב ורק 

להתרחק משאלות " ערכי"סדק קל במדיניות " .בהצלחה. יהיה בעזרנו' וה, לקוות ולהתפלל מעומק לב

בתשובה זו . מייל שלישי שנשלח ליוני בעקבות שאלה נוספת באותו נושאפוליטיות ומדיניות נפר באי

א ציי כי , כי אי זה בתחו התמחותו, כי הוא אינו מוסמ לתת עצות ביטחוניות" וות ערכיצ"הדגיש 

מובא במקורות שכאשר הע "שכ " האחדות של הע חשובה ביותר"ג ', מלבד תפילה ובטחו בה

כפי שעושה עתה ( מסירה וכדומה , י מלשינות"מאוחד ואי בו אנשי המנסי לחבל במארג החברתי ע

בהתכתבות הזאת נית לראות דוגמא לדפוס נפו ברוב ". דאחדות זו מסייעת מא, )'שלו עכשיו'ועת תנ
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ומשאלות מדיניות תו הדגשת , "פוליטיקה"דרשני התשובה מתרחקי מ: זירות ההחזרה בתשובה

 .וממילא ג לזו הפוליטית, א מפע לפע רומזי לעמדת המדינית, אחדותו של ע ישראל
, פוליטיות, בסוגיות הלכתיות(ת או ההדחקה של קווי המחלוקת והמאבקי בעול החרדי ההתעלמו

.   מצביעה על מאמ של אידיאליזציה של החרדיות בעול התשובה)  ג אתניות–וכפי שנראה בהמש 

ומדחיקי התייחסויות להטרוגניות של העול החרדי , מחזירי בתשובה שואפי לאידיאל החרדי

 . ימיוויכוח פנ
   חלק ניכר מהמאמ של המחזירי בתשובה מיועד לשכנע את .דתיות המבוססת על הוכחת האמת

היא מושג מפתח עבור המחזירי בתשובה אשר " אמת"ה .קהל שומעיה באמיתותה של דר התורה

ת מול הדומיננטיו. חילונית כאתגר מרכזי עבור, מציבי את ההגמוניה המדעית ותפיסת העול הטבעית

של האמת המדעית ומול תפיסת המציאות החילונית הנסמכת על אמת זו מבקשי הדרשני להוכיח את 

 המאמ המושקע בעול התשובה להוכיח את אמיתות דר הדת מהדהד את 15.אמיתותה של הדתיות

אי הנשי לא , שמת לב. "בעול החרדי, המחוכ, הרציונלי, "הלימוד הגברי"המקו המרכזי שמקבל 

אמר אחד הבחורי בשיחה של כמה בני של חוזרי בתשובה , "היה קשה לה? בינו על מה הוא מדברה

השקעת המאמ האינטלקטואלי בהוכחת , בד בבד". תכלית"שנסעו איתי העירה בתו הרצאה של ארגו 

אל שבו אמיתותה של הדת וקיומו של ה, קיומו של האל ואמיתות הדת מסמ שוני חד מ העול החרדי

 .  אינ מוטלי בדר כלל בספק ואינ זקוקי להוכחות חוזרות ונשנות
חלק : לאמיתותה של הדתיות נסמכות בעול התשובה על שני מקורות עיקריי" הוכחות"ה

וחלק על חוויות , )ונתמכות בשימוש חכ בטכנולוגיה(מבוססות על טיעוני מדעיי או פסבדו מדעיי 

 .מיסטיות ורגשיות
כ מתקיימת בה . יחסות החוזרת למדע היא מרכזית בעיצוב החוויה הדתית של עול התשובהההתי

פרוייקט הזהות של המחזירי בתשובה בנוי על שלילה . דיאלקטיקה מעניינת בי שלילת המדע ואימוצו

דרשני ). Beckerman and Neuman, forthcoming(טועני בקרמ ונוימ , של אלה ששללו אות

 מתקיפי לעיתי קרובות את המדע ובמיוחד את הטענה שתרבות המערב ותקופת ההשכלה התשובה

בכ ה מבקשי לשמוט את הקרקע מאחד היסודות החשובי . יכולי לזקו לזכות חידושי מדעיי

 אינו יכול –שרבי מוצאי בו את אלטרנטיבה לאמונה ולפרקטיקה הדתית  –המדע . של החילוניות

טועני , שלו אינ מחדשי כלו" חידושי"שלו אינה אמיתית וה" אמת"ה,  לאמונה ולדתלהוות תחלי

אלא ג על הרעיו העומד , הביקורת על המדע איננה רק על היומרה המדעית לחדש חידושי. הדרשני

הספק הוא , חוזרי ואומרי בעול התשובה, "אי שמחה כהתרת הספק. " הספק–בבסיסו ומניע אותו 

 –" מוכחת"את האמת ה, רו המזיק לאד ובמקומו צרי האד להציב לנגד עיניו את האמת האחתחס

 משולבי קטעי –למשל , "המדעני"ו" העימות "–בקלטות הווידאו של הרב אמנו יצחק . התורה

המדעני המרואייני . מתו תוכנית טלוויזיה שבה ניהל צבי ינאי שיחות ע פיסיקאי ואסטרונומי

וכי קיימי חילוקי דעות בי , אי תשובות עליה) עדיי(אינ מתביישי להודות כי ישנ שאלות שלמדע 

הדברי מוצגי בידי הרב אמנו יצחק כ שהמדעני מצטיירי כחבורת טיפשי . מדעני שוני

 .  התורה שקיבל ע ישראל בהר סיני–הרחוקי שנות אור מהאמת היחידה 
וא , עול התשובה ג מקבל את המדע בזרועות פתוחות אל חיק היהדות,  המדעבד בבד ע שלילת

פעמי רבות מבקשי . היהודית כאילו היה ש מאז ומעול" מסורת"אותו אל תו ה" מכניס"

ראו (מדעיי הדרשני להוכיח את אמיתות טענותיה תו שימוש סלקטיבי בגילויי מדעיי ופסודו
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אחת הדרכי לביסוס הזהות הדתית של חוזרי בתשובה היא על ידי ). Bilu and Goodman 1997ג 

התורה על  פי טיעוני אלה היא מעי . העמדת האמונה לא כשוללת את המדע אלא כמקדימה אותו

מאז נמסרה " אי חדש תחת השמש"היא כוללת את כל הידע המדעי ו. של המדע) מוקדמת(תמונת ראי 

תגליות "מצי רבי נעשי בניסיו להוכיח שהתורה הקדימה א את המא. התורה למשה בהר סיני

, "הכוונה לא רק לחמשת הספרי הראשוני של התנ ו–התורה , למשל. המודרניות ביותר" מדעיות

כמה זמ , כ הדרשני,  מספרת בדיוק מדהי–לזוהר ולכתבי מקודשי נוספי , אלא ג לתלמוד

חשפה לאנושות את עקרו החיסו הרפואי , זכרת את כל החיות בעולמכילה ומא, נמש מחזור הירח

לעתי , כ. פעמי רבות מבססי הדרשני את טענותיה על ציטוטי ממחקרי מדעיי. ועוד ועוד

ידי אישי מדע מציי הרב אמנו יצחק כי טענותיו נתמכות על, במקו לתקו את המדע, קרובות

דרשני והמרצי מקבלי למעשה במקרי אלה את המדע כמקור ידע ה. כמו איינשטיי, מפורסמי

מובלטי ספרי החזרה בתשובה של " ערכי"של ארגו " סמינר לאקדמאי"ב, באותו אופ. בעל סמכות

הילת המדע והאמת השורה על מדעי הטבע . מדע גרעי מצרפת, ר לכימיה"ד, ר לפיזיקה"ד –אנשי מדע  

בעלי תשובה אלה נמני על האליטה של העול , כמדעני: תי חשובמשחקת כא ג תפקיד חבר

החלטת לחזור בתשובה מעצימה את המסקנה הבלתי נמנעת בדבר עליונותה של הדת היהודית . החילוני

 16.על המדע
ההסתמכות של עול התשובה על הוכחות לוגיות ורציונליות מהדהדת נטיות דומיננטיות בעול 

הדתיות של חוזרי ומחזירי בתשובה מהווה . הממדי הרציונליי של הדתהמדגישות את , החרדי

שמהווה תמיד שלב חשוב (אלא שאצל דגש נוס על לימוד הגמרא , וריאציה על דתיות רציונלית שכזו

יהודי דתי המבסס דתיותו על ). או לעיתי פסבדו מדעית(הוא על נקודת ייחוס מדעית ) בתהלי התשובה

לא . "יות הוא אחד מסוגי היהודי הדתיי החדשי שמעוצבי בעול החזרה בתשובהמדע" הוכחות"

אני כבר ". "ערכי"של " סמינר לאקדמאי"התפלא לשמוע חברו של יוני לחדר ב, "!?שמעת על צבי ענבל

צבי ". תהיה בטוח שהוא יענה ויוכיח ל כל דבר ואנחנו נדבר אחרי ההרצאה, שמעתי את כל הקלטות שלו

 מייצג ז –ומבכירי המרצי בסמינר לאקדמאי " ערכי"ממקימי ומראשי ארגו , ר לכימיה" ד–בל ענ

מדעית של התורה ולה ג כשרו רטורי " הוכחה"שכוח ב, 17של מרצי בכירי בעול התשובה

 תכזאת המבוססת על רציונאליו, מרצי אלה תרמו לעיצובה של דתיות מסוג חדש. וכריזמטיות מרתקת

 . מדעיות" הוכחות"ו
אנשי הארגו עמלי לאסו הוכחות ולפתח ". ערכי"המומחה הבולט ביותר בתחו זה הוא ארגו 

. החומר הרב שנאס בארגו מרוכז במעי ארכיו המשמש כבסיס ידע למרצי השוני. דרכי שכנוע

כחות לכל הספקות מקבלי את ההו"הזירה שבה , "אקדמאי"הוא הסמינר ל" ערכי"ספינת הדגל של 

יש , על פי אחד המיתוסי המרכזיי בעול התשובה. כפי שמציגי אנשי ערכי את הסמינר" והשאלות

או לפחות לגרו לו להכיר , להחזיר כל חילוני בתשובה" ערכי"בכוחו של הסמינר לאקדמאי של 

ושאר ,  "ערכי" מצד זוכה לשיווק אגרסיבי, נער מדי כמה שבועות" סמינר לאקדמאי" ה18".אמת"ב

" הוכחות חד משמעיות"ארגוני ההחזרה בתשובה מפני בשמחה לסמינר זה את כל מי שחשקה נפשו ב

מתחזקי מכל הזרמי והסוגי מספרי עד כמה משמעותי . שיסירו מלבו כל ספק לגבי אמיתות התורה

 . היה הסמינר בשביל
כבר בהרצאה . ש"מיו שלישי עד מוצ, יבו השתת יוני נמש חמישה ימ" אקדמאי"הסמינר ל

, הראשונה של הסמינר הבהיר המרצה כי הטיעוני וההרצאות בסמינר לא יפנו לרגש אלא יהיו מבוססי
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שלושת הימי הראשוני הוקדשו ברוב למלאכת , אכ (המדע והלוגיקה, על השכל הישר, רוב ככול

כדי להוכיח את קיו האל ואמיתות התורה . )שבסו השבוע הועבר הדגש למחוזות הרג". הוכחות"ה

 א ,שלוקטו בעיקר מהעול החילוני" הוכחות"הכריזמטיי במש שעות ארוכות " ערכי"פרסו מרצי 

בהכרח , לכאורה, מבוססת פעמי רבות על שלילת קוטב אחד המחייבת" הוכחה"ה. ג מהעול הדתי

עי הוקרנו קטעי מסרטי ו ובמצגות מחשב שובותוידאובעזרת שימוש ב 19.את קבלתו של הקוטב הנגדי

, המתארי את פעולותיה המדהימות של העטל ושל החיפושית הארסית) בסגנו ערו המדע(טבע 

אלו  לצד . של האמבהD.N.Aשרשרת הומורכבותה של יכולתה של העי האנושית לתפוס את המציאות 

תברות האקראית ליצירת מולקולות הנדרשות הסה גרפי ונוסחאות מתמטיות המוכיחי כי וצגוה

כל תיאוריה מדעית . "אפסית לחלוטיהיא לחיי ולתפקוד כה מתוחכ של בני האד ובעלי החיי 

"  והממצאי הארכיאולוגי"יש מתא בי סיפורי התנ ".מצוטט בסמינר סטיפ הוקינג" ארעית תמיד

מצוטט מדע אחר , "רות החיי על דר המקרהלא נית להסביר את היווצ ".מצוטטי ארכיאולוגי

אד ". כל הידע האנושי על העבר מבוסס על תפיסתו המוגבלת של האד את ההווה"הטוע ג כי 

י הנתוני הסטטיסטי שהובאו בפניו "יודה עפ, "ערכי"אומר מרצה , שמוכ להיות כ ע עצמו רציונלי

אלוהי הוא , י הרציונל"בדר האלימינציה ועפ, כ ועל,כי לא נית לזקו את חכמת העול ליד המקרה

תכליתו של כל דבר בעול קודמת לדבר "מאחר ש, מסביר המרצה, כ כמו.שתכנ ומקיי את העול

, מכא. ג תכליתו של האד קודמת לו ונמצאת מחוצה לוש נית להסיק 20,"עצמו וג נמצאת מחו לו

יוצר , י התכלית שקבע לו האל"לעצמו את תכליתו ועליו לחיות עפיכול לקבוע או להמציא אינו האד ש

את התגשמות  – בלא להניח את האלוהיות של התורה –כיצד נית להסביר , טועני המרצי ועוד .האד

, השואה, הופעתו של משיח השקר שבתאי צבי, הנבואות המקראיות על פיזור היהודי בכל רחבי העול

הרמזי . יחייא עייש ועוד ועוד" המהנדס"ההתנקשות במחבל , די פלסטיניהסכסו היהו, רצח רבי

דילוגי "ושיטת , ציטוטי, בסמינר באמצעות מפות" מוכחת"בתו התורה אלה " נבואות"לקיומ של 

 המבוססת על תוכנת מחשב מיוחדת והמוכיחה כי התורה מכילה ורומזת לכל "מדעית" ה"האותיות

  21.ודעת לנבא את שיקרה בעתידמאורעות ההיסטוריה וא י
כא .  הגלומה בסיפור מעמד הר סיני ומת תורה"אמת היסטורית"הסמינר א מבקש להוכיח את ה

 22".הכוזרי"יהודי הלוי בספרו ' מגויסי נימוקי מתו הפילוסופיה היהודית בימי הביניי כגו זו של ר

הע היהודי לא היה ,  היה אמת היסטוריתא מעמד הר סיני לאכי " ערכי"כ למשל  טועני אנשי 

 ולא היה מעביר בשרשרת הדורות את "לא היה מאמי בקדושת התנ, מאמי לסיפור המתאר אותו

ג (רציונלי בעל מבנה את הקהל בתהלי מחשבתי , אפוא, מוביל" ערכי"סמינר . אמיתות הסיפור

מרגע קבלתו של ": בלתי נמנעות"סקנות כמה מלעבר  –) כשנית לפקפק בטיב של ההוכחות המסופקות

ומרגע קבלתה של התורה כטקסט מופלא המכיל ידע אינסופי המגל  ,מעמד הר סיני כאמת היסטורית

לא נותר לאד אלא לקבל כל מילה הכתובה , את העתיד להתרחש לאור כל הדורות בדיוק מוחלט

סיפר בעל , "הלכתי והתחזקתי. "י ומכא אמורה הדר להיות קצרה אל שינוי תודעתי ומעשבתורה

סמינר [", תשובה שהשתת בסמינר בתחילת דרכו לתשובה והתגלגל בסופו של דבר לחסידות ברסלב

... אומרי ל , ]בסמינר[לא כופי אות ... חיזק אותי בעצ ההבנה שהתורה היא תורת אמת ] ערכי

בעיקר  ".  ...אשרי  –וא לא , תה יכולא אתה אמיתי ע עצמ תיקח מפה מה שא... זאת האמת שלנו 

אמונה , ראשית:  חשוב למרצי שהשומעי יגזרו מהאמונה באלוהיות הטקסט של התורה שתי מסקנות

הוא המכוו והקובע את התרחשות  ושהאל אחראי על כל המתרחש בעולאמונה , כלומר, בהשגחה
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יכול , )למשל, כמו השואה( הקשה ביותר  אירוע בעול ולו וכ שכלובעתיד, בהווה, המאורעות בעבר

 הכתובות בתורה מצוותאת ה המסקנה שיש לקיי חייבתמת, שנית. להיות מוסבר באמצעות התורה

 . והמתפרשות בידי הרבני לאור הדורות
הרב . מדעיות מרובות" הוכחות"מרצי וארגוני רבי אחרי בעול התשובה עושי שימוש ב

בהרצאותיו הוא מרבה להשתמש בטיעוני ". הוכחות"מש בשורה ארוכה של משת, למשל, אמנו יצחק

 –עיקרו סיכוי מול סיכו "כ למשל הוא מסביר כי לפי . יהודי ולא יהודי כאחד, פילוסופי דתיי

שכ ג א אינו משוכנע כי קיימי ג עד וגיהינו , כדאי לכל אד לשמור מצוות, "העיקרו של פסקל

 לג עד מאשר לא לשמור מצוות 50% עדי לו לשמור מצוות ולהגיע ב)  סיכוי לקיומ50% יש ומבחינתו(

המבססי , הוא משתמש ג בטיעוני מהפילוסופיה היהודית של ימי הביניי.  לגיהינו100% ולהגיע ב

ע היטב א כל אחד יוד: את ההוכחה לקיומו של האל על סדר העול המראה על כוונת מכוו רציונלית

ברור שג לעול , "קל וחומר"אזי לפי עקרו , "תכנ מישהו] מראה הרב את שעונו[את השעו הזה "ש

כ ג לעול ישנ , הוא מוסי, וכפי שלשעו מוצמדות הוראות יצר. המורכב בו אנו חיי יש מתכנ

מביא " שכר ועונש"שמתקיי עקרו " להוכיח"כדי .  התורה שניתנה במעמד הר סיני–הוראות היצר 

הכורכות באורח מיידי בי קיו מצוות ובי התגשמות של משאלות הקשורות " הוכחות חיות"הרב 

היענות לאל , כי של ספר בראשית"המוטיב התנ). פרנסה ועוד, לידה, זיווג(בייחוד למצוקות החיי 

, כ למשל.  הכוח האלוהישל) מעי שמא(חוזר כא כאשר הרב הדרש משמש כמתוו , ששכרה לידת ילד

וכתוצאה , שבמהל הרצאה של הרב השתכנעה לחבוש כיסוי ראש, מספר יצחק על אישה עקרה מבת י

  23.מכ זכתה לתינוק כעבור תשעה חודשי
הא קיימת באד נשמה . "קשור בשאלת נצחיות הנשמה" אמת"רבי מושג ה" מתחזקי"בשביל 

זו השאלה שמסמנת את  קו פרשת המי בי . לדעת המרצי, ותזוהי השאלה שעליה צרי לענ" ?נצחית

, כ טע, חשיבותה של שאלה זו עלתה. הסביר לנו אחד מתלמידיו של אמנו יצחק, חילוניי ודתיי

כ הבינו כיצד עליה לפלס דר . שערכו מנהיגי התשובה לעול החילוני ולניגודו לעול הדתי" המיפוי"מ

כי כדי להחזיר בתשובה צרי קוד כל להוכיח שלאד , כ הסביר, ה הבינו. אללליבות החילוני בישר

מדובר כמוב בתופעה מודרנית מובהקת הקשורה לדומיננטיות . ולאחר מותו, נשמה הנפרדת מגופו בחייו

ההבדל בי העול ". רוח"ו" חומר"ולהפרדה של הסובייקט בי , נוסח דקרט, של הסובייקט הדיכוטומי

הוא שאלת האמונה בקיומו או אי , סבורי הדרשני המחזירי בתשובה, י לעול המודרניהמסורת

כ ג מבקשי המרצי למסגר את תהלי החזרה בתשובה . במציאות, קיומו של יסוד רוחני של נשמה

לדילמה אינטלקטואלית מוגדרת ומוגבלת היטב העונה למה שנראה כמוטיב מודרני בחוויית הבסיסית 

מסגור כזה של הניגוד בי חילוניות ודתיות אצל מחזירי בתשובה בלט לעינינו כאשר . מעי לקחשל שו

ועוזרו של " תחנות הקודש"שדר באחת מ, "ערכי" דרש וזמר מ–ישבנו ערב אחד ע מחזירי בתשובה 

 השבתי ".?אז מתי תחזור בתשובה, נו"אחרי שעות רבות שאל אותי השדר , לקראת סו השיחה. השדר

נראה היה , אחרי שעות מרובות של שיחה נינוחה. האווירה נעשתה מתוחה. שאי בכוונתי לחזור בתשובה

לבסו שאל אותי הדרש". רגע האמת שלו"כאילו עבור המחזירי והחוזרי בתשובה הגיע הערב ל

, ל את זהא אי . זה הדבר הקובע", אמר, "זהו. "השבתי שלא" ?אתה מאמי בעול הבא: "שדר

. 'עובדי'ככה כול , מכא מתחיל הכל: "לשאלתי לפשר חשיבות הסוגייה השיב". לעול לא תחזור

ברגע שאתה מוכיח את . כשחזרתי בתשובה, הוא הסביר לי את זה בהתחלה. תראה את הרב אמנו יצחק

" .חניות בעולשיש רו. שיש משהו למעלה מעול החומר, אתה מבי שזה לא הכל חומר, נצחיות הנשמה
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עוזרו של הדרש אכ ניסה בהמש שוב ושוב לחזור ולהבי הכיצד איננו משתכנעי בקיומה של הנשמה 

   24.לאור ההוכחות השונות שהציגו לאור הערב
. של אמיתות התורה" המדעית"ג בכנסי קטני וחוגי בית מופיעי מרצי המתמחי בהוכחה 

" מאמי או יודע. "א ובמקומות אחרי באר"אזור רחוב שינקי בתמחולקות חינ ב" מדעיות"חוברות 

מסע מרתק אל חלק ממגוו הרבדי : "בעמוד השער שלה נכתב. הוא שמה של אחת החוברות האלה

הדומיננטיות של השיח ". המדהימי הטמוני בתורת ישראל ומצביעי על עוצמת אמיתותה המוחלטת

. תיות הדתית הזאת שכ היא המובילה את הדתיות עצמההמדעי המודרני בולטת דווקא ביציר

, לפחות בתחילת דרכ, רבי מהמתחזקי והחוזרי בתשובה מסבירי לעצמ את דתיות, להערכתנו

, ולא דווקא מתו תובנה רגשית, ומתו עימות ובירור מדעי, על פי מה שנתפס בעיניה כהוכחה רציונלית

 . וחאו מתו הצטרפות לתהלי חברתי ס
הבירור המדעי והעימות ע החידושי המדעיי נגמר בדר כלל במסקנה עליה חוזרי דרשני 

המודרניי כלולי " חידושי"כל התובנות המדעיות וה". אי חדש תחת השמש: "התשובה שוב ושוב

 ,וכאשר חוזרי המרצי שוב ושוב על הטענה כי התורה והזוהר מכילי. כבר בתורה ובזוהר הקדוש

יהודית חדשה " מסורת"מתחזק הטיעו כי עול התשובה כולל , את מדעי האסטרונומיה והרפואה, למשל

 ערבוב המדע וכתבי Beckerman and Neuman (in preparation)כפי שטועני . וזהות יהודית חדשה

א דוגמ, איפוא, זוהי. א ג על המדע, תו השענתה על המסורת, הקודש יוצר את הדתיות מחדש

. מרכזיותה של החוויה הדתית החדשה הזאת עולה שוב ושוב במעגלי עול התשובה". מסורת מומצאת"ל

עלה לשידור רב ומרצה שסיפור " רדיו קול חי" "תחנת הקודש"באחת מתוכניות הלילה של , כ למשל

אורח חייו הדתי הוא הוסי והסביר כי כל אמונתו ו. כ התגייר"נשלח כילד למיסיו ואח, כיצד נולד כיהודי

" סמינר לאקדמאי"דומה שמקו הכבוד שתפס ה. רציונליות לאמיתות התורה" הוכחות"מבוססי על 

תופסת , כזאת המבוססת על רציונליות, בעול התשובה מעיד כי יש רגליי לטענה שסוג חדש של יהדות

.  השאוב מהוכחות מדעיותדתיות כזו בנויה על מבנה רציונלי. מקו חשוב בקרב חלק מהחוזרי בתשובה

, אי זו הרציונליות המנחה את השקפת העול הליטאית שבה האמת הדתית נתפסת כמובנת מאליה

כפי " לאור מאזני השכל"רציונליות שבאה לביטוי בעיקר בדרכי לימוד הגמרא ובבחינת כל דבר 

זרת האמת הדתית כפי שתיארתי אצל החוזרי והמחזירי משוח. שמתבטאי לעיתי רבני ליטאי

תו שיחזור חלקי של עקרונות וטיעוני נושני מהפילוסופיה , מתו הוכחות ושיח ע מדע ופסבדו מדע

 שאינ –יהודה הלוי '  ושל ר"בעיקר שילוב של עקרונות מתו הפילוסופיה של הרמב –ביניימית הימי

 .נפוצי בדר כלל בלימוד הליטאי
ד ברור הא הוכחות אלה ה בסיס לאמונה הדתית החדשה או חשוב ע זאת להדגיש כי לא תמי

בשיחה . שאחריו אמורה לעלות אמונה שאינה תלויה בהוכחות הללו כלל, שה רק כלי שכנוע גרידא

הג הלה בתחילה על שיטת ההוכחות , "ערכי"המשמש כמדרי בסמינרי של , שקיימנו ע דוד תמיר

בעצ ". בשביל להתחיל"כי ההוכחות הללו ה רק , במבוכת מה, א בשלב אחר בשיחה טע לפתע, הזו

אבל אי לה חשיבות של , אי מדובר אלא בכלי שכנוע עבור הזקוקי לו בעיקר בתחילת דרכ הדתית

ע זאת הוא . אינ תלויות בהוכחות הללו, הסביר, דתיות ואמונה אמיתית. ממש ולא עליה נשענת הדת

וכיצד הוא מלמד את , "רציונליי"עצמו היא דתיות שנשענת על מושגי ג תיאר כיצד הדתיות שלו 

 . המשעי את הדתיות על אדני רציונליי) משה חיי לוצאטו' ר(ל "שחובר בידי הרמח" דעת תבונות"
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, כ". מיסטיות"ישנ דרשני המשתמשי ג בהוכחות , "מדעיות"בד בבד ע השימוש בהוכחות 

 של שומעיה ע –חווייתי וקוגניטיבי ,  מוחשי– מאמ רב ביצירת מפגש מחזירי בתשובה משקיעי

 Bilu & Goodmanראו ג (על טבעי שהוא לדיד בסיס להוכחה בדבר אמיתות הדת , אותו יסוד רוחני

פעמי רבות . באירועי ההחזרה בתשובה" סיפורי מוות קליני"מכא הפופולריות הרבה של ). 1997

ומספרי על מנהרה של אור המובילה לעול " קמו לתחייה"י שחוו מוות קליני ומשתתפי באירוע אנש

שיש חיי אחרי המוות מצטט הרב אמנו " להוכיח"כדי . הדרש יספר על חוויות כאלה, למצער. הבא

מתו העיתונות עדויות על חוויות של מוות קליני , )ובארגוני אחרי" ערכי"בדומה לנהוג ג ב(יצחק 

הוא טוע כי חוויות אלה מותאמות לכתוב בספרי הקדושי של ". העול הבא"ות לדבריו על המלמד

ומפנה לאתרי אינטרנט העוסקי בחיי שאחרי " מדעני"מביא מדבריה של , ל ומקורות אחרי"חז

ה שזוכר את חייו הקודמי ויודע לספר עלי(!) אפילו כתבת טלוויזיה על ילד דרוזי . המוות ובסיאנסי

  25.שיש גלגול נשמות" הוכחה"מגויסת ל, פרטי מדהימי
בהרצאות רבות מדבר הרב אמנו יצחק ארוכות על . הוכחות מיסטיות אחרות נוגעות לסיאנסי

שקיימת נשמה היוצאת מהגו בשעת המוות ומגיעה לג עד או " להוכיח"המשמשי אותו , סיאנסי

ומוסי ותור סיפורי שהוא עצמו , י בה השתתפוהוא מבקש מהקהל לספר על סיאנס. לגיהנו

  26.מכיר
) עיתונות, למשל(כדי להוכיח שהוא מחזיק באמת משתמש הרב יצחק בחומרי מהעול החילוני 

וכ הוא נוקט בטיעוני לוגיי או פסבדו לוגי לצד , )"ציטוטי מ התנ, למשל(לצד מקורות דתיי 

, הקדושה והטומאה, עיתונות חילונית, מפעל התשובה ספר קוהלתכ מתערבבי ב. טיעוני מיסטיי

השימוש . השילובי האלה כשלעצמ מהווי חידוש בהשוואה לעול החרדי. החרדיות והחילוניות

נית למצוא " יתד נאמ"כ בעיתו הליטאי . ליטאיתנטיות חרדיות, למשל, מיסטיות נוגד" הוכחות"ב

ס נוהגי מידה רבה של אמביוולנטיות "וכ ג אנשי ש, יות או מיסטיותלא פע לעג כלפי אמונות משיח

מול השימוש שלה עצמ ברב כדורי ובקמיעותיו יצאו לא : כלפי הממדי המיסטיי של החיי הדתיי

 הרב אמנו יצחק נע בי טיעוני 27.ס חוצ כנגד מקובלי זוטרי ומרפאי למיניה"פע אנשי ש

פוסט מודרניות התואמות  , לבי אפנות מיסטיות, ת ושקולה נוסח דתיות ליטאיתהמתאימי לדת תבוני

מפגש ומיזוג , למעשה הרב אמנו יצחק ודרשני אחרי תורמי לתהליכי שינוי. יותר חסידויות נלהבות

עצ , וכפי שטענתי למעלה. מיסטיות של תודעה דתית, שבי חרדיות ליטאית ע אפשרויות אחרות

מסמנת את ,  במטרה לקרב את המחזקי לחרדיותהוכחת אמיתותה של דר היהדות ההזדקקות ל

 .ייחודה של דר התשובה ביחס לחרדיות מלידה

 
 שלילת החילוניות

חרדיות מוגדרת ". חרדי/יהודי"ו" חילוני" עול התשובה מאמ את ההבחנה החרדית החדה בי 

חינו , זוגיות בריאה ויציבה,  חיי משפחה מספקי– צורת חיי שכולה יתרונות, כאורח חיי אידיאלי

שלילת .  החילוני–" אחרי"מנגד שולל עול התשובה במילי חריפות את ה". חיי ע תכלית"טוב ו

המזרח " גוי"הישראלי כמי שהחלי את ה" חילוני"עד שנית לראות ב, החילוניות נחרצת וחד משמעית

שלילת החילוניות מתבססת במידה רבה על דה). 2001, ו ג אופיררא(אירופאי בעיצוב הזהות היהודית 

, תרבות המערב: ערכיה וסמליה השוני, תו שלילת מרכיביה" חילוניות"קונסטרוקציה של מושג ה
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ג את שלילת המדע . התקשורת והאליטות האשכנזיות, מערכות המשפט והחינו הישראליות, הציונות

שכ המדע המודרני ,  נית לקשר לשלילת החילוניות שהראיתי למעלה כפי, כמקור לאמיתות וחידושי

 .הוא אחד מסמליה הבולטי של החילוניות
. מוצגת כתחלי לנאורות ולהשכלה"  שנה3000המסורת היהודית בת .  "שלילת תרבות המערב

רבות פעמי . המותקפת בעול התשובה שוב ושוב" תרבות המערב"היא התחלי ל" יהדות"ה, בכלל

כ מאמ עול התשובה את . מוצגת תרבות המערב כתרבות ריקה החסרה ערכי אמיתיי ונצחיי

מול ". העגלה המלאה והעגלה הריקה"השקפת העול החרדית שטבעה ע הקמת המדינה את משל 

בייחוד ". יהדות"מציגי הדרשני את הערכי הנצחיי של ה" תרבות המערב"הערכי הזמניי של 

בזירות רבות להחזרה בתשובה מתוארת תרבות המערב כמעלה . ת תרבות הצריכה הקפיטליסטיתמותקפ

הדרשני מבקרי את תרבות המערב תו , בתו כ.  אידיאל ההתעשרות–על נס אידיאל אחד בלבד 

ה , "time is money"האמריקאי הטיפשי אומרי ": "אנשי העול הגדול"שה מציגי עצמ כ

 א –טיפשי ] האמריקאי[את , "time is money"יר שזמ זה דבר חשוב אז ה אומרי רוצי להסב

... זמ זה חיי טיפשי? "time is money"? תוכלו, תרצו לקנות דקה אחת תמורת מאה מיליארד דולר

זה ... ה ברמה של חרקי , ה אפילו לא ברמה של בהמות, אני ראיתי אות, אני הייתי באמריקה

כי הדבורה מייצרת דבש והוא מייצר , האמריקאי נחות מחרק,  רק מספרי רצי בבנק–לו לא כס אפי

 ג פעולות 28.בהרצאה שנשא בפרדס כ, חוזר בתשובה מפורס ובדר לשעבר, אמר אורי זוהר, "מספרי

מנו לאחר אסו התאומי הסביר הרב א. יהודיותהטרור האיסלאמי נטענות משמעויות סמליות דתיות

ארצות הברית רוצה לעשות : "הוא הרס את התאומי כפי שהרס את מגדל בבלברויצחק כי הקדוש

 , ליברליז,תוורא נ, כל העול יהיו כפר אחד סביב התרבות המערבית, גלובליזציה,תרבות חדשה

מספר . 29"ה הפיל את שני המגדלי"הקב... יבוטלו הדתות וכול ילכו לפי תרבות המערב, דמוקרטיה

כתבה שסיפרה על יז אמריקאי שהתכוו לייצר " שופר"חודשי לאחר אסו התאומי פורסמה באתר 

טע בהתא לכ כי הקפיטליז האמריקאי אינו " שופר. "ולמכור מטבעות העשויי מהריסות התאומי

 . ר חופ דולריכי המערב מתעניי רק בכס ומוכ לעשות זילות של קורבנות התאומי בעבו, יודע גבולות
הרב . הציונית זוכה להתקפות חריפות בחלק מזירות התשובה האידיאולוגיה.     שלילת החזו הציוני

הרצל "סרט מושקע במיוחד הנקרא , אמנו יצחק הפי לאחרונה על גבי תקליטורי המחולקי חינ

באמצעות מתודה  – הרב בסרט חוש"). שופר"הסרט נית לצפייה ג באתר האינטרנט של " (והציונות

של הציונות במטרה לשלול את הנחות היסוד " גניאולוגיה"את ה –"  פוסט מודרנית"שהיינו מכני 

 המאמ של אמנו יצחק הוא לחזור על אידיאולוגיות חרדיות שנועדו לפרק ולמתוח ביקורת על 30.שלה

ת שלו ג על מבקריה החילוניי חידושו טמו אולי בהישענות הנלהב. ההגמוניה של הציונות החילונית

ובביקורת שהעלו ביחס לייצוגה " היסטוריוני החדשי"כ בולטת היעזרותו ב. החדשי של הציונות

שמכונה בזלזול (במש שני רבות תוק הרב יצחק בייחוד את ב גוריו . של הציונות במחקר ההיסטורי

 לישראל ולהתעל מ" עגלה הריקה"ניס את השהעדי להכ, ומצייר אותו כאנטישמי") דוד ב גורגור"

הסרט החדש מחרי עוד את הביקורת ומבקש לשלול בצורה מוחלטת את הציונות .   שנות יהדות3300

בי השאר קובל הסרט על כ ששמות הרחובות הראשיי במדינה נקראו על שמ של מייסדי . ואבותיה

במהל הקרנת הבכורה . ו משה רבנו ואברה אבינוולא על שמ של מנהיגי היהדות כמ, המדינה הציונית

שרק הקהל בוז , שקד לה ג מסע יחסי ציבור מסיבי, )2002תחילת (החגיגית של הסרט בבנייני האומה 
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) אשכנזי(בעת שעלה המס רואיינו ציוני . גדול למראה הצילומי של הבאת ארונו של הרצל ארצה

לאחר הסרט סיכ הרב אמנו יצחק ואמר כי מי שראה את הסרט ו, יוסי שריד וטומי לפיד, אברה בורג

נראה כי .  אבות הציונות–בוטינסקי 'ב גוריו וז, בגלל הרצל: יודע עכשיו למה שונאי כיו את החרדי

מחזירי . בעול התשובה מתחדדות לא פע מגמות אנטי ציוניות המאפיינות את העול החרדי

ג  .ונית המותחת ביקורת על הציונות החילונית בלהט חרדי יותר מחרדיבתשובה מבטאי מעי פוסט צי

, כא ניכרת דיאלקטיקה עמוקה משו שבדברי הדרשני בולטת לא פע ג הזדהות ע המפעל הציוני

אנחנו "אלא " אנחנו החרדי"של הדרשות אינו רק " אנחנו"וה) ע היהודי" (ע ישראל"הזדהות ע 

ציונות דתית ולאו דווקא כפוסט ציונות וכשלילה של הות זו ניתנת לתיאור כניאוהזד". כלל ע ישראל

 ). ראו ג גודמ ובילו בהכנה(הציונות 
 ובמיוחד את בית המשפט העליו המזוהה מערכת המשפטעול התשובה מתקי מעת לעת ג את 

ורה נחרצת את בית בצ, למשל, מחזירי בתשובה תקפו. וע האשכנזיות" אליטות"במידה רבה ע ה

הרב אמנו יצחק הצטר בהזדמנות אחרת להתקפות . המשפט העליו שהכיר לאחרונה בגיור הרפורמי

  31. במשפטו של אריה דרעי"ס כלפי פסיקת בג"של ש
, למרות ההטרוגניות הגדולה של עול התשובה נדמה שסביב נושא אחד יש תמימות דעי, מעבר לכ

מי שלא שונא את ). "דתיתהממלכתית(והדתית ) הממלכתית( החילונית נומערכת החיוהוא שלילה של 

בנושא [ילדיו ולא שונא דתיי יעביר מיד את ילדיו לחינו תורני לאחר שיראה את הקלטות והחוברות 

בכ מצטרפי כנסי וסמינרי לחוזרי בתשובה . אמר הרב אמנו יצחק באחת מהרצאותיו, ]"החינו

המקדישי חלק נרחב מזמנ להסברת היתרונות של החינו התורני ולרישו של " ערוצי הקודש"ל

טיעוני חוזרי של מחזירי בתשובה בשני האחרונות ה שבמקו . ילדי למערכת החינו התורנית

מלמד ,  שנה ומלמד על האיסלא ועל הנצרות3300החינו הממלכתי המזלזל בתורה ובהיסטוריה בת 

הדרשני טועני כי בעוד שהחינו החילוני מדרדר את .  היהדות– האמת היחידה החינו התורני את

תוצאות החינו התורני מדברות בעד , לריקנות ולחוסר תכלית בחיי, לשימוש בסמי, הנוער לאלימות

ילדי המתחנכי בחינו התורני ה , המושמעות תדיר בכנסי וברדיו, על פי עדויות אישיות. עצמ

 .מנומסי ובעלי שאיפות נעלות, ממושמעי
,   ההתקפות הבלתי מתפשרות של זירות התשובה כנגד תרבות המערב. שלילת האליטות האשכנזיות

מתקשרות לעיתי קרובות ג להתקפות , החינו החילוני ובתי המשפט, החזו הציוני, והמדע" נאורות"ה

ג , האשכנזיות החילונית הזאת. "שמאל"וה" אליטות"כ" מתחזקי"על מה שמזוהה אצל רבי מה

מוחלטי שיש לשלול אות מכל וכל " אחרי"מסומנת אצל רבי מדרשני התשובה כ, כשאינה מכונה כ

 . מתחזק"ושלילת תורמת לעיצוב זהותו של ה
באליטות החילוניות קשורה פעמי רבות להקשר אתני ומעמדי ולמחאה של עדות " מלחמה"ה

ייה בקלטות הווידאו המתעדות את הרצאותיו של הרב אמנו יצחק מלמדת כי צפ. המזרח כלפי אשכנזי

השכונות רמת אביב ונאות אפקה מזוהות אצלו ". האליטות האשכנזיות העשירות"הרב נוהג להתקי את 

אייקוני בעלי סטריאוטיפ תרבותי . וזוכות בשל כ לבוז וללעג" אליטות החילוניות האשכנזיות"ע ה

ללעג ולציניות או , ומוסיקה קלאסית זוכי ג ה להתקפות" בני טובי",  היכל התרבותאליטיסטי כמו

" ערכי"ניסיונות כיבוש בדמות של אירועי המוניי של הרב אמנו יצחק ושל ארגוני אחרי כמו 

הליברלי מציגי , לדברי הרב יצחק. מואשמת שאינה אלא צביעות" נאורות"ה. דווקא במקומות אלו

א למעשה אינ מאפשרי לדרשני שכמותו ולחרדי להשמיע את , מ כחסידי חופש הביטויעצ
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הנושאי ברמה את דגל " נאורי"הליברלי ה, זאת ועוד. דעותיה בצורה חופשית בתקשורת החילונית

הפגמי . שוויו הזכויות מקפחי למעשה את בני עדות המזרח ואת החרדי בחלוקת תקציב המדינה

האמיתיי " יהודי"והדגשת הפער המוסרי בי האליטות ובי ה" אליטות האשכנזיות"יי של ההמוסר

או כשהוא חוזר , ידי הרב יצחק במיוחד כאשר הוא עוסק בפרשת ילדי תימ החטופימודגשי על

 .  בידי נציגי השלטו החילוני האשכנזי50 ומספר על גזירת הפאות של העולי החדשי בשנות ה
הנשללת יחד ע  –מקו מרכזי בהטפות המחזירי בתשובה מקבלת התקשורת . ילת התקשורתשל

. השניות בעמדתו של עול התשובה בי חילוניות לחרדיות בולטת כא במיוחד. שלילת החילוניות בכללה

שלו " הפצה"מאמ עול התשובה בחו את אמצעי התקשורת וה חלק בלתי נפרד ממנגנו ה, מצד אחד

נדמה שאי ארגו (קשה לתאר את עול התשובה ללא קלטות אודיו ווידאו ". קירוב הרחוקי"מלאכת ומ

תחנות "ב. ואפילו ללא האינטרנט" תחנות הקודש"ללא , )תשובה קט או גדול שאינו מפי קלטות

נית למצוא חיקויי מובהקי של תוכניות רדיו חילוניות שעברו הסבה וה מיועדות " הקודש

לא רק , כלומר. אתרי האינטרנט של ההחזרה בתשובה מעוצבי בדומה לאתרי אחרי". תחזקימ"ל

ווידאו ומחשב , טלוויזיה, יש רדיו" מתחזקי"שארגוני התשובה מתבססי על ההנחה שבבתיה של ה

ושנית , שהחזקת של מכשירי אלה לגיטימית" מתחזקי"ע חיבור לאינטרנט ה ג מסמני ל

יש להבחי בי אימוצ של אמצעי התקשורת וסגנונות התקשורת , ע זאת. באמצעות" להתחזק"

המודרנית לבי ההתקפה הבלתי מתפשרת של עול התשובה על התכני של התקשורת החילונית ועל 

 מממחיש את הביקורת כלפי התקשורת החילונית בהשמעת 10רדיו . הרעיונות העומדי בבסיסה

 ". תקשורת יהודית חיובית– 10יו רד: "הסיסמה החוזרת
הרב יצחק , מחד. יחסו של הרב אמנו יצחק לתקשורת משק היטב את השניות של עול התשובה

הרב א טבע מושג חדש הממצה היטב את טענתו כלפי . מצטיי במיוחד בהתקפות על התקשורת

מילי חדשות ". מבלוויזיהט" הוא חוזר ואומר ה–ובמקו טלוויזיה , "תשקורת "–התקשורת החילונית 

. בעברית" רגילות"המשתמשי בה בטבעיות כאילו היו אלה מילי , אלה משמשות ג את חסידי הרב

כוכבי בידור חילוני ועיתונאי בכירי בתקשורת החילונית מסומני תדיר , תוכניות הבידור בטלוויזיה

מושמי ללעג רפי רש , כ למשל. תיתהאמי" יהודית"ומוצאי אל מחו למחנה התרבות ה, "אחרי"כ

ושלי יחימובי המכונה , אילנה דיי,  יעקב אחימאיר32,ציפי שביט, דודו טופז, "רפי רפש"שא מכונה 

להוללות , לאלימות, הרב מציג את הטלוויזיה כגור המדרדר את הנוער לסמי". שלי חמורובי"

ומוכיח זאת , פייה בטלוויזיה ובי התנהגות אלימהלפי הרב יש קשר סיבתי בי צ. ולפעילות חסרת תכלית

קרב חוזר ועולה בדרשות ובהרצאות או הדו,  מוטיב הקרב33.באמצעות ציטוטי מהעיתונות החילונית

כיצד ) 1990(במאמר מפורס תיאר האנתרופולוג גיר . של הרב אמנו יצחק הנהנה להתנצח ע יריביו

ביטוי נוקב  –נוח של החברה הבאלינזית את עצמה לעצמה משמש קרב התרנגולי בבאלי אמצעי לפע

בחלק מההרצאות , ואכ. ודרמטי של מער המשמעויות המורכב ומלא הסתירות והמתחי החברתיי

נית לראות כיצד שוא הרב יצחק לייצר לעיני הקהל מעי דו קרב שעשוי לפענח משהו מ הסתירות 

למשל בולט כי הרב מתאמ להתעמת ע עיתונאי שהגיע כ . והמאבקי הנוקבי בחברה הישראלית

את צדקת מחנה " מוכיח"קרב תיאולוגי שבסופו מנצח הרב את יריבו ניצחו מוח הלהרצאתו במעי דו

חשוב לו ג להנציח קרב כזה בעזרת מצלימת הוידיאו של הצל ". חילוניות"כנגד מחנה ה" יהדות"ה

מונצחת בוידאו וחסידי הרב ומתחזקי " חרדי/היהודי" המחנה העליונות. הנאמ המלווה את הופעותיו

א ,  א במהל הרצאות כשהתמונות מוקרנות לעיני הקהל–אחרי צופי בחומרי אלה שוב ושוב 
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משמש א כ כמייצג של החילוניות במלוא " עיתונאי"ה". שופר"בסלו הבית וא באתר האינטרנט 

זוכה ללגלוג מצדו של הרב יצחק המבטא מילה זו במבטא אמריקאי " אינטרנט"ג ה. חולשתה ועליבותה

בו . ותו שיבוש מכוו המסמ לחסידיו כי אל לה להרגיש נחותי א אינ מחוברי לטכנולוגיה זו

 .בנה הרב עצמו אתר אינטרנט מפואר, וכביטוי נוס לשניות ביחס לתקשורת ההמוני החדשה, בזמ
משתמשי הרב יצחק וארגוני אחרי , ורת חריפה על התקשורתכ יוצא כי בד בבד ע ביק

אתר . כולל המדיומי החדישי ביותר, במרכיבי השוני של התקשורת החדשה" עול התשובה"ב

. הבקיאי בתוכניות הטלוויזיה והרדיו החילוניות" מתחזקי"מכוו לחילוני ול" שופר"האינטרנט של 

, "גלובס", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "האר "–רובה חילונית ( קטעי עיתונות 70האתר מכיל כ

קטעי של ארז טל (כמו כ מובאי קטעי מהרדיו והטלוויזיה , )ומיעוטה חרדיתY-net , המקומוני

עמוד הבית של . הקשורי כ או אחרת למפעל התשובה שלו, ")רק בישראל"ואורנה בנאי מהתוכנית 

, קטעי עסיסיי. התייחסות של התקשורת החילונית לרב אמנו יצחקהאתר מציג באופ קבוע כל 

פיקנטיי ואקטואליי מהתקשורת החילונית מפורסמי בד הבית באמצעות תמונה גדולה וציטוט 

כל . לראות כיצד התייחסו אל הרב בתקשורת החילונית/לקרוא/המוש את הגולשי להמשי לשמוע

.  דוחקת החוצה התייחסות אחרת המאבדת את האקטואליות שלההתייחסות חדשה בתקשורת החילונית

של אילנה דיי או הדיו שנער " עובדה"כמו תוכנית , התייחסויות בולטות ובוטות לרב, ע זאת

" שופר"לעיתי מגיב דובר . נחשבות לאקטואליות בכל זמ, בהנחיית יעקב אחימאיר" פופוליטיקה"ב

לעיתי מפורקת הביקורת החילונית לגורמיה תו , בתקשורתלאמירות שליליות שנאמרו על הרב 

לעיתי מנצל הרב את הפרסו כדי להפנות את קהלו לנושא הרלוונטי , השקר והסילו שלה" הוכחת"

 ". שופר"ולעיתי מוגש לגולשי הציטוט מהתקשורת ללא תגובה מטע צוות , מתו הרצאותיו
ותהיה ,  לכל התייחסות של התקשורת החילונית כלפיוג בהרצאותיו מתייחס אמנו יצחק בהרחבה

ככל , זאת ועוד. וככל שהביקורת על הרב חריפה יותר כ ג תגובת הנגד שלו, זו הביקורת החריפה ביותר

שהביקורת בתקשורת החילונית קשה יותר כ היא תודגש ותשוחזר ביתר הרחבה בהרצאות הרב ובאתר 

תוכנית . בעול החרדי" תועבה" שוב ושוב חומרי שה בגדר בצורה זו משוחזרי. האינטרנט שלו

וסיפקה " עובדה בעיניי"ידי הרב אשר הוקדשה לאמנו יצחק כונתה על, למשל, של אילנה דיי" עובדה"

בהנחיית יעקב אחימאיר שבה הושמעה " פופוליטיקה"תוכנית . לאחרו חומר חשוב בהרצאות ובקלטות

". שופר"בקלטות הוידאו ובאתר האינטרנט , היא להתקפות נגד בהרצאותביקורת כלפי הרב זוכה א 

" סילופי"וה" השקרי"כלל מתייחס הרב לממדי שוני של הביקורת ומבקש לחשו את בדר

 . העומדי בבסיס
התייחסויותיו לאמצעי , "אחר"את התקשורת ולסמ את ה" להתקי"מלבד ההזדמנות שניתנת לרב 

המאזיני והגולשי את , י המסקרי את מפעל התשובה שלו מעביר לקהל הצופיהתקשורת החילוני

כולל , כול מתייחסי אליו: הרב אמנו הוא חלק מהשיח הציבורי הרחב בישראל: המסר הבא

שבעת ובעונה אחת , א כ, נוצר הרוש. הוא על הבמה ולא נית להתעל ממנו, התקשורת החילונית

ו מהתרבות ההגמונית בישראל בכלל ומהתרבות החילונית בפרט ומצד שני הוא מבקש הרב להפריד עצמ

 .ג גאה להיות חלק ממנה
מודגשת , מחד. השניות ביחסו של עול התשובה לאמצעי התקשורת באה לידי ביטוי ג ביחס לרדיו

 לנו אמר, "זו מערכת הסתה שקורעת את הע] התקשורת החילונית. "[השלילה של התקשורת החילונית

את האלטרנטיבה לרדיו " מתחזקי"תחנות הרדיו המהוות עבור ה, "תחנות הקודש"אחד משדרני 
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במקו לאחד את הע תחת אוהלה של תורה ואהבת ישראל עסוקה התקשורת החילונית רק . החילוני

בה עול התשו, ואול". ברסלב בשינקי"הסביר לנו המוכר בחנות , "דברי שליליי"בביקורת ופרסו 

. מכל מקו איסורי כאלה נדירי יחסית לחברה החרדי. אינו אוסר מכל וכל את אמצעי התקשורת

עול התשובה עושה שימוש נרחב ברדיו כאמצעי תקשורת תו הכנסת . הפתרו של עול התשובה שונה

כ עולה כי השימוש הזה שונה מעקרונות יסוד של התקשורת . תכני הלקוחי מ העול החרדי

. את הצור לתת ביטוי לדעות שונות ולשאו לחשו פגמי חברתיי, לפחות להלכה, חילונית המדגישהה

ה משרתות את מטרות עול התשובה וחופפות . ערוצי הקודש נתפסי ככלי שרת למע מטרות דתיות

אהבת ", "קירוב רחוקי", "הפצת האמת"מקדישות עצמ ל" תחנות הקודש. "את האידיאל החרדי

ידיעות על מקרי אונס או התעללות , למשל, אינ משדרות" תחנות הקודש". "אחדות הע"ו" שראלי

שאי שו תועלת בפרסומ וה רק מפלגי " דברי שליליי"או ב" תועבה"שכ מדובר ב, במשפחה

ו אפילו בתחנה חוקית כמ, ואול. פועלות באורח פיראטי" תחנות הקודש"מרבית . ופוגעי באחדות הע

" מלוכלכות"אורבי השדרני לידיעות , "קול ישראל"המחויבת לשדר את חדשות , "רדיו קול חי"

או אז מופסק מיד השידור , המשודרות במהל החדשות) א"למשל ידיעה על אונס או מצעד הגאווה בת(

דשות אני לא רוצה לחשו את הילדי שלי שישמעו בח. "מוחלפת במוסיקה נעימה" מלוכלכת"והידיעה ה

לא רוצה , אני לא רוצה, אתה תגיד לילד שלי מה לשמוע, א ביו שבת"שהייתה מסיבה הכי יפה בנמל ת

" ערוצי הקודש", יתירה מכ". תחנות הקודש"הסביר לנו שדר ב, "שישמע שיש פרסומת לדבר מלוכל

יעי בכנסי דרשני רבי מארגוני שוני המופ". לחיזוק"משמשי כזירה נוספת להחזרה בתשובה ו

כמעט כל שדר או , למעשה. הוק או משבצת שידור קבועה להשמעת דבריהוסמינרי מקבלי אד

ג " תחנות הקודש"בד בבד ". לקרב רחוקי"ו" לחזק"מנסה " תחנות הקודש"מאזי העולה לשידור ב

כלשו " מנסה לפלג את הע"מדגישות את שליליותה של התקשורת החילונית ומבדילות בי מי ש

 . ולהציל אותו" אחד את הע"הקרייני ובי מי שמנסה ל
" חילוני"אידיאל החרדיות המוצג בזירות החזרה בתשובה מובנה בי השאר על ידי סימו ה, כאמור

על " התקפות"בחלק מזירות ההחזרה בתשובה נית להבחי ב, ע זאת. תו שלילתו הנחרצת, "אחר"כ

א בו בזמ ג ברטוריקה ופרקטיקה שמטשטשות את , ול החילוניאופי החיי החילוני וסמלי הע

עול התשובה ג אינו , כפי שאראה בהמש". חרדי/דתי"ו" חילוני"הגבולות בי הקטגוריות המקובלות 

והוא מייצר תרבות פנאי , לצורכי הפרקטיקה הדתית" החילונית"מתנזר בשימוש בטכנולוגיה המודרנית 

אמביוולנטיות זו וטשטוש הגבולות ". בילוי" של – ולאו דווקא חרדיות –יות המהדהדת תפיסות חילונ

והחוזרי בתשובה כמרחבי " מתחזקי"הזה תורמי לעיצוב של זירות ההחזרה בתשובה וקהילות ה

המשמש כמודל " חרדי"דתיות זו שואבת מהעול ה. חברתיי שבה מתקיימת דתיות יהודית מסוג חדש

א למעשה מהווה ג מקור השראה חשוב , שמשמש כאויבה" חילוני" ג מהעול הא, האידיאלי שלה

 . עבורה

 
 העמדת הפרט במרכז

 ובפני הקהילה , בפני התורה, לפי האתוס החרדי הקלאסי האינדיבידואל נדרש לבטל עצמו בפני אלוהיו

דה במרכז הזהות הקהילה החרדית מעמי. פוסקי ההלכה ומנהיגי הקהילה, כפי שהיא מתגלמת ברבני

חלקי בעול התשובה מציעי ). גודמ בדפוס: ראו(ולא את הפרט , העצמית של היחיד את הקהילה

היענות חלקית או רבה להשקפת העול שעל פיה אושרו של , לפחות בשלבי ראשוני של שכנוע, למעשה
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הדתיות היא הדר מקצת המחזירי והחוזרי מבקשי להראות כי . האינדיבידואל הוא ער עליו

מגמה זאת בעול . וכ נעני או יוצרי אידיאל דתי חדש, האופטימלית להגשמת אושרו של הפרט

עיד " מושפעת ממגמות עולמיות רחבות הקשורות בי היתר ל21התשובה המקומי של תחילת המאה ה

ומעדיפי רפואה , י ויוגה'צטאי, כמו מדיטציה" מזרחיות"רבי במערב מתרגלי פרקטיקות ". החדש

לנטיות אלה נלווית פעמי . על פני המודרניי" טבעיי"ו" מסורתיי"ואורחות חיי , אלטרנטיבית

והפרקטיקות המתקיימות בו " עיד החדש"ה. רבות הדגשה של החוויה האישית וההתעלות של היחיד

דרשני עול .  עצמית" עותמוד"של התבוננות פנימה ושל , מעלות על נס בי היתר את חשיבות הרפלקסיה

 34.ובי הדת היהודית" עיד החדש"התשובה אינ טועני בדר כלל במפורש שקיימת זהות בי מגמות ה

וה משלבות " עיד החדש"נראה כי חלק מזירות ההחזרה בתשובה מושפעות מאופנות ה, ע זאת

מגמות . החזיר בתשובהול" לחזק"לפחות במטרה , פרקטיקות וכיווני חשיבה השאובי מעול זה

ישראלית המושפעות מרוח זאת קשורות בייחוד לעול החסידות הקלאסית –בתנועת התשובה היהודית

אמר ליוני חסיד " 'ניו אייג"היהדות היא ה. "שכבר בה נשמעו נימות אינדיבידואליסטיות מובהקות

הדבר בא לידי . ה והילינגשבמהלכו עסק רבות במדיטצי, ברסלב שחזר בתשובה לאחר טיול ממוש בהודו

וכ במת רציונל ברוח " העיד החדש"ביטוי בעיקר במאמ ליישב את תמונת העול הדתית ע זו של 

 .למצוות היהדות" העיד החדש"
  חלק מזירות ההחזרה בתשובה מקדישות ".העיד החדש"שילוב בי תמונת עול חרדית לרוח 

ובפרט את ההשקפה , "העיד החדש"נה סותרת את רוח אי" היהדות"כי " להוכיח"מאמ להראות ו

אינה סותרת את " האינדיבידואל במרכז"וכי התפיסה של , שאושרו הפרטי של האד היא תכלית החיי

אמר ליוני חסיד ברסלב בסיו השיחה , "אלה שתי קלטות מאוד חזקות שמאוד השפיעו עלי. "היהדות

עשויות להעיד על , שמות הקלטות האלה, " הטובי בידהחיי"ו" גאולה פרטית. "שהתקיימה ביניה

ארגו . מרכזיותו של החיפוש הרוחני והדגש על חווית האינדיבידואל ואושרו בחלק מזירות התשובה

חיפוש אחר אושר רוחני ובי , מקדיש חלק גדול מהרצאותיו לחיבור שבי תורות המזרח" שורשי"

, "אלול–לחפש את עצמי: "את הכותרות הבאות,  למשל,ברשימת ההרצאות נית למצוא. היהדות

לאהוב את ", "ז בודהיז ויהדות", "פסיכולוגיה ותורה,  שיטת טיפול המחברת בי מדע–פסיכותרפיה "

, גדי שימרו. ועוד" ?ולמה,  מה כדאי לרצות–הרצו ", " שורש לתיקו ההנאות–הכעס ", "עצמי מכל הלב

ממטרות הארגו שאותו הקי היא להראות שיש קשר ישיר בי היהדות הסביר שאחת , "שורשי"מנהל 

שני המרכזי הבולטי באר . ותורות המזרח וכי היהדות היא בעצ המקור של תפיסות מזרחיות אלה

מעלי על נס את אושרו , "מרכז הקבלה בראשות הרב ברג"ו" קבוצת בני ברו", ללימוד תורת הקבלה

מסביר המרצה שמטרת , למשל, "קבוצת בני ברו"בהרצאת המבוא של . ייוהאישי של האד כתכלית ח

בהרצאת . שיכול להיות מושג על ידי לימוד קבלה שיביא להתאחדות ע הבורא" תענוג"האד היא 

מסביר המרצה שמטרתו העליונה של כל אד היא " המרכז לקבלה בראשות הרב ברג"המבוא של 

בולטי בשכיחות ביטויי הלקוחי היישר מהשיח " ז לקבלההמרכ"באתר האינטרנט של ". לקבל"

, "שלווה פנימית, "אור", "הארה", "אושר", "סיפוק", כגו, "'עיד החדש" של היהאינדיבידואליסט

 ".הכל תלוי בי ובמה שאני אעשה ע החיי שלי", "התחברות"
הדגשת חשיבות , גופניתהיא הפסיכולוגיזציה של תפיסת המציאות ה" 'ניו אייג"מגמה נוספת ב

" הרוחני"וכ הדגשת , כלומר דגש על פסיכוסומטיות, הנפשי על פני הגופני או על ביטוי הנפשי דר הגופני

תפיסה זו . גופניות ונפשיות כבעיות רוחניות" בעיות"כלומר ראיית של , על פני הגופני והפסיכולוגי כאחד
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יש . צעי לחשיפת מקורות בעיותיו של האדכאמ" הגברת המודעות"מעודדת התבוננות פנימה ו

לא די בטיפול בסימפטומי של (את הסיבות העמוקות לבעיותיו של האד א ברצונו לנטרל " למצוא"

מציע את היהדות ובמיוחד את תורת הקבלה כתורה שעשויה לחשו , "אסנט"סמינר , בהקשר זה). בעיות

יחשו את הכוחות , מסבירי מרצי הסמינר, הסודלימוד תורת . לאד את שורשי קיומו ובעיותיו

מי שכבר קיבל את הרעיו . הרוחניי הפועלי בעולמנו ושעל פיה מתנהלת המציאות הנראית לעי

 –" יהדות"לעקרונות ה" קפיצה"לעשות , כ נדמה, שבכוחו לחשו את שורשי התנהגותו ובעיותיו עשוי

מדוע יש לי כאב "ומתעסק בשאלות כמו " פנימיותו" את מי שמחפש". אסנט"כפי שה מוצגי בסמינר 

ומניח כי התשובות קשורות להקשרי פסיכולוגיי או רוחניי , "?מדוע כעסתי יותר מדי"או " ?ראש

,  על ידי התקשרות לתורת הסוד–" אסנט"עשוי למצוא קצה חוט לפתרו שאלות כאלה בסמינר , עמוקי

 ". יהדות"ל, "פנימיות התורה"ל
בד בבד ע המאמ ליישב בי דתיות לרוח העיד .  למצוות דתיות" העיד החדש" רציונאל ברוח מת

נעשה מאמ להביא את המשתתפי לניהול אחר של רגשותיה והכנסת משמעויות חדשות , החדש

נטע שוב ושוב כי מטרת של המצוות היא להפו כל פעולה פיזית , למשל, "ערכי"בסמינר . להתנהגות

אפילו פעולות פשוטות ויומיומיות כמו השתנה או שתיית . ל האד לפעולה רוחנית שיש בצדה הנאהש

בעוד שבעול החרדי מוש דגש . מסבירי המרצי, כוס מי ייהפכו להנאה א ילוו במצווה המתאימה

יהדות מחבר את ה" אסנט", על נורמות חמורות ועל מחוייבות להקדיש את החיי ללימוד וקיו מצוות

מסבירי , המפתח להשגת תכלית זו. אושר וסיפוק רוחני: למשאת נפש של חלק גדול מבאי הסמינר

כדי להגיע לאושר על האד לחיות . אלא בפנימיות התורה, אינו בבודהיז או בצבירת הו, המרצי

שנמצאות " וראותהה"כדי לחיות חיי מאוזני יש לקיי את ". פרופורציות נכונות"באיזו נפשי ועל פי 

חיי מאוזני וקיו המצוות יאפשרו לאד לפרו את גבולות גופו ולהגיע אל . בתורה ובתורת הקבלה

הקישור בי המצוות לבי התעלות רוחנית מסמ . האלוהי, האינסופי, השורש הנפשי שלו ואל הרוחני

 .מאיד"  החדשהעיד"ביחד ע שילובו ברוח , ניסיו לשמר את עול המצוות החרדי מחד

 

 סדר חברתי: מנהיגות והזדהות, עדתיות
במובני מסוימי עול התשובה , בו בזמ. עול התשובה מאמ את הסדר החברתי החרדי ההגמוני

הדבר בולט . על הסדר החברתי החרדי ומייצר סדר חברתי ייחודי לעצמו – לא תמיד בגלוי –מערער 

ולדמויות ההזדהות הנפוצות בעול , ה של המנהיגות הדתיתלאופיי, במיוחד ביחס לחלוקות החברתיות

 .התשובה

 
 עדתיות

עול התשובה כולל קבוצות וארגוני שוני ומגווני והטרוגניות זו מושפעת ויונקת לעיתי 

לבי " המתחזקי המסורתיי"כ למשל נית לטעו כי החלוקה בי . מההטרוגניות של העול החרדי

חרדית בי הליטאי מקבילה במידת מה לחלוקה הפני" העיד החדש"רוח מתחזקי המושפעי מ

ואול כפי שניסיתי להראות מדובר למעשה ביצירה של קטגוריות זהות , )Heilman 1992: 26(לחסידי 

 .  חדשות
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בחברה החרדית . קטגוריה חברתית המקבלת פרשנות מחודשת בעול התשובה היא האתנית

לכאורה נראה כאילו עול . אות גבולות ברורי בי אשכנזי וספרדינשמרי בקנ" קלאסית"ה

" אשכנזי"תו שהוא מטשטש את הגבולות שבי " אחדותו של הע היהודי"התשובה מעלה על נס את 

למעשה נראה כי עול התשובה מייצר מחדש את קטגוריות ). 2001ראו ג פישר ובקרמ " (ספרדי"ו

ונות ע חוזרי ומחזירי בתשובה בלטה לעיניי ההתכחשות למוצא בית בשיחות ש. הזהות האתניות

מסורתית גרידא בניגוד , חלשה, רבי מהחוזרי מתארי את בית אבא כמכיל יהדות קלושה. אבא

הבניית הזהות החדשה של החוזר . שגילו ה) ?החרדית(החזקה והמשמעותית , ליהדות הטוטאלית

כולנו "בנוס מודגשת מעי סיסמא של ". מנהגי בית אבא"טול של בתשובה נעשית בי השאר מתו בי

אי מדובר ". מתחזק"דתי המבטלת את חשיבות מוצאו האתני של ה" כור היתו"היוצרת מעי " יהודי

הסובלנות להטרוגניות אתנית בולטת . רק ברטוריקה אלא ג במעגלי החברי בתו עולמות התשובה

ד וברסלב דרי בכפיפה אחת רבני "בחסידיות חב. ו סביב חזרה בתשובהבמיוחד בקרב חסידויות שנבנ

אחד המרצי : לעיתי מדובר בטשטוש ובהיברידיות של זהות אתנית. ובעלי תשובה אשכנזי וספרדי

ד הוא בעל תשובה ממוצא מרוקאי שממשי לאכול מאכלי "הנער מטע חב" אסנט"הבכירי בסמינר 

ר הזק ובתנועתו של "בניגוני החסידיי של האדמו" מאוהב"א בה בעת , וקוחריפי כמנהג יוצאי מר

ידי הדתיי הספרדי אותו מרצה סיפר ליוני כי כאשר רצה לחזור בתשובה נדחה על. 'הרבי מלובבי

ד "בישיבת חב. ד דווקא"בסופו של דבר מצא בית ח בחסידות חב, והנה" הלכו בעקבות הליטאי"ש

כ ג בחסידות .  לראות מספר לא מבוטל של מזרחי לצד אשכנזי ועולי מרוסיהברמת אביב נית

בולט ג ראש ) כמו הרב שיק מיבניאל(בצד רבני אשכנזי בולטי : ברסלב של החוזרי בתשובה

כפי שאמר לנו המוכר בחנות . יוצא מרוקו וחסיד ברסלב, הרב ארוש, הירושלמית" חוט של חסד"ישיבת 

, אי בברסלב דבר כזה אשכנזי וספרדי"א בשיחה ארוכה שקיימנו עמו "חוב שינקי מתשל ברסלב מר

נדמה כי זירות החזרה בתשובה שואפות לבטל במוצהר או להתעל מהמאבק , כ". כול אותו דבר

המחזירי בתשובה בחרו לאמ לכאורה מודל . הניטש בתו החברה החרדית בי אשכנזי וספרדי

המדבר אל , מעמדיות ואתניות, המתעל ומבטל מחיצות חברתיות, ניטראלי, רסליסטיואידיאל אוניב

הדומה למודל , "כור היתו חרדי" זהו מודל של 35.הכל והמוחק מגמות פרטיקולריסטיות ואתניות

לטשטש הבדלי מוצא ושוני תרבותי לכלל חברה ומדינה ) ומבקש עדיי(החילוני הציוני המודרני שביקש 

 רב"שמעלה על נס את הפרטיקולריות וה" פוסט מודרנית" התשובה מנוגד לכאורה לרוח העול. אחת

ומדגיש במקומה את היהדות כגור מאחד החוצה קטגוריות ) 340:  2001פישר ובקרמ " (תרבותיות

חוזרות ומיוצרות בעול התשובה קטגוריות אתניות  –ולא תמיד במפורש  –פרדוכסלית , ואול. אתניות

חוזר ועולה בעול התשובה הניגוד שבי ". מזרחי"\"אשכנזי"קות שמבליטות דווקא את הניגוד מובה

בכ מהדהד עול התשובה לא רק . האחדות היהודית האוניברסלית ובי פילוג שבי ספרדי ואשכנזי

כפי שנראה את המשא ומת , עול התשובה ממשי איפוא. אלא ג את החילוני, את העול החרדי

 . מאבק הנמש על זהויות אתניות בישראלוה
בבנייני האומה בירושלי מדגימה יפה את המאמ של עול " ערכי"ב שארג "מסיבת פורי תשס

בתו כ . א סתירותיו הפנימיות העמוקותעל) מוסיקאלי, במקרה זה(התשובה ליצור כור היתו חרדי 

וכ יצא . מארגני להיחל מהמלכודת האתניתכאילו לא הצליחו ה. בלטה מייד הכחשה עצמית שקופה

עלו לבמה שורה של זמרי " הופה הולה"הדרשות וההצגה של חברי , "אפסטנד"כי בי קטעי ה

לפתע עלה לבמה . השירי נעמו לקהל שצפה בה בדריכות ובהקשבה". נשמה"ששרו שירי " מזרחיי"
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. אופיינית" אשכנזית"חרדיי תו חזנות ששר שירי חסידיי, לבוש בגדי חסידיי, "אשכנזי"זמר 

שילוב המוסיקה החסידית בתו רצ של שירי נשמה מזרחיי נראה כנועד להדגיש את אחדותו של עול 

אפשר שכ ג ביקשו . ומעניק לכול לגיטמציה, "אשכנזי"ו" ספרדי"שאינו מפריד בי  –התשובה 

כולו מזרחי כי עליו לשאו למודל חרדי שכולל ג שהיה רובו כ" מתחזק"מארגני הערב לסמ לקהל ה

נהנה הרבה יותר " מזרחיי"נדמה היה שהקהל שהורכב רובו ככולו מ, בי כ ובי כ. מוסיקה חסידית

הצטר הקהל לשירה ומחא כפיי והנה " מזרחיי"כאשר שרו הזמרי ה". מזרחיי"מזמרי הנשמה ה

תזוזות . ידיות נדמה היה לי שהקהל שרוי כמעט בתדהמהכשעלה לבמה הזמר האשכנזי ושר נעימות חס

למוסיקה " מזרחי"הזאת של הקהל ה" התנגדות"ה. של חוסר נוחות על הכיסאות הורגשו באול

עשויה לחזק את הטענה כי בזירת ההחזרה בתשובה נעשה " ערכי"חרדית במסיבת פורי של חסידית

, שקהל העיקרי ה בני עדות המזרח, בל דרשני התשובהא, תרבותי" כור היתו"לא אחת ניסיו ליצירת 

" ספרדי"מצד אחד ה מנסי לטשטש את ההבדלי בי : חוזרי וניצבי בי הפטיש והסד

ושל , בשמה של ההלכה, שכ ה מדברי בשמה של זהות ואמת אובייקטיבית אחת, "אשכנזי"ו

קשי לדבר בשמה של אמת המתאימה לכל ה מב. וכנגד מגמות פולקלוריסטיות ואתניות, היהדות

 –וה א נוטי לעיתי להעצי  –בולט לעי כי קשה לה להתעל , מצד שני. היהודי באר ובעול

ה אינ מתעלמי אפוא ממגמות של מחאה ותחושות . של קהל היעד שלה" התרבותי"את הרקע 

 ". אשכנזי"כנגד הממסד ה" ספרדי"קיפוח של ה
הרב :  בתשובה של הרב אמנו יצחק היא מבחינה זו מקוטבת ופרדוכסלית במיוחדזירת ההחזרה

וכמעט באותה נשימה הוא חוזר ומשדר , אחת" אמת אובייקטיבית"מעביר מסר מאחד ומפויס הנשע על 

מהשתתפות בהרצאותיו של הרב ". אשכנזי"מול מחנה ה, "ספרדי"מסר מפריד המנציח את מחנה ה

טות המתעדות הרצאות אחרות עולה כי רוב קהלו של הרב יצחק הוא ממוצא יצחק ומצפייה בקל

כל , זה כל היהודי וכל ע ישראל] של הרב יצחק[הקהילה : "אמר לנו עוזרו האישי, וע זאת". ספרדי"

הרב מבקש ". בורא עול שלח אותו כא לעול לכול… הרב אמנו זה דבר שהוא כללי … העול כולו 

א א ,   ויחד ע זאת36.לקהל יעד רחב ככל האפשר וליהודי מכל מוצא או מדינהא כ לפנות 

, למשל, מזיקי לע ישראל הוא לא מסתיר) החילוני" (אשכנזי"לא אמר הרב יצחק כי ה) ?מעול(

בקוד התרבותי הישראלי . צ אות הוא מתקי ללא הר"את הבוז שהוא רוחש לאקדמיה ולמפלגת מר

, "ספרדי"שרוב ממוצא , ובכ חוזר ומסמ הרב לחסידיו" אשכנזיות" המסמני אלה את

בהתנהלותו של הרב בולט הניגוד בי רטוריקה , כ. עומדי בצדו השני של המתרס" אשכנזי"שה

נשי לב . אחדותית אוניברסלית ומפייסת ובי פרקטיקות המעצימות הבדלי אתניי בהקשר הישראלי

החל בשלב מסוי להופיע , הרב ממוצא תימני: ית של הרב אמנו יצחק עצמוג למורכבות הזהות האתנ

הרב . תימנית התואמתא ורק בלבוש הגלימה המסורתית של רבני תימ ובלוויית המצנפת היהודית

עוזרו . מבני ברק, רב אשכנזי, המדגיש כל כ את מוצאו התימני הוא תלמיד נאמ של הרב יהודה שפירא

, כמו" (השקפה"צחק סיפר לנו כי הרב יצחק מתייע ע הרב שפירא בסוגיות הקשורות בהאישי של הרב י

הא כדאי , למשל, כמו" (שופר"ובשאלות הקשורות לארגו , )לאיזה ג כדאי לשלוח את הילדי, למשל

התימניי אימ , את הלבוש המבליט בהתרסה לא מבוטלת את שורשיו האתניי).  להוציא קלטת כלשהי

כיצד א כ הולכי .  הרב יהודה שפירא, לא לפני שהתייע ע אותו רב אשכנזי, )כמה פרדוכסלי, שוב(

": אשכנזי"וה" תימני"עוזרו של הרב יצחק הסביר שיש הרבה מהמשות בי ה? תימני ואשכנזי יחדיו

, "הייקילתימני יש פדנטיות ויקיות יותר מ. "בסדר ובקפדנות, שתי העדות האלה מצטיינות הסביר
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המורכבות האתנית חוזרת כאשר מתברר כי בענייני הלכה רבו של הרב יצחק הוא דווקא רב ספרדי . אמר

הוא מקבל מצד . יוצא כי הרב יצחק לבוש כתימני א שוא לפנות לכל יהודי באשר הוא.  הרב מחפוד–

סיקה ההלכתית של רב נשע על הפ, ומצד אחר, רוחניאחד את סמכותו של רב אשכנזי כעי יוע כללי

 .ספרדי
עד , "כול יהודי"נשאלת השאלה עד כמה מצליחי דרשני התשובה להנחיל לקהל את המסר ש

, "ספרדי "–שמטרתה טשטוש ההבדלי בי סוגי היהודי השוני  –כמה הולמת הרטוריקה הזאת 

לתיאור טיבה של  –יהודי שעלו מאתיופיה ויהודי התפוצות , יהודי שעלו מרוסיה, "אשכנזי"

עד כמה דומיננטית הרטוריקה המפייסת בשעה שרטוריקה אחרת ,  זאת ועוד. המציאות בעול התשובה

הקושי בהפנמתו של מסר . המנציחה הבדלי אתניי ועדתיי קיימת א היא בעוצמה בעול התשובה

 בחשיבותה של מפויס ואחדותי שכזה בקרב בעלי התשובה מתעצ נוכח ההכרה של דרשני התשובה

 ,Neuman, Beckerman and Kaplan(בקרמ וקפל , נוימ. של קהל" התרבותית"הפניה בשפה 

forthcoming (של האד ' מערכת החיסו הקוגניטיבית'"רפואית כשה מסבירי כי נוקטי לשו ביו

". ומאיי' זרגו 'כ, תדחה ניסיונות שכנוע א היא תזהה את דרש התשובה כמי שאינו שיי אליה

 המזוהה –מקבל הרב כדורי , ממוצא ספרדי" מתחזקי"אליה מגיעי בעיקר , למשל, "ערכי"בכינוסי 

ורבני " מזרחית"באות כינוסי מושמעת לרוב מוסיקה .  מעמד חשוב ביותר–" ספרדי"בעיקר ע ה

בעיקר , שראליתבחברה הי" הקטגוריות המסומנות"מספרי בדיחות על " אפסטנד"המצטייני ב

. מקומ של האשכנזי בכינוסי אלה כמעט שנפקד". פרסי"ו" עירקי", "כורדי", "מרוקאי"

דמות ) באול יד אליהו בתל  אביב" ערכי"למשל בכינוס (דווקא כאשר מופיעה בכינוסי הללו 

טימציה את החיפוש אחר מת לגי" האשכנזית"מבליטה הופעתו , ר מקאליב"אשכנזית כגו האדמו

ההופעה הזאת חוזרת ומעצימה ומייצרת מחדש דווקא . חרדית אולטימטיבית כביכול לפרוייקט התשובה

 ).2001, אלאור(ואת הקו המפריד שבי הספרדי והאשכנזי , את הניגוד העדתי והאתני
לעיתי . הניגודי האתניי קיימי ברקע האירועי החברתיי הללו ג כשאינ מוזכרי במפורש

לא מוזכרת אפילו פע אחת דמותו של " אקדמאי"ל" ערכי"בסמינר : תיקה היא שמדברת אותהש

מוזכרי אנשי מדע ) ?אשכנזי" (משכילי"בסמינר זה המיועד ל. הרב כדורי או של הרב עובדיה יוס

בה שהניסיונות הרטוריי של דרשני תשו, יוצא אפוא". מזרחית"שוב ושוב ואי בו שו רמז למוסיקה 

לא עולי בקנה אחד ע מה שקורה בפועל בזירות " ספרדי"ו" אשכנזי"לטשטש ההבדלי בי 

כמעט כל זירה של , למעשה. באי ש לידי ביטוי פע נוספת הבדלי אתניי אלה. ההחזרה בתשובה

נראה איפוא שלמרות . בעל רקע אתני מסויי, החזרה בתשובה נראית כמובנית לקהל יעד מסוי

זירות ההחזרה בתשובה משמרות וחוזרות ומנציחות במידה רבה את , ריקה המאחדת החרדיתהרטו

 . הבדלי המתקיימי ג בעול החרדי עצמו, ההבדלי בי יהודי ישראלי שוני

 
 מנהיגות דתית מסוג חדש

וסגר של הופתע יוני לגלות על קיר הסלו את צילומו הממ, בעת שער ראיו בביתה של משפחה רחובותית

הרב "ו" א"הרב עובדיה יוס שליט"הצילו היה תלוי לצד צילומיה של ". א"הרב אמנו יצחק שליט"

ס "מזרחי המזוהות ע תנועת שדמויות מנהיגות בולטות של העול החרדי הספרדי, "א"כדורי שליט

או יותר , רב כדוריס ואילו ה"הוא מנהיגה של תנועת ש, פוסק ההלכה, הרב עובדיה יוס: בעשור האחרו
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למשל בהנפקת עשרות אלפי קמיעות , ס"שיתפה פעולה במערכות הבחירות של ש, נכו חצרו של  המקובל

אמנו יצחק הוא גדול מחזירי התשובה של הדור והוא שהחזיר אותי "בעל הבית הסביר ליוני ש. לבוחרי

 ". ואת משפחתי בתשובה
וה , ליחס דומה לו זוכי מנהיגי העול החרדי בימינומנהיגי תנועת התשובה זוכי מצד חסידיה 

כגו הרב (גדולי המחזירי בתשובה , כ למשל. מאמצי כמה מגינוני המנהיגות של מקביליה החרדי

היוצרת מחיצות בינ לבי קהל חסידיה , "חצר חסידית"מוקפי במעי ) אמנו יצחק והרב אלבז

ואילו , מוצמד כמעט לכל דרש" רב"התואר ; גבאי ומתאמי, העצו ונעזרי לש כ באנשי חצר

דרשני בכירי ; מפאר את הידועי מבי הרבני והדרשני המחזירי בתשובה" א"שליט"התואר 

מתקבלי באירועי התשובה ") ערכי"א כי לא המרצי הבכירי ב(שמזוהי ג כרבני מכובדי 

מחיאות ,  בטקס קבלת פני נלהב הכולל מוסיקה–רדי באותו אופ בו מתקבלי גדולי התורה הח

 .כפיי והשמעת שירי הלל
בו בזמ שמנהיגי התשובה מסמני את החרדיות כאידיאל ונוהגי כמנהיגי חרדי  ה ג , ואול

הלגיטימציה של מנהיגי עול , בראש ובראשונה. נוהגי אחרת ממודלי מנהיגותיי חרדיי מוכרי

אי כא עניי ללמדנות בתורה כנהוג בעול .  על מקור כוח שונה מזו של מנהיגי חרדיהתשובה בנויה

מנהיגי עול . הדר למנהיגות בעול התשובה איננה עוברת בבית הכנסת או בישיבה בלבד. החרדי

כ ה מכוני בארגוני אליה ה " (מרצי"התשובה צומחי ומתבלטי מתו קהל עשרות רבות של 

הלוקחי חלק במגוו הרחב של זירות , "דרשני"או בלשו מסורתית יותר , ")ערכי"כגו , כימשתיי

דרשני , ואול בניגוד לדרש חרדי שאי לו עמדת מנהיגות מיוחדת בחברה החרדית. ההחזרה בתשובה

ו ה זוכי לכ מת. הופכי מנהיגי לקהלי נרחבי –המוכשרי והכריזמטיי ביניה  –התשובה 

שלא כמו המנהיג החרדי השואב את הלגיטימציה . את אמיתות התורה ותכלית החיי" להוכיח"יכולת 

מוכיח דרש התשובה את , ומיכולתו לפסוק הלכה" בארו הספרי היהודי"שלו מידענותו המופלגת 

, "אמת"הדרש מחזיק ב, קהל היעד של הדרש אמור להאמי כי הוא. הלגיטימציה שלו בדרכי אחרות

" להוכיח"מנהיג תשובה צרי להראות כי הוא יודע , מעבר לכ. טועי והחרדי צודקי" החילוני"ש

לא צרי , מגדולי הפוסקי האשכנזי, למשל, הרב אלישיב. ורק בצד שלו, שהאמת נמצאת בצד שלו

די לחזור כ" הוכחות"חילוני ומתחזקי זקוקי לא פע ל. הדבר ברור מאליו, להוכיח עניי זה

בעול התשובה ה כתאומי סיאמי שלא נית " אמת"מנהיגות ו, לפיכ. כדי להתחזק, בתשובה

 כאלה –באמצעי שכנוע והפצה חדשי מנהיגי התשובה עושי שימוש , זאת ועוד. להפריד ביניה

בית של הפצה מסי(  ובייחוד תקשורת המוני –הזרי בחלק לעול החרדי , השאובי מהעול החילוני

מטרת של הדרשני היא להיות ). בטלוויזיה בלווי  ובאינטרנט, שימוש ברדיו, קלטות אודיו ווידאו

לא נזקק לצילומי , למשל, הרב אלישיב.  ובכל זמ, ג במרחב הפרטי של חסידיה, נוכחי בכל מקו

 עדשת המצלמה ואמר באירוע שבו ביקשתי לצלמו טרח אחד מעוזריו לכסות את. וידיאו וא מתנגד לה

שימוש בטכנולוגיה החדשה מגדיר מחדש את מהות הקשר בי הרב . לי בזע כי הרב מתנגד לצילומי

דוגמא בולטת לכ היא ". אד הקדוש"המקודש ומושג ה" מקו"לקהילתו ויוצר מחדש את מושג ה

של הרב כדורי מוצגת דמותו . השימוש הנרחב בדמות הוירטואלית של הרב כדורי באירועי תשובה שוני

כאמור (נמכרי אלה לקהל בכס רב , לאחר שהרב נראה מבר על בקבוקי יי. על מסכי ענק) ומשועתקת(

  37). דולר לבקבוק500מדובר ב " ערכי"ב, לעיל
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מספקת הצצה אל האופ בו מנהיגות עול , מגדולי רבני התשובה, דמותו של הרב אמנו יצחק

ומייצרת למעשה מודל חדש של מנהיגות ,  חרדיי וה ממקורות חילונייהתשובה יונקת ה ממקורות

 שנה בשיעורי קטני שהעביר לקהלי 20 הרב יצחק החל את מפעל התשובה שלו לפני כ. דתית

מספר . בהדרגה הפ למנהיג בקנה מידה ארצי. ש גדל והתחנ, א"מצומצמי בשכונת כר התימני בת

ליצירת מנהיגותו זו של הרב , כ נראה, תרמו –עול החרדי והעול החילוני המחברי בי ה –יסודות 

הרב מצטט מהתורה : בעול החרדי" קלאסיי"ו" מקובלי"מנהיגותו נבנית באמצעי , ראשית. יצחק

סיפור הקמתו של . ומדברי רבני גדולי ומדגיש שהוא בס הכל שליח הנתו בידי ההשגחה העליונה

בצל תיאור מאמצי לגיוס , הוא בבחינת מיתוס חרדי מוכר של חבלי לידה קשי, למשל, "שופר"ארגו 

כאשר עלה בלבו של הרב יצחק הרעיו להקמת ארגו רציני ): בלשו החרדית" שנור("כספי תרומות 

כיתתי את רגלי בפתחי הנדיבי א כמעט . "ב במטרה לגייס כספי"להחזרה בתשובה הוא נסע לארה

 למרות הקשיי הרבי ואחרי שגורש מבית מארחו בערב 38".השבוע"פר הרב יצחק לעיתו מס, "לשווא

לביתו של חסיד סאטמר שהעניק לו ) א בזכות ההשגחה העליונה, אחרי קשיי(שבת הגיע בסופו של דבר 

" הוכחת"לרב יכולת מרשימה ב, שנית. סכו ראשוני של עשרת אלפי דולר להקמת ארגו התשובה

הרב , שלישית. שאס עול התשובה" הוכחות"המבוססת על שליטה באוצר בלו של , תיתהאמת הד

הרב ניח בכושר ארגוני , רביעית. ניח ביכולת נאו מרשימה וביכולת להצחיק ולרתק את קהל שומעיו

. מנהיגותו מבוססת על שימוש בטכניקות מודרניות ועל הפצת בשורתו בציבור הרחב, חמישית. מרשי

אחרי שהחל בשיעורי .  במיוחד השימוש בתקשורת המוני ובהפצה מסיבית של הרצאותיובולט

שחזר בתשובה בעקבות , מקומיי שכמה מה הוקלטו התגלגלו הקלטות הראשונות הללו לידי יז

כיו מופצות הרצאותיו . האזנה לקלטת ומתו כ הציע לרב לשכפל במאות ובאלפי את הקלטות הללו

שימוש באתר אינטרנט לצור ; וידאו  ותקליטורי,  קלטות אודיו–ו של אמצעי תקשורת באמצעות מגו

ולאחרונה ננקטי מאמצי ; ויצירת ארכיו ענק של תמלילי הרצאותיו, שידורי חיי של הופעותיו

בולטת ההבניה של מנהיגותו של , שישית. רבי להקמת ערו טלוויזיה שייקלט ה באר וה מעבר לי

בקלטות הווידיאו והתקליטורי בולטת עריכה שתורמת לעיצוב ": דמות מנצחת ומובילה"ב יצחק כהר

העורכי משלבי מפע לפע צילומי בה נראה הקהל ממלא את . מנהיגותו של הרב אמנו יצחק

הדבר בולט ומודגש במיוחד כאשר ממלא הרב אולמות גדולי כמו בנייני האומה או אצטדיו . האול

מה שיוצר בקרב הצופי בבית את , צילו הקהל מזכיר צילומי של הופעות רוק ומשחקי כדורגל. יטד

זאת . אוהבי אותו ומעריצי אותו, המו אנשי מקשיבי לו, "אמיתי"ההרגשה כי הרב הוא מנהיג 

, ורד'קל גנוסח הקלטת שבה הוא מככב ליד מיי, הרב אמנו יצחק אינו בוחל באמצעי שיווק ושכנוע, ועוד

נראה הרב קולע ממרחק של חצי מגרש כדור לתו הסל במגרש ) קליפ(בסרטו . כוכב הכדורסל האמריקני

, הא נית לתאר את הרב קנייבסקי. זוהי מנהיגות חרדית מסוג חדש". יורק ניקסניו"הכדורסל של ה

ו של הרב יצחק דרכ? הרבי מגור או את הרב עובדיה יוס מצטלמי בהקשרי חילוניי שכאלה

הרב אמנו יצחק מאמ , שביעית. יסודות הזרי לחלוטי לעול החרדי, אפוא, למנהיגות דתית כוללת

 –יחד ע כמה דמויות מנהיגות נפרדות בעול החרדי " מרצה"לתו דפוסי המנהיגות שלו שילוב של 

דרש ונביא "ודמותו של ; דמותו של מקובל מזרחי; של הקהילות החסידיות" הרבי", "הצדיק"דמותו של 

תו , בד בבד הוא ג משמש. ארגו שופר שמנהלת את  ענייניו, הרב יצחק מרכז מעי חצר, כ". זע

כ . וכצינור להעברת מסרי אישיי בי חסידיו והאל, בדמות של מבר ברכות, הסתייגויות מסוימות

, להחלמה ממחלה קשה, וג טובהרב מרבה לבר אנשי מהקהל המבקשי ממנו ברכה לזיו, למשל
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מאז פרו , בעיקר בשנתיי האחרונות(מצטיירת דמותו , כ כמו39.להולדת ילדי ולפתרו בעיות עקרות

כנביא זע הטוע כי צפה את התקופה )  והמצב הביטחוני הקשה2000האינתיפאדה השניה בסו שנת 

" איתות",  ופיגועי ה מעי מסר אלוהיפגעי, הרב חוזר ומדגיש כי אסונות. הקשה העוברת על ישראל

ראו גודמ ובילו (כ טע ביחס להתקפות הטילי של עיראק על ישראל בימי מלחמת המפר . בלשונו

רעידת [ מה שהיה בתורכיה –השנה הבאה לא תהיה קלה : "וכ הוא מתאר את הדברי ג היו, )בהכנה

בהזדמנות אחרת ציי את ליקוי . ו בזמ האחרואמר הרב באחת מדרשותי" זה איתות בשבילנו] אדמה

אורי "מדברי הרב משתמע כי הוא מעי . החמה שהיה כאות שסימ את אותה רעידת אדמה בתורכיה

הנתפסי כמתווכי בי העול , הצדיקי החסידיי, כפי שחסידי רבי רואי את מנהיגיה" ותומי

בדומה לרב חסידי או למקובל מזרחי כיודע לזהות ולפרש את הרב נתפס או מעמיד עצמו .  העליו ועולמנו

 .האותות האלוהיי או לפחות לעשות את הקישור הנכו בי האותות במציאות ובי נבואות התורה
בי כמה דמויות מנהיגות בולט חסרונו של מימד מרכזי במנהיגות החרדית , דווקא לאור השילוב הזה

רדיו "שדר ב. בדה זו מבליטה את ייחודו של דפוס המנהיגות החדשועו,  הסמכות ההלכתית–ההגמונית 

: אתו שוחחנו המחיש בדבריו את מעמדו המיוחד של הרב אמנו יצחק") תחנת הקודש"אחת מ"  (קול חי

הוא הול ,  הוא לא מפחד–הרב אמנו חושב שיש לו אמת ... הע אוהב אותו, הרב אמנו הוא אימפריה"

הוא ג הדגיש מאוחר , ואול". הפכנו את כל אמריקה..  אתה מברזיל ועד הודוע האמת הזאת ומגיע

הוא לא ] אבל[, ע כל המדעני, הרב אמנו יצחק יכול להתווכח ע כל החילוני בעול: "יותר בשיחה

". !שו דתי חרדי לא יבוא אליו לעול לשאול אותו הלכה אחת! הלכה אחת, יכול לפסוק פה הלכה אחת

א ה מודעי לעובדה שבעול החרדי לא רואי , חסידיו של הרב יצחק מעריצי אותו,  אחרותבמילי

, זוהי מנהיגות מסוג חדש. למנהיג חרדי מוכר כדוגמת הרב עובדיה יוס, בו שווה ער לפוסק הלכות חרדי

נתפסי בעיני " התלמיד החכ"החרדיות ומודל . המתווספת ומשלימה מנהיגי חרדי אחרי

א בד בבד ה ג מעריצי את מנהיגי תשובה שסללו את דרכ למנהיגות , מתחזקי רבי כאידיאל

ומבלי שה מקיימי אורח , או אפילו מקובלי, או פוסקי הלכות, מבלי להיות תלמידי חכמי, חרדית

 כדי לבסס ולחזק את 40).לימוד גמרא והלכה במרבית שעות היו(חיי של מנהיג חרדי קלאסי 

כלומר , "הסכמות"לגיטימציה שלה אימצו חלק מדרשני התשובה את הנוהג החרדי של קבלת הה

 .והחזרה בתשובה" חיזוק"בי היתר ג בפתיחות רבות של ספרי ל, ברכת של רבני חרדי
מאמצי מתו החרדיות גינוני מנהיגות מסוימי ומצד אחר ג , המחזירי בתשובה, המנהיגי

במורכבות זו וכ באמביוולנטיות זו נעו החידוש שמציגה מנהיגות . זוהה ע חילוניותשואבי מעול המ

 . התשובה

 
  דמויות הזדהות חדשות

את האמונה בהשגחה האלוהית בניגוד לתפיסה של , עול התשובה מייצר מחדש את הזהות הדתית

ירת הזהות החדשה הוא אחד המנגנוני המרכזיי ליצ. מקריות ואת הבחירה בדר אחת על פני אחרת

שאינ באות רק , דמויות הזדהות חדשות, למשל,  עול התשובה מציב41.העמדת דמויות להזדהות וחיקוי

נעשית ההזמנה להזדהות מתו הפצה ושכפול של , בפרט. מהעול החרדי על דמויות הרבני שלו

את תשמעו אותו ,  מאודהיהודי הזה מנצח בקונצרטי מפורס "42.סיפורי אישיי על חזרה בתשובה

 כ הציג הרב אמנו יצחק עולה חדש מרוסיה שעלה לבמה לספר את סיפורו – "אי הוא חזר בתשובה

אני מופיע ... טוב להגיע לרב כשאתה בריא עשיר וצעיר מאשר להגיע אליו כשאתה חולה עני וזק: "האישי
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בבית ... היו אני לומד גמרא... ה לי כלוהכל היה לי ולא הי, בכל העול ע כל מיני תזמורות ומקהלות

 צעיר ממוצא 43.סיפר בהתרגשות במבטא רוסי, "שמחי, מתחבקי, ילדי שרי, רק שמחה, אי עצבות

, 14למדתי בישיבה מאז שאני מכיר את עצמי עד גיל : "סיפר במהל הרצאה של הרב אמנו יצחק, ספרדי

, ואני מבית מסורתי...  את הישיבה ויצאתי לעול החילוניאחר כ עזבתי...  למדתי תורה, למדתי גמרא

, שיער ארו, פאבי, התחלתי ללכת לדיסקוטקי, הורדתי את הכיפה, לאט לאט התקלקלתי... בית דתי

מאז שחזרתי ... [הפסדתי המו כס בעסקי... התחלתי לעבוד אבל לא ראיתי מזה כלו, עגילי

לפני כ ביקשתי כל מיני דברי וא אחד ... ואני רואה שזה מגיע ליאני מבקש כל מיני דברי ] בתשובה

יש הרבה דברי שקרו לי ואני רואה ששמרו עלי ... אני רואה שיש מישהו ששומר עלי... לא הסתכל עלי

  44."חזק מלמעלה
בקלטות אודיו ווידאו ובאתרי האינטרנט , בערוצי הקודש ברדיו, בחוגי בית, בסמינרי, בכנסי

, עולי וותיקי, סיפורי חיי אלה מסופרי על ידי גברי ונשי. זרי אינספור סיפורי אישייממוח

לא "וכאלו ש" מסורתי"כאלו שגדלו בית , אנונימיי ומפורסמי, אשכנזי וספרדי, מבוגרי וצעירי

וחוויות מסטיות ועל ידי מי שנסי " רציונלית"על ידי מי שהכיר את האור בדר , "ידעו כלל מהי יהדות

. על ידי מי שנסע להודו לאחר הצבא ועל ידי מי שוויתר על כ, הובילו אותו או אותה לחזור בתשובה

נדמה שכל מי שמבקש להתחיל להתחזק או שכבר נמצא חודשי ושני בתהלי ההתחזקות יוכל למצוא 

מצוא סיפור אישי סביר להניח שכל מתחזק יכול ל. בסיפורי אלה דמויות אית יוכל להזדהות

פחות או יותר לסיפור חייו שלו ואול לא פחות חשובה היא ההבניה הקולקטיבית המזמינה " מתאי"ה

פופולריות במיוחד בסיפורי . לספר מחדש את סיפור החיי ולהיכנס למסלול של חיפוש ושינוי דתי

בדרני , אמני, ת מובחרותאנשי צבא מיחידו,  מדעני–האישיי הללו ה דמויות מהאליטה החילונית 

ישמע כיצד ולמה חזרו בתשובה " ערכי"מטע " ערב לתושבי הסביבה"מי שיגיע ל. וידועי למיניה

איזו (או במאי תיאטרו מוכשר ) יהודה ברק(במאי קולנוע מצליח , )יוס ד(בעל מועדו משגשג 

המחזירי . בחברה הישראליתנדמה שהמחזירי מבקשי לכסות כל נישה אליטיסטית ). לייבובי

כ מועבר סיפור אישי אל . מייצגי את הנישות השונות תו הבלטה של היוקרה החברתית הכרוכה בה

הסיפור משמש לא רק כמשל . הזירה הציבורית והופ למשאב קולקטיבי עבור המחזירי בתשובה

  45.אלא ג להאדרת תנועת החזרה בתשובה עצמה, ודוגמא לחוזרי בתשובה
זילבר , ראו ליבלי" (אחרי"ו" לפני"מרבית הסיפורי האישיי ה בעלי מבנה נרטיבי דיכוטומי של 

בעיות , "מוות רוחני", בדר כלל יספר החוזר בתשובה על חיי נטולי משמעות). 1995משיח ותובל

שחל בחייו במשפחה ופרנסה מה סבל לפני שחזר בתשובה ואחר כ יספר על השינוי הדרמטי , בזוגיות

חוזר א הוא רבות בסיפורי ) אישית בדר כלל(מוטיב של טראומה . בעקבות מהפ או הפתעה כל שה

אלה , סכנה או משבר כלכלי או בחיי הרומנטיי, חזרה בתשובה מתוארת כבאה בעקבות מחלה: הללו

רי רבי הניגוד עולה בסיפו, בנוס. וההצלה" חיי"ממש וניגודו ה" מוות"מתוארי פעמי רבות כ

 . מוטיב ההצלחה הדתית מוצג בחדות מול הממסד הרפואי שקצרה ידו מלהושיע: שבי המדע והדת
, )המוקלטי ומופצי מאוחר יותר בקלטות(ברבי מאירועי התשובה מושמעי סיפורי אישיי 

וצר מזכיר לא  והת–הסיפורי מוצגי בליווי אמצעי המחשה שוני : וחלק מומחזי ממש כדרמה חיה

אלו מעי מופעי של דמויות שונות ומשונות בפני . של סו המאה התשע עשרה" פריק שואוז"פע מעי 

מתו שהיא " קרקסית"הקהל מקבל הופעה שנית לכנותה . משמעותי" אחר"קהל סקר הצופה ב

בר ג בדמות אבל מדו, מוצגת לעיני כל, אחרת, דמות מופלאה: ממלאת את הממד התרבותי של הקרקס
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 מדגי 2001בירושלי בנובמבר " תכלית"ערב של ארגו ". מהפנטת אותו"הקרובה מספיק אל הקהל ו

הבחור מספר : הערב נפתח בסיפור אישי ארו של יוצא קיבו שאותו נביא כא בקיצור נמר: נקודה זו

הבחור מוסי . גויה, תולבסו פגש וגר בצוותא ע אישה יפאני, ביפ ובארצות אחרות, שטייל במזרח

החלה , כ הסיפור,  דווקא היא–ומדגיש את השפעתה של חברתו היפנית , ד"ומספר כי נפגש ע מרכז חב

, לבסו החל הבחור לחזור בתשובה.  ודרבנה אותו להעמיק בשורשיו היהודי–לגלות עני רב ביהדות 

" באורח פלא. "והתגיירה, יפאנית לארהגיעה ג חברתו ה, מבלי שידע על כ. נפרד מחברתו וחזר לאר

וכשמתח , תו כדי שהבחור מספר את הסיפור. וה התחתנו, מחזירי בתשובה, הפגישו ביניה שדכני

ברבי מהסיפורי מתפקדת דמות נשית ברקע (בקהל גובר ביחס לדמות המדומיינת של האישה שבסיפור 

והיא חובקת ,  ממעמקי האול אל הבמהצועדת אשתו היפאנית של המספר, )סיפור של הגברי

תווי פניה האוריינטליי של האישה מדגישי את מוטיב הטרנספורמציה . בזרועותיה את בנ הקט

אשתו ובנ , המספר). וליהדות(לדתיות ) ומגויות(מחילוניות , מ המזרח למערב, העמוקה הגלו בסיפור

והילד כמעט , בתשובה הוא אחד משיאי הסיפורפרי הבט של החזרה . עומדי עתה נרגשי על הבמה

כעי (בטקס , כא ועכשיו,  התגלמות–הסיפור כולו הינו הקדמה לשיאו המתוכנ של הערב . ומונ אל על

, של הקבלה, לחזור בתשובה" ההחלטה"של , )התגלות נוצרית של רוח הקודש אצל אוונגליסטי נוצרי

וזה פונה לקהל ,  היפאנית לוחשת משהו באזני המספרהאישה. המתח גובר באול. של המחוייבות

אשתי תשמח מאוד לשי עכשיו כיסוי ראש למישהי מ הקהל שתחליט עכשיו לחזור "ומסביר כי 

, אחרי היסוסי ומבטי חוזרי לעבר האג בקהל שבו יושבות הנשי". אני מאוד מבקש, אנא. בתשובה

הצעירה עולה . ה אומרות לה, "אל תפחדי, תעלי, תעלי. "לעלות לבמה, צעירה, דוחקות הללו באחת מה

 מכסה בבד חו את שערה של הצעירה הישראלית – האחר האולטימטיבי –" היפנית"הגיורת . אל הבמה

 .   לקול תשואות הקהל, הנרגשת
לא הסתפקו בסיפור של יוצא הקיבו והגיורת היפאנית " תכלית"מארגני הערב המדובר של ארגו 

סיפור אישי דרמטי נוס התגל לעיני הקהל ). בכל רחבי האר" תכלית"ג מופיע בערבי של ארגו הזו(

ב שנפצע קשה מירי פלשתינאי בשכונת "היה זה סיפורו של לוח מג: באותו ערב וג אותו נספר בקיצור

חה לפני תמונות של בני המשפ. הסיפור מועבר בתחילה באמצעות סרט ווידיאו ערו. גילה בירושלי

לאחר מכ מופיעות תמונות של . פציעתו מלמדי כי הלוח ובני משפחתו היו חילוניי באורחות חייה

ונשמעות זעקות אמבולנסי שהגיעו לאסו את , אלה'שכונת גילה תחת התקפת הירי מהכפר בית ג

ספר כי לוח מ, המרואיי על רקע הכניסה לחדר המיו של בית החולי הדסה, רופא כירורג. הפצוע

 משומעות שוב –" הוא היה מת "–מילותיו של הרופא . ב הגיע לבית החולי במצב של מוות קליני"המג

היא מתאימה יפה לדפוס הנרטיבי . זו אמירה סימבולית חשובה עבור המחזירי בתשובה, אכ. ושוב

להתחברות , בתשובהוהיא כרוכה בטבורה לחזרה , זוהי החזרה הניסית מהמוות לחיי –שה מטפחי 

בגמר הסרט מוזמנת אמו של הלוח לעלות לבמה . אל החיי האמיתיי לעומת המוות שבחיי החילוניות

: שכני בקהל לוחש לשכנו מ הצד השני. (האמא מופיעה בכיסוי ראש. ולספר לקהל על השיקו של בנה

לצלילי מוסיקה ,  לבסו").?ראית איזה תספורת קוצי היה לה בסרט, זאת היא מהסרט, זאת היא"

 –במורד האול לעבר הבמה , כיפה לבנה וחדשה לראשו, ב  עצמו"לוח המג, צועד ג בנה, דרמטית

הבנתי את ההשגחה האלוהית שהיתה : תמצית דבריו של הלוח. לקול תשואות הקהל המופתע והנרגש

ומאז .  הודו שהייתי מת בעצהרופאי עצמ. רק אלוהי הוא שיכול להציל ממוות. שניצלתי ממוות, לי

 . הכל השתנה, מספר הלוח, שהתחלתי לקיי מצוות



  38

. ההסתמכות על סיפורי אישיי של חוזרי בתשובה מהווה ערעור על הסדר החברתי החרדי המוכר

, ובוודאי שמקור כוח אינו בידע בתורה, החוזרי בתשובה אינ מייצגי בהכרח אליטה חברתית

עלתה בעול , כהמש למנהיגות שאיננה מבוססת על למדנות בתורה.  בקיו מצוותלמדנות או צדיקות

כמקור , או אנשי שחוו מוות קליני) Bilu and Goodman 1997(התשובה קרנ של ילדי אוטיסטי 

 ועשויות – הקלטות הללו נפוצות ג בעול החרדי עצמו 46.לידע וכסמכות המוכיחה את אמיתות התורה

 47.י בהיררכיה החברתית החרדיתלהניע שינוי

 

 הפרקטיקה הדתית: ?ג מצוות"תרי
השניות של עול התשובה בי העול החרדי לעול החילוני באה לידי ביטוי ג בפרקטיקה הדתית 

עול , בו בזמ. את קיו המצוות, ברוח חרדית קלאסית, מצד אחד מדגיש עול התשובה. עצמה

.  ספרותי חדשי ומדגיש את חשיבות הפצת הבשורה על פני הלימודהתשובה מייצר עשייה דתית וקאנו

ונוצרת , תקשורת ההמוני מחליפה את מקומה של המילה הכתובה בתיוו החוויה הדתית, זאת ועוד

  . תרבות פנאי וקהילה דתית חדשה של החוזרי בתשובה
 

 קיו מצוות
ה מדוקדקת של המצוות בניגוד לדתיות ההשפעה החרדית על עול התשובה בולטת בדגש המוש על עשי

, )Liebman & Katz 1997בישראל אצל " חילוני" ביחס ל1993ח גוטמ "ראו על דו" (אמונה"המעוגנת ב

חלקי גדולי בעול התשובה ). 1984שוקד : ראו למשל" מסורתיות"ביחס ל(או בקיו מצוות חלקי 

מחזירי בתשובה מדגישי כי ". עשה ונשמענ"יהודי של דתימאמצי באדיקות את הרעיו החרדי

א א איננו מבי עדיי את , אקט דתי כלשהו" להתחזק"או המבקש , חשוב שקוד כל יבצע החילוני

לקיי מצוות נתפסת בעצמה כמצווה חשובה בעול התשובה " חילוני"הפעלת לח על ה. משמעותו

קיו . וב יותר מהכוונה ומהאמונה שמאחוריהקיו מצווה נתפס א כחש). ועליה זוכי לשכר משמי(

 . המצווה נתפס כמוביל בעצמו לשינוי בתפיסת העול של החילוני
מספר הלכות נתפסות : עול התשובה מחדש פרקטיקות דתיות על ידי תהליכי בחירה והדגשה

יצחק נית למצוא באתר האינטרנט של הרב אמנו , כ למשל. כחשובות במיוחד עבור הדתי המתחיל

 .ועוד" ברכות", "נטילת ידיי", "השכמה"קישור מיוחד שיביא את הגולש המתחזק לקרוא את הלכות ה
יצר עול התשובה למעשה פרקטיקות דתיות , בולט עוד כי כדי להביא את המתחזק לקיי מצוות

 טקסי המבליטי את בחירתו של היחיד בדר התורה באמצעות אקט דתי משמעותי הנעשה: חדשות

, לעיני כל באות מקומות בה מתרחשות ההרצאות והדרשות ומתו כוחו המשכנע של המחזיר בתשובה

. שמסמני שלב ראשוני בנטישת העול החילוני" טקסי מעבר"במקרי רבי מדובר במעי . המנהיג

ש , כמה בחורי לעלות לבמה) הרב אמנו יצחק ידוע בכ במיוחד(משכנע הדרש /בעזרת הקהל דורש

ביטוי לאקט הדתי הוא עטיפת הגו מחדש וא יצירת האבחנה הדתית . נגזז שיער ומוסרי העגילי

ואילו הנשי מתבקשות לשי כיסוי , על הבגדי, על הגברי מולבש הטלית הקט: שבי גברי לנשי

י ראש מבד לעיתי זורקי הרב ועוזריו שקיות ע טלית קט אל קהל הגברי ושקיות ע כיסוי. ראש

הטקסי הפומביי . טקסי אלה הופכי למודלי חדשי של התנהגות לשינוי דתי. לעבר קהל הנשי

כמו ג השימוש , הפומביות של הטקס: אדגיש שוב". דר החזרה"מסמני לחוזרי פוטנציאלי מהי 
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תפיסות חרדיות  אינ זרי ל48שעושי המחזירי בתשובה בקהילה או בקהל כדי להפעיל לח על היחיד

זוהי דר חדשה שאומנ מובילה אל , ואול. של דתיות כעניי פומבי המעוג במרחב שבי היחיד לקהילה

 . ואול דר כזו לא סומנה על ידי החרדי עצמ, אולי לרוח החרדית, החרדיות ומתאימה
). גודמ בדפוסראו ג " (עשיה"ג בסמינרי השוני להחזרה בתשובה חוזרת התימה החרדית של ה

כפי שהזכרתי , כ למשל. ולא רק בהרצאות, במידה זו או אחרת מתמקדי הסמינרי בעשייה דתית

תפילה בבית , מצד אחד(בולטת עשייה המשלבת בי חרדיות לרוח העיד החדש " אסנט"בסמינרי של 

תרגול , ומצד שני, יאברכה על הלח והיי ולימוד תורה ותנ, עליה לתורה, י"טבילה במקווה האר, כנסת

התבטא בצורה בולטת ג בשיחות שקיימנו ע רבי " נעשה ונשמע"עיקרו ה). מדיטציה והילינג

דרשו מאתנו /שאלו, "?רוצה לבר על השתיה", "?אכפת ל לשי כיפה. "מהמחזירי והחוזרי בתשובה

תארחנו בביתו בשעת ליל הגדיל ועשה כאשר ה" ערכי"אחד מדרשני . רבי מה כאשר התארחנו בבית

כלי מפלסטיק , "ָנְטָלה"את יוני לקחת עמו הביתה " הכריח"ובלח גדול ובשכנוע חוזר ונשנה , מאוחרת

 נדגיש כי המחזירי בתשובה אינ 49.בבוקר ולפני הארוחות" נטילת ידיי"בעל ידית שמשמש למצוות 

יקבל על " "חילוני"ב לה קוד כל שהחשו. הכיפה או הברכה, מתרכזי בהסבר משמעות נטילת הידיי

 .כלשונ לבצע את המצווה" עצמו

 
 הרחבת מגוו דרכי העשייה הדתית

ניכרת בעול התשובה , בד בבד ע שימת הדגש על מילוי המצוות הדתיות המקובלות בעול החרדי

מא בולטת ד הינה דוג"של חב" אסנט"הפעילות הדתית בסמינר . הרחבה של מגוו דרכי העשייה הדתית

בניגוד . נובע מ החיבור בי תורות המזרח ובי היהדות" אסנט"החידוש בעשייה הדתית בסמינר . לכ

חלק גדול מ , והרב אמנו יצחק לדוגמא" ערכי"הרציונליות והמדעיות השכיחות בשיח של " הוכחות"ל

תו התנסות מעשית רגשית ומדטיבית ומ, הסמינר מוקדש להתחברות אל היהדות מתו חוויה אישית

כ מחברי המארגני בי חוויות המתקשרות . הדגש הוא על שינוי התודעה. בפרקטיקות דתיות מסטיות

בטר התמסדה לתו חצרות ענקיות בנות אלפי , והחסידות של המאה השמונה עשרה" 'אייגניו"ל

, "אסנט"סמינר שבי ואומרי המרצי ב" 'אי'ל' אני'מטרת האד היא להפו את ה. "חברי

כדי לקלוט את . תזוזה שתחולל את השינוי כולו, אחת' כ י"ט לפיו עלינו להזיז בסה"ומצטטי את הבעש

מושג " (כלי ריק"צרי האד להפו את עצמו ל, מסבירי המרצי, "רוחניות"הקדושה ולהתחבר ל

; לת לקלוט לתוכה דברהיא איננה מסוג, בהיותה הפוכה: האד משול לכוס"). אסנט"מרכזי בשיח של 

אמירות מסוג הזה מתקשרות . והיא תהיה לכלי קיבול שיוכל לקלוט קדושה ורוחניות, א נהפו אותה

ובמיוחד , אלא לתורות מזרחיות פופולריות כיו במערב, כמוב לא רק לחסידות ולבעל ש טוב

, שיש לשאו לביטול האגולמזרח לרעיו " טיול הגדול"צעירי ישראלי שנחשפו במהל ה. לבודהיז

כפי שה מוצגות , לחסידות ולתורת הסוד, ליהדות" להתחבר"עשויי , והתנסו בחוויות כגו מדיטציה

כמו , כמה ממשתתפי הסימנר סיפרו כי ה תרגלו פרקטיקות מזרחיות, ואכ". אסנט"בסמינר 

 ". לרוק את המחשבה"במטרה , מדיטציה ויוגה
גלו משתתפיו מדיטציה במהל טיול רגלי בנו הקסו של ההרי סביב ביו השני של הסמינר תר

ס "בי(' רידמ'אשר לימד במש שני במכללה לרפואה אלטרנטיבית , המדרי היה רועי לנדסברג. צפת

בנקודת נו מוצלת ). ריפוי דר חלומות ועוד, תקשור, הילינג, לטיפול אלטרנטיבי העוסק במדיטציות

, שהנחה אות למצוא נקודה נוחה לישיבה,  לשבת בחצי גור סביב המדרי הרוחניהתבקשו באי הסמינר
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בקול רגוע ". להוציא החוצה את הפסולת"למלא את הריאות באוויר ו, לנשו עמוק, להשתדל לא לזוז

, להקשיב לנשימותיה, ושקט קרא המדרי לנסות להתעל מקולות חיצוניי ומהפרעות חיצוניות

אחר כ . ללב, תו ניסיו להתחבר לקדושה והכנסתה פנימה, ימות ובפנימיות שלהולהתרכז רק בנש

להכניס "לראות אותה נגד עיניה ו, ב העבריהתבקשו לדמיי באופ אסוציאטיבי אות אחת מאותיות הא

כמה ". רוחנית"האווירה הייתה שקטה ו, המשתתפי עצמו עיניי וכמעט ולא זעו". אותה ללב הפתוח

 20לאחר כ. אליה" נכנסו"הסמינר סיפרו מאוחר יותר ליוני שהמדיטציה הייתה מוצלחת ושה די מבאי 

. אט למצב תודעה רגיל ולפתוח את העינייה נקראו לחזור אט, דקות של מדיטציה קבוצתית זו

י בהנחייתו של המדרי הרוחני צעדו משתתפ." מדיטציה בתנועה", בהמש הטיול בוצעה מדיטציה נוספת

, תו שה שומרי על שתיקה, )כדברי המדרי" (רכה ושפופה, זורמת"הסמינר בשבילי ההרי בצורה 

וליצור כלי ריק שיוכל להכיל את " ניסיו לבטל את האגו"איש בנשימותיו ובפנימיותו בומתרכזי איש

הרגיש את ל"במהלכו התבקשו ,  המשתתפי ג ערכו טיול בצפת50".אינסו"ואת ה" רוחניות המקו"

" התחבר"ובהקשר אחר התבקשו להקשיב ול, )אי כמוב טקס חרדי מוכר שכזה" (רוחניות המקו

. החסידית במקרה זה, אי מדובר כמוב בשלילה או החלפה של הדתיות החרדית". אלוהית"למוסיקה 

,  לתורהבעליה, התנסו באי הסמינר בתפילה בבית כנסת, "העיד החדש"במשולב ע פעילויות בנוסח 

ד ובה התבקש "נוסח חב" התוועדות"השתתפו ב, באמירת ברכות על הלח והיי במהל ארוחת הערב

טבלו , קראו ש תהילי,  המשתתפי ביקרו ג בקברי צדיקי51.לספר סיפורי ולצחוק, יוני למזוג יי

לבי מנהגי , תחרדית מוכרהשילוב בי פרקטיקה דתית. וכ למדו מעט תורה ותניא, י"במקווה האר

מסמ שינוי במרחב , "אסנט"שילוב המתקבל בטבעיות גמורה בסמינר , "העיד החדש"וטקסי ברוח 

אדגיש כי מרבית הפרקטיקות הדתיות החדשות מסמנות בעצמ לא דווקא שינוי . העשייה הדתית

תודעתו ובחוויות בגופו וב, התרכזות ביחיד דגש על –אלא בייחוד בשינוי חווייתי , בנורמות התנהגות

דווקא לאור הדגש . הנוצרות כתוצאה מהפרקטיקות הדתיות החדשות שהוא או היא מתבקשי לקיימ

 חשוב לשי לב כי ייחודה וכפי שהראיתי למעלה , היהודי על התנהגות דתית הלכתית כמגלמת את הדת

 אלא ברציונל המודרני או ,בחידוש התנהגותי, ואינו מגול דווקא, של החוויה הדתית החדשה איננו רק

 . הפוסט מודרני הנית למצוות

 
 לעומת התלמיד החכ" המבשר"

אחת המצוות החשובות , המקדיש כל עתותיו ללימוד, בעוד האידיאל החרדי הוא זה של התלמיד החכ

.  קירוב רחוקי–צו השעה . "של בשורת התשובה לקהל הרחב" ההפצה"ביותר בעול התשובה היא 

אנו פוני אליכ על פי הוראת . כל אחד יכול וצרי לתרו פעילות לטובת ע ישראל,  להתעוררהגיע העת

א לשת את כל הכוחות בע ישראל הרוצה להתקרב לתורה וזקוק לתמיכה הכוונה "גדולי הדור שליט

 אנו מפני, לצור זה הוק מרכז מידע יהדות המרכז את כל הפועלי בשטח לעזרה וקירוב. וייעו

דברי ". כ שכל אחד יכול להשתת ולעזור במשהו, לפי רצונ ויכולת לפעול באזור מגוריה, אליה

שמטרתו לרכז חלק " מרכז מידע ליהדות"י "אלה נכתבו בעלו המופ בזירות החזרה בתשובה ע

ושמא נאמר אחת המצוות , אחד הערכי,  ואכ52".קרוב רחוקי"מהפעילות הענפה בעול התשובה ל

חשיבות עליונה מוענקת בעול התשובה ". הפצה"החדשות והחשובות ביותר בעול התשובה הוא ה

" דתילוני", מתלבטי למיניה, חילוני" לקרב"ו" לחזק"ולמאמ שיש להשקיע כדי , להפצת היהדות

ואפילו חרדי , "מתחזקי", בלשונו של הרב אמנו יצחק, )מסורתיי או בעלי הכיפות סרוגות(
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רענו . המחזירי והחוזרי בתשובה רואי בכ לעיתי את תרומת הייחודית לחרדי". ורגינלייא"

אתה יודע כמה שומעי אותו ? אתה חושב שאד חרדי לא צרי להתחזק. "שה מציעי לשגרה הדתית

עצמו אד חייב לעבוד כל הזמ על …  שומעי–חרדי מבט ומלידה , בבני ברק] את הרב אמנו יצחק[

קירוב " המושגי 53.אמר לנו עוזרו האישי של הרב יצחק, "והרב אמנו יצחק נות תשובות לכול

ה מהמושגי הבולטי בקרב דרשני התשובה " הפצת האמת"ו" קירוב רחוקי", "לבבות

 ". מתחזקי"וה
ת ד מקימי דוכני בתחנו"חסידי חב. משמעות גדולה במיוחד" הפצה"ד נודעת ל"בחסידות חב

בימי . לזכות גברי חילוניי במצוות הנחת תפילי, ברחובות ראשיי של ערי ובמרכזי קניות, מרכזיות

ד ברמת אביב כדי להציע לעוברי ושבי "יוצאי חוזרי בתשובה טריי מישיבת חב, למשל, שישי

נות להניח ולהעניק הזדמ" מל המשיח"לחלק עלוני ע דברי , באזור קניו רמת אביב נרות לשבת

 ".למי שעדיי לא הניח היו"תפילי 
ובעיקר בקרב מי שעושי את צעדיה , היא ער מרכזי ביותר ג בקרב חסידי ברסלב" הפצה"ה

חוט של "רבה של ישיבת , בהרצאה השבועית שנות לתלמידיו הרב ארוש. הראשוני בעול התשובה

חוזר הרב ומדגיש שלושה נושאי , ) הברסלבית"שובו בני"הוא עצמו למד בישיבת (הירושלמית " חסד

החשיבות לעבוד , הוא לפחות למש שעה אחת ביממהברוע הקדוש" להתבודד"החשיבות : עיקריי

 בחורי –שליחי ההפצה של חסידות ברסלב הפכו מראה מוכר ".  הפצה"וחשיבותה של ה, בשמחה' את ה

ע ברסלב ברחובות העיר ובצמתי מרכזיי קלטות וספרי מט, מלאי התלהבות מחלקי חוברות

 חבורות בחורי הלבושי בבגדי לבני " נחנחי"; "סכו סמלי"וזאת תמורת , בערי שונות באר

תו שה מציעי לקהל הרחב , וחובשי כיפה לבנה גדולה מקפצי לצלילי מוסיקה בחוצות הערי

  54.לקנות את ספריו של רבי נחמ מברסלב
פעיליו אינ מחלקי קלטות בצמתי ואינ . ש ג הוא דגש גדול על הפצה" כיער"ארגו 

 –" ערכי"רוקדי בחוצות העיר שכ מאמציו מופני להפצת היהדות באמצעות ספינת הדגל של 

שבה , פעמייפעילות זו ממומנת ברובה באמצעות תרומות וגיוס כספי באירועי חד. הסמינרי

 ". כדי להציל נפשות תועות ומסכנות"יבות של הסמינרי מודגשת שוב ושוב חש
ש ה מחלקי קלטות אודיו , ג את חסידיו של הרב אמנו יצחק נית לפגוש ברחובות הערי

" שופר"עלונה של תנועת , )2002אוגוסט " (חידושופר"גיליונו הראשו של . חינ, ווידיאו של הופעות הרב

האחראי על מבצעי חלוקת הקלטות , ש כתבה מיוחדת לשאלתיאלהקדי, בהנהגת הרב אמנו יצחק

חלוקת הקלטות הינה טקטיקה אחת . הוק במטרה להפי יהדות' שופר'ארגו : "בגיליו נכתב". שופר"ב

, המטרה החשובה הינה חשיפה מקסימלית של מידע רב. המרכיבה פזל אסטרטגי של הארגו, מני רבות

י התאמת התכני "ע, שאינ מגיעי לציבור הרחב וזאת, רות הנאמניי המקו"בנושאי יהדות רבי עפ

 ". וחומרי החלוקה בהתא למאפייני קהל היעד
. בכול מודגשת חשיבות ההפצה, מתחזקי רבי נוטלי חלק בכמה זירות של החזרה בתשובה

רצו להניח או הסכימו ב, "ערכי"היו ג בסמינר של , רבי שהלכו להרצאות של הרב אמנו יצחק

". לקרב את הרחוקי"ובכל הזדמנות הודגש שחשוב להפי את היהדות ו, ד"תפילי בדוכ של חב

  55.בקלטות ובאינטרנט, בחוברות, בסמינרי, בכנסי, מקבל מסר זה בהרצאות" מתחזק"ה
 ברוח הטיעו המפורס של וובר שקשר בי פעילות כלכלית קפיטליסטית בעיד המודרני ובי אתוס

נית לראות ג כא כיצד הפרקטיקה של עול התשובה משלבת בי , דתי פרוטסטנטי של גאולה אישית
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ההפצה והבשורה יוצרי בבת אחת דרישה כלכלית . הגאולה האישית הדתית ובי ההצלחה הכלכלית

לתמו , מפרט בפרוספקט המחולק לקהל בהרצאות של הרב יצחק, למשל', שופר'. ואתוס דתי חדש

היא מצווה " הפצה"ה". זיכוי הרבי"צעות הוראת קבע באחת מבי שש התוכניות שמטרת הפצה ובאמ

" תוכנית חי כפליי"על , למשל, למי שיחתו. כשאר המצוות ועקרו שכר ועונש חל לפיכ ג עליה

" שכר בעול הזה"וה ) כי הוא עוסק בזיכוי הרבי ללא הפסקה" (שכר בעול הבא"מובטח ה 

עליה לקברות צדיקי חינ ומשלוח קלטות ווידאו או ספרי , שבוע ע הרב אמנו יצחק חינסופ(

 ). חינ
. עוד ועוד רחוקי" לקרב"חוזרי בתשובה טריי מקדישי אנרגיות רבות כדי להפי יהדות ו

 הסביר לנו שדר, "כשאני מקרב יהודי ומלמד אות מה זה שבת אני ממלא את תפקידי העול הזה"

והחשיבות שיש לה עשויות לבוא פעמי רבות " הפצה"האנרגיה המושקעת ב". תחנות הקודש"של אחת מ

" תחנות הקודש"דברי שאמר לנו אחד משדרני הרדיו ב. על חשבו העיו וההתעמקות בד הגמרא

ר ועד כמה הוא עשוי להוות תחלי לע, בקרב החוזרי בתשובה" הפצה"ממחישי עד כמה מרכזי ער ה

יתירה .  לימוד התורה וביצור מעמדו של התלמיד חכ–" קלאסית"העליו המקובל בחברה החרדית ה

מצד אחד שואפי בעלי התשובה : דבריו מצביעי על מורכבות וסתירה בתו עול התשובה, מזו

א מצד שני ה מקיימי אורח חיי השונה מאידיאל זה ומאמצי השקפת עול של , לאידיאל החרדי

כ אמר אותו שדר. התפשטות והתרחבות השונה מההשקפה המסתגרת והמתגוננת של העול החרדי

ראית ?  ראית פע את נטורי קרתא יוצאי לעול החילוני–א תיקח את מאה שערי לדוגמה : "דרש

 זה קומ? חו מערכי, ראית פע מישהו חו מאמנו יצחק... ?פע מישהו מה מתווכח ע החילוני

החרדי [ ה יבואו ויסבירו –אלא מה ... לפי היהדות זה לא בסדר? מה ע הדתיי ש. קט יחסית

א אני , בשאלה הראשונה הוא יפיל אותי, ]ע החילוני[אני לא יודע להתמודד איתו ']: ממאה שערי

זיכוי ]  אבל.. [.לא יסכ את הילד שלו] מהחרדי[א אבא ... 'אי לי מצווה להתעסק איתו, הול ליפול

". אבל לא כל אד ראוי לזה,  זה המצווה הגדולה בכל המצוות שבתורה לקרב יהודי–הרבי זה חובה 

כאשר שאלנו א יש לו ביקורת על החברה החרדית נחשפה המורכבות והאמביוולנטיות של השקפת 

מכל המצוות בלי וויכוח המצווה הגדולה שעולה על כול : אתה צודק, אולי החסרתי משהו, רגע: "עולמו

הוא ש את הכל , כנגד כל המצוות] זה [–לומד תורה , אד שיושב ועוסק בתורה, בכלל זה תלמוד תורה

זה חשוב שה ... זה המצווה הכי גדולה ... בזכות זה כל העול חי , מתקד הכל, בצד] שאר המצוות[

אבל כשקמי יותר מדי ... למעשה]  האברכיכלפי[אי טענה ... והעוסק במצווה פטור ממצווה ... ילמדו 

 פה עלולי –לא יסגרו את הגמרא , והיהדות עומדת להינזק והחרדי לא יסגרו את הגמרא, על היהדות

 ".כולל הרבני ביחד, כל הלומדי תורה, להיטבע
מעניי לציי כי המחזירי בתשובה ג מייצרי , בהקשר למעמדו של הלימוד לעומת הפצת הבשורה

בתרבות היהודית שבה לספר מעמד כה חשוב יש ליצירתו של קאנו שכזה . מעי קאנו ספרותי דתי חדש

הרב אמנו יצחק למשל מרבה להזכיר שורה של . חשיבות גדולה בייצורה של קהילת מאמיני חדשה

. ספריה שימושית קטנה עבור החוזרי בתשובה, ספרי מסוימי שהופכת אות למעי קאנו דתי

  56.וספריו של עובדיה יוס" חפ חיי"ה, ל"הרמח, "הזוהר הקדוש"ספרי אלה ה במיוחד 
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 אמצעי תקשורת מודרניי והחוויה הדתית
, במידה רבה מחליפי אמצעי התקשורת המודרניי בעול התשובה את המילה הכתובה בעול החרדי

בו . ואלוהיו וכמקור לחוויה הדתית בכללבי היהודי , כאמצעי המרכזי ליצירת קשר בי אד ויהדותו

הרי שהמדיו בו מועבר המסר הינו , בזמ שהמסר המועבר בה שולל במידה רבה את העול החילוני

בעול התשובה , והנה. לרדיו וא למחשב ידועה, ההתנגדות של העול החרדי לטלביזיה. חילוני במובהק

ולשמירת קשר וחיזוק מתמש של החוזרי , חלמשמשי כל אלה ככלי עיקרי להבאת השינוי המיו

... ", עוזרו האישי של הרב יצחק, הסביר אבי ועקני, "קלטת יכולה להגיע לכל מקו בעול. "בתשובה

 –הפקידה שלי היו חרדית , אני אישית חזרתי מקלטת, היו הרבה אנשי חוזרי בתשובה מקלטות

 –בידיי ,  בידיי–אני מכיר לפחות עשרות , י מסביביסת אנשי שנמצא...  חזר מקלטת–אחי , חזרה

, ואצלנו במדינה יש הרבה פקקי, אנשי נוסעי היו הרבה בכבישי.... ע קלטת של הרב אמנו יצחק

,  קלטות ווידאו המהווה תמצית של כל הקלטות האחרות10ערכה של ". אז הוא ש קלטת, תקועי

ומחולקת   100נמכרת במחיר מבצע של " מיני סמינר"חק ונקראת ידי הרב יצשנערכה באופ אישי על

כדי לקבל ... בכל הנושאי שיש, מיני סמינר נות ל חת ברוב "57.פעמי רבות בחינ בסיו הרצאותיו

הוא עוד שלושה "] ערכי"של [והסמינר , יש אנשי שלא מסוגלי לשבת ארבעה ימי.. תשובה

, בינתיי החיי זורמי לה... נר בינתיי יחזרו בשאלה מאתיי פעאז עד שילכו לסמי... חודשי

אז המיני סמינר בא , בינתיי ב אד נופל בדר, היצרי רודפי אחד אחרי השני, התאוות זורמי לה

לכל אד יש את הרגע שבו בורא עול פותח לו את הדלת ... לתת לו תשובה לשאלות שקיימות באותו רגע

סמלי קשה שלא לחשוב על המספר האגדי. הסביר לנו עוזרו האישי של הרב יצחק, "]להכרת האמת[

 הקלטות עומדות באסוציאציה בולטת 10: הכרו בקלטות הללו והמהדהד כסמכות תיאולוגית עליונה

לע ישראל באמצעות לוחות הברית והתורה ' נדמה שכפי שמשה רבנו הביא את דבר ה. לעשרת הדיברות

לא .  כ הרב יצחק הביא את התורה לע ישראל באמצעות קלטות האודיו והווידאו שלו,פ"בכתב ובע

 ומצהיר שהוראת קבע לקניית 58שהרב יצחק אומר ששמיעת קלטות כמוה כלימוד תורה, אפוא, ייפלא

באתר האינטרנט שלו מספר הרב כיצד נאלצו אנשי ". זיכוי הרבי"קלטות משמעותה לימוד תורה ו

כאילו היו אלה גווילי תורה ,  בתחבולות קלטות של הרב למקומות שסירבו להכניסלהגניב" שופר"

החיבור בי קלטות ובי התורה אימננטי למפעל . שהפצת בדרכי תחבולה שימרה את יהדות התפוצות

... אי שו צל של ספק וא אחד לא יכול להכחיש: "התשובה של הרב יצחק ומהווה אולי את עיקרו

עובדה , והופצו מיליוני]... לייצור קלטות" שופר"מפעל פרטי של [שמאז שזה ק העובדה היא 

הקלטות של הרב ). 1995קפל : ראו ג(אמר עוזרו האישי של הרב , "שהתשובה עלתה בעשרות אחוזי

 קלטת האודיאו ואחר כ 59.אמנו יצחק משמשות ערו מרכזי להוביל ולהדרי בדר של חזרה בתשובה

האובייקט החרדי המרכזי , ו הופכת בת לוויה של החוזר בתשובה בדומה לזמינותו של הספרג הווידא

 60.של  תהליכי שינוי עצמי
כאמצעי להפצת מסר , ולאחרונה א באינטרנט" ערוצי הקודש"במקביל לקלטות נעשה שימוש רב ב

נט של הרב יצחק קישור מאתר האינטר. התשובה ולשמירת הקשר בי המתחזק לבי המחזירי בתשובה

המכילי מאות סוגיות , מוביל לעשרות מגיליונותיו של עיתו שבועי מטעמו של בית מדרש בבני ברק

דרשני רבי מארגוני שוני המופיעי בכנסי וסמינרי מקבלי . הלכתיות בנושאי שוני

גרידא כפי שאולי אי מדובר בענייני טכניי . הזדמנות להשמיע את דבריה בערוצי הקודש ברדיו

: נראה כי הטכנולוגיה המודרנית משנה את הדתיות עצמה. מציגי אות המחזירי בתשובה בעצמ
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היא משנה את מהות הקשר בי המתחזק ובי דמויות המנהיגות של הקהילה החדשה של החזרה בתשובה 

דרשות והרצאות והיא משנה את עצ חווייתו הדתית מהסתמכות על טקסטי מקודשי להסתמכות על 

 . של מחזירי בתשובה

 
 חדשה" תרבות פנאי"

, כנסי, חוגי בית, הרצאות, כאמור מדובר בערבי בידור: עול התשובה מייצר פעילות חברתית עניפה

, "בידור"הא אלו ערבי ? כיצד יש לכנות את הפעילויות שמארגני מחזירי בתשובה. סמינרי

נראה כי יש בערבי הללו מכל הדברי ? "מופעי", "י דתייטקס", "תפילה", "דרשות", "לימוד"

וה מהעול " חרדי"האירועי האלו שואבי השראת ה מהעול ה). ראו ג גודמ ובילו בהכנה(הללו 

הנגזר דווקא , כשמשווי אות לאירועי חרדיי רואי כי יש בה הרבה מ החידוש". חילוני"ה

חלופית " תרבות פנאי"נית אולי לכנות אירועי כאלה כמייצרי . מאירועי דומי בקרב חילוני

 ). El-Or and Neria in preparationראו ג (לחילוניות או כממשיכה ומייצרת אותה מחדש ברוח חרדית 
המודעות המבשרות על אירועי התשובה מתפרסמות ג בשכונות חילוניות או מעורבות וה מופנות 

יבחי " ערכי"לאחד הכנסי של הרב אמנו יצחק או של ארגו , למשל,  שיגיעואול מי. לקהל הרחב

במושגי ישראליי המסמני זהויות  –מיד שרובו המוחלט של הקהל מורכב ממי שנראה ולבוש 

כלומר מכנסיי , בלבוש שחור לב" (חרדי"או ) חובש כיפה" (דתי"כ –חברתיות בעזרת קודי לבוש שוני 

חזרו "רוב המשתתפי כבר ,  ימי34הנמשכי , אפילו בסמינרי). חורות וחולצה לבנהבעיקר ש, כהות

מנשקי את , בעלי כיפות וחובשות מטפחות מגיעי. ונראי דתיי או חרדי לכל דבר, "בתשובה

רבי מגיעי ". נשי"ו" גברי"י אזורי הישיבה המסומני "המזוזה בכניסה לאול ומתפצלי עפ

מטרת של ? ה מגיעי לאירועי החזרה בתשובה, א כ, לש מה. נות ובעיקר הנשיבקבוצות קט

כפי שהסביר אחד " לסתו לו חורי", "לחזק את האמונה של החוזר בתשובה"פעילויות אלה היא 

בעקבות מאורע , בניגוד להבניה פופולרית שכיחה של חזרה בתשובה כשינוי פתאומי וחד. הפעילי

רבי דיברו על . העולה משיחות שקיימנו ע מתחזקי וחוזרי בתשובה היא שונההתמונה , דרמטי

זהו תהלי שמתואר בידי המחזירי והחוזרי כתיקו . חזרה בתשובה כעל תהלי מתמש של שינוי

רבי דיברו בהקשר זה על צור בתדלוק . שינוי ועיצוב מחדש לאור האידיאל הדתי המבוקש, עצמי

השינוי ". תיקו המידות"מה שכונה בפיה , וכ על תהלי של שיפור עצמי, בתשובהמתמיד של החזרה 

וה לדגש , העצמי הפנימי מתאי יפה ה לרעיו הפסיכולוגי הפופולרי במאה העשרי של עבודה עצמית

שיחה שהייתה ליוני ע אחת מהבאות .  של תיקו אישי קפדני ונמש, בהשפעת תנועת המוסר, החרדי

ובמיוחד , לגבי חלק מהמתחזקי" התחזקות"ה של הרב יצחק בבית ברבור ממחישה יפה מהי להרצא

האישה התייעצה ע המוכר . לגבי אלה שעדיי לא אימצו בצורה ברורה וסוחפת את אורח החיי החרדי

והכירה רבות מהקלטות שהוצעו , בדוכ למכירת קלטות הווידאו של הרב יצחק אילו קלטות כדאי לקנות

הסבירה שהיא קונה את הקלטות בשביל בעלה שנוהג לצפות , בתשובה לשאלתו של יוני.  למכירהש

כעבור כמה ימי מתפוגגת השפעת ואו אז היא  – כ הסבירה –א , בקלטות של הרב ולהתחזק מה

לאירועי החזרה בתשובה יש א כ פונקציה חשובה . צריכה לקנות לו קלטות חדשות כדי שיתחזק שוב

ואולי , ה מיועדי למי שמתחזקי לא פחות. והעמקה של תהלי החזרה בתשובה, תדלוק, תיחזוקב

 . משה מיועדי לחילוני גמורי, יותר
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שכ היא , הדר בה אמורי אירועי אלה לתחזק את החזרה בתשובה היא ייחודית לעול התשובה

ויות אלה ה חלק ממה שנית לכנות תרבות פעיל. רוחנית ובידורית, משלבת בי פעילות אינטלקטואלית

, )בית קפה, קולנוע(ערבי אלה מהווי תחלי למנהגי הבילוי של העול החילוני . פנאי של מתחזקי

ערבי אלו ג מסמני בהקשר של . עבור קהל החוזרי בתשובה, או יקרי מדי, שכבר אינ מתאימי

רות של זהות אחרת שאינה חילונית א ג אינה חרדית עול הזהויות הדתיות והחילוניות בישראל אפש

כ . מאפיי חשוב של אירועי כאלה הוא עצ העיסוק בנקודת הגבול שבי חילוניות וחרדיות. בהכרח

ב הועלתה הצגה של שלישיית חוזרי בתשובה שקוראי לעצמ "בפורי תשס" ערכי"בכינוס , למשל

הופיעו , )הסבירה לי המזכירה שביקשה למכור לי כרטיס, "ל זמחבל ע, זאת הצגה" ("הופה הולה"חברי 

המצלמה "ויהודה ברק הראה קטעי מ, )ובה אבי טולדנו, כול חוזרי בתשובה(מספר זמרי 

 בד בבד ע הפונקציה הבידורית של 61.וסיפר כיצד ולמה חזר בתשובה, המפורסמת שלו" הנסתרת

" ערכי"בערבי החזרה בתשובה ש. את הבאי" לחזק"ו  הוא ג היה גדוש במסרי שנועד62,הערב

מספר רבני היודעי ,  מספר זמרי63,הועסקו בשנה האחרונה שני צוותי שחקני, מקיי ברחבי האר

הקהל מקשיב לסיפורי . וקוס אחד, בבדיחות) כגו הרב מיכאל לסרי(להלהיב ולהצחיק את הקהל 

 .  או מפעלולי הקוס65 נהנה מהצגה64,צוחק מהבדיחות, אישיי על חזרה בתשובה
 מלבד המטרה להחזיר בתשובה את החילוני ואת המהססי –להרצאותיו של הרב אמנו יצחק 

ערבי בה מופיע הרב אמנו יצחק .  פונקציה בידורית ברורה–ולחזק עוד יותר את החוזרי בתשובה 

שאל " ?אתה הול להופעה של הרב". "רמופעי בידו"אלא כ" הרצאות"או " דרשות"אינ נתפסי כערבי 

. מספר רחובות מהמקו בו הרצה הרב אמנו יצחק באותו ערב, את יוני המוכר בפיצוחיה בכפר סבא

מודעות החוצות המבשרות על . מגיע לעיר כול יודעי על כ) כ מכני אותו חסידיו(כשהרב אמנו 

לצד הזמנות להופעה , לוחות המודעות הציבוריי לא פע מדובר ב66,הופעתו הקריבה נתלות ברחבי העיר

ג קהלו של הרב אמנו , "ערכי"בדומה לקהל של . ברי סחרו ושאר אומני חילוניי, של אביב גפ

ג בהרצאותיו . חרדי/שלבוש מסמ אות כדתיי, חוזרי בתשובה, בנוי רובו ככולו על מתחזקי

את ההבחנה בי קודש לחול באמצעות הבחנת , ת את החרדיותהיוצר כזו –נהוגה החלוקה לאזורי ישיבה 

ג בהרצאותיו נדיר יהיה לצפות במישהו הנכנס לאול ". נשי"ו" גברי"כלומר הפרדה שבי , המיגדר

". גוד טיי"לתת לו , להצחיק אותו,  הרב אמנו ידוע ביכולתו לרתק את הקהל67.מבלי לנשק את המזוזה

,  הופעות מוסיקה במועדוני–חלי לבידור שמציע לה העול החילוני בכ הוא מספק למתחזקי ת

כאשר הרב ש דגש על התנצחויות פילוסופיות ותיאולוגיות על . 'וכד" צוותא" אפ בסטנד, סרט בקניו

בריבוי שיחות , בשעמו,  בדר כלל באדישות–מגיב הקהל מיידית , חשבו הפ הבידורי של הרצאתו

כ בהרצאה בבית ברבור הופנו אל הרב כמה שאלות בנושא הסתירה שבי .  האולוהסתובבות ברחבי

, מעניש אותנו א הוא זה שקובע את כל העבר' אי יכול להיות שה"דוגמת (דטרמיניז ובחירה חופשית 

אבל הקהל , הרב יצחק השיב לשאלות ברצינות ובאריכות. ובנושא מוסריותו של האל, ")?ההווה והעתיד

נראה היה שחלק גדול . לצאת החוצה להפסקה ולדבר ע השכני, לזוז על הכיסאות, להשתעמהתחיל 

 . אלא ליהנות על פי תוכנית מוכרת לו זה מכבר" לחשוב"מהקהל לא בא 
משעשע . "הרב אמנו יצחק מודע כמוב למרכיב הבידורי שבהרצאותיו וא מדגיש אותו בגאווה

 נכתב על גבה של אחת 68,"קלטת חובה בכל בית, ב על פני הצופהומרתק כאחד וכרגיל משאיר חיו רח

התפקיד הבידורי של אירועי ההחזרה , עבור רבי מהמשתתפי, אכ. מקלטות הוידאו שהוא מפי

מספר נערי שהגיעו מבית שמש למסיבת פורי בבנייני האומה בירושלי . בתשובה הוא ראשו במעלה



  46

, כ סיפרו, ה הגיעו". מנסה לעשות עלינו כס"בס הכל " ערכי"שקבלו באוזני יוני " ערכי"שער 

. א נתקעו בערב ארו ומשעמ שכל מטרתו לקחת כס מאנשי, "הופה הולה"כדי לראות את 

 ". אמנו יצחק הרבה יותר טוב", לדבריה
ת על פונקציה נוספת של אירועי ההחזרה בתשובה היא מת דיווח מעי חדשותי מפרספקטיבה דתי

סרט ערו וארו המדווח בלשו עיתונאית על הפלת , "תכלית"כ הוצג לקהל בערב של ארגו . האירועי

, כלומר במזרח הרחוק, "עול"הוזמ הקהל להשתת בטיול וירטואלי ב" ערכי"בערב . מגדלי התאומי

במזרח " ערכי "הסרט דיווח על פעילות. של צעירי ישראלי אחרי צבא" טיול הגדול"יעד נחשק ל

הרב אמנו , לראשונה: "של הרב אמנו יצחק" קפיצה קטנה לקנדה"וכ נכתב על גבי הקלטת . הרחוק

ב "בקלטת זו תצטרפו לסיבוב ההופעות האחרו בארה. א בהופעת בכורה במונטריאול"יצחק שליט

 מלווה בצילומי נתחיל במסע קצר, אחת הערי היפות ביבשת אמריקה, הפע אנו במונטריאול, וקנדה

 ". המפואר' שרתו'במלו , ונצטר להרצאה מאלפת ומשעשעת במיוחד, יפהפיי במרחבי קנדה
. אי להבי מכ שכנסי וסמינרי אלה מיועדי רק לבדר את הקהל או שזוהי מטרת העיקרית

ה ולהשפיע מטרת הישירה בעיני המחזירי בתשובה לפחות היא לחזק את החוזרי בתשוב. נהפו הוא

ובייחוד הכוונה היא להתחיל  –" חזור בתשובה"ונתפס עדיי כחילוני ל, על כל מי שאינו מקיי מצוות

, דווקא לאור המאמ לכוו את המשתתפי לאורח חיי והשקפת עול המוצגת כחרדית. לשמור מצוות

עד שלה לעבר אורח מצד אחד ה מנסי לדחו את קהל הי. מעני לשי לב למורכבות של ערבי אלה

המארגני כאילו ". קלאסית"ואול מצד אחר ה מציעי חלופה לחרדיות ה, החיי וההשקפה החרדית

י השתתפות בשיעור תורה "וכיצד צרי לנהוג יהודי לא רק ע, "יהדות"אומרי לקהל שנית ללמוד מהי 

, במילי אחרות.  ג מחזק–וכ , מבדר, י השתתפות בכנס מהנה"אלא ג ע, י לימוד גמרא בישיבה"או ע

. דוגמאות אלה ואחרות חשובות לא רק להבנת הפונקציות השונות והמגוונות כשלעצמ של ערבי התשובה

ה מראות כי אירועי ההחזרה בתשובה . ה מלמדות על משמעות הרחבה בתו עול הזהויות בישראל

במקביל לאורח החיי . ירי בתשובהה חלק מתרבות הפנאי והבילוי האלטרנטיבית שמציעי המחז

מספקי ) 'רישו הילדי לבתי ספר תורניי וכו, לימוד תורה(החרדי אליו מטיפי המחזירי בתשובה 

" חילוני"או מקבילה לעול ה, מחקה, המחזירי בתשובה לחסידיה תרבות בילוי חדשה השאובה

 רבני מצד –ובה עצמ מגלמי תפקיד כפול המחזירי בתש). 'קליפי וכו, מוזיקה, אפסטאנד, הצגות(

הפעילות החברתית המיוצרת בפעילויות החזרה בתשובה מעצבת . מצד שני" כוכבי", ובדרני, אחד

משפחה חרדית ממאה שערי לא ". קלאסי"חרדי /השונה מעול חברתי דתי, חברתי חדשעול דתי

מעניי ג כי הקשר לעול התשובה או . מיתשלב בדר כלל בפעילויות הפנאי שלה סמינר או מופע קס

". נולדו בתשובה"כאלה ש, לפעילויות של מחזירי בתשובה נמש לעיתי ג אצל בני דור שני לתשובה

ושנראו לנו חרדי ולבושי כחרדי מכ רגל עד ראש , רבי מהזוגות או בני הנוער שהגיעו לערבי הללו

משיחות ע משתתפי במופעי אלה . של חוזרי בתשובה) יבוגר(התבררו בתשובה לשאלותינו כבני 

. עולה עוד כי חלק גדול מהקהל מגיע בתדירות כזו או אחרת לאירועי של ארגוני החזרה בתשובה שוני

, "ערכי"בידור וחיזוק ג בסמינרי שמארג , הנאה, אפוא, החוזרי בתשובה או המתחזקי מוצאי

כ מסבירה , המתקיי אחת לכמה שבועות במלו יוקרתי והמיועד"  יצחקסו שבוע ע הרב אמנו"ג ב

כפי שחילוני עשוי ". מי שכבר חזר בתשובה"ל, ארגונו של הרב אמנו יצחק, "שופר"המרכזנית בארגו 

ג להצגה וג לבית קפה עשוי מתחזק ללכת בחודש אחד לדרשה של הרב , ללכת בחודש אחד ג לסרט
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ייתכ אפילו שמדי כמה חודשי . ולהרצאה בנושא קבלה" ערכי" קומית מטע להצגה, אמנו יצחק

 ". שופר"או , "אסנט", "ערכי"הוא יל בגפו או ע משפחתו לאחד מסופי השבוע שמציעי 
חברתי שהיא חלק מעול דתי, תרבות פנאי דתית מסוג חדש, אפוא, שלל הפעילויות הללו מהווה

מצד אחד היא ממשיכה כל העת : פעילות פרדוכסלית, כאמור, זוהי. חרדיחברתי ההשונה מהעול הדתי

 .א בו בזמ היא מקיימת כאמור בפועל דתיות מסוג שונה, לסמ את החרדיות כאידיאל

  
 בתשובהקהילת המתחזקי והחוזרי 

ה התמונה המתקבלת של פעילות ההחזרה בתשובה ישראל סביב האל השני הינה של זירה חברתית גדוש

לכאורה מטרתה העיקרית של פעילות זו היא להעביר . ארגוני ופעילויות, מרצי, דרשני, במנהיגי

האידיאל הוא , לכאורה. חילוני מ החילוניות או המסורתיות אל אורח החיי והקהילה החרדית

 בעצמ נראה כי הארגוני הללו יוצרי, ואול. השתייכות של החוזר בתשובה אל קהילה חרדית קיימת

, מעי קהילות המחברות בי קהל חבריה סביב פעילויות ואורח חיי משות שאינו חרדי ואינו חילוני

שבתוכה " החזרה בתשובה" הארגוני יוצרי תנועה דתית חברתית של 69.אלא ייחודי לעול התשובה

אלא , )דיותחר(נוצרות ומיוצרות קהילות שמבקשות לא רק לכוו את המשתתפי לקהילות אחרות 

קהילות אלה שואפות להידמות . להכיל בתוכ את היחידי המשתתפי באירועי שה מארגנות

אבל ג מהוות בפועל , ליטאיותחסידיות או אשכנזיותאשכנזיות, ספרדיות, לקהילות חרדיות שונות

תו מיזוג של , חדשי המפירי זהות חרדית מוכרת או יוצרי זהויות חרדיות חדשות) או דגמי(סוגי 

 .  יסודות שוני מתו קהילות חרדיות שונות
תהלי זה של יצירת קהילות חדשות קשור ג למרחק החברתי שמעמידי חרדי מלידה כלפי 

כאלה שאינ , כלומר דור שני לחוזרי, "נולד בתשובה"המרחק קיי ג לגבי מי ש. החוזרי בתשובה

ג בני הדור השני אינ נחשבי חרדי במאת ). Kaplan 2001ראו (על פי ההגדרות החרדיות " בני נידה"

מדרי . לפחות לא ע האליטות החרדיות, האחוזי והשידו לו יזכו לא יהיה בדר כלל ע חרדי

בסמינר ערכי תיאר באוזנינו כי המהל של השתלבות בעול החרדי הושל מבחינתו רק במעבר לבני 

. כולל אימו הלבוש החרדי המלא על פי קודי הלבוש הליטאיי, רבותברק ומגורי בה במש שני 

כ " בוא נאמר"כיצד בשידו של בתו היא מוגדרת , בכאב ובמבוכת מה, אז הוסי וסיפר לנו, ואול

בורסת השידוכי החרדית משקללת היטב את מוצא ומשפחת של ". שמוני אחוז חרדי", אמר

נופל עדיי מערכה של חרדית , של החוזר בתשובה במש שני רבותערכה של בתו . המבקשי להינשא

 .שנולדה לחרדי מלידה
א . שאיננו חרדי במובהק, ג מצד של החוזרי בתשובה יש העדפה ליצירת מרחב חברתי ייחודי

ה מזדהי פעמי רבות לא , שהמתחזקי שואפי להיות כמה שיותר דתיי ורואי בחרדיות אידיאל

ה נוטי להזדהות ולהתחבר ע . מבוקר על ליל, גמרא, ני וצדיקי שלמדו או לומדי תורהרק ע רב

הרצאות , המבוססת על הליכה לכנסי, תרבות הפנאי הדתית החדשה. מי שסיפור חייו דומה לשלה

וע . וסמינרי מחזקת את תחושת היחידי הללו שה לא לבד בעול אלא חלק מקהילה בלתי פורמלית

. חוזרי ומחזירי בתשובה קשורי זה לזה באופני שוני ויוצרי קבוצות חברתיות משותפות, זאת

במהל טיול , בסמינר, בכנס, יחסי שכנות, ההתחברות של היחידי הללו נעשית באמצעות קשרי משפחה

ת  באמצעוג למאמצי שידוכי . ובמיוחד בישיבות של חוזרי בתשובה, בהופעת מוסיקה, למזרח

חוזרי .   תפקיד חשובשדכני ורבני המקשרי בי ישיבות של חוזרי בתשובה וחוזרות בתשובה 
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" יציאה"עבור אי סתירה בי . בתשובה משתתפי במגוו פעילויות המאורגנות על ידי מסגרות שונות

 מדובר בקהילות ,אמנ. לערב בידורי מטע הרב אמנו יצחק" יציאה"ובי " ערכי"לערב בידורי מטע 

אי כא השתייכויות נוקשות ". תהלי"אשר נשענות על חברי אשר זמ רב נמצאי ב, ארעיות במוב מה

האינטנסיביות של המפגשי והקשרי בי חוזרי בתשובה מייצרי תחושה חזקה , ובו בזמ. ובלעדיות

שנאמרו , הדברי הבאי. מותהקהל הרב המגיע להרצאות מוכיח לכל הבאי כי יש רבי כ. של קהילה

י צעיר במהל הרצאתו של אמנו יצחק בבנייני האומה בירושלי ממחישי היטב "בהתרגשות רבה ע

אנחנו שומעי , ]פונה לרב יצחק [באתי לפה היו לא לשמוע את הדברי של: "תחושה קהילתית זו

א הייתי רואה אחד או שניי , הבאתי לראות שאני לא טוע]. באמצעות קלטות הווידאו [אות בבתי

 ?'את משוגעי']: פונה לקהל בהתרגשות [אני שואל, כל אלה משוגעי –ה אני משוגע 'הייתי אומר בואנ

ההזדהות הזאת ". !לא]: תשובת הקהל[' ?את חושבי שאני משוגע']: פונה לקהל[, !לא]: תשובת הקהל[

ג בזכות , כפי שהזכרתי לעיל,  ומתמידימתחזקי, והקשרי בי החוזרי בתשובה מתקיימי

 . מנהיגי שצמחו בתו עול התשובה  ואשר ממשיכי לרכז סביב עדות מעריצי וחסידי
ה שואבות : של מחזירי וחוזרי בתשובה נובע ממורכבות" קהילות"אדגיש כי החידוש ב

ילוני אותו ה מסמנות א ג מהעול הח, ומושפעות מהעול החרדי אותו ה מסמנות כאידיאל

אלא ג מדפוסי , אופיי המורכב נובע לא רק מ הכוונות המפורשות של יוצריה". אויב"וא כ, "אחר"כ

קהילות של חוזרי . כמו ג מעול חילוני, פעילות שמושפעי מקבוצות חרדיות מסוימות ולא מאחרות

קהילות סגורות יחסית של חוזרי לא מדובר רק על ". קהילה"בתשובה מגדירות מחדש את מושג ה

או קהילות שנוסדו סביב תורת הקבלה כמו , ד"קהילות של חסידויות ברסלב או חב, למשל, בתשובה כמו

אלא בקהילות אמורפיות יותר שמתאפיינות בגבולות מטושטשי , "בני ברו"וקהילת " קהילת הרב ברג"

).  ג שייכי לארגוני וקהילות נוספותבאותה מידה ה(בהשתייכות חלקית ורבת פני , ופרוצי

ישנ ביטויי , בכל זאת. כלשהי" קהילה"לכ שה חלק מ" מודעי"קהילות שחבריה לא בהכרח 

, עקב קיומו של עול חברתי משות" קהילה"שוני לכ שאכ הזירה החברתית הנוצרת ומיוצרת היא 

וו בידי ארגוני ועמותות המעסיקי מאות עובדי עול זה בנוי ומכ. מדומיי וממשי הנוצר ומיוצר בה

, שחקני, מדריכי, כולל דרשני" (החזרה בתשובה"קבועי המתפרנסי פרנסה מלאה או חלקית מ

, אורזי, מרכזני, עובדי תחזוקה, מפיצי, מזכירות, מפרסמי, מחשבי, תאורה, אנשי קול, מארגני

זוהי ג קהילת . ד בעזרת הרגשת שותפות גורל בי המתחזקיהחיבור לקהילה מחוזק עו). נהגי ועוד

ג המוסיקה של ,  באותה מידה70.השותפה ליצירת שיח ייחודי לחוזרי בתשובה, דוברי חדשה

החוזרי בתשובה ייחודית ומשלבת בי לחני פופולריי הלקוחי מהעול החילוני ע מילי חדשות 

כ . מגמה כזו אמנ אינה מתרחשת רק בעול התשובה". דשקו"לעול ה, המתאימות לעול התשובה

דומה שהמגמה חריפה ובולטת יותר אצל , ואול. למשל, "בית יעקב"בסמינר , נוהגי ג בעול החרדי

 המשתתפי בערבי החזרה בתשובה ג מתבקשי לתמו בכספ לאור 71.המחזירי והחוזרי בתשובה

התשלומי הללו מהווי תמיכה . ונות של ההחזרה בתשובהחודשי ושני ארוכות בפעילויות הש

ובו בזמ ה ג יוצרי חיבור נמש של היחיד ע פעילותו של , כלכלית משמעותית בארגוני הללו

 . ע קהילת התומכי בחזרה בתשובה" שייכות"הארגו ותחושת 

 

 



  49

 ההחזרה בתשובה כזהות דתית חדשה
 בי חילוני – על ההגמוניה –אל מאבק על הבכורה בעשרי השני האחרונות התעצ בישר

ל ולא עוד הנחה ותקווה כי הדתיי "לא עוד ברית היסטורית בי מפלגת העבודה למפד. חרדי/ודתיי

התהו בי המחנות דווקא נראית .  כי החילוני ייעשו איכשהו דתיי–ייטמעו בחילוניות או להפ 

למרות הדיכוטומיה ,  ע זאת72.עות שלה בקבוצה המתחרהושתי הקבוצות חרדות להיטמ, כמעמיקה

והניגודי הפוליטיי החדי באתרי חברתיי שוני ובשיח הציבורי קיי ג טשטוש מעשי רב בי 

חרדי וחילוני כאחד חיי בתו הקשר מודרני . ולעיתי א שיתו פעולה ביניה, המחנות המנוגדי

 חדשי לביטויי של חילוניות ודתיות אלא מייצר בעצמו זהויות וטכנולוגי שמייצר לא רק אמצעי

" חרדיות"שאיפת הבלתי מוסווית של המחזירי בתשובה להוביל את קהל לעברה של ה. חדשות

שיח זה מבליט את . חילוני בישראל\בשיח החרדי" מלחמת תרבות"מתאימה יפה לשיח הנפו אודות 

יהודי הוא א ורק מי שמקיי (מהותנות , )בניגוד עמוק לחילונידתי ניצב יהודי(הממדי הבינאריי 

כדי להיות יהודי אמיתי צרי לעזוב את העול (לינאריות , )חילוני הוא מי שאינו מקיי מצוות, מצוות

זהות כל קבוצה ). כדי להיות חילוני יש לנטוש את הדת: או, הקוד ולהשאיר את החילוניות מאחור

וד לקבוצה האחרת ובתו כ ג מובלעת העובדה כי קיימות בישראל קבוצות דתיות כניג, אפוא, מודגשת

עולמ החברתי ותודעת הדתית של המחזירי ). ראו גודמ ויונה בהכנה(וחילוניות שונות ומגוונות 

וכ ה נתפסי לעיתי ג , בתשובה והמתחזקי ובעיקר אלה הקרובי לעול החרדי עשויי להיתפס

במאמר זה ניסיתי להראות את הממדי האמביוולנטי . כזהי כמעט ע עול חרדי, מבעיני עצ

והפרדוכסלי הכרוכי בעול זה כפי שהוא עולה באירועי חברתיי שוני של ארגוני שוני 

 .  שעוסקי בהחזרה בתשובה ומתו שיחות וראיונות ע משתתפי באירועי הללו
ת פרדוכסלית שכזו עולה בקנה אחד ע תובנות וטיעוני חדשי כפי שהזכרתי בפתח הדברי זהו

מול גישות קלאסיות שרואות בזהות קטגוריה . כולל זהות דתית, ביחס לשאלות של זהות חברתית

 –בייחוד בעשור האחרו  –הוצגו , פוליטיות ותרבותיות, המגדירה באופ חד משמעי קבוצות חברתיות

בהתא לכ הודגש ג כי זהות הינה . ולא מהות או תכונה של קבוצות, גישות שטענו כי זהות היא תהלי

הסובייקט האנושי מתואר כנתו בתנועה מתמדת ובלתי נשלמת . מורכבת ומליאת סתירות, הטרוגנית

הכוונה היא . בהקשרי אלה התגבש ג המונח פוליטיקה של זהויות). Sarup 1996: xv-xvi: ראו(

ג כזאת שאינה , משא ומת ומאבק הכרוכי בעיצובה של זהות חברתית, חלתהליכי מורכבי של כו

 לפלס דר בזירה – מתו ביקורת ומאמ –אלא מנסה , מיוצגת בתו שכזו בזירה הפוליטית הממוסדת

, אתני, זהויות כאלה כרוכות במאבק על זכויות והכרה מצד קבוצות או יחידי על רקע מעמדי. הציבורית

, זהויות אלה ה. במובנו הרחב" הפוליטי"וכול נתפסות כחלק מהשדה , לאומי או דתי, מיני, מגדרי

ה עני יחסי וה , א כ, זהויות. חלק משדה חברתי של כוח ומאבק על לגיטימציה והכרה, איפוא

ביטוי והכרה וה מתפתחות בי היתר מתו המשא ומת ע , נמצאות בשלבי שוני של תהליכי גיבוש

במאמר זה התרכזתי בזהות החרדית החדשה של המחזירי בתשובה ומתו . יות זהות אחרותאפשרו

טענתי כי קהילות התשובה מקיימות פעילות עניפה ובה הולכות . מאמ לבחו כיצד היא מיוצרת מחדש

הזהות שמייצרי המחזירי בתשובה . השונות מזהויות מוכרות וממוסדות, ומתגבשות זהויות חדשות

 .  א כי לא תמיד ה עצמ ינסחו את זהות באופ זה–א ג אינה חרדית במובהק , כמוב, חילוניתאינה 
המחזירי בתשובה מדגישי את . לפלורליז דווקא, אי כא בהכרח תקווה לסובלנות דתית מוגברת

את מ הזהות המיוחדת שה יוצרי לא יוצ. המוחלטות של האמונה ואורח החיי לה ה מטיפי
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המגמה לשנות את זהות של מסורתיי וחילוניי מבטיחה . בשורה של חיי משותפי מוצלחי יותר

המסקנה העיקרית נוגעת בייחוד לצור בתפיסה מורכבת . דווקא המש מאבקי זהויות חריפי בישראל

דווקא לפחות אלה הקרובי , מחזירי בתשובה. חילוניות בישראל\יותר של תמונת הזהויות הדתיות

אפשרויות דתיות חרדיות חדשות , לחרדיות ומטיפי להצטרפות לחרדיות מייצרי ביודעי ושלא ביודעי

פערי וזהויות חדשות , ניסיתי להראות כי קיימי מרחקי. שאינ מתמזגות ע האפשרויות הקיימות

טויי של הדתיות שרק חלק חופפי או זהי לבי, שנוצרי בזירות החברתיות של המחזירי בתשובה

 . ס ופעיליה"כולל זו הכרוכה בדתיות החרדית של ש, כפי שזו מעוצבת בידי חרדי
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לקלטות של הרב " יקי אשכנזי"היא אזכור דבריו של קפל אודות האזנה של חרדי  –לקשרי הדיאלקטיי ביניה 

יו לאחר , ארגונו של הרב אמנו יצחק, )net.shofar.www" (שופר" של אמנו יצחק בעמוד הבית באתר האינטרנט
הזהויות השונות , אפוא, בעול החברתי התקשורתי שנוצר בישראל בשני האחרונות נמצאות". האר"פרסומ ב

, ימי קפל חוקר המלמד באוניברסיטת בר אילר ק"ד: בהתא לכ. שיחה והשפעה הדדית, בתנועה מתמדת של השפעה
, ומצוטט מייד באתר אינטרנט של חוזרי בתשובה, מתראיי לעיתו חילוני, אבל לאו דווקא חרדי, שומר מצוות

כי ה משפיעי על האליטות החרדיות בזכות מפעל , במסגרת השיח הפנימי שלה ע ההגמוניה החרדית, המתגאי
 .  אמנו יצחקהקלטות הגדול של הרב 
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 . 210215: 1990 וראו אצל אלאור Kaplan 2001ראו התחלות של מחקר זה אצל   6
.  הדיו בפרק זה מתנהל סביב זירות ההחזרה בתשובה המאתגרות את האידיאל החרדי בצורה סמויה ועקיפה, כאמור   7

חרדיות המתנגדות לחרדיות ליטאית ולעיתי קבוצות , אתגורי או מאבקי כאלה קיימי ג בחברה החרדית עצמה
מחקר נוס עשוי להתרכז בזירות הללו שמערערות בצורה ברורה . קלאסית א מרבות בפעילות של החזרה בתשובה

. ה באמצעות הרטוריקה וה באמצעות הפרקטיקה הנהוגות בה, הליטאית, ושקופה על מודל החרדיות הקלאסית
וכ לשתי קבוצות בולטות ללימוד , ד וברסלב"חב,  נמשכי בעלי תשובה רביהכוונה במיוחד לשתי החסידויות אליה

 .  בראשות הרב לייטמ" קבוצת בני ברו"בראשות הרב ברג ו" המרכז לקבלה", תורת הקבלה
, )עדי מחומצ או צבוע(החוזר פעמי רבות בסרטיו של הרב אמנו יצחק הוא של נער ע שיער ארו , "מושל"צילו    8

. מהקהל" אמ"ונענה בשאגות , "שהחיינו"ומבר " דתי"שהופ בטקס מרגש ל, וללא טלית קט, בעל שני עגילי לפחות
 . הטקס המקביל עבור הנערה הוא של כיסוי הראש

וכ תיאר , הצטייר בעינינו, "?למה באתי לעול"שלדבריו חזר בתשובה בזכות הקלטת של הרב אמנו יצחק , אבי ועקני  9
 .ארגונייכעוזרו האישי וכיועצו של הרב  לענייני כלכליי, מועצ

;  מבחינה זו שונה הרב אמנו יצחק ממנהיגי חרדי המממשי רצונותיה באמצעות עסקני או פוליטיקאי עושי דבר 10
עורב מאוד בפרטי החסידי המ" רבי"תמני דומה למזרחיאמנו יצחק הספרדי, מעניי לציי כי מבחינות שונות, מצד אחר

 . החיי החברתיי והארגוני שאות הוא מנהל
כאשר ביקשנו לראיי . לי בכירי במשק מודרני" בשימוש שה עושי בטכנולוגיה המודרנית דומי מנהיגי התשובה למנכ 11

ו שנשלח את אנשיו של הרב אמנו יצחק הציע. התבקשנו לשלוח תיאור של מטרת המחקר בפקס, את הרבני אלבז ויצחק
אצל . אחרי כמה דחיות הוצע שניפגש ע תלמיד בכיר ונוכל לשמוע ממנו על הרב ועל פועלו. השאלות המתוכננות בפקס

". אור החיי"הרב אלבז הועברנו לבסו למזכירו האישי שלמעשה התברר כי אינו בכיר בסול ההיררכיה במוסדות 
 .בסופו של דבר לא הגענו לשיחה ע הרבני עצמ

ד לא נזכר למשל בפרסומי א כי "שמה של חב. ד הממוסדת" המארגני נזהרי שלא לחבר מיידית את הסמינר לחב 12
ד ג נוכחת בדמות של המדריכי וההזמנה "חב. דיות"ד נוכחת מייד בבני שבו נער הסמינר בדמות של כרזות חב"חב

 .די בשבת"להתארח בבית חב
השתתפו ) בו השתת יוני(חלק ממשתתפי הסמינר . היווצרותה של קהילה בעול התשובההוא דוגמא ל" אסנט" סמינר  13

יושב במקו קבוע מהווה " מרכז אסנט"העובדה ש. חלק הכירו זה את זה ואת צוות הסמינר. כמה פעמי בסמינר דומה
 . נוספילדבר ע הצוות וע משתתפי , תמיד נית להגיע לש, יתרו לאפשרות התהוותה של קהילה

ועל הנושאי העיקריי הנידוני ', דמות הצדיק והרבי מלובבי, שנסבה על עול החסידות,  יוני זכה לערו איתו שיחה 14
 ". אסנט"בסמינר 

שכ כישרונ להוכיח את האמת מבסס את סמכות שלה עצמ ,  יש כא ג אתגר ללגיטימציה של מנהיגי עול התשובה 15
 ).ואתייחס לכ בהמש(

. נראה שאי זה מקרה כי כמעט תמיד האקדמאי החוזרי בתשובה שייכי למדעי הטבע ולא למדעי הרוח או החברה 16 
אפשר כי בהקשרה של המאה העשרי מדעי הטבע אינ מאתגרי את הדת ואינ מציעי אלטרנטיבה של תרבות 

בייחוד א נזכור את ,  זו דורשת אכ מחקר נוסהערה(חלופית חילונית כפי שמוצע בפרדיגמות של מדעי הרוח והחברה 
 ). הפולמוס סביב תורתו של דרווי למשל

את השיח ") ערכי"כנראה מ(שלמד א הוא , או הרב  אמנו יצחק, "ערכי"ר שלו סרברניק וינו קלאז מ"כמו למשל ד 17
 . הזה

אומרי חוזרי ומחזירי , נו יכול להתכחש להמודע לאמת ואי" ערכי" מי שלא מתחיל לחזור בתשובה אחרי סמינר  18 
 .    לעשות סו סו את השינוי ולחזור בתשובה, ה מסבירי, א אי לו את הכוח והאומ. בתשובה רבי

 . כמו בעול התשובה כולו יש נטייה ברורה לתפיסה דיכוטומית של המציאות, " ערכי"בסמינר   19
שולח נוצר לאחר שהוחלט לבנות , למשל). שהוכנס לפילוסופיה היהודית בימי הביניי(י הדברי בנויי על הגיו אריסטוטל 20

 .י האד"תכליתו אינה אימננטית לו אלא נקבעת ע. אותו
ג הרב אמנו יצחק מרבה להתייחס .  הרצאות והתייחסויות לשיטת דילוג האותיות פופולריות במיוחד בעול התשובה 21

בירושלי שבו השתתפתי היה בהרצאתו של " תכלית"שיאו של ערב של ארגו ". ערכי"ארגו אליה וכ ג בהרצאות של 
, הדרש הראה כיצד רמוזי בתורה פרטי מלחמת המפר. רב שהתמחה בדילוגי אותיות המרמזי על כל מאורע היסטורי

מש   שעות רבות עוררה ההרצאה שהתקיימה בסיומו של ערב מתיש שנ. רצח רבי ועוד, בחירתו של ביבי נתניהו
 . התפעלות רבה בקהל שרצה שהדרש ימשי עוד

 . נרטיב של המרה ושינוי דתי– סיפור המסגרת הוא גיור של הכוזרי אל היהדות  22
א תבטיח ללמוד שעתיי ביו תורה אני אבר אות וכל הקהל יענה : " הרב יצחק נוהג לערו ע קהלו עסקאות בנוסח 23

 ". שופר"את עצמ מתועדות ומופצות בקלטות הווידאו ובאתר האינטרנט של " הוכיחו"עסקאות ש". ?כי אתה מס–אמ 
נושא שחוזר ועולה , )כמו ג קביעת סופ(ההפרדה בי הנשמה לגו מעלה את סוגיית זיהוי רגע התחלת החיי האנושיי   24

לשאלה מדעית הניתנת למענה מדויק , לה אמפיריתהשאלה הפילוסופית והאנתרופולוגית הופכת לשא. בכנסי והרצאות
, למשל, כדי להוכיח זאת מציג. האד הוא יצור אנושי כבר מרגע הביו, כלומר, הנשמה באה לעול. בידי אנשי המדע

כי כבר בשלביו המוקדמי ביותר העובר הוא יצור , "מדע"איש " מוכיח"הרב יצחק תוכנית טלוויזיה אמריקאית שבה 
מחולקת קלטת או תקליטור מחשב המציג את , ואחרי" ערכי"בכנסי שוני של . הפלה משמעותה רצח, יכלפ. אנושי

 .ומנהלה של האגודה א מוזמ לתת הרצאות בערבי אלה, פעילותה של האגודה למניעת הפלות
 ". ' א–האמת עומדת במבח "בקלטת של הרב יצחק , למשל,  ראה 25
. ולאמונה שהרב בצרי מסוגל להוציא דיבוקי מגופ של אנשי" דיבוקי"להתייחס לנושא ההרב יצחק מסרב ,  ע זאת 26

אפשר שהרב . ייתכ שישנו איזשהו מתח בינו ובי המקובל בצרי שביקש לבסס מעמדו בשני האחרונות כמקובל מוביל
 .  חרדי סביב עניי זהכולל הויכוח הפני, יצחק הנשע על חרדיות ליטאית מבקש להתרחק מהוויכוח הציבורי
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בהקשר של מרפא בעל כוחות מיוחדי שהצליח לחל חתימה של הרב עובדיה יוס המבר את פועלו של המרפא והקורא   27

בשמו , )2.12.02(' טע הרב בניזרי ברדיו בתוכנית האקטואליה של רשת ב, ס במערכת הבחירות הקרובה"לו לסייע ג לש
, לכל הבאבות"וכי הרב לא כתב בעצמו את המכתב וכי הוא מתנגד נחרצות , ובר בהטעיהכי למעשה מד, של הרב עובדיה

 .למיניה" הבמבות והבובות
 .Neuman, Y.,  Bekerman, Z., Kaplan, A. (in press) מצוטט אצל  28
 .  של הרב אמנו יצחק196'  ראו קלטת מס 29

תו ,  בתקופה המודרנית ועל מושג האמת בחברה המודרניתכ יוצא כי הביקורת שמתח פוקו על הבניית הרציונליות  30
דוגמא . מהדהדת בתחומי שוני ורחוקי זה מזה קשירתה לתהליכי היסטוריי בעזרת ניתוח שאותו כינה גיניאולוגי

ו למושג הפתולוגיה הנפשית בפסיכיאטריה ובפסיכולוגיה המודרנית בספר) 1986(לכ היא הניתוח ההיסטורי שער פוקו 
בידי המחזירי בתשובה במאמציה " הציונות"נית לטעו כי פירוק הקטגוריה של ". תולדות השיגעו בעיד התבונה"

ג א היא נערכת באורח חד צדדי , במונחיו של פוקו" גניאולוגית"לתקו את ההגמוניה החילונית בישראל היא פעולה 
 היא פרי תהלי היסטורי שביקש לייצר עבור היהודי תחלופה מבקשי המחזירי לטעו, האמת של הציונות. וסלקטיבי

פוליטית ותרבותית , ערכו של המחקר הגניאולוגי הוא ברלוונטיות שלו לשאלות של אמת חברתית. למסורת הדתית
 . בהווה

שיבח ) ו שלאחר שפעילי חילוניי ניסו למנוע את הופעת(צ את קיו ההרצאה של הרב בהיכל התרבות " כאשר התיר בג 31
הרב יצחק את החלטת בית המשפט והדגיש כי הופעותיו וחלוקת הקלטות שלו אינ בגדר כפייה דתית אלא בס הכל 

 ".חופש הביטוי"ו" זכות הציבור לדעת"מימוש של 
 .בשליש הראשו',  חלק א–עכשיו ) בי יהודי( בקלטת שלו  32
 .  י המענייני והנחקרי ביותר בקהילת חוקרי תקשורת ההמוני הקשר בי צפייה בטלוויזיה ואלימות הוא מהנושא 33
נמצאות ג קבוצות שבה הסינקריטיז בי יהדות ותורות מזרחיות , או מוטב לצידו,  בשולי עול התשובה המתואר כא 34

קהילת , קבוצה כזאת היא למשל. או לכל קטגוריה אחרת, "בודהיז"ל, "יהדות"דומיננטי עד שלא קל לשייכ ל
 .  שהוקמה ופועלת במצוקי דרגות" ישיבשר"ה

מתאימה יפה לטיעוניו של הרב עובדיה יוס , "כולנו יהודי"של , המגמה המפייסת והאוניברסליסטית במובנה החרדי  35
הלכה שאמורה לבטל את המנהגי המקומיי של , "מרא דאתרה", יוס קארו' הדוגל בהלכה אר ישראלית שיסודה בר

שאלה היא א שאיפתו של הרב ). 2001ראו זוהר ( המזרחיות השונות ואמורה למעשה לחייב ג את האשכנזי העדות
אחרי הקרע בתחילת שנות התשעי ע ? עובדיה באמת אוניברסליסטית או שהיא חלק מהמאבק בי ספרדי ואשכנזי

ס לדרכה הספרדית הבלעדית "צאתה של שוע ) ס בתחילת דרכה"המנהיג הליטאי האשכנזי שעמד בראשות ש( "הרב ש
 .חרדיתבולט יותר כי כל קבוצה רוצה לגל ולהוביל את ההגמוניה הדתית

 . ב ובקנדה"בארה,  הרב יצחק הרצה והפי את קלטותיו באירופה 36
 המתרימי. התור מקבל ברכה מהרב הדגול והנער ובתורו הופ שות במפעל התשובה.  תרומה היא עסקת חליפי 37

 .   משפחות חוזרות בתשובה בסמינר של חזרה בתשובה5מגדירי היטב באוזני הקהל כי הוא ממ בכל תרומה 
 ". שופר"על הרב יצחק מפורסמת באתר האינטרנט של " השבוע" כתבה ב 38
גש אל הוקדש חלקה הגדול לברכות פומביות שנת הרב לכל מי שני, א"בת" בית ברבור" בהרצאה של הרב אמנו יצחק ב39

כולל ברכה של ) ג מצפייה בקלטות הווידאו(הטקס הקבוע והמוכר היטב לקהל . המיקרופו שבצדי הבמה לבקש ברכה
תו שהוא " אמ"כ עונה הקהל "ואח, בינו ובי המבקש ברכה" עיסקה"לעיתי הברכה מוצעת אחרי שנעשתה . הרב

 .  מוחא כפיי
תימני במוצאו נוהג , למשל, הרב אמנו יצחק. הקלאסי" חרדי"ה שוני מהרב ה ג מנהגי הלבוש וההופעה של רבני התשוב 40

 .ללבוש גלימה ותרבוש בהתאמה ללבוש מסורתי של חכמי תמני
על ניתוח זה כדאי להוסי את הפעולה . Sarup 1996: 30-36כפעולה מתווכת ליצירת זהות ראו " ההזדהות" על חשיבות  41

 . של ייצור של דמויות הזדהויות עבור הצופי בהקשרי חברתיי ספציפייהפוליטית שאנו מתארי כא 
בחמש עשרה השני האחרונות מקשר בינה ובי הבנייתו של סיפור הניזו מחוויות אישיות וכ ממבני " זהות" מחקר על  42

 ). Sarup 1996: 14-27: ראו למשל(נרטיביי קולקטיביי 
 ".המדרי ליהודי בגלקסיה", נו יצחק של הרב אמ40'  ראו קלטת מס 43
 . ש 44

דרשני תשובה . ברוח חרדית, אלא ג אליטות חדשות, לא רק אידיאלי חדשי" מתחזקי" עול התשובה מציע ל 45
כוכבי . וצדיקי מהעבר ובהווה ה תחלי לגיבורי התרבות החילונית ולאליטות החילוניות" גדולי התורה", כריזמטיי

 ".יש"הוא התחלי לאורי זוהר ה" חדש"אורי זוהר ה. ה התחלי לכוכבי התקשורת החילונית" שתחנות הקוד"
 .   הדבר עשוי להיות קשור ג לדגש האינדיבידואליסטי עליו עמדתי לעיל 46
ה  במהל עבודת שדה אחרת שלי בקרב חרדי אשכנזי בירושלי שמעתי לא פע על חרדי המקשיבי לסיפורי כגו אל 47

 .ונעזרי בה
לח מופעל ג בניסיו . לקיי מצוות כמו ברכת המזו ונטילת ידיי,  בסמינר ערכי לוחצי המארגני להיכנס להרצאות 48

הלח נוצר . היא בדת" האמת"כי , אלא להשתכנע מדברי הדרשני" אי ברירה". "הודאה באמת" –לחל מעי וידוי 
 קיי לח מסיבי של הקהל –בהרצאות הרב יצחק . כול חושבי ונוהגי כ/הרובלאור העובדה כי , "מעצמו"כביכול 

הלח מובנה בדפוסי . ישי טלית קט או אישה תתחייב לשי כיסוי ראש, א הרב מזהה פוטנציאל שבחור יוריד עגיל
 .כמו מחיאות כפיי ושירת עידוד של הקהל, חוזרי

מעני כי הזמר . ליטול ידיו, )מונח נפו בתהלי החזרה בתשובה" (יקבל על עצמו" ש הזמר החוזר בתשובה חזר וביקש מיוני 49
או לגיל שבגללו חש נוח לפנות " מעטה המקצועי"בחר לפנות דווקא ליוני ולא ליהודה ואפשר שהדבר קשור ל

 . יותר להשפעה" חשו"הצעה זו דווקא ליוני שנראה לו \בקשה\בדרישה
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לא ) והגיע אחרו לנקודת העצירה הבאה(ואשר התהל באיטיות ובשפיפות , הרוחני הלבוש כחרדי כשהתבונ יוני במדרי  50

 .לחסיד היהודי או לבודהיסט: ידע להחליט למי דמה יותר
דית מתקבצת חבורה של גברי לכמה שעות בה אוכלי ושותי מכל טוב תו השמעת סיפורי "החב"  התוועדות" ב 51

 .   וניגוני
, בדיקת והתקנת מזוזות, אירוח בשבת: "באחת מהדרכי הבאות" לקרב רחוקי" זה מחפש אנשי שיהיו מוכני  ארגו 52

חלוקת (הפצה , הכשרת המטבח, הכוונה בנושא יהדות, הדרכה לטוהרת המשפחה, ביקורי בית לחיזוק, ביקור חולי
לימוד לבר , לימוד בחברותא,  ייעו לשלו בית,הרשמת מתענייני בהרצאות, הרצאות לרבי, הרצאות החוג בית, )חומר

 ".  מוכ לפעול ע הרכב, מנג בכלי זמר או זמר, פוסק הלכות, )כגו הסעת רבני להרצאות(מסיע מתנדב , מצווה
 .חרדי רבי נמני על קהל השומעי של הקלטות של הרב יצחק) 2002אצל דיי (  מנסיוני שלי וממחקרו של קימי קפל  53

אותה ה " פומפו"נית לזהות אות לפי הכיפה הלבנה הגדולה ע ה. ה אחד הפלגי בחסידות ברסלב" נחנחי"ה  54
 ". נ נח נחמ נחמ מאומ"נוהגי לחבוש ועל פי ריבויי של הסטיקרי הנושאי את המנטרה 

ול התשובה באמצעות הלוגיקה בע" ההפצה"נית להסביר את חשיבותה של  מנקודת הראות של הפסיכולוגיה החברתית  55
יש במאמ להשפיע על אחרי להצטר , בעיקר בשלבי הראשוני של תהלי התשובה". הדיסוננס הקוגניטיבי"של 

 . לדר כדי לחזק את ההחלטה של החוזר בתשובה החדש
קלטות הנושאות את  257 קלטות אודיו מתו 70 כ" שופר" נכו לזמ כתיבת המאמר תומללו במחלקת האינטרנט של  56

בעזרת פונקציית החיפוש של מילה בתו הקלטות המתומללות מצאנו כי הרב יצחק הזכיר את . דרשותיו של הרב יצחק
 10  ל  ב" קלטות ואת הרמח17 את החפ חיי ב,  קלטות27 –את הרב עובדיה יוס ב ,  קלטות55 ב" הזוהר הקדוש"

כמו כ מרבה מסתמ הרב .  ג באמצעות קישורי הקיימי באתר האינטרנטיצירת הספרייה הקנונית מתחזקת. קלטות
 ".ערכי"ו, זמיר כה, יוס ברוק, למשל, יצחק על מאמרי פרי עט של מחזירי אחרי בתשובה כמו

 קרויה הערכה.  יוני זכה לקבל ערכה זו בחינ מידי אחד הפעילי של הרב יצחק בסיו הרצאתו בבנייני האומה בירושלי 57
 ".ערכי"הידוע של ארגו " הסמינר"על שמו של 

 . ' חלק ב–" עכשיו) בי יהודי(שלו " ראו בקלטת  58
לעיתי האפשרות של חזרה בתשובה מתמקדת בשאלה א נית לצפות או לא לצפות בקלטות המתפקדות כמעי התגלות   59

ניגשה בחורה צעירה " בית ברבור"אמנו יצחק בבהרצאה של הרב , כ למשל. אלוהית הכרחית עבור חזרה בתשובה
א הוריה מתנגדי לכ בכל " חוזרת בתשובה"היא סיפרה כי היא . למיקרופו בעת שהזמי הרב שאלות ושיחה ע הקהל

הפתרו של . עצה והדרכה כיצד עליה לנהוג, לאוזני הקהל, היא ביקשה מהרב. כלשונה, "עושי לה את המוות"תוק ו
וה מסרבי בכל " ההורי לא רוצי לשמוע על כ"הנערה ענתה לו ש. תת להורי את קלטות הוידאו שלוהרב היה ל

משפחה של חוזרי בתשובה או משפחה המקושרת בצורה כלשהי : הרב הציע פתרו נוס". תוק לצפות בקלטות
 של הרב בסלו של המשפחה ובמש האירוע יוקרנו הקלטות, תארח אות, תזמי את הורי הילדה לבית" שופר"ל

וכ ייחשפו לחומר , יהיה לה לא נעי להתנגד ולמחות" סרבני"בשעה שיתארחו הורי הילדה ה, לדברי הרב. המארחת
 .  אשר בקלטות

". ע אבא שבשמיי, לדבר ע הקדוש ברו הוא"מדגיש את יכולתו של כל יהודי " לקרב רחוקי" עול התשובה המנסה  60
חשיבות הקשר הישיר בי באד . ע הבורא ורצונותיו נעשית בי היתר בעזרת שמיעה וצפייה בקלטותהתקשרות זו 

שתי תנועות מחאה שהיוו זירה דתית , ובוראו שאינה תלויה במתווכי היא ג עקרו מרכזי בחסידות ובפרוטסטנטיות
ג בתנועות אלו . חברתי והררכיה חברתיתסדר , שאתגרה את הדומיננטיות של מרכז דתי שהדגיש רציונליות, מסוג חדש

נודעה חשיבות רבה לצור לחדש חוויות דתיות אשר יעבירו את דבר הבשורה החדשה של המנהיגי אל המו המאמיני 
 . הפוטנציאליי

, סיפורועל פי ". ערכי"והחל להשתת בערבי שמארג , הצהיר לאחרונה בגלוי כי חזר בתשובה, יהודה ברק,  איש הבידור 61
 .ה"הגיע עד בור תחתיות כלכלי ומצא ש את ריק האד ואת הקב

 . אמר לנו הגבר שישב לידינו" 'הופה הולה'מבית שמש רק כדי לראות את ] לבנייני האומה בירושלי[באתי לפה  " 62
ערב לתושבי "בחודשי האחרוני במסגרת " ערכי"שהעלה " רוצי שינוי"הוא עניינה של ההצגה " חינו ילדי " 63

זו , זו לא הצגה על דתיי] ... הקהל[אנחנו מדברי על מה שמעניי את האנשי האלה ... זו הצגה מהחיי ". "הסביבה
מסביר במאי , "זו קומדיה קלילה ונעימה... כל מיני מצבי של החיי ,  בואו נראה אי ה חיי–הצגה על חילוני 
הסביר , הקיצוניות במערכוני הללו. שביי את ההצגה וג שיחק בה)  ברסלבוכיו חסיד" (הבימה"לשעבר בתיאטרו 

היא מרכיב הכרחי בדרמה קומית שנועדה למשו כמה שיותר אנשי למטרת גיוס הכספי , יקי נמרודי, "השחק"
 .  לסמינרי

חלק מכוונות כלפי . גיהבדיחות נחלקות לכמה סו.  ההומור המאפיי את פעילות החזרה בתשובה ראוי למחקר נפרד 64
, בדיחות אלה מעידות א ה על אופייה המיוחד של הפעילות הדתית החדשה הזאת. העול החילוני וחלק לעול החרדי

, לקוחות היישר מהעול החילוני כמו למשל" ערכי"חלק מהבדיחות בהצגות של : המשלבת חרדיות ע חילוניות
הקהל הדתי. י הסגנו המפורס של החקיי טוביה צפיר"עפ, ד ברק ויהור גאואהו, דוד לוי, חיקויי של אריק שרו

השחק המוכשר מכיר היטב את מושאי החיקוי הקלאסיי אות . חרדי מכיר את הדמויות החילוניות וצוחק מהחיקויי
בדיחות . ני מספר שניכ נער חילוני עד שחזר בתשובה לפ"ואח" מסורתי"מאז היה ילד , כ סיפר לנו, הוא נוהג לחקות

קרב המתנהל בהצגות אלה בי החילוניות לדמותו הסטריאוטיפית של החרדי הלמד וזאת כחלק מהדו" לועגות"אחרות 
בי היתר משתמשת שלישיית השחקני בביקורת על העול החרדי כפי שזה נתפס לכאורה בידי העול , וכ. והחרדיות

והמחנה החרדי יוצא כשידו על , אחת לאחת במהל ההצגה, כמוב, וניות נהדפותהחיל" התקפות"א על פי שה. החילוני
דר דימוייה בעיני החילוני ובעיני  –מעניי לראות בייחוד כיצד החוזרי בתשובה צוחקי על עצמ , העליונה

מנויות שונות ג בעול החרדי קיימי בדחני אשר משעשעי קהל בהזד. שואפי לאידיאל החרדימי שכ –החרדי 
ואול נדיר כי בערב בידור המיועד לחרדי שמי , ומסתמכי כמוב על ההווי החרדי, )או בשמחות, כגו בתקופת פורי(

אלא ג כלפי , החרדי והחוזרי בתשובה, הצחוק מכוו לא רק כלפי החילוני. תלמיד חכ, אפילו בצחוק, ללעג
בפתח דבריו כי פע הגיע להרצאה והנה יושב אחד מולו , ומספר למשלהרב לסרי חוזר . המחזירי בתשובה בעצמ
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אני יושב כא פשוט כי אני ", משיב הלה" סיי סיי כבר, טוב טוב" "?איפוא כול", שאל לסרי" מה זה. "ומפצח גרעיני

הצחוק באירועי נראה לי כי . הבדיחה נועדה כמוב להבליט דווקא את מספר המשתתפי הגדול באירוע". מרצה אחרי
המקבלי תמיכה וצידוק לרגשות  למשל מזרחי –הללו אינו ממלא רק מעי פונקציה פסיכולוגית וסוציולוגית גואלת 

שאותו ) Bakhtin 1968: 90(דווקא הציטוט מבחטי . 331332: 2001כפי שטועני פישר ובקרמ , העוול והקיפוח שלה
עשוי ללמד כי הצחוק והבידור בכנסי , הדתי, ביינמיק אצל האד הימיאודות הצחו, )ש(מביאי פישר ובקרמ 

אשר מכוו  לא רק כנגד החילוניות אלא ג כנגד החרדיות והחזרה בתשובה ממלאי תפקיד ביקורתי ומשחרר , התשובה
של המוסדות  –כלשונו של בחטי  –" השפלת העוצמה"אלא של , )החילוני בהקשר שלנו" (העול החיצוני"לא רק כנגד 

זהו קוטב נגדי המסמל דווקא את המורכבות של הזהות הדתית הזאת . המסתורי והסמכות הדתית עצמה, המסורתיי
 . את האפשרות האחרת, המייצרת את עצמה ואת הביקורת העצמית כלפיה

אני רואה . לא". "דווקא כ", הגבתי" ?למה". "אני רואה, אתה לא נהנה", פנה אלי אחד הצופי בבנייני האומה, "מה זה " 65
ושמא חלק מהבדיחות לא , ופחות להשתת בו ולהתלהב, נראה שהייתי עסוק מידי בלצפות על האירוע". שאתה לא צוחק

 . כל כ הצחיקו אותי
 כפי שהסביר לנו אחד מראשי הפעילי של הרב אמנו יצחק ההכנה נעשית בידי פעילי מקומיי ובניצוחו של מי שנטל על  66

 . וזאת רק אחרי אישור של הרב יצחק שבודק היטב את פרטי התכנו, צמו לארג את הערבע
רוב מוח ,  עריכת קלטות הוידאו של הרב יצחק מדגישה דווקא את נוכחות המשתתפי החילוני בהרצאותיו א למעשה 67

 .חרדי/של הקהל נראה ולבוש כדתי
 ". העימות" ראו קלטת   68
ערבי המוניי באולמות ענק כמו יד אליהו בתל אביב או בנייני האומה " ערכי"רגנו בידי ארגו בשני האחרונות או  69

האולמות החזיקו פחות , על א כוונת המארגני למלא את האולמות הללו ולמכור מקומות מסומני. בירושלי
מתו " משפחת ערכי" על המארגני הרבו לדבר. מחמישית מתפוסת אבל ג כ מדובר במאות רבות של משתתפי

 .מאמ לחבר אליה את המשתתפי בקשר הדוק ומחייב
הידוע בכישרונו לחדש מטבעות לשו , מסימני ההיכר המפורסמי של הרב יצחק, "תשקורת"ו" טמבלוויזיה" מלבד  70

שולמית (לי ש, "עיתונאי בלי מדע=מ"עב", "רפי רפש"התופסות את ציבור שומעיו קיימי ביטויי נוספי של הרב כ
היהודי " (דתילוני", )ב גוריו" (דוד ב גורגור", )דנה אינטרנשיונל" (יקידנה'איצ", "יזיואירו", "פעמוני נובל", )אלוני

חלק מהשמות של קלטות הוידאו מבוססי ג ה על משחק מילי ). שאינו באמת דתי, המסורתי או בעל הכיפה הסרוגה
שימושו ". מ עמבה"כל עב", "מדרי ליהודי בגלקסיה", "עכשיו) בי יהודי(שלו ", "בלי תרבותהיכל : "עוקצני ומשעשע

רגו לשוני לא רק תרמו למעמדו של הרב 'והעובדה כי ייסד במש השני מעי ז, המתוחכ בשפה של הרב אמנו יצחק
הרב .  החרדי המוכר ובי העול החילוניאלא ג מעידי על מפעל התשובה שלו כאזור ביניי שבי העול, יצחק כמנהיג

יצחק הכניס לשפתו ולשפת חסידיו מילי וביטויי הלקוחי ישירות מהעול החילוני תו שהוא מעוות אות ומעניק 
א ע זאת התוצאה מנכיחה באופ , מטרתו לבקר בצורה חריפה ומצחיקה את העול החילוני. לה משמעות צינית

חסידיו : זוהי קהילת דוברי חדשה.  מהעול החילוני בתו זירה השואפת לאידיאל החרדי"טמאי"עקבי מושגי 
כ עוזרו של הרב שוזר בשיחה עמנו התייחסויות . בלי להתעכב כלל על משמעות" טבעיות"משתמשי במילי אלה ב

כשאנו שואלי על . בלוויזיהולטמ) תקשורת(לתשקורת , )בישראל" מסורתי"תו ביקורת על מושג ה" (דתילוני"חוזרות ל
הוא לא יודע בכלל מה זאת . 'טמבלוויזיה'הוא יגיד ל , ]המכשיר הזה[תשאל את הילד שלי מה זה : "כ הוא מסביר

שומעי את קלטות האודיו וצופי בקלטות הווידאו מכירי , אי ספק שחסידי הרב המגיעי להרצאותיו". 'טלוויזיה'
כפי שעשה עוזרו , חלק מה אימצו אל שפת ביטויי ששמעו באול ההרצאות. שלוהיטב את ההמצאות הלשוניות 

היא מלמדת . המצאת השפה החדשה תורמת להבניית מעמדו של הרב יצחק כמנהיג ולגיבושה של קהילת חסידיו. האישי
 .   ג על יהדות דתית מסוג חדש שמושגיה נוצרו מתו מלחמת תרבות ודיאלוג הדוק ע העול החילוני

אור "של " זמר הבית", אמר ליוני יצחק זק" יש שירי שהלחני שלה מאוד יפי ששווה להחלי לה את המילי"  71
לבש הפזמו בשירו של שלומי שבת , למשל, כ. כ לפני דרשותיו השבועיות של הרב אלבז ברחבי האר"המופיע בד" החיי

המילי " הלבשת". " אנחנו עוד ננצח לא בגלל הכוח רק בגלל הרוחהש ע תורת ודאי: "מילי חדשות" בגלל הרוח"
ברוב תחנות הקודש דרי בכפיפה . החדשות מתבצעת לעיתי על גבי לחני פופולריי וקליטי שאינ ישראליי במקור

 לכמה האזנה בחודשי האחרוני, למשל. שוני לחלוטי" עולמות תרבותיי"נעימות ומילי שמקור ב, אחת שירי
גילתה את הרצ המוסיקלי , הפועלת תחת פיקוחו העליו של הרב אלבז, 10רדיו " תחנת הקודש"שעות משידוריה של 

אני מאמי "החדש " יהודי"שלבש את הפזמו ה) the winner takes it all(השוודית " אבא"להיט של להקת : הבא
נעימה של , ")חילוני"להקה פופולרית ג בקרב ציבור  ("להקת שבע"של " שיר למעלות", "באמונה שלמה בביאת המשיח

למרות , שפת הלב היא התשובה. "ד וניגוני חסידיי מחסידות ברסלב"ניגוני חסידיי מבית חב, שיר ע אמריקאי
אמר השדר ברדיו של הרב אלבז אשר , "'אנגלית וכו, צרפתית, רוסית, מרוקאית,  עברית–שכל אחד שר בשפה שלו 

 ". ספרדי"בצורה ברורה ע הרב עובדיה יוס וע המזוהה 
שיוחסה בעיקר ליוצאי ארצות ערב ייצגה במחקר אודות דתיות בישראל אלטרנטיבה תרבותית " מסורתיות" הקטגורית  72

 .השקפת העול ואורח החיי הזה לא הצליחו להטביע חות בזירה הפוליטית). 1984שוקד : ראו(לדיכוטומיות מוכרות 
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