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תל ,  מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה�מקומות שמורים , תמר אלאור

   2006אביב 

  

 לחשו� את עולמ� של נשי� –תמר אלאור לקחה על עצמה משימה ראויה לשבח 

ספרה . בי� דת למגדרדתיות מפרספקטיבות שונות ולעמוד על יחסי הגומלי� 

 מעורר הערכה רבה בראש ובראשונה לכושר ההתמדה מקומות שמוריםהשלישי 

נזרק אור על , )1992(ספרה הראשו� של המחברת , משכילות ובורותב. במשימה

, בספרה השני. אשכנזית-חייה� של נשות חסידות גור ומקומ� בחברה החרדית

לאומי -המדרשות מ� האג� הדתיהתמקדו הזרקורי� בנערות , )1998 (בפסח הבא

כעת לפנינו תמונות מחייה� של נשי� . ומוארת תופעת לימוד התורה של נשי�

  .חרדי-דתי לגווניו-הנעות על הציר חילוני, ישראליות ממוצא מזרחי

  

כא� נפגשי� שדות . נראה כי ספר זה הוא המורכב מבי� שלושת ספריה של אלאור

המרה , אוריינות, אתניות, מגדר. רות רבהמחקר רבי� יותר וה� מונכחי� בבהי

 מגוו� נושאי� אלו עולי� מממצאי המחקר &רב תרבותיות , יהודית-דתית פני�

  . וה� העושי� את העיו� בספר זה מרתק

  

מגדרי בציבור הדתי ומתמקד -המחקר הזה מסב את תשומת הלב לפלח אתני

מלבד זאת . זיתאשכנ-הקבוצה החרדית, ביחסיו ע� פלח אחר בחברה הישראלית

ויחסיה ע� החברה ' החזרה בתשובה'אנו זוכי� להתבוננות בכלל תופעת 

אלאור במחקרה זה , בלא ספק. חילונית והאתוס הציוני המרכזי-הישראלית

תורמת תרומה משמעותית לחקר מרכיביה של החברה הישראלית ויחסי הגומלי� 

. צות המזרח בישראלספר זה אינו עוד מחקר על יוצאי אר. המתקיימי� ביניה�

 ספר חדש



  ?למי שמורים מקומות
 

216 

זהו סיפורה של החברה הישראלית שכבר אינה עונה לתבניות חלוקה מקובלות 

-חרדי, חילוני-אלא ייצרה לאור) שנות קיומה מבני� מורכבי� יותר מניגודי דתי

   .ישראלי-יהודי, ציוני

  

השער הראשו� פותח בנאומה הקולח של מנהלת בית ספר . בספר ארבעה שערי�

שגדלה והתחנכה ,  המציג את מאבקיה ה� מול הממסד האשכנזי,מזרחית-חרדית

ועוד הוא חוש� את המתרחש .  המזרחי המתפתח-וה� מול הממסד הגברי, בתוכו

. שבה מתבצע המחקר, כול� משכונת פרדס כ(, מזרחיות-בעולמ� של נשי� חרדיות

כהגדרת ' תעשיית החזרה בתשובה'בשער השני אנו זוכי� להיכרות קרובה ע� 

א� תמה הקורא אי) יכול הרב אמנו� יצחק להביא עשרות אלפי בני . מחברתה

הרי אלאור מאירה לנו את העבודה האפורה הנעשית רחוק , אד� לאצטדיו� טדי

והיא המכשירה את הקרקע לאירועי� הגדולי� , מאור הזרקורי� במש) כל השנה

  . 'מיוחצני�'וה

  

 הרעלה –שאר הנשי� להיות כ'השער השלישי נקרא בש� הפרובוקטיבי 

החוקרת מלווה קבוצת נשי� המשתתפת בקורס למזכירות . 'והמיקרוסקופ

חבורה המנסה לשפר את חייה באמצעות רכישת השכלה , ס המקומי"במתנ

בספרה הראשו� התמקדה .  מיומנויות מתקדמות בעבודת מזכירות–מודרנית 

 כא� המחברת ואילו, אלאור בתהליכי אוריינות באמצעות שיעורי דת לנשי�

אול� שלא על , מנתחת את המאמצי� לרכישת מיומנויות מקצועיות מתקדמות

  . מודרנית-מנת להשתלב בחברה הישראלית החילונית

   

מדגיש את ייחודו של ספר , והוא המעניי� ביותר בעיניי, השער הרביעי והאחרו�

האישי מקו� נכבד נית� כא� לקולה . זה לעומת ספריה הקודמי� של תמר אלאור

בצד משפחה ממוצא ' אשכנזייה'הפורשת יריעה רחבה על חייה כ, של המחברת

המחברת מספרת על מסלולי החיי� המקבילי� . המתגוררת מעבר לכביש, תימני

אול� מאירה את הבחירות שעשו בניה� ובנותיה� לנוכח , של שתי המשפחות

תחת אלאור בכנות יוצאת דופ� מנ. מעמד� האתני והמגדרי בחברה הישראלית

 היתרונות שיצרו מקד� הצלחה –את ההשלכות שנבעו ממצב זה עליה ועל שכניה 

יש . והמניעות שתקעו מקלות בקידומ� של אחרי� או השפיעו על החלטותיה�

היתרו�  '–לה האומ( לכתוב בריש גלי את מה שנוהגי� היו� לטשטש במר( 

:  החברה הישראליתהגלו� בדפוסי המחשבה וההתנהלות של) 374' עמ(' המבני
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החברה החרדית . לאומית-משכילה ה� החילונית וה� הדתית-אשכנזית-ליברלית

  . גלויי� ומוצהרי� בדיבור ישיר, המבניות ויתרונותיה ברורי�. היא הגלויה מכול�

  

באי� ג� ', סיפורי חיי�: כיצד הפכתי להיות מי שהנני, 'תחת כותר שער זה

, נולוגי� שניכרי� בה� הכוחות הפועלי�מו, סיפוריה� של הנשי� מ� הקורס

בהקשר זה בא סיפורה . שכיוונו אות� למקו� הימצאות� ערב שיחת� ע� החוקרת

הכותרת המפתיעה . ' את נעשית כזאת–אינ) נולדת אשכנזייה 'של תמר אלאור 

לפני תחילת הדיו� במחקר ובממצאיו אבקש ללכת בעקבות , ועל כ�, אתגרה אותי

  . חשיבות ספר זה בעזרת פרק אחד בביוגרפיה האישית שליהמחברת ולהאיר את

  

  בין כיסאות תפוסים

  

אחת התמונות הדחוסות שאני נושאת בזיכרוני משנות ילדותי קשורה בערבי 

כבר בשלהי העשור הראשו� לחיי הייתי מודעת לתהליכי� . בחירות לכנסת

באי� לביתנו כדי ועל כ� זיכרוני מתמקד באורחי� לרגע שהיו , הפוליטיי� במדינה

באו גברי� חרדי� בבגדי� שחורי� . לשכנע את הוריי להצביע למפלגות מסוימות

בית 'כי אנחנו הילדי� למדנו ב,  אגודת ישראל–וביקשו מאבא ואימא שיצביעו ד 

אבל הפע� , אחריה� נכנסו עוד חרדי�. רשת בתי הספר של מפלגה זו', יעקב

 בלבד ללא מגבעת ובקשו מאבא לבושי� בחולצה משובצת ע� כיפה שחורה

אחריה� . כי אבא היה עובד התעשייה הצבאית,  פועלי אגודת ישראל–שיצביע ג 

הגיעו לבושי הכיפות הסרוגות והסנדלי� וטענו לזכות� לקבל את הפתק ע� 

ואחר כ) אימא ג� עבדה , כי הקטנות בבית למדו בג� הדתי העירוני, האות ב

אחיותיי הבוגרות סיפרו . ל בימי� הה�"המפדשהייתה בשליטת , במועצה הדתית

' .ת.מ.א'החילוני� באו והטילו את הפתק ' המער)'שהיו ימי� רחוקי� וג� אנשי 

כי ה� עבדו ונסעו ע� אבא בכל יו� וכי בעצ� ה� היו הכוח המוביל , לתו) ביתנו

ו אני הכנסתי אותו לביתנו בקי( שב. לא ראיתי' ליכוד'לימי� ', ל"גח'את . והמנצח

  . והלכתי אחריו המרדקראתי את ספרו של בגי� . עליתי לכתה י

  

 –ה� , למרות המאמצי� הרבי� שהשקיעו הקבוצות השונות בציד נפש� של הוריי

- סירבו להישאב אל תו) אחת הקבוצות התרבותיות–ל "יעקב ומזל נהרי זצ

ת דמומסביב נראו חברי� שעלו את� מתימ� מקבלי� את . דתיות האלו-חברתיות

חלק נעשו חילוני� למהדרי� והשתדלו להיטמע בתו) ההגמוניה . סביבת�

א� בחרת : היה מעי� מכלול סממני� טיפוסי. חילונית-הישראלית האשכנזית
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חבר ועד השכונה או , אזי היית ג� מצביע מער), להיות חילוני ממוצא תימני

שובצת תוצרת ינס וחולצת כותנה מ'לבוש חאקי ואחריו ג, פונקציונר מסוג כלשהו

וגולת ,  האול� המקומי& ' בית האזרח'מבקר רבות באירועי� שהפיקו ב, אתא

כאשר שאר , הכותרת הייתה להיות בעל זכות להיכנס לטקס הסיו� ביו� הזיכרו�

אבא הקפיד להופיע ש� בכל שנה ולבטא . האזרחי� הפשוטי� נותרו מחו( לגדר

בעמידה זו ג� נשללה . תו בחו(אבל אנחנו עמדנו אי, את מעורבותו בכלל ישראל

שסירבו להשתת� בטקסי הזיכרו� ובחרו , לבוא בקהל החרדי�' הזכות'מאבא 

  . לשבת ספוני� בבתיה� בעת הטקס

  

אמנ� מעטות בחרו להצטר� אל האג� החרדי בחברה , משפחות נוספות

, ש� שינו את לבוש� לחלוטי�. חלק� עברו א� להתגורר בבני ברק. הישראלית

שש� דיברו יידיש וציפו בכיליו� עיניי� ,  ילדיה� ללמוד בתלמודי תורהשלחו את

וסמינר הרב וול� בדיוק ' כגו� ישיבת פונביז, שילדיה� יתקבלו למוסדות החשובי�

אבא המשי) . כפי שעולה בפירוט מ� הדיווחי� של המרואיינות בספרה של אלאור

 היה מוותר –דו שכני�  העי–וש� , ללכת לעבודה בכובע ברט גברי ובבגדי חאקי

אבא לקח את הכריכי� שהכי� לעצמו בבית . על ארוחת הצהריי� בחדר האוכל

והיה יושב בחו( ע� החומש ומכי� את הקריאה בתורה לשבת וג� התכונ� 

לאחר קבלת ההיתר היה שוחט לכול ה� בביתו . למבחני� לקבלת היתר לשחיטה

רו שמלאכתו כללה לא רק את צעירי� סיפ. וה� בבית� של בעלי כבשי� ועגלי�

הוא סירב לקטרג . השחיטה ללא שכר אלא שיחות בענייני תורה ומעשי� טובי�

היו , שהעובר עליה� יצא מבחינתו מכלל ישראל, הנקודות הרגישות. על אחרי�

הוא התקשה לקבל את חוסר הצניעות שהרחוב הישראלי הל) . פריצות אלימות

  . תגר בעצמו ולצמצ� את הופעותיו בציבורתופעה זו גרמה לו להס. והחמיר בו

  

כמעט כל שנה הופעל עליה לח( גדול . אימא היא שנאבקה בחזית מול הממסד

 בני� ובנות בכיתה אחת &אבל החינו) המעורב . ד"להעביר את בנותיה לחינו) ממ

א� על פי שבאורחותיה התאימה , וכ� ענייני הצניעות הרחיקו אותה מאג� זה

 היא העריכה ביותר את היחסי� הזוגיי� היותר שוויוניי� .יותר לחברה זו

הציפיות שלה . 'האשכנזי�'שנחשפה אליה� בעבודת הניקיו� והבישול בבתי 

הנטל הכבד של עול , ההפרדה הטוטאלית בי� גברי� לנשי�. מזוגיות השתנו

היא ראתה . בית ופרנסה שהוטל על האישה החרדית הטריד אותה ביותר, ילדי�

ע� . אידיאל קיומי הנובע מהיותה חדשה באר( ולא ראתה בכ), צב חריגבמצבה מ

לסמינר המובחר בבני , בתמיכת הרב המקומי, ובנותיה התקבלו' זכתה'היא , זאת
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המחיר לא איחר . המוזכר בספר כמוסד הנחשק ביותר', סמינר הרב וול�'ברק 

השנה היא כל . הבנות הפנימו את ערכי היהדות האשכנזית החרדית. להתגלות

הסתפקה בלשו� שנונה לבטא את ביקורתה אבל בערב פסח עלתה זעקתה השמי� 

הבית איבד את צורתו והיא א� פע� לא הבינה , כאשר מול עיניה התפרק התנור

איבד חג הפסח את אווירת הצהלה והפ) להיות , בדר) מתימ� ועד ישראל, כיצד

תני� ראויי� על פי אחר כ) בא צער מציאת ח. חג של שיעבוד דהכא והשתא

שבנותיה ,  בני תורה המוכני� למות באוהלה של תורה–הסטנדרטי� החרדיי� 

בתימ� ערכי העבודה היו ראשוני� ולא פגעו בכבוד לימוד , כידוע. יפרנסו אות�

אבל שכרה של אימא  בעמלה היה שבזכות החינו) האשכנזי . התורה וחשיבותה

האשכנזית ' חברו�'יות בעלות ש� כהנחשב ונחשק זכתה לחתני� מישיבות ראו

  . שהייתה העילית הספרדית בראשות הרב עובדיה יוס�', פורת יוס�'ו

  

נקבע מיקומ� הפוליטי , ע� כניסת החרדי/ת לתו) המשפחה, רק בשלב זה

אמי החלה ללבוש דר) קבע גרביי� ארוכי� ואבי עבר . והחברתי של ההורי�

  .  לחבוש מגבעת ומעיל שחור

  

בי לא הפסיק להתגאות בפני אורחי� ועוברי� מזדמני� בבתו הלומדת ע� זאת א

כשלמדתי . 'הדוד יצחק שהיה רב וחכ� גדול בתורה'תורה וממשיכה את דרכו של 

כאשר התופעה הייתה עדיי� חדשה , במת�' המתמידות'במחזור השני בתכנית 

) כל הדור הצעיר במשפחתנו המורחבת נבו, בעול� וכללה א� מלגות תמיכה

. שגילו שהמלגה שלי גבוהה מזו שקיבלו ה�, הוותיקי�' הכוללניקי�'ובמיוחד 

  . בשבילו זו הייתה עובדה פשוטה. הוא היה שמח בשמחתי. זולת אבי

  

האולפנה ', אמנה'אמי ציינה בפניי לא פע� כי היא מעדיפה את הדר) של , כמוהו

אד� בכל אשר את הפשטות והעדר החוקי� הנוקשי� המצרי� את ה, שלמדתי בה

 הגנו עליי כאשר הגעתי לערב פסח המשפחתי &ל " זצ–ושניה� ביחד . יל) ויעשה

נזעקו לומר שאני ' חרדיות'ה. לבושה במכנסיי� רקומי� בידי אמי ומעליה� גלימה

והוא , אימא חייכה חיו) גדול ואבא עיניו נצצו. מחללת את החג בלבושי המחוצ�

מאז אני טוענת לשמירה על מורשת . ' שליזה כמו אימא, 'אמר בקול שלא אשכח

  . בית סבתא
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  שתיקת ההיסטוריה

  

חלק זה בביוגרפיה האישית שלי מסביר את המקו� החשוב שנוטל ספר זה בשורה 

מתארכת של ספרות העוסקת בהיבטי� המגדריי� והאתניי� של מפעל התחייה 

היא . וספרה של תמר אלאור מציג תמונות חיי� שעד עתה לא פותח. באר(

ה� . משמיעה את הקולות השותקי� של אמי ושל בנותיה שלמדו במוסד האשכנזי

העלבו� הצורב , לא יכלו אז וג� היו� לא יעזו להשמיע בציבור את קולות המחאה

להיות מיוחדות על . בכיתה עקב אחוז חסימה' מזרחיות'להיות אחת משלוש 

 והחברה שמה� ה� באו  לספוג את שלילת הבית–' את לא כמו כול� '–כורח� 

ועמ� בנות שלמדו במוסדות הספרדיי� וזכו למעמד סוג ב ועוד רבות אחרות 

 מעמד בעלי –אול� יישארו בדרגה ג עד תו� דור המדבר , שחצו את הקווי�

  . תשובה

  

וקריאת תודה שהנה , תמונות נעורי�, קריאה ראשונה עוררה בי התרגשות

ני� אל פיות ששתקו שני� רבות וגאלה אלאור קירבה מיקרופו. נעשתה המלאכה

הפותח את הספר הוא סיפור� , סיפורה של יונה המנהלת. אות� מתהו� הנשייה

באזמל חד אלאור מנתחת את . ועוד רבות אחרות שהכרתי' ושל פ' של צ' של י

, מודרניסטיות של יחסי מדכאי� ומדוכאי�-הממצאי� במונחי תאוריות פוסט

פורסת את ,  עומדת על דבריה� של המרואיינות השונותיפה היא. מצילי� ומוצלי�

ומאיד) גיסא , תיאור של עליבות ונחיתות מחד גיסא, הפרדוקס שבדבריה�

, השתוקקות וכיסופי� בלתי נגמלי� להיות שייכות לעילית האשכנזית החרדית

. לעול� יהיו מודרות ממנה ומעמדות הכוח שבה. שלעול� לא יהיו חלק ממנה

  .    בפריפריה של המבני� החברתיי�תמיד יישארו

  

הללו מציעי� לציבור . אלאור מעניקה לנו ברוחב יד מנאומי ההחזרה בתשובה

חברתי ותרבותי , ממנו עוני כלכלי' שבעו'ש, המזרחי לצאת מ� העול� החילוני

מעמד , חרדי מבטיח לה� שייכות חברתית-העול� הדתי. ולשוב אל מקורותיה�

ית ולו רק באמצעות פילוסופיית ההסתפקות במועט מכובד וג� רווחה כלכל

ה� המקומות המחכי� לאיש ולאישה היושבי� ' מקומות שמורי�'. ותורת הנתינה

ממתי� לבוא� ויקבל אות� , ה� יודעי� שיש מקו� אחד המצפה לה�. על הגדר

מ� ). 128' עמ(' התקיני�'בחמימות כשיחליטו לרדת מ� הגדר ולהצטר� לקהילת 

 המרואיינות אנו הקוראי� יודעי� שחמימות זו מוגבלת ושמשולבי� הדיבור של

אות� זמני� שבה� מגלה החוזר בתשובה את מקומו ומעמדו , בה רגעי� מקפיאי�



  אל-מיכל שיר
 

221 

אבל ', ועמ) כול� צדיקי�'בקהילה שמרחוק נראית כולה סוככת תחת מטריית 

  .  'את בתנו לא נוכל תת ל)'מקרוב עשויה להכריז 

  

הלר-פנינה מוצפי
1

אישה בהקדמה לספר .  מבהירה יפה את עבודתה של אלאור

ואנה 'היא מביאה את דבריה של החוקרת ההולנדית ג,  אישה ממזרח–במזרח 

השלב הראשו� : המתארת את שלבי התהלי) הלימודי בתחו� המגדרי, חרוט-דה

, זהו השלב שבו מנסי� להפו) נושאי� הקשורי� לנשי� לנראי�, החלמה'מכונה 

בספרות הפמיניסטית . 'ה על חסר במחקר ההיסטורי והחברתי על נשי�תו) הצבע

נעשה ניסיו� 'בשלב השני . מזרחי לא היה קיי�-חרדי-שנכתבה עד כה המגזר הנשי

ואכ� . 'אלא ג� להתמודד ע� הנחות היסוד, לא רק לסתו� חורי� בידע הקיי�

חילוני -ניאלאור מעלה במחקרה כי ניכוס האוכלוסייה המזרחית לפרויקט הציו

נעשה ניסיו� לפתח 'בשלב השלישי . אינו יכול עוד לשמש כהנחת יסוד בהכרח

שלושה . 'ידע המתחיל מהתנסויות של הנשי� בחברה, מערכת של ידע חלופי

כדי לפרק את הנרטיב הקנוני כדי לעצב 'הלר -טוענת מוצפי, שלבי� אלו נחוצי�

 את סיפורה של החברה ישראלי עד עתה לא כלל-הנרטיב הציוני. 'לו חלופה

לא ' שיר הרעות'אלה שאינ� שרי� את , מזרחית בכלל וזו הנשית בפרט-החרדית

לשלושה שלבי� אלו היא מוסיפה את השלב . ביו� הזיכרו� ולא בכל ערב אחר

שניתוח יחסי מגדר אינו יכול להיעשות במנותק מיחסי 'המבקש להדגיש , הרביעי

בצד סיפוריה� של הנשי� , ברת הספרמח, סיפורה האישי של אלאור. 'מעמד

  . הנחקרות מדגיש את החיוניות בשלב זה

  

', שוליי�'האחד עוסק ביחסי� בי� שתי קבוצות . במחקר שלפנינו שני מעגלי�

-הספר שובר את השתיקה. מזרחית-אשכנזית והחברה החרדית-החברה החרדית

של אשר ב, השתקה של מערכת יחסי� קשה וא� אלימה מ� הצד האשכנזי

במעגל האחר מתואר המאבק של . ישראלית-מתחבר לאליטה הכלל' אשכנזיותו'

אשר מבקש להתנתק מ� הכלל החילוני ולהישמר , בתשובה המזרחי-מפעל החזרה

בחירה לספר אחרת את הסיפור , קרי, אבל על פי תנאי� שלו, בתו) הסיפור הציוני

  . מטרותיו ויעדיו, הציוני

  

  

   

, סיפורה של היהודיה בת המזרח,  אישה ממזרח– אישה במזרח )עורכי�(רגב ' כה� וש' ט   1

 .10-9' כל הציטוטי� מעמ. ב"רמת ג� תשס
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  למנט הנחקר  הארת הא�מבט אתנוגרפי 

  

' וברגע מסוי� מתחיל ג� הוא לדבר בשפת הדרש�, המועמד מקשיב, הדרש� מדבר'

י שהתמקד ביחסי דת אלאור מצטטת את דברי המחקר האנתרופולוג). 87' עמ(

ותרבות בארצות הברית באמצעות התבוננות ברטוריקה המשמשת ציר מרכזי 

נראה כי כל הקורא משפט זה יבחי� כי הוא מבטא . בהנעה לשינוי התנהגות

ואינה , תופעה אופיינית לתקשורת המוני� וליחסי הזדהות של יחיד ע� ארגו�

  .  מאזי�-ייחודית ליחסי דרש�

  

קול האישי ואימו( שפה אידאולוגית מכל סוג שהוא או שפה תופעת איבוד ה

אינה ייחודית לתופעת , דהיינו שפה של גורמי� המבקשי� להשפיע', ציבורית'

אלא היא רחבת היק� , המבקשי� לצוד את נפש מאזיניה�, המטיפי� והדרשני�

תמונת המחקר בשדה זה , לכ� אדרבא. ומאפיינת את תרבות ההמוני� בת זמננו

יעת לראות את התופעה המקומית שחוקרת אלאור במבט של תופעה כללית מסי

החלו� שפותחת אלאור מסייע לצמצו� הפער בי� . הלובשת צורות ביטוי שונות

. התנהגות ייחודית כביכול לקבוצת המחקר לבי� התנהגות האוכלוסייה הרחבה

הרגליו אלו ואלו נתוני� להשפעות וללחצי� של בעלי כוח המבקשי� לשנות את 

  .ודפוסי חשיבתו של המאזי� או הצופה

  

זוכה למקו� רב ה� בנאומי� וה� בניתוח ) 110' עמ(' הדיבור על האהבה'

החוקרת ממשיגה ותוחמת בתו) . 'נאומי האהבה'האלמנטי� המרכיבי� את 

',  המוניי�',  'פרימיטיביי�'מודלי� תאורטיי� את האירועי� והתופעות הנראי� כ

, על צורות הפולח� הדתי ההגמוני' הממוני�'ות מבית מדרש� של הגדר',  עממיי�'

  . הראויה, והרטוריקה הנכונה

  

כדי '. 'אחר'בפעילות של ה' שיגעו�'אלאור מסבירה לנו את ההיגיו� שמאחורי ה

עושה המטי� פירוק לעול� המשמעותי , להשתיל את הסיפור האלטרנטיבי

 מבצע פעולה שכזאת כאשר הוא בא ג� הרב הדרש�). 118' עמ(' החיצוני', אחר'ה

הוא מפרק . צניעות ועוד, בילויי�, לנטוע בשומעיו חשיבה אחרת אודות אהבה

  . אשכנזי למרכיביו-חילוני-מודרני-את העול� המערבי

  

אול� ג� כ) , דת-אמנ� אלאור נשארת בתו) המסגרת הצרה של יחסי תרבות

 לנחקרות &הביטוי  למרות הבדלי &נראה כי הבהרת העקרונות המשותפי� 
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מאפשרי� קריאה נדיבה ואמפתית , ולתופעות חברתיות באוכלוסייה ההגמונית

למרות השוני האפשרי בי� תרבותו ותפיסת עולמו של הקורא לבי� תרבותה 

  . ותפיסתה של הקבוצה הנחקרת

  

ובכ) תרומתה הגדולה של , כ) הדבר בנוגע להיבטי� נוספי� שמאיר המחקר

בפי ' התחזקות' טע� והיגיו� בתופעה אשר נקראת היא מכניסה. אלאור

ומסבירה את הפרדוקסי� שמתארות הנשי� החרדיות בנות עדות , המעורבי� בה

מרבית� ללא , מצד אחד ה� מתעקשות לחדור אל מעוזי האשכנזיות. המזרח

מצד אחר ה� מדברות בכאב על דחיות חוזרות ונשנות ועל עגמת הנפש , הצלחה

  . בתו) חברה המצהירה בגלוי על היבדלות עדתית' נסבל'יעוט הנגרמת ממצב של מ

  

  

   הרחקתו ובידודו של הנחקר–מבט אתנוגרפי 

  

חשיבות מחקרה של אלאור ניכרת בעשיית הצדק ע� אוכלוסיית נשי� הנמצאת 

אלא ג� בשולי ההתעניינות , לא רק בשולי המגזר החברתי שאליו היא שייכת

התרבותי והמגדרי ,  עיקר המחקר הסוציולוגי.המחקרית של שדה המחקר המגדרי

לעומת זאת נשי� ; התמקד בישראל באוכלוסייה המייצגת את האתוס הציוני

נמנעה מה� האפשרות להעלות את זווית . דתיות מזרחיות לא זכו להשמיע קול�

הראייה הייחודית לה� של המציאות הישראלית כפי שהיא נשקפת מ� החוויה 

הספר הנוכחי משלי� כמה חלקי� בפאזל ,  דהיינו.קיומית שלה�-האישית

להל� אנסה לברר את מהות הקול העולה מ� . המציאות הישראלית רבת המרכיבי�

נקשיב לחלקי� מ� . מ� החומר שנבחר להתפרס� בפנינו בנדיבות, המחקר

  .   בהרחבה רבה, כאמור, הראיונות והנאומי� המובאי� בספר

  

הבעל הול) , סירחו�, הכול הרוס הכול שקר, � כלו�אי, זה כלו�, מה בית, מה כס�'

אוהב , הוא מכבד את אשתו. ב� תורה זה אוצר, אבל ב� תורה זה בוש�. ע� אחרות

, הוא לא בא הביתה ואומר לה תסתמי את הפה. אותה כגופו ומכבדה יותר מגופו

כל מה שיש ל) ? אתה עשית. אני לקחתי אות) קו( ועשיתי ממ) פרח? מי את

  ).100' עמ(' ]נשי� מוחאות כפיי�ה[זה ממנה בבית 

  

בהמש) החוקרת . הפסקה שלעיל היא חלק מתו) אחד מנאומי ההחזרה בתשובה

בדומה לטענתה ': מסבירה ומנתחת את תמליל ההרצאה ואת אלו שיבואו בהמש)
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הדילוג מעניי� לעניי� איננו אמור . כ) ג� כא�, של הארדינג על השיח של פאלוול

לאפשר לכל מאזינה ומאזי� , י� בלתי ניתני� לגישור אלא להפ)לפעור מרווח

ועוד בהמש) ). 101' עמ(' להיכנס לתו) הסיפור כדי להשלי� אותו לפי מידותיה�

. הסברי� מלומדי� על טכניקות הלשו� המסייעות לדובר לחבר את קהלו אליו

ות סוג דיו� שכזה מסייע לראות ולהכיר בתופעה הנחקרת מציא, כאמור לעיל

וכ) לצמצ� את , בעלת מאפייני� הדומי� לתופעות אחרות בחברה ההגמונית

  . המרחק בינה לבי� הקוראי�

  

פותחות מובאות מדברי ' אהבה בפרדס'את הפרק . אול� הדיו� בנאו� ממשי)

כל מי שמבקש להציע חלופה ': אחריה� המחברת מבהירה, חוקרי� שוני�

המתח בי� ניכוס האהבה [...] אהבה חייב להתייחס ל, )כמו הרב זר(למודרנה 

למיצוב החברה הקפיטליסטית לבי� השימוש בחברה לפרימת האהבה ממק� את 

הראשוני� רואי� באהבה כוח . מרקוזה וסנדובל בצד אחד ואת אילוז בצד האחר

. והאחרונה רואה בה חלק מ� הקפיטליז� עצמו, היכול לאתגר את הקפיטליז�

הרב ). 103' עמ(' נע בדרשותיו בי� הקטבי� הללו, הרב השכונתי הספרדי, הגיבור

אינו יודע שהוא מממש את התאוריות , שהרצאותיו מצוטטות בעמודי� רבי�, זר

כמו על קיו� , סביר להניח שג� אינו יודע על קיו� התאוריות. של החוקרי� הללו

הבעיה מתחילה כאשר מול הלשו� הקולחת של . עד כא� אי� בכ) ייחוד. ממציאיה�

החוקרת וציטוט דברי המחקר נראית לשונו של הרב ושל שאר המרואיינות בספר 

נטולת , פשוטה, לא מתוחכמת, פשטנית, לא בהירה, מקוטעת, דלה, חורקת, גסה

  . צרת אופקי�, פרספקטיבות חובקות עול�

  

מדוע פער זה אינו ? היש כא� רק פער בי� כתיבה אקדמית לבי� לשו� דיבור עממית

? ספרה הראשו� של החוקרת', משכילות ובורות' אני קוראת את מורגש כאשר

נראה כי הבחירה להעלות על הכתב מונולוגי� ארוכי� של המרואיינות והרצאות 

ת של הדיבור כפי שתוארה שלמות של הרבני� יוצרות בהכרח מפה טופוגראפי

  .לעיל

  

חקר שאלת בוח� לעריכה זו של החומר היא הא� הקורא מתקרב אל קבוצת המ

מחקר מטיבו מבקש לענות על שאלות ? אותה הוא עשוי לפגוש או מתרחק ממנה

לכתחילה . מחקר שקבע החוקר ותגובת הקורא לתוצאות המחקר אינה מענייננו

ש� באיי� או -מחקרה של אלאור הרי הוא ככל מחקר אתנוגרפי על שבט נידח אי

רטי� רבי� מחייה פ. מחקרה של אלאור אישי מאוד. אלא שלא כ�. ביבשת רחוקה
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הערות ותגובות אישיות מלוות את הראיונות . מתועדי� יחד ע� ביצוע המחקר

היושב לבטח , מודרני-הקורא המשכיל הפוסט. ואת תיאור התנהגות המרואייני�

הנחש� באמצעות הספר אל חברה בתהליכי� שאינ� , במקומו החילוני או הדתי

ה משתת� פעיל בהאזנה מצטר� אליה נעש, חסרי� תחושות סבל ומצוקה

נמאס . הבנתי את הפואנטה'והתבוננות וא� הוא קורא ע� המחברת את הקריאה 

  ). 123' עמ(' אני נוטשת מוקד� מ� הרגיל. לי

  

 חודר אל מחוזות חיי� שעד עתה היו & בסיועה ובתיווכה של אלאור –הקורא 

, תו עמהכעת החוקרת לוקחת או. ובהתא� תגובתו, מוכרי� לו  היכרות שטחית

אחרי , וכ). אבל לא רק פותחת עבורו חלונות אלא ג� טומנת את היחס כלפיה�

שבה תק� את , שהיא מביאה בהרחבה את הרצאתו של הרב זר בערב יו� השואה

בדר) החוצה אני עושה חישוב זריז שיו� רביעי הבא ': היא מסיימת, החילוני�

הפע� , אכ�. 'מספיק. יעלא נראה לי שאג. ל"הוא ערב יו� הזיכרו� לחללי צה

  . ההרצאה של הרב הרגיזה אותה והיא לא תשוב להרצאה הבאה

  

על אודות נשות חסידות גור משכילות ובורות שבספרה הראשו� , מעניי� לציי�

אביב מובאות שיחות דינמיות ה� בי� החוקרת לנשי� המרואיינות וה� בינ� -בתל

לרשימה הביבליוגרפית ע� זאת נשמרת ספרות המחקר הענפה . לבי� עצמ�

. ניתוחו ומסקנותיו, ורק מעט ממנה נחש� תו) כדי תיאור המחקר, שבסו� הספר

. בזאת מצטמצמת חשיפת השוני בי� שפת הקבוצה הנחקרת לשפת המחקר

מעטות ביותר ה� התגובות האישיות של המחברת לתוכ� דברי הנחקרות או 

  . ת הדברי�פרט להערות רלוונטיות בהחלט להבנ, לממצאי המחקר

  

שתי עובדות אלו מותירות את הנחקרות במעמד� כקבוצת נחקרת ומצטמצמת 

א� על פי שג� , האפשרות למעורבות רגשית של הקורא בתוכ� עולמ� של הנשי�

  . חילוני וא� יותר מבספר האחרו�-כא� נשמעי� דברי בלע כלפי העול� הציוני

  

כנזי היה יסוד מקרב אלאור כותבת בגילוי הראוי להערכה כי מוצאה האש

. 'ייחוס לא רע בחסידות'ובמיוחד העובדה שיכלה להציג , במחקרה ע� נשות גור

ג� פתיחות ,  ואפשר להוסי�&בעבודתה ע� בנות המדרשות היה הנרטיב הציוני 

במחקרה בספר זה הייתה .  מכנה משות� בינה לבי� הנחקרות–לעול� ההשכלה 

גי ויחסי כוח עמדו ל פרמטר סוציולוהחוקרת והנחקרות משני צדי המתרס בכ

  .בינה לבינ�
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אופ� , כאמור, האחד? מה משמעות יחסי כוח אלו שליוו את המחקר ותיעודו

בי� עול� , עריכת הספר המדגיש את  הפער הלשוני בי� המחברת למרואייניה

 –והאחר , אשכנזי לבי� החברה המזרחית החוזרת בתשובה-האקדמיה החילוני

בנימה מזלזלת ההולכת ' הבנתי את הפואנטה'מילה הסופית הזכות לומר את ה

  . למרחקי�

  

בספרנו הערות אמוציונליות נשזרות בתיעוד המחקר ומעידות על אחרות 

דומני שהשוואת שני המחקרי� מלמדת . השמורות ע� המחברת עליה� לא דווחנו

 ומטילה תהיות, על דעותיה ורגשותיה של החוקרת כלפי מחקרה בספר הנידו�

הדוגמה הבולטת לכ) נמצאת . בחירתו לפרסו� ואופ� הצגתו, לגבי איסו� החומר

עבודה זו . המוקדש כולו לדרכי עבודתו של הרב דניאל זר בפרדס כ(, בפרק השני

הרב 'היא מתוארת בביטויי� מזלזלי� כגו� ', תעשיית התשובה'מכונה שוב ושוב 

וא� נטענת טענה , )96 'עמ(' ...יראה לקהל, כמו אחרי� העוסקי� במלאכתו

כלומר שבדר) זו או אחרת הוא מבקש מ� ': הדרושה בירור לפני פרסומה

דומה כי נוצר מאבק סמוי בי� המנהיגות הגברית לבי� . 'המאזיני� שלו לשל� לו

לא לחינ� היא נדרשת לכושר . אישה אשכנזית חילונית ציונית משכילה-החוקרת

   .סיבולת דווקא בפרק שבו מככב הרב זר

  

עוד מקו� שהפער ביחסי הכוח בי� החוקרת לנחקריה בא בו לידי ביטוי הוא 

 הרעלה –להיות כשאר הנשי� 'הנושא את הש� הפרובוקטיבי , בשער השלישי

מייצר עמדה עוד לפני , ש� זה שהוא יותר מאשר רק תיאור הנושא. 'והמיקרוסקופ

שיש כא� מגמה נראה . שדפדפנו לעמוד הבא לקרוא את דבר החוקרת ונחקריה

, פוליטי-ליצירת קשר בי� התופעה שלפנינו לבי� תופעות אחרות במרחב הגאו

  .    שהישראלי�  חוששי� ממנה ביותר

  

שדה המחקר האתנוגרפי בספרה הראשו� מונכח באופ� מצומצ� ביותר , כאמור

א� על פי שמדובר בקבוצה אתנית ברורה בעלת מערכת יחסי� מוגדרת כלפי 

.ת שונותקבוצות אתניו
2

,  נית� לומר שסיבת הדבר טמונה רק בראשוניות הספר

. אול� דומני שלא אטעה רבות א� אומר שג� הנחקרי� קבעו את שדות המחקר

. ובלעדיו יהיה המחקר פגו�, דיו� בעדות המזרח לעול� יהיה ג� דיו� אתנוגרפי

   

,  חוליה בשרשרת פרדוקסים–אוריינות נשים בחסידות גור : משכילות ובורות, אלאור' ת   2

 .'מתי מסמיקי� ',217'  עמ,�"רמת ג� תש
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 א� – האשכנזי�, בישראל,  קרי& כאשר הנחקרי� באי� מקבוצת שייכות הגמונית 

הרי היא נמדדת בקטגוריות שונות ונחשכת , א� מדובר בקבוצה ייחודית ושולית

  . שמטיב4 היא צורה נוספת של הגדרה והדרה, ממנה ההדחה לפינה עדתית

  

, בית יעקב בחינו) היסודי' בוגרת'שהתחברתי אליו מעצ� היותי , בספרה הראשו�

וא� מקו� להזדהות פותחת החוקרת פתח להכלה של עול� הנשי� החרדיות 

ואמפתיה עמ� לאחר שחשפה את מנגנוני הכוח השוקדי� על שמירת� כמשכילות 

הרי בספר זה נראה כי המחברת אכ� חושפת את מנגנוני הכוח הפועלי� , ובורות

 כוח –זהירות 'אול� התוצר הסופי גור� לתחושה של , על האוכלוסייה הנחקרת

. לבד אל תופעה שנשי� שזורות בתוכהאלאור רחקה מ� הדיו� על נשי� ב. 'עולה

שעשוי להפו) ביו� מ� , טמו� המסר שיש כא� כוח' תעשיית התשובה'בביטוי 

  . הימי� לגור� שינוי משמעותי במציאות הישראלית

  

  ?  מאין תבוא–גאולה  

  

ישראלי מסרב להתכנס בתבניות /יהודי, ציוני/חרדי, חילוני/הפילוח דתי'

יקורת על הבנת הישראליות המגזרית כמוצג לא פע� סירוב זה הוא ב. המקובלות

נראה שהמחזיר בתשובה הרב דניאל זר וחבריו ). 161' עמ(' במחקר הסוציולוגי

עוד הוא מבי� שהתבנית . מביני� זאת לפני האקדמיה והוא עושה בזאת שימוש

אלא שבמרחב הישראלי . העדתית היא כנראה שרירה וקיימת וחזקה מכול

בה קשה להבחי� ולזהות , לאומי היא עברה לתחו� האפור-תיהחילוני וג� הד

עדתי של האד� יוצר את , קרי, לשי� את האצבע ולומר שמוצאו האתני, תופעות

הרב וחבריו החליטו שלא להישאר . מרחבי פעולתו מסייע או עוצר את קידומו

בעמדה פסיבית אלא לנסות ולחולל שינוי ביחסי הכוחות  הנובעי� מ� ההבנות 

  . ללוה

  

אסיה מגלות� והעלו� -אחרי שגאלו הציוני� האשכנזי� את יוצאי אפריקה, כ)

באו החרדי� האשכנזי� לגאול , ארצה ונתנו לה� קורת גג ונטלו את אשר נטלו

עתה באו שניי� לגאול אות� בשלישית . אות� מביזיו� החילוניות על כל הכרו) בו

וג� , חוסר אהדה בולטשמפעלו מתואר בהרחבה בספר ב,  הרב דניאל זר–

הסבירה את התופעה וריפדה אותה בתו) , בספר הנדו�, האקדמיה. האקדמיה

  . מערכת של מושגי� המאפשרי� לכל להבי� אותה
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אישה 'שיח שסיי� את הכנס -ברב? מזרחי-הא� מחקר זה הוא בהכרח אתני

ב מתארת "איל� בשנת תשס-שהתקיי� באוניברסיטת בר'  אישה ממזרח–במזרח 

בסיו� דבריה היא . ל צדוק את פרשת ילדי תימ� שנעלמו מחיק אמותיה�יע

. זאת אפילו לא פרשה שנוגעת למזרחי�". של תימני�"זו אינה פרשה ': מציינת

 החלק –היא חלק מ� ההיסטוריה של מדינת ישראל . זוהי פרשה ישראלית

.'המוכחש והמושתק ביותר של ההיסטוריה שלנו
3

רדיו  דברי� אלו של שדרנית ה

בקול ישראל מאירי� את הבעייתיות המלווה את המחקרי� העוסקי� ' מרשת א

אלאור מנסה שלא ליפול למוקשי� . בהיבטי� שוני� הקשורי� במזרחי� באר(

בעקבות דיוני� חדשי� במחקר היא מציעה להבהיר שעניי� . שמציב נושא מחקרה

  מרק� כלל ישראלי המזרחיות איננו בבחינת צד נוס� בחברה הישראלית אלא הוא 

הפרק הביוגרפי של מחברת המחקר הוא . מזרחי� ואשכנזי� נדרשי� לו יחדיו

  .  והכול מושפעי� ממרק� זה, דוגמה לאופ� שבו הכול יונקי�

  

ילידת האר( ממוצא , את מילות הסיו� לדיו� זה אבקש להעניק למורה בכירה

. ת כתיבת דברי� אלועדות שהגיעה אלי בע, מזרחי באחד מ� הסמינרי� החרדיי�

אשר כל עתותיה מוקדשות לחינו) ' בעלת ש�'הנחשבת למצטיינת ול, המורה

נשאלה על ידי , ) מזרחיות&לכל היותר בכתה עשרה אחוזי�  –מיעוט� (הבנות 

קצרה תגובתה הייתה . ידידתה להרגשתה כמזרחית יחידה בצוות הסמינר הוותיק

  .'אנחנו בגלות':  להפליא

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   

 .331' עמ, )1הערה , לעיל(רגב ' שכה� ו' ט   3
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