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 איפיון קהילות ליברליות בתל אביב  - מבקשי פניך :ינש חלק

 על פי קהלי היעד שלהן 

  – המחקר קהילות של האנושיות הפנים :דבר פתח

  יןאופי לפענוח כאמצעי בקהילות משתתפים של דתיות ביוגרפיות                  

 של לעשייתה לב תשומת מעט והקדשתי, דניאל בית של תועשיי את בעיקר בדקתי עד כה בעבודה

הקודמים בחנתי את פעילותו  בפרקים .הפעילות בהיקפי ניכרים הבדלים בשל זאת. שלום תפארת

, המשלב תפקוד כמרכז קהילתי וכבית (faith based organization) של בית דניאל כארגון דתי

על מודל אמריקאי, פעילותו  ורף הישענותהאמריקאי. ח synagogue center-כנסת, בדומה ל

לזו של ארגונים אורתודוכסיים ישראליים הפועלים לקירוב הקהל  אףהחינוכית והטקסית דומה 

 synagogue center-ה מודלראשיו את  בהתאמתטמונה, לפיכך,  חדשנותו, לטענתיהרחב ליהדות. 

, מהיותם ילידי הארץ הבקיאים רהית ביןהאמריקאי לנסיבות של תל אביב. הצלחתם בכך נובעת, 

 למגוון ותרבות חינוך, דת שירותי מספק דניאל ביתגם בהוויית החיים היהודיים האמריקאיים. 

 דתית כקהילהולתפקודו של בית דניאל  כצרכנים יעדה קהליזהו ביטוי לתפקודם של . יעד קהלי

  .אלו יעד הליקל גג מסגרת המהווה, חדש מסוג

 הצגת באמצעותבהמשך  זאתאמחיש  .דניאל לבית שונים ממניעים ניםפו היעד קהלי מגוון

 שהיא, שלוםתפארת  את אציג, דניאל בית של למודל נגד כמשקלשל הפונים.  מסיפוריהם קטעים

 רביםהמוכר ל הקונסרבטיבי התפילה סגנון את המשמרת ,משפחתית מעין, אתנית, שכונתית קהילה

( supply side) היצע את ניתחתי הקודמים בפרקים. הברית-ארצות ,מוצאם מארץ מחבריה

 סמכותם מתוקף, אלה שכן, הקהילות ראשי של המבט מנקודת והטקסיות החינוכיות הפעילויות

 של קיומה לנוכח .יעד קבוצות למגוון הפעילויות את לשווק כיצד ומחליטים יוזמים, הריכוזית

 הנוכחי בפרק אתמקד אביב-בתל והדת תהתרבו בשוק הפועלים וארגונים קהילות בין ערה תחרות

, המחקר לקהילות הפונים היעד קהלי של המבט מנקודת לפעילויות (demand side) הביקוש בצד

  .מצוות-ובר גיור דוגמת, דת שירותי לקבלת, דניאל לבית ובייחוד

פעילותן של קהילות דתיות במונחי שוק, ושל הפונים לשירותיהן כצרכנים, מבוססת  בחינת

, המניח אנלוגיה בין הדת לפעילות המתקיימת בשוק החופשי, Religious Economic Model-ל הע

לטענת תומכי  137ומשתמש בעקרונות כלכליים לניתוח תופעות דתיות ברמת החברה והקבוצה.

שמשווקים  138האנלוגיה, בשוק הדת ישנם היצע וביקוש של 'מוצרים דתיים' דוגמת פרקטיקות,

  139ות( לצרכנים הבוחרים ב'מוצר' העונה על מאווייהם.ספקים )קהילות דתי

                                                 
 ,Berkeley and Los : Explaining the Human Side of Religion Acts of FaithStark and Finke , :ראו 137

Angeles, California, University of California Press, (2000), pp. 35-36  החוקרים הדוגלים בגישה זו מודעים
ים לביקורת שנשמעה כלפיהם כי הם עושים רדוקציה של חיי הדת לאספקט הארגוני, אך הם מדגישים כי הם מתייחס

גם להיבטים של התוכן הדתי, לדוקטורינה, לאמונה ולמה שהקהילות מלמדות. כלומר, הם מכירים בכך שיש הבדלים 
 יסודיים בין דת לבין מוצרים ושירותים אחרים.

2S.R. Warner, "Work in Progress: Toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the 

United States", American Journal of Sociology, 98, (Mrach), (1993), pp. 1044-1093 
3Finke and Iannaccone, "Supply Side Explanations for Religious Change", The Annals of the American, 

p. 29  
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 בדרך. היעד ידי קהלי-על לפעילויות( side demand) צד הביקושהפרק הנוכחי בוחן את 

 ,כלומר ההיצע, צד את הן בחן התשובה. שרעבי תנועת שחקר את שרעבי אסף בעקבות אלך זו ניתוח

 המבט מנקודת הביקוש צד את הן, התשובה ותוסגנונ בתחום הפעילים הארגונים, הרבנים מערך את

בחן את צד הביקוש באמצעות ניתוח קטעים מסיפוריהם של חוזרים הוא  .התשובה צרכני של

: המחקר קהילות של הבאים היעד בקהלי המתמקד הנוכחי בפרק גם אעשה כך 140בתשובה.

 מזדמנים, לחייהם 60-40-ה בשנות פעילים, לחייהם 70-וה 60-ה בשנות מרכזיים פעילים, המייסדים

 זו התמקדות. וקשישים מתגיירים, מצווה-בני משפחות, הלימוד ופעילויות התפילות את הפוקדים

  :הבאות השאלות את לברר תאפשר

 ? בימינו הקהילה תפקידי את תופסים היעד קהלי כיצד .1

 קהלי םבוחרי, לתושביה מציעה אביב-שתל והרוחניות התרבותיות האופציות שפע רקע על מדוע .2

 ?לצורכיהם מענה אחר בחיפוש שלום לתפארת או דניאל לבית דווקא לפנות היעד

 בקהילה להשתתפותם מעניקים, שונים יעד לקהלי המשתייכים, שפרטים המשמעות מה .3

 ? בשירותיה ולהסתייעותם

 ?היעד קהלי של היהודית זהותם את מעצבת המחקר בקהילות ההשתתפות וכיצד אם .4

 מקומו ועל המחקר קהילות של האנושי המרקם מאפייני על לעמוד סייעי אלה שאלות בירור

 כל של השיווק דרך כיצד ללמוד יהיה אפשר, אביב. בנוסף-בתל והרוח התרבות בחיי דניאל בית של

 פרט כל שבו והאופן, שייכת הקהילה אליוש הדתי הזרם של האידיאולוגיה 141,מרכולתה את קהילה

 את היעד קהלי של בתפיסותיהם ההבדלים את מעצבים, ילהבקה השתתפותו את וחווה תופס

 .המחקר קהילות

  הקהילות של אופיין לפענוח כאמצעי חיים סיפורי ניתוח. א

 כל. הפרט של הדתית העשייה בתחום חיים סיפורי של פענוח היא דתיות ביוגרפיות של בחינתן

 בין הגומלין יחסי את מדגים גם הסיפור. הדתית לפעילות המורכבים המניעים את חושף סיפור

ההיבטים האינטלקטואליים והרגשיים של הדת, ומאפשר לעמוד מקרוב על החוויה הדתית של 

 הדתית הביוגרפיה ניתוח ולכן, מסוים יעד לקהל משתייך המחקר לקהילות הפונה פרט כל 142הפרט.

  .זה היעד קהל מאפייני על מלמד שלו

יה של קהילתם, היטיב לנסח האנתרופולוג סמואל את הקשר בין סיפוריהם של פרטים לאופ

היילמן, שטען כי קהילות דתיות הן מעין ישויות אנושיות, שהווייתן מורכבת מהזיכרונות, 

מהפרשנויות, מההבנות, מהפעולות ומהאמונות של חברי הקהילות. לפיכך, הוא סבר שיש לבחון את 

מנת לגלות את האלמנט האישי המעניק הביוגרפיות הדתיות וההשקפות של חברי הקהילות, על 

אלן פרל יישמו תובנה זו במחקר -היילמן והאנתרופולוגית ריב 143לקהילות דתיות את המרקם שלהן.

ראשית, הם מנתחים  בפרק זה אלך בדרכם. 144הברית.-על קהילות יהודיות קונסרבטיביות בארצות

הקורא ביוגרפיות של מדגם  סיפורי חיים של משתתפים בשתי קהילות; שנית, הם מציגים בפני

                                                 
 .64אילן, )תש"ע(, עמ' , עבודת דוקטור, רמת גן, אוניברסיטת בר 'עבודת הגבול' בתנועת התשובהא' שרעבי,  140
141 , p. 20Brands of FaithEinstein,  
142 R. Wuthnow, "The Cultural Turn: Stories, Logic and the Quest for Identity in American Religion", in 

  Walnut Creek,, Contemporary American Religion: An Ethnographic ReaderBecker (ed.),  .P.E

254-Alta Mira Press, (1997), pp. 252 nia,Califor  
143 , "Ethnography and Biography, or what happened when I asked people to tell me the S.C. Heilman

story of their lives as Jews", Contemporary Jewry, 21(1), (2000), p. 27 
144 and Prell, "Communities of Choice and Memory", in Idem., "Holding Firmly with an Open Hand", 

Wertheimer (ed.), Jews in the Center, pp. 95-195, 269-358 
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חברים מכל קהילה; שלישית, הם מחלקים את אוכלוסיית החברים לקטגוריות לפי מידת השתתפות 

)מועטה לעומת רבה(, גיל )צעירים, מבוגרים, קשישים(, מגדר, ותק בקהילה )מי שהגיעו מקרוב 

הצטרפו אליו במהלך  לעומת ותיקים(, חינוך דתי )מי שגדלו בזרם הדתי לעומת מי שהתגיירו או

 חייהם(, והתעניינות בחינוך דתי לדור הבא. 

בעקבות היילמן ופרל, אחלק גם אני את הקבוצות בכל קהילה לפי הקטגוריות לעיל. כמו כן, 

אציג סדרת ביוגרפיות של משתתפים מכל קבוצה בקהילות המחקר. הסיפורים יסייעו לבחינת טיבה 

, שלום. כך יתקבל תיאור מייצג של בית דניאל ושל תפארת של ההתקשרות של קבוצות לכל קהילה

 . ביניהן להשוות המאפשר

  ועולמיים מקומיים תהליכים לאור הקהילות מאפייני בחינת. ב

 סיפורי בעזרת ספציפיות קהילות הבוחנים לחוקרים מזכיר( Wuthnow) ווטנו רוברט הסוציולוג

בין  145ור תהליכים חברתיים מקומיים ועולמיים.חיים של חבריהן, כי יש לבחון את הסיפורים לא

התהליכים במערב, הרלבנטיים לצורכי פרק זה, ניתן למנות את הגלובליזציה, העיור והניידות 

ההופכים פרטים למחפשי שייכות קהילתית ומשמעות לחייהם. חיפוש זה יוצר מגוון קהילות חדשות 

 146יל בהן במידות משתנות של מחויבות.שהחברּות בהן נקבעת לפי טעם ואינטרסים, והפרט פע

מגמות נוספות הן פריחתה של הדת בעולם, לצד הירידה בחשיבותם של ארגונים דתיים ממוסדים 

 גם המחקר קהילות של בפעילותן משתקפות, הגלובליות המגמות לצד 147ליצירת זהות רוחנית.

 הפרטיים השיקולים להפרדת הגוברת הלגיטימציה וביניהן, בארץ שמתרחשות חברתיות מגמות

 פרטים של התייחסותם את מבטלת שאינה(, הקולקטיביים) חברתיים-הכלל מהאינטרסים

 במקביל הצומחת חברתית מגמה 148.הציבורית בזירה הפועלים( דתיים כולל) חברתיים למוסדות

 והתחדשות היהודי הספרים לארון השיבה היא המחקר קהילות של בפעילותן ומתבטאת לקודמת

 מהווייתם נפרד בלתי לחלק היהודית הזהות את הופכים רבים חילונים שבמסגרתה, יהודית

 זו מגמה. ליברליות ובקהילות 149,חילוניים תפילה-בבתי ופעילות מדרש בבתי לימוד באמצעות

 או כדתיים משמעי-חד לזיהוי ניתנים אינם שמקורותיהן ,חדשות היברידיות זהויות מכוננת

 לב לשים יש, בנוסף 150.רפורמית-ישראלית יהודית זהות היא שכזו לזהות דוגמא. כחילוניים

  .דניאל בית של בפעילותו המשתקפים אביבי-התל המרחב למאפייני

  שונות יעד מקבוצות פרטים של ביוגרפיות ניתוחג. 

 בכל הנפרד הדיון במהלך. המחקר קהילות פונות שאליהם היעד מקהלי שונות בקבוצות אדון להלן

 שאוכל כדי. זה קהל עם הנמנים פרטים של מייצגים מסיפורים קטעים אביא היעד מקהלי אחד

 לפי סיווגתי תשובותיהם את. שאלות מערך אותו מרואייניי לכלל הפניתי, היעד קהלי בין להשוות

 הקהילה בחיי מעורבות, לקהילה להצטרפות גורמים, הדתית לאמונה יחס: הבאים הקריטריונים

  .מאפייניה ותפיסת

 

                                                 
145 Religion in Modern L. Woodhead and P. Heelas, "Conclusion," in L. Woodhead and P. Heelas (eds.), 

Times, Oxford, England, (2000), pp. 479-480 
146 216-, pp. 212Community and Everyday Life, Day 
147 5-, (2000), pp. 2The Jew WithinCohen and Eisen,  
  .109רוניגר, "האינדיבידואליזם בקרב הציבור היהודי בישראל", עמ'  148
 .2, עמ' "עברים אנו ואת לבנו נעבוד"אזולאי,  149
שם, שם, עמ'  :ההתחדשות היהודית במרחב החילוני, ראולדיון בכינונה של זהות היברידית בקרב פעילים בתנועה  150

163-147 . 
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 הקהילות פרק חמישי: מייסדי

  ומשפחה בית ,מסורת אחר חיפוש :דניאל בית מייסדי .1

 קהילה בהקמת המתבטאים

מייסדי בית דניאל הם ברובם מהגרים מארצות המערב, בעיקר ילידי ארצות אנגלוסכסיות או ילידי 

נוסטלגיה, רצון גרמניה. מניעיהם להצטרפות לקהילות הרפורמיות שקדמו לבית דניאל כללו תחושת 

בחיבור ליידישקייט, חיפוש אחר קשר למסורת, רצון בהשתתפות בחיים קהילתיים יהודיים יחד עם 

חברים בעלי רקע תרבותי דומה, געגוע לתפילות ועניין אינטלקטואלי ביהדות. זאת לצד התרחקות 

שוויון בין משמירת מצוות, חוסר מציאת מקומם בקהילות אורתודוכסיות, וחשיבות השמירה על 

המינים בחיי הדת. הסיבות הללו, למעשה, מניעות את פעילותם המתמשכת של המייסדים בבית 

 עד היום. דניאל

מייסדי בית דניאל משתייכים לפעילים המרכזיים של שתי הקהילות הרפורמיות שפעלו 

ית דניאל. ידי התנועה הרפורמית הארצית, להתאחד ולעבור לב-אביב לפני הקמתו, ואולצו, על-בתל

התנועות הלא אורתודוכסיות בישראל היו אתניות,  70-הסוציולוג אפרים תבורי טוען כי בשנות ה

עבורם החברות בקהילות שקדמו לבית דניאל  151כשהאתניות התייחסה לאופי המערבי של התנועות.

היתה בבחינת חברות בקהילה דתית אתנית. במונחיה של בקר, זוהי "קהילה מסוג משפחה", 

מאופיינת ביחסים לא פורמליים, אישיים, הדוקים ותומכים בין חברים המכירים היטב זה את זה, ה

  152ידי קבוצה קטנה של פעילים המשתתפים בה במשך שנים ארוכות.-והמנוהלת על

פעילותו של בית דניאל בציבור הרחב עוררה בקרב חלק מהחברים הוותיקים תגובות 

מסוג משפחה הם רצו במשאבים, כגון כסף, שהגידול במספר מסויגות. מחד, כמו חברי קהילות 

החברים יביא, אך מאידך הבינו שצירופם של רבים פוגם ביחסים החמים בין חברי הקהילה 

ההסתייגות והאמביוולנטיות התבטאו בריבוי תלונות שהופנו כלפי הרבנים בעניין  153הגרעינית.

 עיני הקהל הרחב, דוגמת משפחות בני מצווה. שינויים בתפילות, שנערכו כביכול כדי לשאת חן ב

-מייסדי בית דניאל, שאת סיפוריהם אציג בהמשך, גדלו על ברכי האורתודוכסיה והאולטרה

אורתודוכסיה, אך בבגרותם בחרו בחלופה הרפורמית. בכך מתגלה דמיון בינם לבין יהודים 

דית ליברלית יותר, במקרה זה אמריקאים רבים בעלי רקע אורתודוכסי, בחרו בבגרותם בחלופה יהו

התקופות בחיי המייסדים, שבהן הם שהו במדינות המערב, באנגליה או  154ביהדות הקונסרבטיבית.

הברית, חשפו אותם לאופי הוולונטרי של הדת במדינות אלו המתבטא ביכולתם של יהודים -בארצות

ודוכסיה לרפורמה לשנות את הזדהותם עם זרם מסוים ביהדות. המעבר של המייסדים מהאורת

מהחברים בתנועות הרפורמית  20%, עולה בקנה אחד עם ממצאיו של תבורי כי מעל 70-בשנות ה

                                                 
151 168-, pp. 167A Sociological Study of Reform and Conservative MovementsTabory,  
152 14-, pp. 13Congregations in ConflictBecker,  
 .99שם, עמ'  153
154 the Landscape of America Religion", in N.T. Ammerman, "Conclusion: Conservative Jews within 

Wertheimer (ed.), Jews in the Center, pp. 368-369 לחלופה ליברלית והמעבר, האורתודוכסי הרקע מבחינת 
היהודים ממזרח  המהגרים מקרב גדולה לקבוצה הן, דניאל בית מייסדי דומים, חדשה לארץ ההגירה עם בבבגרות
 מזרח ממוצא רבים לצעירים הן, קונסרבטיביות לקהילות הצטרפו במפנה המאה הברית-לארצות הגיעם שעם, אירופה
, . ראו: סרנה20-הברית בתחילת המאה ה-בארצות רפורמית רבנות ללימודי שפנו אורתודוכסי רקע ובעלי, אירופאי
 ; 194Tabory, A Sociological Study of Reform and Conservative Movements, p. 27' עמ, באמריקה היהדות
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כנסת אורתודוכסי בעת שחיו -, ביקרו בקביעות בבית70-והקונסרבטיבית בישראל בסוף שנות ה

  155כנסת ליברליים.-לארץ, ורק בארץ החלו לפקוד בתי-בחוץ

מייסדי תפארת שלום, הצטרפו לקהילות בעקבות חברים ובני , בדומה למייסדי בית דניאל 

משפחה שסיפרו להם אודות הקהילות. עובדה זו תואמת את ממצאו של תבורי כי שיטת הגיוס 

מייסדי קהילות  156חברי הקהילות., היתה היכרות עם 70-העיקרית של חברים לקהילות בשנות ה

( שלה, decorumבמהלכה, בייחוד למכובדות ) המחקר תייחסו למאפייני התפילה ולאווירה השוררת

ולישיבה המשותפת לגברים ונשים כאל שיקולים חשובים שהשפיעו על הצטרפותם לקהילות. 

מסתבר כי סיבות דומות הניעו את חברי הקהילות הקונסרבטיביות והרפורמיות הישראליות, שחקר 

  157תבורי, להצטרף לקהילותיהם.

לחינוך היהודי לילדיהן ואת העניין בעזרה לנזקקים, העולה  רוב המייסדות ציינו את הדאגה

בקנה אחד עם המחויבות לתיקון העולם )עיסוק בצדק חברתי ובמתן צדקה( שבה מחזיקות קהילות 

רפורמיות. האחרות, שהעמידו את חינוך הילדים במרכז, התחברו לישיבה המשפחתית )כל זוג 

גברים המייסדים הדגישו כסיבות להצטרפות לקהילה הכנסת. לעומתן, ה-הורים עם ילדיהם( בבית

את העניין האינטלקטואלי ביהדות ובהשתתפות בתפילות. הם הדגישו את העיסוק בלימוד, הנחשב 

ביהדות המסורתית לעיסוק גברי בלעדי. מעניין, שזהו ההבדל בין נשים לגברים בסיבות להצטרפות 

ול החלוקה היהודית המסורתית לתפקידי גברים לקהילה, על אף שקהילות ליברליות תומכות בביט

 158.ונשים

ככלל, מדובר בקבוצת פעילים חדורי מוטיבציה, בעלי חינוך יהודי, שהצליחו לממש את  

רצונם בחיים דתיים קהילתיים, הכוללים שוויון בין המינים בקהילה רפורמית. כל אחד מהמייסדים 

קטואלית ומשאביו לטובת הקמת הקהילה רתם ברצון את מקצועו, כישוריו, יכולתו האינטל

גם כיום, כשאת בית דניאל פוקדים רבים, המייסדים מזדהים עם הגרעין המצומצם של  וביסוסה.

הפעילים המחויבים ביותר בקהילה ועם פעילים מרכזיים נוספים שעימם התחברו לאורך השנים, 

 מדי שבוע. ובזכותם הם רואים את בית דניאל כמשפחה וכבית שאליו הם שבים 

  דניאל בית מייסדי של האישיים סיפוריהם 1.1

אפיוניהם של המייסדים יומחשו בקטעים מסיפוריהם של שניים מהמייסדים, גבר ואישה. כל אחד 

מהם השתייך לאחת מהקהילות שהתאחדו לשם הקמת בית דניאל: אהרון השתייך לקהילת קדם, 

ג את הקבוצה שהצטרפה לקהילה הרפורמית וברוריה לקהילת רמת אביב. בנוסף, אהרון מייצ

ממניעים אינטלקטואליים, ומייחסת חשיבות רבה לתפילות. משום כך המייסדים הנמנים עימה 

נטלו על עצמם תפקידים הקשורים לניהול התפילה. כמו כן הוא מייצג את בני המעמד הבינוני. 

 ובהמשך, לנזקקים בעזרה התמקדוש מעשה אנשי שהיו המייסדים את מייצגת ברוריה, לעומתו

היא מייצגת את המייסדים  .בקהילה התנדבותית מנהיגות לתפקידי זו התעניינותם את רתמו

אקונומי היה גבוה, ושהשתמשו במשאביהם הכספיים למען הקהילה. אהרון -שמעמדם הסוציו

ש גם וברוריה מילאו שניהם תפקידים מרכזיים בקהילה: אהרון היה יושב ראש ועדת תפילה ושימ

 כגבאי, וברוריה כיהנה כנשיאת הקהילה.

 

                                                 
 . 176שם, שם, עמ'  155
 .190שם, עמ'  156
 .193שם עמ'  157
 . 40-כפי שאציג בהמשך, לא מצאתי הבדל דומה ביחס למניעי ההצטרפות לקהילות המחקר בקרב פעילים בשנות ה 158
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: אינטלקטואל, יושב ראש ועדת תפילה בעבר, חברותא הירש ז"ל אהרון 1.1.1

  ובר פלוגתא של הרב

 רקע  1.1.1.1

 1961-ב ארץל עלייתו לאחר 159בגרמניה למשפחה אורתודוכסית. 1923-אהרון, איש ביטוח, נולד ב

הוא  .אורתודוכסי כנסת-בבית כיפור ביום בתפילות ותבהשתתפ והסתפק, מצוות לשמור הפסיק

אנגלי, באחד הביקורים אצל בתה -נחשף לרפורמים בזכות אשתו השנייה, יהודיה ממוצא גרמני

שנה, בימים הנוראים. באותו הביקור התפללו הוא ואשתו בקהילה  30-באנגליה, לפני למעלה מ

ש על השוויון בין המינים. מאפייני התפילה רפורמית והתרשמו מהדרך שבה אורגנה התפילה ומהדג

הרפורמית שהרשימו אותו, מזכירים את מאפייני התפילה שלטענת תבורי נתפסו כחשובים בעיני 

חברי התנועה בארץ, ביניהם, האופי המכובד והמאורגן של טקס התפילה וקיומה של ישיבה 

  160משותפת.

לקהילה הרפורמית קדם. אהרון היה , החליטו אהרון ואשתו להצטרף 1970-כשחזרו לארץ ב

כנסת רפורמי התרחש בזמן הימים הנוראים. אהרון -מהמעטים שציינו כי מגעם הראשון עם בית

נבחר לוועד, ובהמשך שימש כיושב ראש ועדת התפילה של בית דניאל, כגבאי וכקורא בתורה. הוא 

הכנסת, התעוררה מחדש. -ית, לאחר שילדיו עזבו את הבית, ומעורבותו בב47הצטרף לקהילה בגיל 

 שבו בשלב כי המחקרית בספרות הרווחת הטענה את מדגימה חייו של זה בשלב לקהילה הצטרפותו

 גדלה ועמו, שלו הפנוי הזמן גדל, מעבודתו פורש הפרט ולעיתים, הבית את עוזבים הילדים

  161.הכנסת-בבית פעילות חוסר של שנים לאחר לרוב, היהודית ובקהילה ביהדות התעניינותו

  לקהילה להצטרפות גורמים 1.1.1.2

סיפר,  כך, נבע הדבר. השבת בתפילות התורה קריאת את לשמוע כדי בעיקר לקהילה הצטרף אהרון

מגעגוע נוסטלגי לשמיעת הקריאה בתורה בילדותו, ומהתעניינותו האינטלקטואלית בתורה. לדבריו: 

החברה האנושית. זה התפקיד של הדת, "חשובה לי האמונה בכוח שגורם להכוונה מוסרית של 

והמקור של זה לפי המסורת היהודית הוא התנ"ך והקודקסים האחרים". נראה כי הדגש ששמה 

התנועה הרפורמית על ערכים חברתיים ומוסריים העומדים בבסיסה של היהדות, והמחויבות 

  162הנלווית לצדק ולצדקה, הם שקירבו אותו לקהילה הרפורמית.

  ס לאמונה הדתיתהיח 1.1.1.3

אהרון התייחס לפתיחות של בית דניאל לתפיסות שונות של זהות יהודית ולאמונה באל. בהקשר זה 

אמר אהרון: "אני לא אתאיסט, אולי אגנוסטי, אני באמת לא יודע". "הרוב בקהילה כן מאמינים 

י בקהילה". , שיש מקום לאנשים כמונbroad-mindedבאלוהים, וזה מאוד חשוב להם, הם מספיק 

כלומר, הוא תופס את בית דניאל כמרחב סובלני ופלורליסטי, המסוגל להכיל תפיסות מנוגדות ביחס 

                                                 
 .2015, במאי נפטר אהרון. 2010, ביולי 14בתאריך  עמו שערכתי מריאיון לקוחים אהרון מדברי הציטוטים 159
 שם, שם. 160
161 Prell, "Communities of Choice and Memory," p. 335   
בין מסורת בעניין הקשר בין תורת הנביאים לעיסוק בסוגיות חברתיות בתנועה הרפורמית מראשיתה, ראו: מאיר,  162

ה התיאולוגי, . הוגי הרוח של התנועה הרפורמית וראשיה בעבר ובהווה מדגישים כי סדר יומ355, 330-329, עמ' לקדמה
והרעיוני מבוסס על ערכים חברתיים ומוסריים, הנובעים מהמקורות ובייחוד מדברי הנביאים. על כן ברמת הפרט, 
הקהילה והתנועה יש לעסוק בפעילויות צדק וצדקה כולל בגמילות חסדים נקודתית ובמאמץ לבניית חברה מוסרית 

 היהדות של הדתי יומה בסדר מכונן כמרכיב חברתי דקצ: חיים לאורח מתיאולוגיה, "קריב' וצודקת. ראו: ג
(, 2005) ,בבל, אביב תל, הרפורמית היהדות להכרת מסע: מתקדמת יהדות חושבים(, עורך) אזרי' מ: בתוך", המתקדמת

  .151-150' עמ
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לאמונה באל ולזהות יהודית. מרחב זה, מתקיים לדעתו עקב התקבצותם של חברי קהילה המגלים 

 פתיחות ומוכנות לפעול בקהילה עם בעלי דעות מנוגדות לשלהם. 

  הקהילה נימאפיי תפיסת 1.1.1.4

הכנסת כמקום המעניק תחושת שייכות, החסרה לאנשים רבים בשל אופי -אהרון תפס את בית

אביב. לדבריו: "בעיר גדולה היחסים -החיים המודרניים וטיב הקשרים החברתיים הדלילים בתל

אביב כעיר גדולה ישנם -הוא התייחס לכך שעל רקע מאפייניה של תל מנוכרים בין הבריות".

ידואלים הפוקדים את בית דניאל מתוך רצון להשתייך לקהילה, ופחות חשובה להם העובדה אינדיב

פורמן במחקרה על קהילה רפורמית אמריקאית -שזו קהילה יהודית. טענה דומה מעלה קרנר

פורמן מציינת כי מבחינת חלק מנחקריה -השוכנת, כמו בית דניאל, באזור מטרופוליני. קרנר

הקהילה עונה על צורכיהם בקהילה, ולאו דווקא על צורכיהם התקבצותם יחד במסגרת 

   163היהודיים.

מדברי אהרון עולה כי תחושת הקהילתיות היתה חזקה בתקופת הקמת הקהילה ובשנותיה 

הראשונות. אולם, בהשוואה לעבר, כיום האופי הקהילתי טעון שיפור. בנימה דומה אמר לי מייסד 

את מרגישה שיש קהילה כי ידענו לעטוף ולחבק אותך ולמשוך נוסף: "את הגעת בסוף של הקהילה. 

אותך לתוך הקהילה. היום יש כל כך הרבה פרצופים חדשים, שמתחלפים כל שבוע, שאין אפשרות 

מעשית להתקרב לכולם". את הדברים הוא אמר בנימה של אכזבה מהולה בעצב. דברים אלו 

המגיעים לתפילות עקב על הגידול במספר  מלמדים כי המייסדים מודעים למחיר שקבוצתם משלמת

, רבים עיסוק תחומי בעלת, בסביבתה מובילה קהילה ,"leader" מסוג לקהילההפיכת בית דניאל 

 164.הרחב לציבור פעילותה את המכוונת

  מעורבות בחיי הקהילה 1.1.1.5

יו הרבות יכולותיו האינטלקטואליות של אהרון, עומק בקיאותו ביהדות ובמנהגי תפילה, ושנות

 הואבוועדת תפילה הקנו לו מעמד חברתי נכבד בבית דניאל. כמו כן, בעיני הרבנים וחברים אחרים 

 חופשי שחש בקהילה הבודדים מהחברים היה הוא אלו מסיבות. הוותיקים דור של מובהק נציג היה

 זה ניםהשו יעד לקהלי זמנית בו לפנות ניסיונם עקב המתעוררים הקשיים על הרבנים עם לשוחח

 נכח, דניאל בבתי המתקיימים מדרש-בבתי לשבוע אחת השתתף האחרונות בשנים. בצורכיהם מזה

 על בשיעור בקביעות השתתף וכן, בשבת השחרית ובתפילת שישי בערב הקהילתית בתפילה בקביעות

 פעמיים-חד יהדות ולימוד תרבות באירועי השתתף, כן כמו. שבת מדי המתקיים השבוע פרשת

  .בקהילה לעת מעת םהנערכי

  הקהילה נשיאת -בריש  ברוריה 1.1.2

  רקע 1.1.1.1

והתחנכה בבית אורתודוכסי שהשתייך לחסידות ויז'ניץ. אחות במקצועה.  1931-נולדה ברומניה ב

. כמו אהרון, ברוריה 1963-הברית. הם חזרו לישראל ב-דין, בארצות-הכירה את בעלה השני, עורך

פורמית בעקבות חברים שהיו מעורבים בתנועה. בישראל, בימים של הקמת ובעלה הגיעו לתנועה הר

המדינה, בהיותה שקועה בלימודים ובמשברים התכופים של המלחמות, היא התרחקה בהדרגה 

 משמירת מצוות, והפכה לליברלית בהשקפתה הדתית. 

                                                 
163 , p. 112Beyond YiddishkeitKerner, -Furman  
164 , p. 14Congregations in ConflictBecker,   
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  גורמים להצטרפות לקהילה 1.1.1.2

אם לרוח התקופה העכשווית. לכן מרגע שבנה הגיע לגיל ברוריה רצתה להעניק לבנה חינוך יהודי התו

שנתיים, החלה להגיע עימו ועם בעלה לתפילות יום שישי. כאמור, הדאגה לחינוכו של הדור הבא 

להצטרפותה לקהילה  כסיבה להצטרפות לקהילה מופיעה בדבריהן של רוב המייסדות. עוד סיבה

יהודית, אך לא בנוסח האורתודוכסי. היא  היתה החיפוש אחר מסורת והרצון להשתייך לקהילה

סיפרה כי חייה היו מלאים בכל מובן אך היא חשה ריקנות. לדבריה "הבנתי שהתגעגעתי למסגרת 

 165ולתחושת השייכות לקהילה".

סיבה נוספת להצטרפותה קשורה בכך שהיא רואה בקהילה מעין משפחה רחבה: "אני 

. אוהבת שלי, גם בקהילה אני יכולה למצוא משפחהמרגישה שאני יכולה לומר כי מלבד המשפחה ה

פתאום קורה משהו והוא ]אדם[ רואה שמלבד משפחתו הקטנה והמצומצמת, יש עוד מסגרת של 

חברים וקהילה שיעמדו לצידו. בזמן מחלתי ובזמן אבלי, נוכחתי לדעת לשמחתי שהקהילה אליה 

 166אגת וכפי הנראה אוהבת אותי".אני שייכת הרבה מאוד שנים היא אכן תומכת, מתעניינת, דו

סיבה עיקרית נוספת לפעילותה המתמשכת בבית דניאל ובהנהגת התנועה הרפורמית היתה 

רצונה לסייע לזולת. לדבריה: "העניין שמצאתי באנשים ובעבודה סוציאלית הוביל אותי להיות 

פעילותה  היא מצאה את המענה לשלל הרצונות שלעיל באמצעות 167פעילה בקהילה הרפורמית".

במסגרת הקהילה. עדות לכך היא אמירתה כי: "כשסליל חיי התפתל... והציג בפני הזדמנות לחזור 

ולשמור על מסורת ובד בבד לספק את תשוקתי לעבודה ]סוציאלית[ עם אנשים, הפכתי לחברה 

  168אביב".-פעילה בתנועה הרפורמית... בתל

  בקהילה מעורבות 1.1.1.3

רה את מעורבותה בקהילה. במקביל להיותה נשיאת בית דניאל, בשנים כשבנה התבגר, היא הגבי

, היא כיהנה כיושבת ראש התנועה ליהדות מתקדמת בישראל. בנוסף, הפכה לידועה 1991-1986

 169אביב.-בפעילותה הציבורית למען הרפורמים באמצעות חברותה במועצה הדתית בתל

עילות למען הזולת באמצעות הקהילה חלק מהמייסדות, וביניהן ברוריה, יכלו להתנדב לפ

לעזור לזולת, כמו רצונה של ברוריה, עלה בקנה אחד עם  והתנועה בזכות ההון של בעליהן. רצונן

המחויבות של היהדות הרפורמית לתיקון עולם. כלומר, אצל ברוריה, כמו אצל נשים אחרות מקרב 

זולת במסגרת יחסי הגומלין המייסדות, משמעות הדת והמוסר היהודי מתבטאת יותר בעזרה ל

עימו. בניגוד להן המייסדים הגברים, דוגמת אהרון, הקנו חשיבות להשתתפות בתפילות וללימוד 

  כביטוי דתי מרכזי. 

הבחנה זו בתפיסת הדתיות של גברים ונשים מקרב המייסדים תואמת לתיאורה של 

יות במרכז היום לקשיש האנתרופולוגית סוזן סרד את ההבחנה של נחקרותיה הקשישות הכורד

הקשישות הסבירו  170בירושלים, ביחס לקיומן של נורמות התנהגות דתית שונות עבור גברים ונשים.

לסרד כי מהות הדתיות הנשית היא בינאישית, ומתבטאת בעזרה ובטיפול באחרים, בעוד מהות 

ישות שסרד הדתיות הגברית היא ריטואלית ומשתקפת בלימוד ותפילה. פעילותן הדתית של הקש

                                                 
 .91(, עמ' 2009, רעננה, דוקוסטורי, )חיי כספירלהבריש,  ב' 165
 .4, )כסלו, תש"ס(, עמ' 4, עלון חדשות – בית דניאלשם, "הרהורי הלב",  166
 .93, עמ' חיי כספירלהשם,  167
 .66שם, שם, עמ'  168
בשעה  ,1995, ביוני 6-במסגרת הפינה סגנון מקומי עם מירה באוור, בתוכנית תחנה מרכזית, טלוויזיה בכבלים, מ 169

19:30. 
170 S. Sered, "Ritual, Morality and Gender: The Religious Lives of Oriental Jewish Women in Jerusalem," 

in Y. Azmon and D.N. Izraeli (eds.), Women in Israel, New Brunswick, NJ Transaction Publishers, 

(2009), pp. 225-228 
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חקרה נותרה לרוב תחומה להכנת מזון במסגרת יחסיהן עם אחרים. חלק ניכר מהנשים המייסדות, 

דוגמת ברוריה, אמנם הביעו את דתיותן, בדומה לקשישות הכורדיות, באמצעות עזרה לאחרים, אך 

ונה הן לא התמקדו בהכנת מזון עבורם, אלא בארגון מסגרות סיוע שונות. הנשים המייסדות, בש

מהקשישות הכורדיות, דאגו לא רק למי שהכירו אישית, אלא גם לנזקקים מחוץ למסגרת הקהילה. 

יתר על כן, הן הרחיבו את המושג המסורתי של עזרה לזולת ורתמו אותו כבסיס של לגיטימציה 

להשתלבות בעמדות בכירות במערך המאורגן של הפעילים למען בית דניאל. כך למשל, ברוריה הפכה 

שיאת הקהילה ומייסדת אחרת הפכה ליושבת ראש הקהילה. מדובר בתפקידים התנדבותיים לנ

בכירים, שבמסגרתם אחדות מהמייסדות עמדו בראש צוות מתנדבים הכולל הן נשים הן גברים. 

לעומת ברוריה ומייסדות נוספות שמילאו תפקידי התנדבות בכירים, היו גם מייסדות שהסתפקו 

התנדבות מסורתיים לנשים, דוגמת ארגון הקידוש, הכנת מזון ואיסוף  לאורך השנים בתפקידי

 .התרומות לנזקקים

 כתחליף קהילה אחר בחיפוש המייסדים :שלום תפארת. 2
 למשפחה

מייסדי תפארת היו משפחות ממוצא אמריקאי, או זוגות שבהם אחד מבני הזוג היה ממוצא 

ולם היו בעלי השכלה אקדמית, ומקצתם היו הברית. כ-אנגלוסכסי, ואשר חיו שנים מספר בארצות

ממעמד כלכלי גבוה, ותרמו רבות מהונם לקהילה. לרובם היו ילדים קטנים, שהם רצו להעניק להם 

כנסת קונסרבטיביים. עם עלייתם לישראל, ביקשו -חינוך יהודי, הדומה לזה שקיבלו בילדותם בבתי

תה שפה וארץ מוצא. מבחינה זו קהילתם להשתייך לקהילה קונסרבטיבית שחבריה יחלקו איתם או

 עד היום.  נושאת אופי של קהילה אתנית

קבוצה נוספת של מייסדים, הם אנשים שהצטרפו לקהילה כשנתיים לאחר הקמתה, ונמנים 

כיום עם הפעילים המרכזיים בה. המייחד אותם, לעומת המייסדים בני הדור הראשון, הוא שהם 

רית. הם חולקים עם המייסדים מהדור הראשון ארץ מוצא, מעמד הב-הכירו זה את זה עוד בארצות

כלכלי וכן את הדאגה לחינוך היהודי לילדיהם, ששימשה כמניע העיקרי להצטרפות לקהילה. כלל 

המייסדים נהגו בהתאם למגמה המקובלת בקרב חברי קהילות קונסרבטיביות אמריקאיות של 

ו כשהילד מגיע לגיל שבו ניתן להתחיל בחינוכו הכנסת עם הולדת הילד הראשון א-הצטרפות לבית

  171היהודי.

מסיפוריהם של מייסדי תפארת שלום, שיובאו בהמשך, יעלה הדמיון הקיים ביניהם לבין 

מייסדי בית דניאל במספר תחומים. ראשית, הצטרפותם לקהילה, הן של מייסדי תפארת שלום הן 

ך יהודי לצאצאיהם. שנית, המייסדים התוודעו של מייסדי בית דניאל, מקורה בשאיפה להעניק חינו

לקהילות בזכות בני משפחה וחברים שסיפרו להם אודותיהן. הדבר מאשש את טענתו של הסוציולוג 

קרתה הודות להיכרות חברתית  70-אפרים תבורי כי ההצטרפות לקהילות ליברליות בשנות ה

ליה מתייחס תבורי עסקו כזכור, בתקופת הזמן שא 172מוקדמת עם פעילים מאותן קהילות.

המרואיינים במחקר זה בהקמת קהילותיהם. שלישית, מייסדי שתי הקהילות ייחסו חשיבות 

לאפיוניה של התפילה ולאווירה הנוצרת בה. בהקשר זה הם ציינו עד כמה חשובה להם היכולת של 

ן יתברר כי כל המשפחה, הבעל, האישה והילדים, לשבת יחד. לעומת זאת, מהסיפורים שיוצגו להל

הניגוד בין מייסדי שתי הקהילות נובע מכך שמייסדי תפארת שלום, כמו יותר ממחצית מחברי 

                                                 
171 ies of Choice and Memory", p. 158Prell, "Communit 
172 , p. 190A Sociological Study of Reform and Conservative MovementsTabory,  
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הכנסת של התנועה הקונסרבטיבית -הברית, גדלו בבתי-התנועה הקונסרבטיבית בארצות

 לעומת מייסדי בית דניאל המגיעים מרקע דתי מגוון.  173האמריקאית,

ת שני הדורות של מייסדי הקהילה. מסיפורה של דולי הסיפורים המובאים להלן מייצגים א

יעלו מאפייני הדור הראשון של המייסדים, ומסיפורם של נורה וג'ו ניתן יהיה ללמוד על מאפייני 

הדור השני של המייסדים. נבחרו דווקא חברי הקהילה הללו כי הם מילאו לאורך זמן רב תפקידי 

 מפתח בקהילתם. 

  לשעבר ראש תיושב – רוזנברג דולי 2.1

  רקע 2.1.1

התחנכה בבית יהודי קונסרבטיבי. היתה מורה  174, גרה בבוסטון, בשכונה יהודית.1925-נולדה ב

לחייה. דולי נבחרה  50-הכנסת שהוריה היו חברים בו, עד שעלתה לארץ בשנות ה-לעברית בבית

 כנסת זה. -י בית. לתפארת שלום הגיעה דרך חבר שהיה ממייסד80-לנשיאת הקהילה בסוף שנות ה

 הגורמים להצטרפותה לקהילה  2.1.2

 הגורם הראשון היה הדאגה לחינוכו היהודי של הדור הבא. לכן היא השתתפה בתפילות, במסגרת 

הכנסת לחלק מחיי ילדיה ונכדיה. בהקשר זה היא ציינה שהיה לה חשוב להיות -ניסיונה להפוך את בית

המצווה שלהם. הגורם -היה מקום שבו יוכלו לערוך את ברהכנסת כדי להבטיח שלנכדיה י-חברה בבית

השני היה קיומה של ישיבה משותפת של גברים לצד נשים בקהילה, דבר שאפשר למייסדים לשבת עם 

 ילדיהם ובהמשך עם נכדיהם. הגורם השלישי היה רצונה להתפלל. היא הדגישה: "אני מעוניינת בבית

 כנסת זה חלק מהחיים שלנו".-שבאים בשבת בבוקר... בית הכנסת, בתפילות", והוסיפה כי "האנשים

 תפארת שלום, שעבורם מוקד פעילותם הדתית הוא קיום תפילות, המתקשר מייסדי את מייצגת היא 

כנסת קונסרבטיבי לתפילות בשבתות. סיבה זו משתקפת -למנהג, שעליו גדלו בילדותם, של הליכה לבית

ל קהילת תפארת שלום, לעומת אלו של בית דניאל. לדבריה: באופן בו היא תופסת את המאפיינים ש

"בבית דניאל, העיקר הוא לא התפילות, אצלנו זה התפילות". את בית דניאל היא תפסה כמרכז קהילתי 

 כנסת המתרכז בקיום תפילות קבועות לחבריו.-המציע שיעורי יהדות לקהל הרחב ופחות כבית

 יחס לדת ולאמונה הדתית  2.1.3

תתפותה הקבועה בתפילות בשבת, לא ראתה דולי את התפילות כאקט רוחני. היא הדגישה: "אני חרף הש

". עם זאת היא ציינה שהיא מאמינה באל, והוסיפה "אני מתפללת. אני מבקשת מאלוהים spiritualלא 

 משהו, ואני קוראת את כל המילים ]של התפילה[". נראה כי מבחינתה, כמו מבחינת מייסדים נוספים,

הן תחליף למשפחה  –השתייכות לקבוצת אנשים מאותה ארץ מוצא  –הכנסת ממלא הן צורך חברתי -בית

שנותרה מאחור, הן צורך בקשר עם המסורת, אך לא במובן של חיפוש רוחני אחר קשר עם האל, אלא 

 הכנסת בשבת.-כהמשכיות למנהג מבית אבא של הליכה לבית

  משפחה דמוית לקהילה ושייכות יהודי נוךחי אחר החיפוש - מילר 'ווג נורה 2.2

 רקע 2.2.1

. אביה היה רב קונסרבטיבי. היתה מנהלת ארגון שתומך בעולים מצפון אמריקהו 1936-ורה נולדה בנ

-משפחתו השתייכה לבית 175, גדל בשיקגו, במקצועו הוא במאי טלוויזיה, שחקן.1933-ג'ו נולד ב

                                                 
173 Ammerman, "Conclusion: Conservative Jews", p. 369 
 .2010, באפריל 19-ב דולי עם שערכתי מריאיון לקוחים הציטוטים 174
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כנסת קונסרבטיביים. -יהודית, במשפחות שהלכו לבתיכנסת קונסרבטיבי. כל חייהם גדלו בסביבה 

קיבלו חינוך יהודי מילדותם, כולל במחנות נוער, עובדה שחיזקה את הקשר שלהם ליהדות. הם עלו 

עם ארבעת ילדיהם. שניהם היו בעלי רקע מקצועי בחינוך יהודי ובארגון, ג'ו דרך  1969-לארץ ב

ה עקב מקצועה. הם רתמו את כישורי הארגון הללו מעורבותו בניהול מחנות קיץ יהודיים, ונור

 לטובת הקהילה שלהם: ג'ו קרא בתורה ונורה ארגנה במשך שנים את הקידוש.

  הדתית ולאמונה לדת היחס 2.2.2

נורה מגדירה את זהותה כמסורתית, קונסרבטיבית, ומאמינה באל כ "משהו שהוא יותר גדול 

לאומית במובן הרחב שלה, -היא שייכות לקהילה אתנית מאיתנו". כמו כן עבור נורה וג'ו היהדות

 קרי, שייכות לקהילה מדומיינת של יהודים בכל העולם. לשניהם חשובים גם עיקרי המוסר ביהדות. 

  לקהילה להצטרפות גורמים 2.2.3

נורה וג'ו הגיעו לתפארת שלום לאחר שנפגשו בשכונה עם משפחות שהגיעו אף הן משיקגו, שהיו 

קהילה. קבוצת החברים משיקגו הפכה עבורם למעין משפחה, שכן לרובם אין קרובי פעילות ב

 social-cultural religious kind of"משפחה בישראל. לדברי ג'ו המעורבות שלהם בקהילה היא 

activity"זמנית על שלל צרכים, וביניהם הצורך החברתי של -. כלומר, תפארת שלום עונה עבורם בו

ה. גורם מרכזי נוסף להצטרפותם לקהילה היה רצונם להעניק לילדיהם חינוך השתייכות לקהיל

כפי שהסביר ג'ו, "לאפשר הספר הממלכתיים בארץ, ושאיפתם,  -יהודי מעמיק יותר מזה הניתן בבתי

 .לילדים להשתתף בתפילות באופן ידידותי ומעורב עד כמה שניתן"

אביב בשנים שקדמו -פעלה בתלבדומה לדולי, גם הם הכירו את הקהילה הרפורמית ש

להקמת בית דניאל, אך צורת התפילות הרפורמיות לא היתה לרוחם. מדבריהם ומדברי דולי עולה כי 

מי שגדלו על ברכי התנועה הקונסרבטיבית האמריקאית, והתרגלו לאורחות התפילה הנהוגות בה, 

יהדות הרפורמית נוטים להשתייך לקהילה הקונסרבטיבית בארץ, בעוד חבריהם, שנחשפו ל

 הברית, נוטים להשתייך לקהילה הרפורמית גם בישראל. -בארצות

  הגברת המעורבות בחיי הקהילה 2.2.4

, הם החלו לבוא לתפארת שלום בכל שבת, ומאז הפך מנהג זה שנים 15-כ לפניכשאחיו של ג'ו נפטר, 

ים המציינים שלבי מעבר לשגרה שלהם. יש לציין כי אמירת קדיש לזכר קרוב משפחה, כמו גם אירוע

  176הכנסת.-בחיים, מהווים נקודות כניסה לפעילות מחודשת בבית

את מחויבותם העמוקה לקהילה ואת פעילותם הנמשכת בה לאורך השנים הסבירו נורה וג'ו 

כך: "אם אנו לא תומכים ובאים, אין קהילה. צריכים בני אדם כדי להקים קהילה. זה לא ימשיך אם 

ורים לעניין, התחייבות". מחויבות גבוהה לקהילה מאפיינת מייסדים נוספים של אנו לא נהיה מס

תפארת שלום המבינים כי מעגל המתנדבים הקבועים הוא מצומצם, וחשים בעקבות כך כי הם 

מחויבים להתנדב אם הם רוצים שקהילתם תתקיים. הדבר עומד בניגוד לרוב הציבור החילוני יליד 

חויבות חלקית בקנה מידה מצומצם לקהילה דתית כלשהי. נורה וג'ו, כמו הארץ, שאינו רוצה אף במ

חלק מהמייסדים וכמו פעילים נוספים בתפארת שלום, מגיעים לקהילה באופן קבוע כדי לשמור על 

קיומה, ולדברי נורה גם "מרצון שתהיה אלטרנטיבה" של יהדות פלורליסטית בשכונה. נורה וג'ו הם 

                                                                                                                                               
 מריאיון נלקחו הציטוטים. בדויים שמות להם נתתי לכן, שם בעילום להישאר ביקשו שלום תפארת ממייסדי זה זוג 175

  .2010, באוגוסט 3בתאריך  עמם שערכתי
176 Heilman, "Holding Firmly with an Open Hand", p. 338 
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רים פנים לילידי הארץ דוברי העברית המגיעים מעת לעת לקהילה, זאת חלק מן המייסדים המסבי

לעומת חלק אחר מבין המייסדים המבוגרים יותר של תפארת שלום, המגלים רגשות מעורבים כלפי 

 גידול אפשרי של קהילתם, עקב רצון לשמר את מאפייניה המשפחתיים.

 שלום ותפארת דניאל בית מייסדי השוואת. 3

לארץ. בעוד שעם ארצות המוצא של מייסדי בית דניאל נמנות -קהילות נולדו בחוץמייסדי שתי ה

הברית. יש -מדינות במזרח אירופה ובמערבה, הרי שרוב מייסדי תפארת שלום הם ילידי ארצות

לציין כי גם חלק ממייסדי בית דניאל הגיעו ממדינות אנגלוסכסיות, או שהו בהן תקופות ממושכות, 

 ן שסיפוריהם הובאו לעיל. כמו ברוריה ואהרו

מייסדי שתי הקהילות הם אנשים משכילים, הנמנים עם המעמד הבינוני וחלקם אף עם 

המעמד הגבוה. בהתאם לערך השוויון המגדרי הנהוג הן בקהילות רפורמיות הן בקהילות 

קונסרבטיביות, מילאו חלק מהמייסדות בשתי הקהילות את התפקיד ההתנדבותי הבכיר של יושבת 

 ראש הקהילה. 

מייסדי שתי הקהילות נחשפו לתנועות הליברליות לראשונה במהלך שהותם במדינות 

אנגלוסכסיות. אל תפארת שלום ובית דניאל הם הגיעו בעקבות מכרים שנטלו חלק בפעילות 

מייסדי תפארת שלום פקדו בילדותם קהילות קונסרבטיביות, קיבלו חינוך יהודי הקהילות. 

ן עם עלייתם לישראל ביקשו לייסד או להצטרף לקהילה קונסרבטיבית באזור קונסרבטיבי, ולכ

מגוריהם. לעומתם, מייסדי בית דניאל מגיעים מרקע דתי מגוון יותר, כאשר חלקם גדל במשפחות 

מייסדי אורתודוכסיות, ובחלוף השנים התרחק משמירת מצוות והפך לליברלי בדתיותו. -אולטרה

 דירו את זהותם כיום בהתאמה כרפורמים וכקונסרבטיבים.בית דניאל ותפארת שלום הג

התגלה דמיון בגורמים שהניעו את מייסדי שתי הקהילות ליטול חלק בהקמתן ולהשתתף 

בהן באופן פעיל. בין הגורמים שציינו המייסדים של שתי הקהילות אפשר למנות את הצורך החברתי 

מה, זאת לאור עלייתם לישראל, שבה של השתייכות לקהילה, שחבריה באים מרקע תרבותי דו

לרבים מהמייסדים אין קרובי משפחה. כלומר, עבור רבים ממייסדי שתי הקהילות תפקדה הקהילה 

משפחתית שואבים מייסדי בית דניאל מחברותם -כתחליף למשפחה. כיום, את התחושה הקהילתית

אל, והם חשים רגשות עם מייסדים נוספים הנמנים עם המעגל המצומצם של הפעילים בבית דני

מעורבים ביחס לגידול הרב במספר חברי הקהילה. לעומתם, מייסדי תפארת שלום מקיימים קשרי 

 חברות ביניהם, ונהנים משייכות לקהילה הנושאת עד היום אופי מעין משפחתי.

מייסדי שתי הקהילות הדגישו את הצורך במתן חינוך יהודי לילדיהם כגורם נוסף 

, אך במידה שונה. בתפארת שלום הסיבה המרכזית הראשונית שציינו להצטרפות לקהילה

המייסדים כזו שהניעה אותם להקמת הקהילה היתה מתן חינוך יהודי לילדיהם, בעוד שבבית דניאל 

ניתנה לסיבה זו חשיבות פחותה, ולעומתה הודגשו מגוון סיבות נוספות, כמו למשל הרצון לעסוק 

ולת כלל לא הוזכר כמניע להצטרפות לקהילת תפארת שלום. מייסדי בסיוע לזולת. הרצון לסייע לז

שתי הקהילות ציינו כי גורם משיכה נוסף לקהילה היה הישיבה המשפחתית, שהתקשרה אצלם 

ליכולת להעניק לילדיהם חינוך יהודי ליברלי. הבדל נוסף בין המייסדים התגלה בנוגע לצורך בהקמת 

בעוד שהיה זה צורך מרכזי בתפארת שלום, הרי שצורך זה היה הקהילה לשם קיום תפילות קבועות. 

 פחות בחשיבותו עבור מייסדי בית דניאל. 

המייסדים של שתי הקהילות נבדלים גם במידה שבה הם מזכירים את מחויבותם הגבוהה 

של מעגל הפעילים  מאוד הקטןקהילת תפארת שלום, עקב המספר  מייסדילפעילות בקהילה. 

 .קיומה המשךכדי להבטיח את  בקהילה לפעולישו שוב ושוב את מחויבותם הגבוהה המחויבים, הדג
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מייסדי קהילת בית דניאל אמנם מחויבים מאוד לקהילה ופעילים בה עד היום, אך הם לא חשו צורך 

להצהיר במהלך הריאיון שוב ושוב על מחויבותם אליה. ייתכן שהסיבה לכך היא שמספר הפעילים 

יאל גדל במקצת במהלך השנים, וחלקם אף התחלפו. זאת בשונה מהמצב המחויבים לבית דנ

 בתפארת שלום, שבה רבים מהפעילים הם מוותיקי הקהילה. 

מייסדי בית דניאל התייחסו במפורש לאידיאולוגיה הרפורמית ולרצונם להיות חלק 

לאלו היום מקהילה המעמידה במרכזה ערכים מוסריים, והמפרידה בין מנהגים שניתן לדבוק בהם 

שחלף זמנם. לעומתם, ועל אף שהיהדות הקונסרבטיבית עוסקת גם היא בשילוב בין מסורת לרוח 

הזמן, מייסדי תפארת שלום לא הרבו להתייחס במפורש לאידיאולוגיה של תנועתם. הם הסתפקו 

באמירה כי הם פועלים בקביעות בקהילתם בגלל רצונם לקיים חלופה יהודית פלורליסטית 

ם. מייסדי בית דניאל, לעומת מייסדי תפארת שלום, התייחסו לפתיחות למגוון דעות בסביבת

. מייסדי תפארת שלום לא התייחסו לכך, סביר להניח עקב וקבוצות יעד הפוקדות כיום את קהילתם

הדמיון במאפייניהם החברתיים ובדעותיהם ביחס לדת, ועקב גודלה המצומצם של קהילתם עד 

 היום. 

יסדים עולים ההבדלים באופיין של שתי קהילות המחקר. בית דניאל מתגלה מסיפורי המי

המעמידה במרכזה את יכולת הבחירה של הפרט הבודד בערכים ממסורתו שאותם הוא כקהילה 

מוצא מתאימים לרוח הזמן. מסתבר כי הדבר מתאפשר, בין היתר, הודות לפתיחותה של קהילה זו 

ומת זאת, תפארת שלום מתגלה כקהילה מסוג משפחה, למגוון דעות של הבאים בשעריה. לע

המעמידה במרכזה את קיום התפילות במתכונת המוכרת לחבריה מארץ מוצאם ואת המשך קיום 

 משפחתי. -היחסים הקרובים בין חברי הקהילה, המקנים לקהילה את אופייה הדמוי
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  המחקר בקהילות מרכזיים פעילים: ישיש פרק

 השכלה בעלי רובם. גבוה-הבינוני המעמד עם וחלקם הבינוני המעמד עם ברובם נמנים הפעילים

, שלום בתפארת הפעילים של העיקרית המוצא ארץ היא הברית-שארצות בעוד, אולם. אקדמית

, אירופה במערב נולדו וחלקם, הארץ ילידי חלקם. מוצא ארצות משלל הגיעו דניאל בבית הפעילים

 של המגוון הרקע את להציג כדי נבחרו, להלן שאביא וריםהסיפ קטעי. אמריקה ובצפון בדרום

מגדר, גיל, השכלה, מצב משפחתי והשלב שבו הם מצויים  ,מוצא ארץ מבחינת דניאל בבית הפעילים

במעגל החיים המשפחתי, הסיבות להצטרפותם לקהילה, אופי מעורבותם בה והמשמעות שהם 

ותר בני גילאים שונים מונה כשלושים פעילים. מייחסים למעורבותם. קבוצת הפעילים המחויבים בי

, זו היכרות בסיס עלבמהלך שנות עבודתי בקהילה הכרתי את רובם, וניהלתי עימם שיחות רבות. 

 לערוך בחרתי, הקהילה של היעד מקהלי אחד מכל מקצת רק לראיין יכולתי שבפועל העובדה ולנוכח

 בכל בנפרד אדון בהמשך .בקהילה הקיימות הגיל מקבוצות אחת מכל פעילים עם אחדים ראיונות

 . הפעילים נמנים עימה גיל קבוצת

  50-70 בגילאי מרכזיים פעילים. 1

  לדניא בבית מרכזיים פעילים 1.1

 מבוסס על ראיונות שערכתי עם שמונה מהם. 70-50הדיון בפעילים בגילאי 

  לקהילה להצטרפות גורמים 1.1.1

  משפחתיות בתחושת ורךהצ בגלל לקהילה הצטרפות 1.1.1.1

 או למשפחה יףכתחל קהילה אחר לחיפוש הקשורה מסיבה לקהילה הצטרפו המרכזיים הפעילים

 לנוכח גם משפחתיות תחושת אחר חיפושם את לראות יש. הגרעינית למשפחתם הקשורה מסיבה

 הקהילה הרגשת נחלשת, אחרות גדולות בערים כמו, אביב-בתל. חיים הם שבו העירוני ההקשר

 כממלא באחר פוגש הפרט במסגרתם. ורופפים משניים יחסים המקיימים פרטים בין הניכור ונפוץ

, לארץ-בחוץ שנולדו אלו בייחוד, להלן שאראה כפי, מהפעילים חלק. שירות כמעניק או תפקיד

 האדם את מכירים שבהן, קטנות בקהילות הנפוצים, ראשוניים, הדוקים יחסים אחר מחפשים

 במעורבותם יהםכלצור מענה מוצאים הם, בהמשך שאראה כפי, מסוימת במידה 1.שלמה כמהות

 .דניאל בבית המחויבים הפעילים לקבוצת ובהשתייכותם דניאל בבית

 א. הצטרפותם לקהילה של ילידי הארץ מסיבות הקשורות למשפחה 

נורי תחילה אפנה לתיאור ילידי הארץ שהצטרפו לקהילה מסיבות הקשורות למשפחה. יהודית ו

שניהם הצטרפו לקהילה  2דין.-. היא מורה להיסטוריה והוא עורך1948-קונפורטי נולדו בארץ ב

בעקבות אירוע הקשור למשפחתם הגרעינית, ובגלל רצונם לחזק את הסולידריות של משפחתם. הם 

-מייצגים את המיעוט הקטן של משפחות ילידות ישראל המצטרפות לקהילה בעקבות חגיגות בר/בת

המצווה של בנם, והצטרפו -ה של צאצאיהם. הם הגיעו לבית דניאל זמן קצר לפני חגיגת ברמצוו

שנה  18המצווה של הבן שלנו, לפני -לקהילה מייד אחריה. יהודית סיפרה: "הגענו לקראת בר

מצווה בבית דניאל ואמר "כל המשפחה יושבת יחד. אמרתי נלך -בהמלצת האחיין שביקר בבר

 כאן". לראות, ומאז אנחנו 

                                                 
 .11-12' עמ, אורבניזם, לוי-מנדה :ראו, אינדיבידואלים בין הקשרים בצורות והשתקפותם בעיר החיים תנאי על 1
 .2010, באוקטובר 15בתאריך  עמה שקיימתי מריאיון לקוחים מדבריה המובאים הציטוטים 2
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אל ליבה של יהודית, כמו גם אל ליבן של אמהות אחרות לבני מצווה דיבר סידור הישיבה 

המשפחתי. סידור הישיבה המשפחתי מקשר באופן סימבולי ומעשי בין ערכים משפחתיים לערכים 

דתיים. ראשי בית דניאל והתנועה הרפורמית שואפים להעביר לקהל היעד שלהם את המסר, שלפיו 

ידי תפילה -קרי: כי תחושת המשפחתיות מתעצמת על 3המתפללת יחד נשארת יחד", "המשפחה

  4כנסת ליברלי.-יחדיו המתאפשרת רק בבית

המצווה של בנה -נראה כי במקרה של יהודית ההצטרפות לבית דניאל לאחר חגיגת בר

מסורת חיזקה את הלכידות המשפחתית. זאת ועוד, אצל יהודית ומשפחתה נוצר חיבור הדוק בין 

 דתית של השתתפות בתפילות השישי לבין מסורת משפחתית. בעניין זה אמרה יהודית: 

 בית עםהכנסת... ]החיבור -לבית ביחד שישי ביום בהליכה משמח נורא משהוהיה 
 40 -מ למעלה מכירים אנחנו. טוב במקום[ בעלה ואת]אותה  אותנו תפס[ דניאל
]ההליכה  זה. מסורת של עניין זה, תמשפחתי ארוחה אוכלים שישי כל ומאז, שנה
  הכנסת בשישי[ היה פשוט להוסיף עוד נדבך למערך המשפחתי שלנו.-לבית

יהודית ומשפחתה מצאו בפעילותם במסגרת בית דניאל מענה לרצון שלהם בחיזוק התא המשפחתי. 

 המסורת המשפחתית של ארוחת השבת התחברה למסורת היהודית, ואף חיזקה אותה. תפיסה זו

פורמן, -של יהודית מזכירה את האופן שבו חברי קהילה רפורמית אמריקאית, אותה חקרה קרנר

כנסת ספציפי אינה מסתכמת רק -התייחסו להשתייכותם לקהילה. לדידם, ההשתייכות לבית

בפעילות בו, אלא זהו גם אמצעי להתחבר לקהילה גדולה הרבה יותר של כל היהודים האמיתיים 

   5בהווה, ברמה המקומית והעולמית.והמיתיים, בעבר ו

עבור יהודית חברות בבית דניאל היא בבחינת מימוש בפועל של שייכות לקהילה לאומית 

רחבה. בדומה לכך, כפי שאראה בהמשך, גם עבור פעילים, שמוצאם מארצות המערב, בית דניאל 

 מהווה תחליף למשפחה רחבה.

 צות המערב עקב חיפוש אחר תחליף למשפחהב. הצטרפותם לבית דניאל של פעילים ילידי אר

, הארץ ילידי לפעילים בדומה, להלן אתייחס ושלסיפוריהם, המערב בארצות שנולדו הפעילים

 במובן לקהילה נזקקים לא הארץ שילידי בעוד, אולם. למשפחה הקשורה מסיבה לקהילה הצטרפו

 יוצאי שהפעילים הרי ,ובחבריהם במשפחותיהם בישראל מוקפים הם שכן, מורחבת משפחה של

 כך בשל כי סבורה אני. מורחבת למשפחה תחליף שתהיה לקהילה להשתייך ביקשו המערב ארצות

  .לישראל שייכותם תחושת את מחזקת בקהילה חברותם

 1990.6-בארגנטינה, ועלה לארץ ב 1953-ניתן לראות זאת בסיפורו של אלברטו, שנולד ב

ספר שהיה שייך -י שניהל הדוד שלו. את ילדיו שלח לביתכנסת ספרד-בילדותו נהג להתפלל בבית

הכנסת לקבלת שבת. הוא הסביר שבארץ -כנסת קונסרבטיבי. בנוסף, נהג ללכת עם ילדיו לבית-לבית

אין לו הורים ואחים, ולכן בית דניאל מהווה עבורו משפחה חליפית. אך גם בתוך המשפחה הרחבה 

קרובים יותר, קרי, חברי חוג פרשת השבוע בספרדית, של בית דניאל, הוא חש כי יש אחים שהם 

החולקים איתו שפת האם והשקפות דומות על היהדות. כתוצאה מהרגשת השייכות שלו לקבוצה זו, 

                                                 
זו תפיסה רווחת בקרב חברי קהילות דתיות אמריקאיות. זו גם ראייה נוספת לשורשים האמריקאיים של בית דניאל,  3

 ,J.D. Sarna, "The Debate over Mixed Seating in the American Synagogue", in J. Wertheimer (ed.)ראו:

The American Synagogue, Cambridge, Cambridge University Press, (1987), p. 366  
בקמפיין פרסום נרחב, שכותרתו היתה "התנצל בפני  1999-לראייה התנועה הרפורמית יצאה במהלך חגי תשרי ב 4

ום כיפור, יחד עם כל המשפחה לבית כנסת שוויוני, בו אשתך, שעד היום, לא ישבת לצידה בבית הכנסת. בואו שניכם בי
 Tabory, "The Influence of Liberalגברים ונשים יושבים יחד, באטמוספירה יהודית, משפחתית ומתקדמת, ראו: 

Judaism on Israeli Religious Life", p. 186  
5 111-, pp. 110Beyond YiddishkeitKerner, -Furman  
. הוא ביקש להישאר בעילום שם, לכן נתתי 2010באוגוסט,  5תאריך איון שערכתי עמו בימר םריו לקוחיהציטוטים מדב 6

  .בדוי שםלו 



191 

 

 

 

התחזקה גם תחושת השייכות שלו למשפחה הרחבה של בית דניאל. מכך ניתן להסיק, כי תחושת 

גרת עצמאית בתוך בית דניאל, מחזקת ההשתייכות של פעילים שונים לקבוצתם, המתפקדת כמס

 את תחושת שייכותם למשפחה הרחבה של בית דניאל. 

הם נולדו  7בדומה לאלברטו, גם עבור פייר ומישל הקהילה היא תחליף למשפחה הרחבה.

. היא עורכת דין והוא יועץ עסקי לחברות. שניהם 90-ועלו לישראל באמצע שנות ה 1960-בצרפת ב

ת קהילה יהודית ותנועת נוער יהודית. הם הורגלו בכך ששמירת המסורת חיו כל חייהם במסגר

היהודית נעשית במסגרת הקהילה, ובעצם ממשיכים לקיים מנהג זה בישראל באמצעות ההצטרפות 

לבית דניאל. בהקשר זה ציינה מישל: "חיפשנו פן קהילתי של יהדות. הרגשנו צורך להשתייך 

ל התפוצות היהדות זה קהילה. זאת אומרת אצלנו יהדות לקהילה". פייר הוסיף: "בצרפת ובכ

 וקהילה זה אותו דבר. זה הולך ביחד". 

מתייחסים לקהילה מרכזית מאורגנת של יהודים במדינה  הן אלברטו והן פייר ומישל

הכנסת, הנתפש כמוסד -עבורם, השתייכות ולונטרית לקהילה שכזו כוללת גם הליכה לבית 8מערבית.

קרה של פייר ומישל העניין המשפחתי כגורם להצטרפות לקהילה נקשר גם ברצונם במדתי. -חברתי

 שקיבלו בילדותם במסגרת הקהילה היהודית. לתת לילדיהם חינוך יהודי, בדומה לזה 

 חיפוש אחר קהילה מקבלת ופתוחה ומציאתה בבית דניאל  1.1.1.2

מצוות עם העלייה לארץ, ולכן הפעילים ילידי ארצות המערב, כמו המייסדים, התרחקו משמירת 

שמקומם אינו עוד בקהילה אורתודוכסית. לאור זאת, הם רצו למצוא קהילה יהודית ההולמת חשו 

 את השקפותיהם החדשות על הדת. בהקשר זה אמר פייר: 

הכנסת ]האורתודוכסי[ בכל פעם שהלכנו, ידעתי שאם אגיד לאנשים שאני לא -בבית
'. אז חיפשנו פתרון, ובסוף מצאנו פתרון בבית שומר שבת הם יסתכלו עלי 'ככה

 דניאל. מקום שאנחנו כן משתייכים לקהילה, שאנחנו מרגישים טוב.

דברי פייר מלמדים, כי כוח המשיכה של בית דניאל טמון בפתיחות ובקבלה של כל פרט ללא עריכת 

 בירור ביחס לקיום מצוות ולאמונה באל. 

ים גם רבים מהמרואיינים מקבוצות יעד שונות. בראייה דומה לגבי בית דניאל מחזיק

להגעה לבית דניאל קדם לעיתים סקר שוק קצר שערכו פעילים אחדים. הדבר מדגים את טענתם של 

חוקרים ממודל השוק הדתי, שלפיה פרטים יבחרו בקהילה ובשירותים שהיא מציעה, אם אלו עונים 

כנסת ליברליים עד שהגיעו לבית -פר בתיאותם פעילים, ביקרו במס 9במידה מרבית על צורכיהם.

דניאל, שהתאים במידה הרבה ביותר לצורכיהם. בהקשר זה, למשל, ציינו פייר ומישל כי הם ביקרו 

אביב הם ביקרו בקהילת סיני, -כנסת נוספים מזרמים שונים בירושלים. לאחר מעברם לתל-בבתי

ם שבה היו לדבריהם "דתיים מדי". אביב, אך המתפללי-קהילה קונסרבטיבית ברחוב בוגרשוב בתל

אביב באותה תקופה, הם הסיקו שבית -לאחר בחינת האופציות היהודיות הליברליות שפעלו בתל

 דניאל הוא החלופה הנכונה עבורם. 

                                                 
 מריאיון נלקחו מדבריהם המובאים הציטוטים. בדויים שמות להם נתתי לכן, שם בעילום להישאר ביקש הפעילים זוג 7

 .2011, במרץ 17בתאריך  עמם שערכתי
הברית, אלא לקהילות מאורגנות מרכזיות -שר זה למבנה הארגוני המורכב של יהדות ארצותאיני מתייחסת בהק 8

שמעודדות השתלבות במדינה חילונית אזרחית, כשההתארגנות הקהילתית היהודית המרכזית אחראית לצורכי דת 
תפתחותם השונה ורווחה. מבנים קהילתיים אלה שאבו השראה ממבנה הקהילה האשכנזית של מזרח אירופה. בנוגע לה

, דיוקנה של תפוצהבמדינות המערב בהשפעת ההקשר הגיאוגרפי התרבותי הספציפי בו הן התהוו, ראו: י' צור, 
 .194-189, 20-19(, עמ' 1975ירושלים, הוצאת כתר, )

9 36-, pp. 35Acts of FaithStark and Finke,   
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  בקהילה מעורבות 1.2

 מציאת תפקיד בקהילה בהתאם לצורכי הפרט 1.2.1

תנדבותי שתאם את כישוריו וצרכיו. כל אחד מהפעילים נטל על עצמו במסגרת הקהילה תפקיד ה

הפעילים דומים מבחינה זו לאמריקאים חברי קהילות דתיות, אשר פעמים רבות רותמים את 

הכישורים המועילים שסיפק להם תחום עיסוקם לטובת עיסוקם ההתנדבותי במסגרת קהילתם 

דות, ולשלב שבו כמו כן, התפקיד ההתנדבותי שמילא כל פעיל תאם לאופי הקשר שלו ליה 10הדתית.

  11היה במחזור חייו כפרט וכבעל משפחה.

כך למשל, יהודית, עם יציאתה לגמלאות, בחרה לייסד מסגרת חברתית עבור קשישי 

-הסביבה. ואף החלה לתת הרצאות לקשישים בנושאי היסטוריה ויהדות. אלברטו שהגיע לבית

של משפחה רחבה בישראל, עזר הכנסת בעקבות חיפוש רוחני בסגנון העידן החדש, וחש בחסרונה 

בהקמת חוג שעסק בפרשת השבוע לדוברי ספרדית. מכיוון שבחוג זה המשתתפים חיפשו בפרשה את 

ומישל  בעת שילדיהם של פיירהחיבור לחייהם, הדבר ענה גם על הצורך שלו לעסוק בחיפוש רוחני. 

קבלת שבת משותפת  ולפיכך יזמו היו קטנים הם חשו כי חסרה להם חברה של משפחות צעירות

להורים ולילדים. כמו כן, פייר המשמש כיועץ עסקי, רתם את כישוריו העסקיים לטובת הקהילה 

 עד הקהילה.ובמסגרת פעילותו בו

 הרבנים כגורם הדוחף למעורבות בקהילה 1.2.2

הפעילים שדיברו על בית דניאל כעל משפחה מקבלת ופתוחה הם בעלי קשרים הדוקים ורציפים עם 

י בית דניאל. עובדה זו מצביעה על תפקידם המרכזי של הרבנים ביצירת האווירה השוררת רבנ

בקהילה ובהיותם גורם משיכה להעמקת המעורבות בקהילה. מדברי המרואיינים עלה שהרבנים הם 

שמשכו אותם לפעילות, זיהו מי יהיה מוכן להקדיש מזמנו לקהילה, ולא חיכו שהרצון למעורבות 

עצמם. בעניין זה סיפר פייר כי הרבה גליה היא שמשכה את אשתו, מישל, לפעילות,  יבוא מהאנשים

זאת חרף העובדה שמישל היא אדם הנוטה לחפש בעצמו מסגרות להתנדבות. גם אלברטו סיפר כי 

והציעה לו את  על אף שלרוב הוא מחפש בעצמו הזדמנות להתנדבות, הרבה גליה פנתה אליו,

 יאל באמצעות נטילת חלק מרכזי בהקמת שיעור פרשת השבוע בספרדית. האפשרות להתנדב בבית דנ

החברים שאליהם פנו הרבנים מוכנים להתנדב, בין השאר, בגלל האופן שבו הם תופסים את 

הרבנים. הרבנים מייצגים את הקהילה בעיני הפעילים. הרבנים הם דמויות כריזמטיות וסמכותיות, 

קשרים אישיים בקלות. בזכות הקשר האישי שהם יוצרים עם ועם זאת הם מאירי פנים, ורוקמים 

חבר קהילה, ייתכן כי החבר חש שהוא מסייע לרב בניהול ענייני הקהילה. בהקשר זה סיפרה יהודית 

כי "מאיר ]הרב מאיר אזרי[ יש לו חושים, קלט שרצוי להשקיע בנו, מאוד התעניין בנו. נורא כייף 

 ה". פעילים אחרים חזרו על תיאור דומה לתיאור זה. שרוצים אותך, בקלות נכנסנו פנימ

חוקרים מציינים את חשיבות הקשר האישי שיוצר רב או אדם בקיא ביהדות ובעל סמכות 

עם פרט מסוים, לשם הגברת מעורבותו בקהילה. כך למשל, מצאה ריב אלן במחקרה על קהילות 

לחבר בהצעה להתחיל לקיים  קונסרבטיביות אמריקאיות, כי הפנייה הפשוטה של רב הקהילה

מצווה מסוימת או למלא תפקיד כלשהו, היתה מקור לתחושתו של החבר כי הוא מוזמן באופן אישי 

                                                 
10  ick and London, Rutgers University Press,, New BrunswCongregation & Community. Ammerman, TN.

(1987), p. 364 
קיימת תיאוריה ביחס למעורבות דתית לאורך מחזור החיים, המסבירה כיצד שלבים שונים בחיי הפרט ומשפחתו  11

מתבטאים ברמת מעורבותם בקהילה. כך, למשל, לאחר נישואין והולדת ילדים מתגלות רמות גבוהות של מעורבות 
 Prell, "Communities of Choice and Memory," p. 357-358 :ראודתית. 
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ממחקרה עולה כי חשוב שלרב יהיו כישורים ארגוניים  12להגביר את מעורבותו בקהילה וביהדות.

ק מעל הבימה, אלא גם ותכונות אופי שיאפשרו לו להעביר ביעילות את חזונו לגבי הקהילה לא ר

  13באמצעות יצירת מגע אישי עם חברי הקהילה.

 כגורם( חברתי וצדק בצדקה לעיסוק מחויבות) עולם תיקון של הערך 1.2.3

  בקהילה מתמשכת לפעילות הממריץ

עימם שוחחתי הפנימו את המחויבות של בית דניאל, כחלק מהתנועה הרפורמית, לצדק ש הפעילים

 ייבאוזנ חזרו, המערב מארצות ועולים הארץ ילידי, שונים גילים בני, פעילים מספרחברתי. 

". צדק של הנושא כל בגלל הרפורמית וליהדות דניאל לבית התחברתי: "האמירה על שונות בגרסאות

 שנקלעו הקהילה מחברי לכמה העניקו ורבנים שפעילים לסיוע הערכתם את באוזניי ציינו חלקם

עיסוק בצדק  ביןלא הבחינו  הם בדבריהם. דיור ללא ונשארו, ותיותבריא ולבעיות כספית למצוקה

עולה מדבריה הבאים של פעילה חברתי, בצדקה )גמילות חסדים( ובסיוע לניהול חיי הקהילה. כך 

 מרכזית בקהילה, שציינה

 ביהדות בעיניי חן שמצא מה זה, חברתי בצדק העיסוק בגלל דניאל לבית התחברתי
 יוזמות מיני ובכל, אחר בארגון ופעם הזה בארגון פעם. בתיהתנד תמיד. הרפורמית

 לי היה, הראשונות בשנים דניאל לבית כשהגעתי. ילדיי של הספר בבתי אמהות שארגנו
 שאני כמו לעזור יכולה לא אני היום. בקהילה צריכים שהיו מה בכל להתנדב זמן יותר
 פרויקט באיזשהו משתתפת יאנ כשצריך.... ב פעם. מבוגרים בהורים מטפלת אני, רוצה

 .הקהילה של[ צדקה]

המחויבות לצדק חברתי, הניצבת במרכז סדר יומה של היהדות הרפורמית, מתבטאת הן במסגרת 

בבית דניאל, למדו  הפעיליםבהתאם לכך,  14רוחנית, הן במסגרת החוויה הקהילתית.-החוויה הדתית

במהלכן שפילות ובפעילויות בקהילה, השתתפותם בתבאמצעות להכיר את המחויבות לתיקון עולם 

המחויבות של הפרט והקהילה לסייע לזולת ולתקן עוולות חברתיות.  אתמדגישים רבני הקהילה 

באמצעות אזכורו של , בין היתר, מדגישים מחויבות זו ברבות מדרשותיהם בערבי שישי הרבנים

-ביתאת קירות  המעטר, ()מיכה, ו',ח הפסוק "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך"

 הוא העולם בתיקון שהעיסוק היאפסוק זה, בין היתר,  שלכי משמעותו  מציינים הם. אגב כך הכנסת

  .בימינו עכשוויים יהודיים לחיים הביטוי

זה  בהקשר .חברתי לצדק המחויבת קהילה אדניאל הו שבית התפישה את הפנימו הפעילים

הרבנים על עיסוק  בדברי ,לדעתם ,וצה מהדגש הרב המושםאינו מריניהם מב מיעוטיש לציין כי 

. משיחותיי עם הפעילים עלה כי הם נשארים בקהילה עקב תחושת שייכותם של צדק חברתי בסוגיות

לקהילה, שמבחינת חלקם היא תחליף למשפחה, והרגשתם שאין להם קהילה אחרת זולתה; עקב 

יססו לאורך שנים מעמד חברתי באמצעות קשריהם עם פעילים אחרים; משום שבקהילה זו הם ב

מספר ומאמצים רבים לבסס לעצמם מעמד דומה בקהילה  תפקידם ההתנדבותי, ויידרשו להם שנים

                                                 
12 Prell, Communities of Choice and Memory, p. 353 
אותה יכולת השפעה של מגע אישי על מעשי הפרט מתגלה גם במקרה של בתי חב"ד שבמסגרתם ניתנת לכל יהודי  13

עם השליח הבקיא ביהדות, אם לא ניתן להגיע אליה בבתי הזדמנות ליצור אינטראקציה אישית באווירה מסבירת פנים 
 A.S. Ferziger, "From Lubavitch to Lakewood: The Chabadization of Americanראו: . כנסת גדולים

Orthodoxy", Modern Judaism, 33(2), (2013), p. 6 
יומה הדתי של היהדות המתקדמת", עמ' צדק חברתי כמרכיב מכונן בסדר  –ראו: קריב, "מתיאולוגיה לאורח חיים  14

. לענייננו חשוב לציין כי החוויות הדתיות והקהילתיות בקהילות רפורמיות מדגישות את מחויבותה של היהדות 148
הרפורמית לעסוק בצדק וצדקה. החוויה הדתית כולל ציון החגים וטקסי מעגל החיים מבטאת מגוון נרחב של ערכים 

החלש. גם חוויית התפילה מפנה את תשומת לב המתפלל לזולתו. בנוסף, גם החוויה  חברתיים, למשל, הגנה על
הקהילתית, החל מקידוש בימי שישי ושבת וכלה בהשתתפות בעיתות שמחה, אבל ומצוקה מגבירה את עירנותו 

 ומחויבותו של חבר הקהילה למעגלי השייכות שלו ומעודדת אותו לפעול בנושאי צדק חברתי.
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אחרת; עקב הבנתם שפעילותם בקהילה עונה בבת אחת על מגוון מצרכיהם )כגון: צרכים דתיים(, 

 ובפרט על רצונם להתנדב לטובת הזולת. 

  בקהילה הפעילים במעורבות ולוגיההאידיא של מקומה 1.2.4

 בקהילה הגוברת מעורבותם, מהמייסדים חלק מבחינת גם כמו, מהפעילים חלק מבחינתמתברר כי 

 כקהילה דניאל בית דוגל בהש האידיאולוגיה, כלומר. אידיאולוגיים ולא מעשיים מטעמים נבעה

 למשיכתם ראשוני רמקו מהפעיליםחלק  מבחינת היוותה לא, הרפורמית ליהדות המשתייכת

 את" כי ציין ירפי, לקהילה אותם משכה האידיאולוגיה האם, מישלו ירפי את כששאלתי. לקהילה

 בטוח לא לדעתי. בכלל הרפורמים של או דניאל בית של האידיאולוגיה זה מה עכשיו אותנו שואלת

 ". עורבתמ מאוד מישלו הנהלה חבר שאני למרות, יודעים שאנחנו

 הם כי, המייסדים לרוב בדומה, ציינו אלברטוו יהודית דוגמת נוספים יםפעיל, ועוד זאת

 חסדים גמילות של בפרויקטים לעיסוק, רפורמית כקהילה, דניאל בית של המחויבות עם מזדהים

 התנועה של הרעיוניים בעיקריה נוספת התעניינות על סיפר לא מהם אחד אף, אולם. חברתי וצדק

 הריטואליים בחיים מגדרי לשוויון התנועה של המחויבות את בחיוב ראייתם על למעט, הרפורמית

 בהחלטה לאידיאולוגיה מועט משקל מעניקים מהפעילים ניכר חלק כי עולה. והקהילתיים

  .בו מעורבות ועל דניאל לבית הצטרפות על הראשונית

 קחלב ציגאש כפי) לשעבר הצעירים פורום מחברי חלק גם כמו, מהפעילים חלק כי נראה

 ואת פעילותם מוקד את בתפילה בהשתתפותם ולא בקהילה בהתנדבותם רואים(, בעבודה הבא

 . היהודית זהותם את מבטאים הם בוש האופן

  כאתגר בתפילה ההשתתפות 1.3

 ממשיכים הם זאת למרות. מתמיד אתגר היאמהפעילים הדגישו כי השתתפות בתפילות  חלק

ניכור ושייכות ביחס לתפילה, שלדברי החוקרים פרל, כהן הדבר מזכיר את הדפוס של  .בהן להשתתף

לדברי כהן  15השייכים לזרמי היהדות הליברלית. ואייזן ניתן למצוא בקרב יהודים אמריקאיים

הכנסת שלהם, ועל אף שהם לא מוצאים עניין במילות -ואייזן יהודים אלו קשורים מאוד לבתי

הם משתתפים בתפילות. כמו כן, פרל מצאה כי  התפילה, וחשים חוסר נוחות ביחס לאקט התפילה,

מבחינת חלק מחברי קהילות קונסרבטיביות אמריקאיות התפילה היא ביטוי בלתי מספק של 

זהותם ומחויבותם היהודית. בדומה ליהודים אלו, גם חלק מהפעילים של בית דניאל משתתפים 

נון התפילה ולחוסר יכולתם בתפילות, חרף העובדה שהם מביעים שלל הסתייגויות הנוגעות לסג

 להתחבר אליה. 

בעניין זה ציינה מישל כי "צורת העברת התפילה מושכת מבוגרים. ]מכיוון ש[אנחנו רוצים 

לבוא לתפילה, אנחנו מתגברים על זה. אם התפילה היתה אחרת, זה היה עוד יותר מתאים לנו". 

"והחזן לא  שים שרים הרבה יותר,מישל ופייר ציינו כי הם מעדיפים תפילה מוזיקלית, שבה האנ

, מורה, פעילה בשנות החמישים לחייה, חברת ועדת דליהלוקח לעצמו את המונופול על התפילה". 

תפילה וגבאית, הביעה באוזניי פעמים רבות את אכזבתה מכך שהחזן לא משלב מנגינות חדשות 

למשל יהודית  ית, כמורבות בתפילה, ואף לא פיוטים. פעילים אחרים הביעו הסתייגות מינור

 שאמרה כי "למוזיקה בתפילות יותר קשה להתרגל, שמנגנים בגיטרה".

 באל עקב חוסר אמונתם לאחדים מהפעילים בבית דניאל ההתמודדות עם התפילה קשה גם

 או ספקותיהם ביחס לקיומו, ותפיסתם את התפילה כביטוי לאמונה באל. הדבר מזכיר את

                                                 
15 348; Cohen and Eisen, The Jew Within, p. 155-ommunities of Choice and Memory", pp.346Prell, "C 
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יזן כי רבים מהיהודים הליברליים האמריקאיים שהם ריאיינו לא ממצאיהם של החוקרים כהן ואי

הכנסת, וכי דמות האל המצווה והמעניש העולה מהתפילות שונה -האל בבית מצפים ליצור קשר עם

  16מזו שבה הם מאמינים.

ציינו כי הם מגיעים בגלל החינוך היהודי של ילדיהם. , פעילים מסוימים, כמו פייר ומישל

ציינו בהקשר זה את הצורך החברתי. כך למשל, אמר אלברטו כי "תפילה זה חברות, פעילים אחרים 

תפילה זה לא מה שכתוב. אני הולך לתפילה כדי להיות עם חברים, זה התיקון שלי, אהבת הזולת". 

השתתפות בתפילות השישי, מאפשרת לפעילים הללו גם לציין עם חברים נוספים את אירועי מעגל 

משום שתפילת השישי היא התפילה הקהילתית המרכזית, ניתן לראות בהשתתפות החיים. כמו כן, 

בה אקט של תמיכה בקהילה אף מצד פעילים החווים את התפילה כהתמודדות מתמשכת. בנוסף, 

רבים מהפעילים שותפים לדעה, שמי שמגיע לבית דניאל לא מגיע למעשה כדי להשתתף בתפילה, 

ה מפגש חברתי. ניתן לומר בהכללה, כי בדומה לחלק מחברי אלא בגלל הקידוש שבסופה, המהוו

גם הפעילים מבית דניאל מפגינים רגשות  17קהילות קונסרבטיביות אמריקאיות שחקרה פרל,

למען ילדיהם ובני זוגם וכאקט  מעורבים ביחס להשתתפות בתפילות, וממשיכים להגיע לתפילות

 המבטא את תמיכתם בקהילה. 

 "רזה להקהי"כ דניאל בית 1.4

לאור היותה של התפילה הזדמנות למפגש חברתי, עולה השאלה, מדוע הפעילים הפוקדים בקביעות 

את התפילות, מציינים כי לחלקם יש חברים מעטים מהקהילה, שעימם הם מתראים גם מחוץ לה. 

 יש לראות עובדה זו על רקע החברה הפרגמנטרית בת זמננו, שבמסגרתה הפרט שייך למגוון רחב של

קהילות בעלות צפיפות שונה של קשרים חברתיים ומחויבויות. קהילות אלו מכונות "קהילות 

רזות", שכן הן נוגעות לתחום אחד בחיי הפרט, בניגוד לקהילות המסורתיות, שהקיפו את כל תחומי 

המשמעות היא שקהילה דתית היא רק אחת מבין שלל הקהילות שבהן משתתף  18חייו של הפרט.

כן המשמעות היא שהפרט בוחר את חבריו מתוך היצע נרחב של פרטים הפועלים כמותו הפרט. כמו 

במסגרת שלל הקהילות שאליהן הוא שייך, כך שבפועל החברויות של הפרט הופכות למפוזרות יותר 

בית דניאל, משמש, למעשה, כקהילה רזה עבור פעיליו המרכזיים. כפי  19כיום ביחס לעבר.

מבטאת רק פן אחד בזהותם של פעיליו, כך רק מקצת מחבריהם של  שההשתייכות לבית דניאל

 הפעילים יימצאו בבית דניאל. 

הפעילים מכירים בכך שהם שייכים למעגל המצומצם של החברים המחויבים ביותר, אך 

משום שקבוצה זו מגוונת מבחינת גילאי חבריה, ארצות מוצאם והוותק שלהם בקהילה, לא כל 

זה לזה באותה מידה. לכך יש לצרף גם את העובדה שלא כל הפעילים מגיעים חבריה חשים קרובים 

מדי שבוע, על אף שהם מגיעים לעיתים קרובות לקהילה. לכן, השימוש במטאפורת הקהילה 

כמשפחה מורחבת מאפשר לראות את הפעילים כבנים למשפחה מסוג זה, הנפגשת אמנם לעיתים 

 נע שגילם שלום בתפארת שהפעילים משוםונות של קרבה. תכופות, אך בין חבריה קיימות דרגות ש

 דניאל בבית הפעילים לבין בינם השוואה ערכתי לא הקהילה מייסדי עם בעצם נמנים, שנה 70 סביב

 . 70-50 בין נע שגילם

                                                 
שם, שם. אדון בנקודה זו בפירוט בהמשך בעת ניתוח המנעד הרחב של תפיסות ביחס לאל ולזהות יהודית, שבהן  :ראו 16

   מחזיקים פעילים חברי פורום הצעירים לשעבר וחברים נוספים בקהילה.
17 rell, "Communities of Choice and Memory", p. 346P  
18 357; Delanty, pp. 168, 171-, pp. 233"Day, "A Community of Communitites? 
19 354-, pp. 349Congregation & CommunityAmmerman,  
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 בקהילות המחקר  40 בני פעילים. 2

  דניאל בית של הצעירים פורום דרך שהגיעו 40 בני פעילים 2.1

לחייהם הגיעו לבית דניאל דרך פורום הצעירים והסטודנטים שפעל  40-כזיים בשנות הפעילים מר

בו. תחילה, התגבשה חבורה זו מבחינה חברתית בינה לבין עצמה, אך היא לא נותרה כקבוצה סגורה, 

אלא הגיבוש החברתי עזר לרתום את חבריה למעורבות בקהילה, בתפילות, וכן לפעילויות של צדק 

הקהל הרחב מטעם בית דניאל והתנועה הרפורמית. יש לציין שכפי שהרבנים של בית  חברתי בקרב

דניאל מושכים חברים להתנדבות, כך גם מי שעמדו בראש פורום הצעירים לדורותיו )הידוע 

מביניהם הוא הרב גלעד קריב המשמש כיום כמנכ"ל התנועה הרפורמית( היו בעלי כושר שכנוע, 

לרקום בקלות קשרי אנוש, שבזכותם הם רתמו את חברי הפורום למעורבות יכולת ארגונית, ויכולת 

 בבית דניאל ומחוץ לו.

גם משהתבגרו חברי פורום הצעירים, נישאו והולידו ילדים, זיכרון פעילותם בפורום, 

הקשרים שנוצרו ביניהם, ותחושת השייכות לבית דניאל שנוצרה אצלם אז השפיעו על הנטייה של 

"היינו בני מעורבות בקהילה, גם אם בהיקף מצומצם יותר. בהקשר זה אמר פייר: חלקם להמשיך ב

עשרים ושמונה פלוס, כשהפורום הוא לבני עשרים עד שלושים. אז היינו בשלהי הגיל הרלוונטי, 

להשריש אותנו בתוך בית דניאל, ומישל הוסיפה "אבל... זה הספיק. השנים הספיקו כדי שנתגבש", 

ק כדי שלא נעזוב". יתר על כן, פייר מדגיש שחוויותיהם עם הפורום חיזקו את לקרב אותנו מספי

הפורום התגבש כקבוצה קטנה מבחינת רצונם להישאר בבית דניאל גם לאחר שהיו להם ילדים. 

מספר החברים המקיימים ביניהם קשרים הדוקים. על בסיס קשרים אלו אחדים מחבריו חשים 

 מחויבות לבית דניאל עד היום. 

 אחרות לחבורות בהשוואה הצעירים פורום 2.1.1

חברי פורום הצעירים לשעבר, שנמנים עם הפעילים בקהילה גם כיום, מזכירים בחלק ממאפייניהם 

הקימו מיוזמתם  60-וברצונם במסגרת קהילתית את היהודים האמריקאים הצעירים, שבשנות ה

הצעירים גם דומה לחבורות של בתי  פורום 20חבורות עצמאיות, שהיו חסרות שיוך ממסדי רשמי.

ההבדל בין  21הכנסת.-ידי בתי-כנסת, בעובדה שהיוזמה, ההקמה והמימון של מסגרות אלו נעשו על

הכנסת, בעוד -פורום הצעירים לבין החבורות הללו הוא שחברי החבורות היו משפחות מבאי בית

 שבפורום היו חברים בעיקר צעירים וסטודנטים. 

הכנסת האמריקאים להיאבק בבעיות של אנונימיות, -בורות, ניסו בתיבאמצעות הקמת הח

כנסת גדול וממוסד. הם ביקשו להגביר את תחושת השייכות -בדידות ורתיעה מפעילות במסגרת בית

כנסת אמריקאיים, -גם בית דניאל התמודד עם בעיות דומות לאלו של בתי 22של חבריהם לקהילה.

הארץ מפעילות בקהילה ליברלית, ולמשוך צעירים לשורותיו  ניסה להתגבר על הרתיעה של ילידי

באמצעות הקמתו של הפורום כמסגרת חברתית לצעירים. הקמת פורום הצעירים, הדומה לחבורות 

האמריקאיות, מוסיפה תימוכין לטענה כי ראשי בית דניאל בוחרים בדפוסי פעולה שהוכיחו את 

אותם לצרכיהם. במקרה זה מדובר בדפוס של עצמם במסגרת קהילות דתיות אחרות ומתאימים 

חלוקת קהל היעד לקבוצות בעלות מאפיין משותף דוגמת גיל, וזאת לשם הגברת סיכויי ההצטרפות 

                                                 
 ,in American  Prayer and Community: the HavurahR.E. Prellעצמאית, ראו:  לדוגמא למחקר על חבורה 20

Judaism, Michigan, (1989) 
21 , p. 32Making Judaism MeaningfulWeisller,  
  .36-32עמ'  22
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 לקהילה. 

כמו החבורות האמריקאיות גם חברי פורום הצעירים נפגשו ללימוד ולתפילה בשבתות 

כללו לימוד ותפילה. בדומה לחבורות ובחגים, לעיתים בלוויית ארוחה, וכן יצאו יחד לחופשות ש

גם חברי פורום הצעירים היו ברובם סטודנטים,  23העצמאיות של צעירים יהודים אמריקאיים,

איש. לחבורות האמריקאיות היה  50-25רווקים, מעט זוגות צעירים ללא ילדים, וקבוצתם מנתה 

. אופי דומה, מעין שהתבטא בתמיכה חברתית שהתקיימה בין משתתפיו 24אופי דמוי משפחתי,

 משפחתי, היה גם לפורום הצעירים, דבר שתרם לראיית חבריו את בית דניאל כולו כמשפחה רחבה. 

  כיום קהילתית מחויבות של לאופייה כדוגמא הפורום חברי של המחויבות 2.1.2

רבים מחברי הפורום לא היו מוכנים להיות חברי קהילה מן המניין בתחילת דרכם בבית דניאל, 

אלא רק להשתתף בקביעות בפעילויות השונות של פורום הצעירים. הם דיברו על יהדות המתאימה 

לדברי אחד  .מחויבות מחפש שאינו זהלצרכים של החילוני בן המעמד הבינוני בשנות האלפיים, 

מהם "התנועה ]הרפורמית[ נעשתה 'ידידותית למשתמש'". דן פרת, צעיר מחברי הפורום, הסביר 

גולשים". הוא הוסיף כי "באינטרנט לא  –ש"צעירים מתייחסים ליהדות כמו לאינטרנט  בהקשר זה

דבריו הם מטאפורה המסבירה כי  25מתעכבים באתרים וכל אחד גולש כמה זמן ואיפה שהוא רוצה".

בחברה המובילית המודרנית היהדות משולה לגלישה באינטרנט, קרי, אין צורך להתחייב לקהילה 

ות מסוג אחד, אלא יש אפשרות לדלג בין קהילות המציעות גרסאות שונות אחת המבטאת יהד

דברי פרת משקפים את המעבר מחברות בקהילה הפועלת בטריטוריה  26ליהדות, לפי בחירת הפרט.

מסוימת )"אתרים" בלשונו(, שחבריה חולקים בנוסח אחד מוסכם של אמונה דתית, לחיפוש ובחירה 

שונות של יהדות )"גלישה של כל פרט היכן שהוא רוצה"(. כל אחד בין קהילות המציעות אופציות 

רוחניות, כולל אופציות -מחברי פורום הצעירים גלש לבדו בין מגוון אופציות חברתיות ודתיות

יהודיות, ולבסוף בחר באופציה הרפורמית שהוצעה לו בפורום הצעירים של בית דניאל, של "יהדות 

 חפש מחויבות". המתאימה לצרכים של מי שאינו מ

דברי פרת משקפים את טענתה של הסוציולוגית האמריקאית ננסי אמרמן כי כיום הפרט 

מחויב לקהילות רבות. לדבריה, לאור עובדה זו, יכולת הבחירה של הפרט בקהילות שבמסגרתן הוא 

 רוצה לפעול היא זו שמכריעה באשר לצורה שלובשים החיים הקהילתיים כיום. זאת בניגוד לעבר

שבו זהויות דתיות היו שיוכיות. אמרמן מסבירה כי אנשים משכילים, שחייהם מאופיינים 

במוביליות, שמים יותר דגש על אוטונומיה ופחות על מעורבות בחיים קהילתיים. עם זאת, היא 

מדגישה כי התוכן והעומק של המחויבות לקהילות החלקיות אינם פחות אמיתיים, רק משום 

 27לות נוספות, או מפני שמחויבותו לקהילה אינה נמשכת לאורך כל החיים.שהפרט מחויב לקהי

חברי פורום הצעירים, בדומה לאינדיבידואלים האמריקאים שאליהם מתייחסת אמרמן בדבריה, 

היו משכילים, והיתה חשובה להם היכולת לבחור את מידת המחויבות שלהם ליהדות ולפורום 

ורום ולבית דניאל בהשוואה למחויבות של יהודים בקהילות הצעירים. הם גילו פחות מחויבות לפ

אורתודוכסיות, בין היתר משום שהם היו מחויבים במקביל לעוד קהילות. עם זאת, פעילותם 

                                                 
 .32-33שם, שם, עמ'  23
 .35שם, שם, עמ'  24
 ב.3, עמ' 1999בספטמבר,  16, הארץת' רותם, "יהדות ידידותית למשתמש",  25
 .M וההשלכות ביחס ליצירת קהילות דתיות, ראו: לדיון נרחב בצורות של יחסים חברתיים בעידן האינטרנט 26

Castells, The Rise of the Network Society, Vol. 1, Oxford, Blackwell, (1996), p. 3; Idem., The Internet 

Galaxy, (2001), pp. 125-129  
27 , p. 352Congregation & CommunityAmmerman,  



198 

 

 

 

הקבועה בפורום לאורך זמן, ובהמשך גם בבית דניאל מדגישה כי מחויבותם לפורום ולקהילה היתה 

 משמעותית עבורם. 

יהדות ולמחויבות קהילתית באופן המזכיר גם את צורת חברי הפורום מתייחסים ל

הברית מדור ה"בייבי בומרס", שהיו מעורבים -ההתייחסות שמצאו כהן ואייזן בקרב יהודי ארצות

. בגלל מעורבות חלקית זו אותם יהודים 2000-בצורה מתונה במוסדות יהודיים בתחילת שנות ה

 בדומה, אלו אמריקאייםי פורום הצעירים. אמריקאיים הם המתאימים ביותר להשוואה עם חבר

 את מחדש פעם בכל מעצבים שהם בעת גמישות הן ביקורתית מחשבה הן מציגים, הפורום לחברי

  28.בנוח חשים הם שעימה הקהילתית המחויבות אופי

 צעירים של התייחסותם לפיהש, ואייזן כהן של זו את המזכירה, קביעה עולה פרת דן מדברי

המשמעות היא, שהפרט יכול לבחור כיוון יהודי ולשנותו שוב  .תמידית בזרימה נתמאופיי ליהדות

בנקודות רבות בחייו, שכן בהיעדר נורמות דתיות ונאמנויות קהילתיות מחייבות ההחלטה היא בידי 

  29הפרט עצמו.

הן חברי הפורום הן היהודים האמריקאים שחקרו כהן ואייזן נמנעים מלספק תשובות 

 שאינן מחויבויות להם אין. בעתיד היהודית הקהילתית מחויבותם שתישא האופי יןבעניסופיות 

 המתחדשת החלטה ועל", גלישה" על אמנם מדברים האלו האמריקאים היהודים .לשינוי ניתנות

 במחויבות שמדובר אף, אולם. יהודיים ולמוסדות לארגונים, לקהילות מחויבותם בעניין תדיר

כוחה של קביעה זו תקף גם ביחס  30.עמוק באופן מעורבים נעשים הם, בה בוחרים שהם ברגע, זמנית

 לפעילים שנמנו עם חברי פורום הצעירים בעבר.

 הזהויות היהודיות של חברי הפורום  2.1.3

הגדרות הזהות היהודית שמאפיינות את הפעילים, חברי פורום הצעירים לשעבר, הן מגוונות. מחד 

משמעי לזהות יהודית המוגדרת לפי השיח -מנעים משיוך עצמי חדגיסא, כפי שאראה להלן, הם נ

הרווח ביחס לזהויות יהודיות. מאידך גיסא, אראה כי מכיוון שאין בנמצא כיום מונחים הולמים 

לתיאור זהותם היהודית, הם נאלצים להשתמש במונחים הקיימים. אגב כך הם יוצרים זהויות 

חד מהמונחים המקובלים בשיח ביחס לזהויות יהודיות, מקיפות, המצרפות למונח 'רפורמי' את א

ובדרך זו הם מאתגרים את השיח המדובר. עם זאת, בעצם השימוש במונחים המקובלים לתיאור 

 דתיות וחילוניות, הם, בה בעת, מסייעים לאישושם. 

הרציונל העומד בבסיס תהליך זה של יצירת זהות יהודית חדשה, המתחולל בבית דניאל, 

תפילה -לרציונל שעליו מבוסס תהליך יצירתה של זהות יהודית גם בבתי מדרש ובבתידומה 

חילוניים. הלומדים בבתי מדרש אלו מייצרים, באמצעות עיון במקורות יהודיים, סובייקט חילוני 

המאתגר את ההבחנה הדיכוטומית בין חילוניות לדתיות, אך בה בעת מבסס  –חילוני לומד  –חדש 

תהליך דומה מתחולל בתנועת ההתחדשות החילונית  31בין חילוניים לדתיים. הבחנות רווחות

תפילה חילוניים, שהפעילים בהם משתמשים בהגדרות המקובלות -היהודית הכוללת, בין היתר, בתי

בשיח הזהויות היהודי בארץ, תוך ניסיון לשוות להן משמעות חדשה. בעצם השימוש בהגדרות אלו 

 32ניתן לראות אישוש שלהן.
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לטענת יונה וגודמן, בעשרים השנים האחרונות מתחוללים תהליכי שינוי של התפיסות 

חוקרים אלו טוענים, כי דווקא בחינה מנקודות מבטם  33הרווחות ביחס לדתיות וחילוניות בישראל.

של ה"אחרים", אלו שתפיסות היהדות שלהם נחשבות ל"שוליות" בקרב הציבור הרחב, מאפשרת 

הגמוני, את ההפנמות של האחר בתוך העצמי -גומלין שבין ההגמוני והלאלבחון את יחסי ה

)חילוניות בדתיות ודתיות בחילוניות(, ואת הניסיונות להשתקה של זהויות יהודיות "אחרות" )לא 

  34חילוניות ולא דתיות במובנים המקובלים(.

גרת יכולתה להסביר את האופן שבו במס הוא אלה חוקרים של טענתם כוח כי אראה

קהילה אחת )בית דניאל( נרקמים הקשרים המורכבים בין חילוניות לדתיות לשם יצירת זהות 

ישראלית על שלל נוסחיה(, הנחשבת לשולית בחברה. לשם בחינת -יהודית חדשה )זהות רפורמית

שאלה זו אביא קטעים מסיפוריהם של הפעילים, חברי פורום הצעירים לשעבר. הדבר יאפשר גם 

ת המבט של הפעילים עצמם כיצד הם תופסים את הזהות היהודית שהם יוצרים. בירור לברר מנקוד

השאלות האלו יתבסס על ראיית האדם כסובייקט פועל המעצב את זהותו תוך משא ומתן עם 

תפיסות זהות שונות המצויות סביבו, ולא רק על ראייתו כמקבל את תכתיבי החברה בנוגע להיצע 

 יש לבחור בזהות אחת.  הזהויות המקובלות, שמהן

 אורתודוכסית -רפורמיתכזהות המוגדרת  2.1.3.1

חלק קטן מבין המרואיינים הגדירו עצמם כרפורמים דתיים, כמו למשל גלעד קריב שהחל כמשתתף 

פעיל בקהילה בהיותו חייל, למד עריכת דין, ותוך כדי כך היה רכז פורום הצעירים בבית דניאל. הוא 

בור המרכז לפלורליזם יהודי, הפך לרב רפורמי, מכהן כיום כמנכ"ל התנועה עבד כעורך דין גם ע

 הוא אמר בהקשר זה:  35הרפורמית בארץ, ונותר חבר קהילה פעיל כל השנים.

 בדרך, מאמין יהודי, יהודי להיות, מתקדמת ליהדות הקהילה במסגרת, יכול אתה
 חושב אני. וייםעכשו חיים, מודרניים חיים לחיות, במקביל, גם אבל מיוחדת

 נעשית ממנה שהרבה, היהודית הדת ועם היהודית התרבות עם שההתמודדות
 שהייתי להאמין לי קשה. עולם תפיסות לעצב לי סייעה, הזאת הקהילה באמצעות

  36.היהדות עם שלי ההתמודדות של הזאת בדרך בוחר הייתי לא אם, גלעד

רות להיות הן יהודי מאמין הן גלעד רואה את הקהילה הרפורמית כקהילה המציעה אפש

אדם מודרני בה בעת, באמצעות שאילת שאלות מתמשכת על התרבות והדת היהודית לשם פתרון 

 קונפליקטים, העלולים להיווצר בתהליך התאמת התפיסות היהודיות המסורתיות למודרנה. 

ית, בין אורתודוכס-פעילים אחרים, שהיו אף הם חברים בפורום, הגדירו זהות כרפורמית  

היתר, לפי מידת ההקפדה על קיום מצוות של הפרט, קרי, בהתאם לתפיסה המקובלת בחברה 

, שציינה "גלעד ]קריב[ הוא רפורמי ממש 43הישראלית בנוגע לדתיות. דוגמא לכך היא מיקי, בת 

 ()שם בדויאורתודוכסי, ששומר על המצוות". פעילה וותיקה נוספת בבית דניאל ציינה כי "גם עידו 

הכנסת כי הדליקו -מי שהקים את חוג פרשת השבוע בשבת, היה אורתודוכסי, ויצא פעם אחת מבית

 נרות לפני כניסת השבת". 

תיאורי החברים את שמירת המצוות של גלעד ועידו, שהובאו לעיל, מורים כי גישתם של 

האוטונומיה הפעילים לשמירת מצוות היא זו המקובלת בתנועה הרפורמית. זו גישה המקדשת את 

האישית, והרואה במצפון של כל פרט את הסמכות המוחלטת להכריע בסוגיית המצוות שיש לקיים. 

                                                 
, מערבולת הזהויותאפשרויות מבט אחרות", בתוך: יונה וגודמן,  –י' גודמן וי' יונה, "מבוא: דתיות וחילוניות בישראל  33

 .9עמ' 
 .7עמ' מערבולת הזהויות, ' גודמן, "פתח דבר", בתוך: יונה וגודמן, י' יונה וי 34
35 p. 2 2004),-, (Winter 2003Beit Daniel Journal Beit Daniel, "Rabbinic Incubator", 
. במסגרת הפינה סגנון 19:30בשעה  ,1995ביוני,  6-מתוך התוכנית תחנה מרכזית ששודרה בטלוויזיה בכבלים, ב 36

 ירה באוור.מקומי עם מ
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משתמע, שזוהי שמירת מצוות המבוססת על גישה שכלית ומוסרית, מתוך שאיפה לשמור על מצוות 

צריך אסתטיות, הגיוניות ומוסריות. מדובר בקיום מצוות הכרוך במתח ובהתמודדות תמידיים, והמ

  37קבלת הכרעה אישית ולא רק הסתמכות על מסורת העבר.

 מסורתית -זהות המוגדרת כרפורמית  2.1.3.2

קטגוריה נוספת של זהות יהודית שבה השתמשו חלק מחברי פורום הצעירים לשעבר היא זו של 

ם רואים , בעלי מקצועות חופשיים, הדגישו כי הם אינ45, בני ודן ל'רייצמסורתי. כך למשל, -רפורמי

את זהותם היהודית  38עצמם כחילוניים או כדתיים, אלא כמי שרוצים לשמור על קשר עם היהדות.

הרפורמית". אמירתם -הם הגדירו כך: "הזהות שלנו היא מסורתיים במסגרת התנועה הליברלית

 של מורכבותה בשל. דניאל בית במסגרת הנוצרת החדשה היהודית זהותם של מורכבותהמעידה על 

, בארץ היהודי הזהויות בשיח המקובלות בהגדרות לתיאורה להשתמש נאלצים ודן ל'רייצ, זו תזהו

לצורכיהם. בנוסף לכך, השימוש בהגדרות רווחות לצורך תיאורה של זהות חדשה זו,  התאמתן תוך

תהליכי יצירתה של זהות זו מצביעים על נזילותה, על  עשוי לסייע למכריהם לעמוד על טיבה.

ועל הדינמיות שלה, ועל הצורך של הפרט העוסק ביצירתה לגלות יכולת המצאה, חדשנות, גמישותה 

 תעוזה, גמישות מחשבתית ויכולת ראייה לטווח ארוך. 

רייצ'ל ציינה כי "הקשר שלנו עם המסורת בפרקטיקה הוא יותר מהממוצע בבית דניאל". 

זיה, אך לא מבשלים בשבת. לאחר מכן היא הסבירה שהם אמנם נוסעים בשבת, וצופים בטלווי

דבריה מעידים על כך שחלק מחברי הפורום משתמשים בזהות מסורתית, המקובלת בחברה 

וזאת לשם יצירת זהות  39 הישראלית, שהיא כשלעצמה זהות נזילה, החומקת ממיון ברור,

 מסורתית, שהיא זהות מורכבת עוד יותר, גמישה, החומקת מקטלוג. אני סבורה, כי-רפורמית

מסורתית, אינם מוכנים לוותר בקלות על שימוש במונח -וסקים ביצירת זהות רפורמיתהע

"מסורתי", מכיוון שזהו מונח מקובל בחברה הישראלית, הנושא עימו משמעויות חיוביות של קשר 

עם העבר. דווקא השימוש במונח זה עשוי מבחינתם להקנות לגיטימציה ובמידת מה אפיון ישן 

 שה שהם מעצבים לעצמם.לזהות היהודית החד

                                                 
, תל אביב, בבל חושבים יהדות מתקדמתא' יופי, "השקפה מתקדמת על שמירת מצוות", בתוך: מ' אזרי )עורך(,  :ראו 37

-51דרך ביניים", עמ'  –ראו גם: באותו ספר מאמרו של משה חיים ויילר, "המצוות בימינו  ;57-56(, עמ' 2005ומשכל, )
48. 
 מרואיינים של במעורבותם לדון יכולתי לא, בפורום חברים שהיו אחרים ואייניםלמר הלב ותשומת היריעה קוצר עקב 38

, מסורתית-כרפורמית זהותם את שהגדירו, הפורום חברי, ממרואייניי המעטים עם הימנותם עקב זאת עם. בפורום אלו
 ולכן, שם בעילום ישארלה ביקשו הם. 2011, ביולי 2בתאריך  נערך עמם הריאיון. לעיל דבריהם את להביא לנכון מצאתי
  .בדויים בשמות מכונים

, ירושלים המסורתיים בישראל: מודרניות ללא חילוןראה את הדיון הנרחב על מסורת ומסורתיות בספרו של י' ידגר,  39
 .17-13(, ובייחוד עמ' 2010ורמת גן, מכון שלום הרטמן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן וכתר, )
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 חילונית -המוגדרת כרפורמית זהות 2.1.3.3

-חלק אחר מבין הפעילים הנמנים עם חברי פורום הצעירים לשעבר, הגדירו עצמם כרפורמים

, 45חילוניים או כחילונים הפעילים בקהילה רפורמית ומתפללים לעיתים. לדוגמא, עומרית, בת 

ברמת גן והפעילה בקהילה, הגדירה כך את זהותה היהודית: גרושה עם ילד, מנהלת כספים, הגרה 

"אני חילונית, אין לי שום מאפיין דתי בחיי היומיום שלי". היא הוסיפה "אני תופסת את היהדות 

עומרית סיפרה, כי במשך  40כתרבות, ויש לי זיקה חיובית למסורת, לחגים, למנהגים ולטקסים".

בתי מדרש ומוסדות נוספים העוסקים בחינוך יהודי מתוך שנים רבות היא הדריכה ולמדה במסגרת 

תפיסת היהדות כתרבות, ביניהם, מלי"ץ, בית התפוצות, וקולות. בנוסף, לאורך השנים היא שמעה 

 הרצאות בנושאי יהדות בבית דניאל. 

, בעלת תואר שני בניהול 40דוגמא נוספת היא נועה ניר, פעילה לשעבר בפורום הצעירים, בת 

-ם, העובדת באוניברסיטה הפתוחה, שגדלה במשפחה חילונית ומזדהה כ"רפורמיתמלכ"רי

חילונית". יש לציין, כי נועה היא אשתו של גלעד קריב. נועה חולקת עם עומרית אותה תפיסה של 

יהדות. לדבריה "מבחינתי היהדות היא תרבות. הזהות היהודית שלי היא אתנית, תרבותית, 

ועומרית, כמו רבים מהפעילים חברי פורום הצעירים לשעבר,  נועה 41משפחתית ולאומית".

משתייכות לציבור החילוני התופש את הפרקטיקות והריטואלים היהודיים שהוא בוחר לקיים 

כמנהגים עממיים, לאומיים, תרבותיים או משפחתיים ולא מקיים אותם מתוך תחושת מחויבות 

 42ואמונה דתית.

 אחרהציבור החילוני המשכיל, בן המעמד הבינוני, המחפש עומרית ונועה דומות גם לחלק מ 

, המקומית הזהות של האותנטיים למקורות פנייה באמצעות הגלובלי הכפר בעידן ייחודית זהות

-ידי השתתפות בתפילות בבתי-ועל 43היהודיים בבתי מדרש חילוניים, המקורות לימוד תוך כלומר

יט במכוון את חילוניותו, עומרית ונועה שוזרות יחד תפילה חילוניים. אך בשונה מציבור זה, המבל

חילוניות ורפורמיות, באופן שמאפשר להן להסביר לעצמן ולמכריהן, כיצד חילוני עשוי להיות פעיל 

 כנסת רפורמי.-ולהתפלל מעת לעת בבית

דתי, -בהקשר זה הסבירה נועה כי "אם לא הייתי נשואה לגלעד ומנהלת בית רפורמי

את זהותי היהודית בעצמי. זה היה שילוב של עלמא עם חיבור לחגים יהודיים. לא  ]ו[הייתי מעצבת

הייתי עושה הבדלה ושבת". במקרה שלה, השתתפותה כחילונית בקהילה רפורמית נובעת 

דתי, ולקיים טקסים -מהתמודדותה עם מחויבויות כפולות: הן עם רצונו של בעלה לנהל בית רפורמי

עצמה כחילונית, המעניקה לפרקטיס היהודי משמעות תרבותית.  ומצוות, הן עם תפישתה את

 התוצאה היא שמעת לעת היא מוצאת עצמה משתתפת בתפילות בקהילה יחד עם משפחתה. 

בדומה לנועה, גם עומרית הדגישה שהיא לא מתעניינת במיוחד בתפילות בבית דניאל, אולם, 

 והגה זה. לדבריה: השתתפותה האקראית בתפילות עוררה במכריה תהיות על נ

כנסת". היא הסבירה: "ברור שאני לא -לא ברור לאנשים למה חילונית הולכת לבית
הולכת לתפילה בקטע של תקשורת עם ה'. אני נהנית...מהחוויה. אני נהנית מהאירוע 

כמו משירה בציבור, וגם חושבת שזה אחרת משירה בציבור. יש מהות ומשמעות 
ש התרוממות רוח לשיר שירים מסוימים בנעימה עמוקה לעובדה שכולם ביחד, י

 מסוימת. 

                                                 
 ולכן נתתי לה שם בדוי. שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, באוגוסט 8בתאריך  נערך עמה הריאיון 40
 .2010, בדצמבר, 26ריאיון עם נועה ניר, מתאריך  41
וש' שלסקי  קבלת שבת בגן הילדים הלא דתי בישראל", בתוך: ב' אלפרט –א' יפה ות' רפפורט, "על חינוך וחילוניות  42

 .236(, עמ' 2013, תל אביב, מכון מופ"ת, )במבט מקרובהכיתה ובית הספר )עורכים(, 
 .271-272", עמ' למעשה מהלכהפדר, "-שגיב ולומסקי 43
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מבחינת נועה, "הזהות הרפורמית זה יותר משהו פומבי". זוהי למעשה מעין תווית חיצונית המקלה 

ידי הסביבה. בעבר, נועה ועומרית, יחד עם פעילים נוספים בפורום, נטלו חלק -על זיהויה על

-נועה שימשה כנציגת הרפורמים במועצה הדתית של תלבמאבקים ובהפגנות בשם התנועה. כמו כן, 

אביב. לכן, ניתן לומר כי נועה ועומרית בחרו במונח "רפורמי" כתווית, כאמצעי זיהוי חיצוני לאופן 

המורכב שבו הן תופסות את זהותן היהודית, וזאת כדי להקל על הסביבה בניסיונה להבין את זהותן 

תן הרפורמית גם אקט פוליטי של הבעת תמיכה והזדהות עם היהודית. כמו כן, ניתן לראות בזהו

המאבק של התנועה הרפורמית לקבלת הכרה ציבורית. ייתכן, כי באופן שבו הן מגדירות את זהותן, 

כי ישיג את  44 יש בו כדי לרמוז לחלק נכבד מהציבור החילוני הרוצה לבדל עצמו מהמגזר הדתי,

 ית, הנאבקת נגד הממסד האורתודוכסי.מטרתו באמצעות הצטרפות לתנועה הרפורמ

 להגברת וכאמצעי הצעירים לפורום להצטרפות כסיבה חברתי לצדק מחויבות 2.1.4
  הרפורמית התנועה עם חילונים של הזדהותם

 זו למשל כמו, מגובשת תודעה מתוך חילוניותם את המגדירים ישראלים יש כי, מסבירים חוקרים

 עם מקיים שהוא הקשרים מערכת במסגרת פעיל חופשי כיצור האדם על המוטלת באחריות המכירה

מאחריות זו נגזרת, מבחינת נועה ועומרית, כמו גם מבחינתם של פעילים אחרים בפורום  45.סביבתו

הצעירים לשעבר, החובה לעסוק במפעלי צדקה וצדק חברתי. הזדהותן של עומרית ונועה, בדומה 

ערך זה הנחשב כערך מרכזי עבור חילונים רבים, להזדהותם של רוב הפעילים המרכזיים, עם 

אפשרה להן כחילוניות להתחיל גם להזדהות כרפורמיות. הדבר רומז לכך שאחת הסיבות 

 האפשריות להצטרפותם של חילונים לתנועה ולקהילה היא המשיכה לעיסוק בצדק חברתי. 

תיים קיימת תפישה חברתית הרואה את אחד מתפקידיהם העיקריים של מוסדות ד

באספקת שירותים חברתיים לאנשים הזקוקים להם. מתפקיד זה נגזר כי הם יספקו הזדמנויות 

ידי הרוצים להתנדב כמתאימים להכיל ולכוון את -לעשייה חברתית. כלומר, הארגונים נתפסים על

התנדבות מסוג זה במסגרת הפורום, הן מחוץ לבית דניאל הן  46הדחף ההתנדבותי שלהם לזולת.

התאימה לעומרית ולחברי פורום נוספים בשלב האינטנסיבי בחייהם )של לימודים,  בתוכו,

 התבססות בקריירה ומציאת בן זוג(, שבו הם נמצאו בעת פעילותם בפורום. 

לדברי אמרמן קהילות דתיות, כארגונים העוסקים בפעילות התנדבותית, הם מקומות 

יחסי אמון בין חברי הקהילה המתנדבים שבהם נוצרים יחסים של אמון ומטופחת תחושת זהות. 

מאפשרים תקשורת ותיאום של פעילויות למען החברה, ומעניקים תחושת סיפוק ורווחה 

נועה, וחברים נוספים בדומה לה, ציינו כי העיסוק בפרויקטים של צדק חברתי איפשר  47למשתתפים.

ן בין המינים ובין בני להם לממש את הערכים שבהם החזיקו, דוגמת סובלנות ומחויבות לשוויו

 ובפרט, הערכים כלל כי למדו, לשעבר הפורום חברי, המרכזיים הפעילים, הזמן עםהאדם באשר הם. 

 והתנועה דניאל בית מחזיקים שבו העולם תיקון של המקיף בערך נכללים, חברתי לצדק המחויבות

 .הרפורמית

 

 

 

                                                 
 .237עמ'  ",וחילוניות חינוך עליפה ורפפורט, " 44
, תל אביב, הוצאת היהדות והתרבות החילונית: פרקי עיון בהגות היהודית של המאה העשריםראו למשל: א' שביד,  45

 .228(, עמ' 1981חד, )הקיבוץ המאו
46 366-, pp. 362Congregation & CommunityAmmerman,  
  .363' עמ, שם, שם 47
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  לחייהם 40-ה בשנות שלום בתפארת פעילים 2.2

ומה לחברי פורום הצעירים של בית דניאל לא התקיימה מעולם בתפארת שלום. על כן קבוצה הד

אשווה את הפעילים, חברי פורום הצעירים לשעבר, לפעילים מתפארת שלום, המקבילים להם בגיל 

 לחייהם, שהם גם הורים לילדים קטנים. 40-ובמצב המשפחתי, כלומר לפעילים בשנות ה

שלושה חברים, שהם הורים לילדים קטנים, -כללים שנייםנ 40-בקבוצת הפעילים בני ה

ומייצגים משפחות צעירות החברות בקהילה זו. קבוצה זו מתאפיינת בכך שחבריה הם אקדמאים, 

לארץ, ונחשפו כבר שם לקהילות -גבוה, ששהו תקופות ממושכות מחייהם בחוץ-מהמעמד הבינוני

קהילה, ובמיוחד על רקע הצורך בארגון מחדש ליברליות. בעקבות הצורך בהזרמת דם חדש לוועד ה

של מבנה הקהילה עם עזיבתו הפתאומית של הרב לזר והמשבר הפיננסי שליווה אותה, הם נרתמו 

והגבירו את מעורבותם בוועד הקהילה. לכל פעיל היו שני ילדים, והרצון להעניק להם חינוך יהודי 

שהניעה אותם לחברות בקהילה. כזכור, זו במסגרת קהילה יהודית ליברלית היה הסיבה המרכזית 

אותה הסיבה שהניעה את המייסדים של תפארת שלום להקים את הקהילה. הפעילים ציינו את 

הקשר שנוצר עם הרב, הקרבה הגיאוגרפית של ביתם לקהילה וסגנון התפילות כגורמי משיכה 

 נוספים להצטרפות לתפארת שלום. 

ר של הפעילים ובני זוגם, אשר קטעים מסיפורם יוצגו בהמשך. תכלת, להלן תיאור ביוגרפי קצ           

 48ישראלי.-גדלה באוסטרליה, חזרה לארץ לשרת בצבא, גדלה בבית חילוני 6נולדה בישראל, מגיל 

בעלת תואר שני בביולוגיה ועוסקת במחקר. בעלה הוא יליד הארץ, גדל במשפחה חילונית, חוקר 

אביב, שנחשף לקהילות ליברליות במהלך שהותם -טת תלבמחלקה למדעי המחשב באוניברסי

הברית. היא ובעלה מגדירים עצמם כחילונים. פעיל נוסף הוא גל, עורך דין ואיש עסקים -בארצות

דתי, ומגדיר עצמו כיום כחילוני, שאינו -גדל בבית ציוני 49המתמחה בקשרי מסחר עם מזרח אסיה.

מותה חברתית, ילידת גרמניה, שהתגיירה בגיור מאמין באל. נשוי לוונסה, מגייסת כספים בע

קונסרבטיבי. המשותף לפעילים אלו, ולחלק מהפעילים בבית דניאל הוא ראיית היהדות כהיסטוריה 

וכתרבות, ותפישת הזהות היהודית כהשתייכות לקהילה לאומית. כמו כן, בדומה לחלק מהפעילים 

מאמינים באל, ובה בעת חברים בקהילה בבית דניאל גם הם מגדירים עצמם כחילונים, שאינם 

 ליברלית.-דתית

  לקהילה להצטרפותם הגורמים 2.2.1

 אופי התפילות 2.2.1.1

 אופיין של התפילות, ובפרט המוזיקליות שלהן כגורם משיכה לקהילה. את הזכירה תכלת רק

 לדבריה: 

 יםשיר של ואווירה גיטרה היתה שבת בקבלת כי היה לבוא לנו שגרם ראשון מניע
עם גיטרות וזה  ששרים. באוסטרליה רפורמית נוער בתנועת לזה נחשפתי. ושמחה
כשאני מספרת לחברים חילוניים על  [הוסיפה היא]. שבת כל קיץ מחנה כמו זהכיף, 

, שרים שירים. זה קליל, כדאי, תבואו... לחילוניםכנסת -ביתהקהילה אני אומרת זה 
 פחות כאילו אלוהים. 

פה, רב הקהילה היה הרב דוד לזר, ששם דגש על החוויה המוענקת בתפילה בתקווה בתקופה שבה הצטר 

 במקרה של משפחתה של תכלת הצליח הרב לזר במטרתו.  למשוך צעירים ילידי הארץ. נראה כי לפחות

                                                 
 .בדוי שם לה נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, ביולי 13-ב התקיים עמה הריאיון 48
 . בדויים שמות להםש תתינ ולכן שם בעילום להישאר ביקשו ואשתו הוא. 2010, ביוני 27-ב נערך עמו הריאיון 49
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ניתן לומר כי תכלת הפחיתה את חשיבות הצד הדתי בתפילות והתייחסה יותר לאלמנט החוויה   

מדגימה תופעה, המוכרת בתנועות הליברליות בארצות המערב: ההשתתפות במחנות וההנאה מהן. תכלת 

קיץ של תנועת נוער יהודית בילדות ובנעורים מחזקת את הקשר ליהדות, ולעיתים מובילה לחברות פעילה 

לעומת תכלת גל ומשפחתו לא התייחסו אל אופיין של התפילות כאל  50הכנסת מאוחר יותר בחיים.-בבית

כה, וגל אף ציין כי בתחילה הוא חש הסתייגות מכך שהרב לזר שילב גם מדיטציה בתפילות, וכי גורם משי

  הוא התרגל לתפילות בהדרגה.

 הדאגה לחינוכו של הדור הבא  2.2.2.2

ברות בסיסי, האחראי על עיצוב הזהות היהודית והקשר  הן תכלת הן גל רואים את הקהילה כסוכן חִּ

 דתימצורך ת החינוך. עבור גל ההשתייכות לתפארת שלום אינה נובעת למסורת, לצד המשפחה ומערכ

 :לדבריו. היהודית המסורת של הליברלית התפיסה ברכי עלבתפילות, אלא מאפשרת לו לגדל את ילדיו 

אני מסתכל על העניין הזה מבחינה פונקציונלית. המסגרת הדתית פלורליסטית חשובה 
וצר פה איזושהי פלטפורמה לחינוך שתייצר מצב מהצד של החינוך של הילדים. שתיו לי

יהיו בורים בכל מה שקשור ביהדות, אלא שזה כן ידבר אליהם, לא  שהילדים שלי לא
מהצד... האמוני, אלא דווקא מהצד האינטלקטואלי, והם יבינו. כי בכל זאת, זאת 

 ידי-עלההיסטוריה שלנו, זו התרבות שלנו. אני הייתי רוצה שהפער הזה יושלם 
 .החילוניים הספר-בתי שעושים כמו ולא, פלורליסטית סביבה, הסביבה

הוא  .היהדות עם היכרות לילדיו לערוך לו שיעזור מכשיר בקהילה רואה הוא. תועלת במונחי מדבר גל

מקווה כי בקהילה ילדיו ייחשפו למסורת בצורה שתאפשר להם לפתח בה עניין אינטלקטואלי דומה לשלו. 

נתו הענקת חינוך יהודי היא מתפקידה של קהילה יהודית פלורליסטית, לנוכח האופן הוא מדגיש שמבחי

 הלא מספק, לדעתו, שבו נלמדת היהדות במסגרת הממלכתית. 

מתברר כי בדומה להגעתו של גל לקהילה, גם הגעתה של תכלת אליה אינה נובעת מצורך דתי או   

אמרה תכלת "יש מקום למסורת בחיים שלנו,  רוחני אלא מרצונה לחשוף את בנה למסורת. בהקשר זה

הכנסת בשביל הבן שלי, לא כי אני זקוקה לתפילות. זה כדי שתהיה לו מסגרת... אני -אני הולכת לבית

, שהוא יודע שכאילו יש משהו קבוע... הוא נהנה מזה שיש מסגרת". היא רואה את default-אוהבת שזה ה

להפיכת המסורת וההשתייכות לקהילה יהודית לחלק  הכנסת כדבר שבשגרה וכאמצעי-ההגעה לבית

ממארג החיים המובן מאליו של בנה. בדומה לגל, גם היא מנסה להפחית את חשיבות ההיבט הדתי של 

התפילות כביטוי לאמונה. אך בעוד גל שם דגש על פיתוח עניינם האינטלקטואלי של ילדיו ביהדות, הרי 

 ו חוויה יהודית מהנה. שתכלת מעוניינת קודם כל שילדיה יספג

תפיסת הקהילה כמשפחה וכקבוצת  -רצון בהשתייכות חברתית לקהילה  2.2.2.3

 תמיכה 

גל ציין כי "תפארת שלום היא סוג של קבוצת תמיכה" עבור חבריה הוותיקים, אך לדבריו משום 

ים ש"אני לא יצור חברתי" הוא ואשתו התחברו לחברי הקהילה רק במידה שניתן להתחבר לאנש

בכל מסגרת אחרת שאליה מגיעים לאורך זמן. כלומר, גם הוא ראה את הקשרים ההדוקים שנוצרו 

בין חברי הקהילה הוותיקים ואת התמיכה שהם מעניקים זה לזה. אך לתחושתו, הוא ואשתו לא 

נזקקו לתמיכה החברתית, ייתכן משום שהוא יליד הארץ וקרובי משפחתו וחבריו גרים בישראל, וכן 

 ן כי הוא חש כך על רקע פער הגילים בינו לבין המייסדים והפעילים המבוגרים בקהילה.ייתכ

 :לדבריה. הוותיקים ולפעילים למייסדים יותר רבה קרבה חשו, ומשפחתה תכלת, לעומתו  

                                                 
 ,Term Influences on Conservative -Camp Ramah and Adult Jewish Identity: LongB. Kosminלמשל ראו: 50

Congregants in North America, New York, National Ramah Commission, (2000), p. 2 
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איתם קידוש,  הכנסת יש אנשים קבועים שאתה רואה אותם, אומר להם שלום, עושה-ביתשל  בקהילה

אחלה שיש מסגרת שמכירים וכמו במשפחה... את כל נקודות הציון של החיים אפשר אוכל איתם... זה 

, הנהלהראות,  הכנסת וזה היה מאוד נחמד, כאילו שאפשר-ביתלחגוג ביחד. כשמעיין ]בתה[ נולדה, חגגנו ב

 למקום אותו לקחת. הקהילה את לו יש אזמצווה... -ברתראו, נולדה תינוקת". ואם הילד רוצה לעשות 

 . מוזר לי נראה, לתורה תעלה עכשיו, לו להגיד, מכיר לא ואשה

 ולחברים שלום תפארת למייסדי בדומה שכן 51,כמשפחה הקהילה את רואה תכלת

קרובי משפחתה לא גרו בישראל בתקופה בה היא היתה חברת קהילה. היא הדגישה  ,בה הוותיקים

ביחד מחזקים את ראייתה בחברי  כי המפגש הקבוע, האכילה בצוותא וחגיגת טקסי מחזור החיים

הקהילה מעין קרובי משפחה. את התייחסותה לקהילה כאל משפחה היא ביטאה באופן מובהק 

בציון הולדת בתה במסגרת הקהילה. באמצעות חגיגה זו היא המחישה את התייחסותה אל חברי 

 הקהילה כאל חברי משפחתה. 

 חייםאותו ]את בנה[ לקהילה כמו פעם ]ש[היו  גם כי ההשתייכות לתפארת שלום "חשפה ציינה תכלת 

גרים יותר  לא ,מנותק אחד כל היום. התמיכה את כאילו שיש לדעתי מאוד נכון מבנה זה. קטנות בקהילות

סביב ההורים, אז, עצם העובדה שיש קהילה זה מחליף משפחה". בדבריה היא מבטאת געגוע לקהילתיות, 

. יחסיםנו, בחיים שרצופים במעברים ובניתוקים ממערכות שאבדה בעיר הגדולה והמנוכרת בת זמנ

 המורכבת, קטנה קהילה ליצור לעזור, מייסדים ואף אחרים פעילים גם כמו, תכלתזו הובילה את  תחושה

 כתחליף עבורם תשמש זו שקהילה בתקווה, הדוקים יחסים ביניהם שיש, מצומצם חברים ממספר

 .רחבה למשפחה

  בקהילה המעורבות אופי 2.2.2.4

 בהתגייסות שיש התועלת את רואה היא, כלומר". אינטרס לנו ויש חברים אנחנו: "הסבירה תכלת

לפעילות בקהילה לשם שימור הקהילה. היא החלה להתנדב לאחר שעם עזיבתו הפתאומית של הרב 

לזר, התגלה לחברים כי הקהילה נמצאת בגירעון כספי חמור, ואיום סגירה ריחף מעל ראשה. 

יה: "אנחנו התארגנו בגלל שרצו לסגור את הקהילה... רצינו רק להמשיך שתהיה קהילה, כי לדבר

חבל לסגור קהילה ששלושים שנה קיימת". היא ציינה גם, כמניע לתחילת התנדבותה כי "גם בדיוק 

היה את העניין של חב"ד שהשתלטו על השכונה כביכול, ורצינו שתהיה אלטרנטיבה". באותה העת 

פיע בתקשורת כתבות על התרחבות פעילות חב"ד בשכונה, והיא וחברים נוספים בני גילה החלו להו

 חשו שבפעילותם הם מציעים חלופה יהודית ליברלית לתושבי השכונה, שיוכלו לבחור בה. 

לעומת תכלת שהגבירה את התנדבותה מבלי שמישהו מהפעילים האחרים ביקש ממנה, גל 

הרב לזר, שביקש ממנו להיות חבר ועד. הדבר מזכיר את הדפוס הונע לפעילות עוד בתקופתו של 

הקיים בבית דניאל שלפיו פעמים רבות הרבנים מציעים לחברים שהם מזהים כפעילים 

 :גל לדברי. פעילותם את בעצמם ייזמו שחברים מחכים ולא, להתנדב, פוטנציאליים

, זאת בכל כי, תודה רתהכ של סוג, מחויבות של סוג הרגשתי ואני ביקש[ לזר הרב] דוד
 נשאבתי מכאן אז. הוגן לא יהיה, לא שלהגיד חושב ואני, עבורי משהו עשתה הקהילה
 מתנהלים כך כל לא שדברים שהרגשתי מזה המשיך זה. מזה התחיל זה. הזה לעניין
 חברי הרבה שעשו כמו, וללכת לקום זה לעשות אולי קל שהכי ושהדבר, שצריך כמו
 . והלכו קמו פשוט, ועד

  .הגיור תהליך את לעבור גלמחויבות לתרום לקהילה עקב עזרתו של הרב לזר לאשתו של  חש גל

 

                                                 
 העם היהודי כ"משפחה רחבה" המורכבת  התייחסותה של תכלת לקהילה כמשפחה, מתבהרת לאור ראייתה את 51

 שלום ובבית דניאל.
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 חשיבות הקרבה הגיאוגרפית לקהילה  2.2.2.5

גל ציין כי הוא ואשתו עברו לגור ברמת אביב בגלל מיקומה של הקהילה. הדבר התרחש בעת תהליך 

 עה בתפילות. תכלת ציינה באותו הקשר כי הגיור של אשתו, כשהיתה ציפייה לנוכחותם הקבו

 היה זה. מוזיקלית שבת לקבלת המזמין שלט וראיתי, השחמט בית מול גרים אנחנו
 הייתי לא... השלט את רואה הייתי לא אם. ..זה את שיש התלהבתי נורא, 2008 בשנת
 אם. לבית אלי קרובה היא כי לקהילה באה אני.... יהודית קהילה ומחפשת הולכת

  .לבוא שנמשיך בטוח לא, באוטו לפה לנסוע ונצטרך דירה בורנע

( קהילתי מרכז) השחמט בבית הקהילה של פעילותה – הגיאוגרפית שהקרבה לכך התייחסה היא

. עבור תכלת, כמו עבור פעילים נוספים לקהילה להצטרף החלטתה על הקלה – ביתה מול המצוי

רות העובדה שרובם נוסעים בשבת, הקרבה בגילים שונים שעימם דיברתי בתפארת שלום, למ

הגיאוגרפית היא המכריעה בשאלת ההגעה לקהילה. רוב חברי הקהילה המבוגרים גרים במרחק 

הליכה קצר ממנה. אם עבור חברים מבוגרים, הקרבה הגיאוגרפית מהווה משקל מכריע בהגעה 

עבור משפחות עם לקהילה, הרי שהקרבה הגיאוגרפית מקלה את ההתארגנות וההגעה לקהילה 

  52ילדים קטנים.

  הקהילות משתי 40-ה בני הפעילים השוואת 2.3

ראשית, הפעילים בשתי הקהילות דומים בגילם, בהשתייכותם למעמד הבינוני, ובכך שחלקם ילידי 

לארץ. אך בעוד גל ותכלת, הפעילים מתפארת שלום, -הארץ וחלקם בילו את מרבית שנותיהם בחוץ

גרות חינוך פורמלי ולא פורמלי של זרמים דתיים, שייתכן שחיזקו את נחשפו בילדותם למס

מעורבותם במסגרת קהילתית בבגרותם, הרי שרוב הפעילים ילידי הארץ בפורום הצעירים של בית 

דניאל לא נחשפו בנעוריהם למסגרות חינוך כאלו, ומעורבותם בפורום היתה בבחינת מעורבות 

ת. מאפיין נוסף הדומה בהשוואת פעילי שתי הקבוצות הוא ראשונה במסגרת קהילה יהודית דתי

לחייהם,  20-עובדת היותם הורים לילדים קטנים. בעוד חברי פורום הצעירים הצטרפו אליו בשנות ה

הצטרפו לקהילה זו רק לאחר  40-ופעלו בו בתקופת רווקותם, הרי שהפעילים מתפארת שלום בני ה

קופה שילדיהם היו קטנים. פעילי שתי הקהילות נמצאו, אם נישואיהם, והגבירו את פעילותם בה בת

כך, בשלב שונה במחזור חייהם בזמן הצטרפותם לקהילות. בהתאם לזאת, היו הבדלים בסיבות 

 שהובילו אותם להצטרף לקהילה. 

כך למשל, הסיבה העיקרית להצטרפותם של תכלת וגל לתפארת שלום היתה הדאגה 

לעומת זאת, סיבה זו לא הוזכרה כלל כגורם ראשוני להצטרפותם  לחינוכו היהודי של הדור הבא.

לקהילה של חברי פורום הצעירים לשעבר. אף לאחר שהפכו להורים ונשארו בבית דניאל, רק חלק 

 מהם ציין את הדאגה לחינוך היהודי של צאצאיהם כסיבה למעורבותם המתמשכת בקהילה. 

                                                 
בארצות  50-הקרבה הגיאוגרפית כסיבת ההגעה לתפארת שלום עומדת בניגוד לתהליך שהתרחש בשנות ה חשיבות 52

קונסרבטיביים רבים. באותה תקופה משפחות יהודיות רבות בנות המעמד  כנסת-בתי של להתפתחותם והביא הברית
ומרכזים יהודיים  כנסת-כי לרוב שכניהם אינם יהודים. במצב זה הן ביקשו להקים בתי וגילולגור בפרברים  הבינוני עברו

 התנועה שכן, קונסרבטיביים כנסת-בתי להקים בחרו הם לרוב. אחרות יהודיות משפחות עם להתרועע יוכלו שבהם
 מבלי במכונית לנסוע, כנסת-מבית הליכה במרחק גרים שאינם ליהודים המותירה החלטה קיבלה הקונסרבטיבית

הקונסרבטיביים שקמו באותן שנים בפרברים, דאגו  הכנסת-בתי לכך בהתאם. השבת בקדושת לפגיעה ייחשב שהדבר
סרנה,  :לבנות לידם חניונים. עובדה זו סייעה להם מאוד למשוך מצטרפים חדשים, ובייחוד משפחות צעירות. ראו

  .272' עמ, באמריקה היהדות
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דניאל, הם ביקשו בעיקר להשתייך למסגרת בשלב בחייהם שבו הצטרפו חברי הפורום לבית 

קהילתית שתספק להם שלל צרכים במקביל, ביניהם צרכים חברתיים, דתיים, וזהותיים. -חברתית

באותו שלב בחייהם היה להם זמן פנוי לפעילות בפורום, שאפשר להם להכיר לעומק זה את זה, 

כמו כן, הם יזמו פעילויות למען לתמוך זה בזה וליצור יחסים קרובים שחלקם נמשכים עד היום. 

עצמם, למען הקהילה הכוללת של בית דניאל ולמען החברה הרחבה. לעומת זאת, בתפארת שלום, 

שהיא קהילה בעלת מספר חברים מצומצם, מעולם לא היה יותר מקומץ צעירים. לאור זאת, 

הוותיקים של תפארת  מבחינת מאפייני הפעילות של פורום הצעירים, חבריו מגלים יותר דמיון לדור

בתפארת שלום, שכן גם דור זה בילה בזמנו שעות רבות  40 -שלום מאשר למיעוט הפעילים בני ה

בתפארת  40-יחד, יצר חברויות קרובות, למד והתפלל. עם זאת, יש לציין שגם מיעוט הפעילים בני ה

בל תמיכה מצד שלום, כמו חברי פורום הצעירים לשעבר, יצר חברויות במסגרת הקהילה, וקי

החברים בה. כמו כן, הפעילים בשתי הקהילות יכלו לחוש שהם שייכים לקבוצה מעין משפחתית, אך 

הדבר קיבל ביטוי שונה בשתי הקהילות. בעוד חברי פורום הצעירים יכלו להתייחס אל חבריהם 

ברי לפורום כאל אחים או כאל בני דודים הקרובים להם בגיל, הרי שמבחינת תכלת וילדיה ח

 הקהילה הוותיקים הם בגדר קרובי משפחה או דודים, המבוגרים מהם בשנים רבות. 

ראוי לציין כי בעוד כלל המייסדים וחלק מהפעילים המבוגרים יותר בשתי הקהילות 

לשם הגדרת זהותם היהודית, הרי שחברי פורום  –רפורמי או קונסרבטיבי  –השתמשו במונח אחד 

ני גילם בתפארת שלום, נטו להשתמש במונחים רבים יותר, וצירפו הצעירים לשעבר והפעילים ב

אותם יחד במגוון דרכים מורכבות כדי לתאר את זהותם היהודית. הדבר מורה על כך שבניגוד 

למייסדים ולוותיקי קהילותיהם, הם בחרו במחויבות חלקית לקהילתם ולא קיבלו בשלמותה את 

כי הסיבה לכך היא הבדלים בין הדורות ביחס לתפיסת  הגדרת הזהות היהודית שזו הציעה. ייתכן

מידת החופש שיש בידי הפרט בעיצוב זהותו היהודית בעצמו, תוך הסתייעות בהגדרות זהות 

קיימות. מכאן נובע כי דורות העבר בשתי הקהילות יכלו להתחייב ביתר קלות לזהות אחת, ולדבוק 

הקהילות יצירת הזהות היא מסע מתמשך,  בה במשך שנים, ואילו מבחינת דורות ההווה בשתי

 שבמהלכו הם יוצרים צירופי זהות חדשים, העשויים להשתנות בהמשך הדרך בהתאם לצורכיהם.
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  מדלגים: יביעש פרק

  דבר פתח

מחקרים שדנו ביהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בארץ עד כה, עסקו בין היתר, הן במאפייניהם 

פים הפוטנציאליים לקהילות הליברליות ושל חברי הקהילות. אולם, אקונומיים של המצטר-הסוציו

. שונות ליברליות קהילות בין הנעים אינדיבידואלים אל כה עד הופנתה לא המחקרית הלב תשומת

נובע ממילוי לקונה מחקרית זו, באמצעות ההתמקדות במשתתפים ובחברים  זה פרק-תת של הייחוד

יל לביקוריהם בקהילות נוספות. עקב הימצאותם של בקהילות המחקר הפועלים בהן במקב

 אינדיבידואלים אלו במסע מתמשך בין קהילות בחרתי לכנותם בשם מדלגים.

 המקום פרק זה מחולק לשניים. בחלק הראשון אשרטט את מאפייני המדלגים. כאן-תת

, המחקר קהילות של השונים היעד קהלי עם הנמנים למספר בהשוואה, המדלגים מספר כי לציין

. בנוסף, לעומת קבוצות אחרות מקרב הפוקדים את קהילות המחקר, שהנמנים עימם מצומצם הוא

חלקו במאפיינים רבים, המדלגים הם הקבוצה מגוונת ביותר מבחינת מאפייניה. למרות עובדות אלו 

שהקשו על שרטוט מאפייני המדלגים, עלה בידי למצוא קבוצות משנה בקרבם, כשמספר הנכללים 

  כל קבוצת משנה עמד לרוב על שניים עד שלושה אינדיבידואלים. ב

פרק זה יתברר ייחודה של קבוצת המדלגים באמצעות השוואתה -בחלק השני של תת

 והקשרים זהויות שלל בין תמידית שבדומה לה מצויות בתזוזהלקבוצות בישראל ובארצות המערב, 

בוצות רבות, אך מפאת קוצר היריעה, אתמקד ניתן היה להשוות את המדלגים לק .ודתיים חברתיים

אמנה בעת עריכת  בהשוואה לקבוצות אחדות בלבד. את הסיבות לבחירתי באותן הקבוצות

 ההשוואה. 

 השאלות שאברר ביחס למדלגים הן: 

ראשית, מהן הסיבות המניעות אותם לנדוד בין קהילות? שנית, מהן הסיבות המביאות את המדלגים 

דניאל לצד ביקוריהם בקהילות נוספות? שלישית, מדוע מדלגים שהפכו לפעילים לבקר דווקא בבית 

מרכזיים באחת מקהילות המחקר ממשיכים בביקוריהם בקהילות נוספות? מבירור השאלות האלו 

 יהודיות בקהילות ומשתתפים חברים של עכשווית דתית טיבה של מחויבותניתן יהיה ללמוד על 

 בעיני שונות קהילות בין מבחין כגורם האידיאולוגיה של החשיבות ידתמ על; אביביות-תל ליברליות

 המגוון בקרב דניאל בית של ובפרט, המחקר קהילות של מקומן על; ביניהן הנודדים אינדיבידואלים

 היהודית הזהות של טיבה על וכן אביב-בתל ותרבותיות דתיות, רוחניות אופציות של העצום

 .המדלגים שיוצרים

 והתהליכים המגמות לאור אבחן היהודית זהותם ואת המדלגים של יהםמאפיינ את

 עליית, ודתי רוחני בחיפוש העיסוק :ביניהם, ובישראל במערב הרווחים, הבאים החברתיים

  .הצריכה תרבות והתעצמות האינדיבידואליזם

  ובישראל בעולם ותרבותי רוחני בחיפוש העיסוק א.

 ביטוי בבחינת הם המדלגים. ותרבותי רוחני חיפוש של מגמה רוחשת העכשווי המערבי בעולם

 בשני ביהדות המחודש העיסוק על בספרו, שלג יאיר. האמורה המגמה של אביבי-ותל ישראלי, מקומי

 חילונים של מטרתם, לטענתו 1.ורוחני תרבותי: חיפוש סוגי שני בין מבחין, האחרונים העשורים

 ארון של אינטלקטואלי לימוד באמצעות, עולמם את להעשיר היא תרבותיה בחיפוש העוסקים

                                                 
 , לדמוקרטיה הישראלי המכון, ירושלים, הישראלית בחברה היהדות רנסנס: חדש ליהודי ישן מעברי, שלג 'י 1
 .15-13' עמ, (2010)
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-בבתי מסורתיות בתפילות ההשתתפות במסגרת וכן, לימוד ובקבוצות מדרש-בבתי היהודי הספרים

 שלג. רליגיוזי חיפוש שעניינו, הרוחני מקבילו את שלג מעמיד, זה חיפוש סוג לעומת. חילונייםתפילה 

 אך, בכללותו ביהדות המחודש העיסוק על החיפוש סוגי שני של המשותפות השפעותיהם את מציין

 של בגילוייה להתמקד הקוראת העכשווית המחקרית למגמה בהתאם. הדיבור את כך על מרחיב לא

 באמצעות להמחיש יונברצ ,הפרטידי -על נחווית היא שבו ובאופן 2(,lived religion) בפועל הדת

 הן רוחני לחיפוש ביטויים הן אדם באותו מצואל ניתן רבות פעמים כי המדלגים מאפייני של ניתוחם

 . תרבותי לחיפוש ביטויים

המניעים את הופעתן  תהליכים םמתחולליארצות המערב ובישראל ב ויונה גודמן לטענת

 בקרב היהודי-הישראלי בהקשר רווחתה מזו השונה, חדשה דתיות לשונות ש צורותוהתחזקותן של 

 מחוץ ומצויה חילונית ואינה דתית שאינה פעילות זו, לדבריהם. חילוניים המכונים ציבורים

 ביןשלבות המ בהתארגנויות, לטענתם, בולטת זו פעילות. להתארגנויות דתיות ממוסדות ומוכרות

 תרבויות ובין צורות שונות של דתיות וחילוניות, לפי הדגם המקובל בהתארגנויות של העידן החדש.

תוך הפרדתה מההקשר , היהודית הדתיות עם קשרמחדש יוצרות  אלו התארגנויות כי סבורים הם

מחברות בין דתיות ורוחניות לבין החיפוש אחר משמעות והרצון  אלו התארגנויות, כלומר הלאומי.

 האלו המדלגים. זו תופעהמדגימים  מהמדלגים חלק כי, אראה הפרק בהמשך 3.אישיתלגאולה 

 צורות בין נודדים חלקם. יהודית זהות של מוכרות בקטגוריות מדברים ואינם, בעצמי ממוקדים

 בפרקטיקות עצמאי באופן עוסקים או, זמנית-בו שונים מסוגים ורוחניות דתיות והתארגנויות

  .החדש העידן של לרוחניות או מזרחיות לתרבויות המשויכות

  דתית זהות ויצירת קהילה העצמי, מרכזיות ,אינדיבידואליזם ב.

 תהליךל קשורליצור את מערכות המשמעות שלו בכוחות עצמו. הדבר בעידן העכשווי יכול הפרט 

( קהילה) בוצתיותהק המשמעות סגרותלפרט לבחור בעצמו במ המאפשר האינדיבידואליזציה

 יכול, יהדתבתחום  כיום הרווח הפרט של הבחירה חופש 4שלו.( ומוסר ערכים, אמונות) והאישיות

תוך כדי פעילות בהתארגנויות דתיות  אישית דתיות עיצוב, ביניהן, מגוונות תגובותלגרום ל

 הפרט של ההכרחמונח ביסוד  האינדיבידואליזציה תהליך כי מסבירים חוקרים, כמו כן 5.ממוסדות

 נתונה זהות לתוך נולד אינו הפרט, לעבר בניגוד כיום שכן, חייו אורך לכל זהותו את ולתחזק לעצב

 6.מראש

 העצמי צמיחת לאור ובפרט, האינדיבידואליזם עליית לאור לראות יש המדלגים תופעת את

של צורות הסמכות החיצוניות של ירידת כוחן המודרני, המתרחשות במקביל ל בעידן הריבוני

של הפרט אינו מרכזי הכוונה היא שמקור המשמעות והסמכות ה 7הממסד הדתי, המשפחה והמדינה.

הסובייקטיביות שלו: החוויות, הרגשות,  טמון עוד בסמכות דתית חיצונית לו, אלא הופך להיות

                                                 
2 , Oxford, Oxford University Press, Lived Religion: Faith and Practice in Every Day LifeM. McGuire, 

(2008) 
 .28-30' עמ ,"אחרות מבט אפשרויות – בישראל תוחילוניו דתיות – מבוא, "וגודמן יונה 3
 ,A God's of One's Own, U. Beck :גם . ראו21, עמ' כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודיראו: ורצברגר,  4

Cambridge, Polity Press, (2010) 
 Exial Age: Y. Lambert, "Religion in Modernity as a Newבין החוקרים הטוענים זאת ראו למשל: 5

Secularization or New Religious Forms", Sociology of Religion, 60(3), (1999), pp. 303-333 
  ,Cambridge, Polity, (2001)The Individualized SocietyZ. Bauman , ראו למשל: 6
 .21-22י, עמ' כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודורצברגר,  7
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לאור זאת, חיי הדת של בני הדור הנוכחי אינם צריכים  8התחושות הגופניות והתודעה האישית שלו.

 בין עיניהם ראות לפי נודדים הם רק לבטא את בחירתם האישית אלא עליהם "לדבר" אליהם. לכן

 זו טענה. עבורם כמספקות תופסים הם ושאותן, מתחברים הם שאליהן דתיות וקהילות חוויות

 .בהמשך שאערוך המדלגים תופעת של בחינה באמצעות הישראלי בהקשר נוסף חיזוק תקבל

 את להבהיר יכולות בימינו דתית וזהות העצמי סמכות, אינדיבידואליזם אודות אלו תפיסות

רצות הברית בא ,לדבריו (.Wuthnow) ווטנו רוברט דן בהש ,בתקופתנו הדתיים בחיים התמורה

 האמריקאים של הדתית ובמחויבותם אמונתםב משמעותית תמורה , התרחשה20-ה המאה מאמצע

ת המקרה של המדלגים נוגעת לכך שרוחניות נטענתו החשובה להב. ולפרטיות לאקלקטיות שהפכו

, יציבה היא ביתיות של רוחניות 9.(seeking)מוחלפת ברוחניות של חיפוש  (dwelling)של ביתיות 

 רוחניות, לעומתה. כנסת-בית דוגמת, במוסד דתי קבוע וממוקדת, חולל קודש בין דילה במפורשמב

 האמור לאור. ממסדי שיוך וחסרת דינמית היא ,חברתית יציבות אי של בזמנים הנפוצה ,חיפוש של

 דתיות זהות הגדרות ואלו, המדלגים למקרה שב ביטוי מוצאים אלו תהליכים כיצד אבחן, לעיל

  .אלו מתהליכים כתוצאה נוצרו ניותורוח

 כי בחשבון לקחת יש, המערבית בגרסתו האינדיבידואליזם אודות לעיל האמורלמרות 

, גיסא מחד. לו ייחודיים בגוונים בארץ האינדיבידואליזם את צובע הישראלי החברתי ההקשר

 חודםיי את לבטא בכך החפצים לישראלים לגיטימציה מעניק המערבי האינדיבידואליזם

 הפרט בין הקשר את ולעצב לכוון המנסות חברתיות מגמות ישנן בארץבמקביל  אך. ומאווייהם

 לציפיות ובהתאם, בעבר ששורשיהם קולקטיביים אידיאולוגיותלו לתכתיבים בהתאם לחברה

 את מבטאת אלו מתחרות חברתיות מגמות עם הפרט של התמודדותו. חברתי קונצנזוס לפי לפעולה

 המדלגים ,בהמשך שאראה כפי ,אלו מסיבות 10.הישראלי אינדיבידואליזםה של ייחודו

 להיקשר בלי קהילות בין לנדוד מסוגלים אינם הישראלי בהקשר המתנהלים כאינדיבידואלים

 כלפי בקרבם הנוצרות ובתחושות בקשרים הן שלהם במקרה מתבטא הדבר. לחלקן כלשהי במידה

 .קהילות אותן ופוקדים שבים הם שבמסעם ובדהבע הן, במסעם פוקדים הם שאותן הקהילות

  דתי-רוחני סופרמרקט של והיווצרותו הצריכה תרבות התעצמות .ג

. דתי-רוחני סופרמרקט של מגמה נוספת המתחוללת בשדה הדת בעולם המערבי היא היווצרותו

 הקהילות במספר האחרונות בשנים שחלה הצמיחה היא המקומי בהקשר זו מגמה של המחשה

  11.הדילוג תופעת של קיומה את המאפשרת, אביב-בתל והרוחניות יותהדת

 ומתייחסים, כלקוחות פועלים המחקר קהילות בשתי המבקרים המדלגים כי נראה, פניו על

. ותרבותיים רוחניים-דתיים ושירותים צרכים של ספק כאל, דניאל בית אל ובייחוד, אלו לקהילות

. דניאל לבית להגעה מגוונות סיבות של מכלול מתוך חתא סיבה, לטענתי, היא שירות קבלת אך

 לקהילות שונים מסוגים מדלגים להגעת המוטיבציות של הנרחב בטווח אדון הבאים בסעיפים

  .בקהילות ומביקוריהם מהשתתפותם המדלגים שמפיקים ובתועלות, המחקר

                                                 
,Habits of the  R.N. Bellan, R. Madsen, W.M. Sullivan, A. Swidler, S.M. Tipton ראו גם: ;22שם, שם, עמ'  8

Heart: Individualism and Commitment in American Life, Berkeley and L.A, University of California 

Press (1996), p. 229; Cohen and Eisen, The Jew Within, pp. 13-42  
 ,Berkley, CA, University of After Heaven: Spirituality in America since the 1950'sR. Wuthnow , :ראו 9

California Press, (1998) 
 .112-113, 109' עמ, "בישראל היהודי הציבור בקרב האינדיבידואליזם, "רוניגר :ראו 10
Spiritual Market W.C. Roof ,העכשווי ראו:  רוחני בעידן-לדיון נרחב אודות התנהלותו של הסופרמרקט הדתי 11

Place: Baby Boomers and the Remaking of America Religion, Princeton, NJ, Princeton University Press, 

(1999) 
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 מספרית הערכה לספק והקושי, הנבחנת האוכלוסייה הגדרת. 1

צות אחרות הפוקדות את קהילות המחקר, לא קל היה לתחום את קבוצת המדלגים. בהשוואה לקבו

התלבטותי כיצד לתחום את קבוצת המדלגים החלה, כאשר זיהיתי, במהלך ביקורי בתפארת שלום, 

אינדיבידואלים שזכרתי מביקוריי בבית דניאל. אחדים מהם ניגשו אליי בסוף התפילות וסיפרו לי על 

הקהילות לסירוגין. כך הבנתי, כי לא בנקל אפשר להגדיר אינדיבידואלים כמי נוהגם לבקר בשתי 

שפוקדים את תפארת שלום או את בית דניאל, שכן המציאות מורכבת יותר. לקושי לתחום את 

קבוצת המדלגים תרמה העובדה, שכל חוקר הבוחר בשיטה האיכותנית, יכול לעקוב אחר מספר 

 בהמשך, דניאל ובית שלום תפארת קהילות,עקבתי אחר שתי  המחקר בתחילת. מוגבל של קהילות

, משום שבכל פעם אולם. לעת מעת בהן אף ביקרתי דניאל, לבית שלוחות שתי שהוקמו לאחר

ביקרתי בקהילה אחת, לא יכולתי לעקוב בקביעות אחר כל הפוקדים את קהילות המחקר, וייתכן 

  .המדלגים י אינדיבידואלים שיכלו להיכלל בקבוצתנשחמקו ממ

 ייתכן. אפשרית חשיפה מפני החשש היתה המדלגים קבוצת את לתחום לקושי נוספת סיבה

אחרים  חברים שמא סיפורם את לי לספר פחדו, שונות בקהילות לבקר הנוהגים אינדיבידואלים כי

 בבית דניאל או הרבנים יתוודעו לנוהגם, ואגב כך ייפגע היחס שלו הם זוכים בבית דניאל. בקושי

דומה לספק הערכה מספרית, בין היתר עקב חשש מחשיפה, נתקלה גם האנתרופולוגית שרית 

ברזילאי שחקרה אינדיבידואלים המנהלים, לכאורה, אורח חיים חרדי, אך למעשה עוברים תדיר בין 

מהסיבות שצוינו לעיל, אינני יכולה להעריך את מספרם הכולל של  12עולם זה לעולם החילוני.

 ין באי קהילות המחקר. המדלגים מב

כדי לעמוד על המאפיינים הבולטים ביותר של המדלגים בחרתי להתמקד בחברים 

ובמשתתפים בבית דניאל ובתפארת שלום אשר בעבר, כמו גם היום, מצויים במסע מתמשך בין 

 של מקס וובר כ"טיפוסים אידיאליים"  קהילות. ניתן לראות חברים ומשתתפים אלו במונחיו

(typesideal ,)13  .המייצגים בצורה המובהקת ביותר את קבוצת המדלגים 

  הפועלות הנפשות של ביוגרפי רקע .2

עמידה על  לשם בהמשך ציגא מסיפוריהם שקטעים מהמדלגים אחדים של קצר תיאור כעת אביא

 מרכזית ופעילה, דניאל בבית חבר דמי משלמת, לחייה החמישים שנות באמצע, מאפייניהם. דליה

 קונסרבטיביתה בקהילה תכופות לעיתים גם מתפללת היא ,זאת לצד. תפילה ועדת וחברת גבאית, בו

 רמת תושבת. )קהילה שקמה בעקבות היפרדותם של מייסדיה מתפארת שלום( אביב ברמתהחדשה 

 רב שהיה אב עם גדלה, מתקנת להוראה מורה, אלמנה, מהונגריה בילדותה עלייתה מעת אביב

 בין שילוב היה בביתה. מסורת שומרת אם ועם ,דתי-ממלכתיספר -בית מנהל, דתי אדם, ניאולוגי

 למדה בהןש בשנים. מסקרנות הונעו שוניםכנסת -בתיב ביקוריה לדבריה. לדתיות חילוניות

 והיא, הקונסרבטיבית שלום תפארת קהילת גם פועלת אביב ברמת כי לה הסתבר באוניברסיטה

 עם ששבה עד, בקיבוץ שנים מספר גרה בהמשך .פעם מדי זו בקהילה התפילות את לפקוד החלה

 שנערכו לילדים תפילותב עימולהשתתף  נהגה קטן ילד היה שבנה בעת. אביב ברמת לגור ובנה בעלה

                                                 
, ש' ברזילאי, "חיים כפולים: סיפורי המרקדים בין העולם החילוני לעולם החרדי", בתוך: ק' קפלן וע' סיון )עורכים( 12

-199(, עמ' 2003אביב, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, )-ירושלים ותל חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?
. במקרה זה הסוד היה מרכיב מרכזי בהבניית זהותם של הנמנים עם קבוצה זו, על כן עוצמת החשש מחשיפה בפני 198

למצוא בקרב המדלגים במחקרי. עדיין יש לקחת בחשבון כי החוקרת ובפני מכריהם החרדים היתה רבה יותר מזו שניתן 
 בקרב חלק מהמדלגים קיים חשש מחשיפה אפשרית, דבר שהקשה עליי לזהותם. 

13 tanford SThe Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts, R. Swedberg and O. Agevall, 

University Press, (2005), pp. 119-120  
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 לאחר. בשבתותתפארת שלום ב להתפלל לבדה ולעיתים בנה עם לעיתים הגיעה במקביל .דניאל בבית

 להיות לא כדי, "החברה בשביל השישי לתפילות יאלדנ לבית בקביעות להגיע החלה נפטר שבעלה

 הן דניאל בבית הן מתפללת היא כיום. בתפילה נחמה למצוא גם אוליו, להתפלל מרצון וגם" לבד

. קהילות באותן לימוד לאירועי באה וכן, אביב ברמת לפעול שהחלה חדשה קונסרבטיבית בקהילה

 דתי-רוחני ממניע הן, לקהילה בהשתייכות וןמרצ הן, מסקרנות הן מונעת קהילות בשתי הפעילות

 . להתפלל רצון של

 לצד, שלום בתפארת ופעילות החברות, אמריקאי ממוצא מדלגות שתי לתיאור אעבור כעת

 היהדות ברכי על גדלה, הברית-ארצות ילידת, כלכלנית, 50 בת, רןקא. נוספות בקהילות ביקוריהן

כבר בתקופת  14בעלת מעמד מרכזי בקהילה זו.בתפארת שלום,  ותיקה חברה ,הקונסרבטיבית

 ופעלה (מודרניות-ואורתודוכסיות ליברליות) שונות יהודיות למסגרות נחשפה קורנל באוניברסיטת

-תל וחבורת סיני קהילת, שלום תפארת הקונסרבטיביות לקהילות, היתר בין, היום מגיעה. בהן

 .אביב-תל בנמל הקיץ בחודשי ישראלי תפילה בית של ולתפילות דניאל לבית וכן, אביב

, יפוריםס כמספרת והכשרה, בחינוך שני תואר בעלת, 89 בת, הברית-ארצות ילידת, דבורה

 שנקשרו בפרקטיקות גם עסקה, שונות יהודיות במסגרות פעילותה לצד 15.ובמסחר בהוראה עבדה

 כיהודייה עצמה מגדירה היא זאת עם. עצמאי באופן הן שונות במסגרות הן חדשה עידןה לרוחניות

 16.זו בקהילה בבוקר בשבת הקידוש בארגון ועוזרת שלום לתפארת חבר דמי משלמת, מסורתית

 כי הקונסרבטיבית התנועה עם מזדהה היא. חבר דמי משלמת לא אך, תרומה מעלה היא דניאל לבית

 ללכת הנהג ,קטנים היו ילדיה כאשר ,הברית-ארצותב מגוריה בעת. המסורת ברכי על גדלה לדבריה

-בר לבנה ערכה, תקווה בפתח מגוריה בעת, 1970-ב לארץ עלייתה לאחר. רפורמיכנסת -ביתל עימם

 זו קהילה לפקוד המשיכה היא. זמר משה הרב אז עמד בראשהש הרפורמית הקהילה, בקדם מצווה

-בתיב לעת מעת גם להתפלל החלה ,1977-באביב -תלל והמעבר גירושיה עם. לעת מעת מכן לאחר

-בניו שהתה היא. קדם בקהילת ביקוריה המשך לצד זאת, אביב-תלב שונים קונסרבטיבייםת כנס

 לתואר שם ולמדה, הקונסרבטיבית התנועה של לרבנים בסמינר עבדה בהןש, 1990-1985 בשנים יורק

 קשורים שהיוכנסת -בתיב ולתפילות שונים לאירועים להגיע נהגה שנים באותן. יהודי בחינוך שני

 דניאל ומבית, נפטר אביה 1991-באביב -תלל שובה עם. הקונסרבטיבית התנועה של לרבנים לסמינר

 להתפלל החלה זמן שמאותו לכך הסיבות אחת זו .השבעה בימי קהילה חברי של מניין שיהיה דאגו

 הפכו דניאל בבית חבריהו ,לידה שגרו דניאל בבית חברות הכירה היא, כן כמו. בקהילה בקביעות

 בקביעות מקיימת שלום תפארתקהילת ש שמעה היא שנים כשמונה לפני. למשפחה יףתחל עבורה

 .לשםגם  ללכת והחלה, תפילות

מרואיין אחר, שסיפור חייו שזור ברוחניות העידן החדש ובניסיונות לשלבה עם היהדות,  

גרוש עם  , אשכנזי,62הוא בני, יליד ישראל, משתתף מעת לעת בבית דניאל ואינו משלם דמי חבר, בן 

הוא סיפר כי כמעט ולא היו סממנים של יהדות בבית  17ילדים בוגרים, עובד בדואר, גר בפתח תקווה.

הוריו. כיום הוא מגדיר עצמו כ"אדם רוחני ולא דתי". בתקופת המחקר הגיע במקביל גם לקהילת 

מד בראשה. אביב, שהרב אור זוהר ע-הלב, קהילה יהודית רוחנית, שלוחה של בית דניאל במרכז תל

בני הגיע לאותה קהילה עקב השילוב שהוצע בה בין תפילות מוזיקליות, קבלה, ורוחניות בסגנון 

                                                 
 ולכן, שם עילום על לשמור ביקשה היא. 2010, באוגוסט 3בתאריך  עמה שערכתי מריאיון מובאים מפיה ציטוטיםה 14

 . בדוי שם לה נתתי
 .2010, ביולי 11מתאריך , שורמן דבורה עם ריאיון 15
 .לקהילה קידוש יתרום מהם אחד כל שבת באיזו שלום תפארת לחברי לומר דואגת היא 16
 ולכן נתתי שם בעילום להישאר ביקש הוא. 2010, בדצמבר 26בתאריך  עמו שערכתי מריאיון וחיםלק מפיו הציטוטים 17
 . בדוי שם לו
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בפעילות בקבוצת פיזיקל אימורטליטי  90-העידן החדש. החיפוש הרוחני שלו החל בתחילת שנות ה

פגישותיה )קבוצה השייכת לעידן החדש המדברת על אמונה בחיי נצח(. קבוצה זו שכרה לצורך קיום 

הוא  2002-אולם בבית דניאל, וכך הוא נחשף לקיומו של בית דניאל. לאחר תשע שנים בקבוצה זו, ב

)קבוצות תמיכה להתמודדות עם אכילת יתר(. בתוכנית   .O.Aהצעדים במסגרת 12הצטרף לתוכנית 

ידי אימוץ -זו הוא נחשף לתפיסה כי ה' הוא אל אוהב, וכי ריפוי רוחני מהתמכרות פיזית מושג על

החל  2000-תפיסה זו של האל. הוא חיפש קבוצות נוספות שמאמצות תפיסה זו. מתחילת שנות ה

לפקוד את פעילויות הלימוד והתפילות של קהילות בית חדש, ואור מרפא, שהציעו לחילונים שילוב 

 בין לימודי יהדות וקבלה לבין רוחניות של העידן החדש עם מרכיבים יהודיים. 

וספת שהחיפוש והשיטוט במסגרות רוחניות משלל סוגים עובר כחוט השני במהלך מדלגת נ 

, רווקה, ילידת ארגנטינה שעלתה ארצה בגיל חמש, מורה לעברית באולפן 58חייה היא נינה, בת 

הוריה היו חילונים, שציינו את החגים בחיק המשפחה. היא נחשפה לראשונה  18לעולים חדשים.

, כשהלכה כמה פעמים עם חברה לתפילות בקהילה הרפורמית שפעלה לתנועה הרפורמית בתיכון

ברמת גן. היא החלה לחשוב על אמונה באל ולא בדת לפני מספר שנים בעקבות מצוקה שנקלעה 

לארגון של לימודי פילוסופיה שניתנים ליישום ביומיום, ולאחר מכן למפגשים  אליה. היא הגיעה

אך בשתי מסגרות אלו הכיוון היה מיסטי ולכן הפסיקה בודהיסטיים שבהם עסקו גם במדיטציה, 

את פעילותה בהן. מדובר באישה עצמאית, פתוחה בדעותיה. היא מתארת את כל חייה, כמו גם את 

שיטוטיה בין מסגרות רוחניות ודתיות בחיפוש אחר קשר עם האל כדבר נזיל, המשתנה תדיר. היא 

תות שונות, למרות המפריד, על פני השטח, רואה את המאחד, היסודות הדתיים המשותפים לד

-הזיהוי האידיאולוגי השונה. מסיבות אלו היא בוחרת שלא להגדיר במדויק את זהותה הדתית

 רוחנית.

עוד מדלגת היא שירה, גרושה, אם לשלושה בנים מבוגרים, תושבת רמת השרון, ילידת 

 70 -ולמדה בתחילת שנות ה ישראל, עובדת סוציאלית בהשכלתה, עובדת במשרד עורך דין, חיה

מספר שנים בארצות הברית, אמה גרה ליד בית דניאל, ולאורך השנים היא שילבה את ביקוריה 

שירה ציינה כי על המועקה לאחר הגירושין היא התגברה  19אצלה בביקורים מעת לעת בבית דניאל.

היא התחברה עם דליה  בעזרת התפילה, וכי באותה תקופה הגיעה לעיתים קרובות יותר לבית דניאל.

בבית דניאל. ציינה שאינה משלמת דמי חבר, הגדירה עצמה במובן זה כ"פרילנסרית", המגיעה 

לקהילה כשנוח לה. היא מתקשה להגדיר את זהותה היהודית, על אף שכלפי חוץ היא תזוהה 

כי הדבר  דתי, רגשי, אינטלקטואלי וחברתי. ציינה-כחילונית. היא באה לבית דניאל ממניע רוחני

 . נפש התעלות לה מקנה בצוותאמאפשר לה לא להיות לבד, וכן כי תחושת הביחד, השירה והתפילה 

 המדלגים של החברתיים מאפייניהם על כללית סקירה. 3

-הסוציו למאפייניהם אתייחס ובייחוד המדלגים על קצרה כללית סקירה אציג הנוכחי בסעיף

צות בקרבם, שאציג ביתר פירוט בסעיפים הבאים. טווח קבו-הדבר יאפשר לזהות תתי .דמוגרפיים

. כמחציתם אקדמאים. 60-ל 40הגילים של המדלגים נע בין ארבעים לשמונים שנה, כאשר רובם בני 

המעמד הכלכלי של רובם הוא בינוני, מצבם המשפחתי מגוון. המדלגים שנעו בתדירות גבוהה, ודלגו 

גרושים או רווקים. ייתכן כי חוסר המחויבות לבן זוג  שלוש קהילות היו לרוב-בין יותר משתיים

                                                 
 שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, באוקטובר 20בתאריך  עמה שערכתי מריאיון לקוחים מפיה הציטוטים 18

 .בדוי בשם ומכונה
 להישאר ביקשה היא. 2010, בספטמבר 7בתאריך  עמה שקיימתי מראיון לקוחים מדבריה המובאים הציטוטים 19

  שם ולכן מכונה להלן בשם בדוי. בעילום
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והיעדר ילדים קטנים אפשרו להם מבחינה מעשית לנוע ביתר קלות בין קהילות שונות. בקרב 

המדלגים שעימם שוחחתי, מיעוט היו ילידי הארץ, והרוב )שישה מהם( עלו לישראל בבגרותם. 

חנכו במסגרת הקהילה היהודית המקומית, לארץ הת-מבחינת הרקע הדתי שממנו באו, ילידי חוץ

והוריהם השתייכו ברובם לקהילות יהודיות ליברליות או אורתודוכסיות. ילידי הארץ גדלו 

 המדלגים שמונת מתוךבמשפחות חילוניות, ורובם לא גילו משיכה לדת בילדותם ובנעוריהם. 

 חבר היה( בני) אחד רק אלו תוךומ, ולקבלה ית’אייג-ניו לרוחניות משיכה גילו שלושה רק שראיינתי

מעט  .בקבלה עיסוק המשלבת, רוחנית יהודית קהילה במסגרת כיום גם חבר להיות ומוסיף בעבר

יותר ממחצית מהמדלגים )חמישה( היו בעלי מעמד חברתי מרכזי בקהילה אחת, וגילו כלפיה 

ויים בשוליים מחויבות משמעותית ומעורבות רבה. כלומר, שאר המדלגים תפסו את עצמם כמצ

החברתיים של הקהילה, שלה שילמו דמי חבר וממנה הם יצאו לנדודיהם. מעט יותר ממחצית 

מהמדלגים )חמישה( נעו בתכיפות בין קהילות שונות. מיעוטם )שלושה( נדדו בין יותר משלוש 

 קהילות. 

 לוגםדי, הלימינלי מיקומם המדלגים והןבנוסף, שלוש עובדות בסיסיות מאפיינות את כלל 

יוצרים. כלל המדלגים  שהם היהודית הזהות ושילובי(, מתמשך שוק בסקר הימצאותם) קהילות בין

 טרנר ויקטור האנתרופולוג של בחרו למקם את עצמם על הגבול, בתווך בין קהילות שונות. במונחיו

 זה חברתי להקשר מעבר במיקום, שם ולא פה לא", לבין בין" של לימינלי במצב בהימצאות מדובר

מיקומם זה של המדלגים מתבטא בנדודיהם בין קהילות. כלל המדלגים, כרבים בעולם  20.אחר או

 הסוציולוג כינה שאותו לדור לשייכם ניתן לכן, הגעה ללא מסע, מתמשך המערבי, מדברים על חיפוש

  generation of seekers".21" בשם( Roof) רוף

טטו מסע נדידה הדומה ל"סקר שוק", חלק ניכר מהמדלגים שאת סיפוריהם ליקטתי, שר

שבו סקרו קהילות דתיות ליברליות באזור המרכז בחיפוש אחר מגוון צרכים. כל המדלגים 

שסיפוריהם מובאים בהמשך תיארו היכרות עם מגוון אפשרויות תרבותיות ודתיות המוצעות להם 

בסגנון העידן החדש, בסופרמרקט הרוחני המתקיים באזור המרכז, וביניהן מסגרות של רוחניות 

כולל אלו המשלבות יהדות, וכן קהילות אורתודוכסיות. ההיכרות עם הקהילות השונות נעשתה הן 

 והאידיאולוגית הדתית לזהות חשיבות הקנו לא המדלגים דרך מכרים הן באמצעות האינטרנט. רוב

  .נדדו שביניהן והמסגרות הקהילות של

 כיצד בחופשיות לבחור היכולים וריבוניים ומייםאוטונ כסובייקטים עצמם תפסו המדלגים

 בין בדילוג המסתייע, מתמשך כפרויקט זו זהות של עיצובה את ראו הם, כן כמו. זהותם את לעצב

 זו בצורה. ביניהן ולשזור, יהודית לזהות שונות הגדרות להכיר להם אפשר, לדידם, זה דילוג. קהילות

  .גונית-והרב האקלקטית, הנזילה היהודית זהותם נוצרה

 אנסה. תרבותי או רוחני בחיפוש עוסקים הם שבו במינון גם טמון שונים מדלגים בין ההבדל

 קהילות של היעד קהלי עם הנמנות נוספות קבוצות לגבי גם הפרק בהמשך זו סברה להמחיש

 צותקבו בין שההבדל, להראות אנסה במילים אחרות,. ועוד מצווה-בני הורי, קשישים כגון,, המחקר

 . ותרבותי רוחני בחיפוש העיסוק של גם במינון נעוץ השונות היעד

                                                 
20 , , (1967), Cornell University Press, IthacaThe Forest of Symbols: Aspects of Ndembu RitualV. Turner, 

pp. 93-112מור כוחה של טענתו ישים גם למקרה , טרנר מתייחס, בין היתר, לטקסי מעבר בין זהויות שונות, אך כא
 הנידון.

21 , New York, A Generation of Seekers: The Spiritual Journey of the Baby Boom GenerationW.C. Roof, 

HarperCollins, (1993) 
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 וילידי לארץ-חוץ ילידי מדלגים מסיפורי העולים הספציפיים המאפיינים ניתוח 3.1
  ישראל

בסעיפים בהמשך אפנה מבטי בכל פעם לבחינת ביטוייו של מאפיין חברתי מסוים במסעם של 

 הברית(-לארץ )בפרט ארצות-ון ושוני בין מדלגים ילידי חוץהמדלגים. במסגרת זו יתגלו קווי דמי

 קבוצות בקרב המדלגים.-לבין ילידי הארץ. כמו כן, כאמור לעיל, יזוהו תתי

 החשיפה למסורות רוחניות שונות וביטוייה בדילוג  3.1.1

 הנגד תרבות של לביטויים נחשפו ,ודבורה קארן ספציפי ובאופן, לארץ-חוץ ילידי מהמדלגים אחדים

 שהושפעו יהודיות ובהתארגנויות בקהילות ביקוריהם על וסיפרו, הברית-ארצותב חיו שבה בתקופה

 בזמן כי קארן ציינה, למשל כך 22.יהודים צעירים של" חבורות" דוגמת, זו תרבותית ממגמה

 ילידי הן ,אחרים מדלגים. שכזו חבורה במסגרת בתפילות השתתפה קורנל באוניברסיטת לימודיה

 בסגנון ולרוחניות הרחוק מהמזרח רוחניות למסורות חשיפה על סיפרו ,לארץ-חוץ ילידי הן ץהאר

 למדיטציה למורה הפכה היא חייה שבמרוצת ציינה דבורה, לדוגמא כך. החדש העידן

 פיזיקל בקבוצת חבר היה הוא כי ציין בניו, קונג י'צ מתרגלת היא כיום וכי, טרנסצנדנטלית

 הן עצמם בכוחות הן היהדות לבין אלו רוחניות מסורות בין שילבו כי פרוסי חלקם. אימורטליטי

 בהסתמך על דברי המדלגים המובאים בהמשך אני סבורה כי חשיפתם. שונות התארגנויות במסגרת

 נטייתם את חיזקה, השונות למסורות המשותפים יסוד לעקרונות ובפרט, שונות רוחניות למסורות

 המחשבה ובקו שברעיונות תפילה-ובתי קבוצות מצאתי: "בני ציין זה יןבעני. קהילות מגוון לפקוד

באותו עניין ". ומעניש שונא' לה להתייחס לא הוא[ הקבוצות בכל] המרכזי שהמוטיב, דומים די הם

כל הדברים האלה  -אמרה נינה כי "ראיתי שיש דברים משותפים של סובלנות, הורדת אגו, סליחה 

ות. חיפשתי בפילוסופיה, בבודהיזם, בנצרות וביהדות, אני רואה שיש חוזרים על עצמם בכל הדת

  הרבה דברים משותפים". 

 ברוחניות ידוע בסיסי עקרון היא קהילות בין הםלנדודיונינה  בני יםשמספק הסיבה כי עולה

 23.הדתות בכל זהה רוחני גרעין של קיומו שעניינה, הפרניאליסטית התפיסה הקרוי, העידן החדש

 ההיצע מקרב בעיניהם חן המוצאים ההיבטים את לבחור להם מאפשרת אוחזים הם שבה זו תפיסה

 להם מאפשרת זו תפיסה כן כמו. אישית רוחנית דתית זהות וליצור, חשופים הם שאליו דתי הרוחני

 יש. מזו זו כשונות השטח פני-על הנראות ודתיות רוחניות התארגנויות שלל בין בחופשיות לנוע

 במסגרות ורק אך הפעילים מאינדיבידואלים בשונה נוהגים נוספים ומדלגים בני, נינה כי להדגיש

 מהתארגנויות ומתרחקים, ממסדית מדתיות נרתעים החדש העידן פעילי. החדש העידן של שונות

 המשמעות כמקור שלהם הסובייקטיביות את תפיסתם עם אחד בקנה עולות שאינן, דתיות

 החדש העידן בסגנון לרוחניות שנחשפו המדלגים להם בניגוד. וחניותר בענייני העיקרי והסמכות

 .שלהם העצמי של סמכותו לערעור ממשית סכנה אין ליברליות שבקהילות סבורים

                                                 
 נטישת סטנדרטים, והמחויבויות הקשרים בהתרופפות תמיכה הם הנגד תרבות של הבולטים מהמאפיינים חלק 22
 רגון'בז. רגשיות חוויות אחר והחיפוש ,הטכנולוגית החברה של הנוחות על ויתור, קונבנציונליים חיים ואורחות כריםמו
 E. Cohen, "Nomads: ראו. למקום ממקום ונדידה היסחפות, טיול, מסע ,כגון במונחים שימוש נעשה הנגד תרבות של

from Affluence: Notes on the Phenomenon of Drifter-Tourism", International Journal of Comparative 

Sociology, XIV, 1-2, (1973), pp. 93-94  
 .15' עמ, היהודי הספרים לארון נכנס החדש כשהעידן, ורצברגר 23
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  ודילוג קהילתית מחויבות, תרבותי רקע 3.1.2

 ,קהילות למספר ומקבילה חלקית למחויבות רווחת נטייה על מדווחת העכשווית המחקר ספרות

נטייה שכזו רווחת גם בקרב המדלגים. יתר על  24בדת. כולל, שונים חיים בתחומי וארגונים ותמסגר

 כי סבורה כן, קיימים בקרבם הבדלים ברמות המחויבות לקהילות השונות שביניהן הם נדדו. אני

 מקהילות אחת כלפי רבה מחויבות בעלי מרכזיים לפעילים הפכו מהם אחדים מדוע להבין כדי

 הנוגעים גורמים בחשבון לקחת יש, בלבד חלקית מחויבות בעלי אחרים מדלגים מתלעו המחקר

 של הדתית הפעילות ומידת, שרכש היהודי החינוך, המדלג של המוצא ארץ, כגון, התרבותי לרקע

  .משפחתו

כדי לברר כיצד הרקע התרבותי משתקף במידת המחויבות של המדלגים לקהילות שונות 

הברית לילידי ישראל העולים בהקשר זה. אשוב -בין ילידות ארצות אתמקד בבדיקת ההבדלים

ואדגיש, כי מהסיבות שפירטתי לעיל, אין ביכולתי להציג סיפורים של מספר רב של מדלגים, אלא 

להסתפק בהצגת סיפורים של מדלגים, המייצגים בצורה המובהקת ביותר מדלגים הדומים להם 

רץ מוצאם ובחינוכם היהודי. משום כך אמירותיי בהמשך במאפייניהם החברתיים, ובמקרה זה בא

 הן בבחינת ניסיון להגיע להכללות זהירות שיש צורך במחקר המשך כדי לבדוק את מידת תקפותן. 

הכנסת -הברית, נהגה לכל אורך ילדותה ונעוריה לפקוד את בית-קארן, ילידת ארצות

כנסת זה. גם בעת -חינוך יהודי בביתהקונסרבטיבי בחגי תשרי עם הוריה. בנוסף, היא קיבלה 

-הכנסת הקונסרבטיבי בחגים, זאת לצד נדודיה בין בתי-לימודיה האקדמיים נהגה להתפלל בבית

כנסת שהשתייכו לזרמים נוספים ביהדות. מרגע עלייתה לישראל, הפכה לחברה בקהילת תפארת 

 ולקריאה גבאות קידילתפ אנשים להקצאת האחריות את עצמה על קיבלה השנים שלום, ובמרוצת

  .השבת בתפילות בתורה

הברית. דבורה גדלה על ברכי היהדות -בדומה לה, גם מוצאה של דבורה הוא מארצות

הברית -האורתודוכסית, אולם כיום היא מזדהה עם היהדות הקונסרבטיבית. לאורך חייה בארצות

תו. אך לדבריה, עקב כנסת רפורמיים וכן בבית דניאל מעת הקמ-ובישראל היא ביקרה גם בבתי

האחרונות  העובדה שגדלה על ברכי המסורת, והיותה בעלת ידע עשיר ביהדות, החלה להעדיף בשנים

את היהדות הקונסרבטיבית, דבר המתבטא בהפיכתה למחויבת ומעורבת בקהילה הקונסרבטיבית 

 של תפארת שלום המצויה בשכונת מגוריה, רמת אביב. 

לך חייהן לשלל אופציות יהודיות, אך לבסוף בחרו להיות הן קארן הן דבורה נחשפו במה

מעורבות במידה משמעותית בקהילה קונסרבטיבית ולהזדהות, בין היתר, כמסורתיות וכקשורות 

כנסת -לקהילה קונסרבטיבית. זאת לצד המשך דילוגיהן בקהילות נוספות. היחשפותן לבתי

תקופה ממושכת, ורכישת חינוכן היהודי קונסרבטיביים בילדותן או מאוחר יותר בחיים לאורך 

במסגרות קונסרבטיביות תרמו ליצירת הקשר שלהן עם היהדות הקונסרבטיבית, המתבטא כיום 

 ולחינוך ליהדות החשיפה במחויבותן הרבה לתפארת שלום. מסיפוריהן של קארן ודבורה עולה, כי

תם לבעלי הון דתי כלומר לבעלי לארץ זכו לו בארצות מוצאם הפכה או-היהודי שהמדלגים ילידי חוץ

הכנסת. הון זה אפשר להם להפוך -ידע במקורות והיכרות הקרובה עם החיים הריטואליים בבתי

 לבקיאותן הודות וקארן, דבורהשל  לבעלי מחויבות משמעותית לאחת מקהילות המחקר. במקרה

 בקהילות מסען לצד, שלום בתפארת מרכזיות לפעילות הפכו הן הכנסת-בבתי הנהוגות בפרקטיקות

 . נוספות

                                                 
  ,p. 352 Congregation & CommunityAmmerman , ראו למשל: 24
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 הון הם חסרי, לשלו דומים ומסיפורים, בני של מסיפורו שעולה כפי, הארץ ילידי, לעומתן

 לחינוך משמעותית חשיפההשתייכותם למשפחות חילוניות, ועקב העובדה שלא נחשפו  עקב, דתי

 להפוך האפשרות על לחשוב הארץ ילידי המדלגים על מקשה, הדתי ההון . היעדרההורים בבית יהודי

 . אלו לקהילות מחויבותם את ולהעמיק, המחקר בקהילות מרכזיים לפעילים

 

 

 ושניות אמביוולנטיות לצד בטוח מרחב: לקהילות המדלגים יחס 3.1.3

  תודעתית

  מוכרת עצירה תחנת לעומת בטוח מרחב 3.1.3.1

 מחויבות מגליםו, המחקר מקהילות לאחת חבר דמי המשלמים, לארץ-חוץ ילידי מדלגים

 'בטוח מרחב' עבורם המהווה, האם קהילת כאל קהילה לאותה מתייחסים, כלפיה משמעותית

שממנו הם יוצאים למסעם. ראייה לכך היא העובדה שהם ממשיכים למלא בקהילה זו תפקידים 

, דליה החברה בבית דניאל, מקפידה דוגמאמרכזיים, לצד המשך מסעם בין קהילות נוספות. כך ל

ע את תפקידה הדתי בקביעות בקהילה זו, לצד ביקוריה מעת לעת במהלך השנים בתפארת שלום לבצ

ובקהילות נוספות. דליה משמשת לאורך שנים בבית דניאל בתפקיד גבאית בתפילות השבת, וכחברה 

בוועדת תפילה ובוועדות נוספות. היא מקפידה לתכנן את ביקוריה בקהילות אחרות כך שלא יתנגשו 

 שבהן בקהילות שונים תפקידים למלא מוכנה היא, זאת יבויותיה הקבועות לבית דניאל. עםעם מחו

 קונסרבטיבית קהילה) אביב רמת של החדשה בקהילה הרצאה נתינת כמו, לסירוגין מבקרת היא

ניכר בבירור הבדל בהתייחסותה לתפקידיה בשתי  (.שלום בתפארת לשעבר מהחברים חלק שהקימו

 הקהילות. 

דומה, הפעם ביחס לתפארת שלום כבסיס אם שממנו ניתן לצאת למסעות, עולה תפיסה 

. היא אמנם מבקרת אחת "שנה 21הבית שלי כבר  תפארת שלום זה"מתיאורה של קארן. לדבריה: 

לחודש לפחות בבית דניאל וציינה בהקשר זה כי "אני נהנית שם מהתפילות המוזיקליות", אך מיד 

ה לא הבית שלי". נראה, כי עבור קארן קהילת תפארת שלום היא הוסיפה "אני נכנסת לשם וז

 כל קודם נובע זה המרחב המספק ביטחון, המאפשר לצאת לתור אחר קהילות אחרות. ביטחון

. שנים במשך דתי תפקיד מילוי באמצעות רכשה שאותו, קהילה באותה שלה החברתי מהמעמד

 אחר ולתור לצאת ביטחונה את מגביר תכמסורתי המזוהה קהילה עם קארן של הקשר כי ייתכן

 . התפילה סגנון מבחינת יותר מודרניות דתיות אופציות

 במקצת שונה במשמעות אך, בטוח כמרחב משמשות המחקר קהילות הארץ ילידי עבור גם

 המדלגים .קהילות לאותן המשמעותית המחויבות בעלי, לארץ-חוץ ילידי המדלגים עבור מאשר

 הופך דניאל בית. אליו זרים נותרים לא הם אך, דניאל בבית לרגע אורחים אמנם הם, הארץ ילידי

, התפילות את מכירה אני" :רהשיציינה המתמשך. בעניין זה  במסעם מוכרת מנוחה לתחנת עבורם

 כמה יש. טובה ואווירה ואינטליגנטיים סימפטיים אנשים יש. בטחון תחושת זו, שיהיה מה יודעת

 הפנים על] חיוך להם יש, נחמדים נורא כולם, מוכרות פנים לראות לי דנחמ, מכירה שאני אנשים

ביקוריה החוזרים ונשנים של שירה, מאפשרים לה להכיר את התנהלות  ".שהגעת יופי איזה[, שאומר

התפילות, וליצור היכרויות שטחיות עם חברי בית דניאל. בדרך זו היא, ובדומה לה מדלגים אחרים, 
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 הם שאין העובדה בשל מתחזקת זו תחושתם 25מקום כלפי בית דניאל. מצליחים לפתח תחושת

  .בקהילה קבע לחברי להפוך כלשהו בלחץ חשים

 אחת דתית-רוחנית אופציה המחקר מקהילות אחת בכל הרואים, המדלגים לגבי זה ממצא

 המתייחסים האמריקאיים הרוחניות ממחפשי חלק לגבי ווטנו רוברט של לטענתו תואם, רבות מני

 מחפשי שעבור בעוד אך. רוחניות בהם למצוא המקומות אחד בתור הממוסדים הדתיים לארגונים

 כספקית בעיקר, קרי, מסוים אחד באופן לרוב מתפקדת ממוסדת דתית קהילה אמריקאיים רוחניות

 המדלגים שעבור הרי, הרוחניים חיפושיהם במהלך בטוח כמקלט ופחות, רוחניים שירותים

 עצירה כנקודת או מוצא כנקודת הן, בזמן בו אופנים בשני מתפקדות המחקר תקהילו הישראלים

  26.מצורכיהם חלק הממלא שירותים כספק הן, מסעות של

 

  הקהילות כלפי אמביוולנטיות 3.1.3.2

 רגשות חשים הם, המחקר מקהילות לאחת שייכות מרגישים לארץ-חוץ ילידי שהמדלגים אף על

ת היא כי כוחות מנוגדים בקרבם אינם מאפשרים להם להתחייב מעורבים ביחס אליה. המשמעו

באופן בלעדי לקהילה אחת. בדומה למרואייניה החרדים של שרית ברזילאי שהיו מצויים על הגבול 

 27.שונות לקהילות משיכה בין פנימי דיאלוג מתקיים המדלגים בין העולם החרדי לחילוני, גם בקרב

 כל שלא בכך ומכירים, אחת קהילה עם להזדהות יכולתם תמבחינ תמידית בדילמה מתחבטים הם

במילים אחרות הם אמביוולנטיים ביחסם לקהילות, והדבר מתבטא כלפי  .בה רק יתמלאו צורכיהם

לתפארת שלום הבית,  חוץ בדילוג המתמיד בין הקהילות. כך למשל, קארן, מחד גיסא, קוראת

פיזית, אך מאידך גיסא, היא אינה מרוצה ומקפידה למלא את תפקידיה גם כשאינה נמצאת שם 

 מכך, ורואה זאת כנטל. 
לארץ, גם המדלגים שנולדו בישראל מפגינים אמביוולנטיות כלפי -בדומה לילידי חוץ              

הקהילות שביניהן הם נודדים. הדבר נובע, בין השאר, מהבנתם כי לשם מילוי צורכיהם השונים, 

, לארץ-ילות. אך הם מפגינים פחות אמביוולנטיות בהשוואה לילידי חוץיהא עליהם לפנות למגוון קה

 .המחקר מקהילות לאחת מאוד המחויבים

  ומיקום לימינלי רפלקסיביות 3.1.3.3

 מתמשך באופן לשהות בוחרים, הארץ כילידי לארץ-חוץ ילידי, המדלגים כלל, לעיל שצוין כפי

 ובצורה ברפלקסיביות להתבונן להם מאפשר זה מקום. קהילות בין הגבול על, לימינלי במיקום

 קהילות בין לימינליים מיקומים של נרחב מנעד יש כי גיליתי. מבקרים שהם הקהילות על מעמיקה

 תוצאה הן לה הנלווית והרפלקסיביות הלימינליות דרגת. רפלקסיביות של שונות דרגות נלוות ואליו

ר, העובדה כי ככל שמדלג מחויב יותר לקהילה המדלג. מצטרפת לכך, כאמו של החברתי מיקומו של

כזכור,  מסוימת, כך הוא מתקשה להיות נטול רגשות ביחס אליה ולהביט בה במבט ביקורתי.

לארץ הם אלו שהפגינו דרגת מחויבות רבה לאחת מקהילות המחקר. משום -המדלגים שנולדו בחוץ

 ים ביחסם אליה.כך, בהשוואה לילידי הארץ יתעוררו בקרבם יותר רגשות מעורב

לארץ מקרב המדלגים, דוגמת קארן ודבורה, נמצאים, מבחינת מעמדם, במרכז -ילידי חוץ 

קהילת האם שלהם, בגלל התפקידים שנטלו על עצמם והמעמד החברתי שגיבשו לעצמם במשך 

השנים. למרות זאת, הם אלו שבחרו למקם עצמם מבחינה תודעתית בשולי קהילתם. כלומר, הם 
                                                 

, עמו נינוחה היכרות הרגשת ויוצר אליו מתחבר, קוםלמ ויחס את לעצמו מבהיר שהפרט אהי מקום בתחושת הכוונה 25
 .49' עמ, (2000), לאור הוצאה פראג, אביב-תל, כאן מתחיל הזה השביל, שמחאי 'ד: ורא

26 , p. 15After Heaven: Spirituality in America Since 1950sWuthnow,  
 .216", עמ' כפולים חייםברזילאי, " 27
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בונן על קהילתם במבט רפלקסיבי, מפרספקטיבה של "חצי בפנים וחצי בחוץ". בחירה זו בחרו להת

מאפשרת להם מבחינה רגשית לדלג בין הקהילות, אך אין היא מקלה על הרגשות המעורבים 

הנלווים לדילוג. לעומתם, מדלגים אחרים, ילידי הארץ, דוגמת בני, מצויים הן מבחינת מעמדם 

חינה תודעתית בשולי קהילות המחקר. מיקום זה מאפשר למדלגים אלו, החברתי בקהילה הן מב

לארץ, בעלי המעמד מרכזי בקהילת האם, לשמור על מרחק רגשי גדול -לעומת מקביליהם ילידי חוץ

 יותר מהקהילות שבהן הם נתקלים במסעם, ומקל עליהם מבחינה רגשית לדלג בין קהילות. 

 לעובדת ביחס ובפרט, לעצמם ביחס המדלגים כלל ניחנים שבה הגבוהה הרפלקסיביות

 בין בתווך שמצויים מי כעל עצמם על במפורש מעידים שהם בכך מתבטאת, קהילות בין מעבריהם

 קהילות בין מתמיד במעבר הימצאם של הלימינלית הסף תחושת את העת כל חווים הם. קהילות

 . לה ומודעים

  המדלגים בסיפורי שינויו זרימה ,פתיחות "?מחר וישתנה פתוח הכל" 3.2

 וביטוייה בפרקטיקת הדילוג  פתיחות 3.2.1

 עיסוקים, מקצועות לשלל הפתיחות מוטיב השני כחוט עובר המדלגים של סיפוריהם אורך לכל

 בהקשר גם בולט זה מוטיב. ביניהם המתמיד והמעבר, זהות אפשרויות, קהילות, הפנאי בשעות

. כך למשל, קארן סיכמה את מעברה בין קהילות ליברליות שונות קהילות בין המדלגים של למסעם

אביב באומרה "אני זורמת". בהמשך דבריה היא הוסיפה "אני פתוחה לכל המגוון היהודי -בתל

 אביב". -ליברלי שיש בתל

כזכור, חלק מהמדלגים פתוחים לא רק לביקורים בקהילות יהודיות אלא גם לפעילות 

. הפתיחות 'אייג-קים לבדם בפעילות רוחנית הנקשרת לניובמסגרות רוחניות אחרות או עוס

אופציות  וההשתנות התמידית מקבלות ביטוי בדבריה של נינה. בעת שנדרשה להתייחס לנדודיה בין

דתיות שונות, ציינה ש"לא עקרוני לי באיזה דת ומסגרת אני נמצאת, אני לא בטוחה שאני -רוחניות

" ]ההדגשה היא שלי[. מניתוח סיפורה השלם עולה ל ומתפתחכי הכל נזירוצה להיות במסגרת אחת, 

 הן(, מסגרות במגוון פעילות) הפרקטי במישור הן רוחניים-הדתיים חייה את לנהל בוחרת כי היא

 היא לכך הסיבה. אופציות שלל בין מתמיד מעבר באמצעות( שונות אמונות אימוץ) הרעיוני במישור

לשינוי. במילים אחרות, את דילוגה בין מסגרות רוחניות  ופתוח אחר בדבר נקשר דבר כל שלדידה

 ודתיות היא רואה כדבר נזיל, המשתנה תדיר.

מוטיב הפתיחות והזרימה עלה באופן המפורש ביותר בסיפורה של דבורה, המדלגת 

כנסת מזרמים -המבוגרת ביותר מבין מרואייניי. הוא התבטא במעבריה בין מדינות, מקצועות ובתי

וי לציין כי דבורה היתה היחידה מבין המרואיינים שהתייחסה במישרין לדמיון הקיים בין שונים. רא

  :לדבריה. קהילות בין המתמשך מעברה לבין חייה את המאפיינות גוניות-והרב הנזילות, הפתיחות

... כך חיי גם. עצמי את להגביל צריכה לא, פתוחה אני כי[ כנסת בתי] לכמה הולכת אני
 את לסגור צריכה לא אני, יחד הולך הכל. בדרנית, מספרת, מלמדת, רהש, רוקדת אני

 מתרגלת, רוחנית אני. לנפש, לחיים פתוחה אני. גונית רב אני, קופסה באיזו עצמי
  28.וזרימה אנרגיה של עניין הכל זה, קונג י'צ ומדריכה

, בפתיחות המתאפיין הנוכחי לעידן המדלגים את המאפיינת הפתיחות תופעת את לקשר ניתן

 או אחת חברתית בזירה חייו חי כל אינו שהפרט בכך המתבטאות, חברתית ובזרימה בדינמיות

                                                 
 ה מרפאת ומדיטציה מהמסורת הסינית.צ'י קונג הוא תרגול של תנוע 28
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 הפרט 29.לזו זו בהכרח קשורות שאינן, שונות חברתיות במסגרות פועל אלא, בלבד אחת בקהילה

  30.הדת בתחום גם לעיתים כך נוהג

 של חייהם מכלול את ,כזכור, מאפיינים שונות מסגרות בין התדיר והמעבר הפתיחות

 פרקטיקת כי לומר ניתן, לפיכך. שונות ורוחניות דתיות קהילות בין מסעם את ובפרט, המדלגים

בחיפוש  המתאפיינת, פוסטמודרנית דתית להתנהגות מובהק ביטוי היא עוסקים הם שבה הדילוג

. בלבד זו בקהילה פועלים דניאל בית של היעד קהלי ששאר העובדה רקע על בולט מתמיד. הדבר

 דתיות-רוחניות אופציות בין" שוק סקר" ערכו השונים היעד קהלי עם מהנמנים חלק כי ייתכן

 גם בולטת המדלגים של הפוסטמודרנית הדתית התנהגותם. דניאל בבית בחרו לבסוף אולם, שונות

 הנוגע בכל וזרימה פתיחות של במונחים דיברו הצעירים פורום חברי שאמנם העובדה רקע על

 .דניאל בבית הדתית פעילותם את דבר של בסופו ריכזו אך, הדתיות תפיסותיהםל

  הסביבה מצד אליה והיחס המדלגים של הנזילה זהותם"? הגדר פורצי" 3.2.2

 המדלגים של המתמשכת בנדידתם רק לא משתקפים העכשווי העידן של והנזילות הפתיחות מאפייני

הדתית. בימינו, בשל ריבוי הזירות שבהן פועל הפרט  תםבזהו גם אלא, קהילתיות אופציות שלל בין

 לבלתי, למפוצלת, למקוטעת הופכת והחברתית האישית זהותו כי הסבורים חוקרים ושונותן, ישנם

אחרות, במסגרת  במילים 31נמצא. הוא שבו להקשר בהתאם צורה ופושטת הלובשת ולכזו, יציבה

פוגש בשלל אפשרויות זהות, ותוך כדי משא  ההקשרים השונים שבהם מוצא הפרט את עצמו, הוא

 זו לעיתים ומתחרות לזו זו מנוגדות אלו שאפשרויות אולם, משוםומתן עמן הוא יוצר את זהותו. 

 חיבור של דומה בתהליך. פנימיות סתירות על המבוססת ככזו הפרט של זהותו להיראות עשויה, בזו

 בימינו דתיות זהויות עשויות לכך אי 32.הפרט של הדתית הזהות מתעצבת שונות זהות אפשרויות בין

  .התגלמויותיהן שלל את המאחד היגיון וכחסרות קוהרנטיות כלא להיתפס

  המדלגים של הזהות הגדרות 3.3

 הגדרות אציג, ראשית. המדלגים מחזיקים שבהן היהודית הזהות הגדרות בהצגת אעסוק זה בסעיף

. וחילוניות לדתיות ביחס ובישראל בתפוצות היהודי בעולם המקובלים מושגים בין המשלבות זהות

-הניו הרוחניות משדה מושגים לבין אלה מקובלים מושגים בין המשלבות הגדרות אציג מכן לאחר

ית. לשם הצגת המגוון הנרחב של הגדרות הזהות היהודית שמעצבים המדלגים, לא אסתפק 'אייג

הם התייחסתי עד כה, אלא אביא הגדרות בהצגת הגדרות הזהות של אינדיבידואלים, שלסיפורי

 זהות של מדלגים נוספים. 

 כיצד לבחון יאפשר, המדלגים אוחזים שבהן היהודית הזהות של ההגדרות שלל ניתוח

 המדלגים מדוע; הפרט של הדתית בזהותו משתקפת, קהילות בין( לימינלי מיקום) הגבול על עמידה

 יהודית זהות מעצבים הם אם ובעולם בארץ יתיהוד הזהות בשיח מקובלים במושגים משתמשים

 ?זהותם תיאור לשם המדלגים משתמשים מקובלים מושגים באילו, ובנוסף? חדשה

                                                 
 ,Dilemmas of Identity : The Saturated SelfK.J. Gergen  :למשל ראו, לה ודומות זו טענה מעלים רבים חוקרים 29

, p. 212 Community and Everyday LifeGraham, , New York, Basic Books, (1991); in Contemporary Life 
 .לעיל 21הערה   , eration of SeekersA Gen,Roof ראו: 30
 לעיל. 29הערה   Gergen,ראו למשל: 31
(, עורך) קליינברג  :בתוך, "האלפיים שנות בתחילת בישראל חדשות דתיות וזהויות בתשובה החזרה, "גודמן 'יראו:  32

  .100' עמ, וחילוניות דתיות על אחר מבט: להאמין לא
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  היהודי בעולם מקובלים מושגים המשלבות זהות הגדרות הצגת 3.3.1

 אני. כללים בדיוק שאין זה עם זורמת, free spirit אני: "הבא באופן זהותה את תיארה קארן

סיבית ועדיין בשבת בבוקר אלך לכיוון יותר מסורתי". היא מעידה על עצמה בבירור כי זהותה פרוגר

משתנה במקביל למעברה בין קהילות שונות. זאת ועוד, עולה כי היא רואה עצמה חופשייה לנוע בין 

אופציות זהות שונות, הן ליברליות הן מסורתיות. יתר על כן, קארן מציינת "היום הכיוון יותר 

מודרני, אי אפשר לחזור אחורה, אחרי שיצאנו מהבקבוק וראינו עולם אחר". כלומר, מבחינת האופן 

שבו היא מעצבת את זהותה, השילוב בין אופציות זהות שונות הוא ההולם את רוח הזמן, ולדעתה 

 ראוי שגם אחרים ינהגו כמוה. 

וונים... גם לרפורמים, וגם נימה דומה עולה גם מדבריה של דבורה, "אני פתוחה לכל מיני כי

לקונסרבטיבים. אני לא מגבילה את עצמי. לא חתמתי על משהו, על יהדות אחת. אני פתוחה לקבל 

שיש אפשרות ליהדות היום, להתפתח בכל מיני כיוונים". זהותה הדתית נראית, על פניו, כלא 

וצרת בין שלל קוהרנטית וכחסרת היגיון המאחד את שלל ביטוייה, עקב השילובים שהיא י

אפשרויות זהות מוכרות, קונסרבטיביות, רפורמיות ואחרות. אולם, נראה כי דבורה מרוצה מהגדרת 

הזהות היהודית הלא שגרתית שהיא יצרה לעצמה. מדברי קארן ודבורה עולה שהן מגלות פתיחות 

תוח והרב גוני לשלב בין מגוון אופציות מוכרות של זהות יהודית. בנוסף, הן סבורות כי אופייה הפ

 של זהותן הדתית מתאים לעידן הנוכחי.

פתיחות לשלל אפשרויות זהות מקובלות תוך הדגשת הקשר לזהות המסורתית עולה 

, אשת הייטק, ילידת אוסטרליה, אם לשלושה, חברה בתפארת שלום, 46מדבריה של פאולה, בת 

סרבטיבית( ובית תפילה אביב )קהילה קונ-שנדדה עם משפחתה בין קהילה זו לבין חבורת תל

פאולה ציינה: "אני לא אוהבת לשים עצמי בתוך קופסה, אני איפה  33ישראלי )בית תפילה חילוני(.

שהוא בין רפורמי וקונסרבטיבי... אני פתוחה לכל המגוון, ורוצה גם לשמור על המסורת". היא 

ה ומשפחתה הגבילו תמצתה את זהותה באומרה "אני יהודיה פלורליסטית, שאוהבת מסורת". פאול

אביביות, ובכללן לבית תפילה -רוחניים לקהילות יהודיות ליברליות תל-את חיפושיהם הדתיים

ישראלי. נראה כי מבחינתה אין הבדל משמעותי בין בית תפילה ישראלי, המנסה לבדל עצמו כבית 

 לארץ. -בחוץ תפילה חילוני, תוצר ישראלי, לבין קהילות המשתייכות ליהדות הליברלית, ששורשיה

 הן לקונסרבטיבי הרפורמי הזרם ובין לחילוניות דתיות בין בישראל המקובלות ההבחנות 

 לראות הרגילה, לארץ-חוץ ילידת שהיא מכך, ראשית, נובעת זו תפיסתה. שטחיים הבדלים בעיניה

 כנסת-בבית התחנכה שהיא מכך, שנית; כנסת-לבית מגיעים חילוניים חייהם שאורחות יהודים

 היכרות. בארץ קונסרבטיביות בקהילות לפעילה הפכה ובבגרותה, לארץ-בחוץ רפורמית נוער תנועתו

 משמעות כל אין בארץ שבעיניה לומר לה אפשרה הליברליים היהודים הזרמים עם זו קרובה

  .הזרמים בין להבדלים

ריה פאולה מציינת, קודם כל, את פתיחותה לכל אופציות הזהות היהודית הקיימות. בדב

היא משרטטת רצף של זהויות יהודיות פלורליסטיות שעליו היא נעה, ומדגישה את נטייתה לקוטב 

הקונסרבטיבי )"המסורתי"( של טווח זה. זאת ועוד, מצד אחד היא רואה עצמה אמנם כמשייטת 

פלורליסטי, ולכן מסתייגת מניסיון לתאר -בחופשיות בין האופציות השונות הקיימות במרחב היהודי

במילים את זהותה. מצד שני, היא מציינת את חשיבות המסורת בעיניה, דבר שמשתקף בפעילותה 

בקהילות קונסרבטיביות, התופסות עצמן כ"מסורתיות". נראה כי זיקתה לזהות מסורתית נובעת 
                                                 

 ולכן שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, באוגוסט 24בתאריך  עמה ישערכת מריאיון לקוחים מפיה הציטוטים 33
 בני משפחות על בפרק מובאים מפיה ציטוטים שלום בתפארת נערך לבנה המצווה בר שטקס משום. בדוי בשם מכונה
 .המחקר בקהילות למצוות צאצאיהם הגעת את שציינו מצווה
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מרצון למצוא במסורת נקודה ארכימדית שתשמש לה כעוגן בטוח בעת חיפושיה אחר אפשרויות 

יותר. כמו יתר המדלגים, גם היא מנסה להראות שבין קטגוריות זהות הנתפסות  זהות ליברליות

לרוב כמובחנות, במקרה זה זהות יהודית קונסרבטיבית לעומת זהות יהודית רפורמית, קיים בפועל 

 זהויות לתיאור קיימים מושגים בנמצא שאין משום, מרחב שלם של אפשרויות זהות נוספות. אולם

 הזהות בקטגוריות להשתמש נאלצת היא, הקיימות מאלו בהרבה ונזילות בותמורכ שהן יהודיות

 לטווח הלב תשומת את להסב רוצה היא, אחד מצד(. קונסרבטיבית וזהות רפורמית זהות) המוכרות

 שהיא העובדה מעצם, שני מצד. לקונסרבטיבית רפורמית זהות בין הקיים זהויות של הרחב

  .ורפורמית קונסרבטיבית זהות בין ההבחנה את מחזקת היא אלו זהות בקטגוריות משתמשת

מדלגים אחרים, מנסים להגמיש עוד יותר את ההבחנות בין הגדרות הקיימות בארץ לשם  

תיאור זהות יהודית. אך יש לשים לב שתוך כדי כך הם מייצרים הבחנות חדשות. קרי, הם מדגישים 

ת יהודיות שונות, לבין נטייתם של חברי את ההבדל ביניהם בתור מי שמשלבים בין שלל זהויו

רפורמי או  -קהילות ליברליות לבחור בזהות יהודית ברורה באמצעות השתייכות לזרם יהודי ספציפי

קונסרבטיבי. כך לדוגמא, דליה בחרה לתאר את זהותה היהודית כ"יהודייה ליברלייה". כשאמרתי 

בדילה ביני לבין יהודים ליברלים ששייכים לה שלרוב אומרים ליברלית, היא ציינה "אני בכוונה מ

 לזרם מסוים, אני לוקחת מה שמתאים לי וטוב לי מכל קהילה". 

דליה, בדומה לפאולה, אינה מגבילה עצמה לשימוש בקטגוריות הזהות הבינאריות הרווחות 

וחרת של דתי וחילוני, אלא עושה שימוש במונח "ליברלי" המוכר פחות לציבור הרחב. כמו כן, היא ב

שלא להזדהות עם זרם יהודי ליברלי ספציפי, רפורמי או קונסרבטיבי. כלומר, בניסיונה להבהיר את 

זהותה לעצמה ולסביבתה, היא יוצרת הבחנה חדשה בין הבוחרים בהשתייכות בלעדית לזרם ליברלי 

 ליברלי.-אחד לבינה כמי שנעה בחופשיות במרחב הזהויות היהודי

ת הסיומת של המילה ליברלית והופכת אותה לליברלייה, נזקקת, זאת ועוד, דליה המשנה א

למעשה, להישען על הגדרה קיימת של "יהודייה ליברלית". כלומר, גם מי שכמוה, רוצה ליצור זהות 

צרכיו, מגלה שקל יותר ליצור הגדרה חדשה תוך משחק בהגדרות קיימות זה יהודית שתהלום את 

 עם אך, חדש דבר ליצור אמנם מבקש היצירה חירות את צמולע שנוטל מכבר. במילים אחרות, מי

-דתיים יסודות מהכנסת נמנע שהוא בכך הניכר דבר, מוכר יהודי זהות במרחב להישאר מבקש זאת

  .לזהותו ליהדות הזרים רוחניים

 חלק לבין, לארץ-חוץ ילידות מדלגות בין היהודית הזהות בהגדרות גם הבדל ניכר

 פחות המקובלים במושגים להשתמש ייטו, כאמור, לארץ-חוץ ילידות .הארץ ילידי מהמדלגים

 ילידי מדלגים, לעומתן. וליברלי פלורליסטי דוגמת, יהודית זהות תיאור לשם הישראלי בציבור

 המקובלות הבינאריות בקטגוריות להשתמש כל קודם יעדיפו, חדשה דתיות לעצמם המנסחים הארץ

  .ליהדות יחסם את מילדות ושעיצב, חילוני לעומת דתי: בישראל

 :לחייה 50-כך למשל אמרה מיכל, רווקה, ארכיטקטית, ילידת ישראל, באמצע שנות ה

 משהו לא. ]זה[ חדש משהו, ]זה[ עדיין כזה זרם אין. שקופה כיפה עם דתייהאני 
 לי שיעזור ככזה המושג את תפסתי. והתלהבתי מושג שמעתי. בבגדים חיצוני

 תמיד דתיות, דרכי את מחפשת אני, חדשה הלכתית תיותד זו. לאנשים להסביר
 מבינים שכולם בטוחה והייתי, מסוימת בצורה אותה פירשתי, לי חשובה היתה
 34.וצדק מוסר כתורת כמוני אותה

 יהודית זהות יצירת אחר מתמשך דתי חיפוש של מצויה במסעבדומה למדלגים האחרים גם מיכל 

 .חדשה דתיות של עיצובה כאל להתייחס אפשר הנוצרת הזהות אל, לומר רוצה. צרכיה את ההולמת

                                                 
 ולכן שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, בנובמבר 6בתאריך  עמה שקיימתי מריאיון לקוחים מדבריה הציטוטים 34

 .בדוי שם לה נתתי
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אך בשונה משאר המדלגים מיכל אינה מסתפקת בכך אלא תופסת את הזהות הזו כמסד ליצירתו של 

 שאיפות יש שלמיכל הרי, אישית מבט מנקודת דיברו המדלגים ששאר בעוד, זרם יהודי חדש. כלומר

 החושבים אינדיבידואלים של מדומיין קולקטיב עבור חדשה דתית זהות גיבוש של ראות מרחיקות

  .כמוה

 של קיומן בדמות, חיצוני ביטוי הנעדרת, חדשה דתיות מגדירה היא שלכאורה אף על

 החשיבה כנגד יוצאת היא, לדתיות. קרי אופרציונלית להגדרה נזקקת היא עדיין, דתיות פרקטיקות

הפרקטיקות שהוא בוחר לקיים, כגון  לפי םאד של דתיותו מידת את לברר ניתן שלפיה המקובלת

, שתתכוון מבלי, ובכך, אותה להזכיר צריכה היא זו תפיסה קעקוע לשם, זאת עם 35חבישת כיפה.

זו. בנוסף, היא צריכה להזכיר את התפיסה האמורה כדי שבני שיחה יבינו  תפיסה לחזק עשויה היא

ל מיכל ליצור דתיות חדשה, היא אינה את דבריה. הדבר מהווה ביטוי לכך שלמרות רצונה העז ש

יכולה עדיין להשתחרר מהתפיסה המקובלת בארץ כי דתיות נמדדת במספר ובסוג המצוות שהפרט 

 מקיים. קשה לה ככל הנראה להינתק מתפיסה זו, שכן היא הוטבעה בה עוד בילדותה. 

, רמירפו יהודי קהילתי מרחב בתוך החדשה דתיותה בעיצוב לעסוק מיכל של בחירתה

 הרווחות מהתפיסות חלק רק לקבל לה המאפשר, בו המתקיים הרעיוני הפלורליזם לאור מתבהרת

 שהוצגה, שלה. הדבר מאשש את הטענה לתפיסותיה בהתאם זהותה את במסגרתו לעצב ועדיין, בו

 לפעול הפרט בימינו של ליכולתו הנוגעת, דתית זהות ויצירת העצמי מרכזיות על בסעיף, לעיל

 לעצב אלא, מקדמות שהן הזהות הגדרות את עליו לקבל מבלי, ממוסדות ורוחניות דתיות תבקהילו

  36.בעצמו דתיותו את במסגרתן לעצמו

 מושגי לבין היהודי בעולם המקובלים המושגים בין המשלבות הגדרות 3.3.2

 החדש העידן

ושוזרים בינן לבין  ישנם מדלגים שאינם מסתפקים בהיצע המוכר של אופציות זהות יהודית מוכרות,

 אייג'ית. כך למשל בני ציין:-זהויות שמקורותיהן ברוחניות ניו

 אני, פרטית בהשגחה להאמין מעדיף, קבלה גם לומד, עליון בכוח מאמין אניבבסיס 
 רוחניים חוקים מהם להבין מנסה, דתי כאדם ולא, כרוחני יותר עצמי את רואה

 ויצרו, לדתיים רוחניים חוקים שניכסו ותמונוטאיסטי דתות על כועס, לפיהם ולפעול
 כמו, דתי ולא רוחני' ה, אוהב' ה זה אמונתי בסיס, חיבור במקום אדם בני בין הפרדה

 .הצעדים 12 בתוכנית

היבטי היהדות שאותם בני מבקש לארוג לתוך זהותו הינם זיקה לקבלה ואמונה בהשגחה פרטית. 

אייג'ים המשולבים בזהותו באמירתו, "אני רוחני -יובנוסף, ניתן לראות את ההיבטים הרוחניים הנ

ולא דתי", ובתפיסתו את האל כמהות רוחנית. אלו הן אמירות הרווחות בפי פעילים במסגרות של 

ובקבוצות תמיכה עצמית. בנוסף, היבטי העידן החדש באים לביטוי בהסתייגותו של  37העידן החדש,

תפיסה רוחנית המבליטה את המשותף בין מסורות  בני מדתות מונותאיסטיות ממוסדות, ובהעדפתו

 של רוחניים היבטים לבין יהודיים היבטים בין העדינה התפירה רוחניות ודתיות שונות. מלאכת

החדש ניכרת בבירור בשילוב שבני יוצר בין אמונתו בהשגחה פרטית )מושג מוכר ביהדות( -העידן

                                                 
 מדובר בתפיסה מקובלת בקרב הציבור הרחב ובקרב חוקרים כמותיים כאחד, המבקשים להגדיר זהות יהודית על 35

 ודתיות ילוניותח של להבנתןבסיס מדידה של התנהגויות הדתיות שהפרט מדווח כי הוא מקיים. ראו: גודמן ופישר, "
 . 370-369", עמ' מושגיות וחלופות החילון תיזת: בישראל

 " ,pp. Religion in Modernity as a New Exial AgeLambert ,"333-303 ראו: 36
 ,Oxford and New Spiritual but Not Religious: Understanding Unchurched AmericaR.C. Fuller ,ראו: 37

York, Oxford University Press, (2001) 
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תרפויטיות בימינו(.  העידן החדש, ובמסגרות לבין אמונתו באל כישות אוהבת )מושג השגור בחוגי

 . יחסיתנראה כי הוא הצליח לשזור יחד שלל מקורות רוחניים ודתיים באופן הדוק 

  המדלגים של הזהות הגדרות שלל ניתוח 3.3.3

 בקטגוריות להשתמש נאלצים הם שונות מסיבות כי עולה המדלגים של הזהות הגדרות שלל מבחינת

, אולם. אותם יבינו שיחם שבני כדי, החדשה רוחנית-הדתית זהותם תיאור םלש מוכרות ובהבחנות

 הניואנסים את במדויק לבטא להם מאפשרים אינם הקיימים המושגים שכן, מכך מרוצים הם אין

 בין ההבדל את שוב מדגיש הדבר. מבטם מנקודת אותם תופסים עצמם שהם כפי, זהותם של

 לפי פועלים האחרונים, כלומר. המחקר קהילות של יעדה קהלי שאר עם הנמנים לבין המדלגים

 המדלגים, לעומתם. זהותם להגדרת הנוגע בכל גם, ממוסדות דתיות במסגרות מקובלים כללים

 את יוצרים כך ואגב שונות ופרקטיקות רעיונות רצונם לפי מלקטים קהילות בין מסעם במהלך

  .ניםפ רבת פוסטמודרנית דתיות עם המזוהה במתכונת זהותם

 החוט הוא עצמו הפרט בנוסף, בניתוח מכלול הגדרות הזהות של המדלגים מסתבר כי

 שורשיה אם בין, לעצמו שרקח הייחודית האישית הזהות תרכובת את יחד המחזיק, המקשר

 של דבריול אישוש משום בכך יש. אחרות רוחניות במסורות מקורותיה אם בין, בלבד יהודיים

 ונקודות ההתייחסות מסגרות כל" בו, הנזילה המודרניות של בעידן כי מןבאו זיגמונט הסוציולוג

 הימים מאריכת ישות"ל הופך הפרט של גופו, חלוף ובני ארעיים הם "וההתכוונות ההתמצאות

 המשכיות של האחרון למפלט, האחרון למקלט" הופך הפרט של גופו, כלומר ."שבנמצא ביותר

 אכן כי מובן, ונזילות נדיפות ולזהויות לגוף ביחס באומן לש זו תפיסתו על בהתבסס  38."והתמדה

 .זהותו היבטי שלל את יחדיו המחבר לאמצעי הופך עצמו המדלג

 דתיות קהילות שלל בין דילוג: חדש פרקסיס של צמיחתו המדלגים מצביעים, למעשה, על

 רוחני-הדתי חבבמר מוכרים וגבולות הבחנות המטשטשות חדשות זהות אופציות ויצירת, ורוחניות

 הזהות הגדרות של הלגיטימיות שבעתיד עשויה להתגבר כך על מצביעים המדלגים, בנוסף. הישראלי

, יותר ומסורתיות ממוסדות וזהויות מסגרות של קיומן המשך לצד יצרו, שהם החדשניות היהודית

 .אביבי-התל הרוחני-הדתי במרחב מכבר זה הרווחות ההגדרות משלל כחלק

 המתעצבות החדשניות רוחניות הדתיות הזהויות ממכלול חלק הן המדלגים של זהויותיהם

 ליתר בהשוואה מובחנים מאפיינים בעל, ספציפי מקומי בהקשר פועלים המדלגים, זאת עם. בארץ

-תל ייחודיות גרסאות בבחינת הן המדלגים של שהזהויות הרי, לדייק אם, לכן. המדינה חלקי

אביב מייצגת -בתוך המרחב הישראלי תל 39.בישראל הנוצרות חניותרו-דתיות זהויות של אביביות

עדכניות, פתיחות, סבלנות, אינדיבידואליזם, כמו גם התנערות מסממנים של מסורתיות ושמרנות. 

 לבין, ובהווה בעבר אביבי-התל המרחב מאפייני בין חזקה זיקה של קיומה על מצביעים מחקרים

 הזהויות של ייחודיותן 40.בו ונוצרות שנוצרו שונים וגיםמס זהויות של והחדשנות היצירתיות

                                                 
  .162-163, ירושלים, מאגנס, )תשס"ז(, עמ' מודרניות נזילהז' באומן,  38
באופן דומה נאמר על זהויות של קבוצות חברתיות אחרות שפעלו בעיר בעבר. כך למשל ענת הלמן, שחקרה את  39

ות הכללית של העיר ואל התרבות התל אביבית בתקופת המנדט ציינה שקרבתם של פועלים תושבי תל אביב אל התרב
אור וים רוחה העולצת והקלילה העניקה לזהותם צביון תל אביב ייחודי לעומת שאר פועלי הארץ. ראו: ע' הלמן, 

 .209-208, עמ' הקיפוה
מדובר בתפיסת הזהות התל אביבית ראשית כל בתור דוגמא לאופן בו צריכה להתעצב זהויות קולקטיביות בארץ החל  40

 זהויות לייחודיותן של ביחס Mann, A Place in History, p. xi; עברית הראשונה ועד לימינו, ראו:מתקופת העיר ה
", אביבי התל במרחב לסבית-הומו עירונית אזרחות, "מנור' וא פנסטר' ט: ראו, אביבי התל במרחב הנוצרות מיניות

 ראו בו. הנוצרות החדשות היהודיות הזהויות של לייחודיותן בנוגע. 28-7' עמ(, 2011(, )1)יב ,ישראלית סוציולוגיה
 .431-403' עמ", אביבית תל תפילה, "נאמן למשל:
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 שהן מהעובדה גם אלא, אביבי-התל מאפיונן רק לא, כן אם, נובעת המדלגים של רוחניות הדתיות

 . בעיר הפועלות ליברליות יהודיות קהילות בין נדודים במסגרת מתעצבות

 שונות קהילות בין המדלגים של לנדודיהם הגורמים 3.4

 הדילוג. שונות קהילות בין למסעם המדלגים את הדוחפים והצרכים הסיבות על אעמוד זה בסעיף

 .אחת במסגרת במלואם נענים שאינם, שונים צרכים על, לטענתי, עונה ומסגרות קהילות מגוון בין

בעניין זה ציין בני: "אני לא מוצא משהו ]בקהילה אחת[ שייתן לי הכל, ]לכן אני[, הולך גם לפה וגם 

פה, מכל דבר אני מצליח לקחת משהו שייתן לי קומפלקס ]משהו שלם[". באותו הקשר אמרה ל

כנסת אחד". קשה למצוא -קארן: "אני רואה דברים בכמה מקומות, שאי אפשר למצוא הכל בבית

 טוב".  fitכנסת[ שממש -משהו ]בית

  סקרנות 3.4.1

חשים ביחס למגוון של קהילות. כך  רבים מהמדלגים נודדים בין קהילות שונות עקב סקרנות שהם

למשל קארן ציינה "אני רוצה לדעת מה קורה ]בקהילות אחרות[, ומה העניינים, ]אני[ בודקת את 

 השטח". 

 מביקוריי ברשמיי המדלגים מרואייניי של הרבה בהתעניינותם מצאתי זו לסקרנות עדות

 ציינו מהם רבים, מדלגים עם ייבשיחות, בנוסף. לבקר הספיקו טרם שבהן הם ליברליות בקהילות

 להיצע להיחשף להם ומאפשר, סקרנותם את המחזק החברתיות ברשתות הפרסום של תפקידו את

 בנוגע מעודכנים להישאר וכן, לבקר אירוע באיזה להחליט וכך, קהילות בשלל אירועים של

 סיור כמעין תלהיראו עשויים קהילות בין הדילוגים, למעשה. בהם לבקר הספיקו שלא לאירועים

לימודי המאפשר למדלגים להעריך את קהילת האם שלהם בהשוואה לקהילות אחרות לפי 

 קריטריונים הרלבנטיים עבורם כסגנון תפילה, אווירה קהילתית.

 האם בקהילת התפילה מסגנון סיפוק חוסר 3.4.2

ילת האם. מניע נוסף הדוחף את המדלגים למסע בין קהילות הוא חוסר הסיפוק שהם חשים בקה

רבים מהמדלגים מציינים חוסר סיפוק מסגנון התפילה מבחינות שונות, כולל מהבחינה המוזיקלית. 

בעניין זה ציינה קארן, כי אינה יכולה להסתפק רק במסורתיות המאפיינת את סגנון התפילה 

בעבר  והניגונים בתפארת שלום. צורך זה בגיוון מוזיקלי התחזק אצלה בזכות הרב דוד לזר שכיהן

בקהילה, והנהיג תפילות מוזיקליות בקביעות. היא התחנכה על סגנון תפילה ונגינות מסורתיות, 

שהגיע עד היום. אם דוד ]הרב לזר[ לא היה אצלנו ]בתפארת  2003-ומעידה כי "עברתי מסע ענקי מ

התפילות".  ברלי, במוזיקה במיוחד, בסגנון שלשלום[, אני לא בטוחה שהייתי הולכת בכיוון כל כך לי

אחרי שהרב לזר סיים את תפקידו הגיע הרב ג'ף צימט שהחזיר את התפילות והניגונים לסגנון 

מסורתי שמרני מובהק. לאור עובדה זו קארן חשה כי "אני התקדמתי או התבגרתי -קונסרבטיבי

היא  בתפילות לכיוון יותר מודרני מזה של ג'ף ]הרב צימט[, אי אפשר לחזור אחורה". יתרה מזאת,

הכנסת ]לתפארת שלום[ וזה מת". מבחינתה, סגנון -ציינה: "אני עובדת יום שלם, מגיעה לבית

התפילה המסורתי כבר לא התאים לצרכיה והיא חשה חופשייה לתור אחר קהילות המשלבות 

בתפילותיהן כלי נגינה וניגונים שאינם מוכרים לה. ואכן, זמן מה לאחר הגעתו של הרב צימט 

א הגבירה את דילוגיה בין הקהילות, עד כדי כך שכיום לדבריה "כל קבוצה ]יהודית[ לקהילה, הי

 אביב, ליברלית או פרוגרסיבית, יש לי רגל שם". -בתל
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בדומה לקארן גם דליה, כשהיא חשה ביום מסוים כי האופן שבו מתנהלת התפילה בבית 

היא מעדיפה תפילה דניאל אינו מספק אותה, היא מבקרת בקהילה אחרת. במועדים שבהם 

 הכנסת האורתודוכסי הקרוב לבית דניאל. -מסורתית, למשל, היא פוקדת את בית

  ?מכך כיותר או גרידא כחוויה תפילות אחר חיפוש 3.4.3

 בין, קהילות בין קארן, כמו גם מרואיינים נוספים, שחזרו על דבריה בניסוחים אחרים, מדלגים

לדברי קארן: "תפילות צריכות להיות מהנות, חוויה,  חוויה. שהיא תפילה אחר בחיפוש, היתר

כנסת אמור להיות משהו שמח, נעים." לכן היא משתתפת, בין היתר, בקבלות שבת -וכייפיות... בית

 עם ליברלי בסגנון תפילה אביב, המשלבות-המוניות שמארגן מדי קיץ בית תפילה ישראלי בנמל תל

 .הרב הנאה, לדבריה, לה המסבים, נגינה כלי

, קונדיטורית, נשואה ואם לשניים, חברה ותיקה בבית 43בדומה לקארן גם מיקי, בת 

דניאל, ציינה כי היא מחפשת תפילות שהיא יכולה להגדיר כחוויה. לדבריה: "אני מגיעה לקהילות 

כשיש בהן תפילה מיוחדת, מעניינת". בעבר, למשל, היא הגיעה לתפילות שבהן היו שותפים בני דתות 

, כמו תפילה שארגן הרב לזר מתפארת שלום יחד עם מכריו ממנזר אמאוס )הידוע בשם מנזר אחרות

 השתקנים( בלטרון, וכן לתפילות שהיו משותפות למספר קהילות ושילבו כלי נגינה. 

חווייתית, כפי שעולה מדברי קארן ומיקי, אפשר  תפילה אחר המדלגים של חיפושם את

 .רוחני כסופרמרקט הפועל רוחני-דתי שוק במסגרת דת צרכני לש להבין במידה מסוימת כהתנהלות

 לאורך בלבד אחת לקהילה ומחויבותם נוכחותם את מבטיחים אינם צרכנים זה דת שוק במסגרת

 ואירועים אטרקטיביים תפילות וליצור כספקים לפעול הקהילות ראשי נאלצים זה במצב. זמן

יש לשים לב כי  41אליהם. הדת צרכני את ימשכוש ואסתטית חושית, רגשית, קוגניטיבית מבחינה

בעידן האינדיבידואליסטי הנוכחי, החוויות הסובייקטיביות, הרגשות, התחושות הגופניות והתודעה 

לכן, הפרט מדלג לפי  42העיקרי שלו. האישית של הפרט הם המהווים את מקור המשמעות והסמכות

 מתחבר, ואותן הוא תופס כמספקות עבורו.  ראות עיניו בין חוויות וקהילות דתיות שאליהן הוא

 ההשתתפות דרך, מקווים שבתפילה החוויה אחר התרים מהמדלגים חלק כי מתברר אולם 

במילים. כך למשל, ציינה קארן:  לתאר קל להם היה שלא נוסף מה דבר למצוא, חווייתיות בתפילות

לכך  דוגמאאדם מוזיקלי, וכ"דת בשבילי זה משהו רגשי, לא אינטלקטואלי". היא סיפרה שהיא 

ציינה שהיא מגיעה אחת לחודש לבית דניאל לקבלות שבת מוזיקליות. אך היא לא מעוניינת רק 

בהנאה גרידא אלא מחפשת באמצעות כלל המרכיבים החווייתיים בתפילה לעורר שלל רגשות 

ה היא לי זאת היא ציינה שבחודשי הקיץ מדי שנ שאותם היא מקשרת לדת. בניסיון להסביר

אביב שבהן "מוסיפים שירה בציבור, -משתתפת בקבלות שבת שעורך בית תפילה ישראלי בנמל תל

לוקחים פיוטים וזמר עכשווי ועושים מנגינה לתפילה... שרים את מאיר בנאי ושלמה גרוניך בסגנון 

, של פיוט". היא הבהירה כי "המיקס בין האמנות לתפילות" מעורר בקרבה מגוון רגשות. בנוסף

 נראה כי גם המיקום שבו נערכת התפילה תורם להתעוררותה הרגשית. 

מדבריה של קארן הסקתי כי היא ומדלגים נוספים שתיארו דוגמאות דומות, מחפשים אחר 

מכלול שלם של היבטים חווייתיים של התפילה, שיפעלו על חושיהם, ויעוררו בהם רגשות. המדלגים 

ים אותם לדת. בהקשר זה קארן ציינה כי "כשאני נמצאת מתקשים להגדיר רגשות אלו, אך מקשר

                                                 
דוגמא מוקצנת למצב היא עריכת אירוע נוצרי רב משתתפים בדיסנילנד, עם  ;418", עמ' אביבית תל תפילהנאמן, " 41

תיים אמצו את הסגנון, האופנות אמנים נוצריים שמחליפים את האטרקציות הידועות. במידה רבה יוזמי האירוע הד
 Lyon, Jesus in Disneyland, pp. 1-3, 10-11:ווהגישות של דיסנילנד. רא

  .21-22, עמ' כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודיורצברגר,  42
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בתפילות קשה לי להסביר את זה ]את ההרגשה העולה בה[ אני לא יודעת מה התשובה... זה 

 האווירה... ההרגשה". 

של מדלגים שונים ביחס לתחושה שפיעמה ברובם בעת התפילה, אותה מסקירת דבריהם 

 התעלות של ובהרגשה" ביחד" של בתחושה למעשה ברמדו כי הם התקשו להגדיר במילים, התברר

את התיאור הברור ביותר לרגשות אלו מצאתי בדברי שירה: "יש לנו משהו  .רוח והתרוממות הנפש

משותף כרגע, יושבים בקהילה רפורמית... תחושת הביחד, שיש משהו משותף בסגנון התפילות. 

 שדווקא כי ייתכן עולה הנפש." מדבריההשירה ביחד, שרים ביחד ]זה[ נותן משהו של התעלות 

 שכן, הרוח התרוממות תחושת ליצירת המדלגים מבחינת חשובה המתפללים בין הקיימת הזרות

 מצד, קרי. מבקרים שהם הקהילות בשולי תודעתית מבחינה עצמם למקם בחרו המדלגים כזכור

 זרים עם השותפות ותחושת, ממנה להתרחק מבקשים שני מצד אך, בקהילתיות רוצים הם, אחד

  .נודדים הם שביניהן השונות בקהילות מחפשים שהם מה בדיוק היא התפילה בעת העולה

בהתבסס על דברי שירה, ניתן לומר כי התחושות הללו ניתנות להבנה באמצעות מושג 

הקומיוניטס, המתייחס לתחושת אחווה, שותפות ושוויון המשתררת בקרב העוברים אותו טקס, 

יתרה מזאת, חיזוק לעובדה שהמדלגים מחפשים אחר תחושה, שאותה מיטיב  43דתית. ואותה חוויה

לתאר מושג הקומיוניטס, מצאתי בכך שתחושה זו היא בת חלוף, כלומר שהיא ספונטנית ועשויה 

לצוץ בכל רגע ורגע בצורה בלתי צפויה. נראה כי בדיוק בגלל טבעה החמקמק והבלתי צפוי הזה, 

ת במסגרת התאגדויות שונות ולהיעלם, נאלצים המדלגים לתור אחר רגעים העשוי לצוץ בפתאומיו

שכאלו בשלל קהילות. בהקשר זה עולה שוב ההבדל בין קהלי היעד של קהילות המחקר לבין 

המדלגים. קהלי היעד האחרים פועלים במסגרת קהילה אחת. הם מסתפקים ברגעי הקומיוניטס 

ילה. לעומתם, המדלגים אינם מסתפקים ברגעי המבליחים להרף עין בחיי השגרה של הקה

הקומיוניטס המתגלים בקהילה אחת, ומבקשים לחוש בהם באופן תכוף יותר באמצעות ביקוריהם 

 התדירים בקהילות שונות.  

 אחר משמעות והזדמנות לטרנספורמציה  חיפוש 3.4.4

לימוד( בתקווה למצוא  מעטים מהמדלגים מבקרים בקהילות )בין אם לצורך תפילות ובין אם לצורך

משמעות לחייהם, ובפרט כדי להתמודד עם קושי בחייהם האישיים. כך, למשל, דליה הגבירה את 

ביקוריה הן בתפארת שלום הן בבית דניאל בשנים שלאחר פטירת בעלה, כדי למצוא נחמה בתפילה, 

ר גם מדברי וכדי להפיג את הבדידות באמצעות השהות עם מתפללים אחרים. הדבר עולה בבירו

שירה שציינה "לאחר גירושיי כשהיה לי קשה נפשית... חשתי מועקה... באתי לעיתים יותר קרובות 

להתפלל... התפילה בבית דניאל עזרה לי להתמודד. לשיר, לשבת ביחד, לא להיות לבד, נותן תחושה 

 של התעלות הנפש. הביחד נורא חשוב".

 גדולה בעיר כשחיים במיוחד גדלות והבדידות המצוקה תחושות כי בבירור עולה מסיפוריהן

 עם בצוותא שונות בקהילות שהות היא זה מצב עם אחת התמודדות דרך וכי, אביב-תל דוגמת

אחרים. אך מדלגות אלו אינן מסתפקות בחוויה של תחושת הביחד והתעלות הרוח  מתפללים

 ותחוללנה, אישי משבר םע להתמודד להן תסייענה אלו תחושות כי מקוות הנלווית אליה, אלא

, מובן, תמורות בקרבן שתעורר התעלות תחושת אחר אלו מדלגות של חיפושן. רגשי שינוי בקרבן

                                                 
 .116-122, עמ' התהליך הטקסיראו: טרנר,  43
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במקרה של מדלגים הסובלים ממצוקה אישית ורגשית תחושת  44.קומיוניטס המושג בזכות

 הקומיוניטס מחוללת בהם תמורה רגשית. 

ווייתי, המעורר תחושות של התעלות נפש המדלגים שציינו כי הם מצפים שסגנון תפילה ח

באמצעות פעילות על חושיהם, על תודעתם ועל נפשם, יסייע להם להעניק משמעות לחייהם 

האישיים ולשנות את חייהם, היו בעיקר האינדיבידואלים שנחשפו לרוחניות של העידן החדש. כך 

ו שבהן השתתף בקהילת בית חדש עלה מסיפורו של בני שציין כי התפילות הזכורות לו במיוחד הן אל

)קהילה ששילבה יהדות, קבלה ורוחניות בסגנון העידן החדש(, שכן הן כללו מוזיקה. הוא אמנם 

נהנה מהצד החוויתי שבתפילה, אך דילוגו בין קהילות נבע ממטרה אחרת, חשובה יותר בעיניו: "אני 

הן[ זריקת אנרגיה... תפילות שעושות לי מגיע לתפילות שהן שילוב פיזי, נפשי ורוחני... שאני מקבל ]מ

 קהילות בין נודדים, לו בדומה מעטים ומדלגים טרנספורמציה ברגע שאני יוצא מהתפילה". בני

 במציאת, רוחנית וצמיחה אותנטיות בהשגת להם שיסייעו רוחניות-דתיות חוויות אחר בחיפוש

  .אישי וריפוי ובשינוי בעולם לחייהם משמעות

  הקדושה ועם האל עם קשר חרא חיפוש 3.4.5

 בקהילות ביקורים באמצעות האל עם קשר יצירת אחר חיפוש על במפורש סיפרו מהמדלגים מעטים

מבין מדלגים אלו אחדים הגיעו לבית דניאל בחיפוש אחר מסגרת לימוד, והסתפקו לרוב  .שונות

ו לבית דניאל לצורך בלימוד, לצד התנסויות חד פעמיות בתפילה בבית דניאל, בעוד אחרים הגיע

השתתפות בתפילות. יש לציין, כי מדלגים אלו נחשפו ברובם לרוחניות בסגנון העידן החדש 

ולמסורות רוחניות שמקורן במזרח הרחוק. כמו כן, מדלגים אלו מנסים להתמודד עם בעיות שהם 

ני בינם השו חווים כאקוטיות ביותר ומתמשכות באמצעות רצון ליצור קשר עם האל. בכך מתגלה

לבין מדלגות, דוגמת שירה ודליה שאף הן הגיעו לקהילות כדי להתמודד עם שלל מצוקות אישיות, 

אך לא ציפו לפתרונן באמצעות יצירת קשר עם האל. כמו כן, בעוד דליה ושירה מבינות כי השינוי 

הם ברגשותיהן הוא זמני בלבד, ומוגבל רק לזמן שבו מתקיימת התפילה, הרי שהמדלגים שאלי

 אתייחס בהמשך, מקווים לחולל שינוי מתמשך בחייהם באמצעות קשר עם האל. 

בני מייצג את מיעוט המדלגים, השואף להשיג טרנספורמציה אישית בכל הרמות באמצעות 

 אליו שביחס, -"spiritual quest"תפילה והשגת קשר עם האל. סיפורו המוצג לעיל, מבטא את ה

 היחידים מתרבים, מהדתלכאורה נפרד ש בעולםש, (Melluciי )'מלוצ אלברטו הסוציולוג מסביר

 45., וזאת מתוך רצון בהתחדשות(sacred) "קדוש"המחפשים אחר קשר קרוב עם איזשהו  והקבוצות

כלומר, בני, שתופס את האל כאל רוחני, אוהב ומיטיב, מנסה להתקרב לאל באמצעות השתתפות 

קרי, לרפא את  , בתקווה להביא כך להתחדשות עצמית,בתפילות חווייתיות הפועלות על כל חושיו

התמכרותו לאוכל. בני מגלה דפוס הדומה לשל משתתפים בסוגים מסוימים של קבוצות עזרה 

עצמית להתמודדות עם התמכרויות, הלומדים במסגרות אלו כי הדרך להתגבר על התמכרויות 

  46ות התנסות חווייתית.ולחולל שינוי עצמי, היא להכיר את החסד ואהבת האל, באמצע

מעטים מהמדלגים סיפרו על רצון ליצור קשר עם האל באמצעות השתתפות בפעילויות 

לימוד רוחני בשלל קהילות והתארגנויות. נינה היא הדוגמא המובהקת ביותר למדלגים מסוג זה. 

                                                 
יצירתיות, חופש ופתיחת אפשרויות לארגון תחושת הקומיוניטס )האחווה, הקהילתיות( מתאפיינת בממדים של  44

 מחדש, דבר המקנה לה את כוחה הטרנספורמטיבי, את יכולתה לחולל מטמורפוזה בפרט החווה אותה. 
45 , Cambridge, Cambridge Challenging Codes: Collective Action in the Information AgeA. Melluci, 

University Press, (1996), p. 171 
46 , p. 154After Heavenuthnow, W  



229 

 

 

 

עם ביום בדומה לבני, אף נינה חיפשה קשר עם האל בעקבות מצוקה גדולה, שלדבריה "נפלה עליי כר

בהיר". היא הדגישה: "לא מצאתי דרך מעשית לפתור אותה והרגשתי שהדרך היחידה לא להתאבד 

ולהשתגע היא לפנות לאל". אך בשונה מבני, שביקש להתקרב לאל באמצעות השתתפות בתפילות, 

נינה עסקה בלימוד לצורך יצירת קשר עם האל. היא נדדה בין מסגרות לימוד של רוחניות 

ה במזרח ובמערב. היא עברה מהשתתפות בלימודי פילוסופיה להשתתפות במפגשים שמקורותי

בודהיסטיים, שעסקו בלימוד של טקסטים, והשתתפה גם בתיקון ליל שבועות בבית דניאל, 

 שונות במסגרות לסירוגין השתתפה היא, בנוסףובשיעורים נוספים שנערכו בו כמו שיעורי קבלה. 

במקביל, היא עסקה באופן עצמאי בקריאת ספרים אודות מגוון  .וגהוי מדיטציה בתרגול שהתמקדו

אמונות רוחניות ודתיות, החל מספרים בודהיסטיים עבור דרך ספרים ששילבו יהדות וקבלה, וכלה 

 בתנ"ך ובברית החדשה. 

לימוד זה, שאינו עיוני ואינטלקטואלי, המתבצע באמצעות השתתפות בסדנאות והתנסות 

ניתן לתפוש את  47תפות בהרצאות, נתפס בתנועת העידן החדש כ'עבודת האל'.חווייתית לצד השת

עיסוקה של נינה בלימוד רוחני, ואת התנסותה החווייתית ביוגה ובמדיטציה המערבים עבודה עם 

 הגוף, כדרכה לעבוד את האל.

 ליצור בניסיון הוא בחיפוש מבחינת המדלגים שסיפוריהם מתוארים בסעיף הנוכחי, הדגש

 את מגבילים אינם הם, לכן. בדרכם שתיקרה מסגרת ובכל אפשרית דרך בכל האל עם ישיר קשר

 על חשבתי לא, אלוהים את כשחיפשתי" נינה שמסבירה כפי שכן, אחת למסגרת רק פעילותם

. ספציפי ודתי רוחני בהקשר האל על חשב לא בני גם, לה בדומה". מסוימת דת במסגרת אלוהים

 כי לציין יש 48.מוגדר דתי זיהוי בעלת מסוימת במסגרת דווקא נמצא ינוא האל מבחינתם, כלומר

 פעילים בקרב השגורים דפוסים לפי פועלים הם, אחריו וחיפושם האל את לתפיסותיהם הנוגע בכל

 בין הישיר הקשר את מדגישים, אלו גם כמו אלו, אחרות במילים .בישראל החדש העידן בחוגי

 את עצבל כדי רוחניים-דתיים מקורות ממגוון והפרקטיקות יונותהרע נטילת ואת, לאלוהות האדם

אך יש להדגיש, כי ייחודם של המדלגים הוא,  49לאל. להתקרבות בעיניהם הנכונות והדרך החוויה

 גם אלא החדש העידן של במסגרות רק לא האל את מחפשים שבשונה מהפעילים בעידן החדש הם

 העידן של הרוחני השדה בין ממש של הבדל אין חינתםמב, זאת עם. ליברליות יהודיות במסגרות

  .מאמץ וללא בקלות אלו שדות בין בנדודיהם משלבים והם, הליברלי היהודי השדה לביו החדש

  דילוג של אחרות לתופעות המחקר קהילות בין המדלגים תופעת השוואת .53

 הקשרים בין נודדות רהשבשג שכדבר, המערבי ובעולם בארץ לקבוצות אחת דוגמא הינם המדלגים

 אלמנטים המשלבת ומורכבת, נזילה, אקלקטית בזהות מתייחדות ולפיכך, מגוונים וחברתיים דתיים

לקבוצות כאלה בישראל הם חוזרים ומחזירים בתשובה המצויים באופן  דוגמא .מגוונים ממקורות

א מזרחי המנהלים את קבוע בתווך שבין העולם החרדי לבין העולם החילוני, יחידים ומשפחות ממוצ

"דתיים לשעבר" הממשיכים לקיים דיאלוג  ,חייהם היומיומיים בין העולם המסורתי/חילוני והחרדי

ליברליים שלמרות ביקורתם על חברתם בוחרים -ציונית הקודמת ודתיים-עם זהותם הדתית

                                                 
עמ'  (,2009, חיפה, פרדס הוצאה לאור, )לזרום נגד הזרם: פרדוקסים בהגשמת העידן החדש בישראלד' שמחאי,  :ראו 47
11. 
זהו ביטוי לתפיסה רוחנית של העידן החדש שלפיה האל אינו פרטיקולרי ושייך רק לעם ישראל, אלא אוניברסלי,  48

 .158ל בני האדם. ראו: שם, שם, עמ' ומצוי בכל הדתות ובכ
 .297שם, שם, עמ'  49
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בארון  מדרש העוסקים-דתיים" המשתתפים בבתי-חילוניים" או "חילוניים-"דתיים 50להישאר בה,

וישראלים חילוניים המשלבים רוחניות בסגנון העידן  ,תפילה חילוניים-הספרים היהודי ובבתי

החדש עם המסורת היהודית. דוגמא לקבוצות המצויות בחיפוש תרבותי ורוחני מתמשך בארצות 

 המערב הם תרמילאים, הבייבי בומרס האמריקאיים ויהודים אמריקאיים בני דורנו. 

בין המדלגים לבין קבוצות אלו עקב הספרות הענפה הקיימת על כל אחת בחרתי להשוות 

מהקבוצות שלעיל, שבהתבסס עליה אוכל להשוות כל קבוצה למדלגים. זאת ועוד, בחרתי דווקא 

בקבוצות הללו, שכן לעומת קבוצות רבות אחרות שאליהן הייתי יכולה להשוות, הרי שקבוצות אלו 

ניכר למדלגים בפן אחד של פעילותן, ושונות מהם מאוד מבחינות  מתייחדות בכך שהן מגלות דמיון

אחרות. לכן ההשוואה לקבוצות הספציפיות הללו תאפשר להעמיק בהבנת מאפיינים נבחרים של 

המדלגים. מפאת קוצר היריעה, ההשוואה שאערוך בהמשך, מתייחסת לנקודות מרכזיות בלבד. 

רוחני בארץ ובעולם, -ות מרכזיות בשדה הדתיהשוואה מקיפה וממצה יותר, תאפשר לאתר מגמ

  במסגרתו פועלים המדלגים, אך הדבר דורש מחקר המשך נפרד.

  להם הדומות לקבוצות המדלגים בין המשותף 3.5.1

 הגבול על הימצאותם כלומר הלימינלי, מיקומם הוא להם הדומות ולקבוצות למדלגים המשותף

 של במקרה זאת לעומת. זמני מצב לרוב היא לימינליות 51.וזהויות חברתיים עולמות, קהילות שבין

 זה ארעי מצב, הסף על המתמשכת הימצאותם עקב, בהמשך שאתאר, נוספות וקבוצות המדלגים

 או בפועל הימצאותם על, ראשית, מעידים לו הנלווה התמידי והמסע הלימינלי המיקום. לקבוע הופך

 מרחק שמירת על, שנית נודדים. הם שביניהם החברתיים ההקשרים של בשוליים תודעתית מבחינה

 בצורה אלו בהקשרים להתבונן היכולת על, עוברים. שלישית הם שביניהם ההקשרים מכל רגשי

 להקשרים החלקית מחויבותם על, ורביעית הקבועים למשתתפים בהשוואה יותר רפלקסיבית

  .נעים הם שביניהם

 להם הדומות צותקבו לבין המדלגים בין הכלליים ההבדלים 3.5.2

הבדל בסיסי אחד בין המדלגים לאינדיבידואלים המצויים בין העולמות המסורתי, הדתי והחרדי 

הוא שהאחרונים נתקלים לרוב בהפרדה מגדרית במסגרות השונות שבהן הם פעילים, ומעניקים להן 

וכסיות חשיבות. לעומתם, חלק מהמדלגים אמנם נתקלים לעיתים בהפרדה שכזו בקהילות אורתוד

שבהן הם מבקרים, אך כאורחים לרגע, גם אם אינם מסכימים להפרדה זו, אין הם טורחים לשנותה. 

יתר על כן, חלקם, כמו למשל דליה, למרות תמיכתם בשוויון בין המינים בתפילה, מוצאים לעיתים 

 פילה.יתרונות בתפילה שבה שוררת הפרדה בין המינים, שכן לדידם הדבר מאפשר להתרכז יותר בת

 יוצאים המדלגים רוב. הבדל נוסף מתייחס לפעולה כאינדיבידואל או כחלק מקבוצה

 מטיפול או משפחתיות ממחויבויות חופשיים מהם ורבים, לבדם קהילתיים-הבין למסעותיהם

בין אם קבוצות דתיות )בניגוד להם, הנמנים עם קבוצות הדומות להם במאפייניהן  .קטנים בילדים

תשובה או תרמילאים(, פועלים במסגרת משפחתית או קבוצתית, ויחד עם בני דוגמת חוזרים ב

  משפחתם או חברי קבוצתם מנהלים את חייהם בתפר שבין הקשרים שונים.

                                                 
 ,"Journal of Modern Jewish StudiesAri Engelberg, "Modern Orthodoxy in Post Secular Times ,ראו:  50

14(1), (2015), pp. 126-139  בשל קוצר היריעה, קבוצה זו אינה נכללת בהשוואה המובאת בהמשך בין המדלגים לבין ,
 בוצות הדומות להם בחלק ממאפייניהן. ק
 ,The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu RitualV. Turner , :לדיון נרחב על הלימינאליות ומאפייניה, ראו 51

Ithaca, (1967), pp. 93-112טענתו של כוחה כאמור אך, שונות זהויות בין מעבר לטקסי, היתר בין, מתייחס , טרנר 
 .שבנידון למקרה גם ישים
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  להם הדומות קבוצות לבין המדלגים בין הספציפיים ההבדלים 3.5.3

 אציג הבדלים בין המדלגים לבין קבוצות ספציפיות הדומות להם במאפייניהם.

  יוצאים-לטרנס המדלגים בין והשוני הדמיון 3.5.3.1

 שהינם", יוצאים"טרנס ה קבוצת לבין המדלגים בין בהשוואה פרטני באופן לדון אפנה כעת

 החרדי העולם בין תדיר עוברים, למעשה אך, חרדי חיים אורח, לכאורה, המנהלים אינדיבידואלים

הדמיון בין  52.מהעולמות אחד לאף לחלוטין יםמחויב שאינם כמי עצמם ומציגים, החילוני לעולם

המדלגים לטרנס יוצאים מצוי במיקומם הלימינלי, מעבר להקשרים דתיים ספציפיים, 

  ובהתחמקותם מהתחייבות לפעילות בהקשר אחד בלבד.

הבדלים בין המדלגים לטרנס יוצאים. ההבדל הראשון נוגע לעובדה שבעוד קיימים שני 

 הנמנים שהמדלגים בים לחלוטין לאף אחת מהחברות שבהן הם פעלו, הרישהטרנס יוצאים לא מחוי

 מחויבות מציגים דניאל ובבית שלום בתפארת החבר דמי משלמי ועם המרכזיים הפעילים עם

  .נוספות קהילות בין נדודיהם לצד זאת, אלו מקהילות לאחת משמעותית

טרנס יוצאים ציינה כי ההבדל השני מתגלה ביחס לחשש מחשיפה. ברזילאי שחקרה את ה

הסוד היווה מרכיב מרכזי בהבניית זהותם, עד כדי כך שחלקם שוחחו עימה בטלפון ולא הסכימו 

להתראיין פנים אל פנים. גם בקרב המדלגים היו שחששו מחשיפה, אך בעוצמה פחותה מזו של 

וי. לעומת הטרנס יוצאים. חשיפת הטרנס יוצאים משמעותה היתה ניתוק חד מהעולם החרדי וניד

זאת, חשיפת המדלגים שלא ברצונם משמעותה היא תחושת חוסר נוחות ופגיעה במעמדם החברתי, 

 אך לא ניתוק גורף של קשרים חברתיים עם משתתפים אחרים בקהילות המחקר. 

 בין המדלגים לחוזרים בתשובה יהדמיון והשונ 3.5.3.2

)מתחזקים( הנעים בין החילוניות לחרדיות,  ביחס לדמיון ולשוני בין המדלגים לבין חוזרים בתשובה

ההבדל הבולט לעין הוא במטרה הסופית. בעוד שהאידיאל של החוזרים בתשובה הוא להיכנס 

 לעריכת התחייבות ללא, ליהדות בהתקרבותם מסתפקים לתוככי העולם החרדי, הרי שהמדלגים

 בפועל, ההבדלים חרף כי, גלהמ יותר מעמיק עיון אך 53.היומיומיים חייהם באורחות מהותי שינוי

זאת ועוד, מתגלות נקודות דמיון נוספות. ראשית, נראה  .ליהדות התקרבות של תהליך באותו מדובר

במעבר בין  מלווה ולהיות, רבות שנים להימשך הקירוב כי אצל אלה כמו אצל אלה עשוי תהליך

 יהודי מעולם חלק ולים להיותקבוצות, קהילות ורבנים. שנית, הן המדלגים הן החוזרים בתשובה יכ

עד כה. במקרה של החוזרים בתשובה הכוונה לעולם  המוכרים היהודיים מהעולמות השונה, חדש

חרדי חדש שאינו חופף לעולם החרדי המקובל, ובמקרה של המדלגים מדובר בכניסתם לעולם יהודי 

 ליברלי, שעדיין לרוב החילונים אין היכרות קרובה עימו. 

ון נוסף נעוץ בתחושות כלפי הזהות היהודית. חוזרים בתשובה וחלק שלישית, דמי

מהמדלגים, חשים אמביוולנטיות ביחס לזהותם היהודית, וזאת עקב הימצאותה בין הקשרים 

רביעית, בקרב שתי קבוצות אלו נמצאו אינדיבידואלים המתחברים לרוחניות  54חברתיים שונים.

דמיון בין מחזירים בתשובה לרבני קהילות המחקר בנוסח העידן החדש. כתוצאה מכך, התגלה 

מקבלים  בתשובה החוזרים גם כמו ששילבו מסרים רוחניים נוסח העידן החדש. חמישית, המדלגים

את המסרים שאנשי הדת מתאימים עבורם באופן מכוון. מדובר במסרים המדגישים 

 אינדיבידואליות ועצמיות ורפלקסיה ביחס לשאלת האמונה. 

                                                 
 . 198-199", עמ' כפולים חייםברזילאי, " 52
 .102", עמ' האלפיים שנות בתחילת בישראל חדשות דתיות וזהויות בתשובה החזרהגודמן, " 53
 .103שם, שם, עמ'  54
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ראשית,  55הבדלים בין חברי שתי הקבוצות הנוגעים למאפייניהם החברתיים. ישנם כמה

ביחס למוצא האתני ולמעמד הכלכלי. בעוד שקבוצה עיקרית בקרב קהל החוזרים בתשובה הם 

אקונומי נמוך, רוב המדלגים הינם ממוצא אשכנזי וממעמד בינוני. שנית, -מזרחים ממעמד סוציו

, הרי שקבוצה מבין החוזרים בתשובה כללה צעירים, שטיילו 40ל בעוד שרוב המדלגים היו מעל גי

 לארץ לאחר הצבא. -זמן ממושך בחוץ

  החילוני במרחב יהודית להתחדשות בתנועה הפעילים אינדיבידואלים 3.5.3.3

הכוונה היא לאינדיבידואלים הפעילים במסגרות המנהלות משא ומתן עם הציונות החילונית, מחד 

ת הדתית, מאידך גיסא, דוגמת קבוצות לימוד ובתי מדרש העוסקים בארון גיסא, ועם המסור

תפילה חילוניים. הן האינדיבידואלים הללו הן המדלגים חולקים -הספרים היהודי, וכן בתי

במאפיינים דמוגרפיים דומים. בשני המקרים מדובר לרוב באוכלוסייה ממוצא אשכנזי, משכילה, 

  56ת ומעלה.בעלת תואר אקדמי, והכנסה ממוצע

ההבדלים נוגעים לאופן העיסוק ביהדות. ראשית, בעוד שרבים מהאינדיבידואלים הנוטלים 

חלק בתנועת ההתחדשות היהודית במרחב החילוני, ובפרט במסגרות הלימוד, מתעמקים ביהדות 

 בראש לובש ביהדות המדלגים של שעיסוקם הרי 57ובמקורותיה קודם כל מבחינה אינטלקטואלית,

  .רגשי צביון נהובראשו

שנית, הבדל שעניינו הגדרת הזהות היהודית. נעמה אזולאי במחקרה על תנועת ההתחדשות  

התפילה החילוניים -המדרש ובתי-היהודית במרחב החילוני בישראל מצאה כי הפועלים בבתי

משתמשים בזהותם, במידה רבה, כדי לבדל את הגופים שבהם הם פועלים מגורמים אחרים 

 המדלגים של זהותם, לעומת זאת 58זירת הזהות היהודית, ובפרט התנועות הליברליות.הפועלים ב

 נובע הזהות הגדת באופני ההבדל. כלשהו מאבק לשרת ולא, האישיים צורכיהם על לענות נועדה

 מקומם לביסוס מחויבים מדרש תפילה ובתי-בבתי הפעילים בעוד. השונים לגופים המחויבות מאופי

 כל קודם מחויבים והם, אישית היא המדלגים של המבט נקודת, שייכים הם םשאליה הגופים של

 .לעצמם

 סיכום 3.6

 להקשר מתורגמות שבו האופן את ביותר המפורשת בצורה ממחישים המדלגים היעד קהלי מבין

 והפיכת הדת הפרטת, ביניהן, המערבי בעולם הדת בשדה הרוחשות עכשוויות מגמות אביבי-התל

 – שלו האישית והתודעה הגופניות התחושות, הרגשות, החוויות כולל – הפרט של הסובייקטיביות

 הפרדת, ממוסדות דתיות מסגרות בתוך אישית דתיות יצירת, שלו והסמכות המשמעות למקור

 הקהילתית המחויבות והפיכת, דתית לקהילה קבועה משייכות הדתית/הרוחנית והזהות האמונה

  59.לנפוצה החלקית

 הם ושאותן, מתחברים הם שאליהן דתיות וקהילות חוויות בין בדילוגם זאת מדגימים הם

 המגמות אביבי-התל בהקשר כיצד הדגימו, המדלגים, זאת עם. עבורם כמספקות תופסים

 הדתית הפעילות דפוסי את מעצבות ואינדיבידואליזם קולקטיביזם של המתחרות החברתיות

 המתנהלים כאינדיבידואלים המדלגים. החילוני ורהציב עם הנמנים פרטים של היהודית והזהות

. מהקהילות לחלק כלשהי במידה להיקשר מבלי קהילות בין לנדוד מסוגלים אינם הישראלי בהקשר

                                                 
 .118-119שם, שם, עמ'  55
 .133, עמ' "עברים אנו ואת לבנו נעבוד" אזולאי, :ראו 56
 . 27-38 , עמ'מעברי ישן ליהודי חדששלג,  57
 .149, עמ' "עברים אנו ואת לבנו נעבוד"אזולאי,  58
 .21-22, עמ' כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודיורצברגר,  59
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 בעובדה הן ,במסעם פוקדים שהם הקהילות כלפי בתחושותיהם הן שלהם במקרה מתבטא הדבר

 הם שביניהן לקהילות בהתייחסות שמדובר להדגיש יש. קהילות אותן ופוקדים שבים הם שבמסעם

 . קהילות בין המתמשכים נדודיהם במהלך ובטוחה נוחה עצירה כנקודת, דניאל לבית ובפרט נודדים

 העידן את המאפיינות חברתית ולזרימה לדינמיות ביטוי היא המדלגים של הפתיחות

 זו בהכרח שורותק שאינן מסגרות, במקביל חברתיות מסגרות בשלל הפרט של ולפעילותו, הנוכחי

, פוסטמודרנית דתית להתנהגות מפורש ביטוי היא עוסקים הם שבה הדילוג פרקטיקת 60.לזו

 ורוחניות דתיות קהילות בין המדלגים של התדיר והמעבר הפתיחות 61.מתמיד בחיפוש המתאפיינת

 ניאל. רק לבית ד לרוב פונים דניאל בית של היעד קהלי ששאר לעובדה בולט בניגוד עומדים שונות

 שבו האופן על אור שפך המדלגים של היהודיות והזהויות הדתית הפעילות דפוסי פענוח

 רוחניות בין המחברת פעילות כי היא במחקר המקובלת הדעה. חדשות דתיות צורות מגוון צומחות

 או החדש העידן של לרוחניות הקשורות בהתארגנויות מתרחשת יהדות לבין החדש העידן בסגנון

 של ניתוחם ,לכך בניגוד 62.ממוסדים יהודים לזרמים שייכות שאינן רוחניות יהודיות בקהילות

 רוחניות בין יצירתיים לחיבורים פורה כר הן ליברליות יהודיות שקהילות כך על הצביע המדלגים

 הפרט כי מסתבר המדלגים של הדתית הזהות הגדרות מכלול בניתוח .ליהדות החדש העידן בסגנון

 אם בין, לעצמו שרקח הייחודית האישית הזהות תרכובת את יחד המחזיק, המקשר וטהח הוא עצמו

 לאמצעי הופך עצמו המדלג כן. אחרות רוחניות במסורות מקורותיה אם בין, בלבד יהודיים שורשיה

 . זהותו היבטי שלל את המחבר

 צבותהמתע החדשניות רוחניות-הדתיות הזהויות ממכלול חלק הן המדלגים של זהויותיהם

 ליתר בהשוואה מובחנים מאפיינים בעל, ספציפי מקומי בהקשר פועלים המדלגים, זאת עם. בארץ

 רוחניות-דתיות זהויות של אביביות-תל גרסאות בבחינת הן המדלגים של הזהויות. המדינה חלקי

 אביבי-התל המרחב מאפייני בין חזקה זיקה של קיומה על מצביעים מחקרים. בישראל הנוצרות

 ייחודיותן 63.בו ונוצרות שנוצרו שונים מסוגים זהויות של והחדשנות היצירתיות לבין, ובהווה רבעב

 גם אלא, אביבי-התל מאפיונן רק לא, כן אם, נובעת המדלגים של רוחניות-הדתיות הזהויות של

  .בעיר הפועלות ליברליות יהודיות קהילות בין נדודים במסגרת מתעצבות שהן מהעובדה

                                                 
 .לעיל 29 הערה ראו, בימינו לפרט בנוגע זו טענה המעלים לחוקרים 60
 לעיל. 21הערה  , ,A Generation of SeekersRoof :ראו 61
 .28-30' עמ, "אחרות מבט אפשרויות – בישראל וחילוניות יותדת – מבוא, "וגודמן יונה 62
 .40לגבי דוגמאות למחקרים אלו ראו לעיל הערה  63
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  דניאל בבית המתגיירים אוכלוסיית :ינישמפרק 

  דבר פתח

 של המבט מנקודת ,ולבחינה ,המתגיירים אוכלוסיית של מאפייניה להצגת יוקדש בעבודה זה פרק

 בכך .דניאל בית של הספציפי המקומי בהקשר השתתפו הם בוש הגיור תהליך את ,עצמם הפרטים

 רק להסתפק ניתן לא הגיור תהליך הבנת לשם כי מצייןה ,גודמן יהודה האנתרופולוג בעקבות אלך

 יש אלא, זה תהליךשל  והפוליטיים החברתיים, ההיסטוריים ההקשרים לש המאקרו ברמת בניתוח

, מסוים דין-בית במסגרת הגיור תהליך התנהלות של המיקרו ברמת גם הגיור תהליך את לבחון

 של לקולותיהם להאזין גודמן מציע המיקרו ברמת הגיור תהליך בחינת לשם. ספציפי בהקשר הפועל

 של להצעתו איענה 1.מסוים דין-בית של בהקשר כיחידים פעולתם בדרכי ולהתבונן, המתגיירים

 . דניאל בית של המקומי, הספציפי בהקשר מתחולל שהוא כפי הגיור תהליך את ואבחן גודמן

 עם תמשכתהמ היכרותי ובזכות, הגיור קורס בשיעורי דניאל בבית תצפיותיי במהלך

 בעיקר מורכבת דניאל בבית המתגיירת האוכלוסייה כי מצאתי, בתפילות שהשתתפו מתגיירים

 ולמניעים המוצא לארץ בהתאם קבוצות לשלוש מחולקת זו אוכלוסייה. גיור העוברות מנשים

, עבודה מטרותל לישראל לראשונה שהגיעו הפיליפינים יוצאות: לישראל להגעה ההתחלתיים

 לישראל שהגיעו העולם מדינות משלל וצעירות השבות חוק במסגרת שעלו העמים חבר יוצאות

 אחת כל םע הנמנים, זוגן בני של ולעיתים, מתגיירות של סיפורים אבחן זה בסעיף .זוגן בני בעקבות

 :הבאות השאלות על לענות כדי שלעיל הקבוצות משלוש

 ?המתגיירת האוכלוסייה בקרב קבוצה כל מאפיין מה. 1

 הרבנים עם יחסיה טיב מהוו, הגיור לתהליך מקנה המתגיירים מקרב הקבוצ כל משמעויות אילו .2

 ?המגייר הגוף כנציגי

ידי -על מוכר אינוש אף על, רפורמי בגיור טעם מוצאים, שונות חברתיות מקבוצות מתגיירים מדוע. 3

 לשם נדרש אינו יורג פורמלי שבאופן למרות וכן, בארץ היהודי הציבורמ חלקידי -ועל הרבנות

 ? ישראלית אזרחות קבלת

-הספציפי להקשר השונות החברתיות מהקבוצות מתגיירות נשים מקנות משמעות ואיזו האם. 4

 כאל דניאל לבית מתייחסים זוגן ובני המתגיירות האם, כן כמו. הגיור תהליך נערך בוש מקומי

 ?ףלהצטר רוצים הם אליה דתית כקהילה גם או/ו דת שירותי ספק

 מתבטא וכיצד האם? הגיור תהליך בסוף היהודית זהותם את מגדירים זוגן ובני המתגיירות כיצד. 5

 ?התהליך בסוף זוגן ובני המתגיירות שמאמצים הזהות בהגדרות הגיור תהליך של הרפורמי צביונו

, דניאל בית של הספציפי בהקשר הגיור לתהליך הנוגעות שלעיל השאלות על מענה מתן לשם

 את סקורוא אקדים כן על. מתרחש הוא בוש הרחב מדיני-החברתי ההקשר את בחשבון לקחת יש

 כתהליך בישראל הגיור תהליך תפיסת את וכן, הרפורמי הגיור תהליך של והמשפטי החברתי המעמד

 . התאזרחות של

 

 

 

                                                 
(, עורכים) קמפ 'וא יונה 'י: בתוך ,"אלפיים שנות של בישראל והדתה ממשלתיות, התאזרחות: מהגרים גיור, "גודמן 'י 1

, 211, 209' עמ, (2008), המאוחד והקיבוץ ליר ון מכון, אביב ותל ירושלים, בישראל וזהות פריון, הגירה: אזרחות פערי
216-215. 
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  בישראל אורתודוכסי הלא הגיור של והמשפטי הציבורי מעמדו. 1

 המדינהידי -על קבלתן ועל הישראלית בחברה השתלבותן על נאבקות אלבישר הליברליות התנועות

 במסגרת ,כך משום. האורתודוכסית יהדותל ערך שוותו לגיטימיות יהודיות כתנועות הרחב והציבור

 נתקלים שלהן ההשתלבות ניסיונות ,אולם. גיור אולפני מפעילות הן שלהן ההשתלבות מאמצי

 2.עורכים שרבניהן הגיורים של הלגיטימיות על המערער, יהאורתודוכס הממסד מצד בהתנגדות

 והדת החילונית המדינה, אחרות לאום במדינות כמו, בישראל כי להזכיר יש זה בהקשר

 בידי הגיור מלאכת את המדינה הפקידה שבמסגרתם, מורכבים גומלין יחסי ביניהן מקיימות

 הפסיקה את להבין כדי 3.ם וחרדיםלאומיי-דתיים ציבור ואישי רבניםכולל , הראשית הרבנות

 בין סבוכים קשרים קיימים כי להבהיר יש בישראל הרפורמי לגיור ביחס המעודכנת המשפטית

 גלי בעקבות התגברו אלו קשרים סביב הוויכוחים. והגיור המרשם, האזרחות, השבות זכות סוגיות

 מבחינה יהודים ואף יםיהוד לא הגיעו במסגרתםש, 90-ה בשנות לישראל העמים מחבר המהגרים

 מוגדר השבות בחוק. היהודית ולתרבות היהודי לעולם זיקה שום להם שאין, ורשמית הלכתית

 לפרשנויות פתוח שנותר, הגיור לסוג מתייחס אינו החוק אך, שנתגייר מי גם ,השאר בין ,ודיהיכ

 מי שלכיהודים  ומםריש סביב מתמשכים וציבוריים פוליטיים לוויכוחים פתח עקב כך נפתח 4.שונות

 משנת החל ץ"לבג הליברליות התנועות שהגישו העתירות בעקבות .אורתודוכסיים לא גיורים שעברו

 כיהודים ,וקונסרבטיביים םירפורמי גיורים שעברו ותושבים אזרחים של רישומםמתאפשר  2002

  5.האוכלוסין במרשם

 כתנועות מוכרות ברליותהלי היהודיות התנועותש בעובדה בפסיקתו התחשב המשפט-בית

 והדיונים הפסיקות. הישראלי בציבור וחלקים התפוצות יהדות בעיני ואותנטיות לגיטימיות יהודיות

 מתן של גוברת מגמה משקפים אורתודוכסיים שאינם בגיורים רשמית להכרה ביחס המשפט-בבית

 הכיר המשפט-בית, בנוסף 6.המדינה בחסות והקונסרבטיבית הרפורמית לתנועות לגיטימציה

 גם, הממסדיים האורתודוכסיים הגיור לגופי שבדומה משום הליברליים הזרמים של הגיור בפעולות

 מבנה על הנשענות, ומאורגנות ממוסדות גיור פעולות לערוך עצמם על קיבלו הליברליים הזרמים

 הקיים המעשי הדמיון את להבליט בחר המשפט בית כי נראה 7.האורתודוכסי הגיור למבנה דומה

 .האורתודוכסי הגיור לתהליך הרפורמי הגיור תהליך בין

 דניאל בבית הנערך הרפורמי הגיור תהליך בין והשוני הדמיון. 2
  אורתודוכסיים ובגופים

 הגיור תחוםב פעילותו בין משיקים קווים מתגלים, דניאל בית של האחרים פעילותו בתחומי כמו

, התהליך בבסיס העומד לרציונל נוגע הדמיון. דוכסייםאורתו מגיירים גופים של פעילותם לבין

                                                 
 . 8' עמ ,בישראל הרפורמית היהדות, תבורי 'א 2
 . 217, 207", עמ' מהגרים גיור, "גודמן 3
 מכון, ירושלים ,: זהות יהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלאום היהודי בישראליהודים לא יהודים, כהן 'א :ראו 4

  .81-80' עמ, (2006), ספרים וכתר הרטמן םשלו
, 1נייר עמדה, עמ'  ,מצב תמונת – ישראל במדינת הרפורמי הגיור, הרפורמית התנועה 5

http://www.reform.org.il/Assets/reformdatumedinah-gyur.pdf, משפטי מצב נוצר בפועל .2014ביולי,  29-נדלה ב 
, זאת לעומת. השבות חוק רכיולצ לא אך, רישום לעניין מוכר, בישראל כולו עשבוצ אורתודוכסי לא גיור לפיוש מורכב

 בישראל לגיור וההכנה הלימוד תהליך בוצע שבמסגרתו אורתודוכסי לא גיור, 2005 מאפריל ץ"בג להחלטת בהתאם
 במסגרת להתגייר יכולים לא זרים עובדים לכן. השיבה זכות לעניין הן מרשם לעניין הן מוכר ל"בחו נעשה הסופי והטקס
 נישואיהם ומחמת עבודה מהגרי בעברם שהיו מי וביניהם, ישראל תושבי או אזרחים רק אלא, הרפורמית התנועה

 .התאזרחות בתהליכי החלו לישראלים
 .218-219' עמ ",מהגרים גיור, "גודמן  6
 .230-234, 222, 219' עמ, שם, שם 7
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 בפרסומיה .במהלכו שימוש נעשה בהןש מהפרקטיקות לחלק וכן ממטרותיו לחלק, השונים לשלביו

 דתית משימה הגיור בפעילות רואה" היא כי הישראלית הרפורמית התנועה מדגישה השונים

 היהדות קהילות שמציעות הרוחניים םבשירותי משמעותי ומרכיב, הראשונה המעלה מן ולאומית

 תופסים הדתית הציונות ומנהיגי הרפורמית התנועה ראשי 8".הרחב לציבור בישראל המתקדמת

 לציונות ממחויבותם הנובע, היהודי הלאום הרחבת לאתגר כהיענות בגיור עיסוקם את דומה באופן

  9.הדתית למסורת שבה היהודית והחברה ישראל מדינת שבמרכזה

 במסגרות הנערך התהליך בין דמיון מתגלה בגיור הכרוכות לפרקטיקות ביחס אף

 והמרכיבים מהפרקטיקות מקצת אציין היריעה קוצר מפאת 10.והרפורמית האורתודוכסית

 המתגייר עם תפקיד בעל של ראשונית פגישה וביניהם, הגיור סוגי בשני הדומים המרכזיים

 בקרבה המצויה לימוד לכיתת הפנייה, התהליך על הסבר, ראשונה היכרות לשיחת הפוטנציאלי

 המתגייר בין התפקיד בעל שיוצר שידוך באמצעות ליהדות אמצעית בלתי וחשיפה, המגורים למקום

 במפגשי המתגייר להשתתפות הן נוגע הדמיון, כן כמו. להשתתף יוכל הוא שבתפילותיה קהילה לבין

 של לזו דומה הרפורמי הגיור לימודי תוכנית .הנלמדים לתכנים הן לשנה קרוב האורכים לימוד

לאמונה, להיסטוריה  נושאים הקשורים מבחינת, הממסדיים-האורתודוכסיים הגיור אולפני

ומבחינת היכרות עם ותכניה היהודית, לתנ"ך ולמחשבה היהודית, מבחינת לימוד סדרי התפילה 

 של הזוג בני הגיור סוגי יבשנ, בנוסף .צדקה וחסד כמווחשיפה לערכים יהודיים  הכנסת-בית

 עם יחד לבקר הזוג מבן מצופה וכן יהדות ללימודי באולפן לשיעורים להתלוות מוזמנים המתגיירים

 מוזמנים, והאורתודוכסי הרפורמי באולפן הלימודים הליך בתום, ועוד זאת .הכנסת-ביתב המתגייר

 חייהם את רואים הם כיצד םנשאלי הם. ידיעותיהם נבחנות בוש, הדין-ביתב איוןילר המועמדים

 במקווה המתגיירים טובלים הדין-בית אישור לאחר. יהודי חיים אורח לקיים ומתחייבים כיהודים

, בנוסף. מילה לעבורהגברים  נדרשים הגיור סוגי בשני, מזאת יתרה .הדין-בית נציגי בנוכחות טהרה

 .הגיור באולפן הלימוד שכר מעלות בחלק לשאת המועמד נדרש המקרים בשני

 לקבלה הנוגע בכלכך למשל  .הגיור תהליכי בין הבדליםגם  קיימים, הדמיון לצד, אולם

 לא עולים ומכ) ישראלית אזרחות בעלי של האורתודוכסי גיורם עלהמדינה  מקלה, גיור ללימודי

 לעומת 11(.עבודה ומהגרי תיירים) אזרחים לא של גיורם על מקשה אולם(, המועצות-מברית יהודים

 אזרח רק לסיים יכול הגיור תהליך את אולם המתעניין לכל פתוחים הרפורמיים הגיור לימודי, תזא

 . התאזרחות בתהליך שמצוי מי או ישראלי

 שלוש עד פעמיים נערכים אורתודוכסיים גיור שלימודי בעוד ,הלימוד שעות היקף מבחינת

 מקבילתה לעומת ,זו במסגרת .לשבוע אחת נערכים רפורמיים גיור שלימודי הרי, בשבוע פעמים

 של הרעיוניות לתפיסותיה בהתאם. ההלכה עם להיכרות משנית חשיבות מוענקת ,האורתודוכסית

 אותו מעודדים אלא, הדת מצוות כלל את לקיים דרישה למתגייר מופניתאין  הרפורמית היהדות

                                                 
  לעיל. 5, ראו הערה מצב תמונת – בישראל הרפורמי הגיור, הרפורמית התנועה 8
, כהן :ראו. בגיור עיסוקם את הדתית הציונות ראשי של לתפיסתם ביחס כהן אשר דברי על זו בטענתי מסתמכת אני 9

 . 127' עמ, יהודים-לא יהודים
 כההל גיור, הרפורמית התנועה: הבאים במקורות מופיע והרפורמי האורתודוכסי הגיור תהליך תיאור על הסתמכתי 10

גיור מכון עתים,  ;2014 ,באוקטובר 1-נדלה ב ,http://www.reform.org.il/Heb/Services/Giur/Court.asp, למעשה
 .2014 ,באוקטובר 1-, נדלה בhttp://www.itim.org.il ,ממלכתי

 רכושל מהם למנוע כדי, עבודה מהגרי עבור בפרט, יהודים לא עבור להגירה רצוי ליעד ישראל של הפיכתה לאור 11
 מהגרי של לבקשותיהם ומסרבים מקשים, בחסותה הפועלים הרבניים הדין ובתי, המדינה, גיור באמצעות אזרחות
 להתגייר מורשה קבע תושבות ברישיון מחזיק לא או ישראלי אזרח שאינו מי, ועוד זאת. גיור ללימודי להתקבל עבודה

 :D. Hacker, "Inter-Religious Marriages in Israel:ראו. חריגים ועדת של אישור ולאחר, מיוחדות בנסיבות רק

Gendered Implications for Conversion, Children and Citizenship", Israel Studies, 14(2),(2009), pp. 188-

189, 192-193 
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 התפקיד בעלי לש זהותםל ביחס הבדל קיים, כן כמו .לאמץ שברצונו המצוות את בעצמו לבחור

, רב שאינו, דתי באדם מדובר האורתודוכסית שבמסגרת בעוד. התהליך לאורך המועמד את המלווים

 שבעל בעוד, בנוסף. רבנים של תפקידם זהו הרפורמי בתהליך, לגיור הדין בתי של כשליח המשמש

 בשבתות בביתה אותו שתארח ספציפית למשפחה המתגייר את משדך האורתודוכסי התפקיד

 למקום הקרובה רפורמית לקהילה אלא, למשפחה אינו השידוך הרפורמי הגיור של במקרה, ובחגים

 . פעילויותיה בכל להשתתף המוזמן, המתגייר מגורי

 גיור שבתהליך בעוד. הבדל קיים המתגייר של והילדים הזוג מבני לציפיות ביחס אף

 הרי, ושבת כשרות שמירת הכולל ,דתי חיים לאורח שותף יהיה הזוג בן כי מצופה אורתודוכסי

 משמעותי שיהיה יהודי חיים אורח לקיים כיצד זוגם בני עם מחליטים הרפורמי גיור שהעוברים

 ילמדו האורתודוכסית במערכת מתגייר של ילדיו כי ציפייה ישנה, כן כמו .לאמונתם בהתאם עבורם

 חרף. הרפורמית במתכונת םהמתגיירי מילדי שכזו ציפייה אין אך, דתיים-ממלכתיים ספר בבתי

 במקבילו הן אורתודוכסי גיור באולפן הן בלימודים השתתפות בפועל כי לומר ניתן, הללו ההבדלים

 . בישראל המתגיירים של ההתאזרחות מתהליך חלק הם הרפורמי

 

  הגיור בתהליך וביטוייהם ולאומיות אזרוח. 3

 עדכניים מחקרים, דת המרת בגיור רואהה ,לאחרונה עד המחקר בספרות המקובלת לתפיסה בניגוד

 מבחינה מלא לאזרח המהגר את להפוך המכוון 12,התאזרחות של כתהליך בישראל הגיור את רואים

 היהודים מספר את להגדיל המדינה של רצונהל גם קשור הגיור 13.ודתית תרבותית, חברתית

 של הגירתם את מעודדת ההמדינ לכן. והערבי הפלסטיני הדמוגרפי איוםכ שנתפס מה עקב בתחומה

 90-בשנות ה רוסית דוברי מיליון של עלייתם היא לכך דוגמא. יהודים הלא תםמשפח וקרובי יהודים

 רבים מאמצים מפנה המדינה כה עד שתוארו מהסיבות. ההלכה לפי יהודים אינם מהם 33%-ש

  14.גיור לעבור יהודים שאינם רוסית דוברי של זו גדולה קבוצה לעידוד

 נשיםיש ציפייה מ במסגרתוש מגדרי-חברתי סדר נוצר בישראל כי לציין מקוםה כאן

 סדר 15.בישראל יהודי רוב על לשמור במטרה ילדים וגידול לידהידי -על לחברה לתרום יהודיות

 הזכות את ומילדיהן מהן ושולל, יהודיות-לאה המהגרות את לשוליים ודוחק מדיר זה מגדרי-חברתי

 של גבוה שיעור יש ,העמים מחבר אלו בפרט, לישראל המהגרים בקרב. ודיהיה לקולקטיב להשתייך

 מכובד מעמד ולילדיהן לעצמן לבסס מנת על בידן שיש מהאמצעים שאחד מבינות המהגרות .נשים

  16.גיור לעבור הוא ,בארץ היהודי לרוב ולהתחבר, החדשה בחברה

 להצגת אעבור כעת .ורהגי תהליך מתרחש בוש הרחב החברתי ההקשר את הצגתי כה עד 

 הגיור תהליך על האחרונות מהשנים מחקרים לאור דניאל בבית המתגיירים בבחינת הטמון החידוש

 בחינת באמצעות, דניאל בבית המתגיירים אוכלוסיית מאפייני את אתאר מכן לאחר. בישראל

 . אותה המרכיבות המשנה קבוצות

 

                                                 
, והלאמה אזרוח, מגדר של שונות גרסאות: ואורתודוכסי רפורמי גיור באולפן "רוסיות נשים", סקורטובסקיה 'ד 12

 .8' עמ, (2011), העברית האוניברסיטה, ירושלים, מוסמך לתואר גמר עבודת
 .208' עמ ,"מהגרים גיור, "גודמן 13
 .7' עמ, גיור באולפן "רוסיות נשים", סקורטובסקיה ;216' עמ, שם, שם 14
 סוציולוגיה, "בישראל ואזרחות נשים? ימצא מי חיל אשת, "ברקוביץ 'נ ו:רא, היהודייה האישה של תפקידה לגבי 15

 'עמ, (1999)(, 1)ב ,ישראלית
238-207. 

 .12' עמ, גיור באולפן "רוסיות נשים", סקורטובסקיה 16
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  הרפורמי הגיור בתחום אחר מחקר. 4

רך על גיור רפורמי, אותו מצאתי כרלבנטי ביותר עבורי לצורך השוואה הוא פרי עבודתה מחקר שנע

 אורתודוכסיהה ,יהודיים זרמים לשני השייכים גיור באולפני תצפיות ערכהש סקורטובסקיהשל 

 לידי באים שהם כפי הזרמים בין האידיאולוגיים ההבדלים את בחנה היא. הרפורמית יהדותהו

 במקביל. מהאולפנים אחד בכל ומגדרי דתי, אזרחי שיח של בשאלות התמקדהו גיורה באולפני ביטוי

 המועבר לידע יחסןל באשרו, הגיור תהליךל באשר עצמן התלמידות של הפרספקטיבה על עמדה

  17.בשיעורים

, המועצות-ברית יוצאות מתגיירות בבחינת התרכז סקורטובסקיה של מחקרהש בעוד

 ילידות ונשים, מוצא ארצות שלל ילידות צעירות ביניהן ,נוספות בוצותלק התייחסות כוללת עבודתי

 של זוגן בני את אף ריאיינתי, כן כמו. זרות כעובדות לישראל שהגיעו, שונים בגילאים, הפיליפינים

 הגיור תהליך מתבטא כיצד לבחון ביכולתי לכן. עברו שהן הגיור לתהליך שותפים שהיו, המהגרות

  .התהליך בתום זוגן ובני המתגיירות שמאמצות ודיתהיה הזהות בהגדרות

 מחבר מתגיירות קבוצת שעברה גיור קורס אחר עקבה אמנם סקורטובסקיה כי להדגיש יש

 המקומי הקהילתי להקשר חשיבות ייחסה לא היא אולם ,דניאל בית במסגרת לשעבר העמים

 כיצד שאלהב גם מתמקד ימחקר, סקורטובסקיה של המחקר לעומת .הגיור קורס נערך במסגרתוש

 בעוד כי לציין חשוב .דניאל לבית ןנבי שנוצר קשרה ובסוג דניאל בית קהילת את תופסות המתגיירות

 המתגיירת האוכלוסייה את בוחנת עבודתי, סקורטובסקיה של עבודתה מוקד היא הגיור בחינת

  .דניאל בית של היעד קהלי מגוון מבין אחד כקהל

 דתית המרה של כתהליך הרפורמי הגיור בתהליך התבוננות הוא ישבמחקר החידוש, כן אם

 שהוצגו שאלותכדי לענות על ה. הגיור מתרחש בוש הקהילתי-הספציפי להקשר לב מתושוהפניית ת

, דניאל בית במסגרת המתגיירת האוכלוסייה מאפייני תלהצג אעבור הפרק של זה חלק בתחילת

 . הזו אוכלוסייה המרכיבות המשנה בקבוצות לדיון ולאחריה

  דניאל בבית המתגיירת האוכלוסייה מאפייני. 5

 מי או ישראלי אזרח רק לסיים יכול הגיור תהליך את אך, המתעניין לכל פתוחים הגיור לימודי

 משך מבחינת מגוונת דניאל בית במסגרת המתגיירת האוכלוסייה. התאזרחות בתהליך שמצוי

 100-כ דניאל בבית מתגיירים שנה מדי. וההשכלה קצועהמ, הגיל, הכלכלי המעמד, בארץ השהייה

 מכל מגיעים הם. הרפורמית התנועה באמצעות המתגיירים מאוכלוסיית מחצית המהווים, איש

 את 18.נשים הן דניאל בבית וגם התנועה בקהילות מהמתגיירים 95% מעל. המרכז אזור רחבי

. החברתיים במאפייניהם דומות עמן ותשהנמנ, קבוצות לשלוש לחלק ניתן דניאל בבית המתגיירות

 דבר, דניאל בבית המתגיירות מכלל מחצית מהוות הן. רוסית דוברות של היא הראשונה הקבוצה

 בקרב בגודלה השנייה האתנית הקבוצה. הרפורמית בתנועה המתגיירות רוב היותן את שמשקף

 באמצעות ולא באמצעותו ירלהתגי המבכרות, הפיליפינים מילידות מורכבת דניאל בבית המתגיירות

 המתגיירות באוכלוסיית בגודלה השלישית הקבוצה. מגוריהן למקום הקרובות רפורמיות קהילות

                                                 
 .6' עמשם, שם,  17
 .2010 ,בספטמבר 5-מ הרפורמית בתנועה הרוסית דוברי של גיורם על הממונה קוטלר גרגורי הרב עם איוןיר 18
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 הכירו אותם הישראלים זוגן בני בעקבות לישראל שהגיעו, תבל מרחבי צעירות כוללת דניאל בבית

ידות הפיליפינים מצביע גיורן במסגרת בית דניאל של צעירות משלל ארצות מוצא ושל יל 19.בטיולים

 כמרכזאביב -על האופן שבו משתקף ההקשר העירוני בפעילות הקהילה. הסיבה לכך היא שתל

שלעיתים,  ,העולם מכל עבודה ומהגרות ותצעיר אליה מושכת, ישראל של והפיננסי התרבותי

 בעקבות בן זוגן הישראלי, מגיעות לגיור בבית דניאל.

  דניאל בבית המתגיירת האוכלוסייה בקרב המשנה קבוצות ניתוח 5.1

 המאפיינים על תצביע זו בחינה. המתגיירות אוכלוסיית של המשנה קבוצות של לבחינה אעבור כעת

 תופסות המשנה קבוצות בוש האופן על ;קבוצה לכל הייחודיים אלו ועל הקבוצות לכל המשותפים

 ההחלטה בהש המידה עלוכן  יתדת כקהילה או( גיור שירותי) דת שירותי כספק – דניאל בית את

 . אינדיבידואלית או קבוצתית החלטה היא הגיור תהליך בתום קהילה חברי להישאר

 סיפורי שלושה-שניים של ניתוח באמצעות משנה קבוצת בכל אדון, היריעה קוצר מפאת

, יאלדנ לבית קבע דרך מצטרפים זוגן ובני מהמתגיירות אחדים מדוע להבין כדי ,בנוסף. בלבד חיים

 סיפור אציב לעומתו, .בקהילה מעורבים לחברים שהפכו זוגה ובן מתגיירת של חיים סיפור אציג

 . מהקהילה שהתרחקו מי של חיים

  מוצא ארצות משלל צעירות מתגיירות 5.1.1

 לבני אהבתן עקב גיור ועוברות לישראל המגיעות תבל מרחבי הצעירות הנשים אוכלוסיית את אבחן

 מטפלת, כיה'צ ילידת, אווה הם הראשון הזוג בני. זוגות שני של סיפורם באמצעות הישראלים זוגן

 . אווה ורן הםמסורתית מזרחית ממשפחה, מהנדס, 40 בן, הארץ יליד, רן ובעלה, 37 בת, בילדים

 השני הזוג בני 20.דניאל בבית מעורבים לחברים הגיור בתום שהפכו, קטנים ילדים לשלושה הורים

 שנות בסוף, הארץ יליד, ובעלה, באינטרנט בשיווק העוסקת, גרמניה ילידת, 33 בת, האנג'ל הם

 פוקד הגיור שמסיום, ילדים ללא צעיר בזוג מדובר 21.מסורתית ממשפחה, מהנדס, לחייו השלושים

 . נדירות לעיתים רק דניאל בית את

  רפורמי בגיור לבחירה הסיבות 5.1.1.1

  יאורתודוכס לגיור מפנייה הימנעותא. 

 מעשית סיבה. ערכיות מסיבות וכן פרקטיים מטעמים נובעת האורתודוכסי הגיור מתהליך הסתייגות

 להינשא המבקשים, זוגות. התהליך של אורכו היא האורתודוכסי הגיור מתהליך להסתייגות

 .בלבד כשנה אורך רפורמי גיור. שנתיים האורך בתהליך מלבחור נרתעים משפחה בהקמת ולהתחיל

 גיור לעבור, קבע תושב או אזרח שאינו מי של האפשרות חוסר היא נוספת שיתמע סיבה

, תיירותכ לישראל הגיעו הן כי סיפרו הן. בדבריהן אנג'לה ואווה התייחסו זו לסיבה. אורתודוכסי

 לקראת בלימודים להתחיל חפצו הן, קבע לתושבות להפיכתן עד. תושב של במעמד היו לא ולפיכך

 הן זו במסגרת. רפורמי לגיור – בפניהן פתוחה שהיתה היחידה הלימודים סגרתלמ פנו ולכן, גיור

 . תושב תעודת קבלת עם רק אלו לימודים לסיים באפשרותן שיהיה בידיעה, בלימודים להתחיל יכלו

 אף רתיעיםמ האורתודוכסי התהליך את מהעוברים הנדרשות הרבה והמחויבות הדרישות

 לגיור לפנות אפשרות בדקו ובעלה היא בתחילה כי יפרהס אנג'לה. בו מלבחור זוגות הם

                                                 
 J. Wirtschafter, "On:גם ראו ;2010 ביוני 26-מ דניאל בבית הגיור תחום על האחראית סדן גליה הרבה עם ריאיון 19

Rosh Hashana, Israelis Welcome a More Diverse Set of Jews", Retrieved January 11, 2014 from 

www.religionnews.com    
 .בדוי שם להם ינתת ולכן שם בעילום להישאר ביקשו הם. 2010, באוקטובר 1-ב ריאיון עמם ערכתי 20
 .בדוי שם לה נתתי ולכן שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010 באוגוסט 1-ב נערך עמה הריאיון 21
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 כך עלו מבטה מנקודת התהליך על להם סיפרה אורתודוכסי גיור שעברה גרמניה חברה. אורתודוכסי

 שמדובר סברה אנג'לה זאת בעקבות. המצוות כל על ולשמור כדתייה לחיות עליה היה שנה שבמהלך

 עמוק משינוי החשש של מעשיים בטעמים הן זו תיעהר של מקורה כי כן אם נראה". מוח שטיפת"ב

 לדעת, המעורבת דתית לכפייה התנגדות של אולוגייםאידי-רעיוניים בטעמים הן חיים אורח של

 זוגן ובני המתגיירות בין דמיון מתגלה זו בנקודה. האורתודוכסי הגיור בתהליך, זוגן ובני המתגיירות

 מתנגדות הרוסית שדוברות לכך נוגע הדמיון. ורפורמי וכסיאורתוד גיור שעברו, רוסית דוברות לבין

 לשנות הדרישה באמצעות הפרטיים בחייהן להתערב האורתודוכסי המגייר הגוף נציגי של ניסיון לכל

  22.חייהן אורח את

 לעבור כדי הנדרשת הפנים מהעמדת נובעת אורתודוכסי מגיור רתיעתם כי הדגישו רן ואווה

  רן: לדברי. אותו

, אורתודוכסי גיור שעברו חברות לאווה יש, משקרת אורתודוכסי גיור שעוברת מי
[ לגבי] לשקר צריכה לא את פה, משקרת את אורתודוכסי בגיור. דבר אותו חיות הן

  .כשר אוכלים לא או כשר אוכלים אם, נוהגים לא או נוהגים אם, דבר שום

 סוגיית על במחקרה, טובי-קראבל של טענתה לבין רן ואווה דברי בין דמיון מתגלה זו בנקודה

 המגייר הגוף לדרישת ביחס, בישראל האורתודוכסי הגיור בתהליך המתגיירים של האוטונומיה

 שינוי שעברה' צדק גרת' של אידיאלי לדימוי התואמת הופעה להציג מהמתגיירות האורתודוכסי

 להעמיד" המתגיירות של הצורך לעומת 23.הרבני הדין-בית בפני בהתייצבה חייה באורח מהותי

 בדרישה כרוך שאינו ככזה, הרפורמי הגיור את רן ואווה מציבים, הרבני הדין-בית מול" פנים

  .ביודעין לשקר אותם מחייב אינו ולכן, מצוות ג"תרי קיום על להקפיד מהמתגיירים

  רפורמי לגיור לפנייה ואידיאולוגיות ערכיות סיבות. ב

אווה,  של בהחלטתן משמעותי תפקיד בעל היה המינים בין לשוויון הרפורמית היהדות שמקנה הדגש

 לעבור האפשרות בעיניה חן מצאה כי ציינה אווה זה בהקשר. הרפורמי לגיור לפנות זוגן ובני אנג'לה

 של הערך ממרכזיות נובע שהדבר היטב מבינה שהיא מדבריה עלה. הבעל עם יחד הלימוד תהליך את

  24.רפורמיתה ביהדות המגדרי השוויון

 היהדות של נוספים יסוד לערכי ןזוג ובני המתגיירות יםנחשפ הגיור קורס במהלך

 חן הנושאים הרפורמית היהדות של הערכים כי סבורים הם רטרוספקטיבי במבט .הרפורמית

 הכי הקשר, "הללו הערכים מבין כי סבירהאנג'לה ה. זה גיור לסוג פנייתם את מצדיקים, בעיניהם

 מותירה הרפורמית שהיהדות לכך הערכה פיתחה היא, בנוסף 25".העולם תיקון היה בשבילי חזק

 26.לקיים שברצונו למצוות ביחס הבחירה את הפרט בידי

                                                 
 .60-61' עמ ,גיור באולפן "רוסיות נשים", סקורטובסקיה 22
 האורתודוכסי הגיור סוכני בקרב חינוכית כסוגיה מתגיירים של אוטונומיה: ג"לתרי משבע, "טובי-קראבל 'מ :ראו 23

, מאגנס, ירושלים, ואוטונומיה סמכות :ודת חינוך(, עורכים) שוורץ 'וב הד 'מ, אלאור 'ת, אטקס 'ע: בתוך ,"בישראל
 .327-325' עמ, (2011)

 חושבים ,אזרי: בתוך, "הרפורמי היהודי של מאמין האני, "קליין 'מ :ורא הרפורמית בתנועה המינים בין השוויון לגבי 24
 . 39' עמ ,מתקדמת יהדות

 מכונן כמרכיב חברתי צדק – חיים לאורח מתיאולוגיה, "קריב ו:רא הרפורמית ביהדות העולם לתיקון המחויבות לגבי 25
 .154-139' עמ ,מתקדמת יהדות חושביםבתוך: אזרי,  ,"המתקדמת היהדות של הדתי יומה בסדר

 שמירת על מתקדמת השקפה, "יופיו: רא, המצוות על לשמירה הרפורמית היהדות של היחס לגבי יותר רחב לדיון 26
  .69-53' עמ ,"מצוות
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  הגיור קורס את זוגן ובני המתגיירות תפיסת .1.25.1

  הישראלית בחברה להתערות כדרך גיור קורס תפיסתא. 

 :לדבריו. הישראלית בחברה להתערות כאמצעי הקורס את תיאר רן

, סנש חנה, הרצל היה מי אלא, ותלמוד משנה, ל"חז, עקיבא רבי מי רק לא ומדיםל
. ובריטים ושנייה ראשונה עלייה, והשכלה ציונות ראשית על לימדו ,ביאליק נחמן חיים
  .בציונות מועשר יהדות זה

 הנלמדים התכנים לבין הרפורמי בקורס הנלמדים התכנים בין משווה הוא כי להסיק ניתן מדבריו

 הגיור לימודי את הרוא ואשה בעוד. במפורש זאת ןציי שלא אף על, האורתודוכסי בקורס

 שבמסגרתו בכך, הרפורמי במקבילו היתרון את תופס ואה, בהלכה כעיסוק בעיקר האורתודוכסי

 על קלהשמ ולציונות ליהדות מרוכזת בחשיפה מדובר. היהודי והיישוב הציונות לתולדות נחשפים

 . בחברה המתגיירת של השתלבותה

 זוגית כחוויה גיור: לקורס הזוג בני הצטרפות .ב

 זוג בני, "אנג'לה לדברי. זוגית כחוויה כולו הגיור תהליךאת ו הקורס את תפסו זוגן ובני המתגיירות

 [אומרת גליה. ]בחוויה שיחלקו רוצה היא כי בכך תומכת[ סדן גליה הרבה] וגליה, לקורס מצטרפים

 להגיע נהגו הם כי ציינו רן ואווה". בה תתמוך, איתה תהליך תעבור, תתגייר שחברתך רוצה אתה אם

 מלא שותף הייתי. שנינו בשביל הגיור: "באומרו זאת נימק רן. שישי יום מדי לשיעורים יחדיו

 בבית לאווה ולהסביר, בקורס הנלמד החומר את להכיר רןל אפשרה משותפת למידהה ".בתהליך

 . בכיתה הבינה שלא מה את

  ולאחריו הקורס במהלך הקהילה בחיי זוגן ובני המתגיירות של עורבותםמ 5.1.1.3

 הם הקורס בתקופת. הגיור בקורס השתתפות לצורך דניאל לבית מגיעים זוגן ובני המתגיירות

 מיעוט של המניעים על ללמוד אפשר. השבת לקבלות להגיע מהם ומצופה, קהילה כחברי נחשבים

 רוב את הדוחפות הסיבות לעומת, דניאל בבית מעורבותם את להעמיק ובעליהן מהמתגיירות

 שהפכו, רן ואווה של סיפורם העמדת באמצעות, הגיור בתום דניאל מבית להתרחק המתגיירים

 דניאל בבית הרואים, המתגיירים רוב את המייצגת, אנג'לה של סיפורה לעומת מעורבים לחברים

 . גיור שירותי זה במקרה, דת שירותי ספק

. בקביעות דניאל בית את לפקוד להמשיך שבחר המיעוט את, כאמור, מייצגים רן ואווה

. המסורת ברכי על בתם את לגדל לרצונם נוגעת אחת סיבה. כך לנהוג אותם הניעו סיבות מספר

 אורחב אינטגרלי שמרכיב המסר את מינקותה בבתם להטמיע נועדה דניאל לבית בקביעות הגעתם

  .הכנסת-ביתב ציבוריות בתפילות השתתפות הוא יהודי חיים

, הרפורמית היהדות ערכיבין ל בינם הגיור קורס במהלך שנוצרה הקרבה היא שנייה סיבה

 לויכ, גדל ברכיה שעל, למסורת המחודש החיבור רן עבור. התפילה ולסגנון המינים בין לשוויון בפרט

 סיבה. אשתו במחיצת לשבת לו שאפשר, מגדרי שוויון נהוג בוש דניאל בית במסגרת רק להתרחש

 חברים זוג עם אווה ורן הגיעו לתפילות שכן, חברתי פן גם נלווה לתפילות שלהגעה היא שלישית

 נוספים מתגיירים עם חברויות יצירת בהמשך שאראה כפי. הגיור תהליך את עמם שעבר נוסף

 אמצעי היא לתפילות בקביעות ההגעה .תיתהקהיל המעורבות הגברת את המחזק כגורם משמשת

 . היליהודי להפוך אווה של רצונה כנות על להצהיר
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 של עץ לכם יהיה[ האם] אותה שאלו התגיירה והואש אפילו" צייןרן  זה בהקשר

 ספק להסיר להם מאפשרת לקהילה בקביעות הגעתם רן ואווה שמבחינת אפוא עולה". כריסטמס

 לעם להצטרף רצון ומתוך טהורים ממניעים יהודי בית להקים ווהא של כוונותיה רצינות בדבר

 .היהודית ולקהילה ישראל

 הרואים, המתגיירים רוב את המייצגת, האנג'ל של סיפורה את לראות יש, אווה ורן לעומת 

 כדי , כלומראינסטרומנטלית מסיבה רק אליו ומגיעים, דת שירותי המספקת קהילה דניאל בבית

 לא מלכתחילה כי סיפרה אנג'לה .קהילתית שייכות אחר חיפוש עקב ולא, קלה ךבדר גיור לעבור

 עולה הדבר. בלבד גיור לימודי לשם אלא יהודית לקהילה שייכות אחר בחיפוש דניאל לבית הגיעה

 יותר, אחרים קהילה לחברי קשר תיחיפש לא...conversion לעבור רציתי: "מאמירתה בבירור

 ". on my own הייתי

 הטקסים שכן, דניאל לבית לשוב אותה תוביל ילדיה לידת כי סברה האנג'ל, זאתעם 

 הולדת. ילדיה עם יחד אותם לחוות שתוכל מרגע עבורה למשמעותיים יהיו היהודיים והסמלים

 כי שקבע מחקר לממצאי תואמת דניאל בית עם מתגיירים של קשרים להידוק כהזדמנות ילדים

 לידת לאחרכנסת -בתיב ביקורים תכיפות את יגבירו אמריקאיים ייםליברל יהודים כי להניח סביר

, האנג'ל עבור גם ,אמריקאיים ליהודים בדומה ,אחרות במילים 27.יהודי חינוך מתן לשם ילדיהם

 למעורבות לדחוף העשוי מרכזי גורם היא המשפחה, נוספים מתגיירים עבורשגם  להניח וניתן

 ילדיו ובפני יונשבפ הרי, רפורמי גיור עובר שהפרט מרגע כי ייןלצ יש זה בהקשר. כנסת-ביתב עתידית

 במסגרת רק יהודית בדרך המשפחתי החיים למעגל הקשורים אירועים לציין האפשרות עומדת

  .הרבנותידי -על מוכר אינו גיורו שכן, רפורמית קהילה

 

  הגיור תהליך בתום היהודית הזהות הגדרת .1.45.1

 זה תהליך אופן באיזה השאלה עולה לפיכך. הפרט של הדתית זהותו מרתבה עניינו הגיור תהליך

 מכיוון, כן כמו. דניאל בבית הגיור קורס בסיוםאווה ו אנג'לה של בזהותן שחל בשינוי מתבטא

 בתהליך ההשתתפות וכיצד אם השאלה גם עולה לתפילות והגיעו הגיור בלימודי השתתפו שבעליהן

 שהתרחקו למתגיירים בהשוואה, להלן שאראה כפי .היהודית ותםבזה שחל בשינוי מתבטאת הגיור

 הגיור תהליך, בקהילה למעורבים שהפכו זוגן ובני המתגיירות שעבור הרי, הגיור בתום מהקהילה

 הזהות בהגדרת מתמשך בעיסוק המתבטאת, רבה עצמית ברפלקסיה כרוך זהות המרת של כתהליך

 הדתית זהותן מבחינת ,(לימינלי) מעברי במצב והי האנג'לו אווה הגיור בתקופת. היהודית

, המעורפלת היהודית זהותן מעידה כך ועל, הגיור סיום לאחר גם התמשך זה מצב, אולם. והלאומית

 שהסטטוס סיכוי קיים, האירופאי מוצאן בזכות, שלהן במקרה. להגדיר מתקשות הן שאותה

  .בעתיד ישתנה שלהן הלימינלי

 למעשה והיו, הכנסייה את פקדו שלא, םיחילוני נוצרים הוריםל נולדה ,כזכור, האנג'ל

: לדבריה. שלה הזהות שינוי תהליך תום את סימן לא הגיור לימודי סיום כי ציינה היא. אתאיסטים

 ,סבורים אווה ורן גם ,האנג'לל בדומה". תהליך זה, חדש די הכל כי, דברים שמנסה בשלב עדיין אני"

 :ציין רן זה בעניין. ארוך תהליך היא הדתית הזהות המרת כי

 זה שלאשתי חושב אני. פנימי מאוד משהו תרגישי שאת, ישראל לעם הקבלה זה הגיור
 רוצה שהיא זה, ארוך תהליך זה, אצלה בתהליך עדיין זה. שינוי עשה כן[ הגיור]

                                                 
27 P. Ritterband, "Public Worship: The Partnership between Families and Synagogues", in Wertheimer 

(ed.), Jews in the Center, pp. 208-209 
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 זה כי קשה. משהו לה עשה כן שהגיור אומר זה. שלנו ובחגים בהיסטוריה ומתעניינת
 מה פשוט לא, זמן ולוקח תהליך זה, בחינוך לה נתנו שהוריה מה את, שורשים לעקור
  .שעברה

. בילדות בפרט שהופנמו דתיות וזהויות תפיסות לשנות מהקושי נובע הגיור תהליך של אורכו כי עולה

 בתהליך מדובר, בקהילה מעורבות לחברותאף הן  שהפכואחדות  מתגיירות ושל, אווה של במקרה

 לבית בקביעות להגיע שמפסיקות למתגיירות בהשוואה הדתית הזהות שינוי מבחינת ותרי משמעותי

 רגשית בזיקה כרוך הוא שכן, מימדי ורב משמעותי הוא זה זהות שינוי. הגיור קורס בתום דניאל

  .בתפילות קבועה ובהשתתפות היהודית בהיסטוריה מעמיק עניין בהבעת, היהודית למסורת עמוקה

 להגדיר כדי' רפורמי' בתואר בחרו לא אווה ורן, דניאל בבית מעורבים חברים היותם למרות

 מקובלות בהגדרות שימוש באמצעות הלהגדיר ניסו אלא, הגיור לאחר היהודית זהותם את

 אנחנו הקיבוצניקים החברים בשביל" אווה לדברי. מכריהם של לזו ההשוואת ובאמצעות

 לא אני, חילוני שאני יגיד מבחוץ מישהו": הוסיף רן". ייםמסורת שאנחנו יגיד שדתי ומי", הדתיים"

 לבית] הכנסת-לבית הולך, ישראל עם של ולהיסטוריה למסורת מקושר, הרבני במובן שבת שומר

 ". השבוע פרשת על וקורא חגים חוגג, קידוש עושה[, במרכז] פה שאנחנו הפעמים ברוב[ דניאל

 ולהזדהות, אוחזים הם בהש היהודית הזהות את להגדיר שלהם הקושי בבירור עולה

 שרוב מכך, ראשית .סיבות ממספרנובע  הדבר. פעילים קהילה חברי היותם למרות, כרפורמים

 להשתמש מעדיפיםבני הזוג  ולכן, רפורמי יהודי להיות הדבר משמעות מהי יודע אינו הרחב הציבור

. זהותם לגבי כלשהו מושג בללק לשומעיהם ושיאפשר, וחילוני דתי כמו מוכרים יותר במונחים

 הזדהות של המשמעות מה עצמם לבין בינם לברר עדיין מנסים ואווה שרן מכך נובע הדבר, שנית

  .רפורמית בקהילה כחברים

 של והערכים מהתפיסות חלק בחיוב רואה רן אחד שמצד מכך גם נובע הדבר, שלישית

 לכת מרחיקי משינויים מסתייג הוא ישנ מצד אך, המגדרי השוויון את ,למשל, הרפורמית היהדות

 לעומת דרכם צדקת את להוכיח הרפורמים של מרצונם, לדעתו, נובע שחלקם, המסורת של

 :הבאים בדבריו למצוא ניתן לכך עדות. האורתודוכסיה

 זה" ערווה באישה קול"ש מסכים אני. ביהדות האישה מעמד על הגיור בקורס דיברנו
 מנהג[ זה, ]המטפחת את[ למשל, ]לשמר ששווה בריםד יש לדעתי. זמנו עבר, מטופש
[ הרפורמים. ]קונטרה[ הם] דברים הרבה הרפורמים אצל. צניעות בגלל זה, יפה מאוד

 יהיה זה לשנות יחליט אחד כל[ אם אבל] חדשניים להיות ורוצים דק משהו על הולכים
  .לשמר שצריך דברים יש. זהות איבוד[ יהיה, ]מדי יותר

 ורכבתמ היא אלא, משמעי חד באופן מוגדרת אינה הרפורמית היהודית שהזהות מכך, רביעית

 קל לא, אחד מצד 28.ומנהגים אמונות של מגוון וכוללת, ומעשית אידיאולוגית מבחינה ורבגונית

 פתיחות על המבוססת בזהות שמדובר משום דווקא, שני מצד, אך. רבגונית זהות עם להזדהות

 חרף, דניאל לבית בקביעות להגיע נוח חשים, רן ואווה, הגיםומנ אמונות לשלל וסובלנות

 .כרפורמים משמעי-חד מזיהוי והימנעותם, היהודית זהותם בשאלת המתמשכות התלבטויותיהם

 דניאל בבית מעורבותם את להפסיק בעלה עם ובחרה, כרפורמית מזדהה שאינה האנג'ל 

 היתה[ הגיור קורס של] בהתחלה" לדבריה. יכרפורמ נוהג בעלה שבפועל סבורה, הגיור לימודי בתום

 הוא הקורס בהמשך". רוצה שאתה מה תעשה[ שאומרת, ]קלה דרך[ זו] רפורמית שיהדות הרגשה לו

 בהיסטוריה ביקורתי בעיון לצורך ובפרט, הרפורמית ביהדות מהרעיונות לכמה קרבתו את ציין

 . לקיים עונייןמ שהוא מצוותל באשר הפרט של אוטונומית ובהחלטה היהודית

                                                 
505- ', עמהרפורמית היהדות(, עורך) רוזנק: בתוך ,"היסטורי ניתוח: זמננו בת הרפורמית היהדות, "סרנה י' ראו: 28

504. 
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 עקרונות עם זוגן ובני מוצא ארצות משלל צעירות מתגיירות יםשרוכש המעמיקה ההיכרות

 היהודי חייהם אורח בין משיקים קווים לזהות להם תמאפשר הקורס במהלך הרפורמית היהדות

, יתהרפורמ ביהדות מיםהקיי מנהגיםהו אמונותה גווןמ עם היכרותם. רפורמי יהודי חיים אורח לבין

 אחת את בקביעות לפקוד צורך לחוש מבלי התנועה עם מסוימת במידה להזדהות להם תמאפשר

 בעיסוק מתבטא היהודית זהותם את תופסים זוגם ובני מתגיירות בוש באופן ההבדל. מקהילותיה

 .בקהילה המתמשכת המעורבות ובמידת הזהות בהגדרת מתמשך

  זוגן ובני פיליפיניות .21.5

 חלק, ראשית. עובדות שתי לנוכח מתחדדת רפורמי לגיור פנו הפיליפינים לידותי מדוע השאלה

 הפרק על עומדת אינה לעולם ילדים והבאת יותר מבוגר בגיל לבעליהן נישאות הפיליפינים מילידות

 יםרב, שנית. לגיור כמניע עבורן משמש אינו ילדיהן של יהדותם את להבטיח הרצון, כלומר. מבחינתן

 ההגדרה את עוררין ללא מקבלים והם בילדותם דתי חינוך קיבלו הפיליפינים ילידות של זוגן מבני

 . רפורמי לגיור פנו הם זאת בכל אולם', יהודי מיהו' של האורתודוכסית

  רפורמי לגיור לפנייה סיבות 5.1.2.1

 תפסו ,דניאל בבית שהתגיירו אחרות מארצות לנשים בדומה, ובעליהן הפיליפינים ילידות, ראשית

 זו ובפרט, אותו המאפיינות המרובות הדרישות בשל כמחמיר האורתודוכסי הגיור תהליך את

 הן ,כך בשל. המצוות על להקפיד הדרישה קרי ,החיים אורחב ומתמשך דרסטי לשינוי הנוגעת

, מנתניה משאית נהג, 34 בן, טל עם שערכתי בריאיון עלה זה עניין 29.הרפורמי למסלול פנו ובעליהן

 היתה עוד כשהיא, החתונה לפני הרבה, כשהכרנו" לדבריו. בילדים מטפלת, 40 בת, אילנה שתווא

[ הגיור] זה ואמר, להתגייר רוצה את אותה שאל והרב[, אורתודוכסי] כנסת-בבית היינו, זרה עובדת

עולה כי  30".בשבת ומזגן אור להדליק כמו, אסור הרבה, קשה לדתיים שאפילו לה וסיפר, מאוד קשה

 חיים אורח ולאמץ, חייהןהבעלים, סבורים כי נשותיהם יתקשו להסכין עם שינוי דרסטי באורח 

 . אורתודוכסי

 מפנייה נמנעו ,מוצא ארצות משלל למתגיירות בדומה, זוגן ובני פיליפיניות מתגיירות, שנית

 עותשלו זה במסלול הגיור לימודי של לאורכם הנוגעות מעשיות מסיבות האורתודוכסי למסלול

 נוספת מעשית סיבה .בילדים טיפול עלו לעבודה יציאה על המקשות ,ללימודים להקדיש שיש הרבות

 אלו נשים של בדרכן מערימים בחסותה המגייר והגוף שהמדינה הקשיים היא רפורמי לגיור לפנייה

 כנסהשנ לפני להתגייר רצתה מאוד לנהיא" לט אמר זה בעניין 31.אורתודוכסי גיור ללימודי להתקבל

 על לך בא תיירת[ אלא, ]אזרחית לא, תושבת לא את אם היום. לנו אפשרה לא והמדינה, להריון

 נדבר כך אחר, אזרחית תהיי, תתחתנו. להתגייר נותנת לא המדינה, להתגייר, יהדות ללמוד הדרך

 בחסמים נתקלים ובעליהן הפיליפינים ילידות כי העובדה את משקפים טל ואילנה דברי ".איתך

 הן ,לישראלים הנישאות, לשעבר עבודה מהגרותכש הממסד של חששו בשל מרובים קשייםבו

 . אזרחות לקבלת עד הזמן משך של ניכר קיצור לשם הגיור לימודי את נהנצלת

                                                 
 גיור לעבור שניסו הארץ וילידי פיליפיניות של זוגות על לסיפורים נחשפו ובעליהן הפיליפיניות המתגיירות 29

 היא מייצגת אדוגמ. רפורמי לגיור לבסוף לפנות נאלצו הרבנים של דרישותיהם עקב שחוו הרב הסבל ועקב, אורתודוכסי
 ,L. Copans, "A Fight For Religious Freedom", Baltimore Jewish Times: ורא, מנצור ורונן רות של המקרה

(July 4, 1997), pp. 52-54 
 .בדויים שמות להם ננתי לכןו שם עילום על לשמור ביקשו הם. 2010, בנובמבר 6 בתאריך ריאיון עמם ערכתי 30
 לא למועמדים שונה באופן מתייחסת שהמדינה העובדה את משקפים הפיליפינים ילידות נתקלות שבהם הקשיים 31

 אזרחי עבור האורתודוכסי הגיור תהליך את מפשטת המדינה בעוד. שלהם המוצא מדינת על בהתבסס לגיור יהודים
 זו מדיניות. עבודה כמהגרי אליה שנכנסו השלישי העולם מדינות אזרחי יבפנ רבים חסמים מציבה היא, המערב מדינות
, טובי-קרבאל :ראו. ישראל של אתנית-הלאומית ההגירה מדיניות עם אחד בקנה עולה עבודה מהגרי של לגיור ביחס

 .325' עמ", מתגיירים של אוטונומיה :ג"לתרי משבע"
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 היא, רפורמי לגיור הישראלים ובעליהן פיליפיני ממוצא מתגיירות של לפנייה סיבה עוד 

 את עשו הם ,בפניהם הניצבים הקשיים שלמרות הראותל להם מאפשרת גיור של זה סוגב שבחירה

 את כשנסיים: לט של הבאים דבריו היא לכך עדות. היהודי בעם ולהשתלב גיור לעבור המאמצים כל

 גיור עשיתי לפחות. וסיימתי זה בשביל משהו עשיתי ולהגיד בדגל לנפנף תוכל[ אשתו] היא, הגיור

 כן, שמסתכל יהודי לכל, בכלל לקהל להגיד ,בדגל פנףלנ תוכל היא. מתחברת אני שאליו, רפורמי

 בגיור הבחירה כי להתרשם ניתן לט של מדבריו. "ללכת דרך באיזה לי תגיד לא אתה, גיור עשיתי

 הלא לנשים הסביבה של סובלני הלא ויחסה הממסד כנגד מחאה של אקט גם ההוומ רפורמי

 ילידת, מנצור רות שאמרה הבאים מהדברים גם עולה דומה נימה. לשעבר עבודה מהגרות, יהודיות

 מרגישה אני" :סיפרה רות 32.עליה שנערכה כתבה במסגרת, דניאל בבית שהתגיירה הפיליפינים

 לגשת מסוגלת להיות רוצה אני'. יחד וגויה יהודי הנה, תראו' חושבים אנשים, ברחוב הולכת שכשאני

 בגיור הבחירה רות עבור. "יהודיה בה שכתוב שלי הזהות תעודת את בפנים להם ולהראות אליהם

 הרוב על ימתאימכ תפיסתה על המגייר הרבני והממסד הרחב הציבור בפני למחות דרך היא רפורמי

  .'גויה'כ מיד אותה לתייג נטייהה ועל, לישראלי נישואיה בשל במדינה היהודי

  ודתית, חברתית, לימודית כחוויה הגיור ותהליך הגיור קורס תפיסת 5.1.2.2

 חברתיים, לימודיים היבטים המשלבת חוויה הוא הגיור זוגן ובני מהפיליפינים מתגיירות עבור

 מפגש גם זה היה ,כן על יתר. חברתית למסגרת במהותה לימודית ממסגרת הפך הגיור קורס. ודתיים

 יהודים בין לנישואים ישראלית-היהודית החברה של סובלני הלא יחסה עם מתמודדיםה זוגות בין

 תרבותי רקע מאותו שבאו הנשים, בנוסף .אחר וגזע אחרת דת בנות לשעבר עבודה מהגרות לבין

 . בה בקיאות שאינן שפה, בעברית גיור לימודי לעבור הקושי את זו עם זו חלקו, ודתי

 הגיור לימודי תקופת את רואים אם להבין אפשר הזוגות בין שנוצרו הקרובים היחסים את

 עצמם לבין בינם לפתח נוטים, כזו תקופה יחדיו העוברים פרטים. יחד ווח שאותה מעבר כתקופת

 הגיור לימודי. המעבר תקופת בסיום גם כך לחוש עשויים הם 33(.קומיוניטס) אחווה תחושת

  .הזוגות בין הדוקים חברות יחסי ליצירת תרם החברתיים במאפייניהם והדימיון המשותפים

 חבר 34,חנן אמר זה בהקשר. למסורת הקשר את חדשל אפשר הגיור קורס הזוג בני עבור 

 :פיליפינית למתגיירת הנשוי, תפילה ועדת ראש יושב, ותיק קהילה

 לבית להתחבר התחילו הם, גיור לקורס באו והנשים ומאחר, יהודים הגברים כל
. כנסת -בית בתור גם דניאל לבית באים עכשיו. הכנסת-ביתל בהתחלה באו לא. דניאל

  .דניאל בית באמצעות היהודית לדת קרבוהת[ הגברים]

 הנשוי, מסורתית תימנית למשפחה בן, במדידות העוסק, 64 בן, שלום קאפח ציין עניין באותו

  :דניאל בבית שהתגיירה הפיליפינים לילידת
 שלב הגיע, סתנהכ בבית הייתי ילדותי כל, אורתודוכסי חינוך קיבלתי, מהמסורת באתי

 יותר ליהדות התקרבותכנסת. -בבית ביקרתי לא שנים בההר, התרחקתי, שהתנגדתי
 יותר להרגיש, ביהדות פן עוד להכיר, ללמוד לי נתנה הקהילה[. דניאל בבית] פה קלה

 הקהילה. יהודי יותר להרגיש. ליהדות עמוק יותר להתקרב לי נתןהכנסת -בית. שייכות
  35.יהודי יותר להיות להתקרב אפשרות לי נתנה

                                                 
32 53 Copans, "A Fight For Religious Freedom", p.  
 . 111-115' עמ, הטקסי התהליך, טרנר 33
 על לעמוד לי יסייע משותף שריאיון סברו הם. לבקשתם בהתאם ונשותיהם קאפח, חנן עם משותף ריאיון קיימתי 34

 שהן דומות להתמודדויות ביחס לתובנות אותם הביא אף המשותף הריאיון. קרה אכן כך. מתמודדים הם שעמן הסוגיות
 .2014, ביולי 1בתאריך  נערך עמם הריאיון. בדויים שמות להם נתתי ולכן, שם בעילום להישאר שוביק הם. חלקם מנת

לו שם  נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקש הוא. 2010, בנובמבר 7-ב עמו שערכתי מריאיון נלקחו מדבריו הציטוטים 35
 בדוי.
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 בבתי ביקר ולא, שקיבל החינוך כנגד יצא השנים ובמרוצת, דתי חינוך שקיבל עצמו על מעיד קאפח

 לו סיפקו ,גיור עמה בלימודי השתתפותו ובייחוד, יהייהוד לא זוג בת עם המפגש דווקא. כנסת

 אל, בילדותו עבורו חובה שהיו היהדות לימודי את העמיד הוא. ליהדות ולהתקרב לשוב הזדמנות

 לבעלים מאפשרת זו אווירה. הרפורמי הגיור בקורס השוררת והמקבלת וחההפת האווירה מול

  .ליהדות, שלהם בקצב, מחדש להתקרב בכך המעוניינים

 מתוך הן דניאל בית את בקביעות לפקוד ממשיכים מהזוגות ניכר חלק הגיור תהליך בתום           

-ביתכ דניאל בית את תופסים םה כיום. הגיור מקורס חבריהם עם להיפגש כדי הן, להתפלל רצון

 הפכו אלו זוגות כלומר. חברתית להתכנסות מקום של במובן הן, תפילה בית של במובן הןכנסת 

 . מעורבים קהילה לחברי, גיור שירותי של מצרכנים

  דניאל בבית מתמשכת מעורבות לעומת הגיור בתום ניתוק .2.35.1

 הילנוא לט, למשל כך. הגיור בתום מהקהילה מתרחקים ובעליהן הפיליפיניות מהמתגיירות חלק

 הפורשים לזוגות בניגוד .בקביעות מלהגיע פסקו הם, דניאל ביתמ הגיאוגרפי המרחק בשל כי ציינו

 חלק. הגיור גמר לאחר בקביעות להגיע שמקפידים זוגות כעשרה ישנם הגיור בתום דניאל מבית

 הקבועים מהקוראים לאחד הפךקאפח  ,שללמ כך. דניאל בית למען מזמנם תורמים הללו מהזוגות

 מעל( טגלוג) אמן בשפת שירים שרות וחברותיה אשתו פעם מדי, בנוסף. השבת בתפילות בתורה

 היא, כן כמו. ותקווה אהבה המביעים ושירים לאל שבח שירי ,ביניהם, השבת קבלות במהלך הבמה

 של שונים בפרויקטים שתתפותומ, השבת בקבלות למתפללים סידורים פעם מדי מחלקות וחברותיה

 . התנדבות

 ותוארש נוספות פיליפיניות מתגיירות של מדבריהן עלתה דניאל לבית רבה קרבה תחושת 

 אנו"ש ציינה 1988-ב לישראל שהגיעה, 33 בת, יהודה ניפר'ג למשל כך 36.דניאל בבית גיור על בכתבה

 אנשים אלו" כי ציינה דניאל בית רילחב ביחס". מהקהילה חלק שאנחנו וחשים שישי יום כל מגיעים

 שאנחנו כאילו להרגיש לנו וגרמו כזרים לפה לבוא עבורנו לאפשרי זאת שהפכו ומקבלים חמים

 לא ביחס והנתקלות הישראלית בחברה כזרות החשות שהמתגיירות עולה ניפר'ג של מדבריה". בבית

 מעריכות הן, בנוסף. באמצעותו להתגייר להם שאפשר דניאל לבית תודה מוקירות, כלפיהן סובלני

 בית את תופסות חלקן אלו עובדות בשל. הקהילה מחברי זוכות הן להש החמה הפנים קבלת את

 . בקביעות להגיע שואפות הן אליוש, וכבית כקהילה דניאל

 להש החמה הפנים וקבלת שבו הסובלני היחס, פתיחותו בשל דניאל לבית להגיע הרצון 

 משק עובדת, 47 בת, קאפח של אשתו, ותיר מדברי גם עולה, הקהילה בריח מצד המתגיירות זוכות

 בשמחת, welcome כולם, אתה ומי, היית היכן משנה לא, פתוח מאוד דניאל בית" שסיפרה, בית

 ". ונזירות כומר מזמינים תורה

 גם נובעת התפילות את בקביעות הפוקדות קהילה לחברות המתגיירות של הפיכתן 

 והוסיף, כקתולית גדלה אשתו כי ןחנ ציין זה בהקשר. מילדותן התחנכו שלפיהם ייםהדת מהדפוסים

 הדת של המצוות על שומרת היא. חיים מאמונת חלק ממש היא אצלה, היהודית בדת האמונה"

 נותרה, בילדות בה שניטעה לדת הזיקה, דתה את המירה שאשתו אף על". ממני יותר היהודית

 גם. בתפילות הקבועה בהשתתפותה וכיום לכנסייה בהגעתה בעבר יביטו קיבלה זו זיקה. חזקה

 לבין בילדותה התחנכה ברכיהם שעל דתיים דפוסים בין קשר על הצביעה קאפח של אשתו, רותי

לבית  באה אני" כיום וכי כנוצרייה גדלה כי סיפרה היא. כיום מקיימת שהיא הדתיים הדפוסים

                                                 
36 et of Jews"Siverse Dore Melcome a WWirtschafter, "On Rosh Hashana, Israelis   
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קאפח ו ןחננשותיהם של  עבור". רוחני מצורך להתפלל אהב אני... להתפלל רוצה[ אני כידניאל ]

 מקבלים – בתפילה הרוחני והצורך הדתית האדיקות, הדתית האמונה – מהילדות הדתיים הדפוסים

 .רפורמי-יהודי בהקשר עכשווי מימוש

 שהרבה מובן זה" כי דניאל בבית גיור על הכתבה במסגרת ציין זוהר צבי ההלכה חוקר 

 אנשים בה מארץ באו הן[ שכן דניאל בבית בתפילות] שלהם בטקסים שתתפותמ מהפיליפיניות

 בעליהן עם יחד לשבת יכולות הן כנסת בו-בבית משתתפות שהן מובן זה. ברצינות לדתם מתייחסים

 להפוך ובעליהן פיליפיניות מתגיירות של מהזוגות חלק מניעות סיבות מספר כי עולה 37".וילדיהן

 ;הבעל לצד להתפלל היכולת ;בילדות דתיים לדפוסים החשיפה כולל דניאל בבית מעורבים לחברים

 קשר ללא, הוא באשר אדם לכל דניאל בית של והפתיחות הקהילה חברי מצד החמה הפנים קבלת

 רבים מפי גם נשמעה דניאל לבית ביחס דומה תפיסה כי לציין יש. ולמגדרו לגזעו, הקודמת לדתו

 שמשכו העיקריים הגורמים אחד כי שציינו, דניאל בית של יעדה קהלי משלל מהאינדיבידואלים

 . נתקלו שבה הנעימה הפנים וקבלת החמימות, הפתיחות היתה דניאל לבית אותם

  הגיור בתום היהודית הזהות הגדרת 5.1.2.4

 המוצא מקבוצות המתגיירות של היהודית בזהות ממשי לשינוי ,לרוב, מוביל אינו הגיור תהליך

 של זוגות עשרה בקרב, זאת לעומת .הגיור בתום דניאל מבית המתרחקים, זוגן ניוב השונות

, דניאל בבית מעורבותם להגברת הובילה הגיור בתהליך ההשתתפות הארץ וילידי פיליפיניות

 הנוצרות, חדשות דתיות לזהויות ספציפית דוגמא היא זהותם. לרבגונית הדתית זהותם ולהפיכת

 שבו המורכב האופן 38.כסותרות הנתפסות זהות אפשרויות של לאההכ המהוותו בישראל כיום

 אפשרויות עם ומתן למשא להיכנס להם מאפשר הגיור שתהליך מלמד זהותם את הזוגות מתארים

 . במפורש כך על להצהיר מבלי גם חדשה זהות וליצור, סותרות ואף מגוונות זהות

 הפיליפיניות נשותיהם עם שיחד ,הארץ ילידי של העכשווית הדתית זהותם של המורכבות 

 רואה אני" ציין הוא. קאפח של הבאים בדבריו משתקפת, הגיור בתום דניאל בבית מעורבים נותרו

, מהמסורת באתי" הוסיף נשימה באותה", ומשונות שונות הן כי, הגדרות בלי כיהודי עצמי את

 עצמי את להגדיר לנכון אתיומצ האישה של גיור במסגרת לכאן הגעתי, אורתודוכסי חינוך קיבלתי

 הדתית זהותו את בבירור להגדיר מניסיון מסתייג הוא אחד מצד כי עולה. "הזו בקהילה כיהודי

. הרפורמית בקהילה מעורבות באמצעות יהדותו את להגדיר לנסות בוחר הוא שני מצדו, העכשווית

 מדויקת, מחייבת המהגדר המתרחקים דניאל בבית אחרים חברים לבין בינו דמיון מתגלה בכך

 .דניאל לבית השתייכותם את מדגישים זאת בכל אך, זהותם של וברורה

, יהודית וליברליות המזרח עדות בסגנון יהודית שמסורתיות כך על מצביעים דבריו

 דמיון מתגלה בכך. רפורמית קהילה במסגרת יחדיו לחבור יכולות לזו זו מנוגדות, פניו על, הנחשבות

 המגדירים הקהילה מחברי חלק בוש האופן לבין כיום היהודית זהותו את תופס פחקא בו האופן בין

 . היהודית זהותם את תופסים רפורמיים-כמסורתיים עצמם

 הדבר כי נראה. זהותו את להגדיר כדי רפורמי בתואר משתמש אינו קאפח כי להדגיש יש

 בשל מתפיסותיה מחלק ייגמסת הוא, הרפורמית ליהדות הערכתו שלמרות מכך גם היתר בין נובע

 עם ויחד, המסורת ברכי על שגדלו, הארץ ילידי לבין בינו דמיון מתגלה בכך. המסורתי חינוכו

 . כרפורמים הזדהו לא שבסיומו רפורמי גיור עברו נשותיהם

                                                 
 שם, שם, ראו הערה קודמת.  37
 אפשרויות בישראל וחילוניות דתיות: מבוא, "ויונה גודמן ו:רא ימינו של בישראל חדשות דתיות בזהויות נרחב לדיון 38

  .45-9' עמ ,"אחרות מבט
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 אינם הגיור בתום דניאל בית את שהעוזבים הרי, בקהילה שנותרו ונשותיהם לבעלים בניגוד 

 כשומרי" אשתו ואת עצמו את להגדיר המשיך לט ,למשל כך. יהדותם גדרתבה שינוי מבטאים

 מתפיסות לחלק הערכה הביע הוא כי לציין יש ,עם זאת". עולמם מרכז היא שהיהדות, מסורת

 . הרפורמית היהדות של היסוד

 הזדהותן את ציינו, מוצא ארצות משלל צעירות למתגיירות בדומה, וטל קאפח של נשותיהם 

 תהליך של בעיצומו מצויות עדיין הן, הרשמי הגיור תהליך סיום שחרף והדגישו, היהדות עם הגוברת

 שהתגיירו, לשעבר עבודה מהגרות היותן – הכפולה החברתית שוליותן, אולם. הדתית זהותן שינוי

, חמקמקה, מעורפלת זהות בעלות, לימינליות לישויות להפיכתן הובילה – רפורמי-אלטרנטיבי באופן

, לקבוע הפך מתגיירות של הלימינלי הסטטוס הפיליפינים ילידות של במקרה כלומר. מוגדרת תיובל

  39.לעין הנראה בעתיד שינוי בו לחול צפוי ולא, התמסד

 שכן, חיוביים בהיבטים גם הכרוך ככזה להיחשב יכול ולאחריו הגיור קורס של הזמן פרק

 של מחודשת בנייה של, התבוננות של, חהצמי של תקופה גם היא לימינלית תקופה טרנר לדברי

, רינה של דבריה הינם לכך ביטוי. חדשים באלמנטים הישנה בזהות אלמנטים החלפת ושל ,הזהות

 ". יותר ללמוד ושמחה, לומדת, בתהליך אני: "קאפח של אשתו

 בתום דניאל בית את שעזבה, לט של אשתו, ילנהא גם ציינה, קאפח של לאשתו בדומה 

 אף על, היהדות אודות ללמוד ממשיכה שעדיין כמי חשה היא וכי בשבילה חדש הכל כי, ורהגי תהליך

 ביטוי וקשיי ביהדות מספקת בקיאות חוסר כי נראה. הסתיים הגיור תהליך רשמית שמבחינה

 תיאור באמצעות לדתיותה להתייחס, קאפח של לאשתו בדומה, לנהיא את הובילו בעברית

 את, practices -ה כל את, החגים כל את אוהבת אני: "הבאים בדבריה תלראו שניתן כפי, התנהגותה

 את להדגיש כדי, פרקטיקות לקיום במחויבותה, המעשי בצד להתמקד העדיפה היא". המנהגים

 שינוי תהליך של בעיצומו חשה שהיא אף על, כן כמו. החדשה הדתית זהותה עם הגוברת הזדהותה

 ביטוי הם לנהיא דברי. מסורת כשומרי שניהם את הגדירש בעלה עם הסכימה היא, דתית זהות

 . תלימינלי בתקופה הימצאות של החיוביים לאספקטים

  לשעבר המועצות-ברית ילידות מתגיירות .35.1

 להפתעתן וגילו, האב של יהדותו בשל ליהודיות המועצות-בברית נחשבו ,ראיינתי שאותן המתגיירות

 הרפורמית היהדות לפי. יהייהוד אינה שאמן משום, ההלכה לפי ליהודיות נחשבות הן אין שבישראל

 חלק הן אלו מתגיירות 40.יהודי אב של צאצאיות היותן בשל" ישראל זרע"ל נחשבות אלו נשים

 שגודלהו 90-ה שנות מאז המועצות-מברית לישראל שהגיעו יהודים הלא המהגרים מאוכלוסיית

 לעבור ברובם פונים אינםש אך, נוצרים אינםש ריםבמהג מדובר. איש 250,000-200,000-בכ מוערך

 סוציולוגי גיור של שונים בשלבים מצויים הם שכן, היהודי לקולקטיב מהצטרפות כחלק דתי גיור

 לזכור יש. היהודי לעם הצטרפו הם בישראל חייהםבפועל, בשל  41.יהודים לא-ליהודים אותם ההופך

 זכויות להם מעניק אינו גיור .לאזרחים בואם עם מיד והפכו, השבות חוק מכוח הגיעו אלו שמהגרים

                                                 
 זהות רולתיא( סף אנשי) יותלימינל ישויות של במטאפורה השתמש טרנר. 93-96, 88' עמ ,הטקסי התהליך, טרנר :ראו 39

 שוליים קבוצות הן, לימינאליות ישויותי. חברתיים ומיקומים מצבים בין קבע דרך החומקים יחידים של מעורפלת
. ממוסדת נחותה מזהות לחלק הופכת הלימינליות אלו בקבוצות. אבות בתי ודרי, קבצנים, נזירים, כמו, העולם ברחבי
. בשאלה וחוזרים בתשובה חוזרים לבין הפיליפיניות המתגיירות בין דמיון מתגלה הלימינליות למיסוד הנוגע בכל

 שלמה שאינה ובזהות, חוזר של בסטטוס יהיה בו שהנמצא, קבע של למצב להפוך עשוי המעבר האחרונים של במקרה
שאלה" בחברה : "חזרה בתשובה" ו"חזרה בהעולמות בין המהלכים, דורון' ש :ראו. להיכנס מבקש הוא שאליה בחברה

 .134' עמ(, 2013אביב, הקיבוץ המאוחד, )-תל, הישראלית
 נדלה, reform.org.il/Heb/Services/Giur/GiurReformi.asphttp://www., רפורמי גיור, הרפורמית התנועה :ראו 40
 .2015 בינואר 21-ב

 אזרחיות מזכויות ליהנות וכדי ארץל לעלות כדי להתגייר נדרשים לא אלו מהגרים. 29' עמ, יהודים לא יהודים, כהן 41
 . נוספות
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 גיור לעבור בחרו, שראיינתי אלו ובפרט, רוסי ממוצא מתגיירות מדוע השאלה עולה. נוספות אזרח

 . רפורמי

 בשל דניאל בבית גיור העוברות אחרות מוצא מקבוצות מנשים נבדלות שראיינתי הנשים

 עיסוקן, הגבוהה השכלתן, הישראלית אזרחותן, תהשבו חוק מכוח עלייתן, היהודיים שורשיהן

 שאינה, עצמאית בחירה היא רפורמי בגיור שבחירתן נראה. הכלכלית ועצמאותן חופשי במקצוע

 מצפונן צו לפי פועלות הן הרפורמי הגיור בנתיב בבחירתן. ומשפחתיים חברתיים מלחצים נובעת

 בשל המובלות, אחרות מוצא מארצות יירותמתג לבין בינן נוסף הבדל מתגלה בכך. החופשי ורצונן

 . רפורמי גיור לעבור חייהן נסיבות

. עולים של שונים דורות שני עם נמנות להלן יובא ושסיפורן שראיינתי הנשים, ואנה הנל

 בהשכלתה חינוכית פסיכולוגית, לבן אם, פרודה, יהייהוד לא ואם יהודי לאב בת, 50 בת, הנל

, יחסית מאוחר בגיל שעלו למי משתייכת, שנים 15 לפני לישראל השעלת, בשיווק כיום העובדת

 שעלתה, 42 בת, אנה לעומתה 42.הקומוניסטי המשטר תחת עליהם עברו חייהם שרוב לאחר

 הדור עם נמנית, בשנית נשואה, לבן אם, חשבון רואת, 16 בגיל, 90-ה בשנות לישראל מאוקראינה

 בחברה התערו, בארץ חינוכם את רכשו, בנעוריהם או בילדותם לארץ שהגיעו, עולים של הצעיר

 43.החילוני היהודי הרוב בקרב המקובלים דתית התנהגות בדפוסי ואוחזים, יהודית-הישראלית

 דוברות המתגיירות לכלל המשותפות רפורמי לגיור לפנייה הסיבות את, ראשית, אציג

 לגיור במניעים משתקפת נההשו הדורית השייכות בוש האופן לבחינת אפנה מכן לאחר. הרוסית

 . רפורמי

  רפורמי לגיור לפנייה הסיבות 5.1.3.1

  האורתודוכסי הגיור שלוןיכ רקע על רפורמי לגיור הפנייהא. 

 רק רפורמי לגיור פנו הרוסית דוברות מרואיינותיי ,האחרות המוצא מקבוצות מתגיירות לעומת

 אורתודוכסי גיור לעבור ניסתה אנה למשל כך. אורתודוכסי גיור לעבור ניסיונותיהן שכשלו לאחר

 בשיעורים שנה במשך אמה עם יחד אנה השתתפה בנעוריה. דניאל בבית רפורמי גיור שעברה לפני

 שמניעיה התרשמו לא הדיינים אך, דין בית בפני הופיעה אף היא. אורתודוכסי גיור אולפן במסגרת

 לזה שאין הבנתי" ציינה היא זה בהקשר. תועלתניים השמניעי אלא, באל מאמונה נובעים להתגייר

 ". התהליך את לעבור סיכוי אין שלי ולהורים, סוף[ לתהליך]

 הדין-בית אליה שהפנה השאלות רקע על יותר עוד גברה האורתודוכסי מהגיור הסתייגותה

. חייה של האישית לספירה כחדירה אלו שאלות תפסה היא שכן, גיור לעבור למניעיה בנוגע הרבני

 רוסית דוברות מתגיירות לגבי סקרטובסקיה של מחקרה ממצאי עם אחד בקנה עולה זו ובתהתג

 המגיירים הרבנים התערבות בפני סגור להיות צריך חייהן של האינטימי-הפרטי שהמרחב הסבורות

 הן בוש חייהן של הפרטי המרחב לבין היהודי הציבורי המרחב בין מנגידות הן. המדינה בחסות

 ליישם כיצד להחליט הפרט של שזכותו סבורה אנה 44.יהדותן את לקיים כיצד בעצמן טלהחלי רוצות

 בבחירה הדוגל רפורמי לגיור לפנות העדיפה השניים נישואיה לקראת לפיכך. בחייו הדת מצוות את

 . יהודי חיים אורח לקיים כיצד הפרט של עצמאית

 הגיור בתהליך הזוג לבן המופנות דרישות עקב גם נעשית רפורמי לגיור הפנייה

 האורתודוכסיים הגופים אליו שמפנים הדרישות עם פעולה ישתף הזוג שבן ההכרח. האורתודוכסי

                                                 
 .בדוי שם לה נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשה היא, 2010, בספטמבר 5בתאריך  ריאיון עמה ערכתי 42
 .בדוי בשם מכונה ולכן, שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, בינואר 7בתאריך  ריאיון עמה ערכתי 43
 .61 'עמ, גיור ולפןבא "רוסיות נשים", סקורטובסקיה 44
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 להשלים האפשרות את מתגיירותהמ מונעת, מילה ברית לעבור הדרישה עם ובפרט, המגיירים

 .גיור של זה לסוג הפנייה עצם את או אורתודוכסי גיור תהליך

 הגיור קורס של הרבות הלימוד בשעות להשתתף ורךהצ הוא שעלה נוסף קושי

 גם רפורמי לגיור לפנייה כסיבה הוזכר זה קושי. כשנה לאורך לימוד שעות 400 הכולל האורתודוכסי

 שעבודת באילוצים הרפורמיים הרבנים התחשבות. מוצא ארצות משלל צעירות ידי מתגיירות-על

 .הרפורמי הגיור קורס את לסיים למתגיירות תמאפשר, בשיעורים להשתתף יכולתו על מטילה הבעל

  הבעל של בעידודו רפורמי לגיור הפנייהב. 

 משלל צעירות למתגיירות בניגוד אולם. הבעל מצד הדרישה הוא רפורמי לגיור לפנייה נוסף מניע

 של במקרה, הבעל של תקיפה ודרישה לחץ מתוך לגיור הפונות פיליפיניות ומתגיירות מוצא ארצות

 הקשר עקב רפורמי לגיור דווקא פנתה היא .רפורמי לגיור לפנות הבעל של בעידוד יותר דוברמ אנה

 בבית ותיק חבר היה בעלה כי סיפרה היא. הרפורמית וליהדות דניאל לבית השני בעלה של הקרוב

 והשתתפה, דניאל לבית באמצעותו התוודעה היא. הארצית הרפורמית בתנועה פעיל היה ואף דניאל

 כמו. שישי בימי דניאל בבית הנערכות ולהורים לילדים המיועדות שבת בקבלות ובנה בנו עםו עימו

 שגם ורוצים, ילדיהם עם החגים את חוגגים, יהודי בית מנהלים ובעלה היא כי סיפרה אנה ,כן

 . כיהודים יוכרו העתידיים ילדיהם

  הילדים למען רפורמי לגיור הפנייהג. 

 לילדים אמהות שהיו, פיליפיניות ולמתגיירות מוצא ארצות משלל ותצעיר למתגיירות בדומה אנה

, יהודי יהיה שבנה הרצון היה להתגייר ממניעיה אחד כי ציינה, דניאל בבית גיור כמוה ועברו קטנים

. היסודי הספר-בית את התחיל בנה עמה איוןיהרעריכת  בעת. יהודים יהיו העתידיים שילדיה וכן

 ביקשה היא, האם עם אוטומטי באופן מתגייר 13 גיל עד ילד שבמסגרתו ,רפורמי לגיור בפנייתה

 .הדתית בזהותו לעיסוק וזמן מחשבה ולהקדיש בבגרותו גיור לימודי לעבור הצורך את מבנה לחסוך

 בבית גיור העוברות שונות מוצא מקבוצות מתגיירותה דברי את תואמים אנה של דבריה 

 לבסס רוסיות מהגרות של לרצונן בנוגע סקורטובסקיה של ממצאיה את מאששים וכן, דניאל

   45.גיור באמצעות החדשה בחברה מכובד מעמד ולעצמן לילדיהן

  ממוסד יהודי זרםידי -על ביהדות בהכרה הרצוןד. 

 ציין ,רוסית דוברי של גיורם על הרפורמית התנועה מטעם האחראי הרב, קוטלרגרגורי  הרב

 לעיתון כתבה במסגרת ,דומה באופן" גושפנקא לקבל רוצה אדם ןהב"ש מכך נובעת לגיור שפנייתם

 שתמיד אנשים" אלה כי, רוסית דוברי מתגיירים לגבי ציין קוטלר הרב אורתודוכסי לא גיור על

 נתינת של תחושה להם מספק הרפורמית התנועהידי -על כיהודים מוכרים ולהיות, יהודים הרגישו

 46".הזו לתחושתם תוקף

 אישור לקבל ביקשה היא הגיור באמצעות .בהמשך המובא, הנל של מסיפורה עולה לכך הד

 גיור באמצעות ביהדותה הכרה לקבל היא לא היתה יכולה. ליהדותה כלשהו ממוסד מגורם

 היא היהודי לקולקטיב השייכות תחושת את. בפניה פתוח שנותר לנתיב פנתה לכן, אורתודוכסי

 במילים. רפורמי גיור שסיימה לאחר כיהודיה הפנים במשרד מרישומה ,לדבריה ,שואבת אינה

 את מחזקת, הרפורמית היהדות זה במקרה, ממוסד יהודי זרםידי -על יהיכיהוד התקבלותה אחרות

 בדבר קוטלר הרב של לטענתו הד מהווים זה בעניין דבריה. הישראלית ולחברה ללאום שייכותה

                                                 
 .12' עמ, שם, שם 45
46 , December 11, 2013Haaretzorthodox conversion in Israel?" -J. Maltz, "Why bother with non 
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 אך, כיהודים חשו שתמיד עולים של הדותםלי האישור את המספק הגורם הרפורמית התנועה היות

 . בישראל כך הוכרו לא

 אך, ובגיורה היהודית בזהותה רשמית הכרה החשוב לא עצמה לה כי ציינה אנה זה בהקשר

 כלשהו מסמך של לקיומו חשיבות יקנה בנה בעתידש שייתכן מחשבה מתוך הגיור את עוברת היא

 במרשם כיהודי בנה של רישומו את יאפשר עברה שהיא הרפורמי הגיור. יהדותו על המעיד

 . האוכלוסין

 במעמדם ושיפור מבוגרים עולים של הדתה לתהליך כביטוי רפורמי לגיור פנייהה. 

  חברתי-הכלכלי

 עניינם התעוררות הוא, מאוחר בגיל לישראל שהגיעו עולים בקרב רפורמי גיורל לפנייה נוסף מניע

 מבחינה שהשתלבו ולאחר, עלייתם מאז שנים מספר שעברו לאחר יהדות ובלימודי היהודית בזהותם

 העולם ברחבי הגירה על המחקרית הספרות לממצאי תואם הדבר. בארץ וחברתית כלכלית

 47.דתית והתחזקות לדת חזרה לעיתים מעודדים ומעבר שעקירה כך על יםמצביעה

 משלים זה, תיהודי זהות מחפשים מרוסיה עולים הרבה" באומרה זה למניע התייחסה אנה

 זה כי רוחני משהו מחפשים, משפחתית או, מקצועית שהצליחו בגיל כבר אנשים. התמונה את

 ראיון במסגרת, קוטלר גרגורי הרב העלה דומה טיעון". קבלה ללמוד רוצים שכולם כמו. באופנה

 בישראל שלהם הראשונים בשלבים אנשים, השקעה דורש גיור של תהליך, "לדבריו. עימו שערכתי

 אחרים כשדברים לגיור...רוחני לחיפוש ומתפנים, ילדים, דיור, פרנסה: אחרים בדברים עוסקים

 ". מאחוריהם

 בדומה, לגיור הישפני להסיק ניתן, רוחני ממניע לגיור עולים לפניית ביחס, הללו מהדברים

 חרלא שהחל מהעולים חלק של ליהדות והתקרבות 48,דתההה לתהליך ביטוי היא ,קבלה ללימודי

הוא  ,כמו לימודי קבלה ,גיור, כי אמירתה של אנה ,בנוסף. שלהם הבסיסיים הקיום רכיוצ שנענו

המועצות לגיור ממניע רוחני -שאפשר להבין את פנייתם של עולי בריתעיסוק רוחני אופנתי, מורה 

במסגרתה הם נחשפים להתרחבות העיסוק שכביטוי להתערותם הגוברת בחברה הישראלית 

  49.אייג'ית )וכחלק ממנה ללימודי קבלה( בציבור הרחב-ניוברוחניות 

ניתן להניח כי חלק מהעולים , הנבהתבסס על הדברים המובאים בהמשך מפיה של ל

על פני הגיור האורתודוכסי, העשוי  ,אותו הם תופסים כלימוד רוחניש ,יור רפורמימעדיפים את הג

 להיתפס כמתמקד ברכישת ידע אודות היהדות. 

                                                 
 ,"Gender C. Chen, "A Self of One's Own: Taiwanese Immigrant Women and Religious Conversion :ראו 47

and Society, 18(6), (2005), pp. 336-357  
החזרתם  כדי עד לדת מהגרים לקירוב אקטיבית כפעולה הדתה שהגדיר, שנהב יהודה של מעבודתו לקוח הדתה המונח 48

, שנהב 'י :ראו .לאומי פרויקט במסגרת מהגרים בקרב דתית תשוקה של יצירה בהדתה רואה שנהב. וגיורם בתשובה
 הדתה בתהליכי שעוסקים המחקרים הם מעטים. (2003, )עובד עם, אביב תל, ואתניות דת, לאומיות: הערבים-היהודים

-קפלן' וי רפפורט 'תראו: , מהגרות רוסיות נערות של בתשובה בהחזרה עוסק מהם אחד .המועצות-מברית מהגרים של
(, עורכות) פלדחי 'ור לרנר 'י: בתוך ,"באולפנא מהגרות רוסיות נערות של בתשובה החזרה?! חצאית רק זה, "נייטרמן

' עמ, (2012), ליר ון ומכון המאוחד הקיבוץ, וירושליםאביב -תל ,בהגירה תרבות של הפרגמטיקה: בישראל' רוסים'
 באמצעות, שלהם ההדתה תהליכי את לכוון מנסה הממסד רק לא המועצות מברית-העולים של במקרה. 292–259

  .היהודית זהותם ובבניית לדת קרבותםבהת( agents) פעילים כסוכנים משמשים עצמם הם אלא, הגיור אולפני
המועצות גם כחלק -כמו כן, אמירתה זו של אנה, מורה על כך שאפשר לראות את הפנייה לגיור של עולים מברית 49

סובייטי, הכוללת לצד פעילות במסגרת זרמים דתיים ממוסדים -דתית העכשווית במרחב הפוסט-מהתחייה הרוחנית
 L. Remennick :ראועיסוק בשמאניזם.  ,חדש, למשלהעידן של הית גם עיסוק ברוחניות כמו יהדות או נצרות פרובוסלב

and A. Prashizky, "Evolving Attitudes and Practices in the Religious Field among Former Soviet 

Immigrants in Israel", Sociological Papers, 15, (2010), pp. 5, 18, 49 מצאו אלו חוקרות כי יןלצי יש זה בהקשר 
, יהודיים אלמנטים גם כמו, ית'אייג ניו רוחניות של אלמנטים גם בתוכה כוללת בארץ הרוסים המהגרים של הדתיות כי

 שרומזת כפי, לשער ניתן זו עובדה על בהתבסס. למדי אקלקטי אופי בעלת דתיות זו .ואתאיסטיים פרובוסלביים-נוצרים
 . חדשה עידןשל ה ורוחניות יהדות המשלב כעיסוק גיורה לימודי את שיתפסו מתגיירים שיהיו, אנה כך על
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, לנפש הגיור את עשיתי אני" כי לגיור מניעיה לגבי ציינה היא ,הנל עם שערכתי ןאיויבר

 עם של היסטוריה, ידע נותן הגיור. שלמה שאהיה, חשוב זה בשבילי גיור, עצמי בשביל רק עשיתי

 חושבת שאת מה, נפש עבודת זו הגיור. יותר לדעת, להתפתח רציתי כי ?לגיור הלכתי למה. ישראל

 ". סביבך אחרים עם לאור וציאהמ את ומרגישה

 המרמזים, בביטויים עושה שהיא בשימוש ניכרת טהור רוחני ממניע רפורמי לגיור פנייתה

 השגת לשם חשוב גיור", "להתפתח רצון", "נפש עבודת: "כמו, רוחנית וצמיחה רוחני עיסוק על

 את תופסת היא. רהגיו לימודי לגבי ותחושותיה רגשותיה תיאור על שמה שהיא ובדגש", שלמות

 גם אלא, יהודיתה היסטוריהה על ידע ורכישת, לימוד של כתהליך רק לא הרפורמי הגיור תהליך

 ומתפתחים היהדות כלפי ברגשותיהם חולקים המשתתפים במסגרתוש, רוחני לימוד של כתהליך

 ,וכסיהאורתוד הגיור בקורס הלימוד של לאופיו במפורש מתייחסת לא אמנם היא. רוחנית מבחינה

 ,לה בדומה ,מהעולים שחלק לשער ניתן, רוחני כלימוד הרפורמי הגיור קורס את תפיסתה לאור אך

 לשם רפורמי לגיור לפנות ומעדיפים, ידע בהעברת המתרכז אורתודוכסי גיור בקורס מעוניינים ינםא

 .הרוחנית התפתחותם

 גיור שעברו תרוסי דוברות על במחקרה סקורטובסקיה של לממצאה תואמים הלנ דברי

. ואמונה תבונה, רציונלית חשיבה בין מציע שהוא השילוב בשל זה לגיור פנו ןה כי ציינו . אלורפורמי

 וסקרנות מדעית-רציונלית חשיבה מעריכהו המדגישה סובייטית בחברה שגדלו בעולות מדובר

 לקרוא תבוני אדם של היכולת על המושתת רפורמי לגיור לפנות העדיפו הן. אינטלקטואלית

 את העריכה הנל גם ,להן בדומה 50.רוחניים ולקחים משמעויות מהם ולשאוב עתיקים טקסטים

, ועוד זאת. רוחני ללימוד אינטלקטואלי לימוד בין מציע שהוא השילוב עקב הרפורמי הגיור

 המשלב כלימוד", הלב עבודת"כ הרפורמי הגיור את ארוית סקרטובסקיה שחקרה המתגיירות

 הנל מדברי עולה דומה נימה. והלב התבונה מתוך היהודיים המקורות עם שיח-ודו דיון, ניתוח

 המובילה היהודיים והמקורות ההיסטוריה הכרת", נפש עבודת"כ רפורמי לגיור המתייחסת

 . הרוחנית לצמיחתה

  לחברה להשתייך כדרך דניאל בבית רפורמי לגיור פנייהו. 

 בהקשר. דניאל לבית שלה השייכות תחושת על גם וםוללא לחברה שייכותה תחושת את מבססת הנל

  אמרה היא זה

 אני כי, קבוע באה לא אני, אנשים של חיוך רואה, דניאל בית את אוהבת מאוד אני
 פוגשת אני לשם הולכת כשאני שישי בימי. שישי כל להגיע פשוט ולא, תקווה מפתח
. ולהתפלל בפנים אמונה שיש העיקר... הלבוש על מסתכלים לא, כמוני שחושבים אנשים

 זה שהאנשים מרגישה אני דניאל בבית, ואבא אמא אין, בארץ לבד אני, שלי החברה זה
  .שלי המשפחה

 מההרגשה שואבת היא, הרפורמית ליהדות הן הרחבה לחברה הן השייכות תחושת את כי עולה

 יתר. פנים רתומסבי חמה בצורה ומתקבלת דניאל בבית מבקרת שהיא פעם בכל בה עולהש הטובה

 קשר בלי – מוקדמים תנאים ללא דניאל בבית התקבלותה לאור גם מתחזקת זו תחושתה, כן על

 חברי שמקנים הדומה החשיבות לאור וגם, לקהילה הגעתה לתדירות או שלה הלבוש לצורת

 זו לקהילה שלה הקרבה תחושתבגלל ו דניאל בבית גיור באמצעות. ולאמונה לתפילה הנול הקהילה

 . הרחבה לחברה הנל של שייכותה למעשה זקההתח

, סופרמרקטים ברשת ומחשוב מלאי על מפקחת ,אילנה של מפיה נשמעה עולה דומה נימה

 בבית גיור על בכתבה הופיעו שדבריהו 90-ה שנות בסוף מאוקראינה בעלה עם לישראל שהיגרה

                                                 
 .34-40' עמ, גיור באולפן "רוסיות נשים", סקרטובסקיה 50
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 51.'"ישראל בת'כ פתוחות עותבזרו קבלתי על חושבת כשאני מתרגשת עדיין אני" ציינה אילנה. דניאל

 בה שאחזה ההתרגשות. בעלה עם דניאל בבית שבת לקבלת לבוא אוהבת היא כי הוסיפה היא

 השתלבותה תחושת את מבססת היא, הנלל בדומה כי מעידה הגיור בתום שנערך בטקס כשנזכרה

 בכך. דניאל בית קהילת חבריידי -על היכיהודי בה וההכרה התקבלותה על הלאומי בקולקטיב

 ממוצא מתגיירות לבין יחסית מאוחר בגיל רפורמי גיור העוברות רוסית דוברות בין דמיון מתגלה

 שייכותן ובתחושת יהודית-הישראלית בחברה בקליטתן מרכזי תפקיד שיחק דניאל שבית, פיליפיני

 בבית גיור באמצעות ,הפיליפיניות מתגיירותה הן רוסיותה מתגיירותה הן, לומר רוצה. זו לחברה

 ,לטענה חיזוק בכך יש. הרחבה לחברה שייכותן את חיזקו ,זו לקהילה שלהן הקרבה ותחושת דניאל

 דתיים ומסגרות ארגונים שממלאים התפקיד לגבי ,והגירה בדת העוסקת המחקר מספרות העולה

 לחברה המוצא ארץ בין גשר אלה ארגונים של והיותם, המהגרים בקליטת האזרחית בחברה

 חברה יצרו ובעליהן הפיליפיניות מתגיירותשה בעוד כי ,לציין יש זה בהקשר 52.מקבלתה ולמדינה

 למרות ,המועצות-ברית יוצאות שהמתגיירות הרי, הגיור בתום בקהילה פעילה שנותרה מגובשת

  .מביתן דניאל בית לש המרחק עקב בקהילה חברות נותרות לא לרוב, דניאל לבית חשות שהן הקרבה

  רוסית דוברי צעירים של לגיור לפנייה ותנוספ סיבותז. 

 לגיור פונים, עולים להורים בארץ נולדו או ,בנעוריהםאו  בילדותם שעלו, הצעירים הרוסית דוברי

. ההלכה לפי יהודים לא היותם לבין כיהודים העצמית תפיסתם בין הפער את לפתור כאמצעי

 שם בשל, היהודי הצד עם יותר םמילדות ברכ הזדהו(, להגירה" וחצי דור" גם המכונים) אלו צעירים

 מהם רבים. המועצות-בריתב המשפחה חיי בעיצוב האב של הדומיננטי ותפקידו היהודי משפחתם

, זהויותיהם של היפוך חוו הם לישראל בהגיעם. מוצאם בארץ יהודית הלא סביבתם מצד ניכור חוו

 לעם בפועל הצטרפו אלו צעירים ראלביש חייהם במהלך. כרוסים אלא כיהודים נתפסו לא כעת שכן

, רפורמי לגיור פונים חלקם, הארץ לילידי בנישואים כשמדובר בפרט, נישואיהם לקראת 53.היהודי

 יהדות בירור תהליך לעבור מעוניינים הם אין אולם, יהודי בטקס להינשא מעוניינים הם שכן

 שנערך טקס כי להם שידוע על אף ,רפורמי בטקס נישואיםה לפני רפורמי לגיור פונים הם 54.ברבנות

, לארץ-חוץב אזרחי נישואים טקס לעבור עליהם ושיהא, ברבנות מוכר יהיה לא רפורמי רבידי -על

 . המדינהידי -על יוכרו שנישואיהם כדי

 מהמעמד לחלק הפכו הם". ישראליזציה" תהליך עברו רוסי ממוצא החדש הדור בני, בנוסף

דוברות  .רפורמי בטקס להינשא הנוטים 55, חילונים, אקדמית השכלה בעלי, הארץ ילידי של הבינוני

 הינם רפורמי בטקס שנישואים התפיסה את ואמצו הפנימו החברתית מהשתלבותן כחלקהרוסית, 

                                                 
51 Retrieved  ,ncrease among Russian Immigrants"IA. Radoszkowicz, "Reform Conversions on the 

January 28, 2015 from, 

http://www.interfaithfamily.com/news_and_opinion_israel_Reform_Conversions_on_the_Increase_amon

g_Russian Immigrants.shtml 
  .261 'עמ ,"באולפנא מהגרות רוסיות נערות של בתשובה החזרה?! חצאית רק זה, "נייטרמן-וקפלן רפופורט 52
 ,ctices in the Religious Field among Former "Evolving Attitudes and PraRemennick and Prashizky :ראו 53

Soviet Immigrants in Israel", pp. 8, 16  
 לשם תעודות להביא ונדרשים, וסביהם הוריהם של היהדות רישום על נשאלים להינשא המבקשים זה תהליך במסגרת 54

 לא בהםש וממקומות תקופהמ תעודות הבאת נדרשת שלעיתים מכיוון קשה תהליך של דימוי יש זה לתהליך. הוכחה
 .מסודר רישום היה לא או, רישום כלל נערך

 פלדחיו לרנר: בתוך ,"בישראל רוסים סטודנטים: בהגירה אתני תסריט, "פדר-לומסקי 'ע, רפופורט ת', לרנר 'י 55
 .100' עמ, 'בישראל רוסים'(, עורכות)
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 גיור להשלים עליהן, ההלכה לפי היהודים הארץ ילידי גילן מבני בשונה אך 56 ,מקובל חברתי אקט

 . יינשאו בטרם

 שקורותיה, הייהודי לא ואם יהודי לאב בת ,נטשה של בסיפורה טוילבי באו אלו סיבות

 עקב .הסובייטי השלטון תחת גדלה נטשה. בגיור העוסק דניאל בית של פנימי במסמך מתוארים

, קל היה לא שהדבר למרות, יהודי בית על שמרו הוריה. תליהודי נחשבה משפחתה אביה של יהדותו

הוא  המטרילינאלי שהמוצא למדה היא בישראל. יהייהוד תהמהיו רבות פעמים סבלה עצמה ונטשה

 נטשה. מסורתי יהודי בית על לשמור וממשיכה בישראל חיה משפחתה כיום. ליהודי אדם ההופך

 . יהודי בטקס ישראל יליד לארוסה להינשא כדי רפורמי לגיור פנתה

  הגיור קורס בעקבות היהודית הזהות תפיסת 5.1.3.2

 היווה אלא, הישראלית בחברה הסופית השתלבותן את רק לא סימן הגיור ליךתה, הנול אנה עבור

 בכיתת הנשים של קליטתן בעת כבר מובהר רפורמי גיור באולפן, סקרטובסקיה לפי. דת תהמר

 בדומה כי לומר ניתן. אינסטרומנטלי אזרוח מכשיר ולא, דתית המרה היא ההתגיירות כי הלימוד

  57.המדובר המסר את הפנימו מרואיינותיי גם, רפורמי לגיור שלמדו סקרטובסקיה של למרואיינותיה

 את שסיימה בים הטבילה את מתיאורה עולה כך .דת המרת בבירור היה הגיור, הנל עבור

 שזה הרגשתי, רעדו שלי הידיים, לים נסענו[ הרפורמי הדין-ביתב] המבחן אחרי: "שלה הגיור תהליך

 שנשאר דבר שום אין, אמיתית אני עכשיו, מחדש תחיליםמ שחיי הרגשתי', ה עם שאני, מנקה

 שלה מקוריה העברי לשם גם חזרה היא הגיור בעקבות". חדשה אני. לגמרי נקייה יצאתי, מרוסיה

 לעצמה לנכס לה וואפשר, מחודשת לידה בבחינת והי והגיור בים הטבילה מבחינתה. הפנים במשרד

 ששבה חשה היא, השם ושינוי הים במי הטבילה, אלו מעבר טקסי של בסיומם. יהדותה את מחדש

 .הרפורמית היהדות עם מזדהה היא כיום. המקורית הדתית לזהותה, הלאומי לביתה

 אחרי ,כעת כי באמירה הסתפקה אנה, הנל של רגשית מבחינה הטעון הגיור תיאור לעומת

 מייחסת אנה םג כי נראה ,עם זאת. זו תנועה עם מזדהה היא, הרפורמית התנועה את שהכירה

 והוסיפה, היהדות בלימודי להעמיק להמשיך רוצה שהיתה ציינה היא כי, לגיור דתית חשיבות

 של חיוביות פנים להכיר כדי גיור קורס בשנה פעם לעבור מלידה יהודי לכל מועיל היה שלדעתה

 ומרתש שאינה הדגישה אך, משפחתה בחיק חגים חוגגת אמנם היא כי ציינה היא, בנוסף. היהדות

 על המבוססת, למצוות הרפורמית היהדות של הגישה את אימצה היא כי ,נראה. ושבת כשרות

 של מרואיינותיה לבין בינה דמיון מתגלה בכך. לקייםשבוחרים  מצוותביחס ל חופשית בחירה

 . דתיות פרקטיקות ביצוע פני על שבלב האמונה חשיבות את המדגישות סקרטובסקיה

  סיכום .6

 אמנם הגיעו פיליפיניות ומתגיירות, רוסיות מתגיירות, מוצא ארצות משלל עירותצ מתגיירות

 בפני המוצבות רבות דרישות של דומה קושי בפני ניצבו כולן אולם, שונות בנסיבות לישראל

 ואחרות, בהם וכשלו אורתודוכסי גיור לימודי ניסו מהן אחדות. אורתודוכסי גיור לעבור המבקשים

 רפורמי גיור ועברו בפניהן פתוח שנותר לנתיב פנו המתגיירות כלל, לבסוף. להמלכתחי מכך נמנעו

 ושל רוסית דוברות נשים של לגיור קבלתן על מקלה המדינה כי לציין יש זה בהקשר. דניאל בבית

 ליעד ישראל של הפיכתה לאור, לכך בניגוד 58.לישראלים שנישאו אירופאי ממוצא צעירות נשים

                                                 
 ץ"כ' ג, ידגר 'י: בתוך ,"בישראל אורתודוכסיים לא ולוויה חתונה טקסי: םיהודיי טקסים המצאת, "פרשיצקי 'א :ראו 56
-מכון בן ,קריית שדה בוקר ,בישראל החדש העידן ותרבות חילוניות, מסורתיות: להלכה מעבר(, עורכים) רצבי 'וש

 .242' עמ ,(2014נגב, )גוריון ב-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן
 .80' עמ ,רפורמי ורגי באולפן "רוסיות נשים", סקרטובסקיה 57
 .325' עמ ",מתגיירים של אוטונומיה: ג"לתרי משבע, "טובי-קראבל :ראו 58
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 הנשואות, אירופי לא ממוצא לשעבר עבודה מהגרות על מקשה המדינה, עבודה מהגריל מועדף

 ילידות את מניע החוקי המצב גם, כלומר 59.אורתודוכסי גיור ללימודי להתקבל, לישראלים

 גיור לקראת ללמוד לפרט מאפשרת הרפורמית התנועה שכן, דניאל בבית גיור לעבור הפיליפינים

  .בישראל קבע לתושב הפיכתו בתהליך שהחל מרגע

 במשרד המתגייר של רישום מאפשר הוא, הרבנותידי -על מוכר אינו רפורמי שגיור אף על

 לפרט מספק הוא, בנוסף. הפרט של ביהדותו המדינה מצד מוגבלת הכרה ומספק, כיהודי הפנים

 לחלק להפוך לנסות התאמץ שהפרט לסביבה ומאותת, ממוסד יהודי זרם מצד ביהדותו הכרה

 כי ,התגלה. מעשית מבחינה בפניו פתוח שנותר היחידי הגיור נתיב באמצעות לאומיה מהקולקטיב

 והסתייעו בישראל גיור על העכשווית המחקר מספרות המוכרים דפוסים לפי פעלו המתגיירות כלל

 מבחינת חיות הן בהש לחברה לדמות הרצון עם יחד. בארץ היהודי הרוב בקרב השתלבות לשם בגיור

 מתגיירות בקרב ובפרט, המוצא קבוצות מכלל מהמתגיירות חלק בקרב התגלתה ,היהודית זהותן

 כי התגלה. להתגייר אותן שהובילו, אודותיה עוד ללמוד ורצון ביהדות רוחנית התעניינות, רוסיות

 כלכלית מבחינה השתלבה שהאישה לאחר רבות פעמים התעורר לגיור לפנייה הרוחני המניע

 . בישראל וחברתית

 המוצא מקבוצות המתגיירות מכלל קטן שחלק התגלה, לגיור אידיאולוגיים עמיםלט ביחס

 היסוד ערכי את הכירו ובעליהן המתגיירות רוב. אלו מטעמים רפורמי בגיור בחרו ובעליהן השונות

 על שהתחנכו, מזרחי ממוצא הבעלים. חלקם עם והזדהו, הגיור קורס במהלך הרפורמית היהדות של

 כדי הגיור בקורס השתתפותם את ניצלו, הפיליפינים ילידות של בעליהן רטובפ, המסורת ברכי

 זהותן של השינוי תהליך את המתגיירות כלל מבחינת סימן לא הגיור סיום. ליהדות מחדש להתקרב

 ילידות עבור בייחוד. זהות שינוי של ומתמשך הדרגתי בתהליך מבחינתן מדובר. היהודית

 הסתיימה לא ,והלאומית הדתית זהותן מבחינת לימינלי במצב תןמצאוהי כי התגלה, הפיליפינים

 הלא, האתני מוצאן היא, בחלקה, לכך הסיבה. קבע של למצב הפכה אלא, הגיור לימודי בתום

 נישואיהן בשל האומה של יהדותה על פוטנציאלי כאיום ותפיסתן, בחיצוניותן הניכר, מערבי

 אותן שמוביל, ומפלה מדיר, סובלני לא ביחס וריהןגי לאחר אף נתקלות אלו מתגיירות .ליהודים

 ממוצא מהצעירות רבות להן בדומה. לאומה להשתייך ןכ מרצון נבע שגיורן" להוכיח" לנסות

 אמיתי הוא גיורן כי לסביבתן להראות מתאמצות רוסית דוברות וכן לישראלים שנישאו אירופאי

  .פנים העמדת בגדר ואינו

 הישראלים ובעליהן פיליפיני ממוצא מתגיירות של מהזוגות שרבים לציין יש זה בהקשר

 דניאל בית עם שלהם הקשר את מחזקת זו לקבוצה שלהם השייכות תחושת .אלו עם אלו מתחברים

 הפיליפיניות המתגיירות קבוצת בקרב גם אך. הגיור בתום גם בקהילה לפעול להמשיך אותם ומניעה

 שמקום הזוגות אלו לרוב. הגיור בתום קהילה חברי להיות ממשיכים שאינם מי ישנם ובעליהן

 שנשארים, זוגן ובני אחרות מוצא מארצות המתגיירות כי מצאתי. דניאל מבית מרוחק מגוריהם

 בבית גיור תהליך כמותם העוברים אחרים זוגות עם חברויות שיצרו אלו הם, דניאל בבית מעורבים

 אינדיבידואל של ההחלטה כי ולומר בזהירות יללהכל ניתן. בקהילה להישאר בחרו הם שאף, דניאל

 נובעת גבוהה בתדירות או בקביעות המגיע קהילה חבר להישאר דניאל בית במסגרת גיור העובר

 דניאל בית את בקביעות הפוקדים קהל מקרב חברים עם יצר שהוא החבריים הקשרים מהיקף

, גיור שירותי צרכני הם מתגייריםה רוב, כלומר. הקהילה רבני לבין בינו שנוצרה הקרבה ממידתו

 עבור .בקהילה המניין מן לחברים הופכים מיעוטם .דתי שירותים ספק כאל דניאל לבית ומתייחסים

                                                 
59 193-189, 192-Religious Marriages in Israel", pp. 188-Hacker, "Inter  



256 

 

 

 

 תחושת את מחזקת דניאל לבית שייכותן תחושת, הפיליפינים ילידות עבור ובייחוד, זה מיעוט

 . הישראלית לחברה ןשייכות

, מהקהילה מתרחקים השונות המשנה מקבוצות זוגן ובני מתגיירות של הזוגות שרוב הגם

, בעתיד כי סבורים הם, מזאת יתרה. התקבלו בוש החם מהיחס רצונם שביעות את מביעים הם

 מעגל אירועי את במסגרתו ויציינו ,בחגים דניאל בבית יבקרו הם, ילדיהם לידת לאחר ובפרט

 . החיים
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 של האינטרסים את היטב מבינים מוצא ארצות משלל ובעליהן מתגיירות כי, להוסיף יש

 למעשה .האורתודוכסיה מול וחוקית חברתית להכרה ממאבקו כחלק, בגיורים להרבות דניאל בית

 שנמצאים מי גיור עוברים, הישראלית בחברה לשולי עדיין הנחשב לזרם השייכת קהילה באמצעות

 ילידות של במקרה בעיקר שמתבטא דבר, יהדותם אי בשל ישראל של החברתיים בשוליים

 מתחזק ובעליהן הללו המתגיירות קבוצת של לעין והבולטת הקבועה נוכחותה בזכות. הפיליפינים

 . ומגדר מין, לאום, גזע ,דת הבדל ללא, לכל הפתוחומרכז דתי  תפילה כבית דניאל בית של דימויו
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  מצווה בני משפחותפרק תשיעי: 

הפרק עוסק במשפחות הפונות לבית דניאל ולתפארת שלום לצורך ציון ההגעה של בנם/בתם 

 ק זה ייבחנו השאלות הבאות: פרלמצוות. במסגרת 

קס במסגרתן אפשר לציין את טש. לאור קיומן של שפע הקהילות הדתיות והאופציות החילוניות 1

בפרט, מהן הסיבות המניעות חלק מהמשפחות לציין אביב -תלההגעה למצוות באזור המרכז, וב

 ?את הטקס בבית דניאל, ואת חלקן לציינו בתפארת שלום

. האם וכיצד המפגש עם קהילות המחקר היהודיות הליברליות, ובפרט עם בית דניאל והיהדות 2

 זהותן היהודית? הרפורמית, מעורר עיסוק של משפחות חילוניות ב

לו אפשר יהיה ללמוד על מקומו של בית דניאל בחיי התרבות, אבאמצעות בחינת השאלות ה

בו משפחות המזהות עצמן כחילוניות מציינות את טקסי מעגל ש, על האופן אביב-תלהרוח והדת ב

 של משפחות אלו.  זהותן היהודיתועל הרבגוניות והמורכבות של  החיים,

 היותה, ראשית. מאפייניו עקב, שלעיל השאלות לבחינת ביותר מתאים יאביב-תלה ההקשר 

 תושביה של הדתית ההתנהגות דפוסי את מבליטה 1,הישראלית החילוניות מעוזאביב -תל של

 מאפשר חילוניה יאביב-תלה ההקשר. משפחתם של החיים מעגל אירועי את לציין בבואם םיהחילוני

 ביותר החילונית לאוכלוסייה שנחשבים מי של היהודית ותהזה של ונזילותה מורכבותה את לפענח

 נפגשות בהש 3,עולם עיר 2,בישראל" הגדולה העיר"אביב -תל של היותה עובדת, שנית. בישראל

 מגמות של המקומי ןיביטוי את לעומק להבין מאפשרת מקומיות מגמות עם עולמיות מגמות

, בימינו ולקהילה לדת מחויבות של בהטי ,כגון, רוחני-הדתי בשדה המערב בארצות הרווחות

 קהילות של תפקודן מידת לכך ובהתאם כצרכניות משפחות של פעילותן, לפרטית הדת של הפיכתה

 לפנות הורים המניעות הסיבות כמה עד לבחוןכדי  יידרש נוסף מחקר. דת שירותי כספקיות

 בכל הורים המניעות ותלסיב דומות הן כמה ועד, יאביב-תלה להקשר ייחודיות המחקר לקהילות

 .במשפחתם החיים מעגל טקסי ציון לשם ליברליות לקהילות לפנות הארץ רחבי

  המשפחות מאפייני. 1

יהודית לא  בדרךם קיום טקסי מעגל החיים יגבוה של הישראלים החילוני-בקרב המעמד הבינוני

חלק  וההמצו-בתלשם עריכת טקס בר/ 4לתופעה מקובלת ואופנתית. הפךאורתודוכסית, 

ובגוש דן, פונות לקהילות המחקר, אביב -תלהמתגוררות בוה זו ימהמשפחות הנמנות עם אוכלוסי

של ובעיקר לבית דניאל. אולם, בעוד שהמשפחות הפונות לתפארת שלום באות מרקע הומוגני, 

משפחות מרקע גם הגבוה, תושבי רמת אביב, הרי שלבית דניאל פונות -חילונים בני המעמד הבינוני

                                                 
 .343-344, 339-340, 265-271' עמ, היסטורית מיתוגרפיה: האמיתית העיר אביב תל, עזריהו :ורא 1
, 30-31' עמ, המודרנית העיר של הסוציולוגיה: אורבניזם, לוי )עורך(-מנדה: בתוך ,"הנפש וחיי הגדולה העיר, "זימל 'ג 2

34. 
 .32, 26' עמ ,"החדשה המאה של לפתחה העיר: יפו-אביב תל, "מנחם :ראו 3
 עולים עמה םנמני. יחסית מבוססים באזורים הגרה, ליברלית-חילונית תפיסה בעלת, עירונית באוכלוסייה מדובר 4

 עם מהנמנים חלק, בנוסף לכך. עדתית מבחינה מעורבות משפחות צאצאי וכן, ומזרחים אשכנזים, הארץ וילידי
 הולכים במספרים פונה זו אוכלוסייה כי מצאו חוקרים. כמסורתיות המזדהות משפחות צאצאי הם זו היאוכלוסי
. 242' עמ", יהודיים טקסים המצאת, "פרשיצקי למשל ראו:. וקבורה חתונה טקסי ציון לשם הליברליות לתנועות וגדלים
 מרואייניי כמו כן, למרות שרוב. אורתודוכסי לא יהודי נישואים בטקס בעצמם נישאו שראיינתי מההורים קטן חלק

 החברתי המילייה בקרב האחרונות בשנים יותר למקובלת שהפכה למגמה הם פעלו בהתאם, אורתודוכסי בטקס נישאו
 .אורתודוכסית לא בקהילה למצוות ילדיהם הגעת את לחגוג חרווב, שלהם
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השוני הקיים במאפיינים החברתיים של המשפחות הפונות לבית דניאל משקף במידה  5מגוון יותר.

 בפרט. אביב -תליחסית את הגיוון האנושי של תושבי המרכז בכלל, ושל תושבי 

  הפועלות הנפשות . תיאור2

 . בהמשך יוצגו מדבריהם קטעיםש ,ההורים של קצר תיאור כעת אציג

  דניאל בבית מצווה בת/בר טקס דיהםליל שערכו הורים 2.1

, ילידי הארץ ממוצא אשכנזי, חילונים, שציינו את 54 ןמהנדס מחשבים ביובל, ו 52בת  אחות, נעמי

 המצווה-ברשל שני ילדיהם הגדולים בבית דניאל, ובחרו לערוך לבנם הצעיר את  המצווה-בר

 6.בתפארת שלום

, ואשתו, קונסרבטיבית בקהילה חברה היתה שמשפחתו, הברית-ארצות יליד לחינוך ר"ד,  47 ןב, ןו'ג

  7.חילונים ,מסורתית תימנית למשפחה בת, ישראל ילידת, 46בת  דין עורכת הגר,

 8.טכנולוגיה בחברת עובדת אשכנזייה, ,מגבעתיים, 45 בת, נגה 

 9.נשואה, אקדמאית, שכירה, מגבעתיים, 61 בת, נהעד

, המדינה למדע ר"ד, 44 בן, צוקל נשואה, היאשכנזי, ראשון בתתוש, סוציאלית עובדת, 44 בת, תאורי

 10.קיבוץ בן

  11.מסורתית תימנית למשפחה בת, ישראל ילידת, 54 בת, ארגונית יועצת, ווהנא

 ילידת, יןדור, גרושתו .בנים לשני אב, חילוני, אשכנזי, אדריכל, אביב מעוז שכונת תושב, 55 בן, רז

 12.תיתד במשפחה שגדלה, אפריקה צפון

  13.גרושה, ובן לבת אם, מזרחי ממוצא, שיווק אשת, הרצליה תושבת, רויטל

  שלום בתפארת מצווה בת/בר טקס לצאצאיהם שערכו הורים 2.2

, גילה בן, ישראל יליד, רוןל הנשואה, לשלושה אם, אוסטרליה ילידת, הייטק אשת, 46 בת, ולהאפ

  .המסורת ברכי על שגדל, למתמטיקה ר"ד

, אשכנזייה, 54 בת, שונות במסגרות מבוקשת ומרצה לנצרות מומחית, אביב רמת שבתתו ,שפרה

  14.מסורת שומרת במשפחה שגדלה

 זיקה החשה כחילונית שגדלה, הארץ ילידת, אשכנזייה, רופאה, 50 בת אביב רמת תושבת, עידית

 היהדות רמילז הקרוב, הברית-ארצות יליד, 55 בן, תוכנה מהנדס, גדיל נשואה, לאורתודוכסיה

  .הליברליים

  15.קונג הונג ילידת, 55 בת, לתקשורת ר"ד, הסלי

  16.לידתו מעת אביב רמת תושב ,חילוני, אשכנזי, עסקים איש, 55 בן, לוןא

                                                 
 לארץ-בחוץ אומצו שילדיהן כאלו יניהןוב מיניות-חד משפחות, רפורמי גיור עברו והילדים האם בהןש משפחות ,למשל 5

 . אביב תלהעיר  ברחבי הגרות משפחות וכן, ומטה בינוני ממעמד משפחות, רפורמי גיור ועברו
 .בדויים שמות להם נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשו הם. 2010, בנובמבר 23בתאריך  נערך עמם הריאיון 6
 .בדויים שמות להם נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשו הם. 2010, באוקטובר 13בתאריך  עמם ריאיון ערכתי 7
 .בדוי שם לה נתתי ןולכ, שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, ביולי 14בתאריך  נערך עמה הריאיון 8
 .בדוי שם לה נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, ביולי 18בתאריך  נערך עמה הריאיון 9

 .בדויים שמות להם נתתי ולכן שם בעילום להישאר ביקשו הם. 2010, ביולי 12בתאריך  נערך עמם הריאיון 10
 .בדוי שם לה נתתי ולכן, שם בעילום להישאר יקשהב היא. 2010, באוקטובר 13בתאריך  נערך עמה הריאיון 11
 .בדוי שם להם ניתן ולכן, שם בעילום להישאר ביקשו הם. 2010, באוקטובר 1בתאריך  נערך בנו ועם עמו הריאיון 12
 .בדוי שם לה נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, במרץ 8בתאריך  נערך עמה הריאיון 13
 .בדוי שם לה נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, באוגוסט 15בתאריך  נערך עמה הריאיון 14
 .בדוי שם לה נתתי ולכן, שם בעילום להישאר ביקשה היא. 2010, בנובמבר 10בתאריך  ראיון עמה ערכתי 15
 .בדוי שם לו נתתי ולכן שם בעילום להישאר ביקש הוא. 2011, בנובמבר 2-ב ראיון עמו ערכתי 16
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  שלום בתפארת המצווה-בתבר/ טקס לעריכת הסיבות 2.3

ת היא אח סיבה. שלום בתפארת הטקס לעריכת אחדות סיבות עולות משפחות מספר של מדבריהן

 קורה לעיתים .מראש כשנתיים להירשם יש דניאל בבית מצווה-בת/לבר של מיידיות. פרקטית סיבה

 פנו שלא משום שלום בתפארת הטקס את לבסוף מקיימים דניאל בבית לבחור שהתכוונו הוריםש

 בית בתם/לבנם הטקס להיערך צריך היה בוש שבמועד משום או דניאל לבית מראש זמן מספיק

 שבית משום, ברירה בלית שלום בתפארת בחרו הם כי ציינו נעמיובל יו ,למשל כך. תפוס יהה דניאל

 בתפארת בחירה כי להוסיף יש זה בהקשר. לתורה לעלות אמור היה בנם בו במועד תפוס היה דניאל

 המתקיים הטקס של עלותול שם בהשוואה שנערך הטקס של יותר הנמוכה מעלותו גם נובעת שלום

 . דניאל בבית

 ,זאת לעומת. מסורתי גוון בעל טקס לקיים הרצון התהי שלום לתפארת לפנייה נוספת סיבה

 הרקע את לציין יש זה בהקשר. דניאל לבית פנו ליברלי דתי יותר גוון בעל טקס שרצו מי

 יםהמניע, בטקס אורתודוכסים אורחים של בנוכחותם וההתחשבות, ההורים אחד של האורתודוכסי

 ברכי על גדל ,כזכור ,שבעלה, ולהאפ של הבאים מדבריה עולה כך. שלום לתפארת ותלפנ אלו הורים

 של מצווה-ברשה צהר ןור, איתו שגדל למה וקרוב מסורתי יותר זה כי אהב ,בעלירון, " :המסורת

 ". לספוג קל יותר האורתודוכסית שלו למשפחה שיהיה חשב, שם יהיה[ בנם] עדגל

, קונסרבטיבית בקהילה לבנו המצווה-בר את לקיים בעלה של העדפתו על ולהאפ של דבריה

 שינוי משקפים, באורתודוכסיה המקובלות לאלו הדומות בה הנהוגות המסורתיות הפרקטיקות בשל

 בתחילת, תקופה באותה. הליברליות התנועות על במחקרו תבורי כתב עליהש התקופה מאז שחל

 בדרך לציין רצו, המסורתית ליהדות רגשית זיקה על ששמרו, דתיים לא יהודים, 2000-ה שנות

-בתיב לילדיהם מצווה-בר לחגוג מוכנים היו ולכן, משפחתם של החיים מעגל טקסי את מסורתית

 האורתודוכסיה ברכי על שגדלו ההורים מקרב ויותר יותר כיום, זאת לעומת. אורתודוכסייםכנסת 

  17.המסורתי זיהויים עקב, קונסרבטיבייםכנסת -בתיל פונים

 וזהותה לגישה קרבתם היא שלום בתפארת טקס לקיים הורים המניעה נוספת סיבה

 הקונסרבטיבים" זה אמרה שפרה: בעניין 18.לרפורמה האורתודוכסיה שבין בטווח המצויות, הדתית

". שומרים הקונסרבטיבים וקונטרה, לפרוץ מוכנים הרפורמים, האידיאולוגיה מבחינת לי התלבשו

 חשה היא . לכןהמסורת על שומרים והקונסרבטיבים, המסורת גדר פורצי הם הרפורמים מבחינתה

 . לקונסרבטיבים אידיאולוגית ומבחינה מסורת לשמירת בגישתה יותר קרובה

 שלום תפארת של הדתית הזהות של אפיונה מפאת כי שלום לתפארת פנו הורים, לעתים

 שתמכו משפחה בני בין פשרה תהיה זו בקהילה מצווה-בת/בר לקיים הבחירה, ביניים כזהות

 כחילונית שגדלה, הארץ ילידת, היא בעוד עידית. של במשפחתה קרה כך. שונים םייהודי בזרמים

 בעניין. הקונסרבטיבית היהדות של בגישתה תומכים ובנה שבעלה הרי, לאורתודוכסיה זיקה חשה

 יש, רפורמי על רתודוכסיאו מעדיפה אני, פשרה של סוג תההי בתפארת הבחירה" :אמרה עידית זה

 אצל ראיתי לא[ש, ]להט להם יש, מיוחד משהו האורתודוכסים. באורתודוכסים אותנטי משהו

, לדבריה בתגובה[". האמונה עם] הסוף עד[ הולכים] האורתודוכסיים, וקונסרבטיביים רפורמים

                                                 
17 in  ,. Tabory, "The Israel Reform and Conservative Movements and the Market for Liberal Judaism"E

U. Rebhun and C.I. Waxman (eds.), Jews in Israel: Contemporary Social and Cultural Patterns, 

Lebanon, NH, Brandeis University Press, (2004), p. 303   
מקורן של אלו  .הקונסרבטיבית התנועה של הרעיונית והתפתחותה ראשיתה ש את הדבר כשיקוף שלניתן לפר 18

 כתגובה וכן ,להלכה מחויבת עצמה ראתה לאש הרפורמה לתנועת כתגובה שקמה, היסטורית הפוזיטיבית באסכולה
 עמדות, עקרונות, ריההיסטו: המסורתית התנועה, המסורתית התנועה :ראו. בהלכה התפתחות ששללה לאורתודוכסיה

 . 4' עמ, (1999), המסורתית התנועה, ירושלים, וערכים
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 יותר שמאמינים מאנשים מפחד אני, אורתודוכסיכנסת -ביתל לפנות רציתי לא אני" :אמר, גדי האב

 לבין לטעמו מדי הקיצונית האדוקה אמונתם בשל מהאורתודוכסים רתיעתו בין מנגיד הוא". מדי

 . הברית-ארצותב חייו במהלך מקרוב להכיר למד אותםש, הליברלית היהדות לזרמי אהדתו

 לבית לפנות הרעיון הועלה, לפנותכנסת -בית לאיזה זו משפחה בני של םהתלבטות במסגרת

 לי יש" :דבריהל. מהרפורמה לרתיעתה לאורתודוכסיה אהדתה בין עידית הנגידה זה בהקשר. אלדני

 מלאכותי משהו יש ברפורמים...אותנטיים לא לתחושתי רפורמים, צבוע לי נראה שרפורמי בעיה

 מאפיין אותנטיות חוסר רק שלא סבורה היא". יהודים נהיה בואו: אומרים כאילו, שמתנהלים באיך

 מבטאת עידית. כיהודים להתנהג מעושה וניסיון חיקוי, דהויה גרסה למעשה שזו אלא, ורמההרפ את

 את מייצגת האורתודוכסיה כי םיהחילוני מהישראלים רבים של העמוקה האמונה את בדבריה

 להערכת המידה קנה האורתודוכסיה של היותה את ולכן 19,המקורית", אותנטית"ה היהדות

, החקיינות כי סבורה, הרחב החילוני מהציבור חלק כמו, היא כי עולה הבאים מדבריה. הרפורמה

, דניאל בבית המתקיימת הריטואלית העשייה במאפייני תמשתקפ, כיהודים לנהוג המעושה הניסיון

 סביב קישוטים הרבה יש דניאל בבית" לדבריה. שלום בתפארת הטקס של לאופיו בתכלית המנוגדת

 צניעות יש.... מוזיקה בלי, ומקושקש, מפולפל לא הוא המצווה-רב טקס[ שלום] בתפארת, התפילה

 ". ומיקרופונים מוזיקה קישוטי בלי, תפילה של

 בה הנהוגות הריטואליות הפרקטיקות של הדמיון בשל שלום בתפארת בחרו הורים כי עולה

 וםשל בתפארת הטקס של המסורתי האופי כי ,לציין המקום כאן. באורתודוכסיה הנהוגות לאלו

 יובל: ציין זה בעניין. אישה רבה ולא, הקהילה מטעם הטקס של המנחה הוא גבר שרב בכך גם ניכר

 הסתייגות". מילדות בנו שהכניסו משהו זה, הטקס את עורכת היתה רבה אם לנו מפריע מאוד היה"

 הורים מפי נשמעה ילדם של המצווה-בת /בר טקס את תערוך אישה שרבה מהאפשרות דומה

 כולל, החיים תחומי בכל המינים בין בשוויון תומכים הורים אותם כי להדגיש יש, עם זאת .נוספים

-בתיב המצווה-בת/בר מקיום הסתייגו הביעו, אמהות ובייחוד, הורים אותם, זו תפיסתם לצד. בדת

 אמהות של הבאים מדבריהן עולה כך. בהם הנהוגה המינים בין ההפרדה בשל אורתודוכסייםכנסת 

 לא אני: "ציינה שלום בתפארת מצווה בת חגגה שבתה, הסלי :שלום בתפארת לתורה עלו שילדיהן

 המשפחה עם להיות לי חשוב, לשמוע לא או, פרגוד מאחורי להיות צריכה שאניכנסת -ביתל הולכת

 בשבילכנסת -ביתל הולכת אני. המשפחה בגלל לי חשובה הזו המסורת כל. ספיריטואליים ברגעים

 דברי על בהתבסס". לבד יושבת שאני למקום ללכת מוכנה לא אני. ההפרדות ילבשב ולא הביחד

 סביב כנסובים, בפרט המצווה-בת/בר טקס ואת, בכללה היהודית המסורת את תפיסתהעל ו הסלי

 יחד ולחוות בנוח לחוש רצון מתוך בעיקר נעשתה שלום בתפארת התבחיר כי ניחניתן לה, המשפחה

 .מובהק פמיניסטי ממניע ופחות, ווההמצ-בת טקס את התמשפחעם 

 עקב וכן, בה הנהוגה המשפחתית הישיבה עקב שלום בתפארת בחרו הורים כי ,עולה

. אורתודוכסיה המצווה-בר לטקס רבה במידה הדומים, בה הנערך הטקס של המסורתיים מאפייניו

 דתית ועהתנ המחפשים ישראלים כי ,הקונסרבטיבית התנועה ראשי של לטענתם אישוש בכך יש

 לאורתודוכסיה יותר הקרובה אך, לגברים נשים בין ושוויון יחדיו משפחות ישיבת המציעה, ליברלית

  20.הקונסרבטיבית בתנועה יותר רב עניין למצוא עשויים ,המסורתית

 אלא, האחרים היהדות לזרמי השוואתה רקע על רק נעשית לא שלום לתפארת הפנייה אך

 של בנה של הבאים מדבריו עולה כך. שלה היסוד ערכי של חיובית בתפיסה הנעוצים מטעמים גם

 : לדבריו. שלום בתפארת שלוהמצווה -בר טקס קיום לטובת הכף את לבסוף היטה אשר, עידית

                                                 
 .20' עמ ,"אחרות מבט אפשרויות – בישראל וחילוניות דתיות :מבוא", ויונה גודמן 19
 .49, עמ' היהדות הרפורמית בישראל: הישגים וסיכויים, תבורי 20
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 רק שאין אהבתי. כלשהי אמונה ושיש, אחרת לדעה לפתיחות מקום שיש אהבתי
 מעבר, משהו לומר וליכמצווה -בר שעושה אדם, ומשננים קוראים מרק יותר, תפילה

 ולמדת, מדף קורא[ אתה]ש ממה חוץ... לדבר גם יכול[ אתה, ]מהפה מילים ללהוציא
 . רוח יותר יש, לפני

 – לאידיאולוגיה הנוגעות מסיבות הן נובעת שלום בתפארת שלוהמצווה -בר טקס את לקיים בחירתו

 להמע הוא. התפילה הלותלהתנ המתייחסות מסיבות הן – אמונה של קיומהו דעות לשלל פתיחות

 את להפוך קונסרבטיבית קהילהכ שלום תפארת במסגרת לתורה לעולה הניתנת האפשרות את

 הזרם של רעיוניתה ופתיחות ,לדידו. לדבריו שמקשיב הקהל ועבור עבורו למשמעותי הטקס

 שונות דעות להשמיע בתפילה לנוכחים מקום ניתן שלום שבתפארת בכך משתקפת הקונסרבטיבי

 . זולתם שלמ

 ייחודיות אינן שלום בתפארת מצווה-בת/בר טקס לעריכת כה עד שנמנו הסיבות כי ,ייתכן

, עם זאת. ותקונסרבטיבי לקהילות לפנות ישראל רחבי בכל הורים מניעות והן, יאביב-תלה להקשר

 באבי רמת תושבי שמעניקים הרבה החשיבות היאו, שלום לתפארת לפנייה ייחודית סיבה קיימת גם

 . בשכונה שלום תפארת של ולפעילותה השכונתית לזהותם

 שלום בתפארת לבחירה השכונתיות כגורם 2.3.1

 לקיים אותם שהניעו הגורמים בין ציינו אביב ברמת המתגוררות שראיינתי מהמשפחות אחדות

 כפי, אופנים במספר ביטוי לידי בא זה גורם. השכונתיות גורם את שלום בתפארת הטקס את לצאצם

 דניאל שבית בעוד, מקומית כקהילה פועלת שלום תפארת כי לזכור יש זה בהקשר. בהמשך שאראה

 שלום תפארת... קרוב מספיק לא דניאל בית"כי  ציין ןלוא. המטרופולין תושבי לכלל פעולותיו מכוון

 ימתושב חלק עבור כמו, הזה האב עבור". מיוחדים ואירועים בחגים לשם הולך אני, מולי ממוקמת

 הוא ,מרכזיים בחגים למעט, לרוב רגליהם מדירים הם ממנוהשכונתי ש הכנסת-בית ,אביב רמת

-ביתל לפנות מאליו כמובן בעיניו היה נראה, לכן. אורתודוכסיכנסת -בית ולא קונסרבטיבית קהילה

 . בנו של המצווה-בר אתבו  לציין ובפרט, דתיים שירותים לקבל כדי זהכנסת 

 גם, נוספים הורים בדברי וכן, אב אותו בדברי בולט באופן שתקףמ השכונתיות מוטיב

 של חברים עם היכרותם בעקבות שלום בתפארת המצווה-בר טקס את לקיים לבחירה בהתייחסם

 של ביטוי היא שלום לתפארת הפנייה. שלום בתפארת לתורה ושעלו, אביב ברמת הגרים, ילדיהם

 מתבטאתזיקה זו  21.השכונתי-החברתי לעולמם אביב רמת תושבי בקרב הקיימת החזקה הזיקה

 בתפארת מצווה-בר ציון של – ומכריהם מחבריהם חלק בקרב הרווח דתי התנהגות דפוס בחיקוי

 . שלום

 בצורה עלה שלום בתפארת לבחירה חזק כמניע השכונתי המוטיב, איינתיישר ההורים מבין 

 היא בדבריה. זו בקהילה שלה מצווהה-בת טקס את חגגה שבתה, השפר של בדבריה ביותר הבולטת

 כקהילה, דניאל בית לבין לשכונה השייכת דתית כקהילה שלום תפארת בין ברורה הבחנה יוצרת

 לדבריה. ילדיה ושל שלה המקומי החברתי מהעולם המרוחקת

[. העת באותה שלום תפארת פעלה בו המקום, השחמט בבית] שח שם למד שלי הבן
, שלנו בשכונה להיות צריךהכנסת -בית, זר נטע הוא לדניא בית. בצופים שם הדר

, חוויה עברנו, בשבילנו בית[ הוא שלום תפארת] המקום. אליו מחובר שהילד משהו
  .אחר זה את עושה זה

". מקום תחושת"כ זו מרואיינתשמזכירה  והקרבה, השייכות, הביתיות תחושת את להבין ניתן

 בתהליך מדובר. משמעות הקניית של תהליך באמצעות הנבנה מרחב הוא מקום כי מניחים חוקרים

                                                 
 .14' עמ, (2000), מאגנס, ירושלים, ישראלי בינוני מעמד על': צפונים', כרמלי בירנבוים 'ד 21
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 והצטברות רגשית מעורבותידי -על שנוצרת התייחסות, למקום סובייקטיבית התייחסות של

, השפר 22.לאדם שיש רגשי ממטען לחלק הפיזי המקום את ההופכות ואנקדוטות דימויים, זיכרונות

 גם זה ובכלל שכונתם אל חזקה מקום תחושת פיתחו, אביב רמת תושבי, נוספים והורים ולהאפ

 כלפי מיוחדת הרגשה שהתפתחה לאחר נוצרת התחושה. שלום תפארת כדוגמת מקומיים למוסדות

 שונות פנאי פעילויות כלפי בתחושתה מדובר השפר של במקרה, עצמו במקום שונים מרכיבים

 את להכיר למדה, ולהאלפ בדומה, השפר. שלום תפארת שסביב במרחב חלקבהן  נוטלים ילדיהש

 הקשרים. עמם התכופים מגעיה באמצעות בתה של לטקס שקדמה התקופה במסגרת הקהילה חברי

 .שלום תפארת כלפי שלה הביתיות תחושתה את העמיקו ביניהם שנוצרו הידידותיים

, דניאל בית כלפי והזרות, שכונתי מוסד בתור שלום תפארת כלפי שלה השייכות רגשות

 על חזרתיות באמצעות מתגבשת למרחב שייכות שתחושת העובדה ורלא גם מובנים נעשים

 את תופסים נוספים והורים השפר, ולהאפ בוש האופן 23.בו המתבצעות יומיומיות פרקטיקות

 אנשים בין הנרקמים חברתיים ביחסים העוסקות קהילה של קלסיות הגדרות מזכיר שלום תפארת

  24.וראשוניות בזמן התמשכותכולל  אלה ליחסים האופייניות ובאיכויות, בסמיכות המתגוררים

 היותה שבשל סבורים היו, לצאצאם הטקס את בה לערוך שלום לתפארת שפנו הורים

 ביחס יזכו הם, משפחתיים מעין, קרובים קשרים קיימים חבריה שבין, קטנה, שכונתית קהילה

 הבן על להקל מנסים נואנח" שציינו, נעמיו בליו של מתיאורם עלה כך. רכיהםולצ הקשוב, אישי

 לא קטנה קהילה. הטקס בכל יעמוד שלא פחד הוא, ארוכה מאוד שלו הפרשה כי מפחד הוא, שלנו

 ". יתרון אנושי יחס, מלחיץ

, ידידותית, חמה באווירה מצווה-בת/בר טקס לקיים בחירתם בין הנגידו נוספים הורים

, ושכונתית משפחתית, קטנה הקהיל היותה בזכות שלום בתפארת םטענתל הרווחת, משפחתית

 מאופיין מצווה-ברל שלה ההכנה שתהליך, וממוסדת גדולה קהילה דניאל בית של היותו לעומת

 . ותעשייתיות במסחריות

והיא  בה נשארים לא הם" רחבה משפחה"כ שלום לתפארת מתייחסים שההורים למרות

 הן עמה והזדהותם, במסגרתה שהשתתפותם'', מוגבלת במעורבות קהילה'כ עבורם מתפקדת

 בארצותבערים  מקובל לדפוס תואמת שלום בתפארת ההורים מעורבות של זו צורה. חלקיות

 ובקהילות דתיות בקהילות מעורבות של והוולונטרי המותנה אופי. מדובר בדפוס הנוגע להמערב

 החיים במחזור השונים לשלבים בהתאם אלו בקהילות ההשתתפות היקף ולהשתנות, מגורים

  25.שפחתיהמ

 הדימוי בין הקיים הפער את משקף שלום בתפארת ההורים של החלקית השתתפות דפוס

 רבה מעורבות ולגלות, השני עם אחד הדוקים יחסים ליצור נוטים שתושביה כשכונה אביב רמת של

 יחס למעשה הוא שלום לתפארת ההורים של יחסם 26.בפועל המתרחש לבין, שכונתיים במוסדות

  27.צריכה מוצר הוא בה המתקיים המצווה-בר טקס ומבחינתם, אינסטרומנטלי

                                                 
 .49' עמ, כאן מתחיל הזה השביל, שמחאי 22
 .10' עמ ,"והירושלמי אביבי התל במרחב לסבית-הומו עירונית אזרחות", ומנור פנסטר 23
: ראו', ג אביב רמת תושבי של השכונתי החברתי עולמם ניתוח לשם שימוש נעשה קהילה של זו קלסית בהגדרה 24

 . 15' עמ, ישראלי בינוני מעמד על': צפונים', רמליכ בירנבוים
 .13-14' עמשם, , שם 25
 .192-193, 14-17' עמ, שם, שם 26
 תושבי הציגו חוץ כלפי. ולשכונתם לשכניהם אביב רמת תושבי של יחסםל דומה שלום לתפארת ההורים של יחסם 27

 במחקרה כרמלי-בירנבוים אולם. והדוקים בייםאינטנסי, קרובים, אישיים כיחסים לשכניהם בינם היחסים את השכונה
 העושים באינדיבידואלים מדובר :קרי. תועלתניים יחסים למעשה הם אלה כי מצאה, גימל אביב רמת שכונת תושבי על

 האישי הריבודי דימויים את לעגן כדי וכן, שכונתם של הריבודי הקולקטיבי הדימוי את לעצב כדי ביחסיהם שימוש
 המגורים לסביבת המיוחסים ומעמדיים חברתיים אפיונים בין חפיפה על מבוססת זו תפיסה. הזה ביהקולקטי בדימוי
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  דניאל בבית מצווה-בת/בר טקס לעריכת הסיבות 2.4

 . וערכיות מעשיות סיבות של שילוב בעיקרן שהן סיבות ממגוון נעשית דניאל לבית היהפני

  מעשיות סיבות. 2.4.1

 כי דניאל לבית פנינו" ציינו רהגו ןו'ג ,למשל כך .היחסית הגיאוגרפית הקרבה היא אחת מעשית סיבה

, נוספת סיבה". אלינו הקרובה הרפורמית הקהילה זה דניאל בית" כי ציינהגם נגה ". ונוח קרוב זה

 בקהילות שנערכו מצווה-תב/בר וטקסי תפילותעם  וילדיהם הורים של קודמת היכרות היא

 לאחר דניאל לבית לפנות החליטה כי, ריתאו סיפרה זה בעניין. לארץ-חוץוב בארץ רפורמיות

 לפני שנה התארחתי" לדבריה. לארץ-חוץב ביקור במסגרת רפורמית בקהילה בתפילה שהשתתפה

 חוויה והיתה, שם רפורמיכנסת -ביתב מצווה-בר של לתורה עליה ראיתי, בגרמניה המצווה-בר

 באותיות דורסי, יהודים לא ואורחים חברים גם היו. כאן כמו טקס אותו, ומרשימה מרגשת

 אני ושגם, כזה משהו שלי לבן גם רוצה שאני אמרתי. ויפה מרגש[ היה, ]בעברית התפילה, גרמניות

 כשהתקרב, הרפורמי המצווה-בר בטקס בה שעלו החיוביות התחושות לאור". לתורה עליה רוצה

 . אלדני לבית לפנות החליטה היא בנה של המצווה-בר טקס לצורך קהילה עם קשר ליצור המועד

 שחברים מכךגם  חיזוק קיבלה שוחחתי עמםש ההורים יתר של כמו, וריתא של החלטתה

 דניאל לבית יהיהפנ להפיכת עדות זו. מצווה-בת/בר טקס עריכת לשם דניאל לבית פנו משפחה ובני

 טקס. המרכז באזור גבוה-הבינוני המעמד בני בקרב למקובלת מצווה-בת/בר טקסי קיום לצורך

 את לאשר וכן מסוימת חברתית קהילה עם להזדהות הזדמנותהוא  היום של בחברה ההמצוו-בת/בר

 דניאל בבית הטקס קיום כי לשער ניתן, זאת לאור 28.שלה נורמותלו ערכיםל, לאידיאלים המחויבות

 הגבוה-הבינוני למעמד השתייכותם את חבריהםבפני ו עצמם בפני לאשר מההורים לחלק מאפשר

 חלקש ייתכן כי לציין יש זה בהקשר. והחברתי המשפחתי, העצמי דימויים את ולחזק(, לאליטה)

 הכנסת-בית"כ המוכר יאביב-תל מותג היותו, התקשורתי דימויו עקב, דניאל לבית פונים מההורים

  29".בישראל ביותר המוצלחים הכנסת-בתימ אחד"ו", האליטות של

 מצווה-בר טקס, צאצאם של המעבר טקס את לציין רוצים, כחילונים שמזדהים הורים

 ולפי, רכיהםוצ לפי יתנהל שהטקס נםורצו מהאורתודוכסיה רתיעתם לאור אך, יהודית בצורה

 , ינעמ אמרה זה בעניין. דניאל לבית פונים חלקם, החילוני חייהם באורח התחשבות תוך, ערכיהם

 הדת, קמעי לא, ובשירים, באווירה משהו יש. דניאל בבית עושה אני אחרונהמצווה -בר
. נהנו שאנשים טקס, קצר היה זה, דניאל בבית. אליי מדברת לא התפילה. מעיקה לא
 לא דניאל בבית, ושונה כיף, נחמד היה, הדת ברוח נגיעות, "באמצע פרדי של השירה גם

  .מועקה שום הרגשנו

 יהודים כי הברית-ארצותב הרפורמית התנועה מראשי אחדים של םטענת את מזכיריםאלו  דברים

 להיות קלההו אסתטיתה, נעימהה הדרך את מציעים הם כי שלהם הכנסת-בתיל פונים רבים

                                                                                                                                               
 בינוני מעמד על': צפונים',כרמלי בירנבוים ראו:. ג אביב ברמת שהתרחש תהליך, לדייריה המיוחסים אלה לבין

 . 19-18, 14, 11' עמ, ישראלי
28 , pp. 547"Decitcher, "Life Cycle Education  
29 , January 7, 2005, p. B7Haaretz ,"Shahar, Ilan, "Rooting for the grassroots כונה, אזרי הרבאותה כתבה ב 
-בר טקסי לילדיהם ערכו אקדמיתהו משפטיתה הכלכלית מהאליטות בולטות דמויותש משום", האליטות של הרב"

  .ידועים שיםאנ מספר יש דניאל בית חברי בין, וכן משום שדניאל בבית מצווה
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 חלקים כי הישראלית הרפורמית בתנועה מנהיגים מספר שמבטאים לחשש אישושגם  פה יש 30.יהודי

 מקוצרת יהדות מעין", מינוס אורתודוכסיה"כ הרפורמית היהדות את תופסים החילוני בציבור

  31.ודקה

 מתפילת כחלק המצווה-בר טקס את לערוך מציע שהוא משום דניאל בבית וחריםב הורים

 נמשכים אלו הורים. משפחתי-פרטי כטקס, בנפרד לקיימו או( קהילתי כטקס) הקהילתית השחרית

או  בחתן מתמקד הרב ובו שהוזמנו מי רק נוכחים, בחתונות כמו, שבו מצווה-בר טקס לקיים ליכולת

  .השמחהבכלת 

 פרטי כטקס לבנם המצווה-בר טקס את לקיים בחרוש הוריםיש  כי לציין יש זה בהקשר 

. סביבו הטקס כל ובניית במרכז הילד העמדת: הטקס של מרכזי מאפיין בגלל, יאלנד בית במסגרת

 לו קוראים רק אורתודוכסיכנסת -ביתב, במרכז שהילד זה, מקסים היה" :רז אמר ,למשל כך

 העמדת." הזמן כל הבמה על הילד כאן. תורו שיגיע מחכה משפחהה ובור, דקות לכמה תורו כשמגיע

 חווה עצמו הוא בוש האופןעל ו הפרט על הרפורמית תנועהה של מהדגש נובעת במרכז החוגג הנער

  32.יהדותו את

 ומכיוון, הטקס להתנהלות בנוגע לרצונותיהם ההיענות בשל גם דניאל בבית בחרו הורים

 :רז אמר זה בעניין .בהתנהלותו הן הטקס בתכנון הן רביםמעו להיות להם שמאפשרים

, לך מתאים זה אם לראות, שתתנסה שמבקשים שבת אחרי[ סדן גליה] הרבה את פגשנו
 נראה זה שלה בעולם כי, רבה תהיה שלא ביקשה[ האם] דורין. רוצים לא מה ידענו כבר

 מוזר לה נראה. לתורה ולעלות בטקס טלית לשים רוצה אם אותה שאלו, חריג מאוד
 ביקשנו. התקבל זה. הטקס את ינהל אזרי שהרב ביקשנו. ורבה לאישה וכיפה טלית
 הופעות ועושים, וחלילים גיטרות עם טקסים יש. כפיים ומחיאות נגינה כלי יהיו שלא

  .רוצים שלא אמרנו, התפילה באמצע מוזיקה

 ערךל בנוגע פשרה יש בוש, טקס לקיים להסכים דניאל בית של המוכנות את העריכו וא וגרושתוה

 לבחור שיוכלו ידעו כי דניאל בבית בחרו הם. הרפורמית ביהדות יסוד ערך המהווה, המגדרי השוויון

 . צרכיהם על העונה", מסורתי" בטקסאת הגוון של הטקס )ליברלי או מסורתי(. במקרה זה הם בחרו 

  ערכיות סיבות 2.4.2

 של היסוד לערכי כביטוי המשפחות ברצון דניאל בית של ההתחשבות את רואיםמסוימים  הורים

 ערכים מנחים דניאל בית של התנהלותו שאת לכך בייחוד לב שמים אלו הורים. הרפורמית היהדות

 ניסיון, השונה של קבלה ומסורות יהודיות, דתיות פרקטיקותשלל ל ופתיחות שילוב, פשרה של

 חדווה של בתיאורה משתקף הדבר 33.ריטואלית רתיותויצי גמישות, בעת בה שונים צרכים על לענות

  :סיפרה ווהנא. לתורה ניםראשו כך לשם ולעלות כוהנים ברכת לברך לאחיה שניתנה האפשרות את

 ברכה, כוהנים ברכת ויברך לבמה יעלה שאחי ביקשתי, כוהנים של ממשפחה באתי
 פתיחות צריך ,ראשון יעלה שכהן כזה דבר אין רפורמית ובקהילה, מרגשת תימנית
-בית אותו בתוך, התרגשו כך כל אנשים, כוהנים ברכת תהיה, ראשון עלה אחי. ופשרה
 בית, גאולה זה. עצמה תפילה באותה, שונות תפילות שתי של זרמים שני היוכנסת 

  .השלישי המקדש

                                                 
30 293 Tabory, "The Israel Reform and Conservative Movements and the Market for Liberal Judaism", p. 
 .21, עמ' היהדות הרפורמית בישראל: הישגים וסיכויים, תבורי 31
 של לחוויה םע של מחוויה היהדות את הרפורמית התנועה בתפיסת כיום שמתחוללים השינויים לאחד ביטוי זהו 32

 כך ובנייתם, הרפורמית בליטורגיה החיים מעגל טקסי כיום שמקבלים המרכזי המקום אהי לכך ראייה. היחיד
(, עורך) רוזנק: בתוך ,"ולמרכזיה לדורותיה הרפורמית התפילה, "מרקס' ד :ראה. הפרט של האוטונומיה שמודגשת

 . 341-340' עמ, הרפורמית היהדות
 . 034-341' עמ, שם, שם 33
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 ביהדות וכי, התפילות של מקובלת התנהלות שיש ידעה היא המצווה-בר טקסי עם קודמת מהיכרות

, עם זאת. לישראל שנחשב למי לכוהנים הנחשבים בין הבדל אין לתורה העולים בסדר הרפורמית

 בבית שנערכו מצווה-בר וטקסי תפילות עם קודמת ומהיכרות דניאל לבית קודמת מהיחשפות

של ו האחר של קבלהלו לפתיחות ובפרט, הרפורמית היהדות של היסוד לערכי נחשפה היא, דניאל

 :ציינה זה בעניין. דרכיו

 של הדעות של שבערך באמונה, דתית סובלנות, שלהם בשפיות בולטים די הם בארץ
, לחיות ותן חיה שלהם המוטו. והיהדות הדת על מונופול אין, שלי מזה נופל לא האחר

, ממך השונה את לקבל היכולת. הפלגים בין לחבר השאיפה, אותם שמנחה קו, סובלנות
 . פתיחות המון, דוגמטיות שם אין, אור שם אתה חושך במקום, הסובלנות

 איתה שבאתי האידיאולוגיה. דניאל לבית אותנו משכה האידיאולוגיה" כי במפורש הדגישה היא

 התפיסות בין קישרה היא, בנוסף". הלאה איתה להמשיך לי התאים וכן, הסובלנות, אבא מבית

 סברה היא, כמו כן. דניאל בית ראשי את המדריכות לאלו, הוריה בבית גדלה ברכיהן עלש היהודיות

 ולכן אשכנז יהדות של לאלו המזרח יהדות של דתיים מנהגים בין בשילוב מעוניינים דניאל שבבית

 מצווה-בר לקיים לה יאפשר הוא שכן, לצרכיה ביותר המתאים המקום את דניאל בבית ראתה

  .לרפורמה אורתודוכסיה בין, למערב מזרח בין המשלבת

  בבית דניאל המצווה-בתכמניע לעריכת בר/ מגדרי וןשווי 2.4.3

, דניאל בבית לבנם המצווה-בר לקיום האידיאולוגיים המניעים את מדגישים אינם אחרים הורים

 לבית בפנייתם מרכזי תפקיד היה בתפילות הנהוג המגדרי שוויוןל כי מדגישים הם גם עם זאת אך

 המינים בין השוויון את שהדגישו, איינתירש ההוריםמ רבים. למצוות םיהילד הגעת ציון לשם דניאל

 של השולי לתפקידה התנגדותם את הקשר באותו ציינו, בו לבחור שהניעם כדבר דניאל בבית הנהוג

 בבית הנהוג בריטואלים המגדרי השוויון בין הנגידו הם. אורתודוכסיכנסת -ביתב בתפילה האישה

 :נהעד אמרה זה בעניין. אורתודוכסייםכנסת -תיבב המקובלת המינים בין ההפרדה ביןל דניאל

כנסת -בבתי האישה השפלת את לשאת יכולה לא, האישה של מעמדה -אותי שהניע מה
 את בחרנו ולכן, המינים בין שוויון קיים בו, מתקדםכנסת -בית רצינו. אורתודוכסיים

  .לאישה המשפיל היחס בגלל חשבתי לא אורתודוכסיכנסת -בית על. דניאל בית

 בתלש לרצונן במישרין זאת קישרו אך, בתפילות מגדרי בשוויון תמיכתן את ציינו המרואיינות רוב

 לשוות שהרצון נראה. בטקס שמילאו מהתפקיד רצונן שביעות את ציינו הן, בנוסף. משפחתן עם יחד

 ימגדר בשוויון תמיכתן את לציין אותן שהניע הוא, משפחתית חגיגה של אופי המצווה-בר לטקס

 לשוויון חשיבות העניקו ,שלום לתפארת שפנו אמהותה גם, כזכור. דניאל לבית לפנייה כסיבה

 . משפחתן במחיצת לשבת יכולתן בשל בעיקר הב הנהוג המגדרי

 מכך התרשמה היא בחיפה הרפורמיהכנסת -בבית שבטקס נעמי ציינה זה בעניין
 אני. למעלה במסתור יותלה ולא, שלה הבן ליד לשבת יכולה אמא, ביחד ישבו שכולם

 לי יש, וילון ולהזיז, למעלה להתחבא צריכה שאני, בסדר לא משהו שעשיתי חושבת לא
 . כיף זה, ביחד שזה נחמד. איתו לשמוח רוצה ואני ילד

 עזה אידיאולוגית מהתנגדות או פמיניסטי ממניע הנובעת, גרידא אידיאולוגית בחירההיתה  לא זו

 . כמשפחה לחגוג מרצון אלא, בה הנהוגה המינים ןבי ולהפרדה וכסיהלאורתוד

 השוויון בערך תמיכתם את המדגישים יש, םעצמ המצווה ובנות בני בקרב כי לציין מעניין

 זה בעניין. זו קהילה במסגרת למצוות הגיעם את לציין לרצונם המרכזיות הסיבות כאחת המינים בין

 שם לי רע" דניאל בבית שלו המצווה-בר טקס את לערוך הוריו את שדחף ,רז של בנו אמר

 הרתיעה ,זה נער אצל". נעים לא ,למעלה נמצאות הנשים, זה את אוהב לא[, באורתודוכסי]
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 הניעה זו רתיעתו. המינים בין הפיזית מההפרדה בהסתייגותו בבירור משתקפת מהאורתודוכסיה

 .דניאל לבית לפנות אותו

 הם דניאל לבית לפנות בהחלטתם מגדריה ןשוויומילא הש התפקיד על סיפרו שהורים בעת

 ורוב דניאל שבית ערכים ומדגימה מסמלת הרבה. הרבות-הנשים את לתפיסתם גם התייחסו

 נפש בשוויון התייחסו מההורים חלק. אדם בני ובין המינים בין שוויון כלומר בהם תומכים ההורים

 ועליית משפחתית שישיבה חושבים אנחנו, "הגנ אמרה זה בעניין.טקסה את שינהל הרב של למגדרו

 היא". מהם התרגשנו לא ולכן םמאליה מובנים הם אישה-הרב של אפשרות גם כמו, לתורה נשים

 של הרפורמית ביהדות המרכזי לערך נוסף כביטוי בקהילה הרבה האישה של נוכחותה את תופסת

 הדגשתה. לתורה נשים ייתעל ,כגון נוספים שוויוניים לביטויים שקול שמעמדו, המינים בין שוויון

 שבמרבית כפי שמבחינתה הנראה ככל מעידה התרגשות בה מעורר אינו כרב אישה של שתפקודה

 אליהש הדתית בקהילה גם יהיה שכך שברור הרי, המינים בין השוויון ערך מקובל החיים תחומי

 . החיים מעגל טקסי קיום לצורך תפנה

 ויטלור הסבירה בתה עבור הטקס את בו יםלקי כמקום דניאל בבית לבחור ההחלטה את 

 עולה בת כל לא" הוסיפה היא ".רפורמי כנסת-בית למצוא צריך לתורה עולות כשבנות"ש בכך

 בין ההפרדה עקב ".לרפורמים, לדת, למסורת נכנס חדש ומשה, פעם ככה נהוג היה לא, לתורה

 הגעת את טקסית בצורה לציין מעוניינת היא אם כי לה היה ברור באורתודוכסיה הנהוגה המינים

 הוא מצווה-בת טקס בעיניה. רפורמיכנסת -בית הוא בפניה הפתוח היחיד המקום למצוותבתה 

  .זו יוזמה מאחורי עומדים כשהרפורמים, היהודית המסורת של רדיקלי חידוש בבחינת

 

 ןבקהילות המחקר וזיקתו לזהות המצווה-ברקיום טקס . 3
 ות יהודית של משפחות חילוניה

המצווה מעודד משפחות חילוניות שפנו לקהילות המחקר לעסוק בבירור יחסן לזהותן -טקס בר

משפחתו ו הטקס את לעבור העומד הפרטמחבר בין הזהות האינדיבידואלית של  היהודית. טקס זה

לגיל ההתבגרות.  הפרטהגעתו של  את המצייןבטקס רובד אישי  ישלזהות הקולקטיבית. מצד אחד, 

לחבר  הפרטי, לטקס יש רובד קולקטיבי, שכן מדובר בטקס דתי ביסודו, שנועד להפוך את מצד שנ

ם, הרוצים לעצב יהמצווה מזמנים להורים חילוני-מלא בקולקטיב. מאפיינים אלו של טקס בר/בת

אלו רכיבים של הטקס  החליטרכיהם האישיים, מפגש עם המסורת. הצורך לואת הטקס בהתאם לצ

ההורים לעסוק בבירור זהותם היהודית וזיקתם  אתואלו לא, עשוי לעורר שמרו יהמסורתי י

  34למסורת.

אלא גם רבני קהילות המחקר. כאן  בנם/בתםלא רק ההורים עסקו בעיצוב הטקס של 

קהילה מושגים, סמלים ההמקום להזכיר כי עיצובו המחודש של טקס מאפשר להכניס לשיח של 

רבני  35וראת תיגר על ערכי היסוד הקיימים של החברה.ורעיונות חדשים, ואף לבטא עמדה הק

כפי שאראה בהמשך, שתעביר את תפיסותיהם.  בדרךכך, ועיצבו את הטקס  נהגוקהילות המחקר 

יהודית עקב עריכת הטקס ה ןאיונות עלה שהמשפחות אכן התמודדו עם יחסן למסורת ולזהותימהר

אלו לא חוללו שינוי מהותי בהגדרת  ,ולםבדיונים בקורס ההכנה. א םבקהילות המחקר והשתתפות

, ההורים וילדיהם נחשפו לערכי היסוד של זרמיה עם זאתהזהות היהודית של המשפחות. 

                                                 
34 Deitcher, "Life Cycle Education", p. 548 ,38-42עמ' , מעברי ישן ליהודי חדשגם: שלג,  ורא.  
 בפולקלור ירושלים מחקרי," ובישראל בתימן הכלה של החנא טקס: מגדרי מעבר בטקס תמורות, "שרעבי' ר :ראו 35

 .268' (, עמ'2007-2006), כה-כד ,יהודי
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הליברליים של היהדות, ופיתחו הערכה לחלקם. בכך מתגלה דמיונם לקבוצות אחרות של 

 מתגיירים וקשישים. ,משתמשים בשירותי בית דניאל כגון

איונות עלה שרוב ההורים שפנו לקהילות המחקר, ראו יגים להלן, מהר, כפי שאדלכך בנוסף

פעמית לעורר בילדם את העיסוק בזהות -ובהכנות אליו, הזדמנות חד המצווה-בתבטקס בר/

היהודית ובקשר למסורת. אולם, עיסוקם של בני ובנות המצווה בבירור סוגיות אלו נותר מוגבל, 

 זהותם את הגדירו והנערות הנערים בוש באופן הותימ שינוי חל שלא היתה התוצאה. ושטחי

 ., כפי שלא חל שינוי בהוריהםשעברו המצווה-בת/בר טקס בעקבות היהודית

תפארת שלום, סברו שבבחירתם לפנות בחלק מההורים שערכו לילדיהם טקס בבית דניאל ו

היהודית ם תליברלי, הם העניקו לילדיהם אפשרות להתעמק בסוגיות הנוגעות לזהוכנסת -ביתל

אורתודוכסי עושים כך רק כדי לצאת ידי כנסת -ביתלמסורת. הם סברו כי הורים הפונים ל םזיקתלו

מאפשר בירור רציני של  ינואורתודוכסי אכנסת -ביתב מצווה-ברחובה, וכי תהליך ההכנה לטקס 

 לומדים ווההמצ ובנות בני" כי נהעד ציינה זה בעניין מסורת.לאמונה ולסוגיות הנוגעות לזהות, 

 ".אורתודוכסייםכנסת -בתישב המצווה-ברל להכנות בניגוד, לעומק מושגים[ דניאל בבית]

 בלעשות קל משהו יש": דניאל בבית לתורה עלה שבנוצוק  אמר דומה ובנימה עניין באותו

 לא, וי לסמן[ זה, ]שלו ערך כל שמאבד, משמעותי לא דבר נראה[ זה[, ]אורתודוכסי] רגיל במקום

צוק ". בזה שבויים רובנו. כזה דבר שום ולא דרשות ולא, עושה הוא מה יודע לא עצמו הילד. ניםמבי

 בסוגיות מחשבה להשקיע ההכרח את מבטל, אורתודוכסיכנסת -ביתב מצווה-בר טקס קיום כי סבור

 .יהודית ומסורת לזהות הנוגעות

 חלקם .ולזהות ורתלמס זיקתם לגבי שונות בדעות מחזיקים דניאל לבית הפונים הורים

 שבנה, הגנ למשל כך. ביהדות ותרבותי אינטלקטואלי עניין המגלה, החילוני הציבור מקרב באים

 עצמנו את מגדירים אנחנו: "הבא באופן היהודית זהותה את תיארה, דניאל בבית לתורה עלה

 אם גם, הבשמח היהודיים החגים כל את חוגגים אנחנו, אתאיסטים שאנחנו לומר ניתן, כחופשיים

 ". שלנו התרבות היא היהדות, דתיים הקשרים מדי יותר ובלי הדתיות המצוות על הקפדה בחוסר

 את יכיר שבנהלכך  כהזדמנות המצווה-בר לטקס ההכנה תקופת את תפסה היא כי נראה

 היו מצווה-ברל ההכנה קורס של התכנים" :אמרה היא זה בעניין. שלו התרבותית כמורשת היהדות

 להכיר רצון מתוך אלא, דתיים רעיונות מדי יותר בלי, דברים על לחשוב הילד את עוררו, מצוינים

 ההכנה כי ניכר". היהודי באל להאמין אותך לשכנע כדי ולא, התרבותית זהותבו ביהדות אלמנטים

 ולכן, היהדות את תפיסתה עם אחד בקנה עלתה ,דניאל בבית בנה זכה להש ,המצווה-בר לטקס

, רצתה בהש בצורה ליהדות בנה את לחשוף לה אפשר ההכנה קורס כי נראה. ממנה מרוצה היתה

 . יתרבותו אינטלקטואלי אופי בעל כלימוד

 אתגם הם  תפסו, מצווה-בת/בר טקס עריכת לשם שלום לתפארת שפנו מההורים אחדים 

 שבני רציתי: "ציינה עידית ,למשל כך .היהודית זהותם של דומות בהגדרות ואחזו, כתרבות היהדות

 תרבות. לנו שחסרה תרבות זו היהדות[ כי] מצווה-ברה אחרי גם, ההכנה בשיעורי ללמוד ימשיך

 ".נקודה

 למדהאותם , תרבותית כמורשת יהדות של הברזל צאן נכסי את ציינה היא זה בהקשר  

 שיעורי לנו היו... עגנוןסיפורי י.ל. פרץ, , ביאליק למדנו" :עצמה ובכוחות החינוך במערכת בילדותה

 מברסלב נחמן, וחסידות בובר לבד קראתי. לבד כך אחר ולקרוא לשבת לי אפשר זה, ע"תושב

 מבחינתה כי עולה ".שלמה תרבות, שלנו השורשים אלה ...עליכם שלום את לקרוא אהבתי, וקבלה

, האגדה, ההלכה מספרות, היהודי הספרים מארון הן המורכבת תרבות אלא, דת אינה היהדות
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 סופרים הם שגיבוריה תרבותזו . אלו יהודיים ממקורות היונקת, עבריתה ספרותהמ וכן, בלהוהק

 . רבנים לצד, רוח ואנשי עבריים

 מעמיק בבירור ועסקו שלום לתפארת או דניאל לבית שפנו מההורים חלק לפחות כי נראה

 שירהע ים,מחזיק םה בהש ,כתרבות היהדות תפיסת. כתרבות היהדות את ראו זהותם של

נטלו חלק  ,הורים אלו, כשאר ההורים .מצוות בשמירת כרוכה אינה אך, ובמחויבות במשמעויות

. דיונים אלו זימנו להם מפגש עם המסורת ומקום המצווה-ברבדיונים במהלך קורס ההכנה לטקס 

ההורים ההשתתפות בדיונים  רובעבור  ,היהודית, אולם םלעסוק בתהיותיהם באשר לזהות

 שוש של הגדרת הזהות העכשווית שלהם. הסתכמה באי

-עלהשתתפות בדיונים נערך הקיום הטקס בבית דניאל ו עקבותבירור זהות מעמיק יותר ב 

הגדיר את הזהות שלו ושל אשתו כ"חילונים לגמרי", וציין בהקשר זה שגדל בקיבוץ.  הוא. צוקידי 

צום ביום ב המתבטאתנות עשר השנים האחרומהלך למסורת ב םעל התקרבות סיפר צוקעם זאת, 

ציון ליל הסדר והחגים. הוא ראה בקיום מצוות אלו ביטוי של זהותו הלאומית. הוא הדגיש בכיפור ו

שהדבר לא היה כרוך בהתמודדות אינטלקטואלית, אלא שקיום המצוות היה ביטוי להיותו חלק 

זמן הזה שמים מרצף משפחתי ולאומי. לדבריו "כשבאנו לבית דניאל שאלות החלו להעלות, ב

שאלות על השולחן, מה זה אומר להיות דתי, הסוגיה של אמונה. כל חוסר התכלית בקיום של 

 טקסים, שרירותיות של טקסים". 

אשר עריכת הטקס ותקופת ההכנה  ,מייצג מיעוט מהמשפחות של בני ובנות המצווה צוק

ת היהודית ובבירור לטקס עוררה אותם לעסוק באופן מעמיק בבירור טיב הקשר שלהן למסור

הבירור הסתכם בחיזוק  ,זהותן. אך גם עבור מיעוט זה מקרב ההורים, כמו עבור שאר ההורים

. בכך מתגלה דמיון בין חלק ממשפחות בני מצווה שפנו תפיסתם העכשווית את זהותם היהודית

שינוי  לקהילות המחקר לבין קהל הלומדים בבתי מדרש חילוניים. כאמור, בכוחו של טקס לחולל

רכי חיפוש ובאותה מידה ניתן להניח כי גם משום שלימודי יהדות עונים על צ .בזהות של משתתפיו

חוקרים מצאו כי לימודי היהדות  36עצמי, יש בכוחם להוביל לשינוי בזהותם היהודית של הלומדים.

לם מדרש חילוניים, אכן מלווים בעיסוק של הפרט בזהותו היהודית ובקשר למסורת. או-בבתי

התגלה כי לא רק שלימודים אלו אינם משנים את הזדהותם של הלומדים כחילונים, אלא 

הן משפחות בני המצווה הן  37שהלימודים תורמים לגיבוש וחיזוק של הזהות החילונית של הלומדים.

באישוש של הלומדים החילונים אמנם עסקו בשיח של זהות, אך הדבר הסתכם בשני המקרים 

 חילוניותם. 

 סיכום. 4

. סיבות של משילוב נובעת המחקר מקהילות באחת מצווה-בת/בר טקס לקיים משפחות של בחירה

 למידת – מסורתי או ליברלי – קהילה בכל הטקס למאפייני, ולצרכיו עצמו לילד נוגעותה כאלו הן

 למודעות, הקהילה שוכנת בוש למבנה, לטקס בנוגע המשפחה ברצונות הקהילה של ההתחשבות

 התקשורתי לדימוי, המינים בין השוויון בערך לתמיכה, הטקס לעריכת נוספות אופציות של לקיומן

 תפארת את ההורים לתפיסת, רוצים ההורים ובש ההכנה לתהליך המחויבות למידת, דניאל בית של

 שהם החשיבות ולמידת, דניאל בית של והממסדיות הגודל לעומת ומשפחתית קטנה כקהילה שלום

 . אישי ליחס מעניקים

                                                 
 .(2003), מתווה, ירושלים, הערכה מחקר, לומדות וקהילות מדרש בתי, בהר-מזלגא 'וח וולף-הכהן' ח :ראו 36
 .269-299' עמ ,"למעשה מהלכה, "פדר ולומסקי שגיב ,למשל :ורא 37
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 יכול, במסגרתן המתבצע לטקס ההכנה תהליךשל ו המחקר מקהילות אחת של מאפיין כל

 שקיימו מי בעיני הן, קהילה הטקס באותה את שקיימו ההורים בעיני הן כחסרון או כיתרון להיתפס

 שיש בה, וממוסדת גדולה קהילה דניאל בית של היותו עובדת ,לדוגמא .האחרת בקהילה הטקס את

 חלקידי -על נתפסה ,מראש ידוע הבסיסי שמבנהו וטקס וברור מסודר מצווה-ברל הכנה תהליך

 אותן, ההורים של אחר חלק בעיני ,זאת לעומת. מספק אישי יחס היעדר בשל, כחסרון מההורים

 משפחות של במקרה לעין בולט הדבר. רבות התלבטויות םמה חסכו הן שכן, כיתרון נתפסו עובדות

 הערכות הן באוזניי השמיעו ההורים כלל. המצווה-בר טקס של המשפחתי אופיו את להדגיש ששאפו

 ההכנה תהליך למאפייני ביחס ובפרט, המחקר קהילות של למאפיינים ביחס ביקורות הן חיוביות

 לפרטית הדת של הפיכתה לאור, היתר בין מתבהרת דעות הבעת של זו צורה. המצווה-בת/בר לטקס

 . צריכה וצרמ אליה כאל וההתייחסות

, םאיהלצאצ הטקס את בהן לקיים כמסגרות שונות קהילות בין המתלבטים ההורים

 אליוש היהודי הזרם של היסוד וערכי האידיאולוגיה, הדתית הזהות את, היתר בין, בחשבון לוקחים

 שבהתלבטות כיווןמ ,אולם. אידיאולוגי-רעיוני אופי הנושאת התלבטות זו ,לכאורה .הקהילה שייכת

היא  ,קונסרבטיביםלו לרפורמים ביחס הרחב הציבור בקרב מקובלים בדימויים שימוש נעשה וז

. זרמים בין אידיאולוגיים בהבדלים ההורים של מעמיק בעיון כרוכה אינהו השטח פני על נותרת

 ההורים כי מסתבר. פרקטיים משיקולים בעיקר נובעת המחקר מקהילות באחת הבחירהכלומר, 

 לאחר, המצווה-בת/בר טקס בתום לכך ובהתאם, דת כצרכני פעלו המחקר לותקהי לשתי שפנו

 ציבורי במרחב חייהן התנהלות בשל, בנוסף. מהן התרחקו הן הקהילות בשירותי להשתמש שסיימו

 בקהילות לחברים בהפיכה טעם החילוניים, הישראלים אינן מוצאות, כמרבית אלו משפחות, יהודי

 ישובו הן בעתיד כי הסיכוי את מחזקת המשפחות רוב של היחסית ונןרצ שביעות, עם זאת. דתיות

 .דת שירותי קבלת לשם המחקר לקהילות ויפנו

 בולטות מעניק, ישראל של החילונית כבירתה הנתפסת, אביב-תל של התרבותי ההקשר

 תוך אנטגוניזם לעורר מבלי יהודי טקס לקיים חילוניות משפחות להביא דניאל בית של ליכולתו

 הסלקטיבית וגישתו עולמו תפיסת כי מדגיש דניאל בית ,כך לשם. היהודית לתפיסתו קירובם

 דומה הליברלית עולמם שתפיסת סברו ההורים ,אכן כי התגלה. ההורים של לזו דומה למסורת

 . המינים ביו שוויון ,למשל, דניאל דוגל בית בהםש לערכים

 לחוש חילוניות למשפחות מאפשר דניאל בית כי ,עולה המצווה ובנות בני משפחות מדברי

 ליצור אלו למשפחות מאפשר דניאל בית. שלהם הזהות בהגדרת לאחוז ולהמשיך, יהדותן עם בנוח

 של תפקודו מתגלה בכך. לרצונותיהן פתיחות גילוי תוך, להן שמתאימה במידה המסורת עם קשר

 משפחות של והצרכים הרצונות על האפשר ככל לענות השואף, דתי-רוחני כסופרמרקט דניאל בית

 מסוג שירות המציע, בוטיק כמעין מתפקדת שלום שתפארת בעוד, לשירותיו הפונות מצווה ובנות בני

 .מסורתי מצווה-בר טקס של אחד
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 וקשישים בבית דניאל גמלאיםפרק עשירי: 

  דבר פתח

ני גיל הזהב מנקודת בפרק הנוכחי אתרכז בבדיקת הביקוש לפעילויות הנערכות בבית דניאל עבור ב

באופן המבט של הלקוחות עצמם, בני גיל הזהב. בתפארת שלום לא נערכות פעילויות המכוונות 

 קטעים אציג. בלעדי לבני גיל הזהב. על כן סעיף זה לא יכלול השוואה בין שתי קהילות המחקר

 לבחון כדי דניאל בבית גילם לבני הפעילויות את בקביעות הפוקדים קשישים עם שערכתי מריאיונות

 :הבאות השאלות את

. מדוע לאור קיומן של שלל מסגרות לבני גילם בעיר בוחרים הקשישים להגיע לפעילויות המוצעות 1

 להם בבית דניאל?

  38. מהן התועלות של פעילויות הפנאי הללו עבור הקשישים המשתתפים בהן?2

 . מדוע חלקם בחר להפוך לחברי קהילה משלמי דמי חבר? 3

 כקהילה דניאל בית של למחויבותו ביטוי הם גילם לבני המוצעות הפעילויות מבחינתם האם .4

 (?וצדקה חברתי בצדק עיסוק" )העולם בתיקון" לעסוק רפורמית

 הקשישים של לליבם קרובים דניאל בבית המודגשים הרפורמיים היהודיים הערכים מבין אילו. 5

  ?דניאל לבית אותם מושכים אלו ערכים והאם

העיסוק בשתי השאלות האחרונות מתבקש לאור תפקודו של בית דניאל כקהילה מסוג 

leader כזכור, קהילות מסוג זה מאופיינות ברצון של ראשיהן וחבריהן לשנות את העולם שמעבר .

לדלת אמותיהם באמצעות עיסוק בפעולה חברתית בקרב הציבור הרחב, וכן בכך שבפעילות זו באים 

ים הנובעים מהדוקטרינה של הזרם הדתי שאליו הקהילה משתייכת. לשם כך לידי ביטוי ערכ

קהילות מסוג זה יוזמות, מארגנות ומקיימות פעילויות לשלל קהלים שמחוץ להן כחלק מקירוב 

  39הקהל הרחב אליהן.

כדי לענות על השאלות שלעיל, אנתח את סיפוריהם של מספר קשישים המשתתפים 

סף, כדי לעמוד על קיומה וטיבה של זיקה אפשרית בין מספר מאפיינים בקביעות בבית דניאל. בנו

חברתיים לבין הגעתם של הקשישים לפעילויות בבית דניאל, בחרתי לראיין קשישים הנבדלים זה 

מזה ברקע הדתי של משפחתם, בחינוך היהודי שלו זכו בילדותם, במצבם המשפחתי, במוצאם 

 ותם היהודית. האתני ובאופן שבו הם מגדירים את זה

בתחילת העיסוק בשאלות לעיל, אתייחס בקצרה למספר תהליכים חברתיים ותרבותיים 

המתחוללים בחברה הישראלית ובארצות המערב והמתבטאים בחיי הקשישים, למאפיינים של 

תקופת הזקנה ולמגוון אפשרויות הפנאי המוצעות לקשישים כיום. לאחר מכן אתאר את הרקע 

ישים המשתתפים בפעילויות בבית דניאל ואת הפעילויות לבני גיל הזהב הדמוגרפי של הקש

 המתקיימות בו. ולבסוף אעבור לניתוח הסיפורים תוך ניסיון לענות על השאלות שהועלו. 

 

 

                                                 
 .J.G :ראו ,הנושא את לבחון השלישי בגיל הפנאי בתחום חוקריםשאלה זו אני מיישמת את הצעתם של  בהעלאת 38

Beard and M. Ragheb, "Measuring Leisure Satisfaction", Journal of Leisure Research, 12, (1980), pp. 20-

33; J. Dummazedier, Toward a Society of Leisure, New York, The Free Press, (1967) 
39 138-, pp. 130Congregations in ConflictBecker,  
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  הקשישים בחיי המתבטאים חברתיים ותהליכים תופעות. 1

 תהליכי ניצבים בראשם. כיום הקשישים בחיי משתקפים חברתיים ותהליכים תופעות כמה

 של מימדיות-רב מסגרות – ראשוניות קהילות של לפירוקן שגרמו, האנושית והניידות הגלובליזציה

, יומיומיים במפגשים, פנים אל פנים בקשר, ביציבות שהתאפיינו מסגרות, וחברים מורחבת משפחה

העירונית  בעקבות תהליכים אלו, אוכלוסיית הזקנים 40.קשישים של ומצבם צורכיהם ובניטור

להשתתף  מוצאת את עצמה חשופה להדלדלות הקהילה התומכת. כתחליף, מוצע לקשישים

מסגרת מסוג  41במסגרות חברתיות של בני גילם, המשמשות כאמצעי להרחבת היכרויות וחברויות.

 זה ביקשו ראשי בית דניאל והעומדים בראש מחלקת הרווחה של העירייה להפעיל בתוך בית דניאל. 

 בתוחלת העלייה עקב, היתר בין, בעיר הקשישים באוכלוסיית הגידול היא נוספת תופעה

חיי הקשישים העירוניים מושפעים גם . הבינוני המעמד בני של לפרברים והמעבר הכללית החיים

מהמעבר מחברה יצרנית לחברה צרכנית, מריבוי אמצעי התקשורת ומהתפרקות מדינת הרווחה. 

יחסות לקשישים בהתאם לכוחם הצרכני, ליכולתם לנצל את אמצעי תהליכים אלו מתבטאים בהתי

שליטה שמשתקפת בבחירת סביבות  –התקשורת העומדים לרשותם, וליכולתם לשלוט בחייהם 

  42מגורים ובקבלת החלטות לגבי אופי וסגנון תפקודם.

 .וקשישים גמלאים כיום משתתפים שבהם הפעילויות והיקף במגוון גידול הוא אחר תהליך

במקביל נפוצה בקרבם התפיסה כי ביכולתם להיות מעורבים בסוגי פעילויות שבהם ילדיהם 

ונכדיהם נוטלים חלק כמו ספורט, לימודים, נסיעות וטיולים וכי באפשרותם להתנסות בסוגי פנאי 

שונים. עם זאת, מאחר שהכל, כביכול, פתוח ואפשרי ובשל נוכחות גוברת של זקנים במסגרות פנאי 

אפליה והדרה חברתית על רקע גיל, שמתבטאת בכך  – ageism, הם נתקלים בתופעה של שונות

 צעירים שלשקיימות מסגרות הנמנעות מלקבל קשישים מחשש שנוכחותם תמנע הצטרפות 

 43.לשורותיהם

  בישראל קשישים של ועיסוק פעילות תחומי. 2

 ארבעה כוללות אלו אפשרויות. םזמנ למילוי רבות אפשרויות ניצבות כיום וגמלאים קשישים בפני

אחד מתחומי הפעילויות  .והתנדבות לימודים, עבודה, פנאי פעילויות: עיקריים פעילות תחומי

העיקריים הוא לימודים. כיום מאמינים שהלמידה מעצימה את הקשיש הלומד ומאפשרת לו לקחת 

רות לימודים מגוונות בהתאם לכך הוקמו בבית דניאל מסג 44חלק פעיל בכל תחומי החיים בחברה.

 לקשישים, כגון הרצאות במגוון נושאים הקשורים לחייהם וכן לימוד פרשת השבוע. 

התנדבות היא אפשרות נוספת העומדת בפני הקשיש למלא בתוכן את שעות הפנאי הרבות 

שלו. עבור הקשישים המניע החשוב ביותר להתנדבות הוא אלטרואיסטי, כלומר הרצון לעזור לזולת 

                                                 
, ירושלים, אשל ומוסד ביאליק, הזדקנות וזקנה בישראל)עורך(, ח' חזן, "אנתרופולוגיה של הזיקנה", בתוך: א' רוזין  40
 .576(, עמ' 2003)

(, 4-3כה ), גרונטולוגיהע' רגב, "השפעת איכות הקשרים ברשתות חברתיות של קשישים על שביעות רצונם מהחיים",  41
מבקרים קשישים גם  . לצד הביקור בהם,90 -. מרכזי יום לקשישים התפתחו בארץ בעיקר משנות ה82(, עמ 1998)

 במרכזים קהילתיים, מתנ"סים ומועדונים חברתיים, ובמרכזים המשלבים פעילויות של מרכז יום ושל מועדון חברתי. 
 .576חזן, "אנתרופולוגיה של הזיקנה", עמ'  42
 .10(, עמ' 2003(, )1-2ל), גרנטולוגיהנ' וינבלט, "פתח דבר: פנאי בזקנה",  43
(, 2003(, )1-2ל ) ,גרונטולוגיהד' פאר, "פנאי, עבודה, לימודים והתנדבות: מגמות לאחר הפרישה", כץ ו-ד' סיון, פ' סלע 44

 .21, 13עמ' 
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חלק קטן מהקשישים המשתתפים בפעילויות המכוונות לבני גילם בבית דניאל  45ום לחברה.ולתר

הופכים בעצמם למתנדבים במסגרת הקהילה, למשל, באמצעות גביית התשלום עבור פעילויות שבהן 

 הם נוטלים חלק.

 : דניאל בבית בפעילויות המשתתפים הקשישים. 3

  דמוגרפי רקע

באזורים אלו גרו  2010-בית דניאל. נכון לשל קהל יעד  אביב הם-תלן הקשישים הגרים במרכז ובצפו

הקשישים בעיר. הקשישים ן מ 64%( שהיו 65, גברים מעל גיל 60קשישים )נשים מעל גיל  46,000

אמנם אינם נזקקים לסיוע מבחינה כלכלית, אך רבים מהם גרים בגפם וסובלים זה הגרים באזור 

 .שיעסיקו אותם בזמנם הפנוי יש צורך גובר במסגרות מבדידות חריפה. לקשישים אלו

חברתיים,  מועדונים ,קיים מערך שירותים מגוון לקשישים הכולל בין היתראביב -תלב

במסגרות פורמליות אלו, , יש קשישים שאינם מעוניינים להשתתף עם זאתמרכזי יום ובתים חמים. 

  46או אינם מגיעים אליהן בשל מיקומן הפיזי.

  לויות לבני גיל הזהב המתקיימות בבית דניאלהפעי. 4

עקב המודעות של מחלקת הרווחה של העירייה לחוסר יכולתה לספק מענה מיידי לצרכים הגוברים 

שותפויות עם עמותות וארגונים פרטיים של הקשישים בכוחות עצמה, היא יוזמת ומקיימת 

העירייה עם בית דניאל לשם הקמת מחלקת הרווחה של שותפות מסוג זה יצרה  47וציבוריים שונים.

הפועל בבית דניאל אחת  פעם של טעם: חמה פינהטיפולי לקשישים, ששמו הוא -מועדון חברתי

לשבוע. מועדון זה מבוסס על פעילות חברתית כמו הרצאות, צפייה בסרטים, שירה בציבור 

קיימות בבית דניאל וריקודים, יציאה לטיולים וחגיגת מועדים וימי הולדת. בנוסף, מדי שבוע מת

 בשבילי מדפדפיםבימי ראשון בבוקר נערכים מפגשי עוד שתי פעילויות המכוונות לקשישים. 

, שבהם רבני הקהילה ומרצים אורחים עורכים למשתתפים היכרות עם המקורות היהודית היצירה

ות של בנוסף, בימי שלישי בבוקר מתקיימות הרצא היהודיים ועוסקים ברלבנטיות שלהם לימינו.

מרצים אורחים על תרבות ישראלית, יהדות ומגוון נושאים נוספים. הפעילות מתקיימת בחסות 

והקשישים משלמים מחיר סמלי עבורה. פעילויות אלו הנושאות אופי  48סיעת הגמלאים בעירייה,

לימודי מושכות קשישים המעוניינים בעיסוק אינטלקטואלי המשולב בפעילות חברתית. יש לציין כי 

קבלות השבת הקהילתיות, חדים מהקשישים המגיעים לפעילויות הללו פוקדים מדי שבוע גם את א

 בבית דניאל. וכן נוטלים חלק בפעילויות לימוד ותרבות נוספות המיועדות לקהל הרחב

  מאפייני הקשישים וניתוח סיפוריהם. 5

ות לבני גיל הזהב בבית אפנה כעת לניתוח סיפוריהם של כמה קשישים המשתתפים בקביעות בפעילוי

דניאל. הניתוח ישפוך אור על מניעיהם להגעה לפעילויות ועל התועלות שהם מפיקים מהשתתפותם 

                                                 
 .22-23שם, שם, עמ'  45
ביוני  27, מתאריך פעם של טעם: חמה פינהמבוסס על ריאיון עם מאיה אנוש, עובדת סוציאלית שניהלה את פרויקט  46

 (.2010מסמך פנימי שהופץ במנהל השירותים החברתיים בעיריית תל אביב, ) ,פרויקט פינה חמהמ' אנוש,  ;2010
 16-בנדלה  ,aviv.gov.il/Tolive/welfare/Pages/Senior.aspx-http://www.tel ,אזרחים ותיקיםעיריית תל אביב,  47

 . 2014בדצמבר 
daniel-centers/beit-eldaniel.org.il/dani-http://www.beit-, בבית דניאל הזהב פעילויות לבני גיל 48

community/golden-age 16-ב, נדלה,  
 .2014בדצמבר 
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בפעילויות אלו. כמו כן, פענוח סיפורי הקשישים יסייע בהבנת העדפתם של הקשישים להשתתף 

ביב, וכן בבירור א-דווקא בפעילויות בבית דניאל, ולא במסגרות אחרות לבני גילם הקיימות בתל

הנסיבות שהובילו להפיכתם לחברים מהשורה בבית דניאל. זאת ועוד, בחינת סיפוריהם תאפשר 

לברר, אם וכיצד השתתפות בפעילויות לבני גילם בבית דניאל מובילה אותם לתפיסה חיובית של 

 ערכי יסוד ביהדות הרפורמית. 

, מצב משפחתי נוכחי, מוצא בשל מאפייניהם החברתיים כמו רקע יהודי מבית ההורים

אתני, ותפיסת הזהות היהודית שבה הם מחזיקים כיום, אפשר לתפוס את הקשישים שסיפוריהם 

ינותחו בהמשך, כטיפוסים אידיאליים המייצגים את אוכלוסיית הקשישים הפוקדת את בית דניאל. 

ים לבית דניאל לבין ניתוח הסיפורים יאפשר לעמוד על קיומו של קשר אפשרי בין הגעתם של הקשיש

 מאפייניהם החברתיים שהוזכרו.

 לחברת פעם של בטעם ממשתתפת הלב": את ומחממים מתחברים, "מכירים, 5.1
  פעילה קהילה

, ילידת פולין, מייצגת את הקשישים המעטים שהגיעו לבית דניאל לצורך השתתפות 90חנה, בת 

וצאת דופן בקרב הקשישים הפוקדים את חנה י 49בפעילות חברתית, והפכו בהמשך לחברים בקהילה.

בית דניאל בקביעות, שכן היא הפכה בעיני עצמה ובעיני הרבנים למודל של קשישה שאינה רק 

צרכנית של שירותים אלא גם מעורבת ומתנדבת בקהילה. כגמלאיות רבות גם חנה חיפשה, בעקבות 

א החלה לשחק ברידג', לרקוד מות בעלה, פעילויות "רק כדי לא להיות לבד בבית". מסיבה זו הי

ולבוא להרצאות בבית דניאל. היא הגיעה לבדה ויצרה חברויות חדשות באמצעות השתתפות 

בפעילויות. בהמשך, עקב שביעות רצונה מהפעילויות שבהן השתתפה, הזמינה גם את חברותיה לבית 

קבות מידע היא הגיעה לראשונה בע 2004-דניאל. ביתה נמצא במרחק הליכה מבית דניאל. ב

שקיבלה בדואר על פתיחת החוג "טעם של פעם", והפכה למשתתפת קבועה במסגרת זו. לאחר מכן 

החלה לבוא להרצאות המתקיימות בבית דניאל בימים נוספים במהלך השבוע, כמו המפגשים בימי 

 ראשון שבהם דנים בפרשת השבוע. 

לממש בו את רצונה לשוב  רוחני של חנה. היא יכלה-בית דניאל ענה גם על הצורך הדתי

הכנסת רק בחגי תשרי. היא אמנם הגדירה -שנה שבהם נהגה לבקר בבית 60-ולהתפלל, זאת לאחר כ

עצמה כחילונית, אך ציינה כי יש בפנים הרגשה של יהדות עמוקה מאוד. פירשתי את דבריה 

בחיק  כגעגועים נוסטלגיים לתפילה, ובפרט למסורת היהודית כפי שחוותה אותה בילדותה

 משפחתה. 

יחד עם הראייה הנוסטלגית של המסורת היהודית שעל ברכיה גדלה, חנה ציינה שכבר 

בילדותה היא קינאה בגויים שנוהגים ללכת יחד, גברים ונשים, לכנסיות. כיום היא אוהבת לראות 

הכנסת. הסקתי כי בבית דניאל היא מצאה, למעשה, מקום -ישיבה ביחד של גברים ונשים בבית

אפשר לה ליצור קשר מחודש עם המסורת היהודית שעל ברכיה גדלה, באופן העולה בקנה אחד המ

 עם אורח חייה החילוני ועם תמיכתה בשוויון בין המינים.

ידי הרבנים שעומדים בראש בית -חנה מרגישה כי היחס שניתן לה בבית דניאל, בפרט על

שלחה לה גלויה ליום ההולדת עם ברכה דניאל, הוא אישי. בהקשר זה סיפרה כי הרבה גליה סדן 

לבבית, וכי היא לא ציפתה לכך. זהו ביטוי למשמעותה של קהילה בעיניה, המהווה, לדעתה, מסגרת 

 שבה לאנשים אכפת זה מזה. 

                                                 
 .בדוי שם לה נתתי ולכן שם בעילום להישאר ביקשה היא, 2010, ביוני 24בתאריך  נערך עמה הריאיון 49
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עולה כי חנה, בדומה ליתר מרואייניי הקשישים סברה שקבלת הפנים החמה שלה זכתה 

הילה דתית. דבריה מאששים את טענתם של חוקרים מהרבנים, מקורה בעובדה שבית דניאל הוא ק

 50.הדתיתכי תשומת הלב האישית שמציעות קהילות דתיות לנצרכים לשירותיהן מקורה בזהותן 

מהר מאוד ממשתתפת בפעילויות לקשישים לחברה בקהילה. היא הדגישה שהיא  הפכה חנה

, פעם של טעם קבוצת תוךמ כי פעמים מספר הבהירה היא הריאיון במהלך. לקהילה תיכף נכנסה

סוג של  הואהיא ועוד שתיים מהמשתתפות משלמות דמי חבר. נראה כי היא הבינה שתשלום זה 

תרומה לבית דניאל שסייע לה ולקשישים אחרים בעצם קיום המסגרת החברתית עבורם. זאת ועוד, 

במסגרת  דבלהתנ חנהשל  נכונותהעצם תשלום דמי החבר הוא אקט של הצטרפות רשמית לקהילה. 

בית דניאל ולא רק בפעילות לקשישים, בצירוף בקיאותה בתפילות והשתתפותה בקביעות בקבלות 

 שבת סללו בפניה את הדרך להצטרפות מהירה לקהילה כחברה מן המניין. 

, בבית דניאל, במקום אחד היא "מקבלת המון": הן קשרים חברתיים חנהשל  לדבריה

הן תחושה שמעריכים אותה על היותה מעורבת ומתנדבת חדשים, הן העמקת הידע ביהדות, 

בקהילה. יתר על כן, בבית דניאל גם התאפשר לה ליצור קשר עם עברה, להתחבר להרגשה היהודית 

הפנימית העמוקה שיש לה, באופן שעלה בקנה אחד עם חייה כחילונית ואפשר לה לחזור להתפלל 

סגרות אחרות שהיא פוקדת, הפך עבורה לבית חם. ולהרגיש חלק מקהילה. לכן, בית דניאל, לעומת מ

 כפי שאראה בהמשך, התייחסויות דומות לבית דניאל מאפיינות גם קשישים אחרים. 

  קבוע למשתתף האישה לחצי בשל לפעילות מהגעה ":אשתי בגלל פה אני" 5.2

ה לבית , הגר בשכונת בבלי הצמוד1951-, מהנדס אזרחי, יליד עיראק שעלה לארץ ב87עזרא בן 

דניאל הוא דוגמא לקשישים שהגיעו בשל ההפצרות של בנות זוגם, ועקב הנאתם מהפעילויות, ומתוך 

הוא מגדיר עצמו כיהודי שומר מצוות, מסורתי, לא  51רצונם שלהם, החלו להשתתף בהן בקביעות.

סבו דתי קיצוני. לדבריו: "יש לי השולחן ערוך שלי". הוא תיאר את החינוך הדתי שזכה לקבל מ

בילדותו, ואת הקפדתו על עריכת קידוש ועל שימוש בפלטת שבת בביתו שלו. הוא ציין כי הוא לא 

יבוא לבית דניאל לתפילות כי יש סייגים שעליהם עוברים בבית דניאל, כמו אישה המשמשת כבעלת 

קריאה. הוא הדגיש כי הוא מכבד את הנשים, אך הנעשה בבית דניאל בתפילות סותר את השקפת 

ולמו. מבחינה זו הוא מייצג קשישים רבים הפוקדים בקביעות את בית דניאל כדי להשתתף ע

בפעילויות לקשישים, אך מסתייגים מהשתתפות בקבלות השבת, בעיקר בשל מאפייני התפילה 

הרפורמית, ובפרט בשל השוויון בין המינים הנהוג בה השונה מאורחות התפילה האורתודוכסית 

 שעל ברכיה גדלו. 

הוא התחיל את סיפורו בתיאור עיסוקי אשתו בשעות הפנאי. אשתו החלה לשמוע הרצאות  

שנים, במסגרות שונות. באחת מהמסגרות האלו היא שמעה שאף בבית  12-בשלל נושאים לפני כ

, פעם של טעםדניאל נערכות הרצאות ופעילויות לבני גיל הזהב. היא החלה לפקוד בקביעות את חוג 

בימי ראשון העוסקים בפרשת השבוע עקב התעניינותה בתנ"ך. אשתו הצליחה  וכן את המפגשים

, והדגישה שזו פעם של טעםלשכנע אותו להגיע לבית דניאל לשמוע הרצאה שנערכה במסגרת 

הרצאה שתעסוק בפרשת השבוע. עקב בקיאותו הרבה במקורות היהדות והעניין שלו בתנ"ך הוא 

מפגשים חברתיים  פעם של טעםו על היותם של מפגשי שאב הנאה מהרצאה זו. אשתו סיפרה ל

                                                 
y M. Chaves and W. Tsitsos, "Congregations and Social Services: What They Do, How Theראו למשל:  50

Do It, and with Whom", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 30(4), (2001), p. 660 
  בשם בדוי. מכונה לכן שם בעילום להישאר ביקש הוא. 2010, ביולי 15בתאריך  עמו שערכתי ריאיון על מבוסס סיפורו 51
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לא תיענה סקרנותו  פעם של טעםשבבעיקרם, ולא התאספות לצורך שמיעת הרצאות. חרף הבנתו 

 האינטלקטואלית, הוא המשיך לבוא למפגשים אלו. 

 פעם של טעםעזרא אמנם העלה בפניי את הסתייגויותיו מהשתתפות קבועה בפעילות 

ל, אך בפועל הוא הפך למשתתף קבוע בפעילויות אלו. עולה, כי מבחינתו במסגרת בית דניא

המאפיינים המייחדים את המסגרת של בית דניאל ואת החברים שבו הם הערכים של דאגה לזולת 

ומתן צדקה. הוא קישר בבירור בין ערכים אלו לבין הזהות היהודית הרפורמית של בית דניאל. כמו 

החיובי של הפעילים המרכזיים בבית דניאל ואת היחס האישי ותשומת כן, הוא העריך את אופיים 

 הלב שהם מעניקים לבאים בשערי בית דניאל. 

 ההיכרות את להעמיק ההזדמנות הוא עזרא של מדבריו שעלה דניאל בית נוסף של מאפיין

 מהנעי אווירה בה ושוררת, הדתיים נוהגיה את לקבל כופה שאינה, דתית במסגרת ישראל חגי עם

: "אני מעריך מאוד את יהודית והרבה גליה שמלמדות מה זה חג שבועות, ט"ו לדבריו. פורמלית ולא

 בשבט, חנוכה. יש חלק שאין להם מודעות לזה, ופה הם לומדים מה זה חגים." 

 גיל לבני חברתיים ובמפגשים לימוד במפגשי משתתפים זוג :ורוחמה שרוליק 5.3
  דניאל בבית הזהב

חמה הם דוגמא לזוג גמלאים המבלים יחדיו את שעות הפנאי שלהם במסגרות שונות שרוליק ורו

פעילותם במסגרת בית דניאל עונה הן  52לבני גיל הזהב, וביניהן במפגשים המתקיימים בבית דניאל.

על צורך אינטלקטואלי הן על צורך חברתי. בשונה משאר הקשישים שסיפוריהם הובאו קודם 

רוליק ורוחמה הם ילידי הארץ. מוצא הוריהם מיוון ומבולגריה. שרוליק הוא לארץ, ש-ושנולדו בחוץ

. הם בעלי השכלה תיכונית, תושבי שכונת בבלי. שרוליק עבד בבנק, ורוחמה 72ורוחמה בת  77בן 

היתה עקרת בית. שניהם, באים מרקע חילוני, מגדירים עצמם כחילונים, והחלו לציין את החגים 

 פחה בשביל צאצאיהם. באופן טקסי בחיק המש

בין שרוליק ורוחמה לבין שאר הקשישים שעמם שוחחתי מתגלה דמיון. ראשית, הם לא 

נחשפו כמעט ליהדות הרפורמית לפני הגיעם לבית דניאל. שנית, לאחר יציאתם לגמלאות, הם חיפשו 

חרת פעילויות לשעות הפנאי. שלישית, גם הם שמעו לראשונה על בית דניאל במסגרת פעילות א

 לקשישים. 

שרוליק ורוחמה הגיעו למפגשים סביב פרשת השבוע בימי ראשון בבוקר, ולשמחתם גילו כי 

עם המשתתפים הקבועים נמנים כעשרה קשישים ממוצא בולגרי. אמנם קשישים אלו מבוגרים 

מהם, ומגיעים רק בימי ראשון בבוקר לבית דניאל. למרות זאת, על רקע המוצא האתני המשותף 

ק ורוחמה חשו אליהם קרבה, ולכן המפגשים סיפקו את הצרכים החברתיים שרולי

והאינטלקטואליים שלהם. הפרשנויות שהם שמעו במפגשים והרלבנטיות שלהן לחייהם נשאו חן 

בעיניהם, ושימשו כזרז להגעתם לפעילויות נוספות בבית דניאל. כמו כן, הם הפכו למשתתפים 

 שעניינם לימוד התנ"ך מפרפסקטיבה קבלית. קבועים במפגשים עם הרבה מירה רז,

מניע נוסף של רוחמה להגעה לבית דניאל היה רצונה להקל על התמודדותה עם מספר 

משברים בחייה. כזכור, גם אחדים מהמדלגים הגיעו לבית דניאל על רקע התמודדות עם בעיות 

עם  יםגשבמפקבועים  וקשיים אישיים. בהקשר זה רוחמה ציינה כי היא ושרוליק הפכו למשתתפים

הרבה מירה רז, שעניינם לימוד התנ"ך מפרספקטביה קבלית, וכי במהלך המפגשים הללו נוצר 

החיבור האישי שלה עם התנ"ך ממנו היא שואבת "הרבה כוח לחיים, וחיזוקים". תוצאת הלימוד 

                                                 
 שם בעילום להישאר ביקשו הם. 2011, ביולי 10בתאריך  עמם שקיימתי ריאיון על מבוסס אלו קשישים של םסיפור 52

 . בדוי בשם מכונים ולכן
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ך היתה שהיא החלה להאמין באל. חיזוק אמונתה באל אפשר לה לגלות בתוכה כוחות להמשי

בהתמודדות עם קשיי החיים. כלומר, מבחינת רוחמה לא היה מדובר בלימוד אינטלקטואלי אלא 

 רוחני ובעל פוטנציאל תרפויטי. 

תיאורה את חוויותיה ממפגשים אלו היה רווי בביטויים הנקשרים לרוב לרוחניות בסגנון  

ביניהן איזון. את  העידן החדש, כגון, נשמה ונפש הנמצאות במלחמה ביניהם, והשאיפה למצוא

השתתפותה הקבועה במפגשים אלו יש לראות, אפוא, גם על רקע משיכתה לרוחניות. כזכור, משיכה 

לרוחניות אפיינה גם אחדים מהמדלגים שהגיעו לבית דניאל. אך בעוד שצורכיהם הרוחניים נענו 

, הוא שסיפק בעיקר בהשתתפות בתפילות, הרי שעבור רוחמה לימוד המשלב עיסוק בתנ"ך ובקבלה

 את צרכיה רוחניים. 

יש לציין בהקשר זה כי המפגשים של הרבה מירה אינם מכוונים לבני גיל הזהב, ורוב 

לחייהם, המחפשים רוחניות גם באמצעות לימודי יהדות  50-40-המשתתפים בהם הם בשנות ה

ל הזהב, והוא וקבלה. מכאן עולה ייחוד נוסף של בית דניאל לעומת מקומות מפגש אחרים לבני גי

 ישהאפשרות הניתנת לבני גיל הזהב להיפגש עם בני גילאים שונים, החולקים עימם עניין משותף. 

 עם זו במסגרת התכוף והמפגש דניאל בבית בפעילויות ההשתתפות הקשישים כלל עבור כי, להדגיש

 .אביב-בתל התרבות בחיי הפעיל מהציבור חלק שהם לחוש להם מאפשרים, שונים גילאים בני

בית דניאל הפך עבור שרוליק ורוחמה למקום שבו הם מבלים את החלק הארי של שעות  

הפנאי שלהם במהלך כל השבוע. מכאן עולה, כי במקום אחד הם מצאו מענה מגוון לצורכיהם 

האינטלקטואליים. כמו כן, יתרון משמעותי מבחינתם הוא שבית דניאל נמצא במרחק הליכה 

 מביתם. 

שרוליק ורוחמה, כקשישים אחרים, הגיעו לבית דניאל בגלל צורך חברתי, ועל  בנוסף לכך, 

כן גילו שמחה על הקשרים שנוצרו בינם לבני גילם במסגרת זו. דמיון בינם לקשישים אחרים מתגלה 

בכל הנוגע לתשלום דמי חבר, כביטוי להערכה והכרת תודה לבית דניאל המקיים פעילויות לבני 

יינה רוחמה "אני מקבלת פה המון, מהמוסד הזה, לשלם דמי חבר זה המינימום גילם. בעניין זה צ

 שאני יכולה לתת". 

נראה כי הערכתם של שרוליק ורוחמה לבית דניאל גברה גם בשל העובדה שעל אף שמדובר 

בקהילה דתית, אין ציפייה מצד ראשי בית דניאל שהפוקדים את שערי הקהילה יאמצו את 

יקות הדתיות שלה. על כך מעידים דבריו הבאים של שרוליק: "מצא חן תפיסותיה ואת הפרקט

בעינינו שלא כופים עלייך את הדת, זה לא מיסיונריות". עולה כי דווקא משום שאין כפייה דתית 

ומיסיונריות בבית דניאל, שרוליק ורוחמה, המגדירים עצמם כחילונים, חשים בנוח להציע מיוזמתם 

כנסת, להצטרף אליהם לפעילויות בבית דניאל. יתר על כן, -נרתעים מבתי לחברים בני גילם, שלרוב

רוחמה הדגישה: "אני מפיצה את התורה, מספרת על המקום וממליצה. אני מיסיונרית, הבאתי שתי 

חברות למקום, ואת השכנה שלי, למי שאני יכולה אני אומרת תטעם, תנסה". עולה כי במידה רבה 

במיסיונריות, הם הפכו עצמם למיסיונרים. למעשה הבשורה שהם  דווקא משום שהם לא נתקלו

מפיצים היא תיאור המודל הייחודי של בית דניאל, המשמש הן כבית תפילה הן כמתנ"ס, דבר 

 המאפשר לענות על צרכים שונים של האדם.
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  הקשישים של סיפוריהם מניתוח ומסקנות סיכום. 6

בפנאי בגיל השלישי מתמקד בבחינת התועלות של פעילויות כיום, אחד הכיוונים המחקריים העוסק 

מניתוח סיפוריהם של הקשישים שלעיל עלה כי הם הפיקו  53הפנאי עבור הקשישים העוסקים בהן.

מגוון תועלות מהשתתפות בפעילויות לבני גילם בבית דניאל, שכן שלל צורכיהם נענו בעת ובעונה 

אפשרה למלא את הזמן הפנוי הרב שעמד לרשותם  אחת במקום אחד. ראשית, השתתפות במפגשים

לאחר פרישתם מהעבודה. שנית, נטילת חלק בפעילות בבית דניאל אפשרה להם למלא צורך חברתי 

ולהרחיב את הרשת החברתית שלהם. שלישית, לחלק מהקשישים אפשרה ההשתתפות בפעילות 

גובה הכספים עבור הפעילות. הפנאי לספק את רצונם להתנדב, למשל באמצעות מילוי התפקיד של 

 רביעית, שמיעת הרצאות במגוון תחומי עניין סיפקה את הצורך לעסוק בפעילות אינטלקטואלית. 

באופן ספציפי, מפגשי הלימוד שבמסגרתם נחשפו הקשישים לדיון ביקורתי במקורות 

המקורות.  היהדות ולרלבנטיות של מקורות אלו לחייהם עוררו את רצונם להעמיק את היכרותם עם

ידי ציון חגים -יתרה מזאת, מפגשים אלו עודדו אותם לשלב היבטים של המסורת בחייהם בעיקר על

עם נכדיהם. דבר זה התרחש הן בקרב קשישים שגדלו כחילונים ובמשך רוב שנות חייהם התרחקו 

משום  מכל סממן יהודי, הן בקרב קשישים, שגדלו על ברכי המסורת בבית הוריהם. נראה כי דווקא

שלא נתקלו בציפייה שיאמצו את אורחות חייה הדתיים של הקהילה, חשו הקשישים שראיינתי, 

ובייחוד אלו מביניהם שלא היה להם רקע ביהדות, חופשיים להעמיק את היכרותם עם המסורת 

היהודית ומקורותיה. עבור מיעוט מהקשישים שראיינתי )שרוליק ורוחמה( מפגשי הלימוד שבהם 

ורות היהודיים מנקודת מבט קבלית היו למעשה עיסוק בלימוד רוחני, בעל פוטנציאל עסקו במק

תרפויטי. הסיבה לכך היא שהעיון הקבלי במקורות סייע להם למצוא את האמונה באל כטוב 

 ומיטיב, לאמץ גישה חיובית ביחס לחיים ולעצמם, וכך לשפר את התמודדותם עם בעיותיהם. 

ילויות בבית דניאל אינם נמנים עם קהל המתפללים הקבוע. רוב הקשישים המשתתפים בפע

ממצאיהם של חוקרים  , מגוון התועלות שקשישים הפיקו מפעילותם בבית דניאל מאשש אתעם זאת

רבים בדבר הזיקה ההדוקה הקיימת בין מעורבות פעילה בקהילה דתית בתקופת הזקנה לבין 

כפי  54החיים ותחושת משמעות ומטרה בחיים.בריאות מנטלית טובה, התמודדות משופרת עם לחצי 

שעלה במחקרים רבים, גם אני מצאתי כי קשישים נהנים מתועלות אלו בזכות מגעים חברתיים 

למידה של כתבי הקודש )פעילות בשהם יוצרים במסגרת הקהילה, וכן בזכות עיסוקם בקריאה ו

 המשפרת תפקודים קוגניטיביים( במסגרת הקהילה.

נו את היחס האישי ומאור הפנים שבהם הרבנים ומארגני הפעילויות רוב הקשישים ציי

הדבר תואם  .דתית בקהילה שמדובר לכך זכו שלו החם היחס את קישרו הם כי נראהקיבלו אותם. 

את הטענה המקובלת בקרב החוקרים בדבר האפיון האישי וההוליסטי של השירותים שמציעות 

וקדת בפרט עצמו. לפי תפיסה זו הזהות הדתית של קהילות דתיות, המתייחד בתשומת הלב הממ

כמו  55הארגון שמספק שירותים מסבירה את היחס המקבל שבו נתקל הפרט הצורך את שירותיה.

כן, הקשישים תפסו את קיום הפעילות למענם במסגרת בית דניאל כביטוי לחשיבות הניתנת ביהדות 

                                                 
 .33(, עמ' 2003(, )1-2ל) ,גרונטולוגיהג' נמרוד, "מיפוי וסקירה של המחקרים בתחום הפנאי לאחר הפרישה",  53
 rs and R. M.H. Beers and R. Berkow, "Social Issues: Religion and Spirituality", in M.H. Beeראו למשל: 54

Berkow (eds.), The Merck Manual of Geriatrics, 3rd Edition, Merck Research Laboratories, Whitehouse 

Station, NJ, (2000), pp. 145-149   
 ,Chaves and Tsitsos, "Congregations and Social Services: What They Do, How They Do Itראו למשל:  55

and with Whom", p. 660 
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הם שהם תפסו את הפעולות שעורך בית הרפורמית לעיסוק בצדק וצדקה. ניתן היה להסיק מדברי

 דניאל למענם כמימוש מחויבותו הדתית לעסוק בסיוע למי שנחשבים כחלשים בחברה.

שביעות רצונם של הקשישים מהיחס האישי שקיבלו בבית דניאל, מהמענה שקיבלו לשלל 

דמי  צורכיהם, מהגדלת הרשת החברתית שלהם ומהפעולות עצמן, באה לידי ביטוי מוחשי בתשלום

חבר. אולם ההפיכה לחברים באופן רשמי ובילוי שעות פנאי רבות בבית דניאל לא לוו לרוב בהגעה 

לתפילות בקביעות או בשינוי בהגדרת זהותם היהודית של הקשישים מחילונית לרפורמית. כאן 

המקום להזכיר כי בית דניאל מתפקד הן כבית תפילה הן כמרכז קהילתי. בהקשר של הפעילויות 

שישים בא לידי ביטוי תפקודו של בית דניאל כמרכז קהילתי שאליו מגיעים קשישים כדי ליהנות לק

בראש ובראשונה משירותי רווחה שהוא מספק להם. בכך מתגלה נקודת דמיון ראשונה בין 

הקשישים לקבוצות יעד אחרות, כגון, מתגיירים והורים לבני מצווה, שגם הן מתפקדות כצרכניות 

בדומה למיעוט מהנמנים עם ירותים שמציע בית דניאל. עולה כי רק מיעוט מהקשישים, של מגוון הש

 קהלי היעד האחרונים, פנה לבית דניאל בחיפוש אחר רוחניות. 

 צורך סיפוק לשם בפעילויות השתתפו לא הקשישים שרוב לכך נוגעת שנייה דמיון נקודת

 רצונם ושביעות דניאל בבית מזמנם בותר שעות בילוי, האחרות היעד לקבוצות בדומה אולם. דתי

 לערכי ובפרט, הרפורמית ליהדות גוברת אהדה שגילו לכך גרמו, להם סיפק דניאל שבית מה מכל

  .תומכת זו תנועה בהם אדם לכל ולסובלנות המינים בין השוויון

נקודת דמיון שלישית היא שהקשישים העריכו את העובדה שראשי בית דניאל אינם מצפים 

לאמץ אורחות החיים הדתיים הנהוגים בו. משום כך הקשישים חשו בנוח כחילונים להפוך את מהם 

-השתתפותם בפעילויות לחלק משגרת יומם, וכן להציע לחברים חילוניים הנרתעים מהגעה לבתי

 כנסת להגיע לבית דניאל. 

פנאי  במקביל לבילוי שעות פנאי רבות בבית דניאל הוסיפו הקשישים להשתתף בפעילויות

במסגרות נוספות לקשישים בעיר. משום כך היה ביכולתם לראות כי בית דניאל מתייחד לא רק 

ביחס האישי שאנשיו מעניקים לקהל המשתתפים אלא גם באפשרות הניתנת בו לקשישים להשתתף 

 56כשווים בין שווים בשלל פעילויות המיועדות לכלל הציבור, ולא רק בכאלו המיועדות לקשישים.

מכך, הם הבחינו כי ראשי הקהילה מעודדים את נוכחותם בפעילויות לכלל הציבור, ומעריכים  יתרה

קשישים הנוהגים כך. כלומר, מבחינת הקשישים מאפיין ייחודי זה של בית דניאל התבטא באווירה 

המקבלת שבה הם נתקבלו. בזכותה הם חשו חופשיים להגיע לכל פעילות כאוות נפשם, מבלי שיוטל 

תיוג של קשישים המסתפקים בפעילויות לקשישים בלבד. ממצאים אלו מאששים את  עליהם

חוקר תחום הפנאי של קשישים, בדבר הימנעות חלק מאוכלוסיית  ,(Kelly) טענותיו של קלי

הקשישים מהשתתפות בתוכניות פנאי ייחודיות לגיל הזהב מחשש לתיוג שלילי שיוטל עליהם בשל 

מם שוחחתי את מאפייניו הייחודיים של בית דניאל עולה בקנה אחד כך. תפיסתם של הקשישים שע

עם טענה נוספת של קלי לגבי העדפתם של חלק מהקשישים להשתתף בפעילויות במסגרת ארגונים 

                                                 
עולה ממחקרים שנערכו על מסגרות שונות לקשישים יהודיים בארץ, בנושא הקשישים ייחודו זה של בית דניאל  56

הברית. אלו מצאו כי לרוב מסגרות אלו מתמקדות בהצעת פעילויות לקשישים בלבד, ולא בהצעת -באנגליה ובארצות
ב מבני גילים שונים. מסגרות אלו חיזקו את מעמדם של פעילויות המעודדות מגע בין קשישים לציבור הרחב, המורכ

זיקנה עם ט' גמליאל,  :הקשישים כציבור מובחן שנדחק לשולי החברה, ולא זוכה להשתתף בזרם החיים שסביבו. ראו
 H. Hazan, The Limbo People: A ;(2000, תל אביב, דיונון, )זיק בעיניים: מחקר אנתרופולוגי במוסד לדיור מוגן

Study of the Constitution of the Time Universe Among the Aaged, London, Routledge and Kegan Paul, 

(1980); Myerhoff, Number Our Days, New York, E.P., Dutton, (1978) 
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דתיים ולא במסגרת מועדונים חברתיים, דבר המאפשר להם לעסוק בעשייה משמעותית יחד עם 

  57עם קשישים אחרים. אחרים, ולא להסתפק רק בהתרועעות חברתית

בית דניאל מתייחד בעיני הקשישים שעמם שוחחתי בכך שבאמצעות השתתפותם בשלל 

דורית שלו. הם יכולים לדמיין עצמם כשייכים לציבור -פעילויותיו הם חשים זיקה לקהילה הרב

תייחד המורכב מבני גילים שונים, גם אם אינם מכירים באופן אישי את רובו של ציבור זה. בנוסף, מ

בית דניאל גם בכך שבאמצעות השתתפותם של הקשישים במגוון פעילויות ובעקבות יכולתם 

להתנדב במסגרת אותן פעילויות, יש להם אפשרות להמשיך להחזיק בתפיסתם העצמית 

כסובייקטים פעילים הבונים את עולמם החברתי ושולטים בו גם בעת זקנה. בכך, מאתגר בית דניאל 

לרית של קשישים כפסיביים ותלותיים הצורכים שירותים וטובין, וכמי שאינם את התפיסה הפופו

  58תורמים לחברה שסביבם.

הייחוד של בית דניאל מבחינת הקשישים מסתכם בכך שבמרחק הליכה מביתם, תמורת 

על שלל תוך מענה תשלום סמלי, במקום אחד, עומד בפניהם שפע אפשרויות לבילוי שעות הפנאי, 

ו כן, התרחבות רשת קשריהם מאפשרת להם להתגבר על הניכור המאפיין את היחסים רכיהם. כמוצ

הם מתקבלים בסבר פנים יפות  ,החברתיים בעיר הגדולה ועל הבדידות הגדלה עם הזקנה. בנוסף

מבלי שיידרשו להגיע בקביעות, לשלם דמי חבר, או לאמץ את התפיסות והפרקטיקות הדתיות של 

הקשישים שעמם שוחחתי בית דניאל הפך לביתם השני, לבית יהודי חם הקהילה. מתברר, שעבור 

בעיר הגדולה. הם מבינים כי כל המתרחש בבית דניאל נובע מתפקודו הן כמרכז קהילתי הן כקהילה 

דתית המחויבת לעיסוק בנושאי צדק וצדקה. הניסיון של ראשי בית דניאל להקנות צביון חברתי 

הקהילתי, כדי לקדם חיים קהילתיים יהודיים המתאימים  וצביון דתי למרכז הכנסת-ביתל

 ים חילוניים, נתפס כהצלחה יחסית בעיני מרואייניי הקשישים. אביב-תללקשישים 

                                                 
 ,oks, , Illinois, Lexington BoPeoria Winter: Styles and Resources in Later LifeJohn .R. Kellyראו:  57

(1987)  
 .576קנה", עמ' יחזן, "אנתרופולוגיה של הז :לעיסוק נרחב בהתייחסות הפופולרית והאנתרופולוגית לזקנה, ראו 58
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 השני סיכום החלק

התמקדתי בצד ההיצע של מגוון הפעילויות והשירותים שמארגנות  בחלק הראשון של העבודה

 של היזמים, ראשי הקהילות. בחלק הנוכחיקהילות המחקר, ובחנתי אותו מהפרספקטיבה 

מצד קהלי יעד. בחינת נקודת המבט של הפרטים עצמם, הצרכנים, לפעילויות  שביקוהתרכזתי בצד ה

נעשית ברוח הקריאה של חוקרים בשדה הדת להסיט את המבט מהמוסדות הדתיים ומהתיאולוגיה 

הסתכלות שכזו  59עניק למעשיו.משמעות שהוא מבפעולה של הפרט עצמו וזאת להתבונן בובמקום 

מאפשרת לראות כי הפרט מבצע בחירות בתחום הדת בהתאם לתנאים, למצבים ולצרכיו 

  60המשתנים.

ניתן לתפוס את בית דניאל כמפגש בין מודל ארגוני לבין זהויות והתנסויות של הבאים 

ידי -עלהמתעצבת ( lived religion) זו שופכת אור על קהילה כיצירה דתית חיה תפיסהבשעריו. 

החיים  בפועל כי להבחין שלה. היא גם מאפשרת היעד קהלי של)ההתנהגויות(  הפרקטיס

תפיסה בנוסף, ה 61.המתארות אותם בספרות מההגדרותהקהילתיים מגוונים ועשירים יותר 

 של ונשנית החוזרת פנייתן האנשים. בהתבסס עליה ניתן להסיק כי עצם במעשי מתמקדת המדוברת

, זאת ועוד. להן המסופקים מהשירותים היחסית רצונן שביעות מורה על דניאל לבית בוצותק מגוון

, תפיסותיהם ומעשיהם על אומרים שהאנשים מה את גם בחשבון לוקחת זו שפרספקטיבה משום

 סותרות או כל קהל יעד יכול להחזיק בתפיסותיו שלו, ויהיו אלו חופפות כי להבחין מאפשרת היא

 . אחרים יעד קהלי לשל

בחלק זה סקרתי את הפרופיל הסוציולוגי של קהלי היעד הפוקדים את בית דניאל ותפארת 

פנייתם של להמניעים . בחנתי את קטעים מסיפוריהם של אינדיבידואלים תהצגשלום באמצעות 

  שהם מפיקים מכך. את התועלתוולתפארת שלום קהלי יעד שונים לבית דניאל 

  בחינה זו אפשרה ללמוד על:

 קהלי היעד של קהילות המחקר. של החברתיים מאפייניהם. 1

אביב בעיני קבוצות שונות -. תפקידיהם של קהילות וארגונים דתיים ליברליים הפועלים בתל2

 המשתמשות בשירותיהם. 

המחקר, על פני מתחריהן בשוק התרבות  שונים להעדיף את קהילות יעד קהלי המניעים הגורמים. 3

  התוסס. אביבי-והדת התל

 הבדלים בין קהילות המחקר הנעוצים במשמעויות שקהלי היעד נותנים לשירותי הקהילות, . 4

  ובדרך שבה כל קהילה משווקת את שירותיה.

טיבה של הזיקה בין הגדרות הזהות היהודית של קהלי יעד שונים לבין שימוש בשירותי בית . 5

 דניאל ותפארת שלום. 

של כל קהל יעד לשאלות שלעיל, כדי להגיע להכללות על  אזכיר בקצרה את התייחסותו

 אביבי.-קהילה, דת ליברלית, שוק התרבות והדת, וקהל היעד בהקשרם התל

                                                 
 ,Oxford, Oxford , Lived Religion: Faith and Practice in Everyday LifeM.B. McGuire למשל: ראו 59

13 -6, ,11-University Press, (2008), pp. 4 (.1973, ירושלים, עם עובד, )פרשנות של תרבויותם ק' גירץ, ראו ג 
 . 4' עמ, היהודי הספרים לארון נכנס החדש כשהעידן, ורצברגר ראו: 60
 לעיל. 22, הערה   ,Lived ReligionMcGuire לדיון מעמיק לגבי דת כיצירה חיה ראו: .ראו שם, שם 61
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  המייסדים א.

צורה בהקימן ולהשתתף בהן להמחקר מייסדי קהילות סיבות שהובילו את ברב התגלה דמיון 

תי להשתייך לקהילה שחבריה חולקים עם הסיבות הללו נמנה הרצון החבר אקטיבית לאורך השנים.

התברר כי  .רקע תרבותי דומה. זאת בשל העובדה שלמייסדי הקהילות אין משפחה קרובה בישראל

לנוכח הפיכתו של בית דניאל לקהילה מובילה בעיר, חשו מייסדיו בפגיעה בתחושת הקהילתיות 

חברי קהילת תפארת שלום, התגלה שעד היום שוררים קשרים הדוקים בין  ,ששררה בו. לעומת זאת

 המעניקים לה את אופייה המשפחתי.

  לחייהם 50-70-ה בשנות פעילים ב.

אביב משתקפת ברבגוניותו של הרקע של פעיליו -השונות הרבה במאפייני האוכלוסיות החיות בתל

 בין הגורמים המרכזיים להצטרפות הפעילים לבית דניאל מניתי את:  המרכזיים של בית דניאל.

 בקרב פעילים במשפחתיות צורךה. 1

דתית של קהילה יהודית מאורגנת -שהתרגלו לנהל את חייהם במסגרת חברתית, לארץ-חוץילידי 

ומגובשת בארץ מוצאם, ושאין להם משפחה קרובה בארץ. גם ילידי הארץ הגיעו לקהילה מסיבות 

  .מצווה ונמשכו למעורבות גוברת בה-לצורך לציין בר ,הקשורות למשפחה למשל

  ופתוחה מקבלת קהילה אחר חיפוש. 2

בדומה למייסדים, חיפשו קהילה שתקבלם חרף התרחקותם , המערב ארצות ילידי הפעילים

משמירת מצוות, ושתתאים לתפיסותיהם החדשות את הדת. בעיני הפעילים, כמו גם בעיני קהלי יעד 

מבלי לשאול אותו לגבי  פרט כל של ובקבלה אחרים כוח המשיכה של בית דניאל נעוץ בפתיחות

בהענקת הרגשה לאינדיבידואל כי ביכולתו כמו כן, נעוץ כוח המשיכה  שמירת מצוות ואמונה באל.

זאת, בין היתר, בשל  .לבחור לאמץ ערכים ממסורתו, הקרובים לליבו והמתאימים לרוח התקופה

ות בקהלי היעד הודות לפתיחות ולסובלנות אלו עול הפתיחות הרעיונית המקובלת בבית דניאל.

 השונים תחושות חיוביות ביחס לבית דניאל, תחושות הנקשרות למקום מוכר, למשפחה ולבית. 

  בקהילה למעורבות רותמים הרבנים. 3

ניהלו קשר קרוב ורציף עם רבני  ופתוחה מקבלת כמשפחה דניאל ביתהתייחסו לש הפעילים

  כזי בהעמקת הפעילות בקהילה.הקהילה. הדבר מורה על היותם של הרבנים גורם משיכה מר

  עולם לתיקון המחויבות. 4

 מרכזי כערך להכירה ולמדו, עולם לתיקון המחויבות את ללבם אימצו דניאל בבית מרכזיים פעילים

 כביטוי דניאל בבית ומעורבותם התנדבותם את לתפוס אף החלו חלק מהפעילים הרפורמית. ביהדות

  .היהודית לזהותם

  קהילה רזה. 5

ל הנוגע להתייחסות לבית דניאל כמקום למפגש חברתי התגלה כי בית דניאל מתפקד כ"קהילה בכ

משקפת  דניאל אף עבור פעילים בעלי מחויבות רבה כלפיו. כלומר, כמו שהמעורבות בבית 62רזה",

דניאל, שכן חייהם מזמנים  בבית יימצאו מעט מחבריהם גם רק כך, פעיליו של היבט אחד בזהותם

זאת ועוד, התגלה כי  63ות בשלל מסגרות חברתיות, המבטאות פנים שונות של זהותם.להם פעיל

אך הם לומדים לחיות  .התפילה סגנון חלקם אינם שבעי רצון ממאפיינים אחדים של הקהילה, כמו

                                                 
  ,pp. 168, 171CommunityDelanty ,ראו:  62
  ,p. 212Community and Everyday LifeDay , ראו: 63
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עם מאפיינים אלו בשלום, ולהתמקד בתועלות שהם מפיקים מהקהילה, דוגמת חברות עם פעילים 

 אחרות. 

  לחייהם 40-ה בשנות פעילים ג.

בקהילות המחקר. ההבדל ראשון נוגע למועד ההצטרפות  40התגלו כמה הבדלים בין פעילים בני 

לחייהם,  20-ה לשעבר, הגיעו לבית דניאל בשנות הצעירים פורום לקהילה. בעוד שהפעילים חברי

שלום רק הצטרפו לתפארת  40-ומצאו בפורום קבוצת השתייכות חברתית הרי שהפעילים בני ה

בשנים לאחר הולדת ילדיהם. ההבדל השני נוגע לקבלת חינוך יהודי בילדות והזיקה בינו להצטרפות 

זכו לכך בילדותם, דבר שייתכן ותרם להצטרפותם , שלום בתפארת לקהילה דתית. בעוד שפעילים

יהודי לקהילה זו מאוחר יותר בחייהם, הרי שילידי הארץ הפעילים בבית דניאל, לא זכו לחינוך 

  מעמיק, וזו להם ההשתתפות הראשונה בחייהם בקהילה דתית.

, כמו פעילים בני גילים אחרים וחלק מהמייסדים, 40-מהפעילים בני ה שחלק עוד התברר

הרחיבו את מעורבותם בבית דניאל לא מסיבות אידיאולוגיות אלא משלל סיבות אחרות בעלות גוון 

את  היוו דניאל מתוקף היותו קהילה רפורמית, לא ל ביתמעשי וחברתי. כלומר, הערכים שבהם דוג

 הגורם הראשוני למשיכתם לקהילת הפעילים. 

בקהילות המחקר יש לשים לב כי הם  40-בכל הנוגע לזהות היהודית של הפעילים בני ה

 וחלק משתמשים במספר רב של מונחים, ומשלבים ביניהם במגוון דרכים, לעומת המייסדים

קונסרבטיבי  –בקהילות המחקר המשתמשים רק במונח אחד לתיאור זהותם  יםהמבוגר מהפעילים

, שקיבלו במידה 40-או רפורמי. זהו אישוש לחלקיות המאפיינת את נוהגם של הפעילים בני ה

חלקית את תפיסת הזהות היהודית שמקדמת קהילתם, וכן בחרו במחויבות קהילתית חלקית. 

השונים לעצב בעצמם את זהותם היהודית, בהתבסס  דורותהפרטים ב בין הסיבה לכך היא הבדלים

  64 על הגדרות זהות מקובלות.

 מדלגים .ד

המדלגים מהווים את הדוגמא המובהקת לטענות שהועלו ביחס לקהלי היעד. מבין קהלי היעד 

אביבי מגמות -המדלגים המחישו בצורה המפורשת ביותר את האופן שבו מתורגמות להקשר התל

-עם זאת, המדלגים, הדגימו כיצד בהקשר התל 65חשות בשדה הדת בעולם המערבי.עכשוויות הרו

אביבי המגמות החברתיות המתחרות של קולקטיביזם ואינדיבידואליזם מעצבות את דפוסי 

 הדבר 66הפעילות הדתית ואת הזהות היהודית של קבוצות הנתפסות כשייכות לציבור החילוני.

 פוקדים הםש הקהילות כלפי בקרבם יםהנוצר שותובתחו בקשרים הן שלהם במקרה מתבטא

יש להדגיש כי מדובר בהתייחסות  .קהילות אותן ופוקדים שבים הם שבמסעם בעובדה הן, במסעם

לקהילות שביניהן הם נודדים ובפרט לבית דניאל, כנקודת עצירה נוחה ובטוחה במהלך נדודיהם 

 המתמשכים בין קהילות. 

 שבו האופן על אור שפך המדלגים של היהודיות הזהויותו הדתית הפעילות דפוסי פענוח

חדשות. ניתוחם של המדלגים הצביע על כך שקהילות יהודיות ליברליות  דתיות צורות מגוון צומחות

בניתוח מכלול הגדרות  הן כר פורה לחיבורים יצירתיים בין רוחניות בסגנון העידן החדש לבין יהדות.

כי הפרט עצמו הוא החוט המקשר, המחזיק יחד את תרכובת הזהות הדתית של המדלגים מסתבר 

הזהות האישית הייחודית שרקח לעצמו, בין אם שורשיה יהודיים בלבד, ובין אם מקורותיה 

                                                 
 .7' עמ, שם 64
 .21-22, עמ' כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודיורצברגר,  65
 .112-113, 109' עמ", התשעים שנות של בישראל היהודי הציבור בקרב האינדיבידואליזם, "רוניגר :ראו 66
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 67בכך המדלג עצמו הופך לאמצעי המחבר יחד את שלל היבטי זהותו.. במסורות רוחניות אחרות

רוחניות החדשניות המתעצבות בארץ -יותזהויותיהם של המדלגים הן חלק ממכלול הזהויות הדת

 אביביות של זהויות אלו. -ומהוות גרסאות ייחודיות תל

 מתגיירות ה.

לעומת העיסוק הרב בגיור בבית דניאל, הרי שזהו עיסוק שולי ביותר בתפארת שלום. נשים מקבוצות 

הפיליפינים ילידות ברית המועצות לשעבר, וילידות , מוצא ממגוון ארצות צעירות שונות כולל

התמודדו עם דרישות רבות המוטלות על המבקשות לעבור גיור אורתודוכסי לפני שפנו לבית דניאל. 

עקב הקשיים שמערימה המדינה בדרכן של מהגרות עבודה לשעבר בדרך לגיור רבות מילידות 

 זור המרכז סבורות שהאפשרות היחידה הפתוחה בפניהן היא גיור רפורמי בביתיהפיליפינים בא

 דניאל. 

כלל המתגיירות תפסו את הגיור כדרך להתערות ברוב הלאומי בארץ. נמצא כי עבור כלל המתגיירות 

תהליך שינוי הזהות היהודית היה תהליך הדרגתי, מתמשך ומעברי. בפרט אלו הם פני הדברים 

  במקרה של נשים פיליפיניות, שמצבן הלימינלי הפך למצב של קבע.

מתגיירת ובן זוגה להתמיד בהגעתם  של יתן לומר כי ההחלטהביחס לכלל המתגיירות נ

נוספים ועם חברי קהילה אחרים.  עם מתגיירים ות שלהםהחבר קשרי לבית דניאל תלויה בהיקף

ובני זוגן תפסו את  המתגיירות הדבר גם תלוי בקרבה שהם חשים לרבני הקהילה. הסתבר כי רוב

 פכו לחברי קבע בקהילה. ורק מקצתם ה, גיור שירותי כספק דניאל בית

  מצווה-בני משפחות ו.

 לציין את בר/בת המצווה נושאת בחלקה אופי מסוימת בקהילה ההורים של נראה כי בחירתם

וצרכני, שכן ההורים השמיעו הן הערכות חיוביות הן ביקורות לגבי שתי הקהילות.  תועלתני

רות בילד עצמו, כאלו הנוגעות מבכרות פנייה לאחת מקהילות המחקר בשל סיבות הקשו משפחות

לטקס,  בנוגע המשפחה ברצון לאופי הטקס הנהוג בקהילה )ליברלי או מסורתי(, מידת ההתחשבות

תמיכה בשוויון מגדר והבולטות של הקהילה בתקשורת. גורם המשפחתיות חשוב לחלק מהמשפחות 

ן מבקרות לקיים כנסת, אך ה-החילוניות הגרות ברמת אביב. אלו יכולות להגיע ברכב לבית

לבנם/בתם את הטקס בסביבה החברתית בשכונתם. הורים אלו בחרו בתפארת שלום בשל היותה 

קהילה שכונתית, קטנה ומשפחתית. אלו שבחרו לפנות לבית דניאל ראו את היתרונות הנובעים 

 הוא דניאל לבית משפחות של אחד משיכה גורם כינמצא  מקיום הטקס בקהילה גדולה וממוסדת.

 בית את העריכו במילים אחרות, הם". אביבית-תל" נינוחות לחוש הם יכולים זו קהילה במסגרתש

 להחזיק ולהמשיך, יהדותם עם בנוח להרגיש להם מאפשרת . זו"קלילה" יהדות להם המציע דניאל

  .היהודית לזהותם ביחס בתפיסותיהם

  קשישים .ז

חשפה כי מגוון מצורכיהם של קשישים  68בחינת התועלות שהקשישים מפיקים מפעילותם המגוונת

אלו נענו בבית דניאל, בכלל זה, הרחבת קשריהם החברתיים, הזדמנות להתנדב, ועיסוק בפעילות 

 אורחות אינטלקטואלית. בהקשר זה יש לציין כי מכיוון שהקשישים לא נתקלו בדרישה לאמץ את

ועם המקורות  המסורת עם ותםהיכר את הם הרגישו חופשיים להעמיק, הקהילה של הדתיים חייה

 ראשי בית דניאל הצליחו באופן יחסי במאמציהם להעניק גוון חברתי היהודיים במסגרת הקהילה.

                                                 
  .162-163, עמ' מודרניות נזילהבאומן,  67
 .33' עמ, הפרישה" לאחר הפנאי בתחום המחקרים של וסקירה מיפוי", נמרוד 68
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לקשישי  המתאימים יהודיים קהילתיים לשם טיפוח חיים, הקהילתי למרכז דתי וגוון הכנסת-לבית

  אביב החילוניים.-תל

 הוא דניאל בית של מרכזי משיכה רםגו כי עלה השונים היעד קהלי של רוחבי מניתוח

 ומאמין מצוות מקיים הוא שבה המידה שתיבדק מבלי, הוא באשר פרט כל של והקבלה הפתיחות

 בבאים משרה שהוא" אביבית-התל הנינוחות" בתחושת טמונה דניאל לבית המשיכה, בנוסף. באל

 . לפרט המופנות בדרישות המקלה הקלילה היהדות ובזכות בשעריו

 מצד כרוך, דניאל בבית המתחולל, חדשה יהודית זהות יצירת תהליך ביסוד המונח ןההיגיו

 חדשה משמעות בהקניית שני ומצד, לדתיות חילוניות בין המקובלת החדה ההבחנה באתגור אחד

 ניתן אלו מקובלות בהגדרות השימוש בעצם. בארץ היהודי הזהויות בשיח המקובלות להגדרות

 עיצובה בבסיס מונח דומה היגיון. לדתיים חילוניים בין קיימות הבחנותוחיזוק של  אישוש לראות

 שפעילים אך בעוד. חילוניים תפילה-ובבתי 69מדרש,-בבתי ידי הפעילים-על חדשה יהודית זהות של

 דניאל שבבית הרי 70מוכרים, ליברליים מזרמים להתבדל במטרה היהודית זהותם את מעצבים אלו

  הזרם הרפורמי. במסגרת בדיוק מתקיים היהודית הזהות של עיצובה

 נכון כי להסיק ניתן דניאל בבית שנוצרו היהודיות הזהויות של פענוחן על בהתבסס, בנוסף

 שיספקו, מוכרים מושגים בנמצא אין אלו זהויות של והעכשוויות הדינמיות, החדשנות עקב לעכשיו

 הפעילים, המדלגים ובפרט) השונים היעד קהלי עם הנמנים שבו לאופן המתקרב, דיו מדויק תיאור

 ולעצב, לתפור, לפרום עליהם כך משום. דתיותם את וחווים תופסים( זוגן ובני והמתגיירות, 40 בני

 . החדשה דתיותם ליצירת בדרך לדתיות ביחס המקובלים מושגים מחדש

 את בקביעות הפוקדים היעד קהלי עם הנמנים וכן שונים גילאים בני המרכזיים הפעילים

 אמונה כדוגמת, טהורה דתית סיבה בשל רק לא דניאל לבית הגיעו(, הקשישים דוגמת) דניאל בית

 בבית כבר מעורבים שהיו חבריהם בעקבות הגיעו, חלקם. חברתיים מניעים מתוך גם אלא באל

 במקרה זאת לראות אפשר. שייכים הם אליו היעד קהל עם שנמנים מי עם חברויות יצרו או/ו, דניאל

 פרטים לעיתים כי ופינקה סטארק של לממצאיהם חיזוק זהו. הצעירים פורום וחברי קשישיםה של

 כלומר, חברתית אלא אידיאולוגית מסיבה לא, חדשה לקהילה או חדשה דתית לאמונה מצטרפים

  71.מסגרות באותן כבר הפעילים חברים עם היכרות בעקבות

 דניאל לבית הגיעו, ומדלגים עיריםצ, קשישים, למשל, כמו, לעיל שמניתי מהקבוצות חלק

 בשל מתמודדים הם שעמן והבדידות האנונימיות את במעט שתפיג קהילתיות תחושת לחוות כדי

 או חונקת שאינה, חלשה בקהילתיות מדובר. דלילה חברתית רשת בתוך, הגדולה בעיר חייהם

, המוניות תפילות פקודל מעדיפים, אלו פרטים. והקידוש התפילה של הזמן לפרק ומוגבלת, מחייבת

, הם. אנונימיים ולהישאר קהילתיות לחוות להם מתאפשר כך שכן, לזה זה זרים המשתתפים שבהן

 אלו כי, ההמוניות לתפילות נמשכים 72,מחפשים של לדור ל לשייך ניתן אותם, המדלגים ובפרט

 בבית לחודש אחת נערכות כאלה תפילות. חווייתיות על דגש ושמות, עכשווית מוזיקה משלבות

 הנוגע בכל, הברית -בארצות חדשות ענק לכנסיות דניאל בית של הדמיון את וחושפות, דניאל

  73.תפילות לצורך גדולות התכנסויות וקיום תקשורתית לבולטות

                                                 
 .269' עמ למעשה", "מהלכה, פדר-ולומסקי שגיב 69
 .162' עמ, "נעבוד ליבנו ואת אנו עברים", אזולאי 70
71 , p. 123Acts of FaithStark and Finke,  
 A Generation of Seekersf, Rooראו:  72
73 , p. 157FaithActs of Stark and Finke,  
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 גזלשאפט של החברתי המבנה את מאפייניה בחלק מזכירה דניאל בבית הנוצרת ההתאגדות

 חבריו בין ושהקשרים, ורצוני אינדיבידואלי הוא קיומו יסשבס, תכליתי מבנה זהו. בערים הרווח

  74.ארעיים

 ראשי שכן אביבית-התל לחברה מתאימה, דניאל בבית שנוצר מהסוג קהילתית התאגדות

 בעת אליהם קרבה לחוש, אחרים עם משניים חברתיים ביחסים המורגל, לפרט מאפשרים דניאל בית

 קהילתית התאגדות. שלו האנונימיות על שמירה תוך, דניאל בבית פעילותו בעת או התפילה

, פסטיבלים, כמו, שונות פנאי בפעילויות גם למצוא אפשר דניאל בית של זו את במקצת המזכירה

 גם כמו אלו להתאגדויות מגיעים שפרטים לכך נוגע הדימיון. בידור הופעות, ותרבות ספורט אירועי

 ובאירוע במסגרת לזה זה הזרים פרטים של יחד תםהימצאו וכי, אישיים מניעים מתוך, דניאל לבית

  75.ספונטני קומיוניטס של תחושה בקרבם יוצרת המוני

 ההתאגדות .חילוניים מניעים נובעות פרטים של האלו ההתאגדויות כי לציין יש זה בהקשר

 בורהצי ידי-על נתפסים אותו הפוקדים רוב וכן, דתית חובה ממילוי נובעת אינה היא אף דניאל בבית

 שצוינו מההתאגדויות שונה דניאל בבית ההתאגדות, זאת עם. כחילוניים חייהם אורחות ולפי הרחב

, המסורת עם קשר ליצור רצון מתוך דת שירותי ולקבלת לתפילות מגיע המגוון שהקהל בכך, לעיל

 דתית כקהילה דניאל שבית משום, לכך בנוסף. החילוני חייו אורח עם אחד בקנה שיעלה באופן

, דניאל בית את הפוקדים הפרטים מדמיינים, בקומיוניטס לחוש לפרטים הזדמנויות שלל מספק

 ליצור שלהם לרצון שותפים, דניאל בית של השונים היעד ושקהלי בתפילה לידם היושבים שהזרים

 בנדיקט של כתיבתו בעקבות, אחר לשון. דניאל בית במסגרת קהילתיות ולחוות, המסורת עם קשר

 לתפוס יכולים, דניאל בית של המגוון היעד קהל עם הנמנים כי לומר אפשר 76,מדומיינת קהילה על

. דניאל בית של הנרחבים והחשיפה השפעה ממעגלי המורכב, מדומיין קולקטיב מאותו כחלק עצמם

 .הגדולה שונותם למרות זאת לדמיין יכולים הם

, שלו היעד וקהל חבריו פיינימא מבחינת הן דניאל בית שמכיל והפרגמנטציה הגיוון לנוכח

, עונה הוא שעליהם שלהם השונים הצרכים מבחינת הן, נוספות לקהילות השתייכותם מבחינת הן

הדבר בא לידי ביטוי במבנה הקהילתי הגמיש שלו:  77.זמננו בת חדשה בקהילה שמדובר לומר אפשר

 ובשל, זה ומבנה פקודת שבשל יודעים היעד קהלי כי נראה. ס"ומתנ כנסת כבית בעת בה תפקודו

  .בהצלחה צרכיהם שלל את לספק יכול דניאל בית, במרכז הפרט העמדת

 למעורבות דניאל בית של במקרה שעולה כפי נקשרת, חדש מסוג קהילתית התאגדות

 בפעילותם היעד קהלי שמפגינים מעורבות דפוס באותו מדובר. שונים יעד קהלי מצד וולונטרית

 אנשים. חילוני אופי ונושאות, הפנאי לשעות הנוגעות כאלה למשל, הםחיי תחומי בשלל במסגרות

 זו מעורבות. והדתיים החילוניים חייהם תחומי בכל בארגונים מעורבות דפוס אותו מיישמים

 במחויבות, דניאל לבית משתנה בתדירות בהגעה, שלפנינו במקרה המשתקפת, בחלקיות מאופיינת

  78.דניאל בית ראשי שמקדמים היהודית הזהות של יתחלק בקבלה וכן, זו לקהילה מוגבלת

 הודות הפנימו אלו. דניאל בבית לפעילים שהפכו היעד קהלי מבין למעטים לב לשים ראוי

 שאותם בערכים מדובר. הרפורמית ביהדות המרכזיים הערכים את המתמשכת למעורבותם

 באשר אדם לכל סובלנות, דרימג שוויון ,כגון, חייהם אורח עם אחד בקנה כעולים מצאו הפעילים

                                                 
74 Community and AssociationTonnies,  
הפוסטמודרנית,  לחברה האופייני לימינלי דמוי מצב נוצר דניאל בבית שמתקיימת לזו הדומה קהילתית בהתאגדות 75

, הפוסטמודרנית בחברה ובתשובה בשאלה לחזרה הלימינליות מונח יישוםל. וקונקרטיים משניים בה רווחים יחסים
 .139-135' עמ, העולמות בין המהלכים, רוןדו ראו:

76 Anderson, Imagined Communities 
  ,pp. 214Community and Everyday LifeDay ,-216 :לדיון בסוג זה של קהילות ראו 77
  ,p. 7The Jew WithinCohen and Eisen , :ראו, בימינו ליברליים אמריקאיים ליהודים דמיונם מתגלה בכך 78
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 אישוש זהו. הפרט לצורכי המתאימה בדרך למסורת להתחבר ואפשרות, עולם לתיקון מחויבות, הוא

 את להכיר לומדים פרטים הזמן במשך כי, ופינקה סטארק דוגמת, חוקרים של לטענתם

 עם הזדהותם גוברת וכך, פועלים הם שבהם הדתיים והקהילה הזרם של האידיאולוגיה

 של למשיכתם הראשוני הגורם בהכרח אינה דתית שאידיאולוגיה לכך נוספת עדות זו. האידיאולוגיה

, לעיל שצוינו הערכים כי להזכיר יש זה בהקשר 79.בפרט דניאל ולבית, בכלל דתית לקהילה פרטים

 מבית שירותים המקבלים היעד קהלי עם הנמנים בעיניי גם לקהילה לפנייה משיכה גורם מהווים

  .מצווה ובנות לבני הורים דוגמת, יאלדנ

 עיסוקם ואת התנדבותם את לתפוס השנים במהלך החלו, מהפעילים אחדים, ועוד זאת

 לבין בינם דמיון מתגלה בכך. היהודית לזהותם כביטוי ובשמו דניאל בית במסגרת עולם בתיקון

 כדרך חברתי בצדק עיסוקם את התופסים מהם שרבים, זמננו בני אמריקאים רפורמיים יהודים

 80.היהודית זהותם לביטוי עיקרית

 לבית ובפרט, המחקר קהילות לשירותי בפנייתם כי התגלה השונים היעד מקהלי רבים לגבי 

 היהודיים לזרמים ביחס החיובית תפיסתם את חיזקו הם, זאת עם. דת כצרכני פעלו הם דניאל

 דפוסים לפי נהגו בכך. מהן להתרחק בחרו הם הקהילות בשירותי השימוש בתום אך. הליברליים

 ציון או החיים מעגל טקסי ציון לשם דתיות לקהילות פנייה של הרחב החילוני בציבור מקובלים

 בארץ החילונים מרבית של כמו היעד קהלי של והתרבותיים, הדתיים, הזהותיים צורכיהם. חגים

 לחברי להפוך זקוקים היו לא הםו, ישראלי-היהודי הציבורי במרחב חייהם במסגרת סיפוקם על באו

 בית של ובפרט המחקר קהילות של הפעילות מודל אכן כי נראה זו מבחינה. המחקר בקהילות קבע

  .שלהן היעד קהלי לצורכי מותאם דניאל

 
 
 

                                                 
79 123, 137-122Acts of Faith, pp. d Finke, Stark an 
80 69-, pp. 68The Jew Within Cohen and Eisen, 
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 סיכום

הרפורמי  ,של זרמי היהדות הליברלייםואופני הפעולה מגמות ההתפתחות את  בחנתימחקר זה ב

 הפועלות ליברליות קהילות שתי ביןלשם כך השוויתי . 9119-1520אביב בשנים -לבת ,והקונסרבטיבי

( המתקדמת) הרפורמית הקהילה: התנועתי בשיוכן נבדלות אך, אביב-תל צפון ,גיאוגרפי אזור באותו

ההיסטוריה של שתי הקהילות, בחנתי את . שלום תפארת( המסורתית) והקונסרבטיבית דניאל בית

שלל , וכן את שלהן רבניים-הארגוניים והמנהיגותייםהתפתחות המודלים 

את מגוון קהלי היעד  ףתרבותיות שהן מציעות. ניתחתי אהחינוכיות וה הריטואליות, פעילויותה

 באידיאולוגיה ההבדלים כמה עד לבדוקלי  אפשרניתוח זה  לבית דניאל. המגיעים לקהילות, ובייחוד

 שונים יעד קהלי של בהחלטה תפקיד שיחקו רלייםהליב היהדות זרמי של הריטואלי ובפרקטיס

  .אלו מקהילות לאחת לפנות

 ברמת בניתוח התמקדו בישראל הליברליות התנועות את שבחנו המחקרים של רובם

 מעט רק, זאת לעומת 81.תהארצי פעילותב התנועות של השתלבותן תהליך ניתוח ,קרי, המאקרו

 בחרתי 82.ספציפי, מקומי בהקשר, המיקרו רמתב בישראל התנועות השתלבות את בחנו מחקרים

 כי, דתות חוקרי של הגוברת המודעות בעקבות, אביב-בתל – המקומית ברמה בעבודתי להתרכז

 ,חברתית הכלל ברמה ,המאקרו ברמת ניתוח בין לשלב מחייבת, דתיות תנועות של מקיפה הבנה

 הנוגעות המחקר מסקנותאת אציג  זה סיכוםב 83.ספציפיות קהילות של המיקרו ברמת לניתוח

 אסביר את. פעילותן שנות לאורך יאביב-תלה התרבותי להקשר הקהילות של הסתגלותןלו לצמיחתן

. תודתי ותקהיל על המחקר בספרות המקובלים מודליםלתפיסה מחודשת של  המחקר תרומת

 הדותהי לזרמי השייכות עירוניות קהילותן של לניתוח ממדי-רב מודלמציג  הנוכחי המחקר

  .וגלובלי מרכזי, תרבותי רב עירוני במרחב פועלותבישראל, וה הליברליים

 הדת בשדה חוקריםקוראים . כיום שונותמתודולוגיות  בין בשילוב המחקר של ייחודו

 לעברו, עצמו הפרט של הפעולהלעבר  הדתית ומהתיאולוגיה הדתיים מהמוסדות המבט את להסיט

פרספקטיבה מוסדית הבוחנת מודלים ארגוניים כן שילבתי בין ל 84.למעשיו מעניק שהוא המשמעות

של קהילות לבין גישה המתרכזת בבחינת זהויות והתנסויות של הבאים בשערי הקהילות. 

 מאפשרת היא תפיסותיהם ומעשיהם. על אומרים שדוברים מה את בחשבון לוקחת זו פרספקטיבה

פיסותיהם. זאת משום שבפועל עיצובה של לראות סתירות ואי התאמות בין מעשיהם של אנשים לת

קהילה הוא ביטוי לפער הקיים בין החזון למציאות: פער בין החזון הארגוני שעליו מצהירים ראשי 

קהילות לבין מעשיהם בפועל, וכן פער בין דברי קהלי היעד על הסיבות המניעות אותם להגיע 

 כיצירה דתית חיה האור על קהיל ךשופלקהילות לבין מעשיהם בפועל. שילוב גישות מחקריות אלו 

(lived religion ) שלה, הן על ידי מודל  היעד ראשיה ושל קהלי של ידי הפרקטיס-הן עלהמתעצבת

                                                 
 ,idem, "The A Sociological Study of Reform and Conservative Movements in IsraelTabory ; ו:רא 81

Identity Dilemma of Non-Orthodox Religious Movements: Reform and Conservative Judaism" , pp. 135-

152  
  .אברהם וגם שרהטל,  82
 Religion in  Woodhead and Heelas, "Conclusion," in Linda Woodhead and Paul Heelas (eds.):ראו 83

Modern Times, pp. 479-480  
  .תרבויות של פרשנות, גירץ למשל ו:רא 84
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החיים הקהילתיים מגוונים  בפועל כי להבחין הפעילות שלה. שילוב גישות מחקריות אלו מאפשר

  85.המתארות אותם בספרות מההגדרותועשירים יותר 

פייני הפעילות של בית דניאל בהשוואה למאפייני הפעילות של ארגונים דתיים בחינת מא

, שכן זו אפשרה לי לאפיין את הייחודי בפעילותה של קהילה דתית 86,אביב-נוספים בשדה הדת בתל

נקודת המבט מוסטת מניתוח הממוקד ברמת המיקרו בלבד, במאפייניה האידיוסינקרטיים של 

 של הדפוסים המשותפים לקהילות הפועלות באותו שדה ארגוני. קהילה, לבחינה השוואתית ה

ייחודו של המחקר נעוץ גם בשימוש במקורות מידע ממגוון סוגים. בנוסף לראיונות 

 כתבות כמו ראשוניים בחומרים, מקוון מידע למשל עכשוויים מידע במקורות יתהשתמשולתצפיות 

פרסומים הקהילות ותכתובות דואר עם חברי של חברי הקהילות ורבניהן,  כרונותיז, עיתונאיות

למחקרים  ובניגודותצפיות,  ראיונותקהילתיים. בניגוד למחקרים אתנוגרפיים שהתבססו בעיקר על 

)ארכיוניים(, טקסטים תיאולוגיים, או סקרים,  ראשוניים חומריםעל התנועות שהתבססו בעיקר על 

-התל להקשר ההיסטורי ולהקשר המקומירגיש הארגתי יחד את מגוון המקורות לנרטיב מקיף, 

 בו נוצרו הקהילות.  שאביבי 

רכזתי בבחינת צד ההיצע הת אלובפרקים  .עבודה הצגתי ארבעה פרקיםב בחלק הראשון

(supply side ) ובייחוד את הפעילויות קהילות המחקר, המגוונים של של הפעילויות והשירותים

נקודת המבט של רבני הקהילות, שכן הם מצע והשירותים של בית דניאל. בדקתי את צד ההי

 היוזמים את הפעילויות והשירותים. 

 . למחקר והמתודולוגי ההיסטורי, התיאורטי הבסיס את תיפרס פרק הראשוןב

הצגתי את קהילות המחקר. כמו כן, הצגתי את התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית שלהן שייכות 

 מודליםבו' קהילה' במושגים תיאורטית שהתמקדהקהילות המחקר. לאחר מכן הצגתי סקירה 

ת, כדי לטעון שבית דניאל היא קהילה דתית מסוג חדש. כמו כן, סקרתי את דתיו קהילות של שונים

אביבי. -. בהקשר זה הצגתי את מאפייני המרחב התלאביב-ההיסטוריה והסוציולוגיה של העיר תל

מאפשרים את התפתחותן של קהילות יהודיות במהלך העבודה הראיתי כיצד מאפיינים אלו מקלים ו

  .של בית דניאלליברליות, ובפרט משחקים תפקיד מרכזי בעיצוב מודל הפעילות 

 האמריקאי synagogue center-דוגמת ה, קהילתי כמרכזתפקד מ דניאל בית כיהראיתי 

 אלפים. חברתיים מפגשים וכן תרבות אירועי, למבוגרים יהדות לימודי מתקיימים במסגרתוש

, דת שירותיבו בפעילויותהודות להשתתפותם  בית דניאלל שנה מדימתושבי אזור המרכז נחשפים 

 חוץהנערכות ביוזמת בית דניאל מ בתוכניותמשתתפים  אחרים רביםהמתקיימים בבית הקהילה. 

 דת שירותיהממוקדת במתן  קהילההיא  שלום תפארתבהשוואה אליו,  .עצמו הקהילה למבנה

 יחסית מצומצםלתושבי הסביבה מבחר פעילויות  מציעה. בנוסף היא פילותייחוד תב, לחבריה

 . מצווה בת/בר קסידוגמת אירועי תרבות ועריכת ט

שנוצרו  רבניים-והמנהיגותיים הארגוניים המודלים התפתחותניתחתי את  השני פרקב

יד מרכזי מניתוח תפקודם של מנהיגי הקהילות עלה כי הם משחקים תפק בקהילות המחקר.

העירוני  הממסד עם קשרים לנצלבהתפתחות קהילתם. ההבדלים ביכולתם של רבני הקהילות 

הוא  הרבני הצוותנעוצים במאפייני ההנהגה הקהילתית. בעוד ש קהילתם קידוםשם לוהתנועתי 

, הרי שבתפארת שלום, חברים מהשורה, ובפרט, המייסדים, מעורבים מאוד דניאל ביתשמנהל את 

                                                 
  ,Lived ReligionMcGurieאו, לדיון מעמיק לגבי דת כיצירה חיה ר .ראו: שם, שם 85

שהשתמשה בגישה  rBecke הלכתי בעקבות. new institutionalism""-מדובר בגישה של תיאוריה ארגונית הידועה כ 86
הצגתי מחקר זה במבוא . Becker, Congregations in Conflict :ראו .זו במחקרה על קהילות דתיות אמריקאיות

 לעבודה. 
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, ונקלעו על רקע זה לסכסוכים עם הרבנים שכיהנו בקהילתם בעבר. בנוסף, הבהרתי כי בניהולה

תרבותית, דוגמת -רבנים ליברליים יכולים לתפקד על הצד הטוב ביותר בייחוד בסביבה עירונית רב

 אביבית, המגלה תמיכה בזרמי היהדות הליברליים. -הסביבה התל

במטרה להשיג כרותם עם החברה הישראלית, והילנוכח  ,מייסדי בית דניאל ותפארת שלום

האמריקאי , synagogue center-את מודל ה הכרה מצד הציבור הרחב, הבינו שעליהם להתאים

, והצליחו ס"כמתנ הכנסת-בית למודל ישראלי גוון והעניקראשי בית דניאל, י. אביב-תלהקשר הל

מי בין הפעילות הביא למתח תי הקהילות עיצוב מודל בש. בכך יותר מאשר ראשי תפארת שלום

יכול  הכנסת-טענו כי ביתלבין הרבנים וחברים אחרים ששסברו כי בית כנסת נועד לתפילה וללימוד, 

המתחים האלו, בתפארת הצליחו לפתור את בבית דניאל ך בזמן שאלתפקד גם כמרכז קהילתי. 

. סדן תתו הרבה גליההרב אזרי מסתייע בניהול בית דניאל בעמי, לכך בנוסףשלום התקשו בכך. 

 בכל מגדרי בשוויון לתומך הנחשב, אביבי-התל הציבור בקרב דניאל בית של מעמדו את לבסס הצורך

 סדן הרבה את מאלץ ,הדתיים בחיים המגדרי השוויון ממימוש מסתייג בפועל אך, החיים תחומי

 יש. ברבנותה םרדיקליי חידושים להכניס ממנה ומונע, עמיתה רבה של המוכר המודל לפי לפעול

 .ממדי-רב דתי ולארגון אביבי-תל לאייקון דניאל בית להפיכת רבות סייעה היא כי לציין

הראתה כי ההשוואה  .המחקר קהילות של הריטואלית עשייתן אתהשוויתי  השלישי בפרק

 אימוץאלו מתחבטות בין אימוץ גישה מסורתית, המובילה לכך שהקהילה נותרת מצומצמת, לבין 

 . הקהילהולהרחיב את  חילוני ישראלי יעדלמשוך קהל  שמטרתה ,ליברלית יתדת גישה

 הפיזי במרחב דניאל בית של קיומו את מעגנת המתמשכת הריטואלית הפעילות כי הראיתי

. במטרופולין הרחב החילוני הקהל מצד וגדלה הולכת לב תשומת ומושכת, העיר של והתרבותי

כמרחב  הסותרים מאפייניה על ועונה העיר של יהיאופ את הולם דניאל בבית הריטואלי הפרקטיס

. , המבטא פתיחות ופלורליזם לצד ניכור ואינדיבידואליזציההיהודית מסורתעירוני חדש בעל זיקה ל

, דניאל בבית הנערכים ספציפיים מגזרים מכווני הטקסים וגם הקהילתיות התפילות גם כי תייראה

 צרכים, גונית-הרב אביבית-התל האוכלוסייה של ותוההעדפ הצרכים שלל את לספק מתאמצים

 של ומידה, הפרקטיות, הדינמיות, הגמישות כי הדגמתי. העיר של מאפייניה עקב המועצמים

 . שונים יעד לקהלי המיועדות הקהילתיות בתפילות ניכרות יצירתיות

 מערביה הדת בשוק עכשוויות מגמות גם מבטאות דניאל בבית התפילות כי הראיתיבנוסף, 

 בעיר החיים רקע על ולמסורת לשורשים בקשר לרצון במקביל, צריכה למוצר הדת הפיכת של

, השבת בקבלות ערך לזר שהרב ולשינויים, שלום בתפארת לתפילות ההשוואה באמצעות. הגדולה

 כיהראיתי , יהודית רוחניות מחפשי אביבים-תל חילונים בעיניי לאטרקטיביות אותן להפוך כדי

 של בעיצובה מרכזי תפקיד יש, צריכה כמוצר לדת התייחסות על המבוססות, שיווקיות להחלטות

  .ימינו של אביב-בתל תפילה

, בישראל ביותר לחילונית הנחשבת, אביבית-התל האוכלוסייה כי הדגשתי זה בהקשר

 נוכחל. חייה לאורח התואמים יהודיים בריטואלים להשתתף ורוצה, למסורת קשר אחר מחפשת

 בתפילה בסיסיים אלמנטים על שמירה עם חידוש לשלב ידעמבית דניאל  אזרישהרב  בעוד ,זאת

 הסתבר. המסורתית בתפילה למדי רדיקליים שינויים ערךמתפארת שלום  לזרהרב ש הרי, היהודית

 העקרונית עמדתו אלא, בתפילה לישן חדש בין המינון את הקובע הינו התנועתי השיוך דווקא שלאו

 גבול יש לחידושים הצמאה בעיר גם כי התברר, כן על יתר. התפילה אורחות לחידוש סביח הרב של

 בשתי כי לציין יש זה בהקשר. זמן לאורך להכיל יכול הרחב שהציבור במסורת רדיקלי לשינוי

 וידידותיות, נינוחות המשדר בסגנון", העיניים בגובה" תפילה הצעת של מגמה זוהתה הקהילות

 .הצרכן לדרישות הדתי המוצר מהתאמת קכחל וזאת, למשתמש
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את העובדה שהפניית קהלי  הבליטה הקהילות בשתי הריטואלית הפעילות בין ההשוואה

יעד לתפילות שונות, כפי שהיה נהוג בתפארת שלום, זרעה פירוד ומנעה את ביסוס השייכות 

 הן במקבילספק לקהילה. לעומת זאת, עיצוב תפילות השבת בבית דניאל באופן שאיפשר לפשר ול

 .קהילההאת המשך קיומה של יכול היה להבטיח  הוותיקים צורכי את הן המגוון הקהל צורכי את

, ואף אימצו שיטה דומה רוחניות אחר החיפוש את וזיה שתי קהילות המחקר כי ןבהקשר זה יש לציי

אותו של הצעת תפילות מסוג שונה בזמן אחר. אך בעוד שבתפארת שלום התקיימו התפילות ב

 עם העידן החדש בסגנון רוחניות המשלבות תפילות המקום, בית דניאל הציע בשני סניפים שונים

 השוק נתח את להגדיל הרוצים במערב ממוסדות קהילות מנהיגי כמו פעל ובכך היהודית המסורת

 שאלו ולאותות ולסימנים, הצרכנים לקולות האזנה דרך ובפרט לרשותם העומד אמצעי בכל, שלהם

 .הרוחניים לרצונותיהם ביחס דריםמש

, שלום לתפארת בהשוואה ,תפילה בכל יותר גדול מתפללים מספר בגלל, דניאל בבית

 באופן(, זמני באופן ולו) מקהילה חלק לחוש ועדיין, אנונימי להישאר באפשרות התפילות התייחדו

 של הקלסית ההגדרת את משנה זה דבר. בעיר המובילית החיים מציאות עם אחד בקנה העולה

 מחויבות אביבי-התל בהקשר. קבועים חברים של מצומצם מעגל על המבוססת, דתית קהילה

 רוצות הן אם, חדש מסוג דתית לקהילה להפיכתן בדרך, תפילותיהן פני את לשנות ליברליות קהילות

 אחרות רפורמיות בקהילות לתפילות דומות דניאל בבית שהתפילות הראיתי .זמן לאורך לשרוד

 .ישראלי-אביבי-תל ייחודי גוון הזמן עם קיבלו הן אך, ובעולם בארץ

התקיימו ש לא פורמליותהפורמליות והחינוך הפעילויות מגוון ניתחתי את  הרביעי בפרק  

בחינת הפעילות החינוכית מראה כי בית . שלום פארתברובן ביוזמת בית דניאל, ומיעוטן ביוזמת ת

זרועותיו לרחבי העיר והמטרופולין, ופונה למגוון קהלים בעלי  דניאל מתפקד כארגון דתי, השולח

ספר, משפחות של בני ובנות -קשר למערכת החינוך: ילדים, גננות, מורים, הורים לילדי גנים ובתי

מצווה, ובעלי תפקידים בעירייה. לעומתו, תפארת שלום מתפקדת כקהילה דתית העונה בעיקר על 

ונתה, כשזו צריכה לציין את הגעת ילדיה למצוות. לשם פנייה צורכי חבריה והאוכלוסייה שבשכ

לקהלים נרחבים, ולקידום שלל מטרותיו רוקם בית דניאל מערכת יחסים הדוקה עם גורמים שונים, 

אביב. שיתוף הפעולה עם העירייה -בעלי ערכים דומים ואינטרסים משותפים, בפרט עם עיריית תל

ספר. אולם, העירייה אינה חותמת על מסמך -והנהלות בתימקנה לו הכרה מצד אוכלוסייה רחבה 

המאשר רשמית את שיתוף הפעולה בינה לבין בית דניאל, ומסייגת שיתוף זה ממגוון סיבות. בתנאי 

ודאות אלו בית דניאל שכלל את יישומה של גישתו השיווקית לתחום החינוך היהודי, ובצירוף -אי

ספר. -ר שיתוף פעולה עם העירייה, עם גנים ועם בתייכולתו של הרב אזרי לרקום קשרים, נוצ

השותפות החינוכית בין העירייה ובית דניאל נמשכת, חרף הסייגים ששמה העירייה לשותפות זו. 

בית דניאל מצדו משתמש בשותפות זו לביסוס אחיזתו בעיר, להגעה לקהל נרחב, לקבלת לגיטימציה 

 נוספת ולחיזוק המותג שלו.  

 מסימני לאחד הפך בה יעיל ששימוש כך כדי עד, שיווקית גישה לאמץ ץנאל דניאל בית

 לימודי של התכנים בבחירת משתקפת זו שיווקית גישה. החינוכית פעילותו מכלול של ההיכר

  .תופורמלי-א תוחינוכיהחווייתי, ברוח גישות  העברתם ובאופן, היהדות

יכתם של ריטואלים המבוססים מאפיין החווייתיות מעודד עיסוק ברוחניות באמצעות ער

הספר המצויים בשותפות קרובה עם בית דניאל. -על פרשנות ליברלית למסורת היהודית, בבתי

ספר אחרים בעיר. עצם קיומם של -הספר הללו נערכים ריטואלים רבים יותר, בהשוואה לבתי-בבתי

חינוך הממלכתית ריטואלים המבוססים על פרשנות ליברלית למסורת היהודית, במסגרת מערכת ה

 העירונית, הוא חידוש. 
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אביב, הנתפסת כבירתה החילונית של ישראל, -מן מהפרק עולה כי ההקשר התרבותי של תל

מבליט מרכיבים במודל החינוכי של בית דניאל. אחד ממרכיבים אלו הוא יכולתו של בית דניאל 

רר אנטגוניזם, תוך קירובם להביא ילדים חילוניים והוריהם לעסוק ברוחניות יהודית, מבלי לעו

לתפיסתו היהודית. לשם כך מדגיש בית דניאל כי תפיסת עולמם הליברלית של ההורים וילדיהם 

 דומה לערכים שהוא מקדם, ערכים הנשענים על יסודות הומניסטיים של מורשת ישראל.

גש שדה פעולה חינוכי נוסף הוא קורסי הכנה למשפחות בני ובנות מצווה, המתאפיינים בד

פורמליות וגישה שיווקית. קורס ההכנה מצטיין בתפיסות דתיות ליברליות, ונבנה -על חווייתיות, א

מתוך התכווננות לטעמיה של אוכלוסייה חילונית, במטרה למשוך אותה לשוב לבקר בבית דניאל. 

רוד כלומר, בית דניאל מיישם גם לקורס ההכנה חשיבה שיווקית, כדי לקדם את מסריו, וכן כדי לש

 בשוק תחרותי זה של הכנה לבר מצווה.

יישומה של הגישה השיווקית ניכר גם בדגש על מאפיין החווייתיות בלימודי היהדות 

הספר, בעיצוב ובהתאמת המוצר החינוכי לדרישות הלקוחות. כך פעילות -המוצעים בגנים ובבתי

ה ומבחינת המשאבים חינוכית הפכה לנדבך מרכזי בכלל הפעילות של בית דניאל מבחינת היקפ

 המוקצים למימונה. 

 כאחד פועל היהודית-החינוכית עשייתו במכלול דניאל בית כי מסתמן אביבי-התל בהקשר

 מתייחד הוא, אולם. חילוני יעד קהל של היהודית בזהות תרבותי שינוי ליזום במטרה גופים ממגוון

 דניאל בית. החינוך בתחום בפעילות שלו ובוותק, העירייה עם השנים ארוכת בשותפותו מהם

 חילונים קירוב מבחינת לכת מרחיקות בציפיות מחזיק אינו, האורתודוכסיים למתחריו בהשוואה

 העולה בצורה ליהדות הזיקה בחיזוק מסתפקים ראשיו. הרפורמי לזרם להצטרפותם עד, ליהדות

 מתייחד דניאל תבי, בארץ ליברליות קהילות לעומת, זאת עם. חילוני חיים אורח עם אחד בקנה

  .הגן מגיל כבר םיחילוני ילדים של ברוחניות לעיסוק מקדיש שהוא והמשאבים הפעילות בהיקף

( demandאפיינתי את קהילות המחקר באמצעות בחינת הביקוש ) בעבודהחלק השני ב

 הבאים היעד קהלי מגוון של ההשוואלפעילויות מצד קהלי היעד הפונים אליהן. לשם כך ערכתי 

 . קטעים מסיפוריהם של אינדיבידואלים תהצגתוך  שלום ותפארת דניאל בית יבשער

ורצון ראשי בית דניאל כי כל קהל יעד בעיר, התנהלות שוק הדת בעיר כסופרמרקט רוחני, עקב 

ענק,  לבולמעין כ הפך בית דניאל הנמנה עם הציבור החילוני הרחב, ימצא בו את מבוקשו,

השונים של בית דניאל( כל קהל יעד עשוי למצוא פעילות הקולעת שבמחלקותיו השונות )סניפיו 

  לטעמו. לעומתו, תפארת שלום מתפקד כבוטיק המציע פעילות דתית מסוג אחד, מסורתי.

פנייתם של קהלי יעד שונים לתפקודם זה של קהילות המחקר בחנתי את המניעים  לנוכח

 לקבוצות היעד קהלי את חילקתיילות. קהלי יעד מפיקים מהקה שמגוון התועלות ואת, לקהילות

 מדלגים, זוגן ובני מתגיירות, שונים גילאים בני מרכזיים פעילים, הקהילות מייסדי: הבאות

 . מצווה ובנות בני ומשפחות קשישים, (שונות קהילות בין ונדים הנעים אינדיבידואלים)

 דניאל בבית םהשוני היעד קהלי עם הנמנים שרקמו היהודיות הזהות הגדרות מפענוח

 נזילות יהודיות זהויות עיצבו זוגן ובני והמתגיירות, 40-ה בני הפעילים, המדלגים בייחוד כי מצאתי

 והעכשוויות הדינמיות, החדשנות בשל. לחילוניות דתיות בין יצירתית הכלאה המהוות, והיברידיות

 הנמנים שבו לאופן מתקרבה, דיו מדויק תיאור שיספקו, מוכרים מושגים בנמצא אין אלו זהויות של

 ששומעיהם רוצים אלו שפרטים משום, זאת עם. יהדותם את וחווים תופסים השונים היעד קהלי עם

 הבחנות של לחיזוקן, אחד מצד, שגורם דבר, קיימים במושגים להשתמש נאלצים הם, אותם יבינו

 בשיח המקובלות הבחנותה של ואתגור ערעור חל, שני מצד, אולם. וחילוניות לדתיות ביחס מקובלות
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 מחדש ומעצבים תופרים, פורמים דניאל בית של השונים היעד קהלי עם הנמנים שכן, היהודי הזהות

  .היהודית זהותם יצירת לשם אלה הגדרות

 בית במסגרת הן חדשה יהודית זהות של עיצובה בבסיס המונח דומה היגיון נחשף, ועוד זאת

 החדה ההבחנה לאתגור נוגע זה היגיון. חילוניים פילהת-ובתי 87מדרש-בתי במסגרת הן דניאל

 הזהויות בשיח המקובלות להגדרות חדשה משמעות הקניית לשם, לדתיות חילוניות בין המקובלת

 היהודית זהותם את היוצרים חילוניים מדרש-בתיבו תפילה-בבתי הפעילים לעומת. בארץ היהודי

 היהודית הזהות של יצירתה דניאל שבבית הרי 88,מוכרים ליברליים מזרמים להתבדל במטרה

 .  הרפורמי הזרם במסגרת מתקיימת

 הפתיחות הוא דניאל לבית עיקרי משיכה גורם כי עלה השונים היעד קהלי של רוחבי מניתוח

 המשיכה, כן כמו. מצוות וקיום באל אמונתו לגבי שיישאל מבלי, הוא באשר פרט כל של והקבלה

 היהדות ובגרסת, אליו במגיעים משרה שהוא" אביבית-התל נינוחותה" בתחושת נעוצה דניאל לבית

 . לפרט המופנות בדרישות המקלה, מציע שהוא" הקלילה"

 לבית בקביעות המגיעים היעד קהלי עם הנמנים וכן שונים גילאים בני המרכזיים הפעילים

 רצון או באל מונהא, כגון, מובהקת דתית סיבה בשל לא דניאל לבית  פנו(, הקשישים למשל) דניאל

 לשעבר הצעירים פורום וחברי קשישים, למשל, כך. חברתיים מניעים מתוך בעיקר אלא, להתפלל

 קהל עם שנמנים מי עם חברויות ויצרו, דניאל בבית כבר מעורבים שהיו חבריהם בעקבות הגיעו

 לאמונה הצטרפות לפעמים כי ופינקה סטארק של לממצאיהם אישוש זהו. שייכים הם שאליו היעד

 בעקבות כלומר, חברתית אלא אידיאולוגית בסיבה עוצהנ אינה, דתית ולקהילה חדשה דתית

  89.מסגרות באותן מכבר זה הפעילים חברים עם היכרות

 כדי דניאל בית את פוקדים, ומדלגים צעירים, קשישים, למשל, כמו, היעד מקהלי חלק

 בית. הגדולה בעיר חלקם מנת שהיא תוהבדידו האנונימיות על שתקל קהילתיות תחושת לחוות

 התפילה של הזמן לפרק ומוגבלת, מחייבת או חונקת שאינה, חלשה קהילתיות כן אם מציע דניאל

, לזה זה הזרים משתתפים בקרב, המוניות בתפילות חלק ליטול מעדיפים, אלו פרטים. והקידוש

 חלק לשייך ניתן כי מצאתי. םפרטיות על לשמור וגם קהילתיות לחוש יכולים הם זו שבצורה משום

 שאלו משום, ההמוניות לתפילות הנמשכים 90,מחפשים של לדור, המדלגים את ובייחוד היעד מקהלי

 בבית לחודש אחת נערכות כאלה תפילות. חווייתיות על דגש ושמות עכשווית מוזיקה משלבות

 לסיקור הנוגע בכל, הברית-בארצות חדשות ענק כנסיות לבין בינו הדמיון על ומורות, דניאל

   91.תפילות לצורך גדולות התכנסויות ולקיום תקשורתי

 שלו היעד קהלי רוב, כן כמו. דתית חובה ממילוי נובעת אינה דניאל בבית ההתאגדות

 לבית פונה המגוון הקהל, זאת עם. כחילוניים חייהם אורחות ולפי הרחב הציבור ידי-על נתפסים

 באופן, המסורת עם קשר ליצור רצון מתוך דת שירותי קבלתוב בתפילות השתתפות לצורך דניאל

 לפרטים הזדמנויות שפע מספק דתית כקהילה דניאל שבית מכיוון, ועוד זאת. חייו אורח את התואם

 לידם היושבים שהזרים, אותו הפוקדים הפרטים מדמיינים(, קהילתיות תחושת) קומיוניטס לחוות

 וחוויית המסורת עם קשר ברצון עמם חולקים, ניאלד בית של השונים היעד ושקהלי בתפילה

 כי לומר ניתן 92,מדומיינת קהילה על בנדיקט של כתיבתו בעקבות, אחרות במילים. קהילתיות

                                                 
 .692' עמ ",למעשה הלכהמ", פדר-ולומסקי שגיב 87
 .162' עמ, נעבוד ליבנו ואת אנו עברים, אזולאי 88
89 , p. 123Acts of FaithStark and Finke,  
 A Generation of Seekersf, Roo: ראו 90
91 , p. 157Acts of FaithStark and Finke,  
92  Anderson, Imagined Communities 
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 קולקטיב מאותו כחלק עצמם לתפוס יכולים, דניאל בית של גוני-הרב היעד קהל עם הנמנים

 למרות זאת לדמיין ביכולתם. דניאל תבי של הנרחבים והחשיפה ההשפעה ממעגלי המורכב, מדומיין

 .הגדולה שונותם

 השתייכותם מבחינת הן, דניאל בית של היעד קהל של והפרגמנטציה ההטרוגניות רקע על

 כקהילה מתפקד שהוא לומר אפשר, ידו על הנענים השונים צורכיהם מבחינת הן, נוספות לקהילות

 . חדשה דתית

 בית המשלב שלו הגמיש הקהילתי במבנה ףמשתק, חדשה קהילה דניאל בית של היותו

 הפרט להצבת והודות, זה ומבנה לתפקוד שהודות לכך מודעים היעד קהלי. יחד גם ס"ומתנ כנסת

 . רצונם לשביעות צורכיהם מגוון על לענות יכול דניאל בית, במרכז

 למעורבות, דניאל בית של במקרה שרואים כמו, נקשרת, חדש מסוג קהילתית התאגדות

 בתדירות בהגעה המתבטאת, בחלקיות מאופיינת זו מעורבות. יעד קהלי מגוון מצד ונטריתוול

 היהודית הזהות של חלקית בקבלה וכן, זו לקהילה מוגבלת במחויבות, דניאל לבית משתנה

   93.דניאל בית ראשי שמקדמים

 ערכיםה את הפנימו אלו. דניאל בבית לפעילים הפכו היעד קהלי מבין מעטים כי לציין יש

, למשל, חייהם לאורח כתואמים מצאו הפעילים שאותם ערכים, הרפורמית ביהדות המרכזיים

, עולם לתיקון מחויבות, החברתיים למאפייניו קשר ללא פרט לכל סובלנות, המינים בין שוויון

 סטארק של לטענתם חיזוק זהו. הפרט לצורכי המתאימה בדרך למסורת להתחבר והאפשרות

 הדתיים והקהילה הזרם של האידיאולוגיה את להכיר לומדים פרטים הזמן רוצתבמ כי, ופינקה

 לכך נוספת ראייה אף זו. האידיאולוגיה עם הזדהותם גוברת וכך, פועלים הם םמסגרתשב

 ולבית, בכלל דתית לקהילה פרטים של למשיכתם הראשוני הגורם בהכרח אינה דתית שאידיאולוגיה

 לקהילה לפנייה משיכה גורם מהווים, לעיל שצוינו הערכים כי ירלהזכ המקום כאן 94.בפרט דניאל

  .מצווה ובנות לבני הורים דוגמת, דניאל מבית שירותים המקבלים היעד קהלי עם הנמנים בעיני גם

 עיסוקם ואת התנדבותם את לתפוס השנים במהלך החלו, מהפעילים אחדים, זאת ועוד

 לבין בינם דמיון מתגלה בכך. היהודית לזהותם טויכבי ובשמו דניאל בית במסגרת עולם בתיקון

 כדרך חברתי בצדק עיסוקם את התופסים מהם שרבים, זמננו בני אמריקאים רפורמיים יהודים

 95.היהודית זהותם לביטוי עיקרית

 לבית ובפרט, המחקר קהילות לשירותי בפנייתם כי התגלה השונים היעד מקהלי רבים לגבי

 לזרמים ביחס החיובית תפיסתם את חיזקו היעד קהלי, זאת עם. תד כצרכני פעלו הם דניאל

 לפי נהגו בכך. מהן להתרחק בחרו הם הקהילות בשירותי בסיום השימוש. הליברליים היהודיים

 או החיים מעגל טקסי ציון לשם דתיות לקהילות פנייה של הרחב החילוני בציבור מקובלים דפוסים

 החילונים מרבית של כמו היעד קהלי של והתרבותיים, תייםהד, הזהותיים צורכיהם. חגים ציון

 זקוקים היו לא והם, ישראלי-היהודי הציבורי במרחב חייהם במסגרת סיפוקם על באים בארץ

 המחקר, קהילות של הפעילות מודל אכן כי נראה זו מבחינה. המחקר בקהילות קבע לחברי להפוך

   .שלהן דהיע קהלי לצורכי מותאם דניאל, בית של ובפרט

 שעלו מן המחקר: כלליות תובנות

את המחקר במחשבה שאחקור שתי קהילה דתיות, שאמנם משתייכות לזרמים שונים  התחלתי

ביהדות, אך מזכירות בהיצע פעילויותיהן את זה של קהילות ליברליות ואורתודוכסיות עירוניות. 

                                                 
  ,p. 7The Jew WithinCohen and Eisen , ראו:, בימינו ליברליים םאמריקאיי ליהודים דמיונם מתגלה בכך 93
94 123, 137-122Acts of Faith, pp. Stark and Finke,  
95 69-, pp. 68The Jew Within Cohen and Eisen, 
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 הגדרות לפי תנהלתזו מ קהילה, שכן שלום תפארת של במקרה כנכונה התגלתה שלי הציפייה

 מרבית עבור, משפחתית מעין קהילתית מסגרתכ מתפקדת שלום שתפארת מצאתי. בספרות מוכרות

 דומה תרבותי רקע בעלי עם הדוקים קשרים בקיום מעוניינים אלו. הברית-ארצות ילידי חבריה

 קהל. צאםמו מארץ להם המוכר, הקונסרבטיבי התפילה סגנון את המשמרת, דתית קהילה במסגרת

, מרכזיים בחגים שלום תפארת את פוקדים אלו. אביב רמת תושבי הם זו קהילה של המרכזי היעד

, משפחתי-הקהילתי אופייה בשל( מצווה בר טקסי בעיקר) החיים מעגל טקסי לציון אליה ופונים

 הפעילות מודל לעומת .שכונתית כקהילה וזיהויה, אליה הבאים מתקבלים שבו האישי והיחס

 מהסוג דתית קהילה אינו דניאל בית כי, להפתעתי, גיליתי, שלום תפארת של והמקובל מרניהש

 וארגונים, הן בהקשר של קהילות אביבי-התל בהקשר הן ייחודי ממדי רב דתי ארגון אלא, המקובל

  .הישראלית הרפורמית התנועה של בהקשר הן, בישראל אחרים תייםד

הבאות הנוגעות להיברידיות, למודל קהילתי חדש מניתוח ממצאי הפרקים עלו התובנות 

 המציע קהילתיות חלשה לתושבי העיר הגדולה ולזהויות יהודיות. 

. מודל הפעילות שלו בהיברידיותקהילתי המתייחד מודל פעילות נוגעת ל הראשונה התובנה

ילות, תחומי פעומשקף ומשלב בין מגמות, תופעות, רעיונות, מודלים ארגוניים  של בית דניאל

 חדשנות, ולוקליות גלובליות חברתיות מגמות בכללם העשויים להיראות כסותרים וביניהם

אביבית המובילה לעריכת התנסויות -, שורשים אמריקאיים, יוזמה ישראלית, ורוח תלושמרנות

 כנסת-כבית דניאל בית של בתפקודו ובראשונה בראש ניכרת זו היברידיותבתחומי פעילותו השונים. 

 עלבאותו הזמן  דניאל בית עונה זה תפקוד באופן .ותרבות חינוך, דת שירותי לאספקת כזוכמר

 שאין שונים יעד קהלי פועלים בוש קהילתי למרחב הפיכתו תוך, אוכלוסיות מגוון של שונים צרכים

. ניתן לדמותו למעין סופרמרקט רוחני שכל קהל יעד יכול למצוא בו את קשר כל בהכרח ביניהם

 .חדש מסוג דתית לקהילה", קרי, קהילות של קהילה"ל במילים אחרות, בית דניאל הופך מבוקשו.

 דניאל בית, אחד מצד. שלו ההיברידיות מבחינת ייחודי דניאל בית של הפעילות מודל 

 התפילה בתי של צמיחתם לנוכח, זאת עם. דתי כספק תפקודו עקב, שלום מתפארת פחות קהילתי

 אידיאולוגית מבחינה יותר מחויב דניאל שבית נראה, ממוסד דתי לזרם שייכים שאינם החילוניים

 .הרפורמית לתנועה השתייכותו עקב לכללים יותר וכפוף

מקור ההיברידיות של בית דניאל הוא בכך שראשיו משלבים דפוסים ארגוניים אמריקאיים 

באדמת  מטרתם, כמו גם מטרתם של ראשי תפארת שלום, הייתה להשריש עצמםוישראלים. 

-הלכן הם לקחו את מודל  אביב, עקב היותה המרכז התרבותי של ישראל.-ישראל, ובפרט בתל

synagogue center אביבי. בכך -הברית, והתאימו אותו להקשר והתל-שהיה מוכר להם מארצות

מתגלה דמיון חלקי בין המקרה של קהילות המחקר לזה של קהילות מהגרים ברחבי העולם. 

ביטוי ספציפי לפן אחד של תופעת  ודל שנוצר בהקשר אחד להקשר אחר היאהתאמה זו של מ

הן במקרה של קהילות מהגרים ברחבי  96לאומיות הנוגע למימד הדתי של חוויית ההגירה.-הטרנס

העולם והן במקרה של קהילות המחקר, מדובר בבחירה להגר, להקים קהילה דתית במקום חדש, 

ץ המוצא לארץ החדשה, ובמקביל לשמור על קשר עם ארץ להתאים דפוסים דתיים שנוצרו באר

המוצא דרך ביקורים והעברת כספים. זאת ועוד, כמו במקרה של מהגרים המעדיפים לרקום חיים 

חדשים בערים הגלובליות, במרכזי התרבות והפיננסיים, כך גם סברו שהצלחתו של בית דניאל ליצור 

                                                 
" ,d taying GroundeSMcCarthy: למשל ראו, מהגרים של דתיות קהילות בחיי הטרנסלאומיות תופעת של לביטוייה 96

in a High-Rise Building", in R.A. Orsi (ed.), Gods of the City: Religion and the American Urban 

102-, Bloomington and Indianapolis, (1999), pp. 79Landscape  
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אביב, מרכזה התרבותי של המדינה, יסמל -דו בתלקשר עם האליטות בחברה הישראלית ולבסס מעמ

 את השתלבותה של היהדות הרפורמית בישראל. 

מתגלה גם דמיון בין אופן הפעולה של ראשי קהילות המחקר לאופן הפעולה של הזרמים 

הליברליים שעמם הם נמנים. ראשי בית דניאל נהגו כמו ראשי תנועת הרפורמה שביקשו להשתלב 

הברית ולכן התאימו -ה באירופה, ובהמשך לזכות במעמד אזרחי שווה בארצותבתהליך האמנסיפצי

כפי שהתנועות הרפורמית  97את חיי הדת בקהילותיהם לסביבה האירופאית והאמריקאית.

הברית, אימצו את המנהגים  -והקונסרבטיבית, בעקבות הגירתן ממקום היווסדן באירופה לארצות

ן החדשה כדי להשתלב בסביבה זו, כך נהגו גם ראשי שרווחו בקהילות דתיות שפעלו בסביבת

קהילות המחקר. מצאתי כי כפי שקרה ברמת המאקרו לגבי היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית 

לישראל, כך קרה במידה חלקית גם ברמת המיקרו. תבורי מצא במחקרו כי לשם השתלבות בארץ 

ברליים הדתיים לשמרנות הדתית התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית סיגלו את דפוסיהן הלי

מצאתי כי כך קרה גם במידה חלקית ברמת המיקרו,  98הרווחת בארץ, והפכו ליותר שמרניות.

במקרה של בית דניאל. מייסדי בית דניאל והרב העומד בראשו מכירים את המעמד ההגמוני של 

מדינה, ואת ההלכה בציבוריות הישראלית, את הדומיננטיות של הממסד הדתי הפועל בחסות ה

אמונתו של הציבור החילוני הישראלי כי האורתודוכסיה מייצגת את היהדות האותנטית. הם ביקשו 

להפוך את הגרסה הרפורמית של היהדות ללגיטימית, למוכרת ולמקובלת בעיני הציבור החילוני 

ים. אביבי, לכן אורחות חייה הדתיים של קהילתם קיבלו בחלקם מימדים מסורתיים ושמרני-התל

הם חיקו וקיבלו במידה חלקית את מנהגיהם של האורתודוכסים. בה בעת, הם אתגרו וערערו על 

דפוסים ותפיסות דתיות מקובלות בעיניי הישראלים החילונים, באמצעות ניסיונם לקחת מודלים, 

דפוסים ותפיסות רפורמיות אמריקאיות ולהתאימם לישראל. משום כך, ניתן לראות את בית דניאל 

קרה של הכלאה דתית המשלבת מרכיבים סותרים וחופפים של זהויות ודפוסים דתיים כמ

  .אמריקאיים וישראליים

ספציפי להיברידיות כתהליך שהוא בו בזמן הפנמה של דפוסים  ביטויכן  אםדניאל יש  בבית

 אינן וההתנגדות ההפנמה כאשר. כלפיהם התנגדות גם אך, וחיזוקםהקולטת,  בחברהשליטים 

דניאל נוצרים דפוסים, תפיסות וזהויות שאינן  בבית כך 99.זו את זומזינות  הן, זו את זו יאותמוצ

 . מורכבותקוהרנטיות אלא 

של בית דניאל הוא גם ביטוי ספציפי לתהליך חברתי המתרחש במערב, וידוע  המקרה

 נאיםהת זה תהליך במסגרת. " הנלווית אליהדתית"היברידיזציה ושל הדת",  קלזיציה"גלוכ

 על משפיעיםאחר בעולם,  במקוםוצאם בהם נקלטים רעיונות ופרקטיקות דתיות, שמשהמקומיים 

הכלאה בין מגמה  המהווה. התוצאה היא יצירה דתית והפרקטיקות הרעיונות של היקלטותם אופן

הרעיון של הגלובליזציה של הדת כהיברידיזציה, מדבר על  דתית גלובלית לבין סמליות מקומית.

 נוצרת כך. הצדדים בין המתקיימים חליפין תהליכי ועלתרבותיים, -בין גבולות של תםחציי

המאמצת את הדפוסים של המרכז, מחקה את ההגמוניה, ובה בעת מערערת, מטשטשת,  היברידיות

 100.יהתחת וחותרת משנה

                                                 
  .27עמ'  ",בישראל רפורמית תיאולוגית הגות לקראת, "עמיר 'י :ראו 97
98  , AstractReform and Conservative Movements A Sociological Study ofTabory,  
 קולטים בין: היברידי ומתן-משא, "שרעבי' ר למשל ראו, ודת הגירה על במחקרים מיושמת היברידיות של זו תפיסה 99

 .403-389' עמ(, 2005, )אביב-תל אוניברסיטת, אביב-תל(, 2)ו, ישראלית סוציולוגיה", העובדת בהתיישבות נקלטים לבין
 ; ,"pp. 1619(2), International SociologyN. Pieterse, "Globaozation as Hybridisation ,(1994) ,-184ראו:  100

 .20-19, עמ' כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודיורצברגר, 
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במקרה של בית דניאל, ראשיו עוסקים בפרשנות תרבותית ודתית המבטאת בעת ובעונה 

אך גם התנגדות מה של דפוסים ותפיסות יהודיים אורתודוכסיים מקובלים בישראל, אחת הפנ

 . חדשות וזהויות תפיסות, דפוסים, מודלים ויצירת, כלפיהם

 אתגורם תוך, האורתודוכסית היהדות של בסיסיים דפוסים אימצו דניאל בית ראשי

 בבית בתפילה שולביםמ אחד מצד, למשל, כך. קהילתם של באורחותיה מוגבל חידוש והכנסת

 לזו בהשוואה יותר מסורתית התפילה שני מצד אך, חדשה עברית שירה קטעי של קריאה דניאל

 השפה טהרת על מתנהלת שהתפילה בכך משתקף הדבר. ל"בחו רפורמיות בקהילות הנהוגה

 בלשון שימוש של המקרים ושמעטים, טלית עוטות או כיפה חובשות אינן הנשים שרוב, העברית

 והוא דניאל בית של הפעילות במודל אמריקאי מאפיין יש, זאת עם. האל תיאור לצורך בהנק

 טקס לערוך למשפחות הניתנת באפשרות המתבטא, שיווקית בגישה ושימוש, בפרט ההתמקדות

 הטקס התאמת תוך, הקהילתית התפילה במסגרת ולא, ומכריה המשפחה בחיק לבנם מצווה בת/בר

 מקורו. בתפילה נגינה בכלי לשימוש נוגעת מוגבל חידוש של אחרת אדוגמ. לרצונה שניתן כמה עד

 הקבוע לשימוש בניגוד. הברית-בארצות מכן ולאחר באירופה התנועה בהתפתחות זה חידוש של

 אחת רק נהוג הדבר דניאל שבבית הרי, אמריקאיות רפורמיות בקהילות בתפילה נגינה בכלי

 מודל לפי פועלת סדן הרבה שכן, מוגבל הוא הרבנית נהגהלה הנוגע החידוש גם, במקביל. לחודש

 המרכז בתור דניאל בית כי לראות ניתן. חדשני נשי רבני מודל יצרה ולא, עמיתה רבה של מקובל

 שהחדשנות בשעה בה, מוגבלת בחדשנות מאופיין בישראל הרפורמית התנועה של והממוסד הגדול

 אספקטים לבחינת ניסויים כשדה מתפקדים סניפיו. בסניפיו המתחוללת לפעילות נשמרת

  .חדשים ריטואליים

כאן המקום להזכיר שלא רק מייסדי בית דניאל, אלא גם מייסדי תפארת שלום, נטלו את 

אביבי. אך ראשי בית -, וניסו להתאימו להקשר התלsynagogue center-המודל האמריקאי של ה

הסיבה להצלחתם נובעת מכך שהם ום. דניאל הצליחו בהתאמה יותר מאשר מייסדי תפארת של

 אותםים סגלמו, ישראלים אורתודוכסיםותנועות  ארגונים של ומודלים פעולה דפוסי שואלים

מעבירה מקצת מאחריותה ראשי בית דניאל שמו לב כי המדינה  .אביבי-התל ולהקשר רכיהםולצ

תים בתחומים אלו בתחומי חינוך ורווחה לארגונים ללא מטרת רווח, ושבאמצעות אספקת שירו

. משום שגם ראשי בית דניאל הישראלית בחברה ות את מעמדןבססקבוצות דתיות אורתודוכסיות מ

חתרו להכרה ציבורית רחבה, הם אימצו דפוסי פעילות של ארגונים אורתודוכסיים העוסקים 

ייה , בפנבסוגי השירותים שהוא מציעהאלה דניאל דומה לארגונים  ביתבתחומי חינוך ורווחה. 

, האלה הארגוניםוביחס הידידותי הניתן לקהל הפונים. אך בשונה מ לציבור שאינו שומר מצוות,

, בנוסף. המינים בין שוויון על מקפידעל הפרדה בין המינים, הרי שבית דניאל  מקפידיםשחלקם 

שאינה שומרת  ייההפונים לאוכלוס אורתודוכסיים האולטרה מהגופים חלק של לגישתם בניגוד

מלעורר אנטגוניזם בקרב  להימנע לו המסייע דבר, מיסיונרית אינהבית דניאל  של גישתוות, מצו

 בנוסף, לעומת ארגונים אלו בית דניאל מתפקד גם בה בעת בתור בית כנסת פעיל. קהלי היעד שלו.

מודל פעילות היברידי המשלב בין מנהגים,  יצירתהמבחן של בית דניאל מתברר כי  ממקרה

, לבין החילוני הציבור בקרב למקובלות והפכו אורתודוכסי שמקורן יהודיות קטיקותופרתפיסות 

אימוץ מוגבל של דפוסים ותפיסות ליברליות יהודיות, שמקורן בארצות המערב, תוך התאמתן 

לצורכי הקהל הישראלי החילוני, מגביר את סיכויי השתלבותה של קהילה ליברלית הנוהגת כך. 

, אחרים במקרים כמוצלחים שהוכחו פעילות דפוסי מאמצת הקהילה אםם גדלי ההשתלבותסיכויי 

 דתיים לארגונים בדומה ורווחה חינוך בתחומי רחב מידה בקנה פעילות משלבת, קרי

 פעיל.  כנסת-המשך תפקוד כבית לצד זאת. האפשר ככל רחב יעד לקהל ופנייה, אורתודוכסיים
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 בעיני למקובלים להפוך דתית ותנועה לארגון תסייע ביותר מוגבלים חידושים הכנסת

הציבור הרחב, וכן יסייעו לקהילה להפוך לממוסדת ומרכזית. בה בעת החדשנות יכולה להיות 

מנותבת או ניתן להתנסות בחדשנות בריטואל ובתחומי פעילות שונים במסגרת קהילתית נפרדת, 

באורתודוכסיה האמריקאית  כיום מתרחש שכך לראות ניתןנפרד מהתפילה הציבורית.  מנייןלמשל, 

בקשיים בעת הניסיון  נתקלשל כהונת אישה כמנהיגה רוחנית של קהילה  החידוש שבהוהישראלית, 

ביתר קלות בקהילות פחות  מתממשזאת חידוש זה  לעומת. וממוסדת ותיקהליישמו בקהילה 

 101.נההמח לפני כחלוץממוסדות, בעלות מעמד שולי יותר, או כאלו החותרות לסמן עצמן 

בבית דניאל לאור היותה של תל אביב  התובנה השנייה נוגעת ליצירת מודל קהילתי חדש

שתפיג במעט את האנונימיות והבדידות שהיא  קהילתיות חלשהעיר עולם. בית דניאל מציע לפרטים 

, מחייבת או חונקת אביב. זו קהילתיות שאינה-מנת חלקם בתור תושבי עיר גדולה, דוגמת תל

 שבהן, המוניות תפילות לפקוד מעדיפים נראה כי פרטים אלו. שלה הזמן פרק בחינתמ ומוגבלת

 התפילה של הקצוב הזמן לפרק קהילתיות לחוות להם מתאפשר כך שכן, לזה זה זרים המשתתפים

 .אנונימיים להישאר בעת ובה והקידוש

 את ממאפייניה קבחל דוגמת זו הנוצרת בבית דניאל, מזכירה, כך לשם הנוצרת הדתית ההתאגדות

 אינדיבידואלי הוא קיומו שבסיס, תכליתי מבנה זהו. בערים הרווח גזלשאפט של החברתי המבנה

  102.ארעיים חבריו בין ושהקשרים, ורצוני

 בפעילויות גם למצוא אפשר, דניאל בית של זו את במקצת המזכירה, קהילתית התאגדות 

 שפרטים לכך נוגע הדמיון. בידור והופעות, תותרבו ספורט אירועי, פסטיבלים, כמו, שונות פנאי

, דתית פעילות במסגרת גם כמו, הפנאי בשעות פעילויות במסגרת הנוצרות להתאגדויות מגיעים

 יוצרת המוני ובאירוע במסגרת לזה זה הזרים פרטים של יחד מצאותםיה וכי, אישיים מניעים מתוך

  103.ספונטני קומיוניטס של תחושה בקרבם

 בהתאגדויות פרטים של פעילותם בבסיס עומדים חילוניים מניעים כי לציין יש זה בהקשר

, דניאל בית דוגמת, חדשות קהילתיות דתיות במסגרות ההתאגדות גם אמנם. הפנאי בשעות שנוצרו

 אורחות ולפי הרחב הציבור ידי-על נתפסים אותן הפוקדים רוב וכן, דתית חובה ממילוי נובעת אינה

 בכך, לעיל שצוינו מההתאגדויות נבדלות החדשות הדתיות תיוההתאגדו, זאת עם. כחילוניים חייהם

 באופן, המסורת עם קשר ליצור רצון מתוך דת שירותי ולקבלת לתפילות מגיע המגוון שהקהל

, החדשות הדתיות מהקהילות שחלק משום, לכך בנוסף. החילוני חייו אורח עם אחד בקנה שיעלה

, בקומיוניטס לחוש לפרטים הזדמנויות שלל מספקות, דניאל בית וגמתד, שבהן הגדולות הנראה ככל

 אותן של השונים היעד ושקהלי בתפילה לידם היושבים שהזרים אותן הפוקדים הפרטים מדמיינים

. קהילות אותן במסגרת קהילתיות ולחוות, המסורת עם קשר ליצור שלהם לרצון שותפים, קהילות

 קהל עם הנמנים כי לומר אפשר 104,מדומיינת קהילה על דיקטבנ של כתיבתו בעקבות, אחר לשון

 המורכב, מדומיין קולקטיב מאותו כחלק עצמם לתפוס יכולים, חדשה דתית קהילה של המגוון היעד

                                                 
ר ראו למשל: התייחסות לנושא זה עמו מתמודדות קהילות אורתודכסיות מודרניות אמריקאיות בכתבתו של יאי 101

הקהילה העשירה והמשפיעה ביהדות אמריקה נמצאת במשבר  –הקרע באורתודוכסיה  –אטינגר, "המרד היהודי הגדול 
ונדלה  ,http://www.haaretz.co.il/magazine/orthodox/.premium-1.2711071(, 2015באוגוסט  22, )הארץעמוק", 

 .2015בספטמבר,  16-ב
102 Community and AssociationTonnies,  
 הפוסטמודרנית לחברה האופייני לימינלי דמוי מצב נוצר דניאל בבית שמתקיימת לזו הדומה קהילתית בהתאגדות 103

, הפוסטמודרנית בחברה ובתשובה בשאלה לחזרה הלימינליות מונח יישוםל. וקונקרטיים משניים יחסים בה מתקיימים
  .139-135' עמ, העולמות בין המהלכים, דורוןש',  :ראו

104  Anderson, Imagined Communities 

http://www.haaretz.co.il/magazine/orthodox/.premium-1.2711071
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 שונותם למרות זאת לדמיין יכולים הם. אותה קהילה של הנרחבים והחשיפה השפעה ממעגלי

 הגדולה. 

 הן הנובעים ובפרגמנטציה בגיוון מאופיינות זמננו בנות חדשות קהילות כי מסתבר

 מהצרכים הן, נוספות לקהילות אלה של מהשתייכותם הן, שלהן היעד וקהל חבריהן ממאפייני

, גמיש קהילתי במבנה מאופיינת, חדש מסוג דתית קהילה. עונות הקהילות שעליהם שלהם השונים

 כי נראה. ס בעת ובעונה אחת"נוכמת כנסת דניאל הוא מתפקד כבית בית של במקרה למשל, כך

 את לספק יכול דניאל בית, במרכז הפרט העמדת ובשל, זה ומבנה תפקוד שבשל יודעים היעד קהלי

 .בהצלחה צורכיהם שלל

כלומר, . שונים יעד קהלי מצד וולונטרית למעורבות נקשרת, חדש מסוג קהילתית התאגדות

 הן כאלה אלה, חייהם תחומי בשלל סגרותבמ בפעילותם פרטים מיישמים את אותו דפוס מעורבות

, בחלקיות מאופיינת זו חילוני והן במסגרת דתיות. מעורבות אופי ונושאות, הפנאי לשעות הנוגעות

 חלקית בקבלה וכן, זו לקהילה מוגבלת במחויבות, דניאל לבית משתנה בתדירות בהגעה המתבטאת

  105.דניאל בית ראשי שמקדמים היהודית הזהות של

 זהויות יהודיות חדשות, גוניות, נזילות ומורכבות המאפיינים-לרב נוגעת השלישית ההתובנ 

ההיגיון של יצירת הזהויות החדשות האלה כרוך באתגור הגדרות  נוצרות בבית דניאל.ובכללן אלו ש

ישראלי תוך הקניית משמעות חדשה להגדרות המקובלות. כלומר, -מקובלות בשיח הזהויות היהודי

רים זהויות חדשות, ורוצים שמכריהם יבינו אותם נאלצים להשתמש בהגדרות מוכרות פרטים היוצ

לשם תיאור זהותם. לכן עצם השימוש בהגדרות מקובלות לצורך יצירת חדשות, מהווה הן חיזוק של 

 הגדרות מקובלות והן ערעור עליהן. 

ודיות. הם קהלי היעד של בית דניאל פעלו לפי היגיון זה בעת עיצוב זהויותיהם היה

מחזיקים באמצעות שימוש בהגדרות מוכרות, כדי שיבינו אותם. רוב הישראלים פועלים לפי כללים 

 מוגדרים מוכרים לגבי הגדרת זהות והתנהגות דתית. 

מקרב קהלי היעד של קהילות המחקר, קבוצת המדלגים הדגימה בצורה המיטבית את 

ית, וכן את העובדה שבית דניאל משמש ככר הדינמיות של הזהות היהודית החדשה כזהות לימינל

פורה ליצירת חיבורים יצירתיים בין כל מרכיבי זהות הנראים כביכול כסותרים: חילוניות ודתיות, 

מסורתיות, וחדשנות. המדלגים מלקטים מרכיבי זהויות שונים ממגוון הקהילות בהן הם מבקרים 

בה הפרט עצמו הוא החוט המקשר המחזיק גונית, ש-במסעם, ויוצרים מהם זהות פוסטמודרנית רב

יחד את תרכובת הזהות האישית הייחודית שלו. בדומה לכך, החוט המקשר את שלל הזהויות 

 -היהודיות השונות של קהלי היעד של בית דניאל, הוא העובדה שהן נוצרו באותו מרחב קהילתי 

דוגמת בית דניאל, בהם  בבית דניאל. מכך ניתן ללמוד על מאפיין של קהילות דתיות חדשות,

מתאפשר לפרטים ליצור את זהותם היהודית באופן הרצוי בעיניהם, מבלי שיקבלו את הגדרת 

 הזהות היהודית שמקדמת הקהילה בה הם פועלים. 

-זאת ועוד, הזהויות היהודיות שנוצרו במסגרת בית דניאל הן גרסאות ייחודיות, תל

מאפייניה של תל אביב: מצאתי כי  ות. יתר על כן,רוחניות ישראלי-אביביות של זהויות דתיות

הדינמיות, החדשנות, השינוי המתמיד, כמו גם היצירתיות והשילוב בין מרכיבים הנראים כסותרים 

מתבטאים באופיין של הזהויות היהודיות הנוצרות בבית דניאל. מכך  בהם עיר זו נודעתהמאפיינים 

קומי של מרחב עירוני מסוים לבין מאפייני הזהויות אפשר ללמוד על קיומה של זיקה בין הקשר מ

  . נוצרות בוהיהודיות ה

                                                 
  ,p. 7The Jew WithinCohen and Eisen , ראו:, בימינו ליברליים אמריקאיים ליהודים דמיונם מתגלה בכך 105
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  המשך למחקרי הצעות

 חברתיים שתנאים כך על מצביע אליו הפונים היעד קהלי ומגוון דניאל בית של קיומו עצם. 1

 של פעילותה על להקל עשויים, אביב-בתל זה במקרה, םעירוני מסוי מקומי בהקשר המתקיימים

אביבי מורה -, השתלבותו של בית דניאל כגוף דתי מוכר במרחב התלאחר לשון. ליברלית הקהיל

 שברמת למרותלפעול בהצלחה יחסית בהקשר מקומי,  ותיכול שקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות

מכאן  106.להשתלבותאלה ה הזרמים של בדרכם קשיים המערימים תנאים ישנם, במדינה, המאקרו

התנאים המקלים על את  השוואתי שיבחן בהקשרים עירוניים נוספיםעולה הצורך במחקר 

 ברמה המקומית. רפורמיות וקונסרבטיביותהתפתחותן של קהילות 

 רבבזכות מודל פעילות שאלו הם מאפייניו:  אביבי-התל במרחב השתלב דניאל בית .2

 את לאמץ ייבםלח בלי לקהילה המגיעים לכל פתיחות, קבע בית, הקהילה בראש העומד כריזמטי

 הקהילה של המרכזיים פעיליה בין מתחים על גישור, ליברלית דתית גישה, הדתיים חייה אורחות

 תדמית, והתנועתי העירוני הממסד עם קשר, דת שירותי ממנה המקבלות הקבוצות מגוון לבין

 .םשוני קהלים צורכי על העונה אחד תפילה טקס וקיום העיר באותה סניפים יצירת, תקשורתית

 שיתמקד עתידי במחקר הצורך עולה דניאל בית של הפעילות מודל של אלו מאפיינים לאור

 של לזה דניאל בית של הפעילות מודל בין והשוני הדמיון את לבחון כדי שונים עירוניים בהקשרים

 .אחרות ליברליות קהילות

 יהודית הגיש המפגינות קהילות בין שישווה עתידי מחקר לעריכת מקום יש, ועוד זאת

 רצוי. וקונסרבטיבי רפורמי, מודרני-אורתודוכסי, חילוני: השונה היהודי זיהוין חרף, ליברלית

 לקהילות המשותפים פעילות מאפייני על הן לעמוד כדי, שונים עירוניים בהקשרים ייערך זה שמחקר

 מידה יזובא לבחון יאפשר זה מסוג מחקר. קהילה לכל הייחודיים המאפיינים על הן, ליברליות

 ביהדות ממוסד לזרם מהשתייכותה, היהודית מזהותה נובעים קהילה כל של הייחודיים מאפייניה

 .מסוים מקומי בהקשר ומפעילותה

 משקף ותפקודן, גלובליות בערים פורה פעילות כר מוצאות דתיות קהילות 21-ה במאה. 3

 חילוניות ובין ולוקליות ובליותגל חברתיות מגמות בין אלו עירוניים בהקשרים המתחולל המפגש את

 אביב-תל של ומאפייניה, אביבי-התל המרחב שבו באופן דנתי הנוכחי במחקר, כך משום 107.לדתיות

 היהודיות הזהויות ובעיצוב המחקר קהילות של הפעילות מודל בעיצוב משתקפים עולם, כעיר

 יש כי סבורה אני. ורווחה חינוך שירותי כספק דניאל בית של בתפקודו ובפרט, במסגרתן הנוצרות

 המפגש שבו האופן ויבחנו את, בישראל מרכזיות בערים שיתמקדו עתידיים למחקרים מקום

 של בהתנהלותן משתקף ולוקליות גלובליות חברתיות מגמות בין אלו עירוניים בהקשרים המתחולל

  .ערים באותן הפועלים דתיים וארגונים קהילות

 

 

                                                 
 אורתודוכסי ממסד של לקיומו נוגעים במדינה הליברליים היהדות זרמי של התנהלותם על המקשים התנאים 106

 משאבים קבלת על הליברליים הזרמים של המתמשך למאבקםו, דתית מכפייה החילוני הציבור של לרתיעתו, דומיננטי
 .ועל הפיכתם ללגיטימיים בעיני הציבור הרחב מהמדינה

 Exploring the & C. Jedan (eds.), A.L. Molendijk, J. Beaumontחוקרים רבים טוענים כך כיום, ראו למשל:  107

, (2010)Brill Boston, Leiden and, Postsecular: The Religious, the Political and the Urban  
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 רשימת המקורות

 

 ראשוניים מקורות .א

 חומרים ארכיוניים, רשומות קהילתיות, מכתבים, זיכרונות . 1

 של החינוך מחלקת ותכניות של אתגרים, חזון": הרבה תלמידים והעמידו" .ט', בנבנישתי-אבנון
 .(2010) ,2011-2010 לשנת דניאל בית

 
 ובית אביב-תל תעיריי – וספורט נוער, לקהילה האגף – בשיתוף וחינוך תרבות תכניות '.מ, אזרי

 .(1992 בדצמבר 4), דניאל
 

  (.1997ואוגוסט  1996 באוגוסט 7-)מ ,אישית אל חברי וידידי בית דניאל פנייה .מ', אזרי
 

 (.2003 במרץ 4) ,"ושול סקול" התוכנית בנושא קסל אירי ,דאז ם"תל ל"למנכ מכתב '.מ ,אזרי
 

 .(2004וסט באוג 8), בית דניאל לחברי מכתב .לנדאוא' ו 'מ ,אזרי
 

 בספטמבר 18), אלטרנטיביים נישואים בנושא מצווה בת/בר טקסי לבוגרי פנייה מכתב '.מ, אזרי
2006). 

 
 לקהילת שנים 10, בימתנו ."בקהילה וידידינו ונתן לאסתר" .ושי )שם משפחתם לא צוין( איטה

  .3' עמ(, 1982", )אביב-רמת"
 

 .(1990 ויוני ינואר) ,ידוע לא מחבר, בימתנו
 

  (.1992מרץ -פברואר, )1, חדשות עלון - דניאל בית. "מיוחד אתגר! מחדש להתחילבית דניאל. ''
 

 (.1992) ,ינואר-דצמבר - פעילות לוח .דניאל בית
 

 .(1992מרץ -פברואר, )1, חדשות עלון - דניאל בית ,"ורב כמנהל נבחר אזרי מאיר"בית דניאל. 
 

ץ מר-פברואר) ,1, חדשות עלון -בית דניאל ", בישראל תמתקדמ ליהדות חדש רעיון" .דניאל בית
1992). 

 
 (.1992 מרץ-פברואר, )1, חדשות עלון - דניאל בית ,!"קדימה בזינוק: חדשות תכניות"בית דניאל. 

 
 (.1992 ,במאי 10תאריך מ מכתב) ,(טיוטה) 1 חדשות עלון .בית דניאל

 
 .(1992) ,ראשונהה פעילותה שנת סיכום .דניאל בית
 

  .(1992, )ינואר-דצמבר - פעילות לוח .בית דניאל
 

 .4' מ(, ע1995), אוגוסט-יוני – ואירועים תכניות .בית דניאל
 

  .(1996 ,אביב, )ואירועים תכניות .דניאל בית
 

 (. 1997פברואר -)ינואר ,מגמות מרכזיות – 1997מערך תכניות התרבות לשנת  .בית דניאל
 

 (.1997 במאי 29, )ח"תשנ הלימודים שנת –"מדרש-ביתבדגם " מודלי-תכניות פיתוח .בית דניאל
 

 .00267(, סימוכין מס' 1997 אוגוסט) ,נתונים על ירידה במספר הנישאים ברבנות .בית דניאל
 

 (.1999) ,נובמבר-ספטמבר –ת ואירועים ותכני. דניאל בית
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  .(2000ביולי  19) ,2001-2000מערך תכניות לשנת  .בית דניאל
 

 .(2001), ומספרים עובדות .דניאל בית
 

 .(2002 ביוני 23) ,מנחים קווים – ג"תשס הפעילות לשנת עבודה-תכנית .דניאל בית
 

 .(תשס"ב) ,סקירת פעילויות המרכז .בית דניאל
 

  .(2003), וחינוך קהילה, תרבות תכניות מערך .דניאל בית
 

 (.2003) ,צווהמ-בני למשפחות" לקהילה ִמקהל" לתכנית הצעה .בית דניאל
 

 .ה("תשס) ,מתווה: פעולה ותכניות יעדים, מטרות .דניאל בית
 

' מס, (2006) ,כללית סקירה: יפו - אביב-בתל מתקדמת ליהדות הקהילה - קדם .דניאל בית
 .04030: סימוכין

 
  (.2006 ביוני 1) ,שבועות ליל תיקון של והשיעורים ההרצאות תכנית .בית דניאל

 
 (.2012-2007) ,פעילות ותתכניבית דניאל. 

 
  .(2008) ,אחד שהם שניים – צוותי דיון .בית דניאל

 
 (.2011, )2012פברואר -2011תכנית פעילות לחודשים דצמבר  .בית דניאל

 
 .(2012במאי  12-, ו2001 בינואר 28 כיםמתארי), תפילה ועדת ישיבתשל  יםפרוטוקולבית דניאל. 

 
 (.2007) ,ביקור רטיסכצוות ביה"ס  ,אוסישקין ספר בית
 

 (. 2009, )בישראל המסורתית התנועה :ירושלים .ישראלי סידור - תפילתי ואני .'מ, בלטר
 
 .5' עמ, (1994מאי , )לחבר מידע דף ."דניאל בבית חדשים עולים(, "קליטה רכז) ו' .יעקב בן
 

 .4' עמ(, ס"תש כסלו, )4, עלון חדשות - דניאל בית ."הלב הרהורי" .'ב, בריש
 

 .(2009, )דוקוסטורי, רעננה, כספירלה חיי .'ב, בריש
 

 . 2-1' עמ(, 2005, )אוסישקין יסודי ספר בית, אביב-תל, מנהלת עבודה תוכניתע'. , גואטה
 

-תל עיריית של החינוך מנהל ולמנהלת, החינוך במשרד אביב-תל מחוז למנהלת מכתבגואטה, ע'. 
 .(2007 ביוני 10) אביב

 
 יום במסגרת הרצאה, דניאל לבית אוסישקין ספר בית בין החינוכית השותפות ורתיא .'ע, גואטה

 .(2009 ינואר) :אביב-תל, דניאל בבית עיון

 
 (.2001, ירושלים, מכון שכטר, )מעמד האשה בהלכה: שאלות ותשובותגולינקין, ד'. 

 
 (.2012 במאי 29) ,שלום תפארת ועד ישיבת פרוטוקול .'ע ,גזית

 
, )מנכ"ל התנועה הקונסרבטיבית בארץ דאז( ,ספקטור( פיל) פנחס הרבי לא מכתב .גרינפילד, מ'

 . (1987 יוני)
 

 .(1999 באוקטובר 24), לארץ מחוץ לתקצוב תכניות '.ד, פלג -דגני
 

 (. 2000 ביולי 11), א"תשס לשנת חדשות תכניות לשלוש הצעה .ד' ,פלג-דגני
 

 ליהדות התנועה – החינוך אגף ,המעשי המדריך": שול & סקול" תוכנית – כנסר בית. ד' ,פלג-דגני
 .ד(")תשס :ירושלים .מתקדמת
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 חינוכית פעילות – דניאל בית קהילת(, "דניאל בית חינוך צוות). קונפורטימ' ו, סגלע' , 'ד, פלג-דגני
 .12' עמ(, 2002), 7 ,מ"בתל ."ענפה

 
(, 2002, )ירושלים, חינוך מרחבי – ריתספ בית ייחודיות בנושא דוח .ועדה לייחודיות בית ספריתוה

 .4 'עמ
 

סידור "העבודה שבלב": סידור תפילות לימות החול, לשבתות ולמועדי  ליהדות מתקדמת.התנועה 
 התנועה ליהדות מתקדמת, )תשמ"א(.  :ירושלים .השנה

 
 ההתנוע :ירושלים .וערכים עמדות, עקרונות, היסטוריה: המסורתית התנועה .המסורתית התנועה

 .(1999), המסורתית
 

 מסע: מתקדמת יהדות חושבים .(עורך) אזרי' מ: בתוך", ביניים דרך – בימינו המצוות" "ח.מ, ויילר
 .51-43' עמ ,(2005, )ומשכל בבל :אביב-תל .הרפורמית היהדות להכרת

 
 הקוראים, הוועדה חברי, תפילה וועדת ראש יושב וסמכויות תפקידים הגדרת .תפילה ועדת

 .(2007 ביולי 29, )דניאל בבית יםוהגבא
 

 בית של החינוך ובמסגרת אוסישקין הספר-בבית ללמוד דרישה. אוסמןנ' ו פרנקל ט' , זוננשטיין ד'
 יסודי לחינוך המחלקה מנהלת, זיידה 'לל מכתב .אידיאולוגיים שיקולים מתוך דניאל

 .(2007 ביוני 10), אביב-תל בעיריית
 

 .(2012 בפברואר 27), העירייה הנהלת מישיבת 92' מס פרוטוקול '.ר, חולדאי
 

 . (2008 בינואר 30), מחבר לא ידוע ,יפו – אביב-תל בעיר מקרקעין להקצאת בקשה טופס
 

 בית ."בישראל מתקדמת ליהדות התנועה ל"מנכ דבר... ראשונה שנה חלפה ובטרם" '.צ, טימברג
 .(1992 במאי 10), טיוטה 1' מס ,עלון – דניאל
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 .סידור "העבודה שבלב": סידור תפילות לימות החול, לשבתות ולמועדי השנה "מבוא", .מזור, י'
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age-community/golden ,2014 בדצמבר 16-ב נדלה. 
 

", האורתודוכסית היהדות בתולדות חדש עידן –( חיל עשו) בנות רבנות', "ת, פרסיקו
http://tomerpersico.com/2015/06/21/rabot_banot, 2015 ביוני 21-ב נדלה. 

 
 18-; ו2011באוקטובר,  19 דלהנ ,http://www.facebook.com/cymet, אישי פייסבוק דף, ג', צימט

 .2014 באוקטובר
 

http://www.wilshireboulevardtemple.org/pages/about_centers
http://www.youtube.com/user/OrZohar1?blend=21&ob=5#p/u
http://webster.co.il/2011/11/04/2617/
http://www.upsite.co.il/uploaded/files/551_5938998530b66a1df3e139279f8c32e3.pdf
http://www.upsite.co.il/uploaded/files/551_5938998530b66a1df3e139279f8c32e3.pdf
http://www.upsite.co.il/uploaded/files/551_4e9a8d77add5f598297b28f7dbb1da26.pdf
http://www.upsite.co.il/uploaded/files/551_4e9a8d77add5f598297b28f7dbb1da26.pdf
http://www.itim.org.il/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-%202012-8-1-3-1-42.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-%202012-8-1-3-1-42.htm
http://www.navatehila.org/
http://www.chabad.org.il/
http://www.tali.org.il/what1.asp
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/welfare/Pages/Senior.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3256327,00.html
http://www.beit-daniel.org.il/daniel-centers/beit-daniel-community/golden-age/
http://www.beit-daniel.org.il/daniel-centers/beit-daniel-community/golden-age/
http://www.facebook.com/cymet
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   , נדלה http://leobaeck.org.il/page.asp?category=2121, תיאור הקהילהקהילת אוהל אברהם, 
 .2016במאי  3-ב          

 
 .2013 באוגוסט 8נדלה בתאריך  ,מוזיקליות תפילות תיאור, יורק-בניו ישורון בני קהילת
-of-music-the-breath-every-bj/with-of-life/music-http://www.bj.org/spiritual

bj-at-shabbat  
 

 ,קהילתי פייסבוק דףקהילת הלב, 
http://www.facebook.com/groups/202557889107 ,2011באוקטובר  18-ב נדלה. 

 
, https://www.facebook.com/KehilatHaLev, מוזיקליות שבת מקבלות סרטוניםהלב,  קהילת

 .2015ביוני  28-נדלה ב
 

  3-, נדלה בhttp://kharel.org.il/index.asp?idc=22&idsc=0, אור הקהילהתיקהילת הראל, 
 .2016במאי           

 
. 2009ביולי  28-27, שנערך בתאריכים קול קורא לכנס על חינוך יהודי פלורליסטי: מגמות ואתגרים

-activities/conferences/conference-ac.il/index.php/he/academichttp://melton.huji.

 -pluralistic-on education-jewish2013באוקטובר  10-, נדלה ב . 
 

ליברלית על ארגונים -קול קורא למושב על ההשפעה של רעיונות, פרקטיקות, ומדיניות ניאו
 2-נדלה ב, 2014, ביולי, 19-13-, שנערך במסגרת הקונגרס העולמי לסוציולוגיה בדתיים

 מתוך: 2014באוקטובר 
 sociology.org/congress2014/rc/rc.php?n=RC22-http://www.isa. 

 
 . 2014ר בינוא 19-, נדלה בhttp://roshy.org, דתית-ציונית תשובה ארגון תנועת, יהודי ראש

 
 19-, נדלה בhttp://ruachaviv.co.il/about.asp, אביב רמת בשכונת התורני הגרעין, "אביב רוח"

 .2014 בינואר
 

, נדלה https://www.facebook.com/KehilatHaLev, ת הלבדף הפייסבוק של קהילרותם, אפרת, 
 .2015ביוני  28-ב
 

 ,שלה וההפטרה' תולדות' פרשת על דרשה', מ רז
,A-tp://www.youtube.com/watch?v=6Kxv9YmCQht 2011, ביולי 1-ב נדלה. 

 
 .2012במאי  23-, נדלה בwww.rikma.org.ilלהתחדשות יהודית בישראל,  ארגון, רקמה

 
 .2015 ביולי 7-ב נדלה, http://www.tali.org.ilתגבור לימודי יהדות, ל של חינוכית רשת, תל"י

 
 27-, נדלה בaviv.gov.il/TheCity/Pages/GlobalCity.aspx-ww.telhttp://w, אביב 'עיר עולם'-תל

 .2014 בינואר
 

 . 2008באוגוסט  10-, נדלה בwww.tiferetshalom.org.il, ?איך הכל התחילתפארת שלום, 

 
-, נדלה בasorti.org.il/tiferetshalomhttp://www.m, אתר האינטרנט של הקהילהתפארת שלום, 

  .2012בפברואר  8
 

 בדצמבר 15-ב נדלה, http://www.tali.org.il/rabanim.asp, י"תל ספר בבתי הרבני הליווי תפקיד
2013 . 

 
 

Radoszkowicz, A. "Reform Conversions on the Increase among Russian Immigrants", 

Retrieved January 28, 2015 from 

http://www.bj.org/spiritual-life/music-of-bj/with-every-breath-the-music-of-shabbat-at-bj/
http://www.bj.org/spiritual-life/music-of-bj/with-every-breath-the-music-of-shabbat-at-bj/
http://kharel.org.il/index.asp?idc=22&idsc=0
http://www.isa-sociology.org/congress2014/rc/rc.php?n=RC22
http://www.masorti.org.il/tiferetshalom/
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http://www.interfaithfamily.com/news_and_opinion/israel/Reform_Conversions_

on_the_ 

Increase_among_Russian_Immigrants.shtml  

 

 טלפון ושיחות ראיונות .4

 .(2015 ביוני 30 מתאריך) ריאיון .שרון ,לעפיהאבו
 

 (.2011 מרץב 31; 2010 בפברואר 8 כיםמתארי) ריאיון .טליה, בנבנישתי-אבנון
 

 (.2010באוקטובר  1ריאיון )מתאריך  .אווה ורן, )שמות בדויים(
 

 (.2010ביולי  12ריאיון )מתאריך  .אורית, )שם בדוי(
 

ביוני  20; 2011במאי  16; 2010 אוקטוברב 26 ;2008 בספטמבר 22 ריאיון )מתאריכים .מאיר, אזרי
 (.2015ביולי  24; 2013בדצמבר  23; 2012באוקטובר  16; 2011

 
 (.2010באוגוסט  5ריאיון )מתאריך  .אלברטו, )שם בדוי(

 
 (.2011בנובמבר  2ריאיון )מתאריך  .אלון, )שם בדוי(

 
 (.2010בינואר  7אנה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 

 
 (. 2010באוגוסט  1אנג'לה ובן זוגה, )שם בדוי(. )מתאריך, 

 
 (.2010ביוני  27אנוש, מאיה. ריאיון )מתאריך 

 
 (.2010באוגוסט  10א"ק, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 

 
 (.2010בדצמבר  26בני, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 

 
 (.2011 במארס 21 )מתאריך, שיחהברוריה. , בריש

 
 .(2008 בדצמבר 25 מתאריך) ריאיון .ענת, גואטה

 
  .(2010 באוקטובר 13 מתאריך) ריאיון .(בדויים שמות) ,והגר ון'ג
 

 .(2012בינואר  20מתאריך )שיחת טלפון  ת תפארת שלום.גזברית קהיל
 
 .(2010 ביוני, 27 מתאריך) ריאיון .(בדוי שם, )גל
 

 (.2013באוקטובר  24; 2010בספטמבר  16דובינסקי, מיה. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010באפריל  19דולי. ריאיון )מתאריך  רוזנברג,
 

 .(2010 ביולי 18 תאריךבעילום שם המשפחה(. ראיון )מ) ,דפנה
 

-תוכניות חינוך במסגרת שותפות לוס על היהודית הסוכנות מטעם האחראיתלורה, )שם בדוי(, 
  .(2013 ברבאוקטו 22 מתאריך) שיחת טלפון, ,אביב-תל -אנג'לס 

 
 .(2010 ביולי 14ריאיון )מתאריך  .ל"ז, אהרון ,הירש

 
 .(2010 באוגוסט 24ריאיון )מתאריך  .(הקונסרבטיבית התנועה ל"מנכ) , יזהרהס
 
 .(2010 בספטמבר 16 מתאריך)ריאיון  .)בעילום שם, ממייסדות תפארת שלום( ,"נו
 

 .(2010 ביולי 8 יך. ריאיון )מתארל"ז זמרמשה  הרב של אשתו, אילנה, זמר

http://www.interfaithfamily.com/news_and_opinion/israel/Reform_Conversions_on_the_
http://www.interfaithfamily.com/news_and_opinion/israel/Reform_Conversions_on_the_
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 (.2010ביוני  24חנה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 

 
 (.2010בנובמבר  7חנן, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 

 
 .(2010 בנובמבר 6 מתאריך) איוןיר , )שמות בדויים(.ואילנה טל
 

 .(2009 בינואר 1 דויד. ריאיון )מתאריך ,לזר
 

 (.2010ובמבר בנ 10ליסה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010בספטמבר  5לנה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010בנובמבר  6מיכל, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010באוקטובר  13)שם בדוי(, ריאיון )מתאריך  נאווה,
  

 (.2010ביולי  14נגה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 .(2010בדצמבר  26נועה, ניר. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010באוגוסט  3נורה וג'ו מילר )שמות בדויים(. מייסדי תפארת ישראל, ריאיון )מתאריך 
 
 .(2010 ביולי 14 מתאריך) ריאיון .(שם בעילום) ,ג"נ
 

 (.2010בספטמבר  16נ"ו, )בעילום שם(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010באוקטובר  20נינה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010בנובמבר  23ת בדויים(. ריאיון )מתאריך נעמי ויובל, )שמו
 

 (.2010באוגוסט  18סגל, ענת. ראיון )מתאריך 
 

 (.2010ביוני  26סדן, גליה. ראיון )מתאריך 
 

 (.2010ביולי  18עדנה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010ביולי  15עזרא, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010באוגוסט  8אריך עמרית, )שם בדוי(. ריאיון )מת
 

 (.2010באוגוסט  24פאולה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך, 
 

 (.2011במרץ  17. )שם בדוי(, ריאיון )מתאריך פייר ומישל
 

 .(2012בינואר  20מתאריך )שיחה  .צימט, ג'
 

 .(2012 ביולי 10 מתאריךג', ריאיון ), צימט
 

 (.2014ביולי  1ריך קאפח שלום ורותי, )שמות בדויים(. ריאיון )מתא
 

 .2010 באוגוסט 3 מתאריך) איוןיר .(בדוי שם) קארן
 

 (.2010בדצמבר  2קריב, גלעד. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010בספטמבר  5קוטלר, גריגורי. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010באוקטובר  15קונפורטי, יהודית. ריאיון )מתאריך 
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 .(2012 וליבי 2, )מתאריך טלפון שיחת .רותי, קליינשטיין
 

 .(2010 באוגוסט 10 מתאריך)איון יר .ארוו ,קפלן
 

 .(2010 בספטמבר 19מתאריך )ריאיון  .)גננת( , ישראלהרביד
 

 (.2010במרץ  8)שם בדוי(. ריאיון )מתאריך  ,רוויטל
 

 (.2010 בנובמבר 23 מתאריך) איוןיר .(המשפחה שם ציון ללא, )ויורם רותי
 

 (.2010באוקטובר  1ריך רז, )שם בדוי(. ריאיון )מתא
 

 (.2011ביולי  2, )שמות בדויים(. ריאיון )מתאריך ודן ל'רייצ
 

 (.2010ביולי  11שורמן, דבורה. ריאיון )מתאריך 
 

 .(2010 באוגוסט 16ריאיון )מתאריך  (,2004-2001 שניםהצעירים ב פורום רכזת) .מיטל, שחר
 

 (.2010בספטמבר  7שירה, )שם בדוי(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010באוגוסט  15)שם בדוי(. ריאיון )מתאריך  שפרה,
  

 (.2011ביולי  10שרוליק ורוחמה, )שמות בדויים(. ריאיון )מתאריך 
 

 (.2010ביולי  13תכלת, )שם בדוי(. ראיון )מתאריך 
 
 
 :אלקטרוני דואר תכתובות. 5
 

 ,אלקטרוני דואר תכתובת )המנהלת הנוכחית של מחלקת החינוך של בית דניאל(,, רוןש, אבולעפיה
 (.2015 ביולי 27)

 
 (.2013 בנובמבר 24-ו 2012 במאי 1) אלקטרוני, דואר תכתובת, מאיר, אזרי

 
 .(2012 ביולי 23) ,אלקטרוני דואר תכתובת, צוהר רבני ארגון

 תכתובת דואר אלקטרוני,, (אביב-יסודי בעיריית תל-סגנית מנהלת המחלקה לחינוך על) חל,ר, באור
 .(2013 נובמברב 4)

 .(2012בינואר  21) ,הירש, אהרון, ז"ל, דואר אלקטרוני
 

 .(2012 ביולי 23, )אלקטרוני דואר תכתובת, אביב(-ורון, )מזכיר המועצה הדתית של תלד, מאירי
 

 ביולי 27-ו, 2015 ביולי 26) ,אלקטרוני דואר , תכתובת(דניאל בית של הצהרונים מנהלת), נתסגל, ע
2015.) 

 
 .(2012בינואר  23) ,תכתובת דואר אלקטרוני ף,ג' צימט,

 
, השרון הוד, ציון מבשרת של מהקהילות מרכזיים ופעילים, רבנים עם אלקטרוני דואר תכתובת

, השרון רמת, ןלציו ראשון, נהרייה, הרצלייה, יהודה אבן, פינה ראש, יהל קיבוץ, קיסריה
 .2013 מאיב שהתקיימה, וגדרה לוטן קיבוץ
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 משניים ורותמק .ב

 ומאמרים ספרים

 עברית

מפעלו 'תשס"ז: שמונים שנה ל-של ביאליק את היישוב? תרפ"ז 'עונג שבת'איך חשמל "ש'. אבנרי, 
  .370-357 עמ'(, 2007), 18 ,מים מדליו ."של המשורר הלאומי' השלישי

 
 

עה חברתית אזולאי, נ' ור' ורצברגר. "התחדשות יהודית במרחב החילוני בישראל: מתופעה לתנו
 .172-141(, עמ' 2008, )18 ,פוליטיקהחדשה", 

 
דתיות במרחב החילוני -אזולאי, נ' וא' תבורי. "מבית מדרש לבית תפילה: התפתחויות תרבותיות

  .121-156(, עמ' 2008, )6, סוגיות חברתיות בישראלבישראל", 
 

, בישראל החילוני במרחב יתהיהוד ההתחדשות תנועת": נעבוד ליבנו ואת אנו עברים" .'נ, אזולאי
 . (ע"תש), אילן בר אוניברסיטת :גן רמת לפילוסופיה. דוקטורלשם קבלת תואר  העבוד

 
 גמר עבודת, הפוליטיקה של הנישואין: משברי לגיטימציה והרבנות בישראל ג'. ,לבקוביץ-אטנר

   .(1997) : אוניברסיטת תל אביב,אביב-תל .המדינה למדע החוג, קבלת תואר מוסמךל
 

 (.1998)עם עובד,  :אביב-, תלבפסח הבא: נשים ואוריינות בציונות הדתיתת'. אלאור, 
 

, ישראלית סוציולוגיה ."בורדיה של בעבודתו ההביטוס מושג עיצוב: הנלמד הטבע לימוד"ג'. , אלגזי
 410-401' עמ(, 2002(, )2)ד

 
 (.2004, )חיפה אוניברסיטת :חיפה, משרוליק פרידהע'. , אלמוג

 
(, 1, ח)סוציולוגיה ישראלית ,אביב והכלכלה החדשה"-ירושלים, תל ,"ערים יצירתיות" .אלפסי, נ'
 . 64-29(, עמ' 2006)

 
 ."גלובליזציה של בעידן אביב-ותל ירושלים: העולמית והעיר הלאומית העיר" .פנסטרט' ו' נ, אלפסי

 . 293-265' עמ(, 2005(, )2)ו ,ישראלית סוציולוגיה
 

 יהודים ישראלים: דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים שוגרמן. -וא' קיסראריאן א' 
  (.2011(, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, )2009, )בישראל          

 
 לאור ההוצאה :אביב רמת .וסגנונותיו המחקר עקרונות: החברה במדעי מחקר שיטות .'מ, אשכנזי

  .(1986) ,הפתוחה האוניברסיטה של
 

 . ירושלים: מאגנס, )תשס"ז(.מודרניות נזילה .'ז, באומן
 

 (.2001נג, )רסלי תל אביב: .קוויר באופן ביקורתי .באטלר, ג'
 

 ההפרטה בהרחבת דת מבוססי חברתיים שירותים ספקי של תפקידם" .כנעןר"א ו ס''ס, בודי
  .136-110' עמ, (2005), 70 ,סוציאלי ביטחון ."הברית בארצות

 
  .(2000, )מאגנס :ירושלים .ישראלי בינוני מעמד על': צפונים' .'ד, כרמלי בירנבוים

 
 . 21-16' עמ(, 1978(, )1)א ,ורווחה חברה ."הקהילה מושג הגדרת" .'י, בריק

 
' עמ(, 1999(, )1)ב, ישראלית סוציולוגיה ."בישראל ואזרחות נשים? ימצא מי חיל אשת"נ'. , ברקוביץ

238-207. 
 

 קפלן ,'ק: בתוך ."החרדי לעולם החילוני העולם בין המרקדים סיפורי: כפולים חיים"ש'. , איברזיל
 ון מכון :אביב-ותל ירושלים ?טמיעה בלא השתלבות: ישראלים חרדים(, עורכים) סיון ,'וע

 .223-196 'עמ(, 2003, )המאוחד הקיבוץ והוצאת ליר
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 שלום מכון :ירושלים .העשרים המאה בקבלת עיונים: לעדרים יהיו הסגולות יחידי .'י, גארב
 (.2005, )כרמל והוצאת הרטמן

 
 במחקר התיאוריה ובניית הנתונים ניתוח תהליך משמעות: בשדה המעוגנת תיאוריה" .'ד, גבתון

 מהדורה) האיכותי במחקר וזרמים מסורות(, עורכת) יהושוע-בן צבר' נ: בתוך ."איכותי
 . 227-195' עמ, (2002, )דביר :יהודה אור .(שנייה

 
 הילדים גני בשכבת הממלכתית החינוך למערכת מתקדמת ליהדות התנועה של חדירתה .'ע, גואטה

בקורס העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה עד ימינו,  ןעבודת סמינריו .אביב-תל בעיר
 (.2009אוניברסיטת בר אילן, ) :רמת גן .התוכנית ביהדות זממנו

 
א'  :בתוך ".האלפיים שנות בתחילת בישראל חדשות דתיות וזהויות תשובהב החזרה"'. י, גודמן

ירושלים: כתר הוצאה לאור, , וחילוניות דתיות על אחר מבט: להאמין לא(, עורך) קליינברג
 .177-98' עמ(, 2004)

 
 יונה' י: בתוך ."אלפיים שנות של בישראל והדתה ממשלתיות, התאזרחות: מהגרים גיור"י'. , גודמן

 ון מכון :אביב-ותל ירושלים .בישראל וזהות פריון, הגירה: אזרחות פערי(, עורכים) קמפ' וא
 .238-207' עמ(, 2008, )המאוחד והקיבוץ ליר

 
מנווטים את הטיל: חרדה, חרדיות  –"בחמש הדקות האלה שמתפללים  .בילוי' ו,י' גודמן 

 מערבולתגודמן )עורכים(, ו יונהבתוך  .וישראליות בדרשות של רבנים על מלחמת המפרץ"
הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר  :אביב-תל .דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל, הזהויות

 .215-165' עמ(, 2004) ,בירושלים
 

י' ו יונהי' : בתוך ."אחרות מבט אפשרויות – בישראל וחילוניות דתיות: מבוא". יונהוי'  , י'גודמן
 הקיבוץ :אביב-תל .בישראל ובחילוניות בדתיות ביקורתי דיון - הזהויות מערבולת, גודמן

 .45-9' עמ(, 2004, )בירושלים ליר ון ומכון המאוחד
 

בתוך:  ."להבנתן של חילוניות ודתיות בישראל: תזת החילון וחלופות מושגיות" .פישרש' ו, י' גודמן
 .יות ובחילוניות בישראלדיון ביקורתי בדת –מערבולת הזהויות גודמן )עורכים(,  'יונה וי י'

 . 390-346(, עמ' 2004) ,הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים :אביב-תל
 

 ,בתוך: ג' ."לגלובליזציה משילות בין - החדשה המאה של לפתחה העיר: יפו-אביב-תל" .'מ, גילה
-37 מ'ע, (2005), דיונון :אביב-תל .3 כרך, יפו-אביב-מחקרי תל)עורכים(,  מנחם וד' נחמיאס

21 . 
 

 :ירושלים .פרשנות של תרבויות ,"משחק עמוק: הערות על קרב התרנגולים הבאלינזי" .'קגירץ, 
 . 305-273, עמ' (1990)כתר, 

 
  .(1990), כתר ירושלים: .תרבויות של פרשנות .'ק, גירץ

 
 יונון,ד :תל אביב .זיקנה עם זיק בעיניים: מחקר אנתרופולוגי במוסד לדיור מוגן .גמליאל, ט'

(2000.) 
 

  .298-315, עמ' 2000(, 2מ) ,מגמות?" חדש חברתי מבנה: וירטואליות קהילות" .נתןל' ו' ע, גרניט
 

 בתפיסה לתמורות כביטוי התורניים הגרעינים תופעת? למעורבות מהסתגרות .מ', דומברובסקי
 ופיה.. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסהדתית הציונות של והתרבותית החברתית

 (.א"תשע, )אילן בר אוניברסיטת :גן רמת
 

(, 1984(, )4)ח"כ, מגמות ."מודרנית במדינה מסורתית תרבות של הדילמה". ליבמןי' וא'  ,יחיא-דון
 .485-461' עמ

 
, ירושלים, מכון בישראל דת בנושאי סכסוכים יישוב: ההסדרה של הפוליטיקהא'.  יחיא,-דון

 .(1997פלורסהיימר, )
 

-. תלהישראלית בחברה" בשאלה חזרה"ו" בתשובה חזרה: "המהלכים בין העולמות'. דורון ש
 (.2013אביב: הקיבוץ המאוחד, )
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, ניו יורק, 19-יהדות אמריקה בהתפתחותה: תולדות האסכולה ההיסטורית במאה ה מ'. ויס,יודי
 (. א"תשי)בית המדרש לרבנים באמריקה, 

 
  (, 4, ל"ח)מגמות צלה של משפחתיות על סמלים דתיים".: חילונים בליל הפסח-דשן, ש'. "ישראלים

          (1997). 
 

 .(1998שוקן, ) :אביב-תל .במקל מתקפל .דשן, ש'
 

 (.1998) ,7, פנים .דשן, ש'. "יום כיפור, בין בריחה לחיפוש תוכן חילוני"
 

משתנה:  בעולם יהודית תרבות - "ועולם עם" .הממלכתי בחינוך היהדות לימודי לבדיקת הוועדה
  .(1994)משרד החינוך,  :ירושלים .הממלכתי בחינוך היהדות לימודי לבדיקת הוועדה המלצות

 
היהדות , )עורך( רוזנקא' "פמיניזם ומעמדן של הנשים בתנועה הרפורמית", בתוך:  .היימן, פ"א

 ,(2014), המאוחד והקיבוץ ליר ון מכון :אביב-ותל ירושלים .וחברה תרבות, הגות, הרפורמית
  .520-509עמ' 

 
מתווה  :ירושלים .הערכה מחקר ,לומדות וקהילות מדרש בתי .בהר-אמזלגח' ו' ח ,וולף-הכהן

(2003.) 
 

 .(2004) , יד,אקדמות, "מודרני-"אינדיבידואליזם, דתיות ורוחניות בעידן הפוסט '.הלינגר, מ
 

 של הספרים וצאתה :יפהח .המנדט בתקופת אביבית-תל תרבות: הקיפוה וים אור .'ע ,הלמן
  .(2007), חיפה אוניברסיטת

 
, ג"תשס, 105 ,קתדרה ."המנדטורית אביב-בתל ופרהסיה דת: קפה ובתי עבודה, תורה" .'ע, הלמן

 . 110-85' עמ
 

החוויה דשן )עורכים(,  ',שוקד וש', בתוך: מ ."התפתחותו של מחקר חבורת קרן הרחוב"ו''פ. וייט, 
  .372-357, עמ' 1998שוקן,  :אביב-ם ותלירושלי .הבין התרבותית

 
 .10' עמ(, 2003(, )2-1)ל ,גרנטולוגיה ."בזקנה פנאי: דבר פתח"נ'. , וינבלט

 
 בר אוניברסיטת :גן רמת חיבור לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. .ההסדרית החברה .'ב, וינהבר

 .(2007, )אילן
 

 הזהות ושיח רבין יצחק של הנצחתו: אביב-לתל םירושלי בין: במחלוקת זיכרון"ו', , סרוסי-וניצקי
 לאומיות, מיתוס: במחלוקת זיכרון(, עורך) גרינברג .'ל בתוך ."בישראל הלאומית

 .37-19' עמ(, 2000, )בנגב גוריון בן אוניברסיטת :שבע באר .ודמוקרטיה
 

 .בישראל יהודית רוחנית התחדשות: היהודי הספרים לארון נכנס החדש כשהעידן .'ר, ורצברגר
 .(2011, )העברית האוניברסיטה :ירושלים לפילוסופיה. דוקטור חיבור לקבלת תואר

 
ורצברגר, ר'. "רוחניות של חיפוש ויהדות של בחירה: נרטיב הזהות של אנשי ההתחדשות הרוחנית 

מעבר להלכה: מסורתיות, היהודית בישראל", בתוך י' ידגר, ג' כ"ץ, וש' רצבי )עורכים(, 
שבע, הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל -, בארותרבות העידן החדש בישראל חילוניות

 .579-555(, עמ' 2014והציונות, אוניברסיטת בן גוריון, )
 

     , ירושלים,מחויבות יהודית בעולם המודרני: הרב חיים הירשנזון ויחסו אל המודרנהזוהר, ד'. 
 אוניברסיטת בר אילן והקיבוץ המאוחד, -משפטים ורמת גן, מכון שלום הרטמן, הפקולטה ל          
         (2003).  

 
בכנס בנושא חינוך יהודי שלא הודפסה, ניתנה "פלורליזם ומחויבות: שאלות יסוד", הרצאה  ג'. זיון,

ביולי  27ההיברו יוניון קולג' ומרכז מלטון. האוניברסיטה העברית בירושלים, )פלורליסטי, 
2009.) 

 
 העיר של הסוציולוגיה: אורבניזם(, עורך) לוי-מנדהע', : בתוך ."הנפש וחיי הגדולה עירה"ג'. , זימל

  .40-23 'עמ(, 2004) .המודרנית
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' ור נבו' ד, דרור' י: בתוך ."ימינו ועד היישוב מימי בישראל היהודי החינוך מדיניות". 'ד, זיסנויין
-תל .האלפיים לשנות בישראל ךהחינו למדיניות קווים: בחינוך תמורות (,עורכים) שפירא
  .161-151, עמ' (2003, )רמות :אביב

 
 .היהודית התרבות אל 20-ה בשנות העובדת ההתיישבות של זיקתה: אנו קרועיםמ'. , זעירא

 .184-167' עמ(, 2002, )צבי בן יד :ירושלים
 

 ,מגמות .ברתי"ניתוח אנתרופולוגי מנקודת הראות של העולם הח –"שכונת שיקום כקהילה  .חזן, ח'
  .298-286(, עמ' 1988(, )3-4) ל"א

 
  .(1992)משרד הביטחון ההוצאה לאור,  :אביב-תל .השיח האנתרופולוגי .'חזן, ח

 
' ד: בתוך .'"הגדול לחופש בלוז' של אביב-בתל והקולקטיב החברה, היחיד: היינו ככה"ח'. , חזן

. ציבורית ומדיניות חברתיים כיםתהלי, יפו-אביב-תל מחקרי(, עורכים) מנחם' וג נחמיאס
 .279-261' עמ(, 1993), אביב-רמות, אוניברסיטת תל תל אביב: הוצאת

 
 :ירושלים .בישראל וזקנה הזדקנות(, עורך) רוזין' א: בתוך", הזקנה של אנתרופולוגיה"ח'. , חזן

 .614-575' עמ(, 2003, )ביאליק ומוסד אשל
 

 שבילים (,עורכים, )דרורי' ו חמונ'  :בתוך", היהודי חינוךה ושיח הורים: שביר זהירות" .'נ, חמו
 .151-182' עמ (,2012) מכון מופ"ת, :אביב-תל ,: דרכי נעמ]ה[פלורליסטי יהודי בחינוך

 
 היומיומית במציאות משתקפות שהן כפי, ס"ש של החינוך רשת של ומטרותיה מכוונויותיה .ע', חן

, אביב-תל אוניברסיטת :אביב-תל, מוסמך לתואר עבודה .לבנים ספר ובית תורה תלמוד של
(1995.)  

 
: תהליכי הבניית זהות קולקטיבית בקהילה קונסרבטיבית מקומית אברהם וגם שרה '.רטל, 

  .(2004) ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב :שבע-עבודת דוקטור, באר, בישראל
 

 .13-11, עמ' 1988(, 2י"ד) ,מול-עת"בתי קפה של סופרים", ש'. טנאי, 
 

 (. 2004רסלינג, ) :אביב-תל .מבנה-הטקסי: מבנה ואנטי התהליך .ו', טרנר
 

, הרטמן שלום מכון :גן ורמת ירושלים .חילון ללא מודרניות: בישראל המסורתיים .'י, ידגר
 (.2010, )וכתר אילן בר באוניברסיטת למשפטים הפקולטה

 
 .נבל ועלי עשור עלי(, עורכת) רובינשטיין ,'י בתוך ."הממלכתי בחינוך כתרבות יהדות" .'א, ידלין

 .168-162' עמ(    , 2004)          יציב בית – והספורט התרבות, החינוך משרד :שבע באר
 

 ,'ב: בתוך", בישראל דתי הלא הילדים בגן שבת קבלת – וחילוניות חינוך על" .רפפורטא' ות'  ,יפה
, ת"מופ מכון :אביב-תל .מקרוב במבט הספר ובית הכיתה(, עורכים) שלסקי ,'וש אלפרט

 .271-231' עמ(, 2013)
 

 . ירושלים    חילוני בפתח המאה העשרים ואחת-מהשלמה להסלמה: השסע הדתיכהן, א' וב' זיסר. 
 .(2003שוקן, )אביב, -ותל          

 
 .בישראל היהודי הלאום הרחבת ואתגר ישראלית יהודית זהות: יהודים לא יהודים .א', כהן

 .(2006, )ספרים וכתר הרטמן שלום מכון :םירושלי
 

רוזנק  'בתוך א .תרבותי"-"חולשת התנועה ליהדות מתקדמת בישראל: ניתוח חברתיא'. כהן, 
 והקיבוץ ליר ון מכון :אביב-ותל ירושלים, וחברה תרבות, הגות: הרפורמית היהדות)עורך(, 
 .438-420' עמ, (2014), המאוחד

 
 תרבות ."מבחן כמקרה בישראל המודרנית האורתודוכסיה: שיתנ דתית מנהיגות"ט'. , כהן

 .296-251' עמ(, 2006, )10 ,דמוקרטית
 

 פמיניסטי בישראל". -ת והשיח היהודילהב, ה'. "מעבר ל'אלוהי אבותינו? תיאולוגיה פוסט חילוני
  ידןהע ותרבות חילוניות, מסורתיות: להלכה מעבר(, עורכים) רצבי' וש ץ"כ' ג, ידגר' י בתוך

 -גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-מכון בן :קריית שדה בוקר .בישראל החדש           
 .185-213 , עמ'(2014, )נגבגוריון ב           
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, רסלינג :אביב-תל .מבנה-ואנטי מבנה: הטקסי התהליך, טרנר' ו בתוך", דבר אחרית"א'. , לוי

 . 187-181' עמ(, 2004)
 

", יסודי ספר בבית ליהודים ערבים בין אינטגרציה: אכזבה של כרוניקה". שביטי' ו , נ'לוי
 .7' עמ(, 2015(, )2)ז"ט, ישראלית סוציולוגיה

 
. אמונות, שמירת מצוות, ויחסים חברתיים בקרב היהודים בישראלא' כ"ץ. וח' לוינסון . לוי, ש'

 .(1993ירושלים: מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי, )
 
יהודים ישראלים: אמונות, שמירת מסורות וערכים של יהודים . י, ש'. ח' לוינסון וא' כ"ץלו

 .(2002קרן אבי חי והמכון הישראלי לדמוקרטיה, ) :ירושלים .2000בישראל 
 

 חרדיםקפלן )עורכים(,  ',סיון וק ',"כנס התשובה ההמוני בחרדיות המזרחית," בתוך: ענ'. ליאון, 
הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים,  :אביב-תל לא טמיעה?ישראלים: השתלבות ב

 .98-82, עמ' (2003)
 

לשאלת התחדשות ההנהגה הרבנית הקהילתית ביהדות  '"על מודרניות, חילון וניעות דתינ'. ליאון, 
 .31-5(, עמ' 2007, )4 ,סוגיות חברתית בישראל ."המזרחית

 
 .(2009, )צבי בן יד :ירושלים .המזרחית דותביה דתית התחדשות: רכה חרדיות .נ', ליאון

 
 :באר שבע .פרשנויות של מסורת: בניית קהילה מסורתית/קונסרבטיבית בישראלע"ב. ליבל, 

 (. 2004)אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עבודת גמר לתואר מוסמך, 
 

 .וריה וישוםתיא –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני שקדי,  'א :בתוך ,"פתח דבר"ע'. ליבליך, 
 (.2003)הוצאת רמות,  :אביב-תל

 
י' : בתוך ."בישראל רוסים סטודנטים: בהגירה אתני תסריט". פדר-לומסקיוע'  רפופורטי'. ת' , לרנר

 אביב-תל .בהגירה תרבות של הפרגמטיקה: 'בישראל רוסים'(, עורכות) פלדחיר' ו לרנר
 .126-99' עמ, (2012, )ליר ון ומכון המאוחד הקיבוץ :וירושלים

 
  (.1989)מרכז זלמן שזר,  :ירושלים .בין מסורת לקדמה: תולדות תנועת הרפורמה ביהדות .מאיר, מ'

 
, פוקס' ש: בתוך ."הרפורמית היהדות של המבט מנקודת יהודית תרבות בן על הרהורים" '.מ, מאיר

 :ירושלים .ודיהיה החינוך בתכלית לדיון הזמנה: חזון מדברים(, עורכים) מרום' וד שפלר' י
 .177-165' עמ(, 2006, )כתר

 
א'  בתוך ."הברית בארצות הרפורמיים הכנסת בתי של ובאופיים התפילה בסדרי תמורות"מ'. , מאיר

 ליר ון מכון :אביב-ותל ירושלים .וחברה תרבות, הגות: הרפורמית היהדות, )עורך( רוזנק
 .306-289' עמ ,(2014), המאוחד והקיבוץ

 
)עורכים(,  ד' נחמיאסו ג' מנחם: בתוך ."החדשה המאה של לפתחה העיר: יפו-אביב-תל" .'ג, מנחם

 .37-21 מ'ע, (2005), דיונון :אביב-תל .3 כרך, יפו-אביב-מחקרי תל
 

 .המודרנית העיר של הסוציולוגיה: אורבניזם(, עורך) לוי-מנדה, 'ע: בתוך", הקדמה" .'ע ,לוי-מנדה
 .21-7 'עמ(, 2004, )רסלינג :אביב-תל

 
: הרפורמית היהדות(, עורך) רוזנקא' : בתוך ."ולמרכזיה לדורותיה הרפורמית התפילה"ד'. , מרקס

-346' עמ(, 2014), המאוחד והקיבוץ ליר ון מכון :אביב-ותל ירושלים .וחברה תרבות, הגות
307 . 

 
 .410-136' עמ(, ז"תשס, )ז"י, מועד ."בציון הרפורמית התפילה לתולדות" .'ד, מרקס

 
  (.1999, )ההאוניברסיטה הפתוח :אביב-תל .סוציולוגיהמבוא ל, ג"ג. שוניסמ
 

, 2011(, 2)יב, סוציולוגיה ישראלית .אביב"-אביבית: בית תפילה ישראלי בתל-"תפילה תל .נאמן, נ'
 . 431-403עמ' 
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(, 2-1)ל, גרונטולוגיה ."הפרישה לאחר הפנאי בתחום המחקרים של וסקירה מיפוי"ג'. , נמרוד
 .46-29' עמ(, 2003)

 
 .הישראלי החינוך של מצב תמונת: מתרופפת ושליטה שוויון אי, בידול .בוזגלו-דגןנ' ו, ש' סבירסקי
 .(2009, )אדוה מרכז :אביב-תל

 
  (.2009)הוצאת הקיבוץ המאוחד,  :אביב-תל .עבודה קהילתית: שיטות לשינוי חברתי .סדן, א'

 
 אישה להיות(, עורכת) כהן' ט: בתוך ."דתית נשית זהות לכינון כזירה מצווה-בת" .'ש, ווייל-סורקיס

 . 236-219' עמ(, 2007, )דתיות נשים פורום-קולך :ירושלים, רביעי קובץ, יהודייה
 

 ."הפרישה לאחר מגמות: והתנדבות לימודים, עבודה, פנאי" .פארד' ו כץ-סלעד', פ' , סיון
 'עמ(, 2003(, )2-1)ל ,גרונטולוגיה

           27-13. 
 

סיפורו של  -"אנשים טובים": הבניית זהות כאמצעי להתמודדות עם מרגינליות .א"סיקורל, ע
אוניברסיטת בן גוריון  :באר שבע בפילוסופיה. דוקטורלתואר  העבוד .מושב קראי בישראל

  (.2005)בנגב, 
 

, מגדר של שונות רסאותג: ואורתודוכסי רפורמי גיור באולפן" רוסיות נשים" .'ד, סקורטובסקיה
 .(2011, )העברית האוניברסיטה :ירושלים .מוסמך לתואר גמר עבודת, והלאמה אזרוח

 
 .(2005, )שזר זלמן מרכז :ירושלים ,באמריקה היהדות '.י, סרנה

 
 היהדות(, עורך) רוזנקא' : בתוך ."היסטורי ניתוח: זמננו בת הרפורמית היהדות"י'. , סרנה

, (2014), המאוחד והקיבוץ ליר ון מכון :אביב-ותל ירושלים .וחברה בותתר, הגות: הרפורמית
 .508-499' עמ

 
גוריון -אוניברסיטת בן :שבע-באר .אביב העיר האמיתית: מיתוגרפיה היסטורית-תל .עזריהו, מ'

 .(2005)בנגב, 
 

 בין שדרות לוין )עורכים(, 'היילברונר ומ 'בתוך ע .אביב: בין מרכז לפריפריה"-"תלעזריהו, מ'. 
  .193-167, עמ' (2007)רסלינג,  :אביב-תל .לשדרות רוטשילד

 
 :הרפורמית היהדות, )עורך( רוזנקא' : בתוך ."בישראל רפורמית תיאולוגית הגות לקראת"י'. , עמיר

  .50-23עמ'  ,(2014), המאוחד והקיבוץ ליר ון מכון :אביב-ותל ירושלים, וחברה תרבות, הגות
 

 ללמוד ניתן מה: השלישי במגזר הביצועים שיפור על המשפיע ניהול". יינדלרקרמ' ור'  עמית
' עמ(, 2010(, )1)ג, בישראל שלישי ומגזר אזרחית חברה ."העסקי במגזר מצליחים ממנהלים

65-33. 
 

' א, יזרעאלי' ד: בתוך ."מודרניות-לפוסט משפחתיות בין: בישראל משפחות"ס'. , אוי'ביז-פוגל
 מגדר, מין(, עורכות) אווי'ביז-פוגל' סו נוה' ח, חסן' מ, הרצוג' ח, כלב-דהאן' ה, פרידמן

 .166-107' עמ(, 1999, )אדום-קו :אביב-תל .ופוליטיקה
 

 לימודי של יציב בלתי עדיין אך, המתחזק מעמדם על? ע"התושב ועל ך"התנ על יהא מה .מ', פוזנר
 :אביב-תל .מוסמך לת תוארתזה לקב עבודת .אביב-בתל הממלכתיים הספר בבתי היהדות

 (.2005, )אביב-תל אוניברסיטת
 

חילון י' פישר )עורכת(, , בתוך: "מצע תיאורטי ומתודולוגי –"מבוא: חילון וחילוניות  '.פישר, י
 .11-43, עמ' (2015, ירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, )תחומיים-וחילוניות: עיונים בין

 
חוץ ממסדיות, יזמות דתית ופלורליזם אמוני: המקרה של  –דשות פלדמן, ע'. "קהילות אמונה ח
  בדפוס. .קהילת מבקשי הנס"

 
 ,ישראלית סוציולוגיה", אביבי-התל במרחב לסבית-הומו עירונית אזרחות" .מנורא' וט'  פנסטר

 .7-28' עמ(, 2011(, )1)יב
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 לא(, עורך) קליינברג ,'א: בתוך ."היהודיים והחגים החילונים? בחגים עושים מה"ר'. , פרומן
 .263-205' עמ(, 2004, )לאור הוצאה כתר :ירושלים .וחילוניות דתיות על אחר מבט: להאמין

 
 .(1996, )המאוחד הקיבוץ :אביב-תל .הנשית בזהות וכוח אינטימיות: מאהבה באה .'א, פרידמן

 
, ה ופרפורמטיביותטקסי חתונה בחברה הישראלית: מחקר השוואתי של ריטואליזצי .צקי, א'יפרש

  (.תשס"ו)אוניברסיטת בר אילן,  :רמת גן .עבודת דוקטור
 

 אלטרנטיביים נישואים טקסי מנחי של החדשה סמכותם: לידוען לחבר מרב" .'א, פרשיצקי
 .58-28' עמ(, 2013(, )1) ט"מ ,מגמות", בישראל

 
: בתוך ."בישראל סייםאורתודוכ לא ולוויה חתונה טקסי: יהודיים טקסים המצאת"א'. , פרשיצקי
 החדש העידן ותרבות חילוניות, מסורתיות: להלכה מעבר(, עורכים) רצבי' וש ץ"כ' ג, ידגר' י

גוריון -גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-מכון בן :קריית שדה בוקר .בישראל
 .224-282' עמ ,(2014, )נגבב

 
 . (1990)מודן,  :אביב-, תלדההמחקר האיכותי בהוראה ולמינ'. יהושע, -בן-צבר

 
-בן -צבר ',"מבוא: ההיסטוריה של המחקר האיכותי, השפעות וזרמים" בתוך נ .יהושע, נ'-בן-צבר

 .28-13(, עמ' 2001)דביר,  :אביב-תל .מסורות וזרמים במחקר האיכותייהושע )עורכת(, 
 

 (.1975. ירושלים: הוצאת כתר, )דיוקנה של תפוצה .י'צור, 
 

 (.1979) ,הוצאת דקל אביב:-. תלהתיאוריה הסוציולוגית הקלאסית .'צקיימן, 
 

 יהודים של וערכים מסורת שמירת, אמונות: דיוקן – ישראלים-יהודים .'א, שוגרמן-קיסר
 .(2009, )לדמוקרטיה הישראלי המכון, לסקרים גוטמן מרכז :ירושלים .בישראל

 
 הגיור סוכני בקרב חינוכית כסוגיה ייריםמתג של אוטונומיה: ג"לתרי משבע" מ'. ,טובי-קראבל

 :ודת חינוך(, עורכים) שוורץ' וב הד' מ, אלאור' ת, אטקס' ע: בתוך ."בישראל האורתודוכסי
 .354-322' עמ(, 2011, )מאגנס :ירושלים .ואוטונומיה סמכות

 
 ."מהחיים רצונם שביעות על קשישים של חברתיות ברשתות הקשרים איכות השפעת" ע'. ,רגב

 . 86-69 עמ(, 1998(, )3-4) כה ,גרונטולוגיה
 

 ,'ע: בתוך ."התשעים שנות של בישראל היהודי הציבור בקרב האינדיבידואליזם"ל'. , רוניגר
 ומכון המאוחד הקיבוץ :אביב-תל .ישראלית וזהות זהויות הבניית: לאנחנו האני בין, בשארה

 .127-109' עמ(, 1999, )ליר ון
 

     ירושלים, מכון ירושלים לחקר  .קוו-בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוספמיניזם רייטר, י'. 
 (. 2016ישראל, )           

 
עמ' (, 1999(, )1)ב, ישראלית סוציולוגיה ."העולמקומי בעידן ישראל :והמשק הנשק בין" .'א, רם

145-99. 
 

 מהגרות רוסיות תנערו של בתשובה החזרה?! חצאית רק זה". נייטרמן-קפלןת' וי'  רפפורט
 תרבות של הפרגמטיקה: בישראל' רוסים'(, עורכות) פלדחי ,'ור לרנר ,'י: בתוך ."באולפנא
 .292–259, עמ' (2012, )ליר ון ומכון המאוחד הקיבוץ :וירושלים אביב-תל ,בהגירה

 
 :אביב -תל .העשרים המאה של היהודית בהגות עיון פרקי: החילונית והתרבות היהדות .א', שביד

 .(1981, )המאוחד הקיבוץ הוצאת
 

הוצאת רמות,  :אביב-תל .(1936-1909אביב: משכונות לעיר )-ההיסטוריה של תל .ביגרג' ו , י'שביט
(2001).  

 
הוצאת רמות,  :אביב-תל .(1993-1974אביב: עיר מטרופולין )-ההיסטוריה של תל .ביגרג' ו , י'שביט

(2002).  
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 ."חילוניים מדרש-בבתי תרבותי הון על סמלי מאבק: למעשה הלכהמ" .פדר-לומסקיע' ו 'ט, שגיב
 .299-269' עמ, (2007)(, 2)ח ,ישראלית סוציולוגיה

 
 שבע:-, עבודת דוקטור. באר"שערי רצון": מקוצ'ין שבהודו למושב נבטים שבנגב .שחר, א'

  .(2008)גוריון בנגב, -אוניברסיטת בן
 

-תל של החינוך במערכת" החילונית היהדות דור"ו הלאום בדת מגמות". יהושע בן צבר, א' ונ' שטיין
 .69-51עמ' (, 2009) ,ד"ל, לדור מדור ",יפו אביב

 
 מציאות בתנאי חינוכי רעיון של ומימושו התפתחותו(: יהדות לימודי תגבור) י"תל חינוך .'א, שיקלי

 The Jewish Theological ,מתקדמים ללימודים המכוןעבודת דוקטור,  .משתנה

Seminary ,(ד"תשס) :ירושלים.  
 

 (. 2001)עם עובד,  :אביב-תל .יהודים משתלבים .שיף, ע'
 

 (. 2000)כתר,  :ירושלים .הדתיים החדשיםי'. שלג, 
 

 הישראלי המכון :ירושלים .הישראלית בחברה היהדות רנסנס: חדש ליהודי ישן מעברי .'י, שלג
 .(2010, )לדמוקרטיה

 
 ',נ :בתוך .מודרניסטיות בחקר החינוך"-"מהגישה הפרשנית לגישות פוסט. מ'ואריאלי  , ש'שלסקי

-76, עמ' (2001)דביר, אביב: -תל .מסורות וזרמים במחקר האיכותייהושע )עורכת(, -צבר בן
31.  

 
 .(2000, )לאור הוצאה פראג :אביב-תל .כאן מתחיל הזה השבילד'. , שמחאי

 
 הוצאה פרדס :חיפה .בישראל החדש העידן בהגשמת פרדוקסים: הזרם נגד לזרוםד'. , שמחאי

 .(2009, )לאור
 

 .(2003, )עובד עם :אביב-תל .ואתניות דת, לאומיות: הערבים-היהודים .י', שנהב
 

(, 2008(, )1, י)סוציולוגיה ישראלית ","הזמנה למתווה פוסט חילוני לחקר החברה בישראל .'שנהב, י
 .188-161עמ' 

 
(, עורכים) דרור ,'וי חמו ,'נ: בתוך", סותרים מושגים בין תעייה – היהודי החינוך שיח" מ'. ,שנר

 ומכון אביב-תל אוניברסיטת :אביב-תל .[ה]נעמ דרכי: פלורליסטי יהודי בחינוך שבילים
  .68-33 'עמ(, 2012, )ת"מופ

 
מרכז חינוך  . חיפה,מחזון למציאות: יהדות, לימוד ומנהיגות במרכז חינוך ליאו בקשקד, ס'. )עורך(, 
 (.2006ליאו בק, )

 
הוצאת רמות,  :אביב-תל .שוםיתיאוריה וי –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני  .שקדי, א'
(2003).  

 
, אילן בר אוניברסיטת גן: רמת, דוקטור עבודת .התשובה בתנועת' הגבול עבודת'א'. , שרעבי
  ע(."תש)

 
 

 בתוך י' ידגר, ג'  .של תנועת התשובה בישראל"שרעבי, א'. "דתיות רכה ודתיות קשיחה: המקרה 
    , מעבר להלכה: מסורתיות, חילוניות ותרבות העידן החדש בישראלכ"ץ, וש' רצבי )עורכים(,            
 (, 2014שבע, הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון, )-באר          
  .460-434עמ'           

 
-תל .סינקרטיזם והסתגלות: המפגש בין קהילה מסורתית ובין חברה סוציאליסטית .שרעבי, ר'

 (. 2002)צ'ריקובר,  :אביב
 

 סוציולוגיה ."העובדת בהתיישבות נקלטים לבין קולטים בין: היברידי ומתן-משא" .ר', שרעבי
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The target audiences, and indeed most of the secular people in Israel, are 

satisfied with the role of religion in public Jewish-Israeli space, and they have no need 

to become regular members of a religious congregation. For this target audiences, 

considering their affiliation with other communities and their different needs that are 

met by the congregation, it is safe to say that they constitute a latter-day "new" type of 

congregation. This is manifested in the flexible congregational structure of Beit 

Daniel and its functioning as synagogue and local community center. The target 

audiences seem to know that due to this function and structure, as well as the 

individual-at-the-center approach, Beit Daniel can successfully satisfy their various 

needs. 

In summary, the case of Beit Daniel in particular, demonstrates that liberal 

congregations can indeed enjoy success in a country marked by a dominant Orthodox 

establishment, public dispute over religious coercion and an ongoing struggle of the 

liberal Jewish denominations over state resources and legitimacy in the eye of the 

public at large. Yet the ability of this congregation to thrive is directly related to the 

appreciation by its leaders of the unique context of Tel-Aviv and its multiple 

constituencies.
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In the second part of my work, I characterize the study congregations by 

examining the target audiences they appeal to, that is, by looking into the demand 

side. For this purpose, I compare the target audiences entering the gates of Beit Daniel  

and Tiferet Shalom, while presenting excerpts from individuals’ accounts. I examine 

the motives that made them turn to Beit Daniel and Tiferet Shalom and the benefits 

they gained thereby. 

Deciphering the Jewish identities formed by members of the different target 

audiences as part of their activities in Beit Daniel showed that due to the fluid, 

dynamic and contemporary nature of these identities, there were no familiar concepts 

that provided an accurate enough description, one that came close to showing how 

members of the different target audiences (particularly shifters, those active in their 

40’s and female converts with their spouses) perceived their Judaism. They therefore 

must unpack, sew together and remodel conventional concepts regarding religiousness 

and secularism, in order to create their Jewish identities. 

Latitudinal analysis of the different target audiences demonstrates that one key 

attraction of Beit Daniel is its openness and acceptance of any individual, without 

looking into their mitzvah-observance or faith in God. The drawing power of Beit 

Daniel lies in the Tel Aviv laid-back sense it inspires in those entering its gates and 

the airy Judaism it offers, which is lenient as far as demands made of individuals. In 

the case of the founders and key figures of Tiferet Shalom and Beit Daniel, many 

came to these congregations, due to friends already active in them. As for target 

audiences, the main drive is the desire to enjoy religious services, in a manner 

compatible with a secular way of life. The way the different target audiences make 

use of the services offered by these congregations reinforces their positive perceptions 

of liberal Jewish denominations. Having finished using these services, they often opt 

to move away from them. In so doing, they conform with conventional patterns found 

in the secular public at large, of turning to religious congregations to mark lifecycle 

rituals or holidays. The activity model of the study congregations, particularly Beit 

Daniel, is customized to the needs of their target audiences.
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In the third chapter, I look into the ritual endeavors of the study 

congregations. Given the different scopes of their activities in this field, I focus on 

Beit Daniel. Comparison of the study congregations’ ritual endeavors shows that they 

struggle to decide whether to adopt a traditional approach, leaving the congregation in 

its limited size, or rather an open-ended religious approach, in order to attract a 

broaden secular Israeli target audience, thus expanding the congregation. 

In the fourth chapter, I analyze the variety of formal and non-formal 

educational activities, most initiated by Beit Daniel, and a number introduced by 

Tiferet Shalom. Examination of the study congregations’ educational activities shows 

that Beit Daniel functions as a religious organization, ramifying throughout the city 

and metropolis and addressing a variety of audiences associated with the educational 

system: children, kindergarten teachers, school teachers and parents of preschoolers 

and school pupils, as well as families of bar mitzvah-age children and municipality 

officials. Tiferet Shalom, on the other hand, functions as a religious congregation that 

caters mainly to the needs of its members and people in its neighborhood, when they 

need to mark their children’s bar mitzvahs. In order to appeal to wider audiences and 

promote its multiple goals, Beit Daniel weaves relationships with various elements, of 

similar values and common interests, particularly the municipality of Tel Aviv. 

Cooperation with the latter grants it recognition from a broad population, as well as 

from school administrators. 

In the context of Tel Aviv, Beit Daniel, in its overall Jewish-educational 

endeavors, serves as one of a variety of bodies that aims to introduce cultural change 

to the Jewish identity of a secular target audience. Nevertheless, Beit Daniel is set 

apart from this lot by its long-standing association with the municipality, as well as its 

extended history in educational activity. Beit Daniel, when compared to its Orthodox 

counterparts, holds little expectations that secular people will join the Reform 

movement. Beit Daniel’s heads aim, rather to reinforce Jewish involvement in a 

manner that is compatible with a secular way of life. Unlike other liberal 

congregations in Israel, Beit Daniel is marked by the scope of its activities and 

resources dedicated thereby to engaging with the religious development of secular 

children from as early as pre-school age.
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model, the one of Beit Daniel. According to this model, Beit Daniel functions as a 

religious supplier that promotes different programs for a variety of target audiences. 

This comes at the cost of weakening its small communal core.  

Beit Daniel’s model of activity is unique in its hybridity. On the one hand, it is less 

communal than Tiferet Shalom. On the other hand, given the emergence of secular 

houses of worship outside any institutionalized religious denomination, it seems Beit 

Daniel is more ideologically committed and conforming to rules, due to its affiliation 

with the Reform Movement. The model of activity formed in Beit Daniel can be 

characterized as Israeli as far as its members’ cultural backgrounds, the rabbinic staff, 

the style of prayer and the activity contents. Analysis of Beit Daniel’s model, 

therefore, allows for an in-depth understanding of the degree and patterns of 

integration of liberal Judaism, not only in Tel Aviv, but also in Israel in general. 

In the first part of my work, I present four chapters, each analyzing the two 

congregations’ activities from different angles. These chapters focus on examining the 

supply side of the diverse activities and services offered by both study congregations, 

particularly Beit Daniel. 

In the first chapter, I lay out the theoretical, historical and methodological 

bases for the research. In addition, I describe the Reform and Conservative 

movements, with which the study congregations are affiliated. I then give a theoretical 

review focusing on the concept of community and different models of religious 

congregations. In addition, I review the city of Tel Aviv’s history and sociology. I 

show how its characteristics facilitated the development of liberal Jewish 

congregations as new Jewish congregations, specifically playing a key part in shaping 

Beit Daniel’s activity model. 

In the second chapter, I analyze the development of the organizational and 

leadership models created in the study congregations. Analysis of the congregational 

heads’ conduct suggests that they played a key role in their congregation’s respective 

developments. This is due to the fact that if the rabbi heading either congregation has 

ties with the municipal establishment, as well as the power to forge social 

connections, he empowers his congregation. I explain in this chapter that the 

differences in the congregational rabbis’ ability to use their ties with the municipal 

establishment to promote their congregation depend, among other things, on their 

personal attributes and relationships with members of their congregations.  
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Abstract 

The present study addresses the development and patterns of operation among liberal 

Jewish denominations in Tel Aviv, between the years 1991-2015. For this purpose, I 

compared two liberal congregations operating in the same geographic area, i.e. 

Northern Tel Aviv, though mutually-distinct by their movement affiliation: the 

Reform (progressive) congregation of Beit Daniel and the Conservative (traditional) 

congregation of Tiferet Shalom. I examined the history of both congregations, as well 

as the development of their rabbinic-leadership models and the assortment of 

ceremonial, educational and cultural activities offered by them. In addition, I analyzed 

the variety of target audiences arriving to these congregations, particularly to Beit 

Daniel, being the largest liberal congregation in central Israel. This in turn allowed me 

to assess the role played by the differences in ideology and ritual praxis of the 

respective liberal Jewish denominations in the decisions of various target audiences to 

turn to either congregation. This issue deserves attention, in light of the clear 

distinctions between Reform and Conservative Judaism, which the Israeli public at 

large is unaware of, due to the tendency to bind them together under the title of 

Liberal Judaism or question the authenticity of their Judaism, given their American 

roots. 

The vast majority of studies regarding the liberal Jewish religious movements 

in Israel have focused on analysis at the state (macro) level, with only a handful of 

looking into movements on a local level. The present study focuses on the local level 

of Tel Aviv, due to the fact that Tel Aviv is Israel’s cultural center, a world city where 

global and local trends converge, as do liberal Judaism and Israeli secularism. Due to 

this context I focus on how the Tel Aviv space played a key part in constituting new 

liberal Jewish congregations, both in shaping their organizational and leadership 

models and in creating their communal and individual Jewish identities. 

In addition, I demonstrate that the heads of the two study congregations tried 

to entrench liberal Judaism in Tel Aviv by modifying the American model of the 

synagogue center to fit the Tel Aviv environment. The heads of Beit Daniel have 

enjoyed more success in this undertaking than their Tiferet Shalom counterparts, as 

they incorporated into Beit Daniel’s activities patterns found effective in the activities 

of Orthodox organizations in Israel. Furthermore, I show that the attributes of Tel 

Aviv’s urban space played a key part in the development of a new congregational  
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