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הכותרתאתלדמייןרקפשר

הייתההיאאילוהזוהכתבהשל

אחרונות״,ב״ידיעותמתפרסמת

גלובס״:ב״ליידיאוב״הארץ״

שחשבתן״.מהלאדתיות״נשים

בדיוקוהיאלנו,ידועההאמתאבל

הדתיות״״הנשיםכישחשבנו.מה

שלנו,האמהותאנחנוהןהאלה

והגיסותהאחיותשלנו,החברות

שלנו.הבנותכברואפילושלנו
עלוביותר,מהמיוחדותמהן,שתיים

שמותרלמדו"נשיםליוי:דודבןמירי

מהביתלהיעדרלהןמותרכסף.עללדבר

עושה׳אנילהגידלמדוהןעסקי,לצורך

מזהמתפרנסתוגםאוהבת,שאנימהאת

זה"אתלהגידקשההיהפעםבכבוד׳.

טרגיות,בנסיבותלכותרותלאחרונה

מאוחרנחשפההישראליתוהחברה

המיוחדתלאישיותןמדיומעטמדי

ודפנההנקיןנעמההעשיר.ולעולמן

אתהטרגיבמותןחשפוז״למאיר

החדשההדתיתהאישהשלהדנ״א

מגדלתמאתגרת,עבודהבעלת

מפתחתבקהילה,מתנדבתילדים,

נשיםומעצימהמייעצתתחביבים,

עצמאי,דתיעולםבעלתאחרות,

גםאבלשלה,עללעמודיודעת

טובהמילהולתתהאחראתלראות

קצתאוליאומנםהיאכשצריך.

שםהיאאבללרדאר״,מתחת״טסה

עםומתמודדתדרכהאתמפלסת

דגםעללדברניתןלאמזמןהחיים.

שלאובוודאידתיים,שלבלבדאחד

אבלדתייה,אישהשלאחדדגםעל
כמהלמצואאפשרזאתבכלאולי

עתידיותומגמותדומיםמאפיינים

השונות,החצאיותכלביןמשותפות

והצמודים,הרחביםהמכנסיים

הסרטיםהמלאות,המטפחות

הטבעיוהשיערהפאותהסמליים,

שלדמותהאתמרכיביםשיחד

תשע״ו.בישראלהדתיתהאישה

דתיותעסקיות

מרביתשנייםאועשורלפניעד

למעגלשנכנסוהדתיותהנשים
החינוךבתחומיבעיקרעסקוהעבודה

ניתןרחוקותלעיתיםורקוהטיפול,

דרךפורצתדתייהאישהלמצואהיה

בעולםהציבורי,בשירותבאקדמיה,
הזההמצבהרפואה.אוהמשפט

דתיותנשיםכיוםהכר.לבליהשתנה

מובןוכמעטמקום,בכלנמצאות

בכירותכרופאותאותןלמצואמאליו

חוקרותחולים,בבתיבמחלקות

בתחומיםמעבדהמנהלותבאקדמיה,

דיבוריםאפילווישבמדעדרךפורצי

לנובלדתייהמועמדתעלקונקרטיים

שווהזאת,ובכלהקרוב.בעשור

ספציפיותתופעותכמהעללהתעכב

האחרונות.השניםאתשמאפיינות

עללדבר"הצורךעזריה:רחל
נוכחתלהיותהישגייךעלעצמך,

אמיתימחסוםהואהציבוריתבזירה

׳כלעלחייהכלשהתחנכהלמי

פנימה׳״מלךבתכבודה

עיתונאיתהיאליוידודבןמירי

כאשרשנה,20מ־למעלהכבר

בתחוםהראשוניםצעדיהאת

״לאשה״,בעיתוןדווקאעשתה

אותההובילהההשגחהולדבריה,

כברקריירהשלבתחוםלעסוק

כתבתיהדרךכל״במהלךאז.

העסקי,העולםועלעסקיםעל

עצמאיכעסקהתנהלתיובמקביל,

ככה״.לזהשקראתימבלידברלכל

לעשותהחליטהשניםשלושלפני
שהכירהנשיםעםקשרויצרהצעד

והזמינהכעיתונאית,מעבודתה

עסקיםנשותשללמפגשאותן

צמחהביתה,בסלוןשם,דתיות.

״מועדוןשנקראתהאימפריה

שלעסקימועדוןהחצאית״

למעלהבושחברותדתיותנשים
עיסוקבתחומינשים000,3מ־

שונים.

הייתהזועסק.לזהקראולא״פעם

הפכההזוהמילההיום,גסה.מילה

הפיזייםהמפגשיםדרךלגאווה״.

ליוידודשבןוהווירטואליים

הללוהנשיםמקבלותמארגנת,

מצולמים,טיפיםידע,תמיכה,

פעולהשיתופימקוונים,קורסים
לדבריה,אבלועוד;עסקיים

התודעתי.השינויהואהעיקר

שמותרלמדוהאלה״הנשים

גסה.מילהלאזוכסף.עללדבר

לצורךמהביתלהיעדרלהןמותר



שחשובהלקביעותלכנסים,עסקי,

׳אנילהגידלמדוהןשלהן.לעסק

וגםאוהבת,שאנימהאתעושה

היהפעםבכבוד׳.מזהמתפרנסת

תהליךזהזה.אתלהגידקשה

לתאר.שקשהאישיתהעצמהשל

להיותלאלומדותהאלההנשים
אלאהחיים,ידיעלמובלות

היוםמתנהלותהןאותם.להוביל

ערך״.תחושתעם

בכלל.נשיםשמאפייןתהליךזהו

עסקילמועדוןדווקאמאפייניםיש

דתיות?נשיםשל

התחנכוכולנוכול,קודם״ברור.

לצניעותשמחנכתמערכתבתוך
העסקאתתקדמילכיאזולענווה.

המותגועלעצמךעלותדברישלך

מכלטוביותרהואולמהשלך
מצויןזהצנועהלהיותהאחרים!

אבלוכאישיות,ארץבדרךוחשוב

מהעללדברלומדותאנחנוביחד

שאנחנומהעלעושות.שאנחנו

להתנהלללמודאפשרבו.טובות

שאתמיאתלאבדלאבאותנטיות,

להובילועדייןלך,שחשובמהואת

עסקית.מבחינהולהצטיין

״ישמוסיפה.היאדבר״,״ועוד

בקבוצהרקלהגידשאפשרדברים

השתדלות,תעשודתיות:נשיםשל

אבלשאפשר,מקצועיותהכיתהיו

קצוביםאדםשלשמזונותיותזכרו

פרופורציות״.נותנתהאמונהלו.

מיהי
האישה
הדתית

לאומית?

פעילותשל״בעשורעזריה:רחל
nrDunrnבהכול.נתקלתיציבורית

שלילאףמתחתשנעשופוליטיים
שפעםבפגישותשילדתי,אחרייום

כדיבבוקרבשבענקבעופעםאחר

להגיע״אצליחשלא

מנהיגה!דרושה

מאליומובןלאשבכללנוסףתחום

העולםהואדתיותנשיםבולמצוא
הקולותאחדציבורי.הפוליטי

שלהואהזהבעולםהדומיננטיים

לאעודעזריה.רחלהכנסתחברת
קדנציהבעברהישוכבר40בת

בירושלים,מועצהכחברתסוערת

כסגניתמשמעותיתתקופהועוד

תיקעלוממונההעירייהראש

לקריאתוהצטרפהבטרםהחינוך

עללכנסת.ונבחרהכחלוןמשהשל
בתכלית,השונההעיסוקתחוםאף
מהתוכנותחלקעםמסכימהרחל

הגדוליםהחסמים״אחדמירי.של

הציבוריתהקריירהבפנישעומדים

עצמיאתלשיםהצורךהואשלי

״הצורךאומרת.היאבפרונט״,

להיותהישגייך,עלעצמך,עללדבר

הציבוריתבזירהודומיננטיתנוכחת

שגדלהלמיאמיתימחסוםהוא

עלחייהכלוהתחנכהדתיבחינוך
ומצדפנימה׳.מלךבתכבודה׳כל

צורךכמעטזההפוליטיבעולםשני,

לאאתשם,לאאתאםהישרדותי.
קיימת״.

שמניחדתיחינוךאותושני,מצד

הואמחסומים,דתיותנשיםבפני

להתגבר.ויכולתכוחלהשנותן

גםהדתי,החינוךשל״במרכזו

מאודבצורהנמצאהבנות,של

המסרלערכים.החינוךדומיננטית

חיילחיותשעלינומשמעיהחד

כלהכלל.עללחשובמשמעות,

אניגלגל?׳חסרשלהפעולות

נותנותועדייןעלייהשפיעוגלגל׳

קדימה.להמשיךהכוחאתלי

להורידחושבתשאניפעםבכל

חשוב,מאבקעללוותראוהילוך

תחושתהזו,השליחותתחושת

אותישדוחפתהיאבישנטעוהערך

דתיותכנשיםשלנוהקולקדימה.

חייביםשפשוטחשוב,כךכלהוא

המאבקלמשל,אותו,להשמיע

המקריםאחדהואהמקוואותבחוק

אולייודע,׳מיכיחשהאנישסביבו

למלכות׳״.הגעתהזאתלעת

מאודאתאבללשאול,מיותרכמעט

איךילדים.לארבעהואימאצעירה

אפשרי?זה

כברציבוריתפעילותשל״בעשור

פוליטייםבמחטפיםבהכול.נתקלתי

אחרייוםשלילאףמתחתשנעשו

אחרשפעםבפגישותשילדתי,

שלאכדיבבוקרבשבענקבעופעם

הכול.כברראיתילהגיע.אצליח

הכיהיאהכנסתהיוםדווקאאבל

מאודוזהפעם,אישהייתהנשית

שתמידלסטיגמהבניגודמחזק.

שנלחמותכנסתחברותעלהייתה

׳האישה׳,כיסאעללשבתכדיבזוזו

ביןפעולהושיתוףפרגוןהמוןיש

מעדיפהאניתמידבכנסת.הנשים

בחדר,היחידההאישהלהיותלא

במאבקיםזואתזומחזקותואנחנו

בביטולהמאבקכמולנושחשובים

הטובלותמאבקהרך,הגילחזקת

חילוניותכנסתחברותגםתמכובו

ועוד״.וערביות

מזמןלאשמעתיהאישית,״ברמה

שאמרהשלויאליםשלציטוט

לפמיניסטיתחשובהכישהדבר

זהפמיניסט.גברעםלהתחתןהוא

פוליטיקליולאמצחיקנשמעאולי

אמת.הרבהבזהישאבלקורקט,

חוץמיקודלעשותלמדתיבנוסף,
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לבנותהרטמןמדרשתמנה

תהיההנשיםשלהבא׳"לדור11לוו11
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שקדמומהדורותיותר

והציבורי,הפרטיבמרחבלהן,

והדתית.הכלליתובחברה

ביןלאזןותשכלנהשתדענההואהעיקריהאתגר

תרומהלביןלביתןעשייהביןוציבורי,פרטימרחב

השניהאתגרשסביבן.לעולםורוחניתדתית

מהפערלנבועשיכולתסכולעלהתגברותהוא

המגבילה,המציאותלביןהרבהתורניהידעבין

כלים"׳.׳לשבורבלילהשפיעדרךומציאת

שאניכמהולהיעזר)אאוטסורסינג(

הילדיםחשובהכיוהטיפיכולה.

מבחינתם,להכול.שותפיםשלי

לעבודה,הולכתש׳אימאלאזה
במאבקיםמעורביםהםלהתראות׳.

לנונותןוזהשליבהתלבטויותשלי,

בתוךאנחנושותפות,שלתחושה

שהםמרגישיםלאהםביחד.זה

אותי״.מפסידים

במזכרתמועצהחברתישורון,יערה

המדרשותפורוםמנכ״ליתבתיה,

״הוריםבעמותתציבוריתופעילה

הנקודה.אתמחדדתלשינוי״עובדים

המקומיתהמועצהשולחן״סביב

מתוכםחברים,11יושביםאצלנו

מהרצעירה.הכיואנינשיםשלוש

עובדיםהדבריםאיךהבנתימאוד

המקומיות.בזירותישהשפעהוכמה

סביבווישאמבה,הואתפקידכל

איךמטורפתהשפעהיכולת

מוקמתאיךתפקידים,מאיישים

פשוטלב,מרועלאזהדתית.מועצה

לחבריםפוניםהתפקידיםבעלי

בדרךאזגברים,כולםהםואםשלהם

גברים״.הםשלהםהחבריםגםכלל

שזהשהבינהולאחרזו,מחוויהכלקח

אחרות,רבותבמועצותגםהמצב

נשיםייצוגבנושאלטפלהחליטה

וחברותיההיאדתיות.במועצות

היהודיהביתשלהנשיםבפורום

הבג״ץאחריעשוריםשכמההבינו

שקדיאלללאהשהתירהדרךפורץ

הדתיתבמועצהחברהלהיות

רביםמחסומיםישעדייןבירוחם,

אפשריבלתיכמעטוכינשים,בפני

במועצותכיו״רלהתמנותלנשים

שהתמקדמשותףבמאמץדתיות.

וגםלתפקידהקריטריוניםבשינוי

שעשויותנשיםשלקבוצהבגיבוש

למשרדלהגישהצליחולו,להתאים

המתאימותנשיםשלרשימההדתות

לילהובאותולהתמנות,ומוכנות

הממשלה.נפלה

דם,יורקתאתהפוליטי.העולם״זה

עדמגיעהובלילות,בימיםבוכה

אחדמצדנעלם.הכולוברגעלקצה

ומלמד.מעציםשניומצדמתסכל,
אבלומדהימות,מוכשרותנשיםיש

טבעי,לאקשה,הואהפוליטיהעולם

בנויהואומרתיע.בודדכוחני,גברי,

לאאקליםשלעמוקהתשתיתעל

עינייםפוקחתהליךהיהזהאזנשי.

ומכונן״.

יזמוהזהלתהליךישירכהמשך

מנהיגותקורסוחברותיהישורון

דתיותלנשיםפוליטיתציבורית

׳׳היותבתחום.להתקדםשחושבות

היהודיהביתשלנציגים126שמתוך

13רקמקומיותבמועצותהמכהנים

לכיווןהלכנולמהברורדינשים,הן

חשוב״.זהולמההזה

שקרה.למהציפולאהןאפילואבל

20עלנשים,15עםלפתוח"קיווינו

אחרייומייםאבללחלום.רקיכולנו

מאההיוכברההרשמהאתשפתחנו

בבחירותברור,שיהיהרשומות.

כלליבאופןהקרובובעשורהבאות
דרמטי.באופןתשתנההתמונה

והןמקום,בכלנמצאותדתיותנשים

הזה.העולםעלבסקרנותמסתכלות

וזאתלהשפיעיכולותשהןמבינותהן

שתיכבש״.הבאההפסגה

ממהפכהרחוקותעוד

אישהעודהיאפינקלשטייןמיכל

שלה.בנוףחריגהקצתהמרגישה

סימןבנטשנפתלילפניהרבה

בבחירותברור,״שיהיהישורון:יערה

כלליבאופןהקרובובעשורהבאות
נשיםדרמטי.באופןתשתנההתמונה

זאתמקום,בכלנמצאותדתיות

שתיכבש״הבאההפסגה

ישראל,לילדימועדףכיעדאותם

ה״פורטה״היוופיזיקהמתמטיקה

בתחוםתאריםשניאחרישלה.

הייטקבחברתשנה12עבדההיא

חברהידיעלשנרכשהישראלית

בהוהגיעהגדולהבינלאומית

שלשהותכוללבכירות,לעמדות

המשפחה.עםבבוסטוןשניםארבע

אפסטארטבחברתעובדתהיאכיום,

ארצהלחזרהומתכוננתיורקבניו

בקיץ.

היאחהייטקבעולםדתייהאישה

בריבוע?מיעוט

נכנסת,אתאליוחדרבכל״לגמרי.

אבלגברים.כולםלאאםהרוב

איזון,לחדראיתהמביאהאישה

שלניהולרגשית.אינטליגנציה

ממקוםשאיננוניהולהואנשים

לכבוש,רצוןאומאגוהמונעתחרותי

הקשבה,שלממקוםיותראלא

למצואאוקונצנזוסלבנותרצון

מתחפריםגבריםלפעמיםפתרונות.

מהעץ,לרדתלהםוקשהבעמדותיהם

פשרות.לקדםיותריכולותונשים

ובוודאיגבריתמאודסביבהזוועדיין,

דתיות״.נשיםכמעטבהשאין

הדתיותהנשיםשמיעוטחושבתאת

התחום?שלהתובענותבגללהוא

לאהזההמקצועלא.״לחלוטין

ביתמניהולאומרפואהיותרתובעני

כלגדול.פסיכולוגישירותאוספר

היוםבהםשרואיםתפקידיםאלה

הואההבדלאבלדתיות,נשיםהרבה

האידיאולוגיתההילהאתלושאין

איןלכאורההאלה.למקצועותשיש

ברמהטיפולאוחייםהצלתכאן

סנטימנטהזהלתחוםישולכןגבוהה

למקצועותביחסגבוהמאודלא
זההגבראצלה׳אידיאליסטיים׳.

להיותאמורהואכיכלגיטימינתפס

אםכאישה,אבלהראשי,המפרנס

שיבואתובענימשהועושהכבראת

יהיהשזהלפחותהבית,חשבוןעל

אומרתאניראויה׳.׳מטרהלמען

התשוקהאתלהשישמיבמפורש,

ולאזהעלללכתצריכהלתחום

דבריםלעשותאפשרלהירתע.

ולקדםהטכנולוגיהבתחוםמדהימים

ספקליאיןבכלל,האנושות.את

הןאחר.מודלרואותשלנושהבנות

שליסבתאאתשומעותלאכבר

אסורשני,תוארתעשייאלאומרת

מהגבר.חכמהיותרלהיותלאישה

הגבול״.הםהשמייםמבחינתן,

השניהצדבדיוקהיאדשןמורד״ר
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בריבוע?עלוממונהלמנכ״לכמשנהשנתיים

פינקלשטין:מיכל
חדרבכל״לגמרי.״דרכא״,החינוךברשתהפדגוגיה

־׳rcracrtמקצועיעולםונושמתחיהדשן

גברים.כולםהרבהכמואבלמובהק;באופןנשי

אישהאבל

איתהמביאהמכריערובבעודאחרים,מקצועות

הניהולבזירתמורות,הןהמוריםשל
7m׳^™

רגשית"לפני״עדלחלוטין,שונההתמונה

■■■^■נמנהלותהיולאכמעטשנה20

התיכוניםכאשרבכלל.דתיות

כלמעורבים,היובפריפריההדתיים

דווקאגברים.היושלהםהמנהלים

הספרבתישלההפרדהתהליך

שהובילהתנועהיצרהתיכוניים

בבתיניהולבתפקידינשיםליותר

בנות״.שלספר

כשהייתיכעשורלפניועדיין,

ספרביתשלבהקמהמעורבת

לגייסגדולקושיהרגשתילבנות,

הספר.בביתניהוללתפקידימורות

לתחוםנכנסתיכשאניגםנכון.״זה

ונכשלתינשיםמאודמעטהיו

עודלהביאבניסיוןחרוץכישלון

שצריךלמדתיאבללניהול;נשים

מעליותר,מבוגרותלנשיםלפנות
גדלוהילדיםהזהבשלב50גיל

מובןלאזהלהן.קליםיותרוהחיים

לפרושניתןשבהבמערכתמאליו

לשמורפשוטלאוגם55בגילכבר

שאיפותועלגבוהמקצועימתחעל

לאהמערכתגםזמן.לאורךכאלה

האלה,הנשיםאתרואהמספיק

אתמזההתמידולאהוותק,בעלות

הדתיותהנשיםשלהפוטנציאל

חייהן.שלהזהבשלב

לעיסוקפונותנשיםהרבה״בנוסף,
ומועדיהנוחותהשעותבגללבחינוך

שללאלההמותאמיםהחופשות

כללכתחילהלהןואיןהילדים,

לגבריםלעומתן,להתקדם.שאיפות

דיהחינוךבתחוםלעיסוקהפונים

נוסיףאםניהולי.אופקשישברור

אחתלאהמוצנחיםהגבריםאתלכך

הישרהעסקיאוהצבאימהעולם

גםאיךלהביןאפשרהמנהל,לכס

מאוישיםהניהולתקנימרביתהיום

גברים״.ידיעל

עסוקהדשןהנוכחיבתפקידה

לצעיריםאיכותיחינוךבהנגשת
גםמתמקדתוכמובןבפריפריה,

שמימראים״מחקריםבבנות.

ובמדעיםבמתמטיקהשמתמחה

התקדמותפוטנציאלבעליהם

דתיותבנותאבלבהרבה;גבוה

בחינוךגםפעמייםבמיעוטהן

במדעים,מתמקדיםפחותהדתי

לכןלתחום.פונותפחותבנותוגם

הסולםבתחתיתהןדתיותבנות

הבגרות,תעודתאיכותמבחינת

הנבחנותהדתיותהבנותואחוז

אנגליתמתמטיקה,יחידותבחמש

בארץ.ביותרהנמוךהואופיזיקה

ביתלנהללהןיפריעבהכרחלאזה

פינקלשסיין:מיכל
שהבנותספקלי״אין

כזודלרואותשלנו
לאכברהןאחר.

סבתאאתשומעות

תעשי׳אלאומרתשלי

אסורשני,תואר

יותרלהיותלאישה

מהגבר׳״חכמה

להגיעלהןיפריעכןזהאבלספר,
אתלמצותובכלללתכנותלהייטק,

שלהן״.הפוטנציאל
דשן.אומרתהתחתונה״,״בשורה

לאעורהחינוךבעולם״דווקא
שינוייםישמהפכה.מתרחשת

והתהליכיםחיוביים,הדרגתיים

רחוקיםעודאנחנואבלבעיצומם,

ממהפכה״.

בשרשרתחו׳ליה

נמצאותרבותחילוניותנשיםבעוד

לחייםהקריירהשביןהצירעל
ביןנעההדתייההאישההאישיים,

העולםכאשרמשולששלקודקודים
נוסףממדמכניםוההלכתיהתורני

זהותית,בחשיבותולהפריזשקשה

בהיותוואפיסטמולוגית.פרקטית

נשיםשלבחייהןמרכזיכךכלנדבך



שהשינוייםמפתיעלארבות,דתיות

דלתותיו.עלגםמתדפקים
החלהלנשיםהתורהלימודמהפכת

ואכןשנה,20מ־למעלהלפניכבר

כשלמדתי90ה־שנותבאמצעאזאי

דאז<)״ברוריה״לינדנבאוםבמדרשת

מהפכה,שלתחושהבאווירהייתה

ואתממדיהאתשיערנולאאבל

מוסדותקמוהשניםעםהשפעותיה.

ביניהםשונים,מסוגיםתורנייםלימוד

כיוםמהפכניים.וביניהםשמרניים

מערכתמבוגרותוהולךגדלאחוז

ללימודיםפונותהדתיתהחינוך
שהיינואנחנובזמנו,אבלבמדרשות,

השינוי,שלהראשוניםהמחזורים

התורה,עולםאתבלטעוםהסתפקנו

פעםאיחלמנולאקסמו.אתבלהבין

ממנו.חלקלהיותלהפוך

ותיקה,הלכהיועצתקלמן,תרצה

הלכהליועצותהתוכניתבוגרת
מסכימה.נשמת,מדרשתשל

וגםשנה20לפניקמה״כשהתוכנית

שנים,עשרלפניבהלמדתיכשאני

התמקדנונכון,לימוד.היההמוקד

והלכותהמשפחהטהרתבתחום

לצורךמענהשםהיהלאאבלנידה,

מהידענולאמהשטח.שעלהפרקטי

בשניםהלכה.יועצתלהיותאומרזה

■■■■■■מענהשנותנתדמותנוצרהשחלפו
קלמן:תרצההלכתיותלשאלותומתמשךרצוף

™^המשפחה״.וטהרתנידהשלבתחום
pVpהלכה;שלמאודכ״פמיניםטיתעצמהמגדירה

מהזרםאחתלאבטחאופטימית״,
,״

oncm

הזוהשרשרתבשרשרתחוליה״אניהרדיקלי.

מייצרתולא

שרשרתלהאמירהזוהלכה.שלמאודארוכה

עדיין,אבליודעת.אנידרמטית,
חלופית".

לומדותנשיםהזוהשרשרתאתשוברתלאאני
ב״מדרשתתורה

נשמת״חלופית.שרשרתלהמייצרתולא

ששוןבןשירה

"נשיאתפורסטנבת:

העליוןהמשפטבית
שלישיתפעםכבר

בביתאבלאישה,היא

נעלמתהאישההכנסת
הסבאכיונאלמת

בענייןלאהמת

מספקתסיבהלאהיאאישההיותי

חלקתהיהלאשלישהתורהכדי
מבינותנשיםההלכתית.מהשרשרת

עםלתקשריכולתלהןשישהיום

ההלכה״.עולם

שנים?עשרבעודתהייאיפה

אתעשורלפנישיערתישלא״כמו

לאאניכךהיום,בושנהיההמקום

ישעשור.בעודנהיהאיפהיודעת

שמתרחשיםבתהליכיםנכוןמשהו

שנכונהפנימיתצמיחהישלאט.

ממרחבמתוסכלתאנילפעמיםלנו.

שאיןנכוןיותראושישהאפשרויות

בתוךבלהיותמשהוישאבללי,

לראותאיתו.ולזרוםהזההתהליך

זהטבעי.באופןיתפתחהואלאן

ומסעיר״.מסקרן

מתמודדתפורםטנברגששוןבןשירה

שאלתעםעשורכברהיאגם

הנכוןוהקצבהאיטיים״ה״תהליכים

יאירד״רזוגה,בןעםיחדלשינוי.

הגרעיןעםנמניםהםפורסטנברג,

המניין״הקהל״,מנייןשלהמייסד

שבירושלים.בקעהבשכונתהשוויוני

הםלמנייןמחבריהשרביםאףעל

דתיתלליברליותושלישישנידור

היאעצמהפורסטנברגששון)בן

לשעברוהשרהכנסתחברשלנכדתו
עדייןהמהלךז״ל(בורגיוסףד״ר

״אחדבמחלוקת.ושנוימורכבהיה

שהואטעןלמהלךמהמתנגדים

היהיכולבובמנייןלהתפללרוצה

כךכלישהמת.סבוגםלהתפלל

היההרוב.הםכאלה,מנייניםהרבה

המתהסבהעדפתאתלהכילקשה

להיותהמבקשותהחיותהנשיםעל

הכנסת,בביתבמתרחששותפות

אחדשלסבתואורבך,חנהוכאשר

לתורהעלתהבמנייןהחברים

הרגשנו90בגיללראשונהאצלנו

הכף״.אתהכריעההחיהשהסבתא

20מ־ולמעלהשניםעשרזאת,ובכל

קשיים.ישעדייןדומות,קהילות

צריכיםהזמןכלכאילו״אנחנו

שלנו.האורתודוקסיותאתלאשש

הייתהלאהזוהמילהכשגדלנו,

מצוות,שומריהיינותמידקיימת.

אנשיםרובנונשארנו.וכאלה

פותחיםהיהדות,בעולםמשכילים

בנוחמרגישיםבחומר.שוחיםספר,

אנחנוזהבגללאוליהזה.בעולם

רב,לנואיןמהשינוי.מאוימיםלא

לכלברורורבניהלכתיגיבויישאבל

שדווקאמוצאתאניהזה.התהליך

לפעמיםפחות,שיודעיםאנשים
מבחינתםכיבשמרנותיותרנאחזים

שנשארמהזהשלהם.היהדותזו

עםלהתווכחאפשראיממנה.

כמומתפשטתהתופעההמציאות.

האלהוהסוסיםקוציםבשדהאש

ביתנשיאתמהאורוות.ברחוכבר

שלישיתפעםכברהעליוןהמשפט

הכנסתבביתאבלאישה,היא

הסבאכיונאלמתנעלמתהאישה

בעניין״.לאהמת

הסנדוויץדור

הזהותבמשולשהשלישיהקודקוד

כמובןהואדתיותכנשיםשלנו

נדמהפה,גםהאישיים.החיים

<■הדתייההאישהשלשההתמודדות



דומהאינהעשוריםשלושהמלפני

אתנשיםובואוהיום.שללאתגרים

אחדהשולחןעלישרהדברים

השינוייםכנגדהמרכזייםהטיעונים

האישהשלבמעמדההלכתמרחיקי

כברשמענוהמאוחרת.הרווקותהוא

חכמהיותרתהיי״אלהמשפטאת

התאוםשלתורוועכשיומהגבר״,

דףלותצטטי״אלשלוהיהודי

איתו״.לתחרותתיכנסיאלגמרא,

הנוסקתהקריירהההשכלה,האם

נשיםשלהגדלהוהמעורבות

לתופעתשמובילותהןהדתיבמרחב
המאוחרת?הרווקות

מנהלתלאחרונהעדמלאך,שירת

העוסקתישפהעמותתשל

הדתי,בעולםוזוגיותבשידוכים

25בן״בחורשינוי.עלמדברתאכן

הגדולהאחותוראשון.לדייטיוצא

ישכחשלאאותומזהירה35ה־בת

כיהפגישהבסוףהקפהעללשלם

הצעירהאחותווג׳נטלמני.מקובלזה

כילשלםיעזשלאאותומשביעה

סיפורזהושוביניסטי.מקובללאזה

התנועה״.אתשמדגים

שמסביבנוהמהיריםהשינויים

וכברמהירה,הסתגלותמחייבים

אחדכלשלהציפיותמהברורלא

דיאלוג״ישממשנהו.והצדדים

וההשכלההדומיננטיותסביב^ורכב

וסביבהדתיותהנשיםשלהגוברת

הגברים.עלמאייםזההאםהשאלה

נשיםשלתופעהלראותאפשר

בעבודהלהתקדםשחוששות־ווקות

פוטנציאליים.גבריםירתיעזהשמא

כאילוהטענהאתשומעיםגם;מיד

פוגעיםהתורהולימודהקריירות

ישהנכון.הואההפךאבל:נשיות,

בנשיות,אינטנסיביעיסוקהיום

הזושהטענהכךמפעם.יותרהרבה

עליי״.מקובלתלאלחלוטין

עוברתהנשיתשהזהותספק'>/>/

לגמרילאעודוהגבריםשינוי,

גםהאםאיתו.להתמודדאיךיודעים

שינוי?עוברתהגבריתהזהות

מהלגבריםברורלא״לחלוטין.

שגםהיאוהאמתמהם,:גצפים

מהברורלגמרילאעוד^נשים

מהגברמצופההאםמחפשות.הן

ואםוקשוב?מכילחבר,^היות

)קבוצתעצמותיי״ב״כלרוקדהוא

איךאר״ש<דתיים,לגברים^חול

המודל,זההאםלזה?תתייחסהיא

עדייןהחדשות׳ה׳נשיםשגםי»

מכינהבוגרכזה,׳גבר־גברמחפשות

תופעהלראות״אפשרמלאךשירת

להתקדםשחוששותרווקותנשיםשל

גברים.ירתיעזהשמאבעבודה

כאילוהטענהאתגםשומעיםתמיד
פוגעיםהתורהולימודהקריירות

הנכון״הואההפךאבלבנשיות,

שלעוגןשיהיהמובחרתוסיירת

הצדדיםלשניוסמכותיות?יציבות

בדיאלוג״.עודזהברור.לא

רווקותכילהדגישמבקשתמלאך

סטטיסטית,חברתיתתופעההיא

אתימצאומילנבאבכללניתןולא

שהיאמקיףמחקרבתוכה.עצמם

כיהוכיחשניםמספרלפניערכה

שבגרו30ה־בנותהרווקותאחוז

לאחוזזההשמרנייםלימודמוסדות
ליברלייםמוסדותמקרבהרווקות

בתופעהמדוברדברשלבסופויותר.

שלההמצטברתשהחוויהתרבותית
בחובהטומנתאבלגדול,קושייוצרת

הגדולחלקםחיובי.פוטנציאלגם

עצמםלוקחיםולכןלקושימודעים

ועודזוגיייעוץאימון,דרךבידיים

״הלוואימרשימה.עצמיתעבודה

ככהמשקיעיםהיונשואיםשגברים

״הגבריםאומרת.היאבתחום״,

וזהמרשימהעבודהעושיםהאלה

שכןהזוגיותעלדברשלבסופויקרין

אליה״.יגיעו
אפשרהגלגלאתהריעושים?מהאז

לאחור.להחזיר

שהבניםלהדגישחשובכול״קודם

במקוםיהיולאכברשלנווהבנות

בשרושעלמעברבדורמדוברהזה.

הילדיםהשינוי.מחיראתמשלם

מציאותלתוךנולדיםכברשלנו

שליהבנותשגםבטוחהואניאחרת

לצפות.למהיודעיםכברהבניםוגם

מספיקשלאנוספתנקודהיש״אבל

בצער.מלאךאומרתעליה״,מדברים

הבעיהאתשמייצרממה״חלק

עצמההרווקותלאהיאהאקוטית

הנשים.שלהביולוגיהשעוןאלא

במספרדרסטיתירידהישלצערי

אישהשמקבלתהשידוכיםהצעות

שלהרצתכוללבתשהיאמרבע

והחששגדולהבמשפחההגברים

הפתרוןיתאפשר.לאכברשזה

הקפאתמשמעיתחדהואהזהלמצב

מכוןזה,אתמתיריםהרבניםביציות.

לאעדייןזהואיכשהותומך,פועה

בתרווקהאםהשולחן.עלמספיק

מהלחץגדולחלקביציותתקפיא32

מסלוללאהיאביציותהקפאתיירה

לאעדייןזוכיהוריתחדלאימהות

בשורהפשוטזוכולן.עבוראופציה

כדימאוחרתלרווקותאמיתית

אופצייתאתהשולחןעללהשאיר

המשפחה״.

המאוחרתהרווקותשלהשנימהעבר

רקכמעטשייחודיתתופעהעומדת

לאעודאניבעודדתיות.לנשים

לכיתהשליהזקוניםבןאתהכנסתי

שנותבתחילתמחברותייחלקא/

ילדיםמחתנותכברלחייהן40ה־

מספרבחבורה.סבתאאפילוויש

עולההדתיתבמשפחההילדים
עלעומדכיוםוהממוצעבהדרגה
רביםביישוביםחמישה.עדארבעה

ויותר.שבעהשישה,גםשישמקובל

ילדיםמגדלתעדייןאתבעודכך,

״לנשום״,מתחילהרקאוקטנים



וציפייהנכדיםכברישפתאום

מחודשת.לעזרה

סופרת,משאלייעלשלהבית

לשבעהאימאהורים,מדריכת
ושקט,מתוקתקלחמישהוסבתא

שהיאכךעלמעידההמרפסתאבל

שלעומסומעורבתצעירהסבתא

ניכריםולוליםמשחקיםבימבות,

שלהבגינהצומחתבקיץלעין.

הקטנטנים.לרווחתענקיתבריכה

להצטייןצריכההייתלא״בתקופתי

לקריירהמאיתנוציפולאבכול.

לזהמצפהלאאניגםגדולה.

והןדוריענייןזהאבלמבנותיי,

חושבתאנילכןמעצמן.מצפות

להן״.לעזורצריכיםשאנחנו

אשמעששובחשבתימופתעת.אני

התפנהעכשיושבדיוקהזמןעל

מחדשוגויסהקטניםמהילדים

וחוסרהניצולתחושתעללנכדים,

לא.אבלשלה.הפרטילזמןהכבוד

האלההתחושותאםמשאלי,לדברי

לבעיהסימפטוםשהןהריקיימות
בהגדרתבעיהוהיאיותררחבה

היחסים.

בחייםשלנוהיחסיםכללי״באופן

הזמןכלצריכיםשאנחנומשהוהם

צעירזוגבזוגיות.מתחילזהלנהל.

שלסוגעלחותםובעצםמתחתן

והחייםמשתנותהנסיבותאבלחוזה,

הדתיהעולםפתאוםמורכבים.נהיים

אותולאכברוהואמשתנהשלו

והתפתחההלכההיאישיבה.בחור

בקריירהבלתמוךמסתפקתלאוכבר

כמהכלאזהילדים.אתולגדלשלו

ה׳חוזה׳אתמחדשלבחוןצריךשנים

לאשהשתנו.לחייםאותוולהתאים
ש...׳.ליהבטחתב׳אבללהתבצר

צריךהילדיםעםהיחסיםאת״גם

גבולותציפיות,להגדירלנהל.

הזמןכלאותםולהתאיםגזרה,

שהתאיםמההמשתנים.למצבים

כשאנימתאיםלאההתבגרותלגיל

אנימהמראשלהודיעצריךסבתא.

שמרגישהמיומתי.לאומהמוכנהכן

אישלסממןזהאותה,שמנצלים

הילדים״.עםהיחסיםניהול

הבוחרהדור

כאןהמובאותהנשיםויתרמשאלי

שלומורכבמגווןפסיפסמציגות

ממנהשעולהוהתמונהדתית,נשיות

והמשמעותיהמרכזיהדברכיהיא

האחרוניםבעשוריםשהשתנה:יותר

ללאכמעטהבחירה.יכולתהוא

הדתיתהסקאלהעללמיקומךקשר

לבחור;היוםיכולהאתוהסוציולוגית,
ולהעדיףגדולהמשפחהלהקים
לנסוקאוהקריירה,פניעלאותה

העולם;אתולכבושמעלהמעלה
בעולםשלךמהמקוםמרוצהלהיות
מאודלהיותאובו,ולשמוחהדתי

אפשרותלשוויון.בוולהיאבקפעילה

לאמהותניתנהממשלאהזוהבחירה

כברכנראההיאשלנוולבנותשלנו,

מאליה.מובנתתהיה

עודשלהדתייההאישהתהיהמיאז

אתמחזיקותשלנוהבנותשנה?20

הזו.לשאלההמפתח

25כברשמנהלתמיברויאר,שירה

חושבתירושלים״פלך״אתשנים

הדורשלמרכזיאחדמאפייןשיש

למרודהצורךהעדרהצעירהזה,

"הבנותלמישהו.משהולהוכיחאו

בערהמאיזומונעותלאהאלה

איזולכבושמשהו,להוכיחפנימית

שבהלמציאותנולדוהןפסגה.

כבראזעבורן,אפשריהכולכמעט

הייתלא״בתקופתמשאלי:יעל

ציפולאבכול.להצטייןצריכה

לאאניגםגדולה.לקריירהמאיתנו
ענייןזהאבלמבנותיי,לזהמצפה

אנילכןמעצמן.מצפותוהןדורי

להן״לעזורצריכיםשאנחנוחושבת

כמובןזוכלום.להוכיחצריךלא

שני,מצדגדולה.שחרורתחושת

הואמשהוולהוכיחלמרודהרצון

הבוגרותאתהניעשתמידממהחלק

באופןזה,ואתשלנו.הדרךפורצות

היום״.רואיםלאכמעטכברמובהק,

מקשרתלמרודהצורךהעדראת

האינדיבידואלילעולםברויאר

לטובנולדו,הןלתוכומודרניוהפוסט

יכולתבהןישאחד,מצדולמוטב.

״אחרות".שלמוחלטתוקבלההכלה

לתוםקשורשזהספקאיןשני,מצד

׳׳הןהגדולות.האידיאולוגיותעידן

לאהיחיד,שלמהמקוםפועלות

נהדרותנערותהןהיחד.שלמהמקום

יותראבלוחסד,טובלעשותשרוצות

סביבתןועלעצמןעללהשפיעבקטן.

בנותרואהלאכמעטאניהקרובה.

העולם״.אתולשנותלטרוףשרוצות
המשנהלשעברזילברשץיפהפרופ׳

בר־אילןאוניברסיטתלנשיא

לתכנון)הוועדההות״תיו״רוכיום

הצעירותאתפוגשתולתקצוב(

ומסכימההאקדמיתדרכןבתחילת

ארבעהיינו״בתקופת;האבחנה.עם

שלבכיתהלמשפטיםסטודנטיות

מגבריםנשיםיותרישהיום,40

בלימודיכוללהתארים,שדרתלכל
מתהפכתהפירמידההדוקטורט.

נושאכברזהאבלהסגל,בעולם

אחר״.

הראשונההאישההיאזילברשץ

מיריפרופ׳הות״ת,יו״רבתפקיד

דתייה)אישהמבר־אילןפאוםט

מביןהיחידההרקטוריתהיאנוספת(

ופרופ׳בארץ,האוניברסיטאותתשע

היחידההנשיאההיאכרמירבקה

מביניהן.

מונעמאודהנשיםשלהביניים״דור

להגיעולהוכיח;להצטייןמהרצון
אצלמזההאנישאפשר.רחוקהכי

הזו.מהמשימהשחרורהצעירות

כברהפסגותכלמבחינתןכאילו

נקודתתתאפשרשםואולינכבשו,

המציאות,עלמאוזנתיותרמבט

מערביפחותמשהוהקריירה.על

וקפיטליסטי".

׳׳אלומה״,מנכ״ליתסלעיפעת

צעיריםשמעודדתעמותה

חסרייצוגבעלותמאוכלוסיות

משמעותי,לשירותההשפעהבמוקדי

כמיאחרת.קצתהדבריםאתרואה

ביותרהאינטנסיביבאופןשעוסקת

היאלצה״ל,דתיותבנותבגיוס

במושגיםלדברשממשיכההיחידה

התגייסו2015״בשנתמהפכה.של

דתיות,צעירות000,2מעללצבא

הדתיותהבנותמכללאחוז25כ־שהן

החמ״ד.במערכתי״בשמסיימות

טובות׳׳הכיתמידשלאלעברבניגוד

יכלוורבניםשהתגייסו,אלההיו

לאלתפקידיםהולכותשהןלטעון

מלהיותרחוקזההיוםמשמעותיים,

מודיעיןבתפקידיבנות400המצב.

אלהתקשוב.בתפקידיבנות200ו־
בנותעלשמעידיםאדיריםמספרים

כקב״א,גםטובים.הכיהנתוניםעם

הגיוסנושאדתית״.מבחינהגםאבל

כתבהומצדיקרחבהואלצבא

מסמנתיפעתאבלעצמה,בפני

״מיהחדשים:הגזרהגבולותאת

מודיעיןביחידתקצינהשהייתה

ללמודכךאחרתלךלאעילית,

ישנההזההמהלךסוציאלית.עבודה

המקצועיהעולםפניאתדרמטית

בעשוריםדתיותנשיםשלוהאישי

הקרובים״.


