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פיצול דרכים
יוסף פונד ,מתווי דרכים :עיתונות אגודת ישראל (קשרים:
סדרה בין־תחומית :מחקרים בעיתונות ותקשורת
יהודית)[ ,בני־ברק] :הקיבוץ המאוחד ,והמכון לחקר
העיתונות והתקשורת היהודית על שם אנדראה וצ'רלס
ברונפמן ,אוניברסיטת תל־אביב ,תש"ע 311 ,עמ'
ספר זה משחזר את התפתחותה התרבותית
של העיתונות של ‘אגודת ישראל' .הנתונים
מרשימים :כ־ 330עיתונים אגודאיים יצאו לאור
ברחבי העולם מאז ייסודה של ‘אגודת ישראל',
בשנת  ,1912ועד היום; כ־ 150מהם נוסדו עד
מלחמת העולם הראשונה.
המחבר מחלק את העיתונות האגודאית
לשלוש קטגוריות :עיתונות פוליטית (חדשות
ועיסוק בבעיות השעה מנקודת מבט תנועתית),
עיתונות תרבותית (ספרות יפה וספרות תורנית)
ועיתונים המיועדים לאוכלוסיות יעד ‘מיוחדות',
הפלטה ,חיילים
ֵ
כלומר נשים ,ילדים ,שארית
ועוד .לאחר פרק מבוא על העיתונות היהודית
בכלל ופרק מבוא נוסף על העיתונות האגודאית
בפרט ,הוקדש לכל אחת מהקטגוריות פרק בספר.
לאורך הספר מבקש המחבר לענות על השאלה
על מה מעיד מספרם הגדול של עיתוני ‘אגודת
ישראל' — האם על תור זהב תרבותי־חרדי או
שמא על פיצול ופירוד בין מי שביקשו לעשות
אגודה אחת?
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הטענה שמספרם הגדול של עיתוני ‘אגודת
ישראל' מעיד על פריחה ספרותית חסרת תקדים,
בעיקר בין שתי מלחמות העולם ,הופרכה
במחקרים קודמים 1,והמחקר שלפנינו מחזק
מסקנה זו .פונד וקודמיו העלו כי לתפיסה
הנוסטלגית המבקשת להאדיר את הישגי העבר
בעניין זה ,תפיסה המוצגת תדיר בעיתונות
החרדית ,אין אחיזה במציאות .אמנם התפתחה
בפולין בשנות העשרים והשלושים עיתונות
חרדית ,אולם הייתה זו תופעה בוסרית .אף שהיו
כמה כותבים חרדים מוכשרים ,הייתה זו עיתונות
דלה ,סגנונה היה עלוב ,עורכיה וסופריה לא היו
מאוגדים ,היא הייתה נתונה לצנזורה קפדנית,
ונטתה לחיקוי .נוסף על כך ניטש ויכוח מר על
הלגיטימיות שלה :היא לא קיבלה ברכה גלויה
מחלק ניכר מהמנהיגות הרוחנית ,ורק חלק מן
הרבנים התירו את קיומה ,וגם זאת בדיעבד; מצד

ראו למשל :נ' כהן ,ספר ,סופר ועיתון :מרכז התרבות
היהודית בוורשה ,1942‑1918 ,ירושלים תשס"ג,
עמ'  .186‑178ספרו של כהן נמצא אמנם ברשימת
הקיצורים הביבליוגרפיים שבסוף הספר ,אך לא נזכר
בגוף החיבור.
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האגף השמרני ב'אגודת ישראל' היא התקבלה
באדישות ,ומחוץ לחברה האורתודוקסית תפסה
מקום שולי בלבד ,וההתייחסות המעטה אליה
הייתה שלילית בעיקרה.
הקשיים הכלכליים שאליהם נקלעו רוב
העיתונים האגודאיים הקשו על הדפסתם באופן
סדיר וגרמו לסגירתם זמן קצר לאחר ייסודם.
הכישלון השיווקי של העיתונות האגודאית היה
צפוי :כמעט לא נמצאו משקיעים; לרוב נדחו
הפרסומות המסחריות בטענה שאינן הולמות;
והכותבים והעורכים האגודאים היו מעטים,
ורובם היו חסרי ניסיון עיתונאי ונאלצו לכתוב על
תחומים שונים שלא התמחו בהם .רוב הידיעות
צוטטו ממקורות שונים ,והגבלות דתיות־ערכיות
מנעו מהעיתונים לפרסם עניינים שהם בגדר
לשון הרע ,חוסר צניעות או אלימות 2.זאת
ועוד ,היו רבנים שאסרו פרסום תכנים תורניים
כדי שהעיתון לא ייתפס כתחליף ללימוד תורה.
בגלל המגבלות הרבות היו העיתונים האגודאיים
בדרך כלל לא אטרקטיוויים ,טהרניים ,עמוסי
מלל עיוני ולא עוררו עניין .אם לא די בכל
אלה ,גם בעיצובם הגרפי פיגרו עיתונים אלה
אחרי העיתונים החילוניים .פשיטת הרגל של
עיתון אגודאי הייתה אפוא כרוניקה ידועה
מראש.
אם כן מתחדדת השאלה שהוצגה כאן בראשית
הדברים :מדוע לאחר כישלונו של עיתון אחד,
קם אחר תחתיו? על מה מעיד מספרם הגדול של
העיתונים האגודאיים? לטענת המחבר ‘המספר
הגדול של העיתונים האגודאיים שהודפסו,
תפוצתם הגיאוגרפית הגדולה והשפות הרבות
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אף שהתברר שהעיתונים הכשרים היו מקור עשיר
ללשון הרע ,לרכילות ולחיסול חשבונות פוליטיים
וקבוצתיים פנים־חרדיים .ראו :ק' קפלן"‘ ,רבות רעו"ת
צדיק" :קווים לתולדות העיתונות החרדית בישראל,
למאפייניה ולהתפתחותה' ,התקשורת המגזרית
בישראל( 3 ,ינואר  ,)2006עמ' .31‑30

בהן נכתבו ,מלמדים על הגיוון הרב של המניפסט
האגודאי והשינויים הרבים שהתחוללו בו' (עמ'
 .)53כך למשל הוא מסביר כי העיתון ‘הדרך',
אשר נוסד בתל־אביב בספטמבר  ,1942ביטא את
שקיעת הדומיננטיות של הקו הבדלני שהובילו
אנשי ‘היישוב הישן' ,ששלטו ב'אגודת ישראל'
בארץ־ישראל עד סוף שנות העשרים .לטענת
המחבר העיתון החדש ביטא את דרישתם של
העולים האגודאים מפולין ומגרמניה בשנות
השלושים לשתף פעולה עם התנועה הציונית
(עמ'  .)39עוד הוא מסביר כי נתוני תפוצתם של
העיתונים האגודאיים לאורך השנים משקפים את
השינויים הדמוגרפיים שחלו בחברה זו בעקבות
השואה .בפולין ,שרוב אוכלוסייתה היהודית
נרצחה ,נעלמה כליל העיתונות האגודאית.
לעומת זאת ישראל ,ארצות־הברית ובריטניה —
ארצות שהפכו במלחמה ואחריה למרכזי הכוח
הפוליטי של ‘אגודת ישראל' העולמית ,ושרבים
מהפליטים היגרו אליהן — היו למוקדים של
עיתונות זו (עמ' .)53
לאחר השואה איבדה היידיש את כוחה ,ומספר
העיתונים בעברית גדל .המחבר אף מעיר את
תשומת הלב לעובדה שהעיתונים האגודאיים
בארץ־ישראל נכתבו בעברית מודרנית בלבד,
מה שמעיד לדעתו על התערותם של העולים
האגודאים בחברה הישראלית (עמ'  .)53במחצית
הראשונה של המאה העשרים נדפסו בעיקר
עיתונים אגודאיים פרוגרמטיים־אידאולוגיים,
ואילו במחצית השנייה של אותה מאה נדפסו
בעיקר עיתוני חדשות .שינוי זה נבע בעיקר
מהמעבר ממאבק פוליטי בציונות ומהתלבטות
בשאלות הארץ־ישראליות ,שאפיינו את
התקופה שלפני הקמת המדינה ,להתייצבות
פוליטית לאחר קום המדינה (עמ'  .)159ברבות
השנים הפכה העיתונות האגודאית ,אשר נוצרה
כאילוץ וכמגננה מפני איומי המודרנה והתמורות
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בחברה היהודית באירופה ובזהותה ,לכלי מרכזי
לעיצוב הזהות ולמוקד הזדהות של המחנה
האגודאי .לפיכך המחבר מזמין את המתעניינים
בהתפתחויות ההיסטוריות של הציבור האגודאי
לעקוב אחר העיתונות האגודאית ,המשקפת
לטענתו את הדינמיקה והתמורות שחלו ברבות
השנים בציבור זה לענפיו (עמ' .)11
בשמה של ‘אגודת ישראל' נדפסה עיתונות
הן מטעמו של ‘היישוב הישן' והן מטעמו של
‘היישוב החדש' החרדי ,עיתונות של מבוגרים
ושל צעירים ,של פרולטריון ושל בורגנים ,של
תומכי הציונות ושל המסתייגים ממנה .העובדה
שקבוצות מנוגדות אלה יכלו להסתופף בצלה
של הפרוגרמה האגודאית ,הייתה בעיני רבים
הוכחה להיעדר חוט שדרה אידיאולוגי בתנועה,
מה שגרם לפיצול ולוויכוחים מתמידים והחליש
אותה .טענתו המרכזית של פונד היא שאין לראות
ב'אגודת ישראל' תנועה שמרנית ,מסתגרת ,בעלת
מצע מעורפל ש'אומר הכל ועל כן אומר לא
כלום' (כפי שתקף את מצעה הרב יצחק ברויאר,
עמ'  .)54לאורך הספר הוא מבקש להוכיח כי
העיתונות המגוונת שנכתבה בשמה של ‘אגודת
ישראל' מעידה שמדובר בתנועה פרגמטית,
רבגונית ,לא מקובעת ,שהייתה נתונה בתהליך
בירור תמידי ,הצליחה להכיל בתוכה קבוצות
מנוגדות בתכלית ,נענתה לצרכיו של הדור הצעיר
והתאימה עצמה למציאות הפוליטית ,החברתית
והכלכלית המשתנה .יתר על כן ,טוען המחבר,
העיתונות האגודאית ,בעיקר זו הפוליטית ,חינכה
את אוכלוסיית הקוראים האגודאית לסובלנות
כלפי דעות אחרות ,לתפיסת עולם דמוקרטית
ולאקטיוויות ברמה הציבורית (עמ' .)160
בספר יש מידע רב שבאמצעותו ניתן להתחקות
אחר תהליכים והתפתחויות ב'אגודת ישראל'
ובעיתוניה ,אולם יש בו גם כמה ליקויים ,חלקם
מהותיים.

יש מידה של אירוניה בכך שספר זה ראה אור
בסדרה הנקראת ‘קשרים' ,משום שעקב אכילס
שלו הוא היעדרם של קשרים והקשרים .הדבר
בולט מאוד בדילוגים התכופים של המחבר
במרחב הזמן ,עד כדי כך שלעתים מובאת בספר
ציטטה ומיד אחריה מובאת ציטטה ממקור מאוחר
או מוקדם ממנה בחמישים שנה ויותר 3.לעתים
המחבר מדלג גם במרחב; מיותר לציין כי התנאים
ההיסטוריים שבהם פעלו עיתונאים אגודאים
בפולין בראשית המאה העשרים אינם דומים
למציאות שבה פעלו אותם סופרים או סופרים
אחרים במדינת ישראל בסוף אותה המאה.
מחבר הספר עמד על כך שבהיעדר כותבים
מנוסים פורסמו בעיתונות האגודאית מאמרים
של כותבים חילונים (עמ'  ,)36אך לא הזכיר שהיו
כותבים חרדים ,אגודאים פעילים ,שכתבו באופן
קבוע בעיתונים חילוניים .אציין שתי דוגמאות:
הלל זיידמן ( ,)1995‑1907שלא הוזכר בספר,
כתב בשנות השלושים בפולין בקביעות במקביל
בעיתונים החרדיים ‘טאגבלאט' ו'דרכנו' וביומון
הציוני ‘מומנט'; ומשה פראגר ()1985‑1909
סיקר בעיתון הפועלים הארץ־ישראלי ‘דבר' למן
ראשית שנות הארבעים את המתרחש באירופה —
כמה וכמה שנים לפני שהחל לערוך את הביטאון
החרדי ‘בית יעקב' (ולא היה זה פנחס לוין ,כפי
שנטען בספר) .נראה שיש מקום להשוות בין
כתיבה של עיתונאי חרדי בעיתון אגודאי לבין
כתיבתו בעיתון אחר ,שגבולות חופש הביטוי
בו לא היו כה נוקשים ומוקפדים .הרחבת
הפרספקטיבה למתרחש מחוץ למחנה האגודאי,
למשל בעיתוני ילדים בשנות הארבעים (שעליהם
כתבה למשל יעל דר) או בעיתונים פוליטיים של
מפלגות אחרות (למשל מחקרה של מינה גראור
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לדוגמה מקרית :בעמ'  95‑94רצף הזמנים הוא (לפי
סדר הופעתם) ,1976 :אמצע שנות השמונים,1959 ,
.1964 ,1952 ,2003
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על העיתונות הרוויזיוניסטית) ,הייתה תורמת
רבות לדיון בהקשרים פנים־אגודאיים רבים4.
היעדרו של הקשר היסטורי בולט גם במרחב
החרדי .לדוגמה המחבר תמה מדוע הופסקה בשנת
 1935הופעתו של העיתון ‘קינדער גארטען',
עיתון הילדים האגודאי הראשון (עמ'  .)197נראה
שהסיבה לכך הייתה שבשנה זו נפטרה שרה
שנירר ,אחת הכותבות והמפיצות הראשיות של
העיתון .יתרה מזאת ,עורך העיתון ,הרב אליעזר
גרשון פרידנזון ( ,)1943‑1899שהיה שותפה של
שנירר לייסוד רשת ‘בית יעקב' ,קיבל עליו ,עם
אישים אחרים ,את ניהול הרשת לאחר מותה .לכן
סביר להניח שלא נותר לו זמן להמשיך לערוך את
עיתון הילדים.
במבוא לספרו המחבר מתאר את קשייו
בכתיבת הספר ,ובהם ‘חוסר במחקרים העוסקים
באגודת ישראל בכלל ובעיתוניה בפרט' (עמ'
 .)11אולם בשנים האחרונות נכתבו מחקרים לא
מעטים על ההיסטוריה של ‘אגודת ישראל' ,על
העיתונות החרדית ועל הצריכה שלה ,ולרובם אין
התייחסות בספר.
בולט בהיעדרו מחקרו של חיים שלם על
‘אגודת ישראל' בתקופת מלחמת העולם השנייה —
עבודת דוקטור שפורסמה בשנת  2007כספר5.
שלם תיאר בספרו בפרוטרוט את ההתפתחויות
הפוליטיות שעברה ‘אגודת ישראל' במחצית
הראשונה של שנות הארבעים ,בעיקר לנוכח
השואה .מכיוון שאישים ואירועים רבים שתוארו

בהרחבה בספרו של שלם נזכרים גם בספרו של
פונד ,חוסר התייחסותו למחקר זה ,וכן למחקריו
של מנחם פרידמן שנכתבו מאז שנות השמונים6,
הוא החמצה של שיח מחקרי פורה בכל הקשור
לתולדותיה של ‘אגודת ישראל'.
גם בנושא העיתונות החרדית והקשריה נכתב
בשנים האחרונות לא מעט ,וגם כאן מתעלם
המחבר ממחקרים כגון אלה של רבקה נריה בן־
שחר ,קימי קפלן וצוריאל ראשי 7.דוגמאות אלה
הן מייצגות; ככלל נעדרים מן הספר אזכורים של
מחקרים שנכתבו בעשורים האחרונים ,להוציא
אחדים ,ובהם בעיקר ספריו של המחבר עצמו.
בעיה נוספת שבולטת בקריאת הספר היא
היעדרו של הממד האנושי .מי היו האנשים שיצרו
את העיתונות החרדית ,שנאלצה להילחם על חייה
פעם אחר פעם? מה הניע אותם להתעקש להקים
עיתונים חדשים לאחר שקודמיהם נחלו כישלון?
אם לא מטעמי פרנסה האם עשו זאת מתוך איזו
תחושת שליחות? ועוד ,מה עלה בגורלם ובגורל
משפחותיהם בימי שואת יהדות אירופה? האם
וכיצד השפיע הדבר על כתיבתם העיתונאית
של מי ששרדו בשואה או ניצלו ממנה? ומה היה
טיב היחסים בין העיתונאים החרדים? האם היו
מאוגדים? האם הייתה מתיחות ביניהם על רקע
המוצא (יוצאי פולין מול יוצאי גרמניה למשל),
על רקע כלכלי או על רקע אחר?
בטוחתני כי עיון בביוגרפיות של הכותבים
ובדמויותיהם היה מוסיף לספר לחלוחית ומעלה

ראו :י' דר ,ומספסל הילדים לקחנו :הישוב לנוכח שואה
ולקראת מדינה בספרות הילדים הארץ־ישראלית,
 ,1948‑1939ירושלים תשס"ו; מ' גראור ,עיתונות
ומפלגה :קשרי הגומלין בין המפלגה הרביזיוניסטית
לעיתוניה ,תל־אביב תשס"ב.
ח' שלם ,עת לעשות להצלת ישראל :אגודת ישראל
בארץ־ישראל לנוכח השואה  ,1945‑1942קריית שדה־
בוקר תשס"ז.
למשל :מ' פרידמן ,החברה החרדית :מקורות ,מגמות
ותהליכים ,ירושלים  ;1991הנ"ל‘ ,פשקווילים ומודעות

קיר בחברה החרדית' ,ג' דולב (עורכת) ,פשקווילים,
מודעות קיר וכרזות פולמוס ברחוב החרדי ,ירושלים
ותל־אביב תשס"ה ,עמ' .38‑8
ר' נריה בן־שחר‘ ,הנשים החרדיות ותקשורת ההמונים
בישראל :דפוסי חשיפה ואופני קריאה' ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ח; קפלן
(לעיל ,הערה  ;)2צ' ראשי‘ ,תקשורת ואתיקה עיתונאית
ביהדות :חובת הציבור לדעת — הלכה ומעשה' ,עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ז.
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שאלות מרתקות .למשל כיצד היה דוד זריצקי,
תלמידו המובהק של החפץ חיים ,ר' ישראל
מאיר כהן ,ומי שמוגדר בספר ראש הלוחמים
בעיתונות (עמ'  ,)25לאחד העיתונאים החרדים
הבולטים ביותר? מדוע בחר עורך העיתון
‘שערים' ,יהודה רזמיבש־נחשוני ,ניצול שואה
מהונגריה ,להקדיש רבים ממאמריו למרד גטו
ורשה? הסופרים הנזכרים בספר נותרים במידה
רבה חסרי אפיון ומסגרת ביוגרפית ולו בסיסית,
חבויים מאחורי מסכות שמות העט שהרבו לעטות
על עצמם.
זאת ועוד ,נראה שיש מקום לחשד שמאחורי
ריבוי העיתונים האגודאיים עמדו מחלוקות על
רקע אישי ,בצד מחלוקות פוליטיות וכלכליות,
וקרוב לוודאי שחשיפתן הייתה מעמידה בספק
את הניסיון להציג את ‘אגודת ישראל' כתנועה
איתנה ,פלורליסטית ,סובלנית ודמוקרטית .אזכיר
למשל את המחלוקת בין עמרם בלוי לבין אחיו,
משה בלוי ,מנהיג ‘אגודת ישראל' ,שבעטייה חדל
עמרם לערוך את העיתון ‘קול ישראל'.
המחבר השתמש בלקסיקונים ארכאיים,
אך לא נדרש בספר למחקרים עכשוויים על
עיתונות ותקשורת .למשל המונח ‘שומרי סף'
( )gatekeepersהיה יכול להוות כלי עזר מצוין
להבנת מעמדם המורכב של עיתונאים ועורכיהם
ויחסי הגומלין בינם לבין החברה שבה פעלו.
עריכת הספר אינה מוקפדת :האפרט המדעי,
הן בהערות השוליים והן ברשימת הקיצורים
הביבליוגרפיים שבסוף הספר ,אינו עקבי; יש
חיבורים המופיעים ברשימת הקיצורים ואינם

נזכרים בגוף הספר; לפעמים מופיעים תאריכים
לועזיים של פרסומים או אירועים ולפעמים
עבריים; לעתים לא נרשמה שנת ההוצאה ולעתים
לא צוין אפילו שם החיבור; ויש חזרות מיותרות
רבות 8.לא ברור מדוע אישים מסוימים זכו
לשורות ביוגרפיות ספורות (לעתים פעמיים)9
והרוב לא זכו לכך .מדוע למשל נכתבו בקצרה
תולדות חייו של המשורר החילוני יעקב פיכמן,
הנזכר רק בדרך אגב ,ולעומת זאת לא צוינו
אפילו שנות חייהם של רוב העיתונאים והעורכים
האגודאים ,גיבוריו של הספר? גם מבנה הספר
מעורר שאלות ,ובהן מדוע אין בו דיון מתודולוגי
מסודר? מדוע מדי פעם יש חריגה מהאופי
התיאורי־העובדתי של הספר והמחבר גולש,
ללא כל הסבר ,למשל לניתוח ספרותי של שירים
שהופיעו בעיתונות הנסקרת?
חלקו האחרון של הספר הוא קטלוג של עיתוני
‘אגודת ישראל' לענפיה ,ופורטו בו הנתונים
הידועים על כל עיתון :שם העורך ,מקום ההוצאה,
תכיפות ההופעה ,שפת העיתון וקהל היעד שלו.
קרוב לוודאי שלצורך עריכתו של מאגר מידע זה
נדרש המחבר לעבודה מאומצת .שמות העיתונים
דומים זה לזה (נפוץ בהם השימוש במילים
‘דרך' או ‘קול') ,ולעתים נקראו עיתונים שונים
בשם זהה; בעיתונים מסוימים התחלפו העורכים
לעתים תכופות; חלק מהעיתונים לא נשתמרו או
לא ידוע מתי פסקו לצאת לאור .קטלוג מקיף זה,
שיש בו מידע חיוני למחקר היסטורי מקיף על
העיתונות החרדית בכללה ,הוא תמצית הספר
ותרומתו למדף הספרים.

למשל העובדה שהרבנים קרליבך וכהן מגרמניה ייסדו
את ‘דאס יודישע ווארט' נזכרת בספר לא פחות מארבע
פעמים (עמ' [ 39 ,35הערה] ,)57 ,56 ,והערת השוליים

על הוצאת ‘נצח' מופיעה פעמיים (עמ' .)197 ,87
בנימין מינץ זכה לביוגרפיה בת שורה אחת בעמ' ,109
בהערה  ,258ובעמ'  ,120בהערה .290

8

9

