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'העדה החרדית' בירושלים
ויחסה למדינת ישראל,
1973‑1948

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,
בשער המאמר:
מאמר זה דן בקורותיו של המחנה הפוליטי־אידאולוגי הירושלמי הוותיק הקרוי 'העדה החרדית'.
תושבי הרובע
מחוסר ידיעה נוטים רבים להצמיד כינוי זה לכלל הציבור החרדי ,ובכך גורמים לא אחת לבלבול
היהודי בעיר
העתיקה ירושלים
ולעירוב פרשיות .למעשה 'העדה החרדית' הוא שם של ארגון שכפופות אליו מספר קבוצות חרדיות
בביקור בהריסות
בית כנסת 'החורבה' ,נפרדות ,שכולן מחזיקות באידאולוגיה אנטי־ציונות מובהקת .כיום מונים חברי 'העדה החרדית',
1967
(צילום :משה מילנר ,לע"מ) הרואים את עצמם כממשיכי דרכו השמרנית והבדלנית של 'היישוב הישן' ,כ־ 15,000‑10,000איש,
שהם כ־ 3‑2אחוזים מכלל החרדים במדינת ישראל.
בראשית המאמר ייבחן הרקע ההיסטורי והאידאולוגי להתפתחותה של 'העדה החרדית' —
שמשתייכות אליה קבוצות של ּ ְפרוּ ׁשים לא־חסידים וכן כמה קבוצות חסידיות — כמחנה חרדי קיצוני
בעל אידאולוגיה בדלנית ייחודית .ודוק ,במונח 'קיצוני' אין משום ציון ערכי אלא תיאור של קבוצה
מוגדרת הרואה את עצמה ניצבת בשולי המחנה הכלל־חרדי ונבדלת ממנו בשל עקרונות שאין להתפשר
עליהם לשיטתה .מכאן ואילך ישמש הביטוי המחנה הכלל־חרדי לציון מכלול הקבוצות החרדיות
שאינן שותפות לדרכה של 'העדה החרדית' ,והמזוהות בדרך כלל עם תנועת 'אגודת ישראל' ועם
המפלגות המסונפות אליה .בחלק העיקרי של המאמר ייבחנו באופן כרונולוגי התפתחותה החברתית
של 'העדה החרדית' ,הנהגתה הפוליטית ומערכת הערכים שאימצה לה ,וכן מידת השפעתה על אורח
החיים הדתי ובעיקר החרדי ברבע המאה הראשונה לקיומה של מדינת ישראל .בסיכום תיסקרנה
בקצרה המגמות העיקריות בתולדות 'העדה החרדית' בעשורים האחרונים.
בבסיס המאמר עומדת ההנחה שקו הגבול האידאולוגי העיקרי בחברה החרדית בישראל — אשר
בא לידי ביטוי הן בתפיסתה העצמית ,הן בעיתונות החרדית והן בהשתייכות לארגונים פוליטיים —
הוא זה המפריד בין המחנה המיוצג באמצעות 'העדה החרדית' ובין המחנה הכלל־חרדי ,ושהבדלי
האמתית מורכבת
ִ
ההשקפות הפנימיים בכל אחד משני המחנות משניים לו .אולם תמונת המצב
בהרבה ,שכן בכל אחד משני המחנות יש קבוצות שונות ואף קבוצות משנה ותת־קבוצות ,הנבדלות
זו מזו בהשקפתן האידאולוגית .למשל חילוקי הדעות שבין השקפת העולם של חסידות חב"ד ,שגם
היא אינה מקשה אחת ,ובין זו של 'העדה החרדית' שונים מאלו המפרידים בין חסידות גור ל'עדה
החרדית' .בדומה לכך שונים פערי ההשקפה שבין כלל הציבור הליטאי ובין 'העדה החרדית' מאלו
הקיימים בינה לבין כלל הציבור החסידי או כלל הציבור הספרדי־חרדי .זאת ועוד ,גם 'העדה החרדית'
עצמה כוללת קבוצות השונות זו מזו בהשקפותיהן1.
1

למשל בהשוואה ליתר הקבוצות החרדיות אימצו חסידי גור מנהגים מחמירים במיוחד בכל הקשור ליחסים בין גברים
לנשים ,והם דומים בכך לחסידי 'תולדות אהרן' ,החברים ב'עדה החרדית' .למרות זאת קיימת יריבות מרה ,הבאה
לידי ביטוי אפילו באלימות פיזית קשה ,בין חסידי גור המתגוררים בירושלים ובין בני 'העדה החרדית' .לעומת זאת
אלפי תלמידי ישיבת מיר הליטאית מקיימים אורח חיים חרדי השונה במידה רבה מזה של בני 'העדה החרדית' .על אף
הקרבה הפיזית שבין הישיבה ובין שכונת מאה־שערים מתנהלות שתי הקבוצות עשרות שנים בהתעלמות כמעט מלאה
זו מזו.
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רקע היסטורי :תקדים ההיבדלות הפנים־אורתודוקסית
הן חברי 'העדה החרדית' והן חברי המחנה הכלל־חרדי מדקדקים מאוד בקיום מצוות ,דוגלים בעיקרון
החינוכי שלימודי הקודש נעלים מלימודי החול ואף מייתרים אותם ,רואים ברבנים סמכות רוחנית
עליונה ,ומאמצים הופעה חיצונית המבדילה אותם מן הציבור שאינו חרדי .נוסף על כך בני שני
המחנות מסתייגים מעקרונותיה החילוניים של הציונות ודוחים גם את האידאולוגיה הציונית־הדתית.
למרות זאת שורר בין שני המחנות פער אידאולוגי ,שראשיתו בתחילת המאה העשרים ,ואשר היה
לקרע של ממש באמצעה .ברבע המאה שלאחר הקמת המדינה התגבשו קווי התיחום שבין 'העדה
החרדית' ובין המחנה הכלל־חרדי ,שיוצג על ידי 'אגודת ישראל'.
ההיפרדות האידאולוגית בין שני המחנות החרדיים הייתה תוצר של תהליכים חברתיים ודתיים
שהתרחשו בהונגריה כמעט  100שנה קודם לכן .בהחלטה חסרת תקדים שנתקבלה בראשית שנות
השבעים של המאה התשע־עשרה אפשרה ממשלת הונגריה לקהילות האורתודוקסיות בתחומה
להתנהל בנפרד מאלו הנאולוגיות .מעמדה האוטונומי של האורתודוקסייה בהונגריה הביא לכך
שמנהיגיה לא היו צריכים עוד להתמודד עם תופעות הרפורמה הדתית ,החילון וההתבוללות .לפיכך
הופנו המאמצים הפוליטיים ,ששימשו קודם לכן לחיזוק האורתודוקסייה במאבקה עם הרפורמה ,אל
המתרחש בחברה האורתודוקסית פנימה2.
בחברה אורתודוקסית זו התקיימו זה לצד זה שני מחנות עיקריים .המחנה הגדול כלל בעיקר
חרדים לא־חסידים ,שנקראו בהונגריה אשכנזים; אלה החזיקו בהשקפת עולם מתונה ששמרה על
פתיחות מסוימת לעולם המודרני ולערכיו ,ומרביתם התגוררו במחוזותיה הצפוניים־מערביים של
הונגריה .המחנה הקטן הונהג בעיקר בידי רבנים חסידיים מן המחוזות הצפוניים־מזרחיים של הונגריה,
הסמוכים לגליציה ,ואלה אימצו השקפת עולם מסתגרת ושמרנית יותר 3.במהלך העשורים הבאים נקט
המחנה השמרני את עקרון ההתבדלות הכפולה .בעוד המחנה האורתודוקסי האשכנזי בידל והרחיק
את עצמו מן הרפורמה ,ההתבוללות והחילוניות ,התבדל המחנה האורתודוקסי השמרני יותר גם מן
האורתודוקסייה המתונה 4.כך למשל הקימו חבורות של חסידים קיצונים קהילות עצמאיות בכמה
יישובים שכבר התקיימו בהם קהילות אורתודוקסיות ותיקות 5.השפעת המחנה הבדלני הייתה רבה
2

3
4

5

י' כ"ץ ,הקרע שלא נתאחה :פרישת האורתודוקסים מכלל הקהילות בהונגריה ובגרמניה ,ירושלים תשנ"ה; נ' קצבורג,
'הקונגרס היהודי באונגאריה בשנת תרכ"ט :רשימה של מקורות' ,ארשת ,ד (תשכ"ו) ,עמ' M. Keren- ;367‑322
)Kratz, ‘The Politics of Jewish Orthodoxy: The Case of Hungary 1869–1918’, Modern Judaism, 36, 2 (2016
)(forthcoming
ק' פרוימוביץ' ,הזרמים הדתיים ביהדות הונגריה( :אורתודוקסיה ,ניאולוגיה וסטטוס קוו אנטה) בין שנים :1950‑1868/9
מאפיינים חברתיים־כלכליים ,דמוגרפיים וארגוניים' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ג.
מ' קרן־קרץ ,מרמורש־סיגט :אורתודוקסיה קיצונית ותרבות יהודית חילונית למרגלות הרי הקרפטים ,ירושלים תשע"ד,
עמ'  ;85‑60הנ"ל' ,האורתודוקסיה כרב־מערכת פסידו־אבולוציונית :האורתודוקסיה הקיצונית כמקרה בוחן' ,זהויות6 ,
(תשע"ה) ,עמ' .54‑23
ב' בראון"' ,כחרבות לגוף האדמה" :התנגדותם של רבני מזרח אירופה לרעיון הקהילות הנפרדות' ,י' גולדשטיין
(עורך) ,יוסף דעת :מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית מוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו ,באר־שבע תש"ע ,עמ'
 .244‑215
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כל כך עד שכאשר נוסדה 'אגודת ישראל' ,ורוב הציבור החרדי באירופה הצטרף אליה ,אסרו מרבית
רבני הונגריה על בני קהילותיהם להצטרף לתנועה זו6.
בראשית שנות השבעים של המאה העשרים תיארה מרי דאגלס את התנהלות החברות הדתיות
המבודדות כמובלעת חברתית 7.העיסוק האקדמי בתופעת הפונדמנטליזם הדתי ,שהחל כעשור מאוחר
הכתות שנספחו אליהן,
יותר ,בחן את הפערים החברתיים והאידאולוגיים בין הדתות הממוסדות ובין ִ
ושאימצו השקפות עולם בלתי פשרניות ולעתים אף אלימות 8.כמה שנים לאחר מכן פותחו הבחנות
אלו במאמר פורץ דרך של עמנואל סיון ,שבו פירט את המאפיינים החברתיים של מה שכינה תרבות
המובלעת 9.לשכלול נוסף זכו תפיסות אלו בראשית המאה העשרים ואחת עם פרסום ספרם של סיון,
גבריאל אלמונד וסקוט אפלבי ( Strong Religionבתרגום העברי' :קנאות דתית מודרנית')10.
בעוד התיאוריה של דאגלס היתה כוללנית ולא נתמכה בדוגמאות רבות ,הושפעה תפיסתו של
סיון מהיכרותו הן את העולם המוסלמי והן את זה היהודי .שיתוף הפעולה עם אלמונד ואפלבי
הוביל לסיווג התבניות שעל פיהן התנהלו החברות הפונדמנטליסטיות .על פי ניתוח זה שויכה
החברה החרדית לתבנית שכינו החוקרים 'הפורשים מן העולם' ,אף שלטענתם פרישותה לא הייתה
מוחלטת .המחברים הדגישו את הייחוד של מה שכינו 'הכת החרדית של נטורי קרתא' ,והגדירו
את חבריה 'פורשים טהורים' 11.אם ניתן להגדיר מבחינה סוציולוגית את החברה החרדית תרבות
מובלעת מסתגרת ,הפועלת במודע להגבהת החומות בינה לבין כלל ההוויה הישראלית ,הרי 'העדה
החרדית' היא מובלעת בתוך מובלעת 12.את הפרקים הבאים יש לפרש ולהבין על רקע תפיסה זו של
שאראה אף משולשת ומרובעת ,העומדת ביסוד המחנה הקיצוני ביותר
התבדלות כפולה ,ולימים כפי ַ
של האורתודוקסייה.

רקע היסטורי' :היישוב הישן'
המנדט13.

לאחר החלת המנדט הבריטי ביקש הציבור היהודי בירושלים להיות מיוצג לפני שלטונות
הניסיון להקים ועד משותף שייצג את ענייניהם של כלל תושביה היהודים של העיר נכשל ,ובשנת
6
7
8
9
10

11
12

13

י' רוזנהיים ,זכרונות ,בני־ברק תשל"ט ,עמ' קעה‑קפ.
M. Douglas, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London 1970
ראו למשלL. Caplan (ed.), Studies in Religious Fundamentalism, Albany, NY 1987 :
ע' סיון' ,תרבות המובלעת' ,אלפיים ,)1991( 4 ,עמ' .97‑45
G.A. Almond, R.S. Appleby & E. Sivan, Strong Religion:The Rise of Fundamentalisms around the World,
 ;Chicago 2003 ע' סיון ,ג"א אלמונד ור"ס אפלבי ,קנאות דתית מודרנית :יהדות ,נצרות ,איסלאם ,הינדואיזם ,תרגמה
צ' נרדי ,תל־אביב .2004
סיון ,אלמונד ואפלבי (שם) ,בתרגום העברי ,עמ' .224‑223
ראו למשל :סיון (לעיל ,הערה Y. Shilhav, ‘The Emergence of Ultra-Orthodox Neighborhoods in Israeli ;)9
Urban Centers’, E. Ben-Zadok (ed.), Local Communities and the Israeli Polity: Conflict of Values and Interests,
New York 1993, pp. 157–187; N. Stadler, Yeshiva Fundamentalism:Piety, Gender, and Resistance in the UltraOrthodox World, New York 2009, pp. 4–10
על תקופה זו ראו בהרחבה :מ' פרידמן ,חברה ודת :האורטודוקסיה הלא־ציונית בארץ ישראל :תרע"ח‑תרצ"ו –1918
 ,2 1936ירושלים .1982
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 1918נוסדו בה שני ועדים — 'ועד
העיר ליהודי ירושלים' ו'ועד העיר
האשכנזי' 14.ההחלטה לתת זכות
בחירה לנשים החריפה את המאבק
האידאולוגי בין בני 'היישוב הישן'
ובין יתר הציבור היהודי 15.בראשית
שנת  1919נבחרו הרבנים יוסף
חיים זוננפלד ויצחק ירוחם דיסקין
לראשות 'ועד העיר האשכנזי'16.
שניהם נחשבו כמנהיגיו הרוחניים
הבולטים של 'היישוב הישן' ,ו'ועד
העיר האשכנזי' הפך מאז לגוף
המייצג של החרדים שהחזיקו
בתפיסת העולם השמרנית והאנטי־
ציונית 17.הקמת הרבנות הראשית ,החלטתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,שייצג במידה רבה
את עמדותיו של 'היישוב החדש' הציוני ,לעמוד בראשה ולכהן ברבנות בירושלים 18,ותגובותיהם
החריפות של אנשי 'היישוב הישן' על כך ,חידדו עוד יותר את הפער שבין שני הוועדים19.
14
15

16

17
18

19

תקנות ועד העיר לקהלות האשכנזים :נחלטו באספת ועד המועצה כ"ז אלול תרע"ט ,ירושלים תר"ף; תקנות ועד־העדה
של עדת האשכנזים בירושלים ת"ו ,ירושלים [חש"ד].
מ' שילה ,המאבק על הקול :נשות היישוב וזכות הבחירה  ,1926‑1917ירושלים תשע"ג .על 'היישוב הישן' ראו :א"ר
מלאכי ,פרקים בתולדות הישוב הישן ,תל־אביב תשל"א :מ' פרידמן' ,הישוב הישן האשכנזי בתקופת המנדט הבריטי',
עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים.1973 ,
רבוֹ שבהונגריה .עלה לארץ־ישראל בשנת  1873והתיישב בירושלים ,ומאז
ר' יוסף חיים זוננפלד ( ,)1932‑1849יליד וַ ּ
היה מעורב בהנהגתו הפוליטית והתורנית של 'היישוב הישן' .ראו עליו :ש"ז זוננפלד ,האיש על החומה :מסכת חייו,
פעליו ,מנהיגותו ודברי ימי התקופה של מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד ,א‑ג ,ירושלים תשל"א‑תשל"ה; מ"מ גרליץ
וי"מ סופר ,מרא דארעא ישראל :מסכת חייו של [ ]...מרן יוסף חיים זוננפעלד ופרקים נבחרים בדברי ימיה של היהדות
החרדית בארץ־ישראל ,א‑ג ,ירושלים תשכ"ט‑תש"ם; מהדורה מחודשת תשס"ג; ש"ז זוננפלד ,בדור תהפוכות :מסכת
חייו ,פעליו ,מנהיגותו ואירועי התקופה של מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד ,ירושלים תשנ"ד .ר' יצחק ירוחם דיסקין
( ,)1925‑1839יליד לומז'ה שבפולין .עלה לארץ־ישראל בשנת  1908כדי למלא את מקום אביו ,ר' יהושע לייב דיסקין,
שהיה מחשובי הרבנים של 'היישוב הישן' .לאחר עלייתו הוכר ר' יצחק ירוחם כאחד מראשי הרבנים של 'היישוב הישן'.
פרידמן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  .82‑80 ,53‑48מספר קטן יחסית של אנשי 'היישוב הישן' שהתגוררו בערים צפת,
טבריה וחברון לא זכו לייצוג פוליטי נפרד.
ר' אברהם יצחק הכהן קוק ( ,)1935‑1865יליד גריווה שברוסיה .היה תלמיד ישיבת וולוז'ין ורב בעיירות זיימל ובויסק
שברוסיה ,הוזמן לכהן כרבה של יפו ועלה לארץ־ישראל בשנת  .1904לאחר מלחמת העולם הראשונה התמנה חרף
התנגדותם של אנשי 'היישוב הישן' לרבה של ירושלים ,וזמן קצר לאחר מכן נבחר לכהן כרב האשכנזי הראשון של
הרבנות הראשית .ראו עליו למשל :י' אלשטיין וח' כהן ,הראי"ה :תולדות הרב אברהם יצחק הכהן קוק ופועלו ,ירושלים
תשכ"א; י"ל הכהן מימון ,הראי"ה :רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,ירושלים תשכ"ה; א' רוזנק ,הרב אברהם יצחק הכהן
קוק ,ירושלים תשס"ז; Y. Mirsky, Rav Kook: Mystic in a Time of Revolution, New Haven, CT 2014
פרידמן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;109‑105א' מורגנשטרן ,הרבנות הראשית לארץ ישראל ,יסודה וארגונה ,ירושלים
תשל"ג.
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העובדה ש'ועד העיר האשכנזי' ייצג כעת את כל הקבוצות החרדיות הלא־ציוניות בירושלים,
הייתה חידוש ביחס למצב ששרר בה קודם לכן ,כאשר הציבור החרדי האשכנזי היה מפולג בין
הנהגות הכוללים השונים ,שעקב התחרות ביניהם לא הצליחו לגבש הנהגה מוסכמת .לכן היה מזכיר
הוועד ומנהיגו הפוליטי ,ר' ברוך ראובן שלמה יונגרייז ,חסר ניסיון בהנהגה של ארגון מסוג זה20.
מאחר ש'ועד העיר האשכנזי' סבל מחסרון כיס ,חודשה פעילותו של הסניף הארץ־ישראלי של
'אגודת ישראל' ,והתנועה סייעה במימון הפעילות באמצעות כספים שנאספו בעיקר מן הציבור
החרדי בפולין ובגרמניה 21.לאחר שהתברר כי הרב יונגרייז לא הצטיין בניהול 'ועד העיר האשכנזי',
הוחלט למנות את העיתונאי ואיש הרוח ד"ר יעקב ישראל דה האן לשמש כיועץ פוליטי 22.בהנהגתו
קצרת הימים הצליח 'ועד העיר האשכנזי' לשפר את מעמדו הן בעיני השלטון הבריטי והן במערכת
היחסים יוצאת הדופן שקיים עם מנהיגי הציבור הערבי 23.לאחר הירצחו של דה האן בשנת 1924
תפס את מקומו ר' משה בלוי 24,והוא עמד בעשר השנים הבאות גם בראש הסניף של 'אגודת ישראל'
בארץ־ישראל וגם בראש 'ועד העיר האשכנזי' ,שהיה למעשה הסניף הירושלמי ,והמרכזי ,של
התנועה.
בשנת  1921החל הדיון ב'חוקת הקהילות' ,שנועדה להסדיר את התנהלותן הפנימית ואת ייצוגן
של הקבוצות האתניות השונות בפלשתינה 25.החוקה הציעה כי כל היהודים ייכללו בארגון שייקרא
'כנסת ישראל' ,ושמתוכו תיבחר ההנהגה המייצגת של כלל הציבור היהודי .בשל התנגדות החרדים
להימצא במסגרת פוליטית הנשלטת בידי ציונים חילונים ,הסכימו שלטונות המנדט כי יהודים שירצו
בכך יוכלו לפרוש מ'כנסת ישראל' ולהצטרף ל'אגודת ישראל' ,שהם הכירו בה כארגון המייצג של
החרדים 26.ביולי  1927פורסמה החוקה ,ונקבע בה כי סמכותה של הרבנות הראשית תחול רק על
חברי 'כנסת ישראל' ,ומנגד קבעה 'אגודת ישראל' כי לחברות בה יתקבלו רק מי שפרשו מ'כנסת
ישראל' 27.כך סומן לראשונה באופן ברור קו הגבול שהפריד בין המובלעת האידאולוגית של כלל
החרדים הלא־ציונים ובין יתר הציבור היהודי בארץ־ישראל ,אשר תמך בציונות.
20
21
22

23
24

25
26
27

ר' ברוך ראובן שלמה יונגרייז (?‑ ,)1934יליד קאשוי (קושיצה) שבהונגריה .היה פעיל ציבור חרדי וממייסדי שכונת
שערי־חסד בירושלים.
פרידמן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .215‑214
ראו עליו :ש' נקדימון ,דה האן :הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל ,תל־אביב  ;1985צ' משי זהב וי' משי זהב ,הקדוש
דה האן :הרצח הציוני הראשון בארץ ישראל ,ירושלים תשמ"ו; ד' הלוי ,רצח בירושלים :על פרשת רצח פרופ' דה האן
ויחסי דתיים־חילוניים בירושלים של שנות העשרים ,בעריכת מ' גרילק ,בני־ברק תשמ"ז.
מ' קרן־קרץ' ,ישראל וישמעאל :יחסו של הישוב הישן ושל ממשיכי דרכו אל הערבים בארץ ישראל' ,א' לביא (עורך),
דת ולאומיות :הנהגה והגות יהודית בשאלה הערבית ,ירושלים תשע"ו ,עמ' .162‑145
ר' משה בלוי ( ,)1946‑1885דור חמישי לתושבי ירושלים .היה ממנהיגיה הבכירים של 'אגודת ישראל' בארץ־ישראל.
ראו עליו :מ' בלוי ,על חומותיך ירושלים :פרקי חיי ,בני־ברק תשכ"ח; כתבי רבי משה בלוי ,בעריכת ב' קלוגר וש"א
שטוקהמר ,ירושלים תשמ"ג.
פרידמן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  .188שלטונות המנדט הגדירו את המיעוטים האתניים ,כמו הערבים ,היהודים ,הדרוזים
והנוצרים ,בהתאם לזיקתם הדתית.
שם ,עמ' .196
שם ,עמ'  ;209‑201קול ישראל ,כ' בטבת תרפ"ט ( 2בינואר  ,)1929עמ'  ;2שם ,י"ט באדר א' תרפ"ט ( 1במרס ,)1929
עמ' ( 3‑2לטענת 'אגודת ישראל' היה מספר הפורשים  20,000‑13,000נפש).
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 7 4 - 1 3 9

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,

מרבית החרדים שעלו לארץ־ישראל עד מלחמת העולם הראשונה עשו זאת מטעמים דתיים
מובהקים .רבים מהם התיישבו בירושלים ,בחברון או בצפת ואימצו את הערכים ואת אורח החיים
השמרני והמסתגר של 'היישוב הישן' .כינון המנדט הבריטי ,אפשרויות ההתיישבות החדשות והמשבר
הפוליטי והכלכלי במדינות מרכז אירופה ומזרחה ,הביאו לעלייתם של חרדים מסוג אחר .אלו ביקשו
להמשיך ולקיים בארץ את אורח החיים החרדי ,אך היצרני והמתון ,שהורגלו לו בארצות מוצאם.
הביטוי המובהק ביותר של פערי ההשקפה ניכר בהעדפתם של החרדים המתונים להתגורר במקומות
יישוב שהיו מרוחקים מהשפעת 'היישוב הישן' ,כמו תל־אביב ,בני־ברק ופתח־תקווה28.
כורח החיים בארץ ישראל הביא לשיתוף פעולה הולך וגובר בין ההנהגה החרדית של 'אגודת
ישראל' ושל 'ועד העיר האשכנזי' ובין התנועה הציונית .סימן ראשון לכך היה שיתוף הפעולה בין שני
הוועדים היהודיים בבחירות לעיריית ירושלים בשנת  29.1927אירועי הכותל בשנת  1928ובמיוחד
מאורעות תרפ"ט ,שנפגעו בהם בעיקר אנשי 'היישוב הישן' בחברון ,הבהירו כי ההנהגה והציבור
הערביים אינם מבדילים בין יהודים ציונים ובין חרדים מתנגדי הציונות .וכך למרות יָ זמות חרדיות
בודדות של קיצונים מקרב בני 'היישוב הישן' שקראו לביטול הצהרת בלפור ,התרחב שיתוף הפעולה
בין ההנהגה הציונית ובין הנהגת 'אגודת ישראל' בארץ־ישראל30.
בשנת  1932נפטר הרב זוננפלד ,שסמכותו התורנית איחדה את כל קצוות הציבור החרדי .ממלא
מקומו ,ר' יוסף צבי דושינסקי ,אף שהוכתר במקביל כרבה של 'אגודת ישראל' בארץ־ישראל וכרב
של 'ועד העיר האשכנזי' ,תמך למעשה בעמדותיהם השמרניות של אנשי 'היישוב הישן' 31.כדי לבלום
את הפירוד ההולך וגובר בציבור החרדי שלחה 'אגודת ישראל' העולמית משלחת בראשותו של אחד
ממנהיגיה החשובים ,ר' יצחק מאיר לוין 32.משלחת זו הקימה בארץ הנהגה שנתנה ביטוי הן לקבוצות
החרדיות המתונות של העולים יוצאי פולין וגרמניה והן לאלו של הוותיקים בני 'היישוב הישן' 33.על
מנת שיוכל להיחשב כמנהיגו של כלל הציבור החרדי ,ויתר ר' משה בלוי על תפקידו בהנהגת 'ועד
העיר האשכנזי' ,ואת מקומו תפס אחיו ר' עמרם בלוי34.
28
29
30
31

32

33
34

פרידמן (שם) ,עמ' .222‑220
שם ,עמ' .291
שם ,עמ' .330
ר' יוסף צבי דושינסקי ( ,)1948‑1867יליד פאקש שבהונגריה .כיהן כרב בעיירות גלנטה שבהונגריה וחוסט
שבצ'כוסלובקיה (כיום באוקראינה) וניהל בהן ישיבות גדולות .בשנת  1932נבחר למלא את מקומו של הרב זוננפלד,
ובשנה שלאחר מכן עלה לארץ־ישראל .ראו עליו :מ"מ דושינסקי וי' סגל דייטש ,ספר עוד יוסף חי ,ירושלים תש"י;
ש' אופמן וגח"צ נויפלד ,ספר בית יוסף להבה :תולדות מהרי"ץ ,קורות חייו ,ירושלים תשנ"ג; מ' קרן־קרץ' ,מהרי"ץ
דושינסקי" :משמרת למשמרת" — פילוגו של הציבור החרדי בארץ ישראל' ,ב' בראון ונ' ליאון (עורכים) ,הגדולים:
אישים שעיצבו את היהדות החרדית בישראל :אסופת מחקרים לכבוד פרופסור מנחם פרידמן (בדפוס).
ר' יצחק מאיר לוין ( ,)1971‑1893יליד גורה־קלווריה שבפולין .היה נכד של ר' יהודה אריה לייב אלתר (,)1905‑1847
הרבי מגור .החל בשנת  1930כיהן בראשות 'אגודת ישראל' בפולין ,ולאחר מכן שימש בתפקידים שונים בוועד הפועל
העולמי של התנועה ואף כיהן כציר בסיים הפולני .בשנת  1940עלה לארץ־ישראל ,מילא תפקידים שונים בהנהגת 'אגודת
ישראל' ,והיה חבר בממשלת ישראל בשנים הראשונות לקום המדינה .ראו עליו :י"מ לוין ,נאומים ,ירושלים תשי"ב.
פרידמן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .365‑364
ר' עמרם בלוי ( ,)1974‑1894בן למשפחת ירושלמית ותיקה ואחיו של ר' משה בלוי .בצעירותו היה חבר 'אגודת ישראל'
ושימש כעורך העיתון שלה 'קול ישראל' .לימים היה בין הפורשים ממנה ועמד בראש 'אגודת החיים' ,שאימצה לאחר
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במחצית השנייה של שנות השלושים הביאו האנטישמיות הגוברת באירופה מזה וההקצנה
בעמדותיו של הציבור הערבי מזה להתקרבות נוספת בין מנהיגי 'אגודת ישראל' ובין ההנהגה הציונית.
בבחירות לעיריית ירושלים בשנת  1934פעלה רשימת 'אגודת ישראל' ,בהסכמתו של הרב דושינסקי,
עם הרשימה היהודית־ציונית .בשנת  1937דנה הכנסייה השלישית של 'אגודת ישראל' במריינבאד
בשאלת המדינה היהודית והחליטה שלא להתנגד להקמתה 35.כדי להבטיח את אורח החיים הדתי
במדינה הציונית־חילונית ניהלו ראשי 'אגודת ישראל' משא ומתן עם ראשי 'המזרחי' על הקמת חזית
דתית משותפת 36.אף שבסוף שנות השלושים הופסקו מגעים אלו ,המשיכו ראשי שני המחנות הדתיים
לקיים משא ומתן עם המוסדות הציוניים במטרה להבטיח את מעמדה של הדת היהודית במדינה
העתידית .ההסכם שהושג נודע לימים כהסכם הסטטוס־קוו37.
הסכם מסוג אחר הושג בסוף שנת  1937בין בתי הדין של הפרושים ושל החסידים ,שפעלו עד אז
בנפרד ,ובית הדין החדש שהוקם שימש את 'העדה החרדית של הפרושים והחסידים' 38.מאחר שממילא
חדל 'ועד העיר האשכנזי' לתפקד כגוף פוליטי־ייצוגי ,נקרא מעתה ארגונם של בני 'היישוב הישן' בשם
'העדה החרדית' ,והוא הלך והתגבש כגוף בעל אידאולוגיה דתית נבדלת 39.שנה לאחר מכן הקימו
אחדים מבני 'היישוב הישן' את 'אגודת החיים' ,על שמו של הרב זוננפלד ,ונטשו את 'אגודת ישראל'
בשל הסכמתה להשתתף בגיוס הכספים לקרן 'כופר היישוב' 40.בראשית שנות הארבעים החליפה 'אגודת
החיים' את שמה ל'נטורי קרתא' והייתה לכוח פוליטי משמעותי בתוך 'העדה החרדית'.
חילוקי הדעות בין בני 'היישוב הישן' ובין החרדים המתונים בתוך 'אגודת ישראל' התגלעו במלוא
עצמתם בוועידה הארצית שנערכה בפתח־תקווה ביוני  .1941ועידה זו עמדה בסימן שיתוף הפעולה
הגובר בין 'אגודת ישראל' ובין המוסדות הציוניים על רקע ההתפתחויות הקשות באירופה ,ולכן
נדחקו דוברי 'היישוב הישן' הירושלמי לקרן זווית 41.מגמה זו נמשכה בוועידה הבאה של התנועה,

35
36

37
38

39
40
41

מכן את השם 'נטורי קרתא' .ראו עליו :ע' בלוי ,משנתו של רבי עמרם ,ירושלים תשע"ב; ק' קפלן' ,התפתחותם של מעגלי
היבדלות בקרב חרדים קנאים :עמרם בלוי כמקרה מבחן' ,ציון ,עו (תשע"א) ,עמ' M. Inbari, ‘Rabbi Amram ;218‑179
;Blau: Founder of the Neturei Karta Movement: An Abridged Biography', HUCA, 81 (2010), pp. 193–232
idem, ‘The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938–1974’,
 .Israel Studies, 17, 1 (2012), pp. 105–129על תורתו ראו :תורת רבי עמרם :שיטת נטורי קרתא ,א ,ירושלים תשל"ז.
מ' פרידמן' ,התמודדות החוגים הדתיים עם הקמת המדינה כביטוי מובהק של "החזרה להיסטוריה"' ,ש"נ אייזנשטדט
ומ' ליסק (עורכים) ,הציונות והחזרה להיסטוריה :הערכה מחדש ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .463‑447
א' קניאל' ,פוליטיקה אורתודוקסית :המזרחי מול אגודת ישראל בפולין ,'1939‑1916 ,ישראל( 8 ,תשס"ו) ,עמ' ;71‑39
ש"ז שרגאי' ,נסיון לאיחוד האגודה והמזרחי' ,סיני ,פב (תשל"ח) ,עמ' פג‑צ; M. N. Penkower, ‘A Lost Opportunity:
Pre-World War II Efforts towards Mizrachi – Agudas Israel Cooperation', JIH, 17, 2 (1996), pp. 221–261
מ' פרידמן' ,ואלה תולדות הסטטוס־קוו :דת ומדינה בישראל' ,ו' פילובסקי (עורכת) ,המעבר מיישוב למדינה :רציפות
ותמורות ,חיפה  ,1990עמ' .79‑47
קול ישראל ,ט' בחשוון תרצ"ח ( 14באוקטובר  ,)1937עמ'  ;1מ' פרוש ,שרשרת הדורות בתקופות הסוערות :פרקי
זכרונות על הרב משה פרוש ז"ל ותקופתו ,ד ,ירושלים תשס"א ,עמ'  .66שמו המלא היה 'בית דין צדק לכל מקהלות
האשכנזים ע״י העדה החרדית פרו״ח [פרושים וחסידים]'.
על הארגון ,ראשיו ומוסדותיו ראו :העדה ומוסדי הצבור שלה ,ירושלם תרצ"ז.
דבר 29 ,בנובמבר  ,1938עמ' .3
המשקיף 2 ,ביוני  ,1941עמ'  ;2שם 5 ,ביוני  ,1941עמ'  ;4הצופה 2 ,ביוני  ,1941עמ'  ;4שם 3 ,ביוני  ,1941עמ'  ;1שם,
 4ביוני  ,1941עמ'  ;4 ,1שם 5 ,ביוני  ,1941עמ'  ;3דבר 5 ,ביוני  ,1941עמ' .4
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 7 4 - 1 3 9

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,

ביוני  .1944במהלך ועידה זו מחו מרבית הנאספים נגד נציגי 'העדה החרדית' ,לאחר שאלו התקיפו
את מערכת החינוך של 'אגודת ישראל' משום שהלימודים בה התקיימו בעברית וכללו גם כמה שעות
של לימודי חול42.
בבחירות להנהגת 'העדה החרדית' שנערכו בשנת  1945ניצלו ראשי 'נטורי קרתא' את היעדרותו
של ר' משה בלוי ,והשפיעו על הרב דושינסקי לפסול את הצבעתם של רבים מחברי 'אגודת ישראל'.
כך קיבלה סיעתם את רוב הקולות ,השתלטה על הנהגת 'העדה החרדית' ,וקראה להחרמת מערכת
החינוך של 'אגודת ישראל' 43.שנה מאוחר יותר החלו 'נטורי קרתא' לפרסם את כתב־העת 'החומה',
ומתחו בו ביקורת על 'אגודת ישראל' בשל עמדותיה הפשרניות כלפי הציונות ובשל שיתוף הפעולה
שלה עם הרבנות הראשית 44.במקביל פרסמה 'העדה החרדית' את כתב־העת 'העדה' ,שנתן ביטוי
ליתר הקבוצות החברות בה 45.באופן זה הורחקו החרדים המתונים חברי 'אגודת ישראל' מן 'העדה
החרדית' ,והיא הפכה לארגון של הקבוצות השמרניות של 'היישוב הישן' .צעדים אלו סימנו באופן
ברור וחד את הקמתה של מובלעת פנים־חרדית שכללה בתוכה רק את בני 'היישוב הישן' שהחזיקו
בעמדות אנטי־ציוניות בלתי מתפשרות.
בני 'היישוב הישן' ,שיוצגו כעת באמצעות 'העדה החרדית' ,התנגדו התנגדת נמרצת להקמתה
של מדינה יהודית .מעבר לשיקולים המעשיים ,כמו החשש שמדינה שתונהג בידי חילונים תקעקע
את יסודות הדת ,חוסר ההיתכנות הכלכלית של מדינה יהודית או התנגדותם של הערבים לצעד
זה ,התבססה ההתנגדות למדינה יהודית על מחויבותו של עם ישראל לשמירת שלוש השבועות.
הקמתה של מדינה יהודית נתפסה כהפרה של השבועה האוסרת על עם ישראל 'לעלות בחומה',
כלומר לפעול להקדמת הגאולה ,וכן כהפרה של השבועה האוסרת 'להתגרות באומות העולם'46.
לפיכך סברו בני 'היישוב הישן' כי הקמת מדינה יהודית מסמלת את אבדן האמונה בכוחו של האל
לגאול את עמו והיא כפירה חמורה בו 47.תגובות השמחה של המחנה הכלל־חרדי על החלטת
האו"ם בכ"ט בנובמבר  1947לאשר את תכנית החלוקה ,שלפיה תוקם בפלשתינה מדינה יהודית,
והחלטתה של 'אגודת ישראל' להשתתף בממשלה הראשונה ,סימלו את הפער הבלתי ניתן לגישור
בין השקפתם של חברי 'העדה החרדית' ,שביקשו לסכל את הקמת המדינה ,ובין אלו של הרוב
החרדי המתון ,ששמח בה48.
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הצופה 14 ,ביוני  ,1944עמ'  ;1שם 15 ,ביוני  ,1944עמ'  ;4קול ישראל ,ט"ז באב תש"ה ( 26ביולי  ,)1945עמ' .1
הצופה 26 ,ביולי  ,1945עמ'  ;4שם 27 ,ביולי  ,1945עמ' .8
עורכיו היו ר' ישעיה שיינברגר ור' אברהם כהן .וראו :דבר 5 ,בפברואר  ,1947עמ' .4
על המבנה הארגוני של 'העדה החרדית' ראו :העדה ,ה' בחשוון תש"ו ( 12באוקטובר  ,)1945עמ' א‑ב.
השבועה השלישית היא שבועתן של אומות העולם שלא לשעבד את עם ישראל 'יותר מדי'.
על שלוש השבועות ועל ההתנגדות העקרונית להקמת מדינה יהודית ראו למשל :א' רביצקי ,הקץ המגולה ומדינת
היהודים :משיחיות ,ציונות ורדיקליזם דתי בישראל ,תל־אביב תשנ"ג; ש' אלמוג ,י' ריינהרץ וא' שפירא ,ציונות ודת,
ירושלים תשנ"ד; י' שלמון ,אם תעירו ואם תעוררו :אורתודוקסיה במצרי הלאומיות ,ירושלים תשס"ו.
י' רונן' ,פעילותם של נטורי קרתא נגד הקמת המדינה' ,כיוונים חדשים( 9 ,תשס"ד) ,עמ'  ;175‑158העדה ,א' בשבט
תש"ח ( 12בינואר  ,)1948עמ' א‑ג.
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מנחם קרן־קרץ

לאחר הקמת המדינה1951‑1948 ,
לאחר קום המדינה חוותה 'העדה החרדית' תקופת משבר ומבוכה ,שכמעט הביאה לחורבנה .היו לכך
מספר סיבות :סכסוכים בין 'נטורי קרתא' ובין חברי יתר הקבוצות ב'עדה החרדית' בשאלת היחס למדינה
וההכרה שרק מדינה יהודית תאפשר את קליטת הניצולים והפליטים שהשלטון הבריטי לא אפשר את
עלייתם; תמיכת מרבית הציבור החרדי בהקמת המדינה והסתייגותו מעמדת 'העדה החרדית' ובעיקר
משבר כלכלי חמור שנוצר בעקבות חורבן יהדות מזרח אירופה ,בשל הפסקת העברת התרומות ששימשו
להחזקת מוסדות 'היישוב הישן' .המבוכה ניכרה במיוחד במהלך מלחמת השחרור והמצור על ירושלים,
שפגעו בבני 'היישוב הישן' כפי שפגעו ביתר תושבי ירושלים .על אף הסתייגותם מפני שיתוף פעולה
עם המוסדות הציוניים ,נרתמו חלק מבני 'היישוב הישן' להגנת הנצורים 49,בעוד חלק אחר פנו אל
'הצלב האדום' על מנת שיגן עליהם בנפרד מיתר תושבי ירושלים 50.בשוך הקרבות החלו 'נטורי קרתא'
לקיים הפגנות במחאה על נסיעת כלי רכב בשבת בשכונת מאה־שערים 51.עיתון 'החומה' תקף בחריפות
את מדינת ישראל ואת 'אגודת ישראל' 52,וכמה חודשים לאחר הכרזת המדינה יצא בהצהרה גלויה:
שלטון הציונים הכופרים המושתת על עקירת התורה [ ]...הכתיר את עצמו בזמן האחרון בשם 'ממשלת
ישראל' .לאחר שניתקו את שייכותם עם עצמיות ישראל שהיא האמונה בשי"ת [בשם יתברך] ובתוה"ק
[ובתורתו הקדושה] [ ]...ולא די להם אלא שגזלו את שם ישראל למרוד בו באלקי ישראל ולעקור תורת ישראל
[ ]...אנו מוחים נמרצות נגד הכתרת שם ישראל על הנהגה של כופרים אשר לפי דעת תוה"ק הם אינם בכלל
ישראל [ ]...שלטון כופרי זה הכריז [ ]...על עיה"ק [עיר הקודש] ירושלים כעיר כבושה לשלטונם ונתונה
לטרין של מלך בעולם יתברך [ ]...אני מכריזים
בפ ֵ
למרותם [ ]...זוהי נעיצת טלפיהם של הכופרים המסיתים ַ
בגלוי :בתור יהודים מאמינים [ ]...אין אנו מכירים בשלטון של כופרים ועוקרי תורה ,אין אנו מקבלים מרותם
ולא נכנעים לממשלתם53 .

בעוד קודם להקמת המדינה הייתה התנגדותם של בני 'היישוב הישן' אליה תאורטית בלבד ,ונשענה
על עקרונות תאולוגיים מופשטים ,הרי לאחר הקמתה הציגו 'נטורי קרתא' גם משנה מעשית.
בהצהרתם הכריזו לא רק כי הציונים 'אינם בכלל ישראל' ,וכי כבשו במרמה את ירושלים' ,פלטרין
של מלך בעולם' ,אלא גם שכוונתם 'לעקור תורת ישראל' .הנחות יסוד אלו הביאו אותם להכרזה
על מרי אזרחי ,ולהצהרה שהם אינם 'מכירים בשלטון של כופרים ועוקרי תורה' ולכן אינם 'מקבלים
49

50
51
52
53

י' פרנקל' ,היהדות החרדית והדתית בירושלים בתקופת המצור' ,הציונות ,יח (תשנ"ד) ,עמ'  ;289‑247ויעמד פנחס
ויפלל :קורות חייו של [ ]...ראב"ד עיה"ק ירושלים רבי פינחס עפשטיין ושל אביו [ ]...רבי ישעי' ,בני־ברק [תש"ס] ,עמ'
( 146כרוז נגד גיוס בני הישיבה מיום כ"ג בניסן תש"ח בחתימת הרב דושינסקי) .ראו גם :מ' ארנולד' ,פסקי הלכה מאת
רבני הציבור החרדי בשנת תש"ח בענייני גיוס ומלחמה' ,המעין ,נג ,ג (תשע"ג) ,עמ'  ;36‑33הנ"ל' ,המפלגות החרדיות
במלחמת העצמאות :מבדלנות להשתלבות' ,מ' בר־און ומ' חזן (עורכים) ,פוליטיקה במלחמה :קובץ מחקרים על החברה
האזרחית במלחמת העצמאות ,תל־אביב תשע"ד ,עמ' ;321‑296מ"י אלפרט ,יומנו של מוכתר בירושלים :קורות שכונת
תשע"ד.

בית ישראל וסביבתה בכתביו של ר' משה יקותיאל אלפרט( :תרצ"ח‑תשי"ב  ,)1952‑1938 /רמת־גן
דבר 6 ,ביולי  ,1948עמ'  ;4הצופה 6 ,ביולי  ,1948עמ' .4
מ' פרידמן"' ,נטורי קרתא" והפגנות השבת בירושלים ב־ — 1950‑1948רקע ותהליכים' ,א' בראלי (עורך) ,ירושלים
החצויה ( 1967‑1948עידן ,)18 ,ירושלים תשנ"ה ,עמ'  .240‑224
החומה ,ד' בניסן תש"ח ( 13באפריל  ,)1948עמ'  ;1שם ,י"ג בניסן תש"ח ( 22באפריל  ,)1948עמ' .1
החומה ,ו' באב תש"ח ( 11באוגוסט  ,)1948עמ' .1
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 7 4 - 1 3 9

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,

מרותם ולא נכנעים לממשלתם' .השקפה זו באה לידי ביטוי גם בהמנונם של 'נטורי קרתא' ,הכולל
את המילים' :בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים' 54.המרי הפומבי של
'נטורי קרתא' במדינת ישראל לא היה לרוחם של ראשי 'העדה החרדית' ,שבלאו הכי סבלה ממשברים
פנימיים ,ולכן לא הצטרפו אליו.
המשבר ב'עדה החרדית' התמשך גם בשל הפסקת פעילותם של כמה מראשי המחנות של 'היישוב
הישן' ,אשר הותירה אותה ללא הנהגה תורנית מוסכמת .ר' יואל טייטלבוים ,הרבי מסאטמר ,שניסה
להקים בירושלים את חצרו ,עזב אותה בסוף שנת  1946עקב הסתבכותו בחובות 55.ר' אהרן
ראטה (קרא :רוֹ ט) ,המנהיג הכריזמטי של חבורת 'שומר אמונים' ,הלך לעולמו באפריל ,1947
ובתקופה שלאחר מכן נאבקו בנו וחתנו בשאלת הירושה 56.והרב דושינסקי ,הגאב"ד והדמות
התורנית הבכירה ב'עדה החרדית' ,שגם עמד בראש אחת הישיבות הגדולות של 'היישוב
הישן' ,הלך לעולמו בסוף שנת 57.1948
משבר המנהיגות התבטא במינויו של ר' ראובן זליג ֶּבנגיס לראשות 'העדה החרדית'
במקומו של הרב דושינסקי 58.המינוי הושג בהשפעת 'אגודת ישראל' ,שניצלה את המשבר
שנוצר כדי לנסות להשתלב מחדש בהנהגת 'העדה החרדית' ,לאחר שסולקה ממנה שלוש
שנים קודם לכן .הרב בנגיס ,שנודע בהשקפתו המתונה ,היה בוגר ישיבת וולוז'ין והתנגד
למאבק הקנאים ברב קוק ,שהיה חברו לספסל הלימודים 59.כמו כן עמד ביחסים טובים עם ר' צבי פסח
פרנק ,אף שהלה כיהן כרבה של ירושלים וכאב בית הדין מטעם הרבנות הראשית 60.לאחר מינויו לא
קיבל הרב בנגיס את התואר גאב"ד אלא רק את התואר אב"ד ,הנחוּ ת ממנו ,והוצע למנות לצדו את ר'
54
55

56

57
58

59
60

החומה ,י"ב באלול תש"ח ( 16בספטמבר  ,)1948עמ' .1
ר' יואל טייטלבוים ( ,)1979‑1887יליד סיגט שבהונגריה .צאצא לשושלת חסידית ,כיהן כרב במספר קהילות .נודע
כמתנגד חריף לציונות ול'אגודת ישראל' ,ולאחר השואה יסד את חצרו בארצות־הברית .ראו עליו :מ' קרן־קרץ' ,ר' יואל
טייטלבוים — הרבי מסאטמר ( :)1979‑1887ביוגרפיה' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשע"ג.
ר' אהרן ראטה ( ,)1947‑1894יליד אונגוור שבהונגריה .הקים בשנת  1921בסאטמר שברומניה את חבורת 'יראי ה'',
ובשנת  1925עלה לארץ־ישראל ויסד בה בית מדרש קטן .לאחר שחזר לסאטמר בשנת  1933הקים בה את חבורת 'שומר
אמונים' ,ובעקבות התנגדותו של ר' יואל טייטלבוים העתיק את מרכז פעילותו לחבל קרפטורוס שבצ'כוסלובקיה .בשנת
 1939התיישב סופית בארץ־ישראל והקים בה את חצר 'שומר אמונים' .ראו עליו :א' כהן שטיברגר ,ספר עובדא דאהרן:
כולל תולדות [ ]...מוהר"ר אהרן ראטה ,ירושלם תש"ח; ש"א אביעזרי ,שבחו של אהרן :בו נקבצו [ ]...ספורים [[ ]...על]
רבי אהרן ראטה ,ירושלים תש"ס.
גאב"ד ,ראשי תיבות גאון אב בית דין ,מציין את בעל הסמכות הבכירה ביותר בקהילה חרדית ובמקרה זה ב'עדה
החרדית' .ראב"ד ,ראשי תיבות ראש (אב) בית דין ,מציין את השני לו בחשיבותו.
ר' ראובן זליג בנגיס ( ,)1953‑1864יליד שניפישוק שבליטא .למד בישיבת וולוז'ין וכיהן ברבנות בעיירות בדאקי שברוסיה,
קלווריה שבליטא וסמולנסק שברוסיה .בשנת  1938עלה לארץ־ישראל בעקבות מינויו לראב"ד 'העדה החרדית' .ראו עליו:
חרות 26 ,באפריל  ,1949עמ'  ;4ש' גריי' ,תולדות הגרז"ר בענגיס זצ"ל' ,ישורון :מאסף תורני ,יב (תשס"ג) ,עמ' קן‑קצח.
גרליץ וסופר (לעיל ,הערה  ,)16מהדורה מחודשת ,עמ' רצב‑שפ.
ר' צבי פסח פרנק ( ,)1960‑1873יליד קובנה שבליטא .היה תלמיד בישיבות סלובודקה וטלז ,ועלה לארץ־ישראל
בשנת  1893בסמוך לעליית הוריו ,ממייסדי המושבה חדרה .למד ולאחר מכן גם לימד בישיבות בירושלים ,ואחר כך
עבר ליפו והתחבר שם לרב קוק .יזם את מינויו של הרב קוק לרבה של ירושלים ,ולאחר פטירתו בשנת  1935מילא את
מקומו בתפקיד זה .ראו עליו :ש"ד רוזנטל ,משואה לדור :מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל מרא דאתרא בירושלם,
ירושלים תשל"א; הנ"ל ,גאון ההוראה :פרקים בתולדות חייו [ ]...של [ ]...רבינו צבי פסח פראנק ,רבה של ירושלים,
ירושלים תשע"א; י' רוזנסון (עורך)' ,גאון ההוראה' אחרי  50שנה :היסטוריה ,הגות ,ריאליה ,ירושלים תשע"ב.
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יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק ,הרב מבריסק 61.רק משהאחרון סירב למינוי הוכתר למעשה הרב בנגיס
לגאב"ד 'העדה החרדית'62.
בתגובה על מינויו של הרב בנגיס המתון היה בשנים אלו קולם של 'נטורי קרתא' ,בהנהגתו של
ר' עמרם בלוי ,לקול הדומיננטי ב'עדה החרדית' .כדי להדגיש את אופייה האנטי־דתי של הריבונות
הישראלית ואת הסתייגותם ממנה ,ניהלו 'נטורי קרתא' שורה של מאבקים פומביים .אלו כללו את
החרמת מפקד האוכלוסין הראשון וסירוב לקבל תעודות זהות של מדינת ישראל 63.הם כפרו גם
בסמכות בית המשפט הישראלי 64,והתנגדו להשתתפות בבחירות לאספה המכוננת ולעירייה65.
במקביל למאבקם במדינה תקפו 'נטורי קרתא' את הצטרפותה של 'אגודת ישראל' כזרם נפרד
למערכת החינוך הממשלתית 66ואת עצם שיתוף הפעולה שלה עם מוסדות המדינה 67.הקיצונים
שבהם החרימו סממני שלטון ישראליים כמו מטבעות ובולים 68,ואחדים ניצלו את חוק האזרחות
החדש וויתרו על אזרחותם הישראלית 69.נציגי 'נטורי קרתא' פתחו במגעים עם גורמים בין־לאומיים
בתקווה שיוכלו לחסות תחת שלטון האו"ם או ממלכת ירדן 70.בסוף שנת  1950חצה אחד מראשי
'נטורי קרתא' ,ר' יהודה אריה לייב (לייבל'ה) וייספיש 71,את הגבול כדי לנהל מגעים על הקמת יישוב
חרדי בעיר העתיקה ,אולם הוא נעצר ונכלא למשך כמה שבועות ולבסוף הוחזר אחר כבוד לישראל72.
המשבר הכלכלי שנוצר עקב הפסקת העברת התרומות ממזרח אירופה לאחר השואה והמחלוקת
בין הנהגתו המתונה של הרב בנגיס לזו של ר' עמרם בלוי ,הביאו את 'העדה החרדית' עד עברי פי
פחת .חלק מבני 'היישוב הישן' שעד אז נסמכו על מנגנון החלוקה נאלצו להקים לעצמם עסקים
קטנים ,ואחרים הצטרפו לשוק העבודה כשכירים 73.עיתונה של 'העדה החרדית' נסגר ,ועורכי
61

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ר' יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק ( ,)1959‑1886בנו של ר' חיים ,ראש ישיבת וולוז'ין שבליטא .כיהן כרב העיירה בריסק
שברוסיה ,עלה לארץ־ישראל בשנת  1941והקים בה את ישיבת בריסק .ראו עליו :ש"י מלר ,הרב מבריסק :תולדות []...
יצחק זאב הלוי סאלאווייציק ,א‑ג ,ירושלים תשס"ג‑תשס"ו.
צ' וינמן ,מקטוביץ עד ה' באייר :פרקים בתולדות היהדות החרדית ואגודת ישראל ובמשנתן :פרספקטיבות חדשות,
ירושלים  ,1995עמ'  ;153‑151ש"י מלר,ספר עובדות והנהגות לבית בריסק :ארחות חיים ודברים ,ד ,ירושלים תש"ס,
עמ' שכד‑שלב; ידיעות אחרונות 10 ,באפריל  ,1949עמ' .4
על המשמר 9 ,בנובמבר  ,1948עמ'  ;1החומה ,ד' בתשרי תש"ט ( 7באוקטובר  ,)1948עמ' .1
המשקיף 4 ,בנובמבר  ,1948עמ'  ;1על משמר 5 ,בנובמבר  ,1948עמ'  ;8החומה ,כ"ו בתשרי תש"ט ( 29באוקטובר
 ,)1948עמ'  ;3שם ,ט"ז בחשוון תש"ט ( 18בנובמבר  ,)1948עמ' .1
הצופה 13 ,בנובמבר  ,1949עמ'  ;4החומה ,י"ד בכסלו תש"ט ( 16בדצמבר  ;)1948ויעמד פנחס (לעיל ,הערה ,)49
עמ' ( 148כרוז מיום י' בכסלו תש"ט נגד השתתפות בבחירות לאספה המכוננת בחתימת הרב בנגיס והבד"ץ).
החומה ,כ"א בכסלו תש"ט ( 23בדצמבר  ,)1948עמ'  ;1שם ,כ"ח בכסלו תש"ט ( 30בדצמבר  ,)1948עמ' .3
חרות 13 ,בינואר  ,1949עמ' .4
מעריב 31 ,באוקטובר  ,1948עמ' .3
הצופה 29 ,ביוני  ,1952עמ'  ;2מעריב 3 ,ביולי  ,1952עמ'  ;1על המשמר 6 ,ביולי  ,1925עמ' .4
מעריב 22 ,בפברואר  ,1949עמ'  ;4חרות 30 ,במאי  ,1949עמ'  ;4שם 15 ,באוגוסט  ,1949עמ'  ;4שם 31 ,באוגוסט ,1949
עמ'  ;1דבר 16 ,בספטמבר  ,1949עמ'  ;4מעריב 21 ,בספטמבר  ,1949עמ' .4
ר' יהודה אריה לייב (לייבל'ה) וייספיש ( ,)1997‑1921יליד ירושלים .היה ממנהיגי 'נטורי קרתא' ועמד בקשר עם
מנהיגים ערבים .לימים נודע בשל עיסוקו הנרחב בתורתו של הפילוסוף פרידריך ניטשה.
חרות 4 ,באוגוסט  ,1950עמ'  ;8שם 14 ,באוגוסט  ,1950עמ'  ;4שם 10 ,באוקטובר  ,1950עמ'  ;4שם 18 ,בינואר ,1951
עמ'  ;4מעריב 15 ,באוקטובר  ,1950עמ' .4
דבר 16 ,במאי  ,1947עמ'  .20רבים עבדו במחלבת 'תנובה' שבשכונת גאולה ,ואחרים — באזור התעשייה הקטן
שבשוליה של מאה־שערים.
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 7 4 - 1 3 9

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,
לאור74.

העיתון של 'נטורי קרתא' נתבעו לדין בשל השמצת המדינה ,והדבר פגע ברצף הוצאתו
בשל המשבר הכלכלי סברו מקצת מנהלי המוסדות של 'העדה החרדית' שכדי למנוע את קריסתם
המוחלטת יש לשלבם במסגרת המועצה הדתית ,שעל הקמתה שקדה עיריית ירושלים באותה
העת 75.אחדים מן השוחטים שלא קיבלו את משכורותיהם כמה חודשים ,הסכימו לעבוד עבור
עיריית ירושלים ,ונפסלו עקב כך בידי רבני 'העדה החרדית' 76.בד בבד בשל קשיים כלכליים
נכשלו ניסיונותיהם של רבני 'העדה החרדית' להרחיב את מעגל החברים בה באמצעות קליטתם של
ניצולי שואה חרדים' 77.אגודת ישראל' ניצלה את המשבר הכלכלי והציעה לרבני 'העדה החרדית'
תגמול כספי על השתלבותם במוסדותיה 78.בראשית שנות החמישים נראה היה כי 'העדה החרדית'
עומדת על סף קריסה חברתית וכלכלית מוחלטת ,ושרק נס יכול להציל אותה מאבדן79.

הרבי מסאטמר נחלץ להצלת 'העדה החרדית'1956‑1952 ,
ר' יואל טייטלבוים ,הרבי מסאטמר ,נודע עוד לפני השואה בקנאותו ובהשקפותיו האנטי־ציוניות.
לאחר פטירת הרב זוננפלד בשנת  1932הוא ניסה להיבחר לרבנות 'ועד העיר האשכנזי' ,אך נכשל
בגלל קנאותו והתנגדותו ל'אגודת ישראל' 80.הוא ניצל מן השואה ברכבת קסטנר והתגורר בשווייץ
מספר חודשים 81.בסוף שנת  1945עלה לארץ־ישראל וניסה להקים חצר חסידית בירושלים.
חוסר הבנתו את מערכת היחסים שנוצרה בחברה החרדית עקב הרחקתה של 'אגודת ישראל' מן
'העדה החרדית' גרם לבידודו הפוליטי 82.כתוצאה מכך נכשלו המוסדות שהקים וצברו חובות
רבים ,והוא החליט לנסוע לארצות־הברית כדי לגייס כספים לתשלום חובותיו .משכשל בכך
השתקע בניו־יורק ,ובשנת  1949הקים לעצמו קהילה קטנה .אישיותו הכריזמטית ותפיסתו האנטי־
ציונית ,שהייתה ייחודית באותה תקופה ,הפכו בתוך זמן קצר את קהילתו לחצר החסידית המובילה
בגודלה ,בחוסנה הכלכלי ובהשפעתה הדתית והפוליטית בארצות־הברית 83.בניגוד לכל יתר
המנהיגים החסידיים בארצות־הברית באותה תקופה ,החליט ר' יואל לפעול במרץ לשיקומה של
'העדה החרדית'.
74
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דבר 5 ,בנובמבר  ,1948עמ'  ;8הצופה 7 ,בנובמבר  ,1948עמ'  ;4המשקיף 3 ,בדצמבר  ,1948עמ' .6
חרות 17 ,במאי  ,1949עמ' .4
הקול 14 ,בפברואר  ,1949עמ'  ;2חרות 15 ,במאי  ,1950עמ'  ;4דבר 15 ,במאי  ,1950עמ' .3
העדה ,כ"ז בתמוז תש"ו ( 25ביולי  ,)1946עמ' ( 5על מוסדות לפליטים שהקים הרב דושינסקי); שם ,כ"ג בכסלו תש"ז
( 16בדצמבר  ,)1946עמ' ( 2על מוסדות לפליטים שהקים ר' יואל טייטלבוים); אום אני חומה ,אלול תש"י ,עמ' רפח;
כסלו תשי"א ,עמ' רצז (על מוסדות לפליטים שהקים ר' אברהם חיים ראטה האדמו"ר מ'שומרי אמונים')
חרות 28 ,בנובמבר  ,1951עמ' .2
ראו למשל :כרטיס הצלה [ ]...של המגבית הארצית להצלת וביסוס העדה החרדית בעיה"ק ירושלם ,ירושלים תש"ט;
אגרת קודש [ ]...מאת הקהלה הקדושה העדה החרדית [ ]...אל אחינו שבגולה ,ירושלים תש"י.
קרן־קרץ (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .135‑128
שם ,עמ'  ;262‑252מ' קרן־קרץ' ,הברחת וגם ירשת :תגובותיהם של ר' יואל טייטלבוים — הרבי מסאטמר — ושל
חסידיו לביקורת על התנהלותו בתקופת השואה ולאחריה' ,דפים לחקר השואה ,כח (תשע"ה) ,עמ' .106‑81
קרן־קרץ (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .237‑229
I. Rubin, Satmar: An Island in the City, Chicago 1972
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התעשיין החרדי תושב ניו־יורק ישראל זופניק 84,שנהג לתרום לחברי 'העדה החרדית' ולמוסדותיה,
ניצל את קשריו עם ראשיה והכין את הקרקע להשתלבותו של ר' יואל בהנהגתה 85.במהלך ביקורו
בישראל בשנת  ,1952ובמימונם של כמה נדבנים ,הקים ר' יואל קרן סיוע למספר 'תלמודי תורה'
שלימדו ביידיש ועל פי נוסח הלימוד של 'היישוב הישן' 86.כמו כן דאג למימון מוסדות חינוך של
קבוצות חרדיות אחרות ,וחידש את פעילותם של מוסדות שזוהו עם חצר סאטמר .כהוקרה על תרומתו
מונה ר' יואל בסוף אותה שנה לראב"ד 'העדה החרדית' 87.לאחר פטירת הרב בנגיס ביוני  1953מונה
ר' יואל לנשיא 'העדה החרדית' ולגאב"ד ,תפקידים שמילא עד סוף ימיו אף שביקר בירושלים רק
פעמים בודדות88.
בפועל ניהלו את העדה הראב"ד ר' פנחס אפשטיין 89ולצדו שני דייני הבד"ץ הרבנים ישראל יצחק
רייזמן ודוד יונגרייז 90,השלושה היו נציגים מובהקים של 'היישוב הישן' ,והם התרחקו מן הפוליטיקה
החרדית והסתייגו מפעילותם הקולנית של 'נטורי קרתא' 91.הם גם נמנעו מפרסום עיתון נפרד של
'העדה החרדית' ,וכשביקשו לפרסם מודעות לידיעת הציבור הרחב ,עשו זאת בעיתונם של 'נטורי
קרתא' וכן בעיתון 'הקול' ,שהוציאו לאור פאג"י ('פועלי אגודת ישראל') ,קבוצה ירושלמית מתבדלת
ואנטי־ציונית שפרשה מ'אגודת ישראל' בשנת  92.1939בד בבד תמכו בהוצאתו לאור של כתב־העת
התורני 'אוצרות ירושלים' ,שהחל להופיע בשנת  ,1955בעריכתו של חסיד סאטמר ר' צבי מושקוביץ,
ושפרסם חידושים בתורה ובהלכה מאת רבנים אנטי־ציונים מישראל ומחוצה לה.
מוסדות 'העדה החרדית' טיפלו במספר תחומים .הבד"ץ עצמו עסק בשאלות שהובאו לפתחו
בסכסוכי ממונות ,דיני אישות והנהגת הקהילות והמוסדות ,ומורי ההוראה (מו"צים ,מורי צדק) שמינה
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ישראל זופניק ( ,)1983‑1915יליד קאשוי (קושיצה) שבהונגריה .לאחר השואה הקים בארצות־הברית חברות כלכליות
שעסקו בייצור ובשיווק של מוצרי מזון .ראו עליו :מ"מ גרליץ ,ישראל עושה חיל :ספר יובל מוקדש לפעולותיו [ ]...של
הרב [ ]...ישראל זופניק ,ירושלים תשל"ה.
זשורנאל 21 ,בספטמבר  ,1951עמ'  ;3שם 23 ,במאי  ,1952עמ'  ;5שם 10 ,בספטמבר  ,1952עמ' .12
ַ
מארגען
ָ
אום אני חומה ,כ"ה באלול תשי"ב ( 15בספטמבר  ,)1952עמ' קעו‑קעז; האחוד ,אלול תשי"ד ,עמ' .22
די תורה וועלט ,אב תש"ם ,עמ'  ;175ספר מבצר תורה ויראה :בו יסופר קורות ימי מתיבתא תורה ויראה ,א ,קרית־יואל
תש"ס ,עמ' רלג (תצלום החלטת ראשי העדה מ־ 1באוגוסט  ,1952ובה גם הבטחה שבעתיד יכריזו עליו כגאב"ד).
חרות 15 ,ביולי  ,1953עמ'  ;2מעריב 22 ,במאי  ,1953עמ'  ;1אום אני חומה ,כ"ח בסיוון תשי"ג ( 11ביוני ,)1953
עמ' פא; שם ,כ"ו בתמוז תשי"ג ( 6ביולי  ,)1953עמ' צה; דער איד 6 ,ביוני  ,1953עמ' .1
ר' פנחס אפשטיין ( ,)1970‑1887יליד גריווה שברוסיה .עלה לארץ־ישראל בשנת  1905עם אביו ר' ישעיה .לאחר
עלייתו למד בישיבת 'תורת חיים הכללית' ,שבראשה עמד אחיו ,ר' זרח אפרים .לימים התחבר אל גדולי הרבנים
בירושלים והיה ממייסדי 'ועד העיר האשכנזי' .ראו עליו :ויעמד פנחס (לעיל ,הערה .)49
ישראל יצחק רייזמן ( ,)1969‑1889יליד ירושלים .היה מראשי 'ועד העיר האשכנזי' .ראו עליו :רבותינו שבירושלים:
לזכר שלשת הרועים ]...[ :רבי בנימין רבינוביץ ,חבר הבד"ץ [ ]...רבי ישראל משה דושינסקיא ,גאב"ד ירושלים [ ]...רבי
ישראל יעקב פישר ,ראב"ד ירושלים ,ירושלים תשס"ג .ר' דוד יונגרייז ( ,)1971‑1898יליד ירושלים ,בנו של ר' ברוך
ראובן שלמה ,היה מנהיג 'ועד העיר האשכנזי' .ראו עליו :ד' יונרייז ,ספר אור דוד על התורה ,א ,ירושלים תשל"ג,
עמ' יא‑סח.
פ' אפשטיין ,אוריין תליתאי ,ירושלים תש"ל (ירושלים תרע"ג) ,עמ' ( 2הספד של בנו).
ראו למשל :הקול 30 ,בספטמבר  ,1949עמ'  ;1שם 14 ,בפברואר  ,1950עמ'  ;2שם 30 ,ביוני  ,1950עמ'  .1על העיתון
ראו :י' פונד ,מתווי דרכים :עיתונות אגודת ישראל ,תל־אביב תש"ע ,עמ'  .132‑125יחסה של תנועת 'פועלי אגודת
ישראל' (פא"י) לציונות היה מתון מזה של 'אגודת ישראל' ,ואילו עמדתה של הקבוצה הירושלמית פאג"י הייתה קרובה
יותר לזו של 'העדה החרדית'.
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פסקו בעניינים הלכתיים .כמו כן הוקמו מספר ועדים לטיפול בעניינים שונים ,ובהם ועד המקוואות,
שפיקח על מספר מקוואות בירושלים; ועד העירוב ,שפיקח על העירוב העצמאי של 'העדה החרדית';
ועד הצניעות ,שנודע לימים כ'משמרות הצניעות'; ועד לפיקוח על סופרי סת"ם וועד החינוך ,שפיקח
על תוכן חומרי הלימוד ,ושהקפיד שמוסדות החינוך לא יתפתו לקבל כספים ממשלתיים .הגדול
והחשוב שבוועדים היה ועד הכשרות ,שפיקח על השחיטה ,על מוצרי המזון שנמכרו בחנויות ועל
תהליך הייצור בכמה מפעלים קטנים 93.ועד זה גם פיקח על התוצרת החקלאית בשנת השמיטה ,על
הספקת ארבעת המינים בסוכות ועל הכנת מצות מהודרות בעבודת יד לפסח.
מעבר לביסוס הכלכלי היו למעורבותו של ר' יואל טייטלבוים השלכות נרחבות על דמותה של
'העדה החרדית' .ר' אברהם יצחק קאהן ,תלמידו של ר' יואל וחותנו של ר' אהרן ראטה ,הקים בעידודו
את חסידות 'תולדות אהרן' ,וזו הייתה לזרוע הביצועית של המדיניות האנטי־ציונית 94.חסידות זו
הייתה אחד מעמודי התווך של 'העדה החרדית' ,והפכה לכוח המוביל בהפגנות המחאה 95.תרומותיו
של ר' יואל לקבוצות אחרות ב'עדה החרדית' הביאו למינויו לנשיא 'איחוד הישיבות בארץ־ישראל'96.
הוא תרם גם להתייצבותה הכלכלית של ישיבת 'בית יוסף צבי' ,שנקראה על שמו של הרב דושינסקי
המנוח ,ושבראשה עמד כעת בנו הצעיר ר' ישראל משה 97.קבוצה זו ,שאימצה מאפייני התנהלות של
חצר חסידית ,הייתה אף היא לגורם משמעותי ב'עדה החרדית' .אל קבוצות אלו הצטרפו חסידיו של
ר' יואל עצמו שהקימו את קהילותיהם בירושלים ובבני־ברק וכן קבוצות קטנות של חסידי ברסלב,
קרלין ,ספינקה ומונקטש98.
בעקבות תהליכים אלו השתנה ההרכב החברתי של 'העדה החרדית' .בעבר זוהה 'היישוב הישן'
הירושלמי בעיקר עם הפרושים הלא־חסידים בהנהגת רבני בריסק ,כמו משה יהושע יהודה לייב דיסקין,
בנו יצחק ירוחם דיסקין ויצחק זאב הלוי סולובייצ'יק .אליהם נלוו יוצאי הונגריה שהמשיכו את המסורת
האשכנזית הלא־חסידית של החת"ם סופר 99,בראשות הרבנים זוננפלד ודושינסקי .בשל השפעתו הרבה
93
94

95
96
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ועד זה הוציא לאור משנת  1958את כתב־העת 'מדריך הכשרות'.
ר' אברהם יצחק קאהן ( ,)1996‑1914יליד צפת .בשנות נעוריו חי בטרנסילבניה שברומניה ,ועלה בעקבות חותנו
בשנת  1939לארץ־ישראל .ראו עליו :צ' משי־זהב ,ספר אספקלריה המאירה :תולדות [ ]...רבי אברהם יצחק קאהן [,]...
ירושלים תשנ"ח; מ' ברנדסדורפר ,ספר תורה ואמונה :פרקי חיים בתולדותיו [ ]...של [ ]...רבינו אברהם יצחק קאהן,
ירושלם תשס"ב.על החצר ראו :ש' גוזמן' ,תולדות אהרון :אתנוגרפיה וטקסט' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן,
תשס"ח.
כעשור לאחר מכן הקים ר' אברהם חיים ראטה ( ,)2012‑1924בנו של ר' אהרן ,את חצר 'שומרי אמונים' ,אולם עמדותיה
היו מתונות יותר.
משמרת חומתנו ,ג' בתמוז תשט"ו ( 23ביוני  ,)1955עמ' סז.
ר' ישראל משה דושינסקי ( ,)2003‑1921יליד חוסט שבצ'כוסלובקיה .עלה לארץ־ישראל בשנת  1933עם משפחתו.
למד בישיבה של אביו בירושלים ולימים עמד בראשה .כיהן כדיין ב'עדה החרדית' ובמשך הזמן מונה לראב"ד ולבסוף
לגאב"ד .ראו עליו :רבותינו שבירושלים (לעיל ,הערה  ;)90כבה נר ישראל :אוסף מילי דהספידא [ ]...רבי ישראל משה
דושינסקיא ,א‑ב ,ירושלים תשס"ד.
את חצר ספינקה בירושלים הקים בראשית שנות הארבעים ר' יוסף מאיר כהנא ( .)1978‑1910על הקמתן של קהילות
סאטמר בבני־ברק ובירושלים ראו :מראש צורים :בו יעלה [ ]...התייסדות תלמוד תורה [ ]...בעיר בני ברק ,בני־ברק
תשע"ב; ב' יעקובוביץ' ,ספר זכור ימות עולם ,ג ,בני־ברק תשס"ד; קרן־קרץ (לעיל ,הערה  )55עמ' .280‑277
ר' משה סופר ( ,)1839‑1762יליד פרנקפורט שבגרמניה .מונה בשנת  1807לרב העיר פרסבורג שבהונגריה והקים
בה ישיבה גדולה .נודע כאחד ממייסדי ההתנגדות למודרנה ולרפורמות הדתיות וכמי שהקים למעשה את זרם
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מימין :פשקוויל נגד
גיוס בנות לצה"ל,
ראשית שנות
החמישים
משמאל :קריאה
להפגנה נגד גיוס
בנות לצה"ל1952 ,
(אוסף הספרייה הלאומית)

מנחם קרן־קרץ

של ר' יואל גדל משקלן של הקבוצות החסידיות ב'עדה
החרדית' ,אם כי הן הנהגתה והן הנהגת 'נטורי קרתא'
עדיין נותרו במידה רבה בידי רבנים מן הקבוצות
הלא־חסידיות .כדי לגבש את המחנה החסידי הושכחו
המחלוקות הקשות ששררו לפני השואה בין ר' יואל
לבין הרבנים דושינסקי וראטה ובינו לבין אדמו"רי חצרות ספינקה ומונקטש100.
לאחר תקופת הפוגה התחדשו באוגוסט  1952ההפגנות נגד גיוס בנות לצה"ל ולשירות הלאומי101,
ובמקביל התפטרה מפלגת 'אגודת ישראל' מן הממשלה 102.בהפגנות ההמוניות שנערכו כשנה
מאוחר יותר כבר נטלה 'אגודת ישראל' חלק פעיל ,ואף נוצר שיתוף פעולה מלא בינה לבין ראשי
'העדה החרדית' 103.כך למשל חתם הרב בנגיס ,גאב"ד 'העדה החרדית' ,על פסקי דין נגד גיוס בנות
שעליהם היו חתומים גם רבנים שהיו מזוהים עם 'אגודת ישראל' כמו ר' זלמן איסר מלצר ,ר' דב
בער וידנפלד מטשבין  104ור' צבי פסח פרנק 105.הרב בנגיס חתם גם על כרוז משותף עם ר' יצחק
אייזיק הלוי הרצוג 106,הרב הראשי של הרבנות הראשית ה'ציונית' ,בעניין הקמת 'קרן השביעית',
האורתודוקסייה .ראו עליו למשל :א' כ"ץ ,החת"ם סופר :רבי משה סופר חייו ויצירתו ,ירושלים תש"ך; י' כ"ץ' ,קווים
לביוגרפיה של החתם סופר' ,א"א אורבך (עורך) ,מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות ,ירושלים תשכ"ח ,עמ' קטו‑קמח;
מ' כהנא ,מהנודע ביהודה לחתם סופר :הלכה והגות לנוכח אתגרי הזמן ,ירושלים תשע"ו.
 100על המאבק בין ר' יואל לרבני ספינקה ראו למשל :מ' קרן־קרץ' ,הפשקווילים :אבני הבליסטראות במלחמות האדמו"רים',
גיליונות איגוד ספרני יהדות ,כה (נובמבר  ;)http://safranim.com) ,)2013על המאבק עם ר' אהרן ראטה ועם חצרות
חסידיות אחרות ראו :קרן־קרץ (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .177‑173
 101ספר מלחמות ה' ,ניו־יורק תשמ"ג ,עמ' קפג ,קצג; על המשמר 20 ,באוגוסט  ,1952עמ'  ;1שם 21 ,באוגוסט ,1952
עמ'  ;4חרות 20 ,באוגוסט  ,1952עמ' .4
 102המודיע 19 ,בספטמבר  ,1952עמ'  ;1דבר 22 ,בספטמבר  ,1952עמ' .1
 103המודיע 19 ,ביולי  ,1953עמ'  ;1שם 23 ,ביולי  ,1953עמ'  ;1שם 4 ,באוגוסט  ,1953עמ'  ;1חרות 26 ,באוגוסט ,1953
עמ' .4
 104ר' זלמן איסר מלצר ( ,)1953‑1870יליד מיר ורבה של סלוצק ,שתיהן ברוסיה .לאחר עלייתו כיהן כראש ישיבת 'עץ
חיים' בירושלים וכיושב ראש מועצת גדולי התורה .היה חברו לספסל הלימודים של הרב בנגיס .ר' דב בער וידנפלד
( ,)1965‑1881יליד הרימלוב שבגליציה ורב העיר טשבין שבפולין ,לאחר עלייתו מונה למועצת גדולי התורה והקים
את ישיבת 'כוכב מיעקב'.
 105הקול 27 ,במרס  ,1952עמ'  ;1שם 7 ,בספטמבר  ,1952עמ' .1
 106ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג ( ,)1959‑1888יליד לומז'ה בפולין ורבה הראשי של אירלנד; משנת  1936מילא את מקומו
של הרב קוק כרב הראשי האשכנזי של ארץ־ישראל ,והמשיך בתפקיד זה לאחר הקמת המדינה.
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שתדאג לחקלאים בשנת השמיטה 107.למורת רוחם של 'נטורי קרתא' פנתה 'העדה החרדית' בסוף
שנת  1953אפילו לבית המשפט ה'ציוני' בבקשה להכיר בה כנאמן על שכונת בתי־נייטין ,הסמוכה
למאה־שערים108.
שיתוף הפעולה של 'העדה החרדית' עם 'אגודת ישראל' ועם אישים ומוסדות 'ציוניים' נתפסו
בעיני 'נטורי קרתא' כסטייה חמורה מן ההשקפה האנטי־ציונית המוצהרת ,והם ראו בפרשת 'מועדון
המריבה' הזדמנות טובה עבורם להציג את הדרך הנכונה להתמודד עם השלטון 'הכופר' 109.המועדון
היה למעשה מעון יום שיסד 'ארגון אימהות עובדות' של ההסתדרות בסמוך למאה־שערים ,וששימש
גם ילדים חרדים 110.ההפגנות הרבות והאלימות שארגנו
'נטורי קרתא' ליד המועדון ,ששיחקו בו אלה לצד אלה
ילדים וילדות ,הביאו לעימותים קשים עם תושבי הסביבה;
המשטרה הפעילה יד קשה נגד המפגינים ,ורבים מהם
נעצרו ונשפטו 111.בסופו של דבר נסתיימה הפרשה
בהסכם ,ומספר שנים לאחר מכן נרכש המבנה על ידי אחת
הקבוצות החרדיות במאה־שערים .ההפגנות האלימות
שימשו מאותה תקופה ואילך כסימן היכר נוסף להיותה
של קבוצת 'נטורי קרתא' מובלעת פנימית בתוך 'העדה
החרדית' ,שהיא עצמה הייתה מובלעת פנים־חרדית.
בביקורו של הרבי מסאטמר בישראל בשנת  1955הוא
המשיך בחיזוק 'העדה החרדית' והניח את אבן הפינה
למקווה שנתרם מכספו של זופניק ,ואשר דמי השימוש בו
נועדו לכיסוי הוצאותיה השוטפות של העדה 112.הביקור
התקיים בסמוך לבחירות לכנסת השלישית ,ו'אגודת
ישראל' ו'פועלי אגודת ישראל' החליטו לרוץ בבחירות
אלו ברשימה משותפת .גדולי הרבנים והאדמו"רים קראו
 107הקול 8 ,באפריל  ,1952עמ' .2
 108המודיע 8 ,בנובמבר  ,1953עמ'  ;2חרות 8 ,בנובמבר  ,1953עמ'  ;4הצופה 8 ,בנובמבר  ,1953עמ'  ;4על המשמר 13
בינואר  ,1954עמ' .4
 109על הפרשה ראו :ענברי ,מלחמות הצניעות (לעיל ,הערה .)34
 110דבר 3 ,בדצמבר  ,1954עמ'  ;14שם 5 ,בדצמבר  ,1954עמ' .2
 111ראו למשל :דבר 22 ,בנובמבר  ,1954עמ'  ;4שם 24 ,בנובמבר  ,1954עמ'  ;4שם 25 ,בנובמבר  ,1954עמ'  ;2שם30 ,
בנובמבר  ,1954עמ'  ;4שם 5 ,בינואר  ,1955עמ'  ;6שם 4 ,בפברואר  ,1955עמ'  ;4מעריב 2 ,בדצמבר  ,1954עמ'  ;6שם,
 8בדצמבר  ,1954עמ'  ;3שם 15 ,בפברואר  ,1955עמ'  ;3משמרת חומתנו ,ט' בחשוון תשט"ו ( 5בנובמבר  ,)1954עמ'
קסו; שם ,כ"ט בחשוון תשט"ו ( 25בנובמבר  ,)1954עמ' קפה‑קפו; שם ,ז' בכסלו תשט"ו ( 2בדצמבר  ,)1954עמ' רב;
שם ,ה' בטבת תשט"ו ( 30בדצמבר  ,)1954עמ' ריט; שם ,ד' בשבט תשט"ו ( 27בינואר  ,)1955עמ' רנ; שם ,י"א בשבט
תשט"ו ( 3בפברואר  ,)1955עמ' רנו.
 112משמרת חומתנו ,י' בניסן תשט"ז ( 22במרס  ,)1956עמ' שיא; דער איד 19 ,באוגוסט  ,1955עמ'  ;3גרליץ (לעיל ,הערה
 ,)84עמ' .12
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לציבור החרדי להצביע עבור רשימה זו 113,ואל התומכים הצטרף גם ר' אהרן רוקח ,הוא הרבי מבלז,
שחסידיו צרכו רק מוצרים בכשרות בד"ץ 'העדה החרדית' ,ושאבותיו היו ממתנגדיה החריפים ביותר
של הציונות ואף הסתייגו מ'אגודת ישראל' 114.בכרוז שפרסמו הרבנים כונה החיוב להשתתף בבחירות
'החוב הקדוש' ,ותעמולת הבחירות כללה כינוסים גם במוקדי הכוח של 'העדה החרדית' 115.נוסף
על ההצבעה בבחירות הכלליות הסכימו הרבנים כי על החרדים להשתתף גם בבחירות לרשויות
המקומיות ,שהתקיימו באותו מועד.
בהיותו בארץ ביקר ר' יואל אצל הרבי מבלז ,וזה נימק באוזניו את תמיכתו בהשתתפות בבחירות בכך
שהמפלגות החרדיות רצות ברשימה נפרדת מן המפד"ל ובחיוניות הדבר להמשך קיומה של היהדות
החרדית 116.ר' יואל לא השתכנע ,והמחלוקת
נשארה בעינה גם בתום הפגישה 117.למחרת
היום פרסמו 'נטורי קרתא' כרוזים שנאמר
בהם כי ר' יואל אסר להצביע הן בבחירות
לכנסת והן בבחירות לרשויות המקומיות118.
לר' יואל ,שניהל באותה תקופה מגעים
עם עיריית בני־ברק על הקמת שיכון
לחסידיו ,לא היה כל עניין בהטלת איסור
על השתתפות בבחירות המקומיות ,והוא
דרש שהכרוזים המטעים יוסרו ,ושבמקומם
יודבקו כרוזים האוסרים בשמו רק את
ההצבעה בבחירות לכנסת' 119.נטורי קרתא'
הסתייגו מהסכמתו להתיר להצביע בבחירות
המקומיות ומן הדברים הקשים שאמר על מפיצי הכרוזים המזויפים .מנהיגם ר' עמרם בלוי אף הכריז
בדרשתו בבית המדרש במאה־שערים כי הרבי מסאטמר נמצא בתקופה של 'הסתר פנים'120.
 113המודיע 1 ,ביולי  ,1955עמ'  ;1פרוש (לעיל ,הערה  ,)38ד ,עמ'  .144בין התומכים היו לא רק האדמו"רים מגור
ומוויז'ניץ ,שעמדו בראש 'אגודת ישראל' ,אלא גם החזון איש ור' דב בעריש וידנפלד ,הרב מטשבין ,אחד מחשובי
הרבנים החרדיים.
 114ר' אהרן רוקח ( ,)1957‑1880נולד בבלז שבגליציה .אביו ישכר דב רוקח ( )1926‑1851היה האדמו"ר מבלז .לאחר
פטירת אביו מילא את מקומו בהנהגת החצר .בשנת  1944הצליח להימלט מאירופה ,קבע את מושבו בתל־אביב ויסד שם
את חצרו .ראו עליו :י' קלפהולץ ,אדמו"רי בעלזא :תיאור דמותם [ ]...של צדיקי בעלזא ,ד ,בני־ברק תשמ"ט; א' פרלוב,
בקדושתו של אהרן :סיפורי קודש [ ]...מתולדותיו של [ ]...רבינו אהרן [ ]...מבעלזא ,א‑ב ,ירושלים תשס"ז‑תשס"ח.
 115ידיעות אחרונות 21 ,ביולי  ,1955עמ'  ;3המודיע 8 ,ביולי  ,1955עמ' .5
 116י' גרוס ,קונטרס מסעות ישעיה ,ברוקלין תשנ"ח ,עמ' צד‑קא; ומשה היה רועה ,ד ,קריית־יואל תשס"ט ,עמ' צד‑צו.
 117קונטרס אמת מארץ ישראל ,בני־ברק תשט"ו; דבר 22 ,ביולי  ,1955עמ'  ;3דער איד 15 ,ביולי  ,1955עמ'  ;2שם22 ,
ביולי  ,1955עמ'  ;2ומשה היה רועה (שם) ,עמ' צו‑צט; ל' שוורץ ,המאזרני חיל ,ברוקלין [חש"ד] ,עמ' צ‑צא.
 118הכרוזים הודבקו בערב שבת כך שלא יהיה סיפק בידי המתנגדים להסירם לפני כניסתה.
 119הארץ 1 ,ביולי  ,1955עמ'  ;2ידיעות אחרונות 20 ,ביולי  ,1955עמ'  ;4הצופה 25 ,ביולי  ,1955עמ' .4
 120ידיעות אחרונות 5 ,ביולי  ,1955עמ'  ;3‑2שם 25 ,ביולי  ,1955עמ'  ;4מעריב 22 ,ביוני  ,1955עמ'  ;2שם 30 ,ביוני
 ,1955עמ' .3
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 7 4 - 1 3 9

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,

באוגוסט  1956התחדשו הפגנות השבת הסוערות ,ובמהלך אחת מהן נפטר מפגין חרדי והדבר
גרר תגובות נזעמות של המפגינים ,שהאשימו את המשטרה ואת הממשלה במותו 121.כדי להרגיע
את הרוחות נפגשו רבני 'העדה החרדית' עם שר הסעד מטעם המפד"ל חיים משה שפירא ,ו'נטורי
קרתא' מחו על הפגישה 122.המתח בין 'נטורי קרתא' ל'עדה החרדית' התגבר בשנה שלאחר
מכן ,בעקבות השתתפותו של הראב"ד ר' פנחס אפשטיין בטקס הנחת אבן הפינה לקריית־צאנז
בנתניה 123.את הקריה הקים ר' יקותיאל יהודה הלברשטם ,האדמו"ר מצאנז־קלויזנבורג ,שהואשם
בהתקרבות לציונות ובבגידה בדרכו של פטרונו וקרוב משפחתו הרבי מסאטמר 124.ההתנכלויות
הקשות לתושבי קריית־צאנז ולרבניה נמשכו מספר שנים 125.באוגוסט  1957שוב ביזו 'נטורי
קרתא' את הרב אפשטיין ,מאחר שהשתתף בהלווייתו של הרבי מבלז ,שתמך בהשתתפות החרדים
בבחירות126.
אף שבשנים אלו התאוששה 'העדה החרדית' מן המשבר הקשה שפקד אותה ,גברו המתחים
הפנימיים שבתוכה .ראשי 'העדה החרדית' ,כמו מנהיגי הקבוצות השונות שהיו חברות בה ,נאלצו
להתמודד הן עם מציאות כלכלית קשה והן עם הפיתויים שהציעה המדינה לציבור החרדי שלא החרים
אותה .כדי להבטיח את קיומן של תשתיות היסוד לאלפי חברי 'העדה החרדית' ,כמו הספקת מים ,גז,
ביוב ,מזון ,חשמל ,דואר ,טלפון ותחבורה ,העדיפו ראשיה שלא להתעמת ישירות עם הממשלה ,עם
המשטרה או עם עיריית ירושלים .ראשי 'העדה החרדית' גם ניסו לשמור על מערכת יחסים תקינה
עם מנהיגי יתר הציבור החרדי ועם ראשי 'אגודת ישראל' .ראשי 'נטורי קרתא' ,שראו את עצמם
אחראים לשמירת ערכיה הדתיים של 'העדה החרדית' ,התעלמו משיקולים מעשיים אלו ואף התעמתו
עם רבני הבד"ץ שהפגינו לדעתם פשרנות מופלגת .סוג זה של עימות בין קנאות דתית חסרת פשרות
ובין קנאות המתחשבת גם בצורכי הקיום של הקנאים עצמם ,ממשיך ללוות את 'העדה החרדית' עד
ימינו אלה.

 121מעריב 7 ,באוגוסט  ,1956עמ'  ;2שם 2 ,בספטמבר  ,1956עמ'  ;1שם 4 ,בספטמבר  ,1956עמ'  ;3הצופה 10 ,באוגוסט
 ,1956עמ'  ;8דבר 1 ,בספטמבר  ,1956עמ'  ;1חרות 4 ,בספטמבר  ,1956עמ'  ;1שם 13 ,בספטמבר  ,1956עמ' .4
 122חיים משה שפירא ( ,)1970‑1902יליד גרודנה שברוסיה .היה מראשי 'הפועל המזרחי'' ,המזרחי' והמפד"ל ,וכיהן
מטעמן בממשלת ישראל עד פטירתו .ראו עליו :ח"ז הירשברג ,ספר ח"מ שפירא :תרס"ב‑תש"ל ,רמת־גן תשל"ב;
ש' דניאל ,השר חיים משה שפירא :דיוקנו של מדינאי דתי ,תל־אביב תש"ם; א' שיוביץ' ,פעילותו הציבורית והלאומית
של חיים משה שפירא בשנים תרפ"ו‑תש"ח ( ,')1948‑1926עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ה.
 123ויעמד פנחס (לעיל ,הערה  ,)49עמ' .217
 124ראו עליו :א' סורסקי ,לפיד האש :פרקי חייו [ ]...של [ ]...מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם אבדק"ק צאנז־קלויזנבורג,
א‑ב ,בני־ברק תשנ"ז‑תשס"ג; ת' גרנות' ,תקומת החסידות בארץ ישראל אחרי השואה :משנתו הרעיונית ,ההלכתית
והחברתית של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז־קלויזנבורג' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן,
תשס"ח .על היריבות בין השניים ראו :קרן־קרץ (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .307‑306
 125פנים אל פנים 10 ,באוקטובר  ,1958עמ'  ;11שם 24 ,ביוני  ,1960עמ'  ;17שם 13 ,בינואר  ,1961עמ'  ;5‑4שם28 ,
בספטמבר  ,1966עמ'  ;7משמרת חומתנו ,ח' בסיוון תש"ך ( 3ביוני  ,)1960עמ' קצב; שם ,ט' בשבט תשכ"א (26
בינואר  ,)1961עמ' פה; אור המזרח ,ג ,ג‑ד (אלול תשט"ז) ,עמ'  ;68‑67המאור ,אדר תש"ך ,עמ'  ;34שם ,תמוז תש"ך,
עמ'  ; 48‑35ידיעות אחרונות 28 ,בדצמבר  ,1971עמ' .4
 126מעריב 12 ,בנובמבר  ,1957עמ' .2
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תקופת ההפגנות הגדולות1959‑1958 ,
לאחר שחגגה עשור לקיומה ,השיגה ניצחון מוחץ במבצע קדש ,התקבלה לאו"ם כמדינה שוות זכויות,
והפכה ליעד הגירה ליהודי העולם — ואלו הגדילו את מספר תושביה ליותר משני מיליונים — הבינו
הכול כי מדינת ישראל איננה תופעה חולפת 127.בתקופה זו גם התברר כי דרכם המתונה של מרבית
החרדים הביאה להם הישגים רבים ,ששמו לאל את התחזיות הקודרות בדבר כוונתם הנסתרת של
הציונים להשמיד את המסורת היהודית .תושביה החרדים של המדינה היו לאזרחים יצרנים ,השתתפו
בהגנת המדינה והשתלבו במערכות הממשל ,והמפלגות החרדיות הפכו לכוח פוליטי משמעותי128.
המדינה ,בראשות המפלגה השלטת ,מפא"י ,העבירה תקציבי עתק לבנייתם ולשיקומם של מוסדות
הדת 129.במהלך העשור הוקמו עשרות בתי כנסת ,ישיבות ומקוואות ,וניתנו היתרים ושטחי בנייה
פשקוויל כנגד בניית ליותר מתריסר קריות חרדיות ,בעיקר חסידיות 130.החברה החרדית בישראל שינתה את פניה ,ואחוז
'ברכת המריבה',
ֵ
לומדי התורה בה שתורתם אומנותם הלך וגדל .כך לראשונה בתולדות העם היהודי ,ודווקא במדינת
השחייה
ברכת
ישראל הציונית ,הייתה החברה החרדית לחברת לומדים131.
הציבורית המעורבת
במושבה הגרמנית
ר' עמרם בלוי ,שחשש כי על רקע חגיגות העשור והצגת הישגיה של מדינת ישראל עלולה גם
בירושלים1958 ,
(אוסף הספרייה הלאומית) 'העדה החרדית' לאמץ קו מתון כלפיה ,חיפש הזדמנות להביע את השקפותיו הקנאיות ולקבע את
מעמדו כמנהיגה האידאולוגי .כאשר נודע לו בראשית שנת 1958
ברכת שחייה עירונית בירושלים ,הוא הבין כי זו
על הכוונה לפתוח ֵ
ההזדמנות שחיכה לה.
בשנת  1954נפתח בירושלים מלון 'הנשיא' ,שהיה המלון המפואר
הראשון שמטבחיו התהדרו בכשרות מהודרת .מרבית החרדים ואף
ראשי 'אגודת ישראל' העלימו עין מכך שנפתחה במלון גם ברכת
שחייה ,ואפילו מחאותיהם של 'נטורי קרתא' דעכו במהרה 132.מעודד
מכך החליט בעל המלון להקים ברכת שחייה ציבורית ,הראשונה
 127ראו למשל דבריו של הרבי מסאטמר ]...[' :ס'איז ביי מיר ברורַ ,אזוי ווי איך גלייב באמונה שלימה [ַ ]...אז ס'וועט קיין
אידישע מדינה נישט זיין' (לי ברור ,כמו שאני מאמין באמונה שלמה [ ]...שלא תקום מדינה יהודית] (ומשה היה רועה
[לעיל ,הערה  ,]116עמ' עב) .השוו :ב' בראון ,החזון איש :הפוסק ,המאמין ומנהיג המהפכה החרדית ,ירושלים תשע"א,
עמ' .259 ,249‑248
 128מ' שאול ,פאר תחת אפר :החברה החרדית בישראל בצל השואה ,1961‑1945 ,ירושלים תשע"ד.
 129הטיפול של מפא"י בציבור הדתי והחרדי נעשה באמצעות סיעת 'העובד הדתי' בהסתדרות.
 130ברחבי הארץ נבנו שכונות עבור החצרות החסידיות של ויז'ניץ ,סאטמר ,באבוב ,סאסוב ,חב"ד ,צאנז־קלויזנבורג,
'שומרי אמונים' וסרט־ויז'ניץ .בקריית־מטרסדורף ובקריית־אונסדורף נבנו שיכונים בעיקר עבור חרדים לא־חסידים.
 131מ' פראגר ,מאבדן אלי פדות :פרקי הגות לעשור המדינה ,ירושלים תשי"ח; מ' פרידמן ,החברה החרדית :מקורות,
מגמות ותהליכים ,ירושלים  ,1991עמ' .87‑80
 132מלחמות ה' (לעיל ,הערה  ,)101עמ' רמא; משמרת חומתנו ,כ"א בתמוז תשי"ד ( 22ביולי  ,)1954עמ' פד; שם ,ט"ז
בחשוון תשט"ו ( 12בנובמבר  ,)1954עמ' קסט; דבר 4 ,בנובמבר  ,1954עמ'  ;4חרות 13 ,באפריל  ,1954עמ' ( 4ראשי
'אגודת ישראל' הודיעו כי המלון ישמש את הבאים לכנסייה הגדולה שנועדה להתקיים בירושלים בקרוב) .ברכת שחייה
מעורבת פעלה ברמת־גן כבר בשנת  1946ועוררה את התנגדותם של 'נטורי קרתא' .ראו :דבר 28 ,בנובמבר  ,1946עמ'
 ;4שם 16 ,באפריל  ,1947עמ'  ;4בלוי ,משנתו (לעיל ,הערה  ,)34עמ' .30‑29
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מסוגה בירושלים ,במושבה הגרמנית ,בשטח שפעל בו קודם לכן
הלונה פארק העירוני .בסמוך להנחת אבן הפינה ארגן ר' עמרם סדרת
הפגנות בהשתתפות מספר גדל והולך של מפגינים 133.הפגנות אלו,
שהפכו אלימות יותר ויותר ,הביאו להטלת קנסות ועונשי מאסר
על המפגינים ,שחלקם ,כמו ר' עמרם עצמו ,כפרו בעצם סמכותו
של בית המשפט הישראלי 134.במקביל התחדשה המחאה נגד מלון
'הנשיא' ,שבעליו היה כאמור גם הבעלים של הברכה העירונית135.
'נטורי קרתא' קראו לציבור החרדי להכריז מרי אזרחי נגד העירייה,
להחרים את מלון 'הנשיא' ואת המתרחצים בברכה ,ואף קיימו טקס
פולסא דנורא 136כנגד ראש העיר 137.כדי לפתור את המשבר הוצע להפוך את הברכה למקווה ,להפעיל פשקוויל הקורא
לחרם על מתרחצי
אותה בנפרד לנשים ולגברים ,או לרכוש אותה מידיו של היזם .כל ההצעות הללו נדחו על ידי הבעלים ,ברכת ירושלים
(אוסף הספרייה הלאומית)
וכאשר גבר הלחץ הציבורי מכר את הברכה לכמה קיבוצים והם המשיכו להפעילה138.
במשך כארבעה חודשים לא ירדו 'נטורי קרתא' מכותרות העיתונים ,ודוברי 'העדה החרדית' ניצלו
היטב את הבמה התקשורתית .העיתונים דיווחו על ההפגנות היומיות ועל העימותים עם כוחות
המשטרה ,ובתוך כך הדגישו את אמונתם היוקדת של המפגינים בעמדותיהם האנטי־ציוניות .הדוברים
ניצלו את הבמה העיתונאית גם כדי לתקוף את מנהיגי 'אגודת ישראל' ו'המזרחי' על שאינם מצטרפים
למאבקם .אף שלא כל הציבור החרדי תמך בקיום ההפגנות ,הכעיסה האלימות שנקטה המשטרה כלפי
המפגינים את הציבור הזה כולו .כתוצאה מכך חשו ראשי 'אגודת ישראל' כי מעמדם כמי שאמורים
לייצג את האינטרסים של כלל הציבור החרדי מתערער.
משהושגה הסכמתו של הרב מבריסק ,ר' יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק ,שלאחר פטירתו של החזון
איש הוכר כסמכות התורנית המובהקת ביותר של הציבור החרדי 139,מונה ר' מנחם פרוש כאחראי
 133דבר 22 ,בינואר  ,1958עמ'  ;3שם 5 ,בפברואר  ,1958עמ'  ;6משמרת חומתנו ,ט' בשבט תשי"ח ( 30בינואר ,)1958
עמ' קט‑קי; שם ,כ"ג בשבט תשי"ח ( 13בפברואר  ,)1958עמ' קכא; דער איד 22 ,במאי  ,1959עמ'  ;1מלחמות ה' (שם),
עמ' רנ; משפחה :ירחון הבית היהודי ,כ"ה בחשוון תשס"ז ( 16בנובמבר  ,)2006עמ' .42‑36
 134דבר 14 ,בפברואר  ,1958עמ'  ;12שם 21 ,בפברואר  ,1958עמ'  ;18 ,8 ,2שם 28 ,בפברואר  ,1958עמ'  ;12שם2 ,
באפריל  ,1958עמ'  ;4שם 29 ,ביולי  ,1958עמ'  ;4משמרת חומתנו ,א' באדר תשי"ח ( 21בפברואר  ,)1958עמ' קל‑קלא;
שם ,ז' האדר תשי"ח ( 27בפברואר  ,)1958עמ' קלג ,קלז.
 135משמרת חומתנו ,ט"ז בשבט תשי"ח ( 6בפברואר  ,)1958עמ' קיג.
 136פולסא דנורא הוא טקס קבלי המבוסס על טקסטים מתוך ספר ה'זוהר' ,ובו מבקשים הנאספים את מותו של אדם הנחשד
בפגיעה ביסודות הדת.
זשורנאל 1 ,באוגוסט  ,1958עמ'  ;1משמרת חומתנו ,כ"ג בשבט תשי"ח ( 13בפברואר ,)1958
ַ
ג/מארגען
טא ָ
 137דער ָ
עמ' קכו; שם ,י' באלול תשי"ח ( 26באוגוסט  ,)1958עמ' שא; מלחמות ה' (לעיל ,הערה  ,)101עמ' רמ.
 138דבר 18 ,בפברואר  ,1958עמ'  ;6שם 3 ,ביוני  ,1958עמ' .2
 139החזון איש הוא כינויו של ר' אברהם ישעיהו קרליץ ( ,)1953‑1878יליד קוסובה שברוסיה .אף שלא כיהן ברבנות או
עמד בראש ישיבה ,נודע כתלמיד חכם מובהק .עלה לארץ־ישראל בשנת  ,1933ומאז התגורר בבני־ברק ונחשב כאחד
ממנהיגיו הבולטים של הציבור החרדי בארץ־ישראל .ראו עליו למשל :ש' כהן (עורך) ,פאר הדור :פרקים ממסכת חייו
ויצירתו של [ ]...רבי אברהם־ישעיה קרליץ בעל 'חזון איש' ,א‑ה ,בני־ברק תשכ"ז‑תשל"ד; א' סורסקי ,החזון איש
בדורותיו ,בני־ברק תשמ"ד; בראון (לעיל ,הערה .)127
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להפקתה של הפגנת ענק 140.בתוך שבועות ספורים הוא יזם אספות הסברה ,שלח שליחים לרבני
הקהילות השונות ,והכין את התשתית הלוגיסטית למבצע .פעולותיו כללו לא רק את המחנה הכלל־
חרדי ,אלא גם את ראשי 'העדה החרדית' מחד גיסא ואת ראשי 'המזרחי' מאידך גיסא .שיתוף הפעולה
הביא לכך שבהפגנה השתתפו עשרות אלפי דתיים וחרדים ,שחלקם הובלו לירושלים באוטובוסים
וברכבות מיוחדות 141.ההפגנה ,שאורגנה בתיאום עם המשטרה ,עוררה עניין ציבורי ,והגיעה לשיאה
בתפילה המונית בלב ירושלים .כדי להשלים את הפגנת כוחם הפוליטי פנו ראשי 'אגודת ישראל'
לנשיא המדינה בבקשה לחון את אסירי 'נטורי קרתא' ,והללו שוחררו לביתם142.
מנהיגי 'נטורי קרתא' חשו כי 'אגודת ישראל' קידמה את מעמדה הציבורי מתוך ניצול תשומת
הלב הציבורית שנוצרה בשל הפגנותיהם התכופות ,האלימות המשטרתית כלפיהם ומעצרם הממושך
של המפגינים 143.מחשש שתשומת הלב הציבורית תוסט מפעולותיהם ותתמקד בהישגיה של
'אגודת ישראל' ,החליטו 'נטורי קרתא' להעביר לה מסר ברור .לאחר סעודת הודאה שהתקיימה
בביתו של אחד העצורים ששוחררו ,ושהוזמנו אליה גם ר' מנחם פרוש ואביו הקשיש ר' משה,
הותקפו השניים מן המארב והוכו מכות נמרצות 144.אף שהאירוע לא פורסם בעיתונות היומית
החרדית והכללית ,המסר נקלט היטב ,וראשי 'אגודת ישראל' לא התערבו עוד בפרשת הברכה.
בצעדם האלים העבירו 'נטורי קרתא' את המסר שרק להם ,כקבוצת מובלעת בעלת מאפיינים
ייחודיים ,שמורה הזכות להשתמש ב'נשק' ההפגנות .ואכן רק כעבור כעשרים שנה ,בשנת ,1979
חזרה 'אגודת ישראל' וקיימה הפגנת ענק במחאה על הכוונה להקים אצטדיון בשכונת שועפאט
בירושלים145.
בסוף יוני  ,1958על רקע ההפגנות נגד ברכת השחייה המעורבת ותגובותיה של משטרת ישראל,
הפגינו כמה מאות חרדים ,מרביתם חסידי סאטמר ,מול הבית הלבן 146.במהלך ההפגנה ,שמרבית
הרבנים והמחנות החרדיים האחרים הסתייגו ממנה ,פיזרו המארגנים כרוזים באנגלית ,וכן פורסמו
מודעות נאצה בעיתון 'ניו־יורק טיימס' 147.בעקבות ההפגנה התעוררו תגובות נזעמות בציבור
 140ר' מנחם פרוש ( ,)2010‑1916יליד ירושלים ,ערך את העיתונים החרדיים 'קול ישראל' ו'המבשר' .היה פעיל מרכזי
ב'אגודת ישראל' וכיהן מטעמה הן כחבר כנסת והן כסגן ראש עיריית ירושלים.
 141דבר 19 ,במאי  ,1958עמ'  ;8שם 28 ,במאי  ,1958עמ'  ;6חרות 2 ,ביוני  ,1958עמ'  ;4שם 4 ,ביוני  ,1958עמ'  ;5שם,
 5ביוני  ,1958עמ'  ;4מעריב 4 ,ביוני  ,1958עמ'  ;3שם 5 ,ביוני  ,1958עמ'  ;2חרות 5 ,ביוני  ,1958עמ' .4
 142המבשר :קהילות ,י"ג בסיוון תשע"ג ( 22במאי  ,)2013עמ' .17‑12
 143דבר 19 ,במאי  ,1958עמ'  ;8שם 4 ,ביוני  ,1958עמ'  .6השוו :ענברי ,מלחמות הצניעות (לעיל ,הערה .)34
 144דבר 30 ,ביוני  ,1958עמ'  ;6שם 1 ,ביולי  ,1958עמ'  ;6משמרת חומתנו ,כ' בתמוז תשי"ח ( 8ביולי  ,)1958עמ' רעט;
זשורנאל 1 ,ביולי  ,1958עמ'  ;1שם 11 ,ביולי  ,1958עמ'  ;6פנים אל פנים 11 ,ביולי  ,1958עמ' .5
ַ
ג/מארגען
טא ָ
דער ָ
על פרשת ברכת המריבה ראו :מ' קרן־קרץ' ,מי מריבה בעיר הקודש :מאבק החרדים נגד הקמת "בריכת ירושלים"',
עת־מול( 245 ,תשע"ו) ,עמ' .31‑28
 145מ' פרוש ,מרומא עד ירושלים :במאבק נגד הקמת האיצטדיון [ ,]...ירושלים תשנ"ח.
זשורנאל 20 ,ביוני  ,1958עמ' ֿ ;The New York Times, 20 June 1958, p. 3 ;1פ ָארווערטס 20 ,ביוני
ַ
ג/מארגען
טא ָ
 146דער ָ
 ,1958עמ'  ;1דבר 18 ,ביוני  ,1958עמ'  ;2מעריב 22 ,ביוני  ,1958עמ'  ;3משמרת חומתנו ,ו' בתמוז תשי"ח ( 24ביוני
 ,)1958עמ' רסג; הפרדס ,אייר תשי"ח ,עמ' .34
טאג/
 ;The New York Times, 25 April 1958, p. 21 147מעריב 18 ,במאי  ,1958עמ'  ;3שם 30 ,ביוני  ,1958עמ'  ;6דער ָ
זשורנאל 15 ,ביולי  ,1958עמ' .2‑1
ַ
מארגען
ָ
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 7 4 - 1 3 9

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,

היהודי ,וארגונים יהודיים מחו נגד הרבי מסאטמר ,שהיה הרוח החיה מאחורי היזמה 148.ר' יהודה
לייב הכהן פישמן־מימון 149,מראשי 'המזרחי' ,הציע אפילו להחרימו 150,ובתגובה איימו 'נטורי
קרתא' להטיל חרם על הרב פישמן עצמו ולקללו בפולסא דנורא151.
בסמוך לכך ,באספה השנתית של 'התאחדות הרבנים' ,ארגון הרבנים והקהילות האנטי־ציוניים
בארצות־הברית ,חשף הרבי מסאטמר את השקפתו בדבר אשמת הציונים בשואה:
כיום כבר ידוע לכל ,שהציונות היא שגרמה לכליון של ששת מליונים יהודים הי"ד [השם ייקום דמם] ,לא רק
מצד שהרעילו לבבות ישראל בכפירתם המחפירה בכל קודשי ישראל ,שכידוע הכפירה גורמת לכל רע ר"ל
[רחמנא ליצלן] אלא בעיקר בשיטת הפוליטיקא שלהם ואי אחריותם הושמדו מליונים של יהודים שלפי דעתם
המשובשת האמינו שרק בדמי ישראל יוכל להקים להם מדינה עצמאית .בחורבן הנורא של הנאצים היו כמה
וכמה הזדמנויות להציל אלפי יהודים מכליון [ ]...והציונים לא חששו כלל להציל נפש אחת מישראל ,ולא
אכפת להם שישמידו הרבה מישראל .מעט ממעשיהם נתגלה עכשיו במשפט קסטנר [ ]...להכיר ולדעת עד
כמה שאחראים הם בעד רצח מליוני אחבנ"י [אחינו בני ישראל]152 .

טענות על אשמת הציונות בשואה כבר הושמעו בעבר מצד 'נטורי קרתא' 153,אך העובדה שהדובר
הנוכחי היה הדמות הבכירה ביותר ב'עדה החרדית' הפכה תפיסה זו למקובלת גם בקרב יתר חבריה.
מדבריו של ר' יואל התברר כי לא רק שהפרת שלוש השבועות גרמה לאל להעניש את עמו בעונש
הנורא של השואה ,אלא שבמעשיהם המיטו הציונים חורבן על עמם .השומעים יכלו להבין מכך כי
פעילותם של הציונים ,גם ללא קשר להשקפתם הדתית ,עלולה לסכן את עתידו של העם היהודי
בכלל ואת חייהם של תושבי ישראל בפרט .הנחת יסוד זו הצדיקה את תפיסתו היסודית של ר' יואל —
שעמדה בסתירה מסוימת לזו של 'העדה החרדית' — שעל מרבית העם היהודי להמתין בגלות עד בואה
של הגאולה השלמה ,שתביא בהכרח גם לחיסול הציונות.
בשל חייהם הנוחים של החרדים בישראל ,הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית־דתית ,לא גדלה
'העדה החרדית' ,שהחרימה את תקציבי המדינה ,כמו יתר האוכלוסייה .כוחה הפוליטי של העדה
דעך ,וחבריה סבלו לא רק ממצוקה כלכלית אלא גם מחוסר סובלנות של מרבית הציבור החרדי154.
הידלדלות 'העדה החרדית' נבלמה במידת מה בזכות הצטרפותם של עולים שבאו בשנות החמישים
ֿ 148פ ָארווערטס 23 ,ביוני  ,1958עמ'  ;7 ,1שם 24 ,ביוני  ,1958עמ' .1
 149ר' יהודה לייב הכהן פישמן־מימון ( ,)1962‑1875יליד מרקולשט שבבסרביה .למד בישיבות ליטא ,התחבר ל'חובבי
ציון' ,והיה ממקימי תנועת הציונות הדתית 'המזרחי' .עלה לארץ־ישראל בשנת  ,1913עמד בראש תנועת 'המזרחי'
בארץ־ישראל ,ולאחר הקמת המדינה כיהן מטעמה כחבר כנסת וכשר בממשלה .ראו עליו :ג' בת יהודה ,הרב מימון
בדורותיו ,ירושלים תשל"ט.
ג/מארגען
טא ָ
 150ידיעות אחרונות 23 ,ביוני  ,1958עמ'  ;6דבר 24 ,ביוני  ,1958עמ'  ;6שם 1 ,ביולי  ,1958עמ'  ;6דער ָ
זשורנאל 24 ,ביוני  ,1958עמ' The New York Times, 24 June 1958, p. 14 ;2‑1
ַ
טאג/
 151מלחמות ה' (לעיל ,הערה  ,)101עמ' שלז; משמרת חומתנו ,ו' בתמוז תשי"ח ( 24ביוני  ,)1958עמ' רסג; דער ָ
זשורנאל 11 ,ביולי  ,1958עמ'  ;6דבר 27 ,ביוני  ,1958עמ' .12
ַ
מארגען
ָ
 152המאור ,תמוז תשי"ח ,עמ'  ;9‑3משמרת חומתנו ,ה' באב תשי"ח ( 22ביולי  ,)1958עמ' רפט‑רצג.
 153ראו למשל :החומה ,כ"ט בשבט תש"ו ( 31בינואר  ,)1946הוספה מיוחדת; שם ,כ"ו באלול תש"ח ( 30בספטמבר ,)1948
עמ' ג‑ד.
 154העיתונים החרדיים 'המודיע'' ,שערים' ו'דגלנו' התעלמו מן הנעשה ב'עדה החרדית' ,וביקוריו של ר' יואל בישראל
הוזכרו בהם בקצרה בלבד.
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מרומניה ומהונגריה .בחלק מן הקהילות בארצות אלו נשמרו מסורת הלימוד בחדר ,החזות היהודית
האופיינית וההתנגדות המסורתית לציונות ,ואחדים מרבני קהילות אלו השתלבו לאחר עלייתם
בהנהגות של 'אגודת ישראל' ושל 'העדה החרדית'155.
אחת ממטרותיו של הרבי מסאטמר בביקורו בישראל בשנת  1959הייתה חיזוק 'העדה החרדית'
באמצעות שורת מיזמים ,ולכן צירף לפמלייתו מספר בעלי הון חרדים 156.בהיותו בארץ נפגש
עם ראשי 'העדה החרדית' ,עם נציגים של 'אגודת ישראל'' ,צעירי אגודת ישראל' ו'פועלי אגודת
ישראל' ועם אחדים מחברי 'מועצת גדולי התורה' 157.זעמו של הציבור הישראלי ,שהתגבר עקב
התבטאויותיו האנטי־ציוניות ועקב ההפגנות הסוערות שארגן ,העמיד בספק את המשך תמיכתה
של הממשלה בהקמת השכונות שביקש להקים לחסידיו בישראל .כדי לרכך מעט את הרושם
השלילי נמנע ר' יואל מלהתייחס לשאלת 'מיהו יהודי' ,שהעסיקה אז את הציבור בישראל,
ולא הטיל איסור על ההשתתפות בבחירות שאמורות היו להתקיים כמה חודשים מאוחר יותר.
המתינות שגילה במהלך ביקורו לא נשאה חן בעיני 'נטורי קרתא' ,והם ביקרו אותו בשל פגישותיו
עם ראשי 'אגודת ישראל' ,התנגדותו לאסור את רשת החינוך העצמאי שלה ונסיעתו ברכבת ישראל
ה'ציונית'158.
שרשרת ביקוריו של ר' יואל בישראל ,בשנים  1955 ,1952ו־ ,1959הפכה אותו לדמות מפתח
בעולמם של בני 'העדה החרדית' ,והוא נתפס בעיניהם כדובר הרהוט והמובהק ביותר של ההשקפה
הקיצונית והבדלנית שלה היו שותפים .עם זאת ר' יואל היה גם מנהיג ציבור בעל השקפת עולם
מעשית וראליסטית ,שהבין היטב את הגבול שבין קנאות אמתית ובין קנאות המכוונת נגד הצדיקים,
והנובעת מ'רוח הטומאה' 159.הגיבוי המלא שנתן לראשי 'העדה החרדית' עורר עליו את זעמם
של 'נטורי קרתא' וכן את כעסם של אחדים מחסידיו בארצות־הברית ,שסברו כי מעשיו נוגדים
את הערכים שלהם הוא עצמו הטיף .כדי להתמודד עם טענות אלו מחד גיסא ומחשש לעתידו של
המחנה הקיצוני מאידך גיסא ,החליט ר' יואל ,לראשונה בשבעים שנותיו ,לפרסם את דבריו בספר,
וכתב את ספרו 'ויואל משה' 160.בספר זה ,שמאמרים מתוכו פורסמו קודם לכן בעיתונם של 'נטורי
קרתא' 161,שטח בהרחבה את תפיסתו האנטי־מודרניסטית והאנטי־ציונית .מכאן ואילך שימש הספר,
 155למשל ר' יוסף אדלר מטורדה שברומניה ( )1977‑1883עלה בראשית שנות החמישים וצורף למועצת גדולי התורה,
ור' משה אריה פריינד ( )1996‑1904כיהן כרב העיירה סאטמר לאחר השואה ,ואחרי עלייתו הצטרף לחצר סאטמר
בירושלים ,עמד בראש הישיבה שלה ולימים כיהן כראב"ד וכגאב"ד 'העדה החרדית'.
 156משמרת חומתנו ,י' באב תשי"ט ( 14באוגוסט  ,)1959עמ' רסה; שם ,חנוכה תשכ"ג ,עמ' רכג; שם ,כ"א בטבת תשכ"ג
( 17בינואר  ,)1963עמ' רלד‑רלה; המאור ,אב תשי"ט ,עמ' .26‑23
 157מעריב 6 ,ביולי  ,1959עמ'  ;6ידיעות אחרונות 24 ,ביולי  ,1959עמ'  ;2המודיע 27 ,ביולי  ,1959עמ'  ;1שערים9 ,
באוגוסט  ,1959עמ'  ;1דגלנו ,תמוז‑אב תשי"ט ,עמ' .2
טאג/
 158משמרת חומתנו ,י' באב תשי"ט ( 14באוגוסט  ,)1959עמ' רס; ידיעות אחרונות 24 ,ביולי  ,1959עמ'  ;2דער ָ
זשורנאל 4 ,באוגוסט  ,1959עמ' .5 ,3
ַ
מארגען
ָ
 159ראו למשל :י' טייטלבוים ,דברי יואל על התורה ,ח ,ירושלים תשמ"א ,פרשת קרח ,עמ' מו.
 160על כתיבת הספר ראו :קרן־קרץ (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .322‑316
 161משמרת חומתנו ,י"ד בניסן תשי"ב ( 9באפריל  ,)1952עמ' לד; שם ,כ"ט בניסן תשכ"ב ( 3במאי  ,)1962עמ' מ (ובגיליונות
הבאים).
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שיצא מאז במהדורות ובפורמטים נוספים ,כבסיס ההלכתי להצדקת
האידאולוגיה הקיצונית והבדלנית של כלל הקבוצות המשתייכות
ל'עדה החרדית'162.

'נטורי קרתא' שוב בכותרות1966‑1960 ,
בעקבות פתיחת משרדי 'העדה החרדית' ב'בנייני זופניק' ברחוב שטראוס
בירושלים — שם הם שוכנים עד היום — השתפר במידה רבה ארגון
ההפגנות 163.בראשית שנות השישים הפגינו חברי 'העדה החרדית' נגד
ביצוע ניתוחים שלאחר המוות 164,נגד הקמת גן פסלים בסמוך ל'מוזאון
ישראל' 165ונגד הפנייתם של ילדים דתיים שעלו ממרוקו באמצעות
'עליית הנוער' ל'חינוך מחדש' בקיבוצים חילוניים 166.נוסף על כך
מחו על השחתת בית הקברות העתיק של טבריה כדי להכשירו לחוף
רחצה מעורב 167,על צעדת העדלאידע בירושלים 168על הסעת צליינים
באוטובוסים בשבת ְלירדן 169ועל פעילות המיסיון בישראל170.
במקביל לשרשרת המחאות ניהלו ראשי 'העדה החרדית' מגעים עם רשויות המדינה על
הפעלת שירות אוטובוסים פרטי ,על תיאום ביצוע מפקד האוכלוסין במאה־שערים ובסביבתה ועל
אישור לייבוא תוצרת חקלאית בשנות שמיטה 171.כמו כן פעלו לקבלת הכרה רשמית במעמדו של
 162י' קראוס' ,יהדות וציונות — שניים שלא ילכו יחדיו :משנתו הרדיקלית של ר' יואל טייטלבוים — האדמו"ר מסאטמר',
הציונות ,כב (תשס"א) ,עמ'  ;60‑37ד' סורוצקין' ,בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה :הרבי מסטמר והאסכולה
האורתודוקסית הרדיקלית' ,א' רביצקי (עורך) ,ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים ,ירושלים תשס"ה ,עמ' –133
Z.J. Kaplan, ‘Rabbi Joel Teitelbaum, Zionism, and Hungarian Ultra-Orthodoxy’, Modern Judaism, 24, 2 ;167
(2004), pp. 165–178
 163משמרת חומתנו ,כ"א בטבת תשכ"ג ( 17בינואר  ,)1963עמ' רלד‑רלה
 164חרות 18 ,בפברואר  ,1960עמ'  ;4משמרת חומתנו ,י"ג בשבט תש"ך ( 11בפברואר  ,)1960עמ' פא; שם ,כ"ז בשבט
תש"ך ( 25בפברואר  ,)1960עמ' צז.
 165דבר 14 ,באפריל  ,1960עמ'  ;4חרות 14 ,באפריל  ,1960עמ' .4
 166מלחמות ה' (לעיל ,הערה  ,)101עמ' רכט; דער איד 27 ,באוקטובר  ,1961עמ'  ;3שם 5 ,בינואר  ,1962עמ'  ;7 ,1שם,
 18במאי  ,1961עמ'  ;1משמרת חומתנו ,י"ח באדר תש"ך ( 17במרס  ,)1960עמ'  ;2‑1דבר 1 ,בספטמבר  ,1961עמ' ;18
פנים אל פנים 1 ,בספטמבר  ,1961עמ' .12‑10 ,3
 167מלחמות ה' (שם) ,עמ' רכח; מעריב 22 ,בינואר  ,1962עמ'  ;12דבר 2 ,בפברואר  ,1962עמ'  ;4משמרת חומתנו ,ז' באייר
תשכ"ב ( 11במאי  ,)1962עמ' מז; שם ,ו' בחשוון תשכ"ד ( 24באוקטובר  ,)1963עמ' פט; דער איד 2 ,בפברואר ,1962
עמ'  ;1שם 18 ,במאי  ,1962עמ' .1
 168מלחמות ה' (שם) ,עמ' רכז ,רלט; דבר 28 ,בפברואר  ,1961עמ' .4
 169מעריב 6 ,באוקטובר  ,1963עמ'  ;2שם 8 ,באוקטובר  ,1963עמ'  ;3שם 28 ,באוקטובר  ,1963עמ'  ;1שם 5 ,בנובמבר
 ,1963עמ'  ;1דבר 30 ,באוקטובר  ,1963/עמ' .2
 170דבר 18 ,בדצמבר  ,1959עמ'  27 ;7בינואר  ,1963עמ'  ;3שם 20 ,בפברואר  ,1963עמ'  ;2מעריב 8 ,ביוני  ,1961עמ' ;2
שם 3 ,בינואר  ,1963עמ'  ;19דער איד 19 ,בינואר  ,1962עמ' .1
 171חרות 3 ,בדצמבר  ,1959עמ'  ;4מעריב 21 ,באוקטובר  ,1960עמ'  ;5שם 24 ,במאי  ,1961עמ'  ;13שם 30 ,באוקטובר
 ,1961עמ'  ;5י"ח דינקל ,ספר מערכות השמיטה ,ירושלים תשע"ה ,עמ' .254‑245

משרדי 'העדה
החרדית' ב'בנייני
זופניק' ברחוב
שטראוס ,ירושלים
(נפתחו בשנת )1963
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אחת ההפגנות
ההמוניות בירושלים,
שנות השישים

הבד"ץ 172והיתר להקמת בית מטבחיים נפרד עבור 'העדה החרדית' ,דבר שנמנע עד אז בשל התנגדות
המועצה הדתית של ירושלים 173.בד בבד החל ועד הכשרות של 'העדה החרדית' להעניק אישורים
ליצרניות מזון גדולות שתוצרתן שווקה לכלל הציבור הישראלי 174.המתח בין כורח המציאות ,שחייב
דיאלוג והכרה דה־פקטו ברשויות המדינה ,ובין האידאולוגיה הקנאית שהסתייגה מהמדינה ,בא לידי
ביטוי כשעיריית ירושלים הקצתה משאבים לשיפוץ ישיבת 'עץ חיים' ,אחד המוסדות המובהקים של
'היישוב הישן' .מצבו של בניין הישיבה ,שנבנה בסוף המאה התשע־עשרה ,הידרדר ,והתקציב השוטף
לא הספיק לשיקומו' .נטורי קרתא' ,שסברו כי הסכמת ראשי הישיבה להסתייע ב'כספים ציוניים' היא
בגידה בעקרונותיה ,טינפו את קירות הבניין בכתובות נאצה ,והדבר עורר מהומה בקרב אנשי 'העדה
החרדית'175.
אחד ממוקדי ההשפעה החשובים של 'העדה החרדית' היה כולל 'שומרי החומות' ,שנוסד בראשית
המאה התשע־עשרה ,תמך בבני 'היישוב הישן' יוצאי הונגריה ,והקים את שכונת בתי־אונגרין .מאז
הקמתו נשמרה נשיאות הכולל בידי החת"ם סופר וצאצאיו .לאחר השואה המשיך הכולל את פעילותו
בארצות־הברית ,וישראל זופניק היה ממנהליו הבכירים .בעקבות פטירתו של ר' עקיבא סופר,
 172לאחר שנכנס לתוקפו 'חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג‑ '1953היה הכרח לפעול להשגת הכרה
רשמית במעמדו של הבד"ץ כבית דין רבני בעל סמכות לבצע נישואים וגירושים ולאשר גיורים.
 173שחיטת העופות עבור 'העדה החרדית' בוצעה במשחטה שבשוק מחנה־יהודה בירושלים ,אך הופסקה בהתערבות
המועצה הדתית .ראו :מעריב 16 ,ביוני  ,1965עמ'  ;14 ,7דער איד 19 ,ביוני  ,1964עמ'  ;2‑1משמרת חומתנו ,כ"ד
בסיוון תשכ"ד ( 4ביוני  ,)1964עמ' רנז; שם ,ב' בחשוון תשכ"ה ( 8באוקטובר  ,)1964עמ' א.
 174הקול 28 ,במרס  ,1952עמ'  ;4חרות 22 ,בינואר  ,1954עמ'  ;8שם 7 ,באפריל  ,1960עמ'  ;4משמרת חומתנו ,כ' בשבט
תשכ"ג ( 14בפברואר  ,)1963עמ' רנד; דבר 14 ,ביולי  ,1964עמ'  ;8מעריב 14 ,ביולי  ,1964עמ' .1
 175חרות 14 ,במרס  ,1961עמ'  ;4שם 20 ,במרס  ,1961עמ' .4
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נינו של החת"ם סופר 176,פעל זופניק למינויו של ר' יואל טייטלבוים לנשיא הארגון ,ולראשונה
בתולדותיו עמד בראשו אדמו"ר חסידי 177.בהנהגתו צבר הכולל ממון רב ,והכסף שימש בין היתר
להקמת מבני מגורים ומוסדות ציבור בשכונת גבעת־שאול בירושלים .השליטה על חלוקת הדירות,
שנמכרו בהנחה ,והתמיכה שהעניק הכולל למאות משפחות נזקקות ,חיזקו את השפעתו על בני
'העדה החרדית'178.
בראשית שנות השישים נסערה מדינת ישראל מחטיפתו של הילד יוסל'ה שוּ ַ
כמ ֶכר 179.בשל קשיים
כלכליים של הוריו נמסר הילד למשמורת לידי סבו החרדי ,אך כאשר ביקשו ההורים לקבל את בנם
בחזרה סירב הסב להחזירו ,והילד נעלם .במהלך תקופת החקירה נעצר הסב ,ואנשי 'העדה החרדית'
קיימו הפגנות סוערות במחאה על יחס הממסד אליו ותמכו בזכותו להמשיך לגדל את נכדו כחרדי
בניגוד לדעת הוריו .בתקופה זו נחקרו רבים מאנשי 'נטורי קרתא' ורבנים המקורבים ל'עדה החרדית'
בניסיון לגלות את הילד ,שהוסתר במקומות שונים בארץ ובחו"ל .בסופו של דבר ,לאחר חקירת
'המוסד' הישראלי ,התגלה הילד בניו־יורק והושב להוריו180.
פרשה נוספת שהסעירה את 'העדה החרדית' ,ושהלהיבה את דמיונו של כלל הציבור הישראלי,
הייתה פרשת נישואיהם של הגיורת רות בן־דוד 181ור' עמרם בלוי ,שהיה מבוגר ממנה בעשרים
וחמש שנים 182.לאחר אירוסי בני הזוג תבע מהם בית הדין של 'העדה החרדית' לבטל את החתונה
המתוכננת 183.בראש המתנגדים לנישואים עמד ר' גרשון שטמר ,מנהיגה הפוליטי של 'העדה
החרדית' 184,שר' עמרם ,מנהיגה של סיעת 'נטורי קרתא' ,היה יריבו הפוליטי185.
 176ר' עקיבא סופר ( ,)1960‑1878נולד בפרסבורג שבהונגריה .היה צאצא ישיר ,בן אחר בן ,של החת"ם סופר וכיהן כרב
העיירה וכראש הישיבה בה .עלה לירושלים בשנת  1940והקים בה את ישיבת פרסבורג .ראו עליו :י' ליברמן ,ספר רבי
עקיבא ותורתו :תולדות [ ]...רבינו עקיבא סופר ,ירושלים תשל"ח.
זשורנאל 25 ,בנובמבר  ,1955עמ'  ;15המאור ,חשוון‑כסלו תש"ך ,עמ'  ;25‑22שם ,שבט תש"ך ,עמ'
ַ
ג/מארגען
טא ָ
 177דער ָ
 ;34‑33שם ,טבת‑שבט ,תשכ"ו ,עמ'  ;22‑21משמרת חומתנו ,ז' באדר תשכ"א ,עמ' קיט.
 178מעריב 2 ,ביולי  ,1962עמ'  ;7דער איד 13 ,בספטמבר  ,1963עמ'  ;1שם 15 ,באפריל  ,1966עמ'  ;1המאור ,אייר תשכ"ו,
עמ' .23‑21
 179על הפרשה ראו :ש' כהן־צידון ,איפה יוסלה? תל־אביב תשכ"ב; א' הראל ,מבצע יוסל'ה ,ירושלים תשמ"ג; ר' בלויא,
שומרי העיר ,ירושלים  ,1979עמ'  ;152‑83פנים אל פנים 21 ,ביולי  ,1961עמ'  ;8 ,5‑4שם 13 ,ביולי  ,1962עמ' ;5
מעריב 10 ,במרס  ,1960עמ'  ;10שם 11 ,במאי  ,1962עמ'  ;3דבר 16 ,ביולי  ,1962עמ'  ;3משמרת חומתנו ,א' בניסן
תשכ"ב ( 5באפריל  ,)1962עמ' כג; שם ,י"ד בניסן תשכ"ב ( 18באפריל  ,)1962עמ' לא; שם ,ו' באייר תשכ"ב ( 10במאי
 ,)1962עמ' מח‑מט ,נב‑נג; שם ,ט"ז באב תשכ"ב ( 16באוגוסט  ,)1962עמ' קלה.
 180ידיעות אחרונות 3 ,ביולי  ,1962עמ'  ;12 ,2דבר 4 ,ביולי  ,1962עמ'  ;2דער איד 13 ,ביולי  ,1962עמ' The New York ;4
זשורנאל 13 ,ביוני  ,1962עמ'  ;1שם 3 ,ביולי  ,1962עמ' .2‑1
ַ
ג/מארגען
טא ָ
 ;Times, 2 July 1962, p. 1דער ָ
 181רות בן דוד ( ,)2000‑1920נולדה כמדלין פיריי בצרפת והתגיירה .ראו עליה :בלויא (לעיל ,הערה .)179
 182על פרשה זו ראו :ק' קפלן"' ,חוצפדיקע שמוצדיקע גיורת" :הפרשה של נישואי עמרם בלוי ורות בן־דוד' ,עיונים
בתקומת ישראל( 20 ,תש"ע) ,עמ' .336‑300
זשורנאל 20 ,ביולי ,1965
ַ
ג/מארגען
טא ָ
 183ידיעות אחרונות 18 ,ביולי  ,1965עמ'  ;7חרות 6 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;4דער ָ
עמ' .5
 184ר' גרשון שטמר ( ,)2007‑1924יליד וורמס שגרמניה .עלה לארץ־ישראל בשנת  ,1929היה פעיל בהנהגת מוסדות
'העדה החרדית' ולימים כיהן כמנהל הראשי של מוסדותיה.
 185בלוי ,משנתו (לעיל ,הערה  ,)34עמ'  ;87 ,40‑38לטענה שהנישואים היו מזימה שנועדה להרחיק את ר' עמרם מחוגי
'העדה החרדית' ראו :י"י דאמב ,בהר הכרמל ,ירושלים תשכ"ו ,עמ' ד ,ז‑י.
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הרב עמרם בלוי,
 ,1974‑1894מנהיג
'נטורי קרתא'

מנחם קרן־קרץ

אל ביקורו האחרון של ר' יואל בישראל בשנת  1965שוב הצטרפו אנשי עסקים חרדים שתרמו
ביד נדיבה למוסדות 'העדה החרדית' 186.במהלך הביקור הציע ר' יואל פשרה למחלוקת בעניין ר'
עמרם :בית הדין יסיר את התנגדותו לחתונה בתנאי שזו תיערך מחוץ לירושלים ,ושאחריה יגורו בני
הזוג בעיר אחרת 187.במקביל ניסה ר' יואל לשכנע את ר' עמרם לוותר על השידוך ,וכן הציע לבן־דוד
פיצוי כספי תמורת ויתור על החתונה או דחייתה בכמה חודשים 188.בסופו של דבר התקבלה הצעת
הפשרה ,ובני הזוג נישאו והתגוררו מחוץ לירושלים 189.בעקבות מגעים פוליטיים
חזרו אחרי כמה חודשים ר' עמרם ואשתו לירושלים ,אך המאבקים בין 'נטורי קרתא'
ובין 'העדה החרדית' נמשכו 190.לאחר חזרתו של ר' עמרם לירושלים התחדשו בשנת
 1966הפגנות השבת והמחאה נגד ניתוחי מתים191.
פרשת חתונתם של ר' עמרם עם בן־דוד הייתה שיא נוסף במערכת היחסים
המתוחה בין 'נטורי קרתא' ובין ראשי 'העדה החרדית' .לכאורה כמי שחרט על דגלו
את דגל הקנאות והדבקות הדתית צריך היה ר' עמרם להסתייג מן החתונה עם הגיורת
הצעירה ,שהייתה בעייתית מכמה סיבות הלכתיות .ואולם הוא התעלם משיקולים
אלו ומן המחלוקת שנוצרה בשל החלטתו ,וניצל את הפרשה לקידום מעמדו הפוליטי
על חשבון ראשי 'העדה החרדית' .צעד זה הצטרף אל מאבקיו הפומביים האחרים
של ר' עמרם נגד רשויות המדינה אשר כוונו במקביל גם נגד ראשי 'העדה החרדית'
והציגו אותם כמתונים וכפשרנים .בתגובה על כך שקלו ראשי 'העדה החרדית' לסלק
את ר' עמרם ממנה ,ורק החשש לפירוקה מנע צעד זה 192.גם פרשייה זו מדגימה את החשיבות שייחסו
בני 'היישוב הישן' לשמירה על הגבולות בין הטריטוריה הכללית של 'העדה החרדית' ובין המובלעת
הפנימית של 'נטורי קרתא'.

 186פנים אל פנים 9 ,ביולי  ,1965עמ'  ;15‑14ידיעות אחרונות 30 ,ביוני  ,1965עמ'  ;3מעריב 20 ,בספטמבר  ,1965עמ' ;3
דבר 7 ,ביולי  ,1965עמ'  ;7שם 1 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;5המאור ,תמוז תשכ"ה ,עמ' .32‑31
 187בלויא (לעיל ,הערה  ,)179עמ' .186‑180
 188ידיעות אחרונות 12 ,ביולי  ,1965עמ'  ;2שם 18 ,ביולי  ,1965עמ'  ;7הצופה 19 ,ביולי  ,1965עמ'  ;3חרות 9 ,ביולי
 ,1965עמ'  ;4שם 12 ,ביולי  ,1965עמ'  ;4שם 13 ,ביולי  ,1965עמ'  ;22שם 26 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;4שם20 ,
זשורנאל 20 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;14 ,5מעריב 24 ,באוגוסט  ,1964עמ' ;5
ַ
ג/מארגען
טא ָ
בספטמבר  ,1965עמ'  ;3דער ָ
דבר 25 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;5פנים אל פנים 20 ,באוגוסט  ,1965עמ' .7
זשורנאל 10 ,בספטמבר  ,1965עמ'  ;The New York Times, 2 August 1965, p. 11 ;5ידיעות אחרונות,
ַ
ג/מארגען
טא ָ
 189דער ָ
 23באוגוסט  ,1965עמ'  ;20שם 24 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;1שם 3 ,בספטמבר  ,1965עמ'  ;1דבר 3 ,בספטמבר ,1965
עמ'  ;13 ,2מעריב 3 ,בספטמבר  ,1965עמ'  ;2חרות 31 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;4פנים אל פנים 10 ,בספטמבר ,1965
עמ' .4‑3
 190חרות 25 ,באוגוסט  1965עמ'  ;4שם 24 ,בספטמבר  ,1965עמ'  ;4מעריב 2 ,בפברואר  ,1966עמ'  ;4שם 28 ,באפריל
 ,1966עמ'  ;1שם 26 ,במאי  ,1968עמ'  ;10בלויא (לעיל ,הערה  ,)179עמ' .196‑195
 191חרות 14 ,בספטמבר  ,1965עמ'  ;2מעריב 15 ,באפריל  ,1966עמ'  ;1שם 4 ,במאי  ,1966עמ'  ;12שם 2 ,באוגוסט ,1966
עמ'  ;3שם 30 ,באוקטובר  ,1966עמ'  ;7שם 7 ,בנובמבר  ,1966עמ' .7
זשורנאל 10 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;5שם 31 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;2ידיעות אחרונות 3 ,באוגוסט
ַ
ג/מארגען
טא ָ
 192דער ָ
 ,1965עמ'  ;1דבר 1 ,באוגוסט  ,1965עמ'  ;5שם 20 ,באוגוסט  ,1965עמ' .14
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 7 4 - 1 3 9

'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל1973‑1948 ,

בין המלחמות1973‑1967 ,
הניצחון במלחמת ששת הימים הלהיב את הציבור החרדי ,שראה בו הוכחה מובהקת להסכמה של
האל לקיומה של מדינת ישראל ולתמיכתו בה 193.תפיסה זו זעזעה את יציבותה של 'העדה החרדית',
ומנהיגה הרוחני הרבי מסאטמר מיהר לפסוק כי אסור לחברי העדה לקחת חלק בשמחת הניצחון .הוא
מפרות הניצחון ולבקר בכותל המערבי וביתר המקומות הקדושים .חודשים
אסר עליהם גם ליהנות ּ ֵ
ספורים לאחר מכן כבר פורסם ספרו 'על הגאולה ועל התמורה' שבו שטח את תפיסתו בנושא זה194.
ראשי 'העדה החרדית' ,שנהגו לפקוד את הכותל בתקופת המנדט ,התעלמו מפסיקה זו ,ואף האריכו
את גבול העירוב הפרטי שלהם כך שיגיע עד שערי העיר העתיקה 195.בדומה לכך התעלמו בני
'העדה החרדית' מן האיסור להתאשפז בבית החולים 'הדסה' בהר הצופים ,וגם חידשו את השחיטה
הנפרדת של העדה בכפר הערבי שועפאט ,אף הוא בשטח המשוחרר 196.אי הציות להוראותיו של הרבי
מסאטמר שיקף את התייצבותה הכלכלית של 'העדה החרדית' ואת העצמאות של הנהגתה המקומית
מחד גיסא ואת היחלשות השפעתו של ר' יואל הקשיש מאידך גיסא197.
לאחר המלחמה המשיכה ופחתה סובלנותו של הציבור החרדי כלפי 'העדה החרדית' ,והתנגדותה
הנמשכת לציונות ולמדינת ישראל נראתה מנותקת מן המציאות .בניסיון לשמר את מעמדם נקטו
הן 'העדה החרדית' והן 'נטורי קרתא' צעדי תעמולה נוספים' .העדה החרדית' חידשה את פרסום
הביטאון 'העדה' ,שכמעט לא נדפס מאז סוף שנות הארבעים ,ו'נטורי קרתא' פרסמו קונטרסים שבהם
שטחו דובריהם את השקפתם האנטי־ציונית' 198.נטורי קרתא' הפגינו בתקופה זו בקריאה להחרים
את מצעד הניצחון שנערך בירושלים לאחר המלחמה ,ומחו על תחרות בחירת 'מלכת המים' 199.הם
הפגינו גם נגד הצגת המחזמר 'שיער' ונגד התחלת שירות האוטובוסים של חברת 'אגד' לפני צאת
השבת 200.משהחלו שידורי הטלוויזיה הישראלית ניסו ראשי 'העדה החרדית' לפעול נגד חדירת
המכשיר ה'משוקץ' לבתי החרדים201.
 193י' הלוי' ,תגובות הזרם החרדי המרכזי למלחמת ששת הימים' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
תשע"א; א' שרביט' ,מלחמת ששת הימים בראי הספרות הדתית' ,מבוע ,ו (תשכ"ט) ,עמ'  ;168‑163מ"מ כשר ,התקופה
הגדולה :פרקי התבוננות במצב האומה וארצנו הקדושה בשעה זו ובירור מקיף על דרכי הגאולה לסימניה ,ירושלים
תשכ"ט; וראו נגדו :קונטרס והאמת עד לעצמו ,ניו־יורק תש"ל.
 194י' טייטלבוים ,על הגאולה ועל התמורה ,ניו־יורק תשכ"ז.
 195מעריב 2 ,באוקטובר  ,1967עמ'  ;18שם 13 ,בנובמבר  ,1967עמ'  .1ראו גם את ההסכמה שנתנו רבני הבד"ץ לספר:
צ' מושקוביץ ,קונטרס כותל מערבי ]...[ :דינים מנהגים סיפורים [ ]...לבני א־ל חי הבאים לשפוך צקון לחשם במקום
הקודש [ , ]...ירושלים תשכ"ז (תודה לר' משה אייזיק בלוי ,שהפנה אותי למקור זה).
 196מעריב 6 ,בספטמבר  ,1967עמ'  ;10שם 16 ,בנובמבר  ,1967עמ' .18 ,15
 197כדי להכריז על עצמאותה מן הפיקוח האידאולוגי של רבני סאטמר החליטה הנהגת 'העדה החרדית' ,כמה ימים לאחר
פטירתו של ר' יואל ,למנות את ר' יצחק יעקב וייס לגאב"ד ,ובכך החזירה את התפקיד הסמלי לרבני ירושלים.
 198ראו למשל :מ"ד בעק וח' קצנלבוגן ,קונטרס הסברה ,ירושלים תשכ"ח; גיזת הזהב של מחקר הגויות ,ירושלים [;]1969
ע' בלוי ,ומלכות תהפך למינות ,ירושלים תש"ל; הגלות הרביעי בארצנו הקדושה ,ירושלים תש"ל.
 199מעריב 30 ,באפריל  ,1968עמ'  ;2שם 19 ,ביולי  ,1968עמ' .2
 200דבר 3 ,בינואר  ,1971עמ'  ;10שם 4 ,בינואר  ,1971עמ'  ;3שם 27 ,ביוני  ,1971עמ'  ;3שם 4 ,ביולי  ,1971עמ' .1
 201מלחמות ה' (לעיל ,הערה  ,)101עמ' רסא ,רסט; מעריב 8 ,באוקטובר  ,1968עמ'  ;101שם 12 ,בנובמבר  ,1969עמ' .10

167

קתדרה

קתדרה 168

מנחם קרן־קרץ

בסוף שנת  1968ביקשה הנהלת בית החולים 'שערי צדק' ,שנוסד בסוף המאה התשע־עשרה בידי
חרדים יוצאי גרמניה ,ושנוהל בהשגחת נציגי 'העדה החרדית' ,למנות למנהלו את פרופ' דוד מאיר,
מומחה לפתולוגיה מארצות־הברית 202.המינוי עורר את זעמם של ראשי 'העדה החרדית' ושל 'נטורי
קרתא' והם ניסו לסכלו באמצעות הפגנות וכן על ידי התנכלות לפרופ' מאיר עצמו .בסופו של דבר
נרגעו הרוחות ,ואפילו ר' עמרם בלוי העדיף להתאשפז בבית חולים זה ולא באחד מבתי החולים
הערביים שפעלו במזרח ירושלים203.
מראשית שנות החמישים ואילך הורכב בד"ץ 'העדה החרדית' מארבעה אישים :הגאב"ד — הרב
בנגיס ולאחר פטירתו מילא תפקיד זה ר' יואל טייטלבוים מסאטמר ,הראב"ד — ר' פנחס אפשטיין,
והדיינים — הרבנים דוד יונגרייז וישראל יצחק רייזמן .בעקבות פטירתם של הרבנים רייזמן ואפשטיין
בסוף שנות השישים ,ועל רקע החשש לבריאותו של הרבי מסאטמר ,שלקה בשבץ קשה בשנת ,1968
היה צורך במינוי חברים חדשים .תהליך המינוי ,שהתנהל ברובו מאחורי הקלעים ,היה סוער וגדוש
יצרים .חסידות סאטמר ,שהעניקה ל'עדה החרדית' את חוסנה הכלכלי ,ביקשה למנות את ר' משה
אריה פריינד ,ראש ישיבת סאטמר בירושלים ,ואילו חסידי דושינסקי רצו במינויו של ר' ישראל משה
דושינסקי ,בנו של גאב"ד העדה בשנים שקדמו לקום המדינה .לאחר משא ומתן ובהתערבותו של
המיליונר החרדי גצל ברגר 204,שהיה התורם העיקרי של מוסדות 'העדה החרדית' באותה תקופה ,מונו
השניים לדיינים ,והרב יונגרייז מונה לראב"ד 205.כדי לשמור על מספר אי זוגי של דיינים הוחלט,
בהמלצתו של ר' יואל ,על מינויו של ר' יצחק יעקב וייס ממנצ'סטר לסגן הראב"ד' 206.נטורי קרתא'
התנגדו למינוי זה ,משום שהרב וייס נודע בהשקפותיו המתונות יחסית וכמי שהסכים לקבל פרס
לספרות תורנית מטעם 'מוסד הרב קוק' ה'ציוני'207.

מתקופת מלחמת יום כיפור ועד ימינו2013‑1973 ,
בשנת  1972נפטר הרב יונגרייז ,ושנה לאחר מכן פרצה מלחמת יום כיפור ,ותוצאותיה השנויות
במחלוקת ערערו את תחושת הגאווה הישראלית ואת ההערצה לצה"ל ולמדינה .בשנת  1974הלך
 202ד"ר משה וולך ( ,)1957‑1866יליד אויסקירכן שבגרמניה .היה מייסדו ומנהלו הראשון של בית החולים .הוא היה
ממנהלי 'ועד העיר האשכנזי' וממייסדי הסניף הארץ־ישראלי של 'אגודת ישראל' .על בית החולים ראו למשל :א' פרוש,
שערי צדק :לתולדות בית החולים [ ]...ורופאו ומנהלו הראשון הד"ר משה וואלאך ,ירושלים תשי"ב.
 203מעריב 29 ,באוקטובר  ,1968עמ'  ;11שם 8 ,באפריל  ,1969עמ'  ;4שם 18 ,באפריל  ,1969עמ'  ;16שם 25 ,באפריל ,1969
עמ'  ;16דבר 8 ,באפריל  ,1969עמ'  ;2שם 31 ,ביולי  ,1969עמ'  ;7העדה ,חשוון תשכ"ט ,עמ'  ;1שם ,אייר תשכ"ט ,עמ' .1
 204גצל (אליקום גרשון) ברגר ( ,)1977‑1895יליד טופרוב שבגליציה .למד גם בישיבת סאטמר ,ובשנת  1923היגר ללונדון.
עשה חיל בעסקיו והיה מגדולי התורמים למוסדות 'העדה החרדית'.
 205העדה ,אייר תשכ"ט ,עמ'  ;2‑1מעריב 19 ,בינואר  ,1970עמ' .3
 206ר' יצחק יעקב וייס ( ,)1989‑1901יליד דולינה שבגליציה .עד השואה נמנע מלכהן ברבנות ,אולם לאחריה כיהן כרב
בעיירה אורדיה שברומניה .בשנת  1948היגר לאנגליה ,מונה לרב הקהילה החרדית במנצ'סטר ,ושם פרסם את ספריו ,ואלו
זיכו אותו בשנת  1968ב'פרס הרב קוק לספרות תורנית' .ראו עליו :ספר הזכרון לכבודו ולזכרו של רבנו יצחק יעקב וייס,
ירושלים תש"ן; י"ח דוידוביץ ,תל תלפיות :מסכת חייו ופעליו של [ ]...רבי יצחק יעקב ווייס ,ירושלים תשנ"ב.
 207מעריב 1 ,במרס  ,1970עמ'  ;7שם 13 ,במרס  ,1970עמ' .20
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לעולמו ר' עמרם בלוי ,והשפעתו של ר' יואל הקשיש והחולה על הנעשה ב'עדה החרדית' הלכה
ופחתה ,עד פטירתו בשנת  .1979מאז עברה 'העדה החרדית' תהפוכות רבות ,והראשונה שבהן הייתה
החלטתה של חסידות בלז בראשית שנות השמונים שלא לקבל עוד את סמכותו של בד"ץ 'העדה
החרדית' ,ובניגוד למנהגה עד אז ניאותה החצר להשתמש בכספי המדינה לצורכי מערכת החינוך
שלה .אף שחסידות בלז לא הייתה חלק אינטגרלי של 'העדה החרדית' ,טלטלה פרישתה של החצר
הידועה בקנאותה את חוגי העדה.
כתוצאה ממחלוקות ומפילוגים פנימיים גדל מספר הקבוצות החברות ב'עדה החרדית' ,ואלו כללו
את הקבוצות החסידיות סאטמר ,דושינסקי' ,תולדות אהרן'' ,תולדות אברהם יצחק' (שהתפלגה ממנה),
ספינקה ,מונקטש' ,קהל חסידים ירושלים' (חבורה של חסידי קרלין שנותרה ב'עדה החרדית' לאחר
שהחצר העיקרית פרשה ממנה)' ,משכנות הרועים' וקבוצה של חסידי ברסלב .מבין הקבוצות שאינן
חסידיות ניתן למנות את הפרושים ממשיכי שיטת בריסק (התומכים בעמדותיה של 'העדה החרדית'
אם כי אינם משתתפים בהנהגתה) ו'קהל פרושים ירושלים' .מתוך חברי 'קהל עדת ירושלים' ,שפרשו
מן 'העדה החרדית' לפני מספר שנים ,נותרו ב'עדה החרדית' הקבוצות 'תפארת ירושלים' ו'אנשי
ירושלים' .כמו כן נותרה בה קבוצה קטנה של 'נטורי קרתא' בראשותו של ר' אורי בלוי ,בנו של ר'
עמרם ,וקבוצה קטנה של חרדים ספרדים .אף שנוספו לה חברים חדשים ,נותר קצב הגידול של 'העדה
החרדית' קטן בהרבה מזה של יתר האוכלוסייה החרדית ,וכתוצאה מכך ירדה השפעתה הפוליטית.
שינויים נוספים התרחשו במוסד העליון של 'העדה החרדית' ,הבד"ץ.
מספר הדיינים בו גדל לשבעה ,ונושאי התפקידים הביורוקרטיים ,דוגמת
המנהל הכללי ר' גרשון שטמר והמזכיר ר' יוסף שיינברגר 208,היו
לבעלי השפעה רבה .על אף הסתייגותו של מרבית הציבור החרדי מן
האידאולוגיה של 'העדה החרדית' ,התקבלה מערכת הכשרות שלה על
מרבית הפלגים החרדיים .לאחר מינויו של ר' יעקב בלוי לראשות ועד
הכשרות התרחב מאוד היקף פעילותו ,והוא הפך לספק התעסוקה הראשי לבני 'העדה החרדית' ולמקור
ההכנסה העיקרי שלה209.
בעקבות מלחמת יום כיפור התערערה תחושת הביטחון בתמיכתו הבלתי מסויגת של האל במדינת
ישראל ,תמיכה אשר באה לידי ביטוי בניצחונה במלחמת ששת הימים .בנסיבות אלה ובניסיון לשמר
את מעמדם בתודעה הציבורית לא הסתפקו עוד חלק מאנשי 'נטורי קרתא' בהבעת הסתייגות ממדינת
ישראל ,אלא הביעו אף תמיכה בארגון השחרור הפלסטיני ,אש"ף 210.הקצנה זו לא התקבלה על דעתם
 208יוסף שיינברגר ( ,)2007‑1919יליד ירושלים .היה תלמיד של הרב דושינסקי והיה נשוי לאחותם של משה ועמרם בלוי.
פעיל ב'אגודת ישראל' ולאחר מכן ב'עדה החרדית' ,ושימש כמזכירה במשך כחמישים שנה .חיבר ביוגרפיות רבות על
רבני 'העדה החרדית' .ראו עליו :מ"מ משי זהב וצ' משי זהב ,האיש על העדה :תולדות חייו ופועלו של [ ]...הרב יוסף
שיינברגר ,ירושלים תש"ע.
 209יעקב בלוי ( ,)2013‑1929יליד ירושלים ונכדו של ר' משה בלוי .כיהן כרב בשכונת סנהדריה ולאחר מכן כיהן כמו"ץ
ב'עדה החרדית' ועמד בראש ועדי העירוב והכשרות .ראו עליו :זכור זאת ליעקב :פרקי זכרון [ ]...מהגאון ר' ישעי' יעקב
בלויא [ ]...חבר הבד"צ ורב הפוסק של ועד הכשרות של העדה החרדית ,ירושלים תשע"ג.
 210מעריב 13 ,בדצמבר  ,1974מוסף ,עמ'  ;29שם 3 ,ביוני  ,1975עמ' .12
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של מרבית חברי ה'עדה החרדית' והובילה לפרישתה של קבוצה מאנשי 'נטורי קרתא' ,שכונתה בשם
הישיבה שבה התרכזו חבריה' ,תורה ויראה' .מנהיגה היה ר' אהרן שלמה קצנלנבויגן ,ממייסדי 'נטורי
קרתא' ,והמוכר שבין ראשיה היה חתנו ,ר' משה הירש 211,שהיה מבאי ביתו של יאסר ערפאת ומונה
על ידו לתפקידים רשמיים במוסדות הפלסטיניים .בראשית המאה העשרים ואחת שוב חל פילוג
בקרב 'נטורי קרתא' — קבוצת קנאים ,שנקראה אף היא בשם בית המדרש ששימש אותה' ,אוהל שרה',
פרשה מן הקבוצה העיקרית של 'נטורי קרתא'212.
במהלך שנות קיומה של 'העדה החרדית' עבר קו השבר האידאולוגי העיקרי בין העדה הממוסדת
והמעשית יותר לבין 'נטורי קרתא' האידאליסטים והבלתי פשרניים ,ואילו בעשור האחרון גלשה
המחלוקת אל תוך מוסדות 'העדה החרדית' עצמם .התיישבותם של אנשי 'העדה החרדית' ואף של
אנשים מקרב 'נטורי קרתא' בבית־שמש הביאה לגיבוש קבוצות אידאולוגיות בעלות הנהגה מקומית
שאינה נשמעת עוד להנהגה הירושלמית .הדבר גרם למחלוקות פנימיות חריפות בין חברי הבד"ץ
עצמם ,ולא אחת מותקפת קבוצה השייכת ל'עדה החרדית' על ידי בני קבוצה אחרת .כיום יותר מאי
פעם גדולה הסכנה לפירוקה של 'העדה החרדית' ,ונראה כי לעת עתה שיקולים כלכליים ,כמו אבדן
השליטה על ההכנסות מוועד הכשרות ,הם שמונעים את פירוקה213.

סיכום
ברבע המאה הראשונה לקיומה של מדינת ישראל הכיר מרבית הציבור החרדי בתפקידה החשוב של
המדינה לא רק בהצלת העם היהודי כולו אלא גם בתקומתו של אורח החיים החרדי .בשל התעקשותה
של 'העדה החרדית' לכפור בהישגים אלו ולייחל לחורבן המדינה ,התעלמו ממנה מרבית החרדים,
מנהיגיהם וכלי התקשורת שלהם ,וראו בהשקפותיה עמדות אנכרוניסטיות ולא רלוונטיות לחיים
במדינת ישראל שלאחר השואה' 214.העדה החרדית' עצמה סבלה מנטישה של יחידים ושל קבוצות
שהצטרפו אל המחנה הכלל־חרדי ,שנהנה מן השפע התרבותי ,הכלכלי והדתי שהציעה המדינה.
לפיכך על אף אופייה המסתגר ,תפיסת עולמה הקיצונית וקצב הריבוי הטבעי הגבוה של חבריה ,דעך
כוחה של 'העדה החרדית' ,הן מבחינה מספרית והן מבחינת השפעתה האידאולוגית.
כדי להתמודד עם דחיקתם לקרן זווית החריפו דוברי 'העדה החרדית' ובמיוחד דוברי 'נטורי
קרתא' את התבטאויותיהם נגד מדינת ישראל .אף שראו ברבנים זוננפלד ודושינסקי סמכויות רוחניות
 211ר' אהרן שלמה קצנלנבויגן ( ,)1978‑1898יליד ירושלים ,בן למשפחה של בני 'היישוב הישן' .היה אחיו של ר' רפאל
אליהו יצחק קצנלנבויגן ( ,)1972‑1894מראשי 'העדה החרדית' ולימים ממנהיגי 'אגודת ישראל' .ר' משה הירש
( ,)2010‑1930יליד ניו־יורק .היה תלמיד בישיבת לייקווד ,ובשנות החמישים עלה לישראל ,התיישב בירושלים ונישא
לבתו של ר' אהרן קצנלנבויגן.
 212בראש הפורשים עמדו ר' שמעון אליהו קרישבסקי ( )2012‑1928ור' שמואל לובצקי (חתנו של ר' משה הירש).
 213על המחלוקת ב'עדה החרדית' ראו למשל :שומע ועונה ,ניו־יורק תשע"ג; בירור דברים ,ירושלים תשע"ד; הערות
ועיונים :על תשובת הראב"ד שליט"א ,ירושלים תשע"ד.
 214מ' פרידמן"' ,על מה עשה ה' ככה?" :התמודדות החרדים עם השואה' ,ד' מכמן (עורך) ,השואה בהיסטוריה היהודית:
היסטוריוגרפיה ,תודעה ופרשנות ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .607‑579
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והלכתיות ,הם התעלמו מצעדים של רבנים אלו ששיקפו מגמות של מתינות ,התפשרות ושיתוף
פעולה .צעדים אלו כללו למשל השתתפות של הרב זוננפלד במסע הרבנים למושבות הציוניות
בשנת  215;1913שיתוף פעולה בין בני 'היישוב הישן' ובין 'אגודת ישראל' במסגרת 'ועד העיר
האשכנזי'; מינוי של ד"ר דה האן — המשכיל האירופי והמודרני בתפיסותיו — לתפקיד בכיר ב'ועד
העיר האשכנזי' בראשית שנות העשרים; 216שיתוף פעולה עם המפלגה הציונית החילונית בבחירות
לעיריית ירושלים וניסיונות לאיחוד כוחות בין 'אגודת ישראל' ,שחברי 'היישוב הישן' עדיין היו חלק
ממנה ,ובין 'המזרחי' בסוף שנות השלושים.
לעומת עמדות מתחשבות ומעשיות אלו ,לאחר הקמת המדינה הקצינו מנהיגי 'העדה החרדית' את
השקפת עולמם .על אף חורבנה של יהדות אירופה ,שנבע בין היתר מסגירת גבולותיה של פלשתינה
למהגרים ולפליטים יהודים ,שללה 'העדה החרדית' את עצם קיומה של ישראל כמדינת העם היהודי.
משהייתה המדינה לעובדה ,פסלו בני 'העדה החרדית' את סמליה ,החרימו את מוסדותיה ,ולא הכירו
בסמכותה .במקביל קראו למימוש ההחלטה לבינאום ירושלים ,על מנת שיוכלו לחיות שלא תחת
השלטון הציוני ,והקיצונים שבהם אף ביקשו להתגורר בעיר העתיקה ,שנשלטה בידי ירדן.
משנכשל קו הפעולה המדיני פנו 'נטורי קרתא' למתקפה אידאולוגית ,שהתמקדה בהקבלה בין
מדינת ישראל לגרמניה הנאצית .טענתם המרכזית הייתה כי בעוד הצורר הנאצי ביקש להשמיד את
גופו של עם ישראל ,ביקשו הציונות ובעיקר מדינת ישראל להשמיד את רוחו 217.יתרה מזאת ,לא
די שעוונם של הציונים היה חמור מזה של הנאצים ,אלא שבעוד אלו כבר חלפו ועברו מן העולם,
המשיכה הציונות במאמציה להכחיד את רוח היהדות .ר' יואל טייטלבוים ,הרבי מסאטמר ,קיבל עליו
להפוך אידאולוגיה זו מאוסף של רעיונות להשקפת עולם מגובשת הנתמכת במקורות הלכתיים,
קבליים ותורניים .כתביו 'ויואל משה' ו'על הגאולה ועל התמורה' הפכו מאז כתיבתם ועד ימינו אלה
לטקסט המכונן והמשפיע ביותר של 'העדה החרדית' .שלב נוסף במגמת ההקצנה החל בערוב ימיו של
ר' יואל ,כאשר אחדים מחברי 'נטורי קרתא' תמכו בגלוי ,בניגוד להשקפותיו ,במי שהוכרו כאויביה
המובהקים של מדינת ישראל.
נוסף על הבדלי ההשקפה שבין 'העדה החרדית' לבין יתר הציבור החרדי ,ביקשו ראשיה להדגיש
את עליונותה גם בקפדנות בשמירת מצוות ,ולכן אימצו עקרונות הלכתיים שלא התקבלו על דעתם
של כל הפוסקים 218.אלו כללו חוקי צניעות מפליגים ,חומרות יתרות בדיני כשרות וקבלה מרצון של
 215חוברת אלה מסעי :רשימת מסע הרבנים מחברי הועידה להרמת קרן הדת והיהדות באה"ק ת"ו אשר נסעו לסייר את כל
מושבות הגליל ,פרנקפורט תרע"ו; י' הורוביץ ,אלה מסעי :רשימת מסע הרבנים (בראשותם של הראי"ה קוק והרי"ח
זוננפלד) מחברי הועדה להרמת קרן הדת והיהדות באה"ק ,אשר נסעו לסייר את כל מושבות השומרון והגליל בחורף
שנת תרע"ד ,ירושלים תשע"א; מ"י נחמני ,מסע התשובה והאהבה :סיפורים ,תעודות ומסמכים נדירים על מסע הרבנים
למושבות השומרון והגליל בחורף תרע"ד ,ירושלים תשע"ד.
 216באותה התקופה רבים מבין החברים והמנהיגים ב'ועד העיר האשכנזי' היו משכילים בעלי תארים אקדמיים.
 217לצורך זה התבססו על מאמר חז"ל 'גדול המחטיאו מן ההורגו' .ראו' :מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו?
שההורג ,הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא ,והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא' (במדבר רבה ,כד ,ד).
 218ח' וקסמן"' ,חוק הברזל" של החומרה וחרדיותה של האורתודוכסיה' ,מ' ליטבק וא' לימור (עורכים) ,קנאות דתית,
ירושלים תשס"ח ,עמ'  .198‑181
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מגבלות שלא נמצא להן צידוק הלכתי מובהק ,כגון איסור מוחלט על לימודי חול ,החרמת העיתונות
והספרות שלא אושרו לקריאה בידי רבני 'העדה החרדית' ,שימוש ביידיש כשפת הדיבור העיקרית
במוסדות החינוך וברחוב ,הטלת מגבלות מחמירות על בגדי הגברים והנשים והימנעות משהייה
במרחב הציבורי שמחוץ לטריטוריה חרדית מובהקת 219.אף שחלק מעקרונות אלו התקבלו בקרב
קבוצות חרדיות נוספות ,ב'עדה החרדית' הקפידו יותר על ביצועם ,וגילו חוסר סובלנות כלפי מי
שהפר אותם.
'העדה החרדית' נבדלה מן המחנה הכלל־חרדי גם ביחסה ללימוד התורה .מרבית הפוסקים החרדים
העמידו את לימוד התורה בראש סולם הערכים החברתי ,ובכך הביאו ליצירת חברת הלומדים ,אך
ראשי 'העדה החרדית' החשיבו את ההתבדלות והמחאה כערכים השקולים לו .הם ראו בהשתתפות
בהפגנות כלי לחינוך הדור הצעיר לערכי ההתבדלות הן מפני הציבור הלא־חרדי והן מפני הציבור
הכלל־חרדי ,ובד בבד ניצלו אותן לעידוד הציבור החרדי בחוץ לארץ לתרום לעדה 220.לכן בעוד
ראשי כל הישיבות הכלל־חרדיות אסרו על תלמידיהם להשתתף בהפגנות בטענה שהיעדים החברתיים
והדתיים יושגו רק באמצעות לימוד תורה ,השתתפו צעירי 'העדה החרדית' במחאות הציבוריות כדבר
שבשגרה221.
הקמתו של 'ועד העיר האשכנזי' בתחילת המאה העשרים סימלה את התבדלות הציבור החרדי
הלא־ציוני מפני יתר הציבור הציוני — הן הדתי ,הן המסורתי והן החילוני .הקמת 'העדה החרדית'
באמצע שנות הארבעים של המאה העשרים ביטאה התבדלות פנימית בקרב הציבור החרדי עצמו,
שבמהלכה נפרדו דרכיהם של ממשיכי דרכו של 'היישוב הישן' מאלו של הציבור הכלל־חרדי,
שהזדהה עם ערכיה של 'אגודת ישראל' .פרישתם של חלק מ'נטורי קרתא' מן 'העדה החרדית' עצמה
כעשרים שנים לאחר מכן סימלה שלב נוסף בתהליך ההתבדלות ,ופרישתה של קבוצה נוספת מתוך
'נטורי קרתא' בראשית המאה העשרים ואחת הייתה עוד שלב בשרשרת זו.
אם חוזרים ובוחנים בראייה לאחור את התנהלותה החברתית של החברה החרדית ובמיוחד את
הקבוצות הקיצוניות שבתוכה ,ניתן להבחין בשני דפוסי התנהגות השלובים זה בזה .בדפוס אחד
נוצרים באופן חוזר ונשנה מעגלי התבדלות פנימיים ,שבהם קבוצת המובלעת החדשה תופסת את
עצמה כנאמנה ל'דרך המקורית' ,בעוד המובלעת שממנה פרשה נתפסת כמי שסטתה מדרך זו .דפוס
זה תואם את הבחנותיה של דאגלס בדבר האופי המחזורי של חברת המובלעת ,המוטמע בה באופן
אינהרנטי ,והנובע מתהליכים פנימיים האופייניים לה 222.במקביל לכך בדפוס האחר עוזבת מדי פעם
אחת הקבוצות את המובלעת הקיצונית שאליה השתייכה ומשתלבת במובלעת הנחשבת מתונה מעט
Y. Shilhav, ‘The Haredi Ghetto: The Theology behind the Geography’, Contemporary Jewry, 10, 2 (1989), 219
pp. 51–64
 220ג' גולדברג וג' וליימן־ווילציג' ,מחאה דתית ותגובת המשטרה בתיאו־דמוקרטיה ,ישראל  ,'1979‑1950עבריינות וסטיה
חברתית ,יב (תשמ"ד) ,עמ' .31‑23
 221החזון איש ,שהעדיף את ההתבצרות התרבותית על פני הבדלנות המופגנת ,הוא שהניח את התשתית לתפיסה זו .ראו:
בראון (לעיל ,הערה  ,)127עמ' .290‑289
M. Douglas, In the Wilderness: The Doctrine of Defilement in the Book of Numbers, Sheffield 1993, pp. 49–51 222
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הפגנות חרדים
בירושלים נגד חילול
השבת בעיר1987 ,
(צילום :סער יעקב)

ממנה .כך קרה במקרים שבהם קבוצה שהשתייכה ל'עדה החרדית' נטשה אותה והשתלבה בחברה
הכלל־חרדית ,או כאשר קבוצה מתוך 'נטורי קרתא' שבה והשתלבה ב'עדה החרדית' .תופעה זו מוכרת
בספרות המחקר כאנטי־מהפכניות ( )counter-revolutionaryאו כהתפכחות דתית (.)deconversion
היא מבוססת על כך שאכזבה מתוצאותיה של מהפכה חברתית ,מדרך החיים הדתית או במקרה
שלפנינו מן האידאולוגיה הקיצונית של קבוצת מובלעת קטנה ,גורמת לחלק מן המהפכנים לשוב על
עקבותיהם 223.תופעות חברתיות־דתיות אלו ,במיוחד בהקשר היהודי ,טרם זכו לתשומת לב מחקרית
מספקת224.
C. Tilly, ‘The Analysis of a Counter-Revolution’, History and Theory, 3, 1 (1963), pp. 30–58; J. Jacobs, 223
‘Deconversion from Religious Movements: An Analysis of Charismatic Bonding and Spiritual Commitment’,
JSSR, 26, 3 (1987), pp. 294–308
 224קרן־קרץ ,האורתודוקסיה כרב־מערכת (לעיל ,הערה M. Keren-Kratz, ‘Westernization and Israelization within ;)4
Israel’s Extreme Orthodox Haredi Society’, ISR, 31, 2 (2016), pp. 101–129
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אף שמלכתחילה התנגדו הן המחנה הכלל־חרדי והן המחנות הציוניים השונים לפעילותה של
'העדה החרדית' ,שערכיה עמדו בסתירה לאלו שלהם ,בדיעבד ניתן להעריך כי עצם קיומה שירת לא
רק את האינטרסים הפוליטיים והאידאולוגיים של מנהיגיה אלא גם את אלו של יתר המחנות .לאחר
השואה והקמת המדינה נתפסה השקפתה האנטי־ציוניות של 'העדה החרדית' כקנאות חסרת היגיון
וללא ראייה נכוחה של המציאות .השימוש הציני שנעשה באידאולוגיה זו ,כמו האשמת הציונות
באחריות לשואה או התמיכה באויבי ישראל ,מנע ממרבית הציבור הדתי והחרדי להזדהות אפילו עם
מאבקה של 'העדה החרדית' למען מטרות מוצדקות לכאורה מבחינה דתית ,כמו שמירת השבת או
שלילת גיוס נשים לצה"ל .לפיכך משעה שנפטר המחנה הכלל־חרדי מן הקבוצות הקנאיות שבו ,יכלו
מנהיגיו לא רק להרחיב את שיתוף הפעולה עם מוסדות המדינה בלי להיתקל בביקורת נוקבת מבית,
אלא גם ליטול חלק בהנהגתה .כך בהיסח הדעת שירתו התבדלותה של 'העדה החרדית' וקיצוניותם
של 'נטורי קרתא' גם את האינטרס הכולל של ההנהגה הציונית.
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