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 ענת פלדמן

המקרה של קהילת : קהילות אמונה חדשות

 מבקשי הנס 
 

 מבוא. א

-במרחב האמוני של מדינת ישראל במאה העשרים ואחת פועלים יזמי דת חוץ

ממסדיים השואבים את כוחם הפוליטי מן הכריזמה הדתית שלהם ולא מן 

. הם מחדשים טקסי פולחן ומשנים את גאוגרפיית הקדושה. הממסד הדתי

באמצעות הכריזמה הדתית ובאמצעות שימוש בסממנים הלקוחים מן הממסד 

. ראלי הם סוחפים אלפי מאמינים ומקימים קהילות אמונה אישיותהדתי היש

 לביןחרדים –דתייםבין קהילות אמונה אלה מאתגרות את הדיכוטומיה 

 –חילונים והן פועלות במקביל לקהילות דתיות ותיקות וממסדיות –מסורתיים

 . אינן מתעמתות עמן ואינן יוצאות נגדן

לית באמצעות מנהיגים שצמחו הקהילות הללו מאתגרות את החברה הישרא

ובאמצעות תומכים הטרוגניים מן הבחינות , מחוץ לזרם התורני הממסדי

, כאמור, הקהילות מוקמות. האמונית והמעמדית ומבחינת חידוש פולחניים דתיים

ממסדיים הנשענים על מסורות דתיות קיימות אך משנים -על ידי יזמי דת חוץ

ממסדיים אינם בעלי סמיכה -זמי הדת החוץאף שרוב י. את אופיין ואת תכניהן

הם מצליחים להיות אטרקטיביים בעבור , לרבנות או הכשרה תורנית פורמלית

 .אלפי תומכים מכלל רובדי החברה

ממסדיות -מטרת המאמר היא להציב מודל תאורטי לקהילות האמונה החוץ

ס מקרה המבחן שעל פיו נבנה המודל התאורטי הוא קהילת מבקשי הנ. הללו

חברי הקהילה . מנתיבות" הרנטגן"שהוקמה סביב יעקב ישראל איפרגאן המכונה 

ופעילותם העיקריות היא , טבעיים של איפרגאן-מאמינים בכוחותיו העל

במסיבות הנערכות בחגי ישראל , השתתפות בפולחנים המיסטיים שהוא מקיים

נותן במרכז הפולחן שהקים בבית הקברות בנתיבות ובשיעורי התורה שהוא 

 . במוצאי שבת
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  המחקר מטרת. ב

אתמקד . ממסדיות בישראל כיום-המאמר מציע מודל של קהילות אמונה חוץ

משום שזו קהילת האמונה , בקהילת מבקשי הנס של יעקב איפרגאן מנתיבות

, מבקשי הנס, שמה. הגדולה ביותר הפעילה כיום בישראל במרחב האמוני החדש

רגאן כמי שמחפשים נסים אישיים ופתרונות נועד לאפיין את אוהדיו של איפ

  .מהירים לבעיותיהם הפרטיות

-עד כה לא עסק המחקר בהתפתחותן ובפעילותן של קהילות אמונה חוץ

אף שהן קיימות כעשרים שנה ומשפיעות על חייהם של אלפי , ממסדיות בישראל

 –ם חרדי–כמו כן לא נחקר מקומן החברתי במסגרת הדיכוטומיה דתיים. מאמינים

 . ובכך תרומתו של מחקר זה, חילונים–מסורתיים

החלקים הראשונים של המאמר עוסקים במודלים סוציולוגיים במטרה להציב 

בהמשך אציע מודל של . ממסדיות בנות זמננו-מסגרת תאורטית לקהילות חוץ

 . ממסדיות-קהילות אמונה חוץ

 

  הרנטגן – איפרגאן ישראל יעקב. ג

ממסדי הפעיל ביותר בתחום של חידוש -הדת החוץ יעקב איפרגאן הוא יזם

הצלחתו הפוליטית מתבטאת מדי . פולחני דת למען חברי קהילת האמונה שלו

הילולה . 1995שנה בהילולה שהוא עורך בנתיבות לכבוד אביו שנפטר בשנת 

, הפוליטיקה, שאליה מגיעים בשנים האחרונות שועי הארץ מתחומי הכלכלה

הגידול שחל בשנים האחרונות באנשים . שפט והרפואההמ, הביטחון, הבידור

 . ממסדי-העולים אליו לרגל הוא המדד להצלחתו כמנהיג דתי חוץ

90Fמסלול חייו של יעקב ישראל

. איפרגאן דומה למסלול חייהם של רבים בני גילו 1

האחרון מתשעה , בן זקונים. 1966בשנת , הוא נולד בעיירה הדרומית נתיבות

וניהלו אורח חיים  1957שעלו ארצה ממרוקו בשנת  ,ום ואסתרלהוריו של, ילדים

ולאחר מכן נשלח לישיבות תיכוניות , דתי בנתיבות-למד בבית ספר ממלכתי. דתי

ובילה כשנה , הוא לא סיים את לימודיו בישיבה התיכונית. בבני ברק ובירושלים

ה עליו על פי ספר ההגיוגרפי. לפני הגיוס לצבא ללא מסגרת חינוכית מסודרת

אימון "שהה איפרגאן בשנה זו ביערות צפת לבדו לצורך ) 19: 2004, אלוש(

התגייס לצבא ושירת  18בגיל . כחלק מתהליך החניכה שלו לקדושה, "מעשי

                                                 
, הלוא הוא ישראל אבוחצירא, השם ישראל שנוסף לשמו עם לידתו הוא על שמו של באבא סאלי  1

 .1984באבא סאלי נפטר בשנת . שהתגורר בנתיבות ונחשב עוד בחייו קדוש
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לאחר הצבא עבד תקופה קצרה כפועל ייצור במפעל . שלוש שנים כמקובל

 . מתכת והתגורר בדימונה

ים אורח חיים מסורתי למנהיג דתי מבחור המקי, השינוי האישי שהתחולל בו

חזר איפרגאן , שנות העשרים לחייובסוף . החל בערוב ימי אביו, ממסדי-חוץ

 –י הארץ בנסיעותיו ברחב, שלום איפרגאן, לנתיבות והחל להתלוות אל אביו

 . לעתים אל קברי צדיקים בגליל ולעתים לאירועים חברתיים ומשפחתיים

) אמו נפטרה לפני כן(בבית הוריו המיותם החל לקיים ) 1995(עם מות האב 

באמצעות שליטה . פעילותו זו סימנה אותו כממשיך השושלת. פעילות תורנית

בבית האב ובקבר הגדול שבנה לכבודו ביסס את מעמדו כיורשו הרוחני היחיד 

שש  92F3,אחד מהם רב מוסמך מכהן, זאת אף שיש לו שני אחים נוספים 91F2.של אביו

  93F4.אחיות וילדיהן

איפרגאן המשיך להתגורר בביתו הגדול והמפואר הנמצא במרחק של דקות 

: ובד בבד הפך את ביתם למרכז פעילותו הרוחנית והכלכלית, הליכה מבית הוריו

החדר : חדרי השינה שימשו לצרכים שונים. ח כולל לאברכיםתַ בסלון הבית ּפָ

המצוירת תמונתו . ר שימש מקדש קטן לאביו"שגודלו כשני מ, הקטן ביותר

כורסה גדולה שבה ישב , מתקן להדלקת נרות נשמה. מכסה את אחד הקירות

האב וספרייה קטנה עם ספרי קודש ממלאים את החדר הקטן שהומה מתפללים 

חדרי השינה הגדולים יותר הוסבו למשרדים ולחדרי המתנה . בכל שעות היום

שישי בצהרים בימי . לאנשים הרבים שהחלו מבקשים את עזרתו בנושאים שונים

במוצאי . שאליהן הזמין אישים מצמרת המדינה, ערך סעודות דגים לגברים בלבד

ובחגים הזמין את הציבור למסיבות גדולות שנערכו , שבת העביר שיעורי תורה

 . בחצר הבית

בעיות בריאות " ראה"כבר בזמן השבעה על מות האב החל יעקב להתנבא כאשר 

שמועה יצאה בן רגע ונפוצה כאש בשדה ה. "של אדם שבא לנחם את המשפחה

" ראייה). "24: 2004, אלוש" (כמו אביו רבי שלום, גם רבי יעקב רואה בעיניו. קוצים

-טבעית של העבר והעתיד היא אחת התכונות החשובות של מנהיגי דת חוץ-על

באופן כזה הם ). 2005, בילו; 1999, פריזר-אלכסנדר ;1995, עמי-בן(ממסדיים 

ם הן מכלל ציבור המאמינים שבקרבו חיו כבני קהילה שווים עד מבדלים עצמ

                                                 
י יעקב הוא יורשו האמתי וכי בעתיד יפרנס את מסביר כי עוד בחייו הודיע האב כ) 24: 2004(אלוש   2

 .כל בני המשפחה
 .לשני אחיו אין ילדים  3
מאז החל . רבי שלום בחלום, את סבו" ראה"עד שיום אחד . בן אחותו של איפרגאן עבד כשוטר  4

 ואולם יעקב איפרגאן סילקֹו. הוא אף החל לערוך תיקונים על קבר סבו. לבנות קהילת מאמינים
והוא הולך , לא הרחק מנתיבות, האחיין הקים חצר באופקים. ם הליך משפטי רווי יצריםמשם בתו

 .בדרכי דודו
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. בניבוי ובמיסטיקה המנהיגות הממסדי שאינו עוסקוהן מרובד , רגע ההתגלות

שבמהלכן הפך מוכר וידוע בחוגים , איפרגאן פעל בבית אביו במשך כעשר שנים

 . שונים בכל הארץ

המקור החשוב ביותר . כוחו העיקרי של יזם הדת המודרני נובע משני מקורות

אותה הוא מקבל מהיותו צאצא לקדוש שהלך ש, )1998, שוקד(הוא זכות אבות 

לעתים גם , המקור השני הוא באמצעות מגורים וירטואליים עם קדוש. לעולמו

במקרה של יעקב ). 2005(על פי המודל שתיאר יורם בילו , ללא קשר משפחתי

המכונה כיום בפי בני , ף על פי שאביוא ,רגאן הוא נהנה משני המקורות הללואיפ

. לא היה כזה במרוקו ואף לא במדינת ישראל, המשפחה והתומכים רבי קדוש

משפחת איפרגאן הנוכחית . האב גם לא כיהן כרב או כמורה במרוקו או בישראל

כשהגיעה המשפחה ארצה  94F5.אינה נמנית עם משפחות קדושים ידועות ממרוקו

אך במהרה נטש פרנסה זו , עבודות דחק ממשלתיותעבד שלום איפרגאן כפועל ב

אולם הביוגרפיה הזו לא מנעה יצירת . והתקיים מקצבת הביטוח הלאומי

במטרה להעצים את בנו בדרכו אל , הגיוגרפיה של קדושה לאב לאחר מותו

 . הקדושה

עבר יעקב איפרגאן אל בניין , שבמהלכן ביסס את מנהיגותו, כעבור כעשר שנים

כלומר הוא ממשיך לפעול . יבה שהוקמו באחוזת הקבר של אביומשרדים ויש

 .וממשיך להיות יורשו הרוחני הבלעדי, צמוד לאביו

 

 מתודולוגיה. ד

 ממסדיות בחברה הישראלית בת-ה חוץמאמר זה עוסק במאפייני קהילות אמונ

" תאוריה המעוגנת בשדה"לצורך כך השתמשתי בשיטת המחקר של . זמננו

) case study(ובחקר המקרה ) Glaser and Strauss, 1967; 2001, גבתון(

באמצעות הכלים הללו ביקשתי לעמוד על מכלול הגורמים ). 2001, יוסיפון(

 . המאפיינים את פעילותה של קהילת מבקשי הנס

, איסוף הנתונים למחקר נעשה באמצעות כניסתי אל הקהילה לצורך תצפיות

תתפתי באירועים רבים כאחת מחברות במשך חמש שנים הש. רישומים וצילומים

מסיבות , שיעורי תורה: רשמתי סטנוגרמות במהלך האירועים ההמוניים. הקהילה

                                                 
ראו . עמי שמיפה את המשפחות הקדושות במרוקו אינו כותב בספרו על משפחת איפרגאן-יששכר בן  5

משה חלמיש אמר לי שככל הנראה אין שום קשר משפחתי בין ' פרופ. 1995, עמי-בהקשר זה בן
שפחת איפרגאן מנתיבות לבין הרב המקובל יעקב איפרגאן שחי במרוקו במאה השש עשרה ושעליו מ

 .ן"תש, על יצירתו הרוחנית של המקובל יעקב איפרגאן ראו חלמיש. כתב
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נוכחותי לא הייתה בולטת על . תיקונים ליליים והילולות שנתיות, במועדי ישראל

ההטרוגניות . הדתית והאתנית של הקהילה, רקע ההטרוגניות המעמדית

בקשי הנס הקלה עליי את כניסתי לצורך מחקר של קהילת מ 95F6"כנסייתית"ה

 . השדה

מפני שחברי קהילות דתיות אינם , עם זאת הסוויתי את מטרות המחקר 

כדי להיחשב חברת קהילה וכדי . מאפשרים מתיחת ביקורת פנימית על המנהיג

אך לא ראיונות , ערכתי רשימות ותיעוד אתנוגרפי, שלא לבלוט יתר על המידה

ה הסתפקתי בהצגת שאלות קצרות ושיחות עם ציבור בלית ברר. עומק

דוגמה לבולטות שלי היא הרישומים שערכתי ). Rachel, 1996: 114(המאמינים 

במהלך שיעורי התורה במוצאי שבת ובמהלך התיקונים הליליים המתקיימים 

באירועים אלה לא נהוג לרשום רשימות או . שלושה–בלילות חמישי מדי חודשיים

לפיכך . המשתתפים אף אינם מחזיקים ספרים ומחברות בידיהם. תלהעלות שאלו

תגובות אלה בידלו . זיכו אותי רשימותיי בתגובות מעורבות של חשדנות וסקרנות

אולם מאחר . ומיצבו אותי במעמד שונה, אותי מיד משאר הנשים שלידי

נחשבתי חברת קהילה המתעדת , שבמהלך הכתיבה לא שאלתי שום שאלות

 . הדבריםלעצמה את 

שאינה מאפשרת השמעת ביקורת פנימית על , מעמדה של חוקרת בקהילה

לכן . קשה לרכוש את אמון האנשים ולזכות בשיתוף פעולה. אינו פשוט, המנהיג

הייתי , באמצעות רישום או הקלטה, אם הייתי עורכת ראיונות ומתעדת אותם

יכולתי לחדור אל מעמד כזה היה פוגע ב. הופכת מיד לחוקרת ולא לחברת קהילה

להצטרף אל הקהילה כחברה לכן בחרתי . רבדיה השונים של קהילת מבקשי הנס

 . ולהסוות את מטרתי מן השורה

-נוסף על קהילת מבקשי הנס של איפרגאן נכנסתי אל קהילות אמונה חוץ

קהילת ; קהילת האמונה של הרב יאשיהו פינטו באשדוד: כגון, ממסדיות אחרות

קהילת האמונה של ברוך אבוחצירא ; ארצי במושב תלמים האמונה של ניר בן

המאפיינים של המאמינים . קהילת האמונה של ויקטור בניאל בשדרות; בנתיבות

; ממסדי-טבעיים של יזם דת חוץ-אמונה בכוחות על: בקהילות הללו דומים

שמירה על ; ציפייה לפתרון נסי של בעיות אישיות; הטרוגניות מעמדית ואתנית

 .חברתיות קיימות ללא שינוי ניכר באורח חייהםרשתות 

 

                                                 
 .)ראו להלן(מושג שהגה מקס ובר   6
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 ישראל נתיבמד האמונית הקהילה של במעמדה תמורות. ה

החברה הישראלית כוללת מגוון קבוצות הנאבקות על מקומן מאז ראשית 

אחד השסעים שהעסיקו אותה עוד לפני הקמת המדינה היה מקומן של . הציונות

עד ). 1987, גורני; 1997, רביצקי: לדוגמה(תזות החילון והדתיות במדינה שתוקם 

שנות השמונים של המאה הקודמת נערכו מחקרים בודדים העוסקים ביחסים בין 

בסוף שנות " אבי חי"לכן יזמה קרן ). 7: 1990, ליבמן(דתיים לחילונים במדינה 

בעקבותיו הוציאה הקרן . השמונים מחקר חלוצי שכלל מגזרים אמוניים רבים

שנועד לחשוף לפני החברה החילונית את החברה הדתית על  קובץ מחקרים

דתי -למן שנות התשעים הפכה סוגיית המתח החילוני). 1990, ליבמן(גווניה 

מקומם של פשרות והסדרים בין דתיים לחילונים . לנושא פוליטי שעסקו בו רבות

) 2003, זיסרכהן ו; 2003, גביזון ומדן; 2000, הלוי-עציוני; 1994, ליבמן; 1998, כהן(

מעסיקים עד היום ) 1996, אלמוג; 1984, יחיא וליבמן-דון(וסוגיית הדת החילונית 

היא חשיפת החברה , שעסקו בה רבות, סוגיה נוספת. את הציבור היהודי במדינה

שלהב ; 1988, לוי(בניסיון לגשר בין שתי הקבוצות . החרדית לפני הציבור הכללי

המתאפיינות בחששות ) 1992, אלאור; 2007, ןקפל; 2000, שלג; 1989, ופרידמן

מיוחד בהקשר זה הוא ספרו של העיתונאי החרדי ). Zarembski, 2005(הדדיים 

המתעמת עם הפחדים ומבקש להציג ולהסביר את החרדים ) 2002(משה גרילק 

 . במגמה להפיג את המתח

נות הקהילות האמוניות הממסדיות במדינת ישראל עברו בעשרים השנים האחרו

הקהילות החרדיות האשכנזיות המקיימות אורח חיים קפדני של . תמורות גדולות

; 2001, קהת; 1991, פרידמן(מצוות נאלצו להתאים עצמן למודרניזציה הישראלית 

קהילות חדשות של ). 2004, חקק; 2003, שטדלר; 2003, לופו ;2003, אלאור ונריה

הראו כי אפשר ) 2006, פלדמן; 2006 ,דשן; 2006, רפאל וליאון-בן(ספרדים חרדים 

, פלדמן ;2003, ליאון(לקיים חרדיות נינוחה יותר וקפדנית פחות מזו האשכנזית 

לקהילות של הציונות הדתית נוספו קהילות פונדמנטליסטיות ). 2007; 2005

המקדשות את האדמה ומתרחקות מהממסד , מבית מדרשו של הרב קוק

 ).2007, שרלו; ז"תשנ, הורוביץ(טוני אידאולוגי ומהממסד השל-הפוליטי

הקצנה , מחד גיסא. בחברה האמונית כיום מתחוללים שני תהליכים בו בזמן

המתבטאת בפתיחת מוסדות חינוך חרדיים גם למי שעד כה נחשבו דתיים , דתית

על כך נוספת ההקפדה המחמירה על . ובכלל זאת פתיחת תלמודי תורה, מתונים

כגון גיוס , ניכרים תהליכי הסתגלות לחברה החילונית, סאמאידך גי. גדרי הצניעות

ניכרת גם כניסת נשים לתחומי חיים . ל החרדי"ל במסגרת הנח"בני ישיבות לצה

אבירם (רכישת השכלה מקצועית ואקדמית : רבים שלא נמצאו בהם קודם כגון

חדירה ; )2004, שקדיאל(השתתפות בפולחני דת ; )2007, פלדמן; 2002, ודהאן
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אך למרות השינויים שנכפו בשל תמורות ). 2006, כהן(ורות ההנהגה הדתית לש

חלקן . הקהילות האמוניות הוותיקות מקפידות על הומוגניות דתית, הזמן

 . מקפידות גם על הפרדה ועל בידול מפני כלל החברה

על המגוון האמוני הזה נוספו במהלך שנות התשעים של המאה הקודמת קהילות 

 . שמנהיגיהן אינם מבקשים חסות רבנית הלכתית פורמלית, סדיותממ-אמונה חוץ

 

 אמונה לקהילת דתי פונדמנטליזם בין. ו

תרם לכך . תורת הפונדמנטליזם אתגרה מחדש את עולם השיח וההמשגה

 Marty and(פרויקט מחקרי גדול על פונדמנטליזם שנערך באוניברסיטת שיקגו 
Appleby, 1991 .(בפרויקט טענו שהפונדמנטליזם הוא  רוב החוקרים שהשתתפו

. תגובה כנגד ערכי העולם החילוני והביטוי המודרני של הארגון החברתי והפוליטי

כך גם תיארו . החילוניות והדתיות מגדירות ומנגידות עצמן זו מול זו, כלומר

הילמן ופרידמן את החברה האורתודוקסית היהודית שהתגבשה לאחר מלחמת 

 ). Hilman and Fridman, 1991(העולם השנייה 

זוהי דתיות המתפתחת . עוסקים בתזת הדתיּות המודרנית) 2004(גודמן ופישר 

, ומשתמשת בהם כדי לשמור על התרבות המקומית, במבנים חברתיים מודרניים

שבה " מסורתית-פוסט"התוצאה היא חברה . על הדת ועל הנחות היסוד שלה

את . ה על הדת ועל התרבות הקיימתמתקיימים תהליכי מודרניזציה בצד שמיר

. כבר לפני שלושים שנה) Eisenstadt, 1972(התופעה הזו תיאר אייזנשטדט 

, קהילות מודרניות: מתארים קהילות דתיות באופן דומה) 2004(גודמן ובילו 

מאתגרות את שני הנרטיבים , הנעות בין נרטיב החרדיות לנרטיב החילוניות

ממצאים אלה על החברה . חברה הישראליתומקבלות תומכים מכל גוני ה

על החברה ) Putnam, 2000(הישראלית תואמים לממצאיו של פוטנאם 

, שבה פועלות קהילות דתיות בעלות מאפייני ארגון מודרניים, האמריקנית

הוא . המשלבות בין הנרטיב החילוני לבין הנרטיב הדתי, אורתודוקסיות פחות

שבעים של המאה העשרים חלה ירידה בקרב כי החל בשנות ה) 79–65: שם(מצא 

אולם לקראת סוף המאה אפשר להבחין . אנשים הרשומים כחברי קהילות דתיות

אך לא " מאמינים"בעודם מגדירים עצמם , בהם חוזרים לקהילות הכנסייתיות

. היא אנשים בעלי אמונה דתית" מאמינים"משמעותו של המושג ". דתיים"

נוסף על אמונה , שמשמעותם" אורתודוקסים"ו א" דתיים"להבדיל מהמושגים 

ולעתים לבוש , יומיים-גם אימוץ אורח חיים בעל מאפיינים פרקטיים יום ,רוחנית

 . המבחינים בינם לבין שאר האוכלוסייה, מיוחד
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ולפיו , מתאר תהליך דומה המתרחש בחברה הישראלית) 2007(ניסים ליאון 

ילון ושל מודרניזציה יוצרת קהילות התפוררות קהילות דתיות בגלל מגמות של ח

, חברי הקהילות הללו מבקשים להשתתף בחוויה הדתית. מסורתיות חדשות

 .אולם במסגרות כובלות פחות המתאימות לרוח התקופה

קהילת מבקשי הנס פועלת בפרקטיקה דומה לזו של הקהילות הדתיות החדשות 

, חברתית אחת-תיתחבריה אינם נאמנים למסגרת ד. שמתארים פוטנאם וליאון

עם . אלא מקיימים קשרים עם כמה רשתות חברתיות וקהילות דתיות בו בזמן

קהילת מבקשי הנס נמנים אנשים המחפשים קהילת אמונה ללא מגורים 

תרבות "זהו מודל קהילה בעלת . משותפים ומוסדות משותפים המתחייבים מכך

זה לחילוניות שאינו מציב עצמו כאנטית, )Appadurai, 1997: 90" (רכה

. המודרנית ואינו מתחרה מן הבחינה האידאולוגית בקבוצות מאמינים אחרות

המאפשרות , מודל זה דווקא משתלב במגמות המודרניות של קהילות מאמינים

זו הסיבה . לחבריהן לקיים אורח חיים של אמונה ללא אורח חיים אורתודוקסי

מצליחים להשתלב בקרב , דוגמת יעקב איפרגאן, ממסדיים-לכך שיזמי דת חוץ

 . הרשתות החברתיות ומעגלי האמונה של חברי קהילותיהם בלי לעורר התנגדות

 

 החדש העידן תנועות. ז

ממסדיות בחברה הישראלית צמחו בד בבד עם הופעתן של -קהילות אמונה חוץ

שני סוגי הקהילות חולקים את המרחב האמוני  96F7.תנועות העידן החדש בישראל

. הראוי לבדוק את מקומן ואת תפקידן של תנועות העידן החדש לכן מן. החדש

חקר את הקשר שבין קהילות דתיות לבין תנועות ) Heelas, 1996(הילאס 

ממצאיו מלמדים כי אנשים המצטרפים אל קהילות העידן החדש ". העידן החדש"

אולם הם סולדים . שניתן להגדירה גם במונחים דתיים, מחפשים חוויה רוחנית

הוא אף מדגיש כי . בנה ההייררכי הכובל והסמכותי של הקהילות הדתיותמהמ

). 9: שם(למרות כמה מאפיינים דומים , תנועות העידן החדש אינן תנועות דתיות

אך , אנשים בסוף המאה העשרים מחפשים חוויות רוחניות עמוקות, כלומר

חניות ומקימים לעצמם קהילות רו, המסורת והכנסייה, מתרחקים מכבלי הדת

 world"  (מאשרות עולם"גם לתנועות ההגדרה הזו מתאימה . שוויוניות
affirming ( על פי ווליס)Wallis, 1984 ( שחקר את הקשר בין הדת לבין תנועות

לתנועות מאשרות עולם מקבלים כלים לשיפור חייהם  המצטרפים. העידן החדש

                                                 
בהן ביתר אך המחקר החל לעסוק , תנועות העידן החדש בארצות הברית קיימות למעלה ממאה שנה  7

 .ב2007, תבורי. שאת החל בשנות השישים
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הם נשארים בבתיהם . בלי שיידרשו לשנות את אורחות חייהם, הנוכחיים

ובקהילותיהם הוותיקות וממשיכים לקיים קשרים עם הרשתות החברתיות 

 . הקודמות

) א: (ממסדיות לבין תנועות העידן החדש רבים-ההבדלים בין קהילות דתיות חוץ

ויון כאידאולוגיה הייררכיה מעמדית וכלכלית בין חברי קהילות האמונה מול שו

הענקת מעמד אבסולוטי למנהיגים לעומת ) ב(; קפדנית בתנועות העידן החדש

פולחן הנשען על המסורת ) ג(; )קומוניטס(פעולה במסגרת קהילות שווים 

לעומת המצאת טקסים המנותקים במכוון מכבלי , הדתית והעבר המקודש

קדושים מתים ועם עם , קביעת מקום פולחן המזוהה עם קברים) ד(; המסורת

לעומת פעילות במרחבי הטבע וניתוק מכוון מן הציביליזציה ומן , מתקנים דתיים

) ו(; אשכנזי לעומת לבוש ייחודי וחדשני-חרדי, לבוש מסורתי) ה(; הטכנולוגיה

, ממסדיות אינן מבקשות לשנות את העולם-הקהילות הדתיות החוץ, והעיקר

. אל חיקה החמים והמגן של הדתאלא לכל היותר להחזיר אנשים בתשובה 

לעומת זאת תנועות העידן החדש מבקשות לטעת בחבריהן התנהגויות וערכים 

הן מבקשות . שונים לגמרי מאלה שקיימו עד כה ומאלה הנהוגים בסביבתם

. אך מסתפקות לעת עתה באדם הבודד או בקהילה הקטנה, לשנות את העולם

פעילות , הן הווה מסעיר ומאתגרתנועות העידן החדש בישראל מציעות לחברי

; 2007, מדבר-רוח(חווייתית חדשנית מנותקת מהעבר ומכבלי המסורות הישנות 

 ).א2007, תבורי; 2007, שמחאי

הופעתן בזירה ; ממסדיות-היותן חוץ: המאפיינים הדומים לשתי הקבוצות הם

השאיפה לשנות את פנימיותו של המאמין ; שנות התשעים, הישראלית באותו זמן

אם כי בקהילות האמונה אין עוסקים בכך באופן נמרץ ואידאולוגי כמו בתנועות (

ווים זאת במעטפת אם כי מס, מנהיגיהן מתפרנסים מן התומכים; )החדשהעידן 

 .של קדושה ושל תרומה
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 ממסדיות לבין תנועות העידן החדש-השוואה בין קהילות אמונה חוץ: 1לוח 

-קהילות אמונה חוץ מאפיינים

 ממסדיות
 תנועות העידן החדש

 
 במידה מועטה במידה רבה זיקה לדת המדינה

 אין במידה רבה זיקה למסורות דתיות
 אין מועטהבמידה  זיקה לממסד הדתי

 במידה רבה במידה רבה קביעת מקום פולחן חדש
 במידה רבה במידה רבה יצירת פולחן חדש

 אין במידה רבה הייררכיה בקרב החברים
 אין במידה רבה הפרדה בין גברים לנשים 

פעילות בטבע כחלק מהשקפת 

 העולם
 במידה רבה במידה מועטה 

 רבהבמידה  במידה מועטה שינוי לבוש והתנהגות
 במידה רבה במידה מועטה שאיפה לשינוי רוחני אישי

 במידה רבה במידה מועטה שאיפה לשינוי החברה
 במידה רבה במידה רבה שימוש בכספי החברים

ניתוק , כפיית אורח חיים קהילתי

 מהחברה והמשפחה
 אין אין

שנות התשעים של  מועד הופעה

 המאה הקודמת
שנות התשעים של 

 המאה הקודמת
 

ממסדיות מבקשים לשמור על זיקה -עולה כי חברי קהילות אמונה חוץ 1 מלוח

לדת הממסדית ומקבלים את ההייררכיה המעמדית ואת ההפרדה המגדרית 

, הם אינם מחפשים שינוי קיצוני באורח חייהם. הנהוגה בקהילות דתיות ממסדיות

אלא מבקשים לצרף את קהילת האמונה החדשה כחלק מהמערכת החברתית 

השתתפותם בקהילת האמונה אינה פוגעת בחייהם שמחוץ לחצר . שלהם

97Fהאדמיניסטרטיבית

 .של המנהיג ואינה מאתגרת אותם 8

תנועות העידן החדש אינן מחפשות זיקה אל הממסד הדתי או אל , לעומתן

לפיכך הנמנים עמם . אלא מבקשות להמציא רוחניות חדשה, מסורות דתיות

, ות המתבטאת בהמצאת טקסיםהתרחק, מתרחקים מאורח החיים הקודם

כמו (התנגדות לשימוש בטכנולוגיות חדישות , במציאת מקומות מפגש מרוחקים

לעתים . שעלולות לקטוע את חיבורן אל הטבע) טלפונים ואמצעי קשר אחרים

                                                 
 .על מאפייני החצר האדמיניסטרטיבית ראו להלן סעיף יא  8



 המקרה של קהילת מבקשי הנס: קהילות אמונה חדשות  פוליטיקה

190 
 

השינוי האישי הרוחני של חברי העידן החדש . הם משנים עיסוק מקצועי ולבוש

 .מאתגר את אורח חייהם הקודם

עובדה זו . ולכן אינן מקבלות תקציבים ממלכתיים, ן פועלות מחוץ לממסדשתיה

התומכים רואים בתשלומים הללו . מאלצת את תומכיהן לממן את פעילותן

 . מצד המנהיגים דרישות כספיות ואינם רואים בחיובתרומה 

 

 בחירה אילוצי קהילות של מודל. ח

בטקסים יחד עם  האם השתתפות: השאלה החשובה שאותה יש לבדוק היא

טבעיות של המנהיג מספיקות להגדרת קהילת -האמונה המיסטית ביכולות העל

המאפיין המשותף העיקרי של חברי קהילת מבקשי הנס ? ממסדית-אמונה חוץ

אם מעבר להשתתפות בטקסים אין . הוא ההשתתפות בטקסים שעורך איפרגאן

 ? א למופערק קהל שב וערבות הדדית אולי הםביניהם שום מחויבות 

 choice-constraint" (אילוצי בחירה"עזר במודל יכדי לענות על שאלה זו נ
model ( של שוואב ופישר)Schwab, 1992; Fischer, 1977; 1982 ( שחקרו את

זהו מודל סוציולוגי המניח כי בין אנשים ייתכנו קשרים . הסוציולוגיה האורבנית

נחת המודל היא כי קהילות ה. על פי בחירתם, קהילתיים אחדים בו בזמן

הנובעים מקרבה , חברתיות מתקיימות לעתים קרובות בגלל אילוצי בחירה

 ,Dawson(מתרבות פנאי משותפת , מעיסוק דומה, )Gray, 2002(גאוגרפית 
2002; Dyck, 2002 ( או מחוויות אסון לאומי)Zinner and Williams, 1999.( 

. קהילתיים ושל רשתות חברתיות כך נוצרות מוביליות ודינמיות של מבנים

, אנשים מקימים רשתות חברתיות או מצטרפים אליהן כאמצעי לבניית קהילות

הזדהות עם מטרות משותפות ותחושת , אשר מעניקות להם ערכים משותפים

 ). Appadurai, 1997; Wellman, 1999(ביטחון אישי 

מקיימים , הנסכמו חברי קהילת מבקשי , ממסדיות-חברי קהילות אמונה חוץ

הם אינם חולקים אורח חיים משותף או מערכת . יום רופפים-ביניהם קשרי יום

הם . אלא נפגשים באירועי הפולחן שמארגן המנהיג הרוחני, חינוך לילדיהם

חולקים ביניהם אמונה וחוויות משותפות מטקסים מיסטיים וממפגשים אישיים 

 .וקהילתיים עם המנהיג
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 הזדהות קהילות של מודלים. ט

-יש לבדוק את מאפייני קהילות האמונה החוץ" אילוצי בחירה"בהמשך למודל 

 :Appadurai, 1997(אפדורי . של קהילות הזדהות מודליםממסדיות גם על פי 
מודל של : מבחין בין שתי קטגוריות סוציולוגיות המסייעות בבניית קהילה) 90

הראשון מאפשר משמעויות המודל ". תרבות קשה"ומודל של " תרבות רכה"

ערכים , המודל השני כולל קשרים. וערכים חברתיים יחסיים וגמישות ארגונית

. שקשה לפרוץ אותה או לשנותה, ומערכת ארגונית טריטוריאלית ואף לאומית

מתן בלעדיות לעומד בראש , הייררכיה מעמדית: מאפייניה של מערכת זו הם

כפי שנעשה על ידי , הטקסיםם של ר לקביעת תוכנם ומועדהקהילה בכל הקשו

, )Coser, 1974(עם זאת קהילת מבקשי הנס אינה קהילה חמדנית   .איפרגאן

זאת להבדיל . חובת השתתפות או תשלום, והיא אינה כופה על חבריה ערכים

, הדורשות את כל תשומת הלב, שהן בעלות תרבות קשה, מהקהילות החמדניות

 . טריטוריאליות וטוטליות, כפייה: ייניהן הםומאפ, ההשתתפות והכסף של חבריהן

מגדירים ארבעה מודלים של ) Rubin and Rubin, 2001: 97(רובין ורובין 

קהילת עניין וקהילת , קהילת סולידריות, קהילה טריטוריאלית: קהילות הזדהות

, הערכים המשותפים. שני המודלים הראשונים מייצגים תרבות קשה. אכפתיות

דדיות והמערכת הארגונית של הקהילות הפועלות לפיהם המחויבויות הה

, שני המודלים האחרונים מייצגים תרבות רכה 98F9.מאופיינים במבנה מוגדר ומחייב

משום שהקהילות הפועלות לפיהם נהנות ממרחב רוחני וערכי גמיש שנתון 

 .לתמורות הזמן והמקום

, דריות וענייןמאפיינים של קהילת סולי, אם כן, מודל קהילת הזדהות משלב

כפי שמשלבות קהילות , )Appadurai, 1997: 90(תרבות קשה ותרבות רכה 

 .ממסדיות-אמונה חוץ

 

  דתית לקהילה אתנית קהילה בין. י

זוהי קהילה . הקהילה האתנית שאליה משתייך איפרגאן היא קהילת יוצאי מרוקו

ברה שרבים מבניה גדלו על ברכי האמונה בקדושים מחוללי נסים ועל הע

המוצא . לקדוש הנוכחי) 93–88: 2003, סמית(מיסטית של ידע מהאבות הקדומים 

                                                 
, מביא כדוגמה לקהילות בעלות תרבות קשה את שחקני הקריקט בהודו) Appadurai, 1997: 14(אפדורי  9

הנאה וחוויות אף שזוהי פעילות התנדבותית לצורך , הפועלים על פי חוקים נוקשים וברורים
 .משותפות
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אף שלא כל חברי קהילת מבקשי הנס הם , האתני מרוקני של איפרגאן חשוב

טענתי היא כי איפרגאן מבסס את הכריזמה שלו במידה רבה על . ממוצא זה

ית המרוקנית טבעיים שרווחים בקרב הקהילה האתנ-המאפיינים המיסטיים והעל

 ). 2009, פלדמן(שממנה הגיע 
 

 זהות דתית לפי הרכב עדתי: 1תרשים 

 
 .14: 2002, ץ"לוינסון וכ, לוי: מתוך

 

 :הסבר למונחי התרשים
 .אנשים שנולדו בארצות המזרח= מזרח –מזרח

 .אנשים שנולדו בישראל להורים ממוצא מזרחי= מזרח –ישראל
 .להורים שנולדו בישראל אנשים שנולדו בישראל= ישראל –ישראל
 .אנשים שנולדו בישראל להורים ממוצא מערבי= מערב –ישראל
 .אנשים שנולדו בארצות המערב= מערב –מערב

 

בנושא עמדות החברה היהודית כלפי ) 2002(ץ "לוינסון וכ, הסקר שערכו לוי

רוב הציבור . אמונה ושמירת מסורת מעלה נתונים מעניינים בהקשר האתני

להלן נתונים נבחרים . מר מסורת באורח קפדני יותר או פחותהמזרחי שו
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מילדיהם מקפידים על כשרות  74%-מילידי ארצות המזרח ו 84%: מהמחקר

-מבין האנטי 1%רק . מבניהם 44%-מילידי ארצות המערב ו 41%לעומת . בביתם

 50%. מילידי ארצות המערב 44%לעומת , דתיים בישראל הם ילידי ארצות המזרח

בקרב ילידי . מבניהם נוהגים לעלות לקברי צדיקים 38%-די ארצות המזרח ומילי

 . בהתאמה 15%-ו 16%המערב ובניהם השיעורים הם 

הנתונים מלמדים כי קיים מתאם קבוע וכמעט בלתי משתנה במשך השנים בין 

. המזרחים דתיים או מסורתיים הרבה יותר מאשר האשכנזים. עדתיות לבין דתיות

מאפיין את החברה המסורתית כחברה המבקשת לשמר את ) 1984(ץ "ישראל כ

במובן המעשי ובמובן "המסורת מתוך השקפת עולם כי קיים בה כל הנחוץ להם 

זוהי חברה המשתנית . וכי ראוי להמשיך במסורת האבות) 28: שם" (העיוני

. אף שאינה שואפת לשינויים ואפילו מתכחשת להם, בהתאם לתמורות הזמן

 מצאת בתהליכי שימור והמשכיות כמו חברות מסורתיות אחרותחברה זו נ

)Katzir, 1982; Barth, 1969 .( המתאם הגבוה בין מזרחיות לבין אמונה הוא

אולם . ממסדיים לשגשג בחברה המזרחית-אחד המסייעים בידי יזמי דת חוץ

ממסדיות היא באופן שבו המסורות -ייחודיותן של קהילות האמונה החוץ

 . שפיעו ואף אומצו על ידי קהילה שלא כולה ממוצא מרוקניהאתניות ה

מודל דומה של שימור והמשכיות תרבותית של קהילות אתניות של מהגרים 

המודל שלו מראה כיצד הפולקלור מגדיר את משמעות ). ג"תשמ(ס 'ורג'מציע ג

המסורת והתרבות עבור בני הקהילה האתנית ומסייע בידיהם להבדיל עצמם 

טענתו היא כי הזהות . אחרות באמצעות מנגנונים וארגונים פנימייםמקהילות 

האתנית היא עניין דינמי שיכול להיעלם כביכול לזמן מה ולשוב לאחר מכן 

לקהילה אתנית דומה ) 25–23: שם(ס 'ורג'המודל של ג 99F10.בעקבות מכלול גורמים

זה  במודל). Schwab, 1992; Fischer, 1977; 1982(למודל אילוצי בחירה 

 . קהילתיים המשתנים כל העת-מקיימים יחידים קשרי גומלין רב

: המאפיינים של קהילות אתניות מודרניות מתאימים גם למודל קהילות הזדהות

עם זאת . הן אינן מסוגלות לכפות הצטרפות על חברים מתוקף המסורת והתרבות

תמיכה בזכות ארגוני , הן יכולות להקשות עליהם לעזוב את הקהילה האתנית

הנשענות על , שייכות וחוויות היסטוריות, ועזרה והענקת תחושות הזדהות

, הישנות"מכנה מאפיינים אלה בשמות ) 2003(סמית . מסורות משותפות

כשכוונתו להסביר את הקשר של קהילות אתניות מודרניות , "המשכיות וניכוס

לים קהילה אתנית יכולה להגדיר את גבולותיה גמישים ומכי. אל עברן

                                                 
שנכלאו בארצות הברית במהלך , היפנים. הדוגמה היפנית שהוא מביא ממחישה את התאוריה שלו  10

חזרו אל הפולקלור שלהם , מלחמת העולם השנייה משום המלחמה שניטשה בין שתי המדינות
 .כאמצעי לחיזוק הקשרים הארגוניים שאבדו להם במהלך השתלבותם בארצות הברית
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לפי , בסופו של דבר). סגרגטיביים(או נוקשים ובדלניים ) אינקלוסיביים(

השייכות לקהילה אתנית היא בחירה אישית של , )45: 1999(פריזר -אלכסנדר

מצב דומה . יותר מאשר קביעה של גורמים חיצוניים, אנשים מתוך הקהילה

את המאמינים הם הקובעים . ממסדיות-מתרחש גם בקהילות אמונה חוץ

השתייכותם לקהילה בהתאם למידת הזדהותם עמה ובהתאם למידת הסיפוק 

 . האישי שהיא מעניקה להם

מודל זה . קהילת מבקשי הנס מתאימה למודל המודרני של קהילות אתניות

על פי , מאופיין בזהות דתית לא אחידה ובקשרים קהילתיים ותרבותיים נוספים

ריבוי הזהויות והרשתות החברתיות  ).Spiro, 1994: 161–184(בחירת החברים 

 . אינו פוגע בהשתייכות הוולונטרית לקהילה אמונית אתנית

מתאר את , שעסק בחקר הלאומיות המודרנית, )Anderson, 1991(אנדרסון 

אשר הקשר בין חבריה מארצות , הקהילה הדתית כמערכת תרבותית גדולה

חברי קהילה דתית כך נוצר מצב שבו ". שפת קודש"שונות נעשה באמצעות 

כשלכל אחת יש שפה , אתנית מפוצלים לקהילות הפועלות בארצות שונות

אולם אף שחבריהן כמעט שאינם . ומערכת חוקים מדינתית שונה, ותרבות משלה

סמלי הדת ושפת הקודש הם המאחדים אותם לקהילה , משוחחים זה עם זה

דש שוקעת כאשר שפת הקו, הקהילה הדתית אתנית הזו מתפוררת. אתנית

מצב דומה אירע לקהילת גולי ספרד בעקבות שקיעת הלדינו . ולעתים גם נשכחת

 ). 50: 1999, פריזר-אלכסנדר(

. משמעותה החברתית של הדת חשובה להבנת מאפייניה של קהילה אתנית

גדל מספר , חוקרים מצאו כי עם התפתחות התיעוש וההגירה הגדולה לערים

באנגליה ובגרמניה במאה התשע עשרה ובמאה , חברי הכנסיות בארצות הברית

הדת היא הגורם המאחד בין חברי ). Mcleod, 1992; Brown, 1992(העשרים 

כפי שהיא מאחדת בין חברי קהילות חולמים וקהילות , קהילות אתניות בעולם

 ).2005, בילו(מעריצי קדושים במדינת ישראל 

 

  חסידית חצר של מודרני מודל. יא

שבה נמצאים , )2001, אסף(חסידית " חצר מלכות"מננו מקימים יזמי דת בני ז

המודל של חצר מלכות . ולרוב גם כולל לאברכים, מוסדות אדמיניסטרציה

. עם הקמת החסידות במזרח אירופה, חסידית נוצר במאה השמונה עשרה

העובדים בתחזוקת החצר , מאפייני המודל הם חיי קהילת לומדים ומשרתים

). מורנו ורבנו, אדוננו(ר "חצר עומד מנהיג רוחני המכונה אדמובראש ה. הגדולה
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דגם דומה התפתח בארץ בריכוזי . ר שולט בנכסים רבים וחי בעושר רב"האדמו

" חצרות"קהילות חסידיות אשכנזיות הקימו : החברה החרדית האשכנזית

ולהן מוסדות חינוך ותעסוקה המיועדים , ר"שבראשן מנהיג רוחני המכונה אדמו

 . אנשי החצרל

ממסדיים דוגמת יעקב -בישראל של שנות האלפיים מקימים יזמי דת חוץ

איפרגאן חצר בסגנון החסידי כדי למצב עצמם כרבנים במטרה לבסס קהילת 

ממסדי מעמד מכובד -הקמתן של חצרות אלה מעניקה ליזם דת חוץ. מאמינים

לכן . האשכנזיםרים "הדומה לזה שממנו נהנים בתקופתנו האדמו, בחברה הכללית

תמיכה במוסדות חינוך : ובכללם, הקים איפרגאן חצר בעלת מאפיינים חסידיים

; ח בעיקר בחגים"פעילות גמ; ניהול כולל אברכים בחצר שלו בנתיבות 100F11;בשדרות

 . העסקת צוות עובדים קבוע

הדימוי היוקרתי שמעניקה הפעילות החינוכית והפילנתרופית מסייע לאיפרגאן 

 .ימציה ציבורית נרחבת ומחזק את יכולתו לגייס כספיםלזכות בלגיט

 

 מודל והצעת הגדרות: ממסדית-חוץ אמונה קהילת. יב

ממסדי אפשרית רק בעזרת קהילת מאמינים שהוא -עלייתו של מנהיג דתי חוץ

הגדרת המסגרת התאורטית של קהילת מבקשי הנס תיעשה . מצליח לבסס

בשתי . כנסייה וכת): Weber, 1963(באמצעות המודל של ובר לקהילות דתיות 

פועלת הנהגה תורנית בעלת הכשרה פורמלית  –בכנסייה ובכת  –הקהילות 

הכנסייה פועלת באופן מכיל . השוני הוא בציבור המאמינים. וממסדית

ואינה , במטרה לצרף אל שורותיה אנשים רבים ממגזרים שונים) אינקלוסיבי(

לעומת זאת כת מאופיינת בפנייה . מצוותמחייבת אורח חיים הומוגני קפדני של 

על פי . המוכנים לקיים אורח חיים חרדי קפדני, "אריסטוקרטיים רוחניים"אל 

ממסדיות פועלות באופן דומה למודל -קהילות דתיות חוץ, המודל של ובר

. אך כשבראשן עומדים מנהיגים ללא הכשרה תורנית פורמלית, הכנסייתי המכיל

, פועלים וסטודנטים: בות החברה ומכל סוגי המקצועותהמאמינים באים מכל שכ

מרוסיה ומברית , עולים מאתיופיה. רופאים ופוליטיקאים, אומנים, אנשי עסקים

 . צעירים ומבוגרים. המועצות לשעבר

ממסדית אינה מחייבת קבלת נדרים ואורחות -הצטרפות לקהילת אמונה חוץ

כל . ה בקרב חברי הקהילהקיימת אפוא הטרוגניות דתית רב. חיים מיוחדים

                                                 
 .איפרגאן תומך כספית במוסדות חינוך שהקים הרב אריה גמליאל ואשר התמוטטו כלכלית  11
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מאמין שהחליט לקבל על עצמו את קדושתו ואת מנהיגותו של המנהיג יכול 

המאמין שאמונתו התפוגגה מפסיק , עם זאת. להגיע לפעילויות הקהילתיות

ממסדית אינה מלווה בסנקציות או -יציאה מקהילת אמונה חוץ. להגיע לאירועים

 . באיבוד קשרים קהילתיים אחרים

 

 :ממסדיות-הצעה למודל של קהילות אמונה חוץלהלן 

 ממסדית-יזמות חוץ. 1

על ידי יזם דת שאינו נמנה עם , כאמור, ממסדית מוקמת-קהילת אמונה חוץ

רוב יזמי הדת מגיעים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית של . הממסד התורני

 בדרכם אל הקדושה הם מאמצים אורח חיים קפדני של מצוות ולבוש 101F12.המדינה

אם כי רובם ממוצא אתני מזרחי שגדלו במשפחות דתיות או , חרדי ליטאי

הזיהוי עם החברה החרדית האשכנזית חשוב כדי לזכות בלגיטימציה . מסורתיות

שבה רבים רואים בסמלי הדת גורם חשוב ובחרדים , מצד החברה הישראלית

 .האשכנזים מייצגים נאמנים שלהם

לא סייע לכניסתם אל הקהילה החרדית  אולם שינוי אורח חייהם של היזמים

הם נותרו זרים . למרות ניסיונותיהם להידמות לה, ולהכרתה במנהיגותם התורנית

לקהילה החרדית האשכנזית אם משום מוצאם האתני והדתי השונה ואם משום 

רובם המוחלט של מאמיניהם אינו , יתרה מכך. שהם חסרי השכלה תורנית גבוהה

ממסדיים אין אפוא השפעה -ליזמים החוץ. י האשכנזינמנה עם הציבור החרד

בעלת תרבות " קהילה טריטוריאלית"המתאימה למודל , בקרב החברה החרדית

ממסדים הופכים לרבנים חרדים -יזמי דת חוץ: לפנינו פרדוקס מובנה. קשה

היזמים . דווקא בגלל השוני בין שני סוגי המנהיגים, וקדושים עבור מאמיניהם

, לפעול רק בקרב קהילת מאמינים הנחותים מהם בהייררכיה הדתית הללו יכולים

לתהליכי מינוי , ולא בקרב קהילה המייחסת חשיבות להשכלה תורנית פורמלית

 .הייררכיים ולמאמינים הנוהגים כמותם

ממסדיים -מהשוליים החוץ: ממסדיים פועלים באופן מעגלי-יזמי הדת החוץ

כך הם משיגים . ממסדית-החוץממסדי ובחזרה לקהילה -למרכז החרדי

 .אף שאינם משתייכים לממסד, לגיטימציה פוליטית להם ולקהילותיהם
 

                                                 
, "הבעל שם טוב"הידוע בשם , אפשר שיזם הדת היהודי המפורסם ביותר הוא ישראל בן אליעזר  12

 .2001, על דרכו ראו אטקס. ד"שנחשב לזה שהניח את היסודות של חסידות חב
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 ממסדית-ממסדי לרב ממסדי עבור קהילה חוץ-תהליך הפיכת יזם דתי חוץ: 2תרשים 

 

 

 
 

במדינה ) 81%(עולה כי רוב היהודים ) 2002(ץ "לוינסון וכ, מן הסקר שערכו לוי

אמרו כי אינם  21%רק . במידה מחמירה או מקלהשומרים על זהות דתית 

מהיהודים במדינת  70%). 6: שם(שומרים על שום סממן יהודי באורח חייהם 

 80%-ו, )7: שם(ישראל רואים עצמם כמי שמנהלים אורח חיים ברוח היהדות 

מהסקר  9%ירידה של  –סבורים שמוסדות ציבור חייבים לשמור על כשרות 

מהיהודים תומכים בקיום אירועי ספורט  72%זאת עם ). 11: שם(הקודם 

מהיהודים במדינה מאמינים כי יש  65%). 8: שם(ובפתיחת מקומות בילוי בשבת 

מהיהודים  78%. 1991מהסקר שנערך בשנת  2%עלייה של , )9: שם(אלוהים 

אך אינם קושרים זאת בהכרח , בישראל סבורים כי על המדינה לשאת אופי יהודי

זאת למרות מעורבותם הרבה של רבנים בחיים הציבוריים ). 11 :שם(עם הדת 

 ).2000, ינון ודוד(והפוליטיים 

 ב
בניית דימוי חרדי  

ואימוץ זהות  
 רבנית ממסדית

 ג
הקמת קהילת  

-מאמינים חוץ
ממסדית הרואה  

 בו רב וקדוש

 ד
בזכות האדרת  

שמו על ידי  
מאמינים   קהילת

הוא חודר אל  
 הממסד התורני 

 ה
חזרה אל החברה  

ממסדית  -החוץ
 בדימוי ממסדי

 א
אימוץ לבוש חרדי  
וגידול זקן פרא  

כדי להיבדל  
-מהחברה החוץ

 ממסדית
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מן המחקר שלעיל אפשר ללמוד על פוטנציאל גבוה בקרב רוב הציבור לקבל 

מנהיגות דתית הנסמכת על אמונה בבורא עולם ועל מסורות דתיות והמייחסת 

 .חשיבות פחותה למעמדם הפורמלי

102Fממסדית-ים כאמצעי לבניית קהילת אמונה חוץאגדות שבח. 2

13  

ממסדית הוא יכולתו של -מאפיין חשוב והכרחי ביצירת קהילת אמונה חוץ

103Fמנהיגה לחולל נסים

על פי המסורת . כדי שחברי קהילתו יקבלו אותו כקדוש 14

הקבלית ועל פי המסורות הצפון אפריקניות הקדושה מושגת בראשית הדרך 

לאחר מכן דרושה חזרה אל החברה וקבלתם . באמצעות התבודדות וסגפנות

היזם מאמץ שפה . כקדושים בזכות יכולתם לנבא אירועים ולרפא מחלות

 . כדי לפרוץ את התיוג האתני מזרחי, ם עם הקבלההמזוהות כיו, והתנהגות

" אגדה. "המידע על קדושתו של היזם מגיע אל הציבור באמצעות אגדות שבחים

האגדה מתארת את המקום . היא הסיפור ההיסטורי הקרוב ביותר למציאות

הפרטים האלה מקנים לאגדה . הגאוגרפי שבו התרחש האירוע ואת מועד האירוע

אך בו בזמן יש באגדות גם חלקים , )31–22: 1994, יסיף(רבה  אמינות היסטורית

מטרתן של אגדות שבחים היא . טבעי-מיסטיים המתארים את המנהיג באור על

הדמות . להעצים את דמותו של אדם כלשהו ולהפכו לגיבור יוצא דופן בתקופתו

או העדה האתנית אשר , העם, ההיסטורית של הגיבור מופקעת לטובת הקהילה

לדמות האידאלית הזו מוצמדות . צרים לעצמם דמות אידאלית של קדושיו

, תכונות שאינן תואמות את פרטיה הביוגרפיים במטרה לשרת את צורכי הקהילה

לספק מידע מוקדם על אודות המנהיג ולאפשר לציבור לשקול הצטרפות 

 . לקהילה

גרפיות חוקרים מצאו דגמים שונים של סיפורים וצורות אמונה שהרכיבו ביו

 בעלות מאפיינים דומים בין מנהיגים מתקופות שונות וממוצא אתני ודתי שונה

; 182–152: 1999, פריזר-אלכסנדר; 137–122: 1994, יסיף; 1969, ראו לדוגמה נוי(

Bekker-Nielsen et al., 1981; Heffernan, 1988; Raglan, 1965 .( מחקרים

-יצירת קהילות אמונה חוץאלה מלמדים על חשיבותן של אגדות שבחים ב

 . ממסדיות

למנהיג החדש כוח וסמכות מהממסד הפוליטי או , כאמור, בקהילות הללו אין

, הוא יכול לגבש קהילה רק באמצעות האמונה המיסטית בו. התורני של המדינה

                                                 
על אגדות שבחים . 528–506: 1994, בתרבות הישראלית ראו יסיףעל מקומן של אגדות הקדושים   13

 .193–152: 1999, פריזר-ראו אלכסנדר
 .297: 1995, עמי-בן;  33–16: 1987, יצחק-להרחבה ראו בר  14
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הכרה בתכונות המטפיזיות של יזם הדת . הנבנית ומופצת על ידי אגדות שבחים

המוצאת את מקומה במרחב האמוני , ילתית חדשהמובילה לגיבוש זהות קה

-לפיכך דווקא מפני שהקהילות החוץ. תרבותית המודרנית-הקיים בחברה הרב

אגדות השבחים נפוצות בכל , גאוגרפיות והטרוגניות-ממסדיות הן קהילות א

 . הארץ

את השלבים ) 52–21: 2003(מסביר טיילור " הפוליטיקה של ההכרה"בחיבורו 

. השלב הראשון הוא ההכרה. תרבותית-חברתית בקהילה רב בבניית זהות

מסורותיהן של . תרבותיות-הפוליטיקה של ההכרה כוללת הענקת שוויון לרב

שנרמסו ושהודרו על ידי הקבוצה , הקבוצות המוחלשות והמושתקות

צריכות לפלס את דרכן חזרה אל החברה באמצעות חינוך , הדומיננטית בחברה

להכרתן של הקבוצות המוחלשות את תרבותן ואת ערכיהן ו אלה יוביל. ושוויון

  .ולאחר מכן יביאו לבניית זהות תרבותית חדשה עבורן, שלהן עצמן

תפקידן של אגדות השבחים הוא לבנות את ההכרה , בהתייחס לדברי טיילור

פוליטיקה שקוראת . ולגבש את הזהות הקהילתית על פי הפוליטיקה של השוויון

ומפנה לפולקלור האתני , נטריות של החברה החרדית האשכנזיתתיגר על האתנוצ

 . מקום שווה במרחב האמוני הפתוח

כדי להסביר את " ספר חוקים"ו" תקנון קובע"הילמן ופרידמן השתמשו בביטויים 

 ,Hilman and Fridman(פעילותה הפוליטית של האורתודוקסיה היהודית 
דוגמת קהילת , ממסדיות-ץבמרחב הפוליטי של קהילות אמונה חו). 1991

. טבעיים של המנהיג-התקנון הקובע הוא האמונה בכוחותיו העל, מבקשי הנס

 .אמונה זו מתבטאת באגדות שבחים ובספרות שבחים

 הקמת חצר ִמנהלית  ומקום פולחן מרכזי. 3

שם . ממסדית זקוקה למקום מפגש מרכזי שיהיה שייך רק לה-קהילת אמונה חוץ

ארצי -כמו אצל ניר בן(לעתים כיתות לימוד לנשים , המנהיגמוקמים משרדיו של 

). כמו אצל יעקב איפרגאן ומשפחת אבוחצירא בנתיבות(או לאברכים ) בתלמים

אולם אין לטעות ולפרש את המרכז האדמיניסטרטיבי הזה כחצר במובן החסידי 

ממסדיים -בחצרותיהם של המנהיגים החוץ. זמננו-הקדום או במובן החרדי בן

אין גם מוסדות חינוך עבור . ואין בהן אפשרות לכך, ם מתגוררים מאמיניםאינ

 . ילדיהם של חברי הקהילה

יזמי . המרכז האדמיניסטרטיבי משמש גם המרכז הפולחני של קהילת המאמינים

כגון בתי כנסת , ממסדיים אינם יכולים להשתמש במרכזי פולחן קיימים-דת חוץ

, מפני שאינם שולטים במקומות הללו, םאו קברי קדושים ידועי, שכונתיים
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מקום הפולחן חייב להיות נתון . המשרתים גם קהילות מאמינים אחרות

לכן הם יקימו אותו סמוך לביתם או סמוך לקברו של אדם . לשליטתם הבלעדית

, אם הנפטר לא הוכר כקדוש לפני מותו). 2005, בילו(לא תמיד בן משפחתם , אחר

שבו , כמו במקרה של משפחת איפרגאן, אחר מותוהם הופכים אותו לקדוש ל

הקים לכבודו אחוזת קבר , הפך יעקב את אביו שלום לרב קדוש לאחר מותו

 ).2009, פלדמן(ענקית והפך אותה למקום הפולחן והאדמיניסטרציה של קהילתו 

 אמונה וכלכלה: יחסי גומלין בין המנהיג למאמינים. 4

ממסדיות שוררת מחויבות חברתית -וץבין חברי קהילות האמונה הח, כאמור

במודל פוליטי כזה חברי הקהילה יכולים להחליט על הצטרפות . וארגונית רופפת

אין . ללא שום פיקוח או דיווח, בכל רגע נתון, אליה או על עזיבתה באופן וולונטרי

" סמל. "שום סימן חיצוני המזהה אותם או מבדיל בינם לבין חברי קהילות אחרות

היחיד הוא האמונה כי המנהיג מסוגל לחולל עבורם שינוי מהותי במסלול הזיהוי 

 .חייהם

המנהיג . יום הדוקים בין המנהיג למאמיניו-ממסדית אין קשרי יום-בקהילה החוץ

אינו מעמיד תלמידים וממשיכי דרך כפי שעושים רבנים הנמנים עם הממסד 

לרוב יזמי . ית הנמוכההוא אינו מסוגל ללמד אברכים בגלל רמתו התורנ. התורני

אין סמיכה לרבנות ואין הכשרה , ממסדיים אין השכלה תורנית גבוהה-הדת החוץ

" שיעורי תורה"למרות זאת רובם נותנים . פורמלית לתפקידי מנהיגות רוחנית

. שאין להם כלים להבחין ברדידות השיעורים, למאמינים חסרי השכלה תורנית

וכה של המאמינים ואורח חייהם החופשי דווקא השכלתם התורנית הנמ, כלומר

 . ממסדי כרב וכקדוש-מסייעים ביצירת דימויו של המנהיג החוץ

יזמי דת בימינו מכירים את גבולות הכוח שלהם ואת היעדר יכולתם לכפות כללי 

לכן הם אינם מעודדים את חברי קהילתם לקיים אורח . התנהגות על מאמיניהם

כך הם יכולים ליהנות . ורר בחצר שהקימוחיים תורני למדני ואף לא להתג

למוסדות , מתרומותיהם הכספיות של המאמינים ללא צורך לדאוג להם למגורים

ממסדיים הם גם מקור הכוח -גבולות הכוח של יזמי הדת החוץ. חינוך ולכלכלה

חברי הקהילה מעניקים . מתקיים כאן משחק פוליטי של כוח ותגמולים. שלהם

, והוא מתגמל אותם בתקוות לשינוי גורלם, חברתי וכלכלי ,למנהיג כוח פוליטי

לאחרים הוא מציע . לחלקם הוא עוזר בייעוץ אישי. לנס אישי ולעתיד טוב יותר

להשתתף במפגשים הקהילתיים כדי לפתור מחלות חשוכות מרפא או כדי 

 .להחיות אהבות נושנות
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לבין מאמיניו יחסי מכנה את היחסים בין הקדוש הנוצרי ) 164: 2000(קליינברג 

לרפא , במסגרת יחסים אלה הקדוש אמור לחזות את העתיד". פטרון–קליינט"

תפקידם של . הוא גם מטיף מוסר ומבטיח גאולה. ולפתור בעיות שונות

להגן עליו מפני ביקורת ולדאוג , המאמינים הוא להפיץ את שם הפטרון ברבים

הם . ם בראשית ימי הנצרותיזמי הדת בתקופתנו פועלים כמו הקדושי. לפרנסתו

אולם אינם יוצרים קהילה חרדית , מספקים שירותי קדושה ומיסטיקה למאמינים

ואינם ) Friedman, 1987; Soloveitchik, 1994(על פי המודל היהודי האירופי 

; 2003, ליאון; 1995, קפלן(מטיפים בסגנונם של המחזירים בתשובה בישראל 

הם אינם כופים אורח חיים קפדני של ). Caplan, 1997; 161–85: 2006, אלאור

. אלא מתעלמים מן ההבדלים הניכרים ביניהם, קיום מצוות על חברי הקהילה

ממסדיות אינם -היחסים הללו מעידים על כך שחברי קהילות אמונה חוץ

זאת בניגוד לחוזרים בתשובה או לחברים ; מעוניינים לשנות את אורח חייהם

בזכות . החברים הללו מצפים לנס אישי במאמץ מזערי. בתנועות העידן החדש

התעלמות המנהיגים מן הרבגוניות של חברי הקהילה ובזכות הדרישות 

 . המינימליות שהם מציבים למאמינים הם מצליחים להרחיב את קהילותיהם

, )Coser, 1974(ציינתי קודם לכן שקהילת מבקשי הנס אינה קהילה חמדנית 

חברי . ניה לבין איפרגאן מבוססים על תשומות הדדיותאולם היחסים בין מאמי

ככל . קהילה החפצים בקרבתו של איפרגאן מתבקשים לשלם עבור היחס האישי

התרומה . שהתרומה גדולה יותר כך מתקרבים התורמים אל האליטה של הקהילה

הכספית של אנשי העסקים היא שוות ערך לתרומה הסגולית שמביאים עמם 

הם . ים ואנשי חברה המשתייכים לשכבת העלית של המדינהאמנ, פוליטיקאים

וכך מסייעים לכניסתו אל הזירה הישראלית כרב , תורמים לו מהילתם הציבורית

 .חשוב

חברי הקהילה הפשוטים מתבקשים לחתום על טופסי  :פשוטותדרכי התשלום 

האתר  לניהול הלעמותהוראות קבע בנקאיות שיעבירו תשלומים חודשיים 

הם משלמים עבור ייעוץ ופגישה אישית עמו ועבור השתתפותו בטקסים  .הקדוש

ומכאן בתקווה , בברכותבתמורה הם זוכים גם . אישיים בבתיהם או בעסקיהם

 .לנס אישי

הם רשאים . התורמים החשובים נתונים בקשרים הדוקים יותר עם איפרגאן

יחכו בתור לשלוח את חבריהם להתייעצות אישית בלי ש; להתייעץ בו בטלפון

תרומותיהם . להזמינו להשתתף באירועים משפחתיים; הנמשך לעתים חודשים

שירותי שמירה באירועים ; מתן כיבוד בחגים: כגון, מממנות את פעילויות החצר

תמיכה במוסדות החינוך ובפעילויות ; בניית מבני ציבור בחצר שלו; הגדולים

 ..עצמתולה, מטבע הדברים, פעולותיהם אלה תורמות. ח"הגמ



 המקרה של קהילת מבקשי הנס: קהילות אמונה חדשות  פוליטיקה

202 
 

 הארגון הפוליטי . 5

אך לא קהילת שווים , קהילת מבקשי הנס היא קהילה בעלת תרבות רכה

)Turner, 1974b .( מעמדה הגבוה של הקהילה מורכב שכבות העלית של

, )בעת כהונתו(ובראשם הנשיא לשעבר משה קצב , פוליטיקאים בכירים: המדינה

ל לשעבר משה קרדי "ו המפכקצינים בצבא ובמשטרה כמ, עורכי דין, שופטים

אולם . רופאים ואנשי עסקים ובראשם נוחי דנקנר, אמנים, )ל"בעת כהונתו כמפכ(

מועדם ומיקומם של , תוכנם, למרות מעמדם הם אינם שותפים לקביעת אופיים

הביטוי . וללא עוררין, איפרגאן הוא הקובע היחיד. הטקסים והפולחנים, המפגשים

קהילת מבקשי הנס הוא קרבתם הפיזית אל  המעשי להיותם אליטה בקרב

 . קרבה התורמת להעצמתו בזכות כספם ומעמדם הציבורי. איפרגאן

, אשר אינם נמנים עם בעלי הון אישי, המעמד הנמוך כולל את רוב חברי הקהילה

" מועסקים"ה המעמד הגבוה כולל כמה קבוצות דוגמת .פוליטי או כלכלי

104F".מקורבים המשמשים בקודש"וה

ועסקים המתפרנסים מעבודתם בחצר המ 15

רבנים המלמדים בכולל ומנהלי מוסדות חינוך וצדקה , עוזרים, מזכירות: הם

המקורבים הם חבורה קטנה של גברים . שאיפרגאן מעניק להם חסות

הם נהנים מקרבתם הפיזית  105F16.המשתתפים במגוון תפקידים בטקסים הציבוריים

מן הבחינה . ת שונים מחוץ לחצראל איפרגאן ומוצאים את פרנסתם במקצועו

הם יושבים אל . ההייררכית הם נמצאים בין שני המעמדות של חברי הקהילה

כמו בשיעורי , שולחן הכבוד רק בטקסים שמהם נעדרים בני המעמד העליון

. המועסקים בחצר של איפרגאן לעולם אינם ניצבים בחזית. תורה במוצאי שבת

  106F17.כמו חברי הקהילה הפשוטים, ים בקהלבהשתתפם בטקסים ציבוריים הם נמצא

, יעקב איפרגאן הוא מנהיג אבסולוטי הקובע לבדו את דרכי התנהלות הקהילה

הוא גם השחקן היחיד בפולחנים . ובכלל זאת את מועדי האירועים ואת תכניהם

במסיבות הנערכות במועדי ישראל יושבים אל שולחן . הדתיים ובשיעורי התורה

חברי המעמד הנמוך צופים באיפרגאן . עם איפרגאן במרכז הכבוד חברי האליטה

זו ההזדמנות להאדיר את שמו . ובאליטה בלי להשתתף הלכה למעשה בטקסים

                                                 
 .419–417: 2001, להשוואה ראו את תפקידם של משמשים בקודש בחצר החסידית אצל אסף  15
יושבים בראש השולחן ומובילים את השירה . בהילולה השנתית הם מארגנים את המכירות: לדוגמה  16

מנווטים את הנכנסים אליו לאחר השיעור ואף . בציבור לפני שיעור תורה של איפרגאן במוצאי שבת
מגישים לו את הנרות שהוא זורק בטקסי התיקון ואחראים על . גובים את התשלום עבור הייעוץ

 . הכנסת ציבור הנכים לרחבת האש
בנה הייררכי המזכיר במקצת את המבנה ההייררכי בחצר של איפרגאן ניתן למצוא גם בחצרות מ  17

שם מחולקים החסידים לארבע קטגוריות על פי קרבתם אל . החסידים של המאה השמונה עשרה
ישראל ' ר. 414–412: 2001, ראו בנושא זה אסף. הצדיק ועל פי תפקידיהם ומעשיהם בתוך החצר

בעלי בתים המבקשים ברכה , תלמידי חכמים הבאים ללמוד בחצר: רת את חסידיוין מיין אח'מרוז
 ). 415–414: שם(ועבריינים המבקשים מחילה 
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הזוכים במעמד מיוחד , של איפרגאן באמצעות נוכחותם של אנשי ציבור וידוענים

 . ומתבדל משאר המאמינים

לארגון הפוליטי של  ממסדיות מנוגד-הארגון הפוליטי של קהילות אמונה חוץ

; 2003, סמית(ושל קהילות דתיות חדשות ) א2007, תבורי(תנועות העידן החדש 

Hobsbawm, 2003( , שבהן שותפים החברים בקביעת סדר היום של הקהילה

 .ובפולחניה

 

 ממסדיות-תרשים זרימה של בניית קהילות חוץ: 3תרשים 

 

 יזם דת הופך לרב קדוש מחולל נסים

 

 הזקוקים לישועה אישית מתקבצים סביבואנשים 

 

 המאמינים מפיצים אגדות שבחים על הקדוש ומגדילים את הקהילה

 

ללא מגורים ומוסדות חינוך , הקדוש מקים חצר אדמיניסטרטיבית ומרכז פולחני

 וכלכלה עבור המאמינים

 

הצטרפות מאמינים ללא מבחני קבלה וללא הקרבה אישית מרחיבה את גבולות 

 ה לכל רובדי החברההקהיל

 

 המעמדית והפוליטית, החברתית, קהילה הטרוגנית מן הבחינות הדתית

 

 המאמינים ממשיכים את קשריהם הקהילתיים והמקצועיים הקודמים

 

 קהילת מאמינים המשלבת בין מודרניות למסורת

 דיון. יג

ממסדיות הפועלות כיום במדינת -מאמר זה הציג מודל של קהילות אמונה חוץ

הן . תרבותי-המיוחד בקהילות אלה הוא מקומן במרחב הפוליטי הרב. ישראל

בלי להתעמת עם , ממוקמות בין הגישה הפונדמנטליסטית לבין הגישה המודרנית

הן אינן . כהמסורתיים של תרבות ר-הן בעלות מאפיינים פוסט. אף לא אחת מהן

שואפות לצאת נגד המסגרות הפוליטיות הוותיקות ואינן מבקשות לשנות את 
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למאמיניהן חשובה הזיקה אל החברה . העולם כמו תנועות העידן החדש

מפני שחברה זו מסמלת את , האורתודוקסית גם אם אינם נמנים עמה

חייו את  לפיכך המנהיג מייצג באורח .הלגיטימיות הפוליטית שלהם ושל מנהיגם

הדיכוטומיה הזו אינה פוגעת ". תרבות קשה"האורתודוקסיה הדתית שמקורה ב

של ) Rubin and Rubin, 2001(משום שהן קהילות עניין , בלכידות הקהילתית

. שאין בכוחן או ברצונן לקיים יחסים פנימיים מורכבים ודינמיים, אילוצי בחירה

 ). 6: 2002, גולדמן(ות הן וולונטריות ואינן כפייתיות ואוטוריטטיבי

, ממסדיות פועלות על פי המודל המודרני של כנסייה-קהילות אמונה חוץ

נוסף , שגבולותיה גמישים ומאפשרים מרחב פוליטי של הגדרות אמוניות אישיות

כפי שאפשר למצוא בקהילות , הזדהות וביטחון לחבריהן, על תחושות שייכות

דווקא אופייה . על אתניות ועל אמונה, ותעל הזדה, מודרניות המבוססות על עניין

קהילות . טריטוריאלי של הקהילות הללו מרחיב את הקהילה-הכנסייתי והא

הן . אמונה מסוג זה הן התשובה הקלה לחיפוש העצמי אחר אושר ותוחלת

אפשר לפתור -מציעות פתרונות מהירים במאמץ מינימלי למצוקות אישיות שאי

 . יותאותן במסגרת הקהילות המסורת

ממסדיות אינן נוגסות מחלקן של קהילות דתיות ממסדיות -קהילות אמונה חוץ

חבריהן אינם מבקשים לשנות את פני החברה הכללית ואינם מחוללים . ותיקות

אין להן מתנגדים ). Turner, 1974a(כהגדרתו של טרנר , "דרמות חברתיות"

ן מאיימות על הסדר משום שאינ, תקיפים כפי שניתן למצוא כלפי כתות סגורות

 . החברתי הקיים

מתאר את החברה המסורתית בישראל כמי שנעקרה ממקומה ) 34: 1984(ץ "כ

לפיכך . ונאלצה להתמודד עם המודרנה בפתאומיות ולא בעקבות תהליך היסטורי

טענתי היא כי קהילות . המודרני והמסורתי –נוצרה התנגשות בין שני העולמות 

אך הן מצליחות , בשל מערבולת הזהויות האמוניותממסדיות קמו -אמונה חוץ

 .לגשר על העקירה ולבנות קהילה שבה אין התנגשות בין המסורת למודרנה

ממסדיים ימשיכו להקים קהילות מאמינים בשל הקלות והכדאיות -יזמי דת חוץ

, או הגות ומחקר רוחני, הם אינם צריכים להוכיח הכשרה תורנית. לשני הצדדים

אלה נמצאים תמיד . למספרי אגדות שיפיצו את שמם ברחבי הארץאלא זקוקים 

 . בקרב מבקשי נס מיואשים שהחברה המודרנית אינה מספקת מענה לבעיותיהם

לפיכך אני צופה שיקומו יזמי דת נוספים שיהפכו לקדושים בני זמננו ושיקימו 

ת היחסים בין הקהילות הללו לבין הקהילו. בסביבתם קהילות אמונה מסוג זה

כל אימת שהקהילות החדשות יישארו , הוותיקות ימשיכו להתקיים ללא הפרעה

 . טריטוריאליות בעלות תרבות רכה-קהילות עניין א
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