
12/06/12 ס"ש | הכפהמה תושנ - עוצקמ תודמול תוידרח םישנ

1/5sites.azilevon.com/general/Shas/node/238.html

המייל הישירהתנדב למהפךדעותש"ס בשטחקישוריםמדיהחינוך יהודיחברה ורווחהסיעת ש"ס בכנסתחדשותדף הבית

נשים חרדיות לומדות מקצוע - נשות המהפכה

 מאמר זה בודק את פעילות ארגון הנשים שהקימה תנועת שס, "מרגלית אם בישראל". מהפכה בחינוך.

זהו אינו פמיניזם מסוג חדש, אלא התנהגות חברתית ארגונית המותאמת לחברה החרדית מזרחית בישראל. העוסקים במלאכה הם

נשים וגברים מזרחים, בני השכבות הנמוכות מבחינה סוציו-אקונומית, אשר אינם מחפשים הגדרות אקדמיות לפעילותם. פעילותם

רחוקה מהתקשורת החילונית, לכן כמעט שאינה ידועה לציבור הרחב. אולם היא מתפשטת בקצב מהיר לחוגים שונים בקרב הפריפריה

המזרחית במדינה. המייחד את ארגון הנשים של שס – "מרגלית אם בישראל", הוא בעיקר טיפול בצרכי קהל יעד פרטיקולארי: הנשים

המזרחיות.

בניגוד לארגוני נשים אחרים הפועלים בישראל, כגון: נעמ"ת וויצ"ו, אשר קמו במטרה לפתור בעיות הנוגעות הן לנשים והן לכלל החברה

הישראלית. ארגון "מרגלית אם בישראל" הוא ארגון נשים פוליטי, שהוקם על ידי המפלגה. למרות היותו ארגון פוליטי, השתתפות

בפעילויות שלו אינה מחייבת את הנשים להירשם כחברות מפלגה. את הזדהותן עם הארגון ועם המפלגה הן מבטאת על ידי

השתתפות בפעילויות חברתיות וחינוכיות שהוא עורך, כגון: שיעורי נשים, ימי כיף לאישה הדתית, וערבי תרבות. משימתו העיקרית של

הארגון היא העשרת עולמן הרוחני תורני של הנשים, יחד עם שיקום התרבות והמסורת המזרחית של הוריהן, אשר נדחתה על ידי

החברה הישראלית בשנות החמישים. יכולתן של נציגות הארגון להגיע אל ציבור נשים גדול הן כמעט בלתי מוגבלות.

השילוב ההדוק שבין החברתי לפוליטי מעניק לנשים המזרחיות מהפריפריה תחושת שייכות לחברה הישראלית ומקור הזדהות עם

המפלגה. באמצעות המפלגה מרגישות הנשים כי הצליחו לצאת מהפריפריה הנחותה שבה נמצאת החברה המזרחית בישראל

ולהתקרב אל המרכז החברתי והפוליטי.

ייצוג נשים: בין פוליטיקה חילונית לפוליטיקה חרדית

לפני שאדון באופי פעילותן של הנשים בתנועת שס, יש להגדיר את האופי התורני של המפלגה. תנועת שס היא תופעה פוליטית

מיוחדת, בכך שהיא מאגדת בקרבה את כל הגוונים של הדתיות הישראלית. חוגים רחבים מתומכיה נמנים על הציבור המסורתי, הנוטה

בשנים האחרונות ל"התחזקות" בדת ובקיום אורח חיים דתי / חרדי. רק מיעוט ממצביעיה נמנים על הזרם החרדי. אם כי מעגל זה

מתרחב בהדרגה.

הציבור של שס הוא ציבור מאוד פלורליסטי במנהגיו, באורחות חייו ובפעילותו החברתית והחינוכית. גם הקבוצה החרדית בקרבו, אינה

חיה בגטו סגור, אליו לא חדרה המודרניזציה. רובם מתגוררים בשכנות לקבוצות המנהלות אורח חיים שונה. אין בין הקבוצות ניתוק

גיאוגרפי ותרבותי. הם מתפללים בבתי כנסת משותפים, משתתפים באירועי חינוך ותרבות משותפים, ואף שולחים את ילדיהם

למוסדות חינוך משותפים. בנוסף לכך כולם משתמשים באותם שירותים ציבוריים: מוסדות העירייה, תחבורה ציבורית, מוסדות רפואה

וכיוצא באלה שירותים שהמדינה והרשות המקומית מספקת באופן שוויוני לאזרחים.

ארגון הנשים של תנועת שס, "מרגלית אם בישראל" אין לו יומרות, כוונות או שאיפות להיכנס לכנסת. זאת משום אופיו החרדי של

הארגון, התופס את החברות בכנסת כמחוץ לתחום הנשי. אין מדובר באפליה על רקע מין, אלא בנורמות התנהגות שונות מאלה

הנהוגות בחברה החילונית. אופי העבודה הפוליטית בכנסת, החיכוך עם ציבור שרובו גברים, שעות העבודה התובעניות לעיתים, כל

אלה אינם מתאימים לאורח החיים של האישה החרדית, ולמושג "צניעות", כפי שהקהילה החרדית רואה זאת. הוצאת הנשים מחוץ

לשדה הפוליטי (הכנסת והעיריות) מתבססת על ההפרדה בין גברים לנשים, הנהוגה בחברה החרדית. ולא על ההפרדה בין התחום

הפרטי למרחב הציבורי, הנהוגה גם בחברה החילונית והדתית.

שס היא מפלגה בעלת אידיאולוגיה חרדית, אשר רואה את תפקידן של הנשים מחוץ לזירה הפוליטית הארצית והמקומית. זוהי גישה

מנוגדת לאופי הדמוקרטי חילוני של המדינה, ולהתפתחות הפמיניזם הרואה, לעיתים, בייצוג הפוליטי חזות הכל.

אורח החיים החרדי מטיל מעצם טיבעו מגבלות שונות על גברים ונשים כאחד: לבוש לא חושפני. הפרדה בין המינים כבר בגיל הגן.

הימנעות מצפייה בטלביזיה, בסרטי קולנוע, בהצגות תיאטרון, והופעות מחול. איסור נסיעה בשבתות. איסור אכילת בשר לא כשר, ועוד

הגבלות שונות. כלומר, מדובר בקהילה שהסכימה מרצון ומבחירה לקבל על עצמה אורח חיים מסוג מסוים, שבו הגבלות רבות על חיי

חבריה. למרות המגבלות לכאורה החלות על נשים, בעשור האחרון של המאה העשרים הצטרפו לדגם החרדי שמציעה שס עשרות אלפי

אנשים, אשר בחרו מרצון לעזוב את החילוניות המודרנית. זהו ציבור  המכיר היטב את אורח החיים החילוני המודרני, גדל בבית

"מסורתי", אך בחר מסיבות שונות לאמץ אורח חיים דתי או חרדי קפדני. חוגים רחבים בציבור זה מכנים עצמם "מתחזקים", והם

נמצאים בתהליך של חזרה בתשובה במשך שנים אחדות. לא ניתן לומר אפוא כי ציבור זה מנותק מהמודרניזציה, כפי שהיו אבותיו

בראשית המאה העשרים.

אידיאולוגיה חברתית ופרקטיקה של העצמה: המקרה של תנועת

שס - מתוך מחקרה של ד"ר ענת פלדמן

מתוך מבוא המחקר שערכה ד"ר ענת פלדמן

אחד מסוגי הפעילות המודרנית של "מרגלית אם בישראל" הוא

פתיחת (2001) "קו חם" לייעוץ טלפוני לנשים. עיתון התנועה, יום

ליום, מעודד את הנשים להתקשר כדי להקל על הבעיות

המשפחתיות והאישיות שלהן.

"מרגלית אם בישראל" הוא ארגון נשים של המפלגה, ומטרותיו הן

גם לייצג את האינטרסים של הנשים וגם להעניק לנשים שירותים

שונים, המותאמים לאידיאולוגיה של המפלגה. הארגון אכן שולט

על משאבים כלכליים, מעסיק עובדים (בעיקר נשים) ומקיים קשרים

 

מבזקים

תפילה מיוחדת לחייל

סגולה נפלאה להורדה

תפילת הדרך להורדה

מבצע עשר

מסמך עקרונות התנועה

אתר מרן

אלי ישי ביבי חדשות חינוך חינוך יהודי יהדות
ליכוד מבצע 10 מזרחיים מלחמה שדרות תפילה

קרן האור בממשלה

עם ישראל נושא תפילה

הבלוג האישי של יו"ר שס השר אלי ישי
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ארגון "מרגלית אם בישראל" מתאים את אופי פעילותו לציבור הנשים ה"מתחזקות", אשר מאמינות באידיאולוגיה החרדית של

המפלגה, אך אינן מקיימות אותה במלואה.

האידיאל של האישה החרדית מתמקד בתפקידים המסורתיים שלה במסגרת המשפחה והבית ("פנימה"). הסייגים שקבעו חוקי התורה

והרבנים לגבי תפקידיה ומקומה של האישה במערכת החברתית והמשפחתית הם הקובעים את מעמדה.

הרב עובדיה יוסף, מנהיגה הרוחני של תנועת שס, מעודד את הנשים לצאת מביתן לפעילות חברתית חינוכית בכל ימות השנה. ואילו

לקראת הבחירות הוא מבקש מהן להשתלב במערכת הפוליטית כשוות. לכן הן יוצאות לכנסים בסניפי המפלגה בכל הארץ.

בזכות פעילותו של הרב עובדיה יוסף, חלה התפתחות גדולה בהגדרת תפקידי ה"חוץ" של האישה וגמישות יצירתית המיועדים לשלב

נשים חרדיות בתחומי ה"חוץ". מצב זה התאפשר רק בזכות הנשים אשר פרצו את מסגרת ה"פנימה" אל המרחב הציבורי, כדי לפרנס

את משפחתן. ההבדל המרכזי בין ציבור שס, והנשים בתוכו, לבין הפמיניזם האשכנזי והמזרחי הוא ביחסו של הציבור אל מוסדות

המפלגה. ציבור שס מרגיש מחויבות אדירה להצלחתה של המפלגה הפרטיקולרית שלו. ההזדהות המוחלטת של נשות שס עם

האידיאולוגיה המפלגתית, ועם הנציגים האידיאולוגיים, הם הרבנים, מגבירה את המוטיבציה שלהן לפעול ולהפעיל נשים נוספות.

"מרגלית אם בישראל" - ארגון הנשים של תנועת שס  - ארגון "מרגלית אם בישראל" הוקם (1994) כעמותת נשים על ידי תנועת

שס, במסגרת עמותת "אל המעין", שהיא עמותת התרבות והחינוך הלא פורמאלי של תנועת שס. "מרגלית אם בישראל" הוא ארגון

הפועל באמצעות מרכז ארצי, הנמצא בירושלים. הארץ חולקה לארבעה אזורים – צפון, ירושלים, מרכז ודרום. בראש כל אזור עומדת

מנהלת המפעילה רכזות הפרושות בכל שכונה. - ארגון "מרגלית אם בישראל" כפוף למנכ"ל "אל המעין", עובדה המקנה לארגון

יתרונות כמו: קרבה למוקדי הכוח הפוליטיים של המפלגה, תמיכה של רבנים ספרדים חשובים ובראשם הרב עובדיה יוסף, ונגישות

למשאבים כלכליים של המפלגה המממנת את פעילות הארגון.תפקידן של הרכזות האזוריות מוסבר בכתבה בעיתון המפלגה כך: "הן

חשות את צרכי השכונה בתחום הרוחני והתרבותי [...] הארגון מעניק לנשים אלו את הכלים למילוי הצרכים הללו. הרכזות הן המוציאות

לפועל של הארגון, אליהן אפשר לפנות בבקשה ובשאלה"כך מסבירה רכזת שכונתית את תפקידה ואופי פעילותה: "שמנו לב לתופעה

מסוימת, [...] שחוזרת על עצמה בשיעורים רבים. התברר שיש נשים ש"סוחבות" עמן בעיה זמן ארוך. ברגע שעומדת מולן דמות תורנית,

הן מבקשות לפרוק את המעיק על ליבן ומבקשות עצה. קלטנו שקיים בציבור צורך להתייעץ עם אדם מבין, המסוגל לתת עצה טובה". 

אורח החיים של הפוליטיקאית במתכונתו הנוכחית אינו מתאים לאורח חיים של האישה החרדית, עליה נמנות הפעילות בתנועת שס.

במערכת הבחירות לכנסת השש עשרה (2003) בדקתי את עבודתן הפוליטית של הנשים למען תנועת שס. הפרופיל של הפעילה

השסניקית מלמד על המאפיינים הבאים: היא בשנות השלושים, מטופלת בשבעה שמונה ילדים בממוצע, לפחות מחציתם עד גיל שש,

עובדת מחוץ לבית בעיקר בתחום החינוך. סדר היום של הפעילות המרכזיות במהלך מערכת הבחירות לכנסת (2003) היה תובעני

וקשה ביותר. המרכז היה בלשכתו של יו"ר המפלגה, בבית המפלגה בירושלים. בשבועות שלפני הבחירות נראתה הלשכה רחבת

הידיים כמו סניף של טיפת חלב. בכל זמן נתון נמצאו בו כמה תינוקות שאמותיהן ישבו אל שולחן העבודה המשרדי הענק ועסקו

בעבודה הפוליטית. בין הבקבוקים והדייסות ניהלה ציפי ישי, אשתו של יו"ר המפלגה, בעצמה אם לשישה ילדים, ביניהם תינוק בן פחות

מחצי שנה, את פעילות הנשים. בכל לילה היא יצאה עם צוות מרכזי, שכלל עוזרת בהריון וסגנית שלה תינוקת בת חודש, אל כנסים

בכל הארץ. הן הגיעו לבתיהן לפנות בוקר, וייחלו ליום הבחירות, שלאחריו תוכלנה לחזור לעבודתן הציבורית חינוכית השגרתית. הן

הסכימו לשנות את שגרת חייהן רק משום שהרב עובדיה ביקש זאת.

כלומר, הן התגייסו לעבודה הפוליטית לא משום שהן רואות בכך אידיאל שוויוני, אלא מתוך הזדהות עם המפלגה ו"דעת תורה" של

מנהיגה הרוחני הרב עובדיה יוסף. העבודה הפוליטית שלהן הייתה קצרת טווח ואינה ייעוד.

מעגלי ההזדהות והפעילות

המשותף לכל הנשים בשס הוא היותן ממוצא מזרחי. ההבדל העיקרי הוא מידת אדיקותן בקיום מצוות. מבחינת קיום תורה ומצוות הן

נחלקות לשלושה מעגלים. הקבוצה הראשונה היא המעגל החיצוני והאמצעי, שבו נמצאות רוב הנשים המזוהות עם ציבור שס. במעגל

החיצוני נמצאות נשים המגדירות עצמן "מסורתיות", ובמעגל האמצעי נמצאות הנשים ה"דתיות". הקבוצה השניה היא המעגל הפנימי

והמצומצם שבו נמצאות הנשים ה"חרדיות".

כל הנשים האלה מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות על פי אופן פעילותן הציבורית. אלו המזדהות אידיאולוגית עם תנועת שס

ומשתתפת בפעילויותיה. ואלו העובדות במסגרות הפוליטיות / חינוכיות של שס שהן : ארגון "מרגלית אם בישראל", גני ילדים ובתי

ספר, שיעורי נשים.

הקבוצה הראשונה והגדולה היא קבוצת הנשים המשתתפות בפעילויות השונות של המפלגה. מבחינה דתית זוהי קבוצה פלורליסטית.

בין הנשים יש כאלה המגדירות עצמן כמסורתיות, ויש המגדירות עצמן כדתיות או חרדיות. בקטגוריית הנשים החרדיות קיימת גם

קבוצת מיעוט קטנה של נשים אשכנזיות, הגרות בתוך קהילה מזרחית גדולה. כאלה הן הנשים משכונת חב"ד בקרית מלאכי: שכונת

חב"ד בקרית מלאכי מורכבת מגרעין גדול של משפחות אשכנזיות, אליהן הצטרפו משפחות מזרחיות רבות מקרב תושבי העיר, שרוב

מוחלט של תושביה (עד לעלייה מרוסיה ומארצות חבר העמים בשנות התשעים) היו מזרחיים.

עם קבוצות שונות של מקבלי השירותים. יחד עם זאת, פועל "מרגלית אם בישראל" כארגון התנדבותי שאינו קשור עם המפלגה,

כשהוא מספק שירותים שונים לכל קבוצות האוכלוסייה שפונות אליו, מבלי לבדוק את זהותן הפוליטית.

היתרון הפוליטי של "מרגלית אם בישראל" הוא בנגישות לקהל יעד פוטנציאלי גדול, המשתמש בשרותיו. הרכזות השכונתיות מכירות

מקרוב את המשפחות ואת צורכיהן, ויכולות לספק מענה מיידי לבעיות שונות: הן מגיעות לבתים לשכנע אם להעביר את ילדיה לבית

ספר חרדי. הן באות להדריך כלה, להשכין "שלום בית", לרשום את המשפחה לסמינר, או ל"סוף שבוע של כיף" באווירה דתית. כלומר,

נציגות המפלגה מגיעות גם אל הנשים שאינן הולכות לשיעורי נשים או לפעילות מפלגתית קבועה.

באופן כזה מתקרבות קבוצות נשים שונות אל המפלגה, ומהוות קהל יעד לגיוס פוליטי. קבוצות אלה, שאינן נמנות על הקהילה

החרדית, ומקיימות אורח חיים מסורתי, מתוודעות אל תנועת שס באמצעות ארגון הנשים שלה. חלקן משתתפות בשיעורי הנשים

הנערכים בבית הכנסת או בבתים פרטיים. חלקן מכירות את פעילות המפלגה באמצעות "ימי כיף לאישה הדתית", או בערבי תרבות

שונים. כך הן מזדהות עם מטרות המפלגה בעקיפין.

תנועת שס מודעת היטב לכוחן הפוליטי של הנשים, והיא מסתייעת בהזדהותן עם המפלגה לצורך גיוסן הפוליטי. בכל מערכת בחירות

לכנסת ולעיריות מקימה המפלגה מטה נשים, הפועל בשיתוף "מרגלית אם בישראל" ועוסק בתעמולת הבחירות בקרב הנשים ובארגון

יום הבחירות. כבר במערכת הבחירות הראשונה לכנסת (1984) הקימה שס מטה נשים, שבראשו עמדו נשות רבנים לצד נשים חוזרות

בתשובה, אשר חשיבותן הרבה הייתה בהיותן בעלות רישיון נהיגה. כך יכלו להפעיל מערכת היסעים גדולה שהביאה נשים לקלפיות.

במשך תקופה קצרה הצליח הארגון להקים מערכת של רכזות בכל עיירה ושכונה בארץ. הנגישות שלהן אל הציבור הנשי היא מירבית

ומספקת לאלפי נשים פעילות חברתית במסגרת הפוליטית של "מרגלית אם בישראל". באירועים שונים שמארגנת המפלגה יש תפקיד

חשוב לנשים. הן מסייעות בארגון האירועים. הנשים לוקחות חלק פעיל ביותר בהילולות, שיעורי תורה, ופעילויות תורניות חברתיות

מגוונות. אולם הן אינן יושבות על במת הכבוד ביחד עם הגברים. מקומות הישיבה שלהן באולם מופרדים.

 

הקבוצה השניה והמצומצמת יותר היא של הנשים המתנדבות והעובדות במסגרות המפלגתיות של שס. נשים אלה חייבות לקיים אורח

בטחון

רווחה וכלכלה

חינוך

זהות יהודית

הכי חשוב לבחור למען:

הצבע
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חיים חרדי, כדי שתוכלנה לשמש דוגמא לציבור, ולהעביר את הערכים החרדיים של שס. הפעילות החברתית והפוליטית של נשים אלה

מנתצת את הדימוי של הנשים המזרחיות כפסיביות ויושבות בית. הן מארגנות נסיעות לקברי צדיקים בגליל, ולתפילת "סליחות" בבתי

כנסת בירושלים. הן מלמדות נשים בשיעורי ערב ומארגנות מסיבות לנשים בחגים. בכל האירועים האלה מתקיים שיתוף פעולה בין

שלושת מעגלי ההזדהות עם תנועת שס.

כדי להבין את האינטראקציה וההקשרים בין הפוליטי לחברתי תרבותי, ואת אופי עבודתן של רכזות "מרגלית אם בישראל", בחרתי

לתאר אירוע נשים אופייני:  "יום כיף לאישה הדתית".  אירוע כזה מהווה מפגש חברתי לנשים ממקומות שונים בארץ. מעניק להן חוויה

תרבותית באווירה דתית ומקרב אותן לאידיאולוגיה של תנועת שס.  "ימי כיף" כאלה נערכים כל השנה, במקומות שונים בארץ, בבתי

מלון ובאולמות אירועים. חלקם מאורגנים על ידי ארגונים פרטיים המזוהים עם תנועת שס, וחלקם על ידי המפלגה.

 

האירוע אותו אתאר התקיים באולם אירועים בירושלים, ואורגן על ידי ארגון הנשים של שס "מרגלית אם בישראל". אני הגעתי למקום

עם הסעה מאורגנת של נשים מקרית מלאכי. ההרכב שלנו כלל את: ג"ואל אטיאס, רכזת הנשים של שס בקרית מלאכי, "מתחזקת",

בעלת מראה חרדי. אילנה רחמים, "מתחזקת", בעלת מראה חרדי, עם אמה, בעלת מראה מרוקאי טיפוסי. אילנה היא מורה לשעבר,

היום מוסרת שיעורים לנשים, מדריכת כלות, משכינת שלום בית ועוד פעילויות בתחום הציבורי המיועדות לנשים. הגיעו עוד כמה נשים

מקרית מלאכי, אשר אין ביניהן כל קשר, פרט לעובדה שהן מכירות את אילנה ואת ג"ואל בעקבות פעילותן החברתית. באולם הסבנו

אל שולחנות ערוכים. היו שם דוכני ממכר של צורכי נשים כגון: כובעים ומטפחות, נרות לקישוט, תמרוקים ובגדים. האירוע נערך בשעות

הבוקר וכלל כיבוד קל וארוחת צהרים. המנחה הייתה נעמה אנקר, זמרת חוזרת בתשובה שגם שרה בין הרצאה להרצאה, לאחר

שהמרצים הגברים יצאו מן האולם. נעמה התיישבה אל שולחננו ובשיחה איתה תיארה בפני את חייה לאחר החזרה בתשובה כחיים

מאושרים, רוחניים ומלאי תוכן. בניגוד לחייה הריקניים כחילונית. מבחינה מקצועית היא עוסקת באותו מקצוע שבו עסקה בחייה

החילונים – זמרה ובידור. במהלך ההרצאות היא הרבתה לקרוא תהילים ולשבח את אלוקים ואת הרב עובדיה יוסף. המרצים היו: רופא

חרדי שדיבר על מחלת הסוכרת. רב שדיבר על יחסי ילדים הורים. נציגת יופי שנתנה טיפול יופי לאחת הנשים ומכרה את תוצרת

החברה. לאחר מכן הגיע השר שלמה בניזרי, אשר דיבר על נושאים שונים הקשורים בחזרה בתשובה. הנואם המרכזי היה הרב עובדיה.

מארגנת האירוע הייתה כרמלה נאור, יו"ר "מרגלית אם בישראל". כרמלה עמדה בקשר טלפוני עם עוזרי הרב עובדיה לאורך כל הבוקר,

וכאשר הגיע בכתה מרוב אושר והתרגשות.

 

האירוע הזה דומה במידה מסוימת לאירועים דומים של נשים חילוניות: היו בו הרצאות בנושאים הנחשבים ל"נשיים": בריאות, משפחה,

יופי, זוגיות. אולם היה בו גם משהו נוסף, המקשר בין המפלגה לציבור. כאשר הרב עובדיה מפסיק את עבודתו התורנית למען הופעה

בפני נשים מן המעמד הנמוך ביותר בחברה הישראלית, הוא מעביר להן מסר סמוי חשוב ביותר. מסר האומר שהן חשובות לפחות כמו

עבודתו התורנית, אותה הפסיק למענן.  כך הוא מעניק להן הרגשת חשיבות, ביחד עם הזדהות ומחויבות כלפי המפלגה שבראשה הוא

עומד.

 

אירועי נשים הם הדרך שבה מקרבת אליה המפלגה את ציבור הנשים באופן סמוי. לכאורה מדובר באירועי תרבות או חינוך. ולמעשה

זוהי מערכת סוציאליזציה שנועדה להעביר את הנשים מן המעגלי החיצוני אל המעגל הפנימי, שבו נמצאות הנשים החרדיות, רובן

"מתחזקות". נשים הנמצאות במעגלי ההזדהות החיצוני והמרכזי הופכות למחויבות כלפי המפלגה, בשל "הכרת הטוב" שהעניקה להן.

כמובן שלא כולן מכסות את ראשן ומתחילות לקיים אורח חיים חרדי. רובן חוזרות לבתיהן ללא כל שינוי חיצוני. אולם בהדרגה, לאחר

השתתפות בפעילות נשים מגוונת, הן מתחילות לקבל על עצמן מצוות נוספות על אלו שכבר קיימו. אין סטטיסטיקות המצביעות על

שינויים בתהליכי ההזדהות עם שס, אולם לאחר שנים בהן אני חוקרת את הנושא,  אני יכולה להצביע על  מגמת הזדהות גוברת עם

המפלגה. מגמה שבאה לידי ביטוי בתהליכי "התחזקות" רוחנית.

 

 

 

 

 

המודל הנשי של תנועת שס

המודל הנשי שמציבה תנועת שס לפני הציבור המזרחי הן אישה חרדית הפעילה בתחום הציבורי הכללי, מחוץ לגבולות המרחב

הפריפריאלי המזרחי או הנשי. דוגמא בולטת למודל זה הן נשות מנהיגי המפלגה – יפה דרעי וציפי ישי. שתיהן עומדות בראש ארגוני

צדקה גדולים, ועוסקות בעבודה חילונית לחלוטין, אשר אין בה כל סממני רוחניות. לשם כך מופעלת על אשת יושב ראש המפלגה

מערכת שיכנוע אדירה, בראשות הרב עובדיה, המסבירה לה כי עבודתה היא "מצווה" ו"גמילות חסדים". ערכים יהודים מסורתיים אשר

התפתחו מאוד בחברה החרדית. יפה דרעי, אם לתשעה ילדים, אשתו של אריה דרעי, מנהיג שס במשך כשבע שנים, הקימה באמצע

שנות התשעים את ארגון הצדקה "יהודה יעלה". הארגון מחלק חבילות שי בחגים, הכוללות מצרכי מזון בסיסיים, וכן ילקוטים וציוד

בסיסי לתלמידים בתחילת שנת הלימודים. ציפי ישי, אם לשישה ילדים, אשתו של אלי ישי, מנהיג שס הנוכחי, הקימה בסוף שנות

התשעים את ארגון הצדקה "תפארת חן" המסייע לזוגות צעירים לרכוש מוצרי חשמל ביתיים, ומחלק מנות מזון בחגים. וכן הקימה ציפי

ישי שני סמינרים לבנות (בירושלים "עטרת חן", ובבאר שבע "אור מרגלית"). במסגרת עבודתן נאלצות יפה דרעי וציפי ישי להרבות

בנסיעות בכל הארץ ולעבוד עם גברים רבים. לנהל משא ומתן עם חברות ומפעלים לקבלת מוצרים בהנחה. ולנהל מערכת גדולה של

יחסי ציבור ו"שנור" מאנשים עשירים.

תפקידן של נשים אלה אינו רק בפן הגלוי שלו. המסר הסמוי חשוב אף עולה יותר. בפעילותן הן מעבירות מסר כי פעילות ציבורית,

הנעשית מחוץ לבית, היא חשובה ביותר ונעשית בברכת הרב עובדיה. 

לא רק נשות מנהיגי המפלגה יכולות להגיע לדרגת המודל האידיאלי. גם נשים מדרג משני יכולות להוות מודל לחיקוי. דוגמא למודל

האישה השסניקית האידיאלית, העוסקת בפעילות ציבורית פרטיקולארית לוקאלית, היא פנינה כהן מרמלה.  באזכרה לזכרה תוארו

כך תכונותיה האידיאליות: "הייתה רכזת "אל המעיין" מאז שהוקמה, בלנית במקווה, מדריכת כלות, אחראית על כנסים ופעילויות עזרה

לזולת. אישה מלאת חסד אהבת חינם שתרמה את כל חייה לתורה".

כלומר, המודל האידיאלי של האישה השסניקית הוא אישה פעילה מחוץ לביתה בתחום הציבורי, בעזרה לזולת, במסגרות חינוכיות

ובפעילות חברתית בארגון פוליטי. המודל הזה מוציא את הנשים מחוץ לביתן שעות רבות ביום, כשהן מקבלות לשם כך תמיכה

ממשפחתן ומהסביבה החברתית. המודל השסניקי של "אשת חיל" הוא אישה המצליחה במערכת הפנימית (משפחה, ילדים) ובמערכת

החיצונית (ניהול עסק עצמאי) גם יחד.

 

הנשים השסניקיות והמודל הנשי

בחברה המזרחית קל לחצות את הקווים שבין המסורתי, הדתי והחרדי. הנשים יכולות לכן לנוע בין שלושת המעגלים האלה מבלי

שהדבר יראה חריג לסביבתן החברתית. לדוגמא, שרית היא אישה צעירה מקרית מלאכי. המגדירה עצמה כמסורתית, ומתלבשת

כחילונית. למרות זאת היא משתתפת בשיעורים לנשים. בעקבות השיעורים האלה היא "התחזקה" והחלה לכסות ראשה בכובע. אמנם

כובע ג"ינס בעל מראה חילוני, אולם זוהי ההתחלה של שינוי הלבוש מחילוני לדתי. את ילדיה העבירה לגנים דתיים, עדיין לא חרדים.
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כלומר, שרית מהלכת בין שלושת מעגלי החברה השסניקית. השלב הבא אמור להיות התחזקות במצוות וחציית הקווים אל המעגל

הפנימי, הקטן, של החרדיות. אולם את הקצב תקבע שרית לבדה, ללא ביקורת של החברה הסובבת אותה על כך שהיא חיה בין

שלושת העולמות. לכן כאשר תגיע למעגל הפנימי, היא תהייה שלמה עם המעבר, ולא תסתכל אחורה בגעגועים.

ברוריה כדוגמא אחרת, מייצגת את המעגל הרחב של ציבור שס – ציבור המסורתיים. היא מנהלת אורח חיים מסורתי, הכולל שמירה

על שבת, כשרות וטהרת המשפחה. ההצבעה שלה לשס בבחירות לכנסת היא הצבעה למען שימור המסורת והערכים של הוריה.

רחל ותמר לעומתן מייצגות את המודל האידיאלי של נשות שס, משום שהן מנהלות אורח חיים חרדי, בני זוגן פעילים מרכזיים במפלגה

והן ממוצא מזרחי. לרחל יש שבעה ילדים ולתמר שישה. רחל הסבירה לי כי הקדוש ברוך הוא יחליט אם ייוולד ילד.

גם בנושא הצניעות קיים שוני בין רחל ותמר. רחל מכסה ראשה במטפחת הדוקה, המסתירה את כל שערותיה. לאחרונה אף הסירה את

הכובע שחבשה מעל המטפחת לשם קישוט. "כי מטפחת היא יותר צנועה". תמר מסרבת במופגן לחבוש כובעים כי: "זה מנוגד לאופי

שלי ולאישיות שלי". לכן היא חובשת פיאה נוכרית הנראית כשערה הטבעי. במסגרת המוסכמות החברתיות של החברה החרדית נשים

נשואות מכסות את שערן. השאלה היא באיזה סוג של כיסוי: כובע, מטפחת או פיאה נוכרית. בשנים האחרונות אסר הרב עובדיה יוסף

מלחמה נגד חבישת פאות נוכריות. הוא מסביר כי הן דומות לשיער טבעי ויש בהן משום פריצות. את השינוי המיידי ניתן לראות אצל

נשות מנהיגי המפלגה, אשר החלו לחבוש כובעים גדולים המכסים את כל שערות ראשן. אולם בשטח עצמו אין אחידות. גם בקרב נשים

המקיימות אורח חיים חרדי, מהמעגל הפנימי של שס, כל אחת נוהגת כרצונה. ואילו רוב מוחלט של הנשים מהמעגלים החיצוניים אינן

מכסות את ראשן כלל.

תנועת שס אימצה את המודל הנשי החרדי האשכנזי לגבי הנשים, אולם היא הרחיבה אותו, ופרצה את גבולות המעגל הפנימי (החרדי)

אל עבר המעגל האמצעי (הדתי) והחיצוני (המסורתי). בכך יצרה המפלגה מודל מיוחד של נשיות חרדית מזרחית, שבו נמצאות נשים

בשלבים שונים בדרך אל המודל האידיאלי, מבלי שהדבר יפגע באחידות המסרים או ב"קילקול" המידות של הנשים החרדיות, בגלל

אלה שאינן חרדיות.

הנהגת המפלגה יודעת כי החברה המזרחית, שהיא קהל היעד שלה, אינה הומוגנית וכי יש לקרב אותה אל האידיאל החרדי באיטיות,

בהבנה וברגישות. המודל הנשי של שס מורכב ברובו מנשים שאינן מקיימות אורח חיים חרדי, אך רואות דווקא בו את האידיאל הנשגב.

לפיכך הן רואות עצמן כל הזמן בתהליכי חיקוי והתחזקות רוחנית. 

 

תנועת שס פותחת קורסים ללמוד הלכות, מסורות ומורשת מזרחית, כמו גם קורסים להכשרה מקצועית. בזכות המפלגה יכולה היום

כל אישה לשמוע שיעורי תורה קרוב לביתה, ולקבל תרבות תורנית מזרחית במחיר מסובסד. פעילויות אלה נערכות במרחב נשי מוכר

שבו רובן עוסקות במקצועות נחותי השכלה ושכר, ולכולן רקע אתני, חברתי, תרבותי ומשפחתי דומה. 

הרב עובדיה יוסף, מנהיגה הרוחני של המפלגה, הוא שפתח את כל המערכות הפוליטיות והחברתיות לטובת הנשים המזרחיות.. כיום

יכולה כל אישה לפנות אל רכזת ארגון "מרגלית אם בישראל" בשכונתה, ולהסתייע בה במגוון רחב של בעיות, אשר בינן לבין המפלגה

הפוליטית אין ולא כלום. הפעילות מגיעות אל הבתים לרוב בשעות הבוקר, כאשר רק האישה נמצאת בבית. כך קורה כי גם אישה

שאינה מגיעה לשיעורי תורה או ל"ימי כיף", נפגשת עם תנועת שס באמצעות הרכזת השכונתית.

היחס האישי והטיפול המסור בבעיות המשפחתיות - אישיות אינו קשור לזהות הפוליטית של הנשים המקבלות סיוע פרטני. הפעילות

הנשית נעשית מתוך מטרה אמיתית לפתור את המצוקות החברתיות ביחד עם קידום הערכים הדתיים – מזרחיים בקרב חברת

הפריפריה הנשית מזרחית. לפי הבנתי פעילות זו לא נעשית לצורך גיוס פוליטי בלבד. לשם כך מספיקים אמצעי גיוס זולים יותר, כגון

פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף, הנחשב לפוסק החשוב ביותר בדורנו בקרב חכמי ספרד, עבור הציבור המזרחי. מנהיגי המפלגה

סבורים ששינוי המתחיל בנשים ישפיע על כל המשפחה, ולכן הם משקיעים בנשים. באמצעות הנשים הם מקווים לשקם את החברה

המזרחית מחיי העוני והזנחה הרוחנית חברתית.

לאוכלוסיית הנשים המזרחיות אין אלטרנטיבה ארגונית אחרת שתעניק להן הרגשת שייכות וקרבה למרכז ביחד עם פעילות נשית.

התחושה של הנשים היא כי הפעילות החברתית חינוכית במסגרת הפוליטית היא התשובה האידיאלית לחלצן מן המסגרות של הבית

והעבודה.

תנועת שס מצאה את השילוב האידיאלי עבור הנשים המזרחיות: תרבות וחברה על פי ערכי הדת, באמצעות הממסד הפוליטי.

הרווח הפוליטי קשור קשר הדוק ליכולת להשתמש במשאביה הכלכליים של המפלגה לטובת צרכי הנשים המזרחיות. כפי שהדבר

נראה כיום, תנועת שס עומדת יפה במשימת קידום הנשים המזרחיות ומגדילה בכך את ציבור הנשים המזדהות עמה.

  

תגובות

פרסום תגובה חדשה

נושא:

תגובה: *

תצוגה מקדימהשמור
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תקנון האתרעמוד הביתאתר שומר שבת

 

רצוי שאחד\ת משלנו יקראו את
הוגש ע"י אנונימי ב־ה', 01/08/2009 - 00:00.

רצוי שאחד\ת משלנו יקראו את הכתבה ... ודי בזה.ד לפרסמה בא

כדי להבין שאין לתת לחילונית חולנית לכתוב עלינו ועותר שלנו

הכתבה מתאימה לעיתון חילוני ולא אנחנו צריכות לשמוע את דעות העולבות של נפגעות ההשכלה שמחשיבות

עצמן.

  

 


