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הופ היהודי בארצות - ל תרבות ההיפהמאמר הנוכחי חוקר את התופעה ההולכת ומתפתחת ש

הסגנון המוזיקאלי ; אנר זה הינם גברים'מופיעים בזיש לציין כי רוב הצעירים ה. הברית

צעירים אלה ממקמים את . אנרים שבדרך כלל קשורים לחוויית השחורים'דומה לסגנון הז

עצמם בשולי ההבעה היהודית במטרה המוצהרת להציב אתגר בפני המסורת היהודית 

מעידה על הבעת השכבות העמוקות של כאן ננסה לטעון כי הפעילות שלהם דווקא  ; הקיימת

החוויה היהודית ושהשינוי בצורה בא כדי לשמור על התוכן ומשרת את צרכי השמירה על 

  .דשחהמסורת היהודית בקרב הדור ה

  

ד אח. ית של גבריות יהודים מנוגדיםמויי התקיימו צד בצד שני דXX-באמריקה של המאה ה

כמו גם גברים ממיעוטים (נוצר עוד בתקופת ההשכלה  ומתאר את הגבר היהודי  םהמ

יהודית הוא מנוגד לדימוי הראשון הדימוי השני של גבריות . כחלש ודומה לאישה)  אחרים

השיח , XXI-מעניין הוא כי לקראת תחילת המאה ה.  ובעקבותיוהתפתח בתוך השיח הציוניו

ה המדגישה את החולשה התפישה הראשוננטה לכיוון ויי המדיה שען על דימנשהאקדמי 

הליגה להגנת , יש לציין כי גם הגופים הרדיקאליים כגון.  ית של הגבר היהודיהפיזית והנפש

הדימוי ;  ראו את פעילותם כתגובה לתפישה נפוצה זורבהבמידה , היהודים של הרב כהנא

יה קיים הדימוי הנפוץ היהודי החלש ונבנה בהתייחס לעצמי התוקפני שהם ניסו לפתח ה

  .  התרבותיבשולי שיח המיינסטרים

  

. 80-הופ החל משנות ה-לאור זאת יש להתייחס לפניית הצעירים היהודיים לתרבות ההיפ

דרך להחזיר את הכבוד העצמי בתור  גם הכרזה עצמית כיהודיים וגם עבורם זאת הייתה

ה די דומה לתפקידו עבור  הצעירים היהודים היפ עבורהו-יפהיש לציין כי תפקיד ה. יהודים

, המדיה תיארה את המוזיקה הזאת כתופעה של תרבות נגד. צעירים בני מיעוטים אחרים

לה כי מדובר בראש יגהעיון המעמיק לעתים קרובות אך ; כתופעה חריגה, כמחאת הצעירים

 עם קשר, נדר' אודות תפקידי הג–מיעוטים נה בהבעת דאגות טיפוסיות של בני ובראשו

המערכת הסימבולית של גבריות . אחר זהות עצמיתחיפוש , מערכות הכוח והשלטון

הופ אפשרה לצעירים יהודיים התייחסות ישירה לשיח המקובל של - אנר ההיפ'שאופיינית לז

  . הגבריות היהודית

  



-יפתופעה הה, הופ היו גם יהודים-חות ההיפפתבין הדמויות הבולטות של תחילת הת, אומנם

לאחר שמוזיקה , הודים כיהודים החלה בשלב מאוחר יחסיתיהשל הופ ככלי להבעה עצמית 

 , ונהפכה לתופעה של המיינסטרים של התרבות האמריקאית מובילה לכוח מסחריתזו נעש

בקרב היהדות הדתית ראפ מופיע בהתחלה בתור  יש להדגיש כי .80- שנות התחילת ב

. שפילשונות בסוג הזה היו קשורות לפורים ות הראהיציר; רודיה על הראפ האמריקאיאפ

 ציעמבאופן שיטתי יהודי האורתודוקסי ה העולם 60-החוקרים כבר ציינו כי החל משנות ה

 דרך בטוחה צעיריםעל מנת לאפשר ל, אנרים מוזיקאליים פופולאריים'את הגרסאות שלו לז

ה בסגנון זה הייתה ליריקה שנוצרה.  אמריקאיתהתרבות הלהתחברות למיינסטרים של 

בטכניקות .  לחיי הדת וסגנון מוזיקאלי מודרנייםשילוב של טקסטים מהמקורות או קשור

דוד העובדים בסגנון של -אלו השתמשו הרב קרליבך ובזמן אחרון אברהם פריד ומרדכי בן

.  והתרחשה באותו מסלולמהירה קליטתו של ראפ בחוגים האורתודוקסיים הייתה. רוק

יכים לאורתודוקסיה המודרנית הרחיבו את הרפרטואר שלהם והחלו השחקנים השי

  .להשתמש בסגנון מוזיקאלי חדש

  

 לשימוש בו הביא גם 90-הופ על ידי הצעירים בשנות ה-האימוץ הרחב של סגנון ההיפ

 Radical–כך נוצרת להקת (למען שמירה על הזהות היהודית הדתית , במטרות חינוכיות

Rapping Rebbes .(רודיה עם הדגשה של איצירות הללו שולבו הומור ופרוב האך ב

בבימה המוזיקאלית הרחבה של ארצות , אם כי באופן מחופש והומוריסטי, הזהות היהודית

 הגברי של שחור לבין שחור הדגיש את ההבדל בין הדימוי חיקוי פרודי של הראפ ה. הברית

 יצירות אלא נשענו .אמריקאיתהדימוי הנשי של הגבר היהודי במדיה ובתרבות ההמונית ה

 יש לציין כי גישות אלה .על הסטריאוטיפים היהודיים והעצימו את תודעת הזהות היהודית

כך . לשיח סביב הגבריות היהודית והזהות היהודית בכלל,גישות חדשות לפתחו דלת 

הקודים התרבותיים והדתיים היהודיים וההיסטוריה היהודית תוארו באמצעות הסימבולים 

 ,Kosher Nostraיצירות כמו (היספאני ואיטלקי , והסגנון האופייניים לראפ שחור

Havana Nagilla .(כזה שמדגיש את – יהודי  הניסיונות ליצור ראפתקיימוה, כמו כן 

הביעו את התסכול   בעקבות המהומות בקראון הייטס.נדה הדתית הפונדמנטליסטית'האג

 יצא 1995- ב. אפולוגטיות- מחוסר אונים של הקהילה היהודית ואת העמדות התוקפניות ולא

 שתיאר את חווית חיי הישיבה ושימש בשפה ובבסיס .R.E.L.I.G.I.O.Nאלבום ראפ 

  . רעיוני והאידיאולוגי האופייני לעולם הישיבות

  

הראפ היא  תאח:  היהודיפם הרא נוצרו שתי גישות עיקריות בתחו90- בשנות ה, ובכן

התאמה בין הגבריות של הראפ השחור לבין הדימוי הגבר היהודי -שמשחק על האירודי אהפ

דווקא הזרם השני . רודיה עצמיתא וגם פ המקובלרודיה על הראפאהוא מהווה גם פ, כנשי

ון מנסה לתקן את הדימוי הנשי הזה ומשמש בקלישאות הגבריות של הראפ השחור למען כינ



-ובדרך כלל גם חוויה יהודית, ת היהודיתהחוויוהוא מבטה  את ערך . דימוי יהודי דומה

  .באותו סגנון כפי שבראפ השחור מוצגת חווית השחורים,  דתית

  

אם . חשו שינויים משמעותיים בבימת הראפ היהודי התרXXI-לקראת תחילת המאה ה

ד ים המחנכים וארגוני הממסראפ שימש לעתים לגורמ ,דרכו בקהילה היהודית בהתחלת

עכשיו דמויות סמכותיות פנו , לשמירה על הזהות היהודיתהיהודי ככלי לחינוך יהודי מתאים 

הצעירים  מתוך רצון ה בעצמהראפ כחלק מתרבות הנוער הספונטאנית שקמלדרך ה

הרשת שנוסדה . להשתמש בשפת הראפ לשם ביטוי של זהותם היהודית ושל חווייתם הדתית

דם על ידי ארגונים יהודיים פילנתרופיים שימשה עכשיו לקידום שחקנים צעירים כבר קו

מצד אחד הוא ביקר את הממסד . ראפ יהודי שימש באסטרטגיה מורכבת. של הגל החדש

היהודי והזמין את האלה שמרגישים את עצמם בשוליים ליטול חלק בהבעה יהודית 

מהצד השני הם שמו . הופ-היפהבות תוך כדי שמירה על האסתטיקה של תר, אלטרנטיבית

שילוב זה פתח את הדרך . דגש על ביטוי אישי של המשמעות של המסורת והדת היהודית

את ) וגם להמחיש(השחקנים ניסו לחקות .  הזהות והגבריותביב נושאיסלמשא ומתן 

הם גם , באופן כמעט פרוקסאלי,  יחד עם זאת.דימוי גבריהתפישה החברתית הרווחת של 

שלא תואם לדימוי המקובל של הגבריות , האחר הנחשקמו את הדימוי של הגבר היהודי דקי

חוזר , מתיסיהו -מתתיהו מילר בין הדמויות הבולטות בסוג זה ניתן למנות את .  הזולה

. Hasidic "Reggae Superstar" הידוע כ, ד ולאחר מכן לחסידות קרלין" שהצרף לחבבתשובה

הראפ של מתיסיהו מכוון לכינון זהות   .Hip-Hop Hoodıos לטינית- יהודיתהואת הלהקה 

 בסופו של Hip-Hop Hoodıos. יהודית ויצירת דימוי חיובי של הזהות המסורתית היהודית

תוך כדי העלאת הסטריאוטיפים , אל עשו זאת בדרך אחרת, דבר חתרו לאותה המטרה

 -כאלה  (גבריות אמיתית של יות היהודית הנשית ולאחר מכן הפיכתם לדימוי הפוךהגבר

Raza Hoodía ,Dicks and Noses(  .  

  

מצביעה על  XX-בתחילת המאה הגדלה של אומני הראפ היהודיים ההולכת והכמות 

 ראפ .התרחשות תהליכים חשובים של משא ומתן של היהודים הצעירים סביב המסורת

ק בין תרבות דוהעל הקשר ה. יהודי מספק מרחב שבו מתאפשרת בחירה של הזהות הדתית

אחד מחלוצי תנועה זו , הראפ היהודי לבין הדת מצביע הגורל האומנותי של אביעד כהן

עם הזמן הוא .  עם ההבעה של החוויה היהודית50Shekelשהחל את הקריירה שלו תחת השם 

משיך ה למרות שהוא .עבר ליהודים משיחיים ואף החל להגדיר את עצמו כעברי ולא יהודי

 מהתודעה של הקודמת למעשה נמחקה לחלוטיןהאומנותית זהותו , ו החדשהלהופיע בזהות

מקומו בפיתוח של ,  ויצירותיו הקודמות השייכות לראפ היהודי אינם ניתנים להשגההקהל

  .הראפ יהודי נשכח

  



זהות ל נרחבתהשאירה מקום להבעת  XXI-בתחילת המה ההתפתחות הראפ היהודי 

הופ נעשה -מרחב ההיפ. ציוני- יהודי, ודי דובר אידיש כגון יה–  מסוגים שוניםהיהודית

 ניתן לומר ךא, שיח הגבריות תפש בו מקום מרכזי. למרחב ההעצמה עבור צעירים יהודיים

 מה זה אומר להגדרה מחודשת של, כי שיח הגבריות משתמש ככלי לביטוי הזהות היהודית

 שדורשת מצביעות על הגישההופ -הנורמות התרבותיות של ההיפ.  חדשבדור הלהיות יהודי 

יקאלי אינו רק אופציה לשמירה על זהשינוי התרבותי והמו.   משמעותשינוי על מנת לבטא

המחקרים של תרבות הנוער מראים כי שינוי נעשה לחלק  אינטגראלי של . הזהות היהודית

 הופ שהפך להיות שפה- פהי. בדור חדש ודתיות יהודית חדשהתהליך שעתוק הזהות היהודית 

 שייחים שונים של נהליםבו מתשמרחב לקיים את התרבותית מקובלת של הצעירים מאפשר 

הוא מכוון לשמירה על . הופ יהודי-יש להדגיש את הטיב שמרני של היפ. אוטנטיות יהודית

 של חוויה בתוך המסגרת הזאתרק תרחש יכול לה השינוי –המסגרת היהודית הבסיסית 

  .יהודית בסיסית

  

  

  


