
  ד בארצות הברית"זהות ותרבות הנוער בקרב בנות של חב, דת

  

  :מתוך

Stephanie Wellen Levine, Mystics, Mavericks and Merrymakers: an 

Ultimate Journey among Hasidic Girls, New York University Press, 2003. 

  

ב בבניית הזהות בקרב  חלק חשואו אמונה דתית היא/כי אידיאולוגיה ון טוען ואריק אריקס

 יאחרהרוחני חוקרים ציינו את החיפוש . לאניוייעוד א מקנה משמעות יבני הנוער היות וה

 המסגרת שמקנה משמעות לחייהם ומארגנת את החוויות שלהם –" ע הבטוחהקהקר"

 השייכות מסגרת זאת קיימת במקרה של בנות. בהתאם למערכת ערכים ועדיפויות ברורה

 ,Crown Heights ד ב"מחקר הנוכחי שנעשה בקרב בנות סמינר חבה. ד"לתנועה חב

Brooklyn גבולות בין בניית הזהות ודיכוי הזהות על ידי מערכת אמונית ה מנסה לבחון את

  .אך עמוקה ומגוונת, נוקשה

  

השאלה המרכזית שעמדה במוקד המחקר הנוכחי הייתה השפעת מערכת אחידה ונוקשה זו 

ההנחה המוקדמת הייתה כי העולם ההלכתי .  בגיל הנערות זהות הועל התפתחות האישיות 

מהסוג  כי מערכת ציפיות נוקשה  כאן יש לציין1.קשה מאוד על הבעת הקול האישייהנוקשה 

 . אליה מחוברים בני נוער אמריקאיים,בתרבות האמריקאית ההמוניתגם  התפתחה האחר

 והשפעת הדמות הנשיות מחקרים האחרונים אודות תרבויות הנוער האמריקאיותב

הציפיות התרבותיות מהנערות והדרישות  נטען כי ,הזאת על כינון זהות הנערותהאידיאלית 

מתח מהוות מקור ל' התנהגות וכו, ינת מראה חיצונילהתאים את עצמן לאידיאל הנשי מבח

קושי , אובססיה באשר לדעת אחרים,  נמוכה להערכה עצמיתותמביאקרובות תמידי ולעתים 

  .יכר בהבעה עצמיתנ

  

 ,שנולדו בתוך המערכת התרבותית שלהן,ד לציפיות תרבותיות מהן" בנות החבתגובות

כאשר , כמו תגובות הבנות האמריקאיות, אפשרויותשל באופן כללי נעות סביב אותו מגוון 

תפישה הבקצה אחד נמצא מרד גלוי ויציאה מהמערכת ובקצה השני קבלה טוטלית של 

תחומים של הבעה עצמית ד הבעה ב"במקרה של בנות חב. המוצעתתרבותית -הסוציו

 ואיסור מוחלט על 'האוכל וכו, כתיות על אופי הלבושבגלל ההגבלות ההל, מצטמצמות

שירה , מוזיקה(את המיקום של הבעה עצמית תרבותית .  לפני החתונהמיניםההיחסים בין 

                                                 
 Carol(משתמש במובנו שהוא קיבל באסכולה של פסיכולוגיה חברתית של קרול גיליגאן " קול"כאן מושג  1

Gilligan ( ייחודית של הבעה עצמית שמאפשרת לפרט לחלק את תחושותיו ,  צורה אישית–ומשמעותו
 .ודעותיו עם אחרים



את (  במקורות היהדותיה למקורות ההשראהמית באמצעות פניצתופשת הבעה ע) 'וכו

  .) בקפדנות גם בקרב הבנותהנלמדד מאפיינת פנייה לספר תניא "החב

  

רים מצביעים על הבעיה של שקיעת הקול אחהמחקרים התיאורטיים של קרול גיליגאן ו

- איללדלג עבתהליך ההתבגרות של נערות שלומדות להסתיר את התחושות החזקות ו

 על ידי התרבות ד התנהגות תרבותי שנכפה עליהןקו להסכמות על מנת להתאים את עצמן

. ד" שוני שנצפה כאן בקרב בנות חבהממצא המעיין במחקרנו הוא.  ולטתההמונית הש

 ואת ן ונוטות להביע את דעותיהי ברור וחד אישיותהן בדרך כלל מפתחות קולהתברר כי 

נראית קצת הדבר מתווסף לתודעה עצמית עמוקה שאולי .  בתוקף ובבהירותתחושותיהן

 אנחנו .גרת קבוצה דתית ששמה את הדגש על ביטול הפרט בעבודת האלספרדוקסאלית במ

קהילתיים -תוך קשרים –גורמים בעלי אופי שונה מייחסים שינוי זה למכלול רחב של 

  .  כנהחזקה ואמונה דתית , סביבה חברתית נשית בלבד, חזקים

  

ד מאשר בקרב נערות " בקרב בנות חבדפוסי הבעה והערכה עצמית שונים מאוד, כתוצאה

 חברתית זו לכאורה שייכות רוב משחות הרי לשכבה(אמריקאיות לבנות בנות מעמד ביניים 

ות צפויה באופי כינון הזהלהצביע על ההקבלה הבלתי ניתן , לעומת זאת). יורק-ד בניו"חב

ת מעמד קהילות שחורות מודרות או בנות לבנות בנווהבעה עצמית בינן לבין בנות מ

יי היום יום של עוני והדרה הצביעו על כך שהאתגרים של הישרדות בחהחוקרים . הפועלים

 תביטחון עצמי ויכול,  של הערכה עצמיתה את הנערות הללו לפיתוח רמה גבוהמביאים

נטען כי הגורם .  אמריקאיות-הבעה עצמית גבוהה מאשר אצל בנות גילם לבנות וגם לטינו

מחקר שלנו מחזקים את ההיפותזה הזאת הממצאים של ה. ות חברתיתהמרכזי לכך הוא לכיד

 הדרה – מאחורי הלכידות ומדעסתבר כי לא משנה מה מ. ומאפשרים להרחיב את בסיסה

כולת הבעת  להעלאת ביטחון עצמי וית היא גורמ–מסורת תרבותית או אמונה דתית , דתית

גם עבור ; ד גאות בקהילה שלהם"כאן יש לציין כי בנות חב. קול אישי בקרב בנות הנוער

ד בדרך כלל מהווה מקור של "חבלבמקור שייכות  היותן  הקהילהאלה שמרדו ועזבו את

  .גאווה וסימן של מעמד

  

מערכת אידיאולוגית משותפת ורשת חברתית , שנובעת מאורך חיים זהה, לכידות פנימית

-המלוכדת וחדהסביבה . ת באופן משמעותי לעמידות רגשית של הנערותותורמ, מסועפת

המינית שבהן הן נמצאות מקטינה את המתח האופייני לגיל הנערות שנוצר בעקבות המשבר 

 פתיחות והבעת קול בנושאים קריטיים י לבין הציפיות התרבותיות ומאפשרבין תחושת האנ

ות הנוער שאופייני בתרבויות הנוער צ בקבותגבריה יטה גם היעדר המעשי של של.אלה

עלינו ,  כמוכן.מאפשר הבעה עצמית בטוחה וחופשית יותראמריקאיים ובתי ספר מעורבים 

במיוחד יש לציין את הרעיון המיסטי שמחוזק על , להדגיש את החשיבות של האמונה הדתית



 משמעות  כי יששגורס, קהילה ובית ספר ונטוע עמוק בנפשותיהן של הבנות, ידי משפחה

 הענקת –ככל שיהיה טריוויאלי ושגרתי , לכל רגע וכל מרכיב בחיי הפרט, אין סופית

לאירועים שונים מקטינה את הערך של המשמעות , האבסולוטית, המשמעות האולטימטיבית

, יכמו כן גישה זו מביא להעלאת קרנה של הפן האינדיבידואליסט; הרלטיבי סטית החברתית

  .בקהילה סגורה ומאוחדתאולי לא לגמרי צפוי 

  

 אומנם המחקר שלנו הראה כי .ת זאת טומנת בתוכה גם אפשרות של דיכוילכידו, כמובן

. שלצופה מבחוץ נראות כאחידות וקשוחותת ו מוצא את ביטויו האישי גם במסגרנשיהקול ה

 כאשר הפרת ,  של הלכה ומנהגברורים מציבה גבולות ןהתרבות הזאת אכ, יחד עם זאת

. מהמשפחהאו /התלמידות המורדות מהקהילה ושל הדרה ,  כתוצאה,הת הללו מביאוהגבול

. פורמאלית- יש להדגיש כי לא תמיד מדובר בהדרה בפועל מהרשת הקהילתית הלא,אומנם

 במחקר תוארו מקרים של בנות שאולצו לעזוב את משפחותיהם ולשכור דירה בנפרד בגלל

ללמוד תורה ביחד עם הגברים בגלל רצונם   במוסד לא דתי אורחבהרצונם לקבל השכלה 

החדשות דירותיהם , יתרה מזאת; בפועל קשרים רבים בינן לבין חברותיהם נשמרו. 'וכו

 בינם גשיםנפד "תרבותי שבהם נערות ונערים של חבחברתי והנהפכו למקומות המפגש ה

ם קיומו תרבותי שעצ-הדבר הביא ליצירת מרחב בין.  וגם עם התרבות הכלליתלבין עצמם

  .השפיע גם על זהויות התרבותיות של הנערות הנשארות במסגרת

  

, במרחב התרבותי של ארצות הברית קיימות קבוצות נוער שונות השייכות לרקע מעמדי

התרבויות הייחודיות שלהן היונקות מתרבות - דתי ותרבותי אחר ומפתחות את תת, אתני

ידי תרבות ההמונים אליה נחשפים  אחד על על- שיחבהם מחוברים ,  יחד עם זאת.האם

מסגרת כללית , לורת מרחב תרבותי משותף בו מתקיימות תרבויות אהיא מייצ; כולם

המתאפיינות באידיאולוגיה דתית השונות בוצות קר נכון גם לגבי ילדי ה הדב. להתייחסות

ריים שילדיהם הולכים לבתי ספר ציבו, פרוטסטנטים פונדמנטליסטים, כגון מורמונים, חזקה

 םאך מתחברים גם ע, וכגון קתולים הדוקים שילדיהם אומנם לומדים בבתי ספר דתיים

  . הילדים ברקע שונה

  

, ית ככל האפשרד הוא שונה וחינוכן מתקיים בסביבה ההומוגנ"המצב של נערות חב

 שלא לדבר על הקשרים האישיים , כל קשר עם התרבות החיצוניתשאמורה להיות נטולת

לת מוסדות החינוך שלהן אינה רואה בעין יפה כל קשר עם התרבות החיצונית  הנה.עם גויים

, דית הסביבה התרבותית הדתית בה אמורים להתפתח הבנות"חב-ורואה בתרבות יהודית

תוכניות מת ואחרעם  היכרות ותמגל, אמריקאית נחשפות גם לתרבות ההמונים הןבפועל רוב

יותר אולי מה ש,  וגם–ות אותן בכמויות קטנות אם כי הן צורכ, מוזיקה, סרטים, טלוויזיה

בסרטי הוליווד או קריאה בספרות רחבה " מחתרתית"גם צפייה . בצורה מעודנת, חשוב



כדי התייחסות לדרישות הלכתיות - ךאינה מנותקת מהזהות היהודית הדתית ומתקיימת תו

מתרחשת שבה צפים והסביבה נשמביאות לידי צנזורה עצמית מבחינת התוכן של הסרטים ה

  .)'העדפת אופרות סבון וכו; במחשב ולא בקולנוע, למשל (הצפייה

  

יחד עם . ד ולהעבירה לדורות הבאים"חבדי לבנות אמור לשעתק את תרבות "בהחינוך הח

תרבות ן לדבר על כינון הנית, מאפייניה שצוינו לעיל במסגרת תהליך זה ובגלל ,זאת

אך , ד"גרת הרעיונית הכללית של חבס במהאת עצמהייחודית של הנוער שאומנם בונה 

כוללת היא  ;שמועבר לבנות" הדגם הרשמי"מאשר וגמישה  מגוונת ,הרבה יותר עשירה

יש לציין את ,  בנוסף לכך.גם פן אינדיבידואלי חזקבתוכה גם אלמנטים מהתרבות הכללית ו

  .וחשיבות של האמונה הדתית כציר מרכזי של תרבות הנוער הז

  


