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 בתפילות יהודים צעירים פחות משתתפים, יש לציין כי בהשוואה לקבוצות דתיות אחרות

כמרכיב בקרב הצעירים היהודיים   חשיבות הדת ;הילתיות וריטואלים דתיים אחריםק

 דתיחד עם זאת  ה. דתיות אחרות- המכונן את הזהות היא פחותה מאשר אצל קבוצות אתנו

  .המרכזיים בתודעה עצמיתנמצאת בין הגורמים 

  

 היהודית המחקרים מראים כי הקשר בין הצעירים היהודים בארצות הברית לבין הקהילה

בני הנוער מתקשים להגדיר את משמעות ;  הרבה יותר בהשוואה לדור הקודםנעשה חלש

. בית ספר וכו,  שכונה–  קרובההקהילה עבורם ומעדיפים לדבר במושגים של סביבה פיזית

 נהפכת – וביניהם הצעירים היהודים –יש לציין כי תרבות הצעירים בארצות הברית 

 רצון –" פולחן הבדידות"ומתאפיינת בשנים האחרונות כ לתרבות אינדיבידואליסטית

גם המיקום של האמונה הדתית בתרבות הנוער משתנה בהתאם . לאוטונומיה בכל מחיר

הדור האמריקאי היהודי החדש מאמין ביכולות הבלתי מוגבלות של השוק . לתהליכים  אלה

ותר ויותר כנושא של שייכות לדת נתפשת י. ספור אלטרנטיבות בכל התחומים-שמציע אין

גם הצורות של ביטוי האמונות הדתיות והקשר ליהדות נקבעות , בחירה ולא מצב נתון

ת ובני נוער מרגישים את היותם יהודיים כאחת הזהויות שמוצע. בהתאם לבחירה אישית

מעורבות , רמת ההקפדה הדתית", עצם שייכות ליהדות. להם בשוק התרבותי הגלובאלי

  ".האני האוטונומי "ונושא לבחירת" מופרט"להיות  הכול הופך –בקהילה או בתי כנסת 

  

כחלק ,  לתחום הפרטיהחיים הדתיים נתפשים על ידי הדתיים כשייכים יותר, בהתאם לכך

 . ייכות רשמיתהשתוש עצמי שלא דורש הצגה פומבית או אחר המשמעות ומיממחיפוש אישי 

כאשר ,  של זהויות דתיות מגוון רציףריבוי הזהויות וההפרטה של הדת בחיי הצעירים מייצר

המחקרים מראים כי אחוז האנשים שאינם מגדירים את עצמם . ההבדלים הולכים ונשחקים

   .עיריםכשייכים לזרם זה או אחר של יהדות גדול במיוחד בקרב הצ

  

 שתכלול חוויות ,לבנות את תרבותםדיה צעירים יהודיים של היום מרגישים מועצמים 

 הנטייה הזו מוצאת . בקשרים חיצוניים קהילתייםמתבטאות שאינן אישיות רוחניות ודתיות

שמשחקים תפקיד חשוב בחיי , כגון אומנות ומוזיקה, את ביטוייה גם בתחומי תרבות אחרים

מסוימת ניתן לטעון כי העדפות הצעירים בתחומי התרבות ובתחום הדת במידה . הצעירים

חלקים עשויים להיות האופן הבנייה של מוזיקה של ראפ שבה כל . נבנות באופן דומה



 משקף את  מקום הזהות הדתית ,מופרדים מעצמם ומחוברים מחדש בקונפיגורציות חדשות

שורשים  את המטפורה של הףחלידרכים באה להה של אין ספור המטפורה. בתוך התרבות

  . לדורות קודמיםהאופייניים


