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על המחבר 

פרופ' יוסף שלהב הוא חבר הסגל במחלקה לגאוגרפיה של אוניברסיטת בר-אילן, ראש החוג 
לגאוגרפיה במכללה לחינוד על שם דוד ילין בירושלים ומלמד במכון ללימודים עירוניים 
ואזוריים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא נימנה על צוות החוקרים הפועלים 

במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות במסגרת תכנית המחקרים על דת, חברה ומדינה. 

על המחקר 

במכון פלורסהיימר מתקיימת תכנית מחקרים על דת, חברה ומדינה בישראל. תשומת לב 
מיוחדת בתכנית זאת מוקדשת לקהילה החרדית. קהילה זו נוטה להתקבץ באזורים מובחנים 
שבהם התרבות החרדית דומיננטית. ההתעצמות הפוליטית של הקהילה החרדית מפקידה 

אותה על מוסדות שונים ובהם גם רשויות מקומיות.  

שלטון חרדי מציב שתי בעיות עיקריות, שבהן דן המחקר הנוכחי: (א) כיצד מתמודדת 
הקהילה החרדית עם הנטל הכרוך בניהול מערכת עירונית? (ב) כיצד מתייחס שלטון חרדי 
לקבוצות לא-חרדיות שבתחום שיפוטו ואחריותו? מכיון שתופעת השלטון המקומי החרדי 

מתרחבת בישראל, נודעת לשאלות אלו חשיבות רבה להבנת עתיד יחסי דת, חברה ומדינה. 

על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

בשנים האחרונות גוברת בישראל המודעות בדבר חשיבותו של מחקר המכוון לסוגיות של 
מדיניות. ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר יזם את יסודו של מכון שיתרכז בסוגיות-מדיניות 
ארוכות טווח. מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את קובעי 
המדיניות בעתיד, לנתח את המגמות וההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים אלה ולהציע 

לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה. 

חברי הוועד המנהל של המכון הם: ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר (יו"ר), עו"ד י' עמיהוד בן-פורת 
(סגן יו"ר), מר דוד ברודט, יו"ר מועצת המנהלים של בנק מזרחי המאוחד ומר הירש גודמן, 
העורך הראשי של ה"ג'רוסלם ריפורט". מנהל המכון הוא פרופ' עמירם גונן, מן המחלקה 

לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. 
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דברי תודה 

החיבור הנוכחי מבוסס על חקר שתי ערים - בני-ברק וביתר-עלית - בהם נעזרתי באישים 
ובמוסדות שונים. קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר הקציבה מענק מחקר לשם חקר 
ביתר-עלית כפרוור חרדי; הגב' רחל רוזנברג העמידה לרשות המחקר את ארכיון ג'ו רוזנברג 
ז"ל, היזם הראשון להקמת עיר בביתר; הרב משה ליבוביץ, יו"ר המועצה הממונה 
בביתר-עלית, הזמין אותי ללוות את הקמת העיר ופיתוחה מימיה הראשונים ועד תום כהונת 
המועצה הממונה; הרב ליבוביץ סייע למחקר בכל שלביו, העמיד לרשותו נתונים, הסברים 

והיה זמין בכל עת שהתבקשה עזרתו. 

תלמידיי במחלקה לגאוגרפיה של אוניברסיטת בר-אילן השתתפו בחלק מעבודת השדה 
בביתר-עלית ובבני-ברק וסייעו באיסוף הנתונים ובעיבודם. מרגלית סיני ריכזה את הנתונים 
ומיכל (מיקי) גוטמן סידרה את מסמכי ארכיון רוזנברג לפי נושאים ותאריכים. רס"ן דוד 

בן-סימון סייע בהכנת הפרק הבטחוני. 

עובדי הרשויות המקומיות - המועצה הממונה בביתר-עלית ועיריית בני-ברק - סייעו בנתונים, 
ברקע ובהסברים. תודה מיוחדת למר יצחק ברקוביץ, שהיה מזכיר המועצה המקומית 
הממונה בביתר-עלית ולרב נחום פישמן, שהיה ממונה על שירותי הדת במועצה ויו"ר ועדת 
התחבורה בביתר-עלית; ליוסי כהן, מנהל מחלקת ההנדסה בביתר-עלית; לד"ר אריה הכט, 
שלווה כחשב את עיריית בני-ברק ונתמנה לסגן יו"ר הוועדה הקרואה; למר יהושע דוידוביץ, 
מנכ"ל עיריית בני-ברק בחלק מתקופת כהונתה של הוועדה הקרואה; ולמר משה קעטבי, 
מנהל פרוייקט שיקום שכונות בבני-ברק. יעמדו על הברכה גם עובדי עיריית בני-ברק ואישים 
בקהילה החרדית אשר התנו את סיועם בעילום שמם. גם אם שמם נותר עלום, עזרתם 

הבהירה שאלות רבות שהמחקר עסק בהן. 

תודה מיוחדת לחנא מרגוליס (Hune Margulies) מן המחלקה לתכנון עירוני באוניברסיטת 
קולומביה ומשרד השיכון של מדינת ניו-יורק, על הנחייתו האדיבה בנבכי השכונות והפרוורים 

החרדיים בניו-יורק. 

תודה מקרב לב לעמיתיי במכון פלורסהיימר - פרופ' עמירם גונן, מנהל המכון, ופרופ' שלמה 
חסון, מרכז תכנית המחקרים על דת, חברה ומדינה, על הערותיהם החשובות ועל שעות של 
דיונים פוריים. צוות המכון - גב' שונמית קרין, גב' סילבינה פיטסני וגב' זהבה דדון - טרחו 
בהכנת החיבור לדפוס; גב' נורית רונאל ערכה אותו ברוב כשרון ואורלי חיימי, מן המחלקה 

לגאוגרפיה באוניברסיטת בר-אילן, שרטטה את המפות. יעמדו כולם על הברכה והתודה. 

 
 
  



מבוא מבוא מבוא מבוא 

בשנים האחרונות חל שינוי דרמטי במעמדה של הקהילה החרדית בישראל. התהליכים 
הדמוגרפיים וההתפתחויות הפוליטיות הציבו את הקהילה החרדית בעמדת כוח פוליטית, 
שעוצמתה גדולה בהרבה ממשקלה האלקטורלי. עיקרו של השינוי הזה הוא, אמנם, במישור 
הלאומי, אולם נטייתה של האוכלוסייה החרדית להתקבץ באזורים גאוגרפיים מובחנים 
מקרינה תמורות אלו גם למישור המקומי. בקהילה החרדית צומחת אליטה גדלה והולכת של 
קובעי מדיניות - הן בממשלה והן בשלטון המקומי - תוך מעורבות הדדית של שני המישורים. 
מצב חדש זה פותח בפני חברי הקהילה עמדות שלטון וניהול ומאפשר להם נגישות למשאבים 

ולמוקדי קבלת החלטות. 

ההתקבצות הגאוגרפית של האוכלוסייה החרדית יוצרת אזורים מובחנים שבהם התרבות 
החרדית דומיננטית. ההתעצמות הפוליטית של הקהילה החרדית מפקידה אותה על מוסדות 

פוליטיים שונים - ובהם גם רשויות מקומיות.  

רשויות כאלו מתפתחות בשתי דרכים. האחת היא התפתחות סטיכית - בתהליך מתמשך 
פועל הפער הדמוגרפי לטובת האוכלוסייה החרדית שבתחומי הרשות המקומית והגירה 
חרדית אל אותה עיר מוסיפה ומגדילה את האוכלוסייה עד שהחרדים הופכים רוב 
באוכלוסיית העיר. זהו תהליך אטי וממושך, שתוצאותיו ניכרות רק לאחר זמן רב. הדרך 
השנייה היא בנייה ייעודית של יישובים נפרדים לאוכלוסייה חרדית. זו תופעה חדשה יחסית: 
יישובים ופרוורים חדשים מוגדרים מלכתחילה כמיועדים לאוכלוסייה חרדית. אכלוס 
היישובים האלה מבוצע על-ידי מוסדות של הקהילה החרדית, ובאופן זה מובטח מראש 
אופיה של אוכלוסיית המקום. בשלבי ההתפתחות הראשונים של היישוב הוא מנוהל על-ידי 
צוות הקמה ולאחר מכן על-ידי מועצה ממונה שיושב הראש שלה ממונה אף הוא. אחרי שלבי 
ההתבססות הראשונים, נערכות ביישוב בחירות, והוא עובר לניהולם של מועצה ושל ראש 
מועצה נבחרים. בכל אחד משלבי הניהול מעורבים חרדים, כאשר המועצה הנבחרת, מטבע 

הדברים, כולה חרדית. 

בשתי הדרכים - ההתפתחותית והייעודית - מוטלת, כאמור, על החרדים אחריות לניהול, 
לתכנון ולפיתוח של מערכות עירוניות. מצב חדשני זה שאליו נקלעת הקהילה החרדית מציב 
שאלה בסיסית עקרונית, העומדת ביסודו של חיבור זה: באיזו מידה מסוגלת אוכלוסייה, 
אשר אחד ממאפייני ההתנהגות הבולטים שלה הוא התגוננות מפני התרבות העירונית 

המודרנית וערכיה, לנהל, לתכנן ולפתח עיר מודרנית? 
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בעיה בסיסית זו נחלקת לשלושה רבדים: רובד טכני, רובד חברתי ורובד אידיאולוגי. הרובד 
הטכני הוא פשוט - צריכת הזמן והתכנים של החינוך החרדי אינם מותירים מקום להכשרה 
מקצועית או אקדמית ברמה גבוהה, ובמיוחד אמור הדבר לגבי גברים. לפיכך, הקהילה 
החרדית מתקשה בגיוס כוח-אדם מקצועי ומיומן לתפקידים הדורשים רמת הכשרה גבוהה 

בתחומי מינהל, טכנולוגיה ותכנון. 

הרובד החברתי מורכב יותר. הקהילה החרדית תפקדה בעבר, ופועלת גם כיום, כקבוצת 
אינטרס. תפקוד זה, כשמצטרף אליו אופיה המסורתי של הקהילה, מתבטא בהדגשת-יתר 
של האינטרסים הפרטיקולריסטיים שלה, תוך מאבק מתמיד על שימורה. הדגשים 
המסורתיים מעצבים בקהילה יחסים חברתיים דיפוזיים-שיוכיים. לעומת זאת, ניהול 
וממשל עירוניים מחייבים ראייה אוניברסליסטית ויכולת תפקודית בממדים 
ספציפיים-הישגיים; כלומר, יכולת לקבוע מדיניות ולבצעה מתוך ראייה עניינית של תפקוד 

המערכת כולה, ולא רק לפי צרכיה הפרטיים של הקבוצה. 

הרובד האידיאולוגי מתקשר עם תפיסתה הדתית של הקהילה הנדונה. אמנם, קיימת חפיפה 
ניכרת בין רובד זה לרובד החברתי הנזכר לעיל, אולם הם בכל זאת מובחנים. ביישוב עירוני, 
קל וחומר בעיר גדולה, האוכלוסייה מגוונת ומורכבת מקבוצות תרבותיות שונות. קיום 
בצוותא של אוכלוסייה עירונית, תוך ניהול מערכות שירותים חברתיים ותרבותיים בעיר 
בעלת מגוון תרבותי, מחייב גישה פלורליסטית לנושאים אשר הקהילה החרדית, מעצם 
הגדרתה האידיאולוגית, מנועה מלגלות בהם פתיחות וגמישות. מגוון הקבוצות החברתיות 
בעיר בא כמובן לידי ביטוי גם בתרבויות שונות, במנהגים שונים ובדרישות שונות של 
התושבים, המבקשים לחיות על-פי תרבותם ואמונתם. פלורליזם - להבדיל מהטרוגניות - 
פירושו מתן לגיטימציה לשונה. אולם, כאשר מגוון האמונות והדעות לא זו בלבד שאינו זוכה 
בלגיטימציה אלא אף דורש תמיכה והקצאת כספים, אזי מתעורר קושי רציני: כיצד יתייחס 
שלטון מקומי חרדי לצרכים חינוכיים ותרבותיים הנתפסים בעיניו כבלתי לגיטימיים, אך 
נדרשים על-ידי אוכלוסייה לא חרדית, המתגוררת בתחום שיפוטו? תפיסתם הדתית של 

החרדים אינה מתירה לתמוך בתרבות בלתי-לגיטימית; כיצד אפוא יעברו על איסור כזה? 

בעיות שליטה וניהול, הנגזרות משלושת הרבדים האמורים, עשויות להופיע בצורות שונות - 
הכל לפי אופי העיר, התפתחות השלטון המקומי החרדי בה והשטחות (facets) השונות של 
התפקוד העירוני למערכותיו. השליטה החרדית, על מערכותיה המינהליות, היא, כאמור, 
תופעה חדשה יחסית. משום כך אין בנמצא דוגמאות רבות שאותן ניתן לחקור ולנתח. שתי 
ערים ישראליות, העשויות לשמש דוגמאות מובהקות לשלטון חרדי, הן בני-ברק וביתר-עלית. 

כדוגמאות נוספות נזכיר גם יישובים חרדיים בחו"ל. 

בני-ברק היא עיר גדולה וותיקה, אחד משני הריכוזים הגדולים של האוכלוסייה החרדית 
בישראל. היא דוגמה להתפתחות דמוגרפית, שבעקבותיה מגיעה האוכלוסייה החרדית 
לעמדת רוב ולשלטון בעיר. לעומת זאת, ביתר-עלית היא עיר חדשה, שיועדה מלכתחילה 
לאוכלוסייה חרדית, על כן התבססה בה השליטה החרדית כבר מראשית הקמתה. לבד 
מעמנואל (עיר חרדית בשומרון, שהוקמה ביוזמת חברה פרטית שנכשלה), ביתר-עלית היא 
היישוב העירוני הראשון שהוקם במסגרת בנייה ציבורית, לאוכלוסייה חרדית, ואשר כל שלבי 
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הקמתו ואכלוסו היו בפיקוח ובהכוונה ציבוריים. בשתי ערים אלו תיבחנה, כאמור, שאלות 
תפקודה של הקהילה החרדית כאחראית לניהול העיר. 

המעורבות של המפלגות החרדיות בפוליטיקה הלאומית והמקומית, כוחן הפוליטי, הגדול 
בהרבה ממשקלן האלקטורלי, ונכונותן להפעילו ללא סייגים - מעוררים דאגה עמוקה בקרב 
שכבות נרחבות בציבור הישראלי. ההכרעה המיוחסת לאוכלוסייה החרדית בבחירות 
לראשות עיריית ירושלים בשנת 1993, כמו גם עמדות המפתח החשובות שתופסים 
פוליטיקאים חרדים בעיריית ירושלים, ובדומה לכך ההכרעה בבחירות האישיות לראשות 
הממשלה בשנת 1996, מוסיפים נופך אקטואלי לפחדים שכה מרבים לבטא אותם מעל במות 

שונות.1 

בדימוי הציבורי בישראל, המסורת הפוליטית החרדית ידועה כבעלת גישה פרטיקולריסטית 
מובהקת, דהיינו: הקהילה החרדית משתמשת בפוליטיקה כאמצעי במאבק על הקצאת 
משאבים לרווחת חבריה. כקבוצה חברתית, הקהילה הזו אינה תומכת בערכי הדמוקרטיה. 
אם נשמת אפה של הדמוקרטיה היא תרבות של סובלנות כלפי דעות שונות, ובכלל זה - 
תמיכה בחירות הוויכוח ובאפשרות השווה לנסות לשכנע את הזולת, הרי הקהילה החרדית 
חסרה מאפיינים אלה. אדרבא, זוהי קהילה סמכותנית (אוטוריטטיבית), שבה רווחת מסורת 
של משמעת וציות למנהיגות הדתית, ונשללת הרשות להתווכח או להעלות דעות שונות 
ולשכנע בצדקתן. מסורת כזו מציבה ספקות רבים באשר ליכולתה של הקהילה החרדית לנהל 
מערכות פוליטיות, תוך נכונות לאמץ גישה אוניברסליסטית תחת הגישה הפרטיקולריסטית 

המסורתית. 

הרקע הידוע של הקהילה החרדית, לפי כל המחקרים שנערכו עליה עד כה, עשוי להעלות 
השערות בנוגע להתנהגות הארגונית והפוליטית של החרדים במצב של מעורבות גוברת (ואולי 
גם דומיננטיות פוליטית שלהם) במערכות שלטוניות. עת אובחן לראשונה התהליך של 
השתלבות החרדים במערכת השלטון - הממשלתית והעירונית - בישראל, הועלתה גם 
הסברה שתהליך זה ימריץ את החרדים לעבור מפרטיקולריזם לאוניברסליזם.2 ההשערה 
הייתה ששילוב חרדים בתפקידי מפתח בהירארכיה הביורוקרטית תחשוף אותם לתחומי 
עניין חדשים להם, ותאלץ אותם להשתתף בתהליכי קבלת החלטות בנושאים רבים ומגוונים - גם 
בעניינים שאינם קשורים ישירות לצרכי הקהילה החרדית. במילים אחרות: יש שהאמינו כי 
כאשר יעסקו החרדים בנושאים שבהם אין להם אינטרס ישיר, ילמדו לעצב מדיניות מתוך 

שיקולים ענייניים, הנובעים מראיה כוללת של צרכי החברה הישראלית. 

גם אם הבסיס התיאורטי של השערה זו הוא הגיוני, עדיין עומדת לדיון שאלת משך הזמן 
הדרוש למימושה של התפתחות זו. היכולת והנכונות של פוליטיקאים ושל אנשי מינהל 
חרדים לפעול במערכות לעיצוב מדיניות מעבר לצרכיהם הקבוצתיים, מחייבות הפנמת 
נורמות חדשות, שחלקן עדיין זרות לתרבות החברתית החרדית. המינהל החרדי, כתופעה 

חדשה ומתפתחת בהקשר המוניציפלי בישראל, הוא עניינו של החיבור הזה. 
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התפתחות שלטון חרדי בעיר התפתחות שלטון חרדי בעיר התפתחות שלטון חרדי בעיר התפתחות שלטון חרדי בעיר  1111

מקבוצת מיעוט לרוב שולט - הדוגמה של בני-ברק 

כפי שהובהר במבוא, ניהול השלטון המקומי בידי חרדים עשוי לעורר עניין בשני מובנים: (א) 
כישורי הקהילה החרדית לנהל את מערכותיה העירוניות והיישוביות בכוחות עצמה; (ב) 
דומיננטיות של הקהילה החרדית בעיר שחלק מאוכלוסייתה אינו חרדי, כלומר אחריות של 
חרדים לצרכיהם של "אחרים". הדוגמה הבולטת - ואולי היחידה הזמינה - לתפקוד שלטוני 
חרדי בעיר שיש בה גם אוכלוסייה חילונית, היא העיר בני-ברק, שהיא חלק מאגד-הערים של 
תל-אביב. בבני-ברק יש לחרדים רוב מוחלט במועצת העירייה, לפיכך הם יכולים לעצב את 

פני העיר ולהשפיע על חיי תושביה, ככל שהדבר תלוי בסמכויות העירייה, כראות עיניהם. 

אופיה החרדי הייחודי של בני-ברק החל להתגבש כבר לפני עשרות שנים. היא נוסדה בשנת 
1924 על-ידי קבוצת חסידים מפולין בשם "חברת בית ונחלה", ומאז יש בה גרעין חזק של 
אוכלוסייה דתית וחרדית. מעת שהתיישבו בה מנהיגים תורניים ידועים ונוסדו בה ישיבות 
ידועות, הפכה העיר למוקד משיכה של מוסדות חרדיים ושל אוכלוסייה חרדית. האישים 
הבולטים במיוחד בתהליך זה הם הרב אברהם ישעיהו קרליץ (ה"חזון אי"ש"), שעלה ארצה 
בשנת 1933 והתיישב בבני-ברק לאחר שהות קצרה מאוד בתל-אביב, ועשר שנים מאוחר יותר - 
הרב יוסף כהנמן (הרב מפוניבז'), שהצליח להימלט מאימי השואה, עלה ארצה ובשנת 1943 
ייסד מחדש בבני-ברק את ישיבת פוניבז'.3 אז הפכה העיר למוקד משיכה חרדי, כאשר היסוד 

החרדי באוכלוסייתה הולך וגדל בהתמדה. 

מאמצע שנות השבעים, וליתר דיוק - מאז הבחירות המוניציפליות בשנת 1978, זכתה 
האוכלוסייה החרדית ברוב מוחלט במועצת העירייה של בני-ברק. בעת עריכת מחקר זה 
ולאחר הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 1993 יש לחרדים 21 נציגים מבין 25 המושבים 
במועצת העירייה. הרכב הנציגות החרדית במועצה זו בנוי על נציגי "חוגים" דתיים שונים 
(כמו: נציגי חסידויות, קבוצות שיוך ליטאיות וכד'), באופן שלכל "חוג" יש נציג במועצה. 
נציגים אלה רואים את עצמם בראש ובראשונה כמייצגים את שולחיהם; מחוייבותם 
הראשונית היא לאינטרסים של ה"חוג" או הקבוצה הספציפית, אף אם הדבר פוגע, כפי 

שנראה, באינטרס הכללי של המגזר החרדי. 

ההרכב הדמוגרפי והחברתי-כלכלי של אוכלוסיית בני-ברק מציב בפני העירייה קשיים 
מיוחדים. בעוד שערי האזור המטרופוליני הגובלות בבני-ברק מציגות יציבות דמוגרפית, הרי 
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בבני-ברק מגיע גידול האוכלוסייה ל-4 אחוזים בשנה (רובו גידול טבעי), לעומת גידול שנתי של 
2.7 אחוזים באוכלוסיית ישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הריבוי הטבעי 
בבני-ברק בשנים 1993-1992 היה 27.2 ל-1,000 תושבים, ריבוי שהוא מן הגבוהים ביותר 
במגזר היהודי, כאשר הריבוי הטבעי של ישראל לאותן שנים היה 14.8 ל-1,000 תושבים.4 
מבחינת הרכב הגילים - 48 אחוז מאוכלוסיית העיר הם צעירים מתחת גיל 18 ו-11 אחוז הם 
קשישים, כלומר: יחס התלות בעיר גבוה. (הנתונים המקבילים לאוכלוסיית ישראל בשנת 
1995: 38.6 אחוז מתחת גיל 19 ו-9.5 אחוזים מעל גיל 65, לפי נתוני הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה). 

יתרה מזו, בני-ברק היא אחת הערים העניות במדינה. ראש העירייה טוען ש-"שישים אחוז 
רק עולים ולא מכניסים". רק 30 אחוז מהתושבים משלמים מסים עירוניים.5 על המצב 
החברתי-כלכלי של האוכלוסייה אפשר ללמוד גם מנתונים על רמת המינוע שלה: בשנת 1993 
היו בבני-ברק רק 95.4 מכוניות פרטיות לכל 1,000 תושבים, בעוד שבכלל האוכלוסייה היו 
187.6 מכוניות ל-1,000 תושבים, בתל-אביב 305.7, בגבעתיים - 293.9 ברמת-גן - 254.7, 
בחולון - 230.0 ובבת-ים 181.4 מכוניות פרטיות לכל 1,000 תושבים. גם אם נרצה לחלץ מן 
החישוב את מרכיב גודל המשפחה, ונחשב את רמת המינוע לפי מספר מכוניות פרטיות 
ל-1000 משקי-בית, עדיין תפגר בני-ברק אחרי ערי הסביבה: 381 מכוניות פרטיות ל-1000 
משקי-בית בבני-ברק, לעומת 733 בתל-אביב ו-695 בגבעתיים.6 בני-ברק מציגה אפוא נחיתות 

בולטת ברמת המינוע לעומת שכנותיה. 

כמדד נוסף לרמה הכלכלית של אוכלוסיית העיר יכולים לשמש נתונים על צריכת המים של 
תושביה. מן המפורסמות היא שצריכת המים עולה ביחס ישר לעלייה ברמה הכלכלית. 
צריכת המים העירונית לנפש בבני-ברק בשנת 1993 הייתה 61 מ"ק לנפש, והיא מן הנמוכות 
שבערי ישראל. לשם השוואה, הצריכה בתל-אביב באותה שנה הייתה 101 מ"ק לנפש 

ובגבעתיים - 81 מ"ק לנפש, כאשר הממוצע לערי ישראל היה 79 מ"ק לנפש.7 

צירוף הנתונים הללו עם מאפייניה של הקהילה החרדית שהוזכרו לעיל ועם מנהגיה האחרים 
הידועים לנו מתוך מחקרים,8 ימחיש את גודל הקשיים שיעמדו בדרכו של מינהל מוניציפלי 
חרדי בניהול העיר. הקושי הבסיסי, שממנו נגזרים קשיים אחרים, נובע מן השינוי הדמוגרפי 
שהתחולל במעמדה של האוכלוסייה החרדית. כאשר אוכלוסייה זו היא מיעוט מכלל 
אוכלוסיית העיר, היא מנסה - ולרוב גם מצליחה - להשפיע על קובעי התקנות והנורמות 
המוניציפליות לגלות התחשבות בצרכיה המיוחדים. במקרה זה אין בעיה, שכן מערכת 
עירונית יכולה להרשות לעצמה מתן ויתורים כלכליים מסוימים (כגון: במיסוי, באגרות 
וכיוצא באלה תשלומים שונים המוטלים על התושבים) כאשר מדובר בקבוצה קטנה, חלשה 
מבחינה כלכלית ומיוחדת מבחינה דתית. אולם ככל שמשקלה הדמוגרפי של אותה קבוצה 
יגדל, כן יכבידו ההקלות המיוחדות שזכתה להן על המערכת העירונית כולה. כאשר אותה 
קבוצה הופכת רוב והשלטון העירוני מופקד בידה, ההנחות וההקלות שבהן זכתה בעבר, 

הופכות לה לרועץ ומונעות ממנה ניהול יעיל. 

הכשל התפקודי במעבר מקבוצת מיעוט לרוב מושל, בא לידי ביטוי בעיקר בשני ממדים: 
הממד הראשון גלוי לעין. כאשר רוב האוכלוסייה נהנה מפטורים והנחות, בסיס המיסוי 
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העירוני מצטמק והתוצאה ידועה. הממד השני הוא מערכת היחסים בין השלטון לתושבים - 
זו נשארת מערכת יחסים פרטיקולריסטית, הבנויה על קרבה והיכרות, כפי שהורגלה לה 
הקהילה בשנים עברו, בהיותה קבוצה קטנה. במערכת מסוג זה, תתקשה העירייה לאכוף 

החלטות וחוקים ולחייב בתשלומים את ציבור "אנשי שלומה". 

מאפיין נוסף של הבעייתיות, הכרוכה בשליטה של קהילה חרדית שהפכה לרוב, הוא האילוץ 
להתמודד עם צרכים ומאוויים של אוכלוסייה לא-חרדית ואף חילונית. צרכים אלה, כפי 
שכבר הזכרנו, עשויים להיות מנוגדים לערכי החרדים. אם האוכלוסייה הלא-חרדית מרוכזת 
באזור מובחן - כדוגמת אזור פרדס-כץ בבני-ברק - עשוי השלטון החרדי להיתקל 
ב"אופוזיציה טריטוריאלית", כלומר: בהתנגדות מלוכדת של אוכלוסייה שערכיה החברתיים 
והתרבותיים, כמו גם אורחות-חייה והתנהגותה, אינם תואמים לאלה של האוכלוסייה 
הדומיננטית. כאשר האוכלוסייה ה"שונה" מפוזרת במרחב העירוני, אזי השפעתה על 
הסביבה העירונית מועטה. אולם כאשר היא ממוקמת באזור גאוגרפי מובחן, יש לה 
דומיננטיות תרבותית באותו מרחב והיא נהנית מבסיס טריטוריאלי שבו היא יכולה לטפח 

את ערכיה. במקרה זה תפעל קבוצת האוכלוסייה האמורה באופוזיציה לרוב. 

בעיר פלורליסטית מודרנית, קטנה ההסתברות להתפתחות "אופוזיציה טריטוריאלית", שכן 
מתן לגיטימציה למגוון גדול של ערכים ותרבויות מובנה בתוך המרקם החברתי העירוני. לא 
כן בעיר הנתונה לדומיננטיות של אוכלוסייה שאין בה פתיחות וסובלנות לערכים שונים 
משלה. בעיר כזו, יתחדדו ההבדלים ויחריפו הניגודים. האופוזיציה הטריטוריאלית תיאלץ 
להתמודד עם מינהל עירוני שאינו מקבל את ערכיה ולפעמים אף מתנגד להם בחריפות. מפגש 

כזה עשוי להיות מזומן לקבוצה לא חרדית הכפופה למינהל חרדי. 

עיר חרדית נולדת 

הקמת ביתר-עלית 

בסעיף הקודם תוארה דומיננטיות חרדית בשלטון המקומי, הנובעת בעיקרה מגידול דמוגרפי. 
כאמור, דרך נוספת להתהוות שליטה חרדית היא: הקמת יישוב עירוני המיועד מלכתחילה 

לאוכלוסייה חרדית. העיר ביתר-עלית היא דוגמה מתאימה למקרה כזה. 

הרעיון להקמת עיר בביתר לא נהגה במקורו על-ידי גורמים חרדים. הוגה הרעיון היה ג'ו 
(יוסף) רוזנברג, יהודי דתי שעלה ארצה מדרום-אפריקה, טייס מתנדב במלחמת העצמאות, 
"בית"רי" בחינוכו האידיאולוגי. עלה במחשבתו לקשור את העיר החדשה עם האתר של ביתר 
ההיסטורית. כחניך התנועה הז'בוטינסקאית, גדל רוזנברג על החיבור שיצרה תנועה זו בין 
ההיסטוריה של ביתר - מעוזו האחרון של בר-כוכבא במלחמתו ברומאים - לבין הגבורה 

העברית המתחדשת, כפי שבאה לידי ביטוי בסיפור תל-חי ויוסף טרומפלדור.9 

בראשית שנות השמונים הציג ג'ו רוזנברג את מניעי יוזמתו, לפיהם ראוי שהיישוב המתוכנן 
במקום יהיה "מרכז תנועת בית"ר העולמית והמרכז החינוכי של ערכי ז'בוטינסקי".10 היזם 
פנה אל גורמי ההתיישבות בארץ, אל ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, ואף הצליח לאתר 
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שטחי קרקע מתאימים לפיתוח היישוב ולהכין תכניות ראשוניות של שימושי קרקע ובינוי. 
עם זאת, לא התגבשה סביבו קבוצה של מועמדים רציניים להתיישבות במקום. בבדיקה 
ארכיונית של רשימות המועמדים להתיישבות, רשימות לא ארוכות, נמצאה תחלופה גדולה 
של שמות. תכניות בינוי אכן הוכנו, אך לא תכניות של בסיס כלכלי (היישוב תוכנן כפרוור 

עירוני).  

יוזמתו של ג'ו רוזנברג לא הספיקה להותיר רישום של ממש בשטח. היזם נפטר באופן 
פתאומי בסוף שנת תשמ"ז (1987). הוא הספיק לארגן מספר קטן של משפחות, מן החוגים 
המקורבים לרעיונות של ישיבת "מרכז הרב" ו"מכון מאיר" לחוזרים בתשובה בירושלים. 
אלה התנחלו במקום בתאריך סמלי - ל"ג בעומר (בר-כוכבא!) תשמ"ה (1985), וקראו 
להתנחלות "הדר ביתר". המקום נותר קטן ומוזנח, ללא בנייה של קבע, ללא כל תהליך 

פיתוח, ובעיקר - ללא עורף אוכלוסייתי שיבטיח גידול במספר המתיישבים. 

תוך כדי פעילותו של ג'ו רוזנברג החלו בירורים בדבר האפשרות לייעד את העיר המתוכננת 
לחרדים. אנשי משרד השיכון חיפשו יזמים שיוכלו "להרים את הפרויקט", כלומר: לבנות 
הרבה ומהר. ביום 13.11.84 התקיימה במחוז ירושלים של משרד הבינוי והשיכון ישיבה 
בעניין העיר, שבה השתתפו נציגי חברת "כוכב השומרון", שעסקה באותה תקופה בבניית 
העיר עמנואל שבשומרון.11 הסתבכות החברה בהקמת עמנואל מנעה ממנה לבנות את ביתר. 

בראשית שנות השמונים, עת החל ג'ו רוזנברג לגלגל את רעיון העיר בביתר, נוסדה בשכונת 
גאולה, בלב ירושלים החרדית, אגודת "משכנות ירושלים". מטרתה הייתה לסייע במתן 
פתרונות למצוקת הדיור של האוכלוסייה החרדית. הוקמה בה מחלקה מיוחדת לתיווך דירות 
ללא תמורה ולעזרה למשפחות ברוכות ילדים, כגון בהשגת הלוואות מ"פרזות" ומשכנתאות 
מוגדלות לנזקקים. תכניות סיוע שונות לא הועילו לציבור החרדי משום שהיצע הדירות 
במסגרת תכנית הסיוע היה מפוזר בכל העיר, במיוחד באזורים חילונים, בעוד שהחרדים 
מעדיפים להתרכז באזורים מובחנים. היצע הדירות באזורים החרדיים היה קטן ומחיריהן 

האמירו. 

מנכ"ל "משכנות ירושלים" העיד כי בשלב זה הובן שפתרונות הדיור לציבור החרדי אינם 
יכולים להיות פרטניים, וכי נחוץ להם פתרון קהילתי: "הגענו למסקנה חד -משמעית", אמר, 
"רק משרד השיכון בכבודו ובעצמו יכול להזיז את הנושא הזה".12 כאן נפגשו, בתזמון מופלא, 
צורכי הדיור הדחופים של הקהילה החרדית, שלא ניתן היה לפתור אותם ללא סיוע ממשלתי 
נרחב, עם החלטת הממשלה לבנות עיר בביתר - החלטה שלא הצליחו לממש בהעדר מקורות 
לגיוס מתיישבים. במפגש זה התקבלה ההחלטה לפתח את ביתר כעיר חרדית, בין יישובי 
דרום האזור שנקרא פעם "פרוזדור ירושלים" (בין-1949 ל-1967) לבין יישובי גוש עציון (מפה 

 .(1
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מפה 1: ביתר-עלית במטרופולין ירושלים 
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במפגש הנזכר לעיל יש משום עניין מיוחד מסיבה נוספת: הוא מציין מגמה חדשה במדיניות 
השיכון הציבורי בהקשר החרדי. עד ראשית שנות השמונים לא הוכר קיומו של המגזר החרדי 
כמגזר נפרד במסגרת מדיניות השיכון הציבורי; התפיסה התכנונית הייתה אינטגרטיבית 
ונבעה, כמובן, מאידיאולוגיה רבת שנים של "כור ההיתוך". בהחלטה הנוגעת להקמת ביתר 
כיישוב חרדי נשבר עיקרון זה בבירור. אמנם, עוד לפני כן אנו מוצאים בנייה ייעודית לחרדים - 
תחילתה בשכונת "שומרי אמונים" שבין בתי אונגרין למעבר מנדלבאום, (בשנת 1962), 
והמשכה בבנייה הרצופה של שכונות חרדיות לאורך הקטע הצפוני של קו שביתת הנשק 
("הקו הירוק") בירושלים. עם זאת, בכל השכונות הללו לא הייתה מעורבות כה ישירה של 
הממשלה כפי שהייתה בהקמת ביתר-עלית: פרויקט של משרד השיכון, המבוצע על-ידי 

חברת "אשדר" ואשר אכלוס המבנים בו נעשה על ידי חברת "משכנות ירושלים". 

שותפות זו בין הממשלה למגזר החרדי אינה בנויה על קרבה אידיאולוגית או על זהות 
בתפיסה האסטרטגית, אלא על הלימה חלקית בין מערכות של אינטרסים שונים: הממשלה 
הייתה מעוניינת לבנות יישוב חדש בשטחים, ואילו החרדים ביקשו פתרונות למצוקת דיור. 
במקרה זה שימשה האוכלוסייה החרדית מאגר כוח אדם פוטנציאלי להגשמת מדיניות 
טריטוריאלית; נזקקי דיור מעוטי-אמצעים היו מאז ומתמיד מכשיר בידי הרשויות לביצוע 
מדיניות תכנונית או אידיאולוגית, ללא קשר לצורכי האוכלוסייה שהיא מושא המדיניות. 
במקום שהאוכלוסייה החרדית הייתה דחויה והתקבצותה לא הייתה לגיטימית, היא הפכה 

מקור לאכלוס מהיר. 

עם זאת, חרף ההלימה החלקית בין האינטרסים של הממשלה לבין אלה של החרדים, 
השיתוף בין הצדדים בהקמת יישוב חרדי אינו כה פשוט. לשינוי הגישה מצד הגורמים 
הממשלתיים יש מחיר, הן מבחינת הרשויות והן מבחינת הקהילה החרדית. הרשויות 
מתחייבות בהשקעות גדולות מאוד, הרבה מעבר למקובל בבנייה ציבורית רגילה, מפאת 
מגבלותיה הכלכליות של האוכלוסייה הנדונה. הקהילה החרדית, לעומת זאת, נאלצת 
להתאים את עצמה למדיניות מיקום שאינה תואמת בהכרח את טעמה ושאיפותיה, ולעתים 

אף מעוררת ויכוחים מרים בתוך הקהילה.  

מכל מקום, החיבור הזה עוסק רק במשמעויות שיש לריכוז החרדי בעיר חדשה ונבדלת, ללא 
מרכיבי אוכלוסייה זרים, בהקשר לאופן תפקודו של השלטון המקומי החרדי. קהילה חרדית 
החיה ב"עיר מבודדת" אינה יכולה להסתמך על "אחרים", וכל האחריות על ניהול, תפקוד 
ופיתוח המערכת העירונית נופלת על חברי הקהילה. מאידך גיסא, הקהילה אינה צריכה 
לחשוש מפני מגעים של חרדים עם חילונים או עם כל מגזר אחר שאינו חרדי. משום כך, 
בעיות המינהל והתפעול המוניציפלי בעיר החרדית מקבלות גוון שונה בעיר החדשה. הדיון 

שלהלן יבחין אפוא בין בני-ברק לבין ביתר-עלית כשני דגמים של שלטון מוניציפלי חרדי. 

יישובים חרדיים בארה"ב 

היישוב העירוני-החרדי הנבדל הוא אמנם תופעה חדשה בישראל, אך יש לו מקבילות 
בארה"ב. כמו בישראל, כך גם בארה"ב החרדים מתבדלים גאוגרפית ונאלצים להתמודד על 
מרחב מגורים לקהילותיהם. אולם שלא כמו בישראל, הם נאלצים לעמת את תרבותם 
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הדתית עם מערכות נורמטיביות שונות, לעתים אף בערכאות. פעמים הם זוכים ופעמים הם 
מפסידים. 

אחרי שה-Lower East Side וה-Bronx, אזורי המגורים ההיסטוריים של יהודים בניו-יורק, 
התרוקנו מתושביהם היהודים, התפתח באזור Brooklyn ריכוז גדול של אוכלוסייה יהודית - 
במיוחד של הקהילה החרדית לגווניה. באזור זה מובחנות ארבע שכונות כריכוזים עיקריים 
 - Crown Heights ;שכונה שבה מתגוררים חסידי סאטמאר - Williamsburg :של יהודים חרדים
 Flatbush - שכונתם של חסידי חב"ד; ועוד שתי שכונות חרדיות ללא זיהוי של פלג ספציפי

 .Boro Park-ו

הגידול הדמוגרפי המהיר ביותר בניו-יורק, בשנת 1996-1995, נרשם בפלטבוש. שיעורי הריבוי 
הטבעי של החרדים הם הגבוהים ביותר באוכלוסי מדינת ניו-יורק, שכן בכל הרבדים של 
קבוצות המיעוטים והאוכלוסיות המסורתיות הונהגו בהצלחה תכניות התערבות לתכנון 
המשפחה ולפיקוח על הילודה. מסיבות מובנות, נפקד מקומן של תכניות כאלה באוכלוסייה 
החרדית. לכן, בעוד שחלה ירידה גוברת בשיעורי הילודה בקרב האפרו-אמריקנים, 
הפורטוריקנים ויתר קבוצות המיעוט, הרי שיעורי הילודה בקרב האוכלוסייה החרדית נשארו 

גבוהים כבעבר. 

הלחץ הדמוגרפי והלכידות הקהילתית, על כל משמעויותיה לגבי המשפחה המורחבת, 
מעצבים את הביקוש לשטחי מגורים, ובכך אין החרדים בניו-יורק שונים מאלה שבישראל. 
מגבלות טריטוריאליות ומבנה הפריסה של אוכלוסיות שונות מקשים על הרחבה גדולה של 
האזורים החרדיים בתוך תחומי העיר ניו-יורק. לדוגמה: האזור החרדי של חסידי סאטמאר 
בוויליאמסבורג מוגבל על-ידי שטחים שהיו בעבר בסיס של הצי (והם בבעלות הממשל 
הפדרלי) ועל-ידי אזורי תעשייה. האזור החרדי התרחב בתהליך מובהק של חדירה והורשה, 
ולאחר מכן - בעקבות בנייה ייעודית לחרדים. עם מילוי המרחב הזמין נותרת רק האפשרות 
של בנייה ייעודית, אלא שזו מותנית בשינוי ייעודי הקרקע ובהגדלת אחוזי הבנייה המותרים. 
כדי לממש שינויים אלה יש צורך בשינוי התכניות העירוניות ((zoning, כלומר, דרושה יכולת 
השפעה על הממשל. מגבלות אלו מעודדות יציאה של חרדים אל יישובים אחרים במרחב 

המטרופוליני של העיר. 

תהליך הִפְרוּו ר של החרדים בניו-יורק צובר תאוצה בשנים האחרונות, אולם אין הוא חדש. 
הלחץ הדמוגרפי על מרחב המגורים הוא הגורם העיקרי להתפשטות התופעה, אולם אין הוא 
הגורם הראשוני לה, שכן ראשית היציאה החרדית מן העיר ניו-יורק החלה כבר לפני כ-50 
שנה, בסוף שנות הארבעים. הרב וייסמנדל, רבם של חסידי נייטרא שמוצאם מצ'כיה, רצה 
לצאת מברוקלין ולייסד יישוב של לומדי תורה על בסיס כלכלי חקלאי. לקהילה הוקצה שטח 
בן 300 אקרים באזור Mt. Kisco שמצפון לניו-יורק, בתוך יער על שפת אגם קטן. (כיום לא היה 
כל סיכוי לזכות במרחב זה, משום שערכו הכספי גבוה ביותר) היישוב נקרא (אז ועתה) 
Yeshiva Farm Settlement, אך כל מה שנותר מהרעיון של ביסוס הקיום על חקלאות הוא מבנה 
הרפת הריק, הקיים עד היום. שריד נוסף לרעיון זה ניתן לראות בעובדה שביישוב מתגורר עד 
היום אחד מעשירי משפחת הרצוג - מבעלי "יינות הברון הרצוג"... מכל מקום, כיום 
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מתגוררות ביישוב 75 משפחות, המקיימות קשר יומיומי עם העיר ניו-יורק, בעיקר עם המרכז 
היהודי בברוקלין ועם מרכזי סחר התכשיטים שבמנהאטן. 

 ,Kiryas Joel)) היישוב החרדי הגדול ביותר במרחב המטרופוליני של ניו-יורק הוא קריית-יואל
במחוז אוראנג' ((Orange County. הגרעין הראשון של הבנייה ביישוב החל בשנות השבעים, 
ואילו ההתפתחות הגדולה חלה בראשית שנות השמונים. בשנת 1996 חיו בקריית-יואל 

כ-12,500 נפש. 

שתי קריות חרדיות נוספות מצויות במונסיי ( (New Square -Monsey של חסידי סקוויר, על 
כביש 45 וקריית-כתר ((Kaser ב-Maple Street; שתיהן שייכות ל- Rockland County. קהילה 
חרדית נוספת, שעדיין אינה עצמאית מבחינה מוניציפלית, היא קהילת קאשאו ((Kashau של 
חסידי פאפא ((Pupa. זהו מקבץ קטן מסביב לישיבה (,(Kashau Yeshiva באזור מיוער ב- 
Westchester. כדי שהמקבץ של ישיבה וכמה בנייני מגורים יקבל מעמד של יישוב עצמאי, עליו 
להגיע לגודל אוכלוסייה של 500 נפש. לאחרונה החלה הקהילה ביוזמת בנייה במקום, אך 
נקלעה לקשיי מימון. קשיים אלה מעוררים את השאלה אם ראוי להקצות תמיכה ציבורית 

לפיתוח יישובים קהילתיים על בסיס אתני, תרבותי, או דתי. 

היכולת להיעזר בתמיכה ציבורית (דהיינו: מטעם המדינה) במימון בנייה למגורים לחרדים 
חשובה ביותר להתפתחות שכונות ויישובים חרדיים - בכל מקום, וגם בניו-יורק. הממשל 
האמריקאי מכיר בצורך לעודד קבוצות מיעוט אתנו-תרבותיות שהיו מופלות לרעה באמצעות 
"העדפה מתקנת" ((affirmative action. לענייננו, גישה זו באה לידי ביטוי בתמיכות גדולות 
ובהקצאות לצורכי שיכון. מאידך גיסא, בחוקה האמריקאית קיימת הפרדה ברורה בין דת 
למדינה, לפיכך המדינה מנועה מלהתערב בעניינים דתיים, והימנעות זו כוללת גם תמיכה 

כלכלית במוסדות דתיים ובקהילות דתיות. 

השאלה היא: האם קהילה חסידית-חרדית (החרדים בארה"ב נקראים "חסידים") היא בגדר 
קבוצת מיעוט מופלית לרעה, הזקוקה לאפליה מתקנת, ועל יסוד זה היא רשאית לזכות 
בתמיכה ממשלתית, או שמא אין היא אלא קבוצה דתית, שאינה יכולה לצפות לתמיכה? 
שאלה זו נידונה בהקשר משפטי. טענת החרדים הייתה שהם קבוצת מיעוט תרבותית 
המופלית לרעה; יהודי שומר מצוות מופלה לרעה במערכת הכלכלית, לדוגמה, משום שאינו 
יכול לפתוח את עסקו בשבת, או משום שהוא מנוע מהשתתפות בישיבות ובפגישות עסקים 
הנערכות בשבת או המתקיימות במסעדות לא כשרות - ובכך נפגע כושר התחרות העסקי 
שלו. כנגד הצגת דברים זו הועלתה הטענה כי המגבלות המוטלות על היהודי הדתי אינן כפויות 
עליו, אלא נתונות לבחירתו: איש אינו כופה עליו לסגור את עסקו בשבת, ואשר למזונו - ההימנעות 
ממאכלים מסוימים נתונה לבחירתו ואין מכריחים אותו לאכול דווקא מזון כשר. לשון אחר: 

המגבלות הדתיות נתונות לבחירתו החופשית של האדם. 

טענת הבחירה החופשית בהקשר אורח-החיים הדתי של החרדים נדחתה בבית המשפט 
בארה"ב. התקבלה ההנחה שהעקרונות הדתיים טבועים באופיים התרבותי של החרדים, 
כמוהם כאיסור גילוי עריות ((incest או כהתנגדות למילת הבנות בציוויליזציה המערבית; הם 
כפויים על האדם מעצם השתייכותו לתרבות מסוימת. הייחודיות של קהילות חסידיות (כפי 
שהן מכונות בארה"ב) או חרדיות הוכרה אפוא כייחודיות תרבותית, ובכך הן נחלצו מן הסד 
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של ההפרדה בין דת למדינה. עם זאת, מאחר שההעדפה המתקנת מכוונת רק לתחומים 
שבהם סובלת קבוצת המיעוט מאפליה (במקרה של החרדים - בתחום העסקי-כלכלי), זכו 
חרדים להטבות במימון של יזמות כלכלית, אולם בכך לא נפתרה הבעיה הדוחקת ביותר של 
הקהילה החרדית בניו-יורק: בעיית השיכון. כאמור, יוזמות בנייה חרדיות מתפתחות במרחב 
המטרופוליני של ניו-יורק, אך כדי להגיע לממדים משמעותיים, נדרשת תמיכה חיצונית. 

השאלה של זכאות לתמיכה ממשלתית בשיכון נותרה אפוא פתוחה.  

אחד הפתרונות הנדונים עתה (קיץ 1996) בקהילה החרדית בניו-יורק הוא העיקרון של בנייה 
לעובדים - Staff Housing. המגמה המסתמנת בחברות כלכליות גדולות להעביר חלק 
מתפקודיהן אל פרוורים מרוחקים, מלווה בהקצאות קרקע וכספים לבניית שיכונים או 
שכונות מגורים לעובדיהן באותם אזורים. הקצאות אלו זוכות לסיוע ממשלתי פדרלי מתוך 
הכרה של הממשל בחיוניות הבנייה הזו: המעבר של חברות גדולות ממרכזי הערים לפרוורים 
מרוחקים פוגע בעובדיהן, (שרבים מהם משתייכים לרובד כלכלי נמוך), שכן הם אינם יכולים 
להרשות לעצמם מגורים יקרים בפרוורים ומצד שני הם מתקשים לעמוד במעמסה של 

המרחק בין ביתם בעיר לבין מקום עבודתם. 

על-פי רעיון ה-Staff Housing בהקשר החרדי, הישיבה נתפסת כמוקד אשר סביבו מתגבשת 
הקהילה. לפיכך ראוי לתמוך בעידוד הבנייה למגורים עבור אלה הקשורים בישיבה, 
הממוקמת בפרוור מרוחק. פרנסי קהילת חסידי פאפא ב-Westchester נכבשו לרעיון זה, והם 
מנסים לשכנע את הנהלת חברת IBM, שמרכזה נמצא באזור, לפתח שיכונים לעובדיה ולקבל 
סיוע ממשלתי על-פי אותו עיקרון, כדי שזו תשמש תקדים לקהילה החרדית שבאזור. עם 
 (& Housing  דורשת אישור של משרד השיכון הפדרלי Staff Housing-זאת, הכרה בבנייה חרדית כ
). בעת כתיבת שורות אלו - קיץ 1996 - אישור כזה טרם ניתן.  Urban Development -HUD 
לצורך קבלת ההכרה האמורה, מפעילה הקהילה מערכת מסועפת של שתדלנות, קשרים 

פוליטיים וייעוץ משפטי. הכרה כזו תעודד יצירת יישובים חרדיים בנוסח קריית-יואל. 
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כוח-אדם במינהל עירוני חרדי  2

בעיות כוח-אדם בעיר חרדית ותיקה 

רשות מוניציפלית הנשלטת על-ידי קהילה חרדית תתקשה בגיוס עובדים מתאימים, או 
כהגדרת החשב המלווה של עיריית בני-ברק (שהתמנה מאוחר יותר לסגן יו"ר הוועדה 
הקרואה בעיר; עמ' 22 להלן): "יש בעיה קשה בבני-ברק בגיוס עובדים קומפטנטיים".13 
הסיבה לכך נעוצה בחוסר הכשרה מקצועית ובחוסר השכלה מתאימה בקהילה החרדית. 
לכאורה, אפשר לפתור בעיה זו על-ידי גיוס עובדים מקצועיים מחוץ לחברי הקהילה, מה גם 
שבאזור מטרופוליני נפוצה תופעת המועסקים שאינם מתגוררים ברשות שבה הם עובדים. 
מה מונע אפוא מעיריית בני-ברק מלהעסיק אנשי מקצוע ("קומפטנטיים" כלשון סגן יו"ר 

הוועדה הקרואה) מקרב תושבי אגד הערים של גוש דן? 

כאן משתלב בתמונה האופי החברתי של הקהילה החרדית. כקהילה מסורתית - היא דואגת 
לאינטרסים של חבריה. השלטון הוא מקור לחלוקת משאבים ולא פחות מכך - לחלוקת 
תפקידים וכיבודים ששכרם בצידם והם, כמובן, מקור פרנסה לחברי הקהילה. לפיכך, 
המשרות בעיריית בני-ברק מאויישות לפי מפתח שיוכי של קבוצות וחצרות חסידיות, על-ידי 
מקורבים של פוליטיקאים המייצגים קבוצות אלה. התקנים חסומים אפוא בפני עובדים 
מקצועיים - כך, לפחות, היו פני הדברים עד לפיזור מועצת העירייה וכינון ועדה קרואה לניהול 

ענייני העיר (אירוע שיידון להלן). 

שיטה זו גורמת גם לניפוח המנגנון העירוני, כיוון שהחוגים השונים הדורשים ייצוג בגופי 
הביצוע ובמחלקות העירייה אינם מתחשבים בתקנים הפורמליים ובכללי יעילות תפקודית. 
הם דורשים לאייש משרות במקורביהם, מתוך כוונה שהמקורבים הללו ידאגו לאינטרסים 
של שולחיהם בכל הנוגע להקצאת משאבים. מחלקות העירייה מאויישות אפוא מעבר לתקן 
באנשים חסרי כישורים מתאימים ורווח בהן כפל תפקידים. הדבר בולט במיוחד במחלקה 
לחינוך. יתר על כן, כשיש צורך לפטר עובדים - אם מטעמי ייעול ואם מסיבה אחרת - 
מופעלים לחצים מצד קבוצות וחסידויות שונות: מאחר שהעובדים מייצגים קבוצות וחוגים, 
הרי פיטוריו של עובד גורעים מייצוגה של קבוצה מסוימת ומתעורר הצורך ליצור איזון 

מחודש של הכוחות המייצגים בכל המערכת. 

יתרה מזו: גם מערכת היחסים בין הביורוקרטיה העירונית לבין התושבים מושתתת על 
קשרים שיוכיים. לא רק הנציגות במועצת העירייה היא על בסיס שיוכי, אלא גם איוש 
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המשרות במנגנון העירוני - לכל "חוג" ולכל קבוצה צריך להיות ייצוג בקרב העובדים 
במחלקות העירייה השונות. התוצאה היא, כמובן, ניפוח גדול של כוח העבודה במנגנוני 
העירייה. (לדוגמה: במחלקה לחינוך מכהנים שני מנהלים - אחד מש"ס ואחד מדגל התורה). 
יעילות התפקוד של מנגנון כזה נפגעת אפוא, לא רק בגלל הסרבול שלו אלא בעיקר בשל 
המחויבות של מחזיקי התפקידים להנחיות של מנהיגי קבוצותיהם, הנחיות שאין בינן ובין 
מינהל תקין ולא כלום. התפקוד של המנגנון העירוני מונחה על-ידי מערכת יחסים מסורתית 
של קבוצות דתיות, ללא כללי התנהגות נורמטיביים המחייבים קביעת מדיניות 

אובייקטיבית. 

מבנה כוח האדם במנגנון חרדי מושפע גם מתכונות חברתיות, תרבותיות ואפילו דמוגרפיות 
של חברי הקהילה החרדית. בכך שונה מנגנון כזה מזה הקיים ברשות מקומית לא חרדית. 
דוגמה אחת לכך היא השפעתם של שיעורי הילודה הגבוהים בקהילה על איוש משרותיהן של 
גננות: עקב ריבוי הלידות גדל היקפן של חופשות הלידה שנוטלות גננות במערכת החינוך 
העירונית, כך שגננות ממלאות-מקום מועסקות ברציפות לאורך זמן וכך זוכות בקביעות. 
דוגמה אחרת קשורה בתפקידה של העירייה כספקית של שירותים דתיים: בערים אחרות 
השירותים הדתיים ניתנים לאוכלוסייה על-ידי המועצה הדתית, הממומנת במשותף על-ידי 
משרד הדתות והעירייה. אולם בבני-ברק משרתת המועצה הדתית רק את האוכלוסייה 
ה"דתית-לאומית" ואת החילונים; החרדים, שהם רוב אוכלוסיית העיר, מתעלמים מקיומה 
ואינם נזקקים לשירותיה, בגלל החשש לפגיעה במעמדם של הרבנים גדולי התורה שבעיר, וכן 
משום שהם מתנגדים למעורבות של רשויות ממשלתיות בענייני דת. לפיכך, ההוצאות 
לאספקת השירותים הדתיים לרוב האוכלוסייה נופלות על העירייה. העיר מאופיינת בצריכה 
של שירותים דתיים מיוחדים; שנת השמיטה היא דוגמה לעונה שבה העירייה מעסיקה עובדי 
שירותים רבים, המטפלים בבעיית האספקה השוטפת של מוצרי חקלאות ללא חשש שמיטה. 
בין שמיטה לשמיטה (שש שנים) תרומת עובדים אלה מזערית. עונתיות וייחודיות של 

שירותים מעין אלה מגדילות במידה רבה את ניפוח המנגנון העירוני. 

אופיה המסורתי של הקהילה החרדית, בהצטרפו לניפוח מלאכותי של המנגנון על בסיס 
שיוכי, יוצר אצל עובדי הציבור אווירה טיפוסית של עיירה מסורתית, מה גם שישנן עדויות 
רבות14 לנפוטיזם במינוי עובדים. אווירה כזו מביאה את העירייה, בין יתר הליקויים 
המאפיינים את תפקודה, להתעלם מחוות-דעתם המקצועית של יועציה המשפטיים, אף 
שחוות-דעת כזו כמוה כצו של בית משפט (עד שניתן צו כזה על-ידי בית המשפט, לפי הערה 
של יו"ר ועדת החקירה). היטיב לבטא אווירה זו מבקר העירייה, בהשיבו לשאלה אם אפשר 
לשפר את המצב בעיריה עם העובדים הקיימים: "כדי שהעירייה תתפקד צריך לעשות 

לאנשים סוויץ' במוח, ואנשים צריכים לעבור ממנטליות של השטיבל".15 

איוש מנגנון עירוני באנשים בלתי כשירים הוא מתכון בטוח לכשל בכל הכרוך לכללי מינהל 
תקין. המושג "מינהל תקין" רחב מאוד; בהקשר הנדון כאן הוא נוגע לדרך תפקודו של 
המנגנון הביורוקרטי העירוני ולמידת אחריותו לתקלות הרבות המתרחשות בחיי היומיום של 
העיר. הקש ששבר את גבם של תושבי העיר היה שביתת עובדי הניקיון; חלק מעובדים אלה 
מועסקים, לפי דו"ח הוועדה (על כך להלן), באמצעות חברות כוח-אדם. עובדי התברואה נהגו 
לקבל תוספות שכר של 78 אחוז (במקום 10 אחוזים, כמותר בחוק), ואילו נהגי התברואה 
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קבלו תוספות שכר של 88 אחוז (במקום 10 אחוזים כמותר בחוק). השביתה גרמה לתחושה 
קשה מאוד בקרב תושבי העיר והם ביטאו את תחושותיהם בכרוזים, בעצומות ובפניות לשר 

הפנים.  

בעקבות משבר זה ולאור המשבר הכספי הקשה שאליו נקלעה העירייה, מינה שר הפנים דאז, 
עוזי ברעם, ועדת חקירה לעניין עיריית בני-ברק. 

הוועדה שמונתה ביום ב' בסיון תשנ"ה (31.5.95), נועדה "לבדוק את הצורך לפזר את המועצה 
ולמנות ועדה למילוי תפקידי המועצה". וועדת חקירה מעין זו ממונה על-ידי שר הפנים, 
בתוקף סמכותו לפי סעיף 144 לפקודת העיריות (נוסח חדש), ולאחר התייעצות עם שר 
המשפטים. תפקידה לחקור אם מועצת העירייה או ראש העירייה ממלאים את תפקידיהם 

כראוי.  

עוד לפני מינוי ועדת החקירה הציג האגף לביקורת במשרד הפנים נתונים על מצבה הקשה של 
העירייה, ואלה הובאו בדו"ח ועדת החקירה כלהלן:16 

 1. הגירעון המצטבר של העירייה עמד על סכום של 108 מיליון ש"ח. 

 2. קיים גידול מואץ בהיקף הגירעון הכספי של העירייה מהתקציב הרגיל בהיקף של כ-5-3 
מיליון ש"ח מדי חודש בחודשו. 

 3. בשנת התקציב 1994 נוצר גירעון בסכום של 47 מיליון ש"ח בתקציב הרגיל וכ-1.7 מיליון 
ש"ח בתקציב הפיתוח. 

 4. העירייה לא נקטה במידה מספיקה באמצעי האכיפה העומדים לרשותה כדי לגבות את 
מלוא המסים המגיעים מהתושבים החייבים, מהעמותות ומהעסקים הפועלים בשטחה. 

 5. ממוצע שיעור הגבייה מארנונה בשלוש השנים האחרונות עומד על כ-57 אחוז בלבד 
מהחיובים, וגביית חיובי המים עומדת על כ-70 אחוז בלבד. 

 6. היקף החובות של התושבים לעירייה, בסוף דצמבר 1994, מהחיובים עבור ארנונה בלבד, 
עמד על כ-100 מיליון ש"ח; עבור השימוש במים הסתכם היקף החובות ב-12 מיליון 

ש"ח. 

 7. העירייה אינה גובה חיובי מים ממוסדות תורה וחסד למיניהם. 

 8. העירייה מעניקה לעובדים רבים (כ-70 אחוז) תוספות שכר חריגות בניגוד לחוק יסודות 
התקציב. תוספות השכר לבעלי המדרג הבינוני והגבוה הן שמהוות את עיקר הנטל 

הכספי. 

 9. פרנסי העיר מעסיקים עובדים רבים על-פי קשריהם המשפחתיים ולא על-פי כישוריהם. 

השוואת האמור בסעיף (1) דלעיל עם האמור בסעיף (6), עשויה להיראות כהצעת פתרון: 
גביית החובות תפתור את בעיית הגירעון. אולם, מתוך החובות האמורים, כ-30 מיליון ש"ח 
מוגדרים על-ידי העירייה כחובות "אבודים", כ-25 מיליון ש"ח הם חובות של מוסדות דת, 
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עזרה וסעד (מלכ"רים שונים) ועוד כ-25 מיליון ש"ח נמצאים בטיפול משפטי. כל היתר הם 
פיגורים שוטפים. 

ועדת החקירה קבעה כי "מצבה הכספי הקשה של עיריית בני-ברק גרם לחוסר יכולתה לעמוד 
בחובותיה על-פי פקודת העיריות ולספק השירותים החיוניים לתושביה". עוד קבעה הוועדה 
כי מצב זה נגרם בגלל "ניהול בלתי תקין של משק הכספים (אי גביית מסים המגיעים לעירייה 
כחוק ותשלומי שכר חריגים), בניית תקציב שאינו מעשי וניהול בלתי תקין ו(לא) יעיל של 

העירייה" (הערה 14 לעיל). 

ביום 16.6.95, כשבועיים לאחר מינויה, המליצה הוועדה בפני שר הפנים לפזר את מועצת 
העירייה ולמנות תחתיה ועדה קרואה. הדו"ח המלא הוגש ביום 20.6.95, כלומר, הוועדה 
טיפלה בנושא באינטנסיביות גדולה. בפניה הופיעו 38 עדים ובהם חברי מועצת העירייה, 

עובדי עירייה, עובדי משרדי הפנים והאוצר ומומחים - רואי-חשבון ומשפטנים. 

כישלונה של עיריית בני-ברק לנהל כראוי את המערכות העירוניות היה בולט, ולא היה צורך 
בדיונים מסובכים כדי לזהות אותו. הוועדה עמדה על ארבעה תחומים מרכזיים שהם יסודות 
הכישלון הזה. התחום הראשון הוא גיוס כוח-אדם (שלושת התחומים האחרים יוצגו 
בהמשך, בפרקים המתאימים). הוועדה עמדה על הקושי לגייס "עובדים כשירים בני 
המקום". העיסוק האינטנסיבי של הגברים החרדים בלימוד התורה אינו מותיר להם זמן 
להכשיר עצמם לתפקידים מינהליים, טכניים ואקדמיים שונים, הדרושים לניהול רשות 

מקומית. באין כישורים, מגייסים עובדים על בסיס שיוכי. 

התוצאות של איוש כזה, כאמור, הן חוסר יעילות, כפילויות ושיקולים לא ענייניים, או בלשון 
הוועדה: "הכל בנוי על הסכמים ולחצים קואליציוניים". בקטיגוריה זו אפשר לכלול גם את 
מניעיהם של החרדים לצורת ארגון מיוחדת, המכבידה על העירייה: הגננות בעיר הן עובדות 
של העירייה ולא של משרד החינוך, כדי למנוע ממשרד ממשלתי דריסת-רגל בחינוך החרדי. 
בדומה לכך, גם השירותים הדתיים לרוב האוכלוסייה ניתנים מטעם העירייה, כפי שתואר 
לעיל, ולא מטעם המועצה הדתית, דבר המכביד על העירייה ומוסיף למצבת כוח-האדם שלה 

כ-200 עובדים נוספים. 

מתוך דו"ח ועדת החקירה עולה כי בעיית כוח-האדם של עיריית בני-ברק היא הראשונה 
במעלה ב"אחריותה" לכשלים של מינהל בעיר חרדית. אולם צריך לסייג אמירה זו: מתמונת 
המצב שהבאנו עולה כי קשה לבודד את המרכיב של איכות כוח-האדם מן המאפיינים 
החברתיים של הקהילה החרדית - פרטיקולריזם ויחסים דיפוזיים-שיוכיים, שהרי גם אלה 
משפיעים על איכות המועסקים (ההשפעה של מאפיינים אלה תידון גם בהמשך). ההפרדה בין 
איכות כוח-האדם לבין מאפייניו החברתיים היא לצורך העיון בלבד, שכן ברור לחלוטין 
שבפועל קיים שילוב הדוק בין הגורמים השונים. מן הראוי לציין כי כאן נידונו בעיות 
כוח-האדם שהתפתחו בעיריית בני-ברק במהלך כשני עשורים, מאז עברה לשליטה חרדית. 
לעומת זאת, עיר חרדית חדשה כמו ביתר-עלית, נעדרת מסורת מינהלית ומוניציפלית ירושת 

העבר, והיא מפגינה הצלחה תפקודית ניכרת. לפיכך, יש טעם לדון בה בנפרד. 
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בעיות כוח אדם בעיר חרדית חדשה 

בתלמוד מובא מאמר בשם רב: "לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה, שמתוך 
שישיבתה קרובה - עוונותיה מועטין" (בבלי, שבת י' ע"ב). רש"י (באותו מקום) מפרש: 
"'שישיבתה קרובה' - שנתיישבו בה מקרוב"; היום היינו אומרים "עיר חדשה". עוונותיה של 
העיר החדשה מועטים, כיוון שבגלל ממדיה וטווח קיומה הקצר טרם הספיקו להתפתח בה 
מוסדות ומנהגים קלוקלים. באין מסורת מחייבת, קל יותר להנהיג בעיר החדשה נורמות 

מתוקנות ויעילות. 

ביתר-עלית היא עיר חרדית חדשה, ולפחות בשנותיה הראשונות היא סיפור הצלחה. מאפייני 
ההצלחה של ביתר-עלית עוד יידונו בפרקים שלהלן; כדי לאשש את הקביעה הכללית שהעיר 
מצליחה, די אם נזכיר כאן את פרס השלטון המקומי שבו זכה יו"ר המועצה המקומית 
הממונה, הרב משה ליבוביץ. פרס זה ניתן מטעם שר הפנים לרשויות מקומיות המצליחות 
לסיים שנת תקציב כשתקציבן מאוזן. בתעודת הפרס שניתנה ביום 6.3.95, עליה חתום שר 
הפנים עוזי ברעם, נאמר כי היא מוענקת "על תרומתך לקידום השלטון המקומי והוכחת 
יכולת ניהול וארגון". נשאלת אפוא השאלה: מדוע בעוד בני-ברק מתייסרת תחת מנגנון לא 

יעיל, נהנית ביתר-עלית מהצלחה ויעילות? 

דומה שהמפתח לתשובה על שאלה זו נעוץ בדמותו של ראש המועצה הממונה - הרב משה 
ליבוביץ, (או "לייבו" כפי שהוא מכונה בפי כל). משה ליבוביץ נולד בשנת 1956 ברומניה, עלה 
כילד עם הוריו והתיישב עמם בצפת. חזותו החיצונית החרדית דהיום אינה מעידה על קורות 
חייו, אם כי נודעת להם משמעות בהקשר לדרך תפקודו כראש מועצה וכרוח החיה בפיתוח 
היישוב. פעלתנותו וכושר מנהיגותו בלטו כבר בעודנו נער בצפת, עת בגיל 14 החל להדריך 
חבורות רחוב. כתלמיד כתה י"ב, במלחמת יום כיפור, היה פעיל במטות חירום בצפת ובאזור 
הצפון. על פעילותו באותה עת במסגרת הקהילה זכה ליבוביץ בתואר "נער ישראל" לשנת 
1973-4, מטעם העיתון "מעריב לנוער" וארגוני ההתנדבות. מאוחר יותר נבחר לצאת לחו"ל 

במשלחת נוער מטעם ארגון "רוטארי" הבינלאומי. 

את שירותו בצה"ל עשה בפיקוד הגדנ"ע, הגיע לדרגת קצונה ושימש, בין היתר, כקצין חבורות 
רחוב של מרחב צפון. לאחר שחרורו מצה"ל פעל כנציג שירותי ההתנדבות באזור הצפון, נמנה 
עם מייסדי מדרשת "ערכים" (1978) ושימש כמנהלה הראשון בירושלים. כמו כן, היה ליבוביץ 
מראשוני הפעילים של ארגון "גשר", הפועל לקירוב לבבות בין דתיים לחילונים. בגיל 22 כבר 
מונה למנהל המחלקה לטיפול בנוער ולאחר מכן נבחר למועצת העירייה בצפת. התחום 
העסקי החל לקרוץ לו עם מינויו לסמנכ"ל לענייני תעשייה והשקעות בחברת "כוכב השומרון" 
שבנתה את העיר עמנואל, ולאחר מכן, בעת שהותו בארה"ב (בשנים 1987-1985), שם שימש 
במגוון תפקידים: יועץ חינוכי לקהילת יהודי חאלב בניו-יורק, יועץ ליחסי-ציבור 
לתיירות-פנים יהודית וייצוג של חברות ויזמות בנושאי תיירות ותחבורה אווירית. נסיונו 
הראשון לשלב יזמות עסקית עם בנייה היה עם שובו ארצה, ב-1987. בתקופה זו פעל, בשיתוף 
עם קבוצת יזמים, לייסוד מעין כפר לבני גיל הזהב ((retirement village באזור מעלה אדומים או 
גבעת-זאב. אמנם הניסיון לא עלה יפה, אך פרויקט בנייה אחר שניהל נחל הצלחה: חברה 
בשם "פרי הארץ" שיזם ליבוביץ וניהל (בשנת 1988) הקימה בגבעת-זאב קרייה חרדית בשם 
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זה לחסידי קרלין-סטולין. פרויקט מורכב זה של צירוף שכונה חרדית לפרוור בשטחים נחל, 
כאמור, הצלחה, והרבי של חסידות קרלין-סטולין מתגורר בעצמו באותה שכונה. 

במקביל לפעילותו היזמית והעסקית, לא זנח ליבוביץ את עולם התורה וההשכלה: לימודים 
בישיבת "עטרת ישראל", שבה הוסמך לרבנות, ולימודי חינוך במגמת מינהל ופיקוח 
באוניברסיטת בר-אילן. מכל אלה, וכשהוא כבר אב לארבעה, נקרא לפעול במסגרת אחד 
הפרויקטים הגדולים ביותר שתוכננו עבור הציבור החרדי: ניהול הבנייה והפיתוח של עיר 
המיועדת לבני הקהילה החרדית, במטרה להקל את מצוקת הדיור החריפה במגזר זה. 
כשרגלו האחת בתוך העולם החרדי, פתוח הרב ליבוביץ לעולם העסקים, היזמות והמינהל 
המודרני, ומטפח קשרים מקצועיים וחברתיים עם רבדים מגוונים בחברה הישראלית: אנשי 

חברה וכלכלה, אנשי צבא ופוליטיקה. 

מכאן, שהבחירה במשה ליבוביץ כמנהל הפרויקט של ביתר-עלית לא הייתה בגדר הימור על 
דמות חרדית אלמונית, אלא נפלה על אדם בעל מהלכים בשני העולמות שצריכים להתחבר 
לשם הצלחת הפרויקט: הקהילה החרדית, על מורכבויותיה וערכיה המיוחדים מחד גיסא, 
ו"העולם" של מעורבות ביוזמות כלכליות, בבנייה ובפיתוח מאידך גיסא. האיש שימש אפוא 
כחוליה מקשרת בין שני עולמות שונים, בתקופה שבה לא היה החיבור טבעי ומובן מאליו. 
יתר על כן, הבעיה הבסיסית של כוח האדם החרדי, דהיינו, חוסר כישורים מתאימים, אינה 
קיימת במקרה זה. רקעו האישי ונסיונו המקצועי והמינהלי של ליבוביץ מוכחים לאורך כל 
הקריירה שלו. לשון אחר: הוא אינו מייצג את הדימוי של "הפונקציונר חסר הכישורים", 
להיפך. עם זאת, מערכת קשרים מעין אלה שטיפח ליבוביץ, שבסיסם אינסטרומנטלי, ניתן 
לבנות גם ללא הרקע המיוחד המאפיין אותו, כך שעם כל חשיבותם, הקשרים שטווה לא היו 

הגורם המכריע. 

הגורם המכריע בתפקודה של ביתר-עלית כעיר חרדית חדשה היה העובדה שראש המועצה 
היה ממונה "מקצועי" ולא נבחר. אמנם, גם ראש מועצה ממונה יכול להיות מקורב לגורמים 
הפוליטיים שמינו אותו, וככזה עשויה להיות לו מחויבות כלפי שולחיו במנגנונים הפוליטיים 
והממשלתיים. כך לדוגמה, ראש מועצה ממונה עשוי להיות נתון ללחציהם של אדמו"רים, 
חברי-כנסת, שרים, מנכ"לים וכיוצא באלה מנהיגים ופונקציונרים ביורוקרטיים ופוליטיים - 
הכל לפי קרבתו לגוף הממנה. אולם, ליבוביץ מעיד על עצמו שאין לו כל קרבה כזו לגורם 
פוליטי (לדבריו, הגופים הפוליטיים אף העדיפו מועמד אחר), ואין הוא שייך לחוג חרדי מוגדר. 
הוא לא התגורר בביתר, ועם כניסתו לתפקיד הצהיר שאין לו כל כוונה להציג את מועמדותו 
לראשות המועצה לכשייערכו הבחירות. כממונה "מקצועי" ולא "ממונה מקורב", הוא היה 

משוחרר מכל מחויבות שיוכית לקבוצות פרטיקולריסטיות באוכלוסיית היישוב. 

באישיותו של ראש המועצה התגלם אפוא הפתרון הן לבעיית הכישורים של העומד בראש 
המדרג הביורוקרטי המקומי והן לבעיית הקשרים החברתיים. אין ספק שראש מועצה יעיל 
יכול להקרין מסמכותו על המנגנון כולו, אבל עדיין נותרת שאלת היעילות של עובדי המנגנון. 
אף לעניין זה, עיר חדשה פטורה מצרותיה של עיר גדולה וותיקה. בהיות המועצה המקומית 
ממונה, חבריה אינם מייצגים בהכרח את אוכלוסיית המקום. עם חברי המועצה הממונה 
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בביתר-עלית נמנו גם אנשים שאינם דתיים. גם בקרב עובדי המועצה - במיוחד עובדים 
מקצועיים הדורשים הכשרה אקדמית - יש מועסקים שאינם דתיים ואינם תושבי המקום. 

מקור נוסף לכוח-אדם מיומן נמצא בהרכב המיוחד של אוכלוסיית היישוב, לפחות בשלבים 
הראשונים לאכלוסו. ביתר-עלית היא יישוב הנושק לקו הירוק, אך נמצא מעבר לו - 
בשטחים. ככזה, הוא עורר מחלוקת והתנגדות לא מעטה בקרב רבנים ומנהיגים חרדיים, 
שבקשו להימנע ממעשה התנחלות - שהוא בעיניהם בבחינת "התגרות בגויים". לא כאן 
המקום לדון בפולמוס הפנים-חרדי הזה. מכל מקום, ברור שהוויכוח הזה, בנוסף לדימוי של 
יישוב בשטחים על כל הסכנות המתלוות לכך, פגע בשלב הראשון בשיווק העיר לאוכלוסייה 
החרדית. רק פיתוי כלכלי גדול מאוד ופתרונות תחבורתיים נאותים הצליחו למשוך 

אוכלוסייה חרדית לביתר-עלית (מפה 1). 

בגלל הבעייתיות האמורה, האכלוס הראשוני של העיר התבסס על קבוצות שאינן חלק מן 
הליבה החברתית של הקהילה החרדית, וביניהם, לא מעט חוזרים-בתשובה מחוגים ומעדות 
שונות. בקרבם נמצאו גם בעלי כישורים ומיומנויות שניתן היה לנצלם במערכות היישוביות 
השונות, ובמיוחד בתחומים החשובים ליישוב המצוי מעבר לקו הירוק, כמו: מוקדי ביטחון 
ואבטחה, קשר, עזרה ראשונה וכיו"ב. בהמשך התבססותה של העיר השתנה אופי 
המתיישבים בה לעבר רבדים חרדיים מבוססים יותר, ובקרב אלה פחתה ההסתברות לאתר 
כישורים אורבניים. אחת הבעיות הביטחוניות החשובות ביותר בביתר-עלית, כיישוב הסמוך 
לכפרים ערביים (גם אם הוא נושק לקו הירוק), היא בעיית השמירה. באוכלוסייה חרדית, 
החסרה הכשרה צבאית, השמירה היא בעיה חריפה דיה כדי שיוקדש לה ולפתרונה פרק 

לעצמו, בהמשך החיבור הזה. 
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מערכת החינוך כדוגמה לניהול תפקודים  3
עירוניים בעיר חרדית 

החינוך החרדי כמערכת שירות עירונית 

מערכת בתי-הספר בעיר עשויה לשמש כדוגמה טובה לבעיות החברתיות שבהן נתקל מינהל 
חרדי בניהול תפקודים עירוניים. היא מאופיינת בדגם מרחבי ברור של שירותים עירוניים 
(מיקום בתי-הספר, תפוצת התלמידים ותיחום אזורי הרישום), והיא טעונה מבחינה חברתית 
(הרכב התלמידים בכיתה) ואידיאולוגית (תכנים וערכים בבית-הספר). ניהול מערכת כזו נוגע 
אפוא ברגישויות רבות של אוכלוסיית העיר. מובן שתכונותיה החברתיות ומאפייניה 

התרבותיים והדתיים של האוכלוסייה ישפיעו רבות על היעילות התפקודית של המערכת. 

לפי חוק החינוך הממלכתי תשי"ג - 1953, כל בתי-הספר במדינת ישראל אמורים להיות תחת 
פיקוח המדינה, וזו מוסמכת לקבוע את תוכני הלימודים, את שיטות ההוראה והחינוך וכיוצא 
באלה עניינים הקשורים לחינוך התלמידים. בתי-הספר הדתיים היו אמורים לפעול בפיקוחה 
של מסגרת החינוך הממלכתי-דתי, שהוא חינוך ממלכתי, אלא שהמורים, המפקחים ויתר 
בעלי התפקידים בו הם דתיים. כבר בעת קבלת החוק, יצר המחוקק "פתח מילוט" לאלה 
שלא רצו להיכלל בו; היה ברור שהמגזר החרדי לא יכפיף את בתי-הספר שלו לפיקוח המדינה 
אשר רשויותיה חילוניות. לא כאן המקום לדון במניעים להתבדלות החינוך החרדי, מכל 
מקום, לפי הוראות אותו חוק, המדינה פטורה מדאגה למימון בתי-הספר שמחוץ למסגרות 
הממלכתיות, וכל הוצאותיהם על ההורים. מכאן ברור שלא קיים כל תקן רשמי לצרכיהם 
של בתי-הספר החרדיים בכל הנוגע לתכנון, לבנייה ולהקצאת משאבים אחרים. ההקצאות 
לחינוך החרדי הן תוצאה של מיקוח פוליטי - במישור הממשלתי ובמישור המוניציפלי - בין 
נציגי המפלגות החרדיות למפלגה שבשלטון. המיקוח הזה מחריף במיוחד לקראת ההצבעה 
על חוק התקציב, או כאשר עומד לדיון פוליטי נושא שבו נזקקת הקואליציה הממשלתית 

לקולותיהם של הנציגים החרדים. 

ההקצאות למערכת החינוך החרדי אינן נשענות אפוא על חוקי החינוך. עד שנת 1995 הוגדר 
חלק מן ההקצאות הללו כסעיפים בחוק התקציב. לקראת אישור התקציב מדי שנה, נקבע 
גודל ההקצאות לחינוך החרדי בהתאם למידת השתדלנות והלחץ של הפוליטיקאים 
החרדים. בשנת 1995 הוסדרו בחקיקה יסודות התקציב, לפיהם אין יותר "סעיפים ייחודיים" 
וכל ההקצאות ניתנות לפי קריטריונים מוגדרים. ההבדל הפורמלי הזה אינו משנה את כמות 
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ההקצאות, ולקראת הדיון על התקציב בשלהי שנת 1996, מסתבר שגם אינו מפחית את 
הלחץ החרדי. 

מכאן שההקצאות למערכת החינוך החרדי תלויות בכוח המיקוח של עסקנים ומתווכים 
שונים ("מאכערים") מן המגזר החרדי, שמעמדם ויוקרתם בקהילה (ולפעמים גם בציבור 
הכללי) תלויים בכמות המשאבים שהם מצליחים לגייס. קביעה זו חשובה, משום שנובע 
ממנה כי קיימת תלות בין קבוצות שונות לבין עסקנים פוליטיים - תלות בעלת מאפיינים 
פרטיקולריסטיים ברורים. החשוב לענייננו הוא שבתי-הספר החרדיים, למגמותיהם השונות, 
בין אם הם מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ובין אם הם מוסדות פטור, מאורגנים כמערכות 
אוטונומיות. מידת המעורבות של רשויות החינוך במערכות אלו היא מזערית ומצטמצמת 

בעיקר לתחומי מימון הבינוי. 

מערכות בתי-הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים מאורגנות תוך חלוקת סמכויות בין 
המדינה (משרד החינוך) לרשויות החינוך המקומיות (העיריות). תחומי האחריות בין הרשויות - 
משרד החינוך מזה והעיריות מזה - אינם חדים וברורים, הם משתנים עם הזמן, זכו 
למחקרים רבים, ונעשים ניסיונות לייעל את השיתוף ביניהם.17 עם זאת, דיון בסמכויות 
הרשות המקומית לעומת אלו של משרד החינוך אינו עניין לכאן, ודי אם נציין שהרשות 
המקומית ממונה על ההקצאה והארגון המרחביים של בתי-הספר בתחומה: מיקום 
בתי-הספר, ארגון הרישום וקביעת אזורי רישום,18 פיתוח פיזי וכיו"ב. אולם מאחר 
שבתי-הספר החרדיים, לגווניהם השונים, אינם כלולים באחריות זו של הרשויות, אין 
לרשויות המקומיות כל מעמד בנוגע לתכנים החינוכיים והלימודיים בבתי-הספר הללו, ואין 

ניסיון לעצב את ארגונם המרחבי. 

ועדת החקירה לעניין תפקודה של עיריית בני-ברק התעלמה מן ההשלכות של העובדה כי 
החינוך החרדי אינו נתון לפיקוח רשויות החינוך הממלכתיות. לשון אחר: החינוך החרדי נהנה 
מהקצאת משאבים ממלכתיים, בלי להיות מחויב לשום נורמה ממלכתית. לאור התעלמותה 
מהיבט זה, לא עמדה הוועדה על כך שהיכולת של משרד החינוך להתערב בנעשה במערכת 

החינוך החרדית - מוגבלת ביותר. 

בכל עיר שבה האוכלוסייה החרדית היא מיעוט, נספחת למערכת החינוך עוד קבוצה קטנה 
של בתי-ספר או תלמודי-תורה, שאינם נתונים למרות הרשויות, והם מלקטים את 
תלמידיהם מכל מקום שיחפצו. לעומת זאת, עיר שרוב תושביה חרדים מסתכנת בכך 
שלמערכת בתי-הספר שבה לא תהיה כלל יד מכוונת מרכזית, לא רק בכל הנוגע למהות 
החינוכית, אלא גם בכל הקשור לארגון ולפיתוח המערכת. לאנדרלמוסיה שעלולה להיווצר 
כתוצאה ממצב זה יש השלכות על טיב המינהל בעיר החרדית, כפי שיובהר להלן. יתר על כן, 
בעיר חרדית, שיש בה מיעוט של אוכלוסייה לא-חרדית, חל היפוך במבנה מערכת בתי-הספר: 
רוב בתי-הספר אינם מאורגנים על-ידי הרשויות הממלכתיות, הם שיוכיים וסגרגטיביים 
מבחינת אוכלוסיית תלמידיהם והרשויות הממלכתיות אינן מתערבות בנעשה בהם. לעומת 
זאת, מיעוט בתי-הספר הם ממלכתיים או ממלכתיים-דתיים ועל הרשות המקומית מוטלת 
החובה לנהל, בין היתר, את ארגונם המרחבי. כיצד ייעשה הדבר על-ידי מינהל מוניציפלי 

חרדי? 
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שאלה מעין זו דורשת הבהרה. מקופלים בתוכה שני רבדים של הבעיה: הרובד החברתי 
והרובד האידיאולוגי. ברובד החברתי מתעוררת השאלה כיצד יוכלו מי שהורגלו להיאבק רק 
על צורכי עדתם לעצב מדיניות המביאה בחשבון את מגוון הצרכים של קבוצות שונות ודואגת 
להם. כיצד יוכל מי שהורגל כל ימיו בראייה פרטיקולריסטית, לעבור לראייה אוניברסליסטית? 
ברובד האידיאולוגי הבעיה קשה יותר. גם אם נניח שהקושי החברתי להתמודד עם הבעיה 
ייעלם במשך הזמן, ישנם דרישות וצרכים המחייבים טיפול והקצאת כספים מצד השלטון 
המקומי, ואשר למינהל מקומי חרדי יהיה קשה להיענות להם; חינוך ותרבות חילונים 
עוברים, בחלקם, על איסורים הלכתיים - דוגמת מופעי בידור תוך חילול שבת, הקניית תוכני 
לימוד מסוימים העומדים בסתירה לתפיסת-עולם חרדית-דתית, או הנהגת כיתות מעורבות 
של בנות ובנים. ברור אפוא כי מינהל חרדי עשוי להתקשות בטיפול בתחומים אלה. אפילו 
כשמדובר בבתי-ספר ממלכתיים-דתיים, עשויה להתפתח מתיחות בין השלטון המקומי 
החרדי לבין המגזר הדתי; כך, למשל, מובן סירובם של נציגי החינוך הממלכתי-דתי בבני-ברק 
לוותר על מבנים דלילי-תלמידים לטובת החרדים, שכן הם פועלים על-פי נהגים וכללים שונים 

לחלוטין. 

השפעת מאפיינים חברתיים על מערכת החינוך בבני-ברק 

בעיות מערכת החינוך בבני-ברק הן תוצאה מצרפית של כל חוליי החברה הפרטיקולריסטית, 
שמוטל עליה העול של ניהול עיר. מכיוון שגיוס כוח האדם לתפקידים שונים בעירייה הוא, 
כאמור, על בסיס שיוכי ולא הישגי, וכתוצאה מכך ממונים על מחלקת החינוך בעירייה שני 
סגנים לראש העירייה, אין כל תיאום בין שניהם ולא ביניהם לראש העירייה. על החינוך 
החרדי לא חלים, כאמור, כללי הארגון של המערכות הממלכתיות. בהעדר כללים מקובלים, 
רשאי אפוא כל עסקן של רשת חינוך חרדית להפעיל שתדלנות ישירה במשרד החינוך ולהשיג 
משאבים ללא תיאום עם מערכות חרדיות אחרות. התוצאה היא אי-שוויון בין בתי-הספר 

וזריעת רגשות קיפוח בקרב רבים. 

בנוסף לדרך פעולה זו, רוב המימון למערכות החרדיות מגיע בעיקר מן הנציגות החרדית 
ברמה הממשלתית. עם זאת, למרות ההקצאות הרבות לחינוך שעסקני הקהילה החרדית 
מצליחים להשיג, מצבם הפיזי של מבני החינוך ירוד ביותר. עסקני החינוך החרדי מתלוננים 
תדיר על מחסור במשאבים להקמת מבני חינוך ולתחזוקתם, ובדרך-כלל לוטשים עין למבני 
בתי-ספר של מגזרים אחרים - בתקווה לספחם אליהם. כיצד זה אפוא אין ההקצאות הרבות 
מספיקות לתחזוקה תקינה של מבנים? המצב בבני-ברק עשוי להדגים בעיה זו; המחסור 
האמור נובע משילוב של מספר גורמים, שלפחות אחד מהם קשור ישירות לאופיה החברתי 

של הקהילה החרדית. 

משגוייסו משאבים כספיים להקמת בתי-ספר חדשים לחינוך החרדי, מתחיל ויכוח בין 
החוגים השונים בבני-ברק על יעדי ההקצאה: החינוך החרדי מפוצל מאוד וכמעט לכל חוג 
בקהילה יש בית-ספר או תלמוד-תורה משלו. על המשאבים שהושגו לחינוך החרדי מתחרים 
אפוא עסקני הקהילה, המייצגים חוגים שונים, וכל אחד מהם מעוניין להשיג עבור בית-הספר 
של קבוצתו יותר מבנים ויותר כיתות. במילים אחרות: התחרות הפרטיקולריסטית קיימת 
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לא רק בין הקהילה החרדית לאוכלוסייה הכללית, אלא גם בתוך הקהילה החרדית עצמה. 
באין הסכמה, חולפת שנת התקציב, כיתות אינן נבנות והכספים שהוקצו לכך מופנים על-ידי 
משרד החינוך ליישובים אחרים ולמגזרים אחרים, שבהם בונים בתי-ספר לפי תקן מחייב (לא 
בתי-ספר חרדיים). זה אחד ההסברים למחסור בכיתות לימוד בבני-ברק, וכך חוזר 

הפרטיקולריזם החרדי ופוגע כבומרנג בקהילה החרדית. 

הסבר שני למחסור קשור בסדרי העדיפות המקובלים בחינוך החרדי. תקציבי החינוך במגזר 
זה מיועדים לארבע מטרות עיקריות: (1) הגדלת מספר שעות הלימוד; (2) מתן ארוחות 
לילדים בבתי-הספר; (3) הסעות - כיוון שאין אזורי רישום קרובים וההרשמה לבית-הספר 
היא על בסיס שיוכי; (4) משכורות למורים. יעדים אלה נובעים מאופיו הבדלני של החינוך 
החרדי ומהיותו משוחרר מן הפיקוח ההדוק של משרד החינוך. סדר עדיפויות זה אינו מותיר 

משאבים לטיפול במבנים הפיזיים. 

המצב העולה משני ההסברים שלעיל, מביא לסיכול כל ניסיון לניהול המערכת במתכונת 
עירונית מאוחדת. התוצאה היא שלא קיימת כל תכנית אסטרטגית לפיתוח מערכת החינוך. 
היווצרות מצב זה מוסברת, באופן פרדוקסלי, דווקא בחשיבות הנושא: כל חוג וקבוצה 
רואים בחינוך עניין כה חשוב, עד שאין הם מוכנים לפשרות הנובעות מתכנון מרכזי, והם 
נאבקים בתקיפות רבה על כל בדל השפעה והקצאה. הבעיה הולכת ומחריפה לאור העובדה 
שבעיר ענייה כבני-ברק נולדים בכל שנה כ-7,000 ילדים, המצטרפים למערכת החינוך בגיל 

שלוש.19 

גם למאפיינים האידיאולוגיים נודעת השפעה משמעותית על ניהול מערכת החינוך בעיר 
חרדית. האידיאולוגיה החרדית כרוכה, כאמור, בדה-לגיטימציה של תכנים ושל ערכים, ובכך 
מקשה על התמודדות אתם על-ידי שלטון מקומי חרדי. היבטים אלה יידונו בהקשר רחב 

יותר בהמשך חיבור זה. 

ניהול מערכת חינוך רבת-גוונים בעיר חרדית חדשה 

ביתר-עלית 

ביתר-עלית, כעיר המיועדת לאוכלוסייה חרדית, מציגה דגם שונה של מערכת חינוך עירונית. 
מלכתחילה היה ברור שמערכת החינוך המקומית תהיה חרדית, אולם ההרכב המדויק של 
האוכלוסייה לגווניה החרדיים לא יכול היה להיות ידוע מראש. מן המפורסמות היא שאיכות 
החינוך היא אחד המשתנים החשובים בשיקולי המיקום של משפחות צעירות. מובן אפוא 
שהאוכלוסייה הצעירה שבאה להתיישב בביתר-עלית ציפתה לשירותי חינוך נאותים, שאותם 
לא ניתן היה להבטיח מראש. לכאורה, זהו מצב הטומן בחובו מאבקים על הקצאות לחינוך: 
כל קבוצת משפחות צעירות שתגיע ליישוב תדרוש מיד את תלמודי התורה ואת בתי-הספר 

שיתאימו לילדיה, וזאת כאשר משאבי המועצה המקומית מצומצמים. 

אכן, בעיר שיותר משליש אוכלוסייתה בגיל חינוך, והיא נמצאת בתהליך אכלוס מהיר, 
מערכת שירותי החינוך מציבה אתגר של ממש בפני פרנסי העיר. מחלקת החינוך של המועצה 
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המקומית נאלצת להתמודד ללא הרף עם הצורך במתן פתרונות לביקושים שונים במערכת 
החינוך, ההולכים ומתרחבים בקצב מהיר. כיוון שהקהילה החרדית מפוצלת לחוגים 
ולחצרות חסידיות שונות, שכל אחת מהן שואפת להבטיח את דפוסי החינוך והמוסדות שלה, 
צפוי כי המגוון של מוסדות החינוך ביישוב יהיה גדול מאוד: יימצאו ביניהם הבדלים בשפת 
הלימוד - עברית או יידיש, ובהרכב הלומדים - ליטאים, חסידים, עדות המזרח, ואף 
"מזרחיסטים" (כפי שהחרדים מכנים את ה"דתיים לאומיים" או הדתיים המודרניים), 
שספק אם יישארו בעיר. בעת עריכת המחקר (1994-1995) היו בביתר חמש כיתות-גן לילדות 
ועוד שתי כיתות בבנייה. מלבד הכיתות הבנויות, מפוזרים ביישוב מבנים זמניים נוספים, 
המשמשים גנים לילדות. כל אחד מהם שייך לזרם או לעמותה שונה בתוך הקהילה החרדית. 

עצם המבנה והארגון של מערכת החינוך החרדי שונים מאלה של המערכת הממלכתית. 
כדוגמה ניתן להביא את המסגרות לגיל הרך: גני ילדים הם עניין לילדות בלבד, בעוד שהבנים 
מתחילים ללמוד בתלמוד תורה ("חיידר") בגיל שלוש. הבנות ממשיכות ללמוד בבית-ספר, 
ואילו הבנים - בתלמודי התורה, ובגיל מבוגר יותר - בישיבה. (מובן אפוא מדוע המושג 

"בית-ספר" מתקשר בתודעת החרדים לחינוך בנות). 

החינוך הפורמלי של הבנים מתחיל, כאמור, בגיל שלוש. אולם בגיל זה הילדים עדיין אינם 
בגיל חינוך חובה, על כן אין הם נכללים בתקני ההקצאה לבניית בתי-ספר, המקובלים במשרד 
החינוך. בעת עריכת המחקר לא היה קיים מבנה לתלמוד תורה לגיל הרך, והילדים למדו 
בתלמודי תורה פרטיים שמוקמו במבני ארעי (קרוואנים) הפזורים ביישוב. הבנות והבנים 
בגיל חינוך חובה זוכים למבני חינוך - בתי-ספר ותלמודי תורה. אולם כאמור, החינוך החרדי 
אינו ממלכתי, על כן המשאבים הניתנים לו אינם מוקצבים מכוח חוק החינוך הממלכתי 
תשי"ג-1953 והוראותיו, אלא מכוח הסדרים פוליטיים ותחיקות אחרות, דוגמת חוק 
ההסדרים במשק, שנועד להחליף את שיטת הכספים הייחודיים. לשון אחר: ההקצאות 
לחינוך בעיר חרדית אינן מובנות מאליהן, והתקנים למערכת החינוך אינם מוסדרים בהליך 

מתוקן, אלא נתונים למיקוח מתמיד. 

בעיר שבה כל מערכת החינוך נמצאת מחוץ למערכת הממלכתית צריכה הרשות להיות 
בעימות מתמיד עם הרשויות הממלכתיות על הגדרת תקנים ועל הקצאות, כיוון ששום תקן 
ממלכתי אינו מתאים, כאמור, למציאות במערכת החרדית. לדוגמה, מפאת הפיצול הרב 
בחינוך הדתי - ולענייננו מדובר בחינוך חרדי - הקצאת השטחים לחינוך בעיר חרדית גדולה 
בהרבה מן המקובל בעיר ישראלית טיפוסית. כדי שפער זה לא יהיה גדול מדי ולא יביא 
להתרחבות-יתר של השטחים הציבוריים בעיר, השטח המוקצה לכיתות, לשטחי חצרות 
ולמגרשי ספורט בבתי-הספר החרדיים קטן מן התקן של משרד החינוך. שלא כמו בבתי-ספר 
ממלכתיים, מגרש הספורט של בית-הספר החרדי נועד לשרת את תלמידי בית-הספר בלבד - 
בשיעורי הספורט ובהפסקות; לא נערכות בו פעילויות ספורט חוץ-קוריקולריות. על המועצה 
לתאם אפוא הקצאות למערכת המגוונת של מוסדות הלימוד בשתי רמות: מול השלטון 
המרכזי, מחד גיסא, ומול עסקני הפלגים החרדיים השונים המתחרים על ההקצאות, מאידך 

גיסא. 
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במקרה של ביתר-עלית מצטרפים שני נתונים חשובים המסייעים להקהות את הבעיה: 
העובדה שהמועצה ממונה והעובדה שאוכלוסיית היישוב גדלה שלב אחרי שלב. כפי שכבר 
הובהר לעיל, מועצה ממונה (וכמובן גם יו"ר המועצה) משוחררת ממחוייבויות שיוכיות 
לקבוצות אינטרס; משום כך החלטותיה יכולות להיות יותר ענייניות, והיא יכולה לנהל 
מדיניות יותר אובייקטיבית. אולם התרגום המעשי של "מדיניות אובייקטיבית" במקרה דנן 
הוא בעייתי: הרכב האוכלוסייה, לפחות בשלבי האכלוס הראשונים, משתנה מיום ליום, 
ובמצב שבו משקלן היחסי של הקבוצות השונות עשוי להשתנות, קשה לתכנן הקצאה של 

מוסדות חינוך. 

מסיבות אלה וכן מפאת רגישותו של הנושא וקנאותה של האוכלוסייה לעניין בחרה המועצה 
בפתרון של מזעור המעורבות. לשון אחר: המועצה אינה מתערבת בשיקולי ההקמה של 
מוסדות חינוך שונים, אלא משתדלת למצוא פתרונות של מימון, בין היתר - באמצעות גיוס 
תורמים להקמה ולתחזוקה של המוסדות. לאור גישה זו מתקבלים בהבנה יחסית הקשיים 
הראשוניים של מוסדות החסרים מבני-קבע והנאלצים להשתמש במבנים ארעיים. במחקר 

הערכה על תפקוד המועצה נזכרת תופעה זו: 

בשל הרגישות הגדולה של הורים ומנהיגים נוהגת הוועדה הממונה בביתר 

בזהירות רבה ואינה כופה את המוסדות המועדפים על ידה - מוסדות 

"מוכרים שאינם רשמיים" וכאלה החברים ברשתות חינוך ארציות. ספק אם 

מועצה שנבחרה על-ידי התושבים תוכל לנווט את דרכה ביתר נמרצות למנוע 

פתיחת מוסדות קטנים שאינם בני-קיימא ואשר אינם יכולים לקיים רמת 

לימוד וחינוך מינימליים.20 

קריית-יואל בניו-יורק 

עול המימון והתחזוקה של מערכת החינוך החרדי כבד גם מחוץ לישראל. בארה"ב מתווסף 
המכשול של ההפרדה העקרונית בין דת למדינה, המונע מהמדינה לסייע בכספים לבתי-ספר 
דתיים. הקהילה החרדית בניו-יורק רבתי מתמודדת גם עם המגבלות הללו. דוגמה בולטת 

במיוחד לכך היא בית-הספר לחינוך מיוחד בקהילת קריית-יואל של חסידי סאטמאר. 

ההכרה בצורך בחינוך מיוחד לילדים חריגים חדשה יחסית באוכלוסייה החרדית. המשפחה 
נוטה להכחיש ולהסתיר בעייתיות או חריגות של ילד, כיוון שחשיפתו, גם באמצעות הצבתו 
בבית-ספר לחינוך מיוחד, תפגע בערכי הנישואין ובסיכויי השידוכים של בני המשפחה. מאידך 
גיסא, דווקא באוכלוסייה החרדית יש שיעור לא מבוטל של ילדים חריגים, עקב נישואין בתוך 
הקהילה הקטנה ועקב הנורמות הקשורות לפריון ולידה של האוכלוסייה: שיעורי ילודה 
גבוהים מאוד, לידות גם בגיל מבוגר והימנעות מבדיקות לאיתור פגמים בעוברים. לאחרונה 
חל שינוי בגישת החרדים לבעיה - הם מודעים לה יותר ומטפלים בה. בקריית-יואל קובצו 
הילדים החריגים בקהילה לבית-ספר מיוחד, וביניהם: לקויי למידה, ילדים הלוקים בבעיות 
אורגניות-פיזיות ופגועי נפש. הקבצה זו לוותה בפעילות קהילתית מיוחדת של המפקח על 

בית-הספר. 
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מובן, שהוראה לילדים אלה אינה דומה להוראה הרגילה בתלמודי התורה של הקהילה. יתר 
על כן, בעיני הקהילה מעמד הילדים הללו נחות, ולימוד תורה נתפס ממילא כחסר משמעות 
עבורם. לפיכך, העמידה קהילת קריית-יואל את בית-הספר הזה בסטטוס של בית-ספר 
ציבורי ((public school. במעמדו זה, בית-הספר מתוקצב על-ידי המדינה, ממונה עליו מפקח 
חיצוני מטעם המדינה ותכנית הלימודים שלו מותאמת למקובל בבתי-ספר ציבוריים. 
הקהילה החרדית יכלה להשלים עם מצב זה משום שבלאו הכי לא היו כל ציפיות מן 
התלמידים שבהם מדובר במקרה זה. משום כך, לא היה חשש לחשוף אותם לתכניות לימוד 
חילוניות, אשר בעיני הקהילה אינן מעלות ואינן מורידות, עקב המוגבלות של הילדים. באופן 
פרדוקסלי, דווקא בבית-ספר זה לחינוך מיוחד לומדים ילדים חרדיים מגוון מקצועות 
כלליים, ובהם: מדעים, הומניסטיקה ותרבות כללית, המנועים מיתר ילדי הקהילה החרדית. 

כמו בכל יישוב בארצות-הברית שיש בו בית-ספר ציבורי, גם בקריית-יואל פועלת מועצת 
חינוך (.(Board of Education יו"ר המועצה, המשמש כעין "ראש עירייה", הוא ר' אברהם 
(אייבי) וידר, מנכבדי הקהילה ועשיריה. המפקח על בית-הספר, ד"ר סטפן ברנדו (יהודי 
ממוצא ספרדי, לא דתי) מתמנה מטעם המדינה, אך נחשב עובד של הקהילה, וזו מעמידה 
לרשותו את האמצעים למילוי תפקידו. דא עקא, שהגדרת בית-הספר כציבורי חייבה תיחום 
אזור רישום, ובית-הספר חויב לקלוט כל ילד המבקש ללמוד בו, אם הוא מתגורר באותו אזור 

רישום. לא ניתן להגדיר בית-ספר ציבורי כמיועד לאוכלוסייה דתית ספציפית. 

אזור הרישום של בית-הספר לחינוך מיוחד בקריית-יואל חורג מגבולות היישוב, וכלולות בו 
גם קבוצות אוכלוסייה לא יהודיות. תלמידים שאינם יהודים הזקוקים לחינוך מיוחד עשויים 
להיות מופנים לבית-ספר זה, וחובה לקבלם. מובן שחסידי סאטמאר לא יכלו להסכים לכך, 
וטענו שייחודיות בית-הספר היא תרבותית ולא דתית; כקבוצת תרבות יש לחסידים צרכים 

מיוחדים שאותם אפשר לספק רק בנפרד, ללא מעורבות של בני קבוצות תרבות אחרות. 

הרשות המקומית החרדית של קריית-יואל רצתה אפוא לתחום לבית-הספר המיוחד אזור 
רישום שייכללו בו רק תושביה החרדים של הקרייה. הוויכוח על אזור הרישום הגיע לערכאות 

- וחסידי קריית-יואל הפסידו במשפט.21 
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תכנון עיר חרדית, בנייתה וניהולה  4

בעיית התכנון העירוני מנקודת-ראות של מינהל חרדי 

ניהול מרכיבי התשתית העירונית, דהיינו, מערך שימושי הקרקע העירוניים על כל הבנוי בהם 
והמחובר להם, הוא אחד התפקידים הבסיסיים של רשות מקומית. לכאורה, מדובר בעניין 
טכני, אדיש להבדלים תרבותיים, דתיים או אידיאולוגיים. אולם בדיקה של תפקודי הרשות 
המקומית החרדית תגלה שלא כך הדבר: גם תחום טכני לכאורה מציב לפניה מכשולים 
רבים. גם במקרה זה אפשר לסווג את הבעיות על-פי שלושת הרבדים שנידונו לעיל בהקשרים 

אחרים: הרובד הטכני, הרובד החברתי והרובד האידיאולוגי. 

ברובד הטכני הבעיה אכן פשוטה: התחום שבו מדובר דורש ידע מקצועי ברמה גבוהה, 
וכאמור, עקב נדירותו של ידע זה בקהילה החרדית יהיה קושי בגיוס עובדים מתאימים. 
אולם, איתור כוח-אדם מקצועי הוא הבעיה הפחות קשה. ברובד החברתי וברובד 
האידיאולוגי הבעיות מורכבות יותר, שכן המבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה החרדית 
ומאפייניה הדתיים, התרבותיים והחברתיים משפיעים באופנים שונים על אופי צריכת 
המרחב שלה. אופי זה עשוי למצוא ביטוי גם במערכת שימושי הקרקע, אשר באזור חרדי 
תהיה שונה מזו שבאזור אחר. לדוגמה, סדרי גודל של שטחי ציבור לשימושי דת וחינוך 
עשויים להיות גדולים יותר באזורים חרדיים, בעוד ששימושי קרקע המיועדים לצורכי 

תרבות וספורט עשויים לקבל ממדים קטנים יותר או שמשמעותם תהיה שונה לחלוטין. 

אולם, הביורוקרטיה של התכנון העירוני נוטה להשתמש בפרוגרמות קבועות, שבהן מוגדרים 
תקנים נתונים של הקצאת שטחים לשימושים שונים, והם מוסדרים לפי ממוצעים של גודל 
אוכלוסייה. תקנים ממוצעים - כמוהם כמודלים של אופטימיזציה - אינם מתאימים לכל 
רובדי האוכלוסייה, והם אינם עונים על צורכיהן של קבוצות בעלות שונות גבוהה מן הממוצע. 
מובן אפוא שרשות מקומית חרדית תיאלץ להתמודד עם הפער בין תקנים פורמליים לצרכים 
ריאליים של שימושי קרקע. התמודדות זו לובשת צורות שונות, בהתאם לתנאים המקומיים 

ולמאפייני הקהילה והרשות המקומית, כפי שיובהר להלן. 
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השפעת מערכות לחצים על התכנון בבני-ברק 

בעיר ותיקה, דוגמת בני-ברק, צומחת הקהילה החרדית בהדרגה, עד שהיא הופכת לרוב 
באוכלוסייה. בעיר כזו, שאינה נבנית על "לוח חלק", אין אפשרות לחדש הלכות פרוגרמות 
ושימושי קרקע. אמנם, עיריית בני-ברק הנהיגה כמה וכמה כללי בנייה מיוחדים, על סמך 
הכרת אופיה המיוחד של העיר, עוד לפני שהאוכלוסייה החרדית הפכה בה לרוב,22 אך אלה 
הם כללים אזוטריים מעטים, שמקורם בפרשנות דתית ולא בצרכים אמיתיים של 
האוכלוסייה. כך, לדוגמה, הוגבלה הבנייה לגובה של ארבע קומות, כדי לחסוך התקנת 
מעליות וכך לעקוף את שאלת הפעלתן בשבת.23 תקנה זו אפשרה להימנע מבעיה הלכתית, 

אך זו במחיר של הגברת המחסור בקרקע למגורים. 

תכנון, ניהול ובקרה של שימושי קרקע - על כל המשתמע מהם בנוגע לתקנות בנייה 
ומגבלותיה - נועדו לשמור על האינטרס הציבורי של פיתוח ותפקוד יעיל. מטרת הפיקוח 
לבלום השתלטות של אינטרסים פרטיקולריסטיים, הפוגעים בטובת הציבור. אולם כאשר 
מגיעה לשלטון קבוצת לחץ, שלאורך שנים הפנימה את הניגוד בין האינטרסים המיוחדים 
שלה לבין התכנון הכולל של המערכת, היא מתקשה לשנות את תפיסותיה ולדאוג לתפקוד 
יעיל של המערכת כולה. כאשר שתדלנים של הקהילה מנסים למצוא דרכים להתגבר על 
מגבלות כללי הבנייה, הם פועלים ממניעים פרטיקולריסטיים; כאשר הקהילה בשלטון 
וממשיכה לפעול על-פי דפוסי העבר, כאילו לא השתנה דבר, הפרטיקולריזם משתלט על 

המערכת. כשל חברתי זה מתווסף לכשל הטכני של מחסור במיומנות מקצועית. 

צפיפות וחריגות בנייה 

שילוב זה של של כשל חברתי וכשל טכני בא לידי ביטוי בהיבטים שונים של פעילויות 
העירייה. שתי הבעיות הבולטות ביותר בתחום הבנייה בעיר הן הצפיפות וריבוי חריגות 
הבנייה. הצפיפות העירונית ברוטו בבני-ברק גבוהה מאוד - כ-20 נפש לדונם. (אוכלוסיית 
העיר מונה כ-140,000 נפש, ושטחה הוא כ-7,000 דונם; לעומת זאת תל-אביב, שבה 
מתגוררים כ-360,000 נפש, משתרעת על 53,000 דונם, כלומר, צפיפות ברוטו של 6.8 נפש 

לדונם). צפיפות כזאת מזמינה חריגות בנייה. 

הפיצול הפנימי בקהילה החרדית והדבקות של חבריה בכל בדל מנהג ומסורת במגמה לשמר 
את אופיה הדתי והתרבותי של כל תת-קבוצה גוררים ריבוי של מוסדות דת וחינוך 
ובתי-כנסת בנוסחים שונים. ריבוי זה, המגביר את צפיפות הבנייה, גורם למחסור בשטחים 
ירוקים, ובמקומם נבנים גני-ילדים ובתי-כנסת. משניתנה הרשות לחרוג, קשה יותר להגביל 
את החריגות, במיוחד בחברה המאופיינת ביחסים פרטיקולריסטיים ושיוכיים; בקהילה 
כזאת, מתן הקלה לקבוצה מסוימת מוביל למתן הקלות דומות לקבוצות אחרות, לאו דווקא 

על-פי שיקול תכנוני ענייני, אלא על בסיס הדרישה ל"שוויון-זכויות". 

אופיה המסורתי של הקהילה והיחסים הקרובים בין חבריה לבין המנגנונים הביורוקרטיים 
הביאו את עיריית בני-ברק להימנע במידת האפשר מהגשת תביעות נגד עברייני בנייה. אמנם 
בשנת 1996-1995 נפתחו בעיר 130 תיקי תביעה על חריגות בנייה עוד לפני פיזור מועצת 
העירייה ומינוי הוועדה הקרואה, אולם נחישות-לכאורה זו להקפיד על מינהל תקין מקבלת 
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משמעות שונה, אם נציין לשם השוואה, את הנתונים המקבילים בתל-אביב. בתל-אביב - בה 
העירייה דווקא נוהגת להגיש תביעות משפטיות על חריגות בנייה - נפתחו באותה תקופה רק 
31 תיקי תביעה על חריגות בנייה. השוואת נתונים זו מעידה אפוא לא רק על מצוקת הבנייה 

בבני-ברק, אלא גם על חוסר האונים של העירייה בהתמודדות עם הבעיה. 

גם אילו עמדה העירייה על גבייה מלאה מצד כל החייבים, עדיין האגרות והתשלומים 
המוטלים על היזמים בעיר זולים מן המקובל בסביבה: קבלן המתחיל בפרויקט בנייה 
בבני-ברק ישלם הרבה פחות מקבלן הבונה בערי הסביבה. לדוגמה, אגרות הבנייה למ"ר 
בבני-ברק בשנת 1992 הסתכמו ב-78.75 ש"ח, לעומת 96 ש"ח בפתח-תקווה, 115 ש"ח 
ברמת-גן ו-144.89 ש"ח בגבעתיים באותה שנה. כמו כן, העירייה מעניקה הנחות נדיבות מן 
הסכומים הנגבים כהיטלי השבחה המוטלים על הקבלנים: כאשר קבלן בונה תוספת של חדר 
על גג בניין, הוא משלם בבני-ברק 96 ש"ח למ"ר כהיטל השבחה. לעומת זאת, קבלן 

בפתח-תקווה ישלם על אותו מ"ר 217 ש"ח, בגבעתיים - 565 ש"ח וברמת-גן - 816 ש"ח.24 

כאמור, חריגות הבנייה שביצעו הקבלנים בבני-ברק הן בהיקף נרחב. העירייה לא עקבה 
אחריהן ולא עשתה כל מאמץ להטיל קנסות על חריגות אלה. לפיכך, מרבית הדירות 
בבני-ברק אינן רשומות על שם בעליהן בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), משום שרישום 
בניין חדש בטאבו מחייב להביא מהעירייה אישור שהבניין נבנה כחוק, כלומר, לפי תכנית 
בניין עיר (תב"ע) מאושרת. מובן שהעירייה אינה יכולה להעניק אישור כזה לבניין שעל פניו 
חורג מאוד מן המותר. מאלפת ביותר עדות מבקר העירייה לעניין זה, כפי שהוצגה לפני ועדת 

החקירה: 

כשבא קבלן לעירייה ומגיש תכניות בנייה, הוא בדרך-כלל לא ממתין לאישור 

ומתחיל בבנייה. הוא בונה מה שהוא רוצה ואחרי זה ה"צדיק" בא עם תכניות 

מצב קיים - "תאשרו לי את המצב הקיים"; זאת אומרת, הנורמה היא שיש 

"מצב קיים". אתה לא יכול להגיש לטאבו תשריט שיש בו 12 דירות, 

כשבתכנית התב"ע מותר רק 8. 

ובתשובה לשאלה "אז איך מוכרים את הדירה?" הוא עונה: "בבני-ברק קונים הכל...עם 
'צעטאלע' הכל הולך". 

לעומת זאת, העירייה אינה כה נדיבה כאשר מדובר באזרחים מן השורה: אם אדם נשוי ואב 
לשמונה ילדים, הגר בדירה שגודלה 90 מ"ר, מעוניין להגדיל את דירתו או להוסיף חדר בגודל 
20 מ"ר, הוא יידרש לשלם לעירייה מס השבחה. לפי החוק, אם הדירה משמשת למגורים, 
והמשפחה האמורה מתגוררת בדירה לפחות עוד ארבע שנים לאחר ההרחבה שנעשתה 
לשימוש עצמי, אין לגבות מס השבחה. כאשר התריע המבקר על כך שהעירייה מכבידה על 
העניים ומיטיבה עם העשירים, הוא נדרש על-ידי העירייה "לרדת מהעניין" כדי שלא ייאלצו 
להחזיר לכל מי שלקחו ממנו (בתמורה "העניקה" העירייה הנחה של 50 אחוז על היטלי 

ההשבחה; נסיונותיו של המבקר לתקן את המצב - נדחו). 
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"דיאלקטיקה תכנונית" כמנגנון התגוננות 

בעדותו בפני ועדת החקירה, שמונתה לבדוק את תפקוד עיריית בני-ברק, סיפר הממונה על 
מחוז תל-אביב במשרד הפנים את הסיפור הבא. גיבורת סיפורו היא עורכת-דין שבעלה 

"כויללניק", כלומר: אברך הלומד ב"כולל", שהזהירה את הממונה מפני הונאה: 

יום אחד היא אומרת לנו: "תשמע, מגיעה אליכם תכנית של בית-ספר לבנות 

סאטמאר. בתכנית כתוב 'אולם התעמלות - 900 מ"ר"; נאדיה קומאנצ'י לא 

מתעמלת ב-900 מ"ר, מה, בסאטמאר עושים התעמלות בכלל? אני חושדת 

שהם הולכים לבנות אולם שמחות". באנו לראש העירייה והסברנו לו שאם 

כתוב בתב"ע "אולם התעמלות" זה יהיה רק אולם התעמלות, ובחיים לא 

יהיה אולם שמחות. בסוף, יש שם אולם שמחות, ואת הבעל של 

העו"ד.....גירשו מה"כוילל", את הילדים שלה גירשו מתלמוד תורה והיא 

בקושי ברחה משם. 

מסיפור זה עולה כי מוסדות חרדיים יודעים להשתמש בטכניקה התכנונית ובמונחיה כדי 
להשיג מה שאולי לא היה ניתן להם בדרך אחרת; הם מפתחים מעין "דיאלקטיקה תכנונית" 
מיוחדת. כיוון שפרוגרמות התכנון המקובלות אינן מתאימות, כאמור, לצרכיה המיוחדים של 
האוכלוסייה החרדית, וכיוון שטרם גובשו פרוגרמות ספציפיות המתאימות לקבוצות 
אוכלוסייה מיוחדות, לא נותר לחרדים אלא להגיש תכניות בנייה לפי מפרטים מקובלים של 
פרוגרמות והקצאות קרקע. תכניות הבנייה שהם מגישים כוללות גם שימושי קרקע דוגמת 
מגרשי ספורט, נופש וכיוצא באלה, הנראים חריגים בנוף העירוני החרדי. המעיין בתכנית כזו 
עשוי אפוא להתרשם שחל שינוי מובהק באופיה של צריכת המרחב על-ידי האוכלוסייה 

החרדית, וכי זו מתדמה בהדרגה לאוכלוסייה הכללית. 

הרושם הזה - על כל פנים, בחלקו הגדול - מוטעה. לפחות בחלק מן המקרים, הגשת תכנית 
עירונית לפי מפרט כללי של שימושי קרקע שאינם מתאימים במלואם לחרדים, כפויה עליהם 
מכוח מציאות תכנונית מסוימת, שהם נאלצים להסתגל לתנאיה ולמושגיה. לאחר שהם 
זוכים באישור לקבלת השטחים האמורים, בהסתמך על התכנית הכללית, הם משנים את 
ייעודי הקרקע בהתאם לצרכיהם. מאוחר יותר הם אף עשויים לחזור ולבקש תוספת שטח 

לצרכיהם המיוחדים מעבר לפרוגרמות המקובלות, כמו לצורך מוסדות דת ומבני חינוך. 

"דיאלקטיקה תכנונית" כזו משקפת את מנגנוני ההתגוננות המתפתחים בקרב הקהילה 
החרדית; כאשר החרדים נאלצים לפעול על-פי כללים זרים לתרבותם ולצרכיהם, הם 
נוקטים יחס אינסטרומנטלי גרידא כלפי כללים אלה, ללא כל הערכה לביטוי התרבותי או 
החברתי שהם מייצגים. משמעותו המעשית של יחס כזה היא ניצול למעשה של היתרונות 
הגלומים במערכת הכללים האוניברסליסטית, ללא שום מחויבות לעקרונותיה. דומה 

שהמקרה דלעיל מדגים זאת היטב. 
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ליקויים בתפקוד המינהלי ובפיתוח העירוני בבני-ברק 

הכשלים התכנוניים והתחזוקתיים של המינהל העירוני בבני-ברק היו חלק מן הגורמים 
שהביאו למינוי ועדת החקירה, כמתואר בפרק השני. כזכור, באותו מקום תואר בהרחבה 
תחום הכישלון הראשון שזיהתה הוועדה - תחום כוח האדם. בפרק השלישי הוצגה 
הבעייתיות במערכת החינוך - תחום הכישלון השלישי שעליו עמדה הוועדה. להלן נסקור את 
שני התחומים הנוספים (השני והרביעי) הנזכרים בדו"ח הוועדה - והם: גביית המסים 

והמינהל. 

גביית מסים, קנסות ואגרות 

התחום השני שבו בא לידי ביטוי כישלונה של העירייה, כפי שקבעה הוועדה, הוא, כאמור, 
גביית המסים. האופי הפרטיקולריסטי והשיוכי של הקהילה החרדית, לא זו בלבד שצמצם 
את נכונותה ויכולתה של העירייה להטיל קנסות על חריגות בנייה והביא אותה לקבוע היטלי 
פיתוח והשבחה נמוכים יחסית, אלא גם פגע בהיבטים אחרים של גביית כספים המגיעים 
לעירייה מן התושבים. דוגמה בולטת לכך היא הימנעות העירייה מגביית אגרות על שירותים 
דתיים. שירותים אלה נתפסים, בצדק, כזכות בסיסית של התושבים;25 לפיכך אין גובים 

אגרות על צריכתם, גם כאשר הצריכה היא בהיקף נרחב ביותר בהשוואה לערים אחרות. 

חרף ריבויים של בתי-הכנסת, תופעה שכבר הוסברה לעיל, פוטרת אותם העירייה (בדומה 
לעיריות אחרות) מתשלומי ארנונה. עקרונית, ניתן להצדיק זאת ברצון להפגין יחס של כבוד 
כלפי המוסד הדתי. אולם כאשר מספר המבנים המוגדרים כבית-כנסת הוא עצום, ברור 
שנגרם לעירייה הפסד משמעותי. יתרה מזו: לא זו בלבד שמבנה המוגדר כבית-כנסת פטור 
מארנונה - גם אם חדר יחיד בדירת מגורים מוגדר כבית-כנסת ומשמש מקום תפילה קבוע, 
הוא פוטר את הדירה כולה מארנונה. הסדר זה, בנוסף לכך שהוא מצמצם את בסיס המיסוי 
של העירייה, גם מגביר את המתיחות בין אלה היכולים לפטור את עצמם ממס זה לבין אלה 
שאינם יכולים לעשות כן, ומחזק את תחושתם של האחרונים כי הם הנושאים בעיקר הנטל. 

מתיחות זו עוד תידון להלן. 

לא רק בתי-כנסת פטורים מארנונה בתוקף היותם מוסדות דת - העירייה מכירה אף בעסקים 
מסוימים, דוגמת אולמות שמחה, כמוסדות דת, ופוטרת אותם ממסים. 

על סמך העיקרון ההלכתי של איסור ריבית נמנעה העירייה מהטלת קנסות על פיגורים 
בתשלומי מסים עירוניים. גם במקרה זה נהנו מכך חברי החוגים והקבוצות ששלוחיהם קבעו 
נוהג זה. כאשר התושבים יודעים שלא מוטלת כל סנקציה על פיגור בתשלומים, אין מה 
שימנעם מלדחות את התשלום ככל העולה על רוחם - ואם יינתן להם - גם עד ימות המשיח; 

העירייה תפסיד, אך התושבים יצאו נשכרים. 

הדוגמאות שהובאו לעיל הן בבחינת לקט, אשר ספק אם הוא מצביע על מדיניות מיסוי 
עקבית. ועדת החקירה שבדקה את תפקודה של עיריית בני-ברק התרשמה שאין לעירייה כל 
אסטרטגיה כוללת. יריעת המדיניות העירונית עשויה מסכת טלאים, טלאי על גבי טלאי, והיא 

מושפעת ממערכות לחצים שונות, כמתואר לעיל. 
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המינהל והפיתוח העירוני 

כאמור, התחום הרביעי, והרחב מאוד, הנזכר בדו"ח ועדת החקירה, הוא המינהל. הוועדה 
הגדירה זאת כ"מינהל בלתי תקין", ודנה ברבדים שונים של פעילות העירייה בתחום זה: הוכן 
תקציב גרעוני ולא הגיוני - מה שלא מנע מן העירייה לפעול על-פיו; עבודות נמסרו ללא מכרז, 
ללא תקציב ומבלי שהובטח מימונן; הזמנות נערכו ללא חתימת הגזבר וללא אישורים 
מתאימים; לא קיימים נהלים כתובים בעירייה, וכאשר מוציאים מכרז, ניגשים אליו תמיד 

אותם ארבעה-חמישה קבלנים. 

לראש העירייה מונו 12 סגנים! - תופעה חסרת תקדים ברשויות אחרות במדינה. נקל להבין 
זאת לאור האופי הפרטיקולריסטי שיוכי של הקהילה, אך אין בכך כדי למנוע את השפעתו 
השלילית של הסדר זה: אמנם, רוב הסגנים אינם מקבלים שכר, אך יש להם לשכות 
ומזכירות שעלותן הכספית גבוהה, וכל אחד מהם מעורב בניהול העיר, דבר הגורם 
לחוסר-תיאום ולתפקוד מינהלי לקוי. כמו כן, קיימות בעיות של ניגודי אינטרסים במועצת 
העירייה: שניים מחברי המועצה הם גם מזכירי איגודים מקצועיים, עם זאת הם משתתפים 
בישיבות מועצה העוסקות בענייני עובדים ואינם נמנעים מלנהל בשמם משא-ומתן. תופעות 
מסוג זה משקפות זלזול עמוק בחוקים ובתקנות מצד מי שבעיניהם מערכת חוקים אחרת 

היא היחידה הנחשבת, וכל היתר אינם אלא דברי הבל בלתי מחייבים. 

מאפיין נוסף של הליקויים בתחום התפקוד המינהלי של העירייה ניתן להגדרה במונח 
'הימנעות'. הרשות המקומית אינה מגלה שמץ אסרטיביות באכיפת חוקים ונמנעת מכל 
יוזמה למימוש פוטנציאל של פיתוח הקיים בתחום שיפוטה. כמה דוגמאות להימנעות 
מאכיפת חוקים תוארו בפרק הקודם, בהקשר לחריגות הבנייה החמורות, אשר נדונו גם 
בוועדת החקירה. את אי-אכיפת חוקי הבנייה אפשר, אולי, לייחס לרצון "לעזור לאנ"ש", לכן 
דווקא בעניין זה ייתכן שהמניע הפרטיקולריסטי שיוכי חזק יותר מן ה"בטלנות" של העירייה. 

לא כן במקרים רבים של פלישה למקרקעין המיועדים לצורכי ציבור. תופעה זו רווחת בעיקר 
בפרדס-כץ. גורמים שונים, כאלה החשודים בעבריינות, משתלטים על שטחים ציבוריים 
ומקימים בהם דוכנים ("באסטות") לממכר מוצרי מזון, קיוסקים, דוכני פלאפל וכד'. 
העירייה חוששת מעימות עם עבריינים אלימים, ואינה מסוגלת להתמודד אתם, משום כך 
אין היא כופה עליהם לפנות את השטחים שהשתלטו עליהם. מנהל פרויקט השיקום 
בפרדס-כץ טען כי העירייה החרדית הייתה מעוניינת לשמור על שקט ביחסיה עם עברייני 

האזור, לא היה לה כל עניין בשלטון החוק ולכן לא התערבה במעשיהם. 

דוגמה נוספת למחדל ההימנעות באה לידי ביטוי בתחום הפיתוח העירוני. כל התחום 
המוניציפלי שמצפון לדרך ז'בוטינסקי, כולל פרדס-כץ, מקיף שטחים נרחבים שבהם אפשר 
היה לפתח תפקודים כלכליים שונים. חלק מן האזור משמש כיום אזור תעשייה, שגם אותו 

ניתן לפתח. בהקשר זה קובעת ועדת החקירה, בנימה של אכזבה:  

פרנסי העיר לא נתנו מזמנם ומרצם כנדרש לקדם השינויים הדרושים בתכנון 

העיר ובמיוחד באזור מתחם ז'בוטינסקי ומתחם צפון. בפיתוח אזורים אלה 

טמון פוטנציאל הכנסות עצום (הדגשה שלי, י"ש) לעיריית בני-ברק. 
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כדי לפתח מתחם עירוני ולהביאו לכלל תפקוד יעיל, יש צורך ביוזמה, בהקדשת זמן, 
במחשבה ובמאמץ. חברי הוועדה לא מצאו כל ביטוי להתנהגויות אלה בפעילותם של פרנסי 
העיר. יו"ר הוועדה, עורך-הדין יעקב נאמן, משפטן ותלמיד חכם, השתמש במקורות חז"ל כדי 
לייסר בלשונו את פרנסי העיר על שראו במשרתם שררה ולא שירות לציבור. אילו הייתה 
העירייה מיטיבה לנצל את השטחים שמצפון לדרך ז'בוטינסקי, אפשר היה ליצור איזון בין 
אזורים תפקודיים שונים של המערכת העירונית בבני-ברק: האזור הדרומי הוותיק מאופיין 
כאזור מגורים חרדי, על מוסדותיו השונים, ואילו האזור הצפוני הוא הבסיס הכלכלי העירוני, 
ואפשר היה לפתח אותו כמרחב תפקודי ברמה מטרופולינית. כאמור, פרנסיה החרדיים של 
בני-ברק לא נקטו שום יוזמה לקדם פיתוח כזה, חרף הבנתם שאזור התעשייה הקיים הוא 

מקור הכנסה מבטיח, שהיה יכול לענות על מצוקת המשאבים של העירייה. 

ייתכן לזקוף היווצרות מצב זה לחובת קוצר-הראייה, ה"בטלנות" והאטימות של חברי 
העירייה - תופעות שאינן קשורות לזהותם החרדית, אך אפשר גם להניח כי לאלה מצטרף 
חשש מן הדימוי של פיתוח עירוני מודרני, על כל המשתמע ממנו לגבי שמירת אופיה הדתי של 
עיר חרדית ואחריותה של העירייה לשימור אופי זה. יש גם לזכור שכל חריגה מן השגרה בחיי 
העיר כרוכה בבקשת הנחיה או אישור של סמכות רבנית. בחברה חרדית מפוצלת, הנתונה 

לתחרות פנימית עזה, התלות במנהיגות הרבנית היא גורם נוסף המעכב התפתחות. 

שימושי קרקע בעיר חרדית חדשה 

עיר חרדית, דוגמת ביתר-עלית, המותאמת מלכתחילה לצרכיה של אוכלוסייה חרדית, יכולה, 
לכאורה, להתגבר על בעיית הפער בין התקנים הפורמליים לבין הצרכים הריאליים לשימושי 
קרקע. עצמאותה מאפשרת לעירייה להגדיר מחדש את צורכי הקהילה בתחומים השונים, 
ובהם גם האופי של צריכת המרחב ושימושי הקרקע לסוגיהם. עם זאת, המצב בפועל יותר 
מורכב: הרשות המקומית תלויה בהקצאות ובהרשאות של משרדי הממשלה, ואילו אלה 
פועלים על-פי תקנים וכללים המתאימים לכלל האוכלוסייה, לא תמיד תוך התחשבות 
בצרכים מיוחדים. לפיכך, גם אם פרנסי העיר מודעים היטב להבדלים שבין התקנים 
הכלליים לבין הצרכים המיוחדים של קהילתם, אין הם חופשיים להתעלם מן הכלל ולעשות 
שבת לעצמם. לשון אחר: גם עיר חרדית חדשה אינה פטורה לחלוטין מוויכוחים - ולעתים גם 
מעימותים - עם גורמים חיצוניים על ניסוח פרוגרמות חדשות, הנוגעות להקצאת שירותים 

מוניציפליים בהתאם לצרכיה של קהילה חרדית. 

אמנם, בתכנון הראשוני של עיר חרדית מובאים בחשבון צרכיה המיוחדים של האוכלוסייה 
המיועדת. הבעיה היא בשלבי ההקצאה, כלומר: כאשר התכנית מתורגמת למשאבים 
ריאליים, עולים אילוצים שונים - ביניהם גם לחצים מצד רשויות אחרות - המעכבים את 

ההקצאות לפי התקנים המתוקנים.  

ביתר לא הייתה העיר החרדית הראשונה שתוכננה; קדמה לה עמנואל, שהייתה בעיקר פרי 
יוזמה פרטית שלא נחלה הצלחה גדולה. בהכנת הפרוגרמה להקצאות שטחים לצורכי ציבור 
הובאו בחשבון אופיה המיוחד של העיר המתוכננת. בעמנואל הייתה המטרה להגיע 
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לאוכלוסייה של כ-27,000 נפש עם תום אכלוסה של העיר. בהשוואה לפרוגרמה המקובלת 
בארץ לעיר בסדר גודל דומה, שונה החלוקה המיועדת של שטחי הציבור בעמנואל (לוח 1). 

לוח 1: שטחי ציבור לפי ייעודי קרקע בעמנואל ובפרוגרמה ארצית 

פרוגרמה ארצית  עמנואל  ייעוד הקרקע 
ם  י מ נ ו ד  

 181  359 חינוך 
 8  7 בריאות 

 21  2 דת 
 212  68 תרבות, נוער וספורט 
 188  192 שטח ציבורי פתוח 
 62  45 מינהל ועסקים 
 67  55 שירותים כלל-עירוניים 

   
 739  728 סך-הכל 

   

המקור: זיוה וינשל  26 

עיון בפירוט ההקצאות שבלוח 1 עשוי ללמד על מספר עקרונות של תכנון שימושי קרקע 
ביישוב חרדי. הנתונים מראים שהשטח הכולל המוקצה לצורכי ציבור דומה בפרוגרמה 

הכללית ובפרוגרמה "החרדית". ההבדלים הם בחלוקה הפנימית של השטחים. 

ההבדל הראשון הבולט לעין הוא בהיקף השטחים המיועדים למבני חינוך: השטח המיועד 
לחינוך ביישוב חרדי כפול מזה שביישוב רגיל בעל גודל אוכלוסייה זהה. שלוש סיבות חברו 
יחד ליצור את ההבדל הזה: (1) שיעורי הילודה הגבוהים באוכלוסייה החרדית, אשר בשלהם 
חלקם של הילדים באוכלוסייה זו גדול בהרבה מחלקם באוכלוסייה הכללית; (2) העובדה 
שבחינוך החרדי (ולאחרונה - גם בחינוך הממלכתי-דתי) נהוג להפריד בין בתי-ספר ו/או 
"חיידרים" לבנים לבין בתי-ספר לבנות; (3) הפיצול הכיתתי המתפתח בחינוך החרדי והדתי, 
אשר מגדיל מאוד את המגוון הדתי והאידיאולוגי של בתי-הספר ועל כן גם את מספרם. התקן 
מחייב סף גודל מסוים של שטח כדי לקבל אישור להקמת בית-ספר, גם כאשר זה מעוט 
תלמידים. לפיכך, בעוד שממוצע התלמידים בכיתה בחינוך החרדי הוא קטן, השטח לתלמיד 

גדול יחסית. 

ייעוד קרקע אחר שבו מסתמנים הבדלים ניכרים בין ההקצאות המקובלות להקצאות 
המתוכננות בעיר חרדית הוא "תרבות, נוער וספורט". שיעור השטחים המיועדים לנושא זה 
בעמנואל הוא כשליש מן המקובל בישראל. אין ספק שיש כאן ביטוי להבדלים בין צורות 
הבילוי של הנוער בשתי הקבוצות. לאחרונה חלו שינויים בדרישת החרדים לשימושי קרקע 
לצורך זה, הן משום שגברה בקרבם המודעות לחשיבות של פעילויות ספורט ונופש במסגרות 
חרדיות והן משום שהם מנצלים ייעודי קרקע אלה לשם הרחבה כללית של המרחב המתוכנן 

לצרכיהם. 
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אולם ההבדל המתמיה ביותר בייעודי הקרקע הוא בסעיף "דת": השטחים המיועדים 
לשירותי דת בעיר החרדית הם פחות מעשירית (!) מן המקובל בעיר ישראלית טיפוסית, 
ומסתכמים בשני דונם בלבד. ניתן להבין תופעה זו אם נזכור שמדובר בשטח מפה ולא בשטח 
רצפות, וששטחי הציבור בעיר החרדית ובעיר הישראלית הכללית תופסים שיעור דומה 
משטחה הכולל של העיר. לפיכך, במקום כלשהו צריך להינתן פיצוי על ההבדל הגדול בין שני 
סוגי הערים מבחינת השטחים המיועדים לחינוך. אכן, אופי בתי-הספר בעיר החרדית - 
העובדה שכולם חרדיים ואין בהם בתי-ספר ממלכתיים חילונים - מאפשר לנצל אותם 
לשימוש כפול: הן לצורכי חינוך והן לשימושים דתיים, כמו בית-כנסת או בית-מדרש, בשעות 
הפנויות מלימודים. הפיצול בחינוך מתבטא גם בשימושי הקרקע לצרכים דתיים: כשם 
שבתי-הספר מגוונים מבחינה אידיאולוגית ודתית, כך גם בתי-הכנסת. בכל בניין של בית-ספר 
אפשר אפוא לפתוח בית-כנסת של אותה קבוצה, וכך לנצל את שימושי הקרקע לחינוך גם 

לצרכים דתיים. 

שלא כמו עמנואל, שבה הביצוע והכישלון היו של חברה עסקית, מאז התקבלה ההחלטה 
לייעד את ביתר לאוכלוסייה חרדית, הוכנסה העיר תחת כנפי האחריות הציבורית. תכניות 
בנין העיר (תב"ע) של ביתר הפכו ליחידות גאוגרפיות חלקיות של אזורי העיר, ובלחץ ראש 
המועצה הממונה הוכנסו בהן שינויים מעת לעת על-פי הצרכים המשתנים. ההקצאות 
לשירותים הציבוריים השונים נקבעות לפי קצב התפתחות העיר ובהתאם לאופיים המיוחד 
של תושביה. העיר תוכננה לסדר גודל של כ-9,000 בתי-אב, המקיפים (באוכלוסייה חרדית) כ - 
60,000 נפש. בעת עריכת המחקר (1995) אוכלסו בביתר כ-1,200 יחידות דיור ובהן כ-6,500 
נפש, כ-שליש מהן ילדים בני 12 ומטה. תנופת הבנייה נמשכה לאורך כל תקופת המחקר, 
ולמעשה, שלבי הבנייה והאכלוס נמשכים גם בעת סיכום המחקר וכתיבת דברים אלה, כאשר 

מספר התושבים בעיר משתנה מיום ליום. 

הקמת עיר חרדית חדשה מתגבשת אפוא תוך מפגש מתמשך בין הפרוגרמות המקובלות 
בתכנון ערים לבין הצרכים הייחודיים של הקהילה העתידה לאכלס את העיר. מפגש זה כרוך 
בתהליך מתמיד של התאמה: הרשויות הממלכתיות נוטות להביא בחשבון רק תקנים 
כלליים ואילו הרשות המקומית החדשה מציגה דרישות להתאמת התקנים ונאבקת על 
דרישות אלו. מידת ההתאמה נתונה לשינויים התלויים בנושא הנדון ונקבעת על-פי מידת 

הנחישות והיכולת של הרשות המקומית להאבק על דרישותיה. 
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מתח אידיאולוגי וחברתי בין חרדים לבין מתח אידיאולוגי וחברתי בין חרדים לבין מתח אידיאולוגי וחברתי בין חרדים לבין מתח אידיאולוגי וחברתי בין חרדים לבין  5555
לאלאלאלא----חרדים חרדים חרדים חרדים 

עימות בין מערכות נורמטיביות שונות 

האוכלוסייה החרדית היא מיעוט באוכלוסיית ישראל. עולם התוכן הדתי והתרבותי שלה 
ונורמות ההתנהגות שלה זרים לרוב האוכלוסייה. חיבור זה עוסק במצב הפוך: במרחב שהוא 
נשוא הדיון הדומיננטיות התרבותית היא חרדית, והנורמות הן אלו של האוכלוסייה החרדית. 
במקרה זה הופכות הנורמות של הרוב בישראל לנורמות של קבוצת מיעוט. במפגש בין שתי 

המערכות הנורמטיביות הללו קיים פוטנציאל גדול לעימות. 

הסיפור ((narrative של העימות הזה מופיע בגלגולים שונים - "דתיים וחילונים", "דת 
ומדינה" וכיו"ב. העימות מגיע לכלל משמעות מעשית בצומת-מפגש בין שתי מערכות הערכים 
המנוגדות, כמו במערכות ניהול משותפות, שבהן בעלי תפקידים המחויבים למערכת אחת 
צריכים לקבוע מדיניות שתתחשב במערכת האחרת. דוגמה מובהקת לביטוי מעשי של 
העימות ניתן לראות בהתנהגותו של מי שהיה שר הפנים מטעם מפלגה חרדית ספרדית (ש"ס) 
- הרב יצחק פרץ. בפסק-דין מטעם בג"צ חויב הרב פרץ לרשום גיור רפורמי כיהודי.27 כיוון 
שלא יכול היה להשלים עם החלטה המחייבת אותו לפעול בניגוד להכרתו הדתית, התפטר 

השר ממשרתו, ובכך נמנע מן הסתירה שבין מחויבותו המיניסטריאלית לאמונתו הדתית. 

בהתפטרותו, פתר הרב פרץ את העימות בממד האישי. מפלגה חרדית יכולה לפרוש מן 
הקואליציה אם נפגעים ערכיה, וכך לפתור את העימות בממד הקבוצתי. במצבים פוליטיים 
מסוימים היא יכולה לפתור בעיה זו על-ידי כפיית הנורמות שלה על הרוב, ובכך להמנע 
מפרישה ומהפסד המשאבים הכרוך בכך. שונה הוא המצב שבו האוכלוסייה החרדית היא 
הרוב, ותחת שלטונה מצוי מיעוט חילוני או כל מיעוט אחר שאינו חרדי: הנורמות 
הדומיננטיות הן החרדיות, ניהול המשאבים והקצאתם נתונים בידי החרדים, רווחתו של 
המיעוט הלא-חרדי ויכולתו לנהל את חייו על-פי ערכיו - תלויות במידה משמעותית בשלטון 
החרדי. מצב זה מזמין עימות ומעצים את חששותיה של האוכלוסייה הלא-חרדית (בייחוד 

של זו המגדירה עצמה כחילונית) מפני ההתנהגות האפשרית של הרוב החרדי. 

חיזוק לחששות הללו אפשר למצוא בדברי החרדים עצמם. לדוגמה, ביום 17.9.95 התקיים 
בירושלים מפגש עם "אנשי מחשבה חרדיים". מפגש זה, תחת הכותרת "'האמת והשלום 
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אהבו' - עתידה של ירושלים בעיני אנשי מחשבה חרדיים", היה פרי יוזמה חרדית, שננקטה 
נוכח ביטויים הולכים וגוברים של חשש מצד האוכלוסייה החילונית מפני השתלטות חרדית 
על העיר, בעיקר לאחר ניצחונו של אהוד אולמרט בבחירות לראשות העירייה.28 החלק 
המעניין במפגש היה הרצאותיהם של שני רבנים - שניהם אינם קובעים מדיניות בחיי 
היומיום, אך הם ביטאו בבירור את מה שנחשב לדעת ההנהגה הרוחנית של המגזר החרדי. 
כיוון שלא היו פוליטיקאים ואף לא מנוסים בשיג ושיח הציבורי, לא היה להם כל עניין 

להסוות את כוונותיהם. 

ראשון הדוברים היה הרב שמואל יעקובוביץ, בנו של הרב עמנואל יעקובוביץ (הרב הראשי 
לשעבר של יהדות בריטניה). הוא כיהן כיו"ר העמותה "עורה כבודי", שהיא "עמותה חרדית 
להבהרת שאלות הזמן", והיא גם זו שיזמה את המפגש האמור. בדבריו הציב הדובר עקרונות 
ל"דומיננטיות של מעורבות חרדית מלאה בשלטון העירוני", מתוך תחושה שתם עידן 
האפולוגטיקה החרדית. סעיף ראשון בעקרונותיו הוא "דאגה לכל חלקי הציבור בחומר 
וברוח", ולמען הסר ספק באשר לכוונה ב"רוח" ציין הדובר כי אין בכוונתו לספק את מגוון 
הצרכים התרבותיים של כל מגזרי האוכלוסייה בירושלים, אלא להנחיל את עקרונותיו 

התרבותיים לכלל הציבור. דאגתו זו משקפת פטרנליזם חרדי כלפי יתר האוכלוסייה. 

מכאן ואילך פירט הדובר את הבעיות הרוחניות והדתיות הדורשות התערבות, תוך הצבת 
עקרונות פעולה בירושלים. בשתי תופעות, כך טען , על החרדים להיאבק: האחת - ראיית 
המדינה כ"אתחלתא דגאולה", על כל המשתמע מכך לגבי ירושלים והר הבית. כלומר, הוא 
שולל את ההגדרה הדתית-הלאומית של המדינה כ"אתחלתא דגאולה" ומשום כך הוא 
מתנגד לתפיסות הפוליטיות האקטיביסטיות הנגזרות ממנה. בהקשר זה קרא הרב ל"ענווה 
לאומית" - לדעת מה אפשר להשיג ומה אינו אפשרי: "חרדים אינם כופים על המציאות את 
האידיאות האוטופיות שלהם". הם מתנגדים אפוא להרפתקנות גיאו-פוליטית משום 
ש"אסור להתגרות בגויים", גם בנושא ירושלים. התופעה השנייה הדורשת טיפול: "להפיח 
בירושלים רוח חדשה כעיר האלוקים", קרי: יש להיאבק בתופעות הפוגעות באורח החיים 
היהודי ובעם היהודי. למעשה מבטאים דברים אלה הכרזת מלחמה על החילוניות בירושלים. 

באופן פוזיטיבי, הצביע הרב יעקובוביץ על שלושה עקרונות שלדעתו צריכים להנחות את 
הפעילות החרדית בעיר: (א) לעולם - ציות מוחלט לרבנים; (ב) טיפוח הישיבות הקדושות; (ג) 
הרחבה של שכונות חרדיות נבדלות. (בהקשר זה מן הראוי להזכיר כי המוטו של המפגש היה 
"האמת והשלום אהבו", במגמה להרגיע את הרוחות בעיר). אחריו דיבר הרב שלמה וולבה, 
זקן ה"משגיחים" בישיבות. דבריו היו מתונים; הוא הדגיש כי הוא "מקווה שבירושלים אף 
פעם לא תהיה כיכר דיזנגוף", אבל הוסיף הערה מעניינת: אין הוא בטוח שהשגת השלטון 
בעיר היא לטובת החרדים, או שהם בכלל שואפים לכך. הוא היטיב להבין את ההבדל בין 
מעמדם של החרדים כקבוצת אינטרס - חזקה ככל שתהיה - לבין מה שיידרש ממינהל 

מוניציפלי חרדי, אם וכאשר יגיע. 

מינהל חרדי עשוי להיתקל, מעשה יום-יום, בעימותים כתוצאה מהתנגשות מערכות 
נורמטיביות שונות. העימות העקרוני יתרחש בכל פעם שתתבקש הקצאה או מעורבות 
שלטונית בתחומים חברתיים, חינוכיים או תרבותיים, שערכיהם אינם תואמים את המקובל 
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בחברה החרדית. כאשר הקהילה החרדית אינה חלק מהמנגנון השלטוני, יתרחש העימות רק 
אם היא תיאלץ לחיות בכפיפות למערכות ביורוקרטיות שהמדיניות שלהן מעוצבת על-ידי 
כללים נורמטיביים מגבילים, דוגמת עקרון ההפרדה בין דת למדינה. כיום נמצאת הקהילה 
החרדית בישראל במצב מורכב של מעורבות גוברת בתהליכי קבלת החלטות, שמעגלי 
השפעתם הולכים ומתרחבים. בתחומים מסוימים היא נזקקת לסיוע מן השלטון ובמקרים 
אחרים היא עצמה חלק ממנו. להלן נעמוד על היחס של מינהל מוניציפלי חרדי כלפי קבוצת 

אוכלוסייה שערכיה שונים, בהסתמך על הדוגמה של העיר בני-ברק. 

כפי שכבר הובהר לעיל, בני-ברק משקפת את התמורה במעמדה של הקהילה החרדית, 
שהפכה מקבוצת אינטרס גדולה, התלויה באחרים, לרוב דומיננטי, השולט במנגנונים 
המוניציפליים. התפתחות זו העמידה את הקהילה החרדית במצב שלא ידעה קודם לכן: 
מתפיסה פרטיקולריסטית היה עליה לעבור לתפיסה אוניברסליסטית, שכן מקבוצה הנאבקת 
על אינטרסים פרטיקולריסטיים היא הפכה לקבוצת רוב, שעליה מוטלת הדאגה לצורכי העיר 
כולה. חלק מן ההשלכות של מצב זה כבר הוצגו בפרקים הקודמים, וכאן נדון במשמעות 
נוספת ומעניינת של המצב: בדרך שבה השלטון החרדי מטפל בצורכי האוכלוסייה הלא 
חרדית, שהפכה למיעוט בבני-ברק. גם אם אפשר להתייחס באהדה (אף כי לא לקבל) 
לצרכיהם של המקורבים לשלטון, הבעיה של השליטה החרדית כאמור, חריפה יותר: 
המינהל המוניציפלי החרדי ייאלץ להקצות משאבים לפעילויות שאינן עולות בקנה אחד עם 
ערכיו. כאמור במבוא, כאשר האוכלוסייה החילונית מתגוררת באזור מוגדר היא פועלת 
כמעין "אופוזיציה טריטוריאלית" לרשות המקומית החרדית והעימות הנורמטיבי עשוי 

לקבל ממדים מרחביים. 

שכונת פרדס-כץ בבני-ברק - גרעין חילוני בסביבה חרדית 

התפתחות של עימות 

אזור פרדס-כץ הוא כיום הריכוז הגדול ביותר של תושבים חילונים בבני-ברק. תחילתה של 
השכונה בשנות השלושים, עת נוסדה כשכונה קטנה מצפון לבני-ברק, ביוזמה פרטית של 
אפרים כץ. עד שנת 1945 הייתה השכונה חסרת מעמד מוניציפלי, ובשנה זו צורפה רשמית 
לשטח השיפוט של בני-ברק. בשנת 1949 סופחו לבני-ברק גם כל השטחים שמצפון לעיר 
והמקיפים את פרדס-כץ - מצפון לכביש תל-אביב - פתח-תקווה (דרך ז'בוטינסקי) ועד 
הירקון, שטחים שהיו עד הקמת המדינה בידי ערביי הכפר ג'מוסין. בראשית שנות החמישים 
הוקמה מעברת צריפים בסמוך לשכונת פרדס-כץ. רוב תושבי המעברה היו עולים חדשים 
יוצאי אסיה וצפון-אפריקה. בשנות השישים הוחל בבניית שיכונים במקום לתושבי המעברה. 

(מפה 2). 

בדומה לשיכוני עולים רבים, גם פרדס-כץ הפכה לאזור מגורים ברמה ירודה, על כל התופעות 
החברתיות הכרוכות בכך. בפני הרשויות החרדיות של בני-ברק עמדה אפוא בעיה חריפה 

במיוחד: לא זו בלבד שהוטל עליה לספק את צרכיה של אוכלוסייה בעלת תרבות וערכים  
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מפה 2: שכונות, אזורים ורחובות ראשיים בבני-ברק 
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"זרים", אלא שאוכלוסייה זו נזקקת לתשומת-לב ולטיפול מיוחדים, בהיותה אוכלוסיית 
מצוקה. ואמנם, כבר מראשית שנות השבעים פרצו הפגנות אלימות בשכונה, בדרישה לטיפול 
במפגעים פיזיים, להסדרת התנועה המוטורית בשכונה (כמו התקנת רמזור בצומת מסוכן) 
ובמיוחד - לטיפול בבעיות החינוך והתרבות של הנוער בשכונה. תביעה אחרונה זו הציבה 
קושי מיוחד בפני העירייה - הן בשל עלותה הכספית והן משום שתרבות וחינוך שאינם נגזרים 
מערכים דתיים נתפסים בעיני החרדים כבלתי לגיטימיים, ועל כן - כבלתי ראויים לסיוע. 
לקראת סוף שנות השבעים נכללה פרדס-כץ בפרויקט שיקום השכונות, והיא מטופלת 

במסגרת זו עד היום. 

החל משנות השמונים צמחו התארגנויות של תושבים, הדורשים להפריד את השכונה מתחום 
השיפוט של בני-ברק. ההידרדרות במצב עיריית בני-ברק הגבירה פעילות זו. ביום 22.11.94 
שלח חיים אברהם, פעיל שכונה ומי שעמד בראש הוועד, מכתב אל ראש העירייה, הרב משה 
אירנשטיין. במכתבו קבל הכותב על הזנחת השכונה "מבחינת שירותים מוניציפליים, אשר 
אינם ניתנים על-ידי הרשות ונמנעים מהתושבים". כן פורטו במכתב דרישות רבות של 
התושבים מן העירייה, תוך איום שאם לא ייענו, ימשיכו תושבי השכונה "לפעול בכל דרך 

חוקית" העומדת לרשותם. 

המכתב האמור מסכם את טענות התושבים ודרישותיהם. מוצגת בו תביעה להקמת מינהלת 
שכונה שתכלול: מינהל חינוך חילוני, שינוהל על-ידי אנשי חינוך הערים לצורכי החינוך 
החילוני; מחלקה לעבודה קהילתית; מחלקה לתברואה ולאיכות הסביבה; מחלקת רישוי 
עסקים; מחלקת גינון; מחלקת תחבורה; מחלקת מסים וגבייה; מחלקה לטיפול בקשישים; 
מחלקת תרבות, נוער וספורט; מחלקה לתרבות הדיור ו"מחלקות נוספות לפי הצורך". 
למעשה, הדרישה היא להפקיע את כל הטיפול בענייני פרדס-כץ מידי עיריית בני-ברק, תוך 
ציון מפורש של כל התחומים שבהם נכשלה העירייה בטיפולה או שלא טיפלה בהם כלל, 

לטענת התושבים. 

סיוע פוליטי קיבלו התושבים מחבר הכנסת רענן כהן (מפלגת העבודה), בעבר תושב השכונה, 
אשר ביום 2.1.95 הגיש לכנסת הצעת חוק לכינון מועצה מקומית בפרדס-כץ.29 הצעת החוק 
קובעת כי בשכונת פרדס-כץ תקום מועצה מקומית, שתחום השיפוט שלה יכלול "את גבולות 
השכונה פרדס-כץ" וכי היא תוצא מתחום השיפוט של עיריית בני-ברק. הצעת החוק, על דברי 
ההסבר הנלווים אליה, אינה כוללת פירוט של תחום השכונה או של המועצה המוצעת, פרט 

לאזכור העובדה שבשטח מתגוררים כ-30,000 תושבים, כלומר, הגדרה רחבה של השכונה. 

עיקרי טענותיהם של תושבי פרדס-כץ נגד העירייה החרדית נוסחו על-ידי ועד השכונה 
במסמך מיום 15.1.95, שהוגש לחברי ועדת הפנים של הכנסת. הטענות הן כלהלן: 

 1. חסרון שירותי תרבות ופנאי בשכונה, כמו: קולנוע, תיאטרון, בריכת-שחייה, מועדוני 
נוער, ספרייה עירונית, מגרשי משחקים. 

 2. מצב גרוע של מבני החינוך ושל שירותי החינוך בשכונה: בתי-הספר מוזנחים, הכספים 
אינם מועברים אליהם, הלנת שכר המורים היא תופעת קבע הפוגעת בתפקודם (הכוונה 

לתשלומים המגיעים מהעירייה ולא ממשרד החינוך). 
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 3. ליקויים בהסדרת התחבורה המוטורית: בשכונה קיים עומס תנועה בכל שעות היום, 
אין אכיפה של חוקי התנועה, אין פסי האטה בקרבת בתי-הספר, חסרות מדרכות ומעקי 
הביטחון שחוקים ואינם מחודשים. הועלתה טענה שכספים שהועברו ממשרד 
התחבורה לצורך שיפור המצב הוקצו לפרויקטים במרכז העיר (החרדי) במקום לשכונה. 

 4. מפגעים תברואתיים בשכונה אינם מטופלים: השוק מוזנח, פועלת בה משחטה רועשת 
המעלה צחנה. 

 5. הזנחת ענייני הציבור: העירייה מתעלמת מפלישה לשטחי ציבור, ובכך נמנעים פיתוח, 
סלילת דרכים וקידום ענייני הציבור בשכונה. 

 6. הזנחת הנוער ותנועות הנוער: בעירייה אין מחלקה לתרבות, נוער וספורט. 

 7. הזנחת אזור התעשייה: השטח פרוץ, מוזנח ומלוכלך, ללא מדרכות, פקוק וללא כל 
פיקוח עירוני. ההתייחסות היחידה של העירייה לאזור זה היא רק כאל מקור לגביית 

מסים. 

 8. לתושבי השכונה תחושה שהם מעניינים את העירייה רק כמשלמי מסים, בעוד 
שבאזורים החרדיים רבים פטורים מתשלומי המסים העירוניים. משום כך התושבים 

חשים שמימון השירותים לתושבים החרדים נופל עליהם. 

 9. החרדים משתלטים על מבנים שהוקמו על-ידי גופים חיצוניים לרווחת תושבי השכונה: 
כך, לדוגמה, הפכה העירייה את המרכז הקהילתי, שנתרם לתושבי השכונה על-ידי מפעל 

הפיס, לתלמוד תורה עבור ילדים המוסעים אליו מן המרכז החרדי של העיר. 

אפשר לרכז את מכלול הטענות הללו סביב שלושה מוקדים: (1) מדיניות ההקצאות; (2) 
מדיניות הפיתוח העירוני; (3) אכיפה או ליתר דיוק - אי-אכיפה של דיני התכנון והבנייה, כולל 
ייעודי קרקע. שלושת התחומים הללו קשורים זה בזה, ולאור המתואר בפרקים הקודמים 
ברור שההתמודדות עם כל השלושה בעייתית ביותר בבני-ברק. מצב זה יוצר תחושת קיפוח 
חריפה בקרב תושבי פרדס-כץ, כפי שביטאה זאת תושבת השכונה בראיון רדיו: "אי אפשר 
לכנות שכונה המונה כ-30,000 תושבים כשכונה, אלא זה יישוב...בפני עצמו....פרדס-כץ זה לא 
בני-ברק...התרבויות שלנו הן תרבויות שונות".30 גם חיים אברהם, שהוזכר לעיל, פירט 
דוגמאות לתחושת קיפוח זו: מלבד חסרון מוסדות תרבות ובילוי בעיר, כמו תיאטרון, קולנוע, 
ובריכת שחייה, לא דאגה העירייה לקישוט העיר והשכונה לקראת יום העצמאות, ובכך פגעה 
ברגשות תושבי השכונה; מחלקת הפיקוח העירוני אינה מפעילה פיקוח נאות בתחום השכונה, 
והרוב המוחלט של החרדים במועצת העירייה אינו מאפשר לקבל החלטות המתחשבות 
בצורכי האוכלוסייה החילונית. לטענתו, העירייה רואה באזור פרדס-כץ מקור לגביית מסים 

ותו לא.31 

העדר מדיניות פיתוח, כמו גם אין-אונים באכיפת חוקי התכנון והבנייה, אופייניים לשלטון 
שמרני ופרטיקולריסטי, הנוקט מדיניות של שינוי תוספתי מזערי ושואף להימנע מעימותים 
עם כוחות חזקים. במקרה של פרדס-כץ מבקשת העירייה להימנע מעימות עם עבריינים 
המנסים להשתלט על תחומים שונים של הפעילות העירונית. לדוגמה, השתלטות על המסחר 
בשכונה, תוך תפיסת שטחי ציבור; ניסיון (שנכשל) להשתלט על פרויקט השיקום, כדי להשיג 
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דריסת רגל בקבלת ההחלטות ובתקציבים. בעקבות שילוב פרדס-כץ במסגרת פרויקט 
השיקום, תוך עימות עם גורמים עבריינים בתחילת דרכו של הפרויקט, והשלמה מצדם בשלב 
מאוחר יותר, פוזר ועד השכונה והוחל בטיפול אינטנסיבי בשיקומה הפיזי והחברתי. אנשי 

פרויקט השיקום לא נכנעו ללחצי העבריינים, ומנהיגים מקומיים סייעו בהרגעת הרוחות. 

מנהל פרויקט השיקום נאלץ להיאבק בסרבול של המנגנון העירוני שהשהה תקופה ארוכה 
תכניות להרחבת דירות בשכונה. רק איום מפורש שהפרויקט יבוטל בבני-ברק , אם לא 
יאושרו התכניות, הצליח להביא לאישורן.32 התושבים טענו שהעירייה פעלה במכוון לעיכוב 
תכניות אלו, במגמה להפעיל לחץ על התושבים החילונים - כדי שיפנו את האזור לטובת 
החרדים. "תיאוריית מזימה" זו מובנת, אך כל המכיר את חוסר היעילות של העירייה, לא 
היה נזקק דווקא לתיאוריה של קשר מכוון כדי להסביר את העיכובים. מכל מקום, תחושתם 

של תושבי האזור החילונים היא שהם מופלים על רקע חילוניותם. 

נוכח טענותיהם של תושבי פרדס-כץ בנוגע לאפלייתם בתחום העבודה הקהילתית ובשיקום 
השכונה, טוענת מנהלת האגף לשירותים חברתיים בעירייה כי העירייה מפעילה מערך 
שירותים חברתיים אשר 50 אחוז ממשאביו מופנים לטיפול בפרדס-כץ, כלומר, לאוכלוסייה 
ששיעורה אינו עולה על 15 אחוזים מאוכלוסיית העיר (על-פי ההגדרה המצמצמת של העירייה 
לתחומי השכונה; על כך להלן). פעולות אלו כוללות: כיתות להשלמת השכלה, חוגים לנשים, 
יחידה לקידום נוער, יחידה לטיפול בבעיות סמים ובנערות במצוקה - מתוך 60 ילדים 
שבטיפול היחידה לנוער אין אף לא ילד חרדי אחד. במתנ"ס של פרדס-כץ פועל מועדון 
"אנוש" לפגועי-נפש ומועדון למפגרים, וגם בהם מטופלים רק אנשי השכונה. עם זאת, מנהלת 
האגף מודה כי ניסיון לארגן פעולות תרבות בשבתות לנוער מנותק - נתקל בהתנגדות מוחלטת 

ובהטלת וטו מצד ראש העירייה.33 

אנשי האגף לשירותים חברתיים גם טוענים כי פרויקט שיקום השכונות, שהופעל בפרדס-כץ 
משנת 1979, נבדק על-ידי ועדה בין-משרדית בשנים 1982-1981, וכי הוועדה הגיעה למסקנה 
שבכל הקשור למשאבי חינוך ורווחה אין קיפוח של שכונת פרדס-כץ. אשר לטענה הספציפית 
של השתלטות החרדים על המרכז הקהילתי שנבנה על-ידי מפעל הפיס, מנהלת האגף משיבה 
כי התלמידים החרדים "משתמשים במבנה, לא במתנ"ס", דהיינו, אין פגיעה בפעילות 
המתנ"ס, המיועדת לתושבי השכונה בלבד. עם זאת, מציינים עובדי האגף, השימוש במתנ"ס 
הולך ופוחת עם יציאת החילונים וה"מזרחיסטים" ("דתיים-לאומיים") מהאזור: ה"מזרחיסטים" 
עוברים לפתח-תקווה , ואילו החילונים מתפזרים למקומות שונים. לפיכך, הערכתם היא כי 

המתנ"ס יותאם בסופו של התהליך לצורכי האוכלוסייה החרדית החודרת לאזור. 

מנהל פרויקט השיקום בפרדס-כץ מעמיד דברים על דיוקם: כמעט כל העבודה הקהילתית, 
למעט זו המבוצעת על-ידי מנהלת האגף שהיא עובדת העירייה, נעשית על-ידי עובדי פרויקט 
השיקום. באופן כללי, ההשתתפות של העירייה במימון היא על בסיס של 50 אחוז . אולם גם 
העירייה בעבר וגם הוועדה הקרואה היום (בעת הראיון וכתיבת הדברים) לא עמדו במועדי 
התשלומים. באופן יוצא-דופן, מציין המנהל, החליפה העירייה את כל התאורה בשכונה 
ומימנה 80 אחוז מעלות המדרכות שבה. נראה אפוא שהטענה בדבר קיפוח מכוון מצד 
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העירייה - אין לה על מה לסמוך. סירבול, אי-יעילות וחוסר מקצועיות - אלה המחדלים 
שבהם צריך פרויקט השיקום להיאבק, אך לא בכוונות זדון. 

הרקע הטריטוריאלי לעימות  

העימות בין תושבי פרדס-כץ לעיריית בני-ברק מאופיין בהיותו, לפחות בחלקו, תלוי מקום. 
השכונה הקרויה "פרדס-כץ" היא שכונה קטנה מצפון למרכז בני-ברק, ללא תיחום ברור. 
העימות מתייחס לשטח גדול בהרבה: למעשה, מדובר בכל השטח הכלול בתחומי עיריית 
בני-ברק ונמצא מצפון לדרך ז'בוטינסקי, הידוע כרובע מס' 1 של העיר. גבולותיו הם: בדרום, 
כאמור, דרך ז'בוטינסקי, בצפון - הירקון (הגבול המוניציפלי), במזרח - כביש גהה (הגבול 

המוניציפלי) ובמערב - רחוב מודיעין (גבול מוניציפלי עם רמת-גן). 

רוב שטחו של האזור האמור כולל מגרשים ריקים ואזורי תעשייה. בשאר השטח הוקמו 
ארבע שכונות: ממזרח למערב - יסודות, פרדס-כץ ותל-גיבורים, ומצפון ליסודות ולפרדס-כץ 
- שכונה חדשה יחסית - קריית-הרצוג (מפה 2). תושבי השכונה כוללים בשם "פרדס-כץ" את 
השטח הבנוי של השכונות יסודות, קריית-הרצוג ופרדס-כץ בעוד שהעירייה כוללת בשם זה 
את יסודות, פרדס-כץ ותל-גיבורים. ההבדל הוא משמעותי, משום ששכונת קריית-הרצוג 
מאוכלסת דתיים (והיום גם חרדים), ואילו שכונת תל-גיבורים מאוכלסת בתושבים ותיקים, 

חילונים, יוצאי המחתרות אצ"ל ולח"י. 

במחלוקת אודות רובע מס' 1, העירייה מעוניינת להציג תמונת-מצב לפיה קיימת באזור 
שכונה בעלת רוב דתי-חרדי (קריית הרצוג), ובמקביל - לכלול בפרדס-כץ שכונה שנתוניה 
הסוציו- כלכליים אינם ירודים כמו אלה של פרדס-כץ. מניעיהם של תושבי פרדס-כץ הפוכים, 
כמובן, הם מעוניינים להציג אזור שבו רוב חילוני ומצבו ירוד: גם עם הכללת קריית-הרצוג 
באזור, החילונים הם עדיין רוב, ואילו את ותיקי שכונת תל-גיבורים אין הם מעוניינים לכלול 
בנתוניהם. מעבר לכך, עיריית בני-ברק רואה באזור האמור פוטנציאל כפול: מצד אחד זוהי 
הרזרבה הקרקעית היחידה שנותרה לעיר לצורכי פיתוח בעתיד; מצד שני - אזור התעשייה 

הוא מקור הכנסה חשוב לקופת העירייה, ששיעור הפטורים ממסים בה גדול מאוד. 

ברור אפוא שעל האזור שמצפון לדרך ז'בוטינסקי ניטש עתה מאבק טריטוריאלי. התושבים 
החילונים מודעים להיבט זה וטוענים, כאמור, שההזנחה של האזור מצד העירייה החרדית 
היא מכוונת ומטרתה לגרום להם לעזוב את המקום. אנשי העירייה מכחישים טענה זו, 
ולדבריהם הם מפנים תקציבים לאזור האמור במסגרת יכולתם. דברים אלה מאשר גם 
הממונה החיצוני על בדיקת תקציבי העירייה. מכאן שהשאלה העיקרית לעניין זה אינה אם 
אכן העירייה "מתנכלת" לתושביו החילונים של האזור, אלא אם היא מסוגלת לעמוד 
בציפיות של תושבים שתרבותם ואורח-חייהם מחייבים התייחסות שונה של הרשויות 

המוניציפליות.  



 50

תמורות דמוגרפיות ופוליטיות בפרדס-כץ - סיכוי למיתון העימות? 

ייתכן מאוד שההכרעה בנוגע לרובע מס' 1 כבר מתגבשת בהשפעת תהליכים דמוגרפיים 
ופוליטיים, המחוללים שינוי ב"מפה האנושית" במקום: במהלך השנים 1997-1996 מסתמנת 
חדירה חרדית לאזור. עוצמת השינוי הדמוגרפי תומחש היטב באמצעות נתוני הבחירות 
לכנסת ה-14, שנערכו בסוף חודש מאי 34.1996 הקבצה של התפלגות ההצבעה באזורים 
הסטטיסטיים, המרכיבים יחד את האזור המורחב של פרדס-כץ, מראה על גידול ניכר 
בהצבעה למפלגות חרדיות. שיעור המצביעים למפלגת יהדות התורה, שהיא קואליציה של 
'אגודת ישראל' עם 'דגל התורה', עומד על 10.2 אחוז; שיעור המצביעים למפלגה החרדית 
הספרדית (ש"ס) עומד על 21.4 אחוז ובצירוף עם המצביעים למפד"ל (11 אחוז) מסתכם 
שיעור המצביעים למפלגות דתיות בפרדס-כץ בשנת 1996 ב-42.6 אחוז. לכאורה, המגזר הדתי 
והחרדי באוכלוסיית פרדס-כץ עומד על סף הפיכה לרוב. רושם זה מקבל משנה תוקף אם 
מביאים בחשבון את הריבוי הטבעי הגבוה במגזר זה. עם זאת, יש לזכור שהתרומה העיקרית 
לשגשוג המפלגות הדתיות והחרדיות באזור היא של ש"ס; לא כל מצביעי ש"ס הם חרדים או 

דתיים - חלקם מצביעים למפלגה זו מתוך מחאה עדתית ומחאה על קיפוח חברתי. 

גם אם נחשב את דפוסי ההצבעה לפי תיחום שונה, נקבל תוצאה דומה: במתחם הכולל את 
שכונת פרדס-כץ המקורית, בתוספת השכונות יסודות ותל-גיבורים, התקבל שיעור הצבעה 
של כ-45 אחוז למפלגות דתיות וחרדיות, ושיעור ההצבעה למפלגות חרדיות היה 33 אחוז. 
בקריית הרצוג שיעור ההצבעה למפלגות דתיות וחרדיות היה כ-63 אחוז, ושיעור ההצבעה 

למפלגות החרדיות - כ-45 אחוז. 

בדיקת מדדי הייצוג של ההצבעה הדתית והחרדית בפרדס-כץ, מעלה תופעה מעניינת. מדד 
הייצוג מבטא את משקלם היחסי של מצביעים למפלגה מסוימת באזור נתון, לעומת משקלם 
במדינה כולה. אפשר לחשב מדד ייצוג כזה גם כהשוואה בין שני אזורים, כאשר אזור אחד 
הוא חלק מאזור רחב יותר. החישוב פשוט: שיעור ההצבעה באזור הנבדק מחולק בשיעור 
ההצבעה הארצי (או בשיעור ההצבעה באזור שאליו משווים). מדד גבוה מ-1 פירושו ייצוג 

גבוה יחסית לשיעור הארצי. 

מדד הייצוג של המפד"ל בפרדס-כץ ביחס לעיר בני-ברק הוא 0.94 וביחס לשיעור הארצי - 
1.39. פירוש הנתונים הללו הוא כי משקלם של מצביעי המפד"ל בפרדס-כץ קטן ממשקלם 
בבני-ברק, אך גדול ממשקלם הארצי. מכאן עולה כי בבני-ברק ובפרדס-כץ קיים ריכוז גדול 
יחסית של מצביעים למפד"ל. מצב דומה קיים בקרב מצביעי יהדות התורה: מדד הייצוג של 
מפלגה זו בפרדס-כץ ביחס לבני-ברק הוא 0.23, וביחס לשיעור הארצי - 3.17, כלומר: יהדות 
התורה נמצאת בפרדס-כץ בייצוג-חסר בהשוואה לייצוגה בבני-ברק ובייצוג-יתר בהשוואה 
לייצוגה הארצי. נתונים אלה מלמדים על הקשר בין הפיזור המרחבי של האוכלוסייה 
החרדית לבין משקלה האלקטורלי: כיוון שאוכלוסייה זו נוטה להתרכז באזורים נבדלים, 
הרי עיקר כוחה האלקטורלי בא מריכוזים גדולים. לפיכך, שיעורה בפיזור ארצי קטן ביותר. 
פרדס-כץ מתחילה להתגבש כריכוז חרדי במידה הרבה יותר מובחנת מהשיעור הארצי, אך 

עודנה רחוקה משיעור הריכוז החרדי בבני-ברק. 
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בין היתר, מצביעים הנתונים על מעמדה המיוחד של ש"ס בפרדס-כץ. מדדי הייצוג של ש"ס 
באזור זה גבוהים, לא רק ביחס לשיעור הארצי, אלא אף ביחס לבני-ברק. פרדס-כץ מתפתחת 
אפוא כמעוז מקומי של ש"ס. פעילים מארגוני החינוך והתרבות של המפלגה שוקדים על 
הפצת מסרים דתיים, תרבותיים ופולקלוריים, בשילוב עם פעילות קהילתית. מסרים אלה 
נקלטים היטב אצל רבים מתושבי האזור, בשל רקעם העדתי ורגשי הקיפוח שלהם. באזור 
מתחולל סחף מהיר של תלמידים, העוברים למוסדות החינוך של "מעיין החינוך התורני" 
ולתלמודי תורה אחרים. כאמור, המצביעים לש"ס אינם בהכרח חרדים: מפלגה זו סוחפת 
קולות של חרדים-ספרדים, אך במידה לא פחותה - גם קולות של יוצאי עדות המזרח, 
שהצבעתם משקפת מחאה עדתית. בפרדס-כץ תופעה זו בולטת במיוחד. החרדיות הספרדית 
מתחזקת בבני-ברק ומאחר שפרדס-כץ היא אחד המוקדים של התחזקות זו - הדבר משפיע 

על מדיניות המפלגה במישור המקומי. 

תופעה ראויה לציון היא העובדה שהחדירה של ש"ס לפרדס-כץ אינה נתקלת בעוינות כמו 
חדירה של חרדים אשכנזים. כניסת ש"ס לאזור היא חדירה אידיאולוגית על בסיס של תרבות 
מזרחית, יותר מאשר הגירה של אוכלוסייה, והממד החרדי של תרבות זו אינו מעורר 
התנגדות. כך נוצרת קואליציה עדתית, המקשרת את המסורתיות של עדות המזרח עם 
החרדיות הספרדית של עסקני ש"ס. הבסיס העיקרי לפעילותה הוא ישיבת "אור דוד", 
בראשות הרב דניאל זר, המחזיר בתשובה רבים מתושבי פרדס-כץ. לאחר הסערות ביחסי 
פרדס-כץ ובני-ברק בשנת 1995, ייתכן שהשקט שהשתרר באזור מאז מקורו בפעילותה של 

הוועדה הקרואה ובהתפשטות המהירה של החרדיות הספרדית. 

מתח חברתי בביתר-עלית 

גם ביישוב שרובו ככולו חרדי, דוגמת ביתר-עלית, אין הקהילה יכולה להימנע כליל 
מהתמודדות עם מה שנתפס בעיניה כחריג. לשון אחר: חרף ההומוגניות החברתית-תרבותית, 

אין התושבים מגלים סובלנות יתרה כלפי השונים מהם, גם כאשר הללו אינם חילונים. 

כזכור, הגרעין הראשון של היישוב, בטרם הפך חרדי, היה קרוב ל"חרדים-לאומיים" 
("חרד"ל" בלשונם), ומנה גם חוזרים-בתשובה, המקורבים ל"מכון מאיר" ולישיבת "מרכז 
הרב", ובני עדות המזרח, שיחס החרדים אליהם מסויג. הגיעו לעיר גם מעט משפחות דתיות 
שאינן חרדיות, מקרב אלה המוגדרם כ"דתיים-לאומיים" או "ציונים דתיים" (ובפי החרדים - 
"מזרחיסטים"). עם התרחבות העיר והתבססות תשתית השירותים בה, הועבר גן-הילדים 
של היישוב הדר-ביתר לביתר-עלית. מדובר בגן לגילאי 5-3, המשלב בנים ובנות. הגן קלט גם 
את ילדי "הדתיים-הלאומיים" המתגוררים בביתר. פתיחת גן-ילדים ממלכתי-דתי ביישוב 
החרדי לוותה במהומה רבתי מצד הציבור החרדי. בחודש פברואר 1995 התקיימה עצרת 
גדולה בהשתתפות רבנים, תחת הסיסמה: "נגד הממ"ד". בעצרת הושמעו דברי הסתה נגד 
הגן ונגד הציבור הדתי-לאומי בביתר. למחרת העצרת החלו פעולות אקטיביות נגד הגן: 
התקהלויות לאמירת תהילים בתחילת הלימודים ובסיומם, שהפחידו מאוד את ילדי הגן, 

ומסע "שכנוע" ואיומים נגד הורי הילדים בגן.35 
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התכנית לפתוח בית-ספר ממלכתי-דתי בביתר-עלית לוותה אף היא במסע נמרץ של החרדים 
לסיכולה. הוראתו של מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך למועצה המקומית להקצות 
קרקע לבית-הספר, נתקלה בהתנגדות חריפה מצד התושבים החרדים. המועצה המקומית 
נענתה לדרישות משרד החינוך והשתדלה למזער את מעורבותה במריבה. כדי להמחיש את 

עוצמת ההתנגדות, נציג להלן כרוז כלשונו. תחת הכותרת "זהירות שריפה" כתוב: 

נזדעזענו עד עומק נפשנו לראות בשריפת היכל ה'; העיר ביתר אשר מיסדיה 

הקימוהו לתפארת היהדות הנאמנה, שעזבו את עיר הקודש והמקדש, רק 

משום שפריצים ניסו לטמא אותם, בנו היכל ה' טהור מכל נגעים, ודווקה כאן, 

קם לו מושחת שמחובר למושחתים ומטמא את עיר התורה. זעקי זעקי עד לב 

השמים. לא ננוח ולא נשקוט עד אשר יסור מלבו הרעה הזאת.36 

בהמשך הכרוז הזה כלול איום לפרסם ברבים "מעשה נורא" על אותו "מושחת" הרוצה 
לפתוח בית-ספר ממלכתי-דתי (הכוונה ליו"ר ועד הורי התלמידים).37 בית-ספר ממלכתי-דתי 
מהווה איום על החינוך החרדי; קיומו בביתר הוא התרסה כנגד בלעדיות הלגיטימציה של 
החינוך החרדי. יתר על כן, אם קיומו לגיטימי, יש חשש שיפעל למשיכת תלמידים, תכניות 
הלימוד שלו עלולות למשוך הורים, וסופה של ה"התדרדרות" - מי ישורנו. לא פחות חשובה, 
כמובן, היא התחרות הצפויה על משאבים: תקנים למבנים, לכיתות ולמעבדות. על כן 

המאבק נגד בית-הספר לובש צביון כה חריף ומר. 

ביתר-עלית עדיין מתנהלת על מי מנוחות תודות לכיוון שהתוו המועצה הממונה וראש 
המועצה הקודם. עם זאת, ההרכב של אוכלוסיית העיר טומן בחובו פוטנציאל לעימותים 
משום שלפחות בשלבי האכלוס הראשונים הגיעו לעיר רבים שאפשר להגדירם כ"אנשי 

שוליים" של המגזר החרדי.  

התנהגותה החברתית-תרבותית של קבוצה "חריגה" זו, כמו גם מנהגיה הדתיים, אינם 
תואמים את הכללים המקובלים בקהילה החרדית. הדברים אמורים בייחוד לגבי צעירים, 
שהתנהגותם עלולה להשפיע על אופי הרחוב. ביתר ידעה כבר כמה וכמה תקריות בין תושביה 
על רקע התנהגותם של מי שהוגדרו כ"פרחחים" על-ידי תושבים חרדים. כאן יש מקום לרבני 
העיר להשפיע על בני הנוער להתאים את התנהגותם לנוסח המקובל על התושבים החרדים 
ולהרגיע קנאים חרדים בטרם יגלשו להתנהגות אלימה. תקופת הקיץ מועדת לפורענות 
בהקשר להתנהגות לא נאותה של צעירים: זוהי עונת החופשות, הימים ארוכים והערבים 
פנויים, מזג האוויר חם ומחייב ביגוד קל וכיוצא באלה תופעות המעודדות אווירה "לא 

מכופתרת", הנחשבת מסוכנת ביותר בעיניים חרדיות. 

ביום כ' בתמוז תשנ"ב (21.7.92), נערכה בביתר "עצרת לחיזוק גדרי הצניעות". התכנסות זו 
נועדה לחזק כללי התנהגות מחמירים שחלק מהתושבים נוטים שלא להקפיד עליהם. לאחר 
העצרת פורסמו החלטותיה, וביניהן קריאה לתושבי העיר "להיות כל איש שורר בביתו" - 
"שורר" מלשון שררה כלומר: אבי המשפחה נקרא לשאת באחריות על התנהגות בני-ביתו. כן 
קראה העצרת להורים לשמור על ילדיהם "שלא יסתובבו ברחובות הבנים והבנות יחדיו ולא 
ידברו וישחקו אלו עם אלו". האוטובוס נחשב מקום מועד לפורענות, שכן בתוכו מצטופפים 
גברים ונשים, לכן "העצרת קוראת להקפדה מרובה שלא תשבנה נשים בשני הספסלים 
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שבקדמת האוטובוס, בהוראת שני מארי דאתרא [=רבני העיר] שליט"א, וכ"ש [=וכל שכן] 
שלא לשוחח עם הנהגים בשעת הנסיעה ולא לפניה ולא לאחריה". 

חלק חשוב מ"גדרי הצניעות" מתייחס ללבוש הנשים, גם בתוך הקהילה החרדית. בעצרת 
ניתנה לנשים תזכורת בדבר כללי הלבוש הצנוע והן נקראו להקפיד עליהם. כן הועלתה בעצרת 
הדרישה "להעיר לאלו שעוברים על החלטות אלו, ובפרט נשים לנשים, בצורה נחרצת וללא 
בושה". לבסוף, התושבים נקראו "להתגאות ולהרגיש את הרגש הנפלא והאציל של אמותינו 
הקדושות: שרה ורבקה רחל ולאה, שצניעותן נתנה את האושר הנצחי לעם ישראל, ולעורר על 

כך מדי פעם בפעם את המסכנות שעדיין לא זכו לאושר הנפלא הזה".38 

לבד מן הנושאים הרגילים שעצרות מעין אלו עוסקות בהם, הועלו בעצרת האמורה שלוש 
נקודות עקרוניות - שתיים מפורשות ואחת סמויה. הנקודה הסמויה, העולה מעצם קיום 
העצרת ומכל שורה בהחלטותיה, היא שאפילו ביישוב שכולו על טהרת החרדיות ואין לו כל 
מגע מיידי עם טריטוריה עירונית חילונית, אין ביטחון ב"טהרת המחנה", וקיימת בו סכנה של 
פריצת גדרי הצניעות. אולם, שלא כמו בעיר גדולה, כאן אין קבוצה מוגדרת, שאליה אפשר 
להפנות אצבע מאשימה בלי לפגוע ברקמת קיומו הבסיסית של היישוב. אולי זו הסיבה הלא 
מודעת להעלאת שתי הנקודות העקרוניות האחרות: האחת - הטלת אחריות מפורשת על 
האבות להתנהגות ילדיהם, כנגד מגמות חדשות של התחזקות מעמד האישה במשפחה 
ובקהילה החרדית, והשנייה - ההרשאה המפורשת להעיר "בצורה נחרצת וללא בושה" על כל 
חריגה מן הנורמות הנדרשות. תקיפות מילולית זו יכולה להתפרש בקלות כמתן היתר 

למחאה העושה שימוש גם באלימות פיזית. 

לאחר העצרת הפיצה קבוצת תושבים נוסח פארודי של החלטות העצרת: דף משוכפל, 
המודפס במחשב, ובו עשרה סעיפים היתוליים, המלגלגים על ההחלטות המקוריות ומביאים 
אותן לניסוח אבסורדי. תגובה זו מבטאת התנגדות מפורשת לרוח הקפדנות החמורה שבאה 
לידי ביטוי בעצרת. לא ייפלא אפוא שהתוצאה המיידית של העצרת הייתה אלימות פיזית 
וקטטות בין תושבים חרדים לצעירים המוחזקים בעיניהם "שבאב", דהיינו: פרחחים. 
מחשש שהקטטות יחריפו ויתפשטו, יצאו רבני העיר בגילוי-דעת, שבוע בלבד לאחר קיום 

העצרת. בין היתר, נכתב שם: 

בהיות ששמענו שננקטו בעת האחרונה דרכי אלימות, הננו לגלות דעתנו 

ברבים, שאף שבודאי צריכים לגדור ולחזק גדרי הצניעות בעירנו ולפעול בזה 

לבער הנגע הלזה מתוכנו, אולם אין רשות לאף אחד לנקוט בדרכים אלימות 

כל שהן משום צד שהוא ובלא שום הוראת היתר לזה.39 

בכך מיהרו רבני העיר לשכך תבערה שהחלה להתפשט בתוך הקהילה פנימה. מתיחות כזו 
בקהילה חרדית קטנה, החסרה עורף חרדי במרחב עלולה לסכן את לכידותו ואת כושר 
תפקודו של היישוב. מכל מקום, המתיחות לא נעלמה. היא עולה מעיון במסמכים, במכתבים, 
וברשימות עיתונאיות, כמו גם מתשובות של תושבים במסגרת הסקר שנערך ביישוב 
ומראיונות רבים עם בעלי תפקידים במקום. המשך התפקוד של מוסדות היישוב ומערכת 
היחסים החברתיים בו תלויים במידת ההצלחה של האוכלוסייה והמנהיגות המקומית 
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להימנע מן המפגעים האורבים לפתחם, כפי שתוארו לעיל. בכך יוכרע אם ביתר-עלית תציג 
דגם חדש של יישוב חרדי או תחזור על הדגם שהציגה עיריית בני-ברק. 
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בעיית הביטחון ביישוב חרדי שמעבר לקו  בעיית הביטחון ביישוב חרדי שמעבר לקו  בעיית הביטחון ביישוב חרדי שמעבר לקו  בעיית הביטחון ביישוב חרדי שמעבר לקו   6666
הירוק הירוק הירוק הירוק 

כיצד שומרין? 

בתלמוד הבבלי מסופר על ויכוח בין רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא, לבין ריש 
לקיש. בעת משבר הקיסרות הרומית במאה השלישית, נתערער בארץ-ישראל המצב הכלכלי 
והביטחוני. רבי יהודה נשיאה הטיל את הוצאות בניית החומה בטבריה על כל תושביה, ובהם 
גם על תלמידי החכמים. טען לעומתו ריש לקיש: "רבנן לא צריכי נטירותא", דהיינו: תלמידי 
חכמים אינם זקוקים להגנת החומה, משום שהתורה משמרתם (בבלי, בבא בתרא, ז' ע"ב). 
כיוון שחכמים אינם זקוקים לחומה, אליבא דריש לקיש, יש לפטור אותם מן המס עליה. הד 

לעיקרון זה נשמע בכל פעם שמקשרים נושאי ביטחון ולומדי תורה גם בימינו. 

היישובים הישראליים שמעבר לקו הירוק ניצבים בפני בעיה תמידית של ביטחון התושבים 
ורכושם, הן בתוך תחומי היישוב והן בדרכים אליו וממנו. הנוהג בכל היישובים הללו הוא 
שהתושבים נושאים בחלק מן הנטל הביטחוני - נשיאה המתבטאת בעיקר בחובת שמירה 
ביישוב. היקפה ודרכי ארגונה של השמירה שונים ממקום למקום, הכל לפי התנאים 
המיוחדים לכל יישוב. התושבים שמעבר לקו הירוק נוהגים לשאת נשק בדרכים, בהיותם 

חשופים להתנכלויות מצד האוכלוסייה הערבית. 

יישוב חרדי בשטחים, הנמצא בקרבת כפרים ערביים (נחלין, חוסן וואדי-פוקין), ואשר 
מאוכלס ברובו אברכים שלא שירתו בצה"ל ואין להם כל הכשרה צבאית, נתון, כאמור, 
במציאות מיוחדת, המחייבת מחשבה עמוקה בכל הקשור לביטחונו. אמנם, עיקר הבעיה 
בביתר-עלית היא בביטחון היישוב עצמו, ופחות בדרכים אליו, שכן אף כי פורמלית הוא 
ממוקם מעבר לקו הירוק, הוא סמוך אליו מאוד (כשני קילומטרים); הכביש אליו מירושלים 
דרך עין-כרם וצור-הדסה עובר כמעט לכל אורכו בשטח ישראלי, ללא כפרים ערביים. גם 
"כביש המינהרות" החדש לגוש-עציון, המשמש החל מתחילת 1997 את היישוב ביתר, נחשב 

לכביש בטוח. 

עם ההכרזה על ביתר-עלית כיישוב שיש בו מועצה מקומית (ניתנה מטעם מפקד כוחות צה"ל 
באזור יהודה ושומרון ביום 30.8.90), חלה על תושביו חובת שמירה ביישוב. חובת השמירה 

מוטלת על תושבי יישוב שאוכלוסייתו מונה יותר מ-4,000 תושבים.40 
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כאמור לעיל, חובת שמירה עשויה להיות בעיה קשה בקהילה חרדית, וזו בשני מובנים: 
הראשון הוא טכני - הרוב המכריע של החרדים אינם מיומנים כלל בשימוש בנשק או 
בשמירה בכל צורה שהיא, ולא יוכלו להגיב כראוי בעת הצורך; ההיבט השני הוא ערכי, וניתן 
להגדירו באמצעות מדרש אמוראים, שצמח בארץ-ישראל במאה השלישית. על סמך הפסוק 
"שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך" (דברים, ל"ג, י"ח), התפתחה פרשנות עממית, לפיה 
קיימת שותפות בין יששכר לזבולון: זבולון שוכן לחוף ימים (בראשית, מ"ט, י"ג), עוסק בסחר 
בינלאומי, ומפרנס את יששכר העוסק בתורה. זו אחת ההצדקות האידיאיות למבנה 
החברתי, ולפיה אלה ש"תורתם - אומנותם" פטורים מכל חובה אחרת, ופרנסתם על 

הציבור.41 

במדרש זה מוצעת חלוקת עבודה שאפשר גם להגדירה כך: יש מי שממלא תפקיד 
רוחני-ערכי, והוא פטור מכל חובה אחרת, ויש מי שעליו מוטלות כל החובות שלומדי התורה 
פטורים מהן, כלומר: תפקידי לוגיסטיקה אינסטרומנטליים, שנועדו לספק את צרכיהם של 
אלה שייעודם הוא רוחני. את ההגדרה הזאת אפשר להפעיל בסדרי גודל שונים, הכל לפי זיהוי 
קבוצות התפקיד השונות. אפשר להגדיר סדר עולמי (יהודים מול גויים), סדר יהודי (חרדים 

מול חילוניים ודתיים אחרים) או סדר משפחתי (האיש מול אשתו). 

במקרה שלפנינו, מבהיר מדרש זה את עמדת החרדים כלפי חובת השמירה ביישובם. הם 
הורגלו לראות עצמם פטורים מכל עול חברתי וכלכלי שאינו קשור ישירות לקיום משפחתם - 
מי שגדל בשכונות החרדיות של ירושלים או בבני-ברק אינו מורגל בכללים של חלוקת הנטל, 
אלא בחממה של קהילת לומדים מוגנת, שכל צרכיה מסופקים מטעם גורמים חיצוניים. 
מדרש האמוראים הנזכר לעיל בדבר חלוקת התפקידים בין יששכר לזבולון מקויים 
על-ידיהם בפועל: הם ה"יששכרים", ואין הם מבינים מדוע מטילים עליהם את משימותיו של 
זבולון. במצב זה, הם מבינים כפשוטו את העיקרון של "רבנן לא צריכי נטירותא". והנה, לא 

זו בלבד שהם "צריכי נטירותא", אלא שהם אף נדרשים לקיים חובה זו בגופם. 

במסמך שהכינה המועצה המקומית למפקד אוגדת אזור יהודה ושומרון, מיום 9.2.94, 
מובאים נתוני סקר טלפוני שנערך בקרב אוכלוסיית היישוב. בסקר נשאלו 441 תושבים על 
שירותם הצבאי. מקרב הנשאלים 307 (70 אחוז) לא שירתו כלל בצבא, 114 נשאלים השיבו 
ששירתו ביחידה עורפית ורק 20 השיבו ששירתו ביחידה קרבית. ביום 13.1.94 כותב מנהל 
מחלקת חירום וביטחון במועצה המקומית, מר יוסי שפירא, אל מפקד החטיבה המרחבית 
עציון על בעיות השמירה בביתר-עלית. הוא מציין שהשמירה ביישוב מתבצעת על-פי הצו 
המחייב את התושבים לשמור, אך הצו האמור אינו מטיל עליהם חובת הכשרה כלשהיא 
למילוי החובה האמורה. מכיוון שחלק גדול מתושבי העיר לא שירתו כלל בצה"ל ואינם 
מעוניינים בהכשרה צבאית, הרי מחצית השומרים ממלאים את חובתם ללא נשק. הכותב 
מציין שהשמירה ביישוב אינה מקצועית והשומרים לא יידעו כיצד להגיב בשעת חירום. יתרה 
מזו, מצבם הכלכלי של התושבים אינו מאפשר להם לשכור את שירותיה של חברת שמירה. 
בסיכום הוא כותב: "בשורה התחתונה, היישוב אינו מוגן, [בהדגשה במקור] ולי כיום אין 
פתרון לבעיה".42 דומה ש"השורה התחתונה" האמורה מסכמת בבהירות מרבית את הבעיה 

של יישוב חרדי האמור להגן על עצמו. 
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על-פי סעיף 36 לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) תשמ"ו-1986, כל יהודי בגיל גיוס 
בישראל, המצהיר כי "תורתו-אומנותו" מקדיש את כל זמנו ללימוד תורה, יידחה גיוסו למשך 
כל תקופת לימודיו בישיבה. הדברים אמורים במי שאינו עוסק בשום עבודה או עיסוק אחר - 
בין אם תמורת שכר או לאו - פרט ללימוד בישיבה באישור ראש הישיבה וועד הישיבות 
בארץ-ישראל. כאמור, 70 אחוז מן הגברים בביתר-עלית ניצלו בהיותם בגיל גיוס את הסעיף 
האמור בחוק. במהלך שנות לימודיהם בישיבה הם נישאו והקימו משפחות. גם אם יחדלו 
מלימודיהם בישיבה, לא יהיה אפשר לגייסם, מפאת גילם ומצבם המשפחתי. יתר הגברים 
ביישוב (30 אחוז) הם חוזרים בתשובה ששירתו בצבא לפני שנעשו חרדים, ומעטים מהם 
דתיים לא-חרדים. אלה הוצבו, בהתאם לפקודות הצבא, במסגרת ההגנה המרחבית של 

היישוב, כדי להגן עליו בעת הצורך. 

לאור הנתונים הללו, נקט ראש המועצה הממונה ביוזמה משלו. מתוך היכרות עם המערכת 
הצבאית באזורי יהודה ושומרון, הוא החל לחפש דרכים להכשיר בהדרגה גברים ביישוב 
לתפקידי שמירה. הכוונה לגברים שאינם עומדים בנתוני הגיוס של צה"ל, בשל היותם 
נשואים, בני 25 ומעלה ואבות לשני ילדים או יותר. שתדלנותו של ראש המועצה אצל גורמים 
ביטחוניים וצבאיים הניעה את הצבא לפתוח מחזור אימונים מיוחד לקבוצת גברים תושבי 
ביתר-עלית, לשם שילובם במסגרת הג"א. הקורס היה אמור להימשך 120 יום ולכלול אימון 
בהכרה ובתיפעול של נשק קל, מטווח, עזרה ראשונה, התגוננות אב"כ ושדאות. מחזור 
האימונים נפתח ביום 21.11.91 ולווה בדיווח תקשורתי, אך הוא לא נחל הצלחה גדולה: הוא 

הסתיים אחרי כשבועיים, ורק בודדים סיימו אותו. 

הכישלון החלקי של ניסיון זה הביא לשינוי ביוזמה: בתיאום עם חטיבה מרחבית עציון, ארגן 
ראש המועצה אימון בן יומיים בשימוש בנשק (כולל מטווח) לגברים שאינם בני גיוס לצה"ל. 
האימון נערך במיתקן צבאי, שהותאם לכך לפי כל כללי ההכשרים הנדרשים לחרדים: סגל 
ההדרכה היה על טהרת הגברים, ללא נוכחות חיילות במיתקן, והמטבח הוכשר למהדרין. 
בתום שני ימי האימון הוגדרו המסיימים כ-"בני שמירה" ביישוב. גברים אחרים, שלא עברו 
הכשרה כלשהיא, נאלצו לרכוש נשק אזרחי ברשיון משרד הפנים, מנימוקים של הגנה עצמית. 

היוזמות השונות של ראש המועצה לגייס אברכים ולהכשירם לתפקידי שמירה, יוזמות 
שהתפרסו על תקופה של כשלוש שנים, היו טעונות במשמעויות רחבות יותר ממה שייחס להן 
היוזם. טווח ההשפעה של "גיוס" כזה עשוי היה להיות רחב יותר מאשר השמירה 
בביתר-עלית כשלעצמה. על כך רומז אל"מ נחמן ריבקין, קצין הגנה מרחבית באזור יהודה 
ושומרון, במכתבו מיום 21.1.93, בדבר אישור של פיקוד העורף "לבצע טירונות בת 5 ימים 
להכשרת בני הישיבות לשמירה ואבטחה ביישובים". הוא מוסיף כי "יש לציין שהפרויקט 
הינו ייחודי לאיו"ש [אזור יהודה ושומרון] היות ובכלל צה"ל משחררים את האוכלוסייה 
הנדונה משירות מילואים".43 יש כאן רמז די ברור שהכשרה מסוג זה עשויה לשבץ את מי 
שיעמוד בה במערך המילואים של צה"ל. אכן, לפחות בתחילת היוזמה הכוונה הייתה 
שהאברכים שעברו אימון, ישמרו ביישוב במסגרת שירות מילואים. אולם מרגע שחייל 

משובץ ביחידת מילואים, אין לדעת לאן ייקרא לשרת בעתיד. 
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יוזמתו של ראש המועצה נתקלה בהתנגדות חריפה ביותר מצד הממסד החרדי. המנהיגים 
החרדים הבינו מיד את הסכנות החברתיות והאידיאולוגיות האורבות לקהילה החרדית 
במקרה שיוזמה זו תנחל הצלחה. עם הניסיונות הראשונים לערוך אימון צבאי לאברכים, נתן 

ראש המועצה הממונה פומבי לנושא בראיון עיתונאי: 

הבעיה היא שמגייסים היום את החרדים רק אחרי הלימודים, בגיל מבוגר, 

והם לא תורמים הרבה לצבא. אני אומר: בואו נשבור את זה. נשנה את המצב 

יחד עם הצבא. היום יש חרדים שלומדים בישיבות וחושבים שהם צריכים 

לתרום למדינה. הם מסכימים לוותר על החופש שלהם ולהתגייס כבר בזמן 

הלימודים...היום מתגייסים הראשונים שבהם, ואני מקווה שיהיו עוד 

רבים.44 

כבר למחרת פרסום הראיון הזה, באה התגובה החרדית, שהלכה וגאתה כשיטפון סוחף. את 
האות נתן הבטאון הליטאי, שופרו של הרב שך. תחת הכותרת "גייס חמישי?" דיווח העיתון 
על "תדהמה בציבור החרדי לנוכח התבטאויות חסרות אחריות בעניין גיוס בני הישיבות".45 
ההצעה לגייס בני ישיבות, כשהיא באה מצד אישיות חרדית, נתפסת כבגידה מתוך הקהילה. 

עיתון חרדי אחר, עם נטיות רכילאיות, הכתיר את רשימתו בכותרת מזלזלת וארסית 
במיוחד: "השוער מ'ביתר' תקע גול עצמי".46 (והאסוציאציה בין שמה של קבוצת הכדורגל 
לשם היישוב - ברורה). במסגרת ההתקפה על ראש המועצה גם הושמט התואר "רב" משמו. 
הכותב, בדומה לרבים מן הכותבים בעיתונים החרדיים, אינו מזדהה בשמו, טוען כי "עיון 
קצר בתולדות חייו של האיש...אינם מחמיאים", ותוקף את יצר הפרסום האישי שלו, 
"שהביא לפגיעה קשה בעולם התורה". העיתון העלה את החשש שאם לא יעצרו את ראש 
המועצה בעוד מועד, הוא עוד עלול יהיה להביא לעיר החרדית את "'השירות הלאומי' והחינוך 
הממלכתי-דתי" ר"ל. בעיתון צוין שהתבטאותו של ראש המועצה איחדה בזעמם את הרב 
שך, הרב עובדיה יוסף והרב הראשי אברהם שפירא מחוגי ישיבת "מרכז הרב". מובן 
שהרשימה תקפה גם את האברכים שהתגייסו, בטענה שממילא היו עוזבים את הישיבה 
והצבא שימש להם רק תירוץ; כן צוין שראשי הישיבות שמהן באו המתגייסים הודיעו להם 

שבתום האימון לא יורשו לחזור לישיבה. 

עיתוני ערב השבת של החרדים מחזיקים עמודים רבים יותר מאשר ביתר ימי החול ובהם 
מאמרים, דברי תורה, פרשנות וביקורת. בערב שבת שלאחר סערת "הגיוס", הקדישו 
העיתונים החרדיים מאמרים לדיון בסוגיה. העיתון הליטאי היה חריף במיוחד, והכתיר את 
מאמרו בשאלה: האם אנו עומדים כאן בפני זן חדש של "שנה ופירש"? זהו מושג תלמודי 
המתייחס למי שלמד (=שנה), אבל זנח את עולם המצוות (=פירש). עליו נאמר שהוא שונא 
תלמידי חכמים יותר מכולם. הרמז לראש המועצה ולתלמידים שפרשו מן הישיבה כדי 

להתגייס - שקוף ביותר.47 

דרך עדינה יותר נקט העיתון האגודאי "המודיע", שהקדיש מאמר לשאלת התרומה לחברה. 
כנגד דברי ליבוביץ, שישנם בחורי ישיבה השואפים לתרום יותר למדינה, טוען העיתון שלימוד 

התורה הוא התרומה הנעלה ביותר: 
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אחד ממרכיבי הביטחון החשובים ביותר, אם לא החשוב שבהם, הוא כושר 

העמידה של עם בניסיונות ואמונתו בצדקתו ובתכלית קיומו. הציבור החילוני 

יודע עד כמה מעורערת הכרתו הפנימית בזכות קיומו בארץ הזאת, ובצדק: 

אם אין הישיבה כאן מבוססת על עובדת "בראשית ברא אלוקים את השמים 

ואת הארץ" והוא אשר נתן את הארץ הזו לאשר ישר בעיניו - אין שום 

הצדקה אחרת להיותנו כאן. כבר שמענו פעמים רבות את הטענה שהמדינה 

הוקמה בידי החילונים, ושהם לא הקימו אותה כדי שהחרדים יגזלו אותה 

מהם. נכון, החרדים - כציבור וכהשקפת-עולם - לא הקימו את המדינה הזו. 

מטיחי הטענה שוכחים רק פרט בלתי-נוח אחד: לא החרדים באו אל המדינה, 

אלא זו באה אליהם. אני לא חייב למצוא חן בעיניו של מי שפלש לתוך ביתי 

והשתלט עליו.48 

אין כאן התקפה ישירה על הרעיון שהעלה משה ליבוביץ, אלא מתן "חיזוק" לתלמידי 
הישיבות לבל יראו את עצמם נחותים בכל הקשור לתרומה לחברה. באותו קטע מוסיף 
הכותב כי "אי-אפשר לטעון שישיבה במקום כביתר, הטעון שמירה יתירה מחמת סכנותיו, 
אינה נשיאה במשימה ביטחונית". אף כי החרדים אינם רואים בביתר "מכשיר התיישבותי" 

שנועד להרחיב טריטוריה, הרי כשצריך לנצל התנחלות כטיעון, גם אותה מכשירים. 

לא ייפלא אפוא שלאחר המתקפה העזה, לא היה המשך לניסיונות של ממש להקנות לחרדים 
הכשרה צבאית, ואלה הצטמצמו לימי האימון הבודדים שנזכרו לעיל. ההתנגדות החברתית 
והאידיאולוגית נבעה משילוב של שני גורמים: הפטור מן השירות הצבאי לתלמידי הישיבות 
הוא אמצעי שליטה רב-עוצמה של המנהיגות הדתית על הבחורים ועל האברכים. לשמיטת 
השליטה הזו עלולות היו להיות השלכות מרחיקות לכת על המבנה החברתי של הקהילה 
החרדית. בנוסף, אין להפחית מן החשיבות האידיאולוגית המיוחסת בקהילה ללימוד התורה 

כערך נעלה שראוי להקדיש לו את מלוא הזמן. 

ארגון השמירה ביישוב חרדי 

לאחר תהליכי ההכשרה שתוארו לעיל, הוקם בביתר מערך שמירה המבוסס על תושבי 
המקום. מערך זה מנוהל על-ידי קצין הביטחון של המועצה המקומית ושני רכזי הביטחון של 
הדר-ביתר וביתר-עלית, בהתאם לצווי השמירה שפורסמו מטעם מפקד אזור יהודה ושומרון 
בדבר הסדר השמירה ביישובים. נוהל השמירה מאורגן לפי צווים מיוחדים הנשלחים 
לתושבים באמצעות שליח, המחתים את מקבלי הצו בעת קבלתו. לאחר מכן טורחים להזכיר 
לתושבים באופן סדיר את חובת השמירה, כדי להבטיח שכל שומר אכן יתייצב כנדרש, 

בהתאם לצו שניתן לו, חודש לפני מועד השמירה הצפוי. 

למרות כל אלה, גורמי הביטחון במקום מציינים שרמת המודעות לצורך בשמירה ורמת 
הנכונות לשאת בנטל השמירה נמוכות מאוד. למעט התושבים החוזרים בתשובה, שיש להם 
רקע צבאי כלשהוא, ואשר הגיעו אל העולם החרדי לאחר שהפנימו בעבר צרכים בסיסיים של 
החברה הישראלית, רוב תושבי ביתר-עלית אינם מבינים את חשיבות השמירה, ואינם 
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מעוניינים להשתתף במאמץ לאבטחת היישוב - גישה שהרקע להתפתחותה הוסבר בסעיף 
הקודם.  

לאחר הטבח של גולדשטיין במערת המכפלה בחברון (פורים תשנ"ד, 1994), גבר המתח 
באזור. למרות גודלה של אוכלוסיית היישוב, שלא הצדיק סיוע צבאי בשמירה, התחשבו 
גורמי הצבא באופיים המיוחד של התושבים והציבו חיילים ספורים כחיילי אבטחה שוטפת 
לשם תגבור השמירה בביתר. השמירה קיימת ביום ובלילה, כולל מחסום בכניסה ליישוב. 
בשבתות מאובטח היישוב בסיור ממונע על-ידי "גוי של שבת" מאחד מכפרי המיעוטים בגליל, 
שאותו שכרה המועצה במיוחד לשם כך. דומה שפרט קטן זה מאפיין את המהות החרדית של 
היישוב יותר מכל. אחד היסודות המהותיים של הציונות בכלל ושל ההתיישבות הציונית 
בפרט, הוא היכולת של היישוב המאורגן לנהל חיים שלמים ועצמאיים, כאשר ההגנה 
העצמית היא מרכיב חשוב בעצמאות זו. יתר על כן, פסיקות הלכתיות רבות, בעקבות שאלות 
שהעלו מתיישבים דתיים, מתירות פעילות ביטחונית בשבת. אולם כל העקרונות האמורים 
אינם מעניינים את החרדים: "גוי של שבת" הוא תפקוד גלותי, המסמל יותר מכל את תלותה 
של הקהילה היהודית בחברה הלא-יהודית. הטלת תפקיד ביטחוני על ה"גוי" מעצימה את 

ההסמלה הגלותית של הקהילה החרדית. 

ביוזמת יו"ר המועצה המקומית, ונוכח חוסר המודעות של התושבים ואי-נכונותם להשתתף 
בפעילות ביטחונית מקומית, גובש המערך הביטחוני בביתר-עלית כשהוא נסמך על שמונה 

מרכיבי ביטחון נוספים: 

 1. מוקד ביטחוני: בחודש ינואר 1994 הוקם ביישוב מוקד המאויש על-ידי חייל הגנה 
מרחבית המתגורר ביישוב או באחד היישובים הסמוכים. הוא מתוקצב על ידי צה"ל או 
המועצה המקומית. המוקד נועד להבטיח קיום מערך שמירה תקין ביום ובלילה ומתן 
מענה הולם לאירועי פח"ע (=פעילות חבלנית עויינת) ביישוב. לפיכך, מי שמאייש אותו 
חייב להיות בקי בכל נוהלי השמירה והאבטחה ביישוב, להכיר היטב את רשימת 
השומרים ואת מועדי השמירה שלהם, לעמוד בקשר (אלחוטי) שוטף עם החטיבה 
המרחבית ועם המועצה האזורית גוש-עציון ולהיות מסוגל לתת פתרונות מהירים בעת 
מצוקה, באמצעות הפעלת הגופים והאמצעים המגוונים העומדים לרשותו. המוקד 
מצויד במכשירי קשר (חלקם צבאיים וחלקם נרכשו על-ידי המועצה המקומית), 
במערכות מצוקה המחוברות לבתי-הספר ביישוב, בערכות עזרה ראשונה ובעזרים 

נוספים. 

 2. סגל ביטחון: האנשים המהווים יחד את סגל הביטחון של היישוב הם קצין הביטחון 
(קב"ט), שתקציבו על המועצה המקומית, ושני רכזי ביטחון - האחד בביתר -עלית והשני 
בהדר-ביתר, שתקציב שניהם על צה"ל. על רכזי הביטחון מוטל התפקיד להפעיל את כל 
מערך האבטחה ומרכיבי הביטחון של ביתר-עלית ושל הדר-ביתר, שהיא שכונה בתוך 
תחום המועצה המקומית, אך מוכרת כיישוב לעניין האבטחה. (לכן ניתנה להדר-ביתר 
עצמאות בהפעלת מערך השמירה בכל עת). מתוך כך, לרכזי הביטחון יש סמכויות 
מבצעיות שונות ויכולת לאכוף את צווי השמירה ואת יתר הוראות הביטחון. קצין 
הביטחון משמש רשמית כיועץ ראש המועצה לענייני ביטחון. אולם יוזמתו ומערכת 
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קשריו עם גורמים צבאיים - (דוגמת החטיבה המרכזית, אוגדת אזור יהודה ושומרון, 
פיקוד העורף ושירותי ההצלה) עיצבו את מעמדו ככתובת המרכזית בכל הנוגע לביטחון 

היישוב. למותר לציין שלקצין הביטחון יש רקע של קצין קרבי בצה"ל. 

 3. מוקד חירום רפואי: שירותי הבריאות השגרתיים ניתנים בביתר-עלית על-ידי שלוש 
קופות חולים - "הכללית", "המאוחדת" "והלאומית". לבד מאלה קיים גם מוקד רפואי, 
המספק שירותים רפואיים החל משעות הערב. צוות המוקד כולל שני רופאים, 14 
חובשים ותשעה נהגי אמבולנס, המשובצים בתורנות קבועה מראש. לרשות המוקד 
עומד אמבולנס של המועצה. המוקד מופעל גם לצרכים רפואיים דחופים שמחוץ 
ליישוב, כמו תאונות דרכים ופיגועים בסביבה, וכן מספק שירותים רפואיים ליישובי 
הסביבה. המוקד מופעל עוד בטרם מגיע הסיוע ממד"א במרחב ירושלים ובית-שמש, 
ולדברי ראש המועצה, יישובי הסביבה סומכים על שירותי המוקד יותר מאשר על גורמי 

הרפואה הקיימים במרחב. 

 4. כיבוי אש: בביתר-עלית מוצבת כבאית עצמאית המופעלת על-ידי תושבים. בדומה 
למוקד הרפואי, גם מכונית הכיבוי מספקת שירות ליישובי הסביבה. כעשרה מתושבי 
המקום התנדבו לעבור קורס הכשרה מטעם מכבי-האש בירושלים. עם סיום הכשרתם, 

הם הוצבו כתורני כיבוי-אש: ארבעה נהגים ושישה כבאים. 

 5. חוליית חילוץ והצלה: חוליה בת עשרה מתנדבים מתושבי ביתר-עלית עברה הכשרה 
מקוצרת בבסיס ההדרכה של הג"א, בנושאי חילוץ והצלה במקרים של פגיעות הרס. גם 
זו יוזמה של ראש המועצה, ולדבריו החוליה הופעלה בהצלחה בתרגילי-פתע שערך 

הצבא ביישוב. 

 6. כיתת כוננות: ביוזמת ראש המועצה וקצין הביטחון שלה, הוכשרה ביישוב כיתת כוננות 
לאירועי פח"ע. הכיתה מונה כ-25 מתנדבים מתושבי המקום, ששירתו שירות סדיר 
בצה"ל והמשרתים עדיין במערך המילואים שלו. מכאן מובן שהמתנדבים אינם חרדים 
במקורם, אלא חוזרים בתשובה (בעיקר מחוגי ש"ס) ודתיים שאינם חרדים. הכיתה 
אומנה - בפיקוח קצין הביטחון, שהוא מפקד פלוגה במילואים - במספר נושאים 
צבאיים, ו"חייליה" מיומנים בהקמת חפ"ק, בניהול משא-ומתן (דוברי ערבית) עם 
מחבלים, בהנחתת מסוקים לחילוץ ולפינוי נפגעים, בחסימת צירים בעת התראה 
לאירוע פח"ע ובסיוע כללי לכוחות הצבא בעת הצורך. קצין הביטחון ציין שגורמי 
הביטחון שתירגלו את מערך הכוננות ביישוב הופתעו מרמת המיומנות והמוטיבציה של 

אנשי כיתת הכוננות. 

 7. מוקד משטרה: ביישוב בעל אוכלוסייה בסדר גודל של ביתר-עלית ובמעמד מוניציפלי 
של מועצה מקומית, יש להקים מוקד משטרתי. ביוזמת המועצה הוקמה ביישוב תחנה 
המאויישת על-ידי שוטר ממשטרת ירושלים. המוקד מופעל בעת הצורך באירועי פנים. 

 8. גדר היקפית: ראש המועצה פנה לרשויות הצבא בדרישה להקיף את היישוב בגדר ביטחון, 
כולל תאורה מתאימה, כדי למנוע חדירה למטרות עוינות או לתפיסת קרקעות בידי תושבי 
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הכפרים הערביים בסביבה. פיקוד העורף הקים גדר בהיקף של שבעה קילומטרים סביב 
היישוב, וזאת מתוקף הגדרת מעמדו כמועצה מקומית שמעבר לקו הירוק. 

מכל האמור לעיל עולה כי ביתר-עלית, כיישוב שמעבר לקו הירוק, עונה על כל ההוראות 
הביטחוניות הנובעות ממיקומה ואין בה מחסור במרכיבים ביטחוניים חיוניים. אולם כאמור 
לעיל, האופי החרדי של אוכלוסייתה מקשה על מילוי הדרישות. בפועל מוטל אפוא עול גדול 

יותר על רשויות אחרות - בעיקר הצבא - באבטחת היישוב. 

אמנם, בקרב ה"חוזרים בתשובה" היחס כלפי הנשיאה בנטל הביטחון שונה מיחסם של 
החרדים: יש להם ניסיון צבאי והם מודעים לחשיבות השמירה. עם זאת, חשוב לציין שמילוי 
חובת השמירה על-ידי קבוצה זו הוא זמני, שכן אם ילדי ה"חוזרים" ינקטו את מסורת 
אבותיהם החדשה בידיהם ותורתם תהיה אומנותם - כפי שאכן קורה - הם יתווספו על אלה 
שאין להם ניסיון ואף לא נכונות לשאת בנטל הביטחון של הקהילה. יתרה מזו, המתח הקיים 
ביישוב בין "החוזרים בתשובה" לחרדים, שהוא בעיקר מתח בין-עדתי, כמו גם חדירה של 
אוכלוסייה חרדית מבוססת יותר, עלולים להקשות על הצטרפות של "חוזרים" חדשים, 

שעליהם אפשר יהיה להטיל תפקידים ארגוניים וטכניים. 
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גורמי שינוי ותמורות בחברה החרדית גורמי שינוי ותמורות בחברה החרדית גורמי שינוי ותמורות בחברה החרדית גורמי שינוי ותמורות בחברה החרדית  7777

רקע: קהילה חרדית בתהליכי שינוי 

הקו המנחה חיבור זה כולו, ואשר בולט ביתר שאת בפרק זה ובפרק הבא והאחרון, הוא 
שאלת-יסוד החוזרת ונשנית מהיבטים שונים: מהי מידת יכולתה של הקהילה החרדית 
לקיים מערכות מינהל וממשל יעילות ומודרניות? בשאלה זו צפונה דעה מוקדמת, שלא לומר 
קדומה, לפיה ספק אם קהילה זו מסוגלת להצליח במשימה האמורה, לאור נטייתה להתבדל 
מן המערכות העירוניות המודרניות ולהציג עמדות אופוזיציוניות עקרוניות לממשל בישראל. 
הדימוי שלה כחברת לומדים, המרוכזת בעצמה ומנותקת מעשייה כלכלית וחברתית, הושרש 

בדעת הציבור. 

למעשה, הדימוי הסטטי של הקהילה החרדית אינו מדויק. חברה זו עוברת תהליכי שינוי, אם 
כי התהליכים הללו אטיים יחסית וחסרים את הנופך הדרמטי המתלווה לתמורות 
הטכנולוגיות, החברתיות והתרבותיות של שלהי המאה העשרים. אחרי השיקום, השימור 
והטיפוח של הקהילה החרדית בדור שאחרי השואה, התמורות המתחוללות בה בשנים אלו 
מביאות אותה לשלב חדש בהתפתחותה. ההסתגרות מאחורי "חומת קדושה" מגוננת49 
מסתיים, ושתי התפתחויות חשובות מציינות את סופו: האחת פוליטית-חברתית - צירופה 
של מפלגת אגודת-ישראל לקואליציה, עם עליית הליכוד לשלטון בשנת 1977; והשנייה 
גאוגרפית - פריצת החומות של המרחב החרדי בירושלים ובבני-ברק ויציאה של משפחות 

חרדיות לעיירות הפיתוח, ומאוחר יותר - בניית ערים חרדיות.50 

שתי ההתפתחויות הללו קשורות זו בזו. הצטרפות מפלגה חרדית לקואליציה ממשלתית 
מציבה חרדים בעמדות מפתח, המחייבות אותם לקבל החלטות הנוגעות לאוכלוסייה רחבה 
ולא רק לחברי קהילתם. קובעי מדיניות ומקבלי החלטות מקרב הקהילה החרדית מפתחים 
קשרי-גומלין עם קשת הולכת ורחבה של עמיתים בתחומים רבים. אנשים אלה נדרשים לסגל 
לעצמם כללי התנהגות ונורמות פעולה המתחייבים מתפקידם וממעמדם, ואלה שונים מן 
המקובל בקהילתם המסורתית, שבה היחסים החברתיים הם יותר דיפוזיים-שיוכיים. 
דפוסים חדשים אלה עשויים לחלחל אט אט לתוך אותם רבדים בקהילה החרדית שמגעם 

עם "החוץ" נרחב יחסית. 

על התפתחות חברתית זו נוספת, כאמור, גם התפתחות מרחבית. תהליכי הפרוור 
והמטרופוליזציה בישראל, אפשרו ליישובים קטנים שמחוץ לרצף העירוני הגדול להתפתח 
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כיישובים בעלי אופי עירוני, על כל הכרוך בכך מבחינת רמת-החיים של התושבים ואיכותם. 
הקומפקטיות הטריטוריאלית של העיר שוב אינה הכרחית לשם השגת כל יתרונותיה 
המסורתיים. כיוון שהתפתחות זו היא טכנית במהותה, אין הקהילה החרדית מקדישה לה 
תשומת-לב מיוחדת, ואין היא חוששת מפניה יותר ממה שהיא חוששת מן העיר ככלל. 
אדרבא, התפתחויות אלו מקלות על החרדים בכך שהן מאפשרות להם למצוא פתרונות דיור 
במרחב גדול יותר, על-ידי ייסוד ריכוזים חרדיים בגדלים שונים, במקומות מרוחקים מן 
המרכזים הגדולים המסורתיים ירושלים ובני-ברק. מקבצים חרדיים התפתחו ברבות 
מעיירות הפיתוח בכל הארץ. בינתיים, השלב האחרון בתהליך זה הוא, כאמור, בניית הערים 

החרדיות החדשות. גם לתהליך הגאוגרפי הזה יש השלכות מעשיות משמעותיות.51 

הפיזור המרחבי הגדול של האוכלוסייה החרדית מקנה לפרט החרדי, כמו גם לקהילה, 
אפשרויות חדשות של ניעות מרחבית, אשר פרנסי הקהילה ומנהיגיה העדיפו להימנע ממנה 
בייסדם את "החומה המגוננת". החרדים אינם מוגבלים יותר לדל"ת אמות של שכונתם. 
הפתיחות הגאוגרפית שצומחת מן ההתנהגות המרחבית הזו מביאה להחלשת הפיקוח על 
חברי הקהילה ולסידוק נוסף ב"חומה". המעורבות הפוליטית והפיזור הגאוגרפי חוברים 
אפוא כגורמי שינוי בחברה החרדית. מטבע הדברים, השפעתם של תהליכים אלה גדולה 
במיוחד על הדור הצעיר. זהו דור שגדל במציאות של מדינת ישראל, והוא פחות מחויב לעמדה 
החרדית המסורתית השוללת את הציונות; זהו דור שאמצעי התקשורת מגיעים אליו, הוא 
בקי בהוויות הפוליטיות והחברתיות של ישראל, הוא מזהה את עסקניו עם המערכת 
הפוליטית הישראלית והוא מותח עליהם ביקורת ומעמיד בפניהם דרישות - בדומה לכלל 
הישראלים. הצעירים החרדים ניידים יותר, מטיילים יותר ונפגשים באופן בלתי-אמצעי עם 

המציאות הישראלית.  

נסיונה של החברה החרדית לטפח דחייה דיפרנציאלית של המודרניות, כלומר: לאמץ את 
הרכיבים האינסטרומנטליים שלה במקביל לדחיית רכיביה התרבותיים,52 אינו מצליח: ערכי 
תרבות וחברה מודרניים מחלחלים אל החברה החרדית. המבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה 
החרדית (שיעורי ילודה גבוהים) וחתך התעסוקה שלה (שיעורים גבוהים של לומדי תורה) 
מציבים בפניה קשיים כלכליים הולכים וגוברים. תלותה הרבה בגורמי חוץ עוד מחריפה 
קשיים אלה. החל מאמצע שנות התשעים מובחן (בעיקר בעיתונות ובאמצעי הפרסום 
החרדיים) גידול ניכר בהיצע הקורסים להכשרה מקצועית בתחומים שונים, גם לאברכים 
ש"תורתם - אומנותם". השאיפה לרכוש מקצוע היא אחד האותות המובהקים לשינויים 
המתחוללים באוכלוסייה זו. סוכן שינוי חשוב בהקשר זה הוא האישה החרדית; על כן יוקדש 

לתפקידה דיון מיוחד. 

תמורות במעמד האישה והשלכותיהן על המינהל המוניציפלי החרדי 

הבדלים בין המינים בצריכת המרחב הם, בין השאר, גם נושא למחקר גאוגרפי. אם קיימים 
הבדלים בהתנהגות המרחבית בין גברים ונשים, אזי מתעוררת שאלת ההתאמה של עיצוב 
המרחב העירוני לצרכים ולמנהגים השונים. עם הזמן, התמורות במעמד האישה מעלות שוב 
את שאלת הדינמיקה בהתאמת המרחב. לכל השאלות הללו נודעת חשיבות גם - ואולי 
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במיוחד - בהקשר החרדי: לשינוי המסתמן מזה שנים 53 במעמד האישה החרדית ובתפקידה 
החברתי, נודעת השפעה ניכרת בקהילה החרדית, השפעה שתלך ותגבר עם הזמן. 

התפיסה החברתית החרדית מועידה לאישה תפקיד חיוני. אין הכוונה להיגדים שונים על 
חשיבותה ועל חשיבות היחס הנאות אליה, אלא למעמד המוקנה לה במבנה הקהילתי 
והמשפחתי. בקהילות חרדיות רבות רווחה מעין מסורת חברתית של חלוקת עבודה, 
המבוססת על המדרש שהובא לעיל, בפרק הקודם, בדבר היחסים בין יששכר וזבולון. על-פי 
מדרש זה אפשר להגדיר את הגבר, העוסק בלימוד תורה, כממלא התפקיד הרוחני, ואת 
האישה - כמי שעוסקת בתפקיד האינסטרומנטלי של סיפוק צורכי הלומד. מכאן שתפקיד 
האישה ברור: היא מספקת את התשתית הכלכלית שתאפשר לבעלה להקדיש את כל זמנו 
ללימוד. תעסוקת הנשים מתפרשת אפוא בממד האינסטרומנטלי, ומשום כך היא נסבלת 

ואינה נתפסת כאיום פוטנציאלי על ערכי הקהילה. 

עם זאת, כיום פונות נשים חרדיות, במספרים הולכים וגדלים, לענפי תעסוקה חדשים 
ומודרניים. בעבר הלא רחוק ההכשרה הראויה לצעירה החרדית הייתה הכשרה להוראה. 
צעירה חרדית שלא סיימה סמינר ולא זכתה בתואר מורה הייתה עלולה להיתקל בקשיי 
שידוך (לא הייתה חשיבות לשאלה אם עבדה כמורה או לא, ובלבד שההסמכה תהיה בידה). 
בשלוש השנים האחרונות חל שינוי ביחס זה: ה"סמינרים" פותחים מגמות להכשרה 
מקצועית ברמה גבוהה בתחומים רבים ומגוונים, כמו מחשבים, מינהל וכד', וקיים ביקוש ער 
למגמות אלו, בלא שתדבק בהן כל סטיגמה של נחיתות שהייתה עשויה לדבוק בהן בעבר. 
האישה החרדית חודרת היום לכל ענפי התעסוקה המודרניים. לשם כך, וכדי להתקדם 
בעבודה, עליה ללמוד ולהשתלם, וחשוב מכל - להפנים נורמות מערביות מודרניות. נשים 
חרדיות לא מעטות הן בעלות רמת השכלה, כישורים ומעמד מקצועי, העולים בהרבה על אלה 
של בני-זוגן. אילו היה עניינו של חיבור זה מבנה המשפחה החרדית, אפשר היה לדון כאן 
בסכנות המאיימות על חלוקת העבודה המשפחתית בקהילה החרדית ועל ההשלכות 
האפשריות של מעמד האישה על ההתנהגות הפריונית ((fertility behaviour של הקהילה. אולם 
הנושא שבו אנו מתמקדים הוא השלטון המקומי החרדי, וגם בהקשר זה יש חשיבות לא 

מבוטלת לתמורה המתוארת במעמד האישה החרדית.  

כאן המקום לחזור אל העדות הנדירה שהובאה בפרק הרביעי לעיל, העוסק בבעיות התכנון 
העירוני. סופר שם על משפחה חרדית, שבה הגבר הוא תלמיד ישיבה, בעוד אשתו היא 
עורכת-דין, בעלת השכלה אקדמית(!); אין ספק שמשפחה כזו נדירה למדי בקהילה החרדית, 

אך התופעה הולכת ומתרחבת. 

עורכת-דין חרדית, שנאמנותה הדתית והקהילתית אינה מוטלת בספק, נחשפת בעבודתה 
לערכים ולתרבות שאינם תואמים את אלה הנהוגים בקהילתה, ועל כל פנים אינם נתפסים 
בה בבחינת נורמות מחייבות. היא מפנימה את ערכיה המקצועיים, אך כתוצאה מכך מתפתח 
אצלה דיסוננס קוגניטיבי בין שתי מערכות נורמטיביות שונות. נקל לשער מה התחולל בנפשה 
של עורכת-הדין, כאשר נודע לה שפרנסי קהילה חרדית מתכוונים להונות את רשויות התכנון 
באמצעות מצג שווא של שימושי קרקע פיקטיביים, כדי לנצל את השטח לשימוש אחר; לא 
היה ביכולתה להתעלם מן הסתירה בין דרך הפעולה של קהילתה לבין עקרונות של דיווח 
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אמת ומינהל תקין, שהיו ערכיה המקצועיים כמשפטנית. מותר להניח שהכרעתה לטובת 
ערכיה המקצועיים התקבלה לאחר לבטים ממושכים וקשים. הכרעה זו אינה משקפת 
בהכרח שלילה של ערכיה הקהילתיים; אדרבא, ייתכן מאוד שדווקא טובת הקהילה עמדה 

לנגד עיניה בנסותה להציל מעבירה ולמנוע ביזיון. 

תגובת הגירוש והנידוי שהטילה הקהילה על האישה ועל משפחתה יכולה להתפרש בשני 
מישורים. במישור הפשוט והשטחי, זוהי פעולה שנוקטת קהילה סגורה נגד "מלשין" או 
"מוסר", שפגע באינטרסים של הקהילה בכך שהסגיר "סוד" שלה לגורם חיצוני עוין. אולם 
ניתן לפרש תגובה זו במישור נוסף, עמוק יותר, והוא קשור לנאמר לעיל אודות מעמדה 
ותפקידיה של האישה לפי התפיסה החרדית. במעשה שעשתה נטלה עורכת-הדין לעצמה 
סמכות שלא הייתה נתונה לה; היא הפכה לסוכנת שינוי בכך שביקשה להכתיב נורמות 
במקום לדאוג לפרנסה ובכך שניסתה להנהיג במקום להיות ממושמעת וצייתנית. לשון אחר: 
היא חרגה מן המשבצת שהקהילה הקצתה לפעילותה, ובכך איימה על הסדר החברתי כולו; 
"זבולון", לפי המדרש הידוע, דואג לקיום הכלכלי, אבל אין הוא מוסמך להתערב בעניינים של 

איסור והיתר, דהיינו, אין לו כל סמכות בתחום הערכי והנורמטיבי. 

המשפטנית החרדית מסמלת את המהפך המאיים על הסדר החברתי בקהילה החרדית ואת 
היסוד הפרדוקסלי במהפך זה: מאחר שחברת הלומדים רובה ככולה גברית בעוד הנשים הן 
העוסקות בפרנסה, נפתחה הדרך לפני האישה החרדית לעסוק בענפי תעסוקה חדשים 
ולרכוש כישורים ומיומנויות המכשירים אותה לתפקידים מרכזיים בממשל ובמינהל 
החרדיים. אבל חרף תמורות אלה, לא חל כל שינוי ביחס הקהילה אליה: האישה עדיין 
נתפסת כ"זבולון" שתפקידו לתמוך בלומדי התורה, ותורתה שלה אינה נחשבת. מכאן נובע 
גם האיום שהיא מציבה: כישוריה אינם נעלמים מעיני הקהילה, זו האחרונה מודעת 
לחשיבות מעמדן של נשים חרדיות רבות ב"עולם החיצוני", והדבר מעורר חששות כבדים 
בקרב המנהיגות הוותיקה. אם האישה היא "בעלת המאה", היא עתידה להיות גם "בעלת 
הדעה". אמנם המנהיגות החרדית הוותיקה איננה נכונה להשלים עם שינוי כזה, אך המינהל 

והממשל בעיר החרדית עשויים להיבנות ממנו. 

דמוקרטיה וממשל חרדי 

דמוקרטיה בחברה החרדית לאור תמורות בתפיסת הדמוקרטיה בחברה הישראלית 

ההכרה הדמוקרטית, להבדיל מהצהרות על דמוקרטיה, התפתחה בחברה הישראלית עם 
הזמן. בשנותיה הראשונות של המדינה ועוד לפני הקמתה, הציבה החילוניות הישראלית 
אידיאולוגיה סוציאליסטית וערכים קולקטיביסטיים במרכז עולמה. יחסם של מוסדות 
היישוב ושל הרשויות אל הציבור החרדי הקטן היה מבוסס על ההנחה שזוהי קבוצה זעירה, 
אשר תהליכי החילון המואצים יחישו את היעלמותה. ציבור זה סימל את היהודי הגלותי מול 
הישראלי החדש, ובהתאם לכך היה גם היחס כלפיו. החרדים לא נתפסו כקבוצה לגיטימית 
שוות-זכויות וחובות: אפילו הפטור לתלמידי הישיבות החרדיות בירושלים מהגיוס להגנת 
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העיר (פטור שעליו הסתמכה מאוחר יותר "דחיית השירות" של תלמידי ישיבות שתורתם - 
אומנותם) ניתן להם בידיעה שמדובר בקבוצה קטנה ביותר. 

במצב דברים זה הורגלה הקהילה החרדית להשיג את כל משאביה מתוך מאבקים שונים 
ובדרכים עקלקלות. דרך פעולה זו אומצה על-ידי המגזר החרדי לאור הנורמות שהיו נקוטות 
בחברה הישראלית הכללית. תודעתה הישראלית עוצבה אפוא נוכח החילוניות המיליטנטית 
של שנות הראשית של המדינה, שאת גישתה למדו היטב על בשרם.54 מעת שהפכו החרדים 
לרוב באי-אלו מקומות, הם נוהגים במיעוט בדיוק כפי שנהגו כלפיהם בעבר. יתר על כן, כבר 
נאמר לעיל שמדובר בקהילה סמכותנית, שחבריה מורגלים בציות לסמכות רבנית, דהיינו, 
ל"דעת תורה". מונח זה, במובנו החדש שהופיע רק במאה העשרים, "מורה על מעמדם 
המיוחד של גדולי התורה כמי שאינם עלולים לטעות, ושדעתם קובעת לא רק בשאלות דת, 
אלא גם בעניינים כלכליים, חברתיים ופוליטיים". 55 בחברה זו לא קיימת אפוא סובלנות 
למגוון דעות. אמנם ייתכן שהתמורות שתוארו בשני הסעיפים הראשונים של פרק זה יעודדו 
את הדור הצעיר להיות פחות סמכותני ויותר ביקורתי, אך בתהליך כזה טמונה גם סכנה: לא 
די בכושר למתוח ביקורת, אם אין הוא מלווה בתרבות דיון וויכוח. תרבות הוויכוח בחברה 
החרדית לוקה בחסר. די אם נזכור כיצד מתייחסים החרדים לבני פלוגתא שלהם, אף אם הם 
משתייכים לקהילתם - גם כשמדובר ברבנים או מנהיגים. תרבות דיון וויכוח, יכולת הקשבה, 
נכונות להשתכנע ויכולת שכנוע - הם חלק אינטגרלי מחברה דמוקרטית, ומתפתחים רק 

בעקבות חינוך וטיפוח לאורך שנים. בהעדר כישורים אלה הופכת הביקורת גסה ואלימה. 

בשנים האחרונות עברה החברה הישראלית תמורות ערכיות מפליגות, בין אם לטוב בין אם 
למוטב. אמנם בלהט הוויכוח הפוליטי נשמעות לא אחת הכרזות בסגנון "רוב הוא רוב", 
לאמור: זכות ההכרעה האחרונה היא, בכל מקרה, בידי הרוב, ולא חשוב מהו הנושא העומד 
להכרעה. הכרעות פוליטיות - לפעמים אף חשובות מאוד - עדיין מתקבלות בכוח הרוב 
הפורמלי לבדו, מבלי להתחשב בעוצמת ההתנגדות העקרונית והרגשית של המיעוט. עם זאת, 
בהדרגה התחולל בחברה מעבר מהדגשת ערכים קולקטיביסטיים להדגשת ערכים 
אינדיווידואליסטיים. חברה כזו נוטה יותר לשמור על זכויות הפרט, ובוודאי גם על זכויותיהן 
של קבוצות מיעוט. תהליכים חברתיים חדשים מעודדים ליתר התחשבות בצרכים ורצונות 
של פרטים ושל קבוצות. לעניין זה, החברה הישראלית נעה מן הקוטב הקולקטיביסטי 
האחיד לכיוון היותר פלורליסטי, וגוברת בה ההכרה בזכויות פרטיקולריסטיות ובלגיטימיות 
של השונה. תופעה זו באה לידי ביטוי, לדוגמה, במחלוקת על זכותם של הורים לבחור 
בית-ספר לילדיהם, בעליית משקלם של בתי-ספר ייחודיים על-אזוריים ובעליית המעורבות 
של קבוצות אוכלוסייה שונות בהחלטות תכנוניות. בשנה האחרונה (1996) אף הוכר הצורך 

לתגבר את החינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך. 

בקהילה החרדית, לעומת זאת, יש קדימויות ערכיות אחרות. אין בה עדיין סימנים להפנמה 
של ערכים חברתיים כאלה. עם זאת, הקהילה נחשפת לביטויים אינסטרומנטליים שונים של 
חברה דמוקרטית פלורליסטית, והיא מסגלת לעצמה, בהדרגה, חלק מביטויים אלה. כך, 
לדוגמה, חוזרת ועולה בקהילה החרדית התביעה למינוי בעלי תפקידים על יסוד משאל או 
בחירות. גם העלייה במשקלם של פוליטיקאים, עסקנים וביורוקרטים מקרב החרדים מציבה 
את שאלת משקלה היחסי של המנהיגות הדתית לעומת המנהיגות הפוליטית והחברתית. 



 68

אפשר שבמרוצת הזמן יסייעו תופעות אלה למיתון הסמכותנות בחברה החרדית, בחינת 
"מתוך שלא לשמה בא לשמה". 

תמורות מתחוללות אפוא בשתי המערכות החברתיות הנידונות - בחברה הישראלית הכללית 
ובקהילה החרדית. ההבדל ביניהן אינו בהכרח בכיוון השינויים, אלא בקצב התרחשותם 
וביעדים. החברה החרדית חותרת לשימור מצב סטטי, ועל כן השינויים המתחוללים בה הם 
תוספות מזעריות, המצטברות קמעא קמעא, ורק מקץ תקופת זמן ממושכת אפשר שרישומן 
יהיה ניכר. דומה ההבדל לשני כלי-רכב הנעים באותו כיוון, אך במהירויות שונות; בשל הבדל 

זה עשויה התחנה הסופית, כמו גם התחנות שבדרך, להיות שונה. 

לשמירה על עקרונות דמוקרטיים יש לעתים מחיר פוליטי או כלכלי לא מבוטל. בכל מערכת 
ממשל יש צורך במציאת איזון בין עקרונות הדמוקרטיה לבין דרישות היעילות. מחד גיסא, 
הליכים דמוקרטיים עשויים לבלום מפעלי פיתוח, שכן הם נותנים ביטוי לרצונות התושבים, 
לרבות אלה המתנגדים ליוזמות הממשל או העירייה ומצוידים בכלים חוקיים לביטוי 
התנגדותם. מאידך גיסא, במערכות כלכליות מודרניות, המאופיינות בהצברי הון גמישים, 
בניידות, ובייחוד - בתחרות על יזמים ועל עסקים, חשוב לקבל החלטות במהירות, וגורם 
היעילות מקבל הדגשים חדשים. בין מגמות אלה מתארגן השלטון המקומי מחדש ומסתגל 
לפעולה בשותפות עם מגוון מגזרים, דוגמת המגזר העסקי וקבוצות שונות באוכלוסייה 
העירונית. התמורות ביחסי השלטון המקומי עם מגזרים אחרים מותאמות לשינויים 
כלכליים, טכנולוגיים, חברתיים ופוליטיים.56 בממשל חרדי שאלת האיזון בין דמוקרטיה 
ליעילות מורכבת יותר, הן בשל גישת החרדים כלפי הדמוקרטיה והן בשל הקושי של המינהל 

העירוני החרדי להשיג יעילות תפקודית, קושי שנידון בפרקים קודמים של חיבור זה. 

ועדת החקירה לתפקוד עיריית בני-ברק, שנזכרה בפרקים הקודמים, צריכה הייתה להמליץ 
בתום חקירתה אם להותיר את ראש העירייה ואת מועצתה הנבחרת על כנם או לפזר את 
המועצה ולשחרר את ראש העירייה מתפקידו. שני עקרונות מנוגדים עמדו אפוא לעיני 
הוועדה בבואה להכריע בשאלה זו: מחד גיסא, זכותם של תושבי העיר לבחור את נציגיהם 
לשלטון המקומי כראות-עיניהם, כך שאלה ינהלו את העיר על-פי העקרונות והערכים שהנחו 
את התושבים בבחירתם. מאידך גיסא, לא פחותה זכותם של התושבים לקבל שירותים 
בסיסיים ברמה נאותה.57 בדברים האמורים לעיל, שאותם ניסח יו"ר הוועדה, לא מדובר 
בשאלה אילו דגשים לבחור, כיוון שהמצב הגיע כבר לכלל משבר, אלא בצורך להכריע אם 
לכבד את זכות התושבים לבחור בעצמם את מי שינהל את עירם או לשלול זכות זו לחלוטין; 
רק שלילה של זכות הבחירה הייתה עשויה להציל את זכותם ליהנות משירותים בסיסיים, 
דהיינו: לזכות ברמה אלמנטרית של יעילות. בקביעת ההחלטה נטתה הכף לכיוון הזכות 
השניה: הוועדה החליטה, כזכור, לפזר את מועצת העירייה הכושלת, בעיקר כדי למנוע (כלשון 
הוועדה) את "ניוול העיר", על כל המשתמע מכך במונחים של "חילול השם", בהיותה עיר של 
תורה ומצוות. הוועדה המליצה שהרכב הוועדה הקרואה יתבסס על אנשים מתאימים, 
שימשיכו בטיפוח אופיה המיוחד של העיר, עד שתושביה יוכלו לשוב ולבחור את נציגיהם 

שלהם.  
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יישום כושל של הליך דמוקרטי: הרוטציה בשלטון בבני-ברק 

ענייני מינהל וממשל הם פוליטיים ביסודם, ומשום כך אי-אפשר לנתק אותם מאחד 
המרכיבים החשובים של ההליך הפוליטי, המבטא גם עיקרון דמוקרטי בסיסי - הבחירות. 
היחס החרדי לבחירות עשוי להסביר אחדות מן התופעות שנידונו בפרקי החיבור הזה והוא 
מעניין כשלעצמו. בחברה דמוקרטית משקפות הבחירות את עיקרון השוויון בייצוג דעות 
והשקפות - עיקרון בעייתי בחברה חרדית, שהיא, כאמור, חברה סמכותנית הנכנעת למרות 
"דעת תורה". מהי אפוא משמעותן של בחירות בקהילה חרדית? דומה שהיא משקפת בעיקר 
התייחסות אינסטרומנטלית למנגנון העשוי להשפיע על כוחה של הקהילה ועל כמות 
המשאבים שיוקצו לה. הבחירות אינן אלא התמודדות כוחנית על נגישות למוקדי כוח 
ולמקורות משאבים. כך הדבר כאשר הקהילה החרדית מתמודדת על מעמדה מול קבוצות 
אוכלוסייה אחרות, וכך גם כאשר ההתמודדות היא בקהילה החרדית פנימה, כמו בבחירות 

מוניציפליות בבני-ברק או בעיר חרדית אחרת. 

שנות השמונים הטילו אנדרלמוסיה בדפוסי ההצבעה של הקהילה החרדית. חבריה 
הממושמעים של קהילה סמכותנית זו נהגו ברובם המכריע להצביע למפלגה החרדית היחידה 
שהייתה אז (אגודת ישראל),58 בהתאם להוראת מנהיגיהם, או שנמנעו כליל מהצבעה, וגם 
זאת לפי הוראת מנהיגים אחרים. העיקרון לפיו הבחירות הן חלק מההליך הפוליטי בחברה 
דמוקרטית, על המשתמע מכך, לא היה רלוונטי לחברה החרדית, שביסודה, כאמור, אינה 

דמוקרטית. 

הופעת מפלגה חרדית-ספרדית בבחירות לרשויות המקומיות בירושלים ובבני-ברק בשנת 
1983 ושנה לאחר מכן בבחירות לכנסת, והופעתה של מפלגה חרדית-ליטאית (דגל התורה) 
בבחירות בשנת 1988, העמידו את היהודי החרדי בפני בעיה ללא תקדים: לשתי המפלגות 
הללו הייתה לגיטימציה דתית שוות-ערך, בפעם הראשונה הוא נקרא לבחור ולא רק להצביע. 
לכל אחת מן המפלגות היה, כמובן, "גרעין מצביעים" קשיח, אולם היה גם שיעור לא מבוטל 
של מתלבטים, שהתקשו לגבש החלטה נוכח מה שנראה בעיניהם כהתנגשות של סמכויות 
שוות-משקל. חילוקי-הדעות בין אוהדי המפלגות החרדיות השונות לא לבשו אפוא צביון של 
ויכוח סובלני על דעות פוליטיות או על ערכים, אלא גילמו עימות כוחני על כבוד מנהיגים 
דתיים ואמיתותיהם המוחלטות. מובן שעימות מעין זה טעון מתח רב, ולא אחת הוא גולש 
להתפרצויות אלימות. בני-ברק התנסתה לא מעט בעימותים כאלה. הזיכרון הקיבוצי של בני 
העיר קושר מערכת בחירות עם מאבקים, קטטות, השמצות ואירועים אלימים קשים 

אחרים. כדי להימנע מתופעות אלו, נקטו פרנסי העיר ורבנייה יוזמה מיוחדת. 

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות ביום י"ח בחשוון תשנ"ד (2.11.93), יצאו מנהיגי 
הציבור החרדי ב"קריאת קודש" אל תושבי בני-ברק, כהאי לישנא: 

הננו פונים אליכם אחים יקרים תושבי בני-ברק המעטירה החרדים לדבר ה'. 

לכו עשו פעלים עבור רשימת "בני-ברק התורתית המאוחדת" - ש"ץ ט"ז, 

שהוקמה בהתייעצות עם מרנן ורבנן גדולי התורה והיראה שליט"א וכל 

החרדים לדבר ה', מכל העדות והחוגים בעיר מאוחדים ברשימה זו, 

והעומדים בראשה הם הרב משה אירנשטיין והרב ירחמיאל בויאר והרב 
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אליהו סויסה, ובראשונה יעמוד בראשות העיר הרב משה אירנשטיין ואחרי 

זמן קבוע יעמוד בראשות העיר הרב ירחמיאל בויאר כפי שהוסכם. וביום 

הבחירות שיתקיימו אי"ה ביום שלישי י"ח מרחשון תצביעו אתם וביתכם 

למועצת עיריית בני-ברק אך ורק עבור רשימה ש"ץ ט"ז ולראשות העיר עבור 

נציג הרשימה הר' משה אירנשטיין הי"ו. 

ח"ו שתשרור האדישות אודות הבחירות לעירייה כי הרבה גופי תורה וקיום 

היהדות תלוי בזה, וח"ו לפרוש מן הציבור וכבר נאמר בחז"ל על מי שפורש 

מהציבור וכו'. (נוסח מודעת-רחוב) 

על הקריאה הזאת חתומים ראשונה שלושת המנהיגים הבכירים של המגזר החרדי - הרב 
אלעזר מנחם מן ש"ך, ראש ישיבת פוניבז' ומנהיג הפלג החרדי הליטאי; הרב משה יהושע 
האגר, האדמו"ר מוויז'ניץ; והרב פנחס מנחם אלטר, האדמו"ר מגור. בהמשך מופיעות 
חתימותיהם של 35 רבנים נוספים, ראשי ישיבות ואדמו"רים מכל פלגי הציבור החרדי, 

אשכנזים וספרדים, ליטאים וחסידים.  

המשמעות המעשית של עיסקה זו הייתה ניטרול המחלוקת הפנימית במגזר החרדי בבני-ברק 
וריכוז כל העוצמה האלקטורלית של האוכלוסייה החרדית בעיר אל מול המפלגות 
הלא-חרדיות. לכאורה, ביטול התחרות הפנימית שיכך במידת-מה את המתחים בעיר. נכון 
להניח שזו הייתה הסיבה שהניעה את הרבנים להכתיב הסכם כזה, ובדרך זו למנוע את 
המריבות שהיו הבחירות עשויות לחולל, בייחוד לאור ניסיון העבר. כיוון שהאוכלוסייה 
החרדית היא רוב בקרב אוכלוסיית העיר, יכול היה ההסדר הזה לסלק את מרבית הליקויים 
הנובעים מניגודי אינטרסים ומהבדלים תרבותיים בעיר. לפי הסדר זה אפוא נועדו הבחירות 
להשיג שני יעדים: להסדיר באופן פורמלי את השלטון בעיר ולבסס את משקלו של הרוב 

החרדי מול כל אלה שאינם חרדיים.  

אולם לעיסקת הרוטציה בראשות העירייה שנכרתה בין נציג אגודת ישראל לבין נציג דגל 
התורה, היה מחיר כבד: החרפת הכישלון בניהול ענייני העיר. ואמנם הרוטציה הוגדרה 
על-ידי גורמים שונים בעירייה, בפרויקט השיקום, במשרד הפנים וכן בדו"ח ועדת החקירה, 
כגורם הראשי להחמרת הליקויים בתפקוד העירייה. ידועה המימרה: "לאו עכברא גנב אלא 
חורא גנב"; הרוטציה היא ה"חורא" (=הפרצה) הקוראת לגנב: כל אחד מראשי העירייה 
"התורניים" דאג לפלג ששלח אותו ושמר שעמיתו לא יזכה חלילה, בחלק גדול יותר מן 
העוגה. כל מה שניתן לאחד נדרש מיד על-ידי משנהו - בתקציבים, במינויים, באישורים 

וכיו"ב. מכאן קצרה הדרך לשיתוק מערכתי כתוצאה מחוסר יעילות קיצוני. 

ועדת החקירה עסקה גם בשאלת הלגיטימיות של הסכם הרוטציה. מסקנתה הייתה 
שההסדר הזה אינו לגיטימי, בהיותו נוגד את "תקנת הציבור". אין זה מעניינו של החיבור 
הזה לעסוק כאן בשאלת תקפותו של הסכם פוליטי מעין זה, אך נראה שיש מקום להציג 
פירוש נוסף - לא מסורתי - למושג "תקנת הציבור" שבו השתמשה הוועדה. מן הבחינה 
הציבורית של "תקנת הציבור" ההסדר הזה לקוי מיסודו: הוא העביר את ההכרעה על יחסי 
הכוחות הפנימיים מן הציבור אל הרבנים, ועוד יותר - אל העסקנים. שתי רעות נובעות מכך, 
האחת במישור העקרוני והאחרת במישור המעשי. במישור העקרוני - נסתם פיו של הציבור 
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ונשללה זכותו לוויכוח ולדיון בנושאים חברתיים, דתיים ופוליטיים; אמנם הוויכוח הזה הוא 
פנימי, אך העוצמות הרגשיות שנתגלו בו במערכות בחירות קודמות הראו עד כמה הנושאים 
השנויים במחלוקת חשובים לציבור. במישור המעשי - הרוטציה אפשרה לעסקנים להסדיר 
ביניהם עסקאות פוליטיות שנועדו להבטיח את האינטרסים הפרטיקולריסטיים של קבוצות 
שונות; כאשר צורכי הציבור מטופלים בידי עסקנים המפרכסים זה את זה, או שורטים זה 

את זה - הציבור נמצא חסר. 

יישום מוצלח של הליך דמוקרטי: הבחירות המוניציפליות בביתר-עלית 

לעומת הפגעים והכשלונות שהתלוו למערכות הבחירות ולתוצאותיהן בבני-ברק, הדימוי 
המתלווה לבחירות בביתר-עלית הוא דווקא של הצלחה. הרחבת אוכלוסיית היישוב וביסוסו 
הביאו לסיום כהונתה של המועצה הממונה. ביום כ"ה באייר תשנ"ו (14.5.96) נערכו בחירות 
לראשות המועצה ולמועצה המקומית של ביתר-עלית. בהיות היישוב ממוקם כקילומטר 
אחד מעבר לקו הירוק, נערכו הבחירות על-פי הוראות חוקיות הנוגעות לטריטוריה האמורה: 
"צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892) התשמ"א-1981", "תקנון 
המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) התשמ"א1981-", ו"כללים והוראות בדבר בחירות 

לרשויות מקומיות (יהודה ושומרון) התשנ"א1990-". 

על תפקיד ראש המועצה התמודדו שני מועמדים - יהודה גרליץ ומשה דריהם, הראשון כנציגן 
של קהילות אשכנזיות והשני מזוהה עם המפלגה החרדית-ספרדית (ש"ס). על תשעת 
המושבים במועצה המקומית של היישוב התמודדו ארבע רשימות, לאחר שנכשלו הניסיונות 
להרכיב רשימה חרדית מאוחדת של כל פלגי הציבור החרדי בביתר - ספרדים ואשכנזים. 
אגודת ישראל ו-דגל התורה התאחדו לרשימה אחת, שאיחדה את כל פלגי החרדים 
האשכנזים - קבוצות חסידיות שונות עם הליטאים. גם החרדים-הספרדים ניסו להתאחד, 
אך אצלם חל פיצול מסוים: מול האיחוד של קהילות הספרדים, בחסות ש"ס, קמה רשימה 
ספרדית קטנה ופורשת בשם "דף חדש". על אלה נוספה רשימה פיקטיבית, רשימתו 
העצמאית של המועמד האשכנזי לראשות המועצה. מועמדות זו צריכה לבוא בראשות 
רשימה; ומאחר שהמועמד האמור סירב להזדהות עם אחת הרשימות המפלגתיות, הוא בחר 

לעמוד בראש רשימה שהיה ברור מראש למה נועדה. הרשימות שהתחרו היו אפוא: 

דף - דף חדש - הרשימה הספרדית הפורשת. 
זה - איחוד קהילות הספרדים - ביתר - קואליציה של ש"ס. 

כן - ביתר בתנופה - הרשימה המאוחדת - הרשימה האשכנזית. 
פ - הרשימה העצמאית - הרשימה הפיקטיבית. 

כל תהליך הבחירות - החל בקביעת המועמדים השונים, דרך תעמולת הבחירות וכלה ביום 
הבחירות עצמו - הציב את הקהילה החרדית של ביתר-עלית במעמד חדש, שבו טרם 
התנסתה קהילה חרדית בישראל: התהליך כולו היה משוחרר מהתכתיבים הרבניים 
המקובלים בעולם החרדי. די אם נזכיר שבבחירות מקומיות שהתנהלו לפנים בעיר החרדית 
עמנואל, נאסר על נשים להשתתף בבחירות. כאשר הקהילה החרדית אינה מתחרה 
באוכלוסייה חילונית והתחרות מתנהלת בקהילה עצמה, ביכולתה למנוע מנשות הקהילה 
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לצאת אל הקלפי. מבחינה זו בביתר-עלית היו הבחירות שונות בתכלית מאלה שנערכו 
בעמנואל: שיעור ההצבעה מעיד שהנשים השתתפו בהן בשיעור שאינו פחות מזה של הגברים. 

ביום הבחירות היו רשומים ביישוב 2,525 בעלי זכות בחירה; מהם הצביעו בפועל 2,283 
אנשים, כלומר: שיעור השתתפות של 90.42 אחוז, שהוא גבוה במיוחד. מספר הקולות 
הפסולים בבחירת ראש המועצה היה 36 (1.58 אחוזים), כך שמספר הקולות הכשרים היה 
2,247. מתוך הקולות הכשרים בבחירת ראש המועצה, ניתנו ליהודה גרליץ 62.60 אחוז 

ולמשה דריהם 34.40 אחוז. כך נבחר יהודה גרליץ לראשות המועצה. 

מספר הקולות הפסולים בבחירות למועצה המקומית היה 18; מתוך 2,269 הקולות הכשרים 
למועצה, ניתנו 5.43 אחוזים לרשימת דף, 31.88 אחוזים לרשימת זה, 62.56 אחוז לרשימת כן, 
ורק 0.13 אחוזים לרשימת פ, שהיא, כאמור, רשימה פיקטיבית. תשעת המושבים במועצה 
המקומית התחלקו, לפי מדד של 252 (9: 22,269) קולות למושב ובניכוי הקולות שניתנו 
לרשימות שלא זכו במושב - מדד של 237 קולות, בין ביתר בתנופה - הרשימה המאוחדת (6 

מושבים) ואיחוד קהילות הספרדים-ביתר (3 מושבים). 

השאלה, שעליה עדיין אין דרך להשיב, היא מה תהיה השפעת ההנהגה החדשה על תפקוד 
המערכות היישוביות מכאן ואילך. לכאורה, דברים שנכתבו לעיל בשבח תפקודה של המועצה 
הממונה עלולים להתהפך כשמדובר במועצה נבחרת. במועצה כזאת מיוצגות קבוצות 
אינטרסים שונות של התושבים, ונציגיהן מפעילים את מערכות היישוב בהתאם להעדפות 
הפרטיקולריסטיות של שולחיהם. כאן טמונה בעיה פוטנציאלית: קהילה דמוקרטית יודעת 
לנווט את תפקודה גם במבנה פלורליסטי, בעוד שהקהילה החרדית, כאמור, אינה כזאת. עם 
זאת, המעבר מניהול על-ידי מועצה ממונה לניהול על-ידי מועצה נבחרת אינו כרוך בהכרח 
בשינוי מיידי של נורמות התנהגותיות. השפעת הנורמות שהנהיגה המועצה הממונה ובייחוד 
היו"ר הנמרץ והסמכותי שעמד בראשה, ניכרות היטב בשאיפתה של המועצה הנבחרת לשכך 
ניגודים: הוקמה בה קואליציה מקיר-אל-קיר, כך שתפקודה דומה לזה של המועצה הממונה 
שקדמה לה. המועצה מאוחדת, סמכותית ואינה מעורבת - לפחות מבחינה פורמלית - 
במאבקים בין-כיתתיים. יתר על כן, האחידות החרדית של היישוב מאפשרת קיום פעילויות 

תרבות וחברה ללא חשש מהתנגדות של אנשים מקבוצות לא רצויות.  
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הרהורים על עתידו של מינהל מוניציפלי חרדי הרהורים על עתידו של מינהל מוניציפלי חרדי הרהורים על עתידו של מינהל מוניציפלי חרדי הרהורים על עתידו של מינהל מוניציפלי חרדי  8888

כאמור לעיל, בשלושה רבדים מובחן הממשל החרדי: הרובד הטכני - חסרון מיומנויות; 
הרובד החברתי - המשכיות תפקודית של קבוצת אינטרס במקום שדרוש יחס אוניברסלי; 
והרובד האידיאולוגי - הימנעות מתמיכה בתרבות שונה, במיוחד אם זו נתפסת כבלתי 
לגיטימית מבחינה דתית. ממשל זה, על מערכותיו המינהליות, לרבות מערכת השלטון 
המקומי, נחשף בהדרגה לבעיות כלליות החורגות מן הצרכים הפרטיקולריסטיים של 
הקהילה החרדית. חשיפה זו עשויה להשפיע באופן שונה על כל אחד מן המישורים שבהם 

מובחן הממשל החרדי. 

הרובד הטכני 

דומה שההתמודדות עם הבעיות ברובד הטכני היא הקלה ביותר, שכן כל הדרוש הוא הכשרה 
מתאימה של כוח-אדם חרדי. אכן, גוברת תפוצתם של קורסים להכשרה מקצועית לחרדים - 
לא לנשים בלבד אלא גם לאברכים. לא זה המקום לדיון מפורט בשינויים המתחוללים 
בבסיסה הכלכלי של הקהילה החרדית. מגוון ענפי התעסוקה של נשים חרדיות, השינוי 
במעמדן החברתי והכלכלי, הזמינות של עיסוקים מתוחכמים המאפשרים גמישות בשעות 
עבודה ואינם מחייבים היעדרות ממושכת מן הבית - מרחיבים מאוד את בסיס האוכלוסייה 
החרדית הזמינה לקורסים אלה. לאחרונה מיועדים קורסים להכשרה מקצועית בתחומי 

מחשבים, חשבונאות וכיוצא באלה מקצועות גם לאברכים. 

במסגרת מערכת ההכשרה אפשר לשלב גם תחומים שיסייעו בעתיד לתפקודים מינהליים של 
מערכות ממשל. שלא כמו קורסי ההכשרה בתחומים מקצועיים טכניים וכלכליים, הכשרה 
לבעלי תפקידים שונים במערכות ממשל, בין אם הן מוניציפליות או ממלכתיות, נוגעת 
לתעסוקה רשמית וכרוכה, לפיכך, בתמורות במעמדם של בני הקהילה כ"בני תורה" 
 in-service) ש"תורתם אומנותם". הכשרה מסוג זה יש להתחיל כהשתלמות במסגרת השירות
training) המיועדת לאנשים שכבר משמשים בתפקידים שונים במערכות מינהל וממשל 
חרדיות, ולהרחיב את ההשתלמויות עד שייווצר מאגר מספיק של בעלי תפקידים מיומנים 
למילוי כל צורכי כוח-האדם במערכות אלו. כאמור, הטיפול במישור זה קל יחסית, כיוון שאין 
הוא דורש שינויים של ממש במבנה החברתי; ואשר לשינויים הצפויים בעקבות ההכשרה 
האמורה - ממילא קיימת נכונות לקליטתם בקהילה החרדית, בשל התמורות הכלכליות 

שאין מנוס מהן. 
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הרובד החברתי 

קשה יותר לחולל שינוי ברבדים החברתי והאידיאולוגי בממשל חרדי. כאשר קבוצת אינטרס 
מוצאת את עצמה בעמדת שלטון שבה טווח השיקולים שלה מתרחב בהיקף משמעותי, עשוי 
 raison - להתפתח בקרבה מתח או אפילו עימות בין הסיבה הראשונית להתארגנות הקבוצה - ה
d'etre הפוליטי שלה - לבין המשקל היחסי שנותר לאותה סיבת קיום במסגרת מסכת רחבה 
של פעילות ביורוקרטית, מינהלית, חברתית ופוליטית. אם תפנים הקבוצה את ערכי החברה 
הכלליים, ייקל לה יותר להשתלב בעמדות שליטה. האם אפשר להניח שתהליך הפנמה כזה 
מתרחש בחברה החרדית? תהליך מודע כזה משמעו ויתור על העיקר שבמבנה 
התרבותי-חברתי ובארגון המרחבי שלה. המהות החברתית-תרבותית של הקהילה החרדית, 
שממנה נגזרת התנהגותה המרחבית, היא ההתבדלות. שליחותם הפוליטית של נציגיה היא 
לאפשר את טיפוח ההתבדלות הזו. הפרדוקס הוא שדווקא כאשר השליחות הזאת מצליחה 

במונחים כלליים - עלולה להיפגע מטרתה העיקרית. 

גם לעניין זה יש להבחין בין ממדים שונים של הפעילות הפוליטית החרדית: בין המטרה או 
היעדים לבין הכלים והאמצעים, או - כפי שכבר הודגש בעבר - בין הממד התרבותי-ערכי לבין 
הממד האינסטרומנטלי. החרדים למדו להכיר את כללי המשחק הפוליטי ולהשתמש בכליו, 
אך אין הדבר מעיד על קבלת הערכים והעקרונות הגלומים בכללים אלה. במילים אחרות: 
החרדים מאמצים דרכי פעולה וכללי משחק "מעין אוניברסליסטיים", אך נראה שיעדיהם 
האמיתיים והחשובים נשארים, בינתיים, פרטיקולריסטיים. לכך דוגמאות רבות; דומה 
שבני-ברק תחת שליטה חרדית היא דוגמה מובהקת לבעיות של ניהול עיר על-ידי מגזר בעל 

עקרונות חברתיים-שיוכיים, שבו התפיסה הפרטיקולריסטית מושלת בכיפה. 

כאשר רבנים מציבים עקרונות "אידיאיים" למדיניות עירונית חרדית, הם מטילים על 
המציאות הריאלית את עקרונותיהם האידיאליים. זהו מצב אופייני של יצירת מבנה קיצוני.59 
כך הציגו את הדברים הרבנים הדוברים בכנס "האמת והשלום אהבו" , שארגנה עמותת 
"עורה כבודי" (סעיף "עימות בין מערכות נורמטיביות שונות" בפרק החמישי לעיל). אכן, כפי 
שצוין שם, אחד הדוברים היטיב להבין את הבעייתיות הנובעת מן ההבדל שבין אידיאה 
למציאות וציין שאין הוא בטוח כלל שרצוי לחרדים למשול. כקבוצה מסורתית וקיצונית, 
מתקשים החרדים להפריד בין שני אלה, ובדומה לכל קבוצה דוגמטית, הם חותרים להגשמת 
המודל בצורתו האידיאלית. פוליטיקאים חרדים זהירים יותר. ביום 15.8.96 נערך בתל-אביב 
יום עיון על תכניות הבנייה של משרד השיכון החדש, כלומר, משרד השיכון שבשליטת מפלגה 
חרדית. יום העיון נערך מטעם "'מעריב' קונגרסים", ובתחילה הגדירו אותו היזמים כיום עיון 
על הבנייה לחרדים. משהגיע נוסח ההזמנה לסגן שר השיכון, ר' מאיר פרוש - הוא פסל אותו 
והחזירו ליזמים בצירוף הערה: אנו בונים לכלל ישראל ולא רק לחרדים. המדיניות המוצהרת 

היא אפוא אוניברסליסטית ולא פרטיקולריסטית. 

אולם, כאשר הציג סגן השר את מדיניותו באותו יום עיון, התברר כי חרף העובדה שהצעות 
מסוימות הוצגו כמבוססות על עקרונות אובייקטיביים וכלליים - מטרתן הייתה אחרת. 
הצעתו הייתה לשנות את הכללים להגדרת הזכאות לעזרה בשיכון ולהעמידם על עיקרון 
פשוט וכללי - גודל המשפחה ורמת ההכנסה.60 מחיקת משתנים כמו "יוצאי צבא" או "עולים 
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חדשים", מזניקה את אברכי הישיבות החרדיות לראש התור. מכאן שהמדיניות הסימבולית 
מביעה דבר אחד, בעוד שהמדיניות ההתנהגותית המשתמעת ממנה מביעה משהו שונה 
לחלוטין. המנהיגות החרדית מודעת, אמנם, לצורך במדיניות אוניברסליסטית, אך באותה 
מידה היא גם מודעת להבדל בין מדיניות מוצהרת למדיניות בפועל. את התוצאה לטווח ארוך 

אפשר יהיה להעריך רק בעוד שנים. 

הרבדים הטכני והחברתי שנידונו בחיבור זה עד כאן חוברים יחד ליצירת בעיה חריפה, 
הקשורה הדוקות לשאלת הניהול העצמאי של ערים חרדיות: השיעור הגבוה של לומדי תורה 
ש"תורתם - אומנותם" ושיעורי הפריון הגבוהים מציבים את האוכלוסייה החרדית בערכים 
נמוכים של רמת הכנסה לנפש; מכאן ששיעור הזכאים להנחות בארנונה הוא גבוה. כאמור, 
קהילה חרדית קטנה, הזוכה בהנחות בעיר גדולה, לא תשפיע בהרבה על היכולת התפקודית 
של הרשות המקומית. אולם כאשר האוכלוסייה החרדית היא רוב האוכלוסייה בעיר, ושיעור 
הזכאים להנחות ממסים נשאר גבוה, מצטמצם בסיס המיסוי של הרשות המקומית, גוברת 
תלותה במקורות חיצוניים ותפקודה נפגע קשות. כאשר למאפיינים אלה מתווספים מאפייני 
ההימנעות מיוזמה (שעליהם עמדה ועדת החקירה לתפקוד עיריית בני-ברק), לא נותר 
לעירייה אלא להיות סמוכה על שולחן הממשלה. לשון אחר: עיר חרדית אינה מסוגלת לשאת 
את עצמה מבחינה כלכלית, ולעולם היא תלויה בהזרמה מתמדת של משאבים מבחוץ. 

נשאלת השאלה: האם זו גזירה שלא ניתן לחמוק ממנה? 

גיבוש תשובה על שאלה זו מצריך הבחנה בין שני ממדים: ההיקף האובייקטיבי של העוני 
בקרב החרדים הוא הממד האחד והנטייה להעלים את רמת ההכנסה האמיתית של 
המשפחה הוא הממד השני, המחריף את הראשון. מטבע הדברים, אין אפשרות לקבל תמונה 
אמיתית על רמת ההכנסה של האוכלוסייה החרדית ועל ממדי העוני הקיימים בה. חלק 
מתעסוקת הגברים בקהילה זו איננה לגיטימית, משום שהם הצהירו ש"תורתם - אומנותם", 
כלומר: אין הם עוסקים בשום עבודה ובשום עיסוק לבד מלימוד תורה. אם יתברר 
שהצהרתם אינה נכונה, הם עלולים לשאת בתוצאות, כגון אובדן הזכות לדחיית השירות 
הצבאי. פעמים שגם עבודת האישה איננה מדווחת, וכך גדלה ההסתברות לזכות בהנחה על 
תשלומי המסים. חלק נכבד ממאמציהן של הרשויות המקומיות בעיר החרדית ( הן הוועדה 
הקרואה בבני-ברק והן המועצה הממונה בביתר-עלית) הושקעו באיתור ההיקף האמיתי של 

הזכאות להנחות ובהגדרתו.61 

הרובד האידיאולוגי 

כאן מצטרף לדיון הממד האידיאולוגי בשלטון המקומי החרדי. לכאורה, אפשר להעלות 
תמיהה גדולה: כיצד יתכן שאנשים המקפידים על קלה כחמורה קונים לעצמם היתר 
להעלים ולשקר כשהדבר נוגע לכלכלה ולהכנסה? ולא שקר בלבד יש כאן אלא גם גזל הציבור. 
אמנם, ידועה האמרה "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות" (בבלי, סוטה, ג' 
ע"ב), אולם הקרימינולוגיה המודרנית מעמידה הסבר שונה: המצב הנפשי המאפשר לאדם 
מן היישוב לעבור עבירה הוא יצירת גישה של דה-לגיטימציה כלפי מושא העבירה, ובכך הוא 
"מצדיק" את מעשהו. אכן, בעיר הגדולה המעורבת, יש לחרדים "הצדקה" כזו: מתוך שיחות 
רבות עם מנהיגים, עסקנים ובעלי תפקידים חרדים ניתן לעמוד על טענתם הבסיסית נגד 
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השימוש בכספי המסים למימון חילול שבת, תרבות חילונית וכיוצא באלה דברים העומדים 
בניגוד להשקפתם. בהימנעותם מתשלומי מסים, אותם חרדים נמנעים משותפות לדבר 

עבירה. 

אולם ל"לגיטימציה" מעין זו יכולים לטעון, כאמור, רק חרדים המתגוררים בעיר מעורבת, 
שאינה נתונה לשלטונם; כאשר הדברים אמורים בעיר שאוכלוסייתה ושלטונה חרדיים, אין 
הטענה הזאת תופסת. בעיר ותיקה כבני-ברק השתרש המנהג להימנע מתשלומי מסים, ולא 
כל המשתמטים מודעים לתירוץ הישן. בעיר חדשה כביתר-עלית קל יותר לקבוע את האיסור 
של גזל הציבור כנורמה משום שמדובר בקהילה חרדית קטנה ועצמאית. אכן, המועצה 
הממונה השיגה פסיקה של רבני העיר על איסור גזל הציבור ובנתה מערכת לאיסוף מידע על 
תעסוקת התושבים. יתר על כן, כל טוען לזכאות להנחה נדרש להצהיר על תביעתו בפני אחד 
משני רבני העיר, ורק לאחר אישור הרב אושרה זכאותו. גם הוועדה הקרואה בבני-ברק 
הקדישה מאמצים רבים בניסיון לאתר את השיעור האמיתי של הנזקקים להנחות, ולא 

לאפשר למי שאינו זכאי לכך לחמוק מתשלום. 

למרות המאמצים הללו, לא הצטמצמו שיעורי ההנחות: בעיית כושר המיסוי היא אמיתית 
ולא מדומה. בשנת 1995 זכו בהנחות, בסדרי גודל שונים, כ-15,000 משפחות בבני-ברק. בשנת 
1996 התקבל בכנסת חוק ההסדרים במשק, שהנמיך את סף ההכנסה המזכה בהנחה, ושיעור 
הזכאים להנחות בבני-ברק גדל באותה שנה ל-21,000 משפחות, חרף כל מאמציה של הוועדה 
הקרואה.62 גם בביתר-עלית המצב דומה. עם תום כהונת המועצה הממונה, מנתה אוכלוסיית 
היישוב כ-1,200 משפחות; 60 אחוז מהן זכו להנחות. מבין מקבלי ההנחות - 30 אחוז זכו 
בהנחות של 80 אחוז מן המס ויתרם זכו בהנחות שבין 40 אחוז ל-60 אחוז מן החיוב במס. 
במלאת שנה לכהונת המועצה הנבחרת, הוכפלה אוכלוסיית היישוב, אך לא חל כל שינוי 
בשיעורי ההנחות.63 מנתונים אלה ניתן אפוא להסיק כי קיימת בעיה של ממש בכושרה של 

העיר החרדית לקיים את עצמה בלי להיזקק לתמיכה מבחוץ. 

חלק מן הבעיות שהוצבו בפרק זה, דוגמת יכולתה של הקהילה החרדית לפעול על-פי ערכים 
אוניברסליסטיים ויכולת הקיום העצמאי של עיר חרדית, אינן עניין המצטמצם למינהל 
עירוני, אלא עומדות ביסוד קיומה של הקהילה החרדית כקהילת לומדים ויש להן השלכות 
על מכלול יחסי-הגומלין של קהילה זו עם החברה הישראלית הכללית. דומה שהתמורות 
החברתיות והכלכליות שהוצגו בפרק הקודם מתחילות להניע את הקהילה החרדית בכיוון 
של פתרונות. כאמור לעיל, הבעיה היא במשך הזמן שיידרש לגיבוש תהליכי השינוי, אם אכן 

יימשכו בהתאם לאותה מגמה. 

סוף דבר 

בעת סיכום החיבור הזה ומסירתו לדפוס, בני-ברק עודנה מנוהלת על-ידי ועדה קרואה 
ובביתר-עלית מכהנת מועצה נבחרת מזה כשנה. ועדה קרואה משוחררת, כמובן, מכל 
התחלואים שנידונו כאן: חבריה מקצוענים ומנוסים, אין להם אינטרסים פרטיים בתוך העיר 
ושיקוליהם ענייניים. הוועדה היא גוף של מנהיגות עירונית שהובא מבחוץ. אין היא מחליפה 
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את כל כוח-האדם המאייש את המנגנון העירוני. כוחה העיקרי בהפעלה נכונה של העירייה 
ובהתוויית מדיניות, אך בכל מקרה היא תלויה לא מעט בתפקוד התקין של המנגנון. 

המאפיינים העיקריים של פעילות הוועדה הקרואה הם כללי מינהל, גבייה על בסיס 
אובייקטיבי, הקפדה על חוקי בנייה וניסיון להכניס סדר בנושאי התכנון הפיזי. כל הבא 
בקשרים עם המנגנון העירוני שבהנהגת הוועדה הקרואה מביע את שביעות-רצונו מן המצב 
החדש: נציגי קבוצות וחוגים חרדיים, בעלי תפקידים ציבוריים, אנשי חינוך וכד', וכפי שהעיד 
איש מינהל: "כל דיון עם הוועדה הקרואה הוא מקצועי; עם אירנשטיין ובויאר [ראשי העיר 
שברוטציה] - רק אינטרסים". לפיכך, תמוהה לכאורה התביעה שהעלתה הקואליציה 
החרדית "יהדות התורה", הכוללת את אגודת ישראל ואת דגל התורה, בתקופת מערכת 
הבחירות לכנסת ה-14 ובתקופת המו"מ הקואליציוני שלאחריהן: מנהיגיהן דרשו לפזר את 
הוועדה הקרואה ולערוך בחירות לעיריית בני-ברק. אם הכל מרוצים מן המצב, מדוע לחזור 

אל הרעות הקודמות? 

התשובה מעלה אל פני השטח את המאבקים הפנים-חרדיים, והפעם - בין אשכנזים ליוצאי 
עדות המזרח. כבר נאמר לעיל שאזור פרדס-כץ מתפתח כבסיס תמיכה של המפלגה החרדית 
המזרחית (ש"ס). הקואליציה "יהדות התורה" חוששת מפני התפתחות זו, העלולה לערער 
את ההגמוניה החרדית-אשכנזית בעירייה בבחירות עתידיות. משום כך, הקואליציה 
האשכנזית מעוניינת להקדים את הבחירות, כל עוד כוחה האלקטורלי עדיין יכול להבטיח לה 
רוב גדול. לעומת זאת, גם בש"ס יש מודעות לתהליך זה, והיא מעוניינת לדחות את הבחירות 
במידת האפשר. יתרה מזו, גורמים בש"ס מבקשים לשלוט בוועדה הקרואה - ויש הטוענים 
כי משרד הפנים היה מעוניין להחליף את הוועדה הנוכחית בוועדה "נוחה" יותר לחוגי ש"ס, 
כך שחוגים אלה יגיעו לבחירות מוכנים יותר. הנה אפוא תסריט אפשרי לחזרה מהירה אל 

אותו מצב שהצריך את פיזור מועצת העירייה. 

גם בנוגע לביתר-עלית, על מועצתה הנבחרת והקואליציה מקיר-אל-קיר שהצליח להקים בה 
ראש המועצה הנבחר, אין ביטחון מלא שתפקודה התקין יימשך גם בעתיד. עיר שמרבית 
תושביה הגברים עוסקים בלימוד תורה - חסרה בסיס כלכלי וסמוכה על שולחן הרשויות. 
בשנת 1996-1995 היו ביישוב, לפי נתוני המועצה, כ-500 לידות, כלומר: בתוך שנה אחת 
הייתה לידה בכל משפחה שנייה (שיעורי ילודה של כ-83 לאלף, פי ארבעה מן הממוצע הארצי! 
מדובר, כמובן, באוכלוסייה שרובה זוגות צעירים). על ריבוי טבעי נהוג לומר בישראל "כן 
ירבו!". אולם, ביצוע תכניות פיתוח וייצור מקומות תעסוקה מקומיים טרם הוצאו לפועל, 
וגם עליהם מן הראוי להחיל את הברכה הזו. האינרציה של תפקוד תקין מכוח פעילותה 
האפקטיבית של המועצה הממונה הולכת ונחלשת. המערכות היישוביות החדשות והקטנות 

עדיין פועלות "על-תנאי", ויש להמתין עוד שנים מספר כדי לנתח אל נכון את התפתחותן. 

במלאת שנה לכהונת המועצה הנבחרת בביתר-עלית, ערב חג השבועות תשנ"ז, פורסם בעלון 
השבועי של המועצה "קול קורא" אל ראש המועצה. הכותב מתריע על חריגות בנייה ביישוב 

וקורא לראש המועצה:  

להרוס! וכל כך למה? מפני שאם ראש המועצה ירתע היום מהריסת בית 

טבילה שהוקם שלא כחוק - מחר הוא יהסס לפנות בית תפילה שיוקם 
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בעבירה, מחרתיים תצצנה לנו כתות לימוד בגינות ובפרקים והדרך אל 

האבדון סלולה. 

הוא מנמק את תביעתו:  

ולא עתידה של ביתר בלבד מונח כיום על כפות המאזניים.....כי עיני כל צופיות 

כיום אל המקום הזה לאמר: האפשר להפקיד בידיהם של שומרי תורה 

ומצוות ניהול רשות מקומית או מן הנמנע הוא? 

הכותב ממשיך ומזכיר את כשלונה של עיריית בני-ברק בניהול העיר: 

לפני שנתיים ימים קבע שר הפנים, לבשתה ולמגינת לבה של היהדות החרדית 

כולה, שיהודי חובש שטריימל אינו מסוגל לעמוד בראש רשות מקומית. היום 

ניתנה לך ההזדמנות, אדוני ראש המועצה, לאסוף את חרפתו של הציבור 

החרדי, להשיב לו את כבודו, ולהוכיח קבל עם ועדה כי מה שהיה לא יהיה 

עוד. הלקח נלמד. בני-ברק לא תיפול שנית. 

המכתב הזה מעיד כי בקרב הציבור החרדי גוברת ההכרה כי ניהול וממשל של עיר חרדית הם 
גדושי בעיות והכרחי למצוא דרכים להתגבר על הקשיים. 

התפתחות מנגנוני מינהל וממשל חרדיים עשויה להעמיד את הקהילה החרדית בפני בעיה 
חריפה, שרמזים לה מצויים בפרקי החיבור הזה, אך היא עוד תדרוש עיון מעמיק בעתיד: 
תרבות שלטונית, שהפנימה גישה אוניברסליסטית הישגית, תעמיד אליטה פוליטית 
וביורוקרטית מול המנהיגות הרבנית המסורתית. המשמעות המיידית של מבנה כזה היא 
החלשת מנגנוני הפיקוח בקהילה, סידוק הולך ורחב של "חומת הקדושה" המגוננת עליה 
ופיתוח ערוצי קשר עם החברה הסובבת. מבחינת המנהיגות החרדית מתפתח כאן 
מעגל-קסמים שקשה לשבור אותו: בלימת ההתפתחויות האמורות תסיג את הקהילה לאחור 
למצבים שלא תוכל לעמוד בהם מבחינת איכות החיים של חבריה; מאידך גיסא, המשך 

התהליך עשוי למוטט כליל את "חומת הקדושה" הידועה. 

הבעייתיות הכרוכה במינהל וממשל חרדיים אינה מצטמצמת רק לגבולותיה של הקהילה 
החרדית, אלא מקרינה גם מחוצה לה, אל החברה הסובבת. זו עשויה להיות החברה 
האמריקאית, המתמודדת עם נסיונה של קריית-יואל הסאטמארית במדינת ניו-יורק לתחום 
אזור רישום נפרד לבית-הספר הציבורי המיוחד שלה (נסיון שנפסל, כזכור, על-ידי 
בית-המשפט העליון של ארה"ב) או החברה הישראלית, המתקשה לגלות הבנה נוכח האיבה 
של תושבי ביתר-עלית לבית-הספר הממלכתי-דתי שבעירם. מאחר שממשל חרדי משתמש 
בכוח הפורמלי שלו לעיצוב "מרחב של קדושה" על-פי-ערכיו-הוא, יש והוא פוגע בכללים 
אוניברסליסטיים של מינהל תקין ובזכויות של אחרים. זוהי סיטואציה בלתי-נמנעת במפגש 

בין סולמות ערכים שונים, המעורר את שאלת הזכות להעדיף אחד על משנהו. 
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הערות ומקורות הערות ומקורות הערות ומקורות הערות ומקורות 

 1. דוגמה בולטת לביטוי כזה אפשר לראות בעבודתו של שלמה חסון, המאבק על צביונה 
התרבותי של ירושלים. ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, אוגוסט 1996. 
החשש שבאי-הוודאות מוצא ביטוי גם במאמרו של עמנואל גוטמן, "השסע הדתי", 
בתוך: מ' ליסק וב' קני-פז (עורכים), ישראל לקראת שנות ה-2,000 - חברה, פוליטיקה 
ותרבות. ירושלים, האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, תשנ"ו. עמ' 73-61. בחינת 
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 56. שלמה חסון, הסדר העירוני החדש - קואליציות ממשל בערי ישראל. ירושלים, מכון 
פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1996. 

 57. הערה 14 לעיל. 
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 58. לעניין זה, הופעתה לעתים של מפלגת פועלי אגודת-ישראל, בהקשרים פוליטיים שונים, 
עד שנעלמה מן המפה הפוליטית, יכולה להיות זניחה. לא זה המקום לדון בשאלה זאת. 

 59. יוסף שלהב, "קיצוניות טריטוריאלית ממניעים דתיים", מחניים, 5, תשנ"ג. עמ' 
 .185-174

 60. הדברים נרשמו במקום ע"י כותב חיבור זה. 

 61. אין פטור מלא ממסים עירוניים; ההנחות נעות בין 90-20 אחוז מהחיוב, כלומר, הזוכים 
בהנחה מלאה משלמים 10 אחוזים מן המס שהם חייבים והזוכים בשיעור המזערי של 

ההנחה משלמים 80 אחוז מחיובם במס. 

 62. יהושע דוידוביץ, מנכ"ל העירייה בשנה וחצי הראשונות לכהונת הוועדה הקרואה. ראיון 
ביום 29.5.97. 

 63. לפי נתונים שנמסרו על-ידי גזברות המועצה המקומית.  
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1 ףךלחףליףל 

2 לחיךח 

3 ךלחי 

4חיךעךחך 

5  ףךלףךלינ ליעל 

6 ךלחיךחלךיח 

7 ךלחיךלח 

8 ךחליךחי 

9 ךחיךלחעךל 

10 לחךעחעך 

11 חלךיךחיך 

12 תלחעךח 

13 לךחיעיכעחל 

14 ךלחיחי 

15 .ץתצמ 

16 ךלךיחךל 

17 ךלחיךחיך 

18 ךחליחי 

19 לחעלי 

  20

21 ךחח 

22 ףךחלףלח 

23 ,ך,ךחל,ף 

24 לךחיךחיליע 

25 ךלחילךחיל 

26 חךלחילךיעל 

27 ךחיךחליע 

28 ךחליך 

29 ךחיךלחע 

30 ךחליעלי 

31 ךלחיךח 
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32 ךחיךח 

33 ףלחףל 

34 ךחךחך 

35 חךיחך 

36 ףלףךלל 

37 ךחלךח 

38 ךחלעמי 

39 לףחףל 

40 חךחךח 

41 ךליךחיךל 

42 ךלחיךחך 

43 לךחליע 

44 ילחךח 

45 ףלףלףל 

46 פףןפןךם 

  47

  48

49 לייעליעלי 

50 ךחיךח 

  51

52 תחתח 

53 ך,חך, 

54 ךחעחל 

55 ךחיךעל 

56 ךחךלח 

57 ךלציך 

58 ךחיךח 

59 לךיךףלח 

 

 

 

60 ךיחךח 



 87

                                                                                                                        
61 לךחעלךחמ 

62 ףלףלף 

63 תצץצ 


