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 החרדים ומדינת ישראל בעשור הראשון לקיומה 
בראי העיתונות החרדית

מנחם קרן־קרץ

עשר שנים עברו מאז נפלה ההכרעה ההיסטורית ]...[ כל אחת מן השנים מקפלת 
בתוכה אירועים שכמותם לא ידענו אפילו אחד]![ לחמישים או מאה שנה, 
מאורעות ששינו תכלית שינוי את מעמדו של עם ישראל בין העמים והפכה 
את ארץ ישראל השוממה לארץ פורחת ומשגשגת ]...[ על סף העשור השני 
לא פחתו גם הסכנות הרוחניות ]...[ בעיות הדת במדינה הולכות ומחריפות 

משנה לשנה, הצבוריות החילונית הולכת ופורצת גדרות. 
)מאמר מערכת, המודיע, יום העצמאות תשי"ח(

"אירועים שכמותם לא ידענו" 
יחסיו של הציבור החרדי עם התנועה הציונית ידעו תנודות קיצוניות. 
בראשית תקופת המנדט, לאחר כיבוש הארץ בידי הבריטים — שהתחייבו 
להקים בה בית לאומי לעם היהודי — פרשו החרדים מכל המסגרות 
הפוליטיות והחברתיות המשותפות לציבור היהודי בארץ ישראל. הם 
התארגנו במסגרת אגודת ישראל והקימו לעצמם מערכת שלטונית 
נפרדת שטיפלה בענייני חינוך, דת, משפט, כלכלה, רווחה, יחסי חוץ 
ועיתונות. במקביל הם דרשו משלטונות המנדט להכיר בהם כקבוצה 
דתית אוטונומית שאינה כפופה או קשורה למוסדות הציבור היהודי.1 
מסוף שנות העשרים ואילך התרחשו אירועים שהבהירו לחרדים 
כי מדיניות ההתבדלות שלהם אינה יכולה להימשך עוד. אירועים 
אלה היו פרעות תרפ"ט, עליית היטלר לשלטון ורצונם של יהודי 
גרמניה ופולין לעלות לארץ ישראל, המרד הערבי והפגיעה בציבור 
היהודי, גזירת הספר הלבן השלישי משנת 1939, מלחמת העולם 
השנייה וחורבן יהדות אירופה וסגירת שערי המדינה לפליטי השואה. 
אירועים אלה פגעו ביהודים חרדים ולא־חרדים כאחד. היות שכוחם 
הפוליטי, הארגוני והכלכלי של האחרונים היה רב פי כמה, נאלצה 
ההנהגה החרדית לשתף פעולה עם המוסדות שייצגו את רובו של 
הציבור היהודי, כלומר מוסדות ההנהגה הציונית.2 כדי לשמור על 
זכויותיהם המינימליות ועל תנאי היסוד לשיתוף פעולה, חתמו מנהיגי 
החרדים על הסכם הסטטוס־קוו שעל פיו התגבשו יחסי דת ומדינה 

בשנים הבאות.3

שינוי מגמה זה דחק את המטוטלת של יחסי חרדים־ציונים לקצה 
השני של המשרעת. ערב קום המדינה איחדו החרדים כוחות עם 
המפלגות הדתיות־לאומיות ועם המפלגות החילוניות, עודדו את 
בחוריהם להילחם במלחמת השחרור, נמנו עם החותמים על מגילת 
העצמאות והיו למרכיב מרכזי בממשלות הראשונות. בשנים הראשונות 
הייתה השתלבותם החברתית, הכלכלית והפוליטית במדינת ישראל 
דומה לזו של כל יתר הציבור הישראלי ורבים מהם הועסקו, בין 
במישרין ובין בעקיפין בשירות המדינה, ברשויות המוניציפליות 
ואפילו בצבא.4 לאחר מכן החלה המטוטלת בתנועה נגדית של נסיגה 
והתרחקות מן המדינה, וזו הגיעה לנקודת התחתית בחגיגות העשור 

למדינה. תנועה זו היא בלבו של המאמר.

המחנות החרדיים ועיתוניהם
התהליך הדרמטי שעברו החרדים בתוך שלושים שנה בלבד, מהתנגדות 
ומהתבדלות מוחלטת להסכמה ולשיתוף פעולה מלא, מנע מהם, 
ובעיקר ממנהיגיהם, לגבש תפיסה אידאולוגית מוסכמת באשר למקומם 
במסגרת המבנה המדיני החדש ששמו מדינת ישראל. לקושי זה תרמו 
שני גורמים: הראשון, ההשקפה היהודית, ובה גם השקפת ההלכה, 
מושתתת על תקדימים ואילו הקמתה של מדינת ישראל הייתה אירוע 
חסר תקדים בתולדות העם. השני, היעדר תשתית של היסטוריה 
פסיקתית ושל אליטה רבנית מוסכמת, שכן רבים מן הרבנים החשובים 
נספו בשואה, יצרה מחלוקות פנימיות עמוקות בתוך הזרם החרדי 
עצמו. בקצהו האחד היו הקנאים שהתנגדו לכל מגע או הבנה עם 
'הציונים', ואילו בקצה השני היו מי שחייבו שיתוף פעולה הדוק אתם.5
מנעד ההשקפות בציבור החרדי הלא־ציוני על הציונות ומדינת 
ישראל, היה רחב ועמוק, והתגבש בסופו של דבר לארבעה מחנות 
חברתיים־פוליטיים נפרדים, שלכל אחד מהם היו גם פלגים פנימיים. 
כל אחד מן המחנות הוציא לאור כתב עת או עיתון משלו שבו ביטאו 
דובריו את עמדותיהם, ותקפו לעתים את השקפותיהם של המחנות 
המתחרים.6 הקיצונים ביותר בהשקפתם האנטי־ציונית היו אנשי העדה 
החרדית. בשנת 1945 הם סילקו מתוכם את אנשי אגודת ישראל, 
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סירבו להיענות להכרעותיה של מועצת גדולי התורה, ונסמכו רק 
על דעתו של בד"ץ העדה החרדית. ניסיונם של בני העדה החרדית 
לפרסם עיתון משל עצמם לא צלח לאורך זמן, אולם נטורי קרתא, 
הפלג הקנאי ביותר בעדה החרדית, פרסמו שורה של שבועונים שנסקרו 

בפירוט במאמר אחר.7 
מבחינת יחסם לציונות ולמדינת ישראל היו בזרם המרכזי של 
הציבור החרדי בישראל שלושה מחנות עיקריים. הגדול שבהם היה 
המחנה שהזדהה עם עקרונותיה של תנועת אגודת ישראל )להלן: 
אגו"י( העולמית, ולמעשה עם מדיניותו של סניף אגו"י בארץ ישראל, 
שסמכותו הרוחנית שאבה את כוחה ממועצת גדולי התורה שלה. 
תנועה זו הורכבה מסיעות פנימיות שלכל אחת מהן היו ניואנסים 
אידאולוגיים שונים. בתקופת המנדט ומעט לאחריה הוציאה התנועה 
את העיתון קול ישראל.8 לאחר סגירתו הוציאה התנועה את העיתון 
המבשר, שיצא לאור עד ספטמבר 1949. שנה לאחר מכן, בספטמבר 
1950 החל לצאת לאור השבועון, ולאחר מכן העיתון היומי, המודיע. 
אחת מהסיעות הפנימיות של אגו"י, שלא החזיקה באידאולוגיה סדורה 
בשאלת הציונות, הייתה צעירי אגודת ישראל )להלן: צא"י(, שסיקרה 

את פעילותה באמצעות הירחון קולנו.

לוגו עיתון המודיע 

המחנה החרדי השני בגודלו היה זה של פועלי אגודת ישראל 
)להלן: פא"י(. פא"י החזיקה בהשקפות המתונות ביותר ביחס למדינת 
ישראל ובהשקפת עולם סוציאליסטית־דתית שהייתה קרובה לזו של 
תנועת הפועל המזרחי )להלן: הפועמ"ז(. פא"י, שהייתה גם תנועת 
ההתיישבות החרדית, הוציאה לאור את כתב העת שערים שעד קום 
המדינה לא התפרסם באופן סדיר, אולם לאחר מכן נדפס בקביעות 

ויצא לאור תחילה כשבועון, ומחודש יולי 1951 כעיתון יומי. 

כותרת העיתון שערים

המחנה השלישי היה של קבוצה נפרדת של פועלי אגודת ישראל 
אשר פעלה רק בירושלים )להלן: פאג"י(. אף שפאג"י ראתה את עצמם 

כממשיכת דרכה של אגודת ישראל ההיסטורית, היא לא צייתה תמיד 
למועצת גדולי התורה. עמדתה כלפי הציונות ומדינת ישראל הייתה 
קרובה יותר לזו של העדה החרדית ושל נטורי קרתא. פאג"י הביעה 
את השקפתה תחילה באמצעות כתבי העת עתידנו וקוממיות, שיצאו 
לאור באמצע שנות הארבעים והשבועון היומן, שיצא לאור בתחילת 
שנת 1948. בחודש מאי 1948, לאחר שאגו"י הפסיקה לממן את 

הוצאתו לאור, היא הוציאה לאור את העיתון היומי הקול.9

1948: הקמת המדינה בעיניים חרדיות
בתחילת שנת 1948, על רקע הכנותיהם של הבריטים לעזוב את 
ארץ ישראל ופעולות הארגונים המחתרתיים היהודיים נגד הערבים 
ושלטונות המנדט, גברה מאוד המתיחות באזור. בחודש ינואר דיווחה 
העיתונות החרדית על עשרות נפגעים יהודים, ועל ההתקפות על 
השכונות החרדיות.10 דיווחים דומים נמשכו גם בחודשים הבאים.11 
בתגובה לאירועי הדמים עודדה אגודת ישראל את צעיריה להתגייס, 
אולם בד בבד ביקרה את ההנהגה הציונית על כך שבניגוד להסכמים 
גויסו גם חלק מבחורי הישיבה, ושלא סיפקה תנאים נאותים למתגייסים 
הדתיים.12 עם זאת הביעו העיתונים את הערכתם לחיילים החרדים. 
כך כתב בעיתון מפקד מחנה הטירונים החרדים: "אשרי העין שרואה 
את בחורינו, בחורי הישיבות השונות, ואת חייהם במחנה האימונים 
לטירונים של ההגנה אי שם. בחורים עטורי זקן ופיאות מלובשים עדיין 
לפי המנהג הישן של תושבי מאה שערי ובתי האונגרים, ילידי הארץ 
ועולים חדשים".13 העיתון דגלנו, עיתונה של תנועת צא"י שטיפלה 

במגויסים החרדים, שינה את כותרתו לדגלנו למגויס. 

תעודת התייצבות של חיילים חרדים

כותרת העיתון דגלנו למגויס
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יצחק מאיר, לימים מבכירי אגו"י וראש עיריית בני ברק, כתב: 
"בשעה קשה זו נקראתם להגנת הישוב העברי, ובלי שום שהיות 
והשתמטויות כלכם כאיש אחד ובלב אחד נעניתם לקריאה זו כנאה 

וכיאה לחברי צא"י הנוער האגודאי".14
על רקע אי הוודאות באשר לעתידה של ארץ ישראל, מתחו 
העיתונים ביקורת על הפירוד בציבור החרדי אשר החליש את כוחו 
ומנע ממנו לתבוע את זכויותיו מצד הרוב החילוני.15 כתוצאה מכך 
תמכו ראשי פא"י ואגו"י בהקמת החזית הדתית המאוחדת, שאליה 
יתקבצו כל המפלגות הדתיות ואשר תיאבק על הדרישות הדתיות 
הבסיסיות בחוקת המדינה שתקום. אלה כללו את שמירת השבת 
בפרהסיה הציבורית, שמירת דיני הכשרות, ופיקוח רבני על רישום 
נישואין וגירושים לפי ההלכה. דרישה נוספת, שנזנחה מאוחר יותר, 
הייתה לאפשר הקמתן של קהילות חרדיות נפרדות ואוטונומיות כשם 

שהתנהלו בכמה ממדינות מזרח אירופה.16
לקראת עזיבתם של הבריטים התלבטו כותבי העיתונים בשאלת 
עתידה של ארץ ישראל בכלל ושל ירושלים, שכבר הייתה נתונה במצור, 
בפרט. נציגי אגו"י הופיעו כגוף נפרד לפני ועדת החלוקה של האו"ם, 
והיו גם מי שהזהירו מפני התגרות בבריטים העלולים לנקום ביהודי 
בריטניה.17 חלק ממנהיגי הציבור החרדי הציעו להמשיך את משטר 
הנאמנות הבין־לאומי בארץ ישראל כולה או לפחות בירושלים.18 
כך או אחרת ברור היה שהציבור החרדי עומד לפני נקודת הכרעה 
היסטורית: "אנו נמצאים כעת רק בפני ברירה אחת. או–או, או שנותר 
על הערכים העקרוניים אשר נמסרו לנו על ידי מניחי היסוד ובוני 
הסתדרות אגודת ישראל, או שנצא בחרף ]![ נפש ללחום את מלחמת 

ד', מלחמה בכח הפיזי".19
לאחר הכרזת המדינה ב־14 במאי, פרצה מלחמת השחרור והעיתון 
קול ישראל לא נדפס במשך שבועות מספר.20 היומן, עיתונה של 
פאג"י הקיצונית, דיווח על הקמת המדינה בלשון לקונית שלא היו 
בה שמחה או התרגשות מיוחדת.21 בניגוד לו הביע דגלנו, עיתונה של 
צא"י, את התרגשות הכותבים בו: "שלא בדרך הטבע קמה ונהיתה 
מדינת ישראל ושלא בדך הטבע עמדו מגיני ישראל נגד העולם הערבי 
הפראי וכוחות הרשע שעמדו מאחוריהם ]...[ ורחב הלב לראות — אחרי 
שנות אלפיים — שררה ושלטון ביד אחינו מישראל ביניהם שומרי 

תורה ומצוות".22 
העיתון המשיך גם בסיקור אוהד של החיילים החרדים שנלחמו 
במלחמת השחרור.23 הוא קרא להם לא לשכוח את שמירת המצוות: 
"השבוע התחייבו חיילי ישראל בהן צדק לשמור אמונים למדינת 
ישראל. אילו זכינו, ומדינת ישראל היתה מבוססת על חוקת התורה, 
כי עתה כל המאורע הזה הייתה לו משמעות הפגנתית בלבד. עכשיו 
שלא זכינו חייב כל חיל נאמן לתורה לזכור כי מושבע הוא ועומד 
מהר סיני לשמור על מצוות התורה ושבועת האמונים מחייבת אותו 

רק במידה שאינה סותרת את שבועת 'נעשה ונשמע'".24
בראש המדינה הצעירה עמדה מועצת המדינה הזמנית, ובין חבריה 
היו גם נציגיהם של שתי המפלגות החרדיות אגו"י ופא"י. היומן, 
עיתונה של פאג"י הקיצונית, מתח ביקורת על השתתפותה של אגו"י 
בממשלה זו: "הנה חזרנו על כל הצדדים ולא מצאנו אפילו צל של 

תועלת שהיהדות הנאמנה מפיקה מהשתתפותה בממשלה. ועל כן 
אנו חוזרים לאותה המסקנא ]...[ אין אגו"י יכולה להשתתף בממשלה 
יהודית העומדת על בסיס חילוני, והשתתפות זו יש בה משום סטיה 
חמורה ביותר מעקרונותיה של אגו"י".25 דעות דומות התפרסמו גם 
בגיליונות הבאים של העיתון, על רקע הכוונה להקים חזית דתית יחד 
עם המפלגות הדתיות־הציוניות.26 עד סוף שנת 1948 מיעטו העיתונים 
החרדיים לעסוק בסוגיות פוליטיות והתרכזו בתיאור נקודת המפנה 

ההיסטורית בתולדות העם היהודי.27 
בחודש ספטמבר התעוררה פרשת החיילים החרדים שהועסקו 
כטבחים ונענשו בשל סירובם לבשל בשבת. לצד גיוס הנשים ותלמידי 
הישיבות לצה"ל, הייתה זו אחת מנקודות המחלוקת הראשונות בשאלת 
יחסי דת ומדינה.28 באותו זמן הגיעה לארץ משלחת של אגודת ישראל 
העולמית, שביקשה להתרשם ממקור ראשון ממצבה של היהדות 
החרדית במדינת ישראל ומן ההכנות להקמתה של חזית משותפת 
לכלל המפלגות הדתיות לקראת הבחירות לאספה המכוננת, שהפכה 

למעשה לכנסת הראשונה, שנועדו להתקיים בינואר 29.1949

1949–1952: צעדיהם הראשונים של החרדים במדינת 
ישראל 

לקראת הבחירות שוב חזרו המחלוקות האידאולוגיות בין המחנות 
החרדיים לכותרות כאשר פאג"י סירבה להצטרף לחזית הדתית 
והחליטה לרוץ בנפרד. העיתונים החרדיים, כמו מרבית הרבנים, 
גינו את החלטתה של פאג"י וקראו לא להצביע עבורה אלא רק 
עבור החזית הדתית המאוחדת.30 פאג"י, לעומת זאת, עשתה שימוש 
בעיתון היומן, שמומן בידי אגודת ישראל, כדי לקדם את מפלגתה 
העצמאית.31 כתוצאה מכך החליטה התנועה לא לאפשר את הוצאתו 
לאור של העיתון ופאג"י המשיכה בהדפסתו בכותרת שונה בכל יום 

עד לסגירתו המוחלטת לאחר כמה ימים.32
תוצאות הבחירות עוררו התרגשות עזה כאשר מעל 50,000 איש 
הצביעו לחזית הדתית שהשיגה בבחירות 16 מנדטים והפכה לכוח 
משמעותי במערכת הפוליטית בישראל. למפלגת החרדים, איחוד 
של פאג"י עם כמה מפלגות ספרדיות קטנות, הצביעו פחות מ־3,000 
איש והיא לא עברה את אחוז החסימה.33 סיומה של מלחמת השחרור 
והבחירות הראשונות סימלו את תחילת דרכה של המדינה החדשה 
וזו עברה כעת לטפל בענייניה הבסיסיים, ובהם מינויו של ויצמן 
לנשיא המדינה הראשון ותחילת הדיונים על חוקת המדינה. נוסף על 
כך חמשת חברי הכנסת של החזית הדתית, שניים של אגו"י ושלושה 
של פא"י, החלו למלא את תפקידם כחברי כנסת והרב יצחק מאיר 

לוין, מנהיגה של אגו"י, כיהן אף כשר הסעד בממשלה הראשונה.34
בחודשים הראשונים של שנת 1949 ניכר שינוי מסוים ביחסם של 
החרדים למדינה. העיתון דגלנו, של צעירי אגודת ישראל, שדיווח 
במהלך מלחמת השחרור בגאווה על השירות הצבאי של החיילים 
החרדים, חדל מלעסוק בנושא זה.35 את מקומו תפס שערים, עיתונה 
של פא"י, שדיווח בהרחבה על יוזמות ההתיישבות של התנועה ועל 
השירות הצבאי של החרדים.36 החרדים החלו להפנים את משמעותה 
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של המדינה החדשה ואת מקומם בה: "ברור הוא כי עתה אין בפנינו 
אפשרות של יציאה ]כלומר פרישה מכלל הציבור היהודי כפי שנהגה 
אגודת ישראל בתקופת המנדט[ בשום אופן וצורה. ]אין[ לפנינו היום 
אלא או להכריז על מרי אזרחי כל זמן שלא יובטח למפרע ומראש 
שלטון התורה במדינה ובתאריה המשניים, או להשתתף בכל מרצנו 
ולנצל את כל כחנו וזכותנו בתור אזרחי המדינה ]...[ על מנת להשפיע 

מבפנים ולחתור ולהביא את שלטון התורה על כל המדינה".37
ההבנות החדשות הללו והמחלוקות האידאולוגיות איימו על 
שלמות המחנה החרדי, שעוד קודם לכן התקשה לקיים את אחדותו. 
העיתון שערים כתב: "שוררת עדיין אי־בהירות בנוגע לחג העצמאות. 
אין אצלנו התעוררות הדרושה לקראת החג המתקרב ובא ]...[ חשוב 
לקבוע, הקרירות הזו אינה נובעת מתוך גדלות או מתוך חכמה יתרה — 
אלא בטמטום הלב יסודה ]...[ גם אלה המסתייגים מכל ביטוי של 
גאולה ]...[ מוכרחים להודות שזכינו בעז"ה ]בעזרת השם[ בשנה זו 
למקלט הכי בטוח שיש לעם ישראל בעולם ]...[ זכינו לבית משלנו, 
השתחררנו מעול זרים, ביום העצמאות נעשינו לבני חורין במובנה 
הפשוט של המילה".38 המבשר, עיתונה של אגו"י, הציג קו פחות 
נלהב וזקף את הקמת המדינה לזכותו של האל ולא ליוזמה הציונית 

או לרוח הלחימה של הצבא:

יום ה' באיר יום העצמאות בו הוכרז אשתקד על הקמת מדינת ישראל משמש 
לנו יום זכרון על התמורות והפלאות שהתחוללו במשך השנה ]...[ מנגד עמדו 
אויבנו למיליונים ערוכים לקרב ומצוידים בציוד כבד ]...[ ואנו בודדים עמדנו 
במערכה ללא נשק וללא אמצעים מספיקים למאבק אדיר זה, ורק חסדי ה' 
עמדו לנו בעת צרה וצוקה, התחוללו נסים ונפלאות. יד ההשגחה העליונה 
נתגלתה על עם ישראל ]...[ יום העצמאות הוא איפוא יום זכרון לחסדי הבורא.39

בחודשים הבאים עסקו כל העיתונים בתיאור הישגי התנועות החרדיות 
במדינה החדשה. הם דיווחו על הקמת נקודות התיישבות חרדיות 
חדשות בגבעת שאול שבירושלים, שם נותרו ריקים בתי הכפר הערבי 
הנטוש דיר יאסין, ובשכונת בית וגן שבעיר, שבה הוקמה שכונה 
חדשה של פאג"י. כן דיווחו על הקמתו של כפר חב"ד ועל ייסודה 
של שכונת נוה אחיעזר בבני ברק, כמו גם על הכרזתה של בני ברק 
לעיר.40 במקביל הם שיבחו את החלטת הממשלה לספק שירותי דת 
על חשבונה, ולהעניק חינוך חובה חינם תוך כדי שמירה על עצמאותו 

של החינוך החרדי במסגרת 'הזרם הרביעי'.41
שנת 1950 הייתה אחת השנים הרגועות ביותר של הציבור החרדי. 
אחת הסיבות לכך הייתה היחלשותה של העדה החרדית אשר לא 
אתגרה אותה להפגין קנאות דתית.42 כך יכלה אגו"י להקים את נקודת 
ההתיישבות הראשונה, ולמעשה האחרונה שלה, במושב קוממיות, ללא 

אספת עם חגיגית לציון שנה לשחרור יפו ושכונות דרום תל־אביבחגיגת יום העצמאות הראשון בישיבת פוניבז'
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מחאותיהם של הקנאים.43 הידיעה המשמעותית ביותר עבור הנהגת 
הציבור החרדי הייתה השתקעותו של הרב יעקב רוזנהיים, ממייסדי 
אגודת ישראל ומנהיגה הראשי של התנועה העולמית, בישראל.44 
בעקבות בואו, ועקב אירועי השנה האחרונה, ערכו אגו"י ופא"י ועידות 
ארציות שבהן דנו בהמשך דרכן הפוליטית.45 שתי התנועות השלימו 
עם הנעשה במדינה ואף שיתפו פעולה עם המפלגות הדתיות הציוניות. 
פא"י פתחה במגעים עם הפועמ"ז להקמת הסתדרות עובדים דתיים, 
ושיתפה אתה פעולה גם בהכנות לבחירות המקומיות.46 אם בתקופת 
המנדט ניהלה אגודת ישראל מלחמת חורמה נגד הרבנות הראשית, 
כעת פרסם המודיע את מאמרו של הרב הראשי, יצחק אייזיק הרצוג.47 
הרב יצחק מאיר לוין, מנהיגה של אגו"י ושר הסעד בממשלת ישראל 
אמר בנאומו בוועידת צא"י כך: "נשלחנו עלי אדמות בזמנים גדולים, 
מאורעות כבירים מתרחשים לעינינו, ואם נטה אוזן נוכל לשמוע כבר 
את צעדי משיח ]...[ אסור לנו להתעלם ממצבנו ]...[ מצד אחד רואים 
את מדינת ישראל, את התהליך של קיבוץ גלויות המתקיים בה, את 
בנינה החומרי של הארץ, ומאידך גיסא ]...[ גדול הסתר הפנים ונורא 

בלבול המוחות".48
לקראת הבחירות המקומיות הראשונות התחדדו הפערים בין שתי 
המפלגות החרדיות המרכזיות, אגו"י ופא"י, ובין פאג"י הבדלנית. 
למרות כישלונה בבחירות הכלליות היא התעקשה לרוץ ברשימה 
נפרדת ועוררה את כעסן של המפלגות הגדולות. למרות זאת, בבחירות 
אלה השיגה פאג"י את הישגה הפוליטי הגדול ביותר כאשר נציג אחד 

שלה נבחר למועצת עיריית ירושלים.49
ביחסי החרדים עם המדינה עמדה שנת 1951 בסימן של הסכמה 
מלאה בין כל המחנות החרדיים ואף הדתיים. החל באנשי נטורי קרתא, 
דרך חברי תנועת פא"י המתונה וכלה באנשי הציונות הדתית והרבנות 
הראשית — כולם התנגדו לתיקון שביקשה הממשלה להכניס בחוק 
שירות הביטחון שנקבע בשנת 50.1949 התיקון קבע כי בניגוד לנוהג 
הקיים, שבו שוחררו נשים דתיות רק על סמך הצהרתן, הרי שלאחר 
שהתברר כי יש בנות המנצלות זאת לרעה, יהיה על המבקשות להוכיח 
את טענתן כי סירובן לשרת נובע מטעמי מצפון או דת. למרות הפגנות 

שקדמו לדיון, אושר התיקון בתחילת חודש מארס.51
יום העצמאות השלישי, שנחגג כחודשיים לאחר מכן, עמד בסימן 
המשבר וביטא את יחסי המחנות החרדיים אל המדינה שהתעלמה 

מדרישתם בעניין גיוס הבנות. אברהם מוקוטובסקי, מנהיגה של 
פאג"י, כתב: "מדינה קמה לישראל אשר רחב הלב למראיתה ופחד 
מאד שח"ו ]שחס וחלילה[ לא אסון היא תביא על ישראל".52 פעילותו 
הפוליטית של מוקוטובסקי, וניסיונו לערער על מעמדה של אגו"י, 
הביא לסילוקה של פאג"י מן התנועה האם של אגודת ישראל.53 בתגובה 
הציג העיתון הקול את פאג"י כממשיכת דרכה של אגודת ישראל 
"האמתית" ודיווח על שורת אירועים שנועדו להציג אותה ככזאת.54
בעיתון המודיע נחלקו הכותבים. אחד קבל: "גם השנה לא חסרו 
רקודי עם המונים שגרמו להתמרמרות רבה בין הצבור החרדי על 
שהפכו את רחובות העיר לאולמות רקודים מעורבים ושמשו מקום 
להתפרקות מוסרית".55 ואילו אחר התבטא ברוח פטריוטית: "חג זה 
של המדינה משותף הוא לכל אזרחי מדינת ישראל ולכל יהודי באשר 
הוא שם ]...[ ביום זה נשכחים הבדלי ההשקפות והמעמדות ]...[ כי 
כולנו כאחד עברנו את כור המצרף של מלחמת העצמאות, כולנו 
שלמנו את מחיר הדמים היקר של בנינו הצעירים וכולנו נושאים עד 

היום בעול הגשמה של התקבצות נדחי ישראל".56 
יהודה רזימוויש, כתב העיתון שערים של פא"י, סיים את השיר 
הפטריוטי שבו לעג למי שאינו מסוגל לשמוח בשמחת המדינה במילים 

הנמלצות:
יום אדיר נפלא, יום שגב / יום דגל ישראל מתנוסס בים וביבשת, 
יום נצחון לעם בשדות פלשת / הי שפנים על אפכם ועל חמתכם! 

היום מועד לי, יום גאון תפארת / הוד אומה מזדקפת, במולדת משוחררת,
היום תפילתי לא רמיה וברכתי נאמנה / ברוך מציב גבול אלמנה.57

לקראת הבחירות לכנסת השנייה שהתקיימו בסוף חודש יולי, התרכזו 
העיתונים בהכנות הפוליטיות. עם התפרקות החזית הדתית המאוחדת, 
"רצה" כעת כל אחת מן המפלגות הדתיות ברשימה נפרדת. כך 
ביקשה גם פאג"י, שהציגת את עצמה כאגודת ישראל האמתית, לרוץ 
בנפרד מן המפלגות החרדיות האחרות.58 הניסיון להקים חזית חרדית 
שתכלול גם את אגו"י וגם את פא"י נכשל ובסופו של דבר איבדו 

החרדים מנדט אחד בכנסת.
בחודשים האחרונים של השנה עסקה העיתונות בבירור ההבדלי 
ההשקפות בין התנועות הפוליטיות השונות ובניסיונות לגשר על 

הרבי מוויז'ניץ בטקס הנחת אבן הפינה לקרית ויז'ניץ בבני ברק 

כרוז נגד גזרת גיוס בנות לצה"ל — מאוסף הספרייה הלאומית
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הפערים.59 אלה בוטאו בקיצוניות רבה בידי כתב עיתון הקול, שקבע 
בביקורתיות:

אי אפשר להעלים שאורח חייהם של רבים הנמנים על מחנה היהדות הדתית 
ואף תופסים בו עמדות הנהגה ושלטון אינו שונה בהרבה מאורח חייהם של 
פורקי עול תורה. הללו כהללו עושים לילותיהם בבתי קולנוע ותיאטרון, 
מוציאים ימיהם בקריאת ספרות חילונית מטפשת, בשיחות רעים מהבילות, 
בטיולים המרוקנים ומפנים את הנפש ]...[ וגרוע מזה הוא הבלבול במחשבה 
והטשטוש בהשקפה שחדרו למחנה היהדות הדתית מהקצה לקצה ]...[ טשטוש 
ובלבול זה, הבאים לידי ביטוי על כל צעד ושעל, יש לראותם כגורמים עיקריים 

לתנועת העזיבה את שורות היהדות הדתית.60

בסוף שנת 1951 החלה בעיה חמורה נוספת להעיב על יחסי החרדים 
עם המדינה. בשל מדיניות הצנע והקושי להשיג מוצרי בשר כשר החלו 
יזמים פרטיים לייבא, לגדל ולשווק בשר חזיר או בשר שלא נשחט 
כהלכה. הופעתם של מוצרים אלה ברחובות הערים צרמו לחרדים 
והם ביקשו מן הרשויות להגביל את מכירתם.61 בשנת 1952 המשיכה 
היהדות החרדית להיאבק באותם נושאים שעבורם נלחמה בשנים 
הקודמות, ובראשם: גיוס נשים, שמירת השבת בסביבה שבה התגורר 

ציבור חרדי וגידול ומכירת בשר חזיר. בחודש פברואר אישרה הכנסת 
בקריאה ראשונה את השינויים בחוק הגיוס, לפיו בנות המבקשות 
להשתחרר יופיעו לפני ועדה מיוחדת שתתחקר אותן. חברי הכנסת 

של הסיעות החרדיות, שהיו חברות גם בממשלה, נמנעו.62 
בתחילת יולי 1952 בא רבי יואל טייטלבוים, הרבי מסאטמר, 
לביקור בישראל.63 הוא ניצל את הביקור כדי לבסס את מעמדו בראשות 
העדה החרדית וסייע לה להשתקם מן המשבר הכלכלי שממנו סבלה 
בעקבות השואה ותקופת הצנע שלאחר קום המדינה. במקביל הכין 
תשתית להקמת שיכון לחסידיו בבני ברק. במהלך ביקורו הוא תקף 
את מדינת ישראל ה'ציונית' ואת המפלגות הדתיות והחרדיות ששיתפו 
אתה פעולה.64 הביקורת על המפלגות החרדיות, שמתחו הרבי מסאטמר 
וחברי העדה החרדית ונטורי קרתא, כמו גם התקרבות מועד ההצבעה 
על אישור סופי של חוק הגיוס, הגבירו את המתח לקראתה ואת כמות 

המשתתפים בהפגנות נגד הממשלה.65
ערב ראש השנה תשי"ג ציין נקודת מפנה ביחסי חרדים ומדינה, 
כאשר בעקבות הלחץ הציבורי פרשו המפלגות החרדיות מן הממשלה 
ומן הקואליציה. היציאה מן הממשלה שימשה למעשה הודאה בכישלון 
מדיניותה של אגודת ישראל, שחגגה באותה עת ארבעים שנה להקמתה. 

כך כתב עיתון המודיע:
פרישת סיעות אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל מהקואליציה הממשלתית 
והתפטרותו של הרב י"מ לוין מהממשלה מהוה יותר מנקודת מפנה בתולדות 
התנועה האגודאית בארץ ]...[ ראינו את הדרך של מאבק מבפנים כדרך הנכונה 
כל עוד הבין הרוב בממשלה שיש צורך להתחשב בעמדתנו ובדרישתנו ]...[ אולם 
מרגע בו התעקש הרוב בממשלה לחסל סופית את האבטונומיה של הזרמים 
בחינוך ]...[ כשהצעדים הללו מלוים בהצעות חוק אחרות שמטרתן להתנקש 
בסטטוס קוו בענייני דת ]...[ שוב לא היה טעם להמשך השתתפותנו בממשלה.66

הפרישה, שנכפתה בלחץ הציבור ומועצת גדולי התורה, והתסכול 
מן הדרך שהובילה את ההנהגה החרדית למבוי סתום, העירו מחדש 
את הדיון ביחס שבין המפלגות החרדיות למדינת ישראל. המאבק 
האידאולוגי החריף על רקע ניסיונתיה של פא"י לשוב אל הממשלה, 
ובכך להמשיך את מדיניותה הקודמת של התנועה שדגלה בהשפעה 

מתוך הממשלה.67 כך כתב קלמן כהנא, מנהיגה של פא"י:
משך רבות בשנים ]כלומר בתקופת המנדט[ הייתה קיימת בארץ תנועת אגודת 
ישראל אשר יסודותיה היו בנוים על שלילה. שלילת המציאות ואי התחשבות 
בה הביאו לידי כך שלא שיתפה אגודת ישראל את עצמה בכל מערכות היישוב 
ובניינו, אי ההשתתפות הביאה במשך הזמן גם לכך שהיא הפכה למחוסרת 
כל השפעה על ענייני היישוב ]...[ תנועת פועלי אגודת ישראל לא השלימה 
עם דרך זו. היא החלה בפעולתה מתוך העדר הפעולה מצד אגודת ישראל ]...[ 

דרך של שיתוף פעולה עם כל הגורמים כדי להגיע לידי השפעה ביישוב.68

המאבק בין המפלגות החרדיות שכך רק לאחר התפרקות הממשלה 
בשל התפטרותו של בן־גוריון בסוף דצמבר של אותה שנה.

1948–1952, שנות התקווה והתמימות: סיכום ביניים
עשר שנים לאחר שהכנסייה השלישית של אגודת ישראל שהתכנסה 
במריינבאד בשנת 1937 דנה באפשרות התאורטית של הקמת מדינה 
יהודית, אישר האו"ם בישיבתו בכ"ט בנובמבר 1947 את הצעת 

חגיגת יום העצמאות בבני ברק בשנת 1951



קשר מס' 52, חורף 2019

80

החלוקה. על אגודת ישראל, שהציגה את עצמה מאז ומעולם כמתנגדת 
מוחלטת לציונות, היה לקבל הכרעה עקרונית אם לתמוך בהצעת 
החלוקה, שמשמעותה הייתה הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, או 
לדחות אותה. להחלטה זו הייתה משמעות לא רק לגורלם של עשרות 
אלפי החרדים באירופה, שרבים מהם היו ניצולי שואה שחיו במחנות 
העקורים, אלא גם להמשך קיומה של היהדות החרדית. אף שהחרדים 
מנו אחוזים מעטים בעם היהודי, ואף שברור היה כי כוחם הפוליטי 
היה זעום לעומת מפלגות הפועלים החילוניות, החליטו המפלגות 
החרדיות להתייצב לימין היוזמה המדינית להקמת המדינה. המניע 
לכך היה, בין היתר, גישתו החיובית של בן־גוריון למסורת היהודית 
ורצונו להימנע מחזרה על הטעות של המוסדות הציוניים בראשית 
תקופת המנדט, שדחקו את אגודת ישראל להתבדל מפני כנסת ישראל, 

ארגונם של כלל יהודי ארץ ישראל.
החרדים השתתפו במועצת העם שהוקמה ערב הקמת המדינה, 
ואף שלא היה צורך ממשי בכך, חתמו נציגי המפלגות החרדיות על 

מגילת העצמאות. היות שרק רבנים מעטים העזו לעסוק בשאלות 
ההלכתיות הקשורות בהקמתה של מדינה יהודית ובניהולה, והיות 
ששאלות אלה היו חסרות תקדים בתולדות ספרות ההלכה, לא הייתה 
היהדות החרדית מוכנה למצב החדש ולא הייתה סמכות תורנית 
מוסכמת על הכול שתתווה להם 'דעת תורה' בעניין מורכב זה. הדבר 
גרם מחלוקות בציבור החרדי והוקמו מחנות שהסכימו כמעט בכל 
הנושאים המהותיים הקשורים לאורח החיים היהודי, אך נחלקו בשאלת 
היחס למדינה. מחלוקות אלה באו לידי ביטוי גם בעיתונות החרדית.
למרות ההסתייגויות האידאולוגיות, ומרצון לממש את החלטתם 
העקרונית לתמוך בהקמת המדינה, החליטו שתי המפלגות החרדיות, 
אגו"י ופא"י, להיכנס לממשלה. הן האמינו כי בישיבתן בה הן תשפענה 
לטובה על דמותה של המדינה וכי ייטיבו לא רק עם הציבור הדתי 
והחרדי, כי אם גם עם כל תושביה היהודים. כך כתב יעקב גליס: 
"היהדות החרדית קיבלה על עצמה בשעה שהצטרפה לממשלה 
משימה עצומה, גורלית והסטורית כאחת, משימה אשר אין כדוגמתה 
בדברי ימי העם והיא לחנך את מדינת ישראל ברוח ישראלית מקורית 

ולהדריך אותה בדרך התורה והמסורה".69
חמש השנים שחלפו לימדו את הציבור החרדי, ואת נציגיו 
השמאל  מפלגות  של  הפוליטי  חוסנן  מול  אל  כי  הפוליטיים, 
הסוציאליסטי החילוני, מפא"י ומפ"ם, לא היה למפלגות החרדיות, 
אפילו כאשר פעלו במסגרת החזית הדתית המאוחדת, כל סיכוי 
להשפיע השפעה ממשית על חוקי המדינה. ההבנה של החרדים בערב 
ראש השנה תשי"ג ציינה את התפכחותה של הנהגת הציבור החרדי 
מן האשליה כאילו הסיוע שהגישה המדינה לחרדים בבניית עולם 
התורה החרב, וכאילו הסמכויות הפורמליות שניתנו למספר גופים 
תורניים, או הפיכתו של צה"ל למקום שירות המתאים גם לחיילים 
דתיים, ביטאו גם את נכונותה של המדינה להניח לחרדים להשפיע 
על אופיה הכולל. התפכחות כואבת זו ליוותה את היהדות החרדית 
ואת עיתוניהם בהמשך תהליך ההתרחקות מן האופטימות שהייתה 

מנת חלקה עם הקמת המדינה והניצחון במלחמת השחרור.
הפער בין השקפת העולם של הציבור החרדי ובין זו של הציבור 
החילוני בא לידי ביטוי באירוע יוצא דופן שהתרחש באוקטובר 1952. 
אז, על רקע המשבר הפוליטי החריף, החליט בן־גוריון, המייצג 
המובהק של השקפת העולם היהודית־חילונית־סוציאליסטית, לבקר 
את הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שכונה "החזון אי"ש", מנהיגו של 
הציבור החרדי. הפגישה הסתיימה, כצפוי, ללא תוצאות ממשיות. 
בזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי, לעומת זאת, נחקק המשל שהמשיל 
החזון אי"ש, על עגלתו הריקה של הציבור החילוני ועגלתם המלאת 
של החרדים. דומה שתפיסת עולם זו, ותסכולם של החרדים מכך 
שלא הצליחו להנחילה לכלל הציבור הישראלי, מרחפת מאז מעל 
מערכת היחסים המורכבת שהלכה והתרקמה בין שני הזרמים הללו.70

1953–1956: התגבשות החרדיות הישראלית
משעה שראשי המפלגות החרדיות הכירו באי־יכולתם להשפיע על 
הווי החיים היהודי במדינת ישראל ופרשו בשל כך מן הממשלה, הם 
הפנו את מרב מאמציהם לטיפול בענייניה של החברה החרדית. אופן 

הקמת 'שיכון קרית יואל' של חסידות סאטמר בבני ברק
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פעולה זה, של התרכזות ההנהגה בפעילות לטובת החברה החרדית תוך 
כדי ויתור על הדאגה לדמותו הדתית של כלל הציבור הישראלי, היה 
לסממן מהותי בהתנהלותה של חברה זו בשנים הבאות וגרר בעקבותיו 

ביקורת מתמדת על השקפת עולם אנוכית ובדלנית זו.
מסוף שנת 1952 ובשנים שלאחר מכן דיווחו העיתונים על הקמתם 
של מוסדות חינוך חרדיים. אלה כללו מוסדות שהשתייכו לעדה 
החרדית, כמו ישיבת "יטב לב" של חסידות סאטמר או ישיבת "בית 
יוסף צבי" של חצר הרב דושינסקי.71 אל אלה הצטרפו חצרות חסידיות 
שהשתייכו לאגודת ישראל, כמו חסידות גור, שהקימה את מוסדותיה 
בירושלים ובתל־אביב,72 חסידות בלז שתקעה יתד בירושלים ובבני 
ברק,73 וחצר רוז'ין שהקימה את מוסדותיה בתל־אביב.74 גם אגודת 
ישראל עצמה הקימה מוסדות חינוך לבנים ולבנות, כמו גם בית ספר 

מקצועי בירושלים, תל־אביב ובני ברק.75
בשנת 1953 הוקם גם המבנה המרכזי של המוסד שהתברר לימים 
כמשפיע ביותר על דמותה של החברה החרדית במדינת ישראל — ישיבת 
פוניבז'. ישיבה זו הייתה אחד הגורמים המרכזיים להפיכתה של בני 
ברק לעיר חרדית, והשתתפותו של נשיא המדינה בטקס חנוכת הבית 
העניקה לה מעין הכרה רשמית במעמדה העליון, מעמד שלא זכתה 
לו אף ישיבה אחרת.76 ממלכתיותה של הישיבה התבטאה במנהגה 
להניף את דגל המדינה ביום העצמאות ובהתנצלות שפרסמה על 
התנהגותם של צעירים קנאים שתקפו את הרב הראשי, יצחק אייזיק 
הרצוג, בעת שהשתתף בהלוויתו של המשגיח הידוע של הישיבה, 

הרב אליהו דסלר.77
שינוי המגמה בהשקפה החרדית התאפשר בין היתר עקב פטירתם 
של כמה אישים משפיעים והחלפתם בדמויות חדשות שלא היו מחויבות 
יותר לקו המתון של המנהיגים שקדמו להם. במאי 1953 נפטר גאב"ד 
)גאון אב בית דין( העדה החרדית, הרב זליג ראובן בנגיס.78 בניגוד 
לקודמיו, הרבנים זוננפלד ודושינסקי שדגלו בשיטת ההתבדלות 
ההונגרית, הציג הרב בנגיס קו מתון ולא מתלהם. מחליפו בתפקיד, 
ר' יואל טייטלבוים — הרבי מסאטמר — הציג עמדות תקיפות בהרבה 

מאלה של קודמו, ואישיותו הכריזמטית, כמו גם כוחו והשפעתו 
בציבור החסידי בארצות הברית, כפו גם על הזרם החרדי המרכזי 
לאמץ השקפת עולם קנאית יותר. באותה שנה נפטר החזון אי"ש, 
מנהיגה הבלתי מוכתר של היהדות החרדית בתקופת קום המדינה.79 
מי שמילא את מקומו כגדול הדור, גם הוא באופן בלתי רשמי, היה 
הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק — הרב מבריסק. בניגוד לחזון אי"ש, 
שגר בבני ברק ופעל בקרב החרדים שחיו ביישוב החדש בפתח תקוה, 
תל־אביב ובני ברק, היה הרב מבריסק איש היישוב הישן הירושלמי 
ודגל בהשקפת עולם אנטי־ציונית הקרובה לזו של העדה החרדית. 
מהלך ההסתגרות וההקצנה התאפשר גם בעקבות פטירתו של הרב 
איסר זלמן מלצר, ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, 

שהביט בחיוב על הקמתה של מדינת ישראל.80
המצב החדש שבו מצאה את עצמה היהדות החרדית עורר 
התלבטויות על המשך דרכה. וכך כתב ישראל גליס בביקורתיות 

בעיתון המודיע:
דברים גדולים הולכים ונעשים במדינה הזאת ]...[ דברים שכמותם לא ראינו 
מאות ואולי אלפי שנים בדברי ימינו, דברים שביכלתם לשנות את פני הארץ 
לבלי הכר. מפעלים אדירים של כבושי שממה ]...[ שטחי מות ושממה נעלמים 
]...[ השאלה היא היכן אנחנו? מה חלקנו בכל המפעל העצום הזה. ישוב ארץ 
ישראל הוא מצוה השקולה כנגד כל המצות שבתורה ]...[ בכל המפעל הזה 
כמעט שאין עבודתה של היהדות החרדית ניכרת ובולטת כל צרכה. אנו 
היינו החלוצים הראשונים לבנין הארץ ]...[ ראשונים היו אבותינו לפריצת 
שערי חומות העיר העתיקה ולבנות עיר חדשה ולייסד מושבות חדשות ]...[ 
המושבות הוותיקות אלה שעליהן נבנו אחר כך הישובים האחרים שלנו הן. ידי 
יהודים חרדים יסדום ]...[ היהדות החרדית חייבת להרהר היטב היטב בבעיה 
זו ולשאול את עצמה ]...[ היכן אנחנו בנגב? היכן אנחנו בצפון? והיכן אנו 

עם מצות ישוב ארץ ישראל ובנינה?81

ומאמר המערכת של המודיע שיצא לרגל יום העצמאות החמישי 
של המדינה הוסיף:

חמש שנים מלאו למדינת ישראל שקמה תוך סערת המלחמה על קיומו וחרותו 
של עם ישראל היושב בארץ ישראל. מלחמה שניצחנו בה לא בגלל היותנו 

פגישת בן־גוריון עם הרב יצחק גרשטנקורן, מייסד וראש עיריית בני ברקבן־גוריון מבקר בחצר החזון איש
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חזקים ומחומשים יותר מאויבנו ]...[ כל הנתונים המלחמתיים היו נגדנו ובכל 
זאת נצחו המעטים נגד הרבים ]...[ ומדינת ישראל קמה וממשיכה להתקיים 
ונאבקת עם גלים סוערים וזידונים ]...[ המבקשים גם היום להטביע אותה ובכל 
זאת היא קיימת — נס זה הוא כל כך בולט עד שכל המנסה להעלים ממנו עין 
]...[ נראה כמגוחך. ובכל זאת נמצאים לדאבון לבנו רבים וגדולים ]...[ ]ש[אינם 
מבינים עדין כי מנסה ה' אותנו לראות האם נלך בדרכיו אם לאו. זהו אחד 
הנסיונות הקשים ביותר שאנו מתנסים בו בתקופה הרת עולם זו ]...[ למרבה 
הצער והכאב, טחו עיניהם מראות וכאילו להכעיס עושים את הכל כדי לשוות 
למדינת ישראל דמות וצורה שאינה יהודית מקורית אלא חיקוי של מדינות 

ועמים שרבים מהם היו מצריו ומאויביו של עם ישראל.82

התשובה שנתנו מנהיגי הציבור החרדי לבעיות שעמדו מולם באו 
לידי ביטוי בשמו של הזרם החינוכי שהקימו: "החינוך העצמאי". 
מעט לאחר קום המדינה הוחלט על החלת חינוך חובה. עד אז למדו 
הילדים במסגרת שלושה זרמים חינוכיים שהוכרו בתקופת המנדט 
ובזרם הרביעי, החרדי, שהוכר עם קום המדינה. בשנת 1953 הוחלט על 
הקמת החינוך הממלכתי, הכללי והדתי, שיפוקח בידי המדינה ויתוקצב 
על ידה. בתגובה החליטה אגודת ישראל להקים את החינוך העצמאי, 
שהתנגד לפיקוח של המדינה וויתר על חלק ניכר מן הסיוע שנתנה.83 
להחלטה זו הייתה השפעה רבה על הציבור החרדי, שכן בניגוד לציבור 
הישראלי, שנהנה מחינוך חינם, היה על הציבור החרדי לממן חלק ניכר 
מעלויות החינוך של ילדיו, שמספרם היה גדול מזה של הציבור הדתי 
והחילוני. צרכים כלכליים אלה מחד גיסא, והקריאה לגברים חרדים 
צעירים להמשיך את לימודיהם בכוללים לאחר נישואיהם מאידך גיסא, 
הביאו גם ליציאתן לעבודה של מספר גדול יותר של נשים חרדיות. 
העומס הרב שהוטל על המשפחות הביא, בין היתר, לשינוי ביחסו של 

הציבור החרדי להשתתפות בהפגנות ובמחאות ציבוריות.
דתיות  בנות  כי  שקבע  חוק  הממשלה  חוקקה   1953 בשנת 
שתשתחררנה משירות צבאי תופנינה לשירות לאומי. ההחלטה זכתה 
לגינוי מכל קצות הקשת הדתית, שלא הסכימה לכפיית שירות על 
בנות דתיות. החוק החדש הביא לשורה ארוכה של הפגנות ומחאות 
ציבוריות בארץ וגם בחו"ל.84 שיאן של המחאות הציבוריות הגיע 
בסוף חודש יולי 1953, אז נערכה הפגנה שבה השתתפו עשרות אלפי 
חרדים. אחריה, ועד להפגנה גדולה נוספת שנערכה חמש שנים מאוחר 
יותר, נטש רוב הציבור החרדי את הרחוב והותיר את ההפגנות רק 

לקנאי העדה החרדית ולנטורי קרתא. 
בתחילתה של שנת 1954 נמשכו ההפגנות של נטורי קרתא נגד 
חוק הגיוס לבנות ואלה התרחבו כעת גם אל מחוץ לגבולות המדינה.85 
לאחר מכן התמקדה התקשורת החרדית בשני אירועים מרכזיים, 
שהראשון שבהם היה התכנסותה של הכנסייה הגדולה הרביעית של 
אגודת ישראל. היה זה הכינוס הכללי הראשון של התנועה שהתקיים 
לאחר השואה וקום המדינה, ובו הוערכו מחדש עקרונותיה והדרכים 
ליישומם במצב החדש. על הכנסייה העיב כישלון המגעים בין אגו"י 
לפא"י, שעסקו בשאלת עצמאותה הפוליטית של פא"י וביחס למדינת 
ישראל. כישלון המגעים, והחלטתה של פא"י שלא להשתתף בכנסייה, 
בא לידי ביטוי גם בעיתונות החרדית והעיב על האירוע החגיגי שאליו 
הגיעו מאות משתתפים מרחבי העולם.86 אחד ההסברים לקרע בין 

שתי התנועות החרדיות ניתן בידי כתב העיתון שערים:

ביחס לשאלת בנין הארץ ותקומת המדינה היו תמיד באגודת ישראל שני זרמים 
נוגדים. האחד פרו־ארצישראלי גמור וזה היה הזרם "החסידי" בתנועה. הלה 
התקיים וחי בארצות בהן היתה החסידות שליטה ברחוב היהודי ]...[ השני 
הסתייג מכל פעולה ארצישראלית וכל שכן שהתנגד לכל פעולה מדינית 
בכיוון יצירת מדינה עצמאית, את הזרם הזה אפשר לצין ולכנות בשם הזרם 
"המתנגדי" כי הוא הקיף את הארצות בהן היתה "ההתנגדות" שליטה ]...[ 
במקביל לשני הזרמים הללו נתקלת אגודת ישראל בהתנגדות בעלת שתי 
פנים, אחת מימין ואחת משמאל. אלה מימין האשימוה ב"ציונות" וביחס 
חיובי ובנין הארץ, ואלה משמאל האשימוה בהתנגדות לבנין הארץ וביחס 
עוין למפעל התקומה ]...[ אגודת ישראל התאמצה ליצור סינתזה של שתי 

השיטות והזרמים.87

הבדלי ההשקפה באו לידי ביטוי גם בעיתוני יום העצמאות של אותה 
שנה. בעיתון הקול, שייצג את הקו הקיצוני והבדלני ביותר, נכתב: 
"עלינו לחזור ולשנן מאה פעמים ואחת לשכבה החילונית כי היהדות 
החרדית במהותה, באופיה ובגישתה הלאומית היא שונה, תכלית 
שונה, מיתר פלגי הישוב".88 לעומתו כתב העיתון שערים, עיתונה 
של פא"י המתונה, כך: "אותם הספקנים המתלבטים בהיסוסים אם 

מחאה נגד גיוס בנות לשירות לאומי — הארכיון הציוני המרכזי

מחאת המוני חרדים בירושלים
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לשמוח ביום שהמדינה חוגגת את עצמאותה, נותנים בספקנות זו יד 
לחילוניות שתתפשט בישראל ]...[ מי שמניח את שמחת העצמאות 
לאחרים מעניק להם בכך גם את הזכויות הנובעות מן העצמאות 
ומודה ברבים שהמדינה וכל אשר בה הוא קנין אחרים ולא קנייננו".89
בסוף שנת 1954 אירעה פרשת "מועדון המריבה". המדובר היה 
במעון יום ברחוב סמוך לשכונת מאה שערים, שאפשר לאמהות 
להשאיר בו את ילדיהן, בנים ובנות, ולצאת לעבודה. מראה הילדים 
והילדות המשחקים זה לצד זה טרד את מנוחתם של השכנים החרדים 
ונטורי קרתא יצאו לשורת הפגנות שהפכו לאלימות יותר ויותר. אף 
שהנושא עצמו לא עניין את רוב הציבור החרדי שחי בקרב הציבור 
החילוני במקומות רבים, הוקדש חלק גדול מן הכיסוי העיתונאי 
להתנהגותה התוקפנית של המשטרה נגד המפגינים ולעובדה כי פעילי 
שמאל שונים הגיעו למקום כדי להתמודד עם המפגינים החרדים.90 
פרשת המועדון נמשכה בשנת 1955 והסתיימה כאשר הוחלט 
להעתיק את מקום פעילותו. זמן מה לאחר מכן נמכר המבנה לגורמים 
חרדיים.91 עם סיומה של פרשה זו פרצה פרשה חדשה: נכונותה של 
מדינת ישראל לקדם את פעילותו של בית כנסת ומרכז לפעילות של 
התנועה הרפורמית בירושלים.92 את רוב תשומת הלב של העיתונות 
החרדית משכה באותה שנה מערכת הבחירות לכנסת השלישית. 
תוצאות הבחירות הקודמות הבהירו לחמש המפלגות הדתיות — 
המזרחי, הפועמ"ז, אגו"י, פא"י ופאג"י — שבריצה נפרדת הן עלולות 

לאבד קולות רבים. אולם הניסיון להקים מחדש חזית דתית של 
כל המפלגות לא עלה יפה, ובסופו של דבר החליטו שתי המפלגות 
הדתיות, המזרחי והפועמ"ז, לרוץ ברשימה נפרדת מן החרדים. למרות 
המחלוקת הגדולה בין המפלגות החרדיות, שמנעה את השתתפותה של 
פא"י בכנסייה הגדולה בשנת 1954, דחפו אותן הכוחות הפוליטיים 
והיחלשותן, עקב ישיבתן באופוזיציה, זו לזרועותיה של זו.93 פאג"י, 
שניסתה גם היא להצטרף לחזית הדתית התורתית, לא הגיע להסכמות 

עם השותפות הבכירות.94
המנהיגים החרדיים ייחסו לבחירות אלה חשיבות מיוחדת ויצאו 
מגדרם כדי להבטיח תמיכה רחבה בקרב הציבור החרדי. הם יצאו 
בפרסומים שעליהם חתמו חשובי הרבנים והאדמו"רים, שהכריזו כי 
ההשתתפות בבחירות אלה היא בבחינת "חוב קדוש". כדי לשכנע את 
המתלבטים גויס גם הרב אהרון קוטלר, ראש ישיבת קלצק ולימים 
גם ראש ישיבת לייקווד שבארצות הברית, ואחת הדמויות התורניות 
החשובות והמוכרות בקרב החרדים. הוא בא לישראל ערב הבחירות 
ונטל חלק פעיל באספות ההסברה הרבות שבהן שיכנעו את הציבור 

החרדי לצאת בהמוניו ולהצביע.95
כמשקל נגד הביאו מתנגדי הציונות את הרבי מסאטמר. הלה 
הגיע לישראל בסוף חודש יוני 1955 ונתקבל בקבלת פנים חגיגית של 
חסידיו. נציגי המפלגות החרדיות ניסו למתן את דעתו, אולם הוא עמד 
על קביעתו הקודמת כי ההצבעה לכנסת היא עברה חמורה. למרות 
זאת, עקב שיקולים פוליטיים התיר להצביע בבחירות המקומיות 
שהתקיימו בפעם הראשונה במקביל לבחירות לכנסת. ביקורו של 
הרבי מסאטמר לא שירת את המפלגות החרדיות, שנמנעו מלסקר 
אותו בעיתוניהן והוא נזכר בעיקר בעיתון הקול.96 עם סיום ספירת 
הקולות הסתבר כי בבני ברק הפכו שומרי המצוות, הדתיים והחרדים, 
לרוב התושבים והמפלגות הדתיות זכו ברוב המושבים במועצה. 
בבחירות לכנסת זכו המפלגות החרדיות בשישה מנדטים שהתחלקו 
שווה בשווה בין אגו"י לפא"י, אך סירובן להתפשר על דרישותיהן 

מנע את הצטרפותן לקואליציה.97
לקראת סוף השנה גברה המתיחות הצבאית בין ישראל למצרים 
ולראשונה מאז הקמת המדינה שוב עמד קיומה בסכנה. כתב העיתון 
שערים הסביר את הסיבות למצב החדש: "סכנת מלחמה מאיימת 
עלינו. המן וצורר חדש עומד עלינו ומנופף בחרבו להשמיד את 
ישראל ]...[ אין זה מקרה, הלוא כל זאת מאתנו מפני שהתרחקנו 
מאבינו שבשמים, מן התורה ומצוותיה ]...[ וגדולה ההפקרות ופריקת 
עול בכל שטחי החיים, החזיר, המסיון, חלולי שבת ומועד ]...[ מאות 

אלפי ילדים מתחנכים ללא תורה ויהדות־אמת".98
המצב הכלכלי, המדיני והצבאי הקשה הביא ליוזמה של גיוס כספים 
מן הציבור במסגרת קרן המגן, והעיתונים החרדיים התגייסו אף הם 
לקידום היוזמה ולעידודה.99 שנת 1956 נפתחה בהנחת אבן הפינה 
לקרית צאנז בנתניה, אירוע יוצא דופן בתולדות היהדות החרדית. 
היזם היה ר' יקותיאל יהודה הלברשטם, אשר ערב מלחמת העולם 
השנייה עמד בראש קהילה בת כמה עשרות משפחות בלבד ואיש 
לא הכיר את שמו. לאחר השואה, שבה איבד את אשתו ואת כל 11 
ילדיו, היה לדמות מפתח בשיקום היהדות החרדית במחנות העקורים. 

תעודה על תרומה לרכישת המועדון מבעליו החילוניים
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לאחר התיישבותו באמריקה הוא זכה להצלחה גדולה והחליט, 
בצעד חסר תקדים עד אז, להעתיק את מרכז פעילותו לישראל. 
בשיתוף פעולה עם המוסדות המיישבים הוא קיבל שטח בצפונה 
של נתניה ועמד להקים בה שכונה חרדית־חסידית. היוזמה ל"עליית 
החסידים" החדשה עוררה אדמו"רים אחרים לנהוג כמותו ולהקים 
שכונות חסידיות בשולי ערים נוספות שהיו בעלות אוכלוסיה חילונית 
גדולה. לאירוע הנחת אבן הפינה של קריית צאנז הוזמנו אישי ציבור 
רבים והוא דווח בהרחבה גם בעיתונים הכלליים.100 פאג"י, כמו רבני 
העדה החרדית, סברה כי מערכת היחסים שרקם הרב הלברשטם עם 
מנהיגי המדינה הייתה קרובה מדי וכי הוא נגוע בציונות ולכן הורתה 

לעיתון הקול להתעלם מן האירוע.
יום העצמאות השמיני של מדינת ישראל עמד בסימן התגברות 
הסכנה לפריצתה של מלחמה חדשה. בספטמבר 1955 נחתם הסכם 
לאספקת נשק מצ'כוסלובקיה למצרים, שהאיץ את מבצע "קרן המגן", 
שנועד לאפשר הצטיידות צבאית מקבילה. במהלך התקפה של ישראל 
על מוצבים בחוף המזרחי של הכנרת בנובמבר אותה שנה נהרגו 
שמונים חיילים סורים והדבר הגביר את המתיחות בין המדינות. 

בחודשים הראשונים של שנת 1956 נערכו גם תקיפות ממצרים.101
על הבעיות הדתיות החמורות שהעסיקו את הציבור החרדי עוד 
קודם לכן, כמו חילול שבת בפרהסיה, גיוס נשים ואפליית החינוך 
החרדי העצמאי, נוספו מוקדי מחלוקת חדשים.102 בית המשפט העליון 
פסל הצעת חוק לאיסור על גידול ומכירת חזיר; רבו הדיווחים על 
ביצוע ניתוחים שלאחר המוות; בטבריה ובירושלים נערכו חפירות 
באתרים שבהם, לטענת החרדים, היו קברים יהודיים; ומספר הדיווחים 
על פעילות המיסיון ועל מכירת בשר טריפה גדל.103 החששות מפני 
העתיד, הן במישור הביטחוני הן ביחסי הדת והמדינה, באו לידי ביטוי 
בעיתונים החרדיים שפורסמו ביום העצמאות. מאמר המערכת של 

המודיע עסק בשאלה הביטחונית:
מדינת ישראל מקבלת את יום השנה השמיני להולדתה בתוך מבחן חמור אשר 
כמוהו ידעה בימים ההם שקדמו ליצירתה ]...[ אין האוירה החגיגית מתאימה 

לעשית חשבון לחקר השאלה ]...[ מדוע זה מחמיר מצבנו ]...[ בעוד אשתקד 
ראינו סכנות מדיניות שלא חרגו מגדר חששות, הרי כיום הסכנות הן צבאיות 
בטחוניות ומוחשיות ביותר ]...[ עם ישראל המלומד בנסים ונפלאות מצפה גם 

הפעם לנס ]...[ מה אנחנו עושים כדי שניהיה ראוים לנס?104

התשובה לשאלה זו תינתן, כך הסתבר, בחודשים הקרובים. בניגוד 
להתעלמותו המופגנת של הקול מיום העצמאות, הציג שערים את 

עמדתו הפטריוטית, שהביעה זלזול בקנאים מתנגדי המדינה:
מדי שנה בפרוס יום העצמאות רגילים הינו להסביר במקום זה את ערכה של 
עצמאות ישראל ואת חיוניותה של מדינת ישראל ומערכתה הבטחונית בשביל 
הכלל והפרט. הפעם הסברה זו מיותרת היא. הנסיבות מסבירות בלעדינו. 
הנסיבות מאלפות ומשכנעות אפילו את המטומטם ביותר כי בתפלתנו לשלום 
מדינת ישראל אנו מתפללים לשלומנו אנו וכי שמחתנו בעצמאות אינה אלא 

בטוי לרצוננו לחיות ולהתקים עלי אדמות.105

שורה של אירועים נוספים שהחלו לאחר יום העצמאות המשיכה לזעזע 
את הציבור החרדי: פתיחתה בשבת של "תערוכת התעשייה" בחיפה; 
פתיחתו של גן החיות העירוני של תל־אביב למבקרים בשבת; הפעלה 
של שירות הסעות מירושלים לחוף הים בתל־אביב בשבת; החפירות 
הארכאולוגיות בבית שערים; התנגדות הכנסת לאישור חוק החזיר 
במתכונת רחבה; והאישור לתכנית להקמת מרכז ליהדות רפורמית 
בירושלים.106 אירועים אלה הגיעו לשיאם עם מותו של מפגין חרדי, 
פנחס סגלוב, במהלך אחת מהפגנות השבת. האירוע גרם לזעזוע עמוק 
והמשטרה הואשמה באלימות מיותרת כלפי מפגיני השבת התמימים.107
אם נדמה היה שיחסי החרדים עם המדינה הגיעו לשפל המדרגה, 
באה המציאות והפכה את הקערה על פיה. בסוף חודש חודש אוקטובר 
החל מבצע קדש שהסתיים כעבור כמה ימים בניצחון מזהיר של 
צה"ל. העיתונים החרדים יצאו מגדרם. המודיע כתב: "גם אנשים 
שאינם מאמינים לצערנו הגדול, גם חילוניים מובהקים, נאלצים עתה 
להודות שהמאורעות שחלפו לעיננו במשך ארבעה ימים חורגים מכל 
חישובים טבעיים. גם הם מדברים על נס מדיני או צבאי או שניהם 
ביחד".108 הרב יצחק מאיר לוין, מנהיגה של אגו"י, אמר: "ברור לנו 
מעל לכל ספק שעלינו להודות לה' שהראה נסים גלוים לעמו. כולנו 
נוכחנו לדעת שלא ינום ולא ישן שומר ישראל ]...[ כולנו הננו עם 
בנינו ואחינו העומדים בחזית שיצאו לחרוף נפשם במסירות נפלאה 
כדי להגן על חיינו ועל ארצנו".109 יעקב כ"ץ, איש פא"י, בחר לציין 

את תרומתו של החייל הדתי:
לא עלתה מחשבה במוחותיהם של יהודים דתיים על מנהיגיהם־ראשיהם כי 
היהדות הדתית יכולה לעמוד בצד בעת המערכה הקשה והגורלית להגנת חיינו 
וארצנו ]...[ ידענו כולנו שבאם לא נעמוד מול האויב בשער כפי שמצווה עלינו, 
עלולים שונאינו להשמידנו ח"ו ]חס וחלילה[. כדרכנו מאז ומתמיד השלכנו 
ראשית יהבנו על שומר ישראל ]...[ אולם יחד עם זה לא התעלמנו מן ההכרח 
להזדין בנשק ובתכסיסי מלחמה ]...[ העובדות החיות והמציאות מוכיחות 
עד כמה שחיילים דתיים בחזית ויהודים דתיים בכל הסוגים בעורף, הצטיינו 
בעמידתם המופתית, בהקרבתם העילאית ]...[ יודעים זאת החילונים בעם כי 
בשדות הקרב עמדו גיבורנו בעוז רוחם ובאמונתם החזקה בשורות הראשונות, 
ולא נפלו בגבורתם לעומת יתר אחיהם לנשק. יצוין הדבר להבלטת האחדות.110

אפילו הקול, עיתונה של פאג"י, יצא מגדרו וכתב: "היה זה נס — מדבר 
סיני. מה שקרה בשבוע שעבר במערכה נגד בסיסי הצבא המצרי בחצי 

פגישת בן־גוריון עם רבי יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז־קלויזנבורג
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האי סיני, אין דרך להסביר אלא כתופעה שמחוץ לדרך הטבעי ]...[ אז 
אתה שואל את השאלה המתמיהה איככה זה נטשו חילים וקצינים את 
כלי נשקם האדיר הזה ואת מתחמי ההגנה שלהם והמירו עצמם לידיו 
של היריב אחר לחימה קצרה. התשובה: נס מן השמים".111 נראה, אם 
כן, שהשאלה "האם אנו ראוים לנס?", שהציג המודיע בגיליון יום 

העצמאות, זכתה לתשובה הולמת, ברורה וחד־משמעית.

1957–1958: כגודל הציפייה כך גודל האכזבה
בשנת 1957, השנה התשיעית למדינת ישראל, הכירה העיתונות 
החרדית, ברוח ההתלהבות ממבצע קדש, בתרומה הגדולה שתרמה 
המדינה לשיקום החברה החרדית לאחר השואה. העיתונים דיווחו 
בהרחבה על הקמתה של קרית צאנז, שנחשבה ליוזמה הנועזת והרחבה 
ביותר, על יוזמות בנייה חדשות של פא"י ואגו"י ושל גופים נוספים 
כמו כולל פולין־ורשה וחסידות ויז'ניץ בבני ברק ובחיפה, וכן על 
הקמת שיכונים לחרדים שעלו לישראל ממזרח אירופה ובהם גם אלה 
שנמלטו מהונגריה במהלך המרד האזרחי שהתחולל שם בשנת 112.1956 
במקביל חלה התפתחות מרשימה בהיקף הפעילות של החינוך החרדי. 
רשת החינוך העצמאי, אף שלא הייתה ממלכתית, נהנתה ממימון 
ממשלתי נרחב והרחיבה מאוד את פעילותה. בתחילת השנה דיווחה 
העיתונות על כ־9,000 תלמידים בתלמודי התורה, ומספר דומה של 
בנות במוסדות בית יעקב. עשרה סמינרים הכשירו כמאתיים מורים 
ומורות ובעשרים בתי ספר חרדיים התקיימו הלימודים בשעות הערב 
כדי לאפשר לתלמידים לצאת ולעבוד בשעות הבוקר. במקביל הוקמו 
מוסדות חינוך חדשים לבנים ולבנות, חלקם על שטחים שתרמו 
העיריות. בני ברק תרמה שטח לבנייתו של כולל אברכים בישיבת 
פוניבז', אירוע שציין את התמסדות הפיכתה של היהדות החרדית 
ל"חברת לומדים". עיריית תל־אביב הקצתה שטח לבניית בית ספר 

לבנות חרדיות, ובירושלים אושרה בנייתה של ישיבה מקצועית.113
שיפור חל גם בתחום השפעתו של הציבור הדתי על הפרהסיה 
הציבורית. חוקי עזר חדשים נחקקו בערים הגדולות שבהן התרכזה 
האוכלוסייה החרדית, והגבילו את הגידול והמכירה של בשר חזיר. 
בתי הדין הרבניים שעסקו בעיקר בנושאי אישות ומעמד משפחתי, דנו 
באלפי תיקים חדשים מדי שנה. פא"י הצטרפה לאיגוד המקצועי של 
ההסתדרות הכללית וכך סיפקה שירות טוב יותר לפועלים החרדים, 
והרב יהודה מאיר אברמוביץ, איש אגו"י, מונה לסגן ראש עיריית 

תל־אביב.114 
תרומתה של מדינת ישראל להתאוששותו של הציבור החרדי מן 
המכה שספג בשואה, לא תרמה לשינוי אופי היחסים בין השניים. 
תחושת הגאווה והסיפוק בעקבות ניצחונה של המדינה במבצע קדש 
התפוגגה כמה חודשים מאוחר יותר, כאשר התברר כי בלחץ המעצמות 
חויבה ישראל להחזיר את השטחים שנכבשו כמעט ללא תמורה. כך 
תיאר זאת העיתון שערים: "האכזבה והמרירות שהצטברו בלבבות 
לאחר כשלונו המדיני של מבצע־סיני הן תוצאה של השקפת עולם 
מוטעית ]...[ עם כשלון מבצע זה נפלה חומה של אמונה 'משיחית' ועל 
כן כה עמוק הוא הכאב וכה רב היאוש ]...[ נכשלה ההשקפה הציונית כי 
מדינת ישראל היא הגשמתה ההיסטורית של חזון הגאולה השלמה".115

לקראת אירועי יום העצמאות הגיעו הבדלי ההשקפות בציבור 
החרדי לשיא. הקול, עיתונה של פאג"י, שבדרך כלל התעלם מציון 
האירוע, תקף בבוטות את כלל הציבור החרדי שהשתייך למחנות 

הפוליטיים המתונים יותר:
לצערנו אנו עדים כיום ל"תנועת התבוללות" בקרב המחנה החרד, בנוסח 
התבוללות החברתית הקלאסית של היהודים שרדפו אחרי "כרטיס הכניסה" 
לחברה הגויית. אם זה בשטח הצטרפותם של רבני אגודת ישראל או פא"י 
לרבנות הרשמית, ואם על ידי הריצה אל ה"פריץ" על מנת להתבסס בחיים 
הפרלמנטריים במדינה ואם בהפגנת "פטריוטיות לאומית" בהנפת דגלי תכלת 

לבן ביום העצמאות ועריכת מטעמי חג לפי "התפריט הציוני".116

העיתון שערים, לעומתו, נקט קו פטריוטי וכמעט ציוני: 
יום העצמאות בתור יום הבא להדגיש את זיקתו של העם היושב בציון לארצו, 
לחירותו ולעצמאותו, יומה של האומה כולה הוא על כל חוגיה ושכבותיה 
וגם יומה החגיגי של היהדות החרדית והשרשית, על אף הטענות שיש לה 
כלפי החולשים על עצמאות זו והמנהלים את ענייני המדינה בהווה. היהדות 
החרדית מקריבה קרבנות על מזבח עצמאות זו יחד עם שאר תושבי המדינה, 
היא השתתפה בכל המערכות ]...[ ומתוך שורותיה נפלו גיבורים על הגנת 

המדינה ועצמאותה.117

כל העיתונים החרדיים ציינו את אירועי החג, ובראשם את מצעד 
צה"ל ואת הישגיה המרכזיים של המדינה, ובעיקר את קליטת העלייה 
שהגדילה את מספר התושבים לשני מיליון.118 תהליך ההתברגנות 
של החברה החרדית, שבא לידי ביטוי בהימנעות כמעט מוחלטת 
מהפגנות וממחאות ציבוריות במהלך השנה, בא לידי ביטוי באספת 
הוועד הפועל של אגודת ישראל שקראה לאיחוד המחנות השונים.119 
הרגיעה היחסית ששררה בשנת 1957 לא רימזה על הסערה הממשמשת 

הקמת אזור התעשייה ״שנקר״ בבני ברק
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ובאה, שעמדה לדחוק את יחסי הציבור החרדי ומדינת ישראל אל 
אחת מנקודות השפל מאז ומעולם.

בתחילת שנת 1958, שנת העשור למדינה, נודע על הכוונה להקים 
ברכת שחייה עירונית בירושלים.120 זו לא הייתה הברכה המעורבת 
הראשונה בעיר. קדמו לה ברכת השחייה המקורה הוותיקה במוסד 
הנוצרי ימק"א, ובֵרכת השחייה במלון הנשיא שנפתחה כמה שנים 
קודם לכן. למרות מחאותיהם של נטורי קרתא שהפגינו בזמנו נגד 
פתיחתה של בֵרכה זו, שירת המלון את הרבנים שהגיעו לכנסייה הגדולה 
הרביעית שהתכנסה באותה שנה בירושלים.121 פתיחתה של ברכת 
השחייה העירונית, שבה היו אמורים גברים ונשים בלבוש מינימלי 
לשחות אלה לצד אלה, הפכה לקו פרשת המים ביחסי החרדים עם 
מדינת ישראל. על הפרק עמדו שני עקרונות מנוגדים. החרדים סברו 
כי חובתם הדתית היא להגן על קדושתה של כל העיר ירושלים, ואילו 
התפיסה החילונית, שיוצגה בידי העירייה, טענה כי מאחר שהברכה 
הוקמה הרחק מן השכונות החרדיות, אין למנוע שירות בסיסי זה 
ממי שחפץ בכך. תחילה זכו ההפגנות של נטורי קרתא לדיווח רק 
בעמודים האחרונים של העיתון. אולם ככל שאלה הלכו והתגברו, וככל 
שתגובות המשטרה ומערכת המשפט נעשו קשות יותר, פתח הדיווח 
על הפגנות הברכה את עמודי העיתונות החרדית במשך חודשים.122 
המחאות נגד ברכת השחייה ונגד היד הקשה שנקטו השלטונות נגדן, 

התרחבו גם לערים בני ברק, לונדון וניו יורק.123 
שתי החלטות שלטוניות החמירו את תחושתם הקשה של החרדים. 
הראשונה, הכרעתו העקרונית של בית המשפט העליון לפסול חוק עזר 
עירוני ולהתיר את פעילותו של איטליז שמכר בשר טֵרפה בירושלים.124 
כך התייחס לפסק הדין העיתון שערים: "מה אפשר להיות נדהם 
מפסק דינו של מוסד המבטא את דעתה ורצונה של החברה החילונית 
בישראל והשקפותיה. מוסד זה ]...[ אינו אשם אלא החברה הקובעת 
את מהלכיו".125 ההחלטה השנייה הייתה החלטתו של שר הפנים, 
ישראל בר־יהודה, להכיר באופן רשמי בנוהג לרשום את זהותו הדתית 

של אדם בתעודת הזהות על פי הצהרתו ולא על פי דיני ההלכה.126
בערב יום העצמאות העשירי מצא עצמו הציבור החרדי בדילמה 
קשה. חגיגות העשור סימלו את הצלחתה של מדינת ישראל לא רק 
לשרוד את השנים הראשונות לקיומה אלא גם את יכולתה לקלוט 
מעל מיליון עולים, לבנות כלכלה עצמאית, לזכות בהכרה בין־
לאומית ולבנות צבא חזק שיגן עליה. החרדים לא יכלו להתעלם 
גם מן העובדה שאלמלא קמה מדינת ישראל לא יכול היה הציבור 
החרדי להקים מחדש את עולם התורה, הודות לסיוע הנרחב שהקצתה 
המדינה לחינוך החרדי. בין יתר הישגיה של המדינה, מנה העיתון 
שערים את הכפלת מספרם של תלמידי ישיבה מאז קום המדינה, 
שהגיע ל־10,000 והשתווה לזה של עולם התורה שבאירופה.127 עם 
זאת התקשו החרדים להכיר בעובדה שהם מיעוט קטן במדינה ושאף 
על פי שהם ראו עצמם כאחראים לדמותה הרוחנית של המדינה, 
סברו רוב אזרחי ישראל שיש לשוות לה מראית חילונית, ליברלית 

ומודרנית, המנוגדת להשקפה החרדית.
ביטוי לתחושות מתסכלות אלה ניתן גם בעיתוני החג. בעיתון 
הקול נכתב: "דווקא בימי מועד ועצרה שתכליתם לגבש את אחדות 

האומה, מתגלה התהום הרובץ בכל עומקו ואימתו ]...[ בעצם 'חגיגות 
העשור' נפתח מסע אנטי דתי מוגבר".128 ואילו המודיע, עיתונה של 
אגו"י, עמד על התחושות הסותרות שפיעמו בציבור החרדי ערב יום 
העצמאות העשירי )ראו את הציטוט המקורי בפתח המאמר(.129 ביטוי 

נוסף לתחושת הבלבול נתן העיתון שערים:
תקומת מדינת ישראל יצרה מצב חדש בחיי האומה שלא היה דוגמתו מיום 
גלות העם ע"י טיטוס ועד היום. הפתאומיות במאורע שאין לו דוגמא באלפיים 
שנה הטילה אותנו לחלל ריק מבחינה השקפתית. גדולה ההתלבטות לא רק 
במציאת פתרונות לבעיות המתעוררות, אלא אפילו במציאת הגדרה קולעת 
למאורע כשלעצמו ]...[ בעוד שישנם הרואים כאן "אתחלתא דגאולה" רואים 
אחרים "מרידה" ברצון השם והפרת השבועה: "שלא יעלו בחומה". בין שני 
הקצוות עומדים המון נבוכים שאין בפיהם כל מונח לשוני להגדיר את אשר 

לפניהם.130

לאחר האתנחתא של יום העצמאות, שאפו מנהיגי הציבור החרדי להפוך 
את המאבק בברכת השחייה לסמל במערכה על דמותה העתידית של 
המדינה. הם החליטו לקיים הפגנת המונים אשר תביע את הסתייגותו 
של הציבור הדתי, על כל מרכיביו, מאופיה החילוני של המדינה בכלל 

כרוז נגד ברכת השחייה המעורבת בירושלים — אוסף הספרייה הלאומית

הפגנת החרדים בירושלים
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ושל ירושלים עיר הקודש בפרט. ההכנות להפגנה נמשכו למעלה 
מחודש ימים ובעיתונים התפרסמו מכתבים שעודדו את הציבור 
ליטול בה חלק וכללו פרטים על ההיערכות אליה.131 לקראת ההפגנה 
אורגנו הסעות מרחבי הארץ ורכבות מיוחדות נשכרו כדי להוביל את 
המפגינים מחיפה ומתל־אביב לירושלים. קביעת זמן ההפגנה הגדולה 
לא הייתה מקרית וזו נקבעה לערב פתיחתה של תערוכת העשור, 
האירוע המרכזי של החגיגות שבו הציגה המדינה את הישגיה לפני 

התושבים והתיירים במשך למעלה משלושה חודשים.
בעצרת המחאה, שהתקיימה בלב ירושלים, השתתפו עשרות אלפי 
יהודים דתיים מכל קצות הקשת הדתית, מאנשי נטורי קרתא, שחלקם 
מחו על נוכחותם של הרבנים ה"מתונים", ועד צעירים נלהבים בני 
הציונות הדתית. כותרות העיתונים ביום שלמחרת תיארו את ההפגנה 
הגדולה לצד ההזמנות לפתיחת תערוכת העשור.132 ההפגנות שהחלו 
בירושלים התפשטו למקומות שונים בעולם, במיוחד לריכוז החרדי 
שבארצות הברית. שיאן של ההפגנות שם היה באירוע מחאה של 
חסידי סאטמר ליד הבית הלבן, שבו נשאו המוחים כרזות שהשוו את 

מדינת ישראל לגרמניה הנאצית.133
אחרי ההפגנות הגדולות, ולאחר שברכת השחייה נפתחה כמתוכנן 
והחלה לפעול גם בשבתות, נרגעו הרוחות והציבור החרדי השלים 
עם המציאות החדשה. בגיליונות ראש השנה תשי"ט כתב הרב משה 

עקיבא דרוק בעיתון המודיע:
רבים מאתנו חושבים לא פעם שעם ישראל עובר עתה תקופת שפל רוחנית 
אשר כמוה עוד לא היה בכל התהפוכות והתמורות שעברו עליו מאז גלותו 
מעל ארצו ]...[ האם זה מקרה בלבד שתקופת השפל הרוחנית בעם ישראל 
גברה לאחר השואה או שהיא תוצאה ממנה ]...[ מה נשאר איפוא מן היהדות 
העולמית? — המעט בארץ ישראל. וכאן אלה שבאו מן החוץ ברובם הגדול 
היו "עקורים" מבתים יהודים חרדים. אנשים שניתקו את השרשרת ובאו לחיות 

כאן "חיים חדשים".134

ואילו העיתון שערים סיכם את העשור שחלף:
אור רב וצל אפור המשמשים בערבוביה — מסכמים את התחלתה של שנת 
תשי"ט. האור הוא התבססותה של מדינת ישראל בכל השטחים והגברת 
כוחה בעזרת השוכן בציון ובוחר בירושלים. כבוד ישראל הורם בעיני העולם, 
חייו, רכושו וכבודו חדל להיות הפקר. ההשגחה העליונה מלווה את שיבת 
העם לארצו ]...[ אולם איננו רשאים להתעלם מהצל ]...[ ]ה[נמשך מהשלטון 
במדינה, שלדאבוננו חילוני הוא ומשליט את החילוניות בכל אמצעי השלטון 
ומאכיף את המרות החילונית על המוני ישראל ומרחיקם ממקור הנצח. אלמלא 
השלטון החילוני — היו המוני בית ישראל מתרכזים מסביב לתורה ומסביב 

לנושאי דגלה.135

אחרית דבר
הפגנת הבֵרכה שבה נטלו חלק עשרות אלפי חרדים, סימנה את קצה 
תנועת המטוטלת של יחסי החרדים ומדינת ישראל; בשנים הבאות 
התהפכה המגמה והחרדים מצאו דרכים חדשות שאפשרו להם להשלים 
עם המציאות הישראלית למרות חסרונותיה. אף שמדינת ישראל לא 
שינתה את אופיה החילוני, ואף שתופעות שונות הטרידו את החברה 
החרדית, כמו ניתוחי מתים, חפירות באתרים ארכאולוגים שהיו בהם 
קברים יהודיים, פתיחת בתי עסק בשבת והפעלתן של מסעדות שמכרו 

מזון טרף ואף בשר חזיר, קיבלו מנהיגי הזרם המרכזי של הציבור 
החרדי החלטה ברורה לא לצאת יותר להפגנות המוניות והותירו 

פעילות זו לנטורי קרתא ולבני העדה החרדית.136
בחודש יולי 1959 הגיע הרבי מסאטמר לביקור נוסף בישראל. בניגוד 
לביקורו הקודם בשנת 1955, שהתקיים בעיצומם של ימי הבחירות, נערך 
ביקור זה חודשים מספר לפני הבחירות המתוכננות לכנסת הרביעית. 
בעקבות אזהרות שקיבל על הפסקת שיתוף הפעולה ביוזמות הבנייה 
שאותן תכנן להמשיך בירושלים ובבני ברק, הוא מיתן את הביקורת 
על המדינה וריסן במידת מה גם את פעילותם של הגופים החרדיים 
הקנאים, ובראשן את אלה של העדה החרדית שבראשה עמד. בבחירות 
שנערכו בסוף נובמבר 1959 קיבלו החרדים שישה מנדטים. ביולי 
1960, בניגוד להחלטתם של ראשי תנועת אגודת ישראל העולמית, 
הצטרפה פא"י, שייצגה חלק ניכר של הציבור החרדי, לממשלה, 
ובנימין מינץ כיהן מטעמה כשר הדואר. פא"י המשיכה להשתתף גם 
בממשלות הבאות ועד סוף שנות השישים כיהן ראש המפלגה, הרב 

קלמן כהנא, בתפקיד החשוב של סגן שר החינוך. 
פתיחתה של בֵרכת השחייה חרף מחאות החרדים הביאה ליוזמה 
קיצונית יותר של החרדים, ובשנת 1960 אירעה פרשת חטיפתו של 
יוסלה שוכמכר. הוריו באו מברית המועצות ומשהתקשו לבסס את 
עצמם מסרו את שני ילדיהם, בן ובת, לקרובי משפחה חרדים. כמה 
חודשים לאחר מכן הן ביקשו להחזירם לרשותם, אולם בעוד הבת, 

שלט האוסר על כניסת כלי רכב לבני ברק בשבת
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שהייתה בחזקתו של הדוד, הוחזרה מיד, סירב הסב, שהתגורר במאה 
שערים, להחזיר את הבן גם לאחר פסיקת בית המשפט שחייבו לעשות 
כן. הילד הוסתר, תחילה בארץ ומאוחר יותר הוברח מחוץ לישראל, 
ונמצא רק בהתערבות המוסד. הנחישות שגילתה המדינה בעניין 
זה, והעובדה שרוב הציבור החרדי הסתייג מיוזמת החטיפה, פגעה 
במוטיבציה של הקבוצות הקנאיות. אלה חזרו לדפוס הפעולה השגרתי 
של הפגנות מקומיות שלא הגיעו יותר לשיאים הקיצוניים של הפגנות 

המועדון והבֵרכה וחטיפת הילד.137
משפט אייכמן שנפתח בשנת 1961 וסוקר גם בעיתונים החרדים, 
הזכיר לחרדים את שותפות הגורל של כלל העם היהודי. התגברות 
שיתוף הפעולה של החרדים עם המדינה בשנות השישים הביאה 
להקמתן של שכונות חרדיות חדשות בירושלים, ובהן קריית מטרסדורף, 
קריית אונסדורף, קריית אגודת ישראל וקריית שומרי החומות. שכונות 
חרדיות־חסידיות הוקמו באותה תקופה גם בערים אחרות, ובהן קריית 
ישמח משה בפתח תקווה בידי הרבי מסאסוב, קריה חסידית שהוקמה 
בבת ים בידי הרבי מבאבוב, הקריה החסידית שהקים הרבי מקרצ'ינייב 

ברחובות, וקריית ויז'ניץ של חסידי סרט־ויז'ניץ בחיפה.
אגודת ישראל, הגם שלא השתייכה לקואליציה, ניצלה את כוחה 
הפוליטי בעיריות, בעיקר בירושלים, בתל־אביב, בחיפה ובבני ברק, 
ופעלה להרחבת החינוך העצמאי ולהגדלת חלקה של הממשלה במימון 
הלימודים במוסדות אלה משישים ל־85 אחוז. היא גם הרחיבה את 
פעילות החינוך העצמאי לציבור הספרדי. תהליכי ההתקרבות של 
החברה החרדית למדינה הביאו להחלשת כוחה של פאג"י הירושלמית 
שייצגה את המחנה החרדי הקנאי ביותר. הישגיה הדלים והפניית הכתף 
הקרה מצד התנועות החרדיות האחרות, הביאו לדעיכתה ובסוף שנת 

1966 חדלה פאג"י לפרסם את כתב העת שלה, הקול.
אחד מסממני ההתקרבות הייתה הפעילות שנעשתה בצה"ל כדי 
להקל על שירותם הצבאי של חיילים חרדים הן במסגרות הכלליות 
של הצבא הן ביחידות מיוחדות שהוקמו לשם כך, חלקן במסגרת 
הנח"ל החרדי.138 אחד משיאיו של תהליך ההתקרבות של החרדים 
למדינת ישראל היה לאחר הניצחון במלחמת ששת הימים. אז חזרו 

שוב קריאות השמחה והאחדות, והחרדים שוב היו גאים להיות שותפים 
להישג הצבאי והמדיני שנתפס בעיניהם כנס משמים.139 מאז שוב 
ידעה מערכת היחסים שבין החרדים והמדינה מורדות ועליות, אולם 
כדרכה של כל מטוטלת גם תנודותיה של זו הלכו וקטנו עם השנים.

חגיגות יום העצמאות בבני ברק בשנות השבעים, אוסף ״ישראל נגלית לעין״, יד בן צבי
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