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 תקציר

ישראל, החל מראשית שנות  ישיבות ההסדר הן מוסדות חינוך על תיכוניים אשר הוקמו במדינת

שנים,  ארבע ולעיתים חמש מסגרת הלימודים הייחודית בישיבות ההסדר אורכת החמישים.

תקופה משך שרתים בצבא להם מ חלקווב לומדים התלמידים בישיבה, הזמן מרביתכאשר ב

דומה  תכנית הלימודים בישיבות ההסדרבין שנה לשנה וחצי.  הנעהשתנה במשך השנים, ו שאורכה

בדגש מיוחד על לימוד  - כוללת לימוד תורה על גווניו השוניםו מקובל בישיבות החרדיות,ל

מסלול הלימודים של ישיבות ההסדר והשירות  התלמוד, ללא שילוב של לימודי חול או מקצוע.

בציבור הציוני דתי  –במשך השנים  התנגדות וביקורת ציבורית כולל, עוררו הצבאי המקוצר שהוא

  ומחוצה לו.

, תוך שיתוף פעולה עם ציונות הדתיתהוקמו על ידי רבנים ואישי ציבור מקרב הישיבות ההסדר 

גרם לכך שהתפתחותן של ישיבות  פוליטיים שונים. שיתוף פעולה זה וגורמיםמשרדי ממשלה 

ההסדר היה תלוי במידה רבה בכוחה הפוליטי של הציונות הדתית והמפלגות המזוהות עמה. 

הוטלו הגבלות שונות על הקמת ישיבות הסדר נוספות ועל מספר  תפוליטיחולשה בתקופות של 

יטי בשנת המהפך הפולהתלמידים הלומדים בהן, ובתקופות של עוצמה פוליטית, למשל לאחר 

לאור זאת ניתן לקשר בין  ההגבלות ומספר הישיבות והלומדים בהן גדל באופן ניכר., הוסרו 1977

ם הימין, התפתחותן של ישיבות ההסדר לתהליך בו עברו מפלגות הציונות הדתית לשיתוף פעולה ע

זו, של מציאות בנוסף, הפוליטי וממילא גם את כושר המיקוח שלהן.  תהליך אשר העצים את כוחן

מתחים שונים סביב גורמים פוליטיים ואזרחיים, יצרה  מוסד המשלב שירות צבאי המוקם על ידי

 . מידת המעורבות של גורמים אלו במערכת הצבאית

ארבע ישיבות ההסדר הראשונות: ישיבת כרם ביבנה, ישיבת  המחקר בחן את תולדות הקמת

ה בה תקופביותר בשעלבים, ישיבת הכותל וישיבת הר עציון. ישיבות אלו היו הישיבות המרכזיות 

התלמידים והן מבחינת  מספרהן מבחינת  - גם לאחר שהוקמו ישיבות נוספות, המחקרעוסק 

לל ישיבות את שהתרחש בכ לבטא ןרחשו בההתהליכים שהתעשויים השפעתן הציבורית, ולכן 

את המבט, נבחנו בקצרה גם ארבע ישיבות ההסדר הבאות על מנת להרחיב , בנוסףההסדר. 

 שהוקמו: ישיבת קרית ארבע, ישיבת ימית, ישיבת מעלות וישיבת הגולן.

ה ישיבת ההסדר הראשונה, ישיבת , אז הוקמ1953שנת א החל מהזמן בה עוסק המחקר הימסגרת 

, לאחר מלחמת שלום הגליל. תקופה זו מהווה יחידת זמן משמעותית 1985כרם ביבנה, ועד לשנת 

המלחמות  .שיבות ההסדר ובציונות הדתיתלבחון את התהליכים שהתרחשו בי תאפשרמה

ל ציר שהתרחשו באותן שנים במדינת ישראל משמשות נקודות ציון היסטוריות משמעותיות ע

ההתפתחות של ישיבות ההסדר, כפי שעלה במחקר בהקשרים שונים, ולכן נבחרה מלחמת שלום 

 הגליל כנקודת ציון לסיום תקופת המחקר.

 המחקר עלמתבסס  ובראשונהמגוונים. בראש לצורך עריכת המחקר נעשה שימוש בכלי מחקר 

 - וגופים פוליטיים שוניםל מסמכים רשמיים של משרדי ממשלה, צה" בהם - חומרים ארכיוניים

. בנוסף, נעשה ישיבות ההסדר ורבני תלמידי ופרסומים פנימיים של יומנים, מכתביםעל גם וכן 

ראשי ישיבות, מנהלים  – ראיונות עם דמויות מפתח נערכו ו ,שימוש בעיתונות התקופה

 ותלמידים.



 ב
 

של הציונות  בתקופה בה עוסק המחקר מתרחש תהליך דרמטי של התעצמות מעמדה החברתי

צד אחד, וחש רגשי נחיתות ביחס לציבור ן ההדתית. ממגזר שולי הכפוף לציבור החילוני, מ

החרדי, מן הצד השני, הפכה הציונות הדתית לכוח חברתי ופוליטי דומיננטי ביותר בכלל החברה 

 . מהקשרים שוניםוזאת תפקידן של ישיבות ההסדר בתהליך זה, המחקר הצביע על הישראלית. 

 םעצם הקמת .את תחושת השייכות לציונות הדתיתהזהות העצמית ואת  ומיהעצ ישיבות ההסדר

מקור להזדהות וגאוות יחידה, של מוסדות חינוך ולימוד תורה המזוהים עם מגזר זה, יצרו 

, בנוסףאותה עת. שהיתה רווחת ב ,בניגוד לתחושת הנחיתות כלפי החברה החרדיתשעמדה 

של הציונות הדתית,  חברתייםלצרכים הדתיים וה נים שנתנו מענהשכבה רחבה של רב הוקמה

מוסדות החינוך. ישיבות התיכוניות ושאר היוו תחליף להשפעתם של הרבנים החרדים, בעיקר בו

כדמויות סמכות דתיות המזוהות עצם קיומם הן מ, ציונות הדתיתרבנים אלו חיזקו את האמון ב

  אותם ייצגו והנחילו לתלמידיהם.עם מגזר זה, והן בשל העמדות הערכיות 

הדתית, במסגרתו של פונדמנטליזם בציונות תהליך ההסדר ישיבות מבחינה אידיאולוגית, הובילו 

על  הועצמודתיים ערכים מעמדם של הרבנים התחזק ועלתה מידת ההקפדה של שמירת ההלכה, 

התנגדות  עורר. תהליך זה השוויון המגדריהעבודה היצרנית וכמו  ,ייםחשבונם של ערכים מודרנ

 , שהתנגדו לשינוי אותו הובילו ישיבות ההסדר.מצדם של גורמים שונים הציונות הדתית בקרב

פגיעה העצמת ערך לימוד התורה ולכך למשל, הובילו אנשי הקיבוץ הדתי קו אידיאולוגי שהתנגד ל

לימוד ממושך י לפנייתם של בוגרי החינוך הציוני דתב בערכי ההגשמה וההתיישבות, שנגרמו

גרעיני ההתיישבות. בנוסף, נשמעו קולות שהתנגדו לעצם ההקפדה היתירה לכת ישיבות במקום לב

 תהליכים שנתפסו כנטייה לכיוון החרדי -לחיזוק מעמדם של הרבנים ועל שמירת ההלכה 

  .והתרחקות מן העולם המודרני

המחקר הצביע על מספר למרות הפגיעה במעמדם של ערכים מודרניים מסויימים, יחד עם זאת, 

. השמרניות החרדיותבישיבות מאפיינים מודרניים שהתקיימו בישיבות ההסדר, בשונה מהמקובל 

שהתבטאה בין השאר בהכלתם של רבנים  - פתיחות וסובלנותניתן למצוא מגמה של כך למשל 

עצמאות מחשבתית של התלמידים חינוך לגישה חינוכית רווחת של מנוגדות, ושונות ובעלי עמדות 

ת כפיפות מוחלטת לעמדות הרבנים, גישה חריגה בהשוואה לתפיסה של 'דעת תורה', המחייב –

בנוסף על כך, הישיבות הקרינו יחס חיובי  ובישיבות החרדיות בפרט. ,בציבור החרדי בכלל הרווחש

לעולם המדעי המודרני, כפי שבא לידי ביטוי בהכוונת הבוגרים להשתלבות בעולם המדעי 

 . ההסדר והטכנולוגי, ובהקמת מכוני לימוד הוראה אקדמיים בישיבות

ם הקמת ישיבות ההסדר השפיעה על התפתחות הציונות הדתית בהיבטים אידיאולוגיימעבר לכך, 

 נוספים. 

תקופה זו התאפיינה בהתפתחות של משיחיות בציונות הדתית, כאשר המוקד היה בישיבת מרכז 

באה לידי ביטוי המשיחיות הציונית ישיבות ההסדר בהרב והזרמים והמוסדות שהתפתחו ממנה. 

, כמו למשל הדתית במניעים להקמתן של חלק מן הישיבות במקומות בעלי משמעות ייחודית

של  ספריוכותל הסמוכה לבית המקדש. בנוסף לכך, בישיבות אלו עסקו באופן נרחב בישיבת ה

עם זאת, פעלו  ששימשו בסיס מרכזי להתפתחותה של משיחיות בציונות הדתית. יחד, הרב קוק

שירות הצבאי וה מו רבנים שהתנגדו למגמות אלו,בישיבות ההסדר מספר גורמים מאזנים, כ



 ג
 

, העשויה להתפתח המשיחיות בישיבות ההסדראת  מיתנו, הישיבותמעורבות בסביבה בה פעלו וה

 . של ניתוק מהסביבה הריאלית והממשית מצביםב

ביטוי למגמה מורכבת זו מצאנו ביחס למדינת ישראל ולשירות הצבאי. ישיבות ההסדר חיזקו את 

יבות צבא. תלמידי ישוה שיתוף הפעולה שלהן עם משרדי הממשלהעצם במעמדם של ערכים אלו, 

 ,התקופה בה עוסק המחקר במהלך ,תפסונחיזקו את האתוס הצבאי בציונות הדתית, שם ההסדר 

קיבלו  מרבני ישיבות ההסדרסמל של השתלבות החייל הדתי בצבא. אמנם, על אף שבקרב חלק כ

תפיסות אלו לא הובילו להתפתחותה של  - תהליך הגאולהממשמעות דתית, כחלק המדינה והצבא 

ראינו כי הציר המרכזי של רבני ישיבות ההסדר הציג עמדה ים. ומיליטריזם משיחילאומנות 

מצווה דתית, אך ללא מאפיינים וביטויים מוסרית ו-הרואה בשירות הצבאי חובה אזרחית

והישיבות שהושפעו ממנה, . מגמות מעין אלו הופיעו באופן בולט בישיבת מרכז הרב משיחיים

   לות הזמן של מחקר זה, חדרו גם לישיבות ההסדר.בשלב מאוחר יותר, מעבר לגבוו

השותפות עם כלל הציבור הישראלי. ערך זה, ערך תחום נוסף עליו השפיעו ישיבות ההסדר הוא 

תנועת המזרחי, נפגע עם הקמת  של הציונות הדתית, מימי הקמתשנתפס כאחד המאפיינים 

 לחברי הציונות הדתית, נפרד ישירות צבאהכוללת  ישיבות ההסדר. הקמת מסגרת על תיכונית

במטרה לחזק את הזהות הדתית של תלמידי הישיבות ולצמצם את השפעתו של העולם החילוני, 

מבחינה חינוכית, הדגישו רבני עם זאת, יחד הרחיבה את גבולות ההסתגרות מפני העולם הסובב. 

לידי ביטוי  ישיבות ההסדר את חשיבות ערך השותפות עם כלל החברה הישראלית, כפי שבא

ובמעורבות בקהילה הסובבת, כאשר  מבחינה חברתית בהקמת ישיבות במקומות אסטרטגיים

    כהכרח מציאותי. הוסברהההסתגרות בישיבות 

מסלול השירות הייחודי של ישיבות ההסדר עורר מתחים שונים, בשל החיבור שנוצר בין המסגרת 

להגדיר גבולות ברורים בין הגופים, כפי שבא הצבאית לגוף אזרחי ודתי. מוקד המתח היה בקושי 

לידי ביטוי בהגדרתם של התלמידים כחיילים בעת שלמדו בישיבה, ובמעורבותם של רבני ישיבות 

 ההסדר בשירותם הצבאי של תלמידיהם.

מעורבות זו פגעה במידת העצמאות של הצבא, כאשר הוא נדרש להתחשב בדרישותיהם של 

תלמידי ישיבות ההסדר נפגעה גם מידת הכפיפות של וסף על כך, גורמים אזרחיים ודתיים. בנ

הדתי. מציאות מורכבת זו  לעולם הערכיםמחוייבותם למערכת הצבאית, בשל זיקתם לרבניהם ו

אליהן הורגלו באה לידי ביטוי במצבים של התנגשות בין דרישות הצבא לחובות הדת והנורמות 

 ישיבות. ב

בפתרון משברים וקשיים לסייע וניסו עם זאת, ישיבות ההסדר ורבניהם שימשו גם כגורם מתווך, 

. ביטוי בין המסגרת הצבאית למסגרת הישיבתית והדתית יםוהפער יםשנוצרו בשל המתח

 ריגים של סירוב פקודה על רקע דתיהיא העובדה שאירועים חזה להצלחת הישיבות בתפקידם 

ב תלמידי ישיבות ההסדר, בתקופה בה עוסק המחקר, בין השאר בשל כמעט ולא התרחשו בקר

 . וחיכוך מעורבותם של גורמים בישיבות ההסדר, שסייעו להתמודדות עם מוקדי התנגשות

זה, אשר החוקרים . תהליך 'תהליך ההדתה' לישיבות ההסדר יצרו את הבסיס להתפתחותו ש

בעיקר מעבר לגבולות הזמן של מחקר זה,  הדומיננטיות שלו, התרחשמידת חלוקים על היקפו ו

 ,שנגרם תהליך -הטמעת מוטיבים וערכים דתיים בו לו של הצבא ומתייחס לשינוי אופיו וזהותו

. ישיבות ההסדר חיזקו למשמעותית במספר החיילים הדתיים בצה"עליה בין השאר, כתוצאה מ



 ד
 

 ,הדתי בות בצרכיו של החייליצרו נורמות מחייבות של התחשאת האתוס הצבאי בציונות הדתית, 

להמשך השפעה ושינוי דמותו של הצבא, שהתרחש בשלב יצרו את התשתית במעורבות רבניהם ו

 מאוחר יותר באמצעותם של גורמים נוספים בחברה הדתית. 

 התמודדות מתוך שהתפתח, יהודית אורתודוקסיה של ייחודי מודלישיבות ההסדר יצרו 

, יחד מודרנייםוערכים  מאפיינים עם דתי פונדמנטליזם המשלב, המודרני העולם עם דיאלקטית

התמודדות  ליסוד שהשאלות הם נוגעים באלו  נושאים .עם מיליטריזם דתי שאיננו משיחי

 והדת, ועל כן יש לראות בישיבות ההסדר תופעה היסטורית, אשר היא חלק רתהמסוהמודרנה עם 

 .דרניתמתהליכים רחבי היקף המתרחשים בכלל החברה המו
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 מבוא

מחקר זה עוסק בהשפעת תהליך הקמת ישיבות ההסדר על התפתחות הציונות הדתית. על מנת 

הקמתן של  לבחון תהליכים אלו בצורה משמעותית, יסקור מחקר זה בראשיתו את תולדות

בכך עוסקים ספרי זיכרונות וספרי יובל  –אין זה עיקר תכליתו  ,אמנם .ישיבות ההסדר הראשונות

ושלבי ההקמה של  לא יציג המחקר את כל הפרטים ,חלק מישיבות ההסדר. על כן שונים שהוציאו

 ן.במידה שניתן יהיה ללמוד מכך על התהליכים השונים שהתרחשו בעקבות הקמתהישיבות, אלא 

מחשובי רבני  –על ידי הרב משה צבי נריה  1955השיר המצוטט בכותרת המחקר נכתב בשנת 

המחקר, שהיה שותף להקמת ישיבות ההסדר הראשונות,  הציונות הדתית בתקופה בה עוסק

בפרט ישיבת כרם ביבנה וישיבת הכותל. השיר נכתב בשנותיה הראשונות של ישיבת ההסדר 

 –רחבי הארץ שאיפה להקמת ישיבות נוספות בכל  הראשונה, ישיבת כרם ביבנה, והוא מתאר

הינו ביטוי לתהליך . שיר זה שאיפה שהתממשה בתוך שנים לא רבות, כפי שנראה במהלך המחקר

העצמת ערך לימוד התורה, השינוי שהתרחש בציונות הדתית, בהקפדה יתירה על שמירת המצוות ו

. תהליך זה היה בין הגורמים שהביאו 1על חשבון מעמדם של ערכי החלוציות וההגשמה הקיבוצית

על דמותה וצביונה  ויותר, ובכך השפיע להקמת ישיבות ההסדר, אשר העצימו והרחיבו אותו עוד

 של הציונות הדתית.

הקמת . העצמת ערך לימוד התורה הוא רק אחד מתהליכי השינוי שהובילו ישיבות ההסדר

בעולם הדתי, משיחיות סוגיות אידיאולוגיות, ביניהם: מקומה של המגוון רחב של נגעה בהישיבות 

  ת.ומעמדה של מדינת ישראל בהגות הציונית דתיהיחס לעולם המודרני 

תחום מרכזי נוסף אותו חידשו ישיבות ההסדר הוא השילוב הייחודי שנוצר בהן בין תחומים 

שייכותו תוך הכרה ב, רחוקים ומנוגדים כמו לימוד תורה ושירות צבאי. נושא זה יבחן בהרחבה

ן מערכות צבאיות למערכות השילוב ביבחברה הישראלית כמו אופן יותר לתהליכים רחבים 

 דת.השר והפער בין הצבא ווהק, אזרחיות

נושאים אלו נוגעים במספר שאלות יסוד בחקר הדת בעולם המודרני. המתח בין משיחיות 

הם  –וריאליות, שילוב דת ומדינה, התפתחות הפונדמנטליזם הדתי והיחס שבין מיליטריזם ודת 

ב את חלק מן הנושאים הנוגעים לתולדות הקמת ישיבות ההסדר. על כן, במהלך המחקר נרחי

המבט מעבר להשלכות הנקודתיות של תולדות הקמת ישיבות ההסדר על המרחב החברתי בו הן 

 פעלו, ונצביע על המשמעויות הרחבות של תהליכים אלו. 

מוקד נוסף בו יעסוק המחקר הוא ההיבט החברתי, כאשר נבחן את השפעתן של ישיבות ההסדר 

תפנית דרמטית במעמדה של הציונות  על התפתחות החברה הציונית דתית. בתקופה זו חלה

הדתית, שהפכה לגורם דומיננטי ביותר בחברה הישראלית, שהשפיע על תהליכים פוליטיים 

שונים. נבחן את הגורמים שהובילו למציאות זו ואת מקומן של ישיבות ההסדר בתהליך זה. מעבר 

לחברה החרדית  לכך, נעסוק בהשלכות חברתיות נוספות של הקמת ישיבות ההסדר כמו היחס

                                                 
הגותו ופועלו של הרב משה צבי נריה, חיבור לשם קבלת תואר  –מרדכי סער מרמורשטיין, עיצוב אתוס ציוני דתי  1

. בהמשך השיר מופיע פירוט המקומות בהם יש 103אילן, רמת גן תשע"א, עמ' דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר 
להקים ישיבות: "בעיר ובכפר, בעמק בהר בצפון ובדרום וגם בתוך המדבר". ניתן לראות בכך תחליף לשאיפה 

ש טענה אותה נפגו –החלוצית להקמת ישובים וקיבוצים בכל מקום, ובכך מצטייר לימוד התורה כחלוציות החדשה 
בהמשך המחקר בהקשרים שונים. מרמורשטיין הצביע על השינוי שחל בשירים אותם חיבר הרב נריה כביטוי לתהליך 
שחל בכלל הציונות הדתית כולה, כאשר לדבריו, השירים הראשונים הדגישו את ערכי התורה והעבודה, בניגוד לשיר 

 זה המדגיש באופן בלעדי את ערך לימוד התורה. 
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ושינוי יחסי הכוחות בציונות הדתית, עם הפגיעה בכוחם של קבוצות שונות והיווצרותם של תתי 

 זרמים חדשים. 

ישיבת כרם ביבנה, ישיבת שעלבים, ישיבת  -המחקר יתמקד בארבע ישיבות ההסדר הראשונות 

יו המרכזיות והגדולות . ישיבות אלו ה1968-ל 1953הכותל, וישיבת הר עציון שהוקמו בין השנים 

 ןניתן להניח שהתהליכים שהתרחשו בה, ועל כן 2עוסק המחקרמבין ישיבות ההסדר בתקופה בה 

מבטאים ומשקפים את התהליכים שהתרחשו בכלל ישיבות ההסדר באותה תקופה. כמו כן, יבחנו 

עלות, בקווים כלליים ארבע הישיבות הבאות שהוקמו לאחר מכן: ישיבת קרית ארבע, ישיבת מ

על מנת להרחיב את המבט, ולאפשר לבחון מזוויות נוספות את  –ישיבת הגולן וישיבת ימית 

 התהליכים שהתרחשו. 

הבחירה לבחון ישיבות אלו כיחידה היסטורית אחת נעשתה קודם כל בשל שותפתן במסלול 

ה השירות הצבאי הייחודי שהתפתח בהן. כפי שנראה במהלך המחקר, למסלול זה היתה השפע

רבה על אופיין של הישיבות ועל האווירה שהתפתחה בהן. מעבר לכך, למרות ההבדלים הרבים בין 

דתי -יצרו ישיבות אלו מרקם חברתי -הבדלים אשר יחודדו ויוצגו במהלך המחקר  –ישיבות אלו 

בעל מאפיינים יחודיים משותפים, אשר השפיע באופן משמעותי על אופייה והתפתחותה של 

 תית.  הציונות הד

ישיבת כרם  , אז הוקמה ישיבת ההסדר הראשונה,1953משנת חום הזמן בו יעסוק המחקר הוא ת

. תקופה זו מהווה יחידת זמן משמעותית 1985, בשנת שלום הגלילועד תום מלחמת  ביבנה,

שתאפשר לבחון את התהליכים שהתרחשו בישיבות ההסדר ובציונות הדתית, כאשר המלחמות 

נים במדינת ישראל משמשות נקודות ציון היסטוריות משמעותיות על ציר שהתרחשו באותן ש

 .3והציונות הדתית ההתפתחות של ישיבות ההסדר

, עם הציונות הדתית הנוספת המזוה הגבוה הישיב ,בישיבת הדרום בהרחבה המחקר לא יעסוק

, במחקרשנבחנו  ישיבות ההסדרל בנפרד ובמקבילפעלה במשך השנים ה זו שישיבבשל העובדה 

 . 4כפי שהתבטא במסלול השירות הצבאי הייחודי שלה

ישיבת מרכז הרב הינה ישיבה גבוהה ציונית דתית נוספת, אשר פעלה במקביל בתקופה בה עוסק 

המחקר. העיסוק בישיבה זו במחקר זה יהיה כנקודת בסיס והשוואה לתהליכים שהתרחשו 

ז הרב וישיבות ההסדר היו מורכבים, בישיבות ההסדר. כפי שנראה, היחסים בין ישיבת מרכ

 .5וההבדלים ביניהם היו מערכתיים ואידיאולוגיים כאחד

                                                 
, לומדים בישיבת כרם 1977קול ישיבה משותפת של משרד החינוך ואיגוד ישיבות ההסדר, נכון לשנת על פי פרוטו 2

גצ"ד, תיק קרן  –תלמידים  155, ובישיבת שעלבים 200מעל  –תלמידים, בישיבת הכותל  300ביבנה והר עציון מעל 
 חזני.

ות היוותה מלחמת ששת הימים נקודת ציון בנקודה זו יתכנו הבדלים בין הישיבות השונות, כאשר בחלק מן הישיב 3
משמעותית בהתפתחותן, כמו למשל ישיבת שעלבים, בעוד שבאחרות השפיעה דווקא מלחמת שלום הגליל, כפי 

 שהתרחש למשל בישיבת הר עציון.
תלמידי ישיבת הדרום שירתו במסלול המשלב לימודי הוראה ועבודה בהוראה ביישובי ספר יחד עם שירות צבאי  4

ימוד תורה. במסלול זה משך הזמן המוקדש ללימוד בישיבה היה קצר באופן משמעותי ממסלול השירות של ישיבות ול
. יחד עם זאת, 96-560/1986א"צ, משרד הביטחון  –נתון משמעותי בעיצוב אופייה ודמותה של הישיבה  -ההסדר 

 עסוק בה כמודל מוקדם של ישיבת הסדר.ישיבת הדרום היתה הראשונה שיצרה מודל המשלב ישיבה וצבא, ועל כן נ
מבחינה מערכתית, לא פעלה ישיבת מרכז הרב כישיבת הסדר והסדר הגיוס של תלמידיה היה שונה, כאשר ההבדל  5

המערכתי הינו ביטוי חלקי להבדלים האדיאולוגיים בין מוסדות אלו. כך למשל טוען דון יחיא כי האידיאולוגיה של 
אליעזר דון יחיא, 'הספר והסיף:  -נדמנטליסטית יותר, בהשוואה למקובל בישיבות ההסדר ישיבת מרכז הרב הינה פו

הישיבות הלאומיות ורדיקליזם פוליטי בישראל', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית כרך 
 הרחבה בהמשך.)להלן: דון יחיא, הספר והסיף(. נושא זה יבחן ב 192-193ג', רמת גן תשס"ג, עמ' 
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המחקר מתבסס על מקורות מגוונים וחומרים ארכיוניים שונים, ביניהם: מאמרי עיתונות בני 

התקופה, פרוטוקולים של ישיבות הנהלה, מכתבים ותצהירים של גופים רלוונטיים, יומנים 

ם פנימיים וחומרים שונים שנכתבו בישיבות ההסדר על ידי רבנים ותלמידים. אישיים, עלוני

לצורך איסוף המקורות נעשה שימוש בארכיונים שונים כמו ארכיון צה"ל, ארכיון הציונות הדתית 

באוניברסיטת בר אילן, גנזך הציונות הדתית במוסד הרב קוק, ארכיון פועלי אגודת ישראל 

ישיבת הר עציון ועוד. כמו כן, נערכו ראיונות עם מספר דמויות מפתח  בקיבוץ חפץ חיים, ארכיון

 בישיבות ההסדר. 

חשיבותו של מחקר זה הינה, קודם לכל, בשל הראשוניות והחלוציות שלו בעצם ההתייחסות 

למחקר היסטורי מקיף. מחקרים ומאמרים מעטים עסקו עד היום עצמאי לישיבות ההסדר כנושא 

 ומי ידע שונים, בדרך כלל בשולי העיסוק בנושאים אחרים. בישיבות ההסדר, מתח

פרופ' בר לב עסק בהיבטים חינוכיים שונים בישיבות ההסדר, תוך השוואה למוסדות חינוך 

. בתחום מדעי המדינה עסק פרופ' דון יחיא בהשפעתן החברתית של 6ולישיבות ממודלים שונים

ביחס לגישות משיחיות ופונדמנטליסטיות,  תדתי תהציוני חברהישיבות ההסדר על הלכי הרוח ב

, ופרופ' כהן עסק במפגש שבין הצבא והדת 7תוך דגש על ההקשרים הפוליטיים של נושא זה

 .8בישיבות ההסדר ובמתחים ובקשיים שיצר מפגש זה

ראוי לציון מחקרה המקיף של ד"ר רוסמן סטולמן, בו בחנה את המפגש בין הצבא והדת בציונות 

התבוננות במסלולי השירות השונים הקיימים כיום במגזר זה, ביניהם גם ישיבות הדתית מתוך 

ההסדר. במסגרת המחקר שלה ערכה רוסמן סטולמן ראיונות מקיפים עם תלמידים ואנשי צוות 

הישיבות, אופי הרבנים דרכי ניהול  :מישיבות ההסדר, ועסקה במגוון נושאים, ביניהם

. על 9יחס לשירות הצבאי ולתלמידי הישיבה המשרתים בצבאוהתלמידים, המטרות הלימודיות וה

אף שהמחקר של רוסמן סטולמן עסק בניתוח המציאות בהווה, נכון לזמן כתיבתו, ואילו מחקר זה 

התובנות והמסקנות שעלו במחקרה  - 1985עוסק בראשית ימיהן של ישיבות ההסדר, עד לשנת 

  זה.שימשו מקור חשוב להשוואה והעמקה במהלך מחקר 

, שחקר את התמורות שחלו 10עם סיום כתיבתו של מחקר זה יצא לאור ספרו של פרופ' יגיל לוי

באופיו ותפקודו של הצבא בשל השפעת העולם הדתי, בתהליך המכונה 'תהליך ההדתה'. לוי 

מתייחס בדבריו גם לישיבות ההסדר, והוא אף סוקר בקצרה את תולדות הקמתן, ואת היחסים 

רות נוספות כמו המכינות והישיבות החרדיות. המסקנות והתובנות העולות מספרו בינן ובין מסג

 של לוי ישמשו אותנו בעיקר בפרק שיעסוק בשילוב הצבא והדת בישיבות ההסדר. 

                                                 
מרדכי בר לב, 'גוונים מסורתיים וגוונים חדשניים במוסדות חינוך ישיבתיים בישראל', בתוך: וולטר אקרמן )עורך(,  6

; מרדכי בר לב, 'תורה עם דרך ארץ 407-445חנוך בחברה מתהווה: המערכת הישראלית, ירושלים תשמ"ה, עמ' 
 Mordechai Bar-Lev, 'The)להלן: בר לב, תורה עם דרך ארץ(;  5-10בישיבה המודרנית', גליון, אב תשנ"ד, עמ' 

'Hesder Yeshivah' as an Agent of Social Change in Israel', British Journal of Religious Education 11 
 )להלן: בר לב, ישיבות ההסדר(. 38-46 :(1988)

 דון יחיא, הספר והסיף. 7
dilemmas of religion and military service in Israel,  croll or the sword? :Stuart Cohen, The sבין היתר:  8

Amsterdam, 1997. ;Stuart Cohen, 'The Hesder Yeshivot in Israel: A Church-State Military 
Arrangement', Journal of Church and State 35,1 (1993), pp 113-130. ;)סטיוארט  )להלן: כהן, ישיבות ההסדר

 15 ', עיונים בתקומת ישראל1948-2004עיצוב הלכות צבא ומלחמה בישראל  כהן, 'ספרא וסייפא ומה שביניהם :
 Stuart Cohen, 'Tensions Between Military Service and Jewish Orthodoxy In; 239-274)תשס"ה( עמ' 

Israel: Implications Imagined and Real', Israel Studies, Volume 12, Number 1, Spring 2007, pp. 103-126 
 )להלן: כהן, צבא ודת(.

רוסמן סטולמן אלישבע, צבא ודת כמערכות תובעניות: צה"ל והציונות הדתית, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  9
 )להלן: רוסמן סטולמן, צבא ודת(. 2005לפילוסופיה, רמת גן, 

 לוי, תאוקרטיזציה(.להלן: ) 2015יזציה של הצבא בישראל, תל אביב התאוקרט –יגיל לוי, המפקד האליון  10
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בנוסף על כך, מעבר לעצם הניתוח ההיסטורי הראשוני של תולדות הקמת ישיבות ההסדר, ישנה 

כאמור לעיל,  בהם הוא עוסק. משמעותייםוהחשיבות למחקר זה בשל הנושאים הרבים 

התהליכים שהתרחשו בעקבות הקמת ישיבות ההסדר נוגעים לשאלות יסוד ביחס שבין הדת 

והמסורת ובין העולם המודרני. שאלות אלו עומדות על סדר היום הציבורי בתקופה זו, בשל זיקתן 

ין את פריחתו של לתופעות שונות בחברה הישראלית ובעולם הרחב, ביניהן ניתן לצי

הפונדמנטליזם המיליטנטי באיסלאם הקיצוני. העיסוק בשאלות אלו יפתח פתח להבנת 

התהליכים המתרחשים, ולבחינת דרכי התמודדות עמן, מתוך התבוננות במודל הדתי שהתפתח 

 בישיבות ההסדר.

ותם מעבר לכך, חלק מתהליכי השינוי החברתיים והאידיאולוגיים שיבחנו במהלך המחקר, א

הובילו ישיבות ההסדר והציונות הדתית, הינם שנויים במחלוקת ועומדים במרכזם של פולמוסים 

ציבוריים שונים עד היום. כך למשל, העלייה במידת ההקפדה על קיום המצוות, והמתח בין תהליך 

 -נושאים אשר יבחנו בהרחבה במהלך המחקר  –זה ובין מעמדם של ערכים מודרניים ליברליים 

דים ביסודו של הדיון הציבורי בסוגיה שכונתה 'הדרת נשים'. העיסוק בנושאים אלו יסייע עומ

בניתוח שרשי המחלוקות והגישות השונות הנשמעות במרחב הציבורי, ויתן בסיס להבנת 

 התהליכים המתרחשים בחברה הישראלית.
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 . תולדות הקמת ישיבות ההסדר הראשונות1

 קביליםמוסדות ישיבתיים קודמים ומ 1.1

תולדות הישיבות המודרניות וההבדלים בין המוסדות השונים הינו רחב היקף וחורג מגבולותיו 

. עם זאת, על מנת להרחיב את הרקע של מחקר זה על הקמת ישיבות ההסדר, יש 11של מחקר זה

מקום להציג מספר מוסדות מקבילים וקודמים ולבחון את יחסם לישיבות ההסדר. בחלק הבא 

בים הראשוניים ובנסיונות להקים מוסדות ישיבתיים, אשר בסופו של דבר הובילו נעסוק בשל

בפועל להקמת ישיבות ההסדר. בחלק זה, נבחן בקצרה מספר ישיבות אשר אף שאינן קשורות 

הרקע בו צמחו ישיבות ר ואיתבהסדר, הן עשויות לסייע בהכרח באופן ישיר להקמת ישיבות ה

 השונות שהתפתחו באותה תקופה. ההסדר, והאפשרויות החינוכיות

הישיבות הליטאיות, הנחשבות למודל ראשוני לכל מוסד ישיבתי את כבסיס לדיון זה יש להזכיר 

. שם זה כולל בקרבו גוונים רבים ושונים של מוסדות ישיבתיים, שהוקמו במהלך המאה 12מודרני

ם המשותפים למרבית ם, ישנם מספר מאפיינים בסיסיים מרכזיינבמזרח אירופה. אמ 19-20-ה

מוסדות אלו, הקיימים במידה מסויימת גם במוסדות ישיבתיים אחרים, כמו גם בישיבות ההסדר. 

בניגוד  –כך למשל התפתחו בישיבות אלו מאפיינים מערכתיים חדשניים כמו ניהול כלכלי עצמי 

 , שינוי אשר השפיע על עצמאותה13למודל הקדום של ישיבה הנסמכת על קהילה מקומית

החינוכית והמחשבתית של הישיבה. בנוסף לכך התפתחו בהם מאפיינים חינוכיים ולימודיים 

הלימוד בישיבות  אופןמשפיעה עד היום על ההליטאית, התלמוד  שיטת לימודשונים, בהם בולטת 

 . 14רבות

כאמור, מוסדות אלו היו שונים זה מזה בהיבטים רבים, ובמשך השנים התפתחו מתוכם מודלים 

ם כמו ישיבות המוסר והישיבות החסידיות. כפי שנראה במהלך המחקר, הישיבות חדשי

הליטאיות עמדו ברקע הקמתן של ישיבות ההסדר לכל אורך הדרך בהיבטים שונים. הסיבה 

המרכזית לכך היא העובדה שמרבית רבני ישיבות ההסדר הראשונות למדו בעצמם בישיבות 

של הישיבות הליטאיות, ועל כן הביאו עמם את האתוס החרדיות, המזהות עצמן כממשיכות דרכן 

מעמדו של מודל זה, כל מוסד ישיבתי חדש שהוקם הושווה באופן טבעי בשל הליטאי. מעבר לכך, 

 למוסד הישיבה הליטאית. 

אמנם, כפי שנראה בהמשך, אחד המניעים להקמת ישיבות ההסדר היה הרצון להקים מודל שונה 

 –אורך הדרך נדרשו ישיבות ההסדר לבחון היבטים שונים בזהותם וחדש של ישיבה. על כן, ל

ולהכריע האם בתחום זה לבדל עצמם מהישיבות הליטאיות  – 15מערכתיים וחינוכיים כאחד

 וממשיכות דרכן בארץ ישראל, הישיבות החרדיות, או שמא לאמץ את ולשמר את המודל הליטאי. 

                                                 
סקירה מקיפה של תולדות מוסד הישיבה מימי התנאים והתלמוד ועד הישיבה המודרנית ניתן למצוא בספרו של  11

 . 2003הישיבה, תבניתה ותולדותיה, ירושלים  –מרדכי ברויאר, אהלי תורה  -ברויאר 
אשית ספרו המקיף על הישיבות הליטאיות: "דומה שלא ניתן לרדת לשורשי מוסד כך תיאר זאת שטמפפר בר 12

ה"ישיבה" בעת החדשה ללא בדיקה מעמיקה של הישיבות הליטאיות, שהציבו דגם חדש של ישיבה והשפיעו על כלל 
, )להלן: שטמפפר 9שאול שטמפפר, הישיבה הליטאית בהתהוותה, ירושלים תשס"ה, עמ'  –הישיבות באשר הן" 

 .הישיבה הליטאית(
 .16שם, עמ'  13
שלמה טיקוצ'ינסקי, דרכי  -סקירה של דרכי הלימוד בישיבות הליטאיות ניתן למצוא במחקרו של טיקוצ'ינסקי  14

 הלימוד בישיבות ליטא, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ד
הן בשל היותה הישיבה הראשונה שהוקמה, והן בשל דמותו  –יבנה בישיבת כרם ב בולטנושא זה עלה לדיון באופן  15

של ראש הישיבה, הרב גולדויכט, שייצג יותר מכל את האתוס הליטאי בישיבות ההסדר. אחת הסוגיות שנידונו היתה 
סופר וביוגרף דתי, שביקר  -האם לאמץ את שיטת הלימוד הליטאית. מביקורתו של הרב ברומברג  –שיטת הלימוד 

מאבות הלמדנות הליטאית, ניתן ללמוד על  ,על הדגשה יתירה של ר' חיים מבריסק - 1959שיבת כרם ביבנה בשנת בי
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נו במחקר זה היא ישיבת לידא. ישיבה זו הוקמה מוסד נוסף עליו יש לתת את הדעת בפתיחת דברי

על ידי הרב יצחק יעקב ריינס, שהיה ממנהיגי תנועת המזרחי, כאשר החידוש  1905בפולין בשנת 

מציאות  –המרכזי שלה היה שילובם של מקצועות חול שונים במסגרת הלימודים של הישיבה 

. הישיבה פעלה כעשר 16תקופה חריגה במיוחד במוסדות הישיבתיים במזרח אירופה של אותה

היא נסגרה בסופו של דבר  . כשלוש מאות תלמידיםבשיאה הגיע מספר הלומדים בה לושנים, 

 . 17מכוחם של גורמים חיצוניים, בראשם פרוץ מלחמת העולם הראשונה

זיקתה של ישיבה זו למחקר זה הוא בראש ובראשונה בהיותה ישיבה בעלת אופי ציוני מובהק, 

ידי אחד ממייסדי הציונות הדתית. עם זאת, הרב ריינס נזהר מלהגדירה ולזהותה שהוקמה על 

כך למשל,  .18כישיבה ציונית דתית, על מנת לזכות לזכות לתמיכה רחבה בקרב כלל הציבור הדתי

מינה לראשות הישיבה את הרב שלמה פוליאצ'יק, שהיה מתלמידי הרב חיים סולובייצ'יק 

 .19וממתנגדיו של הרב ריינס

חברתית של הישיבה, ניתן למצוא נקודות זיקה -מנם, מעבר להיבט זה של השייכות הפוליטיתא

 - הותיות שעמדו ביסודה של ישיבה זומספר סוגיות מ .ות בין ישיבת לידא וישיבות ההסדרנוספ

 שבו והתעוררו עם הקמתן של ישיבות ההסדר.

נו של הרב ריינס להכשיר רבנים כך למשל, אחד המניעים הבולטים להקמת ישיבת לידא היה רצו

מהלך  -מסוג חדש, שיהיה קשוב ופתוח לשינויי התקופה, ובכך יוכלו לפעול בהצלחה רבה יותר 

. כפי שנראה בהמשך, אלו היו גם כן חלק מן המניעים 20שהיה חלק ממאבקו כנגד תופעת החילון

 שהביאו להקמת ישיבות ההסדר.

. של מקצועות חול במסגרת הלימודים דא בשילובםבנוסף על כך, כאמור התייחדה ישיבת לי

אחד המאפיינים הבולטים בישיבות ההסדר הוא מסגרת הלימודים היחודית בדומה לכך, 

 המשלבת לימוד תורה יחד עם שירות צבאי. 

אחת השאלות המרכזיות העומדות על הפרק במציאות בה משולבים יחד גורמים שונים היא 

יו של הרב ריינס בשילובם של לימודי חול היו פרקטיים ביסודם, מערכת היחסים ביניהם. מניע

ברצותו להעניק כלים להצלחה בחיי המעשה, כמו גם לחזק את דימויים העצמי ואת מעמדם 

                                                                                                                                            
#.. בנוסף על כך, ממכתבו של הרב אברהם אנגל 413גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  -ההכרעה שנעשתה בישיבה זו 

, בו קבל על העדפתה של שיטת הלימוד הליטאית, 1983רב בישיבה התיכונית מירון, לאיגוד ישיבות ההסדר בשנת  –
 -ניתן ללמוד כי בתחום זה ההשפעה הליטאית על צורת הלימוד בישיבות ההסדר היתה רחבת היקף ולאורך זמן 

 .     1965אה"צ, קלסר ענייני ההסדר 
יא, בין השאר גם ערך שהב ,מעשה זה מנוגד לאידיאל המסורתי של הישיבות הליטאיות של בלעדיות לימוד התורה 16

מוסר לישיבות אלו. יחד עם זאת, מספר מוסדות המשלבים לימודי חול פעלו במערב  ילהתנגדות להכנסת לימוד
מרדכי  –אירופה באותה עת. סקירה תמציתית של מוסדות נוספים מעין אלו ניתן למצוא בפתיחת מחקרו של בר לב 

מסורת לחידוש, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה, בר לב, בוגרי הישיבות התיכוניות בארץ ישראל, בין 
 )להלן: בר לב, בין מסורת לחידוש(. 33-53אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשל"ז, עמ'  

)להלן: שלמון,  268-266, עמ' 2006אורתודוקסיה במצרי הלאומיות, ירושלים  -יוסף שלמון, אם תעירו ואם תעוררו  17
אז  1917ותי נוסף היה מותו של פטרונה, הרב ריינס. הישיבה המשיכה להתקיים עד שנת אם תעירו(. גורם משמע

בשורה בחברה המסורתית במזרח אירופה', בתוך: אלי צור )עורך(, עולם  –יוסף שלמון, 'ישיבת לידא  –נסגרה סופית 
 .180, עמ' 2005קהילות ישראל בעידן המודרניזציה, ירושלים  –ישן אדם חדש 

 .44-42, בין מסורת לחידוש, עמ' בר לב 18
 .271שלמון, אם תעירו, עמ'  19
. הרב ריינס הקים קודם לכן ישיבה נוספת ששילבה לימודי חול, ישיבת שוונציאן, כאשר המניע 275-273, עמ' םש 20

ליצור מוסד המכשיר רבנים שיוכלו לשמש גם בתפקיד הרבנות מטעם, תחת חסות הממשל היה  קמתההמרכזי לה
 –תודעת השבר והמאבק כנגד אתגרי ההשכלה והחילון היה הבסיס לכל פעולותיו של הרב ריינס שי. הלינגר טען הרוס

מניח התשתית להגות אורתודוקסית  -משה הלינגר, 'הרב יצחק יעקב ריינס  –בתחום הפוליטי, התורני והחינוכי 
 . 351ירושלים תשס"ה, עמ' מודרנית ציונית', בתוך: יהוידע עמיר )עורך(, דרך הרוח, כרך א', 
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שאלת היחס בין השירות הצבאי  בישיבות ההסדר. 21החברתי של הרבנים החדשים שהכשיר

'ביטול  ,שירות הצבאי צורך מעשיבראות : האם לולימוד התורה היתה שאלת יסוד בהגדרת זהותן

דתית ולהציבו במקביל לערך המסורתי של -תורה' הכרחי, או שמא להעניק לו משמעות ערכית

 לימוד התורה. שאלה זו נוגעת ביסודות תפיסת הציונות הדתית, ובכך נעסוק בהרחבה בהמשך. 

יבות ההסדר היא ישיבת ישיבה נוספת, אשר לה השפעה ישירה ומשמעותית על תולדות הקמת יש

על ידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שתלה בה תקוות  192122מרכז הרב. הישיבה הוקמה בשנת 

וציפה לפתח בה  -כפי שניתן ללמוד מהשם שהעניק לה: "הישיבה המרכזית העולמית"  –רבות 

אשר . שינויים רבים חלו בישיבה במשך השנים מאז הקמתה, כ23מודל חדש וייחודי של ישיבה

בראשית התקופה בה עוסק מחקר זה, בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, היא היתה ישיבה 

 . 24קטנה, ללא מעמד ציבורי בולט ומשמעותי

תהליך התעצמותה עד להיותה גורם משמעותי בציונות הדתית ובפוליטיקה הישראלית התרחש 

–ישיבת ההסדר הראשונה במקביל להקמת ישיבות ההסדר, כאשר לקבוצת הנערים שהקימה את 

. מלחמת ששת הימים נחשבת 25'גרעין גחלת', עליה ידובר בהמשך, חלק משמעותי בתהליך זה

העומד בראשה באותה עת, פך לאירוע מכונן בתהליך עליית כוחה של הישיבה, כאשר בעקבותיה ה

ים והקמת מנהיג דתי ופוליטי בעל השפעה, בעיקר בקשר לתנועת גוש אמונל ,הרב צבי יהודה קוק

 .26ההתנחלויות

מערכת היחסים בין ישיבת מרכז הרב וישיבות ההסדר היתה מורכבת. מצד אחד, בניגוד ליוזמות 

ציבוריות רבות אחרות בציונות הדתית באותה תקופה, ישיבות ההסדר לא הוקמו ופעלו מכוחה 

ת לה. מצד והשפעתה הישירה של ישיבת מרכז הרב, ובמובן מסויים אף קמו כמקבילות ומתחרו

שני, גורמים שונים שהיו ממקימי ישיבות ההסדר, כמו גם רבים מתלמידיהן, הרגישו שייכים 

התעצמות מעמדו של הרב צבי יהודה קוק, והתרחבות  עםבפרט  – 27ומזוהים עם ישיבת מרכז הרב

 ,מצד אחד ,. מורכבות זו יצרה מציאות בה28העיסוק בתורתו של אביו, הרב אברהם יצחק קוק

ידים משני המוסדות הרגישו בקרבה הקיימת בין המוסדות, כפי שבא לידי ביטוי במעברם של תלמ

צד שני, נוצרה מתיחות סביב . אמנם, מן ה29מישיבות ההסדר לישיבת מרכז הרב ולהפךתלמידים 

                                                 
. הלינגר הגדיר את תגובתו לעולם המודרני כ"נאיביות ריאליסטית", תגובה שכללה 274-273שלמון, אם תעירו, עמ'  21

לדבריו "יכולת מופלאה להקים מסגרות שונות שיוציאו אל הפועל את השינויים הנדרשים במציאות חדשה ומאיימת 
מניח התשתית להגות אורתודוקסית מודרנית ציונית', בתוך: יהוידע  -קב ריינס משה הלינגר, 'הרב יצחק יע –זו" 

 .350עמיר )עורך(, דרך הרוח, כרך א', ירושלים תשס"ה, עמ' 
קבוצת תלמידים שהקימה עם הרב קוק "בית דרשות מרכזי", מוסד בתהליך הקמת הישיבה היה הדרגתי, והחל  22

התפתחותה ומגמותיה  –יוחאי רודיק, ישיבת מרכז הרב  –רב' שבמשך השנים התפתח לכדי ישיבת 'מרכז ה
)להלן: רודיק,  37-40החינוכיות, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה תשנ"ה, עמ' 

 מרכז הרב(.
ק, מאמרי הרב אברהם יצחק הכהן קו –ביטוי לכך ניתן למצוא בתכנית הלימודים המקיפה אותה תכנן לישיבתו  23

 . 63-65, עמ' 1984הראי"ה, ירושלים 
"תקופת  1956ל 1936מחקרו את התקופה שבין השנים ב. רודיק בחר לכנות 167רודיק, מרכז הרב, עמ'  24

 הדמדומים".
; גדעון ארן, 'בין חלוציות ללימוד תורה: הרקע לגאות הדתית לאומית', בתוך: אבי שגיא, דב 168-167שם, עמ'  25

 )להלן: ארן, בין חלוציות ללימוד תורה(. 59-62ים(, מאה שנות ציונות דתית, רמת גן תשס"ג, כרך ג', עמ' שוורץ )עורכ
 .197הספר והסייף, עמ'  דון יחיא, 26
בהם יש לציין, בין השאר, את הרב חיים דרוקמן, שהיה תלמידו של הרב צבי יהודה קוק בישיבת מרכז הרב, והיה  27

 ת ישיבת ההסדר הראשונה, כרם ביבנה. בין הגורמים הפעילים בהקמ
דון יחיא תולה את התפשטות תורתו של הרב אברהם יצחק קוק בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים הן בדמותו  28

-בגורמים חברתיים והןשל הרב צבי יהודה, שפרשנותו הפיקה משמעויות מעשיות מתורתו המופשטת של אביו, 
גוש אמונים, ומסגרות חינוכיות וארגוניות שסייעו  –ת כושר ארגון פוליטי פוליטיים, עם התגבשותן של תנועה בעל

 .196; 193הספר והסייף, עמ'  דון יחיא, -בקליטת תורה זו 
 199-198סיפורה של אם ישיבות ההסדר, יבנה תש"ע, עמ'  –שאול מייזליש, אליהו רוט )עורכים(, יבנה וחכמיה  29

 .)להלן, מייזליש, יבנה וחכמיה(
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מעמדה של ישיבת מרכז הרב כ"ישיבה המרכזית העולמית", ומעמדן של ישיבות ההסדר ביחס 

 . 30אליה

ישיבת מרכז הרב מודל ישיבתי ביחס לישיבות הליטאיות, ייצגה ר כי בדומה לנאמר לעיל ניתן לומ

נוסף, קרוב יותר לישיבות ההסדר מבחינות רבות, אליו הושוו ישיבות ההסדר, וביחס אליו נדרשו 

 לבחון את עצמן בנוגע לעמדות שונות.

. מוסד זה הוקם לראשונה Yeshiva University-א הוה מוסד ישיבתי נוסף אותו יש לציין לסיום

, והוא התפתח במשך השנים לכדי מוסד המשלב לימודים ישיבתיים 188631בניו יורק בשנת 

וסמיכה לרבנות ומסגרת אוניברסיטאית מקיפה. אף כי מוסד זה צמח מתוך הקשר תרבותי 

ן מוסד וגיאוגרפי שונה בתכלית, ניתן לראות כי ביסודם של הדברים, ישנו הרבה מן המשותף בי

 , כמו גם לישיבות ההסדר. 32ישיבתי זה למוסדות שנזכרו לעיל

ראשית, ישנן נקודות זיקה רבות מצד המטרות שהביאו להקמתן של מוסדות אלו. הניסיון לחזק 

את שמירת המצוות ואת המחוייבות למסורת בציבור הדתי באמצעות הקמת מוסד ישיבתי ייחודי 

אחת המטרות  ,בנוסףר לעיל, כמו גם לישיבות ההסדר. , כפי שנזכ33משותף גם לישיבת לידא

 34המוצהרות של מוסד זה היה לפתח מודל חדש ומודרני של רבנים, שיוכלו לתת מענה לדור החדש

 מטרה שתעמוד לנגד עיניהם גם של הגורמים שיובילו להקמתן של ישיבות ההסדר.  –

והרקע להקמת ישיבות ההסדר  Yeshiva University -היבט נוסף של זיקה בין הרקע להקמת ה

של חולשה ושבר במגזר שהקים הוא ההיבט החברתי. בשני המקרים, המוסד הוקם מתוך תחושה 

והציונות הדתית בשנותיה  1935-בארצות הברית של סוף המאה ההיהודית האורתודוקסיה  -אותו 

זוק מעמדם של . מוסדות אלו שימשו כסוכני שינוי חברתיים בחי36הראשונות של מדינת ישראל

 מגזרים אלו.

פים יחד עם לימוד התורה נוצר שילוב ייחודי של גורמים נוסגם כן מעבר לכך, במוסד זה 

מתאפיין בהפרדת רשויות ברורה ובולטת בין  -Yeshiva Universityאופן השילוב ב המסורתי.

ך משמשות שתי מערכות הפועלות בשיתוף פעולה, אהן לימוד התורה ובין לימודי החול. אלו 

                                                 
ראש ישיבת הר עציון, שהתנגד לכפיפות לרב צבי יהודה קוק, בין השאר בכל  –הרב עמיטל וא טוי בולט לכך הבי 30

. ביטוי נוסף ניתן למצוא בדבריו של 139, עמ' 2008אלישיב רייכנר, באמונתו, תל אביב  –הנוגע לתנועת גוש אמונים 
שיבת הרב ציפו שישלח אליהם כל תלמיד מוכשר הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, שתיאר בראיון עמו כיצד רבני י

 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  –במיוחד, שהרי "אנחנו הישיבה המרכזית העולמית" 
תהליך הקמתו של המוסד היה הדרגתי: בשנה זו הוקם מוסד ישיבתי בשם 'עץ חיים' בו עסקו אך ורק בלימודי  31

מוסד להכשרת רבנים, שבמשך השנים שילב  – The Theological Seminary -הוקם מוסד נוסף  1897קודש, בשנת 
 Klaperman, Gilbert. “Yeshiva -אוחדו המוסדות והתפתח המוסד המוכר כיום  1915גם לימודי חול, ובשנת 

. 1, , vol. 54, noAmerican Jewish Historical Quarterly Five Years in Retrospect.”-University: Seventy
1964, p 7 .)להלן: קלפרמן, ישיבה יוניברסיטי( 

לציין כי היתה קיימת זיקה גם בין ישיבה זו ובין ישיבת מרכז הרב, שנסקרה לעיל. תיאור מקיף מערכת היחסים יש  32
בין המוסדות ובין ראשי הישיבה יוניברסיטי והרב קוק ניתן למצוא במאמרו של אופיר: נתן אופיר, 'הצעת שיתוף 

בדבריו מתייחס אופיר גם  .204-185ולה בין ישיבות מרכז הרב ור' יצחק אלחנן', טללי אורות, ט"ו, תשס"ט, עמ' הפע
שיתוף פעולה זה, בשל העובדה שמוסד זה  עללביקורת שנשמעה מצד גורמים שונים בציבור החרדי כלפי הרב קוק 

 משלב גם מקצועות חול.
ראש ישיבת לידא, הרב שלמה פוליאצ'יק, שימש מאוחר יותר כראש בית זיקה נוספת לישיבת לידא היא העובדה ש 33

 .  43קלפרמן, ישיבה יוניברסיטי, עמ'  -Yeshiva University המדרש ב
 . זה היה אחד המניעים לשילובם של לימודי החול.31שם, עמ'  34
 .48שם, עמ'  35
אורו של ארן את תחושת השפל של הציונות ביטויים רבים לכך יובאו בהמשך המחקר, בהם נזכיר כעת רק את תי 36

 . 38ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  -הדתית בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל
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. הפרדה זו מהווה אמירה ערכית וחינוכית, ביצירת החיץ 37למעשה כשני גופים נפרדים ועצמאיים

 של לימוד התורה. והמקצועות השונים, ושמירת נבדלות בין

, ישיבות ההסדר התמודדו עם שאלת היחס בין השירות הצבאי ולימוד התורה אמור לעילכ

ה זו הינה ביטוי להתמודדות עם עקרונות יסוד בהגות המשולבים במסגרתם. מבחינה ערכית, שאל

הציונית דתית, בשילוב הציונות והדת בתפיסתו של מגזר זה. מעבר לכך, מבחינה מעשית, להפרדה 

בין הרכיבים השונים בישיבות ההסדר השלכות שונות. כך למשל, חששו בישיבות ההסדר מפני 

על ההתמדה בלימוד התורה. מצד שני,  חדירת האווירה הצבאית אל תוך הישיבה, והשפעתה

מאמצים רבים הושקעו בחיזוק הזיקה בין תלמידי הישיבה בעת שירותם הצבאי ובין הישיבה, על 

מנת לסייע להם להתמודד עם האתגרים בהם נתקלו במסגרת הצבא. במובן מסויים ניתן לומר 

עמדה על הפרק  Yeshiva University-שהשאלה האם וכיצד לאמץ את מודל ההפרדה של ה

 בתולדות הקמת ישיבות ההסדר בהקשרים שונים.

כאמור בראשית דברינו, סקירה תמציתית זו לא נועדה להקיף את תולדות המוסד הישיבתי 

המודרני על גווניו השונים. המוסדות השונים בהם עסקנו היו בעלי זיקה מסויימת לישיבות 

תמודדותם עם שאלות דומות לאלו שעמדו על ההסדר, הן בהיבט המעשי והן בהיבט הרעיוני, בה

פרק עם הקמת ישיבות ההסדר. מוסדות ושאלות אלו יעמדו בפנינו בבואנו לבחון את דרכי 

התפתחותן של ישיבות ההסדר, הן כמודלים מעשיים להשוואה וחיקוי של ישיבות ההסדר, והן 

 שיבות ההסדר.כנקודות יחוס עקרוניות לבחינת הסוגיות הרעיוניות עמן התמודדו י

  

                                                 
קלפרמן מתאר כיצד נוצר שילוב זה בתחילתו באופן אקראי, מתוך לחץ התלמידים, ולא מתוך החלטה עקרונית  37

עמ'  ,קלפרמן, ישיבה יוניברסיטי –יה סביב שילוב ייחודי זה ומערכתית. רק בשלב מאוחר יותר התפתחה אידיאולוג
29-30 ;40. 
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 ניסיונות ראשוניים להקמת ישיבות הסדר 1.2

, קודם להקמת ישיבת ההסדר להקמת ישיבות הסדרבחון את הניסיונות הראשוניים בבואנו ל

ישיבות ההסדר, על מנת לקבוע אלו על נקודת החידוש המרכזית ביש צורך לעמוד הראשונה, 

ישיבות ההסדר ענו על באופן כללי ניתן לומר כי  אלו. מוסדותקרובות למקבילות ומסגרות לימוד 

, 38דתירת ישיבתית המתאימה לנוער הציוני שני צרכים מרכזיים: האחד הוא הצורך בהקמת מסג

יש והשני הוא הצורך בהקמת מסגרת המאפשרת שילוב של לימוד תורה ושירות צבאי. על כן, 

 ענו על הצורךהבחין בין מוסדות שיש מקום ללעסוק במוסדות שנתנו מענה לצרכים אלו, כאשר 

 השני. צורךהראשון, ובין אלו שהתמודדו עם ה

אש, של יחיאל אלי רצונוישיבת הסדר, הוא  לשראשוני  מודלכ גדירהניסיון הראשון אותו ניתן לה

זה, עשה אליאש צעד 'ישיבה פלמ"חית'. קודם לניסיון  ממקימי תנועת בני עקיבא, להקים

. פלוגות אלו הוקמו כדי לאפשר שירות 193739ת הדתיות בהגנה, בשנת הפלוגו משמעותי בהקמת

צבאי בשורות ההגנה בתנאים המתאימים לדתיים, והן היוו מודל ראשוני של יחידות צבאיות 

הומוגניות דתיות. רבים מהקשיים איתם התמודדו יחידות אלו, היו גם הקשיים איתם התמודדו 

גורמי הצבא מפני הקמת יחידות עצמאיות בעלת ישיבות ההסדר בהמשך הדרך: חששם של 

משמעת לגורמים חיצוניים; חששם של מנהיגי הציבור הדתי מפני התרופפות השמירה על הדת 

; התמודדות עם פקודות צבאיות הנוגדות 40בשאר הצבא ואיבוד יכולת ההשפעה על הצבא כולו

 ועוד. 42; הפער והמתח בין רבנים צבאיים לרבנים מחוץ לצבא41את ההלכה

ם לאחר ההצלחה הגדולה של יחידות אלו, פעל אליאש להקמת מסגרת שתשלב לימוד תורה ע

. לדבריו, יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח, הסכים לרעיון לאחר שהתרשם ושירות צבאיאימונים 

אף שאיפותיו של אליאש היו כפי שנראה מיד, מהמוטיבציה המיוחדת של הפלוגות הדתיות. 

 מודל חדש של חייל יהודי, כעין תלמידי רבי עקיבא.הקמת  –גבוהות יותר 

הסכים להפעיל את האימונים רתם גורמים שונים להקמת הישיבה: הפלמ"ח  1945בשנת 

שתתף במימונם; הרב צבי יהודה מלצר, רבה של פרדס חנה, הסכים להתמנות לראשות להו

תם והסכימו לתת הרב חרל"פ והרב רענן נתנו את ברכ –הישיבה; ראשי ישיבת מרכז הרב 

שיעורים בישיבה; והרב עמיאל, רבה של תל אביב, הסכים לקחת אחריות על גיוס המימון 

 והתלמידים. בנוסף, נמצא מקום לישיבה בקיבוץ רמת השרון. 

מתכונת הלימודים בישיבה תוכננה לפעול באופן הבא: הישיבה תחולק לשלוש כיתות, כאשר בכל 

לסירוגין. בסופו והן יתחלפו תורה,  ילמדוונים ושתי האחרות באימתעסוק זמן נתון כיתה אחת 

של דבר, נגנזה יוזמה זו עקב מחלתו ופטירתו של הרב עמיאל, שהביאו לביטול המשענת הכלכלית 

  .43של המיזם

                                                 
 עצם קיומו של 'נוער ציוני דתי' הדורש ישיבה לעצמו הוא בגדר חידוש שיבחן בהרחבה בהמשך. 38
)להלן: אליאש, מעשה הבא בחזון(. אליאש הקים  212-210, עמ' 1983יחיאל אליאש, מעשה הבא בחזון, תל אביב  39

 בטחון בפועל המזרחי, שארגנה את הפלוגות, ועמד בראשה. מחלקת
. על מנת להתמודד עם קשיים אלו, הוגבלו מספר החיילים ביחידות הדתיות והן תפקדו כמחלקות 213-212שם עמ'  40

 בדומה מאוד למבנה של ישיבות ההסדר כיום. –דתיות בתוך פלוגות כלליות 
 .215שם עמ'  41
להתמודד עם קושי זה בחלוקת המרות ההלכתית, הוקמה ועדת רבנים בתמיכת הרב  . על מנת318-315שם עמ'  42

 הראשי לישראל, הרב הרצוג, לפסיקת הלכה בשאלות שהתעוררו.
 .357שם, עמ'  43
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יוזמה זו צמחה מתוך הפלמ"ח והפלוגות הדתיות שבו, והיתה אמורה להתמודד עם הקושי השני 

נם, עם הצלחת הפלוגות הדתיות, רות הצבאי עם לימוד התורה. אמשילוב השי –שהוזכר לעיל 

כדי מחשבות עתידיות על השפעה על צביון הצבא, החברה עד השאיפות והציפיות  עלה רף

והמדינה שבדרך. כך למשל אמר אליאש בהרצאה למדריכי תנועת הספורט 'אליצור' שהקים, 

 : 1947בשנת 

עיצוב דמות המדינה העברית... נעצב את  אנו נתונים במלחמה אשר בתוצאותיה גם

הכח הדתי מול הכח החילוני השולט כיום על הישוב... נפתח אצל הציבור הדתי חוש 

 .44ושאיפה לשלטון

ניתן לראות בדברים אלו ביטוי לתפיסה הרואה בהשתלבות במסגרת הצבאית פתח להשתלבות 

, יסה זו תבוא לידי ביטויבכלל החברה הישראלית, תוך תפיסת עמדות השפעה והנהגה. תפ

 קרב הציונות הדתית,שהתרחש בבהקמת ישיבות ההסדר, שהיו חלק מתהליך רחב של שינוי 

  שהוביל להתפתחות שאיפות להשפעה והנהגה ציבורית.

הרב  על ידילשילוב בין מוסד ישיבתי ושירות צבאי נעשה ב'ישיבת הדרום', ברחובות,  אחרניסיון 

 חית'."'ישיבה הפלמה לשראש הישיבה המיועד כקודם לכן שנזכר צבי יהודה מלצר, 

הישיבה עברה גלגולים רבים: ראשיתה כישיבה מסורתית שהוקמה בפרדס חנה, כהמשך לישיבת 

, עם מעברו של ראש הישיבה, הרב צבי יהודה 1947עברה לרחובות בשנת הישיבה . 45קלצק מפולין

מלצר להקים 'ישיבה צבאית', שתשלב בין , ניסה הרב 1950המושבה. בשנת  שמונה לרב ,מלצר

עם הרבנות הראשית, וניסה לרתום לכך את זלמן שזר, שר  בשיתוף שירות צבאי ולימוד תורה

החינוך והתרבות דאז. הסיבות לכך היו הערך שראה בעצם הגיוס לצבא, כמו גם הרצון לאפשר 

 .46הישיבה במדינה החדשה של בוגריהשתלבות 

לישיבת קלצק. עם השנים  וךה תיכונית בשם 'ישיבת הדרום', בסמהוקמה ישיב 1952בשנת 

. הרב מלצר ניסה 1957התמזגו המוסדות, והישיבה הגבוהה דעכה עד שחדלה להתקיים בשנת 

להקימה מחדש, הפעם בגיבוי והסכמה של צה"ל לשילוב תלמידי הישיבה במסלול מיוחד, כעין 

אך : התלמידים יעברו אימונים צבאיים מסלול הנח"ל הקיבוצי שהיה קיים באותה תקופה

במקום לשרת בפעילות מבצעית ילמדו בישיבה. לאחר תקופה קצרה, התרחב הסמינר למורים 

שהוקם ליד הישיבה, ולמעשה הפכה הישיבה לסמינר למורים בעל מסלול ייחודי המשלב בין 

 .47ושירות כמורים ביישובי ספרלימודי הוראה לימוד תורה, שירות צבאי, 

, הפער בין מסלולי השירות השונים והמתח סביב שאלת בין ישיבת הדרום לישיבות ההסדר יחסה

זכות הראשונים בהקמת מסלול ההסדר ידון בהמשך, בפרק העוסק בשילוב הצבא והדת בישיבות 

ההסדר. בהקשר זה בו אנו עוסקים נציין רק כי על אף שישיבת הדרום התמודדה עם שני הצרכים 

הציוני דתי ושילוב לימוד בוגרי מסגרות החינוך לתורה הקמת מסגרת לימוד  - שהוזכרו לעיל

באופן שונה מהאופן שבו הדבר נעשה בישיבות  שהיא עשתה זאתהרי  - התורה והשירות הצבאי

  ההסדר.

                                                 
  .235שם, עמ'  44
 )להלן: רייכנר, באמונתו(. 110, עמ' 2008אלישיב רייכנר, באמונתו, תל אביב  45
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 46
  שם. 47
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בשל העובדה בצורה שונה נעשה בישיבות הדרום שילוב לימוד התורה והשירות הצבאי ראשית, 

. שילוב זה השפיע על משך הזמן לימודי הוראה ועבודה בתחוםלב גם יש השירות שלהםסלול מש

, ועל כן הוא יצר מודל ויש להניח כי גם על אופי וסגנון הלימוד במוסד זה ,המיועד ללימוד תורה

ביחס להקמת מסגרת לימוד לנוער הציוני דתי, אין ספק כי ישיבת הדרום נתנה  .48אחר של שילוב

מסגרת ישיבות ההסדר ולא זוהתה כיוון שלא היתה שייכת ל . אמנם,הו במענה לתלמידים שלמד

  .בציונות הדתית ישיבות ההסדר הובילואותו תהליך חלק מהלראות בה , לא ניתן 49עמן

ראשוני הקודם להקמת ישיבות ההסדר, היא ניסיון ו כאשר ניתן לראותמוסד להקמת  ניסיון אחר

 הקמת ישיבת 'משכן ישראל' בירושלים. 

בוגרי ישיבות בני  על ידיבירושלים, בחסותה של ישיבת 'מרכז הרב',  1949יבה זו הוקמה בשנת יש

עקיבא בראשותו של הרב יעקב כלאב, מרבני ישיבת כפר הרוא"ה. היא נועדה להיות מודל לישיבה 

המקובל בישיבות בשונה מן  –גבוהה חדשה, ברוח הציונות הדתית, בה שפת הלימוד היא עברית 

בה גם מקצועות כמו תנ"ך, מדרש ומחשבה. הישיבה התקיימה כשנה, ולאחר  ות, ולמדוהחרדי

 .50מכן נבלעה בישיבת מרכז הרב, עקב קשיים כלכליים וארגוניים

הקמת מסגרת  –ניתן לראות בהקמת ישיבה זו ניסיון להתמודד עם הקושי הראשון שהוזכר לעיל 

ושילובו במסגרת  שאלת הגיוס לצבאדתי, ללא קשר ל-ישיבתית המתאימה לנוער הציוני

לא נתפסה בתקופה זו כמסגרת לימוד הרב מרכז נראה בהמשך, ישיבת כפי ש. הישיבתית

 בני עקיבא, ולכן היה צורך להקים מסגרת אחרת.ולחברי תנועת  המתאימה לנוער הציוני דתי

פגם שתוקן  יתכן כי חוסר הצלחתו של מיזם זה היה בהיותו נטול גב פוליטי וארגוני מוצק,

בהקמת ישיבת ההסדר הראשונה תחת חסותם של תנועת בני עקיבא והמזרחי העולמי. מנגד, יתכן 

דתי, ועל כן כשלה. הקמת -כי ישיבה זו הקדימה את זמנה, מבחינת הבשלות של הציבור הציוני

הקמת מסגרת דתי, הרואה צורך ב-הציבור הציוני ישיבה שכזו, מהווה ביטוי להתגבשותו של

משל עצמו, שתכשיר הנהגה רוחנית ותחנך תלמידי חכמים ברוחו. יתכן כי ייחודית רנית גבוהה תו

להכרתו עד , כמו גם המונע משאיפות אלו להתגבשותו של גרעין מייסדעד נדרשו עוד מספר שנים 

 דתי בצורך שבמוסד כזה.  של הממסד הציוני

סגרת המשך בתוך ישיבת כפר הקמת מקודם הקמת ישיבת כרם ביבנה, היה  ניסיון נוסף,

הוקם  1952הרוא"ה. באותן שנים המסגרת של ישיבות בני עקיבא ארכה שנתיים בלבד, ובשנת 

לימוד תורה עם  . מסגרת זו  שילבהרואה'בית מדרש', לתלמידים שסיימו את לימודיהם בכפר 

נתית, , כחלק מתהליך שהפך את כפר הרואה לישיבה תיכונית ארבע ש51לימודי החול משךה

הגרעין המייסד של  1953קבלת תעודת בגרות. מתוך קבוצה זו, יצא בשנת גם שלבסוף אפשרה 

 כרם ביבנה.ישיבת ישיבת ההסדר הראשונה, 
                                                 

פרופ' בר לב כתב כי "הרעיון לשלב ישיבה וצבא נולד כנראה לראשונה אצל הרב צבי יהודה מלצר ז"ל, בישיבת  48
-מרדכי בר –הדרום ברחובות, ברם, שם נועד למטרות אחרות ומתכונתו הלימודית והחברתית היתה שונה לחלוטין" 

תשל"ט, תל -עקיבא בישראל, תרפ"ט-שנות תנועת בנילב, ידידיה כהן, שלמה רוזנר )עורכים(, במשוך היובל: חמישים 
פער בין ישיבות ההסדר וישיבת הדרום ל נוסף)להלן: בר לב, במשוך היובל(. ביטוי  1הערה  303אביב תשמ"ז, עמ' 

, העוסק במסלול השירות של ישיבת הדרום, המתריע על 1977ניתן למצוא במסמך של איגוד ישיבות ההסדר משנת 
. 1965אה"ע, ענייני ההסדר  –התנהגותם הדתית של התלמידים...וזיקתם לסדרי לימוד של ישיבה" הצורך ב"שיפור 

ניתן ללמוד מכך שתלמידי ישיבת הדרום לא נתפסו באופן מובהק כבחורי ישיבות רגילים עד כדי דאגה לרמתם 
 ל מתח הקיים בין מוסדות אלו.הדתית, לכל הפחות בעיני נציגי איגוד ישיבות ההסדר. יתכן גם כי ניתן ללמוד מכך ע

 . 9, הערה 305בר לב, במשך היובל, עמ'  -ביטוי לכך ניתן למצוא במעמדה החלקי באיגוד ישיבות ההסדר  49
 .112, עמ' שם 50
שם. תיאור של חווית הלימוד במסגרת זו בשנתו הראשונה, במאמר של הרב יעקב פילבר, תלמיד המחזור הראשון  51

. מתואר שם סדר יום של לימודי 119מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ'  - 1952עקיבא משנת בעיתון זרעים של בני 
 קודש בכל היום, ובערב לימודי חול למעוניינים, יחד עם הרחבות ערכיות עם הרב נריה.
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 תיאור הקמת ישיבות ההסדר 1.3

 ישיבת כרם ביבנה 1.3.1

 שלבי הקמת הישיבה

מתה בפועל של ישיבת הרצון להקים ישיבה ברוח תנועת המזרחי ביבנה, עלה שנים רבות קודם הק

, להקים 1913כרם ביבנה. ראשיתו בהצעה של הרב קוק לראשי המזרחי בארצות הברית, משנת 

, והמשכו בהירתמות של הרב מאיר בר אילן, נשיא המזרחי העולמי, 52מושבה וישיבה ביבנה

ת החלה הקרן הקיימ 1926ומנחם אוסישקין, יו"ר הקרן הקיימת לישראל, לקידום הנושא. בשנת 

, אז הטילה על הפועל המזרחי להקים את קיבוץ 1940לישראל לרכוש אדמות ביבנה, עד שנת 

 .53יבנה, ועל המזרחי להקים שם ישיבה

, והתחדשה 54בשל מלחמת העולם השניה 1942, נעצרה בשנת 40-אשית שנות ההבנייה החלה בר

ת אכלוס המבנה, , אז הושלמה בניית המבנה המרכזי. מלחמת העצמאות עיכבה א194755בשנת 

החלה לפעול במקום ישיבה של בני  50-, ורק בראשית שנות ה56ששימש לתפקידי הגנה שונים

הקיבוץ הדתי. המזרחי, שלא ויתר על תכניתו להקים שם ישיבה משלו, שמר על זכות השימוש 

  .57אותה תכנן להקים בשם 'כרם ביבנה' לישיבה העתידית

תלמידי של תוך שהיא מתבססת על קבוצה נבחרת  ,58הוקמה ישיבת כרם ביבנה 1953בשנת 

קודם לכן. תלמידים שם ל, למדו במסגרת ההמשך שהוקמה ישיבת כפר הרואה, שכפי שהוזכר לעי

גרעין  -אלו השתייכו בחלקם לגרעין פנימי בתוך בני עקיבא שהוביל תהליך של התחזקות דתית 

מדה של ישיבת מרכז הרב והקמת גחלת, והיה שותף לתהליכים נוספים בהמשך כמו העצמת מע

. בהמשך דברינו נתייחס בהרחבה לגרעין גחלת ולמקומו בתהליך הקמת ישיבות גוש אמונים

 .59ההסדר

ח שהניע בפועל את הקמת הישיבה. מעורבות התנועה בתהליך זה והכתנועת בני עקיבא היתה 

ות של בני עקיבא, פתרון לבוגרי הישיבות התיכונילמצוא נעשתה לאחר שחברי התנועה תבעו 

אך פתרון זה הלכו לישיבות חרדיות, חלק מהתלמידים שרצו להמשיך בלימודים תורניים גבוהים. 

במקרים רבים תלמידים אלו התרחקו בסופו של דבר לא התאים לשאיפותיה של התנועה כיוון ש

לב ן הבוגרים שהתקשו להשת. בנוסף, הישיבות החרדיות לא התאימו לרבים מ60ודרכהמרוחה 

                                                 
 קלז. -הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אגרות הראיה, ירושלים תכ"ב, כרך ב עמ' קלו 52
#. בספר היובל לישיבה נזכר כי נעשתה פנייה לרב קוק להעברת ישיבת מרכז 396של המזרחי גצ"ד, המרכז העולמי  53

 .22עמ' , מייזליש, יבנה וחכמיה -הרב ליבנה, כמו גם לישיבות אחרות באירופה 
 #.405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  54
עתקים מהם מובאים בספר היובל של על פי התכתבויות ענפות בנושא בין המזרחי והקרן הקיימת לישראל, אשר ה 55

 . 530מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –ישיבת כרם ביבנה 
 .27-26מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  56
#. לאחר הקמת ישיבת כרם ביבנה, הוגדרו מחדש גבולות הגזרה הכלכליים 383גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  57

בין המזרחי למזכירות הקיבוץ  התכתבויות ענפותרחי, כפי שעולה מבין המוסדות, שפעלו במקביל תחת כנפיו של המז
#. כמו כן, הקפיד המרכז העולמי של המזרחי שמעמדו כשותף בהקמת 383גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  -הדתי 

ישיבת הקיבוץ הדתי ישמר, ועל כן מחה במכתב למזכירות הקיבוץ הדתי ששמו לא נזכר בכתבה בהצופה שסיפרה על 
 . 30מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –שיבת הקיבוץ הדתי י

 #.396גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  58
 .58-56עמ' , ארן, בין חלוציות ללימוד תורה 59
, כי "חברים שהתחנכו בישיבת בני 1949. מצוטט שם חבר התנועה המספר, בשנת 112בר לב, במשוך היובל, עמ'  60

כמו ישיבת חברון... לומדים הם ללעוג למעשה הציוני... ואינם מוכנים לסייע בידי  עקיבא ויוצאים לישיבות גדולות
 בני עקיבא".
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 - בשפת הלימוד בין השאר אף -שונה ממה שהורגלו אליו מבחינה תרבותית במסגרת שהיתה 

 . 61מן הישיבות החרדיותשהיתה מקובלת בחלק יידיש, 

קבעה כי "הועידה רואה הכרח בהקמת ישיבת המשך  1952הועידה הארצית של בני עקיבא, בשנת 

". ההנהלה הארצית הסמיכה 62ול בכיוון זהלישיבת בני עקיבא... ומטילה על ההנהלה הארצית לפע

את יעקב דרורי, חבר ההנהלה, לפעול להקמת הישיבה. דרורי רתם את המרכז העולמי של 

יחד עם הרב חיים דרוקמן,  שיבה, וגייס את התלמידיםהמזרחי, שלקח אחריות כלכלית על הי

 שהיה אז גם הוא חבר ההנהלה הארצית. 

, מתלמידי החזון איש המזוהה עם הציבור 63יעקב גולדוויכטלראשות הישיבה מונה הרב חיים 

 .64המזרחי דרכה של תנועתליותר קרוב מספר ניסיונות למצוא ראש ישיבה  החרדי, לאחר

תלמידי הישיבה היו שייכים לתנועת בני עקיבא ומיועדים לגיוס לגרעיני הנח"ל של התנועה. 

שיך וללמוד בישיבות גבוהות, דחו את באותה תקופה היה מקובל שחברי בני עקיבא שרצו להמ

. בשנת ההקמה של ישיבת כרם ביבנה דחתה 65גיוסם בשנה, ואז התגייסו עם חברי הגרעין שלהם

החל ויכוח בין ראש  66התנועה באופן חריג את גיוסם של כל חברי הגרעין בשנה. לאחר כשנתיים

ה, ובין הנהלת בני עקיבא הישיבה, שתבע לאפשר לתלמידיו להמשיך ללמוד כדי לבסס את הישיב

שתבעה שחבריה ישובו לגרעינים שלהם. בשנים הראשונות לא היה הסדר אחיד: חלק 

 .67מהתלמידים המשיך בישיבה, חלק התגייס וחלק אף עזב לישיבות אחרות

, הגיעה בני עקיבא להסדר חדש עם הצבא: כל חברי הגרעין יתגייסו יחד לטירונות, 1958בשנת 

ו להתיישבות ולישיבה. לאחר מספר חודשים, ישובו ויתקבצו לאימון מתקדם ולאחר מכן יתפצל

. תלמידי הישיבה הביעו התנגדות למהלך, בעצומה ששלחו 68ולאחריו שוב יתפצלו למשימותיהם

להנהלת בני עקיבא, מחשש לפגיעה ברצף הלימוד ורצינותו, ודרשו לעכב את הגיוס עד לאחר שתי 

שיבה הסכים למהלך, בתנאי שגם תלמידים שהגיעו לישיבה ללא . ראש הי69שנות לימוד בישיבה

יא . בסופו של דבר הסכם זה הוסדר, והב70שייכות לגרעין של בני עקיבא יתקבלו להסדר גיוס זה

 להגדלת מספר התלמידים בישיבה.

צמאי של הוחלט להפריד את גיוסם של בני הישיבה מגרעיני הנח"ל, וגובש הסדר ע 1965בשנת 

הצבא. במסגרת ההסדר התלמידים חוילו לתקופה של ארבע שנים,  ם ביבנה עםישיבת כר

                                                 
 #.396גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  61
. יש לציין כי החלטה זו מהווה חידוש גדול בדרכה של בני עקיבא, שהיתה תנועת נוער 113בר לב, במשוך היובל, עמ'  62

בקיבוצים. ביטוי נוסף לשינוי זה מוצא ארן בנאומו של הרב משה צבי נריה, ראש  חלוצית שהובילה להתיישבות
. הרב נריה קורא שם להתכנסות בישיבות ללימוד התורה לשם 1952ישיבת כפר הרואה, בועידת הפועל המזרחי בשנת 

  .45-46ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  –השפעה על המדינה 
 #.396המזרחי, גצ"ד, המרכז העולמי של  63
העתקים מובאים אצל מייזליש, יבנה  –כך עולה מהתכתבויות עם רבנים שונים, ביניהם הרב שאול ישראלי  64

מועמדים מספר , כי 1955הרב חיים דרוקמן סיפר בעיתון תנועת בני עקיבא, זרעים, בשנת  .531-532וחכמיה, עמ' 
רודיק  .112מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ'  –שלים סירבו כיוון שהישיבה מוקמת ביבנה המרוחקת ולא בירו

כמועמד שסירב לקבל את התפקיד בשל רצונו להמשיך בתפקידו כראש ישיבת כפר  מזכיר גם את שמו של הרב נריה
הרוא"ה. בנוסף טוען רודיק כי גדלותו התורנית של הרב גולדויכט היתה המניע המרכזי לבחירתו, כאשר על הפער 

רודיק, מרכז הרב, עמ'  –י שאפו לגשר באמצעות מינוי משגיח רוחני, הקרוב יותר בדעותיו לציונות הדתית האידיאולוג
166. 

. הדחיה לא הפרידה אותם מבני הגרעין שלהם, כי בכל גרעין היתה קבוצה 113בר לב, במשוך היובל, עמ'  65
 שהתגייסה לאחר שנה. 

 בה שנה קודם גיל הגיוס.זאת כיוון שחברי הגרעין המייסד הגיעו לישי 66
 .114בר לב, במשוך היובל, עמ'  67
 .194-191; 14; מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ' 116שם, עמ'  68
 #.405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  69
. כדי למנוע הצטרפות תלמידים הרוצים להקל על שירותם הצבאי הוסכם כי 117בר לב, במשוך היובל, עמ'  70

 ינם חברי גרעין, יצטרכו ללמוד שנתיים בישיבה קודם הצטרפותם למסלול.תלמידים כאלה, שא
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 –ד של 'של"ת' במהלכה עברו אימוני טירונות ואימון מתקדם, ובשאר הזמן היו בישיבה במעמ

. שינוי זה גרם לניתוק הקשר בין תנועת בני עקיבא, שהקימה את הישיבה, 71שירות ללא תשלום

דיון נרחב בשלבי היווצרות מסלול השירות . 72ו ללא קשר אליהותלמידי הישיבה, שכעת התגייס

 בישיבות ההסדר והמשמעויות הנלוות של תהליך זה יערך בהמשך בפרק שיעסוק בכך.

תלמידי הישיבה היו בוגרי ישיבות תיכוניות, יחד עם בני נוער יהודים מהתפוצות שבאו ללמוד 

-תלמידים בני הארץ ו 40למדו בה  1957. מספר התלמידים בישיבה גדל בהתמדה: בשנת 73בארץ

ישיבת כאשר בשנים אלו כרם ביבנה היא תלמידים,  320 –שנה  20, וכעבור 74תלמידים מחו"ל 13

 .75ההסדר הגדולה ביותר

 

 הגורמים השותפים להקמת הישיבה

דתי היו שותפים גורמים רבים ומגוונים. הגבוהה הראשונה של הציבור הציוני  בהקמת הישיבה

הקרן הקיימת לישראל, שהביא עמו תמיכה  על ידינזכר לעיל, הקרקע של הישיבה נרכשה כפי ש

. המזרחי העולמי ניהל את 76כספית נוספת לבנייה מ'קרן גוץ', מיסודו של נדבן יהודי רוסי

הישיבה, בעיקר מבחינה כלכלית וארגונית, ואת גיוס התלמידים וההקמה בפועל הובילו אנשי בני 

 עקיבא. 

הפעולה בין הגורמים השונים, יחד עם התלמידים הצעירים וראש הישיבה, שכאמור הגיע שיתוף 

מרקע שונה, הביא לעיתים לניגודי עניינים ולוויכוחים שונים. כך למשל, כפי שנזכר לעיל, תנועת 

בני עקיבא שאפה לאיחוד זמני הגיוס לטירונות של כלל חברי הגרעין, מיד לאחר סיום הלימודים 

התיכונית, מתוך שאיפה לשמור על אחדות בין החברים שהלכו לישיבה לאלו שהולכים בישיבה 

. מנגד, תלמידי ישיבת כרם ביבנה דרשו שגיוסם של חברי הגרעין המיועדים ללימודים 77לקיבוץ

כדי לבחון מי מעוניין באמת בלימוד כדי לאפשר את ביסוס הישיבה, ו בישיבה ידחה בשנתיים,

 .78להקל על שירותו הצבאי ךלא מחפש דרבישיבה ו

דוגמא נוספת לניגוד בין הגורמים השונים עולה ממעורבות המזרחי העולמי בקבלת תלמידים 

לישיבה. כך למשל דרש המזרחי מהנהלת הישיבה לקבל תלמיד מדרום אפריקה, למרות שאינו 

. 79םיכול לשלם את התשלום הנדרש, כדי לשמור על יחסים טובים של המזרחי עם הקהילה ש

מערך הכוחות בין המזרחי העולמי והנהלת הישיבה היה ברור, והמזרחי דאג לבצר את מעמדו, 

כפי שעולה מהתכתבות חריפה בה מחה המזרחי בפני הרב גולדויכט על כך שבכתבה בעיתון הצופה 

הרב גולדויכט במכתב תגובה על הישיבה, לא הוזכר מקומו של המזרחי כמייסד ומחזיק הישיבה. 

 י העולמי הראה כי הוא מכיר את מקומו ומעמדו:למזרח

                                                 
 . 118בר לב, במשוך היובל, עמ'  71
. כפי שנראה להלן, מערכת היחסים בין תנועת בני עקיבא, שראתה בישיבה פרי 119בר לב, במשוך היובל עמ'  72

ניתוק הגיוס מהשייכות לגרעיני התנועה טיפוחיה וכלי להגשמת מטרותיה, ובין הישיבה ומלמדיה היתה מורכבת. 
 מהווה שלב משמעותי בהתרחקות הישיבה מן התנועה. 

הגעת תלמידים מן התפוצות לישיבה היתה קיימת כמעט מראשית הקמת הישיבה, והחלה למעשה בישיבת הקיבוץ  73
 הדתי שבכרם ביבנה. הרחבה נוספת על מסגרת לימודים זו בהמשך. 

 #. 396גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  -חי העולמי על הישיבה על פי סקירה של המזר 74
 גצ"ד, תיק קרן חזני. – 1977על פי מסמכים של משרד החינוך ומרכז ישיבות בני עקיבא משנת  75
 #.396גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  76
 .116בר לב, במשוך היובל, עמ'  77
להנהלת בני עקיבא, עם העתקים למזרחי העולמי  1958נת כך עולה מעצומה תקיפה ששלחו תלמידי הישיבה בש 78

 #.405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  –ולהנהלת הישיבה 
 #.413גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  79
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המרכז העולמי... מייסד ומחזיק הישיבה ובעליה האבסולוטיים, אשר כל סגל 

 .80העובדים ובתוכם העובדים בעבודה הרוחנית אחראים אך ורק כלפיו

 גם הם העומד בראשה, עמדומול הנהלת הישיבה, ובפרט ים שבין תנועת בני עקיבא היחס מערכת

ד של דיונים וויכוחים שונים. בני עקיבא תבעה שתלמידי הישיבה יהיו מעורבים בפעילות במוק

. מנגד, ראש הישיבה נאבק על 82, ואף תבעה להכניס תכנים ברוחה לסדר היום בישיבה81התנועה

 . 83תורה, כמו בכל הישיבות המסורתיותלימוד כך שבישיבה יעסקו רק ב

כיצד יש לחנך וללמד וית עקרונית: מהי מטרת הישיבה, יסודם של חיכוכים אלו במחלוקת חינוכ

בה. אמנם, במקביל עומדת על הפרק שאלה מציאותית יותר: למי שייכת הישיבה. האם בעל 

; או 84הישיבההחינוכית של מדיניות האת גם להוביל  יכול המזרחיהמאה הוא בעל הדעה, ועל כן 

ת; ואולי אנשי האידיאולוגיה והחלוציות שמא אנשי התורה, ובראשם ראש הישיבה, הם בעלי הבי

בעצם ; ואולי 85להם שייכת הישיבה –תנועת בני עקיבא, שהקימה למעשה את הישיבה  –

 . את אופייה ודרכה הם הישיבה, והם צריכים לקבוע -התלמידים  –ה'לקוחות' 

בני  מתנועתבאופן רשמי מסויים, כאשר הישיבה התנתקה  הוכרע וויכוח זה במובןעם השנים, 

עקיבא, עם הפרדת הגיוס לצה"ל מהשייכות לגרעיני בני עקיבא. גם הכפיפות לתנועת המזרחי 

 .86הפנימיים במשך השנים, עד שהישיבה הפכה לגוף כמעט עצמאי בניהול ענייניה נפסקה

 

 מטרות הישיבה ויעדיה

המעורבים כפי שעלה קודם לכן, אחד הנושאים המרכזיים בהם בולט הפער בין הגורמים השונים 

את הבדלי הגישות  ראותניתן להגדרת המטרות והיעדים של הישיבה.  היה בהקמת הישיבה

יבנה, ולמהלכו של הפרשנות שהעניקו גורמים שונים לזיקה לעיר ההיסטורית באמצעות בחינת 

מוזכרים בדבריהם של רבים מוטיבים אלו  זכאי לאחר חורבן בית המקדש השני. רבן יוחנן בן

 לזיקה זו הן רבות ושונות. אך הפרשנויות והמשמעויות שנתנו שיבה,ממקימי הי

                                                 
#. מצד שני, הרב גולדויכט ידע גם לעמוד על שלו ולדרוש כי התחום רוחני 383גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  80

העתק שלו מובא אצל מייזליש, יבנה  – 1969, כפי שעולה ממכתב ששלח למזרחי העולמי בשנת יהיה תחת אחריותו
 .200וחכמיה, עמ' 

מובא אצל בר לב, במשוך היובל,  – 1955כך טען בתוקף הרב חיים דרוקמן בועידה החמישית של בני עקיבא, משנת  81
ים עם פנקס חבר של בני עקיבא. בישיבה גבוהה . הרב דרוקמן כותב שגם בישיבות החרדיות יש תלמיד112-113עמ' 

 של בני עקיבא "על חבריה להיות קשורים בקשר בלתי נפרד עם הארגון על ידי השתתפות בפעולות הארציות".
ללא מחבר, 'בישיבת המועצה  – 1956כך עולה מפרוטוקול דיון שהתנהל במועצה הארצית של בני עקיבא, בשנת  82

 י.-ב, חשוון תשי"ז, עמ' חהארצית', זרעים, גיליון 
שמואל  –הרב גולדויכט הדגיש דברים אלו במפגש שהוזכר בהערה הקודמת, וכן גם בראיון שנתן לעיתון הצופה  83

. יש לציין כי הרב גולדויכט מצא תומכים לעמדתו, לגבי 3אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה יז אלול תשט"ז, עמ' 
רק בתורה כדי שיוכלו לצמוח ולהיות גדולי תורה, גם מאחד מחברי מועצת בני הדרישה שתלמידי הישיבה יעסקו 

עקיבא באותו דיון, שהתריע מפני הפיכת ישיבת כרם ביבנה לסמינריון. אמנם, הוא היה בדעת מיעוט בין הדוברים 
 בפורום זה.

שיבה פרטית או : "ישיבת כרם ביבנה היא לא י1967כפי שנכתב בראש מסמך של המזרחי העולמי, משנת  84
משפחתית, היא קניינה ובעלותה של התנועה העולמית של המזרחי והפועל המזרחי, המתנהלת על ידי המרכז העולמי 

 #.500גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  –של המזרחי והפועל המזרחי..." 
לגבי הישיבה שהתקיים נקודה זו בולטת בדבריו של מרדכי אליאב, חבר המועצה הארצית של בני עקיבא, בדיון  85

: "מי נוצר בשביל מי: הישיבות בשביל הארגון )בני עקיבא(, או להיפך? נראה לי כי הישיבות נוצרו למען 1956בשנת 
 ללא מחבר, 'בישיבת המועצה הארצית', זרעים, גיליון ב, חשוון תשי"ז, עמ' י'. –הארגון" 

וכפופה במידה מסויימת לצבא ולאיגוד ישיבות ההסדר  אמנם הישיבה מתוקצבת על ידי גופים ממשלתיים שונים, 86
המייצג אותה מולו. אמנם, בדרך כלל אין לכפיפות זו השפעה על התנהלות של הישיבה. כך למשל בפרוטוקול הישיבה 
הראשונה של האיגוד הדגישו ראשי הישיבות את האוטונומיה של כל מוסד לעצמו, מלבד בענייני מסלול הגיוס, בו הם 

 ל"ז.-גצ"ד, קלסר ישיבות ההסדר תשל"ה –בים להכרעות האיגוד מחויי
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מנחם אוסישקין, יו"ר הקרן הקיימת לישראל, שהוביל את קניית הקרקע להקמת הישיבה, ראה 

בה "מוסד גבוה לחנך ולהוציא בעלי תריסין בעלי אוטוריטטה תורנית, שיהא בכוחם להשפיע על 

ן קיווה כי המוסד יצמיח הנהגה דתית חדשה, שתחליף את . נראה שאוסישקי87כל העולם התורני"

ההנהגה הקיימת, החרדית. בהמשך דבריו הוא קורא להם לא לפחד ליצור 'פרולטריון 

 אינטיליגנטי', ומשווה את הקמת המוסד להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים.

 :1940בשנת י עצמו הביע שאיפות צנועות יותר בהגדרת מטרת הישיבה, בועידה המזרח

הרמת קרן התורה והשפעתה על החיים המתהווים בארץ ונקודה אורה בחשכי 

 .88התקופה, אשר מקומות יישוב בגולה ומעיינות התורה נחרבו

נראה כי ניתן לראות בכך ביטוי לפער בהבנת משמעות 'החזרת העטרה ליושנה' שבשחזור מעשיו 

לם הדתי, ברוח ציונית חדשה יותר, ואילו של רבן יוחנן בן זכאי: אוסישקין שאף לשינוי העו

ופה המזרחי ראה באופן מצומצם יותר את הצורך לבצר את עצם קיומו של עולם התורה, בתק

 המאה העשרים. סוערת זו של שנות הארבעים של

אמנם, בתקופה מאוחרת יותר, עם הקמתה בפועל של הישיבה, הגדיר המזרחי באופן מחודש ורחב 

יבה. בסקירה של המרכז העולמי של המזרחי על הקמת הישיבה, משנת יותר את מטרות היש

דתי -דתי, הקושי של בוגרי החינוך הציוני-, מתואר הפער בין העולם החרדי לעולם הציוני195789

דתי החדש. -ללמוד בישיבות חרדיות והצורך להקים ישיבה ברוח חדשה שתתאים לנוער הציוני

"לחנך ולגדל גדולי תורה ויראה, חדורי רוח חלוצית, מטרת הישיבה היא במסך זה נכתב כי 

 מעורים בלב ונפש ביישוב הבונה והיוצר במדינה".

דתי והכרתו בערך את התבססות הציבור הציוני נראה כי שינוי זה בהגדרת מטרות הישיבה מבטא 

 ך.עצמו ובעמידתו מול הציבור החרדי כציבור בעל זהות עצמאית. תהליך זה יבחן בהרחבה בהמש

 , כפי שראינו בדבריו של המזרחי העולמי,בהקמת הישיבההשונות מטרות והשאיפות ההבדל בין ה

ישנו פער גדול בין ישיבה שנועדה לאפשר גם לחברי בני נו בעל משמעות מעשית חשובה ביותר: הי

בעלת שאיפות , ובין ישיבה ולשמור על גחלת לימוד התורה בעם ישראל עקיבא ללמוד תורה

 שאמורה להצמיח הנהגה דתית חדשה. רדיקליות,  חברתיות

הגורמים השונים שהקימו את הישיבה. ראש  הפער בין יעדים אלו בא לידי ביטוי בעמדותיהם של

רוחניים איש איש ות "מדריכים תורניים הישיבה, הרב גולדויכט, ייעד את תלמידיו להי

, 1956הרב גולדויכט, בראיון בשנת . 91, ודיבר על הוספת תורה לעולמה של בני עקיבא90בגרעינו"

הדגיש את היות ישיבתו "ישיבה ליטאית על כל מנהגיה וגינוניה", שלומדים בה תורה כמו 

מנגד, חברי הנהלת  .92בסלבודקה, טלז ובני ברק, כאשר ההבדל הוא רק בציבור השונה הלומד בה

                                                 
גצ"ד המרכז  –מתוך נאומו בישיבת הועד הראשי המצומצם של המזרחי, לאחר רכישת הקרקע, בכ"ד בניסן הת"ש  87

 #.396העולמי של המזרחי 
 שם. 88
 #.396גצ"ד המרכז העולמי של המזרחי  89
 . 3ופה י"ז אלול תשט"ז, עמ' שמואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצ 90
מייזליש, יבנה  –אמירות שונות בנושא זה מובאות בשמו: "אני אחנך כאן 'בעלי בתים' שיודעים ללמוד דף גמרא'  91

גם  –סיפר: "דור של בעלבתים לומדי תורה רציתי לעצב, ובצידו  1983, וכן בראיון בהצופה בשנת 61וחכמיה, עמ' 
 .306מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ'  –"מים לחוגי בני עקיבא" אולפנא למורים, לרבנים ולר

 . 3שמואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה י"ז אלול תשט"ז, עמ'  92



20 
 

יח בוגרים בעלי אופי להצמו, בישיבה מוסד של התנועה, שאמור לחנך לערכיהראו בני עקיבא, 

  .93ייחודי המזוהים עם דרכה

לומדים חברי בני עקיבא או ככל הישיבות שכישיבה  -וח העקרוני על דמותה של הישיבה הוויכ

כך  בא לידי ביטוי ברמה המעשית באופנים שונים. -כ'ישיבת בני עקיבא', בעלת זהות ואופי חדש 

ילמדו בישיבה כמו בכל ישיבה חרדית, דרשו למשל, בניגוד לעמדתו של הרב גולדויכט שדרש ש

. בסדרי הלימוד בהתאם לתפיסתם את אופייה של הישיבהשינויים  רוךלע חברי הנהלת בני עקיבא

 .סקירה של שינויים אלו יערך בהמשך

מעבר לדיון עקרוני זה, עלתה שאלת הייעוד המעשי של בוגרי הישיבה. מאמר בכתב העת באנגלית 

, דן בשאלת ייעודם של בוגרי כרם ביבנה: האם 1955הסתדרות הציונית, משנת 'אגרת לגולה' של ה

החלטות הועידה הארצית של בני עקיבא,  על פייהיו רבנים או חלוצים? המסקנה המובאת שם, 

היא שבוגרי הישיבה צריכים להיות 'חלוצים תלמידי חכמים', שילכו לקיבוץ וישפיעו מבחינה 

 .94רוחנית

לעיל, המזרחי העולמי ראה בישיבה מוסד להכשרת רבנים. כך עולה גם במכתב אמנם, כפי שהובא 

ייה בישראל, בו הוא של שר הסעד, איש תנועת המזרחי, לנשיא התאחדות בעלי התעש 1957משנת 

לוועד ידידי הישיבה. הישיבה מתוארת שם כ"מוסד חשוב... מיוחד במינו בין הישיבות אותו רף מצ

. יתכן כי ניסוח זה נבחר לצרכי תעמולה 95וחניים שהמדינה זקוקה להם"להכשרת רבנים ורועים ר

בלבד, אך יתכן שיש בכך ביטוי לשאיפות הגבוהות של המוסדות הפוליטיים של הציונות הדתית, 

דתי. יתכן כי שאיפות אלו היו -שראו בישיבה אפשרות לביסוס רוחני וחברתי של הציבור הציוני

הדגישה את , ושונות משאיפותיה של תנועת בני עקיבא, ש96בהמעבר לשאיפותיו של ראש הישי

 .97שמה החלוציתחשיבות ההג

ביחס לשאיפותיהם של התלמידים עצמם ניתן ללמוד מדברים שהביא גדעון ארן, בשם אחד 

מחברי גרעין 'גחלת' שהיו ממקימי הישיבה: "הטיפוס האידיאלי עבורנו בשעה טרופה זו אינו 

 .98גאון המפיץ תורה ומלמד תורה" ימוד בחיי עמל אלאסתם תלמיד חכם המשלב ל

יתכן כי אין דברים אלו משקפים את כלל תלמידי הישיבה, אלא רק את המיוחדים שבהם, 

החדורים אידיאולוגיה ושאיפות גבוהות לשינוי החברה. אמנם, ביטוי נוסף לשאיפותיהם הגבוהות 
                                                 

ללא מחבר, 'בישיבת המועצה  – 1956על פי פרוטוקול דיון שהתקיים במועצה הארצית של בני עקיבא, בשנת  93
י. חשיבותו של הנושא בעיני חברי בני עקיבא עולה מטענות ממאמר -שי"ז, עמ' חהארצית', זרעים, גיליון ב, חשוון ת

ישיבת בני עקיבא?',  –, שכותרתו: 'כרם ביבנה 1918שפרסם תלמיד הישיבה בעיתו זרעים של תנועת בני עקיבא בשנת 
כי אם ה'כרם ובסיומו קבע כי אם לא ישתנה היחס של ההנהלה לשותפות התלמידים בתנועה: "לא ישאר לישיבה 

ישיבת בני עקיבא?', זרעים תשי"ט, גליון ב'  –אורי כ., 'כרם ביבנה  –ביבנה' שלה, לא עוד תקרא ישיבת בני עקיבא 
 חשוון, עמ' ה.

 #.500גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  94
 .168העתק מובא אצל מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  95
יכט תכנית מפורטת ללימודים בישיבה, ובה קבע כי "המגמה: לגדל יש לציין כי בשנת תשי"ז חיבר הרב גולדוו 96

 –תלמידי חכמים מובהקים ואנשי רוח איתנים, ולהכשירם לקראת תפקידי רבנות והנהלה רוחנית תורנית בישראל" 
#. אמנם, תכנית זו נכתבה בתיאום עם המזרחי העולמי שדרש ממנו לכתוב 405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי 

ת עבודה מסודרת, ועל כן יתכן כי היא מבטאת את שאיפות המזרחי ולאו דוקא את דעתו האישית של הרב תכני
 גולדויכט. 

יש לציין כי גם בדבריהם של חברי בני עקיבא ניתן למצוא ביטויים לציפייה שהישיבה תכשיר רבנים, כפי שאמר  97
"למעשה גם בישיבה... לא כולם ילכו לקבוצה. מהם : 1955הרב חיים דרוקמן, בועידה הארצית של בני עקיבא בשנת 

. אמנם, אמירה זו משולבת 113מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ'  –יהיו ר"מים בישיבות שלנו ורבנים בישובים" 
גם היא בשאיפה לחלוציות, ולהשתתפות של הבוגרים בהקמת ישובים: "דוקא אלה שהולכים להתיישבות... דוקא 

ות בני תורה ואפילו גדולי תורה" )שם(. יש לציין כי הרב גולדויכט, בדיון במועצה הארצית של בני אלה חייבים להי
, טען שיש סתירה בין השאיפות, ולא ניתן לגדל כך תלמידי חכמים, אלא רק בשקיעה מוחלטת 1956עקיבא משנת 

, עמ' ט. יסודו של ויכוח הוא בתפיסת ללא מחבר, 'בישיבת המועצה הארצית', זרעים, גיליון ב, חשוון תשי"ז –בתורה 
 ערכו ותפקידו של לימוד התורה, נושא שיבחן בהרחבה בהמשך.

 .56ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  98
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מובא בדבריו של העיתונאי שבתאי קלוגמן, , הישיבה, מעבר אף לאלו של רבני הישיבה של תלמידי

הרבנים חשבו  –כי ישיבת כרם ביבנה היא נס כתב קלוגמן . בספרו 60-שביקר בישיבה בשנות ה

שהנוער של בני עקיבא ירצה לעיין קצת בספר, ולגדל יהודים שהתורה היא אצלו תחביב, אך 

הוא קובע באופן ים נוספות. הנוער רצה ללמוד תורה ברמה גבוהה יותר, ולהמשיך בלימודו שנ

 נחרץ בדבריו כי:

הכוונה של ישיבת בני עקיבא לא היתה אף פעם ואינה כיום להעמיד רבנים, תופשי 

 .99תורה, אלא רק... יהודים הקובעים רק עתים לתורה

במידת ההערכה  פערכי פער זה בציפיות והשאיפות מבוגרי ישיבת ההסדר הראשונה נובע מ נראה

מכיר בערכו ומאמין ביכולותיו יותר מאשר מחנכיו ורבניו. יתכן כי הדור הצעיר , כאשר העצמית

יש בכך ביטוי לתהליך חברתי רחב שהתרחש בציונות הדתית, תהליך של העצמת הזהות וההכרה 

העצמית, שבא לידי ביטוי בין השאר בשאפתנות ובהצבת דרישות וציפיות גבוהות של השפעה 

 ת, כפי שנראה בהרחבה בהמשך.והנהגה בכלל החברה הישראלי

כפי שניתן ללמוד למשל ייעודם בוגרי ישיבת כרם ביבנה, ביחס לבמובן מסויים, הוכרע הוויכוח 

 %90מתגאה ישיבת כרם ביבנה בכך ששם , 1977100חוברת של איגוד ישיבות ההסדר משנת מ

עשית של מעבר לשאלה המאמנם,  מבוגרי הישיבה משמשים בתפקידי רבנות והנהגה רוחנית.

ביחס למעמדם של הערכים תהליך עומק חושף ויכוח זה הכוונת בוגרי ישיבת ההסדר הראשונה, 

ופקים נוספים של התפתחות וצמיחה א פתחה הקמת הישיבההמרכזיים של הציונות הדתית. 

בכך ערערה על מעמדם של ערכים , ובתחומי התורה והדתלנוער הציוני דתי ולציונות הדתית 

כפי שנראה בהרחבה בהמשך, המתח בין ערכים . 101ציבור זה כמו התיישבות והגשמהמרכזיים של 

הוכרע, אלא  , ולמעשה הוא לאשל הציונות הדתיתוהגדרתה העצמית ניצב בתשתית קיומה אלו 

 .מפרנס מחלוקות וויכוחים בין תתי מגזר בציונות הדתית עד ימינו

 

 צוות הישיבה

מגוונות, כאשר הדמות המשמעותית ביותר, במובנים רבים, צוות הישיבה הורכב מדמויות שונות ו

 הוא ראש הישיבה, הרב חיים יעקב גולדוויכט.

כפי שהוזכר לעיל, הרב גולדוויכט היה מתלמידיו של החזון איש, חניך הישיבות החרדיות, 

יו סיפור רווח בין תלמידדתי לא היה מובן מאליו. -והחיבור שלו לישיבת הדגל של הציבור הציוני

 .102ספקותיו קודם קבלת התפקיד, והתייעצותו עם החזון איש, שנתן את ברכתו למהלך מתאר את

הרב גולדויכט הביא איתו לישיבה מאפיינים מהעולם ממנו בא: הניגונים הישיבתיים 

, 105סגנון הדיבור. הפער בינו ובין תלמידיו היה ניכר גם ב104, הלמדנות הליטאית103המסורתיים

 תאר זאת ארן: ואף בלבוש, כפי שמ

                                                 
 )להלן: קלוגמן, מיטב סחורה(. 61-60, עמ' 1965הישיבות בישראל, בית דגן  –שבתאי קלוגמן, התורה מיטב סחורה 99

 .9ספרא וסייפא, עמ'  100
, 1956יטוי ציורי לכך מביא ארן במאמרו, בדמות קריקטורה שהופיעה בעיתון זרעים של תנועת בני עקיבא משנת ב 101

ארן, בין  –בו מתואר קרב אגרוף בין שני יריבים: 'הכשרה' ו'ישיבה'. המנצח בקרב, על פי הקריקטורה, הוא ה'ישיבה' 
 .57חלוציות ללימוד תורה, עמ' 

רם ביבנה סופר כי החזון איש אמר לו: 'אם הם רוצים תורה צריך לתת להם'. מייזליש, בספר היובל של ישיבת כ 102
 .55יבנה וחכמיה, עמ' 

 .3שמואל אבידור, בת קול נשמעת ביבנה, הצופה יז אלול תשט"ז, עמ'  103
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הם דבקו בחאקי, מכנסיים קצרים וסנדלים צבריים, והוא התעקש על המקטורן 

  .106הכהה, כמנהג בני הישיבות המסורתיות

על אף הפער, עיתונאי שביקר בישיבה בשנותיה הראשונות התרשם כי הרב גולדויכט מעריך מאוד 

יל ולחולל שינויים, כאשר הבולט . בנוסף, בתחומים שונים הוא נתן לתלמידיו להוב107את תלמידיו

שבהם הוא השירות הצבאי ולמעשה כל מסלול ההסדר, שהתחיל מיוזמה של התלמידים, ש'גררו' 

. גם בנושאים שונים, השייכים לעולם התרבותי ממנו באו 108אליה גם את הרב גולדויכט

 .109התלמידים, היה על הרב גולדויכט לקבל ולהכיל את תלמידיו

בין ראש הישיבה, ושאיפתו שהישיבה תהיה 'ככל ישיבה ליטאית', ובין בפער ש ביטוי מעשי להכרה

בחוזה העסקתו של הרב גולדויכט  עקיבא שציפתה שהישיבה תפעל ברוחה, סעיףתנועת בני 

, מתוך שאיפה שהוא ישלים את 110כי המזרחי ימנה בהקדם משגיח רוחני לישיבההקובע 

מונה  1958, ובשנת 112. מינוי זה התעכב במספר שנים111ההיבטים החינוכיים ברוח הציונות הדתית

 .113הרב בנימין אפרתי, שהיה הוגה דעות, ומחבר ספרים בתורת הרב קוק

בישיבה גם הרב סיני  צוות הישיבה כלל במשך השנים דמויות נוספות. עם הקמת הישיבה לימד

שוי לנכדת הרב יצול שואה ובוגר ישיבת חברון, שהיה מקורב גם לחוגי מרכז הרב ונאדלר, נ

 . 114חרל"פ, ראש ישיבת מרכז הרב

דתית בדמויות שונות מחוץ לישיבה, בין בה מצאו את השלמת השכלתם הציונית תלמידי הישי

. מבין 115השאר באמצעות הצטרפות לשיעורים שהתקיימו בישיבת הקיבוץ הדתי הסמוכה

ת, והעביר בה ל רחובוהמלמדים שם, השתלב בישיבה הרב אלימלך בר שאול, שהיה רבה ש

הגות, והיה בנחשב לדמות בעלת שם באותה תקופה במחשבה ו הרב בר שאול שיעורים במחשבה.

. בנוסף, היו כאלה שיצרו קשר עם הרב צבי יהודה קוק, ראש 116קרוב לרוחה של תנועת בני עקיבא

 .117ו בירושליםאת שיעוריישיבת מרכז הרב, והיו הולכים לשמוע מדי פעם 

ובקושי למצוא  תית, שבלט בקושי למצוא ראש ישיבהניות ברוח הציונות הדהחוסר בדמויות רב

כאמור דתית באותה תקופה. , מלמד על מצבה של החברה הציונית רבנים נוספים להוראה בישיבה

גריהם ישמשו בתפקידי הסיבות להקמת ישיבות ההסדר, מתוך ציפייה שבו תה אחתהיזו  לעיל,

 . , כפי שנראה בהמשךמאוחר יותרבשלב  ציפייה שהתממשהרבנות והוראה, 

                                                                                                                                            
רות התרעם על הדגשת הלמדנות הליטאית: "דו 1959שביקר בישיבה בשנת  -סופר וחוקר חסידות  –הרב ברומברג  104

 #.413גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  –רבים חיו לפני תקופת ר' חיים בלי שיטתו..." 
 –אשכנזית, דבר שגרם לעיתים לאי הבנות אצל תלמידיו ה'צברים' -הרב גולדויכט דיבר בשיעוריו בהברה ליטאית 105

 .63בר לב, משוך היובל, עמ' 
 . 58ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  106
 .3ואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה יז אלול תשט"ז, עמ' שמ 107
. כך גם עולה מתיאור של הרב 191מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –כך מתוארים הדברים בספר היובל של הישיבה  108

 אה"ע, הישיבה וההסדר. נושא זה יבחן בהמשך. –1991גולדויכט את השתלשלות האירועים בריאיון להצופה משנת 
מייזליש,  –מלבד הלבוש ה'חלוצי', התלמידים נהגו לצאת לטיולים ואף לשמור על קשר עם בנות הגרעין שלהם  109

 .129; 123יבנה וחכמיה, עמ' 
 #.405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  110
 .114בר לב, במשוך היובל, עמ'  111
הישיבה, להביא משגיח ברוח הישיבות  בספר היובל לישיבה מתואר ניסיון שנעשה בינתיים, אולי על ידי ראש 112

 . 64בר לב, במשוך היובל, עמ'  –החרדיות. ניסיון זה לא צלח בשל הפער והמרחק בינו ובין התלמידים
#. הגדרת תפקידו בחוזה העסקתו הוא 'משגיח ומנהל רוחני', האמור 405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  113

.. לטפל טיפול אישי בתלמידים... להתעניין בבעיותיהם ולחזקם... "להשגיח על התנהגותם של תלמידי הישיבה.
 להורות וללמד ענייני מוסר ומחשבת ישראל".

 .3שמואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה יז אלול תשט"ז, עמ'  114
 . בין השאר לימדו שם הרב מרדכי ברויאר ונחמה ליבוביץ.62מייזליש, יבנה וחכמיה עמ'  115
 . 114שוך היובל, עמ' בר לב, במ 116
 .59ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  117
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 תלמידי הישיבה

תלמידי הישיבה היו ברובם המוחלט בוגרי ישיבות תיכוניות של בני עקיבא, כאשר הקבוצות 

כפר הרוא"ה. בתחילה היו התלמידים חברי גרעין של בני ישיבת בני עקיבא בהראשונות הגיעו מ

דים שאינם חברי גרעין, ועם הסדרת הגיוס עקיבא שדחו את גיוסם, אך בהמשך הצטרפו גם תלמי

 .118דרך הגרעינים והנח"ל, הוסדר גם גיוסם של אלו שאינם חברי גרעין יחד עם כולם

הרקע המשפחתי ממנו הגיעו התלמידים בשנים הראשונות היה מגוון. הלימוד בישיבה לא היה 

נגדות הוריהם, ם התדתי, והיו כאלה שנאלצו להתמודד עני המסלול הטבעי של הנוער הציו

ללימודים אקדמיים. הרב גולדויכט ראה  שהעדיפו שיסיימו בהקדם את שירותם הצבאי ויפנו

 לישיבתו גם כנגד דעת ההורים, גם חלק ממרד הנעורים, וקיבלםשל תלמידיו  התמודדות זוב

 .119תלמידים מבתים שאינם דתיים כלל

שה לדחיית מועד הגיוס של שלחו התלמידים עצומה להנהלת בני עקיבא בדרי 1958בשנת 

המצטרפים לישיבה, על מנת לוודא שהבאים ללמוד בישיבה עושים זאת כדי ללמוד ברצינות ולא 

. ניתן ללמוד מעצומה זו על 120לקצר את שירותם, וכן על מנת לבסס את הישיבה ולומדיהכדי 

תבטא המ, על הדימוי העצמי הגבוה שלהם 121המעורבות הרבה של התלמידים בסדרי הישיבה

ביטוי בהצבת דרישות לראשי המוסדות, וכן על שאיפתם הכנה להתפתח בלימוד התורה. 

ביקר סופר וחוקר חסידות שהרב ברומברג,  לשאיפותיהם הלימודיות ניתן למצוא בעדותו של

 .122תלמידי הישיבהשל מאוחרות , והתרשם מהלימוד עד שעות 1959ה בשנת בישיב

את ישיבת כרם ביבנה, היו שייכים  הקבוצה הראשונה שהקימהחלק מבני כפי שצויין קודם לכן, 

'גרעין חלוצי לומדי תורה'. גרעין זה הוקם בישיבת כפר הרוא"ה, בשנת  –לגרעין המכונה גחל"ת 

. חברי שבט זה חוללו שינוי משמעותי 123חברי שבט 'איתנים' בתנועת בני עקיבא על ידי, 1951

. חבורה קטנה 124כפר הרואה, בכמות שלא נודעה עד אז בהובילם מהלך של גיוס תלמידים לישיבת

מבני שבט זה, הקימו גרעין סודי בכפר הרואה, וניהלו למשך מספר שנים מערכת חברתית 

מסועפת הכוללת מפגשים ליליים של דיונים אידיאולוגיים, עיתון פנימי, איסוף מיסי חבר, הקמת 

 . 125קבוצת נשים מקבילה ועוד

 ין היו בשלב ראשון להשפיע על שאר בני השבט ועל תנועת בני עקיבאהשאיפות של חברי הגרע

להוות אלטרנטיבה לחברה ו, ובשלב הבא להקים קיבוץ ברוחם, כולה להקפדה על שמירת ההלכה

וקראו להתחזקות  ,הדתית בה גדלו. חברי הגרעין ראו בדתיות של הוריהם וסביבתם פשרנות

 .126דתית בתחומים שונים

                                                 
 . נושא זה יבחן בהרחבה בהמשך.191; מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ' 114בר לב, במשוך היובל עמ'  118
. הכתב מספר על הורים שראו בגישה זו של 3שמואל אבידור, בת קול נשמעת ביבנה, הצופה יז אלול התשט"ז, עמ'  119

 גישה מיסיונרית, והשוו את רבני הישיבה לחוטפים לצבא הצאר הרוסי. הישיבה
 #.405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  120
מעצם הגיוס לצבא, ועד הדרישה  –כפי שהוזכר לעיל, גם בתחומים נוספים הובילו התלמידים שינויים בישיבה  121

 .199מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –להקמת כולל לאברכים 
 #. 413, המרכז העולמי של המזרחי גצ"ד 122
 . 'שבט' הוא כינוי לשכבת גיל בתנועת בני עקיבא.48ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  123
 .122מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  124
התפתחותה ומגמותיה החינוכיות, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,  –יוחאי רודיק, ישיבת מרכז הרב  125

 .167יטת חיפה, חיפה תשנ"ה, עמ' אוניברס
. ארן מציין כי בחוברות הפנימיות של הגרעין מתואר מבנה הקיבוץ 50ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  126

 העתידי, ואף סדרי העבודה ולימוד התורה בו. 
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עת חברי הגרעין היתה ניכרת במספר של מעגלים: ההקפדה הדתית בתנועת בני ברובד המעשי השפ

גורמים בתנועה, שראו בכך צידם של מהלך שעורר התנגדות מ –עקיבא עלתה בהשפעתם 

התחזקות מעמדה של ישיבת בשלב מאוחר יותר, התחרדות ו'השחרה'; הקמת ישיבת כרם ביבנה ו

ור הציוני דתי, כאשר רבים מבני הגרעין מהווים כיום מרכז הרב; הקמת דור חדש של רבנים לציב

 . 127חלק מחשובי הרבנים בציבור זה

 תהציוני החברה התפתחותשל גרעין גחלת בתקופה זו, מהווה נקודת ציון משמעותית ב הופעתו

, אשר חלק מתוצאותיו הם הקמת ישיבות ההסדר. מעמדו של הציבור הציוני דתי בחברה תדתי

קיימת,  ההיה נמוך ביותר, וההכרה כי חילוניות המדינה הטריה היא עובד הכללית בשנים אלו

. חברי גרעין גחלת שייכים לדור חדש, שלא מוכן לקבל את המציאות 128הובילו ליאוש ותסכול

הקיימת, ומנסה להשפיע עליה ולשנותה. הדרך בה בחרו היא דרך של הסתגרות והתחזקות 

לחולל מהפכה בעולם הדתי הקיים, אשר תוביל לשינוי , מתוך אמונה ביכולתם 129פנימית ודתית

 גם בציבור הכללי. 

חברי גרעין גחלת מבטאים שינוי גם בתפיסתם העצמית, בגאוותם בהשתייכות החברתית שלהם 

דתיות. הם אינם רואים עצמם כפופים לציבור החילוני, ונתם בנכונות תפיסותיהם הציוניות ובאמ

גם אינם רואים  הם תפשר ולוותר על שאיפותיהם הדתיות. מנגד,חוסר נכונותם להומראים זאת ב

, כפי שבא לידי בין השאר בשאיפתם ומנהיגיו מוסדותיועצמם פחותים מהציבור החרדי, על 

. תהליכי שינוי אלו יבחנו 130להקים לעצמם ישיבה ולחפש רבנים ומנהיגים הפועלים ברוחם

 קמת ישיבות ההסדר.בהרחבה בהמשך, לאור ההתפתחויות שהתחוללו עם ה

נושא נוסף שהעסיק חלק מתלמידי הישיבה בשנים הראשונות הוא הקשר לישיבת מרכז הרב. 

בשנות הקמת הישיבה, היתה ישיבת מרכז הרב הישיבה הציונית הדתית היחידה בארץ ישראל, 

. רבים בחרו בסופו של 131ועל כן תלמידים רבים התלבטו האם ללמוד במרכז הרב או בכרם ביבנה

בין השאר כיוון שהאווירה במרכז הרב לא נתפסה באותה תקופה כמתאימה דבר בכרם ביבנה, 

הם העדיפו את אווירת ההתחדשות שבכרם ביבנה, ואת האופי הישראלי על כן לנוער הציוני דתי, ו

 .132שהתפתח שם

הרב. ישיבת מרכז עברו לאחר מספר שנות לימוד ל ישיבת כרם ביבנה, רבים מתלמידי ף על פי כןא

נמשכו לאווירה  , חלק133עשו זאת כיוון שהתחברו באופן אישי לדמותו של הרב צבי יהודה חלק

, וחלק ראו בישיבת מרכז הרב 134בההמצויות המיוחדת של ירושלים על אפשרויות הלימוד הרבות 

                                                 
 .167-166; רודיק, מרכז הרב, עמ' 53שם, עמ'  127
 .46-44ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  128
, כמודל ובסיס לתפיסה זו. בנאום זה 1952ארן ורודיק מפנים לנאום של הרב נריה בועידת הפועל המזרחי, בשנת  129

מציג הרב נריה את החילוניות כיריב נגדי לתפיסה הדתית, והדגיש את הצורך בעמידה על זכויות ומעמד הציבור 
 –ת בפועל, הוא קורא להסתגרות והתחזקות דתית הדתי. מתוך תפיסה פסימית בנוגע ליכולת להשפיע על החילוניו

 . 163-164; רודיק, מרכז הרב, עמ' 44-47ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ' 
ארן מתאר את ההתלבטות של חברי הגרעין שרצו להמשיך בלימוד התורה לאחר תום סיום לימודי התיכון ולא  130

הליכה לישיבות חרדיות נדחתה על רבים מהם, כיוון שלא להצטרף לגרעיני הנח"ל, כאשר האפשרות המקובלת של 
 .57-58ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  -התאימה לאידיאולוגיה שלהם 

שם; רודיק, מרכז הרב, עמ'  –הרב צבי יהודה קוק אף שלח שליחים לחברי גרעין גחלת לשדלם לבחור בישיבתו  131
167 . 

. ארן מציין כי ישיבת מרכז הרב באותן שנים היתה נתונה במחסור 199-819שם; מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  132
כלכלי, רבים מתלמידיה לא הזדהו עם תורתו של הרב צבי יהודה ואביו, הרב אברהם יצחק קוק, והאווירה הכללית 

 .59-60שם, עמ'  –בה היתה קרובה יותר לישיבות הישוב הישן שבירושלים 
 .59-58רה, עמ' ארן, בין חלוציות ללימוד תו 133
 .198מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  134
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היו גם במקביל, . 135והציונות הדתית בני עקיבא ברוחה שלמתאים יותר להתפתחות ולימוד מקום 

 .136שעשו את המסלול ההפוך, ועברו ממרכז הרב לכרם ביבנה מעטים

נראה כי הפער בין מרכז הרב וכרם ביבנה, יחד עם ישיבות ההסדר שהופיעו במשך השנים, עשוי 

הריבוד  .137ת עולם שונות בתוך הציונות הדתיתהתפתחותן של תפיסו תחילתללמד על 

גיה הציונית דתית, והמוסדות השונים ות של האידיאולומלמד על התרחבות והתפתחהאידיאולוגי 

המייצגים את העמדות השונות מהווים בסיס להתפתחותם של תתי זרמים בתוך הציונות הדתית. 

תהליכים אלו הם חלק מהתמורות החברתיות והאידיאולוגיות שהובילה הקמת ישיבות ההסדר 

 והם יבחנו בהרחבה בפרקים הבאים.

 

 דרכי הלימוד בישיבה

הפערים ש ניתן להניחבסדרי הלימוד שבה. על כן באות לידי ביטוי מוחשי הישיבה מטרות ויעדי 

בין הגורמים השונים בתפיסת יעדיה של ישיבת כרם ביבנה שהוצגו לעיל, באו לידי ביטוי 

 סדרי הלימוד בישיבה.מחלוקות שונות ביחס לב

", "ישיבה ליטאית 138יההרב גולדויכט קבע כי ישיבתו היא "ישיבה ליטאית על כל מנהגיה וגינונ

בסגנון ובצורת  -שבה לומדים תורה לשם תורה". על כן דרש שיתמקדו בישיבה בלימוד גמרא 

 –של לימוד מוסר כל יום בתוספת חצי שעה כל סוג של לימודי חול, , ללא 139הלימוד הליטאית

של  . בנוסף, למדו התלמידים בשנותיה הראשונות140ישיבות המוסר הליטאיותבהתאם למקובל ב

הישיבה חצי שעה בכל בוקר תורה עם פירוש רש"י, ופעם בשבוע שמעו שיעור במחשבת ישראל 

 .141ושיעור בתנ"ך

. התלמידים דרשו תגבור של לימודי 142מבנה זה של תכנית הלימוד זכה לביקורת מכיוונים שונים

 עיסוקמחשבה ואמונה, מתוך חווית הלימוד שלהם בישיבות התיכוניות ותנועות הנוער שכללו 

. דרישה זו הובילה להרחבת מעגל השיעורים במחשבה, לכניסתם של משמעותי בנושאים אלו

 . 143מרצים נוספים בתחום, ולהקמת חוגים וקבוצות לימוד בענייני אמונה

קריאה דומה להרחבת תחומי הדעת שנלמדו בישיבה עלתה מקרב תנועת המזרחי והנהלת בני 

כט, יחד עם שאר רבני הישיבה, להגיש למזרחי תכנית נדרש הרב גולדוי 1959עקיבא. בשנת 

                                                 
. רודיק מציין כי בסופו של דבר, הפער בין הרב גולדויכט, תלמיד החזון איש, ובין 166רודיק,מרכז הרב, עמ'  135

תלמידיו, חניכי בני עקיבא, הוא זה שגרם לתלמידיו לעבור לישיבת מרכז הרב. ארן מתאר כי התפיסה המחודשת של 
ב כישיבה כמתאימה לרוח הנוער הציוני דתי נוצרה בעקבות התחברותם של מספר תלמידים בוגרי ישיבות מרכז הר

ארן, בין חלוציות  –תיכוניות לרב צבי יהודה, והם משכו אחריהם את חבריהם שהתחילו את דרכם בכרם ביבנה 
 .58ללימוד תורה, עמ' 

 .199-198מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  136
הוא היחס לגיוס ולמסלול ההסדר: הרב צבי יהודה שלל את המסלול מעיקרו, בניגוד לרב גולדויכט דוגמא לכך  137

 שם. –שקיבלו בדיעבד, ובניגוד לתלמידי ישיבת כרם ביבנה ומחנכיהם בבני עקיבא שראו בו דרך ראויה לכתחילה 
 .3שמואל אבידור, בת קול נשמעת ביבנה, הצופה יז אלול התשט"ז, עמ'  138
, התלונן על העדפת משנתו של ר' חיים מבריסק, 1959ברומברג, סופר וחוקר חסידות, שביקר בישיבה בשנת הרב  139

 #.413גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  –אבי הלמדנות הליטאית המודרנית, בכרם ביבנה 
 .3שמואל אבידור, בת קול נשמעת ביבנה, הצופה יז אלול התשט"ז, עמ'  140
 #.413י של המזרחי, גצ"ד, המרכז העולמ 141
יש לציין כי מסגרת לימודים זו, קודם הוספת לימודי מחשבה נרחבים שדרשו התלמידים, תואמת את אתוס ומודל  142

הלמדנות הליטאי המסורתי, אותו הביא עמו הרב גולדויכט. ניתוח נרחב של דרכי הלימוד בישיבות הליטאיות השונות 
שלמה  -הישיבה הליטאית; כמו כן גם במחקרו של טיקוצ'ינסקי  שטמפפר, –ניתן בספרו המקיף של שטמפפר 

טיקוצ'ינסקי, דרכי הלימוד בישיבות ליטא, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים 
 תשס"ד.

 .65מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  143



26 
 

מסמך מקיף של נושאי וספרי לימוד בתלמוד, פוסקים,  תהלימודים מסודרת ומקיפה. התוצאה הי

 . 144הלכה, מחשבה ועוד

, עלתה התביעה מהרב גולדויכט להרחיב את היקף 1956בשנת  כך גם בדיון בהנהלת בני עקיבא

וזרעים, דר הלימוד גם מסכתות 'מעשיות' מן התלמוד, מסדר מועד הלימוד ואת אופיו: לכלול בס

ירושלמי ותנ"ך; להעמיק את למדו בישיבות הליטאיות; ללמוד אותם  ולא רק מסכתות 'למדניות'

לימוד המוסר ולא להסתפק בקריאה שטחית ומהירה בספרי מוסר קלאסיים; לדון בשאלות 

 .145העומדות על סדר היום הציבורי

בולט הפער בין תפיסתו של הרב גולדויכט את הישיבה, ותפיסותיהם של אנשי בני בנקודה זו 

עקיבא והמזרחי: בעוד שכפי שצוטט לעיל, הרב גולדויכט רואה את הישיבה כישיבה מסורתית 

ליטאית, אשר הלומדים בה הם ציונים דתיים, הרי שהקוראים לשינוי סדרי הלימוד מדגישים 

 הישיבות הליטאיותציונית דתית ברוחה, הנבדלת מן  יבה חדשהבדבריהם את הרצון להקים יש

חבר  , בעיתון זרעים, בהיותו1955. כך למשל כותב הרב חיים דרוקמן, בשנת 146השב בסדרי לימוד

  ההנהלה הארצית של בני עקיבא:

 . 147על ישיבת בני עקיבא לסלול דרך מקורית על מנת לחנך תלמידי חכמים חלוצים

דתית. על פי תפיסתו של הרב הת בהבנות שונות בתפיסת הציונוויכוח זה ו של יתכן כי יסוד

יחד עם  -הזהה לעולם החרדי  -א חיבור של עולם דתי משמעות הציונות הדתית הוגולדויכט, 

תפיסות ציוניות חדשות. תפקיד הישיבה הוא לחזק את הצד הדתי, ולכן יכול לעשות זאת גם מי 

 . 148, ובאותם דרכים שהדבר נעשה בכלל הישיבותאהשלא שייך לצד הציוני של המשוו

תפיסה חדשה גם  מהווהלפי תפיסת הדורשים לשנות ולעצב דגם חדש ישיבה, הציונות הדתית 

גם המושגים הדתיים וערכים כמו זוהי דתיות חדשה, המושפעת מציוניותה. לכן  –בצידה הדתי 

לתפקד  השל זרם זה לא יכול, ולכן הישיבה הגבוהה לימוד התורה מקבלים משמעות חדשה

 כמו ישיבה ליטאית מסורתית, אלא צריכה לעצב דגם חדש המתאים לאופיה. פעולול

 ., בפרק העוסק בתמורות האידיאולוגיות בציונות הדתיתבהמשךיערך  דיון נרחב בעניין זה

במשך השנים הוקמו בישיבה מספר מסגרות לימוד נוספות, מעבר לתכנית הלימודים הרגילה, 

 שר היוו בסיס ומודל לחיקוי בישיבות שקמו במשך השנים.א

בשנותיה הראשונות של הישיבה היא תכנית הלימוד כבר התכנית הותיקה ביותר, שהחלה 

לתלמידים יהודים מן התפוצות. השילוב של תלמידים מן התפוצות החלה למעשה בישיבת 

                                                 
#. נראה כי תכנית 405למי של המזרחי, גצ"ד, המרכז העו – 1957. למעשה, הוכנה תכנית זו כבר בשנת 58שם, עמ'  144

זו היא רחבה ומקיפה מכדי שתוכל לפעול באופן מלא. יתכן כי ניתן ללמוד ממנה על ציפיות המזרחי מן הישיבה, יותר 
 מאשר על סדרי הלמוד בפועל ועל שאיפותיו ותכניותיו של ראש הישיבה.

ללא מחבר, 'בישיבת המועצה הארצית',  - 1956נת על פי פרוטוקול דיון של המועצה הארצית של בני עקיבא מש 145
 י. -זרעים, גיליון ב, חשוון תשי"ז, עמ' ח

שם. טענה מעניינת שעלתה שם היא שבהקמת הישיבה הראשונה של הציונות הדתית 'הקדימו נעשה לנשמע', ולא  146
צאים דבר מהמוכן ואין ביררו באופן עקרוני כיצד צריכה להראות ישיבה כזאת: "אולי חשבנו שבשטח זה אנו מו

 ישיבותינו שונות במהותן מדמות הישיבה המקובלת, אבל טעינו".
. כך כתב גם 113, מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ' 1955מתוך דבריו בועידת הארצית של בני עקיבא משנת  147

ימוד המעמיק בתורה בעיקר את מיעוט הל –וביקר את סדרי הלימוד בה  1959הרב ברומברג, שביקר בישיבה בשנת 
שבכתב: "ישיבת כרם ביבנה צריכה להיות דוגמא לישיבות קטנות אחרות של בני עקיבא... לא נצליח בשום אופן אם 

 #.413גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  –רק נחקה את הישיבות הגדולות" 
קול נשמעת ביבנה, הצופה יז שמואל אבידור, בת  – 1956כך עולה ממספר מקורות, כמו למשל מראיון עמו משנת  148

את ערכי בני עקיבא  -. בדבריו שם מסביר הרב גולדויכט שתפקידו להוסיף תורה לנוער הציוני 3אלול התשט"ז, עמ' 
והציונות הדתית יקבלו מחוץ לישיבה. זו גם הסיבה להתנגדותו לפעילויות של בני עקיבא בתוך הישיבה, כפי שהוזכר 

 רשויות. לעיל, מתוך תפיסה של הפרדת
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נמשכה עם הקמת היא לה, ובסמיכות והקיבוץ הדתי, שהוקמה מעט קודם לישיבת כרם ביבנה 

אשר שיתוף פעולה כלכלי וארגוני עם כהישיבה. תכנית זו קיבלה תמיכה רחבה ממוסדות המזרחי, 

. תכנית זו היוותה מקור לחיזוק הקשר של המזרחי העולמי 149הסוכנות היהודית אפשר את קיומה

קשר שהיה  -כזה היא סייעה גם לישיבות עצמן ליצור קשר , ו150עם הקהילות היהודיות בתפוצות

 .151משמעותי במיוחד כיוון שתקציבן התבסס בחלקו על תרומות של יהודי התפוצות

, חלקם למדו במסגרת נפרדת , כאשרהתלמידים מן התפוצות הגיעו ברובם מארצות הברית

הזהות היהודית והחיבור וחלקם השתלבו יחד עם שאר התלמידים. מטרת התכנית היתה חיזוק 

שכן , חרדיותה לפרויקט המהווה חידוש ביחס לישיבותתכנית זו היא דוגמא . 152אל מדינת ישראל

ב של האידיאולוגיה מטרותיו חורגות מהמטרות המסורתיות של הישיבות. זוהי דוגמא לשילו

 בישיבות ההסדר. לימודמסגרת ההציונית בתוך 

ונות הציהתפתחות אף על אולי תכנית נוספת שהטביעה את חותמה על התפתחות הישיבה ו

. מסגרת כזו 1963מסגרת הלימוד לתלמידים נשואים, בשנת  –הדתית בכלל, הוא הקמת ה'כולל' 

מקובלת בישיבות החרדיות, אך היוותה חידוש גדול בציונות הדתית, ואף זכתה לביקורת 

תדמית היהודי  לאגורמים שונים במזרחי העולמי. החשש היה מפני שיבה צידם של והתנגדות מ

 . 153פרנס מכספי תרומות ולומד תורההגלותי, המת

שלחה הנהלת הישיבה תזכיר למזרחי העולמי ובו פירוט התכניות להקמת הכולל,  1963בשנת 

. הסיבות המרכזיות המובאות שם להקמת הכולל הוא 154הדרישות הכספיות, הקשיים והיעדים

ים למצוא מתקשוא מסגרת המשך לתלמידים שנישאו המעוניינים להמשיך ללמוד והצורך למצ

על מנת לחזק את הצורך לבסס את השכבה הבוגרת גם את מקומם בישיבות החרדיות, וכן 

-. בנוסף, עולה שם הרצון לפתח שכבה של תלמידי חכמים השייכים לעולמה הרוחניהישיבה

 מעורבים בחברה הסובבת, שייכים לעולם של מדע ואקדמיה ועוד. –תרבותי של 'כרם ביבנה' 

בכולל כללה בעיקר לימודי גמרא ולימודי הלכה, בדגש על הכנה לתפקידי רבנות מסגרת הלימודים 

על מנת להשלים את הכנסתם ועל מנת להתנסות  –ופסיקה. בנוסף, עסקו בהוראה מחוץ לישיבה 

בעבודה עם הציבור. התלמידים בכולל נחשבו כחלק מהישיבה, אך למדו במסגרת עצמאית. 

תשלומי מלגות לתלמידים,  –ם זו דרשה סכומים רבים האחזקה השוטפת של מסגרת לימודי

 .155היתה תחת אחריות המזרחי העולמיהיא ו –בניית דירות למגורים סמוך לישיבה, ועוד 

יחס הקמת מסגרת לימודים זו היוותה הכרעה למעשה בויכוח שהתחולל בשנות הקמת הישיבה ב

נוסף, מסגרת זו מבטאת באופן . ב156לרבנות או להגשמה חלוצית -לייעודם של בוגרי הישיבה 

                                                 
 .541כך על פי העתקי מסמכים והתכתבויות המופיעים אצל מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  149
, לקבל לישיבת כרם ביבנה תלמיד מדרום אפריקה, אף 1958כך עולה למשל מדרישה של המזרחי העולמי, משנת  150

גצ"ד,  –הקהילה היהודית שאינו מסוגל לשלם את הסכום הנדרש, על מנת שלא לפגוע בקשר של המזרחי עם בני 
 #.413המרכז העולמי של המזרחי 

 .306בר לב, במשוך היובל, עמ'  151
 .291מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  152
 . 331שם, עמ'  153
 .330-329העתק שלו מובא אצל מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  154
ימש לעיתים המזרחי העולמי גם . מתוך סמכותו כבעל המאה, ש8401אצ"ד, פרוטוקולים, המזרחי העולמי, תיק  155

 .8136שם, תיק  –כבעל הדעה והביע עמדה ביחס לאופן התנהלות הכולל 
, לבקשת המזרחי העולמי נכללו לימודי 1957יש לציין כי גם בתכנית הלימודים הרחבה שכתב הרב גולדויכט בשנת  156

#. כך גם מציין מבקר שהגיע 405זרחי, גצ"ד, המרכז העולמי של המ –הלכה והכשרה מעשית לתפקידי רבנות ופסיקה 
#. אמנם, 413שם,  –, כי חלק מן התלמידים לומדים במסגרת נפרדת של הכשרה לפסיקת הלכה 1959לישיבה בשנת 

כל עוד לא הוקמה מסגרת המשך לתלמידים נשואים, היו לימודים אלו מסתיימים עם הגיע התלמידים לגיל נישואין, 
 כשרה לרבנות.קודם שהתאפשר להשלים את הה
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ערך לימוד התורה על פני ערכים כמו חלוציות, התיישבות ואף לימודים  ה שלמובהק הדגש

אקדמיים. מסגרת זו יצרה אפשרות ממשית להכשרת רבנים ציונים דתיים, בוגרי ישיבות 

ת, אשר, תיכוניות ובוגרי צבא, ועם השנים היא שימשה כבסיס לצמיחת דור חדש של הנהגה רבני

 כפי שנראה בהמשך, הטביע את חותמו על התפתחות הציונות הדתית. 

 

 ישיבת שעלבים 1.3.2

 שלבי הקמת הישיבה

מעורבות  ה שונה משאר ישיבות ההסדר במספר מאפיינים:תהליך הקמת ישיבת שעלבים הי

קמה קיבוץ, שיתוף הפעולה הייחודי עם צה"ל ועוד. הישיבה הוהציבור החרדי, השותפות עם ה

כחלק מקיבוץ שעלבים, שהיה קיבוץ צעיר של תנועת פועלי אגודת ישראל. הקיבוץ  1961157בשנת 

י גורמי עזרא, במקום שנבחר על ידי גרעין נח"ל של תנועת הנוער ל יד, ע1951הוקם בשנת 

 . 158הביטחון, בשל היותו מקום אסטרטגי על הגבול מול הליגיון הערבי בלטרון

ללמוד מקובל כי בחורים מהקיבוץ היו הולכים לתקופות קצרות  קודם הקמת הישיבה, היה

מונה הרב מאיר שלזינגר,  1957. בשנת 159, בעיקר ישיבת 'קול תורה' בירושליםחרדיותבישיבות 

. בשנת 160מחברי הקיבוץ, לתפקיד רב הקיבוץ, מתוך מגמה לפתח את החיים התורניים בקיבוץ

אגודת ישראל, הוקמה הישיבה בשעלבים, מתוך רצון , לאחר דיונים בתנועת העזרא ופועלי 1961

 .161ישיבה מסורתית עם זיקה להתיישבות –להקים ישיבה ברוח תנועות אלו 

בראשית דרכה פעלה הישיבה במתכונת של 'ישיבה קטנה', כלומר למדו בה תלמידים צעירים 

: חדר שעסקו רק בלימודי קודש. התלמידים השתמשו באמצעים של הקיבוץ 14-15בגילאי 

לימוד. לאחר שלוש שנים, פנו גורמי הצבא וביקשו האוכל, צריפי מגורים ובית הכנסת כמקום ה

. כך 162ח הגנהוככלצרף לישיבה בחורים מבוגרים יותר, שיעברו הכשרה בסיסית, וישמשו במקום 

הפכה הישיבה לישיבה גבוהה, המושכת אליה בחורים מישיבות שונות, ומשלבת שירות צבאי עם 

 קודם ההסדר הרשמי של הצבא עם ישיבת כרם ביבנה. –ד תורה לימו

עד מלחמת ששת הימים נמשך הסדר זה עם הצבא, במקביל למתיחות הצבאית מול הירדנים, 

שהתבטאה בין השאר ב'מלחמת הטרקטורים', כאשר יצאו טרקטורים ערביים וכנגדם טרקטורים 

ומה של השבת ובעיצומה של שנת בעיצ –יהודיים לעבד את האדמה ולקבוע עובדות בשטח 

 .163השמיטה. גם חברי קיבוץ שעלבים השתתפו בקרב זה, באישור רב הקיבוץ והרבנות הראשית

לאחר מלחמת ששת הימים השתפרה באופן משמעותי איכות החיים בשעלבים, עם הכיבוש של 

ני קבע ונבנו מבגדל מספר התלמידים . גם הישיבה התרחבה, 164לטרון והשטחים שסביב הקיבוץ

                                                 
 )להלן: וילנאי, שעלבים(. 37זאב וילנאי, שעלבים וסביבותיה, שעלבים תשכ"ח, עמ'  157
 .22, עמ' 26ביטאון ישובי פאג"י, תשרי תשס"ב, כרך  –משה זקס, 'היום הראשון שלי בהתיישבות', בישובנו  158
 .1.11.10על פי ריאיון עם צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, מתאריך  159
 .16אפא"י, תיק  –פי 'השלהבת שלנו', בטאון הקבוצה, מאותן שנים  על 160
 .15, עמ' 8בטאון ישובי פאג"י, אב תשנ"ה כרך  –ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו  161
. הרב מאיר שלזינגר תיאר בריאיון כי הוא זה שפנה לצבא בבקשה לגייס את תלמידיו 39וילנאי, שעלבים, עמ'  162

 .17.2.13ריאיון עמו מתאריך  על פי –להגנה המרחבית 
 .17, עמ' 8בטאון ישובי פאג"י, אב תשנ"ה כרך  –ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו  163
לאחר כיבוש המפקדה הירדנית ברמאללה נמצאו תוכניות מפורטות לכיבוש ישובים ישראליים שונים, ביניהם  164

שוב שעלבים במגמה להרוס, להרוג כל מי קיבוץ שעלבים. נכתב שם כי מטרת הפקודה היא "לבצע התקפה על הי
 .42-43וילנאי, שעלבים, עמ'  –שישנו בו ולחסל את היחידה הנמצאת בו" 
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הכוללת, מלבד ישיבת ההסדר, גם  ישיבת שעלבים לקריית חינוך ענפה . בהמשך הפכה165נוספים

 .166ישיבה תיכונית, אולפנה לבנות, גני ילדים, מכוני מחקר תורניים ועוד

 

 הגורמים השותפים להקמת הישיבה

הנוער ו תנועת פועלי אגודת ישראל ותנועת בהקמת הישיבה הי יםהמרכזי יםהפעיל הגורמים

. פועלי אגודת ישראל, היתה תנועה פועלים חרדית, שפעלה 167עזראהמזוהה עימה, תנועת הנוער 

בפולין,  1922הוקמה בשנת התנועה במקביל ולעיתים אף בשיתוף עם תנועת אגודת ישראל. 

היתה שותפה היא נכדו של הרב שמשון רפאל הירש, ו –כנשיאה הראשון כיהן ד"ר יצחק ברויאר 

יחד עם תנועת הנוער עזרא, שכיום  -. תנועה זו 168ובים ומוסדות שונים בארץ ישראללהקמת יש

פעלה בחסות רבנים ואישי ציבור, שכיום מזוהים עם  –מזוהה באופן מובהק עם הציונות הדתית 

ח הפוליטי המרכזי מאחורי הקמת הישיבה היה הרב קלמן כהנא, והציבור החרדי. כך למשל, הכ

י אגודת ישראל, והדמות הרבנית המרכזית שתמכה בהקמתה היה הרב חבר כנסת מטעם פועל

 . 169עשריםמאה הבישראל  מדינתמחשובי הפוסקים החרדים ב –שלמה זלמן אוירבך 

השותפות של גורמים מהציבור החרדי בהקמת ישיבת הסדר מלמדת קודם כל על העדר גבולות 

ת כמו 'פועלי תנועה חרדינציגי למשל ברורים בין המגזרים בתוך הציבור הדתי באותן שנים. כך 

 –על התיישבות וחלוציות, ומנגד חברי קיבוץ שעלבים החשיבות לדבר  אגודת ישראל', יכולים

המשרתים בצבא במסגרת הנח"ל, יכולים ללמוד בישיבת 'קול תורה', ולהיות בקשר הדוק עם הרב 

ו והתחדדו במשך השנים, . גבולות אלו נוצר170ראש ישיבת פוניבז' מבני ברק –יוסף כהנמן 

 בהמשך.בהרחבה במקביל להקמתן של ישיבות ההסדר, כפי שיבחן 

רט בראשית דרכה, מיקומה של ישיבת שעלבים בתווך בין הציבור החרדי והציבור הציוני דתי, בפ

ביטוי למעמדה המורכב ישיבות החרדיות. , בדימויה העצמי אל מול הן השארבאה לידי ביטוי, בי

מודה : מצד אחד, 1964 בדברים שפרסם הרב שלזינגר בעלון קיבוץ שעלבים בשנתניתן למצוא 

מפנה באופן  ואינהוא כי את תלמידיו הצעירים, בוגרי הישיבה הקטנה, בדבריו  הרב שלזינגר

בישיבתו, אלא מכווין את חלקם לישיבות חרדיות כדי "להעמיד בני למסלול ההסדר אוטומטי 

בריו עמדה של כפיפות כלפי הישיבות החרדיות, הנתפסות . ניתן לראות בד171תורה ממש"

במאמר אחר . מצד שני, שרק הן מסוגלות להכשיר רבנים וגדולי תורה ,כ'ישיבות האמיתיות'

תו מצד גורמים בישיבות הוא מצר על חוסר האמון שהוא חש כלפי ישיבמאותה תקופה 

שאיפה  – 172לגדל בני תורה 'משלנו' בנוגע ליכולתה "לגדל בתורה", ומדגיש את הצורך המסורתיות

המלמדת על הערכה עצמית ואמונה כי ניתן לעשות זאת ללא חסותה של החברה החרדית 

העמדה הכללית מורכבות גישות אלו ביחס לישיבות החרדיות מבטאות את . והישיבות החרדיות
                                                 

 גצ"ד, ישיבת שעלבים. 165
 .8יוסף בר חי, העיקר לא לפחד כלל, שערים, פרשת כי תבוא תשמ"ו, עמ'  166
ד ראינו את תנועת פא"י כאבא הרוחני אומר: "מאז ומתמי 1986צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, בריאיון משנת  167

. עוד 9יוסף בר חי, העיקר לא לפחד כלל, שערים, פרשת כי תבוא תשמ"ו, עמ'  -שלנו, כולנו חונכנו בישובי פא"י" 
 מדגיש שם את התמיכה הכלכלית בראשית הדרך, ואת הייצוג מול הרשויות.

על תנועת פועלי אגודת ישראל". עוד נאמר שם כי  , בשם "ראשי פרקים1974על פי חוברת בהוצאת התנועה, משנת  168
 "אנו רואים בפעולה הארצישראלית מבחן ותפקיד היסטורי ראשון במעלה".

 גצ"ד, ישיבת שעלבים. - 1971על פי פרופסקט שיצא לכבוד הנחת אבן הפינה לישיבה משנת  169
. מתואר שם העידוד שלו לבני 11עמ'  ,8בטאון ישובי פאג"י, אב תשנ"ה כרך  –ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו  170

 הקיבוץ להחמיר בשנת השמיטה תשי"ב כשיטת החזון איש ולא לעבד כלל את השדות.
בריאיון עמו סיפר הרב שלזינגר כי הקפיד שבישיבתו לא ידברו סרה בציבור החרדי, והוא חשף את תלמידיו  171

 .17.2.13. על פי ריאיון עמו מתאריך גם אם לא חינך לתפיסותיהם –לרבנים ומנהיגים בציבור החרדי 
 שעלבים. –, ישובי פא"י 16אפא"י, תיק  –שלהבת שלנו, אייר תשכ"ד  –מתוך ביטאון הקיבוץ  172
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, אל הדתי ורגשי נחיתות, בעיקר בתחום כלפי הציבור החרדי, אשר נעה במשך השנים מכפיפות

ה של ביותר בעיצוב דמותעבר התנתקות ועצמאות של הציונות הדתית. תהליך זה הינו משמעותי 

 הציונות הדתית, והוא יבחן בהרחבה בהמשך. 

ארגון הגג של הישיבות  –יש לציין כי הישיבה היתה שייכת בשנותיה הראשונות ל'ועד הישיבות' 

של חשובי הרבנים בציבור החרדי, כולל בעת  החרדיות, ולמעשה היתה תחת חסותם ואחריותם

. יש בכך ביטוי לפתיחות שהיתה קיימת 173פתיחת מסלול הגיוס, שנעשה על דעתם והסכמתם

כלפי גווני ביניים בציבור הדתי, וכלפי עצם השותפות עם המדינה באותה תקופה בציבור החרדי 

 . זרים, פתיחות הנובעת מהעדרם של גבולות ברורים בין המגומוסדותיה

שנערך עזרא לישיבת שעלבים היתה חלק מתהליך של בירור פנימי הכוונתם של חניכי תנועת 

ישיבות. בניגוד לישיבת כרם ביבנה ותנועת בני עקיבא, שם בתנועה בנוגע לפניית חניכים ללימוד ב

 –תנועה והגשמה בקיבוצים צם הפנייה ללימוד בישיבה במקום פעילות בהשאלה שנידונה היתה ע

פניית קים שנגרמו לפעילות הסניפים בשל עזרא השאלה היתה כיצד למזער את הנזבתנועת 

ללימוד בישיבות. כך למשל כתב אחד החניכים בדיון שנערך בנושא, בשנת הבוגרים  חניכיםה

: "יש לבחור או בחינוך ישיבתי מוצלח וחיסול התנועה, או בקיום התנועה וצמצום הלימוד 1958

 ".174בישיבה

שפנו ללמוד בישיבה  העדרם של שכבה רחבה של בנים בוגרים מהסניפים קשיים שעלו היובין ה

תחושתם של חניכים שהלכו לישיבות שכעת הסניפים ומיעטו להשתתף בפעילות התנועתית, ו

אינם דתיים מספיק בשבילם. פתרונות שונים הוצעו, ביניהם: העברת שיעורים של בני הישיבות 

חינוך והדגשה מסויים מכל שכבת גיל שלא ילך ללמוד בישיבה, ובסניפים, הקצאת אחוז 

 .175פעילות בתנועה היא בעלת ערך אמיתי ולא 'ביטול תורה'שה

בין התלמידים שפנו ללימודים ה לתת מענה לתחושת הפער והניגוד פתרון נוסף, שעשוי הי

תחנך ברוחה בישיבות ובין התנועה, היה הקמת ישיבה גבוהה על ידי תנועת עזרא, שתפעל ו

שנתפסה בעיני חברי התנועה ומכוחה של התנועה. על בסיס שאיפה זו הוקמה ישיבת שעלבים, 

: "לראות דור של תלמידי חכמים קם מתוך התנועה חזוןכ'ישיבה שלנו', באמצעותה יוגשם 

 ".176הארגון

קיבוץ. ישיבה והשיתוף פעולה נוסף בין גורמים שונים בהקמת ישיבת שעלבים היה החיבור בין ה

, נאמר: "הישיבה היא ניסיון 1971בפרוספקט שפרסמה הישיבה בטקס הנחת אבן הפינה, בשנת 

כלומר חיבור זה הוא  –" 177ראשון ליצור השפעת גומלין בין חברה עצמאית כקיבוץ ובין ישיבה

 . , ואינו רק כורח המציאות של מגורים משותפים במקום אחדלכתחילה, מתוך אידיאל של שילוב

עצם קיומה של הישיבה בתוך הקיבוץ, בעבודה של התלמידים בות זו באה לידי ביטוי, מלבד שותפ

תפות התלמידים עם בענפי במשק, כדי לסייע בפרנסת הישיבה; בשו –בעיקר בשנים הראשונות  –

                                                 
. הוא מתאר כי חששו היחיד של ראש מועצת גדולי התורה 17.2.13על פי ריאיון עם הרב מאיר שלזינגר מתאריך  173

 אך לעצם הגיוס לא התנגד. –מהלך זה יחייב את כלל הישיבות להתגייס ממנו ביקש רשות לגייס את תלמידיו, היה ש
 ישובי פא"י שעלבים. – 16אפא"י, תיק  -מתוך עלונים, בטאון תנועת עזרא  174
 .6בטאון עזרא, כסלו תש"כ גיליון כז, עמ'  –שם; מאיר הילדסהיימר, 'הישיבות והתנועה', עלונים  175
בטאון ישובי פאג"י, אב תשנ"ה  –ט, בתוך: ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו מתוך אחד מעלוני עזרא של שנת תש" 176

. קדמו לישיבת שעלבים ניסיונות נוספים להקמת 'ישיבת עזרא', כפי שמתאר יצחק הילדסהיימר, שפעל 15, עמ' 8כרך 
לבים, חוברת היובל לישיבת שע –ללא מחבר, תורה שמביאה לידי מעשה  –מטעם העזרא להקמת ישיבת שעלבים 

 .25, עמ' 2011שעלבים 
 גצ"ד, ישיבת שעלבים. 177
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; ואף 178תות משבר, כמו למשל במאבק בשריפות שפקדו את שדות הקיבוץחברי הקיבוץ בע

הקיבוץ אופיו של על  מודל לילדי הקיבוץ, ולהשפיע מתוך שאיפה להיות בלימוד עם בני הקיבוץ

 .179ועל כלל ישובי הסביבה

בחיבור זה. כך למשל בפרוספקט ניתן למצוא ביטוי למודעות למורכבות הקיימת יחד עם זאת, 

שהודפס לכבוד הנחת אבן הפינה לישיבה נאמר: "הקשר )בין הישיבה לקיבוץ( הוא רק הרצוי 

 ".180חינוכיות", וכן גם "הישיבה מהווה גורם עצמאי מכל הבחינות ובמבנים מיוחדיםמבחינות 

ניתן ללמוד מכך על חשש מפני השפעתו החינוכית של הקיבוץ, השונה בעולמו הערכי מעולם 

 הערכים הישיבתי.

, 1964'שלהבת שלנו', בשנת  –טאון הקיבוץ ישהתנהל מעל דפי ב וויכוחלידי ביטוי ב שוני זה בא

ין אחד מחברי הקיבוץ ובין הרב שלזינגר, ראש הישיבה. חבר הקיבוץ טען כי דרכה החינוכית של ב

הישיבה אינה תואמת את ערכי הקיבוץ: החינוך ללימוד תורה לאורך שנים עומד בסתירה 

ויתור של ולאידיאל ההגשמה, והשירות הצבאי המקוצר של בני הישיבה עומד בסתירה לחינוך ל

למען הכלל. הרב שלזינגר ענה לו כי תכנית הלימודים בישיבה מאפשרת לשלב בין הפרט על צרכיו 

 .181האידיאלים השונים: השירות הצבאי, לימוד התורה והחיבור להתיישבות

ניכר בדו שיח זה הפער בין העמדות: בעוד שחברי הקיבוץ קיוו להקמת 'ישיבה קיבוצית', בה 

מצידה, ראתה את תפקידה בחינוך בחורי ישיבה  גדלים חברי קיבוץ בני תורה, הרי שהישיבה,

בעלי זיקה להתיישבות. פער זה מבטא את הקושי בשילובם של גורמים שונים בעלי אינטרסים 

 ושאיפות שונים בתוך עולמה של הישיבה.

 

 מטרות הישיבה ויעדיה

 מורכבותה של ישיבת שעלבים, וייחודיותה ביחס לישיבות ההסדר האחרות באה לידי ביטוי

הגורמים השותפים להקמתה. בין המטרות ניתן לזהות  על ידיבמטרות הישיבה, כפי שהוגדרו 

מתח מתמיד בין השאיפה לשמרנות ולהזדהות עם עולם הישיבות המסורתי, ובין החדשנות 

  ישיבה, השונה במובנים רבים מהישיבות החרדיות.המובנית ב

'משלנו', מופיעה הציפייה להקמת "ישיבה  כך למשל, בעלוני תנועת עזרא, שדחפה להקמת ישיבה

. ככל הישיבות, ללא כל פשרה", ואשר המצויינים שבתלמידיה ימשיכו לישיבות הגדולות הקיימות

מצד שני מודגש הרצון ליצירת אווירה חינוכית אחרת שתאפשר לגדל "תלמידי חכמים בעלי גישה 

 .182חיובית למדינה, בניינה והגנתה"

שאיפה  –גם בשאיפה להשפיע ולעצב את דמותה של המדינה והחברה  הזיקה למדינה מתבטאת

, ומבדילה את ישיבת 183המופיעה באופנים שונים במקורות רבים המתייחסים למטרות הישיבה

                                                 
, כיצד היתה הישיבה לאחד מענפי המשק 1.11.10צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, מתאר בראיון מתאריך  178

 בקיבוץ, ובלוח חלוקת המשימות היה רשום תחת שמו 'ישיבה', במקביל לעובדים ברפת ובשאר הענפים.
 .41וילנאי, שעלבים, עמ'  179
 גצ"ד, ישיבת שעלבים. 180
 שעלבים.  –, ישובי פא"י 16אפא"י, תיק  181
 .15, עמ' 8בטאון ישובי פאג"י, אב תשנ"ה כרך  –מובא בתוך: ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו  182
בספר "שעלבים וסביבותיה" מפורטת השאיפה להשפעה על מעגלים שונים: השפעה על הקיבוץ הסובב, השפעה על  183

 .41וילנאי, שעלבים, עמ'  –ויצירת מודל לחיקוי של ישיבה המהווה מוקד תורה איזורי  האיזור כולו ,
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בפרוספקט של נכתב . כך למשל שעלבים מן הישיבות החרדיות, שלא הדגישו יעד חינוכי זה

 :1971בה בשנת לישי הישיבה שנדפס לקראת טקס הנחת אבן הפינה

הישיבה תחנך בעזר ה' יתברך תלמידי חכמים בני תורה שילונו באהלה של תורה, 

תחנך לאהבת תורה, ליראת שמים, לאהבת ישראל... תחנך להשלטת התורה בכל 

שטחי החיים בארץ ובעם ותעמיד בנים גדולים נאמנים, אמונים עלי תורה לשם 

 .184כך

התורה' ביטוי ייחודי, השונה מהסגנון המקובל בציבור נראה כי ניתן לראות במילים 'השלטת 

הציוני דתי, המדבר על השפעה או הפצה של ערכי התורה. סגנון מעין זה מופיע גם בעלון של 

, המתאר את דמות חניך עזרא הישיבתי החדש: "בן תורה נאמן, עזראי, 1958תנועת עזרא משנת 

למען שלטון התורה  –יצירה חיובית  על ידי –צבר חי ותוסס... המוכן להלחם באופן אקטיבי 

 .185במדינת ישראל"

, מתבטא הרב שלזינגר באופן שונה ואומר כי הישיבה 1976בשלב מאוחר יותר, ברב שיח משנת 

התורה... להביא אחר כך את התורה לכל  על פישואפת להקים "חברה דתית עם תעשיה וחקלאות 

סגנון אלו שוני בהתייחסות אל העולם החילוני  . נראה כי ניתן לראות בהבדלי186שטחי החיים"

, אשר יש להשתלב בו, בתעשייה ובחקלאות, הסובב, כאל עולם בעל עמדה וחשיבות עצמית

  את אור התורה ולא להשליטו עליו.ולהביא אליו 

נוסף אליו מייעדת עצמה הישיבה הוא להיות גשר וחיבור בין עולם התורה ובין ייחודי תפקיד 

 : 1964כך למשל, התבטא הרב שלזינגר בשנת  ההתיישבות.

אנו שואפים להיות הגשר המקרב את הישוב בארץ לתורה. אנו זקוקים לבוני חברה 

חסרון התורה בין אנשי החברה  על ידיבני תורה. זה חיוני, ומה רבו הצרות שנגרמו  –

 . 187בארץ, וחסרון ההשפעה והקשר לישוב אצל בני תורה

אין  –א רואה את ייחודה של הישיבה, וללא החיבור לקיבוץ וההתיישבות עוד כתב שם כי בכך הו

לה זכות קיום, ו"תוך כמה שנים היא תמצא את עצמה מיותרת במקום זה, וליבה ימצא בבני 

הייחודית בין דתה ניתן לראות בדבריו את ההכרה בזיקתה העמוקה לעולם החרדי, ובעמברק". 

הוא אחד  בין העולמות'גשר' זה של נית. תפקיד ההתיישבות הציועולם התורה החרדי ו

אך נראה כי בדרך כלל הוא  הבסיסיות של הציונות הדתית, תפיסותהמן המאפיינים הבולטים ו

בא לידי ביטוי בעצם דמותה של הציונות הדתית, כמי שמשלבת בין העולם המעשי החילוני 

י ובשייכותה לעולם והעולם הדתי. ישיבת שעלבים שימשה כגשר בזיקתה לעולם החרד

ההתיישבות, החילוני ברובו. זוהי עמדה שונה, אשר אפשר לראות בה מידה מסויימת של כפיפות 

  לעולם החרדי, המייצג את הצד הדתי במערכת יחסים זו.

 ,שעמדה לנגד עיניהם של גורמי הביטחון ששיתפו פעולה בהקמתה מטרה נוספת בהקמת הישיבה

. 188קיומה של הישיבה, על תלמידיה וחייליה, במיקומה הרגישצם עהיא החשיבות הביטחונית שב

                                                 
 גצ"ד, ישיבת שעלבים. 184
 שעלבים. –, ישובי פא"י 16אפא"י, תיק  185
 אה"ע הישיבה וההסדר. – 1976רב שיח של ההסתדרות הציונית העולמית בנושא ישיבות ההסדר,  186
 שעלבים. -, ישובי פא"י 16אפא"י, תיק  -, אייר תשכ"ד מתוך בטאון הקיבוץ, 'שלהבת שלנו' 187
יוסף בר חי, העיקר לא לפחד כלל, שערים, פרשת כי תבוא  - 1986כך עולה מריאיון עם מנהל הישיבה משנת  188

 .9תשמ"ו, עמ' 
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מטרה זו הסתיימה לאחר מלחמת ששת הימים, עם כיבוש לטרון והרחבת קו הגבול, אז הודיע 

 .189הצבא לישיבה על שחרורה מתפקידיה הביטחוניים

 

 צוות הישיבה

מאיר שלזינגר. בעיצוב דמותה של הישיבה הוא ראש הישיבה, הרב  190הדמות המרכזית ביותר

הרב שלזינגר למד אצל הרב שלמה זלמן אויערבך בישיבת קול תורה, ובו הוא רואה את רבו 

המובהק. כחבר תנועת עזרא, היה חלק מהגרעין המייסד של קיבוץ שעלבים. נבחר לשמש כרב 

רב יוסף כהנמן. ראש הישיבה, ההקיבוץ, ולשם כך נשלח ללמוד בישיבת פוניבז', שם התקרב ל

היה רופאם האישי של רבנים גדולים, ודרכו יצר הרב ו היה מנהל בית חולים שערי צדק, אבי

נכנס לתפקידו כרב הקיבוץ,  1957שלזינגר קשר הדוק עם רבנים מכל גווני הקשת הדתית. בשנת 

 .191הקים את ישיבת שעלבים 1961ובשנת 

רה דתית: הקשר לעולם הרב שלזינגר, מהווה דמות ייחודית בחיבור בין הגוונים השונים בחב

הבעת עמדה עצמאית המציבה אותו מחוץ  –מצד אחד, ובמקביל  192החרדי על רבניו ועסקניו

 . 193לציבור החרדי, תוך הזדהות עם הציבור הציוני דתי

מורכבות זו בדמותו של הרב שלזינגר, באה לידי ביטוי, בין השאר, בשותפותו החלקית בהקמת 

עמו באותה שנה בריאיון  השאיפה של תנועה זו, כפי שתיאר. 1982תנועה פוליטית חדשה, בשנת 

"מערך של הכוחות הממלכתיים של פא"י )פועלי אגודת ישראל(, עם התורניים של  יצורל היתה

מסגרת פוליטית העומדת בתווך בין הציבור החרדי והציונות הדתית,  כלומר, ליצור –" 194המפד"ל

 ציבור הציוני דתי. ל עלי זיקה לציונותהמחברת בין חלקים מהציבור החרדי שהם ב

מגוון הדעות שהציגו שאר רבני החיבור בין הציבור החרדי והציבור הציוני דתי בא לידי ביטוי גם ב

חלק  כימנכ"ל הישיבה כיום, שהינו בוגר המחזור השני בישיבה, שיבה. כך למשל תיאר יה

 :הוא רואה את ייחודה של הישיבה, ובכך מהרבנים תמכו ב'הסדר' ובגיוס לצה"ל וחלק התנגדו

 .195וזה היה המיוחד של ישיבת שעלבים ששני הדעות הללו התמזגו אחד בשני...

עולם התורה החרדי, דבר שבא לידי הרבנים שלימדו בה מהישיבה הגיעו הראשונות של  בשנותיה

הרב צוטט . כך למשל ביטוי בעולם הערכים אליו חינכו, ובמקורות ההשוואה אליהם התייחסו

לרגל שנת היובל  , בחוברת שיצאה לאורשמעון זלזניק, שלימד בישיבה החל משנותיה הראשונות

                                                 
. הרב שלזינגר מתאר כיצד לא הסכים לקבל שחרור זה ממטלות הצבא מתוך תפיסת 15ספרא וסייפא, עמ'  189

ות בנטל השירות, ועל כן דרש לשלב את תלמידיו בהסדר של ישיבת כרם ביבנה, ולא לשחררם לגמרי משירות שותפ
 .17.2.13צבאי, ככל ישיבה חרדית. על פי ריאיון עמו מתאריך 

הגדיר את ראש הישיבה הרב שלזינגר, כמי ש"על פיו ישק  1986מנהל הישיבה הראשון, צבי כספי, בריאיון משנת  190
 .9יוסף בר חי, העיקר לא לפחד כלל, שערים, פרשת כי תבוא תשמ"ו, עמ'  -תווה את הדרך על כל הנעשה" דבר, המ

; על פי ריאיון עם צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, מתאריך 17.2.13על פי ריאיון עם הרב מאיר שלזינגר מתאריך  191
 .13; תורה שמביאה לידי מעשה, עמ' 1.11.10

י למשל, במשתתפי טקס חנוכת מבני הישיבה בשנת ה'תשכ"ד, מבכירי הרבנים החרדים של כפי שבא לידי ביטו 192
ראש ישיבת פוניבז', הרב  –ראש ישיבת קול תורה, הרב יוסף כהנמן  –אותה תקופה: הרב שלמה זלמן אויערבך 

שראל וסגן שר נשיא ועד הישיבות. כמו כן השתתף גם הרב קלמן כהנא, נשיא פועלי אגודת י –יחזקאל אברמסקי 
 .38וילנאי, שעלבים, עמ'  –החינוך 

הרב שלזינגר מגדיר עצמו כמתנגד לשיטה החרדית, בכל הנוגע ליחסה למדינת ישראל ולמעורבות בנעשה בה,  193
 .17.2.13במקביל להערכתו הרבה לרבנים ומנהיגים מציבור זה. על פי ריאיון עמו מתאריך 

 ישובי פא"י שעלבים. 16פא"י, תיק א - 1982מתוך בריאיון להצופה משנת  194
 .15תורה שמביאה לידי מעשה, עמ'  195
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". הרב שלזינגר 196: "אתם יכולים להגיע לרמת לימוד כמו של בחור בפוניבז'לקיומה של הישיבה

כי הגיע להסכמה עם רב זה שלא יהיה שותף פעיל באירועי יום העצמאות של בריאיון עמו אר ית

 . 197, בשל עמדותיו החרדיות ביחס למדינת ישראלבההישי

. תהליך זה מלמד 198וכיום רובם ככולם של רבני הישיבה הם בוגריה עם השנים התחלפו הדורות,

של אך גם מצביע על תהליך  המסוגלת להכשיר מתוכה רבנים ומחנכים, על צמיחתה של הישיבה,

 על ידיישיבת שעלבים, שנוסדה , אפילו בורבנין הציבור החרדי והציבור הציוני דתי מהיפרדות 

 תהליך זה יבחן בהרחבה בהמשך. .199רבנים מזרם זה

ה. כספי היה קצין דמות מרכזית נוספת בהקמת הישיבה הוא צבי כספי, מנהלה הראשון של הישיב

בשל כישוריו הצבאיים ובאמצעות קשריו עם שימש כמפקד איזורי של הגזרה. ו בכיר בצנחנים

, לנצל 1964הבסיס להסדר הגיוס של התלמידים בישיבה. כאשר רצה הצבא, בשנת הצבא יצר את 

שימש כספי כעין מפקד  –את מיקומה של הישיבה כדי לחזק את האחיזה במקום אסטרטגי זה 

עברו לשרת  –בפועל של התלמידים, כאשר לאחר קבלת הכשרה בסיסית במסגרת צבאית רגילה 

 .200ח מגן לשעת חירום של קיבוץ שעלביםויבה, ככתחת חסותו, תוך כדי לימודיהם ביש

תיאור זה של הסדר הגיוס עם הצבא, שהתרחש קודם חתימת ההסדר המוכר עם ישיבת כרם 

, מלמד על מציאות ייחודית בהתנהלות הצבא בכלל, ובאופן העבודה מול ישיבות ההסדר 201ביבנה

האלוף עוזי נרקיס וקצינים צבי כספי מתאר בריאיון עמו כי ההיכרות אישית שלו עם בפרט. 

מלמדים על התנהלות לא מקצועית וחסרת  נוספים סייעו לו בהסדרת גיוס תלמידיו. דברים אלו

בתיאור המשך, הרחבה בפורמאליות, הבנויה על בסיס היכרות ואמון אישי. נושא זה יבחן ב

ון לשנות התפתחות מסלול השירות של ישיבות ההסדר והתמורות שחלו בו, שנבעו בחלקם מרצ

 ולייעל את דרכי ההתנהלות של הצבא מול מסגרות אזרחיות עמן שיתף פעולה.

 

 תלמידי הישיבה

התלמידים שלמדו בה היו  וקמה בראשיתה כישיבה קטנה, כלומרכפי שנזכר קודם לכן, הישיבה ה

הצטרפו לישיבה  1964, ולמדו אך ורק לימודי קודש. החל משנת ארבעה עשרה וחמש עשרהבני 

ומעלה, שעברו הכשרה בסיסית במסגרת הצבא ושירותם  בני שמונה עשרה –ידים בוגרים תלמ

הצבאי היה בעצם שהותם בישיבה. לאחר שנים בודדות דעכה ונסגרה הישיבה הקטנה, וכלל 

                                                 
. הפער בין הרב לתלמידיו מודגש שם בעדות אחד מתלמידיו: "הוא לא ניסה לנתק אותנו מהווית 29שם, עמ'  196

 להכניס את עולמו לתוך עולמנו". –הישיבה בשעלבים, ישיבת ההסדר, אלא להיפך 
ניק שיחות מרגשות ביום הזיכרון לחללי צה"ל, בהם העלה את זכרם של תלמידי הישיבה 'בתמורה' העביר הרב זלז 197

 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב מאיר שלזינגר מתאריך  -שנפלו במלחמות ישראל 
 .37תורה שמביאה לידי מעשה, עמ'  198
נים שהיו פה היו חרדים : "הרב1.11.10כך תיאר זאת צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, בריאיון עמו מתאריך  199

תמיד יותר, יהודי כמו הרב זלזניק ז"ל, או הרב גוטמן ז"ל, הם היו משגיחים שעוד היו בחו"ל בקלם, בבריסק של 
 פעם. זה היה חצי מיר. היום אין הבדל )בין ישיבת שעלבים ושאר ישיבות ההסדר(".

. הוא מתאר שם כיצד דרשו ממנו, באחת 101.11.על פי ריאיון עם צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, מתאריך  200
 השנים, לערוך מסדרים צבאיים לתלמידי הישיבה ולבדוק את הגילוח וניקיון הנשקים.

כי ההסדר שנחתם עם כרם ביבנה נחשב כפלא בעיניו, שהרי הם לא  1.11.10צבי כספי מתאר בריאיון עמו מתאריך  201
הצבא בשעלבים היה טבעי יותר כיוון שהיה לו אינטרס צבאי  על הגבול כמו ישיבת שעלבים. לדבריו השילוב של

 במקום.
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הפך בהמשך לשירות , ש202, לקראת הגיוסשמונה עשרהתלמידי הישיבה הגיעו אליה לאחר גיל 

 . יבת כרם ביבנה, כמו בישרגיל במסגרת ההסדר

רובם ככולם, ממשפחות המזוהות עם 'פועלי אגודת ישראל',  –בשנים הראשונות הגיעו התלמידים 

שהכירו את הרב שלזינגר וראו בישיבה חלק ממוסדות חינוך אחרים שזוהו עם ערכי התנועה, כמו 

פאלק  סורלמשל ישיבת חורב בירושלים. 'היקים שלחו את בניהם ללמוד אצל בנו של פרופ

 . 203תיאר זאת של צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון , כפישלזינגר'

ישיבת הפועל המזרחי, שהצטיירה  –אלו לא היו נשלחים לישיבה כמו 'כרם ביבנה' מעין תלמידים 

. חלק 204לישיבות חרדיות רגילים ללכתמבחינה דתית, אלא היו  כמזוהה עם זרם פשרני יותר

למזוהים עם הציבור החרדי. ביטוי לכך ניתן למצוא בטענתו  בהמשךמבוגרי מחזורים אלו הפכו 

. זהו 205שה זאתואחוז קטן מאוד מבניהם ע –על אף שהם עצמם שירתו בצבא של צבי כספי ש

ביטוי מובהק לתהליך חידוד ההבדלים בין הציבור החרדי לציבור הציוני דתי, ולהיעלמותם של 

 המשך.הרחבה בתהליך שיבחן ב –גווני הביניים 

מדו בישיבות חרדיות כמו סלבודקה וקול תורה, חלק מהתלמידים הגיעו לישיבה לאחר שכבר ל

ראש למשל סיפר הרב שלזינגר כי מעברים אלו לוו בחשדנות מצד חלק מהציבור החרדי. כך ו

 ה, הרב יששכר מאיר אמר לו: ישיבת עזת

ת בחורים נתנו לך לעשות הסדר בשביל להציל בחורים מהצבא, אבל לא בשביל לקח

 .206ממני

כי גישה זו לא היתה מקובלת על רבנים אחרים בציבור החרדי שתמכו בו  טעןהרב שלזינגר 

 ובישיבתו.

החל ממלחמת ששת הימים, חל שינוי באופיים של תלמידי הישיבה, כאשר התחילו להגיע 

דים נעשו , כך שעם השנים אופיים של התלמיתלמידים בוגרי בני עקיבא, בעלי אופי מודרני יותר

 1982הצופה בשנת עיתון ריאיון להרב שלזינגר בכך למשל תיאר  .207דומה לשאר ישיבות ההסדר

חוששים בתחילה לבוא לישיבה שאינה מזוהה עם והם כי רוב תלמידיו באים מבני עקיבא, 

הסתייגות זו  –המזרחי, אך "בדרך כלל אחרי שמבקרים בישיבה ורואים את הרוח הנושבת בה 

 ".208חולפת

ביטוי לתהליך זה מצוי בדבריו של הרב שלזינגר המתאר כי בהתחלה אמרו לו בישיבת סלבודקה 

כי ישיבתו מהווה איום כלפיהם, במשיכת תלמידיהם אליו, אך לאחר שנים אמרו לו: "הפסקנו 

                                                 
 –. הרב שלזינגר מתאר בביטאון הקיבוץ 1.11.10על פי ריאיון עם צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, מתאריך  202

טנה לא 'שלהבת שלנו', גיליון אייר תשכ"ד, את ההבדלים בין שתי קבוצות הגיל בישיבה, ומסביר כי בוגרי הישיבה הק
מוכוונים באופן אוטומטי ללימודים בישיבת ההסדר, ומנגד טען כי תלמידי ההסדר, שהיו בוגרים יותר, העלו את רמת 

 ישובי פא"י שעלבים. – 16אפא"י, תיק  -הלימוד בישיבה 
 .1.11.10על פי ריאיון עם צבי כספי מתאריך  -אביו של הרב שלזינגר היה מנכ"ל בית חולים שערי צדק  203
ישובי פא"י שעלבים.  – 16אפא"י, תיק  -שלהבת שלנו, מאייר תשכ"ד  –על פי דברי הרב שלזינגר, בביטאון הקיבוץ  204

הרב שלזינגר טען שם כי ללא הקמת הישיבה לא היה ניתן להביא תלמידים "מבתים טובים" לישיבת הסדר, או 
ו מהשטייטל עם השטריימל. הם לא היו יכולים : "הילדים האלה בא1.11.10בלשונו של צבי כספי, בריאיון מתאריך 

 להביא אותם לקיבוץ ששם הולכים עם מכנסים ובלי חצאיות, ליבנה". 
. יש לציין כי הרב שלזינגר טען בריאיון עמו 1.11.10על פי ריאיון עם צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, מתאריך  205

על פי ריאיון עמו מתאריך  –חנך את האנשים לפתיחות" ביחס ל'התחרדות' חלק מתלמידיו כי "הסיכון הזה שווה ל
17.2.13. 

. אמירה זו של הרב יששכר מאיר הובילה לדין תורה אצל 17.2.13על פי ריאיון עם הרב מאיר שלזינגר מתאריך  206
 הרב אברמסקי, נשיא 'ועד הישיבות', שהכריע לטובת הרב שלזינגר. 

איון עמו כי "ישיבת שעלבים בעלת אופי יותר ישיבתי: לבוש שונה, , טען צבי כספי, ברי1986אף כי גם בשנת  207
 .9יוסף בר חי, העיקר לא לפחד כלל, שערים, פרשת כי תבוא תשמ"ו, עמ'  -התנהגות שונה..." 

 ישובי פא"י שעלבים. 16אפא"י, תיק  208
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". הרב שלזינגר תולה זאת במידור שנוצר בין הציבור 209להלחם בכם, אתם כבר לא מסוכנים

תהליך זה, שיבחן בהרחבה בהמשך, הינו יוני דתי, ולהתחדדות הפערים ביניהם. החרדי לציבור הצ

, והוא אלטרנטיבה לנוער הציוני דתי יצרושל הקמת ישיבות ההסדר, שהבולטות התוצאות  אחד

   בעל השפעה משמעותית על התפתחות החברתית של הציונות הדתית.

 

 דרכי הלימוד בישיבה

ינוכית של הישיבה בראשית דרכה היה החיבור לעולם ה החכאמור, אחד המאפיינים של דרכ

 :זאת צבי כספיאר יתכפי ששהתאפשר בגלל אופייה הייחודי של הישיבה, החרדי, 

היו הרבה יותר חליפות בישיבה, קאפלוצ'ים. היו חסידים שהגיעו הנה, עם 

שפה זו היתה ישיבת הסדר לא מזרחיסטית... זה לא כרם ביבנה, בגלל  שטריימלים...

 -זה היה יותר חרד"לי. פחות מודרני. זה היה נוסח אשכנז... היה מנהגים יקים פה 

 .210תפילות שונות

, אך הוא מלמד על זמננוהשימוש במושג 'חרד"לי' הוא כמובן אנכרוניסטי, שכן הוא ביטוי חדש בן 

מנהגי . גם התפילה בנוסח אשכנז, ו211מסורתית יותר, דתית יותר –תפיסתו את הישיבה כאחרת 

בניגוד לנוסח ספרד והסגנון החסידי שהונהג בישיבת כרם  -האורתודוקסיה השמרנית של גרמניה 

, גשר לעולם החרדיהפכה את הישיבה למלמדים על גישה שמרנית ומסורתית. גישה זו  - 212ביבנה

 .מגזר זהאפשרה את שילובם של תלמידים שהגיעו מו

ם של רבנים המזוהים עם הציבור החרדי בישיבת , שהתבטא גם בהמצאותחיבור זה לעולם החרדי

ית היא הפתיחות המחשבתהתאפשר גם בשל תפיסה עמדה חינוכית בולטת בישיבה ו שעלבים,

ראש ישיבה: "תפקידו של ביחס לגישות שונות. כך למשל תיאר הרב שלזינגר, את תפקידו של 

גר מספר כי עקרון זה הנחה ראש ישיבה הוא לבנות אותך ולא להגיד לך מה לחשוב". הרב שלזינ

אותו במקרים שונים, בין השאר כאשר אב של תלמיד ביקש ממנו לשכנע את בנו לא ללכת לישיבה 

: אלא להתגייס, והרב שלזינגר סירב לעשות זאת, על אף שהוא עצמו תמך בגיוס לצבא חרדית

תם להבין, "הרב לא אומר לתלמידים שלו מה לחשוב, הוא מלמד אותם לחשוב, הוא מלמד או

  .213הוא מלמד אותם להיות ישרים והגונים"

 –שילובם של תחומי לימוד שונים, כמו לימודי חסידות, תורת הרב קוק את פתיחות זו אפשרה 

ללא הגמוניה של גישה אחת. הרב שלזינגר מתאר כיצד אחד הרבנים בישיבה טען כלפיו "מה זה 

ות לדעות שונות הדרך הטובה ביותר אה בפתיח?", אך הוא עצמו רפה, סופרמרקט השקפתי

רק כך "אפשר להתחיל לחשוב. לשמוע רק דבר אחד אז אי אפשר  חינוך התלמידים שכןל

בדיון  תבחן בהמשך הנחשבת חריגה אופן יחסי בקרב רבנים וראשי ישיבות,עמדה זו, . 214לחשוב"

 על התמורות האידיאולוגיות בציונות הדתית שהובילו ישיבות ההסדר.

                                                 
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב שלזינגר מתאריך  209
. בדומה לכך מספר גם הרב שלזינגר: "יש תלמידים עם שטריימל, ותלמידים 101.11.על פי ריאיון עמו, מתאריך  210

 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  –עם מכנסי חאקי וסנדליים תנכיות בלי גרביים. כן, ולמדו ביחד" 
 לדוגמא הוא מתאר כי לא היה מקובל שלתלמיד בישיבה היתה חברה, בניגוד לכרם ביבנה, שם סיפרו ראשוני 211

 . 129מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –התלמידים שהגיעו מבני עקיבא על קשריהם עם בנות השבט בתנועה 
 .65מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  212
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב שלזינגר מתאריך  213
 שם. 214



37 
 

אליהם נוסף וסדר היום נלמדו בישיבה מקצועות הקודש הרגילים, בפועל דרכי הלימוד  מבחינת

 עיסוק בתחומים המשפיעים על חיי המעשה:

בהדגשה מיוחדת לומדים מצוות התלויות בארץ. הישיבה משתדלת לכוון את לימוד 

א עד למסקנות ההלכתיות, ולתרגם את לימוד המחשבה והמוסר לקראת רהגמ

 .215ות הנמצאות על סדר יומה של המדינה בכלל, והנוער בפרטפתרון הבעי

על יד הישיבה,  ההלכה על פיבהקמת מכון לחקר החקלאות ניתן למצוא לשאיפה זו מעשי ביטוי 

שניסו לחיבור ו. נראה כי גישה לימודית זו מתאימה לישיבה המוקמת בתוך קיבוץ, 1971216בשנת 

יבור לעולם המעשה בא לידי ביטוי גם ביוזמות . החלעשות בה בין עולם התורה וההתיישבות

לחיבור עם קהלים רחבים יותר, ביניהם יש לציין בתקופה מאוחרת יותר שונות שהוקמו בישיבה 

את רשת 'שעלי תורה' המארגנת גרעיני משפחות דתיות למגורים בעיירות פיתוח, ותנועה לקירוב 

 .217בין דתיים לחילונים שהוקמה בעקבות רצח רבין

, חטיבת ביניים, בתי ספר ך השנים הוקמו בישיבה מוסדות חינוך נוספים כמו ישיבה תיכוניתבמש

 . 218עד להפיכתה לקריית חינוך רחבה יסודיים

 

 

 ישיבת הכותל 1.3.3

 שלבי הקמת הישיבה

כרוכה באופן הדוק באווירה ששררה לאחר היתה הקמת ישיבת הכותל ברובע היהודי בירושלים, 

הישיבה הוקמה באופן רשמי בליל ט' באב, התשכ"ז, בטקס ייחודי ברחבת  מלחמת ששת הימים.

 , והתחילה לפעול בתחילת חודש אלול.219הכותל לאחר אמירת קינות

הישיבה היתה נקודת ההתיישבות היהודית הראשונה ברובע היהודי לאחר מלחמת ששת הימים, 

. בשנים 220ם בוגרי צבאוהיא קיבלה את תמיכת הצבא בשל הצורך לאכלס את הרובע בצעירי

הראשונות שכנה הישיבה בבתים ישנים ברובע היהודי, המכונים 'בתי מחסה'. התנאים במקום 

 : 16.2.69היו קשים, כפי שמתואר במכתב מהנהלת הישיבה לחבר הכנסת מיכאל חזני, מתאריך 

תלמידינו היו הראשונים לישובה של העיר בין החומות, בתנאים קשים ביותר... 

הפיזי של חדרי המגורים הוא בכי רע, הסיד מתקלף, כתמים מכוערים בחדרי מצבם 

 .221חוסר אפשרות לתקינות מגורים –המגורים והלימודים 

נערך טקס  1969תכנון ובניית מבנה קבע לישיבה, ובשנת  של ל תהליךעם הקמת הישיבה, הח

תורם  על ידיתמכה . הישיבה נ222הנחת אבן פינה בהשתתפות נשיא המדינה, שרים וחברי כנסת

                                                 
לרגל להנחת אבן פינה, . לימוד המצוות התלויות בארץ מוזכר גם בפרוספקט שיצא לאור 37וילנאי, שעלבים, עמ'  215

 גצ"ד, ישיבת שעלבים  – 1971בשנת 
 .21, עמ' 8בטאון ישובי פאג"י, אב תשנ"ה כרך  –ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו  216
 .24; 6תורה שמביאה לידי מעשה, עמ'  217
 .8יוסף בר חי, העיקר לא לפחד כלל, שערים, פרשת כי תבוא תשמ"ו, עמ'  218
 .7/גצ"ד, תיק ציונות דתית ח 219
. הרב הדרי מתאר כי התלמידים לא 17.2.13על פי ריאיון עם הרב ישעיהו הדרי, ראש הישיבה הראשון, מתאריך  220

 נסעו לבתיהם בכל חודשי החורף בשנה הראשונה, כיוון שלא יכלו להשאיר את הרובע שומם.
כאשר עדיין לא היתה בו  . הרב הדרי מתאר את קשיי החיים ברובע בשנותיו הראשונות,1975אי"כ, שונות עד  221

על פי על פי ריאיון עמו מתאריך  –קהילה מסודרת, ללא מבנים מתאימים למשפחות הרבנים וללא מים זורמים 
17.2.13. 
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בין היתר כיוון שבשטח הישיבה  –יהודי בשם מוריס וואהל, אך הבנייה התעכבה שנים רבות 

נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים חשובים שדרשו טיפול מיוחד, אשר עיכב את הבנייה והגדיל את 

 .223עלותה

. קבוצה זו 224בשלב ראשון הגיעה קבוצה קטנה של תלמידים מכרם ביבנה, לשמש כגרעין המייסד

 תשכ"חהיתה בעת הקמת הישיבה עדיין בצבא, ממלחמת ששת הימים, ולאחר שחרורה בחנוכה 

. עם השנים, עלה מספר התלמידים בישיבה 225ישיבהמעט התלמידים שכבר למדו בהצטרפה ל

 80 –תלמידים, בשנה השלישית  48בהדרגה, כאשר כבר בשנה השניה להקמתה מנתה הישיבה 

מראשית הקמת  . תלמידי הישיבה שירתו בצה"ל227תלמידים 250-כ –עשור  , ולאחר 226תלמידים

 .228הישיבה, במסלול ההסדר, כפי שנהג בישיבת כרם ביבנה

 

 הגורמים השותפים להקמת הישיבה

הגורם המרכזי שהוביל את הקמת הישיבה היתה תנועת בני עקיבא, באמצעות רשת מוסדות 

שר ישיבת הכותל היתה הישיבה הגבוהה הראשונה אכמרכז ישיבות בני עקיבא,  –החינוך שלה 

 . 229רשת זו על ידישהוקמה 

הרב אברהם צוקרמן והרב משה צבי נריה, יחד עם הרב אריה  –ראשי ישיבת ישיבת כפר הרוא"ה 

ראש ישיבת נתיב מאיר, היו הדמויות שפעלו בשנים הראשונות לביסוס הישיבה, ואף  –בינה 

רב נריה ראה ערך מיוחד בהקמת הישיבה בעיר העתיקה . ה230שימשו כחברי הנהלת הישיבה

. 231המשוחררת, אל מול הכותל המערבי, ואף נהג ללון בישיבה ולתת שיעורים בשנותיה הראשונות

 .232כחלק מהצוות הלימודי של הישיבתי והעביר בה שיעורים שבועיים קבועים הרב בינה שימש

הדרי, ששימש כראש הישיבה בפועל  ודמות מרכזית נוספת בהקמת הישיבה הוא הרב ישעיה

במשך רוב שנותיה. הרב הדרי פנה מיוזמתו לרבני כפר הרוא"ה, כאשר שמע על ההתארגנות 

להקמת ישיבת הכותל, וביקש להצטרף לצוות הישיבה. קודם לכן לימד בישיבת כרם ביבנה, 

עין הראשון של ראש ישיבת כרם ביבנה, הצליח לארגן את הגר –ובעזרת קשריו עם הרב גולדויכט 

                                                                                                                                            
 .13-39גצ"ד, ישיבת הכותל,  222
 ל"ה.-חלופת מכתבים תשל"א –אי"כ, וואהל  223
נה לישיבת מרכז הרב בבקשה לשלוח תלמידים . הרב הדרי מספר כי פ17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  224

ונענה בשלילה. הקשרים הטובים עם ראש ישיבת כרם ביבנה, הרב גולדויכט, מהשנים בהם לימד בישיבה סייעו לו 
 לגייס את התלמידים הראשונים. 

זו. הרב  , שהיה מחברי קבוצה8.4.13על פי ריאיון טלפוני עם הרב אמנון שוגרמן, ראש ישיבת הגולן מתאריך  225
שוגרמן מדגיש כי קבוצה זו נוספה על התלמידים שהשתתפו בהקמת הישיבה בט' באב שנה קודם לכן. עוד תיאר כי 
היו תלמידים נוספים שרצו להצטרף מישיבת כרם ביבנה, אך הרב גולדויכט הגביל את מספר המצטרפים מחשש 

 לפגיעה בישיבתו.
 גצ"ד, ארגון בני עקיבא בישראל. –ת של בני עקיבא, משנת תש"ל על פי מסמכים שהוכנו לצירי הועידה הארצי 226
אי"כ, אגודה, מנהלה ישיבות צוות. המספר כולל תלמידי חו"ל, תלמידי הישיבה הנמצאים בשירות סדיר  227

 ואברכים.
תה , בשם 'סיכומי עשור', ובו תיאר את הקמת הישיבה והתנהלו1978על פי מסמך בכתב יד שכתב הרב הדרי, בשנת  228

 .117-3גצ"ד, תיק  -
נאמר: "הנה דוקא ארגון זה, ששמו חדש בהיסטוריה  1968בכתבה בעיתון 'פרקים' של ההסתדרות הציונית משנת  229

של עמנו, זכה להחזיר תורה לאכסניה שלה, וזאת אחרי שלפנים לא היו בירושלים מוסדות תורניים רבים הקרובים 
 .7ית ח/גצ"ד, תיק ציונות דת -לרוח בני עקיבא" 

 .3-117גצ"ד, תיק  - 7.8.75כך עולה למשל מפרוטוקול הנהלת הישיבה, מתאריך  230
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  231
 .8.4.13על פי ריאיון טלפוני עם הרב שוגרמן, מתאריך  232
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איש תנועת בני עקיבא, שהיה חבר הנהלת  –תלמידי הישיבה. יחד איתם פעל גם יעקב דרורי 

 .233עם הצבא והממשלה ארגון שיתוף הפעולההישיבה, ופעל מאחורי הקלעים ב

 העבודה המשותפת עם משרדי הממשלה היתה גורם משמעותי בתהליך הקמתה של הישיבה.

עם גורמי הצבא והביטחון, כחלק ממערך האבטחה של הרובע הישיבה הוקמה בתיאום מלא 

, ומשרדי ממשלה שונים 235. הסדר הגיוס נעשה בתיאום ישיר מול שר הפנים234היהודי המשוחרר

 .236היו מעורבים בתקצוב בניית קמפוס הישיבה החדש

יתכן כי ניתן ללמוד ממעורבות זו על מעמדה הציבורי של הציונות הדתית, לאחר מלחמת ששת 

הימים, המבססת את מקומה מול הגורמים המדיניים ומצליחה להניעם לצרכיה. כמו כן ניתן 

ללמוד מכך על האווירה הציבורית לאחר המלחמה, לפחות בקרב חלק מחברי הממשלה, הרואים 

 בהתיישבות בעיר העתיקה ערך לאומי משמעותי.

 

 מטרות הישיבה ויעדיה

דש לאחר מלחמת ששת הימים, היה מניע די המתחמיקומה הייחודי של הישיבה, ברובע היהו

ה. בעוד שמצד מרכזי להקמתה. אמנם, בנקודה זו בולט הפער בין הגורמים השונים שפעלו להקמת

 –הרצון הציוני והמדיני הבסיסי ליישב את השטח החדש שנכבש  הגורמים הממשלתיים בולט

כוח מגן בהיותו ישיבה היה כאשר הביטוי המרכזי לכך היא העובדה שההיתר הרשמי להקמת ה

הרי שבקרב אנשי הציונות הדתית ההתיישבות במקום נתפסה באופן  ,237של צעירים אוחזי נשק

 משמעותי הרבה יותר. 

מקימי הישיבה. התיישבות  תחושת הגאולה שפיעמה בקרבמקורות רבים ומגוונים מתארים את 

 238ם הלכו יהודים לפני אלפי שניםהליכה ברחובות בהוסמוך לכותל המערבי ולהר הבית, יהודית 

הלהיבו את דמיונם של מנהיגים ורבנים בציונות הדתית, ונתנו משנה חשיבות ללימוד במקום. 

תחושות אלו הם שהובילו את הרב משה צבי נריה, ראש ישיבת כפר הרוא"ה, וממנהיגי הציונות 

 :239הדתית, לקחת חלק פעיל בהקמת הישיבה, כפי שמתאר הרב הדרי

יה היה רומנטיקן. הוא באמת אהב את העיר העתיקה, את ירושלים... בתחילת תמוז, הרב נר

 כבר כתב אז לאשכול: מוכרחים לפתוח ישיבה גבוהה בעיר העתיקה.

 נכתבהחיבור לכותל ולבית המקדש היה מאבני היסוד של הישיבה במשך השנים. כך למשל 

מנהיגים  על ידי, 1969ה, בשנת שנחתמה בטקס הנחת אבן הפינ במגילת היסוד של הישיבה,

 ורבנים:

                                                 
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  233
 שם. 234
, מודה מנהל הישיבה על אישור הסדר 19.7.68א, יו"ר המפד"ל, מתאריך במכתב לשר הפנים, חיים משה שפיר 235

הגיוס, אך מתלונן על כך שהאישור הוא רק לשנה אחת. הוא טוען כי בכך הוא מפסיד תלמידים פוטנציאליים כיוון 
חושת . ניתן לראות בפניה זו את ת117-3גצ"ד, תיק  –שאינו יכול להתחייב בוודאות על מסלול הגיוס בישיבתו 

הקירבה האישית והאחריות המוטלת, על פי דעתו של מנהל הישיבה, על שר הפנים, לדאוג להצלחת גיוס התלמידים 
 לישיבה. 

 ל"ה.-אי"כ, וואהל חליפת מכתבים תשל"א 236
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  237
: "מדי בוקר ובוקר רואים הם 6819כך למשל נאמר בכתבה בעיתון 'פרקים' של ההסתדרות הציונית משנת  238

)התלמידים( מחלונותיהם את זריחת החמה מעל מקום המקדש, כפי שראו זאת שנים רבות יקירי ירושלים שישבו 
 .7גצ"ד, תיק ציונות דתית ח/ –במקום זה" 

 . הרב שוגרמן מתאר כי תחושות אלו ליוו גם התלמידים שנרתמו להקמת17.2.13מתוך ריאיון עמו מתאריך  239
זה מין חדש ימינו כקדם, זה הכניס רוח התעוררת גדולה". מתוך  -הישיבה: "להקים ישיבה בתוככי העיר העתיקה 

 .8.4.13ריאיון טלפוני עמו מתאריך 
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הבית הגדול הזה... יתנוסס לתפארה אל מול כתלנו, ואל פני מי שמאחורי כתלנו, אל מול הר 

 .240המוריה וחצר העזרה

בנוסף, מבנה הקבע של הישיבה נבנה כך שבית המדרש מכוון הישר אל הכותל המערבי והר 

להתפלל בכל לרדת נהגו אף לים ולבית המקדש ו, בישיבה הקפידו ללמוד על הקשר לירוש241הבית

ארגנה הנהלת הישיבה מפגשים בין תלמידי הישיבה ובין  . בשנים הראשונותשבת ברחבת הכותל

, ועם לוחמים שלחמו בו, כדי לחזק את הזיקה 1948תושבים שגרו ברובע קודם שנכבש בשנת 

 .242שלהם למקום

החיבור ושיתוף הפעולה הייחודי בין גורמים נראה כי ניתן לראות בדברים אלו ביטוי לאופן 

התיישבות בשטחים  –. אף כי המטרה משותפת חילוניתבציונות הדתית ובין ההנהגה המדינית ה

בתכלית. בעוד שההנהגה המדינית בוחנת  שונה הפרשנות שניתנת למעשהשנכבשו במלחמה, הרי ש

שבקרב הציונות הדתית יש מי בעיניים ריאליות כמעשה של חלוציות וציונות, הרי את הדבר 

 שיוסיף לכך גוון דתי ומשיחי. נקודה זו תבחן בהרחבה בהמשך.

מטרה נוספת בהקמת ישיבת הכותל היה הרצון להקים ישיבה גבוהה השייכת לתנועת בני עקיבא. 

כפי שתואר לעיל, ישיבת כרם ביבנה הוקמה כישיבה הגבוהה הראשונה של הציונות הדתית, 

והיא נועדה לתת מענה לבוגרי הישיבות תה שותפה גם תנועת בני עקיבא, כאשר בהקמתה הי

אמנם, בפועל חשו ראשי בני עקיבא כי "כרם ביבנה לא עונה על הצורך של ישיבות בני התיכוניות. 

 ,רב גולדויכט", בין השאר בשל העובדה שבראשות הישיבה עמד ה243עקיבא לעשות ישיבה גבוהה

. יתכן כי הצטרף לכך השפיע רבות על עיצוב דמותה של הישיבהתית, ושלא הגיע מחוגי הציונות הד

, רצון להקים ישיבת הסדר אשר מבחינה ניהולית תהיה תחת חסות רשת הישיבות של התנועהה

. סיבות אלו הביאו את רבני בשונה מישיבת כרם ביבנה שהיתה תחת חסותו של המזרחי העולמי

, כישיבה הקרובה י עקיבא לפעול להקמת ישיבת הכותלכפר הרוא"ה ואת הנהלת מרכז ישיבות בנ

 .244יותר לדרכה החינוכית של בני עקיבא

. בשלב זה שישיםביטוי לגיוון הקיים בציונות הדתית בסוף שנות ה ניתן לראות בתהליך זה

קיימות ישיבת כרם ביבנה של המזרחי העולמי, ישיבת שעלבים של תנועת פועלי אגודת ישראל 

ועדיין חשים בתנועת בני עקיבא כי לא  –הרב עמיטל  על ידיקמת ישיבת הר עציון מוהולכת וואף 

חות והתרחבות החברה הציונית . גיוון זה הוא ביטוי להתפת245קמה ישיבה המתאימה לרוחם

 נושא שיבחן בהרחבה בהמשך.  -חברתיים דתית עם היווצרותם של תתי זרמים 

                                                 
 . 13-39גצ"ד, ישיבת הכותל, תיק  240
ל מבנה , שיועד ככל הנראה לתורמים, המתאר את התכנון הארכיטקטוני ש1969כך נאמר במסמך באנגלית, משנת  241

 .1028-10גצ"ד, תיק  –הישיבה 
 .11; ספרא וסייפא, עמ' 17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  242
. המתח בין תנועת בני עקיבא וישיבת כרם ביבנה נידון בהרחבה קודם 17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  243

אמנון שוגרמן, שהיה מחברי המחזור הראשון לכן, בפרט בחלק על 'הגורמים השותפים להקמת הישיבה'. הרב 
בישיבה, טוען כי לא היה הבדל משמעותי מבחינה חינוכית והשקפתית בין בני עקיבא והמזרחי. לדבריו, ההבדל שנוצר 

על פי  –בין הישיבות נובע מהשוני בין ראשי הישיבה, הרב הדרי והרב גולדויכט, שהיה קרוב יותר לעולם החרדי 
 .8.4.13עמו מתאריך ריאיון טלפוני 

על פי ראיון עמו  –הרב הדרי טוען כי הרב נריה רצה ישיבה הקרובה יותר בדרכה החינוכית לישיבת מרכז הרב  244
 .17.2.13מתאריך 

על המניעים של תנועת בני עקיבא להקים ישיבה, למרות ישיבת הר עציון המוקמת באותה העת, ניתן ללמוד  245
ביחס לישיבת הר עציון. לדבריו, בני עקיבא פעלו להקמת ישיבת  17.2.13עמו מתאריך מדבריו של הרב הדרי בריאיון 

הכותל כיוון ש"הרב עמיטל היה אנטי ממסדי... לא רצה אף אחד, לא שיכתיבו לו... הוא לא רצה את בני עקיבא... לא 
התאים". כלומר, המניע שהוא לא הזדהה איתם, אבל הוא היה כל כך מקורי שכל הסיפור עם הזה עם הממסדים לא 

המרכזי היה הרצון להקים ישיבה שתהיה תחת שליטתם. נראה כי האכזבה מישיבת כרם ביבנה הניעה את בני עקיבא 
להקים ישיבה שתהיה תחת חסותה הבלעדית, וזאת לא יכול היה להתקיים בישיבת הר עציון בשל דמותו הייחודית 
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 צוות הישיבה

שעמד בראש הישיבה במשך כל תקופת  הדרי והרב ישעיה הואבצוות הישיבה הדמות המרכזית 

הרב הדרי, בוגר ישיבת חברון החרדית, מעיד על עצמו כי קיבל  המחקר, ופעיל ומלמד בה עד היום.

מישיבת חברון את הפתיחות המחשבתית, שהביאה אותו להפתח גם לעולמו הרוחני של הרב קוק. 

לה לשלום המדינה' בכל הוא מתנגד לאמירת 'תפיות מסיבות שונעוד העיד על עצמו כי על אף ש

 . 246האופי הציוני דתי של הישיבההוא ציוני אמיתי, והוא שעיצב את  -שבת 

פן עיוני בלימוד ה לחזק אתבמשך השנים חיפשו דמות נוספת שתעמוד בראשות הישיבה, על מנת 

שמש בתפקיד זה על . ניתן ללמוד מהדמויות השונות שהוצעו במשך השנים כאפשרות ל247הגמרא

ני דתי לציבור החרדי באותה העת, כמו גם על החוסר בין הציבור הציוהעדר הגבולות הברורים 

 –מצד אחד נזכר הרב נחום רבינוביץ . 248בדמויות רבניות דומיננטיות מקרב הציונות הדתית

נזכרו , ומצד שני 249ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומיםבכיום המזוהה עם הציונות הדתית ועומד 

 .250הרב משה פרבשטיין והרב ברוך אזרחי מישיבת חברון החרדית

פות בצוות הישיבה. כך בדמויות רבניות נוסגם לידי ביטוי בא הציבור החרדי  שיתוף הפעולה עם

, 251בוגר ישיבת פוניבז' החרדית –ראשית דרכה הרב ישראל דזימטרובסקי למשל לימדו בישיבה ב

המובהק של הרב שלמה זלמן אויערבך, מחשובי הפוסקים תלמידו  –הרב אביגדור נבנצל ו

 .252, שמלמד בה עד היוםעשריםהחרדים במאה ה

וק על היה אישי וקרוב. רבני הישיבה שמרו על קשר הד םהקשר בין רבני הישיבה לתלמידיה

 עיצומה שלבגם נסיעות וביקורים לאימונים ולחזית, תלמידיהם בעת שירותם הצבאי במכתבים, 

ם ניתן תלמידיהעם של צוות הישיבה . ביטוי נוסף להיכרות האישית 253ם הכיפוריםמלחמת יו

חוברת שנדפסה בישיבה בשנת תשל"ה לזכר חמשה מתלמידי הישיבה שנהרגו במלחמת למצוא ב

פלים, ובדבריו יום הכיפורים. הרב הדרי מתאר במאמר בחוברת את דמותו של כל אחד מן הנו

 . 254שית עם תלמידיו עד לפרטי התנהגותם ואופייםהאי והיכרותניכר הקשר העמוק ו

 

 תלמידי הישיבה

לאחר מלחמת ששת הימים, מישיבת כרם ביבנה כאמור לעיל, תלמידי המחזור הראשון הגיעו 

נלהבים להקים ישיבה בתוך העיר העתיקה, מקום שנתפס בעיניהם כ'חלום', כדבריו של הרב 

                                                                                                                                            
מויות והכוחות הפועלים בציונות הדתית באותה עת, אשר אף אם קשה של הרב עמיטל. ניתן ללמוד מכך על מגוון הד

 להגדיר באופן מובהק את ההבדלים האידיאולוגיים ביניהם, מצד תפיסתם העצמית הם נבדלים ושונים זה מזה. 
שם. היה מקורב לרב צבי יהודה קוק ובגיל שמונה עשרה אף הוציא חוברת על ספרו של הרב קוק 'אורות התשובה'  246
 . 3.4.13, כניסה בתאריך  www.hakotel.org.il/hebrew/staff/?id=4על פי אתר ישיבת הכותל,  –

 .8.4.13על פי ריאיון טלפוני עם הרב אמנון שוגרמן, חבר המחזור הראשון, מתאריך  247
מנכ"ל איגוד  –ניעים להקמת הישיבה, כפי שהוא מצטט את יעקב דרורי הרב הדרי מתאר חוסר זה כאחד המ 248

ישיבות ההסדר וממקימי הישיבות הראשונות: "בוא נכין קאדר של רבנים וראשי ישיבות בשביל הישיבות שלנו". על 
 .17.2.13פי ריאיון עמו מתאריך 

 .3-117גצ"ד, תיק  – 7.8.75על פי פרוטקול ישיבת הנהלה מתאריך  249
 י"כ, אגודה והנהלה, ישיבות צוות.א 250
. הרב שלזינגר מזכיר אותו כביטוי לכך שגם בישיבת הכותל 17.2.13על פי ריאיון עם הרב מאיר שלזינגר מתאריך  251

 ולא רק בישיבת שעלבים, היו גוונים חרדיים.
252 hebrew/staff/?id=3www.hakotel.org.il/ 3.4.13, כניסה בתאריך. 
 .13-39גצ"ד, ישיבת הכותל,  253
 .24-17הרב ישעיהו הדרי, 'באש ובמים', כתלנו )ז( תשל"ב, ירושלים, עמ'  254

http://www.hakotel.org.il/hebrew/staff/?id=3
http://www.hakotel.org.il/hebrew/staff/?id=3
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הישיבה באותה העת היתה  כימתאר שוגרמן  הרב. הקבוצהבאותה אמנון שוגרמן, שהיה חבר 

  .255לימוד ישיבתי קלאסיבעלת אווירה שמרנית, ומאופיינת ב

נוספות. כך למשל למדו לימוד מסגרות יבה הרגילים, השתלבו בה תלמידים מבנוסף לתלמידי היש

. בשנים הראשונות 256בישיבה במשך השנים תלמידים רבים ממדינות שונות ברחבי העולם

מסגרת נפרדת להם , נפתחה 1977השתלבו במסגרת הישיבתית הרגילה, אך החל מ התלמידים

. בנוסף, 257תלמידים הישראלייםשלהם עם הלחיבור  , אך ניתנה תשומת לב מיוחדתומסודרת

השתלבו בישיבה תלמידים מהקיבוץ הדתי שבאו ללמוד למשך תקופות קצובות של מספר 

 .258חודשים

ה'כולל', אפשרה את המשכיות הלימוד של תלמידים  -ם מסגרת הלימודים לתלמידים נשואי

 על פילאחר נישואיהם, והיוותה גורם משמעותי בהתפתחות הישיבה. בכולל למדו ונבחנו בהלכה 

תכנית הרבנות הראשית לסמיכה לרבנות, והיא היוותה מסגרת ייעודית להצמחת רבנים ומנהיגים 

כנגד  – דעתםלידי ביטוי כאשר נדרשו לעמוד על רוחניים. מנהיגות התלמידים שלמדו בכולל באה 

ניהלו התלמידים משא ומתן עם הנהלת הישיבה בנוגע למסגרת  1972הישיבה שלהם. בשנת 

הלימודים וגובה המלגה שניתנה להם. התלמידים מגלים בדבריהם ביטחון בעמדתם, והערכה רבה 

  .259יוניים לדור הבאלצורך הציבורי בקיומו של הכולל, מתוך מטרה להצמיח רבנים צ

מלבד לימודי רבנות, עודדה הישיבה את תלמידיה להשתלב בתחומים נוספים בעולם התעסוקה 

, 260הדתי. כך למשל ארגנה הישיבה חוגים ללימוד כתיבת סת"ם, שחיטה, מילה וחזנות ספרדית

נתונים  על פיוכן הקימה מכון להכשרת מורים. ככל הנראה, הצליחה הישיבה במגמה זו, 

מבוגרי הישיבה  65%מובאים במסמך פנימי המסכם עשור שנים לקיומה של הישיבה, לפיהם ה

 .261נשארו ללמוד בכולל או בתחומים תורניים אחרים

 

 דרכי הלימוד בישיבה

כפי המקובל בישיבות המסורתיות,  –תחומי הלימוד בישיבה כללו לימוד תלמוד, הלכה, תורה 

ת, תורת הרב קוק. כפי שהוזכר לעיל, לימודי המחשבה יחד עם לימודי מחשבה נרחבים, חסידו

בישיבת כרם ביבנה לא היו חלק מתכנית הלימודים מלכתחילה, ונכנסו עקב בקשת התלמידים. 

הכללתם בסדר  –כיוון שמקימי ישיבת הכותל היו תלמידי כרם ביבנה שהורגלו בלימודי מחשבה 

                                                 
 .8.4.13על פי ריאיון עימו מתאריך  255
 –יקה וברזיל התלמידים הגיעו מארצות מערביות כמו אנגליה, ארה"ב, אוסטרליה, צרפת כמו גם מדרום אפר 256

. היו גם דוגמאות חריגות כמו סיפורם של שני תלמידים שברחו לבדם מסוריה והגיעו חסרי כל 117-7גצ"ד, תיק 
, שנחלצה לסייע להם כלכלית, באמצעות פנייה לקרנות שונות, ואף סייעה לאחד מהם כאשר עמד 1974לישיבה בשנת 

 . 117-3גצ"ד תיק  –להנשא 
 . 7-117גצ"ד, תיק  -; על פי מסמך פנימי המסכם את העשור הראשון לקיומה של הישיבה 10ספרא וסייפא, עמ'  257
כי הפרויקט נחל  1978. הרב הדרי מציין שם במסמך פנימי של הישיבה משנת 7-117; גצ"ד, תיק 3-117גצ"ד, תיק  258

תקופת הלימוד הצלחה רבה: "העידית שבהם ממשיכה )למרות הקשיים הטכניים הגדולים(. הדים חיוביים ל
 בביטאוני הקבוצות השונות, ב"עמודים", ובמכתבים נלהבים של אנשי החינוך בקיבוץ".

 8.5.72על פי מכתב התלמידים לרבני הישיבה, ותקציר של דברי נציג התלמידים בישיבה הנהלת הישיבה מתאריך  259
 אי"כ, אגודה והנהלה, ישיבות צוות. –

תשל"ו )'זמן' הוא כינוי לתקופת לימוד בישיבה, בדומה לסמסטר  על פי מערכת השעות של 'זמן חורף' 260
 .117-4גצ"ד, תיק  -באוניברסיטה( 

. ביטוי נוסף להצלחה זו ניתן למצוא בדבריו של הרב הדרי המתהדר בריאיון עמו מתאריך 7-117גצ"ד, תיק  261
 , שמרבית רבני הישיבה הם בוגריה.17.2.13
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כי הלימוד התקיימו בישיבה מסגרות הלימוד נעשתה באופן טבעי מראשית הדרך. מבחינת דר

 .262בחינות, מלגות ופרסים על ידישונות לעידוד הלמידה 

תחום לימודים ייחודי לישיבת הכותל היה העיסוק בענייני ירושלים והמקדש. בישיבה למדו 

, וכן הועברו שיחות קבועות לחיזוק הזיקה לירושלים 263הלכות הקשורות להר הבית והמקדש

התיישבות וגאולת  אות בכך ביטוי להשפעתם של מניעים אידיאולוגיים כמוניתן לר. 264והמקדש

על סדרי הלימוד בישיבה, תהליך ייחודי לישיבות ההסדר שלא היה מקובל בישיבות הארץ 

החרדיות. כפי שנזכר לעיל בישיבת כרם ביבנה ביחס לוויכוחים בין הרב גולדויכט לנציגי בני 

לימוד בישיבה, ניתן לראות בכך ביטוי לתפיסה ציונית דתית עקיבא והמזרחי העולמי על סדרי ה

המכירה בכך שגם הדתיות, המתבטאת כאן בסדרי הלימוד הישיבתיים, מושפעת משילובה של 

הציונות. דיון נרחב בתפיסות אלו יובא בהמשך, בפרק שיעסוק בתמורות האידיאולוגיות 

 .שהתרחשו בציונות הדתית לאור הקמת ישיבות ההסדר

לול הלימודים בישיבה ארך חמש שנים, כאשר בסוף השנה הראשונה נכנסו התלמידים מס

. בהמשך, נפתח מסלול מיוחד של שלוש שנות לימוד קודם 265למסגרת צבאית, למשך ארבע שנים

 .266הכניסה למסגרת הצבאית, על מנת לאפשר לימוד ארוך ואינטנסיבי יותר למתאימים

מסגרת הלימוד  –הוא ה'כולל' שהוזכר קודם לכן  שפעלה בישיבהמסגרת לימודים נוספת 

בכולל עוררה דיונים נרחבים שביסודם עמדו שאלות יסוד  יםלתלמידים נשואים. תכנית הלימוד

כמו מטרות הישיבה ואופן הכשרת רבנים. ניכר מהמקורות השונים כי התלמידים והרבנים חדורי 

. ניתן לראות 267של הציונות הדתיתאלטרנטיבה רבנית חדשה מבית מדרשה  להקיםמוטיבציה 

ביטוי למעמדה של הציונות הדתית בעיני עצמה בתקופה זו, כראויה להנהגה רבנית  אלובדיונים 

. תהליכים אלו יבחנו בהרחבה כזו, כמו גם לתהליך היווצרותה של הנהגה רבנית עצמאית חדשה

 . של ישיבת הכותלשל הצדדים השונים בדיונים על הכולל בהמשך, אז גם ידונו דבריהם 

לל לתכנית מונחית, שנידונו היתה עד כמה להפוך את מסגרת הכוהחינוכיות אחת השאלות 

המכשירה תלמידים לבחינות ההסמכה לרבנות, או שמא יש לאפשר לימוד  מוגדרת וקצובה

הישיבה דרשה ליצור מסגרת מחייבת ומוגדרת,  .ללא הגדרות מחייבות פתוח וחופשי –'לשמה' 

התלמידים ראו בכך "קיצוץ כנפיים רציני בפיתוח האישיות התורנית", כדבריו של נציג בעוד ש

  .268, שעסקה בנושא8.5.72התלמידים בישיבת הנהלת הישיבה, מתאריך 

תכנית המכון  על פימסגרת נוספת שהוקמה בישיבה, הוא המכון להכשרת מורים. המכון הוקם 

עות לחשיבות החינוכית והדתית שלו בהכשרת ודשהוקם בישיבת הר עציון, והוא הוקם מתוך מ

                                                 
. הרב הדרי מתאר כי הוא עצמו השתדל ללמד 7-117.; גצ"ד, תיק 17.2.13יך על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאר 262

דוקא ספרים אחרים ולא תורת הרב קוק, כדי להרחיב את ידיעות תלמידיו ולבססם את מקומם של ספרי המחשבה 
 היסודיים ולא להצטמצם רק לתורת הרב קוק, אשר לדבריו נלמדת לעיתים באופן שטחי ודל.

 -; כך גם במערכת השעות של 'זמן חורף' תשל"ו מוזכר שיעור של הרב נבנצל בענייני קרבנות 10עמ' ספרא וסייפא,  263
 .117-4גצ"ד, תיק 

 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  264
בשונה מישיבת הר עציון שבראשית דרכה התגייסו תלמידיה בתחילת השנה הראשונה, ועל כן מסלול הלימודים  265

 שם. –בע שנים בלבד שלהם ארך אר
 אה"ע, הישיבה וההסדר. - 1980על פי ריאיון של יעקב דרורי בכתבה בעיתון הצופה משנת  266
, כי 8.5.72כך למשל טוען נציג תלמידי הכולל בישיבת הנהלה שדנה בתביעותיהם לשינוי סדרי הכולל, מתאריך  267

סוגלים למצוא מקצועות אקדמיים מכניסים יותר, תלמידי הכולל בישיבת הכותל, בשונה מתלמידי כוללים חרדיים, מ
אי"כ, קלסר אגודה  –ואף על פי כן בוחרים לוותר על כך כדי להמשיך ללמוד תורה ולהכשיר עצמם לתפקידי רבנות 

 והנהלה, ישיבות צוות.
יו של מתוך פרוטוקול הישיבה, אי"כ, קלסר אגודה והנהלה, ישיבות צוות. את עמדת ההנהלה ניתן למצוא בדבר 268

על פי פרוטוקול מתאריך כט  –הרב אברהם צוקרמן בועדה חינוכית שהוקמה בישיבה לתכנון סדרי הלימוד בכולל 
 שבט תשל"ב, אי"כ, קלסר אגודה והנהלה, ישיבות צוות.
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חשיבותו הכלכלית בהיותו מקור לכמו גם מורים ציונים דתיים שיוכלו ללמד בישיבות התיכוניות, 

 .269לתמיכה תקציבית מצד גורמים שונים

גל השני של ישיבות ההסדר, שהוקמו לאחר להתפתחותו של השיבת הכותל בנוסף על כך, סייעה י

פורים, עליו יורחב בהמשך. תלמידים, אברכים ואנשי צוות נשלחו לסייע בהקמת מלחמת יום הכי

מבשרת ציון. הרב בבהקמת כולל בבית מאיר וגם ספין, וכן יישיבה במעלות, מעלה אדומים, ח

הדרי מציין במסמך פנימי כי אף שיתכן שהדבר הביא נזק מסויים לישיבת הכותל, הרי שבשל 

הקשיים שחוו הם עצמם בהקמת הישיבה, הם נחלצו  –לות הילדות" כרון "מחיחשיבות העניין וז

 . 270לעזרה

דברים אלו מלמדים על המתח והחשש של הישיבות הקיימות מפני הקמת ישיבות חדשות, בשל 

התחרות על תלמידים פוטנציאליים, והפגיעה במקורות התמיכה השונים. ניתן לראות בכך ביטוי 

ם ערכיים כמו הקמת ישיבות נוספות ותמיכה בישובים נחשלים, למתח שבין שיקולים אידיאולוגיי

נושא זה ידון בהמשך, ביחס ובין שיקולים פרקטיים ומציאותיים של ניהול הישיבה ואחזקתה. 

למגבלות שהוטלו על הקמת ישיבות חדשות, בפרק שיעסוק בהתפתחות מסלול השירות בישיבות 

  הסדר.ה

 

 ישיבת הר עציון 1.3.4

 הישיבהשלבי הקמת 

הקמת ישיבת הר עציון באלון שבות, כרוכה באופן הדוק עם האירועים ההיסטוריים שהתרחשו 

כפי שניכר בשמה. כפי שיוצג בהמשך, בהקמת ישיבה זו בולט במיוחד השילוב בין  –בגוש עציון 

מניעים  מניעים אידיאולוגיים של ישוב הארץ ומעורבות בתהליכים המתרחשים בארץ, ובין

 הקשורים להתפתחות המוסד הישיבתי המודרני.  פנימיים

במלחמת השחרור נכבש גוש עציון, ותושביו היהודים גורשו ונלקחו בשבי, ובמלחמת ששת הימים 

הוא שוחרר מחדש. עם הקמתו נרקמו תוכניות שונות ליישובו מחדש בקרב גורמים ממשלתיים, 

 כמו גם אצל תושבי הגוש שגורשו ממנו בתש"ח.

 , התגורר במשואות יצחק1967בשנת  הוא משה מושקוביץ, אשר שעברתושבים לאחד מאותם 

יום  – 7.6.67כח באייר, ראש המועצה האזורית שפיר. ביומנו של מושקוביץ, בתאריך וכיהן כ

שחרור ירושלים וגוש עציון, מופיעה הכותרת 'הצעות ותכניות לשיקומו של גוש עציון'. מושקוביץ 

מרכז עירוני המכיל  הכוללת הקמתבה לחידוש ההתיישבות בגוש עציון, משרטט ביומנו תכנית רח

מוסדות חינוך, מרפאות וחנויות, בית ספר שדה להכרת האזור, אכסניית נוער, מרכזי תיירות 

ועוד. בין שלל התכניות מוזכרת גם "ישיבה גבוהה במסגרת צבאית כנח"ל". בהמשך הוא מפרט 

"העברת הכיתה הממשיכה של  שם כותב אףהלית ומעשית, ושלבים ליישום התכניות, מבחינה מנ

 .272כגרעין לישיבה הגבוהה במסגרת גיוסם לנח"ל" 271ישיבת אור עציון

                                                 
 אי"כ, קלסר אגודה והנהלה, ישיבות צוות. – 4.3.73על פי מכתב של מנהל הישיבה לצוות רבני הישיבה מתאריך  269
 .7-117"ד, תיק גצ 270
ישיבה תיכונית שהוקמה במרכז שפירא, על ידי המועצה האיזורית שפיר, להנצחת בני גוש עציון ולוחמיו שנפלו  271

 .25.11.12, כניסה בתאריך http://www.yore.co.ilעל פי אתר הישיבה:  –במלחמת השחרור 
 אה"ע, יומני מושקו. 272

http://www.yore.co.il/
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ימים ספורים לאחר סיום מלחמת ששת הימים יוצא מושקוביץ לסיור בגוש עציון, יחד עם ראש 

פרט במכתב לד"ר המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית, ד"ר רענן וייץ. לאחר הסיור, הוא מ

, את תוכניותיו: הקמת גרעין שיתגייס לנח"ל ויקים היאחזות, הקמת מפעל 16.6.67וייץ מתאריך 

נוער שיעלה מחו"ל והקמת ישיבה גבוהה במסגרת הנח"ל, שתתחיל את  על ידיתעשייתי שיופעל 

 .1967273לימודיה לקראת חגי תשרי של שנת 

מהלכה מצטרפים למהלך גורמים נוספים, כמו בפועל, מתעכבת הקמת הישיבה שנה נוספת, ב

מתגייסת לנח"ל קבוצה ראשונה של  1968תנועת בני עקיבא, בהנהגתו של יעקב דרורי. ביולי 

, לאחר שהתלמידים מסיימים את הטירונות 24.11.68-תלמידים המיועדים ללמוד בישיבה, וב

 .274מוקמת הישיבה –ומשתחררים 

, מתואר כי הישיבה תפעל בשלב ראשון באכסניית 12.11.68במכתב להורי התלמידים מתאריך 

הנוער שבכפר עציון, עד לאיתור שטח להקמת קריית הישיבה. בצוות הישיבה חברים הרב יהודה 

. היום הראשון מתואר בהתרגשות ביומנו של תלמיד 275עמיטל, הרב יהודה שביב והרב יואל בן נון

ושב כפר עציון שהיה גם הוא מתושבי גוש עציון תהישיבה, המתאר את שיחתו של הרב חנן פורת, 

תחושת השליחות  .בה אמר "זכאים הרי חברון שישמע בהם קול תורה"קודם מלחמת השחרור, 

"מי יתן  מודגשת במילים שהוסיף התלמיד עצמו ביומנו לאחר הזכרת שיחתו של הרב חנן פורת:

 .276ולא נאכזב"

ארכה כשנה וחצי. הסיבה  בפועלודשים, אך השהות בכפר עציון היתה אמורה להמשך מספר ח

לעיכוב היתה הבירוקרטיה שהקשתה על הכשרת השטח לבניית הישיבה והישוב, שתוכנן לקום 

. 277סביבה. אחד הקשיים היה הצורך להפקיע קרקעות חקלאיות פלשתינאיות, בתמורה לפיצויים

אושר בהחלטת ממשלה  , אך לבסוףהלך זה זכה לביקורת ציבורית במדינת ישראל ומחוצה להמ

, בה הוחלט להקים ישוב וישיבה, ונאמר בה "לא לתת פרסום לשלב זה להחלטה", 2.3.69מתאריך 

 .278בשל מורכבות מהלך הפקעת הקרקעות

, לאחר עיכובים רבים בהכשרת הקרקע, והוא נעשה 24.6.70-מעבר הישיבה לאלון שבות התרחש ב

. 279אנשי הישיבה כעין 'חומה ומגדל' על ידי קודם גמר האישורים הסופיים, במהלך המתואר

. מבנה הישיבה תוכנן 1977280הישיבה שכנה במגורים זמניים, עד לחנוכת היכל הישיבה בשנת 

 .281דומיםבעיצוב מודרני ומרשים באופן חריג למבנים ישיבתיים ן קפדני, באופ

תלמידים,  36 יעל ידמספר התלמידים בישיבה גדל באופן משמעותי עם השנים: הישיבה הוקמה 

 .283תלמידים 300מנתה  1973, ובשנת 282תלמידים 115שנים מנתה  3לאחר 

                                                 
 אה"ע, מסמכי יסוד. על הסיור הוא מספר במכתבו. 273
שם. ההקמה תואמה עם גורמי הצבא שאישרו עוד קודם הקמתה את שילובה במסלול הגיוס של ישיבת כרם ביבנה  274
 שם. – 6.6.68כך עולה מסיכום דיון במשרדו של ראש ענף תכנון ומדיניות באכ"א, מתאריך  –

 אה"ע, מסמכי יסוד. 275
 יחיאלי.אה"ע, יומני  276
 אה"ע, יומני יחיאלי. –כך על פי קטעי עיתונים מאותה תקופה, המצולמים ביומנו של תלמיד הישיבה  277
 אה"ע, מסמכי יסוד. -על פי מסמך רשמי של מזכירות הממשלה  278
'בדי אלון', משנת  –תיאור נרחב של עלילות העליה מובא במאמר של הרב יואל בן נון, בעלון הישוב אלון שבות  279

. לדבריו הרצון לעזוב את כפר עציון נבע מתחושת חוסר שייכות למקום, ומרצון של הקיבוץ להשתמש באכסניה 1980
 .7, אב תש"מ, עמ' 35הרב יואל בן נון, סיפור עלייתנו לאלון שבות, בדי אלון  –בו התמקמה הישיבה לצרכיו 

 שם. 280
ב שהפשטות מתאימה יותר למבנה ישיבתי, לבין הרב בנושא זה מתאר רייכנר מחלוקת בין הרב ליכטנשטיין שחש 281

 .54רייכנר, באמונתו, עמ'  –עמיטל שתמך בדעתו של מושקוביץ, שטוען כי צריכים ליצור 'תורה מפוארת בכלי מפואר' 
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. – 13.11.70על פי כתבה בהצופה מתאריך  282
 גצ"ד, תיק קרן חזני. 283
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כבר בראשית הדיון על ישיבת הר עציון, ניתן להצביע על חידוש משמעותי בתהליך הקמתה והוא 

השימוש הגלוי והברור בישיבה כאמצעי להתיישבות. הקמת ישיבה ממניעים ציוניים של יישוב 

מעותי ביחס לישיבות המסורתיות, המאפיין לא מעט ישיבות הסדר, אך הארץ הוא חידוש מש

נדמה כי כאן החידוש הוא גדול יותר: לא מדובר בישיבה המחזקת את ההתיישבות, אלא בישיבה 

 ה ביומה הראשון שהובאו קודם לכן ניתן ללמוד כיתלמיד הישיב וברי. מד284שהיא עצמה הישוב

 כי הם חלק מהעשייה הציונית. ית זו, והרגישו היו שותפים לרוח חלוצהתלמידים גם 

ניתן לראות במעורבות זו של גורמים בציונות הדתית בהקמת ישובים, תוך שיתוף פעולה עם 

גורמי ממשלה, ביטוי למעורבות הולכת וגוברת של הציונות הדתית בתהליכים ציבוריים 

העצמית של מגזר ותפיסתו ו רחבה בהמשך, בתיאור התפתחות זהותולאומיים. תהליך זה יבחן בה

זה. עוד יש לציין כי הקמת ישיבת הר עציון והישוב אלון שבות מתרחש קודם הקמת גוש אמונים, 

כאשר בשלב זה נראה כי מעשה זה לא נתפס כמעשה חריג ו'ימני' יתר על המידה, בפרט כאשר הוא 

של ראשי ישיבת הר  לעמדותיהםסתירה  כן אין בכךנעשה בתמיכתם של גורמים ממשלתיים. על 

 כפי שיתואר בהרחבה בהמשך.גוש אמונים ולמפעל ההתנחלויות, עציון ויחסם לתנועת 

 

 הגורמים השותפים להקמת הישיבה

בציונות  שוניםים לגורמ גורמים ממשלתיים הקמת ישיבת הר עציון התאפיינה בשיתוף פעולה בין

טבעי, השילוב של  עם זאת, באופןאת ההתפתחות המהירה של הישיבה. יחד  שר אפשרא ,הדתית

 צר חיכוכים וניגודי עניינים, כפי שנראה בהמשך.גורמים שונים י

כאמור, אחד הגורמים המרכזיים להקמת הישיבה היה משה מושקוביץ, ראש המועצה האיזורית 

על באופן מודע משיקולים וביץ פשפיר באותה עת, ותושב גוש עציון קודם מלחמת השחרור. מושק

ולוגיים להחזרת עטרה ליושנה, וליישוב מחדש של גוש עציון. במכתב לראש המחלקה אידיא

הוא מציין כי אנשים נוספים שגרו ולחמו בגוש  16.6.67להתיישבות בסוכנות היהודית מתאריך 

 .285עציון מוכנים גם כן לסייע

פוליטיים כוחות אידיאולוגיים אלו, עומדים משרדי הממשלה, המושפעים משיקולים לעומתם של 

שונים, אשר לא תמיד תואמים את רצונם של מתיישבי גוש עציון. כך למשל בריאיון עם מושקוביץ 

 במעריב, קודם הקמת הישיבה, מתאר הכתב:

במקום בו מתיישבת שאיפתם החלוצית )של המתיישבים החדשים( עם מדיניות 

ם, כמו גוש הממשלה, ניתן להם לממש את רצונם, כמו ברמת הגולן. במקומות אחרי

 .286סר היענות מצד הגורמים הממשלתייםעציון... נתקלים לרוב בקיר אטום ובחו

ברקע הקמת  עמדו מחלוקות עמם,ההתמודדות עם וה גורמים הממשלתייםשיתוף הפעולה עם ה

זכר לעיל, מכיר שקוביץ לראש המחלקה להתיישבות שנבמכתבו של מו מראשיתה. עוד הישיבה

דוחק לנצל את "הרוח  אך מנגדלהכרעה מדינית ולתכנון לטווח רחוק",  מושקוביץ בצורך "לחכות

                                                 
( 4תאר בריאיון לספר היובל של ישיבת הר עציון )מתוך גירסה ראשונית שעדיין לא יצאה לאור, עמ' מושקוביץ מ 284

כיצד החליטה הממשלה על הקמת הישוב ליד הישיבה: יגאל אלון הראה לו את נוסח ההחלטה לפני הישיבה לפיה 
 וב'.הממשלה תתמוך בהקמת ישיבה, אך לבקשת מושקוביץ הוסיף בכתב ידו את המילה 'ויש

אמר מושקוביץ: "את גולת הכותרת של מפעל זה )הישוב מחדש  1970אה"ע, מסמכי יסוד. בריאיון להצופה משנת  285
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. –של גוש עציון( ראינו בהקמת ישיבה גבוהה במקום זה" 

 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. - 9.5.68הכתבה מתאריך  286
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, הוקם 1968עדותו של כתב מעריב משנת  על פי. 287הגדולה של נכונות להתנדבות הקיימת כיום"

". הוא מציין בהערכה כי רק מי שפועל 1967קיבוץ כפר עציון "בדרך של חומה ומגדל נוסח 

הבירוקרטיה מו מקימי גוש עציון יכול להתגבר על מחסומי ממניעים שורשיים ואידיאולוגיים כ

 .288המדיניותו

הישיבה לכל אורך הדרך לשמור על תיאום ושיתוף  למרות הפערים והמחלוקות הקפידו מקימי

. כך למשל במכתב להורי התלמידים לקראת הקמת הישיבה מודגש 289עם משרדי הממשלהפעולה 

מושקוביץ  דגישהצופה מעיתון ל 1970בריאיון משנת , וכן 290הסיוע והתמיכה של משרדי הממשלה

נותם של השרים יגאל אלון, ישראל גלילי, משה דיין ומיכאל חזני לסייע להקמת את נכו

 .291הישיבה

גישה זו באה לידי ביטוי גם בהמתנה לאישור העלייה מכפר עציון לאלון שבות, כאשר הרב עמיטל, 

לקבוע עובדות סופי, על מנת  לא אישור ממשלתיראש הישיבה, סירב לאשר לתלמידיו לעלות ל

. יתכן כי גישה זו נבעה מתפיסה אידיאולוגית הרואה ערך מיוחד, גאולי, במדינה 292בשטח

יזם בעל חשיבות כמעוד יתכן כי עמדה זו נבעה מתפיסתם את הקמת הישיבה  .ובמוסדותיה

תה כשליחיו ונציגיו של העם, ם להקים אוועל כן עליה , גאולת גוש עציוןתהליך כחלק מ, לאומית

 . ממשלתייםמוסדות ההבא לידי ביטוי ב

ח מניע משמעותי בהקמת הישיבה היתה תנועת בני עקיבא, אשר פעלה מול גורמי הצבא וכ

 . 293גיוס התלמידים מהישיבות התיכוניות של בני עקיבאפעלה להשירות הצבאי, וכן  תלהסדר

דרת היעדים והמטרות הישיבה ותנועה בני עקיבא בהגלמרות שיתוף הפעולה ביניהם, הפערים בין 

, עם הקמת 'זרעים' –כך למשל בריאיון לעיתון בני עקיבא  .ברקע הקמת הישיבה ודשל הישיבה עמ

כשיר אותם לקראת היציאה להגשמה לההיא הישיבה, מתלבטים התלמידים האם מטרת הישיבה 

הגשמה ליעד הוא  , הנחשב גםבישיבהעצם הלימוד היעד הוא באו ש בקיבוצים של בני עקיבא,

לשיתוף פעולה בין הישיבה  ביעים בדבריהם תקווהשל חניך תנועת בני עקיבא. התלמידים מראוי 

לתנועה בהבאת תלמידים נוספים מבני עקיבא לישיבה, ובשילוב תלמידי הישיבה בפעילויות 

 .294, למרות הפערים הקיימים בין הגופיםהתנועה

הקמתן של את וישיבות ההסדר אפיין גם  בני עקיבארק, המתח בין תנועת כפי שראינו במהלך הפ

. אמנם, נראה כי בתקופה בה אנו עוסקים 295כרם ביבנה ושעלבים -קודמות הההסדר ישיבות 

החל ממלחמת ששת הימים ראשית, . קטן באופן ניכר המתח ביניהם שישים,סוף שנות הכעת, 

בין המעשה החינוכי ו )בני עקיבא( אלית בין הארגון"התרופפה והלכה השותפות הישירה והפורמ

                                                 
 סמכי יסוד.אה"ע, מ 287
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל.  288
 אה"ע, מסמכי יסוד. –כאמור, הקמת הישיבה באלון שבות התבססה על החלטת ממשלה מפורשת  289
 שם. 290
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 291
יואל בן נון, סיפור הרב  -על פי דבריו של הרב יואל בן נון, בתיאור העלייה לאלון שבות בביטאון אלון שבות  292

. אמנם, הוא מתאר שם כי התנגדות הרב עמיטל היתה כיוון 7, אב תש"מ, עמ' 35עלייתנו לאלון שבות, בדי אלון 
ש"ראה בכך הפגנה חסרת סיכוי". לבסוף, לאחר שהקמת הישיבה אושרה, הסכים הרב עמיטל לעלייה לקרקע קודם 

 הקבלה הסופית של כל האישורים.
 יסוד.אה"ע, מסמכי  293
אה"ע, הישיבה וההסדר. התלמידים רואים בקשר בין תנועת בני עקיבא וכרם ביבנה ניסיון שכשל ומקווים  294

 להצליח יותר בישיבת הר עציון. 
נראה שבישיבת הכותל, שהוקמה באותה תקופה, המתח בין הגופים היה קטן יותר כיוון שכפי שתיארנו לעיל,  295

עת בני עקיבא עצמה, בניגוד לשאר הישיבות בהן היתה התנועה רק חלק מהגורמים הישיבה הוקמה ישירות על ידי תנו
 השותפים.
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השירות הצבאי  מסלולבשלב זה הוסדר ש בשל העובדה, 296, כלשונו של בר לבבישיבות ההסדר"

תהליך אותו נבחן  - 297עוד בגרעיני הנח"ל של בני עקיבא ישיבות ההסדר, והוא אינו תלוי של

בשלב זה , ההסדר. מעבר לכך בהרחבה בפרק שיעסוק בהתפתחות מסלול השירות בישיבות

ירד  ,וקיבוצים הקמת ישובים כמומעמדם של ערכי ההגשמה הקלאסיים של תנועת בני עקיבא 

 -לימוד תורה הקפדה על קיום ומצוות וביחס לערכים אחרים כמו  ,בציונות הדתית באופן ניכר

 . ם ישיבות ההסדר, כפי שנתאר בהמשךשותפות גהיו תהליך אליו 

 עם צה"ל ל. ביטוי בולט לשיתוף הפעולהוסף שהיה שותף להקמת הישיבה היה צה"גוף מרכזי נ

אריכי הגיוס של לת של הישיבה נקבע במשרדי ראש אכ"א, בהתאםעובדה שתאריך ההקמה היא ה

התלמידים המיועדים. מעבר להיבט המעשי, בצורך להסדיר את גיוס התלמידים, השותפות עם 

תופסת את השירות הצבאי כחלק מהעולם הערכי של ה עקרוניתמתוך תפיסה  הנבע הצבא

 :1968298שנת באמר הרב עמיטל בריאיון ניתן ללמוד מדברים שכפי ש הישיבה,

אנחנו רואים בשילוב עם צה"ל לא רק ענין של 'הסדר' אלא חלק אינטגרלי של 

תוכנית הישיבה. אנו סבורים שהשירות הצבאי הוא דבר חשוב ביותר, ובן הישיבה 

 היות גם בצבא.צריך ל

גישתו של ראש ישיבת כרם ביבנה, נים של הישיבה, בפרט אל מול תפיסה זו נחשבת לאחד המאפיי

, שכפי שראינו לעיל תפס את השירות הצבאי ככורח המציאות ולא ראה בו חלק 299הרב גולדויכט

ות אינטגרלי מתכנית הישיבה. המחלוקת ביחס למעמדו של השירות הצבאי בישיבות ההסדר ציונ

הנושא את הכינוי 'הסדר לכתחילה או בפולמוס עד היום בציונות הדתית,  הדתית נמשכת

, מעמדו של ערך כמו למשל היחס לערך הצבאיותמחלוקת זו נוגעת למספר שאלות יסוד . 300דיעבד'

היחס הרכיב הציוני והרכיב הדתי באידיאולוגיה הציונית ו אל מול ערכים אחרים לימוד התורה

 ים בהם נעסוק בהרחבה בהמשך.נושא –דתית 

מניעיו וצרכיו של הצבא קיים פער בין ושיתוף הפעולה, בסופו של דבר אמנם, על אף האידיליה 

יצול מירבי של כוח האדם המצוי בישיבות, שיתכן וללא שאף לנהצבא הישיבה. לאלו של נציגי 

למיד המחזור הראשון לא היה מתגייס. כך למשל מתאר ישעיהו יחיאלי, תהייחודי  הגיוסהסדר 

בישיבת הר עציון כי בביקור הראשון של נציגי הצבא בישיבה עם הקמתה, נשאלו התלמידים האם 

, ישיבת הר עציוןבמשך השנים דחק הצבא ב . לכן301היו מתגייסים לצבא אלמלא הוקמה הישיבה

בות ראשי ישיהשירות הפעיל של תלמידיהם. משך האריך את ל ,בכלל ישיבות ההסדרכמו גם 

עציון, אשר על אף עמדתם הייחודית ביחס לשירות הצבאי שנזכרה לעיל, הקימו את הישיבה 

מתוך מטרות ושאיפות אחרות, כמו יצירת מקום ללימוד תורה איכותי ורציני והכשרת תלמידי 

                                                 
 .303בר לב, במשוך היובל,  296
 .119שם, עמ'  297
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 298
ביטוי מעניין לפער ביניהם עולה ממסמך של איגוד ישיבות ההסדר המתאר מפגש בין ראשי הישיבות לרמטכ"ל  299

הרמטכ"ל  –אחרים )במסמך לא מצויין תאריך, אך לפי שמות בעלי התפקידים המוזכרים בשמם וקצינים בכירים 
(. בעוד שהרב 1975-6מדובר בשנים  -מוטה גור ושר הבטחון שמעון פרס, ולפי הישיבות הקיימות המוזכרות שם 

מיטל התלונן על מיעוט הרב ע -גולדויכט ביקש לשחרר לישיבה שנים מתלמידיו המצטיינים היוצאים לקורס קצינים 
. ניתוח נוסף של מפגש זה בהמשך, 1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  – -ההכשרה המקצועית של היוצאים לקצונה 

 בפרק העוסק בערך הצבאיות בציונות הדתית.
אחד ממסמכי היסוד של את התפיסה הערכית שביסוד ההסדר הוא מאמרו של הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש  300

הרב אהרן ליכטנשטיין, 'זאת תורת ההסדר', עלון שבות  -ני של ישיבת הר עציון 'זאת תורת ההסדר' הישיבה הש
 )להלן: הרב ליכטשנטיין, זאת תורת ההסדר(. דיון נרחב בנושא זה יובא בהמשך. 9-33, כסלו תשמ"ג, עמ' 100גיליון 

 אה"ע, יומני יחיאלי. 301
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דיון נרחב  .302ולשמור על האינטרסים שלהם אל מול דרישות הצבא התמודדחכמים, נדרשו ל

 המשך, בפרק שיעסוק ביחס בין הצבא והישיבות. בנושא זה יערך ב

כפר עציון ואלון  -ובים בהם שכנה היו היש ישיבת הר עציוןגורם נוסף שהיה חלק מתהליך הקמת 

  .שבות

המגורים בקיבוץ לנכון הרב עמיטל לציין כי למרות צא עוד במכתב הראשון להורי התלמידים מ

. 303ונפרדת הן בדרכה החינוכית והן בקיומה הפיזי" כפר עציון, "הישיבה תהיה יחידה אבטונומית

דברים אלו מלמדים על קיומו של חשש מפני החיבור בין הישיבה והקיבוץ, וההשפעות ההדדיות 

תלמיד המחזור העשויות להיווצר כתוצאה ממנו. ביטוי נוסף לחשש זה ניתן למצוא בדבריו של 

שיתוף עם הקיבוץ כי ישיבה בם שנערכו בציין ביומנו לאחר חגיגות יום ירושלי, אשר הראשון

אמירה המלמדת על מתחים  - 304"הערב הוכח כי יש מקום לפעילות משותפת של הישיבה והמשק"

 .בין הגופים בשגרת החיים המשותפת שהיו קיימים

פערים  – בין אנשי הקיבוץ לאנשי הישיבהשהיו פערים אידיאולוגיים כי יסודו של מתח זה ביתכן 

לם ערכים שונה, מן המתח בין ערך העבודה החקלאית וערך לימוד התורה, ואולי גם הנובעים מסו

המתח נבע מוקד נראה כי בפועל  . אמנם,305עירוניים ברובם מן העובדה שתלמידי הישיבה היו

 מספר חודשיםמנת להישאר בקיבוץ  לעהעובדה שהישיבה הגיעה החיים המשותפים, ומן מעצם 

הרב  .306ת חדרי האירוח של הקיבוץשנה וחצי, תוך שהיא תופסת אנשארה למשך ולבסוף  בלבד,

בשנים הראשונות והתגורר עם הישיבה בכפר עציון, כתב כי מבחינה לימד בישיבה יואל בן נון, ש

, בשל "307שייכים ולא שייכים לכפר עציון –"בין שמים וארץ  ו הוא ומשפחתוחברתית הרגיש

 .הפערים החברתיים בין הגופים

נמשך שיתוף הפעולה עם הקיבוץ גם בשנים שלאחר למרות הפערים והמתחים את, עם זיחד 

כך ציין כי הוא רואה ערך חינוכי ב, 1968המעבר לאלון שבות. הרב עמיטל, בריאיון בשנת 

 . 308ערכי הקיבוץ: הריחוק מחומרנות, האידיאלים הגבוהיםונפגשו עם  שהתלמידים למדו

. בסיס שיתוף ישובהישיבה וההשילוב בין ישיבה עם אופן התמודדה הלאחר המעבר לאלון שבות, 

י וזר הישיבה גורם חיצונהיתה הפעולה במקרה זה היה שונה מהותית: בעוד שבכפר עציון 

ביטוי  .309אלון שבות היתה הישיבה הגורם שהקים למעשה את הישובשהתארח בקיבוץ, הרי שב

'בדי  –א בדיון שהתפתח בעלון הישוב בין הישיבה והישוב ניתן למצולמערכת היחסים המיוחדת 

עלתה הצעה מצד הישיבה להפריד באופן מנהלי בין הישיבה והישוב.  , כאשר1976בשנת אלון', 

אופן שבו הוא ראה את תושבי הישוב את המהביע התנגדות למהלך, תיאר אחד שבמאמר תגובה 

 בין הישיבה והישוב: קשרה

                                                 
ריו של הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת ישיבת הר עציון במאמר על ביטוי למתח בין גופים אלו ניתן למצוא בדב 302

יחודה של הישיבה, המתאר כי על אף חשיבותו הרבה של השירות הצבאי, בסופו של דבר מקשה הזמן המוקדש לו על 
, 1983חמישים שנות מאבק, כפר עציון  –יוחנן בן יעקב, גוש עציון  -התפתחותם של תלמידי הישיבה בלימוד התורה 

 )להלן: בן יעקב, גוש עציון(. 370עמ' 
 אה"ע, מסמכי יסוד. 303
 אה"ע, יומני יחיאלי. 304
 אה"ע, מסמכי יסוד. –כך עולה מניתוח נתוני המחזור הראשון של ישיבת הר עציון  305
יומני כך למשל כותב הרב יואל בן נון ביחס לתקופה זו כי "כפר עציון חש שלא בנח מחמת האירוח הכפוי". אה"ע,  306

 יחיאלי.
 שם. 307
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 308
כפי שעולה בבירור מתכניותיו של מושקוביץ ומדיוני הממשלה קודם ההקמה, וכפי שקרה בפועל בהקמת הישוב  309

 אה"ע, מסמכי יסוד.  –והישיבה 
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אנשי הישוב, והדבר הראשון שאנו הישיבה היא בראש דאגתם וגאוותם של רוב 

 . 310אומרים בדרך כלל למבקר מבחוץ: "יש לנו ישיבה"

קשר ייחודי זה נבע מהעובדה שהקמת הישוב וההתיישבות בגוש עציון היו חלק ממטרותיה 

המוצהרות של הקמת ישיבת הר עציון. כפי שנראה מיד, הצבת מטרות מעין אלו וההשלכות 

ר עם הסביבה בה שוכנת הישיבה, מהוות חידוש ביחס למודל הנובעות מהן, כמו למשל הקש

 הישיבתי המקובל, כפי שעוצב בישיבות הליטאיות.

 

 מטרות הישיבה ויעדיה

חנן בן יעקב, איש קיבוץ כפר עציון וחוקר ם שנות מאבק', כותב יחמישי -בספרו 'גוש עציון 

ה: א. הרצון לבסס את הישוב ההיסטוריה של גוש עציון, כי שלושה גורמים חברו להקמת הישיב

נופלי גוש עציון, ג. השאיפה לראות "ישיבה ישראלית חדישה נצחת המתחדש בגוש עציון, ב. ה

 . 311בתכניה ובהתייחסותה למדינה ולחברה"

שילוב זה, בין מניעים ציוניים של ישוב ארץ ישראל למניעים של התחדשות דתית בהקמת מוסד 

 יות בדבריהם של מקימי הישיבה.ישיבתי מדגם חדש, מופיעים בעקב

  :21.3.77תאריך חנוכת היכל הישיבה, בטקס מר מושקוביץ בנאומו בכך למשל א

עתה אנו שבים לגוש לנצח. כדי לתת אחיזה למעשה החלוצי אמרנו להקים כאן 

 . 312ישיבה חדשה שתשרה אוירה של תורה, אמונה וחזון על מעשה הבניין

שהמטרה היא להקים  צוטט מושקוביץ באומרו, 7.5.68יך מתאר יבמערעיתון , בכתבה בנגדמ

תאר כיצד תבוא לידי ביטוי המודרניות מושקוביץ ומסביר . בהמשך הכתבה מ313"ישיבה מודרנית"

אנשי מדע ובחינוך התלמידים להיות הכשרת רבנים המתאימים לדור, ב והחדשנות של הישיבה

ש עציון הוא גו מציין כי. מושקוביץ שראלשל מדינת י בכל תחומי החיים , המשתלביםיראי שמים

שפעות ולחצים חיצוניים הקיימים בערים הבשל ריחוקו מ ,לחדשנות זוביותר מקום המתאים ה

 רכזים הדתיים המסורתיים., ובקרב הקהילות והמהגדולות

כלית של מסמכים המצורפים לתכנית האדרישילובם של מטרות אלו בהקמת הישיבה מופיע גם ב

"השאיפה להנצחה הולמת וחיה של קדושי גוש עציון...  , שם מוזכרת1970בה משנת קרית הישי

ואיכלוסו של הגוש מחדש", יחד עם השאיפה "לתרום תרומה נכבדה להקמת אינטליגנציה דתית 

 ". 314הדוגלת בשילוב תורה ומדע, תורה ודרך ארץ, ותורה ועבודה

באופן ר שאבקרב מקימי הישיבה,  יימתשתי מטרות אלו מלמדות על חדשנות מובנית ומודעת הק

אינם שואפים להקים ישיבה ככל הישיבות, שעיקר חידושה הוא בכך שהיא מיועדת  חד משמעי

בין  נושא זההיתה מחלוקת עקרונית בלנוער הציוני דתי. כפי שראינו לעיל, בישיבת כרם ביבנה 

                                                 
 שם. 310
 .376בן יעקב, גוש עציון, עמ'  311
תונות הרא"ל. מושקוביץ ראה את החלוציות אה"ע, פרסומים וקטעי עי -מתוך כתבה המתארת את הטקס  312

תיאר מושקוביץ כי חשיבות הישיבה  1970שבהקמת הישיבה בהיבטים שונים. בכתבה בעיתון הצופה משנת 
 –להתפתחות האיזור המתחדש, מעבר לעצם ההתיישבות בו, היא ביצירת מקומות עבודה נוספים לתושבי האיזור 

ה ואלון שבות מופיעה בכתבה על טקס הנחת אבן הפינה לאלון שבות שם. זווית נוספת לחשיבות הקמת הישיב
 אה"ע, הישיבה וההסדר. –(, שם נזכר הצורך לחבר את כפר עציון לירושלים 13.1.0.69)

 שם. 313
 אה"ע, מסמכי יסוד. 314
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תמימות דעים בנושא זה, גם  היתה , לעומת זאת,למזרחי העולמי. בישיבת הר עציוןראש הישיבה 

שביחס לסדר החשיבות בין מטרות אלו היה פער בין מושקוביץ, איש גוש עציון, לבין  יתכןאם יש 

 .315הרבנים ואנשי התורה

הדגשת החלוציות והשאיפה לחדשנות תורנית מבליטה את העובדה שבמקורות השונים לא נזכרת 

ת הדתית, ושילובו עם לימוד התורה, כחלק השאיפה להסדר את גיוסם הצבאי של בוגרי הציונו

. יתכן כי הסיבה לכך היא שבשלב זה מסלול הגיוס של ישיבת כרם 316ממטרותיה של הישיבה

ביבנה כבר מובנה ומוסדר, ואין בכך כל חידוש. אמנם, יתכן כי ניתן ללמוד מכך שנושא זה, 

ש מטרה ויעד מרכזיים המהווה כיום אחד ממאפייניהן המרכזיים של ישיבות ההסדר, לא שימ

 אליה נשוב ונתייחס בהרחבה בסיכומו של פרק זה.משמעותית נקודה  –בהקמתן 

יש לציין כי לא הוזכר במקורות השונים הצורך בהקמת ישיבה כדי לסייע לאפשר לבוגרי הציונות 

הדתית להתגייס לצבא, כפי שנזכר לגבי ישיבת כרם ביבנה, לעיל. נראה כי הסיבה לכך היא 

קופה זו מסגרות הגיוס השונות כבר מוכרות וקיימות, ועצם הגיוס של בני ישיבות ציוניות שבת

 אין בו חידוש הראוי לאזכור.

 שתי המטרות שנזכרו מהוות חידוש ניכר בהשוואה למודל הישיבתי המקובל.

 מקום בו נמצאת הישיבה,המיישב את ה הקמת מוסד ישיבתי מתוך מטרה שישמש גורם חלוצי

ידוש משמעותי, קודם כל בעצם הצבתו של יעד חיצוני ללימוד התורה ולהוויה הפנימית נחשב ח

 יוצר מודל חדש של ישיבה,עצם הזיקה בין הישיבה לישוב בו היא נמצאת של הישיבה. מעבר לכך, 

לישיבות הליטאיות, ששימשו מודל לחיקוי לישיבות החרדיות שהוקמו במדינת בפרט בהשוואה 

', 317כ'עיר בתוך עיר אם הישיבות הליטאיות, –ישיבת וולוז'ין ך למשל מתוארת ישראל בדמותן. כ

הסדר כפי שנראה בהמשך, ישיבות  בה שכנה.בינה ובין העיירה וולוז'ין שהיה קיים לנתק  כביטוי

, 1977בשנת  קבע מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדרעד כדי כך שרבות יוקמו על בסיס שיקולים דומים, 

 .318אלא אם כן ישנו צורך חלוצי או חברתי בסביבתןבות כי לא יוקמו ישי

השאיפה להקים ישיבה חדשה ומודרנית מהווה חידוש ביחס למודל הטיפוסי של הישיבה, 

 בהגדרת החדשנות של ישיבת הר עציוןהנחשבת בדרך כלל למעוז של שמרנות והעברת המסורת. 

 .בקרב מקימי הישיבה ניתן למצוא ביטויים שונים

ם התלמידי הצבת היעד החינוכי של חינוךבהגדרת החדשנות של הישיבה ניתן למצוא ב אופן אחד

 1970כפי שתיאר מושקוביץ בריאיון לעיתון הצופה משנת  בעולם הכללי והמדעי, ותלהשתלב

באומרו שהישיבה תחנך תלמידים "אשר ישרתו את העם והמדינה בכל שטחי החיים: בתורה, 

                                                 
י מתאר הכתב כ 1970ניתן למצוא התבטאויות של הרב עמיטל ביחס לשתי המטרות: בכתבה בעיתון הצופה בשנת  315

פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל; בכתבה בעיתון זרעים  -התרשם ש"הרב עמיטל חותר ליצור דגם חדש של בן תורה" 
תיאר הרב עמיטל את הצורך בהקמת "ישיבה שתשתלב ברעיון של מפעל התקומה בארץ ישראל, בנוסף  1968משנת 

 אה"ע, ההסדר והישיבה. -ליחס החיובי למדינה של תלמידיה" 
. 1976בולט לכך ניתן למצוא בדבריו של הרב עמיטל ברב שיח של ההסתדרות הציונית העולמית משנת  ביטוי 316

בדבריו שם הדגיש את חשיבותה החינוכית של הישיבה, בהכשרת התלמידים למשימות של השפעה רוחנית על 
ית. רק בדיעבד הבין מעבר לחובתו האזרח –החברה, ותיאר כי בתחילה לא ראה חשיבות משמעותית בשירות הצבאי 

את חשיבות השירות הצבאי, כיוון שבו מתרחשת ההשפעה החשובה ביותר במפגש עם החברה הישראלית. כלומר 
אה"ע,  -גם באמצעות הצבא, ולא עצם השירות ושילובו עם לימוד התורה  -המניע המרכזי הוא השפעה על העם 

 הישיבה וההסדר.
פרקי זכרונות,  -עמנואל אטקס, שלמה טיקוצ'ינסקי, ישיבות ליטא  –יבה כך מעיד הרב מאיר בר אילן שלמד ביש 317

 )להלן: אטקס, פרקי זכרונות(. 13, עמ' 2004ירושלים 
 ל"ז.-גצ"ד, ישיבות ההסדר תשל"ה 318
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". הצבתו של ייעוד אחר לבוגרי הישיבה, מעבר 319ביטחון ובמדיניותבחינוך, בהתיישבות, במדע, ב

לתפקידי חינוך ורבנות, והגדרת ההשתלבות בכלל מרחבי החברה כיעוד ערכי ומשמעותי מהווה 

ביחס לישיבת כרם ביבנה בראשית דרכה, שם גם חידוש ביחס למקובל בישיבות החרדיות, ואף 

 יכים רוחניים לציונות הדתית.שראינו שניתן דגש על הכשרת רבנים ומדר

 'ישיבה מודרנית' שימוש בביטויניתן למצוא בר עציון ביטוי נוסף לשאיפה להתחדשות בישיבת ה

, בתארו את הישיבה אותה הוא לעיל בשמו של מושקוביץ כפי שנזכר, בתיאור דמותו של הישיבה

ל ישיבה, מהווה חידוש השימוש במילה 'מודרני' בהקשר חיובי בתיאור אופייה ש .מתכנן להקים

בפרט בהשוואה לישיבות  –ביחס לתפיסה המקובלת של הישיבה, הנחשבת כמוקד של שמרנות 

ביטוייה . 320הליטאיות שהפכו עם השנים לסמל ההתנגדות למודרניות על גילוייה השונים

המעשיים של המודרניות של ישיבת הר עציון יבחנו בהמשך, בדרכי הלימוד ובתוכניות הלימוד 

בפרט סביב הקמתו של מכון ההוראה האקדמי בישיבה. ביטוי נוסף לתפיסה זו  –שהוקמו בה 

, שם בחר לתאר את רמתה הגבוהה 1970ניתן למצוא בדבריו של מושקוביץ בכתבה בהצופה משנת 

זו קבוצת ההתייחסות  -" 321של הישיבה במילים: "רמת הלימודים מקבילה למוסד אקדמי

 וההשוואה.

 שאיפה לחדשנות בהקמת ישיבת הר עציון ניתן לראות ברצון להקים דור חדש שלביטוי נוסף ל

בדבריהם של הכוחות  . שאיפות דומות ראינו לעיל גם322אינטליגנציה דתית והנהגה דתית חדשה

של  שפעלו להקמת ישיבת כרם ביבנה. נראה כי יש בכך ביטוי לניסיון מחודשהשונים הפוליטיים 

הקים הנהגה דתית וחברתית מסוג חדש, מודרני יותר, בהשוואה למודל למקימי ישיבת הר עציון 

 ישיבת כרם ביבנה, שהתפתח ב

למשל הוא זיקתה למדינה ולציונות. כך  של התחדשות שעולה בדברי מקימי הישיבה כיוון נוסף

, על הצורך ב"ישיבה שתשתלב ברעיון של מפעל התקומה 1968הרב עמיטל בריאיון משנת דיבר 

", וכך גם הכריז בטקס הנחת אבן 323ראל, בנוסף ליחס החיובי למדינה של תלמידיהבארץ יש

 ".324הפינה לישיבה: "הגיעה השעה להקים ישיבה ממלכתית בישראל

ישיבה ישיבת כרם ביבנה, שהוקמה גם היא מתוך שאיפה להקים עולה ההשוואה ל בנקודה זוגם 

הר עציון כי בישיבת כרם ביבנה לא ניתן בדמותה וזהותו, ובכל זאת חשים מקימי ישיבת  ציונית

, הרב גולדויכט, כפי עומד בראשהככל הנראה בשל דמותו ועמדותיו של ה –מענה לשאיפה זו 

 .שתיארנו בהרחבה לעיל

רבות  שאיפותהטלת ניתן לראות כי ביסוד הקמת ישיבת הר עציון עמדו שאיפות גבוהות ומרובות. 

על כתפיהם של תלמידי הישיבה,  יות סותרות זו את זו,עשויות לה , אשר לעיתים אףמגוונותו

הדיאלקטיקה לקבל את איזון בין שיקולים שונים, וולהדגיש את הצורך למצוא צריך לחנך ה
                                                 

אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. תפיסה רחבה יותר של ההתחדשות הדתית שבישיבת הר עציון מובאת  319
ודה שביב, בדברים שכתב בשנות הישיבה הראשונות, עוד בהיותה בכפר עציון: "יושם דגש על בדבריו של הרב יה

פיתוח חיי הנפש של היחיד, בחוויות אמנותיות, מוסיקליות וספרותיות וחיי החברה של בני החבורה כולם. ישתדלו 
ר רוח ששם בכפר עציון לראות איך 'אור השכינה מתפלש בכל היקום' )אורות הקודש(... ידע כל בעל נפש ושא

 . 370בן יעקב, גוש עציון, עמ'  –מתרקמים חיים יהודיים מופתיים. תהא זו פינה של קידוש השם" 
מנחם פרידמן, 'חרדים ויחסים בין דוריים', בתוך: יוסי מאלי )עורך(, מלחמות מהפכות וזהות דורית, תל אביב  320

 )להלן: פרידמן, חרדים(. 171, עמ' 2001
 רסומים וקטעי עיתונות הרא"ל.אה"ע, פ 321
(, 8יש לציין כי מושקוביץ, בריאיון לספר היובל של הישיבה )מתוך גירסה ראשונית שעדיין לא יצאה לאור, עמ'  322

רואה במטרה זו של הקמת הנהגה דגל ראשון במעלה, והוא אף מודה "לא הסתרנו שאנחנו מתכוונים למוסד 
 אליטיסטי, בלי לקרוא לו כך".

 הישיבה וההסדר. אה"ע, 323
 שם. - 1969הטקס נערך בשנת  324
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נחשבת אחד ממאפייניה המרכזיים של  . גישה חינוכית זו325חינוכייםוהמורכבות כעקרונות יסוד 

המטרות והשאיפות אותם ראינו בהקמת ישיבת הר עציון, כפי שנידון בהרחבה בהמשך. כלל 

ישיבת הר עציון, ידונו בהרחבה בהמשך, תוך בחינת מקומן על ציר התפתחות של הציונות הדתית 

 ותפיסתה את מקומה בציבוריות הישראלית. 

 

 צוות הישיבה 

 –ראשי הישיבה  יושהוזכר לעיל, ה הישיבה, מלבד משה מושקוביץהדמויות המרכזיות בצוות 

 דה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין. הרב יהו

הרעיון למנות אותם לראשות הישיבה עלה עוד קודם הקמתה בפועל. בראיון שנתן מושקוביץ חצי 

רב צעיר ששירת בצה"ל  –ציין כי ישנם שני מועמדים לראשות הישיבה שנה קודם הקמת הישיבה 

טל כראש ישיבה עם . בפועל, התמנה הרב עמי326ורב מארה"ב ששוקל עלייה ארצה לצורך כך

 הקמתה, ורק לאחר כשלוש שנים הצטרף אליו הרב ליכטנשטיין.

שימש כמנהל חינוכי ור"מ בישיבת הדרום  -ניצול שואה, בוגר ישיבת 'חברון'  -הרב יהודה עמיטל 

ברחובות, והיה חתן של ראש הישיבה, הרב צבי יהודה מלצר. בנוסף, היה תלמידו של הרב יעקב 

כפי שניתן לראות מהפרטים . 327מידי הרב אברהם יצחק הכהן קוקמתל –משה חרל"פ 

היה קשור מחובר לגוונים שונים בחברה הדתית: מצד אחד הרב עמיטל הביוגרפיים שנזכרו, 

לחברה החרדית בהיותו בוגר אחת מישיבות הדגל שלה, ונשוי לנכדתו של אחד מחשובי הרבנים 

, וראה עצמו קשור 329י ובהקמת המדינה, אך מנגד ראה ערך דתי בשירות הצבא328החרדיים

 לתורתו של הרב קוק. 

דמות אבהית הקרובה לתלמידיו. ביטוי לכך נמצא היתה  דמותו של הרב עמיטל כראש ישיבה,

ידעו על כך לטסט, ניגש הרב עמיטל כאשר תלמיד הישיבה בשנה הראשונה המתאר כי יומנו של ב

טל הקפיד לשמור על מרחק מסויים בין . עם זאת, הרב עמי330התלמידים והתפללו להצלחתו

 .331עולמו המשפחתי לישיבה, ועל כן המשיך לגור כל ימיו בירושלים, ולא סמוך לישיבה

מאורעות השואה הותירו ברב עמיטל חותם גדול, והיוו גורם משמעותי בעיצוב עולמו הרוחני, 

לראות בניצחון  דרכו החינוכית ואף תפיסתו המדינית. כך למשל, הסביר את קביעתו כי יש

. אירוע נוסף 332במלחמת ששת הימים מהלך של גאולה, בשל המעבר החד מהשואה לניצחון הגדול

                                                 
דביקות  -כך כותב הרב אהרן ליכטנשטיין, בהציגו את הקושי לעמוד ביעדי הישיבה, ואת הצורך לשמירה על איזון  325

בתורה ללא יהירות, יראת שמים בלי זלזול במי שאינם כאלה, רגישות יחד עם עוז וגבורה. בן יעקב, גוש עציון, עמ' 
370. 

 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 326
 .117-102רייכנר, באמונתו, עמ'  327
ראש ישיבת 'עץ חיים', וראש מועצת גדולי  –חותנו, הרב צבי יהודה מלצר, היה בנו של הרב איסר זלמן מלצר  328

היה אף  –מלצר  הרב צבי יהודה –התורה של אגודת ישראל. עם זאת, יש להדגיש כי יחסו אל הציונות היה אוהד, ובנו 
מרבני הפועל המזרחי. כמו כן, על אף זיהוייה של ישיבת חברון כישיבה חרדית, באותה תקופה למדו גם בחורים 
שהזדהו עם תורת הרב קוק, ואשר בעצם עשויים להיות מוגדרים כציונים דתיים. תהליך ההפרדה בין המגזרים 

חותו, כפי שנראה בהרחבה להלן. על פי רייכנר, התרחש מאוחר יותר, כאשר ישיבות ההסדר תורמות להתפת
 .110, 103באמונתו, עמ' 

הרב עמיטל שימש בתקופה מאוחרת יותר כאיש הקשר בין צה"ל לבין ישיבות ההסדר ואיגוד ישיבות ההסדר  329
, וקיבל דרגות קצונה ואישור לכניסה חופשית לבסיסי צה"ל. בכתבה בידיעות אחרונות משנת 1975שהוקם בשנת 

נכתב עליו: "שתי אהבות גדולות ממלאות את לבו של הרב עמיטל: אהבת התורה ולומדיה, ואהבה בלי מיצרים  1978
 .8, עמ' 26.5.78מנחם רועי, 'זועזענו ממות חייל ההסדר, אך זה היה מקרה חריג', ידיעות אחרונות  –לצה"ל"

 אה"ע, יומני יחיאלי. 330
 .35רייכנר, באמונתו, עמ'  331
 ני יחיאלי.אה"ע, יומ 332
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שהטביע את חותמו על הרב עמיטל היה מלחמת יום כיפור, ומותם של תלמידיו במלחמה זו 

המלחמה, וראה  ובצה"ל בכלל. במספר אירועים קשר הרב עמיטל בין חווית השואה ובין מאורעות

 .333ותפיסתו ותם כחלק מעצב מאישיותוא

יחסו של הרב עמיטל למדינה ולמוסדותיה היה אחד מהמאפיינים הבולטים בדמותו הציבורית. 

בראשית דרכו הציבורית נחשב לאחד הדוברים וההוגים של התפיסה הציונית הדתית הרואה 

ו 'המעלות צא לאור ספרלאחר מלחמת יום הכיפור, י .334בהקמת המדינה 'אתחלתא דגאולה'

מספרי היסוד של אחד על המלחמה, והוא הפך להיות המכיל בעיקר שיחות שהעביר  ממעמקים',

 . 335תנועת 'גוש אמונים', שהוקמה באותה תקופה

, ובעיקר במעמדו הציבורי, חל בעקבות מלחמת שלום הגליל. הרב 336שינוי משמעותי בגישתו

גדותו למחאה הרפה של אנשי המפד"ל, עמיטל ביטא את זעזועו מטבח סברה ושתילה, ואת התנ

. מאוחר יותר, 337קיבל הד תקשורתי רחב, אשר 223.9.8ב'גילוי דעת' שפרסם בישיבה, בתאריך 

הרב ליכטנשטיין, את תפיסתו , פרש הרב עמיטל, יחד עם 7.1.83בראיון למעריב מתאריך 

פני חדות בעם על מדגישה את חשיבות האבאפשרות לפשרות טריטוריאליות, ו , המכירההמדינית

 . 338השמירה על גבולות הארץ

מעשים אלו סימנו את הרב עמיטל כסמן שמאלי בציבור הציוני דתי ועוררו כלפיו התנגדות רבה. 

חברי ילדות ותלמידים של הרב עמיטל כתבו לו לחזור בו, ראו במעשיו כפיפות קומה כלפי אנשי 

עצמו ייצג בספרו 'המעלות  השמאל ואויבי העם, והוא הואשם בבגידה בערכים שהוא

 . 339ממעמקים'

מתון -הרב עמיטל, מצידו, טען כי הוא אינו מייצג את השמאל הפוליטי אלא את "הקו המרכזי

. הוא תקף את גישתם של אנשי 340שעליו חונכו דורות דורות של חניכי 'המזרחי' ו'הפועל המזרחי'"

יזון בין הערכים המרכזיים ביהדות, גוש אמונים, אותם ראה כאגרסיביים, חסרי אחריות וחסרי א

אשר בראשם ראה את ערך קירוב הלבבות בעם ישראל. היה שותף להקמת מפלגת 'מימד', מפלגה 

, אך המפלגה לא 1988דתית שנחשבה מתחרה מתונה למפד"ל, ואף עמד בראשה בבחירות של שנת 

 .341בממשלת פרסעברה את אחוז החסימה. תמך בהסכמי אוסלו, ולאחר רצח רבין מונה לשר 

                                                 
 . 86-84רייכנר, באמונתו, עמ'  333
דיבר בתקיפות על הגישה החרדית,  1976ברב שיח של ההסתדרות הציונית העולמית בנושא ישיבות ההסדר בשנת  334

 אה"ע הישיבה וההסדר. –שאינה מכירה בניסי ה' בהקמת המדינה, וטען שזו גישה חסרת אמונה 
בים הנרגשים שנשלחו לרב עמיטל בעקבות הספר הוא מכונה 'המנהיג אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. באחד המכת 335

 הרוחני של הדור'. 
אין כאן המקום לדון בוויכוח הקיים בין תלמידיו, האם בעמדותיו ובמעשיו של הרב עמיטל החל משנות השמונים,  336

ותר איתן בעמדותיו, חזר בו מתפיסותיו כפי שהוצגו בשנות השבעים ובפרט בספר 'המעלות ממעמקים' או שהוא נ
כפי שעולה גם מדברים שיצוטטו בשמו בהמשך. לענייננו חשובה בעיקר  –והחברה הדתית הסובבת היא זו שהשתנתה 

 הכרת דמותו המורכבת ורבת הפנים, והשפעתה על עיצוב דמותה של הישיבה ועל הציונות הדתית. 
ר בעקבות הטבח וחוסר התגובה של מדינת ישראל, אה"ע, מסמכי יסוד. הרב עמיטל הדגיש את 'חילול השם' שנוצ 337

 ביטוי החוזר בדבריו במקומות נוספים, ונחשב לאבן יסוד בתפיסתו. 
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 338
אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. יש לציין כי הרב עמיטל קיבל תמיכה למעשיו גם מפעילים בזרמים מתונים בציבור  339

 משל מאנשי הקיבוץ הדתי הציוני דתי, כמו ל
 אה"ע, מכתבים וקטעי עיתונות הרא"ל. –מתוך הריאיון למעריב שהוזכר לעיל  340
 .222; עמ' 202; עמ' 192-183רייכנר, באמונתו, עמ'  341
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התהפוכות שעבר הרב עמיטל בדמותו הציבורית מבטאות את המורכבות שאפיינה את דמותו ואת 

גישתו החינוכית והרוחנית. דמותו עיצבה את זהותה של ישיבת הר עציון כישיבה הפתוחה 

 .342מתונה בנושאים מדינייםות מגוונים, ובעלת גישה לרעיונ

, ששימש גם הוא הרב אהרן ליכטנשטיין של הישיבה היה דמותהדמות משמעותית נוספת בעיצוב 

במדינת ישראל של אותה . הרב ליכטנשטיין נחשב לדמות ייחודית בנוף הרבני כראש ישיבה

בהיותו בעל תואר דוקטור לספרות אנגלית מאוניברסיטת הרוורד היוקרתית, ובעברו אף תקופה 

. אמנם, 343אוניברסיטי' בארצות הברית לימד ספרות ודרמה יוונית במכללה לבנות של ה'ישיבה

, הידוע תלמיד חכם בעל שיעור קומה ומוערךמעבר לידע הכללי הרחב, נחשב הרב ליכטנשטיין ל

 .344לימוד הגמראיקנותו ובגישתו הייחודית לבשקדנותו ודי

שילוב זה נחשב ייחודי ביותר באותה תקופה בארץ, כפי שמתאר הרב חיים סבתו, שהיה תלמיד 

התלבט האם אשר , אליה הגיע הרב ליכטנשטיין לביקור באותה עת, כ1970ותל בשנת ישיבת הכ

 לקבל את ההצעה לעמוד בראש ישיבת הכותל או ישיבת הר עציון:

הצירוף של דתיות עמוקה, גדלות בתורה ופתיחות למדע, לתרבות ולספרות היה חדש 

 .345לנו בעולם הישיבות בארץ

עם  כמועמד לראשות ישיבת הר עציוןליכטנשטיין עלה  כפי שהוזכר קודם לכן, שמו של הרב

הקמתה, אך רק לאחר שנתיים הוא קיבל את הזמנתו של הרב עמיטל לבוא ולכהן לצידו. מודל זה 

, אך נחשב חרדיותשל מספר ראשי ישיבה מקובל בישיבות בחוץ לארץ ואף בחלק מהישיבות ה

נחשב  ,שהיו שונים זה מזה בתחומים רביםייחודי בישיבות ההסדר. שיתוף הפעולה בין הרבנים, 

 .346לאחד המאפיינים של דרכי עבודתם

הרב ליכטנשטיין היה תלמידו המובהק וחתנו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק. קרבה זו התבטאה 

בשיטת הלימוד שלו, הנחשבת כממשיכת הדרך של 'בית בריסק', אך גם בתפיסתו הרוחנית 

'יק נחשבת לגישה נגדית בקרב הציונית הדתית לגישתו של הרב והדתית. גישתו של הרב סולובייצ

קוק וממשיכי דרכו בישיבת מרכז הרב, והרב ליכטנשטיין עצמו הכיר בשוני שבין עולמו הרוחני 

. אחד הנושאים בהם ניכר ההבדל הוא היחס למדינה ולתפיסתה 347לעולמם של רבני מרכז הרב

 .348כ'אתחלתא דגאולה'

                                                 
דיון נוסף ביחס לגישתה החינוכית של הישיבה יובא בהמשך. בריאיון למעריב שנזכר לעיל תיאר הכתב את הקו  342

בה בכך שניתנת "אפשרות לכל חבר להחזיק בכל דעה ורעיון הנראים בעיניו בלי שיפלט ינודה או הליברלי של הישי
אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. פתיחות זו התבטאה בין השאר בעובדה שהתפיסה  –ידחק לקרן זווית" 

כפי שנזכר גם  -ופן בולט המדינית של ראשי הישיבה לא אפיינה את כלל תלמידי הישיבה, וחלקם אף התנגדו לה בא
בכתבה זו. גישה זו לא אפיינה גם את כלל רבני הישיבה, ביניהם בולט הרב יעקב מדן, המזוהה עם עמדות מדיניות 

 ; אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל.207רייכנר, באמונתו , עמ'  -ניציות יותר, ומשמש כיום כראש הישיבה 
אה"ע, פרסומים וקטעי  -" היא 'דוסטוייבסקי בישיבה 1985'במחנה', משנת , כותרת ריאיון נרחב עמו בעיתון  343

 עיתונות הרא"ל. 
ניתוח דרכו הלימודית, בפרט בהשוואה לשיטת הלימוד של 'בית בריסק', נעשה על ידי תלמידיו במספר מאמרים,  344

ליכטנשטיין': על  ורי הרב אהרןיק ועד 'שיע’חיים מבריסק והגרי"ד סולוביצ’ ביניהם: הרב אליקים קרומביין, 'מר
. בפתיחת דבריו כותב שם הרב קרומביין, המלמד בישיבת 51-94’ ט תשס"ב, עמ גלגוליה של מסורת לימוד", נטועים

 הר עציון: "אצל מי שמכיר את דרכו הלימודית של הרב ליכטנשטיין, אין ספק באשר לייחודיות שלה".
. ספר זה המכיל שיחות של הרב סבתו עם הרב ליכטנשטיין 9, עמ' 0112הרב חיים סבתו, מבקשי פניך, תל אביב  345

 ומציג באופן רחב את דמותו הייחודית של הרב ליכטנשטיין.
. רייכנר מתאר כי בתחילה הציע הרב עמיטל לרב ליכטנשטיין להחליף אותו בראשות 52-47רייכנר, באמונתו, עמ'  346

אך הרב  -רב ליכטנשטיין, כמו גם לדמותו של הרב עמיטל ביטוי להכרה בגדלותו התורנית של ה – הישיבה
 ליכטנשטיין התעקש שישמשו בראשות הישיבה בצוותא.

 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל.  347
 .55רייכנר, באמונתו, עמ'  348
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של הרב ליכטנשטיין, ליניקתו מהעולם הלמדני וההלכתי, יחד עם  ביטוי לגישתו המורכבת

רגישותו הרבה, ניתן למצוא בדברים שכתב לאחר מלחמת יום הכיפורים ביחס לקושי לשוב ללמוד 

לאחר מלחמת יום הכיפורים. הרב ליכטנשטיין מציג את הניגוד בין הצורך להמשיך במשימה 

, ומוצא לשני הכיוונים יסודות הרגשי העמוק של הקושיהלימודית ובין הרצון לעצור את החיים ב

בע כי כאשר ק למדנות הלכתית,הלכתיים בהלכות אבלות ואנינות. מסקנתו מגיעה גם היא מתוך 

. ניתן לראות בדברים 349אל החייםירת החיים, ואז לשוב בהדרגתיות יש לתת מקום לכאב ולעצ

ובקשיים הפוקדים עולמו הרגשי של האדם במורכבותם של החיים, המכירה בייחודית אלו גישה 

ולטשטש לחפות עליהם  מקום בתוך עולם התורה וההלכה, מבלי לנסות הםואף מוצאת ל -אותו 

 באמיתות נוקבות וטוטאליות.אותם 

עמידתו של הרב ליכטנשטיין בראש ישיבת הר עציון, על גדלותו בתורה ועולמו הרוחני המורכב, 

הרב עמיטל כפי שהוצגה קודם לכן, הפכו את הישיבה לחלופה יחד עם דמותו הייחודית של 

מבחינה רוחנית  -באותה תקופה  ציוני דתילשליטתה של ישיבת מרכז הרב במרחב ה אפשרית

השיח וחברתית גם יחד. ראשי ישיבת הר עציון מבטאים בעולמם הרוחני המורכב את התפתחות 

ה, בהיותו מורכב מגוונים נוספים ושונים. דיון , ואת 'התבגרותו' של ציבור זתדתיהדתי בציונות ה

 נרחב בהתפתחות זו יובא בהמשך.

ה המתאימה , אחת ממטרות הקמת ישיבות ההסדר היתה הצמחת הנהגה דתית חדשכאמור

באופן  . אף כי ראשי ישיבת הר עציון לא צמחו במוסדות המזוהיםלציבור הציוני דתי המתפתח

פיסותיהם ודמותם הרב גונית והייחודית מהווה חידוש עם הציונות הדתית, הרי שת מובהק

. מעמדם הציבורי םחדשה של רבנינית, והם היוו תשתית להופעת דמות בעולם ההנהגה הרב

ההולך וגובר השפיע באופן משמעותי על התפתחות הציונות הדתית, בהופעתם של רבנים בעלי 

וו אלטרנטיבה לכפיפות לרבנים הי שיעור קומה ובעלי מחשבה וגישה עצמאית ומקורית, אשר

 נתנו ביסוס רוחני וגאוות יחידה לציבור זה.ו החרדיים,

 

 תלמידי הישיבה

קבוצת תלמידי המחזור הראשון של ישיבת הר עציון כללה בוגרי ישיבות תיכוניות של בני עקיבא, 

צית יותר ממח , כאןכאשר בשונה מישיבת כרם ביבנה אשר שם הרוב הגיעו מישיבת כפר הרואה

עיון ברשימת תלמידי המחזור הראשון . 350מהתלמידים הגיעו מישיבת נתיב מאיר שבירושלים

 . 351תושבי הערים, כאשר קבוצות גדולות באו מירושלים ותל אביב םרובמלמד כי 

 ית של הקמת ישיבה וישוב, דאגה הנהלתהתלמידים ידעו כי הם הולכים למשימה חלוצעל אף ש

. למרות זאת, כתבה בעיתון 352ינתנו לתלמידים תנאים פיזיים נוחים כילהוריהם  טיחהישיבה להב

                                                 
רד , האגף לתרבות תורנית במש26הרב אהרן ליכטנשטיין, הגבורה להמשיך והצורך לבכות, דף לתרבות יהודית  349

 .1-2החינוך, תשל"ד, עמ' 
כפי שנזכר לעיל, התכנון המקורי של מושקוביץ היה להביא כיתה מישיבת בני עקיבא אור עציון שתחת אחריות  350

 מועצה איזורית שפיר )אה"ע, יומני מושקו(, אך לבסוף הגיעו רק ארבעה מישיבה זו. –המועצה שהוא עומד בראשה 
 אה"ע, מסמכי יסוד. 351
כתב במכתב הראשון להורים קודם הקמת הישיבה כי התלמידים יגורו בתנאי אכסניית נוער, חדר כך למשל נ 352

 אה"ע, מסמכי יסוד. –האוכל ובית המדרש יחומם ואם בית תעסוק בכל הקשור למגורים ואוכל 
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איתם , עם הקמת הישיבה, מתארת את הקשיים הפיזיים 1968זרעים של תנועת בני עקיבא משנת 

 .353פעלובעיקר בשל הקור העז והמבנים הארעיים בהם מתמודדים התלמידים, 

ודד עם נדרשו עוד התלמידים להתמלא  בשלב מאוחר יותר, כאשר הוקם מבנה הישיבה המפואר,

עם זאת, שאפה הישיבה לשמר את הגישה החלוצית ואת המוכנות למאמץ למען  קשיים מעין אלו.

דבריו של מושקוביץ בטקס חנוכת היכל לימוד התורה כחלק מגישתה החינוכית, כפי שעולה מ

 :1977הישיבה, בשנת 

ה ולומדיה, ללמוד לדעת כי היה זה אחד האתגרים הנוספים שהטלנו על ראשי הישיב

לנווט את חייו מתוך  ובן התורה באשר הוא חייב –הפאר הוא לתורה וללימודה 

 .354צניעות והסתפקות במועט

מכירה בחשיבותה של מסירות הנפש אשר מצד אחד  גישה חינוכית מורכבת, מוצגתדברים אלו ב

רואה ערך בפאר וההדר, י מצד שנ וההסתפקות במועט כחלק מעיצוב דמותו של לומד התורה, אך

מכירה בחשיבות היופי כפי שנראה בהמשך, ניתן לראות בגישה זו, ה כחלק מכבודה של התורה.

 האסתטיקה של בית המדרש, חלק מתפיסתה המודרנית של הישיבה.ו

תכונה בולטת שניתן למצוא בדמותם של תלמידי הישיבה בשנותיה הראשונות היא מידת 

כשותפים פעילים בישיבה ולא  –תלמידים בהנהגת הישיבה האחריות שקיבלו ונטלו ה

כלקוחותיה. כך למשל, כבר ביום הראשון נבחר ועד תלמידים, ומעט לאחר מכן קיבלו החלטה 

ברוח זו נכתב  .355לתאם ביניהם את הנסיעות הביתה פעם בחודש כדי שלא תתרוקן הישיבה

ישיבה שאחד מעקרונותיה: אתה : "זו 29.11.69הצופה על הישיבה מתאריך עיתון בכתבה ב

 ". 356אחראי למעשיך, ואתה בלבד

. תהישראלי חברהעל כלל האף בשנים שלאחר מכן, מתרחבת אחריות זו גם על כלל הציבור הדתי ו

כך למשל התערבו תלמידי הישיבה במאבק מול משרדי הממשלה להשוואת התמיכה הכספית 

מכתב לועדת הביקורת של הכנסת, בשנת  בתלמידי ישיבות ההסדר לתמיכה בסטודנטים, ושלחו

ן באמצע מלחמת נה תלמיד הישיבה המשרת בצבא לרב עמיטל, מעומק לבנו. כך גם פ1980357

רא לשלב את תלמידי ההסדר ביחידות נוספות בצבא, בשל השפעתם החיובית לבנון הראשונה, וק

 . 358על שאר החיילים

גישתו החינוכית של הרב עמיטל, כפי שבאה אחריות ומעורבות זו של התלמידים מהווה יישום של 

עליו חזר בהקשרים לידי ביטוי במקומות שונים ובאמירות רבות שלו, ובפרט בסיפור החסידי 

האדמו"ר הראשון של חב"ד, לבנו: "כשלומדים תורה ולא  –מר 'בעל התניא' שונים, בשיאו א

י גישה זו לימוד התורה ולומדי . על פ359משהו פגום בלימוד" –שומעים קול בכיו של תינוק יהודי 

התורה לא אמורים להיות מנותקים מהנעשה בעולם הסובב אותם ולשקוע בד' אמות של הלכה, 

מתוך התורה אותה לומדים. יש בגישה זו חידוש ביחס בחברה להיות מעורבים  –אלא להיפך 

                                                 
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 353
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 354
 אה"ע, יומני יחיאלי. 355
שיבה וההסדר. ביטוי נוסף לגישה חינוכית זו של העצמת מקומם ואחריותם של התלמידים מוצא ידעיה אה"ע, הי 356

הכהן, איש הסוכנות היהודית שסייע בהקמת הישיבה, בעובדה שהרב עמיטל לא הופיע ליום הראשון של הקמת 
היה, כבר מיומה  הישיבה, אלא רק מסר הודעה על המקורות לשיעור שלמחרת: "המוקד שסביבו נעה הישיבה

 .12רייכנר, באמונתו, עמ'  –הראשון, התלמידים ולימודם, ולא הוא עצמו" 
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 357
 אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. 358
 .17כך על פי הגירסה המובאת ברייכנר, באמונתו, עמ'  359
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כגורם מנותק  כחלק ממנו ולא -פיסת התורה ושייכותה לעולם הממשי ללימוד התורה, וביחס לת

 ומנוגד לו. 

לידי ביטוי במאפיין מרכזי נוסף של תלמידי הישיבה,  ריות ועצמאות זו של התלמידים באואח

גם כאשר מדובר ברבניהם  –, וחוסר הכפיפות כלפי עמדות חיצוניות והוא הפתיחות המחשבתית

ביחס  סה שונהה, והיו בעלי גישה ותפי. המפגש עם ראשי הישיבה שהיו שונים זה מזהנערצים

שילובם של רבנים נוספים בעלי גישות אחרות בישיבה, יחד עם לרבנים אחרים באותה תקופה, 

חינך את התלמידים לעצמאות מחשבתית ולביקורתיות. ביטוי מוחשי לכך ניתן למצוא בפולמוס 

הציבורי שהתעורר סביב דעותיהם המדיניות של ראשי הישיבה, לאחר מלחמת לבנון הראשונה. 

רבותיהם, והם  רואיינו תלמידים שאינם מסכימים הקו המתון של 1983כתבה במעריב משנת ב

"אנחנו הולכים  -, שאף שהם רואים ברבנים אלו רבותיהם המובהקים מצוטטים שם באומרם

 ".360אחריהם, אך בעיניים פקוחות

 

 דרכי הלימוד בישיבה

לו בדברים שהובאו קודם לכן, מספר עקרונות חינוכיים המאפיינים את דרכה של הישיבה, ע

ביניהם הפתיחות המחשבתית, ומידת העצמאות והאחריות שניתנו לתלמידים. ניתן למצוא בדרכי 

 הלימוד המעשיים של הישיבה ביטויים נוספים לעקרונות אלו.

עיסוק בתחומי דעת, ולמאפיין מרכזי הבולט כבר מראשיתה של הישיבה הוא החינוך לרוחב 

רשימה  לם הישיבות. התלמידים קיבלו, קודם בואם לישיבה,המקובל בעו לימוד נוספים על

מפורטת של ספרים אותם נדרשו להביא: גמרא, תנ"ך, תורה מקראות גדולות, ספר הכוזרי, 

. ניתן ללמוד 361'שמונה פרקים' לרמב"ם, מדרש רבה, ספר 'אורות' של הרב קוק וספרי הלכה

נ"ך, בנוסף על העיסוק המקובל בגמרא והלכה. מרשימה זו על העיסוק הנרחב במחשבה ובת

העיסוק בתנ"ך נחשב עם השנים לאחד המאפיינים של ישיבת הר עציון, שאף חידשה צורת לימוד 

 . 362ייחודית בתחום זה

הלימודים על שנת מסודרת קודם פתיחת  יתן ללמוד מעצם שליחת רשימת ספרי לימודעוד נ

לו הלימודים בישיבת הר עציון. עוד קודם הקמת הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים בהם התנה

הישיבה, מתאר מושקוביץ בגאווה בראיון למעריב כי הישיבה שתוקם תהיה מודרנית, במובן זה 

המקצועיות בארגון וניהול . 363כמו באוניברסיטה כנית לימודים מסודרת ומבוקרתשתהיה ת

באופן מסודר שרטט שם , 1970נת לעיתון הצופה מששנתן בריאיון אחר הישיבה באה לידי ביטוי 

ביטוי נוסף  .364הקמת כולל ותכנית לבני חו"ל יות של הישיבה, ביניהןעתידאת התוכניות ה

מתלמידי המחזור הראשון ליומנו, אותו  למקצועיות בדרכי הלימוד ניתן למצוא בדף שצירף אחד

פק הלימודי שלו בו נדרש לסכם את ההסובחודשים הראשונים לקיום הישיבה, קיבל כל תלמיד 

                                                 
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 360
 אה"ע, מסמכי יסוד. 361
בן יעקב,  –מציין יוחנן בן יעקב את שיעורי התנ"ך הסדירים כאחד החידושים של ישיבת הר עציון  1983כבר בשנת  362

 .368גוש עציון, עמ' 
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 363
 שם. 364
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כולל מקום לסימון חזרות על  –גמרא, משנה, תנ"ך, הלכה, מוסר ומחשבה  -בתחומים שונים 

 .365הלימוד

הקמת מכון ההוראה, המכשיר תלמידים מהישיבה לעבודה בהוראה, מהווה ביטוי נוסף לפתיחות 

וא מוכן לשקול בנושאי הלימוד. מושקוביץ טען בריאיון שהוזכר לעיל, קודם הקמת הישיבה, כי ה

גם שילוב לימודים אקדמיים בישיבה. דבר לא נעשה בפועל, אך מכון ההוראה נתן מענה מסויים 

בספרו על  ניסח יוחנן בן יעקבמתוך אמונה בחשיבותה של הרחבה זו, כפי שלהרחבת אופקים זו, 

ות לקלוט : "ועל הכל, הפתיחגוש עציון והקמת הישיבה, את העיקרון החינוכי המנחה של הישיבה

 .366ולהכיל מן הטוב והחדש בעולם התורה ובעולם המדע והחברה"

בנוסף, מהווה מכון ההוראה ביטוי לשאיפתה של הישיבה לחנך את תלמידיה להשפעה על החברה 

ההסדר לחינוך היהודי משנת . הרב עמיטל, ברב שיח בנושא תרומתן של ישיבות 367הישראלית

במדינת ישראל  –כוון את תלמידיו נים אליהם הוא מהחינוך המגוובר על תפקידי יד, 1976

מר שם "קשה לומר שהצלחתנו . הרב עמיטל א368, בציבור החילוני ובציבור הדתיומחוצה לה

זהו המדד של  –. כולם יוצאים יראים ושלמים, אך לא כולם אידיאליסטים" 100%בחינוך היא 

תלמידיו למען עם תרמות של עמיטל להצלחת החינוך שלו, מידת האידיאליסטיות וההיהרב 

המעורבות והתרומה לחברה ישראל. יש בכך חידוש גדול בדרכה החינוכית של ישיבה, כאשר 

 –ואולי אף קודמת, כפי שמשתמע מדברים אלו של הרב עמיטל  -מוצבות כמטרה חינוכית נוספת 

 .ת השמיםיראעל פני עצם ההתקדמות בלימוד התורה וב

הוא החינוך למורכבות ולהתמודדות עם דעות שונות  של הישיבה רון חינוכי נוסף בדרכהקיע

כפי שראינו בהרחבה לעיל, תלמידי הישיבה פגשו בדמויות בעלות עמדות שונות וגישות סותרות. 

ומנוגדות בתחומים שונים, בהם בלט התחום הפוליטי, מתוך תפיסה חינוכית הרואה במפגש עם 

הרב כב על המציאות. מתוך גישה חינוכית זו, התנגד מגוון דעות דרך ליצירת מבט עמוק ומור

הנובעים מהמפגש עם  אתגריםההתמודדות עם ב ראהו להסתגרות בתוך בית המדרש, עמיטל

שלב חשוב לבניית עולמם הרוחני של תלמידיו. שמחוץ לכתלי בית המדרש  המציאות המורכבת

באמצע שנות הלימוד, מהווה לטענתו, היציאה של התלמידים לשירות צבאי מתוך בית המדרש, 

 . 369עמם הם נדרשים להתמודדמימוש מרכזי של ערך זה, באתגרים 

 

 התרחבות מעגל ישיבות ההסדר 1.3.5

ישיבות ההסדר הראשונות, שקמו בין ת ארבעאת תהליך הקמתן של ו בהרחבה נעד כה סקר

הגדולות מבין , ואשר במשך השנים בהם עוסק מחקר זה היו מן המרכזיות ו1953-1968השנים 

תוך עשר ישיבות ההסדר באופן משמעותי, כאשר . בשנים הבאות התרחב מעגל ישיבות ההסדר

 .371, ומספר התלמידים בהם עלה באופן דרמטי370מספר ישיבות ההסדרשולש שנים 

                                                 
 אה"ע, יומני יחיאלי. 365
 . 368בן יעקב, גוש עציון, עמ'  366
 שם.  –שנדרשים לעשות ביותר בימינו אלה"  בלשונו של יוחנן בן יעקב: "לעשות למען העם והחברה את 367
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 368
 אה"ע, הישיבה וההסדר. – 1976על פי דבריו ברב שיח של ההסתדרות הציונית משנת  369
 .310בר לב, במשוך היובל, עמ'  370
ם בשמונה , רשומי1977על פי פרוטוקול ישיבה משותפת של משרד החינוך ואיגוד ישיבות ההסדר, נכון לשנת  371

 גצ"ד, תיק קרן חזני. –תלמידים  1422ישיבות ההסדר הקיימות 
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, מתוך 372הבאות שהוקמו הסדרהישיבות  תרבעבחלק זה נסקור באופן תמציתי את הקמתן של א

השונות שהניע מגמות בצורה מעמיקה יותר את ה אפשר לבחוןהמבט, ול מטרה להרחיב את זווית

 ההסדר. הקמת ישיבות תהליך

 

 ישיבת קרית ארבע

ההתיישבות היהודית בחברון, לאחר מלחמת ששת הימים,  ישיבת קרית ארבע נוסדה עם ראשית

בחברון, מראשי 'גוש אמונים' ומנהיג המתיישבים  –. בראשה עמד הרב משה לוינגר 1968בשנת 

עברה . הישיבה צמחה באופן משמעותי כאשר 373'ישיבת מתנחלי חברון'בתחילה והיא נקראה 

, ונקראה מאז 'ישיבת קרית ארבע'. 1972הסמוך לחברון, בשנת  לקרית ארבע עם הקמת הישוב

. בתזכיר שנשלח 374הישיבה היתה גורם משמעותי בצמיחת הישוב היהודי בחברון וקרית ארבע

 הנהלת הישיבה נכתב:  על ידי 1977ת לשר הדתות בשנ

קרית ארבע קמה בעקבות הישיבה. הישיבה הינה מרכז החיים התרבותיים 

תלמידים מראשוני הישיבה התחתנו והקימו את  30-והחברתיים של הקריה... כ

 .375ביתם בקריה, ועוד כאלה שהשתקעו בקריה בגלל קשריהם לישיבה

ת מרכז הרב, תלמידי הרב צבי יהודה הכהן קוק: הרב רבנים בוגרי ישיב על ידיהישיבה הוקמה 

שהיה מראשוני המתיישבים בחברון ועומד  –משה לוינגר, שנזכר לעיל, הרב אליעזר ולדמן 

הרב דב ליאור. החיבור לישיבת מרכז הרב מתבטא בדרכה גם בראשה כיום, ובהמשך הצטרף 

, כפי שנכתב על הישיבה בחוברת החינוכית של הישיבה, ובזיקה המשמעותית לדרכו של הרב קוק

: "ייחודה של הישיבה בקרית ארבע הוא גם בדרכה 1977של איגוד ישיבות ההסדר, משנת 

 . 376הרעיונית והחינוכית המבוססת על השקפתו האידיאית של מרן הרב קוק זצ"ל"

 ניתן לראות בישיבת קרית ארבע דוגמא מובהקת לישיבה המוקמת משיקולים ציוניים של

ות וגאולת הארץ. כפי שיורחב בהמשך, זהו חידוש שחידשו ישיבות ההסדר ביחס לישיבות התיישב

 שיקולים ומניעים חיצוניים בהקמת מוסד ישיבתי.  שילובם שלהמסורתיות, ב

בוגרי ישיבת מרכז הרב מהווה חידוש כפול. ראשית, לראשונה  על ידיבנוסף, הקמת ישיבת הסדר 

. כפי שנזכר רבות לעיל, אחת 377ים בוגרי ישיבות ציוניות דתיותת הסדר רבנעומדים בראשות ישיב

המטרות בהקמת הישיבות היתה הקמת הנהגה רבנית ציונית דתית, ובישיבת קרית ארבע הדבר 

. שנית, היחסים עם ישיבת מרכז הרב בארבע ישיבות ההסדר שנסקרו עד כה 378התגשם לראשונה

ולעומד  לישיבת מרכז הרבלתורת הרב קוק,  העצמאות והכפיפותהיו מורכבים, בעיקר בשאלת 

לראשונה ישיבת הסדר הקשורה באופן בקרית ארבע הוקמה . 379הרב צבי יהודה קוק –בראשה 

                                                 
על פי פרוטוקול  - 1975ישיבות אלו, יחד עם ארבעת הישיבות הראשונות, ייסדו את איגוד ישיבות ההסדר בשנת  372

 לז.-, גצ"ד, קלסר ישיבות ההסדר תשלה17.8.75האסיפה המייסדת של איגוד ישיבות ההסדר מתאריך 
 ד, תיק קרית ארבע )דרורי(.גצ" 373
 .16ספרא וסייפא, עמ'  374
 גצ"ד, תיק קרית ארבע )דרורי(. 375
 .17ספרא וסייפא, עמ'  376
הם בוגרי ישיבת חברון  -ראשי ישיבות כרם ביבנה, הכותל והר עציון בהתאמה  -הרבנים גולדויכט, הדרי ועמיטל  377

 ישיבות קול תורה ופוניבז' החרדיות. הינו בוגר –ראש ישיבת שעלבים  -החרדית, והרב שלזינגר 
אין בדברים בכדי לשפוט את מידת זיקתם של ראשי הישיבה האחרים לציונות הדתית, אלא רק להצביע על  378

מוסדות הלימוד בהם צמחו. יש להעיר כי כיום מכהנים בכל ארבע הישיבות הראשונות שנסקרו לעיל ראשי ישיבה 
 .שהינם בוגרי ישיבות ציוניות דתיות

הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, מספר בריאיון עימו כי הרב גולדויכט נאבק בכל כוחו בעזיבת תלמידיו המובילים  379
הרב דוד הכהן, מבכירי רבני ישיבת מרכז הרב, כי ישלח אליו למרכז הרב  –למרכז הרב, וכי לו עצמו אמר 'הרב הנזיר' 
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בישיבות ההסדר,  ניתן לראות בכך ביטוי להתרחבות הגוונים הקיימיםזרם זה, כאשר מובהק ל

 ביטוי לגיוון הנוצר בציבור הציוני דתי. ובאופן רחב יותר

 

 ת הגולןישיב

מרכז ישיבות בני עקיבא, ובתמיכתו המשמעותית של הרב  על ידי 1972ישיבת הגולן הוקמה בשנת 

ראש הישיבה התיכונית 'נתיב מאיר' בירושלים, שמרבית מקימי ישיבת הגולן הם  –אריה בינה 

. השיקולים שהובילו להקמת הישיבה מופיעים במכתב שכתבו תלמידי הישיבה לראש 380בוגריה

ת א רי, בבקשם ממנה להתערב להס1972לה גולדה מאיר, קודם הקמת הישיבה, בשנת הממש

 העיכובים הבירוקרטים המונעים את הקמתה:

הרעיון להקמתה של הישיבה נובע מטעמים תורניים, אידיאליסטיים וחלוציים, תוך 

זור בעל חשיבות ל, צבא ישראל וישוב ארץ ישראל באכוונה לשילוב של תורת ישרא

 .381ונית ממדרגה ראשונהטחיב

 -שברובם היו חיילי שיריון  -ייחודה של הישיבה הוא בכך שבשנותיה הראשונות שימשו תלמידיה 

כדי לאפשר תגובה מהירה הוצבו תוך כדי הלימודים בישיבה, כאשר צוות כוננות ברמת הגולן 

ובהמשך  . הישיבה הוקמה בתחילה במושב רמת מגשימים,382טנקים בכוננות בסמיכות לישיבה

 . 383עברה לישוב חיספין, ושימשה בסיס להקמתו והתפתחותו

, מדגיש הרב אמנון שוגרמן, ראש 384'ישיבה צבאית'הישיבה פעלה בראשית דרכה כעל אף ש

 הישיבה במרבית שנותיה, כי הדבר לא השפיע על אופייה של הישיבה, שהיה שמרני ולמדני:

 היתה שקידה אדירה, זה לא היה אבל –אני יכול להגיד לך שהיו לא מעט שמירות 

למדני היה מאז ומעולם תמיד היה הצד הבולט -איזה מין צבאיות... הצד הלימודי

 .385של הישיבה

גבול מתוח ומסוכן, גבה מחיר כבד כאשר שבעים למיקומה של הישיבה בגולן, שנחשב בשנות ה

כיפור גויסו רוב  חדרו מחבלים לישיבה ורצחו שלושה תלמידים. בזמן מלחמת יום 1975בשנת 

 .386התלמידים, וכדי לשמור על הלימוד בבית המדרש הובאה קבוצת תלמידים מארה"ב

החיבור בין הקמת ישיבה לחיזוק ההתיישבות והשתלבות במערך ההגנה האיזורית היה קיים 

תקבל הדבר ידוש בישיבת הגולן הוא בטבעיות שהבישיבות נוספות שנידונו לעיל. נדמה כי הח

. מוסד הישיבהי הישיבה, על אף העובדה שכפי שנזכר לעיל, מדובר בחידוש בתולדות בקרב מקימ
                                                                                                                                            

על פי ריאיון עם הרב הדרי  –, מה זאת אומרת כרם ביבנה?" כל בחור טוב, ש"הרי אנחנו הישיבה המרכזית העולמית
. עוד הזכיר שם הרב הדרי את התנגדותו להתבטלות לתורת הרב קוק בלימודי המחשבה, ובדרך 17.2.13מתאריך 

ראש ישיבת הר  –. הרב עמיטל 17.2.13ראש ישיבת שעלבים בריאיון עמו מתאריך  –דומה גם התבטא הרב שלזינגר 
רייכנר,  –נגד לכפיפות למנהיגותו הפוליטית של הרב צבי יהודה בהקמת גוש אמונים ובאירועים נוספים עציון, הת

. יש להדגיש כי כל הרבנים הנזכרים כיבדו, למדו ולימדו את תורת הרב קוק, אך התנגדו 139באמונתו, עמ' 
 להתבטלות המוחלטת לתורתו ולישיבת מרכז הרב של ימיהם. 

 .18' ספרא וסייפא, עמ 380
 .7גצ"ד, ישיבות ההסדר ז/ – 26.7.72מתוך ידיעה בעיתון הצופה מתאריך  381
 .19ספרא וסייפא, עמ'  382
גצ"ד,  –על פי מסמך של הישיבה המתאר את תכנית המתאר להקמת מבנה הישיבה בחיספין מחודש כסלו תשל"ד  383

 .7ישיבות הסדר ז/
, שם פגש "תופעה מקורית 1975יצחק רבין בישיבה בשנת זהו הרושם העולה מכתבה על ביקורו של ראש הממשלה  384

מט"קים יושבים ולומדים גמרא...ונהנה לשמוע מן התלמידים שגם בעת העיון בש"ס ופוסקים הם ממלאים  –ביותר 
 .7, גצ"ד ישיבות הסדר ז/18.2.75על פי כתבה בעיתון הצופה מתאריך  –למעשה את תפקידם כחיילים בשירות העם" 

 .8.4.13יאיון טלפוני עם הרב אמנון שוגרמן, ראש ישיבת הגולן, מתאריך על פי ר 385
 7גצ"ד, ישיבות ההסדר ז/ -על פי חוברת פנימית של הישיבה שנכתבה לרגל עשור להקמתה  386
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, תחת הכותרת 1973במסמך פנימי של הישיבה משנת  ביטוי לכך ניתן למצוא בדברים שנכתבו

 'למהות הישיבה':

השאיפה לשילוב מצות ישוב ארץ ישראל יחד עם לימוד תורה לשמה תוך שירות 

ים של הקמת ישיבת הגולן כדוגמת ישיבת הכותל צבאי עמדה בראש היוזמ

 ... 387בירושלים, ישיבת הר עציון בגוש עציון וישיבת מתנחלי חברון בקרית ארבע

הקמת ישיבות מתוך שיקול של 'מצות ישוב ארץ ישראל' בשלב זה ניתן לראות בדברים אלו כי 

ת הליטאיות והחרדיות. נתפס כמאפיין של כלל ישיבות ההסדר, כאמור, בשונה מהמקובל בישיבו

 נושא זה יבחן בהרחבה בהמשך.

 

 ישיבת מעלות

כפי שניתן לראות עד כה, ישיבות הסדר רבות קמו מתוך שיקולים של חיזוק המקום בו נמצאת 

עד כה עסקנו הישיבה. אמנם, ייחודה של ישיבת מעלות הוא באופי החיזוק שנדרש למקום. 

בישיבת ם, או כדי לחזקו מבחינה ביטחונית. חדשי קמו כדי להקים ישוב וחבל ארץשישיבות ב

מעלות נוסף על כך לראשונה גם שיקול חברתי של חיזוק האוכלוסייה בעיירת הפיתוח והעלאת 

 המורל החברתי בעיר.

בעקבות ההד הציבורי שיצר הפיגוע הרצחני שהתרחש שנה קודם לכן,  1975הישיבה הוקמה בשנת 

מהם. הישיבה הוקמה  22כבני ערובה, ובסופו של דבר רצחו  בו לקחו מחבלים תלמידי בית ספר

. 388בשילוב ותמיכת גורמי ביטחון והמועצה המקומית, שהקצתה מבנים ושטח לטובת הישיבה

 .389ישיבת הכותל תמכה בישיבה בתחילת דרכה ושלחה מתלמידיה ורבניה לסייע בהקמתה

 .390חיפהעמד בתחילה הרב שמואל דיקמן, שהיה דיין בבראשות הישיבה 

הישיבה הוקמה מתוך מודעות ברורה לתפקידה החברתי בחיזוק העיר ותושביה. כך למשל, 

 , כותבים הרב בינה ויעקב דרורי:7.6.76דיקמן, מתאריך  , הרבמינוי לראש הישיבההבמכתב 

הננו תפילה כי ה' יצליח דרכך... תבנה ישיבה לתפארת אשר לא רק תגדל תלמידי 

אלא תשמש גם מגדל אור לכל  –אהבת ישראל העם והארץ חכמים לתורה, עבודה ול

 . 391האיזור

מודל זה של הקמת ישיבת הסדר בעיירת פיתוח כדי לחזקה, הינו חידוש בתולדות ישיבות ההסדר 

המתח בפרט והציונות הדתית בכלל, בהרחבת יעדי ההתיישבות וההגשמה גם לעיירות הפיתוח. 

תיישבות בעיירות פיתוח יהיה חלק מרכזי הה מולאל התיישבות ביהודה ושומרון הבין 

                                                 
 שם. 387
 .21-20ספרא וסייפא, עמ'  388
ור רשמי לישיבה, ולכן . הרב הדרי מספר כי בתחילה לא ניתן איש17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  389

התלמידים היו רשומים בישיבת הכותל. בשלב מסויים גילו זאת במשרדי הממשלה והישיבה עברה בין לילה לשכון 
 בתוך ישיבת הכותל, עד שקיומה הוסדר באופן רשמי.

 לז.-גצ"ד, ישיבות ההסדר תשלה 390
 שם. 391
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, כאשר בתקופה החורגת מגבולות מחקר זה התרחב 392בהתפתחות הציונות הדתית במשך השנים

 .היקף ההתיישבות בעיירות הפיתוח במסגרת המכונה 'גרעינים תורניים'

  

 ישיבת ימית

שבחבל סיני. הישיבה ישיבת נוספת שהוקמה באופן מובהק משיקולי התיישבות היא ישיבת ימית 

מרכז ישיבות בני עקיבא ואיגוד ישיבות ההסדר מתוך רצון להשפיע על  על ידי 1975הוקמה בשנת 

אופייה וצביונה של העיר ימית בפרט, וחבל ההתיישבות בחצי האי סיני בכלל. בראשות הישיבה 

כנה בתחילה בוגרי ישיבת מרכז הרב. הישיבה ש –עמדו הרב ישראל אריאל והרב יעקב אריאל 

 . 393בימיתעבר לשכון  בכפר דרום שבגוש קטיף ולאחר שנה

הבקשה להקים ישיבה במקומות אלו קמה במקביל להקמת הישיבה במעלות, כאשר הישיבה 

למרכז ישיבות בני עקיבא, שם התלבטו היכן חשוב יותר להקים ישיבה. לאחר באותו זמן הגיעה 

הוחלט  –למוד בישיבות הסדר באותה תקופה שהתברר שישנם תלמידי י"ב רבים המבקשים ל

תלמידים, מספר  40-. המחזור הראשון של ישיבת ימית מנה כבבת אחת להקים את שתי הישיבות

 . 394לא מבוטל באותה תקופה

זור שלתיים רבים שראו בהקמת ישיבה באהקמת הישיבה נעשתה בתמיכה ועידוד של גורמים ממ

הישיבה ואנשיה לא הכזיבו, ונטלו חלק משמעותי ביישוב גורם משמעותי לחיזוק ההתיישבות בו. 

. 395הקוחנוספת בעיר אופירה הרישיבה הקימו חצי האי סיני, בהקמת ישובים דתיים ואף 

ארבע שנים לאחר   בלבד: למשך זמן קצרהשותפות עם הממשלה בישיבת ימית החזיקה מעמד 

לפנות את חצי האי סיני,  הקמת הישיבה נחתם הסכם השלום עם מצרים בו התחייבה ישראל

 פונתה הישיבה יחד עם כלל תושבי ימית. – 1982ולאחר שלוש שנים נוספות, בשנת 

במאבק הציבורי כנגד פינוי ימית נטלו אנשי הישיבה חלק פעיל, והישיבה עצמה שימשה כמרכז 

הישיבה  . לאחר פינוי חבל סיני, עברה396רוחני להמונים שהצטרפו לחיזוק העיר ימית קודם הפינוי

 החלטת הממשלה לפנות את גוש קטיף, עם יישום ,2005לגוש קטיף, לישוב נווה דקלים. בשנת 

 .397פונתה הישיבה בשנית וכיום היא שוכנת בעיר אשדוד

מעבר להיותה 'ישיבה התיישבותית' באופן מובהק, סיפורה של ישיבת ימית מבטא את מורכבות 

נושא שיבחן  -לתיים ולציבור החילוני בכלל השותפות בין הציונות הדתית למוסדות הממש

בהרחבה בהמשך. נראה כי ישיבת ימית היא דוגמא נוספת לשיתוף פעולה למען מטרה משותפת 

                                                 
ים בתקופות שונות האם יש להתמקד בהתיישבות דוגמא לכך ניתן למצוא בוויכוח שהתקיים בין ראשי גוש אמונ 392

סיפור חייו, תל  –חגי הוברמן, חנן פורת  –רק ביהודה ושומרון או גם באיזורים נוספים, כמו למשל בעיירות פיתוח 
 . 136, 134, עמ' 2013אביב 

ריאל מתאר כי גם . הרב א8.4.13. על פי ריאיון טלפוני עם הרב ישראל אריאל מתאריך 23-22ספרא וסייפא, עמ'  393
 כאשר שכנה הישיבה בכפר דרום, נקראה 'ישיבת ימית' מתוך נחישות להגיע ליעדם בהקדם.

 שם. 394
; הרב ישראל אריאל, ראש ישיבת ימית, מתאר כי בין השאר דחפו להקמת הישיבה משה 23-22ספרא וסייפא, עמ' 395

על פי ריאיון  –ב'הר סיני' ולא בעיר ימית שר הביטחון, שאף דרש בתחילה שהישיבה תקום  –דיין, ושמעון פרס 
 .8.4.13טלפוני עמו מתאריך 

הרב ישראל אריאל, מתאר כיצד הפכה העיר ימית בתקופת הפינוי מעיר שברובה המוחלט חילונית, לעיר דתית  396
 שם.-בשל עזיבת התושבים הותיקים החילוניים  –כמעט לחלוטין שבמרכזה הישיבה ואנשיה 

, http://www.yeshivand.org.il/yeshiva/history.aspxבה, הנקראת כיום 'ישיבת נווה דקלים': על פי אתר הישי 397
 .8.4.13כניסה בתאריך 

http://www.yeshivand.org.il/yeshiva/history.aspx
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, כאשר הממשלה מונעת משיקולים מדיניים ריאליים, ואילו אנשי 398הנובע ממניעים שונים

ת בא לידי ביטוי השוני בין דתיים. במאבק על פינוי ימיאידיאולוגיים מניעים מונעים מהישיבה 

המניעים: אנשי הישיבה חשו שהממשלה בוגדת בערכים ובעקרונות אשר בשמם שלחה אותם 

פרשנותם, בעוד שהממשלה חשה כי כיוון שהקמת הישיבה נבעה  על פי –להקים את הישיבה 

הרי שבידיה להחליט האם לחזור בה מהחלטותיה כאשר כך  –משיקולים מדיניים ריאליים 

 .399שיקולים אלו על פיבקש מת

                                                 
בהקמת ישיבת  באופן דומה כתבנו לעיל גם ביחס לשיתוף הפעולה בין גורמים בציונות הדתית לנציגי הממשלה 398

 הכותל לאחר מלחמת ששת הימים. 
, טען כי לא הופתע מהשינוי בגישת הגורמים המדיניים, 8.4.13הרב ישראל אריאל בריאיון טלפוני עמו מתאריך  399

דתיים: "בניגוד מוחלט לכל הממשלות, ולכל -כיוון שלדבריו לא ניתן לבנות וליישב את הארץ ללא מניעים רוחניים
מי שבונה, זה מכח האמונה". ניתן לראות בדברים אלו ביטוי לפער  -והה גבוהה על ארץ ישראל אלה שדיברו גב

 המושגי עליו הצבענו במניעים שהובילו להקמת ישיבת ימית בין אנשי הישיבה לגורמים המדיניים. 
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 סיכום 1.4

שהובילו בסופו של דבר להקמת ישיבות ההסדר מוקדמים הניסיונות את ה סקרנופרק בראשית ה

מוסדות לימוד תורה גבוהים ציונים דתיים,  היותן – מרכזייםשני מוקדים תוך התבוננות ב

 בין שירות צבאי ולימוד תורה. שנוצר בהן והשילוב 

שהניע את הקמת מרכזי ו כי למעשה המוקד הצבאי לא היה גורם רק ראינלאורך הפאמנם, 

כך ניתן ללמוד גם מכתבה על ישיבת כרם ביבנה בעיתון הצופה משנת  ישיבות ההסדר הראשונות.

 , בה תיאר הרב גולדויכט את השתלשלות האירועים שהובילו להקמת מסלול ההסדר:1991

דאמת, אומר הרב גולדויכט, המרכז  היוזמה באה מהתלמידים, מהשטח... אליבא

העולמי של המזרחי שהקים את ישיבת כרם ביבנה, לא דרש לייסד ישיבה עם שירות 

 .400צבאי

שתתן מענה 'ישיבה משלנו',  -הרצון להקים ישיבה גבוהה ציונית דתית  פי שראינו במהלך הפרק,כ

במקביל לשאיפות  -ניים לצורך של בוגרי מוסדות החינוך הציונים דתיים להמשך לימודים תור

היו מן הגורמים המרכזיים שהובילו  -נוספות הנובעות מכך, כמו הכשרת רבנים ציוניים דתיים 

 נוצרושילוב השירות הצבאי במסגרת הישיבות ההסדר עם הצבא את מקימי ישיבות ההסדר. 

 לרצון לשרת בצבא מבלי לפגוע בלימוד התורה.  כמענה

ר בשל העובדה שלאורך השנים הפך שילוב לימוד התורה והשירות נתון זה הינו משמעותי ביות

מדי  זוכות הישיבות בעקבותיו אף והבולט ביותר של ישיבות ההסדר,הצבאי למאפיין המרכזי 

שהסיבה לכך היא שבמשך  המתנגדים לו. נראה מצד גורמים שוניםציבורית ביקורת פעם בפעם ל

ציונים  גבוהים צם קיומם של מוסדות לימוד תורהעהשנים, לאחר שהוקמו ישיבות הסדר רבות, 

להיות מובן מאליו. לכן הנושא בו מתייחדות ישיבות ההסדר הוא אופי שילוב השירות דתיים הפך 

הוקמו מוסדות נוספים, בעלי אופן אחר של שילוב כמו ש לאחרבפרט הצבאי במסגרת הישיבתית, 

אלטרנטיבה ומאתגרות את הצדקת מסלול  , המציבותהישיבות הגבוהות והמכינות הקדם צבאיות

 . השירות של ישיבות ההסדר

החברה הציונית הדתית, ביצירת זהות עצמאית מוגדרת ומובחנת, ניתן ללמוד מכך על התפתחות 

תהליך זה הינו . נושא אשר יבחן בהרחבה בהמשך –ומגוונים  בעלת מוסדות חינוכיים עצמאיים

  שהיו החלוצות ביצירת מוסדות אלו. ת ישיבות ההסדר,תוצר מובהק של הקמ

בהקשר זה יש לציין כי במהלך הפרק ניכרו ההבדלים הרבים בין ישיבות ההסדר השונות, 

המהווים גם כן ביטוי להתפתחות הציונות הדתית ביצירת גווני ביניים שונים. יחד עם זאת, לאור 

סדר, יש להצביע על הגורם העובדה שכאמור שילוב הצבא אינו הגורם המרכזי בהקמת ישיבות הה

להתחדשותה של  שיבות אלו נוסדו מתוך שאיפההמאחד את המוסדות שנסקרו במחקר זה. י

הכשרת מודל חדש של רבנים,  –בה בהמשך חהציונות הדתית, בהיבטים שונים אשר יבחנו בהר

או  דתיתהקמת מוסד תורני ראוי לבני הציונות ה, יצירת שכבה רחבה של 'בעלי בתים לומדי תורה'

כלל ישיבות כי . ניתן לומר ת פעילה בהתפתחות ההתיישבות לאחר מלחמת ששת הימיםשותפו

הבנת משמעות נחלקו באף ש –שינוי שהתרחש בציונות הדתית הההסדר היו שותפות לתהליך 

 המושג 'ציונות דתית', ובאופן הראוי ליצירת שינוי זה.

                                                 
ות הקמת אה"ע, הישיבה וההסדר. מדבריו עולה שגם ראשי המזרחי לא ראו בשילוב הגיוס לצה"ל חלק ממטר 400

 הישיבה, ולמעשה לא תכננו להקים 'ישיבת הסדר', כפי שציינו גם בפתיחה לפרק זה. 
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יבות הראשונות, והצגנו בקצרה את המשך בפרק זה סקרנו בהרחבה את הקמתן של ארבעת היש

מגמת ההתרחבות של מעגל ישיבות ההסדר, בתיאור הקמתן של ארבעת הישיבות הבאות. מגמה 

 זו נמשכה ביתר שאת בשנים הבאות, עד כדי חשש מפני אינפלציה בהקמתן של ישיבות רבות מדי.

רי, מנכ"ל איגוד ישיבות ניתן למצוא בהתערבותו המפתיעה של יעקב דרו חשש זהביטוי חריג ל

 .1977ההסדר, במשא ומתן הקואליציוני שלאחר בחירות 

, 401שבעיםגם בסוף שנות ה ם הלומדים בהם נמשךהגידול במספר ישיבות ההסדר והתלמידי

והוביל להגבלות שונות שהטילה הממשלה על הקמת ישיבות הסדר נוספות ועל מספר הלומדים 

המפלגה הדתית לאומית, דרישה לביטול  –יבה המפד"ל , הצ1977לאחר הבחירות בשנת בהם. 

 שב ראשדרורי, במכתב ליו שניהלו עם הליכוד.משא ומתן הקואליציוני מגבלות אלו, כחלק מה

כי "ראשי ישיבות ההסדר וחברי איגוד ישיבות ההסדר  טען ,12.6.7בורג, מתאריך  יוסף ,המפד"ל

הקמתן ישיבות רבות מדי, חשש מפני ה ההסיבה לכך הית. 402מתנגדים לתביעה זו בכל תוקף"

בישיבות הקיימות. הצעתו של דרורי היתה "לקבוע שישיבות הסדר חדשות יקומו רק יפגעו  אשר

הצעה שנתקבלה ונחתמה בהסכם  –באיזורי פיתוח ולפי המלצת איגוד ישיבות ההסדר" 

 . 403הקואליציוני

כאשר ישיבות  ר לא היה מופרך,מספר ישיבות הסדחששו של דרורי מפני אינפלציה בכאמור, 

חדשות הישיבות המאופי הפתרון שהציע דרורי, כמו גם מסיפורן של  רבות קמו בשנים אלו.

מחסור היו בהכרח לא  ניתן ללמוד כי המניעים להקמתןבמשך השנים, שהוקמו או שניסו להקימן 

חברתיים קולים שיאו רצונם של רבנים להקים ישיבה ייחודית בדמותן, אלא  במקומות לימוד

עצת מטולה לשר נה ראש מובי ספר ועיירות פיתוח. כך למשל פכמו חיזוק ישווהתיישבותיים 

מתוך שיקולים , בבקשה להקים ישיבת הסדר במטולה 1975בשנת  הביטחון שמעון פרס

 . 404ח אדם בצה"לומשיקולים של מחסור בכ התביטחוניים וחברתיים, בקשה שנדח

רינו, כאשר ישיבות ההסדר, שהוקמו על מנת לאפשר לימוד תורה לנוער עליו הצבענו בדבהתהליך 

וחברתי מוביל בציונות הדתית, מהווה חידוש והתפתחות לגורם התיישבותי הציוני דתי, הפכו 

במספר תחומים. ראשית, בהיבט החברתי, ניתן לראות בכך ביטוי לשינוי שחל בציונות הדתית, 

, לכוח פעיל מגזרייםבנייה עצמית ביצירת ישיבות ומוסדות כאשר הפכה ממגזר העסוק בשימור ו

ומשמעותי בהובלת תהליכים חברתיים ופוליטיים בכלל החברה הישראלית. בהיבט האידיאולוגי 

של לימוד התורה, הנתפס כגורם המניע  ואופיו ניתן לראות בכך חידוש ביחס לתפיסת מקומו

עמדה זו עשויה לנבוע מתפיסה  .בדלות וניכורלעשייה ומעורבות בחברה הסובבת ולא כבסיס להת

  עולם הדתי והרוחני ובין העולם הארצי והממשי.קשר שבין הבהבנת ה עמוקה יותר

אלו הן רק חלק מהתהליכים והתמורות שיצר תהליך הקמת ישיבות ההסדר, אשר על חלקם 

 הציבור החרדי,הצבענו במהלך הפרק. סוגיות שונות כמו מעמדה של הציונות הדתית ויחסה אל 

היחס לחברה החילונית ולעולם המודרני, מקומה של המשיחיות באידיאולוגיה הציונית דתית 

שהתעוררו והתפתחו כל אלו ועוד הם נושאים מרכזיים  – והיחס לשירות הצבאי ולצבאיות

 .בהם נתבונן ונעסוק בהרחבה בפרקים הבאים, הקמת ישיבות ההסדרבעקבות 

                                                 
 .1965אה"ע, ענייני ההסדר  – 18.7.77על פי פרוטוקול אסיפה כללית של איגוד ישיבות ההסדר מתאריך  401
 ל"ז.-גצ"ד, ישיבות ההסדר תשל"ה 402
, 20.6.77על פי ציטוט מעיתון הצופה מתאריך  –י פיתוח..." "יוסרו ההגבלות על פתיחתם של ישיבות הסדר באיזור 403

 .1965אה"ע, ענייני ההסדר  – 18.7.77המובא בנספח של פרוטוקול ישיבת הנהלה של איגוד ישיבות ההסדר מתאריך 
 – 1976. משיקולים דומים דוחה שמעון פרס גם את בקשתו ראש עיריית קרית שמונה, בשנת 1979-161-134א"צ,  404

 . 310בר לב, במשוך היובל, עמ'  –שנה לאחר מכן הוקמה ישיבת קרית שמונה  שם.
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 תחות החברה הציונית דתית. ישיבות ההסדר והתפ2

 פתיחה 2.1

פרק זה יעסוק בהשפעת הקמת ישיבות ההסדר על התפתחות החברה הציונית דתית במדינת 

ל הנוגע להתפתחות החברה ישראל. העשורים הראשונים של המדינה היו משמעותיים ביותר בכ

ו את זהותם של המלחמות, ההתפתחויות הפוליטיות ואירועים מכוננים אחרים עיצב -הישראלית 

המגזרים השונים. פרק זה יבחן את מקומן של ישיבות ההסדר על ציר ההתפתחות של הציונות 

 הדתית. 

מרדכי בר לב, במאמר העוסק בהשפעות החברתיות של ישיבות ההסדר, טען כי בניגוד לתפקיד 

כנות המסורתי של הישיבה המודרנית כמוקד לשמירה על המסורת, ישיבות ההסדר משמשות כסו

טענה זו עומדת ביסודו של מחקר זה, אשר עתיד לאשש ולבסס . 405שינוי חברתי בציונות הדתית

תהליכי השינוי אליהם הוא מתייחס בדבריו קשורים להיבטים תרבותיים אותה בהרחבה יתרה. 

שונים, בעיקר סביב היחס לעולם המודרני וההפנמה של ערכים מודרניים כמו דמוקרטיה וחופש 

נושאים אלו יבחנו בהרחבה בפרק הבא, שיעסוק בהשפעת הקמת ישיבות ההסדר על המחשבה. 

 התפתחות האידיאולוגיה הציונית דתית. בפרק זה נעסוק בהיבטים החברתיים של תהליכי השינוי

תפקודן של ישיבות ההסדר כסוכנות שינוי חברתי, ואת  שהובילו ישיבות ההסדר, ונבחן את

 ציונית דתית.ל התפתחות החברה ההשפעתן ע

השפעתו של מאורע או תהליך מידת ואופן יש לציין כי קיים קושי מובנה בניסיון לבחון את 

, ישנם תהליכים חלקן גלויות וחלקן נסתרות – חברתי. ישנן נקודות רבות של השקה והשפעה

שהשפעתם אינה ישירה וישנן השפעות הבאות לידי ביטוי רק לאחר זמן רב. על כן כאשר באים 

בחון את השפעתן של ישיבות ההסדר יש לבדוק צורות שונות של השפעה חברתית: לעיתים ניתן ל

ם ן יהיו חלק ממגוון גורמים משפיעילהצביע על הישיבות כגורם מרכזי לשינוי, לעיתים היהיה 

 כשיקוף וביטוי לתהליך שהתרחש באותה עת בציונות הדתית. רק ישמשו ולעיתים הן 

הליכים שהתרחשו בכלל הציונות הדתית נובעת ממעמדן החברתי של היכולת להשפיע על ת

גורמים משמעותיים היו שותפים ישיבות ההסדר. כפי שראינו בפרק הקודם, בהקמת הישיבות 

ביותר בציונות הדתית: ראשי המזרחי העולמי, שרים, חברי כנסת, ראשי תנועות הנוער ורבנים 

חשובים אלו הפכה את ישיבות ההסדר למוסד בעל שונים בעלי השפעה. מעורבותם של גורמים 

 מעמד וחשיבות בציונות הדתית, וממילא גם לגורם בעל השפעה חברתית. 

מעבר לכך, הצמיחה הדרמטית, במספר התלמידים שלמדו במסגרת ישיבות ההסדר, העצימה את 

 יכולת ההשפעה של הישיבות על תהליכים חברתיים רחבים. 

על  1953תוך שנים מועטות. ישיבת ההסדר הראשונה הוקמה בשנת תהליך צמיחה זה התרחש ב

ידי תלמידים בודדים, בני מחזור אחד מישיבת כפר הרוא"ה. מספרם היה כה מועט, עד שכאשר 

אחד התלמידים המיועדים החליט לפנות לישיבה אחרת, נסעו אליו יעקב דרורי והרב חיים 

א, והסבירו לו כי הקמת הישיבה תלויה בו בני עקיבתנועת דרוקמן, ממקימי הישיבה מטעם 

                                                 
 .45, 38בר לב, ישיבות ההסדר, עמ'  405
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תלמידים בשמונה ישיבות  1400. בתוך עשרים שנה למדו מעל 406ובהחלטתו האם להצטרף אליהם

 . 408, ובמשך השנים המספרים המשיכו לעלות בהתמדה407שונות

קשה להעריך את אחוז בוגרי התיכון הציונים דתיים שהלכו לישיבות הסדר, כיוון שבמשך השנים 

 1977, אך נכון לשנת 409שינויים באפשרות הקבלה לישיבות ההסדר ממוסדות החינוך השוניםחלו 

מבוגרי הישיבות התיכוניות הולכים  25-30%העריך יעקב דרורי, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר, כי 

. גידול מתמיד זה הדאיג את אנשי הצבא ומערכת הביטחון, שחששו 410ללמוד בישיבות ההסדר

בפרק שיעסוק  ,המתגייסים לשירות צבאי מלא, כפי שנבחן בהרחבה בהמשךמהפגיעה במספר 

 ביחסים שבין הצבא והישיבות.

נתונים אלו מראים כי ישיבות ההסדר הפכו למסלול ההמשך הטבעי של רבים מבני הנוער הציוני 

י בעיקר כאשר כוללים גם את בוגר –במיעוט מבני הציונות הדתית עדיין מדובר היה דתי. גם אם 

, הרי שמדובר במיעוט ניכר ומשמעותי. 411התיכונים הדתיים שכמעט ולא פנו לישיבות ההסדר

מעבר לכך, כפי שראינו בפרק הקודם, תלמידי ישיבות ההסדר היו מיעוט מגובש וחדור בתחושת 

שליחות ליצירת שינוי חברתי, ועל כן מידת ההשפעה שלהן היתה רבה ביחס לאחוז שלהם 

למפגש של חלקים גדולים יותר בציונות הדתית הביאה תלמידים ה במספר הבאוכלוסייה. העליי

 .ייצגו וקידמו, וממילא גם להגדלת השפעתם החברתית ןישיבות ההסדר ועם הערכים שהעם 

אמנם, תהליך ההתרחבות של ישיבות ההסדר עמדה במשך השנים לדיון בקרב אנשי ישיבות 

 וחה מתהליך זה.ההסדר, כאשר דעתם של רבים מהם לא היתה נ

ובו  ניות שעסק בנושא זה,נערך כינוס מיוחד של ראשי ישיבות הסדר וישיבות תיכו 1976בשנת 

שונות. בעוד שנציגי הישיבות התיכוניות קראו לקבל באופן גורף את בוגריהם נשמעו עמדות 

 לישיבות ההסדר, בקרב ישיבות ההסדר הדעות היו חלוקות והיו שהסתייגו מכך, בכדי שלא

 להוריד את רמת הלימוד בישיבות.

כך למשל אמר בכינוס הרב עמיטל, ראש ישיבת הר עציון, כי "צריך לדאוג לרמת התלמידים... 

ולא כל אחד מתקבל לכל ישיבה". הרב עמיטל טען שהכמות בהכרח פוגעת באיכות, ועל כן עדיף 

דר. מנגד טען הרב שלא להרחיב יתר על המידה את מספר התלמידים המתקבלים לישיבות ההס

צוקרמן, ראש הישיבה התיכונית בכפר הרוא"ה, כי "יתכן שדוקא התלמיד החלש ביותר זקוק 

                                                 
 .53מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  406
 גצ"ד, תיק קרן חזני. – 1977על פי מסמכים של משרד החינוך ומרכז ישיבות בני עקיבא משנת  407
תלמידים בעשר ישיבות ההסדר )אה"ע,  1700למדו  1977בות ההסדר בשנת כך למשל על פי נתונים של איגוד ישי 408

( ונכון לשנת 310תלמידים בארבע עשרה ישיבות )במשוך היובל, , עמ'  2080למדו  1981(, בשנת 1965ענייני ההסדר 
 - http://hesder.org.il/2009-07-04-22-31-07תלמידים בשישים וארבע ישיבות שונות:  9000-לומדים יותר מ 2015

 . 17.10.14כניסה בתאריך 
בתחילה התקבלו רק בוגרי ישיבות תיכוניות מסויימות, בהמשך הורחבה אפשרות הקבלה גם לכלל הישיבות  409

 התיכוניות ולאחר מכן גם לבוגרי התיכונים הדתיים. 
אה"ע, ענייני  –ב כחלק מהמאבק להגדלת אחוז התמיכה הממשלתית בישיבות ההסדר כך על פי תזכיר שכת 410

. יש לציין כי במקורות אחרים הוזכרו אחוזים גבוהים יותר, כמו למשל בכינוס שיוזכר בהמשך ביחס 1965ההסדר 
 -ות ההסדר מבוגרי הישיבות התיכוניות ממשיכים לישיב 50%לאופן הקבלה לישיבות, שם טען אחד המשתתפים כי 

. ההבדל בין הנתונים יכול לנבוע מהיקף המוסדות התיכוניים אליהם מתייחסים, אך גם 1965אה"ע, ענייני ההסדר 
 יכול לנבוע מאינטרסים שונים.

יש לציין כי על אף שמבחינה מספרית הישיבות התיכוניות קטנות באופן משמעותי מן התיכונים הדתיים, הרי  411
וההזדהות עם החברה הציונית דתית ומבחינת הקשר עם המוסדות הפוליטיים והחברתיים  שמבחינת מידת השייכות

מקומם של הישיבות התיכוניות משמעותי יותר. לכן העובדה שישיבות ההסדר הפכו למסלול המשך  –המרכזיים 
מקרב בוגרי  לרבים מבוגרי הישיבות התיכוניות הופכת אותן למשמעותיות מבחינה חברתית על אף מיעוט הלומדים

 התיכונים הדתיים.

http://hesder.org.il/2009-07-04-22-31-07
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לטיפול יותר מהטוב ביותר, כי החלש אם ילך לצבא שלא במסגרת ישיבת הסדר יתקלקל 

 ". 412ביותר

ה יכוח הוא בתפיסת תפקידה של הישיבה. בעוד שהרב צוקרמן ראוניתן לראות יסודו של הו

בישיבה מוסד לשמירה על רמתם הדתית של הנוער הציוני דתי, הרב עמיטל ראה בישיבות 

מוסדות לימוד תורה גבוהים, שאמורים לשמור על רמה גבוהה, בין השאר כדי להיות מסוגלים 

כפי שראינו בפרק הקודם, תפיסות אלו עמדו ביסוד הקמתן של  להכשיר רבנים ומנהיגים דתיים.

בשלב זה בולט הפער ביניהן ועלה הצורך להכריע בדבר יעודן ואופיין של ישיבות הישיבות, כאשר 

 ההסדר.

הוויכוח סביב מידת האליטיזם של ישיבות ההסדר, עלה גם בהיבט נוסף בכינוס זה, כאשר עלתה 

הטענה כי ישיבות ההסדר אינן מתאימות לבני עדות המזרח, ונטען אף כי תלמידים אלו מתקשים 

 בות. להתקבל לישי

טענה דומה ביחס לנטייה העדתית המובנית בישיבות ההסדר טען הרב אברהם אנגל מהישיבה 

 , באומרו כי:1983התיכונית במירון, במכתב ששלח לאיגוד ישיבות ההסדר בשנת 

ישיבות ההסדר הן אשכנזיות לכל דבר, בנוסח התפילה, בפסיקת ההלכות ואפילו 

 .413במאכלי היום יום

דבריו מאפיינים שונים המרחיקים, לטענתו, את ישיבות ההסדר מבני עדות הרב אנגל מפרט ב

המזרח. הוא מצביע על מאפיינים תרבותיים שונים, על הגישה החינוכית האינטלקטואלית ללא 

שיטת טוען ש הואכן . כמו נתו, את עולמם של בני עדות המזרחחוויה ורגש, המאפיינים, לטע

ת ההסדר, שונה משיטת הלימוד הספרדית, המדגישה את הלימוד הליטאית המקובלת בישיבו

 השינון והחזרה וכן את פסיקת ההלכה למעשה. 

הרב אנגל הציע בדבריו תכנית רחבה להתאמת ישיבות ההסדר לבני עדות המזרח בכלל, ולבוגרי 

. יש לציין כי נושא זה עלה לדיון באסיפה כללית של איגוד ישיבות 414בפרט ישיבות המקצועיותה

 . 415והוקמה ועדה להתאמת הישיבות לבוגרי תיכונים וישיבות מקצועיות 1977סדר בשנת הה

החל מראשית  תלמידים מבני עדות המזרחבישיבות ההסדר למדו ם עולה שכי מן הנתוניציין יש ל

על כן ר הציוניות דתיות. כשם שלמדו גם בישיבות התיכוניות והיו חברים בתנועות הנוע - 416דרכן

התאמה של הישיבות ל אפליה בקבלת התלמידים על רקע עדתי, אלא על חוסר אין מדובר ע

תבטא בהצבת מודל שהתרבותי מאפיינים תרבותיים שונים, הנובע מאליטיזם  לתלמידים בעלי

. אחת הסיבות לכך דתי ותרבותי מוגדר, המעוצב בדמותם של רבנים וערכים מן העולם האשכנזי

הקודם, שהמודל המרכזי אשר על בסיסו עוצבו ישיבות  היא העובדה, שתוארה בהרחבה בפרק

ההסדר היה מודל הישיבה הליטאית והישיבות החרדיות האשכנזיות במדינת ישראל, שתפסו 

                                                 
 1979. יש לציין כי בכינוס של איגוד ישיבות ההסדר ומרכז ישיבות בני עקיבא משנת 1965אה"ע, ענייני ההסדר  412

קרא הרב עמיטל לחיזוק הישיבות התיכוניות, כדי שלא יהיה חשש לעולמו הרוחני של בוגר ישיבה תיכונית שלא ילך 
 שם. –ו יכולת לישיבת הסדר מחוסר התאמה א

 שם. 413
הרב אנגל מתאר בצורה מפורטת את מבנה ישיבת ההסדר אותה הוא קורא להקים. כך למשל מציע הרב אנגל  414

ללמוד בקבוצות קטנות של עד עשרה תלמידים על מנת לקדם את התלמידים באופן אישי, לכוון את הלימוד לפן 
עבודה יצרנית במפעלים סמוכים במקום סדר יום מלא של  הלכתי, לתת דגש על לימוד רגשי וחוויתי, לאפשר-המעשי

לימוד, להתאים את נוסח התפילה ותפריט המאכלים למנהגי עדות המזרח, לדאוג שישרתו בצבא בתפקידים בהם 
  שם. –ניתן לרכוש מקצוע ועוד הצעות רבות 

 שם. 415
 אה"ע, מסמכי יסוד. –עציון כך למשל ניתן ללמוד מניתוח שמותם של חברי המחזור הראשון בישיבת הר  416
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כפי שהראינו בפרק הקודם, מודל זה השפיע על מרבית המאפיינים עצמן כממשיכות דרכה. 

קבלת מרותם של רבנים חרדים ואף הכפיפות והלימוד  סדר היום, סגנון -שהזכיר הרב אנגל 

   .417אשכנזים שונים

הוויכוח ביחס למידת האליטיזם בישיבות ההסדר לא הוכרע, והוא עולה לדיון מדי פעם בפעם עד 

היום, כאשר במשך השנים הוקמו ישיבות שונות הנבדלות זו מזו בין השאר גם בשאלת האליטיזם 

ך שהן פתוחות לציבורים שונים ומגוונים, ומידת סינון התלמידים. ישנן ישיבות המתהדרות בכ

ואף עושות לשם כך התאמות שונות בסדר היום ובהיבטים תרבותיים שונים כמו נוסח התפילה 

וסגנון הלימוד והשירה בישיבה, וישנן ישיבות המדגישות את רמתן הגבוהה הדורשת מהן לסנן 

 .418ולקבל רק את המתאימים ביותר

השפעתן של ישיבות ההסדר על תהליכים חברתיים בציונות בהקשר בו אנו עוסקים, ביחס ל

הדתית, ניתן לראות בוויכוח זה על האליטיזם בישיבות ההסדר ביטוי לשאלה יסודית יותר, ביחס 

 לתפקידן של ישיבות ההסדר ולדרכי השפעתן.

כפי שראינו בפרק הקודם, שאיפות שונות ומגוונות היו למקימי ישיבות ההסדר, ותקוות רבות 

נתלו בהן. נראה כי התומכים בפתיחת שערי ישיבות ההסדר לכל דורש, ראו את עיקר תפקידן של 

הישיבות ביצירת שכבה חברתית רחבה, אשר תפיץ ברבים בעצם קיומה את הערכים אותם ספגו 

, ערכים של הקפדה על קיום מצוות, הדגשת ערך לימוד התורה, חיבור בין 419בלימודיהם בישיבה

, ועוד כהנה וכהנה ערכים ועקרונות אשר יסקרו בהרחבה בפרק הבא. התומכים הציונות והדת

באליטיזם בישיבות ההסדר, ראו את עיקר תפקידם בהקמת הנהגה דתית מצומצמת ואיכותית, 

 אשר תהווה אלטרנטיבה לרבנים החרדים ובכך תשפיע ותעצב את פני החברה הציונית דתית.

שיבות ההסדר על תפקידן של הישיבות כמובילות שינוי ניתן ללמוד משאיפותיהם של מקימי י

חברתי. תהליכים השינוי עליהם השפיעו ישיבות ההסדר הינם רבים ומגוונים: חיזוק הזהות 

העצמית של בני הציונות הדתית, היחס לחברה החרדית, מעמדם של רבנים בציונות הדתית 

את מקומן של ישיבות ההסדר והתפתחותם של זרמי משנה בתוך מגזר זה. בפרק זה נסקור 

 בתהליכים אלו, ונבחן את האופן שבו השפיעו על דמותה וצביונה החברתי של הציונות הדתית. 

                                                 
 יש לציין כי בתקופה זו הכפיפות לעולם החרדי האשכנזי היתה רווחת גם בציבור החרדי הספרדי. 417
, כי הרמה בישיבת הר עציון גבוהה ולכן בוררים בקפידה את 1970כך למשל נאמר בכתבה בעיתון הצופה משנת  418

 "ל. אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא –הבאים להתקבל 
ניתן להצביע על תהליך דומה שהתרחש בישיבות החרדיות באותן השנים, כאשר הישיבות הפכו ממוסד אליטיסטי  419

בו למדו אחוזים בודדים מקרב האוכלוסיה, כפי שהיה מקובל בישיבות הליטאיות קודם הקמת המדינה, למסלול 
ומדת', המגוייסת כולה למטרה זו, על מנת החיים הטבעי של כל בחור. תהליך זה הפך את החברה כולה ל'חברה ל

 . 166-181פרידמן, חרדים, עמ'  -להצליח להסתגר ולהשמר מפני העולם החילוני המודרני 
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 השפעת הקמת ישיבות ההסדר על סוגיות חברתיות בציונות הדתית  2.2

 עצמאות וייחודיות בציונות הדתית –"ישיבה משלנו"  2.2.1

יותר בציונות הדתית הקשורות להקמת ישיבות ההסדר אחת התופעות החברתיות המשמעותיות ב

כחלק מתהליך זה חלה ת תחושת הזהות וההגדרה העצמית המובחנת של חברה זו. תה העצמהי

בכך נעסוק בחלק הבא, אך ראשיתו ועיקרו של  –התנתקות והתרחקות מן החברה החרדית 

צרכים, שאיפות ומוסדות התהליך הוא בעצם זיהוייה של הציונות הדתית כמגזר עצמאי, בעל 

 משלו. 

הליך זה, אשר בא לידי תכפי שנראה בהמשך הפרק, לישיבות ההסדר תפקיד חשוב בהעצמתו של 

ביטוי באופנים שונים. אמנם, תהליך זה היה גם מן הגורמים שהביאו להקמת ישיבות ההסדר, 

 ית.ופעת התביעה להקים ישיבה גבוהה של הציונות הדתכפי שניתן ללמוד מעצם ה

הרצון להקים 'ישיבה משלנו' ליווה את הקמתן של מרבית ישיבות ההסדר הראשונות, ונשמע 

מפיהם של תלמידים, רבנים ומנהיגים פוליטיים שונים. כך למשל הוקמה ישיבת שעלבים על רקע 

. ראש ישיבת שעלבים, 420עזרא על הצורך להקים ישיבה המזוהה עם התנועההנוער דיון בתנועת 

גר, הדגיש גם הוא במאמר שכתב בעלון פנימי של קיבוץ שעלבים כי ההצדקה היחידה הרב שלזינ

, בשונה לקיומה של הישיבה הוא רק אם תהיה ייחודית בשילוב של ערכי תורה והתיישבות

. כך גם בהקמת ישיבת כרם ביבנה נימק המזרחי העולמי את 421מהישיבות החרדיות הקיימות

. גם ביחס 422ברצון למצוא ישיבה המתאימה לנוער הציוני דתיהצורך בהקמת ישיבה גבוהה חדשה 

להקמתן של ישיבת הר עציון וישיבת הכותל ניתן למצוא מי שטענו כי הצורך בהן נובע מכך 

שהישיבות הקיימות אינן מבטאות באופן ראוי את הציונות הדתית, ולכן יש צורך בישיבה חדשה 

  .423שתייצג נאמנה את דרכה

חס לרצון להקים ישיבה ייחודית לבני הציונות הדתית היו מגוונים. טענה הנימוקים שעלו בי

מרכזית שעלתה בעיקר סביב הקמת ישיבת כרם ביבנה, היתה כי ישנו צורך ממשי לתת פתרון 

לבוגרי הישיבות התיכוניות המבקשים להמשיך וללמוד תורה לאחר תום לימודיהם ואינם 

, בין השאר בשל קשיי השפה והבדלי המנטליות 424ותמסוגלים להסתדר במסגרות הלימוד החרדי

 החברתית בין בני הנוער הציונים דתיים ובין החברה החרדית. 

בנוסף על כך, עלה הצורך בהקמת ישיבה גבוהה ייחודית ציונית דתית בשל הרצון לשמור על 

, מקומם ומעמדם של ערכי הציונות והיחס למדינת ישראל בקרב בוגרי הישיבות התיכוניות

. כך למשל נרתמה הנהגת תנועת בני עקיבא למוד במוסדות לימוד תורה גבוהיםהרוצים להמשיך ל

להקמת ישיבת כרם ביבנה, לאחר שראו כי בוגרי הישיבות התיכוניות שפנו לישיבות חרדיות עזבו 

                                                 
כך מתאר יצחק הילדסהיימר,  -"במשך שנים רבות שאפה תנועת עזרא להקים ישיבה משלה או לפחות ברוחה"  420

תורה שמביאה לידי מעשה, –ם תנועת עזרא להקמת הישיבה חבר הנהלת ישיבת שעלבים וקיבוץ שעלבים שפעל מטע
 .25עמ' 

 שעלבים. –, ישובי פא"י 16אפא"י, תיק  -מתוך ביטאון הקיבוץ 'שלהבת שלנו', אייר תשכ"ד  421
גצ"ד המרכז העולמי של  - 1957על פי הנאמר בסקירה של המזרחי העולמי על תולדות הקמת הישיבה משנת  422

 #.396המזרחי 
ל טען הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, כי ישיבת הכותל הוקמה כיוון שחלק מאנשי בני עקיבא הרגישו כך למש 423

על פי ריאיון עמו  –שישיבת כרם ביבנה אינה נותנת מענה לרצון להקים ישיבה גבוהה ציונית בדרכה של בני עקיבא 
ון כי הם מקווים שהישיבה שלהם תפעל . בדומה לכך סיפרו תלמידי המחזור הראשון בישיבת הר עצי17.2.13מתאריך 

בתיאום ושיתוף פעולה עם תנועת הנוער של הציונות הדתי, בני עקיבא, בניגוד למתרחש, לטענתם, בישיבת כרם 
 אה"ע, הישיבה וההסדר.  - 1968ביבנה. על פי כתבה בעיתון זרעים של בני עקיבא משנת 

גצ"ד המרכז העולמי של  - 1957הקמת הישיבה, משנת  על פי הנאמר בסקירה של המזרחי העולמי על תולדות 424
 #. 396המזרחי 
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גם בין המטרות שעמדו לנגד עיניהם של מקימי ישיבות  . כך425את ערכי התנועה ו'התחרדו'

יונים הנאמנים למדינה, הר עציון עמדה השאיפה להקים שכבה חדשה של בני תורה צשעלבים ו

 . 426שבישיבות החרדיות הקיימות דבר זה לא יוכל להתרחשמתוך הנחה 

מודעות וה של הציונות הדתיתהזהות העצמית אלו ביטוי להתפתחות  ניתן לראות בדברים

ים הייחודיים ובהבדלים האידיאולוגיים כרה במאפיינים החברתי. ההיותה מגזר ייחודי ומובחןל

הם חלק מתהליך ההגדרה העצמית של הציונות  ,העקרוניים בין הציונות הדתית והחברה החרדית

. תהליך זה ימשך עם הקמת ישיבות 427הדתית כתנועה בעלת זהות חברתית וערכית עצמאית

נות הדתית, כפי ההסדר אשר יעצימו את הייחודיות של מאפייני ההשתייכות החברתית בציו

זרמים חברתיים  יהיווצרותם של תתבמשל בהכשרת רבנים ציונים דתיים, שיבוא לידי ביטוי ל

וכן גם בעיצוב ועיבוד האידיאולוגיה הייחודית של הציונות הדתית ים בתוך הציונות הדתית שחד

 בפרק הבא.נושאים אשר יבחנו בהרחבה בהמשך הפרק ו –

להקים ישיבה גבוהה ייחודית לבני הציונות הדתית, ואשר  מגמה נוספת אשר הובילה לרצון

התפתחה והתעצמה במקביל להתפתחות ישיבות ההסדר, היתה התחזקות השאיפה לקידום 

מעמדה של הציונות הדתית בהיררכיה החברתית בישראל. עד כה ראינו כי ישיבות ההסדר הוקמו 

המשך מתאימות. כעת נראה כי ישיבות כמענה לצורך פנימי של הציונות הדתית, ביצירת מסגרות 

בתפיסת עמדות  של הציונות הדתית, ההסדר היו חלק מניסיון רחב לשיפור הסטטוס החברתי

 .428השפעה על מגמות ותהליכים בכלל החברה הישראלית

ניתן להצביע על מספר נקודות ציון משמעותיות על ציר הזמן, החל מקום המדינה, המלמדות על 

 זו בציונות הדתית.  התפתחותה של מגמה

ארן מצביע על השנים הראשונות לאחר קום המדינה כתקופה של שפל בתחום זה בקרב הנהגת 

 הציונות הדתית:

נודעו ברבים קיפוחה והשפלתה של הציונות הדתית על ידי הממסד החילוני... כל 

 .429אלה הביאו אותה לאבד את בטחונה וכבודה בעיני עצמה

                                                 
 .112בר לב, במשוך היובל, עמ'  425
בעלון תנועת עזרא משנת תש"ט הופיעה הציפייה כי הישיבה שתוקם "תגדל תלמידי חכמים בעלי גישה חיובית  426

. 15, עמ' 8ובי פאג"י, אב תשנ"ה כרך בטאון יש –למדינה, בניינה והגנתה". בתוך: ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו 
אה"ע, פרסומים  - 1968בדומה לכך התבטא גם משה מושקוביץ, ממקימי ישיבת הר עציון, בכתבה במעריב משנת 

 וקטעי עיתונות הרא"ל.
כפי שניתן לראות, עיצוב הזהות וההגדרה העצמית קשור במישרין ליחסי הכוחות מול החברה החרדית, נושא אשר  427

 הרחבה בהמשך הפרק.יבחן ב
דברים מעין אלו כתב גם לוי, ביחס לישיבות ההסדר, כאשר בנוסף למניעים פנימיים של חיזוק הזהות הדתית,  428

ראה בהקמת ישיבות ההסדר חלק ממגמה חברתית זו: "הקמת מסלול ההסדר היתה הפעולה המהותית הראשונה 
יש לציין כי לוי ראה בשאיפה לשיפור מעמדה החברתי של  .104לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  –לתיקון שוליות הדתיים" 

הציונות הדתית את אחד המניעים המרכזיים לכלל תהליך ההדתה. לדבריו, המוטיבציה לגיוס והקרבה בצבא נובעת 
מהתגמול הסמלי החברתי שמעניק הגיוס, במעמד חברתי משופר והשתלבות בעמדות כח והנהגה. לאור זאת הסביר 

: המוכנות של גורמי הממשלה לפטור את החרדים מגיוס נבעה מרצונם לשמור על ההגמוניה שלהם ולא תופעות שונות
לשתף את החרדים בתגמולים החברתיים שמעניק השירות הצבאי; הירידה באחוזי הגיוס בציבור החילוני נבעה 

ים נבעה מרצונה של מהירידה במעמדו של צה"ל, שפגעה בערך התגמול החברתי; העלייה במספר החיילים הדתי
. הקושי בדבריו הוא שאינו מייחס חשיבות 23; עמ' 20; עמ' 77שם, עמ'  –הציונות הדתית לשפר את מעמדה החברתי 

מספקת לגורמים אחרים מעבר לתגמולים החברתיים, כמו למשל התפתחותן של תפיסות ערכיות ודתיות שעודדו גיוס 
ה של דתיים להתגייס ובהתפתחות תהליך ההדתה. עמדה זו נובעת, בין לצבא, שהיו גורם משמעותי בחיזוק המוטיבצי

השאר, משיטתו המתודולוגית, המתיימרת לחשוף את האינטרסים והמניעים החבויים של מושאי מחקרו, אשר 
לטענתו, עשויים שלא להיות מודעים להם בעצמם, ולעיתים אף מתארים באופן שונה ומנוגד את כוונותיהם ויעדיהם 

 .  50; עמ' 21, עמ' שם –
 .38ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  429
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היא זו שהובילה שנבעה מההכרה בחילוניותה של המדינה, שת השבר אולם, לטענתו, דוקא תחו

. בני הדור שגדל לשינוי גרום, לקחת אחריות ולנסות לחמישיםאת בני הדור החדש, בשלהי שנות ה

לקבל את  עצם קיומה של המדינה ולא היו מוכניםלתוך מציאות של מדינה קיימת, לא הסתפקו ב

שייה ותחלואיה, ועל כן שאפו לשנות ולהשפיע על מציאות המציאות כפי שנגלתה לפניהם, על ק

. ארן מצביע על 430, על פי הדרך שבה האמינו שצריכה המדינה להיראותהחיים במדינת ישראל

גרעין גחלת, שצמח בשנים אלו, ובהמשך הוביל תהליכים חשובים כמו הקמת ישיבת כרם ביבנה 

 לתפיסה זו. ,פי משיחיבעל או ,והקמת תנועת גוש אמונים, כביטוי ייחודי

נקודות ציון משמעותיות נוספות בהקשר זה הן מלחמת יום ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. 

מלחמת ששת הימים חיזקה באופן ניכר את מעמדה של הציונות הדתית בכלל החברה הישראלית, 

 כפי שהגדיר זאת פישמן:

לית בחברה מלחמת ששת הימים הזניקה את הנוער הציוני דתי מעמדה שו

 .431הישראלית לעמדה מרכזית

, ומפרץ המשיחיות 432השותפות במלחמה עצמהעצם חיזוק מעמדה של הציונות הדתית נבע מ

. מלחמת יום הכיפורים ותחושת השבר 433והדתיות שהופיע בחברה החילונית לאחר המלחמה

, חודשאת מעמדה החברתי המ הציונות הדתית לנצלל עהציבורית שלאחריה, הביאו לתחושה ש

כפי שהתבטא בין השאר בהקמת תנועת גוש  ולקחת אחריות על הכיוון שאליו פוסעת המדינה,

 .434אמונים

התעצמות הדרגתית זו של השאיפה להובלת תהליכים חברתיים בכלל הציונות הדתית באה לידי 

 ביטוי גם במתרחש בישיבות ההסדר באותם שנים, בתחומים שונים ומגוונים.

הפער בהגדרת מטרות הקמת ישיבת כרם ביבנה אצל אנשי המזרחי העולמי  בפרק הקודם הוזכר

הסתפק המזרחי בשאיפה ל"הרמת קרן התורה  40-קודם הקמת המדינה ולאחר הקמתה. בשנות ה

והשפעתה על החיים המתהווים בארץ ונקודה אורה בחשכי התקופה, אשר מקומות יישוב בגולה 

דובר על שאיפה לשינוי עולם התורה,  50-סוף שנות ה. לעומת זאת ב435ומעיינות התורה נחרבו"

"גדולי תורה ויראה, חדורי רוח חלוצית, מעורים בלב  -יצירת מודל חדש של תלמידי חכמים ול

". ניתן לראות בהעלאת רף השאיפות ביטוי לשינוי המגמה 436ונפש ביישוב הבונה והיוצר במדינה

להשפיע ולהוביל תהליכים בכלל החברה,  בכלל הציונות הדתית, ברצון 50-שהתרחש בשנות ה

                                                 
 . 35-34שם, עמ'  430
אריה פישמן, 'הציונות הדתית: תנועת מודרניזציה שלא הבשילה', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מאה  431

. דון יחיא הצביע על כך שגם )להלן: פישמן, תנועת מודרניזציה( 399שנות ציונות דתית כרך ג', רמתן גן תשס"ג, עמ' 
מעמדם של תלמידי ישיבות ההסדר התחזק בעקבות המלחמה, שחשפה את דמותו של בן הישיבה הלוחם, ויצרה 

דון יחיא, הספר והסיף,  –בסיס לשותפות עתידית עם הציבור החילוני, שראה בבני הישיבות מודל חדש של חלוציות 
 .223עמ' 

 .223דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  432
שתי תגובות: תנועת העבודה והציונות הדתית הלא משיחית', בתוך: אבי שגיא,  –יונה הדרי, 'מלחמת ששת הימים  433

 )הדרי, שתי תגובות(. 321דב שוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית, רמת גן תשס"ג, כרך ג', עמ' 
ישיבת מרכז הרב, חלקם חברי גרעין גחלת:  רודיק תיאר את התחושות לאחר מלחמת יום הכיפורים בקרב תלמידי 434

"דווקא תחושת המשבר הפיחה רוח חדשה בקרב בני הישיבה... הרצון לחלץ את הציבור מאווירת המבוכה והייאוש, 
רודיק,  –תזה לריפיון וניהליזם" -בעקבות מלחמת יום הכיפורים, יצר צורך לנקיטת פעולה פומבית שתבטא אנטי

בקרב בני  50-ן טען כי מלחמות אלו רק הוציאו אל הפועל את אשר היה גנוז כבר בשנות ה. אר180מרכז הרב, עמ' 
 .34-35ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  –הנוער בציונות הדתית 

. מובא בסקירה נרחבת של המזרחי העולמי על תולדות הקמת 1940מתוך החלטות ועידת המזרחי העולמי משנת  435
 #.396גצ"ד המרכז העולמי של המזרחי  - 1957הישיבה משנת 

 שם. 436
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להסתפק רק בהגנה ושמירה על המציאות  ולאלשינוי אופיו של עולם התורה וההנהגה הדתית, 

 הקיימת.

מלחמת ששת הימים מהווה נקודת ציון משמעותית ביחס להתפתחות ישיבות ההסדר, בשל 

נהנו מתמיכה ציבורית העובדה שחלק מן הישיבות הוקמו במקומות שנכבשו באותה מלחמה, ו

וממשלתית כתוצאה מהאווירה החברתית הכללית ששררה אז במדינה, כפי שתואר בהרחבה 

בפרק הקודם. ניתן לראות בהקמת ישיבות הכותל, הר עציון וקרית ארבע מיד לאחר תום 

המלחמה במקומות השנויים במחלוקת מבחינה פוליטית בהם שכנו, ביטוי למגמה של מעורבות 

 ם חברתיים ופוליטיים בכלל החברה הישראלית, עוד קודם ימי גוש אמונים. בתהליכי

מלחמת יום הכיפורים נתנה דחיפה משמעותית לשאיפה לחיזוק מעמדה של הציונות הדתית 

ולמעורבות בתהליכים המשפיעים על כלל החברה הישראלית בקרב ישיבות ההסדר. נוכחותם של 

ם גדל באופן ניכר מאז מלחמת ששת הימים, היתה תלמידי ישיבות ההסדר במלחמה, שמספר

בולטת ומשמעותית. התלמידים חוו את המלחמה כאירוע מכונן, בכל הנוגע לקשר ושותפות עם 

. התלמידים חשו בעת 437הציבור החילוני, כפי שתיארו במכתבים לרבניהם ולחבריהם בישיבות

לאמונה ולמסורת, ולשבור  המלחמה כי יש ביכולתם להשפיע על הסובבים אותם, לחבר אותם

 . 438מחיצות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית

חוויות מעצבות אלו גרמו לתלמידי ישיבות ההסדר לחוש כי יש להם יכולת ורצון להיות מעורבים 

ביתר שאת בהנעת תהליכים חברתיים ופוליטיים בעלי השפעה על כלל החברה הישראלית. 

ביאו בהמשך להקמת תנועת גוש אמונים, שרבים מחבריה היו תחושות אלו היו מן הגורמים שה

תלמידי ובוגרי ישיבות ההסדר. תנועה זו, על אף שהובילה קו שהיה שנוי במחלוקת מבחינה 

פוליטית, נתפסה בעיני מקימיה כביטוי להליכה לפני המחנה, להנהגה חברתית ולעשייה למען 

ות מגמת המעורבות הציבורית של הציונות הכלל, ועל כן היא מבטאת באופן מובהק את התחזק

 הדתית, סביב הקמת ישיבות ההסדר.

 מגמה זו באה לידי ביטוי בישיבות ההסדר באופנים נוספים, שונים ומגוונים. 

ראשית, כפי שנזכר לעיל, עצם הקמת ישיבות חדשות בעלות אופי ייחודי, מתוך שאיפה ליצור 

להשפיע ולעצב מחדש את התורה והדת במדינת  מודל חדש של תלמידי חכמים מהווה ניסיון

ישראל. בפרק הקודם הובאו דבריו של אוסישקין, שהיה יושב ראש הקרן הקיימת לישראל בשנת 

וסייע לרכישת הקרקע של ישיבת כרם ביבנה, אשר דחק באנשי תנועת המזרחי להוביל שינוי  1940

. 439ות הקמת ישיבת כרם ביבנהדרמטי במצבם של הדת וההנהגה הרבנית בארץ ישראל, באמצע

כפי שראינו לעיל וכפי שנרחיב בהמשך, מקימי ישיבות ההסדר הונעו גם הם משיקולים מעין אלו, 

 של יצירת הנהגה דתית חלופית שתוביל שינוי בעמדת ותפיסת הדת במדינת ישראל.

ולכת של חלק מתהליך של מעורבות גוברת וה נזכר לעיל, הקמת ישיבות ההסדר היהשנית, כפי ש

הציונות הדתית בהקמת ישובים במקומות שונים בארץ, קודם להקמת תנועת גוש אמונים. ישיבת 

הר עציון, לדוגמא, הוקמה מתוך תחושה עמוקה של שליחות, ציונות וגאולת ארץ ישראל, ומקימי 
                                                 

קובץ של מכתבים של בני ישיבות ההסדר לרבניהם בזמן מלחמת יום הכיפורים ניתן למצוא בכתב העת המעיין,  437
. אחד התלמידים מציין את התפעלותו מהמסירות והערכיות של החיילים 1-8כרך כד גיליון ב, טבת תשל"ד, עמ' 

 .3שם עמ'  –גש באופן משמעותי לראשונה במהלך המלחמה החילוניים, איתם הוא נפ
כך למשל תיארו תלמידי ישיבת הכותל במכתבים לרבניהם בזמן המלחמה את הצלחתם 'לקדש שם שמים ברבים',  438

חיים פיקרש, 'פילפולי דאורייתא בין קרב לקרב', הצופה  –בקירוב החיילים החילונים שסביבם לתפילה ולימוד תורה 
 .6עמ' , 4.1.74

 #.396גצ"ד המרכז העולמי של המזרחי  439
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. מגמה זו, שכאמור 440הישיבה הרגישו שהם ממשיכי דרכם של החלוצים גואלי הקרקעות

נועת גוש אמונים, מבטאת את התהליך אותו אנו מתארים בדברינו, תהליך של התעצמה בת

הרחבת גבולות תחומי העיסוק הפוליטיים של הציונות הדתית, משמירה על תחומי הדת והמסורת 

לא היו אמנם  שלכות מרחיקות לכת. ישיבות ההסדרלכדי מעורבות בתהליכים פוליטיים בעלי ה

רבות בתהליכים כאלו כאשר ביטאו את הערכים בהם דגלו, כפי שבא גופים פוליטיים, אך היו מעו

 לידי ביטוי למשל בבחירת מיקום הישיבות החדשות.

תחום נוסף שביטא שאיפות אלו בקרב ישיבות ההסדר היה התחום הצבאי. השתלבותם הרחבה 

של תלמידי ישיבות ההסדר במערכת הצבאית ובשרשרת הפיקוד היתה מורכבת והדרגתית, 

כפי שיתואר בהרחבה בפרק שיעסוק ביחס  -תרחשה בעיקר בשנים שלאחר תחומי מחקר זה וה

לשירות הצבאי בישיבות ההסדר. אף על פי כן, נחשב הצבא בקרב רבני ותלמידי ישיבות ההסדר 

למקום משמעותי למימוש השאיפות להובלה והשפעה חברתית. הצבא נתפס כמקום מרכזי למפגש 

 . 441הישראלית, היוצרים היתכנות של השפעה רוחנית וחברתיתוחיבור עם כלל החברה 

כך למשל תיאר הרב עמיטל כי רק בדיעבד, לאחר הקמת ישיבת הר עציון, הבין שעיקר השפעתם 

. 442של תלמידיו על כלל החברה הישראלית מתרחשת בצבא ולא בשנים שלאחר הלימודים בישיבה

לרב עמיטל מעומק לבנון, באמצע מלחמת דברים דומים כתב תלמיד ישיבת הר עציון במכתב 

לבנון הראשונה, בהם קרא לו להרחיב את שותפותם של תלמידי ישיבות ההסדר ליחידות נוספות 

", כדי להרחיב את 443"יש חשיבות גדולה להזרים דם חדש לכל היחידות הקרביות –בצה"ל 

  ם.גבולות המעורבות וההשפעה הרוחנית של תלמידי ישיבות ההסדר על סביבת

מחוץ לישיבות  ליו כיוונו מקימי ישיבות ההסדר היהאמנם, המוקד המרכזי לשינוי החברתי א

, בהקמת מעגל רחב של בוגרי ישיבות הסדר שישתלבו ומעבר למסגרת שנות הלימוד בישיבה עצמן

בכלל האוכלוסייה וישפיעו על סביבתם. ישיבות רבות הגדירו את מטרת הקמתן ביצירת שכבה 

ונית דתית חדשה, המחוברת לתורה ולעולם המודרני והציוני ומשפיעה בעצם קיומה חברתית צי

, 1974על המבנה החברתי במדינת ישראל. כך למשל נאמר במסמך פנימי של ישיבת הגולן, משנת 

 המתאר את מטרות הישיבה:

הישיבה רוצה לתרום תרומה נכבדה להקמת אינטליגנציה דתית הדוגלת בשילוב 

 .444ורה ודרך ארץ ותורה ועבודהתורה ומדע, ת

. הייחודיות של שאיפה זו היא בכך שכל 445התבטאויות דומות ניתן למצוא גם בישיבות אחרות

שותף  –ולא רק מי שמשמש כרב, מקים ישוב או חייל בצה"ל  –תלמיד וכל בוגר של הישיבה 

ואולי  - תיתלמימוש שלה. בדרך זו מגוייסים כלל התלמידים למגמת ההשפעה הציבורית והחבר

                                                 
כך למשל תיאר משה מושקוביץ, ממקימי הישיבה, את הקמת הישיבה כמעשה שנועד לתת "אחיזה למעשה  440

, אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות 1977מתוך דבריו בטקס חנוכת היכל הישיבה בשנת  –החלוצי" של ישוב גוש עציון 
 הרא"ל.

יחסות אל הצבא כמקום ליצירת מעגלי השפעה של כלל הציבור ניתן למצוא גם בדבריו של מי יש לציין כי התי 441
שייסד מודל מוקדם של יחידות דתיות, יחיאל אליאש, שהקים יחידות דתיות בהגנה. בשיחה שנתן למדריכים בתנועת 

ב בהשפעה ועיצובה זהותה , הצביע על כך שמעורבות של דתיים בצבא הוא גורם חשו1947אליצור אותה הקים, בשנת 
 . 231אליאש, מעשה הבא בחזון, עמ'  –של כלל החברה והמדינה שבדרך 

אה"ע הישיבה  – 1976מתוך דבריו ברב שיח של ההסתדרות הציונית העולמית בנושא ישיבות ההסדר, משנת  442
 וההסדר.

 אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. – 21.6.82המכתב מתאריך  443
 7ז/גצ"ד, ישיבות ההסדר  444
אה"ע, פרסומים  - 1970דברים דומים אמר משה מושקביץ, ביחס לישיבת הר עציון, בריאיון לעיתון הצופה משנת  445

וקטעי עיתונות הרא"ל. ברוח זו מתוארים גם מטרותיה של ישיבת שעלבים, במסמך שנכתב לרגל עשור להקמת קיבוץ 
 גצ"ד, ישיבת שעלבים. -שעלבים, בהנחת אבן הפינה לישיבה 
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של ישיבות ההסדר. שאיפה זו מלמדת על מגמה רדיקלית לשינוי פני החברה  -אף הפוליטית 

ערכים , המגוייסת מעצם קיומה לביטוי והנחלת הבישראל באמצעות הקמת שכבה חברתית רחבה

 .בכלל החברה בישראל ו ישיבות ההסדראותם ייצג

קמת ישיבות ההסדר נבעה מהכרה בייחודיות ניתן לסכם ולומר שבשלב ראשון הצבענו על כך שה

המצריכה הקמת מסגרות לימוד  -הן מבחינה חברתית והן מבחינה אידיאולוגית  -של מגזר זה 

עצמאיות. בשלב שני הצגנו את השאיפות לתפיסת עמדות השפעה בהיררכיה החברתית בישראל, 

עצם קיומן ציונות הדתית. המלמדות על שלב מתקדם יותר בעיצוב הזהות והביטחון העצמי של ה

ללא קשר לשאלה של הציונות הדתית,  שהתרחשההתפתחות מלמדות על ה של שאיפות מעין אלו

 .האם שאיפות אלו התממשו בפועל

תהליך זה שהתרחש בציונות הדתית הינו חלק מתהליך רחב שהתרחש בכלל החברה הישראלית 

כוחות בין הגורמים החברתיים השונים בשנים בהם עוסק המחקר. בתקופה זו חל שינוי ביחסי ה

בישראל, והזהות הישראלית הקולקטיבית עברה תהליך של עיצוב מחדש. קבוצות מוחלשות 

שונות שחשו כי נדחקו לשוליים החברתיים בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, 

ל. קבוצות אלו תבעו את מקומם וכבודם, ושאפו לתפוס עמדות השפעה בעיצוב החברה בישרא

   הצליחו בדרכם, והביאו לשינוי פני החברה:

המרכז החברתי שהיה במשך שנים רבות הומוגני יחסית... הופך להיות הטרוגני 

 .446וגבולותיו הולכים ומאבדים מנוקשותם

לו היו שותפות קבוצות שונות כמו הציונות הדתית, תושבי עיירות הפיתוח ובני עדות  -תהליך זה 

רם לשינוי תפיסתם של מושגים שונים בהוויה הישראלית ולעיצוב מחודש של הזהות ג -המזרח 

הקולקטיבית בישראל. בני הקבוצות השונות תבעו להיות מעורבים בזירות המרכזיות של החברה 

הישראלית, להיות שותפים לעיצוב פני החברה ולהכרה ציבורית בסמלים והערכים הייחודיים 

 ית. להם כחלק מהזהות הישראל

במקביל לדרישה לקבלת הכרה ציבורית, תהליך זה גרם לבירור פנימי של זהות וגבולות אצל חברי 

קבוצות אלו. אין מדובר בתהליך של אובדן זהות ומוכנות להיטמע בקולקטיב הציבורי כדי לקבל 

מעמד והכרה, אלא להיפך: ההכרה בערך העצמי וחיזוק הזהות הפנימית הביאה את חברי 

  .447השונות לדרוש הכרה ציבורית בחשיבותם ולתבוע לעצמם מקום מרכזי יותר בחברה הקבוצות

, עם נפילתה של התפיסה ההגמונית 70-צביע על שיאו של תהליך זה בשנות האייזנשטדט ה

דרך  ששלטה במדינת ישראל בשני העשורים הראשונים לקיומה. לדבריו, הדפוס ההגמוני היה

ת עם בעיות היסוד שעמדו לפתחה עם הקמת המדינה. במשך להתמודדות של החברה הישראלי

השנים, נוצרו פערי מעמדות ומתחים סביב הדרתם של מגזרים שהיו שונים מהזהות החילונית 

האשכנזית של מקימי המדינה, והם החלו לדרוש הכרה במעמדם. זאת בנוסף לימי המיתון 

ת יום הכיפורים, אשר הובילו , ותחושת חוסר הביטחון בעקבות מלחמ60-הכלכלי בשנות ה

לפגיעה במעמדה של התפיסה הציונית השלטת מימי ראשית המדינה. לדבריו, המהפך הפוליטי של 

                                                 
זאב שביט, אורנה ששון לוי, גיא בן פורת, 'מבוא: זהויות, גבולות ומרחבי מיון בחברה הישראלית', בתוך: הנ"ל  446

 .7, עמ' 2013זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל, ירושלים  –)עורכים(, מראי מקום 
 .8-7שם, עמ'  447
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היה תוצאה של תהליכים אלו, והוא מהווה נקודת מפנה בהתפתחות החברה בישראל,  1977שנת 

 . 448עליית מעמדם של גורמים חדשים בציבוריות הישראליתבשל בין השאר 

שניתן לראות, התהליך אותו סקרנו בחלק זה הוא ביטוי לתהליכים אלו בציונות הדתית, בכל כפי 

הקשור להקמת ישיבות ההסדר. ההכרה בערך העצמי והגדרת הזהות החברתית הובילו את 

הציונות הדתית בשלב ראשון להקים מסגרות ומוסדות ייחודיים, בהם גם ישיבות ההסדר, ובשלב 

מעמדם, ולפעול לקידום מקומם בהיררכיה החברתית ושיפור יכולת לדרוש הכרה ב –שני 

 ההשפעה שלהם על כלל החברה בישראל.

דרישות אלו מלמדות על מידה רבה של ביטחון בזהות העצמית של הציונות הדתית, שהתפתחה 

בתקופה אותה סקרנו, כפי שהראינו במהלכו של חלק זה. השלב הבא שעשוי לבוא בתהליך זה, 

ציונות הדתית בת ימינו, היא התחושה שהערכים ויים לו ניתן למצוא בקרב חלקים מהטאשר בי

'רק אצלנו אפשר למצוא ציונות אמיתית', כפי שניסח  -הנכונים נמצאים אך ורק בציונות הדתית 

. כמובן שאין זה מחוייב 449זאת אחיטוב בביקורתו על תופעות חברתיות שונות בציונות הדתית

פיסות אלו כלפי החברה הסובבת, אך הן מבטאות ביטחון עצמי מוגבר המציאות להגיע לת

של הציונות הדתית עד כדי ביטול וזלזול במגזרים האחרים, כאשר את בזהותה וחשיבותה 

  זו סקרנו בדברינו עד כה.כלמציאות  ר עשויים להובילשא השלבים

 

                                                 
ראל', בתוך: אורנה ששון לוי, גיא בן פורת, זאב שמואל נח אייזנשטדט, 'שינוי זהויות קולקטיביות בחברה ביש 448

 .418-421, עמ' 2013זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל, ירושלים  –שביט )עורכים(, מראי מקום 
יוסף אחיטוב, 'לקראת ציונות דתית בלתי אשלייתית', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ, מאה שנות ציונות דתית, כרך  449

 )להלן: אחיטוב, ציונות דתית בלתי אשלייתית(. 28, עמ' ג', רמת גן תשס"ג
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 הציונות הדתית והחברה החרדית 2.2.2

מת תחושת הייחודיות והכרת הערך העצמי בקרב הציונות הדתית בפרק הקודם הצבענו על העצ

מערכת היחסים  -סביב הקמת ישיבות ההסדר. פרק זה עוסק למעשה בצד השני של אותו מטבע 

התחזקות תחושת העצמאות בציונות . מחברה זו של התרחקות יחסיתעם הציבור החרדי ותהליך 

זה  חלק, וב450קשר והתלות בחברה החרדיתהדתית באה במקביל ומתוך תהליך של התנתקות מה

 נסקור את מקומן של ישיבות ההסדר בתהליך זה.

אחד הגורמים המרכזיים שהשפיעו על יחסי הכוחות בין הציונות הדתית והחברה החרדית 

בשנותיה הראשונות של המדינה, קודם הקמת ישיבות ההסדר, היתה העובדה שפוסקי ההלכה 

תה מזוהה עם הציבור החרדי. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של והמנהיגות הדתית המרכזית הי

 עמנואל אטקס, שהיה תלמיד בישיבת כפר הרוא"ה כאשר הוקמה ישיבת כרם ביבנה:

היתרון של העולם החרדי היה שהם תמיד יכלו לבוא עם אותם אנשים שהיו בעלי 

היה אפוא צורך  סמכות למדנית, ומכוחם לפגוע בציונים הדתיים. לציבור הציוני דתי

 .451ברור לטפח גדולי תורה משל עצמו

העדרם של רבנים ציונים דתיים נתפס כמצב נתון ומובנה, חלק מהגדרתו וזהותו של מגזר זה, כפי 

שנראה בהרחבה בהמשך בפרק שיעסוק בנושא זה. בקרב חלק מאנשי הציונות הדתית היתה 

אשר באופן ינטנסיביים הם מושגים מצויה תפיסה לפיה רבנות, פסיקת הלכה ולימוד תורה א

. מצב זה יצר תלות בסיסית בהנהגה החרדית בכל הנוגע 452שייכים לחברה החרדיתעקרוני 

לפסיקת הלכה, אשר הובילה לתחושת נחיתות כללית בקרב הציונות הדתית כלפי החברה 

יים נחשבו לדתהחרדית. התחום הדתי נתפס כנחלתם הבלעדית של החרדים, והציונים הדתיים 

  .ועל החברה החרדית, שהיא הבסיס והיסוד לדתיותמזן נחות ונמוך, הנסמך 

אחת התוצאות של תחושות אלו היה תהליך של זליגה מהחברה הציונית דתית אל החברה 

החרדית, מתוך רצון טבעי להשתייך לצד החזק, למי שנתפס כ'דתי האמיתי'. בוגרי ישיבות 

קם הפכו לנאמנים לאידיאולוגיה החרדית, ואף התנגחו תיכוניות פנו לישיבות חרדיות, וחל

בני עקיבא בעיתון התנועה, תנועת בחבריהם לשעבר, בני הציונות הדתית, כפי שמתאר חניך 

 :1949'זרעים', משנת 

חברים שהתחנכו בישיבת בני עקיבא ויוצאים לישיבות גדולות כמו ישיבת חברון... 

 . 453נם מוכנים לסייע בידי בני עקיבאלומדים הם ללעוג למעשה הציוני... ואי

תהליך זה הדאיג את מנהיגי הציונות הדתית והיה בין הגורמים שהובילו להקמת ישיבת כרם 

ביבנה, כפי שתואר בהרחבה בפרק הקודם. ישיבות ההסדר סייעו להתמודדות עם תהליך זה, 

שך, במקום הישיבות קודם כל ביצירת אלטרנטיבה לבוגרי ישיבות תיכוניות שחיפשו לימודי המ

השפיעה על תחושת השייכות ההסדר ישיבות רדיות. מעבר לכך, כפי שנראה מיד, הקמת הח
                                                 

יש להעיר כי במובן מסויים התהליכים שסקרנו בפרק הקודם, בהתפתחות ההערכה העצמית והשאיפה להשפעה  450
ולהובלה של תהליכים בכלל החברה הישראלית, מבטאים גם עמידה עצמית והתנתקות של הציונות הדתית מהקשר 

ונית. הצד השני של משוואה זו של עצמאות הציונות הדתית הוא בעמידה העצמית מול החברה והתלות בחברה החיל
 החרדית, כפי שנראה בפרק זה. 

עפרה אלעד, 'ראיון עם עמנואל אטקס', בתוך: דוד אסף ועדה רפפורט אלברט )עורכים(, ישן מפני חדש, ירושלים  451
 )להלן: אלעד, ריאיון עם אטקס(. 34תשס"ט, עמ' 

, וכן מדברים שנשא 33שם, עמ'  –ך למשל ניתן ללמוד מהתנגדותו של אטקס עצמו להקמת ישיבת כרם ביבנה כ 452
, בהם טען כי "היתה קיימת בעיה של המונופוליזציה של 1976הרב שלזינגר ברב שיח בנושא ישיבות ההסדר משנת 

 אה"ע, הישיבה וההסדר. -ויים" לימוד התורה בחוגים מסויימים... סברו שאכן לימוד התורה שייך לחוג מס
 .112מתוך: בר לב, במשוך היובל, עמ'  453
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וההזדהות עם הציונות הדתית אל מול החברה החרדית, ובכך נתנו מענה ערכי בתוך הציונות 

 הדתית למחפשי הדרך והזהות. 

רה החרדית, יש להזכיר כיוון בהקשר זה של תיאור הסיבות לזליגת הנוער הציוני דתי אל החב

שי ישיבות ההסדר. הטענה שעלתה היתה שהאידיאולוגיה החרדית מושכת נוסף שנטען על ידי רא

את הנוער הציוני דתי כיוון שהיא נתפסת כברורה ונחרצת יותר, לעומת האידיאולוגיה הציונית 

כפי  –ויעדים שונים  דתית המחייבת התמודדות עם מורכבויות שונות, ודורשת שילוב בין ערכים

טענה זו . 454שבא לידי ביטוי למשל בשילוב לימוד התורה והשירות הצבאי בישיבות ההסדר

  מלמדת על קושי ערכי המובנה בישיבות ההסדר, בצורך לשלב בין גורמים שונים.

תוצאה נוספת להעדרם של רבנים ציונים דתיים בשנים שקודם הקמת ישיבות ההסדר, הנוגעת 

ור הציבורי החרדי, היתה העובדה שמרבית הרבנים שלימדו בישיבות התיכוניות היו ליחס לציב

מזוהים עם הציבור החרדי, עובדה שגרמה למתח מול ישיבות ההסדר. כך למשל, בדיון של איגוד 

שעסק בירידה בהרשמה לישיבות ההסדר, עלתה בין השאר הטענה  1979ישיבות ההסדר בשנת 

בישיבות התיכוניות מזלזלים בישיבות ההסדר ומפנים את שהרבנים החרדים המלמדים 

. כפי שנראה בהמשך, מציאות זו השתנתה מן הקצה אל הקצה 455תלמידיהם לישיבות חרדיות

 בעקבות הקמתן של ישיבות ההסדר, והשתלבות בוגריהן במערכת החינוך

ות הדתית הקמת ישיבות ההסדר יצרה מספר תהליכים אשר שינו את יחסי הכוחות בין הציונ

והחברה החרדית. ישיבות ההסדר היו אמנם רק חלק מן הגורמים שיצרו את השינוי, אך 

  בתחומים שיוצגו להלן הם היו מן הגורמים המרכזיים והדומיננטיים ביותר.

ההשפעה הבולטת ביותר של ישיבות ההסדר בנושא זה היתה ביצירת הנהגה רבנית וסמכות דתית 

צרה בשלב ראשון על ידי רבני ישיבות ההסדר, שתפקידם העניק להם אלטרנטיבית. הנהגה זו נו

השפעה רחבה על תלמידיהם וסביבתם, ובכך גם על כלל הציונות הדתית, ובשלב מאוחר יותר גם 

על ידי חלק מבוגרי ישיבות ההסדר שהוסמכו לרבנות. מלבד רבנים אשר תפסו עמדות הנהגה 

ה של בוגרים אשר שימשו בתפקידי חינוך והוראה ציבוריות, ישיבות ההסדר יצרו שכבה רחב

בישיבות התיכוניות וישיבות ההסדר, בין השאר בעקבות הקמתם של המכונים ללימודי הוראה, 

 ובכך שינו באופן משמעותי את אופיים ודרכם החינוכית של מוסדות אלו. 

מגוונות, כפי שנראה  יש לציין כי תהליך זה של יצירת שכבת רבנים ציונית דתית הוא בעל השלכות

בהרחבה בחלק הבא שיעסוק בנושא זה. בפרק זה נתייחס רק להשלכות של תהליך זה על יחסי 

 הכוחות בין הציונות הדתית והחברה החרדית. 

קיומו של מעגל מתרחב והולך של רבנים ציונים דתיים יצר כתובת לבני הציונות הדתית בכל 

ל את הצורך לפנות לרבני המגזר החרדי. בנוסף, תהליך וביט ,הנוגע לפסיקת הלכה ולימוד תורה

גאווה ושייכות לבני יונות הדתית, אשר העניקו מקור לזה יצר דמויות להזדהות והערצה בתוך הצ

                                                 
כך למשל נימקו הרב גולדויכט והרב שלזינגר את הירידה בהרשמה לישיבות ההסדר בכינוס שנערך בנושא בשנת  454

צבא או , על ידי איגוד ישיבות ההסדר ומרכז ישיבות בני עקיבא. הרב גולדויכט טען שתלמידים מעדיפים או 1979
ישיבה, ולא גישה המשלבת ביניהם. הרב שלזינגר הצביע על הפער מהישיבות החרדיות בהם המסר חד וברור יותר. 

. כן גם עולה מדבריו של בר לב, הרואה בכך את נקודת הייחוד של ישיבות ההסדר, 1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר 
בשונה מהישיבות החרדיות בהם מודגש ערך לימוד  -ורה בריבוי המטרות והיעדים החינוכיים מעבר לעצם לימוד הת

. ניסוח מקורי לעמדה זו ניתן למצוא 303התורה לשמה, ללא מעורבות ערכים אחרים. בר לב, במשוך היובל, עמ' 
שאפיין כך את הגישה החרדית:  –ראש ישיבת ההסדר באפרת והוגה דעות ציוני דתי מקורי  –בדבריו של הרב שג"ר 

הרב שמעון גרשון רוזנברג, כלים שבורים, אפרת תשס"ד, עמ'  -ת זרימה דתית פשוטה יותר ועממית" "יש בחרדיו
121. 

 .1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  455
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הציונות הדתית. מעתה יכלו בני הציונות הדתית להתגאות ברבנים 'שלהם', העומדים כנגד רבני 

 מונה בצדקת הדרך של הציונות הדתית.החברה החרדית, ומחזקים בעצם קיומם את הא

מלבד הנהגה רבנית, יצרו ישיבות ההסדר והרבנים שפעלו בהם אלטרנטיבה אידיאולוגית 

נושא אשר יבחן בהרחבה בפרק הבא שיעסוק בתמורות  -לתפיסות החרדיות הרווחות 

יחס הקמת ישיבות ההסדר. בהקשר זה של השהתרחשו בעקבות האידיאולוגיות בציונות הדתית 

לחברה החרדית נצביע על כך שסביב מחלוקות אידיאולוגיות שונות, לא היססו חלק מרבני 

 ישיבות ההסדר להציג עמדה ביקורתית נגדית ואף לתקוף בחריפות את התפיסה החרדית. 

כך למשל טען הרב עמיטל כי בתפיסה החרדית, שאינה מכירה בנס ובהשגחה האלוקית שבהקמת 

  נה וביראת שמים:המדינה, יש פגם באמו

אין להרגיש רגשי נחיתות מבחינה דתית. לא שם, אצל היהודים ההם יראת שמיים. 

 .456כאן יראת שמיים, וכאן בתוכנו האמונה. שם האמונה פגומה

בראשית דבריו מצביע הרב עמיטל על תחושה רווחת בציונות הדתית של רגשי נחיתות מבחינה 

זו אומר הרב עמיטל דברים חריפים, המלמדים על דתית כלפי החברה החרדית. כנגד עמדה 

תחושת בטחון עצמי, ועל עמדה אידיאולוגית עצמאית המנותקת מעולם הערכים החרדי, עד כדי 

מוכנות להתנגח עמו באופן ישיר. בדומה לכך ניתן להצביע על עמדותיו הנחרצות של הרב עמיטל, 

הצבאי וכנגד שחרור תלמידי הישיבות וכן של רבנים אחרים בישיבות ההסדר, בזכות השירות 

, כביטוי נוסף לעצמאות מחשבתית ולמוכנות להביע עמדה נחרצת כנגד התפיסות 457משירות צבאי

 הרווחות בעולם החרדי. 

הופעתם של רבנים בעלי מעמד וסמכות, המציגים עמדות נחרצות ועצמאיות היוו מקור להזדהות 

ות זו יצרה בסיס נוח לתהליך ההיפרדות מהחברה ולתחושה גאווה בקרב הציונות הדתית. מציא

, והנהגה רבנית נפרדת להובלה והנהגה 458החרדית ביוצרה בסיס אידיאולוגי עצמאי להשען עליו

 של החברה הציונית דתית.

אמנם, תהליך זה של היפרדות הציונות הדתית מן החברה החרדית לא נעשה באופן חד ומוחלט, 

ת של אחיזה וזיקה בין המגזרים. ישיבות ההסדר, אשר כאמור שכן עדיין נותרו נקודות שונו

הובילו חלק מן התהליכים שיצרו את ההיפרדות מן החברה החרדית, היו גם חלק מהגורמים אשר 

 הקשר והזיקה לחברה החרדית. ואף ביססו אתבתחומים מסויימים שמרו 

מו בשיתוף עם גורמים ראשית לכל, כפי שתואר בהרחבה לעיל, ישיבות ההסדר הראשונות הוק

ורבנים מן החברה החרדית. הבולט שבהם היה הרב גולדויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה, שהיה 

מן הבולטים שבמנהיגי החברה החרדית, שאף נתן את ברכתו להקמת  –תלמידו של החזון אי"ש 

 . כך גם בישיבות הסדר אחרות, כמו ישיבת הכותל וישיבת שעלבים, לימדו רבנים459הישיבה

                                                 
אה"ע הישיבה  – 1976מתוך דברים שנשא ברב שיח של ההסתדרות הציונית העולמית בנושא ישיבות ההסדר,  456

 וההסדר.
: "אנחנו רואים בשילוב עם צה"ל לא רק ענין של 'הסדר' אלא חלק 1968ן משנת כך למשל אמר הרב עמיטל בריאיו 457

אינטגרלי של תוכנית הישיבה. אנו סבורים שהשירות הצבאי הוא דבר חשוב ביותר, ובן הישיבה צריך להיות גם 
 אה"ע, הישיבה וההסדר. -בצבא" 

יונית דתית חדשה, הרי שעצם קיומם של גם אם רבני ישיבות ההסדר לא יצרו ופיתחו בעצמם אידיאולוגיה צ 458
רבנים בעלי תפקיד, מעמד חברתי וסמכות המציגים עמדות אלו ברבים, העניקה בטחון ותחושת שייכות לשומעי 

 לקחם.
 .55מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  459
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. מציאות זו מלמדת על כך שבמקביל לקיומם של רבנים ציונים 460המזוהים עם החברה החרדית

פעלו וחינכו בישיבות הסדר גם רבנים  נוכי שונה מהמקובל בחברה החרדית,דתיים שהובילו קו חי

. על כן לא יצרו ישיבות ההסדר נתק מוחלט מתפיסות העולם שייצגו עמדה אחרת, חרדיתאחרים, 

 ולעתים אף חיזקו את הזיקה אליהם באמצעות חלק מהרבנים שלימדו בהן. החרדיות,

שנית, ניתן להצביע על מספר ביטויים לתחושת הזדהות ואולי אף כפיפות מסויימת להנהגה 

החרדית שהיתה קיימת בקרב ישיבות ההסדר. כך למשל מתהדרת ישיבת כרם ביבנה בכתבה 

ולמי על כך שרבנים חשובים מן החברה החרדית בעיתון הצופה ובמסמך פנימי של המזרחי הע

. ניתן ללמוד מכך על הצורך בקבלת אישור והצדקה לקיומן 461ביקרו בישיבה והיללו את תלמידיה

של ישיבות ההסדר מן העולם החרדי, צורך המלמד על תחושת נחיתות מסויימת שעדיין היתה 

 . עוסק המחקר, לפחות בראשית התקופה בה קיימת כלפי הממסד הרבני החרדי

ביטוי נוסף לתחושת ההזדהות שהיתה קיימת בקרב ישיבות ההסדר עם ההנהגה הרבנית החרדית 

סביב שאלת גיוס תלמידי הישיבות החרדיות.  ,ניתן למצוא בוויכוח שהתנהל בתוך הציונות הדתית

ל עברה בועידת המפד"ל החלטה הקוראת לממשלה לגייס את כלל הישיבות למסלול ש 1973בשנת 

הסדר. ראשי ישיבות ההסדר ותלמידיהם, כמו גם חלק מהנהגת המפד"ל עצמה ומרכז ישיבות בני 

 . 462עקיבא, התנגדו בנחרצות להחלטה זו וקראו שלא לפגוע בזכויותיהם של הישיבות החרדיות

מחלוקת זו בתוך הציונות הדתית מלמדת על העמדות השונות הקיימות במגזר זה סביב שאלת 

חרדית. התנגדותן של ישיבות ההסדר לגיוס תלמידי הישיבות החרדיות, למרות היחס לחברה ה

עמדתן העקרונית המחייבת גיוס לצה"ל, מלמדת על הזדהות והערכה כלפי הישיבות החרדיות 

בפרט, והחברה החרדית בכלל. ההתייחסות לישיבות החרדיות היא כאל ה'ישיבות הותיקות', 

ר הצעירות, אשר אין לפגוע בכבודם ובמעמדם. עמדה זו 'אחיהם הגדולים' של ישיבות ההסד

מלמדת על זיקה ואולי אף על תלות מסויימת כלפי החברה החרדית בקרב חלקים מן הציונות 

 הדתית וישיבות ההסדר.

על כן, במקביל לתהליכים שהובילו ישיבות ההסדר, עליהם הצבענו קודם לכן, אשר השפיעו על 

הדתית מן החברה החרדית, התקיימו בישיבות ההסדר גורמים  תהליך ההיפרדות של הציונות

יותר  ותפיסות ששמרו על זיקה וקשר עם החברה החרדית והפכו את תהליך ההיפרדות למורכב

  .ולא חד משמעי

ניתן לתלות את מורכבות השפעת הקמת ישיבות ההסדר על היחס לחברה החרדית, בכך שתהליך 

ליכים שונים. במקביל לתהליך שנסקר בחלק זה, של הקמת ישיבות ההסדר הניע מספר תה

העצמת מקומן של  היפרדות ועצמאות אל מול החברה החרדית, הובילו ישיבות ההסדר תהליך של

ימוד התורה בציונות הדתית, כפי שנבחן בהרחבה בפרק הבא. תהליך זה יצר שמירת המצוות ול

 כים אלו באופן מובהק. הזדהות וקשר עם החברה החרדית, המבטאת ער באופן טבעי

אחד הביטויים הבולטים לעמדת הביניים שהיתה קיימת בתחומים מסויימים בישיבות ההסדר 

כלפי העולם החרדי היא ישיבת שעלבים והאופי המיוחד שלה, המבטא עמדה ייחודית כלפי העולם 

                                                 
 . 17.2.13על פי ריאיון עם הרב מאיר שלזינגר מתאריך  460
#. כך 396; גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי 3הצופה יז אלול תשט"ז, עמ' שמואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה,  461

גם מתהדרת ישיבת הכותל בדפי הפרסום שלה בתמונות מביקורם בישיבה של רבנים חרדים שונים, כמו למשל הרב 
 -, המיועד ככל הנראה לתורמים, המתאר את דרכה של הישיבה 1969על פי מסמך באנגלית משנת  –עובדיה יוסף 

 .1028-10גצ"ד, תיק 
 . 7גצ"ד, ישיבות ההסדר ז/ – 9.3.1973מתוך כתבה בידיעות אחרונות מתאריך  462
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של שלבי תהליך ההיפרדות החרדי. סקירת התהליכים בישיבת שעלבים בנושא זה ילמד על 

 החברה החרדית שהתרחש בשנים אלו.הציונות הדתית מן 

כפי שתואר בהרחבה בפרק הקודם, ישיבת שעלבים הוקמה על ידי גורמים שונים מתנועת הנוער 

'עזרא' ותנועת 'פועלי אגודת ישראל', כפי שהכריז צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, בריאיון 

 : 1986463משנת 

 )פועלי אגודת ישראל( כאבא הרוחני שלנו. א"ימאז ומתמיד ראינו את תנועת פ

המסגרת הפוליטית המרכזית של  -פועלי אגודת ישראל היתה פלג שפרש מתנועת אגודת ישראל 

הציבור החרדי במדינת ישראל בתקופה בה עוסק מחקר זה, ופעל באופן עצמאי הן במישור 

החברתי כגוף מיישב שהקים הפוליטי כמפלגה עצמאית שהתמודדה בבחירות לכנסת, והן במישור 

קיבוץ שעלבים. מבחינה אידיאולוגית נבדלה פועלי אגודת ישראל  ביניהם גםיישובים חדשים, 

מאגודת ישראל בעיקר בתפיסתה הכלכלית הנוטה לסוציאליזם, תפיסה אשר הביאה אותה 

ינת ישראל לשיתוף פעולה עם תנועות פועלים חילוניות. בנוסף על כך יחסה הכללי של התנועה למד

 . 464היה אוהד יותר, בהשוואה לגישתה של אגודת ישראל

חרדי העמדות אלו ביחס להתיישבות ולמוסדות המדינה הפכו את פועלי אגודת ישראל לגורם 

הקרוב ביותר, באופן יחסי, לציונות הדתית. על כן הזיקה של ישיבת שעלבים לתנועה זו היא ביטוי 

ך בין המגזרים, בהיותה ישיבת הסדר הקשורה באופן למעמד הביניים הייחודי שלה, בתוו

 משמעותי לחברה ולממסד החרדי. 

מלבד אנשי תנועת פועלי אגודת ישראל, היו מקורבים לישיבה גם רבנים מהזרם המרכזי של 

החברה החרדית, כמו הרב יוסף כהנמן, ראש ישיבת פוניבז' שהיה בקשר הדוק עם אנשי הקיבוץ 

אברמסקי, נשיא ועד הישיבות שתמך בישיבה בהזדמנויות שונות. בנוסף,  והישיבה, והרב יחזקאל

 –בשונה משאר ישיבות ההסדר, ישיבת שעלבים היתה שייכת בשנותיה הראשונות ל'ועד הישיבות' 

 .465ארגון הגג של הישיבות החרדיות

ת יוהישיבה התהדרה בקשרים שהיו לה עם מנהיגי הציבור החרדי וראתה את אחד מייעודיה לה

. ציבור התלמידים שלמד בה היה מגוון 466העולם החרדיגשר בין הציונות וההתיישבות ובין 

   .467באופיו, ואל הישיבה הגיעו גם תלמידים מישיבות חרדיות מובהקות

עמדת ביניים זו של ישיבת שעלבים יצרה לעיתים מתח מול הישיבות החרדיות שראו בה גורם 

אליה, ואף לגרום לרשויות הצבא לדרוש מכלל הישיבות  מאיים אשר עשוי למשוך את תלמידיהם

 .468החרדיות להתגייס לצבא במסלול דומה לישיבת שעלבים

                                                 
 .9יוסף בר חי, העיקר לא לפחד כלל, שערים, פרשת כי תבוא תשמ"ו, עמ'  463
372-יוסף בן חיים פונד, פירוד או השתתפות: אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל, ירושלים תשנ"ט, עמ'  464

. כפי שמתאר שם המחבר, היחסים בין פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל ידעו עליות ומורדות כאשר לעיתים 239
 פעלו ביחד ולעיתים בנפרד. 

; על פי ריאיון עם הרב שלזינגר, 11, עמ' 8בטאון ישובי פאג"י, אב תשנ"ה כרך  –ללא מחבר, 'שעלבים', בישובנו  465
 .17.2.13מתאריך 

כי "אנו שואפים להיות הגשר המקרב את הישוב בארץ לתורה",  1964ינגר אמר בביטאון הקיבוץ בשנת הרב שלז 466
אפא"י,  -כאשר בהקשר זה הוא מתכוון לעולם התורה החרדי. מתוך בטאון הקיבוץ, 'שלהבת שלנו', מאייר תשכ"ד 

 ישובי פא"י שעלבים. – 16תיק 
ריימל, ותלמידים עם מכנסי חאקי וסנדליים תנכיות בלי גרביים. כפי שמספר הרב שלזינגר: "יש תלמידים עם שט 467

 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  –כן, ולמדו ביחד" 
 שם. 468
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אמנם, כפי שתואר בפרק הקודם, מתח זה הלך ודעך ככל שקיבלה הישיבה צביון קרוב יותר לכלל 

בה ישיבות ההסדר ולחברה הציונית דתית. תהליך זה בא לידי ביטוי ברבנים שלימדו בישי

ובתלמידים שבאו ללמוד בה, שעם השנים הגיעו בעיקר מהזרם המרכזי בציונות הדתית ולא 

בהוראה בהן  ההסדר ישיבותהשתלבותם של בוגרי . 469מהחברה החרדית על פלגיה השונים

 –בישיבת שעלבים כמו גם בשאר הישיבות  –של רבנים שזוהו עם החברה החרדית  במקומם

 . בישיבות ההסדר בין הציונות הדתית והחברה החרדית ןהרחיבה את הנתק והפירוד בי

וההתרחקות שלה מן המגזר החרדי  לשאר ישיבות ההסדר ההתקרבות של ישיבת שעלבים

מן החברה החרדית,  תאופן בולט את התקדמות תהליך ההיפרדות של הציונות הדתיב מבטאים

ה ברורה וחדה יותר את גבולותיו, רוכל מגזר מגדיר בצו הולכים ומצטמצמים,גווני הביניים  כאשר

 . מדגיש את הפער בינו ובין זולתו ונקודות החיכוך והשיתוף הולכות ומצטמצמות

ייכות, בהדגשת ההבדלים והשוני אל מול קבוצות זה של הגדרת גבולות ברורים של שתהליך 

ן להעמיק חברתיות אחרות, היא ביטוי להיווצרותה של זהות ציונות דתית ברורה ומובחנת. נית

 בהבנת תהליך זה, לאור דבריו של גרימון, המבחין בין המושגים 'תרבות' ו'זהות':

While culture alludes to our routine of strongly sedimented practices, beliefs and 

meanings; identity refers to our feelings of belonging to a collective… each of us chooses 

which groups to identify with, which to perceive as ‘other’ 470. 

התרבות היא אוסף ההרגלים וההנהגות המאפיינים קבוצה מסויימת, בהם ניתן למנות שפה, 

מאכלים או הנהגות דתיות. זהות, לעומת זאת, היא האופן שבו מתייחס האדם אל מעשים אלו 

השייכות שלו אל הקבוצה שהם מייצגים. גרימון  והמשמעות שהוא מעניק להם; היא תחושת

איננו שייך, הוא את הקבוצות אליהן גם אדם את זהותו, הוא מגדיר השבבחירתו של כך מצביע על 

  .מנוכרהזר וה ,הנחשבות בשבילו כ'אחר'

הציונות הדתית היתה שונה מאז ומעולם מן החברה החרדית בהיבטים חברתיים רבים, כמו 

בוש, השפה, והרגלי התעסוקה, ועל כן ניתן להגדירה, לאור דבריו של גרימון, למשל בסגנון הל

כתרבות שונה ועצמאית. אמנם, מבחינת זהותה ותפיסתה את עצמה, במשך שנים רבות לא תפסה 

בהתעצמות תחושת ההגדרה  עד כה,את עצמה כנבדלת מן החברה החרדית. התהליך שסקרנו 

בין הציונות  דוריפעצמת ה, ובה'ישיבה משלנו'הקים העצמית שהתבטאה בין השאר ברצון ל

עצמאית,  -כך שהציונות הדתית הפכה מתרבות לזהות מלמד על  ,הדתית והחברה החרדית

 .מובחנת ומוגדרת

במקביל וחד משמעי.  תהליך זה איננו מוחלטלציין, כפי שנזכר גם קודם לכן, כי  יחד עם זאת, יש

יונית דתית שהובילו להתרחקות מסויימת מן החברה לתהליכים של יצירת זהות עצמאית צ

החרדית, התרחשו תהליכים שונים של התקרבות לחברה זו, בפרט בשל התחזקותם של מאפיינים 

פונדמנטליסטיים בציונות הדתית. הפער בין עמדות של קרבה וריחוק מן החברה החרדית עשוי 

 גם תתי זרמים שונים הפועלים בה.  לאפיין תקופות זמן שונות בתולדות הציונות הדתית, כמו

הציונות הדתית ואת את  , שחררסקרנו בחלק זהמן הציבור החרדי אותו  ותפרדיתהליך הה

ן הצורך להצדיק את עצמן אל מול הישיבות ההשוואה הבלתי פוסקת ומישיבות ההסדר מ

                                                 
 תהליך זה התרחש במקביל לדעיכתה ההדרגתית של תנועת פועלי אגודת ישראל. 469
470 Identities Vol. 16, No. 1, Alejandro Grimon, Culture and identity: two different notions, Social 

January 2010, p 63. 
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רה ולמודל בנוגע לדרך לימוד התו עמדות ותפיסות ייחודיות ועצמאיות לפתח ואפשר ,החרדיות

תהליך זה בא לידי ביטוי בהמשך, בתקופה החורגת מתחומיו של מחקר  הראוי של מוסד הישיבה.

זה, ביצירתן של מסגרות לימוד תורה חדשות באופיין ותפיסתן, כמו למשל המכינות הקדם 

 .471צבאיות וישיבות ההסדר המיועדות לבוגרי התיכונים הדתיים

הנתק ההדרגתי מן החברה החרדית אפשר  ת הדתית, כאשרתהליך דומה התרחש גם בכלל הציונו

לציונות הדתית לפתח ולהרחיב את זהותה והגדרתה העצמאית באופן חופשי יותר. תהליך זה בא 

לידי ביטוי בהיווצרותם ההדרגתית של גווני ביניים ותתי מגזרים שונים בתוך הציונות הדתית, 

תהליך אשר נראה כי נמצא  -גזר זה והרחבתן נושא אשר יבחן בהמשך, ובבחינת הגבולות של מ

 בשיאו בשנים אלו בהן נכתב מחקר זה.

 

                                                 
על השפעות שונות של הישיבות הציוניות על  60-יש לציין כי העיתונאי שבתאי קלוגמן הצביע כבר בשנות ה 471

הישיבות החרדיות, בחדירתם של הרגלים חדשים שונים כמו למשל לימודים בעברית ולימודי חול במסגרות 
ל כך שתהליך זה ימשך ויתעצם, ונראה כי כיום ניתן לראות לכך ביטוי בתהליכים שונים התיכוניות. הוא מתנבא ע

 .64-65קלוגמן, מיטב סחורה, עמ'  –המתרחשות במערכות החינוך החרדיות 
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 מעמדם של רבנים בציונות הדתית 2.2.3

כפי שנזכר לעיל, אחת ההשפעות החברתיות הבולטות של ישיבות ההסדר היתה הופעתם של 

של תהליך זה על רבנים ציונים דתיים מקרב רבני ובוגרי ישיבות ההסדר. לעיל עסקנו בהשפעתו 

 יחסי הכוחות מול החברה החרדית, וכעת נבחן את יתר משמעויותיו החברתיות.

כאמור, עצם קיומם של רבנים ציונים דתיים נחשב בגדר חידוש. הרב שלזינגר תיאר תחושה של 

, שנשבר עם הופעתם של בוגרי ישיבות ההסדר. 472מונופול של החרדים על עולם הרבנות והדת

רק מקרב חוגים מחוץ לא ע ביותר בנושא זה הוא שההתנגדות לתהליך זה נבעה החידוש המפתי

לציונות הדתית, אלא נשמעה גם על ידי זרמים ודמויות מתוך הציונות הדתית, שהתנגדו באופן 

 כללי למוסד הרבנות. 

למעשה מתוך תודעה קמה תחילתה של תופעה זו נעוצה בראשית ימיה של הציונות הדתית, אשר 

ד בהנהגה הרבנית המסורתית של ימי ראשית התנועה הציונית. ביטוי מוחשי לכך ניתן של מר

למצוא בדבריו של הרב מאיר בר אילן, מראשי הנהגת המזרחי במחצית הראשונה של המאה 

 ". 473, שאמר: "עזבנו את מורינו והלכנו לארץעשריםה

מרבני יהדות אירופה מרד זה נעשה בתחילה מתוך הכרח, בשל ההתנגדות הנחרצת של רבים 

לתנועה הציונית. אמנם, במשך השנים התפתחו תפיסות בציונות הדתית אשר ראו בתהליך זה 

חלק מהותי מעקרונות האידיאולוגיה הציונית דתית. יש שראו ערך בשחרור מהתלות בממסד 

, ויש שראו בכך ביטוי להפרדת 474הרבני, כחלק מן החירות הכללית אליה שואפת הציונות

יות הנדרשת, בין העולם הרבני וההלכתי לעולם הפוליטי המדיני, כפי שניסח זאת אליעזר הרשו

 גולדמן:

הציונות הדתית לא היתה קמה אילו האמינו אישיה כי שאלת הצטרפותם לתנועה 

הציונית היא שאלה לבירור הלכתי. הם פעלו כפי שפעלו אף על פי שחכמי התורה 

 .475וניתהחשובים ביותר התנגדו לתנועה הצי

גולדמן מתאר כי המרד ברבנים היה למעשה מרד ברבנות ובדומיננטיות שלה בחיי היום יום. 

שאלה זו נתונה לוויכוח נוקב בקרב הציונות הדתית עד ימינו סביב שאלת מעורבותם של רבנים 

 בפוליטיקה הישראלית.

שונים בתוך הציונות תפיסה זו של התנגדות עקרונית לרבנות ולרבנים באה לידי ביטוי במגזרים 

הדתית, ואפיינה בעיקר את הקיבוץ הדתי, בשנותיה הראשונות של המדינה. הרב שלזינגר, ראש 

ישיבת שעלבים, מתאר כי קיבוצים רבים התנגדו נחרצות למינויו של רב לקיבוץ, ובחלק 

הוא מהמקומות לא הסכימו אף לקיים שיעורים של רבנים. הוא מתאר כי לזכותו עמדה העובדה ש

דלתותיהם של קיבוצים שונים בהם העביר שיעורי  כך נפתחו לפניואמנם רב אך גם חבר קיבוץ, ו

 .476תורה

תופעה זו של התנגדות עקרונית לרבנים ולרבנות הלכה והתמעטה עם השנים. ביטוי לכך ניתן 

למצוא בעצם הקמת ישיבות ההסדר, כאשר כפי שראינו בפרק הקודם, בין המטרות שעמדו בפני 

                                                 
 אה"ע, הישיבה וההסדר. - 1976על פי דברים שנשא ברב שיח בנושא ישיבות ההסדר משנת  472
 )להלן: שוורץ, בין היגיון למשיחיות(. 24-23, עמ' 1999גיון למשיחיות, תל אביב בין הי -דב שוורץ, הציונות הדתית  473
 . 14, הערה 52שם עמ'  474
 .3הערה  7אחיטוב, ציונות דתית בלתי אשלייתית, עמ'  475
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב מאיר שלזינגר מתאריך  476
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מקימיהם היה הרצון להכשיר רבנים ציונים דתיים. ביטוי נוסף לכך ניתן למצוא במעמד הציבורי 

תהליך אשר  –ובדומיננטיות הגוברת והולכת של רבנים באקלים החברתי של הציונות הדתית 

נזכר לעיל לגבי . הרב שלזינגר, אשר תרחשותוישיבות ההסדר היו אחד הגורמים המרכזיים לה

בנים בקיבוצים, מתאר באותו ריאיון כיצד בתהליך הדרגתי במשך השנים השתנתה ההתנגדות לר

 .477המציאות, כפי שבא לידי ביטוי במינוי רבנים מקומיים במרבית הקיבוצים

 לאור זאת יש לבחון מהם הגורמים לשינוי זה ביחס לרבנים ולרבנות בציונות הדתית.

בנות לא הקיפה את כלל הציונות הדתית, ראשית לכל, חשוב להדגיש שההתנגדות העקרונית לר

לא תמכו ויתכן כי התביעה להקמת מוסדות להכשרת רבנים הגיעה מזרמים בציונות הדתית ש

ירידת מעמדם של זרמים אלו בציונות . יתכן אף כי ניתן לראות בכך ביטוי למעולם בעמדות אלו

ומעמדו אכן נפגע בעקבות  הדתית, שהתנגדו לרבנים ולרבנות, בראשם הקיבוץ הדתי אשר מקומו

 הקמת ישיבות ההסדר, נושא אשר יבחן בהמשך הפרק.

התחזקות תהליך נוסף אשר עשוי להסביר את השינוי ביחס לרבנים ולרבנות בציונות הדתית הוא 

ות הדתית. הרבנים הם מייצגים הפונדמנטליזם הדתי והעצמת מקומה של שמירת המצוות בציונ

יחס לקיום ה שינויהוא ביטוי לאלו, ועל כן שינוי היחס אליהם מובהקים של עמדות וערכים 

 תהליך זה יבחן בהרחבה בפרק הבא. .דתיתחברה הציונית מקומה של התורה והדת בלהמצוות ו

מעבר לכך, תהליך הופעתם והכשרתם של רבנים ציונים דתיים ענה על צרכים מציאותיים שונים, 

, והצורך האנושי 478ובמוסדות חינוך ציונים דתייםכמו הצורך לאייש משרות רבנות בישובים 

בתחום הדתי. החידוש הוא אולי אף במיוחד , הנדרש גם 479הטבעי בהנהגה כריזמטית ודומיננטית

כי בשלב זה עלתה הדרישה לרבנים המזוהים עם הציונות הדתית, ולא הסתפקו עוד ברבנים 

גדרת הזהות מידת העצמאות וה מהמגזר החרדי, כפי שהיה מקובל עד כה. תהליך זה מבטא את

 של הציונות הדתית, כפי שנסקר בהרחבה בראשית פרק זה. העצמאית

בנוסף, כפי שתואר בהרחבה לעיל, קיומם של רבנים ציונים דתיים היה הכרחי להמשך 

התפתחותה של הציונות הדתית. רבנות עצמאית נדרשה לצורך ביצורה של הציונות הדתית, 

וההזדהות של חברי המגזר. קיומם של רבנים ציונים דתיים, העומדים  לחיזוק תחושת הביטחון

היו חלק מרכזי  -כמנהיגות אלטרנטיבית וכמייצגי אידיאולוגיה נגדית  -כנגד רבני המגזר החרדי 

 בהתמודדות עם תחושת הנחיתות והזליגה אל עבר החברה החרדית.

רבנים ציונים דתיים עולה מדבריו אפשרות נוספת להבנת התעוררות הצורך והרצון בקיומם של 

של לוז. לטענתו, הקמתה של מנהיגות רוחנית חדשה, הקשורה ומושפעת מהעולם התרבותי 

החיצוני והאקדמי היא תנאי הכרחי להפיכת הציונות הדתית לכוח תרבותי בעל השפעה חברתית 

שה, היא לא . לדבריו, כל עוד לא תקים הציונות הדתית הנהגה אידיאולוגית חד480משמעותית

תוכל להשפיע על כלל החברה הישראלית. מדבריו עולה כי הוא מצפה שרבני הציונות הדתית יהוו 

                                                 
שמואל נח אייזנשטט,  -רבנים מצביע גם אייזנשטט על תופעה זו של שינוי בעמדתם של אנשי הקיבוץ הדתי ביחס ל 477

 .72-72, עמ' 2004תמורות בחברה הישראלית, תל אביב 
, כ"מוסד חשוב... 1957כך למשל מתוארת ישיבת כרם ביבנה במכתב של שר הסעד, איש תנועת המזרחי, משנת  478

העתק מובא אצל מייזליש, יבנה  -ם" מיוחד במינו בין הישיבות להכשרת רבנים ורועים רוחניים שהמדינה זקוקה לה
 .168וחכמיה, עמ' 

ארן, בין  -ארן טוען כי עליית קרנו של הרב צבי יהודה קוק בציונות הדתית, נבעה גם מהמענה שהוא נתן לצורך זה  479
 .62חלוציות ללימוד תורה, עמ' 

ה שנות ציונות דתית כרך ג', רמת גן אהוד לוז, 'הגשר שלא נוצר', בתוך: בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מא 480
 )להלן: לוז, הגשר שלא נוצר(. 371תשס"ג, עמ' 
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ם, כדי לאפשר חיבור משמעותי יהיו העתק ציוני של הרבנים החרדימודל חדש של רבנות, ולא 

 יותר לציבור החילוני. 

תהליך שנסקר בהרחבה המ לאור דבריו ניתן לטעון כי הצורך ברבנים ציונים דתיים היה חלק

לעיל, בו מתרחבת תחושת הביטחון וההערכה העצמית בקרב הציונות הדתית עד כדי הופעתן של 

שאיפות לתפיסות עמדות מפתח והשפעה על כלל החברה הישראלית, הדורשים הקמת מנהיגות 

 דתית רבנית עצמאית.

תית היה בהקמת ישיבות כאמור, אחד הביטויים לשינוי ביחס לרבנים ולרבנות בציונות הד

ההסדר, שאחת המטרות בהקמתן היתה להכשיר רבנים ציונים דתיים. כך למשל תיאר הרב 

 שוגרמן, ראש ישיבת הגולן, את מטרות הישיבה:

אנחנו מעיקרא שואפים לגדל 'גדולים', ועל פחות מזה אין מה לדבר... לא יכול להיות 

ים תלמידי חכמים', מפני שאז בת-מצב שזאת תהיה המגמה המוצהרת, לגדל 'בעל

לא נצליח שום דבר... במטרות הבסיסיות של הרבצת תורה וגידול תלמידי חכמים, 

 .481כפי שנוסדו בישיבת וולוז'ין וישיבות ליטא, לא שינינו דבר

חס לדרכן של ישיבות דבריו הנחרצים של הרב שוגרמן מבטאים את גישתו החינוכית והערכית בי

תוך ישיבות ההסדר התקיימה בשהרב שוגרמן ביקורת כלפי תפיסה ההסדר. בדבריו מביע 

ים בראש סדר העדיפויות של הצבתו של יעד זה של הכשרת רבנ, המתנגדת לוהציונות הדתית

זו התנגדות ישיבות ההסדר, ומציעה לכוון את התלמידים להיות 'בעלי בתים תלמידים חכמים'. 

 ים. נבעה מכיוונים שונים ומסיבות ומניעים שונ

ביכולותיו וברצונו ללמוד  -כיוון אחד של התנגדות נבע מתחושה של חוסר אמון בנוער הציוני דתי 

תורה בהיקף וברמה שתאפשר הכשרה לרבנות. כך למשל מתאר בספרו על הישיבות בארץ ישראל, 

, את תחושת החידוש שחש שישיםהעיתונאי שבתאי קלוגמן, שביקר בישיבת כרם ביבנה בשנות ה

 אה תלמידים מהישיבה הלומדים לקראת הכשרתם לרבנות:כשר

הכוונה של ישיבת 'בני עקיבא' לא היתה אף פעם ואינה כיום להעמיד רבנים, תופשי 

התורה, אלא יהודים בני תורה, שהתורה היא ה'תחביב' שלהם, כביכול, ולא 

 .482אומנותם... אכן זה הנס, זאת האפתעה

א קיבל מגורמים שונים בציונות הדתית, שלא האמינו קלוגמן מתאר בדבריו את התחושה שהו

באפשרות שבוגרי הישיבות התיכוניות יוכלו או ירצו להמשיך בלימוד תורה ברמה גבוהה עד כדי 

התלמידים הפתיעו את רבניהם בשאיפות וביכולות הלימודיות שלהן.  ,הכשרתם לרבנות. לדבריו

ת הבסיסית שהוזכרה קודם לכן כלפי הציבור יתכן כי יסודו של חוסר אמון זה בתחושת הנחיתו

החרדי. התחושה היתה שרבנות ולימוד תורה בהיקף גדול שייכים לציבור החרדי ולא יתאימו 

 לאנשי הציונות הדתית.

כיוון אחר של התנגדות היה מצד מי שטענו כי ישיבות ההסדר אינן מתאימות להכשרת רבנים 

ת צבאי עם לימוד תורה. כך למשל סיפר יעקב דרורי, בגלל המסלול הייחודי שלהן, המשלב שירו

, כי 1980מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר, שהיה שותף להקמתן של ישיבות רבות, בריאיון עמו משנת 

נפתח מסלול מיוחד בישיבת הכותל בו לומדים התלמידים שלוש שנים רצופות ורק לאחר מכן 

                                                 
 .7גצ"ד, ישיבות ההסדר, ז/ - 80-מתוך דברים שנשא בסימפוזיון של ראשי ישיבות ההסדר בראשית שנות ה 481
 . 60המילה 'אפתעה' נכתבה כך במקור. קלוגמן, מיטב סחורה, עמ'  482
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ן שלדבריו זו הדרך להצמיח רבנים וגדולי מתחילים את מסלול ההסדר המשלב לימוד תורה, כיוו

 . 483תורה

כי הוא  1964בדומה לכך תיאר הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, בביטאון קיבוץ שעלבים בשנת 

ככל הנראה מכיוונם של  –נתקל בחוסר אמון כלפי היכולת של הישיבה שלו "לחנך ולגדל בתורה" 

מפנה את כל בוגרי ה'ישיבה קטנה' )מסגרת  גורמים בציבור החרדי. הוא עצמו תיאר כי אינו

לתלמידי תיכון הכוללת רק לימוד תורה( שפעלה באותה תקופה בשעלבים למסלול ההסדר, כיוון 

 .484שישנו צורך "להעמיד בני תורה ממש", ולכן הוא מפנה אותם לישיבות חרדיות

ציבור החרדי, יש להניח כי גם טענות אלו נבעו בחלק מן המקרים מרגשי הנחיתות כלפי ה

ומתפיסה לפיה ישיבות ההסדר אינן ישיבות 'אמיתיות', היכולות להכשיר רבנים, כמו הישיבות 

ם במסגרת הלימודים בישיבות ההסדר בקושי מציאותי הקייגם החרדיות. אמנם, טענות אלו נגעו 

ומקשה עליהם לשמש כמוסד להכשרת רבנים, והוא שילוב השירות הצבאי הקוטע את הרצף 

 ימודי ומקצר את משך הלימוד במסגרת מסלול ההסדר. הל

חוסר האמון בדבר יכולתם של תלמידי ישיבות ההסדר ללמוד ברמה המתאימה הטענות שהביעו 

. כנגד הטענות הופרכו מעצם קיומם תלמידים רבים שהוסמכו לרבנותלהכשרה לרבנות 

יתן פתרון בהקמת מסגרות הפרקטיות, לגבי חוסר ההתאמה של מסלול ההסדר להכשרת רבנים, נ

ה'כולל'. מסגרת הלימודים ב'כולל' היתה מותאמת ומיועדת  –ההמשך לבוגרי הישיבות שנישאו 

להכשרת התלמידים לרבנות מצד נושאי הלימוד, הדגשים שניתנו והכוונת הבוגרים לתפקידי 

 רבנות. 

ה בהתנגדות כולל הראשונות נתקלכפי שנסקר בהרחבה בפרק הקודם, הקמתן של מסגרות ה

דם של גורמים שונים בציונות הדתית, שראו במסגרת זו, המרחיבה את שנות לימוד התורה מצי

 על חשבונםשל תלמידי הישיבה אל מעבר למסגרת ההסדר, העצמה יתירה של ערך לימוד התורה 

של ערכים אחרים כמו הגשמה, התיישבות והשתלבות בתחומי החיים שונים בחברה הישראלית. 

של חששו אנשי המזרחי העולמי כי הקמת הכולל בישיבת כרם ביבנה מבטאת נטייה אל עבר כך למ

ואינה מתאימה לזהותה של הישיבה הגבוהה הראשונה של הציונות  ,העולם החרדי הישן והגלותי

 . 485הדתית

אחת הדרכים להתמודד עם ביקורות אלו היתה להצביע על הייחודיות של מסגרות הכולל 

ת, כמו למשל בהכרזה של אנשי המזרחי העולמי כי מסגרת הלימוד בישיבת כרם הציוניות דתיו

 '. 486ביבנה לא תקרא 'כולל' אלא 'בית מדרש גבוה לתורה

הבחירה בשם חדש נועדה לבדל את מסגרת הכולל של ישיבות ההסדר ממסגרות הכולל החרדיות, 

ון זה לתת שם חדש למסגרת ולתת לו תדמית מודרנית יותר. אמנם, יתכן כי ניתן לראות בניסי

הלימודים הייעודית להכשרת רבנים בישיבות ההסדר, ביטוי לטענה משמעותית יותר, והיא שגם 

הרבנים עצמם שיצמחו מתוך ישיבות ההסדר יהיו בעלי 'שם' אחר, בעלי אופי וזהות השונים 

 מהרבנים החרדים.

                                                 
 אה"ע, הישיבה וההסדר.  483
ישובי פא"י שעלבים. יש להדגיש כי דברים אלו נאמרו בימיה הראשונים של הישיבה, קודם  – 16אפא"י, תיק  484

 שהתפתחה וגדלה. 
 .331מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  485
 .331כך הציעו אנשי המזרחי העולמי, אך בפועל השם החדש לא תפס את מקומו בחברה הציונית דתית. שם, עמ'  486



89 
 

ת ההסדר מוסד להכשרת רבנים כפי שנזכר רבות בפרק הקודם, רבים מן הגורמים שראו בישיבו

ציפו כי הרבנים שיצמחו מישיבות ההסדר יהיה רבנים מזן חדש, שונים מהרבנים שצמחו מתוך 

הישיבות החרדיות. כך ראינו את דבריו של אוסישקין, שסייע להקמת ישיבת כרם ביבנה, שציפה 

, וכן גם 487ורה החרדיכי ישיבת כרם ביבנה תוציא "בעלי אוטוריטה תורנית" שישפיעו על עולם הת

היו ציפיותיו של משה מושקוביץ, ממקימי ישיבת הר עציון, כי הישיבה תכשיר רבנים ייחודיים, 

 . 488המתאימים לדור ולתקופה

ים ציפיותיהם התגשמו, ובאופן כללי ניתן בהחלט לומר כי שנראה, ניתן לראות כי במובנים רבכפי 

ינים ייחודיים. נראה כי יש בכך דרך נוספת הרבנים שצמחו בישיבות ההסדר היו בעלי מאפי

הצבעה על הפער להתמודדות עם הגישות שהוצגו לעיל שראו ברבנים וברבנות מושגים חרדיים, ב

 בין הרבנות הציונית הדתית החדשה והרבנות החרדית המסורתית. וההבדל

ישיבות  נקודת החידוש הראשונית והבסיסית ביותר עליה ניתן להצביע ביחס לרבנים בוגרי

ההסדר היתה גישתם הציונית המובהקת ויחסם למדינת ישראל ומוסדותיה. דמותו של רב בוגר 

צבא ונאמן למדינה היוותה חידוש ביחס למרבית הרבנים בתקופה שקדמה להקמת ישיבות 

ההסדר, חידוש אשר לו משמעויות רבות. ביחס לציונות הדתית, נקודה זו היתה חשובה ביותר, 

עיל, כשלב משמעותי בהתפתחותו ועצמאותו של מגזר זה. אמנם, לתהליך זה היתה כפי שתואר ל

 חשיבות רחבה יותר, כלפי כלל החברה הישראלית. 

כפי שנזכר לעיל, אחד הגורמים שהוביל להכרה בצורך בהכשרת רבנים ציוניים דתיים היה הצורך 

, כפי שמתואר בסקירה של המציאותי לאייש משרות רבנות בישובים שונים שהוקמו במשך השנים

 :1957המזרחי העולמי על הקמת ישיבת כרם ביבנה משנת 

עם ההתפתחות והעלייה הגדולה מאז הקמת המדינה, התבלט והורגש במידה חריפה 

המחסור בכוחות הנהגה רוחנית דתית בכל רחבי היישוב, ונתברר הצורך החיוני 

 . 489הזאתבהכשרת צעירים שיתאימו... למשימה הדתית החלוצית 

משרות רבנות אלו, בישובים שברובם היו חילונים, דרשו מודל חדשות של רבנות, המכירה 

בחשיבות ההתיישבות החלוצית הציונית, ואת הצורך הזה יכלו למלא הרבנים בוגרי ישיבות 

ההסדר. רבנים בעלי זיקה לציונות ולמדינה יכלו ליצור למצוא נקודת קשר וחיבור לתושבים 

מודל הרבנות החדש שהתפתח בישיבות ההסדר עשוי של ישובים אלו, ועל כן ילונים הציונים הח

ות הזדמנות לחיבור מחודש בין החברה הדתית והנהגתו הרבנית ובין החברה החילונית. היה להי

נושא זה של שיתוף הפעולה עם הציבור החילוני והתמורות שחלו בו בעקבות הקמת ישיבות 

  הבא.ההסדר יבחן בהרחבה בפרק 

מלבד היחס לציונות ולמדינת ישראל, ניתן למעשה להצביע על תחומים אידיאולוגיים שונים 

שהתפתחו והתחדשו בישיבות ההסדר כמו למשל היחס לעולם המודרני או מקומן של תפיסות 

משיחיות, ולראות בהם נקודות חידוש בדמותם של הרבנים בוגרי ישיבות ההסדר. נושאים אלו 

בפרק הבא, ועל כן נבחר להצביע כאן רק על נקודה אחת המהווה חידוש משמעותי  יבחנו בהרחבה

 ביחס לעיצוב דמותם של הרבנים והרבנות. 

                                                 
גצ"ד המרכז  –בישיבת הועד הראשי המצומצם של המזרחי, לאחר רכישת הקרקע, בכ"ד בניסן הת"ש  מתוך נאומו 487

 #.396העולמי של המזרחי 
אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות  –, המתארת את פועלו 7.5.68על פי דברים שאמר בכתבה במעריב, מתאריך  488

 הרא"ל.
 #.396גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  489
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שנסקר בפרק זה, היה התעצמות  יך צמיחתם של רבנים ציונים דתייםאחת התוצאות של תהל

נהגה, בעיצוב מקומם ומעמדם של רבנים בציבוריות הציונית דתית. רבנים תפסו עמדות מפתח בה

דעת הקהל ולעיתים אף במערכת הפוליטית. תהליך זה הינו חלק מגילוייו של תהליך רחב יותר 

הדתי, תהליך אשר יבחן  הפונדמנטליזםהתעצמות  –שהתרחש בציונות הדתית בשנים אלו 

 בהרחבה בפרק הבא. 

תחומים שאינם . יש שהתנגדו למעורבותם של רבנים בעורר ביקורת מכיוונים שוניםתהליך זה 

פוליטי, ויש שהתנגדו להשפעתו של תהליך זה על צמצום התחום הדתיים באופן מובהק, כמו 

מקומו וחירותו של הפרט, הנדרש לכפוף את עמדותיו ודעותיו לדעת הרבנים. כך למשל ניסח זאת 

 אחיטוב: 

המערכת הציונית דתית הולכת ומאבדת מדעת את מידת החירות הפנימית שלה... 

ה מעתה צורך לקבל 'הכשר' ולגיטימציה דתית והלכתית לשורה מתרחבת של עול

פעילויות, ולשם כך פונים אל הממסד הרבני... מהלכים אלו תורמים לאחידות 

 .490ולמונוליטיות בתפיסת הדת ובעיצובה בחיים

אחיטוב מצביע על כך שמעמדם המחודש של הרבנים בחברה הציונית דתית בעשורים האחרונים 

, תופעה זו גורמת טענתולאובדן החירות והכפפת תחומי חיים רחבים לממסד הרבני. ל הביא

בסופו של דבר לצמצום התפיסה הדתית ולשקיעה של מגמת החידוש וההתרחבות בציונות 

 הדתית. 

אמנם, דווקא בנקודה זו של כפיפות היחיד לסמכות הרבנית, בולטת עמדה ייחודית אשר תפסה 

רבני ישיבות ההסדר, תפיסה אשר יש בה מידה רבה של פלורליזם מקום משמעותי בקרב 

 ופתיחות.

כפי שתואר בפרק הקודם, הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, הדגיש כי תפקידו של ראש ישיבה 

הוא לא 'להגיד לך מה לחשוב', ולכן התנגד לבקשת אביו של תלמיד הישיבה לשכנע את בנו שלא 

עצמו האמין בכך, וחינך את  שהרב שלזינגרעל  –ל הגיוס לצבא ללכת לישיבה חרדית ולוותר ע

. כפי שנזכר לעיל, עמדה זו של פתיחות אפשרה לישיבה להכיל רבנים 491יצבאירות תלמידיו לש

 מגוונים ובעלי עמדות שונות.

 יינה את ישיבת הר עציון, כפי שבאבדומה לכך ראינו בפרק הקודם את הפתיחות המחשבתית שאפ

. 492למשל ביחסם של התלמידים לעמדותיהם המדיניות המתונות של ראשי הישיבה לידי ביטוי

נושא זה אפיין במיוחד את הרב עמיטל, כפי שניתן ללמוד מאמירה שרווחה בשמו לפיה הוא אינו 

רוצה 'עמיטלים קטנים', כלומר, אינו מעוניין שתלמידים יחקו אותו ויחשבו כמוהו בכל. כך למשל 

 רחמני, רב בישיבת הר עציון: ניסח זאת הרב הלל 

הרב עמיטל לא רצה לשלוט על אנשים... לא רצה לפגוע בעצמאות תלמידיו או 

 . 493להגביל את חירותם

                                                 
 .29-28ציונות דתית בלתי אשלייתית, עמ' אחיטוב,  490
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב שלזינגר מתאריך  491
אה"ע, פרסומים  -כפי שאמרו התלמידים בכתבה שהוזכרה שם: "אנחנו הולכים אחריהם, אך בעיניים פקוחות"  492

 וקטעי עיתונות הרא"ל.
 .60, עמ' 2011ל הרב יהודה עמיטל, ירושלים לדמותו ולדרכו ש –ראובן ציגלר, ראובן גפני, לעבדך באמת  493
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יתכן אף לא יהיה זה נכון לומר כי עמדה זו מאפיינת את כלל הרבנים שצמחו בישיבות ההסדר, ו

חיזקו רבנים שהובילו, אכן ותהליך העצמת מעמדם של ה ישיבות ההסדרכי בחשבון הכולל הקמת 

את תופעת הכפיפות לסמכות הרבנית עליה הצביע אחיטוב לעיל. אמנם, עצם קיומה של עמדה 

, אצל שנים מראשי של כפיפות קומה כלפי רבניםייחודית זו, המהווה ניגוד חריף לתפיסות רווחות 

מדת על מאפיין ישיבות ההסדר הוותיקות, אשר רבים מתלמידיהם הוכשרו בעצמם לרבנות, מל

  בישיבות ההסדר בדמותם של הרבנים הציונים דתיים.פתח ייחודי שהת

רואה במודל זה של רבנות, המותיר חופש בחירה הבר לב  טענה דומה ניתן למצוא גם במסקנתו

לתלמידים, מאפיין מרכזי של ישיבות ההסדר, המבדיל אותם מן הישיבות החרדיות המסורתיות. 

היא האקלים החברתי של תנועות הנוער והישיבות התיכוניות בו צמחו לדבריו, הסיבה לכך 

התלמידים ואף חלק מראשי הישיבה, בהם נוהגת אווירה פתוחה ושיתופית, כמו גם השירות 

הצבאי שמעניק לתלמידים ביטחון עצמי ודימוי עצמי גבוה, שלא מאפשר כפיפות קומה מוחלטת 

דברינו לעיל קשה להוכיח שזהו מאפיין מרכזי המקיף  כאמור, על פי .494לישיבה ולעומדים בראשה

 את כלל ישיבות ההסדר, אך בהחלט ניתן לראות בכך חידוש שהתפתח בישיבות אלו.

ניתן אם כן לסכם ולומר כי במספר מאפיינים מרכזיים ניתן להצביע על הבדל בין הרבנים שצמחו 

 בישיבות ההסדר למודל הרבני החרדי המסורתי.

האם אכן צמח זרם רחב של  מדו ישיבות ההסדר בציפיות שתלו בהם מקימיהן,ועל עהאם בפ

 רבנים שהשפיעו על דמותה של הציונות הדתית בעקבות הקמתן של ישיבות ההסדר?

כאשר מתבוננים בהנהגה הרבנית הקיימת כיום, מספר עשורים לאחר הקמת ישיבות ההסדר 

דתית ובציבוריות הישראלית של רבנים רבים הראשונות, ורואים את נוכחותם הבולטת בציונות ה

אמנם, יש לציין כי ישנן  .התשובה לכך היא חיוביתשצמחו בישיבות ההסדר, ניתן בהחלט לומר ש

 רמות שונות של השפעה של ישיבות ההסדר על צמיחתם של רבנים אלו.

ת תפקידם ישנם כאלה שגדלו בישיבות אחרות אך קנו את מעמדם הציבורי בציונות הדתית בעקבו

בישיבות ההסדר, כמו למשל הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת אור עציון שפעל להקמתן של ישיבות 

הסדר רבות, והרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת הר עציון; ישנם רבנים שלמדו בישיבות הסדר, אך 

לאחר מכן המשיכו בלימודיהם בישיבות אחרות, כמו הרב צפניה דרורי, רב העיר קרית שמונה 

וראש ישיבת ההסדר שם, והרב זלמן מלמד, ראש הישיבה הגבוהה בבית אל; וישנם רבנים שלמדו 

בישיבות ההסדר והוסמכו שם לרבנות, כמו הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה 

תמיכתם של גורמים בהתמודדותו לתפקיד זכה לוהרב יונה מצגר ששימש כרב הראשי לישראל, ש

 .הסדרבוגר ישיבת  יותועל אף החרדיים, 

כפי שניתן לראות, רשימה זו מכילה רבנים הנמצאים בעמדות שונות בתוך גווני הביניים של 

מהליברלים ביותר ועד ל'חרדיים הלאומיים', והיא מלמדת על שלב נוסף  –הציונות הדתית 

 בהתפתחות הציונות הדתית, בהתפרטות לתתי מגזרים, נושא אשר יבחן בהרחבה בהמשך. 

אמנם, נראה כי מלבד צמיחתן של דמויות רבניות שתפסו מקום בולט בציבוריות הציונית דתית, 

עיקר ההשפעה של ישיבות ההסדר בנושא זה היתה דווקא בדרגים הנמוכים והפחות מוכרים של 

הרבנות. בוגרים רבים של ישיבות ההסדר משמשים בתפקידי רבנות בישובים ושכונות שונות, 

                                                 
 .42בר לב, ישיבות ההסדר, עמ'  494
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ישיבות תיכוניות  –עוד יותר תפסו עמדות רבנות במגוון רחב של מוסדות חינוך  ובוגרים רבים

 , ושינו באופן משמעותי את אופיים של מוסדות אלו.495וישיבות הסדר

מהלך זה הביא להשפעה משמעותית על הציונות הדתית, בשל ההיקף הרחב שלו. נוצרה שכבה 

חום צר ומוגדר, אך יחד הביאו להרחבת רחבה של רבנים ציונים דתיים, אשר פעלו כל אחד בת

של  העצמת ההשפעה וההטמעההמפגש והחיכוך בין אנשי הציונות הדתית עם הממסד הרבני ול

 התכנים והערכים אותם הובילו ישיבות ההסדר

התמורות במעמדם של הרבנים בציונות הדתית, אשר נסקרו בפרק זה, היו מן ההשפעות 

ישיבות ההסדר בציונות הדתית. כפי שראינו תהליך זה היה החברתיות המשמעותיות ביותר של 

בעל השפעה על התפתחות הציונות הדתית, על מידת העצמאות שלה ועל הביטחון העצמי ותחושת 

השייכות של חבריה. בנוסף ראינו כי לתהליך זה היו השפעות על המבנה החברתי בציונות הדתית, 

וכי הוא הציף את הדיון על מידת החירות העצמית  עם כניסתם של רבנים לתחומי השפעה שונים,

 של הפרט אל מול הכפיפות לממסד הרבני. 

, ישיבות ההסדר לא היו המוסדות היחידים שהכשירו רבנים בציונות הדתיתיש לציין, לסיום, כי 

שאר הישיבות הגבוהות שנוסדו במשך השנים. אמנם, , וישיבת מרכז הרב שכן במקביל פעלה גם

היקף התופעה, בשל העובדה שמספר ות של ישיבות ההסדר בתהליך זה נובעת מהחשיבנראה כי 

ישיבות ההסדר ומספר התלמידים הלומדים בהם היה גדול באופן משמעותי ביחס לשאר הישיבות 

. כפי שתיארנו לעיל, ההשפעה החברתית המשמעותית של עוסק המחקרבה בתקופה  הציוניות

מההיקף שלו, בהרחבת  בציונות הדתית נבעה, בין השאר, תהליך העצמת מקומם של הרבנים

נקודות המפגש של כלל הציונות הדתית עם הרבנים והרבנות, ועל כן לישיבות ההסדר תפקיד 

 .משמעותי במיוחד בהתפתחותו של תהליך זה

 

                                                 
מבוגרי ישיבת כרם ביבנה משמשים  %90, כי 1977כך למשל נטען בחוברת של איגוד ישיבות ההסדר משנת  495

 -הן בתפקידי רבנות שונים, ובישיבות הכותל ושעלבים מצביעים על כך שמרבית הרבנים המלמדים בהן הם בוגרי
; תורה שמביאה לידי 17.2.13; על פי ראיון עם הרב ישעיהו הדרי, ראש ישיבת הכותל מתאריך 9ספרא וסייפא, עמ' 

 .31מעשה, עמ' 
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 גוונים וזרמים בציונות הדתית 2.2.4

חלקם מוגדרים  -זרמים שונים  מקובל לראות כיום את הציונות הדתית כחברה המורכבת מתתי

. מבנה חברתי זה התפתח בשנים בהם 496ומובחנים באופן מובהק, וחלקם חסרי הגדרה ברורה

עוסק מחקר זה, כאשר לישיבות ההסדר חלק מרכזי בהתפתחותו. בחלק זה נבחן את מקומן של 

מיננטי ישיבות ההסדר בתהליך זה, כאשר לעיתים ישמשו ישיבות ההסדר כגורם משמעותי ודו

תהליכי השינוי שנסקור, ולעיתים ישמשו כאבן בוחן בהם יבואו לידי ביטוי התהליכים הובלת ב

 החברתיים השונים.

ביטוי ראשוני ובולט להיווצרותם של גוונים שונים בתוך הציונות הדתית ניתן למצוא בימי 

גו גוונים ראשיתן של ישיבות ההסדר, עם הקמת הישיבות הראשונות. הישיבות השונות ייצ

זרם. לא בכל תת ותפיסות בציונות הדתית, והקמתן נבעה מתוך רצון לבטא את ייחודיותו של כל 

מקרה ניתן להצביע באופן ברור על נקודות ההבדל המהותיות בין הגוונים השונים שייצגו 

י הישיבות, אך בהחלט ניתן לראות כי בתודעתם של מקימי הישיבות היו קיימים הבדלים, וכפ

 חשיבות בתיאור התפתחותה של הציונות הדתית. ראה בהמשך לתודעה זו שנ

כפי שתואר בהרחבה בפרק הקודם, ישיבת ההסדר הראשונה, ישיבת כרם ביבנה, הוקמה בצילה 

של ישיבת מרכז הרב. מערכת היחסים בין הישיבות היתה מורכבת, כאשר מעברם של תלמידים 

משגיח שימש כמתאר הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל ש . כך למשל497בין הישיבות יצר מתח ביניהם

בנה מוסד תורני המקביל בישיבת כרם ביבנה, כיצד בישיבת מרכז הרב לא ראו בישיבת כרם בי

 :498, וציפו כי התלמידים הטובים ישלחו אליהםלהם במעמדם

אמר לי, כשעבדתי בכרם ביבנה: 'אם יש לך בחור טוב, בכרם  499אני זוכר שהנזיר

ח אותו אלינו'... הרי אנחנו הישיבה המרכזית העולמית, מה זאת אומרת ביבנה, של

 כרם ביבנה?

מלבד התחרות על ליבם של התלמידים, ייצגו הישיבות מודלים שונים של מוסדות חינוך ציונים 

דתיים. ישיבת מרכז הרב היתה ישיבה ותיקה, ישבה בירושלים, והיתה קשורה לציבור החרדי 

ה ובהוויתה. ישיבת כרם ביבנה, לעומת זאת, היתה ישיבה צעירה וחדשה, ול'ישוב הישן' בעבר

נח"ל של התנועה. הבני עקיבא ותלמידיה היו חברי גרעיני תנועת שכנה בקיבוץ, הוקמה על ידי 

בקשרים של בחורי הישיבה עם בנות  ,למשל ,שהתבטא –הלבוש, סגנון הדיבור והמבנה החברתי 

כך הגדיר ארן את היחסים בין  .500מרכז הרב באותה עתבישיבת  נהוגשונים מן ההיו  –הגרעין 

 הישיבות בתחילת דרכה של ישיבת כרם ביבנה:

ישיבת כרם ביבנה היתה מן הבודדות שהפגינו עצמאות, שלא לומר אדישות 

והסתייגות כלפי 'מרכז הרב'... הישיבה החדשה גילתה ביקורתיות מסויימת ביחס 

 .501פוצו מבית המדרש החשוב בירושליםלערכים הדתיים והציוניים שנ

                                                 
אשר כהן, 'הכיפה הסרוגה ומה  –חוקרים שונים עוסקים בניסיון למפות את גווני הביניים בציונות הדתית, למשל  496

 .9-30תית', אקדמות ט"ו )תשס"ה(, עמ' ריבוי זהויות בציונות הד –שמאחוריה 
 .198מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  497
 .17.2.13מתוך ריאיון עם הרב הדרי מתאריך  498
 הרב דוד הכהן, מראשי ישיבת מרכז הרב. 499
 .59-58ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  500
 .58שם, עמ'  501
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המזוהה חדשה הבדלים אלו היו מן הגורמים שהובילו להקמתה של ישיבת כרם ביבנה, כישיבה 

באופייה עם תנועת בני עקיבא והמזרחי העולמי. הבדלים אלו הובילו גם למעבר של תלמידים בין 

של ישיבת כרם ביבנה והיו וי, , שנתפס כצעיר ועכשוכאשר היו כאלה שחיפשו את הסגנון הישיבות,

 .502את הסגנון המסורתי של ישיבת מרכז הרבוקא ודשהעדיפו 

ניתן לראות בהבדלים אלו שבין הישיבות את ראשית הפיצול הקיים כיום באופן בולט בציונות 

חרדים דתיים לאומיים, ובין הזרמים  –הדתית בין הזרמים השמרניים המכונים 'חרד"ל' 

מנם, יש לשים לב כי בעוד שישיבת מרכז הרב אכן מזוהה עד היום עם הזרם . איותר המודרניים

שינוי אותו  –ם עם הזרם המודרני בציונות הדתית השמרני, ישיבת כרם ביבנה איננה מזוהה כיו

כפי שראינו  לייחס לתמורות הזמנים, כאשר החדשן של הדור הקודם נחשב לשמרן בדור הבא.

שיבת כרם ביבנה, מצידם של חלק גדול מן הגורמים שהובילו המטרה של הקמת יבפרק הקודם, 

להקמתה, היתה ליצור מוסד תורני ציוני דתי אחר, מודרני יותר, ולכן ניתן לראות בהקמתה ביטוי 

 ראשוני לתחילת הפיצול בין הזרמים בציונות הדתית. 

וצר המוגמר במשך השנים, חלק מן הגורמים שפעלו להקמת ישיבת כרם ביבנה התאכזבו מן הת

שלא ביטא באופן מספק, לדעתם, את המודל הציוני הדתי החדש אותו רצו ליצור בישיבות 

ההסדר, ולכן פעלו להקמתן של ישיבות נוספות. כך למשל, כפי שנזכר בפרק הקודם, מתאר הרב 

הדרי כי מבין הגורמים שהובילו להקמת ישיבת הכותל היתה התחושה של אנשי בני עקיבא 

ם ביבנה אינה מזוהה מספיק עם דרכה של התנועה וערכיה. גם ביחס לישיבת הר שישיבת כר

עציון, שהוקמה מעט קודם לכן, טען הרב הדרי כי ראשי תנועת בני עקיבא לא ראו בה ישיבה 

'שלהם', בשל ייחודיותו של הרב עמיטל, שלדעתם, ביטא קו חינוכי ואידיאולוגי עצמאי בתוך 

 .503הציונות הדתית

ך נזכר בהרחבה בפרק הקודם כי ישיבת הר עציון הוקמה מתוך שאיפה להקים 'ישיבה בדומה לכ

מודרנית', על שלל המשמעויות של מושג זה שנסקרו בפרק הקודם וידונו בהרחבה בפרק הבא. 

ישיבת כרם ביבנה  –שאיפה זו מלמדת כי מקימי הישיבה לא ראו בישיבות ההסדר הקיימות 

. כאמור, ניתן לראות נוך העונים על שאיפתם למודרניות וחידושמוסדות חי –וישיבת שעלבים 

 הפער בין הזרמים השמרניים והמודרניים בציונות הדתית. בכך ביטוי לתחילת

מעבר לחלוקה בסיסית זו בין מודרניות ושמרנות בציונות הדתית, ניתן למצוא בישיבות ההסדר 

 בציונות הדתית של אותה תקופה. פעלוחברתיים ופוליטיים שונים שהראשונות ביטוי לגורמים 

כפי שתואר בהרחבה בפרק הקודם, ישיבת כרם ביבנה הוקמה ונוהלה על ידי המזרחי העולמי, 

המייצגים את מוסדות ההנהגה הוותיקה של הציונות הדתית באותה תקופה. ישיבת הר עציון, 

מגורמים חיצוניים,  לעומתה, נחשבה לישיבה עצמאית וחדשה שלא נתמכה והושפעה באופן ישיר

פועלי  – שייכת לזרם ייחודי ועוצבה בדמותם הייחודית של ראשי הישיבה. ישיבת שעלבים היתה

                                                 
'במרכז' יכולת ללכת לשמוע שיעורים בישיבות ובמסגרות כך תוארה התופעה בספר היובל של ישיבת כרם ביבנה: " 502

אווירא דארץ  –אחרות, לשאת ולתת עם אנשים אחרים ולראות עולם... המעבר ממרכז ליבנה נומק בטענה שונה 
בן  –העניקה ובנתה 'כרם ביבנה' את התשתית של דגם אנושי חדש  –ישראל... מול רחבות האופק שהעניק 'מרכז' 

 . 198-199מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –אלי חלוצי" תורה, ארץ ישר
. נזכרה שם גם טענתו של הרב שוגרמן, שהיה מחברי המחזור הראשון בישיבת 17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  503

הכותל, שבפועל לא היה הבדל מהותי בין הישיבות. כפי שנטען בהמשך, ניתן ללמוד מעצם התחושה שישיבת כרם 
גוון ציוני דתי אחר על התפתחות הציונות הדתית ועל ההכרה באפשרות קיומם של זרמים שונים בתוך  ביבנה מבטאת

 המגזר. 
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אגודת ישראל, שנחשב למעמד ביניים בין החברה הציונות הדתית והחברה החרדית, ואילו ישיבת 

 קרית ארבע היתה מזוהה באופן מובהק עם ישיבת מרכז הרב והרב צבי יהודה קוק.

הקמה של ישיבה המזוהה עם זרם מסויים הוא ביטוי לשאיפה לביסוס האחיזה החברתית 

והאידיאולוגית של זרם זה בתוך הציונות הדתית, באמצעות בניית מוקד כוח והשפעה, ויצירת 

המשכיות על ידי תלמידי הישיבה. על כן הקמת הישיבות היא שלב נוסף בתהליך התפרטות 

ד ההבדלים ביניהם. הישיבה משמשת ביסוס וחידוי משנה, שלב של החברה הציונית דתית לזרמ

ייכות לבני אותו תת זרם, עד שהתואר 'בוגר ישיבה פלונית' הופך להיות מאפיין מוקד להזדהות וש

 המתייג ומזהה את האדם עם הפלג אליו הוא משתייך בתוך הציונות הדתית. 

גדולה בעיצוב הזהות החברתית, ושימשו  ישיבות ההסדר כמוסד חינוכי היוו גורם בעל חשיבות

ות חינוך הדורות כלי בידיהם של זרמים שונים לחיזוק מעמדם והשפעתם בציונות הדתית באמצע

ביטוי נוסף לשימוש שנעשה במוסדות חינוך להשפעה חברתית ניתן למצוא הבאים בדרכם. 

במטרה מובהקת  60-השהוקמה בשנות  על הפנימיה למחוננים טעוני טיפוח,במחקרו של שושנה 

לתרבות המערבית שהובילה  רצות המזרח, לעצב את זהותם בהתאםלהשפיע על ילדי העולים מא

 .504את השיח הישראלי באותה תקופה

נראה כי במשך השנים הפכו ישיבות ההסדר מגורם המבטא את השייכות לתתי הזרמים בציונות 

ונים. בתחילה שימשו הישיבות חלון הדתית לגורם היוצר את הזהות הייחודית של הגוונים הש

ראווה לתפיסות השונות שהנחו את מקימיהם, אך עם הזמן, התגבשו בישיבות השונות מאפיינים 

ייחודיים, לכל ישיבה נוצר אופי וזהות משלה, והזיקה אל הגורמים שפעלו להקמתן נחלשה במשך 

וי והגדרת התלמידים הזמן, עם התבססותן של הישיבות. הישיבה הפכה לגורם עצמאי בזיה

והבוגרים, והפערים בין הישיבות יצרו חלוקה לגוונים ותתי זרמים בתוך הציונות הדתית, כאשר 

 האפיון המרכזי שלהם הוא הישיבות בהן למדו חבריהם.

חשוב להדגיש כי לא בכל מקרה ניתן להצביע באופן מובהק על הבדלים משמעותיים ובולטים בין 

ן כתתי זרמים, מבחינה אידיאולוגית או חברתית. אף על פי כן נראה כי הישיבות, עד כדי הגדרת

מצד תפיסתם של תלמידי ובוגרי הישיבות וסביבתם, השייכות לישיבה מהווה גורם לזיהוי ותיוג 

חברתי. כך למשל התואר 'בוגר ישיבת הר עציון', מהווה זיהוי מוגדר ומובחן בציונות הדתית 

 ית שונה מן התואר 'בוגר ישיבת שעלבים'. כיום, המתאר דמות סטראוטיפ

תהליך זה הינו בעל חשיבות ביחס להתפתחות הציונות הדתית. עצם התפיסה העצמית המזהה 

גם אם במבט חיצוני אובייקטיבי קשה להגדיר את ההבדלים  –גוונים ותתי מגזרים בתוך החברה 

פסת עוד הדתית אינה נת מהווה שלב נוסף בהתפתחות החברה. הציונות –המהותיים ביניהם 

ות ואחידות, אלא כחברה רחבה, בעיני עצמה כחברה קטנה, מצומצמת ומוגדרת בעמדות ברור

 המסוגלת להכיל בתוכה תפיסות שונות ומגוונות. 

תהליך נוסף ומקביל של התפתחות תתי זרמים בציונות הדתית, לו היו שותפות ישיבות ההסדר 

חברתית על בסיס מידת ההקפדה על שמירת ההלכה. כיום באופן פעיל, היה תהליך של חלוקה 

דתיים  חרדיים –ידועים כינויים שונים לתתי מגזרים אלו כמו 'דתיים לייט' מצד אחד, ו'חרד"ל' 

 לאומיים, מן הצד השני.

                                                 
אבי שושנה, 'שפה מינורית ושפה מז'ורית של אתניות', בתוך: אורנה ששון לוי, גיא בן פורת, זאב שביט )עורכים(,  504

 .89-90, עמ' 2013שלים זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל, ירו –מראי מקום 
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תהליך זה הושפע על ידי כלל ישיבות ההסדר, שהשפיעו על תלמידיהם להגביר את מידת ההקפדה 

. התוצאה היתה פער שנוצר בין תהליך אותו נבחן בהרחבה בפרק הבא – על שמירת ההלכה

 התלמידים והוריהם, ובין התלמידים וחבריהם שאינם לומדים בישיבות ההסדר.

ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של הרב גולדויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה, בכתבה בעיתון הצופה 

הורי התלמידים, שראו בישיבה חלק מבה ובין הנהלת הישי , המתאר מתיחות חריפה1953משנת 

לא התכחש הרב גולדויכט עצמו  .505גורם זר החוטף את בניהם ומשפיע עליהם לשנות את דרכם

 וטען:לכך שלעיתים הוא נדרש לעמוד כנגד הורי התלמיד, 

אסור לנו להפריע ולנעול דלת בפני ילד שחשקה נפשו בתורה, גם כשהוריו אינם 

... הקיצוניות הדתית שאולי רבים מן התלמידים נתפסים מוכנים שילמד בישיבה.

אליה לא תזיק... כלום לא היה הרב קוק, גדול אוהבי ישראל וארץ ישראל בדורות 

 האחרונים קנאי לוהט בכל מה שנוגע לענייני הדת?

הרב גולדויכט מודה כי אכן תלמידיו עוברים תהליך של הקצנה דתית בכל הנוגע לשמירת 

וען כי אין מה לחשוש מתהליך זה, ואף מגייס את הרב קוק כסיוע להצדקת תהליך המצוות, אך ט

 ההקפדה על שמירת ההלכה המתרחש בקרב תלמידיו. 

תהליך זה יצר מתח בין התלמידים והוריהם, כאשר התלמידים חזרו לבתיהם והרגישו את הפער 

הקרובה, כפי שמתאר הרב  סביבתםהתנהלה הקיים בין ההרגלים שרכשו בישיבה לבין האופן שבו 

 בהמשך דבריו שם.  גולדויכט

קיימות בהקשרים שונים  הנובע מתהליכי שינוי שעובר הדור הצעיר תופעות של פער בין דורי

דור  –ומגוונים. נקודה מסויימת של חידוש במציאות בה אנו עוסקים היא שכל אחד מן הצדדים 

ין כי הוא הולך בדרכה האמיתית של הציונות האמ –ההורים ודור הבנים, תלמידי ישיבות ההסדר 

הדתית. אין מדובר כאן על תופעה של מעבר בין קבוצות חברתיות, ואין מדובר על זליגה לחברה 

מיישמים  –החרדית. תלמידי הישיבות לא חשו כי הם מורדים בערכים של הוריהם, אלא להיפך 

לכת ללמוד בישיבת הסדר. מבחינת אותם בצורה נכונה יותר, כפי שבא לידי ביטוי בבחירתם ל

הוויכוח הוא על הפרשנות  -גם הוריהם צמית הם חלק מהציונות הדתית, עימה מזוהים זהותם הע

 של מושג זה.

תופעה זו של פער בין דורות המתבסס על פרשנות שונה לערכים זהים, ניתן למצוא גם בהקשרים 

שבחנה את פערי הדורות בתפיסת הזהות  לוי,במחקרה של ששון  מצואדוגמא לכך ניתן ל. נוספים

האשכנזית. לטענתה, ההקשר ההיסטורי השונה של כל דור ודור משליך על אופן תפיסתו את 

ה בין ה מעמדית חברתית, והיא יוצרת הבחנכמוצא, כתרבות או כהגדר –הזהות האשכנזית 

כביטוי לעמדת כוח ובין האשכנזיות  , המגדירה את תפיסתם של דור ההורים,האתניות האשכנזית

. בדומה לכך ניתן לראות כי תהליכי השינוי שהובילו 506, המזוהה עם דור הבניםבחברה הישראלית

ליצירת תתי  ועמדות שונות ביחס לתפיסת הציונות הדתית, ובכך הביא ויצרישיבות ההסדר 

                                                 
. הרב גולדויכט מתאר שהיחס אליהם מצידם 3שמואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה יז אלול תשט"ז, עמ'  505

של אותם הורים היה כאל חייליו של הצאר הרוסי שחטפו נערים יהודים לשירות בצבא. דימוי זה הינו טעון במיוחד 
ר הופעל לחץ גדול לשינוי זהותם הדתית, ולאור זאת הדימוי של ישיבות בהקשר זה, שכן על החטופים לצבא הצא

 ההסדר הוא כמי שמנסה להשפיע ולשנות את זהותם ואופיים של התלמידים. 
לוי, '"אני אשכנזי, ההורים שלי לא רואים את עצמם ככאלה": הבדלים בין דוריים בתפיסות של -אורנה ששון 506

זהויות משתנות ומיקומים  –י, גיא בן פורת, זאב שביט )עורכים(, מראי מקום אשכנזיות', בתוך: אורנה ששון לו
 .151, עמ' 2013חברתיים בישראל, ירושלים 
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בות ודור דור האפער שבין מגזרים שונים הנחלקים בהגדרתו של מושג זה, כפי שבא לידי ביטוי ב

 הבנים.

מתח דומה נוצר גם בין התלמידים וחבריהם בתנועת הנוער שלא לומדים בישיבות, כפי שניתן 

 ללמוד מדברים שנכתבו בעלון תנועת הנוער עזרא:

חברי הארגון הלומדים בישיבות אינם מרגישים טוב ונוח במסגרת הארגון, שהרי 

דתית, והמסקנה שהם רמת הארגון אינה שווה לרמתה של הישיבה, מבחינה 

 .507מסיקים היא הסתגרות והתבודדות

נכון לאותה  ם השונים מהמקובל בסביבתם הקרובהישיבות ההסדר, אשר חינכו והדגישו ערכי

. ניתן להשוות זאת למחקרו של שושנה שהוזכר בין חבריהםתקופה, יצרו פער בין הלומדים בהם ו

ה לטעוני טיפוח ובין אחיהם ישלמדו בפנימילעיל, שהשווה בין תלמידים עולים מארצות המזרח 

 . 508שלא למדו שם, והצביע על הפער שנוצר מצד תפיסת הזהות האתנית

חלק  שםהשינוי החברתי של הלומדים של הפנימייה לטעוני טיפוח היה , במקרה זה לעיל כאמור

ן ממטרותיו המוצהרות. כפי שהראינו בפרק הקודם, גם ביחס לישיבות ההסדר ציפו חלק מ

שכבה חברתית דתית חדשה, של  י הן יגרמו לשינוי חברתי וליצירתההגורמים שפעלו להקמתן כ

ים בישיבות ההסדר לאלו שאינם לומדים בהן ביטוי הלומד ועל כל ניתן לראות בפער שנוצר בין

  מסויים להגשמתה של שאיפה זו.

, כפי שנזכר לעיל, ובמקביל על ידי חלק מתלמידי הישיבותהנוער תנועות תהליך זה הוביל לעזיבת 

הביא ליצירתם של קבוצות משנה בתוך תנועות הנוער של חברים תלמידי ישיבות, בהם בלט גרעין 

, והוביל להקמת ישיבת כרם ביבנה 50-'גחלת'. גרעין זה פעל בתנועת בני עקיבא בשנות ה

שיבות בתנועת בני ולהעצמת מעמדה של ישיבת מרכז הרב, והיה מזוהה באופן כללי עם תלמידי הי

 כפי שנסקר בהרחבה בפרק הקודם. –עקיבא 

כפי שמתאר בהרחבה ארן במחקריו, אחד המאפיינים של גרעין זה היה התביעה שלו ליתר הקפדה 

על קיום מצוות, כפי שבא לידי ביטוי למשל בתביעה ליתר צניעות ביחסים בין המינים. חברי 

וחבריהם, והם שאפו לכונן חברה ציונית דתית  הגרעין הרגישו כי בכך הם נבדלים מהוריהם

חדשה, שתפעל ברוח שאיפותיהם הדתיות. לאחר שהתאכזבו מהרמה הדתית אותה פגשו 

בקיבוצים הדתיים, חלמו בתחילה להקים קיבוץ עצמאי, שבמרכזו ישיבה ולימוד תורה, ולבסוף 

 . 509הכווינו את עצמם ללימודים בישיבות גבוהות

אלו ביטוי ראשוני להיווצרותו של תת מגזר בתוך הציונות הדתית, על בסיס  ניתן לראות בשאיפות

הבדלים ברמת ההקפדה על שמירת המצוות. כאמור, תהליך זה התעצם והתרחב במשך השנים עד 

 להיווצרותם של גוונים שונים על ציר זה.

ל ערך לימוד מקומו ש גרעין זה השפיע במעגלים רחבים על חברי תנועת בני עקיבא, הן בהעצמת

והן בהקפדה יתירה על שמירת המצוות, כפי שבא  ,ת חברי התנועה ללימוד בישיבותהתורה והכוונ

                                                 
. יש לציין כי מאמר זה נכתב 18יח, עמ' -יחיאל לוי, 'עבודתנו החינוכית בין ועידה לועידה', עלונים, כסלו תשי"ח, יז 507

והוא מתייחס בעיקר לתלמידים שלמדו בישיבות חרדיות, אך נראה בזמן שרק ישיבת כרם ביבנה היתה קיימת, 
 שביחס למתח שנוצר בין תלמידי הישיבות לחבריהם האחרים אין הבדל מהותי בין הישיבות. 

אבי שושנה, 'שפה מינורית ושפה מז'ורית של אתניות', בתוך: זאב שביט, אורנה ששון לוי, גיא בן פורת, )עורכים(,  508
 .94-103, עמ' 2013הויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל, ירושלים ז –מראי מקום 

 .53-50ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  509
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לידי ביטוי למשל בהפסקת הריקודים המעורבים בין בנים ובנות בתנועת בני עקיבא. תהליך זה 

 של פונדמנטליזם דתי, שהתעצם עם הקמת ישיבות ההסדר, יבחן בהרחבה בפרק הבא.

תנועות הנוער, כפי ההסדר ובין  ישיבותחלק מאת ניתן לראות את המתח שהיה קיים בין לאור ז

שתואר בהרחבה בפרק הקודם, כביטוי נוסף למתח שבין הגוונים השונים שנוצרו בציונות הדתית 

הקפדה על קיום המצוות שהובילו ישיבות ההסדר. הוויכוחים על עצמת הבעקבות תהליך ה

ם שונים בציונות הדתית, כמו למשל היחס שבין לימוד התורה בישיבות מקומם ומעמדם של ערכי

, עשויים לבטא הבדלים בין תתי המגזרים שהלכו ונוצרו בציונות הדתית, סביב 510הגיוס לצבאבין ו

 הקמתן של ישיבות ההסדר.

באופן טבעי, תהליך המביא ליצירתם של גוונים חדשים התופסים את מקומם ומעמדם בחברה, 

 מקביל לירידה במעמדם של מוקדי כוח וותיקים יותר.גורם ב

הוותיקה של הציונות  הנהגהה שינויים שהובילו ישיבות ההסדר היו גורמיהראשונים להפגע מה

הדתית. הישיבות הוקמו, אמנם, בתמיכתם של גורמי הממסד הפוליטי הוותיק כמו המזרחי 

עמדם, בשל השינויים ויה לסכן את מבאופן טבעי הקמתם של מוקדי כח נוספים עשוהמפד"ל, אך 

החברתיים העשויים להתרחש בעקבות כך, כמי שאינם שייכים בעצמם למגזר החדש והעולה של 

 תלמידי ובוגרי ישיבות.

ניתן למצוא בדבריו של חיים משה שפירא, מראשי המפד"ל ושר יתכן כי הדים לחששות אלו 

 :1969עציון בשנת  הפינה לישיבת הרהפנים באותה עת, בטקס הנחת אבן 

אם מדברים על חיי תורה בחיים הציבוריים, יש גם להתנהג... בדרך הבינונים שהיא 

דרך החכמים. זהו שביל הזהב, שהרמב"ם משבח אותו. אם הפועל המזרחי הצליח 

 ...511בדרכו בתנועה הציונית ובמדינת ישראל, הרי זה מפני שלא נתפס לקיצוניות

מן לסטות שלא קורא השר שפירא לבני הדור הצעיר  בקשיםלאחר דברי הברכה והשבח המת

כאן את מייצג ' של הפועל המזרחי, ההזהב 'שביל –דרך המוכרת שכבשו הדורות הקודמים ה

של בני הדור הצעיר מבטא את הכרתו החשש מפני הקצנה . הממסד הוותיק של הציונות הדתית

, אשר עשוי בסופו של דבר אף לפגוע של הממסד הותיק בתחילתו של שינוי המתרחש לנגד עיניו

 במעמדו במוסדות המפלגה.

חששות אלו אכן התממשו במשך השנים, כאשר קמו עוררין על המנהיגות הציונית דתית הוותיקה 

מקרב גורמים המזוהים עם ישיבות ההסדר והזרמים החדשים שצמחו מהן. ביטוי לכך ניתן 

קשורים , בין הגורמים ה1977בבחירות למצוא במאבקים הפנימיים במפד"ל סביב המהפך 

, ובין הישיבות בוגרישהיתה מזוהה עם ישיבות ההסדר ורבים מחבריה היו תנועת גוש אמונים, ל

 . 512המנהיגות הוותיקה והמתונה של המפד"ל

                                                 
כך למשל תואר בפרק הקודם כיצד רצתה תנועת בני עקיבא שתלמידי ישיבת כרם ביבנה יתגייסו לצבא בתחילת  510

מידים התנגדו ודרשו לאפשר להם ללמוד שנתיים דרכם בישיבה, יחד עם שאר חברי גרעיני בני עקיבא, אך התל
 #.405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  -רצופות בישיבה קודם הגיוס כדי שלא לפגוע ברצינות הלימוד בישיבה 

 אה"ע, הישיבה וההסדר. – 13.10.69מתוך כתבה שסיקרה את האירוע בעיתון הצופה, בתאריך  511
על הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, שהציגו  1983בכתבה בעיתון מעריב משנת  סקירה של תהליכים אלו ניתן למצוא 512

עמדה ייחודית בין הפלגים השונים: הם היו ראשי ישיבות הסדר, מצד אחד, אך מן הצד השני היו קרובים יותר 
ם את מבחינה מדינית לפלגים הוותיקים והמתונים יותר של המפד"ל. כך למשל הכריזו שם בכתבה כי הם "מייצגי

אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות  –הקו המרכזי מתון שעליו חונכו דורות דורות של חניכי המזרחי והפועל המזרחי" 
 הרא"ל. 



99 
 

מוקד כוח נוסף שנפגע בעקבות עלייתן של ישיבות ההסדר והשינויים החברתיים שהן חוללו הוא 

ך ירידת קרנו של הקיבוץ הדתי בציונות הדתית חורג מגבולות מחקר זה, הקיבוץ הדתי. תהלי

ירידת כוחם של הקיבוץ ואנשי ההתיישבות בכלל למשל והוא קשור לתהליכים רחבים יותר, כמו 

בהם נוצר מתח ותחרות בין ייחודיות החברה הישראלית. עם זאת, ניתן להצביע על מספר נקודות 

 .513כאשר עלייתן של הישיבות פגעה בכוחו של הקיבוץ הקיבוץ הדתי וישיבות ההסדר,

ראשית לכל, מסלול השירות הצבאי של תלמידי ישיבות הסדר נבנה על בסיס גרעיני הנח"ל של 

תנועת בני עקיבא, כאשר התלמידים פנו לישיבות במקום לפנות להגשמה בקיבוצים. על כן העלייה 

תוארה לעיל, מבטאת, למעשה, ירידה המשמעותית בהרשמה לישיבות ההסדר במשך השנים ש

 .514בפנייה של בני הנוער הדתי לקיבוצים הדתיים

בנוסף על כך, במספר הקשרים בתיאורי הקמת ישיבות ההסדר בלט המתח הקיים בין ישיבות 

 ההסדר והקיבוץ הדתי, שנתפסו כגורמים סותרים ואף מתחרים. 

הקיבוץ הדתי שפעלה במתחם של ישיבת דוגמא לכך הוא יחסם של אנשי המזרחי העולמי לישיבת 

כרם ביבנה. במסמכים שונים דורשים אנשי המזרחי שישיבת הקיבוץ הדתי תזהר מלהשתמש 

עוד קודם להקמת ישיבת ההסדר, וכן שתהיה הפרדה  –בשם 'כרם ביבנה' במסמכיה השונים 

בת הקיבוץ . ניתן לראות בהתכתבויות השונות כי ישי515ברורה בין המוסדות מבחינה מנהלתית

. 516הדתי נתפסת כבן חורג שאיננו מייצג את המזרחי, ומודגשת ההבדלה בינו ובין ישיבת ההסדר

ניתן ללמוד מכך על תתי הקבוצות שפעלו בציונות הדתית בתקופה זו של הקמת ישיבת כרם ביבנה 

י והקיבוץ ניצבים משנ מים בין קבוצות אלו, כאשר ישיבות ההסדרועל מאבקי הכוח שהיו קיי

 צידי המתרס.

 י ניתן למצוא בדיונים שהתרחשו בקרבביטוי לפער מהותי יותר בין ישיבות ההסדר והקיבוץ הדת

. במקביל לתיאורים של שיתוף פעולה ים ביחס לישיבת ההסדר שפעלה שםחברי קיבוץ שעלב

 , ניתן למצוא בעלון הפנימי של הקיבוץ גם517ועזרה הדדית בין חברי הקיבוץ ותלמידי הישיבה

 קולות אחרים. 

מצביע חבר הקיבוץ על כך שלמעשה ישנו פער ערכי מהותי בין הישיבה, כמוסד  1964בעלון משנת 

המחנך ללימוד תורה ארוך טווח, ובין הקיבוץ הדוגל בחיים של עשייה. פער זה בולט, לדבריו, 

                                                 
ביטוי נוסף למתח בין ישיבות ההסדר לקיבוץ הדתי ניתן למצוא בניסיון להקים מסלול שירות ייחודי לבני הקיבוץ  513

, מדגישים אנשי הקיבוץ 1976צבאי מלא. במכתב הפנייה לצבא, משנת  הדתי, במסגרתו ישלבו לימוד תורה עם שירות
הדתי את התנגדותם לישיבות ההסדר כיוון שאינן משרתות שירות מלא, ואף משערים כי מסלול כזה ימשוך תלמידים 
 מישיבות ההסדר. הצבא דחה הצעה זו על הסף, כדי שלא לפגוע בצרכי כח האדם של הצבא בדחיית השירות של בני

. ניתן לראות בדחייה זו, למרות העובדה שמדובר במספר מועט של מתגייסים, 134-161-1979א"צ,  –הקיבוץ הדתי 
כאשר באותה עת מספר הלומדים בישיבות ההסדר הולך וגדל, ביטוי לירידת כוחו הציבורי והפוליטי של הקיבוץ 

 .הדתי בהשוואה לישיבות ההסדר שמעמדם הפוליטי היה איתן באותה עת
, המתאר כיצד 1976ביטוי לכך ניתן למצוא במכתב של מזכ"ל תנועת בני עקיבא לראשי ישיבות ההסדר משנת  514

ההרשמה לישיבות ההסדר פגעה בהתנהלותה של התנועה בשל המחסור ברכזים לסניפים, שהגיעו מגרעיני הנח"ל של 
 אה"ע, הרב עמיטל. –התנועה 

 #.500גצ"ד, מזרחי העולמי  – 1953של המזרחי משנת על פי פרוטקול ישיבות המרכז העולמי  515
ביטוי דומה לכך ניתן למצוא בדבריו של הרב עמיטל להורי תלמידי המחזור הראשון של ישיבת הר עציון, שהוקמה  516

בתחילה בקיבוץ כפר עציון. הרב עמיטל הדגיש כי "הישיבה תהיה יחידה אבטונומית ונפרדת הן בדרכה החינוכית והן 
הפיזי". נראה כי הצורך להדגיש זאת נובע מהתפיסה שישנו פער והבדל בין ישיבות ההסדר ודרכן החינוכית  בקיומה

אה"ע, מסמכי יסוד. יחד עם זאת, הרב עמיטל הכיר בצדדים הערכיים החיוביים אותם ניתן  -ובין הקיבוץ הדתי 
הם הצביע על הערך חינוכי שהוא רואה בכך , ב1968וצריך ללמוד מהקיבוץ הדתי, כפי שעולה מדבריו בריאיון משנת 

 אה"ע, הישיבה וההסדר. -שתלמידי הישיבה מתחנכים באווירת הקיבוץ האידיאליסטית 
כך למשל עולה מתיאוריו של צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, על שותפות של תלמידי הישיבה בענפי המשק  517

בשעת משבר לחברי הקיבוץ, כמו למשל בזמן שריפות  השונים בשנותיה הראשונות של הישיבה, ובעזרה שהעניקו
 .1.11.10על פי ריאיון עמו מתאריך  –שפרצו בשדות 
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תורה  באופן בולט בישיבת הסדר, בה התלמידים מחליפים חלק משנות השירות הצבאי בלימוד

 בישיבה:

האין כיוון זה )של ישיבות ההסדר( פוגע במאמצים הנעשים על ידי המשק להגדיל 

את גרעיני הנח"ל ולחזקם בצעירים מוכשרים וטובים? המשק רואה בצבא, על כל 

מגרעותיו, משימה אשר חייב בה כל צעיר בישראל... מי שמחפש דרכים, ואפילו הן 

לא הוא אשר יהיה מוכן להצטרף  –יימת כשרות, כדי להפטר ממחוייבות מסו

 .518לקיבוץ, אשר באופיו הוא גוף הדורש מאדם התחייבויות וויתורים

בהמשך, דיון נרחב על הוויכוח בציונות הדתית סביב הצדקתו המוסרית של מסלול ההסדר יערך 

ות בפרק שיעסוק ביחסי הצבא והדת. לענייננו נצביע על כך שהכותב מזהה פער ערכי בין ישיב

ההסדר ובין הקיבוץ הדתי. עלייתן של ישיבות ההסדר והערכים אותן ייצגו, כמו לימוד התורה 

האינטנסיבי ומודל תלמיד החכם אותו חידשו בציונות הדתית, באו על חשבון על ערכי העשייה 

וההתיישבות אותן ייצג הקיבוץ הדתי. השינוי הערכי שהובילו ישיבות ההסדר, כפי שנבחן 

רק הבא, מבטא למעשה פגיעה בערכיו ומעמדו של הקיבוץ הדתי, שנתפס כמי שמבטא בהרחבה בפ

 תפיסות ערכיות שונות. 

על אף שישיבות ההסדר לא היו הגורם המרכזי שהוביל לירידת מעמדו של הקיבוץ הדתי, הרי 

שהקמתן ועליית מעמדן בציונות הדתית היו ביטוי מרכזי לתמורות שהתרחשו בציונות הדתית, 

חילופי המעמדות בין המגזרים והקבוצות שתפסו עמדות של הנהגה והובלה בציונות הדתית. ול

 איישותהליך זה בא לידי ביטוי, בין השאר, בתפקידים ציבוריים שונים בציונות הדתית אותם 

לתפקידים אלו דמויות  החלו להתמנותבמשך השנים באופן מסורתי אנשי הקיבוץ הדתי, כאשר 

ות ההסדר והזרם אותו ייצגו. דוגמא בולטת לכך, אם כי בתקופה החורגת י ישיבאנשמקרב 

, אשר באופן מסורתי היה תפקיד מזכ"ל תנועת בני עקיבא מגבולות המחקר, הוא הוויכוח סביב

 . 519מאוייש על ידי אנשי הקיבוץ הדתי, ומראשית שנות התשעים התמנו לתפקיד גם רבנים

במקביל לשינוי מעמדם של מגזרים  תי קבוצות ומגזריםה, בו התגבשו תהתהליך שנסקר בחלק ז

ת והומוגניות מדיוות והתרחבות הציונות הדתית. חד מוותיקים, הוא ביטוי לתהליך של התפתח

להתקיים רק בקבוצה קטנה ובוסרית. ככל שחולפות השנים המעגלים  ערכית וחברתית עשויות

מים ליצירתם של תתי זרמים חדשים מתרחבים ותהליכים פנימיים שונים מתרחשים, אשר גור

הפועלים בתוך החברה. כפי שהראינו עד כה, ישיבות ההסדר היו חלק מן הגורמים שהאיצו 

 והשפיעו את פעולתם של תהליכים חברתיים אלו בקרב הציונות הדתית.

 

                                                 
 שעלבים. –, ישובי פא"י 16אפא"י, תיק  -מתוך בטאון קיבוץ שעלבים 'שלהבת שלנו', גיליון אדר תשכ"ד  518
י שהיה מזכ"ל תנועת בניע עקיבא בשנת דיון בנושא זה ניתן למצוא בריאיון עם אמנון שפירא, חבר קיבוץ טירת צב 519

, 17.4.08: עפרה לקס, 'מזכ"ל קיבוצניק או רב?'. אתר 'בשבע', 1979
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/7371 רים . ביטוי נוסף למתח שבין מגז17.1.2016, כניסה בתאריך

-אלו ניתן למצוא בדבריו של שר הביטחון שמעון פרס לראשי ישיבות ההסדר בפגישה שקיים איתם באמצע שנות ה
, שסיפר כי חברי מזכירות הקיבוץ הדתי קבלו בפניו על "זרי הדפנה שצה"ל קושר לתלמידי ישיבות ההסדר אשר 70

סדר שסיכם פגישה זו )במסמך חסר תאריך לא משרתים שירות מלא". על פי מסמך פנימי של איגוד ישיבות הה
אה"ע, עניייני ההסדר  –( 1975-1976מדוייק, אך לאור ניתוח פרטים שונים בו נראה שהפגישה אירעה בין השנים 

1965 . 

http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/7371
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/7371
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 סיכום 2.3

ישיבות בפרק זה נסקרו תהליכים חברתיים שונים שהתרחשו בציונות הדתית בעקבות הקמתן של 

התפתחות של הציונות , תהליכים אלו מצביעים על תהליך ההסדר. כפי שתיארנו במהלך הפרק

, דרך הניתוק מן וההכרה בהיותו מגזר מובחן ומגדר הדתית, החל מביסוס ההגדרה העצמית

איתו היו קיימים יחסי תלות וכפיפות, ועד להתפרטות לתתי קבוצות וגוונים  -המגזר החרדי 

 הציונות הדתית.  שונים בתוך

ישיבות ההסדר השפיעו על תהליכים אלו ברמות שונות של השפעה, כאשר היו תהליכים בהם 

הצבענו על מרכזיותן של הישיבות בהופעתו של התהליך, היו תהליכים בהן הישיבות היו חלק 

י של , ולעיתים היוו הישיבות רק ביטוי וגילושהשפיעו על התהליך ממגוון רחב יותר של גורמים

בישיבות ההסדר  חברתיות. בפתיחת הפרק הצבענו על מספר התלמידים הגובר והולךהתופעות ה

כגורם שעשוי להסביר את יכולת השפעתן על תהליכים חברתיים שהתרחשו בציונות הדתית. 

הציע כיוונים לאחר שראינו במהלך הפרק את מרחב ההשפעה המגוון של ישיבות ההסדר, ננסה ל

   ציונות הדתית.התהליכים החברתיים בעל  תןהשפעמידת נוספים להסבר 

ראשית לכל, יש להצביע על הזמן בו הוקמו ופעלו הישיבות, שהיה משמעותי ביותר בעיצוב דרכה 

של הציונות הדתית. השנים בהם עסקנו במחקר זה היו גדושות באירועים מכוננים בתולדות 

נות והתהפוכות הפוליטיות והכלכליות מדינת ישראל והציונות הדתית, כמו המלחמות השו

כחלק מן הציונות הדתית, השפיעו והשתלבו בתהליכים ישיבות ההסדר, במדינת ישראל. 

שהתרחשו בעקבות האירועים השונים. כדוגמא לכך ניתן להצביע על התעצמות המשיחיות 

שר קשור תהליך לו היו שותפות ישיבות ההסדר, כפי שנצביע בפרק הבא, א -בציונות הדתית 

לתהליכים רחבים יותר שהתרחשו בציונות הדתית ובכלל החברה הישראלית בעקבות מלחמת 

 ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים והקמת תנועת גוש אמונים. 

מעבר לכך, ישיבות ההסדר היו מוסדות חינוך שהובילו קו חינוכי אשר, באופן טבעי, הוביל בסופו 

למשל, התכנים הדתיים שנלמדו בישיבות ההסדר הביאו של דבר גם להשפעות חברתיות. כך 

לתהליך של פונדמנטליזם דתי והקפדה יתירה על שמירת המצוות בציונות הדתית, כפי שנראה 

בהרחבה בפרק הבא. תהליך זה גרם לתוצאות חברתיות שונות עליהן הצבענו בפרק זה, כמו למשל 

בין תתי המגזרים שנוצרו בציונות  יםהעלייה במעמדם של רבנים בציונות הדתית, וכן הפער

הדתית, על ציר זה של הקפדה על שמירת המצוות. כפי שתיארנו לעיל, תהליך זה יצר מערכת 

יחסים דיאלקטית של הציונות הדתית עם הציבור החרדי, ממנו התרחקה בתהליך עיצוב זהותה 

זאת ניתן לראות לאור  העצמית, אך אליו התקרבה בתהליך התעצמות הפונדמנטליזם הדתי.

תמורות האידיאולוגיות שהובילו ישיבות ההסדר בציונות הדתית, תהליכי שינוי בתוך ב

   נעסוק בהרחבה בהמשך הפרק.כך האורתודוקסיה, וב

בנוסף, ניתן להצביע על מספר גורמים ייחודיים לישיבות ההסדר אשר הפכו אותן למוקד של 

 השפעה ושינוי חברתי בציונות הדתית.

גיל ההתבגרות ועיצוב  ו שלת ההסדר היו מוסדות חינוך בהם התחנכו בני נוער שהיו בשיאישיבו

הזהות האישית. האווירה בישיבות היתה אווירה אידיאליסטית של שאיפה לתיקון עולם, אותה 

 השווה ארן לאווירה הקיימת בתנועות הנוער: 
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במסגרת חינוכית  מדובר גם כאן בציבור צעיר, על בעיות ההתבגרות הטבעית שלו,

אליטיסטית וחדורת רוח מסירות. ישיבה מתאפיינת, ממש כמו תנועה... בקיצוניות 

 ... 520תמימה, בטהרנות

המתח האידיאליסטי, אותו תיאר ארן, בשילוב הגיל והשלב בחיים בו מצויים התלמידים, 

די לנוער מצביעים על כך ששנות הלימוד בישיבות ההסדר מהוות תקופה של מורוטוריום ייחו

, במהלכה מתנתק הנוער מעולמו הקודם, בוחן את 521הציוני דתי, כפי שהגדיר מושג זה אריקסון

גבולותיו ומעצב מחדש את זהותו הערכית. אווירה זו, יחד עם עיסוק אינטנסיבי בתכנים דתיים 

לחידוד של התפתחות אידיאולוגית מואצת, המביאה  וערכיים, הפכו את ישיבות ההסדר לחממה

בדלים ודקויות בין גישות ועמדות שונות. תהליך זה הוביל להתפתחותם של תהליכים חברתיים ה

שונים שנסקרו במהלך פרק זה, כמו למשל התפתחות ועיצוב הזהות העצמית של הציונות הדתית, 

הדגשת הפער וההתנתקות מהחברה החרדית וכן גם חידוד ההבדלים בין תתי הזרמים בציונות 

 הדתית.

וסף אשר עשוי להסביר את מידת ההשפעה החברתית של ישיבות ההסדר הוא האווירה גורם נ

 החברתית הייחודית שנוצרה במוסדות אלו, כפי שתיאר זאת בר לב: 

לתלמידי ישיבות ההסדר בדרך כלל רקע חברתי קודם של חברות בתנועת הנוער 

ת המשותף הדתית ושל לימודים בישיבה תיכונית, ואלה, יחד עם חוויית השירו

 .522בצבא, מגבירים אצלם את הלכידות החברתית, ומעצבים אקלים חברתי ייחודי

בר לב מצביע על השירות הצבאי המשותף במסגרת מסלול ההסדר כגורם מלכד ומגבש של 

גורם שהשפיע על האווירה תלמידי ישיבות ההסדר. הקשר לתנועות הנוער היווה גם הוא 

אווירה אשר העצימה את תחושת  -ה בישיבות ההסדר הפתוחה והחברית שנוצרהדינמית, 

 השייכות של התלמידים לישיבה ולרבניה.

תנאים חברתיים אלו השפיעו על מידת ההזדהות של תלמידי ישיבות ההסדר עם ערכי הישיבות 

ודרכן החינוכית. תלמידי הישיבה שימשו גורמי השפעה ושינוי על סביבתם במהלך לימודם 

חר מכן, בהביאם עמם את ערכי הישיבה בהן למדו. בדרך זו עשויה קבוצה בישיבה ובשנים שלא

אך מגובשת ומגוייסת למימוש והפצת ערכיה, לגרום לשינויים חברתיים רחבים  -קטנה בכמותה 

 בכלל החברה הציונית דתית, באופן שאינו תואם לגודלה היחסי באוכלוסייה.

יונות הדתית סה פנימית בתוך הצהתהליכים החברתיים שנסקרו בפרק זה מבטאים תסי

הביאה לשינויים חברתיים אלו. תהליך זה מוביל לבירור והגדרה שהתרחשה בשנים אלו, ו

של מושגי להתפתחותן של פרשנויות חדשות י היסוד של הציונות הדתית, מביא מחודשת של מושג

 ולבסוף אף להיווצרותם של זרמים חברתיים חדשים.אלו 

מתוך מחלוקת פנימית בתוך התנועה הציונית לגבי  1902מזרחי בשנת כך למשל קמה תנועת ה

המחלוקת סביב התגובה הראויה  , 'אגודת ישראל' קמה בעקבות523דרכה החינוכית והתרבותית

                                                 
. ארן טוען כי בדרך כלל קיים בישיבה גורם ממתן בדמות השמרנות 62ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  520

 חוייבות לשמירה על המסורת. הבסיסית הקיימת במ
 . 130-129, עמ' 1987אביב, -נעורים ומשבר, תל -אריק אריקסון, זהות  521
בר לב, ישיבות ההסדר, עמ'  –. דברים דומים כתב בר לב גם במאמר באנגלית בנושא 310בר לב, במשוך ביובל, עמ'  522

42-43 . 
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, וחוסר הסיפוק של חלוצים ופועלים 1912524ליוזמות התרבותיות של התנועה הציונית בשנת 

 . 1921525בשנת  נועת הפועל המזרחיאה להקמתה של תמדרכה של תנועת המזרחי הבי

נמשך כל העת בציונות הדתית, כאשר אחת השאלות תסיסה ובירור אידיאולוגי פנימי תהליך זה 

למעשה מהן ו ,החשובות שעולות בשנים בהם נערך מחקר זה היא מהן גבולותיו של תהליך זה

תתי זרמים בתוך ם של ניתן עוד לדבר על התפתחותבאיזה שלב לא יהיה גבולות הציונות הדתית; 

. שאלות אלו חורגות 526חדשים ושוניםמגזרים נצביע על צמיחתם של הציונות הדתית אלא 

 מגבולותיו של מחקר זה, אך על שורשיו של תהליך זה הצבענו בחלק זה.

  

                                                                                                                                            
)להלן: שוורץ, תולדות ופרקי  22, עמ' 2003ירושלים  דב שוורץ, הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידיאולוגיה, 523

)להלן:  103-106קורות ומקורות, נחלים תשנ"ז, עמ'  –אידיאולוגיה(; צבי שינובר, יצחק גולדברג, הציונות הדתית 
 שינובר, הציונות הדתית(.

 .120-119; שינובר, הציונות הדתית, עמ' 39-38שוורץ, תולדות ופרקי אידיאולוגיה, עמ'  524
יסודו של הפועל המזרחי הוא בהתארגנות הפועלים לדאגה לצרכים הייחודיים להם אך במקביל לכך התבססה  525

הקמתו גם על תסיסה רוחנית, ועל שאיפה לחידוש רוחה של הציונות הדתית על אדני תפיסה דתית יותר ורוחנית 
-1921אריה פישמן, 'הפועל המזרחי: -ש' יותר, כפי שבא לידי ביטוי, למשל, בסיסמה המרכזית שלהם: 'המרד הקוד

 . 311-313; עמ' 303-305', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות, רמת גן תשס"ג, כרך ב' עמ' 161
נראה כי ניתן להשליך על התהליך עליו הצבענו בציונות הדתית, את מסקנותיה של ששון לוי לגבי השינויים  526

ם בתפיסת הזהות האשכנזית. לדבריה "זהויות אתניות אינן נעלמות ואינן מאבדות את שהתרחשו במשך השני
 -חשיבותן בהבניית הסדר החברתי, אולם הן משנות צורה, אופי ומשמעות בהתאם להקשר ההיסטורי של פעולתן" 

תפיסות של לוי, '"אני אשכנזי, ההורים שלי לא רואים את עצמם ככאלה": הבדלים בין דוריים ב-אורנה ששון
זהויות משתנות ומיקומים  - אשכנזיות', בתוך: אורנה ששון לוי, גיא בן פורת, זאב שביט )עורכים(, מראי מקום

. כלומר, המסגרת החברתית נשארת קבועה גם אם המשמעות שניתנת לה 171, עמ' 2013חברתיים בישראל, ירושלים 
ת הדתית: עצם השייכות למסגרת חברתית זו עשויה להשאר משתנה. נראה כי ניתן להחיל קביעה זו גם ביחס לציונו

 קבועה, גם הפרשנות שלה משתנה עם השנים, ובין תת מגזר לרעהו. 
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 . ישיבות ההסדר והאידיאולוגיה הציונות דתית3

 מהי אידיאולוגיה ציונית דתית? 3.1

הפרק  דר על התפתחות האידיאולוגיה הציונית דתית.השפעת ישיבות ההס פרק זה יבחן את

יעסוק בסוגיות אידיאולוגיות שונות הנוגעות לישיבות ההסדר ולערכים אותם הן קידמו, ויבחן 

, יש מקום לברר מעט את את תהליכי השינוי שהתרחשו בהם בעקבות הקמת הישיבות. קודם לכן

 גבולותיו של מושג זה. את  ציונית דתית', ולהגדיר אולוגיהמשמעותו של המושג 'אידי

הדיון על גבולות האידיאולוגיה הציונית דתית עולה על סדר היום הציבורי מדי פעם בפעם. דוגמא 

לכך ניתן למצוא בוויכוח שהתנהל ביחס לתפיסותיו של ישעיהו ליבוביץ, בשאלה האם ניתן לכלול 

דו של הוויכוח בהגדרת הגבולות האידיאולוגיים, אותם כחלק מתפיסות הציונות הדתית. יסו

הם נציין ב –כאשר היו שטענו כי ישנן תפיסות תיאולוגיות בסיסיות באידיאולוגיה הציונית דתית 

ועל כן ליבוביץ החולק  -פרשנות דתית למהלכים היסטוריים האמונה בדבר היכולת להעניק את 

ה לא ניתן להכרעה, שכן כל צד מגדיר אחרת את . ויכוח מעין ז527על תפיסות אלו נמצא מחוץ לגדר

 המושג 'ציונות דתית', ועל כן מגדיר אחרת גבולות האידיאולוגיה הציונית דתית.

אופן אחר לקביעת הגבולות הוא על פי המציאות החברתית: אידיאולוגיה ציונית דתית תוגדר 

ל פי הגדרה זו מובן כי . ע528כתפיסות הרווחות בקרב הזרמים השונים של החברה הציונית דתית

לא ניתן לדבר על 'אידיאולוגיה ציונית דתית', אלא על אידיאולוגיות שונות, הנגזרות מהזמן 

. יש לציין כי גם בדיון שהוזכר לעיל ביחס לתפיסותיו של ליבוביץ, נעזרו 529והמקום בו עוסקים

ברתי בקרב הציונות הצדדים השונים בטיעונים מסוג זה, כאשר התווכחו בשאלה האם יש ייצוג ח

הדתית לתפיסות אלו של ליבוביץ, כהוכחה לכך שהן נחשבות לחלק מהאידיאולוגיה הציונית 

 .530דתית

ישראל, מדינת ציונות הדתית בתייחס לאידיאולוגיה הקיימת בלאור זאת נקבע כי מחקר זה י

ר, שנת בקרב הזרמים שפעלו בסביבת ישיבות ההסדר החל מקום המדינה ועד תום תקופת המחק

1985531. 

הערה נוספת אותה יש להעיר בבואנו לדון באידיאולוגיה הציונית דתית נוגעת למורכבות המובנית 

הקיימת בה. באופן חד הגדיר זאת דוד ויטל, כאשר טען כי "פרדוקס נעוץ בשורש המושג 'ציונות 

                                                 
)להלן: שוורץ, אמונה על פרשת דרכים(; גילי זיוון,  267דב שוורץ, אמונה על פרשת דרכים, תל אביב תשנ"ו, עמ'  527

לפיתוחו של דיאלוג עם האחר', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ  -ם , או 'ציונות דתית אחרת : ממודרניזם לפוסט מודרניז
)להלן: זיוון, ציונות דתית אחרת(. לדבריו ליבוביץ  336)עורכים(, מאה שנות ציונות דתית כרך ג', רמת גן תשס"ג, עמ' 

מותו שמעולם לא  עד יום התנגד לעצם הזיקה בין הציונות לתיאולוגיה כלשהיא. שוורץ אומר כי ליבוביץ עצמו טען
 הגדיר את עצמו כציוני דתי. זיוון חולקת על תפיסה זו של שוורץ, ומציגה תפיסת 'ציונות דתית אחרת', כשם מאמרה.

כנגד הגדרה זו ניתן לטעון כי גם הגבולות החברתיים של הציונות הדתית ניתנים להגדרה באופנים שונים, ועל כן  528
ולות אלו כדי להתייחס לתפיסותיו כחלק מהאידיאולוגיה הציונית דתית. אמנם, עדיין צריך להגדיר מי נכלל בתוך גב

 במחקר זה אנו פטורים מדיון זה בשל תיחום הדיון לישיבות ההסדר וסביבתן הקרובה.
דברים מעין אלו כתב ויטל: "תופעה מצויה היא שאנשים שונים מזדהים עם אותו רעיון, כביכול, בעוד שלמעשה  529

ני גדול... הציונות של מר בגין אינה הציונות של הד"ר גולדמן או של מר דולצין... אפשר לומר דברים יש ביניהם שו
זהים על הציונות של הרב ריינס, על הציונות של הרב עמיאל לעומת הציונות של צעירי המפד"ל". דוד ויטל, 'ציונות 

)להלן: ויטל, ציונות  11, עמ' 1983ות, תל אביב פרדוקס?', בתוך: אניטה שפירא )עורכת(, הזרם הדתי בציונ –דתית 
 דתית(.

 .336; זיוון, ציונות דתית אחרת , עמ' 267שוורץ, אמונה על פרשת דרכים, עמ'  530
הקדמת תחום הזמן להקמת המדינה, ולא להקמת ישיבת ההסדר הראשונה, נועדה לאפשר להתבונן על המרחב  531

 אה בהקמת המדינה נקודת ציון מרכזית בהתפתחות הציונות הדתית.ממנו צמחו ישיבות ההסדר, מתוך תפיסה הרו
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ך, ישנן ". ויטל מתייחס בעיקר למתח שבין הלאומיות לדתיות, אך כפי שנראה בהמש532דתית'

 למודרניות.  ין מסורתמשיחיות לריאליות וביות נוספות, כמו למשל ביחס שבין מתחים ומורכבו

ביטוי נוסף למורכבות זו ניתן למצוא בדבריו של דב שוורץ הטוען כי "עצם ההשתייכות למחנה 

 ". לדבריו, האידיאולוגיה הציונית דתית כוללת533הציוני דתי משמעה שידוד מערכות תיאולוגי

בתוכה שינוי מהותי של מושגי יסוד בעולם הדתי, ובכך הוא מרחיב את תחומי העיסוק של 

לברר את היחס 'תיאולוגיה ציונית דתית'. הרחבה זו דורשת ולוגיה הציונית דתית גם להאידיא

   ., בהם התפיסות החרדיותאחרות הקיימות במרחב הסובב את הציונות הדתיתלתפיסות דתיות 

ורכבות האידיאולוגית הקיימת בציונות הדתית בתוך תחום מחקר זה, ניתן למצוא ביטוי מעשי למ

, בניסיון להתמודד עם הירידה ברישום 1979בדיון שהתנהל בין ראשי ישיבות ההסדר בשנת 

לישיבות ההסדר. הרב גולדויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה, טען בדיון זה כי הנוער מעדיף מסלול 

כפי שנראה  .534או ישיבה, במקום השילוב הקיים בישיבות ההסדר או צבא –ברור וחד יותר 

בהמשך, שילוב זה מהווה דרך להתמודדות עם המתח הקיים באידיאולוגיה הציונית דתית בין 

ערכים מסורתיים של שמירת המצוות ולימוד התורה ובין ערכים מודרניים של ציונות ומחוייבות 

ורך להתמודד עם מורכבות זו גורם לירידה בפופולריות לטענת הרב גולדויכט, הצלמדינת ישראל. 

 של ישיבות ההסדר, ואולי אף של הציונות הדתית.

בתחומים  יימות באידיאולוגיה הציונית דתית,נבחן את המורכבויות השונות הק מהלך הפרקב

היחס לציונות ולמדינת ישראל, מקומן של המודרניות והמשיחיות  :הנוגעים לישיבות ההסדר

דיאולוגיה הציונית דתית, היחס לחברה החילונית, ההקפדה על קיום המצוות וערך הצבאיות באי

, את בתחומים אלו והשירות בצה"ל. נסקור את המגמות השונות שהובילו ישיבות ההסדר

  ואת הגורמים השונים שהתנגדו לתהליכים אלו.שעוררו המתחים האידיאולוגיים 

קיים קושי מובנה בעיסוק בהשפעת ישיבות ההסדר על קודם תחילת דברינו, יש להעיר כי 

האידיאולוגיה הציונית דתית, בשל העדר עיסוק ישיר וסדור בתחומים האידיאולוגיים השונים 

 , טען זאת ביחס לכלל הישיבות המודרניות:1994בתוך הישיבות עצמן. בר לב, במאמר משנת 

ייסודם בגיבוש מבנה  רוב המוסדות של 'הישיבה המודרנית' לא עסקו כלל טרם

 .535קונספטואלי. גם שנים רבות לאחר ייסודם לא עסקו בהגדרת מטרות ויעדים

ביטוי לכך ניתן למצוא בעובדה כי מאמר סדור על התפיסה האידיאולוגית של מסלול ההסדר 

. משמעות הדבר היא כי בחינת ההשפעה של ישיבות ההסדר 536שמוניםפורסם רק בראשית שנות ה

וגיה הציונית דתית תעשה בעיקר מתוך ניתוח המשמעויות של תהליכים היסטוריים על האידיאול

שונים, בצירוף התבטאויות שונות ולא סדורות של רבני ישיבות ההסדר, בנושאים האידיאולוגיים 

 בהם נעסוק.

                                                 
 .17ויטל, ציונות דתית, עמ'  532
 .9שוורץ, אמונה על פרשת דרכים, עמ'  533
בלי להצטרף  –. מסקנתו של הרב גולדויכט היא שיש לאפשר ללמוד בישיבות ההסדר 1965אה"ע, ענייני ההסדר  534

לצבא. כפי שנציין בהמשך, בשלב מאוחר יותר אכן הוקמו מוסדות שבחרו  למסלול ההסדר, ולמעשה ללא גיוס מחייב
הישיבות הגבוהות, שהעצימו את ערך לימוד  –לצמצם את מידת המורכבות על ידי העדפת גורם אחד על פני רעהו 

 התורה, מצד אחד, והמכינות הקדם צבאיות, שהעצימו את ערך השירות הצבאי, מן הצד השני.
. בר לב מסיים את מאמרו בציון העובדה כי בשנים האחרונות החל גיבוש 7ם דרך ארץ, עמ' בר לב, תורה ע 535

 אידיאולוגיה סדורה בתחומים שונים והוא קורא להמשיך בתהליך זה.
'זאת תורת ההסדר', שידון בהרחבה בפרק שיעסוק בהתמודדות עם  -הכוונה למאמרו של הרב ליכטנשטיין  536

בישיבות ההסדר. אף כי יתכן שבתוך הישיבות עסקו בבירור המשמעויות האידיאולוגיות הביקורת על מסלול השירות 
 של התהליכים השונים, מכל מקום העדרם של תפיסות מנוסחות וסדורות מלמד על חוסר מסויים בפיתוח התפיסות. 
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 תמורות באידיאולוגיה הציונות דתית לאור הקמת ישיבות ההסדר 3.2

 שראלהיחס לציונות ולמדינת י 3.2.1

הוא היחס החיובי לציונות וללאומיות  זיים המאפיינים את הציונות הדתית,אחד הנושאים המרכ

היהודית המודרנית. השותפות של המזרחי בהסתדרות הציונית והיחס החיובי לתנועה הציונית 

היו מנקודות היסוד באפיון הזרם ובזיהוי המשתייכים אליו בראשית דרכו. השילוב של ציונות 

מיות בתפיסת עולם דתית יצרה מורכבות אידיאולוגית ותיאולוגית, בעיקר סביב שאלת יחסי ולאו

  .537הכוחות בין שני גורמים אלו

יו של מחקר זה, שאלה זו קשורה לדיון רחב יותר ביחס שבין הלאומיות והדת, החורג מגבולות

לקו הדעות ן דומה נחבאופ. 538גורמים אלונושא זה, בהגדרת היחס שבין בעלו גישות שונות  כאשר

, יש שהצביעו על , ומנגד539יש שראו בציונות גורם המנוגד לדת , כאשרגם בקרב חוקרי הציונות

בשל האלמנטים  ,ביחס לדגמים אחרים של לאומיותן הדת לציונות, באופן חריג זיקה הדוקה בי

 . 540הלאומיים הקיימים ביהדות

הציונות  זהותהלים משנה חשיבות בהגדרת מקב והדת ותביחס שבין הלאומיאלו דיונים נרחבים 

. , אשר כפי שמודגש בשמו של זרם זה, מגדיר את עצמו באמצעות השילוב בין רכיבים אלודתית

ולעיתים אף סותרים, הקיימים זה  האם לראותם כגורמים נפרדים בה נדון היאהמרכזית השאלה 

ניח כי תיאור כללי זה של יש לה .הדוק ביניהםבזה צד, או שניתן להצביע על זיקה וקשר 

כאמור, הדיון ביחס ניתן למצוא גישות וגווני ביניים רבים. ו מספק, וכי האפשרויות השונות איננ

שבין הציונות והדת הינו נרחב וחורג מגבולותיו של מחקר זה, ואין בדברינו כל ניסיון להקיפו 

המרכזיות הכלליות בהבנת  ולהציג את העמדות הרבות המצויות בו. השימוש בדיון זה ובעמדות

היחס שבין הציונות והדת יעשה על מנת לבחון ולאפיין את ההבדלים בין העמדות השונות שפעלו 

    בישיבות ההסדר.

                                                 
זמן החדש נוגעת חשיבותו של בירור זה עולה מדבריו של סמט שטען כי "כמעט כל פרשת ההיסטוריה היהודית ב 537

. דברים דומים כתב גם שלמון במבוא לספרו 22משה סמט, החדש אסור מן התורה, ירושלים תשס"ה, עמ'  –בבעיה" 
 15, עמ' 2006אורתודוקסיה במצרי הלאומיות, ירושלים  -יוסף שלמון, אם תעירו ואם תעוררו  -העוסק בנושא זה 

 )להלן: שלמון, אם תעירו(.
להצביע על שני כיוונים מנוגדים מרכזיים: מצד אחד, יש שראו בלאומיות תוצר מודרני המנוגד באופן כללי ניתן  538

לדתיות, תחליף לזהות הדתית שאבדה ליחיד ולחברה. היו שראו בכלכלה התעשייתית המודרנית גורם מניע מרכזי 
ות והאינטלקטואליים כמי ביצירת הצורך המציאותי בלאומיות, והיו שהצביעו על ההגות המודרנית ועל הוגי הדע

ש'המציאו' את הלאומיות. סקירה של גישות שונות בתחום זה ניתן למצוא אצל גדעון שמעוני, 'הלאומיות היהודית 
. 82-83עמ'  1996כלאומיות אתנית', בתוך: יהודה ריינהרץ ואחרים )עורכים(, לאומיות ופוליטיקה יהודית, ירושלים 

ה בין הלאומיות והדתיות, כאשר הקשר ביניהם תואר בדרכים שונות: הלאומיות מנגד, יש שהצביעו על זיקה הדוק
 -כפרשנות חדשה לדת, הדת כמקור לעיצוב ערכי הלאומיות, וכן תפיסת הדת כגורם המקדש את סמלי הלאומיות 

גורמים אלו  . היחס שבין32-33; עמ' 12; שלמון, אם תעירו, עמ' 74-75, 2004חדוה בן ישראל, בשם האומה, ירושלים 
השתנה מחברה לחברה ומדת לדת, ולעתים בתהליך התפחותה של הדת התרחשו שינויים בנושא זה. דוגמא לכך ניתן 
למצוא בדבריו של צ'דוויק, המראה כיצד על אף העובדה שהנצרות נחשבה בדרך כלל לדת אוניברסלית המנותקת מכל 

שונים של הכנסיה כגורם משמעותי בהיווצרות הלאומים שימשו זרמים מקומיים  19-יסוד לאומי, במהלך המאה ה
 ,Owen Chadwick, The secularization of the European Mind in the Nineteenth Century -השונים 

Cmabridge University Press 1977, p 129-131. 
היתה בעיקרון תנועה  –ית הן כתנועה והן כתפיסה חברת –כך למשל ניסח זאת בחריפות דוד ויטל: "הציונות  539

 .12ויטל, ציונות דתית, עמ'  -שמרדה במסורת בכלל, ובאורתודוקסיה בפרט" 
קימרלינג הצביע על מספר אלמנטים המבטאים את הזיקה בין הדת היהודית והתנועה הציונית המודרנית, בהם  540

ברוך קימרלינג,  -יסטורי לאומי הבחירה בארץ ישראל כיעד הגירה, הדגשת השפה העברית והדגשת התנ"ך כטקסט ה
. בדבריו הצביע על מספר גורמים 129; עמ' 117-118, עמ' 1994, 50-51'דת לאומיות ודמוקרטיה בישראל', זמנים 

שסייעו לביסוס תפיסה זו, ביניהם מציין את דובנוב וגרץ כמי שתרמו בחיבוריהם ההיסטוריוגרפיים ביצירת תודעה 
בתוכה זיקה חיובית לדת, כמנגנון לשימור הלאומיות בשנות הגולה. שלמון טען כי לאומית קולקטיבית, הכוללת 

תהליך זה של שימוש וחילון סמלים דתיים בשירות הציונות, הקל על המעבר מזהות יהודית דתית לזהות יהודית 
ן את הזיקה . בכך מסביר שלמו36-37; עמ' 14שלמון, אם תעירו, עמ'  -ציונית, והביא להרחבת תהליך החילון 

  ההיסטורית בין ירידת מקומה של הדת בחברה היהודית במקביל לעליית הציונות, על אף הזיקה ביניהן.
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ם המדינה, ניתן ישראל לאחר קושאלה זו בקרב הציונות הדתית בביטוי לגישות שונות ביחס ל

נים לתפיסות שקדמו להם בציונות רך ארן בין תפיסת העולם של גוש אמולמצוא בהשוואה שע

ראש הישיבה התיכונית כפר הרוא"ה, ששימשה  -הדתית. ארן דן בדבריו של הרב משה צבי נריה 

בנאום שנשא בועידת הפועל המזרחי  -גורם משמעותי בהקמת ישיבות ההסדר הראשונות 

פני אותה , בו הוא מציג את הקונפליקט בו הוא מצוי: "כיצד לגשר על 50-בראשית שנות ה

הסתירה הנפשית של הנאמנות הכפולה: נאמנות לתורת ישראל ונאמנות למדינת ישראל". 

הסתירה נגרמת, לדברי הרב נריה, בשל החילון הבולט של המדינה, הנתפסת כגורם מנוגד לתורה 

 ולדתיות. 

לתורה לדברי ארן, בגוש אמונים אין מקום לקונפליקט זה כיוון שלמעשה אין הפרדה בין המדינה 

 . 541"לפי אמונת הגוש, הנאמנות לתורת ישראל ולמדינת ישראל היא אחת ומאוחדת" –

בבואנו לבחון את העולה מתולדות ישיבות ההסדר בנוגע ליחס שבין הציונות והדת, נמצא גישות 

 שונות, אשר באו לידי ביטוי באופן ממשי במחלוקות בדרכי ההתנהלות של הישיבות.

על דמותו של הרב גולדויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה, כמייצג של התפיסה מצד אחד ניתן להצביע 

יונות הרואה הפרדה בין הציונות והדת. הרב גולדויכט ראה את תפקידו, כמי שבא מחוץ לעולם הצ

מד הציוני והלאומי , כאשר את המ542מד הדתי אצל תלמידיוהדתית, להוסיף ולחזק את המ

ה זו מלמדת הפרדה הציונות לדתיות, כאשר תוצאתה הוא מקבלים תלמידיו מחוץ לישיבה. תפיס

 – חיבור והשוואה בין הדתיות החרדית לזו של הציונות הדתית. על כן יכול גם תלמיד החזון אי"ש

המזרחי שכן אין הנוער של כמו הרב גולדויכט, ללמד תורה את בני  מחשובי המנהיגים החרדיים,

 .543זיקה והשפעה בין הציונות לדתיות

וי נוסף לתפיסה זו, ניתן למצוא אצל הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, בחשיבות שראה ביט

בהמצאם של רבנים בישיבתו, אשר הגיעו מהעולם החרדי, ואשר לעיתים חלקו על תפיסת הציונות 

. על אף כי בכל ישיבות ההסדר לימדו בשנים הראשונות רבנים שהגיעו 544כפי שחינכה הישיבה

ל העדרם של רבנים בוגרי החינוך הציוני דתי, החידוש הוא בהנמקה מהעולם החרדי בש

האידיאולוגית שניתנה למצב זה. עמדה זו, המטשטשת את הגבולות בין המגזר החרדי למגזר 

, מאפיינת את הרב שלזינגר, שסיפר כי הקפיד לחנך את 545הציוני דתי בתחומי הדת ולימוד התורה

. עמדה זו 546פועל עם רבנים מרכזיים מהציבור החרדיתלמידיו לכבד, להזדהות ואף להפגש ב

מלמדת על תפיסה ציונית דתית היוצרת הפרדה בין הציונות והדת, ועל כן מאפשרת חיבור לעולם 

 החרדי בתחומי הדת.

                                                 
 . 46ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  541
כאשר קיבל הרב גולדויכט את ההצעה להקים את ישיבת כרם ביבנה התייעץ עם רבו החזון אי"ש, אשר על פי אחת  542

 .55מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  -ר זה אמר לו: 'אם הם רוצים תורה צריך לתת להם' הגירסאות לסיפו
יש להעיר כי הבחירה ברב גולדויכט כראש ישיבת ההסדר הראשונה נבעה גם מהעדרם של רבנים ציוניים דתיים  543

עדיין ניתן  מתאימים לתפקיד ומסירובם של מספר רבנים להתמנות לתפקיד, כפי שתואר בפרק הראשון. אמנם,
 להצביע וללמוד מעצם קיום התופעה של ראש ישיבה המזוהה עם העולם החרדי המלמד בישיבת הסדר ציונית.

כך למשל מתאר הרב שלזינגר כיצד היה פוטר את אחד מרבני הישיבה מהצורך להשתתף באירועי יום העצמאות  544
 . 17.2.13אריך על פי ריאיון עמו מת -בישיבה, בשל התנגדותו האישית ליום זה 

יש לציין כי גם בתחום הפוליטי ניסה הרב שלזינגר לטשטש את הגבולות בין המגזרים, כאשר ניסה להקים תנועה  545
 -פוליטית שתחבר בין "מערך של הכוחות הממלכתיים של פא"י )פועלי אגודת ישראל(, עם התורניים של המפד"ל" 

 ישובי פא"י שעלבים. 16תיק  אפא"י, - 1982מתוך ריאיון לעיתון הצופה משנת 
 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  546
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עמדה נגדית לתפיסה זו ניתן למצוא בדמותו של הרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת הר עציון, כפי 

ההסתדרות הציונית העולמית בנושא ישיבות ההסדר, בשנת  שעולה מדברים שנשא בכנס של

1976 : 

לא נוכל להצליח להחדיר את הערך של ארץ ישראל ותקומת ארץ ישראל בימינו, אם 

לא נתבסס על מקורות האמונה ונרחיב את בסיס האמונה. כל זמן שאנחנו נרצה 

, נעמוד בפני להוסיף ארץ ישראל לתורה, ונוסיף 'דתי' ל'לאומי', ולאומיות לדת

 .547סתירות קשות ובפני בעיות קשות

הרב עמיטל רואה את ערכי הלאומיות כקשורים ומבוססים על ערכי התורה והאמונה. הוא חושש 

מפני סתירות הנובעות מתפיסה נבדלת של הלאומיות והדתיות, ועל כן הוא קורא להרחיב את 

מושגי האמונה והדת מהווה ביטוי בסיס האמונה כדי שיכיל גם את הערכים הלאומיים. הרחבת 

על כן הוספת ערכי הלאומיות בולט לתפיסה הרואה זיקה וקשר פנימי בין הלאומיות לדתיות, ו

 את פניהם של הערכים הדתיים. מחדשת

ניתן למצוא בכך ביטוי לדבריו של שוורץ שהובאו לעיל, אשר טען כי תפיסת הציונות הדתית 

חד החידושים התיאולוגיים אשר לדברי שוורץ עומדים ביסודה יוצרת שידוד מערכות תיאולוגי. א

תפיסה של ההגות הציונית דתית הוא הדגשת הנוכחות האלוקית בתוך המציאות החומרית, 

מוצגת תפיסה . 548המאפשרת להעניק משמעויות דתיות ומשיחיות לפעולות פוליטיות ואנושיות

, כאשר הוא קרא "למצוא את הקדוש בהמשך דבריו של הרב עמיטל שצוטטו לעיל באופן ישיר

ברוך הוא בתוך החומר, בתוך האטום, בתוך העולם... למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך 

רב עמיטל מאפשרת ל הנוכחות האלוקית בתוך המציאותזיהוי של תפיסה זו  ".549ההיסטוריה

אה הדתי. כפי שנר לק מעולמוראות את הציונות, הקמת המדינה ואף השירות הצבאי כחל

 גם בתחומים נוספים. , ובאה לידי ביטויבהמשך, גישה זו מאפיינת את הרב עמיטל

עמדה מעט שונה מציג עמיתו לראשות ישיבת הר עציון, הרב אהרן ליכטנשטיין, בראיון למעריב 

 :1983משנת 

הציונות הדתית צריכה... להעמיד במרכז את זיקת האדם לקדוש ברוך הוא. כל 

להגיע לסדר עדיפויות מעוות. יש לראות את הציונות כביטוי  השאר הוא שולי. אסור

 .550להגשמה דתית, ולא להיפך. צריך להיזהר ממצב שבו רואים בציונות ערך עצמאי

ניתן לראות כי גם הרב ליכטנשטיין מתנגד להפרדה בין הציונות לדתיות ואף חרד מהעצמת ערכה 

 ן רכיבים אלו הוא בכפיפות המוחלטת שליסודו של השילוב בישל הציונות כערך עצמי. אמנם, 

 .הציונות לדתיות

 חילוקי דעות אלו ביחס שבין הציונות והדתיות בישיבות ההסדר, באו לידי ביטוי במספר תחומים

. ראשית, כפי שנזכר לעיל, בתפיסה העקרונית לגבי שילוב רבנים מהמגזר החרדי בישיבות מעשיים

הוא היחס לשינויים וחידושים בסדרי הלימוד בישיבות  ההסדר. ביטוי משמעותי נוסף לנושא זה

 ההסדר. 

                                                 
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 547
 .9שוורץ, אמונה על פרשת דרכים, עמ'  548
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 549
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 550
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נחשבת ציונות הדה בין רכיבי הציונות והדת באידיאולוגיה הציונית דתית, יפרמהעל פי התפיסה 

גזר תוספת חיצונית שאינה אמורה להשפיע ולשנות את ערכי הדת, ועל כן לימוד התורה במל

 הרואה זיקה וקשר בין רכיבים אלו . מנגד, התפיסהחודיהציוני דתי אינו אמור להיות שונה ויי

, אשר עשויה לבוא לידי ביטוי גם באופן לימוד בין הציונות והדת מצביעה על השפעה הדדית

 התורה, המשתנה בין ישיבה ציונית לישיבה חרדית. 

יבתו עמדתו של הרב גולדויכט בנושא זה חדה וברורה. בריאיון עמו עם הקמת הישיבה קבע כי יש

תהיה "ישיבה ליטאית על כל מנהגיה וגינוניה", "ישיבה ליטאית שבה לומדים תורה לשם 

ליטאי, ובסדר היום שבתחילה לא -. קביעה זו באה לידי ביטוי בסגנון הלימוד הלמדני551תורה"

  .552כפי המקובל בישיבות החרדיות שבה,כלל תחומים כמו לימודי מח

שעמדו מאחורי הקמת הישיבה, שישיבת כרם ביבנה  מנגד, שאפו אנשי המזרחי ובני עקיבא

, בהיותו 1955תתחדש גם בתחום הדתי של לימוד התורה, כפי שהתבטא הרב חיים דרוקמן בשנת 

חבר ההנהלה הארצית של בני עקיבא: "על ישיבת כרם ביבנה לסלול דרך מקורית על מנת לחנך 

לעצב סדר יום  תנועת בני עקיבאידי ". על כן נתבע הרב גולדויכט על 553תלמידי חכמים חלוצים

מסכתות 'מעשיות' מסדר מועד וזרעים וכן דיונים בנושאים ערכיים  , הכולל לימודחדשני

 תביעה שלא התממשה בפועל.  - 554העומדים על סדר היום הציבורי

לידי  , שהובא לעיל כמייצג העמדה הרואה זיקה בין הציונות והדת, באהעמדתו של הרב עמיטל

חידושים שונים שהתרחשו בישיבת הר עציון בסדרי הלימוד. הבולט שבהם הוא העצמת ביטוי ב

, יחד עם לימודי מחשבה 555לימוד התנ"ך והפיכתו לענף משמעותי, תוך חידוש שיטות הלימוד שלו

. בנוסף על כך, יש להצביע על פתיחות לעולם 556שהיו חלק מסדר היום כבר מהקמת הישיבה

, שהפך 1973557ה לידי ביטוי בהקמת המכון ללימודי הוראה, בשנת האקדמי בתוך הישיבה, שבא

 בהמשך למכללה אקדמית הפועלת בתוך הישיבה.

כולל בישיבת כרם ביבנה, התקבלו החידושים שנזכרו ביחס  -למעשה, כיום ברוב ישיבות ההסדר 

 בוסס על סדר היום הישיבתילישיבת הר עציון, חידושים המצטרפים לסדר היום הכללי המ

. נושא זה יבחן בהרחבה בפרק על 558הליטאי המקובל כיום במרבית הישיבות במדינת ישראל

 היחס ללימוד התורה, סביב השאלה האם פיתחו ישיבות ההסדר 'לימוד תורה ציוני דתי'.

כמו גם מהתפיסה  –התפיסה הרואה זיקה בין הציונות והדת  של אפשריותאחת ההשלכות ה

הוא היחס למדינה ולביטויים הפוליטיים  –הדת באומות אחרות הרואה זיקה בין הלאומיות ו

                                                 
 .3שמואל אבידור, בת קול נשמעת ביבנה, הצופה יז אלול התשט"ז, עמ' 551
, התרעם על הדגשת הלמדנות הליטאית: 1959שביקר בישיבה בשנת  -סופר וחוקר חסידות  –ברג הרב ברומ 552

#. לימודי 413גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  –"דורות רבים חיו לפני תקופת רבי חיים )מבריסק( בלי שיטתו..." 
 המחשבה נוספו מאוחר יותר, בעקבות דרישת התלמידים, כפי שנזכר לעיל.

. כך 113מבוא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ'  – 1955דבריו בועידה הארצית של תנועת בני עקיבא, בשנת  מתוך 553
כתב גם הרב ברומברג: "ישיבת כרם ביבנה צריכה להיות דוגמא לישיבות קטנות אחרות של בני עקיבא... לא נצליח 

 #.413של המזרחי גצ"ד, המרכז העולמי  –בשום אופן אם רק נחקה את הישיבות הגדולות" 
ללא מחבר, 'בישיבת המועצה הארצית',  -על פי פרוטוקול דיון בנושא במועצה הארצית של תנועת בני עקיבא  554

 זרעים, גיליון ב, חשוון תשי"ז, עמ' י. 
 .368בן יעקב, גוש עציון, עמ'  555
נזכרים ספר הכוזרי, כך עולה מרשימת הספרים שנדרשו תלמידי המחזור הראשון להביא עמם לישיבה, בהם  556

 אה"ע, מסמכי יסוד. -הקדמת הרמב"ם למסכת אבות, וספר 'אורות' של הרב קוק  -'שמונה פרקים' 
 .368בן יעקב, גוש עציון, עמ'  557
כך מסכם בר לב את סקירת סדר היום בישיבות ההסדר: "סדר היום ותוכנית הלימודים המתוארים לעיל  558

יבה הליטאית... אבל ניתן לזהות בהם גם את המאפיינים הייחודיים של משקפים השפעה מובהקת של דפוס היש
בר לב,  –ההסדר הצבאי. המאפיין התוכני העיקרי הוא קיומם הלגיטימי של חוגים קבועים למחשבת ישראל..." 

 . 308במשוך היובל, עמ' 
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 תפיסה זו בקרב ישיבות ההסדרשאלה בה נידון היא האם הממשיים של הלאומיות והציונות. ה

במושגים של קדושה וגאולה ביחס  שימושלולהתייחסות משיחית למדינה ולמוסדותיה,  גרמה

 למציאות הפוליטית הממשית. 

קדושה ביחס למוסדות השלטון, האומה והארץ היתה קיימת בקרב  השימוש במושגים של

. דוגמא מודרנית לכך ניתן למצוא בלאומיות האירית המודרנית, כאשר במהפכה 559לאומים שונים

"מעולם לא אוחדה דת ומולדת בצורה  –תולית נוצרה אידאולוגיה לאומית דתית ק 1916של שנת 

קופה. המהפכה לוותה בהדגשת קדושת האומה והארץ, תולי בן הת, כדברי עיתון קטהורה יותר"

 שיח ונביא מודרני שכתב את הכתביםתוך יצירת 'כתבי קודש' בני התקופה ועיצוב דמותו של מ

  .560ותיאר את הבשורות האל אליו, הקוראות לו להוביל את המהפכה

מצאו את ביטוים זה ניתן להצביע על שני כיוונים הגותיים מרכזיים בציונות הדתית, אשר  נושאב

 . 561באופן בולט בישיבות ההסדר, כפי שנראה להלן

כיוון אחד עולה מהגותו של הרב אברהם יצחק קוק, שנפטר קודם הקמת המדינה, אשר ראה 

 ביטוי להופעה אלוהית: העתידית , ואף ראה במדינה562חשיבות דתית במבנה המדיני המודרני

תוכן האידיאלי היותר עליון... מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהויתה 

חפצה הוא שיהיה  ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם, שכל

 ... 563ד' אחד ושמו אחד

תפיסה זו באה לידי ביטוי לאחר קום המדינה אצל בנו, הרב צבי יהודה קוק ואצל תלמידיו, אשר 

מא לכך ניתן למצוא בדבריו של הרב צבי התייחסו למדינה ולמוסדותיה במונחים של קדושה. דוג

יהודה ביחס לצה"ל וליום העצמאות: "זוהי מצוה... ומשום כך, כל השייך אליה, כל כלי הנשק 

 -למיניהם, מתוצרתנו ומתוצרתם של גויים, כל מה ששייך ליום הזה של קימום מלכות ישראל 

ה זו הוא המושג . אחד המושגים הרווחים הבולטים המבטאים תפיס564הכל הוא קודש"

'ממלכתיות'. רוזן צבי מגדיר אותו כ"רויאליזם... קידוש של מוסדות השלטון, הממשלה, ובעיקר 

כבוד השלטון והכבוד  –הצבא. הדגשה של טקסים וסמלים, ונתינת מקום מרכזי למושג הכבוד 

 ". 565הלאומי

                                                 
ל בספרי לימוד של דת בן ישראל מצביעה על אומות שונות ודתות שונות בהם התקיימה תפיסה כזו. כך למש 559

, מצויה הקביעה כי איי יפן גולפו מגופם של האלים )בן ישראל טוענת כי תפיסה זו התעצמה 1945השינטו ביפן, משנת 
עם התחזקות הקשרים של יפן עם המערב(, וכן גם המתיישבים החדשים של אמריקה ראו את עצמם ואת אומתם 

. לעיתים הוסברה הקדושה מתוך זיקה 160-161, עמ' 2004, ירושלים חדוה בן ישראל, בשם האומה -כאובייקט קדוש 
 .151שם, עמ'  –לתנ"ך ולקדושה הקיימת, לדבריהם, בעם ובארץ של היהודים 

. יש לציין כי בן ישראל מצביעה על הבדל עקרוני בין יחס הלאומיות והדת ביהדות, אשר 166; עמ' 181שם, עמ'  560
מובנים, לעומת יחס הלאומיות והדת אצל הכנסייה הקתולית, אשר באופן עקרוני  היא דת בעלת מאפיינים לאומיים

. בהמשך דבריה היא מסבירה כיצד, אם כן, 171שם, עמ'  –היא אוניברסלית וחסרת מאפיינים לאומיים מקומיים 
יה הקתולית נוצר הקשר ההדוק בין הקתוליות והלאומיות האירית המודרנית. דוגמא בולטת נוספת לזיקה בין הכנס

, שהונעה מכוחה ותמיכתה 19-ותנועה לאומית מודרנית ניתן למצוא בהתעוררות הלאומיות הפולנית במהלך המאה ה
של הכנסיה, והיתה רוויה אלמנטיים דתיים, כפי שתיאר טלמון: "הרגש הלאומי... היה פולחן מיסטי ושגעון לדבר 

 .97עמ'  ,1973יעקב טלמון, רומנטיקה ומרי, תל אביב  –אחד" 
ניתן להציג, כמובן, גם עמדות נוספות בסוגיא זו, כמו גישתם של פרופ' ישעיהו ליבוביץ ואליעזר גולדמן, אך גישות  561

 אלו לא מצאו להם ביסוס בישיבות ההסדר בתקופה בה עוסק המחקר.
  הרב אברהם יצחק קוק, אורות, ירושלים תשנ"ג, עמ' קד. 562
 שם, עמ' קס. 563
קוק, לנתיבות ישראל כרך ב', בית אל תשס"ג, עמ' שסא. מאמר זה הוא סיכום של שיחה שנשא  הרב צבי יהודה 564

 .1967ביום העצמאות בשנת 
צבי, 'מטפיזיקה בהתהוותה', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית, כרך ג', רמת -ישי רוזן 565

 .425גן תשס"ג, עמ' 
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למשל טען הרב ישראל כנגד גישה זו עלו ביקורות שונות, גם מקרב תלמידי הרב צבי יהודה. כך 

אריאל, ראש ישיבת ההסדר בימית ובוגר ישיבת מרכז הרב, כי יש להפריד בין המדינה 

האידיאלית הנוהגת על פי ההלכה, אשר רק לה יש לייחס קדושה, ובין הממשלה ומוסדותיה 

 . 566הממשיים, אותם ניתן לבקר ואף לחלוק ולהאבק בחריפות כנגד מעשיהם

ניתן למצוא בהגותו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק, שהיה  כיוון נגדי לתפיסה זו

חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית, עבר במשך השנים לתמיכה גורפת 

. הרב סולובייצ'יק כתב רבות 567במזרחי ואף שימש כנשיא הכבוד של הציונים הדתיים באמריקה

, 1957השתמש במושגים של קדושה, כפי שהתבטא במכתב משנת על מדינת ישראל, אך נזהר מל

 בו סקר את הגישות השונות ביחס למדינת ישראל:

ישנה דעה הלכתית שלישית, שאינה מקבילה לא לדעת שתומי העין השוללים, וגם 

לא לסברת ההוזים המחייבים חיוב מוחלט... את המדינה. דעה שלישית זו... תחייב 

תקומתה והתמדתה... אבל לא תפריז על ההערכה יותר מדי  את המדינה ותוקיר את

 .568עד כדי גלוריפיקציה והאלהה

להכיר בתרומה הגדולה  –על פי עמדה זו יש להעריך את המדינה מתוך מבט מציאותי והלכתי 

שלה להצלת חיי היהודים, לחיזוק חיי התורה ואף להרחבת אפשרות קיום המצוות בארץ ישראל, 

ושגים משיחיים. גישה זו מאפשרת ביקורתיות ושיפוטיות ביחס לתהליכים אך ללא שימוש במ

 שמובילה המדינה ומנהיגיה.

בדברינו להלן נבחן את מקומן של תפיסות אלו בישיבות ההסדר הראשונות, ובדרך זו לברר את 

 השפעת הקמת ישיבות ההסדר על היחס לציונות ומדינת ישראל בציונות הדתית.

שו בישיבות ההסדר הוא עיסוק נרחב בתורת הרב קוק, שנלמדה בכלל אחד התחומים שהתחד

מחקר זה לא היו בוגרי ישיבת ף שמרבית הרבנים שלימדו בישיבות בהם עוסק הישיבות. על א

. תלמידי ישיבות 570בקרב רבנים רבים היתה גישה חיובית ואוהדת לכתבי הרב קוק ,569מרכז הרב

ובתנועת בני עקיבא, ולעיתים הדרישה ללימוד תורתו  ההסדר נחשפו לתורתו בישיבות התיכוניות

. בנוסף על כך, התקיימו קשרים שונים בין תלמידי ישיבות ההסדר לישיבת מרכז 571עלתה מהם

הרב צבי יהודה קוק. קשרים אלו באו לידי ביטוי בלימוד משותף של תורת  -הרב ולעומד בראשה 

 . 572יבת מרכז הרבישיבות ההסדר לישמ םהרב קוק, ובמעבר של תלמידי

                                                 
 . ויכוח זה עלה על פני השטח במאבק כנגד פינוי סיני.211עמ' דון יחיא, הספר והסייף,  566
 .6, עמ' 2010הציבור הדתי לאומי ומדינת ישראל, תל אביב  –חיים נבון, אתחלתא דתקווה  567
. חוברת זו, שיצאה לאור על ידי תנועת נאמני תורה ועבודה והקיבוץ הדתי נושאת את השם הטעון 17שם, עמ'  568

הווה נוסח חלופי לתפיסת המדינה כ'אתחלתא דגאולה', המקובלת בקרב חוגי תלמידי הרב 'אתחלתא דתקווה', המ
קוק. מחבר החוברת, הרב חיים נבון הוא בוגר ישיבת הר עציון, שהובילה את ביסוסה של תורת הרב סולובייצ'יק 

 בישיבות ההסדר, כפי שנראה להלן.
הרב משה לוינגר, הרב אליעזר  –ית שראשי הישיבה שלהן יוצאות מן הכלל בנושא זה הן ישיבות קרית ארבע וימ 569

ולדמן, הרב ישראל אריאל והרב יעקב אריאל, היו בוגרי ישיבת מרכז הרב. בנוסף, היו גם מספר רבנים שלימדו 
 בישיבות ההסדר שהיו בוגרי מרכז הרב, כמו הרב יואל בן נון בישיבת הר עציון. 

בן בית בביתו של הרב צבי יהודה קוק, ומתאר כי בישיבתו למדו את תורת  הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים היה 570
; הרב עמיטל, ראש ישיבת הר עציון נפגש עם תורת הרב קוק קודם 17.2.13על פי ריאיון איתו מתאריך  –הרב קוק 

הרב  –עלייתו לארץ, ותיאר כיצד לקח איתו למחנות העבודה של הנאצים חוברת מתורת הרב קוק שחיזקה אותו 
 קנז. -משה צבי נריה, משנת הרב, בית אל התשנ"ב, עמ' קנו

 .65מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  571
הרב הדרי מתאר כי המעבר לישיבת מרכז הרב נבע לעיתים מתחושת עליונות של ישיבת מרכז  .199-198שם, עמ'  572

 .17.2.3מו מתאריך על פי ריאיון ע –הרב כלפי שאר ישיבות ההסדר מאגר פוטנציאלי של תלמידים 
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מלחמת ששת הימים נחשבת לנקודת ציון מרכזית בהתפשטות תורת הרב קוק בציונות הדתית, 

. 573כאשר לאחר המלחמה החל להתפרסם שמו של הרב צבי יהודה קוק בציבוריות הציונית דתית

פרסום דמותו של הרב צבי יהודה קוק, שביסס את דבריו על תורת אביו, הביאה להרחבת השפעת 

ורת הרב קוק, על פי פרשנותו של הרב צבי יהודה קוק, בציונות הדתית, מעבר לגבולות ישיבת ת

מרכז הרב. התרחבות זו הובילה לביסוס תפיסתו בישיבות ההסדר, אשר שימשו גורם משמעותי 

 . 574בהפצת תורתו לקהלים רחבים יותר בציונות הדתית

ותלמידיו, הביאה להתרחבות התפיסה  התפשטות תורת הרב קוק באמצעות הרב צבי יהודה קוק

המשיחית של המדינה בציונות הדתית. תהליך זה הוביל לרדיקליזם פוליטי, אשר ביטויו המעשי 

המרכזי הוא תנועת גוש אמונים, שקמה לאחר מלחמת יום הכיפורים, בתמיכתו והנהגתו הבולטת 

 .575של הרב צבי יהודה קוק

דר כגורם שסייע להרחבת מקומה של התפיסה המשיחית לאור זאת, ניתן להצביע על ישיבות ההס

של מדינת ישראל בציונות הדתית, על פי תורת הרב קוק, ופרשנותו של הרב צבי יהודה קוק 

. ביטוי מעשי לכך ניתן למצוא במעורבות הבולטת של תלמידי ישיבות ההסדר בתנועת 576ותלמידיו

 .577ל המדינה, שכאמור נחשבת לביטוי הפוליטי של זו שגוש אמונים

 מיתנו את מעמדה שלאמנם, מנגד ניתן להצביע על מספר גורמים מאזנים בישיבות ההסדר, ש

 התפיסה המשיחית של המדינה.

ראשית לכל, מרבית הרבנים בישיבות ההסדר לא חונכו על ברכי תפיסות אלו. חלקם הגדול היה 

על כן הקו החינוכי שהובילו היה בוגר ישיבות חרדיות והיו אף כאלה שלא הגדירו עצמם כציונים, ו

שונה מהקו של תלמידי הרב צבי יהודה קוק. בנוסף, אף שכאמור לעיל, רבני ישיבות ההסדר 

העריכו ואף לימדו את תורת הרב קוק, הם לא עשו זאת מתוך אותה תפיסה רדיקלית של ישיבת 

ל"הגמוניה של הרב  מרכז הרב. כך למשל מציין הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים את התנגדותו

 ". 578"אנחנו לא היינו קוקניקים –קוק על עולם המחשבה" 

ולתפיסה שהובילה ישיבת  בנוסף לכך, רווחו בישיבות ההסדר גם עמדות נגדיות לתורת הרב קוק,

תפיסתו של הרב סולובייצ'יק, שנזכרה לעיל כגישה נגדית לזו של הרב צבי  מרכז הרב, בהם בולטת

ו. המוקד המרכזי להתפשטות תפיסה זו היה בישיבת הר עציון, אשר בראשה יהודה קוק ותלמידי

, הרחוקה מכל ה זותפיסל מעשיחתנו של הרב סולובייצ'יק. ביטוי  –עמד הרב ליכטנשטיין 

                                                 
 .197דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  573
ביטוי לכך ניתן למצוא בכך שבישיבות ההסדר שהוקמו לאחר מלחמת ששת הימים, לימוד תורת הרב קוק היה  574

על  –חלק מובנה מסדר הלימוד, כפי שעולה למשל בדבריו של הרב שוגרמן, מבני המחזור הראשון של ישיבת הכותל 
 .8.4.13פוני עמו מתאריך פי ריאיון טל

הדרי טוען כי התפיסה המשיחית של ההתיישבות ושל מלחמות ישראל רווחה דוקא בציבור החילוני לאחר מלחמת  575
הדרי,  –ששת הימים, והתגלתה בציונות הדתית רק מאוחר יותר, בעקבות מלחמת יום הכיפורים ותנועת גוש אמונים 

ומיננטיות של הממד המשיחי בתנועת גוש אמונים נתונה למחלוקת בין חוקרי . יש לציין כי הד299שתי תגובות, עמ' 
אבי שגיא, דב שוורץ, 'בין חלוציות ללימוד תורה : זווית אחרת', בתוך: הנ"ל )עורכים(, מאה שנות ציונות  –התנועה 

 . 73-75דתית, רמת גן תשס"ג, כרך ג', עמ' 
ות מסויימת, בהדגישו את ההבדלים בין ישיבות ההסדר לישיבת כך טוען דון יחיא, אף כי בהמשך מביע הסתייג 576

 . 193דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  –מרכז הרב, המשפיעים על מידת הרדיקליזם הפוליטי 
בתיאור דמותו הטיפוסית של איש גוש אמונים, כתב רענן: "בוגר בני עקיבא, איש גוש אמונים לעתיד, מוצא את  577

צבי רענן, גוש  –וניים לישיבת ההסדר, המשלבת למוד תורני גבוה עם השירות בצה"ל" דרכו בגמר לימודיו התיכ
 .52, עמ' 1980אמונים, תל אביב 

. הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, התלונן על האופן שבו נלמדת לעיתים תורת הרב 17.2.3על פי ריאיון עמו מתאריך  578
"מצטטים את הרב קוק ולא תמיד מתוך ידיעה סתם איזה קוק בציונות הדתית, מתוך הערצה וללא הבנה מספקת: 

 . 17.2.3על פי ריאיון עמו מתאריך  -תוכי החוזר" 
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הרב  עמדות הפוליטיות המתונות שלניתן למצוא במתפיסות משיחיות,  רדיקליזם פוליטי המונע

 .579שוןנזכר בפרק הראליכטנשטיין, כפי ש

של הרב ליכטנשטיין  הוא עמיתו לתפיסה המשיחית של המדינהעמדה נגדית מייצג נוסף ל

הרב עמיטל. הרב עמיטל למד והזדהה עם תורת הרב קוק, ואף נחשב  –לראשות ישיבת הר עציון 

בשנות השבעים לאחד ממנהיגיה הרוחניים של גוש אמונים, בעיקר בעקבות ספרו 'המעלות 

 . 580לאחד מספרי היסוד של התנועה ממעמקים', שנחשב

כבר באותה כפי שתיארנו בפרק הראשון, עמדותיו של הרב עמיטל היו מורכבות יותר. אמנם, 

, ואף התנגד 581תקופה הביע הרב עמיטל הסתייגות מהשאיפות הפוליטיות של גוש אמונים

אין סמכות  לסמכותו הגורפת של הרב צבי יהודה קוק בתנועה, מתוך תפיסה כי להנהגה הדתית

. עמדה זו מהווה ניגוד חריף לתפיסה הרווחת בקרב תלמידי הרב צבי 582להכריע בשאלות פוליטיות

יהודה קוק, אשר דרשה להסתמך על יכולותיה של ההנהגה הדתית להעניק פרשנות משיחית 

מאוחרת בתקופה  .583תפיסה אותה מכנה דון יחיא 'פונדמנטליזם לאומי' –למציאות הפוליטית 

הדגשה תפיסתם הערכית ולוהתנגד ל ,פן נחרץ מתנועת גוש אמוניםבאוהרב עמיטל התנער  יותר

  .584היתירה של ערך שלימות הארץ

, 1976בדברים שנשא בשנת  התייחסות ישירה לאופן שבו יש לתפוס את מדינת ישראל ניתן למצוא

אתחלתא  טען כי הוא רואה בתקומת ישראלשם ברב שיח של ההסתדרות הציונית העולמית, 

עמדה זו מהווה ניגוד בולט  .585דגאולה, אך ללא התחייבות להשלכות הפוליטיות של מושג זה

שיים על המעלתפיסה המשיחית של מדינת ישראל, אשר מבססת את המהלכים הפוליטיים 

 ההכרה בקדושתה של המדינה, כחלק מתהליך הגאולה.

אשר בריאיון לעיתון הצופה משנת הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים,  אצלעמדה דומה ניתן 

נסיגה מימית, קבל על חוסר הפרופורציה במאבק על ארץ ישראל, ה לעעל רקע המאבק  1982

וקרא להשקיע משאבים ומאמצים בתחומים נוספים כמו חינוך והפצת יהדות. הרב שלזינגר סיפר 

יות, הפוגעות כי הורה לתלמידיו להשתתף במאבק על הנסיגה, אך לא להגרר לפעולות קיצונ

בסמכות המדינה ומוסדותיה, ואשר ישכיחו מהם את מכלול תפקידיהם בהשפעה על כלל שטחי 

. ניתן למצוא בדבריו עמדה של הערכה גדולה למדינה ומוסדותיה, מתוך ראייה 586החיים במדינה

 מפוכחת וריאלית, ללא היבטים משיחיים.

ר בהתפשטות תורתו של הרב קוק, ניתן לומר, אם כן, כי על אף מקומן של ישיבות ההסד

ותפיסותיו המשיחיות של בנו, הרב צבי יהודה קוק ותלמידיו, קשה להצביע עליהן באופן מובהק 

כגורם שהעצים את התפיסה המשיחית של המדינה, בשל קיומם של גורמים בעלי השפעה שהציגו 

, אשר כאמור רווחה בקרב עמדה מנוגדת. כפי שצויין לעיל, העמדה הרואה זיקה בין הציונות והדת

                                                 
אה"ע,  –, הביע נכונות עקרונית להחזרת שטחים כחלק מהסכם שלום 1983כך למשל בריאיון למעריב משנת  579

 מכתבים וקטעי עיתונות הרא"ל. 
הנרגשים שנשלחו לרב עמיטל בעקבות הספר הוא מכונה 'המנהיג אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. באחד המכתבים  580

 הרוחני של הדור'. 
 –חגי הוברמן, בספרו הביוגרפי על חנן פורת, מתאר כיצד סירב הרב עמיטל לשמש כמנהיג של תנועת גוש אמונים  581

 .80, עמ' 2013סיפור חייו, תל אביב  –חגי הוברמן, חנן פורת 
 .913רייכנר, באמונתו, עמ'  582
. דון יחיא מציין כי תפיסה זו דורשת הנהגה דתית שמקור סמכותה אינו 195-194דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  583

 הבקיאות במקורות ההלכתיים, אלא ההזדהות הבלתי מעורערת עם דמותו של המנהיג ויכולותיו הרוחניות. 
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 584
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 585
 ישובי פא"י שעלבים. 16אפא"י, תיק  586
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זוהי רק  -גורמים שונים בישיבות ההסדר, איננה מחייבת תפיסה משיחית של הציונות והמדינה 

אפשרות הנובעת מעמדה זו. דוגמא לכך היא דמותו הרב עמיטל שצוטט לעיל כמי שהציג עמדה 

מנגד נזכר נחרצת ביחס לקשר העמוק שבין הציונות והדת באידיאולוגיה הציונית דתית, אך 

 כמתנגד לתפיסה המשיחית של המדינה.

, ניתן להצביע על פער מסויים בין רבני ישיבות יחס לתפיסה המשיחית של המדינהיתכן כי ב

ההסדר לתלמידיהם. ביטוי לכך ניתן למצוא במעורבות המשמעותית של תלמידי ישיבות ההסדר 

. ביטוי נוסף לכך ניתן שהובאו לעיל רבותיהםחלק מבתנועת גוש אמונים, על אף ההסתייגויות של 

אשר כפי שנזכר לעיל ובפרק הראשון, הביעו  ,תלמידי הרב עמיטלשל חלק מלמצוא בתגובות 

, והביעו הציג בעקבות מלחמת שלום הגלילהתנגדות חריפה לעמדות הפוליטיות והמתונות ש

 . 587הזדהות עם עמדות אנשי גוש אמונים אליהם התנגד הרב עמיטל

ער הגילאים, העשוי לקרב את ההנהגה המבוגרת לעמדות הנתפסות יסוד ההבדל הוא בפיתכן כי 

כמתונות ואחראיות יותר, בעוד שהנוער נמשך באופן טבעי לעמדות הנתפסות כקיצוניות יותר. 

בנוסף על כך, יתכן כי הפער נוצר בשל העובדה שכאמור רוב רבני ישיבות ההסדר צמחו במסגרות 

התחנכו במסגרת חדשה, המשיחית של המדינה זרה להם, בעוד שתלמידיהם  שונות, אשר התפיסה

הרב צבי יהודה קוק ותלמידיו, באמצעים ודרכים  המושפעת גם מהעמדה הערכית שהובילו

 .588שונות

הובילו ישיבות ההסדר ליתר  עשיתמעבר לדיון העקרוני על אופן תפיסת המדינה, מבחינה מ

, בעיקר ביחס להתיישבות באיזורים שמעבר כים פוליטייםמעורבות של הציונות הדתית בתהלי

, הוקמו במקומות שנבחנו במחקר זה חמש משמונה ישיבות ההסדר הראשונותלקו הירוק, כאשר 

הרב ישראל אריאל, ראש ישיבת ימית, תיאר בריאיון עמו כי שנכבשו במלחמת ששת הימים. 

הר עציון בספר על הקמת גוש עציון . כך למשל, כונתה ישיבת 589"הישיבות הפכו לכח מיישב"

 בשל העובדה שהיתה הבסיס להקמת הישוב אלון שבות. , 590"ישיבה שהיא ישוב" - 1983משנת 

על אמנם, יש לציין כי הישיבות לא הוקמו כחלק מתנועת גוש אמונים והמאבק הציבורי 

לעיתים אף  - ו בתמיכה ועידוד של ממשלות ישראלהישיבות הוקמ ההתיישבות מעבר לקו הירוק.

כפי שתואר בפרק  ביחס לישיבת ימית, כמו למשל ניים,מתוך יוזמה ראשונית של גורמים מדי

 .591במקומות אשר היה קיים קונצנזוס יחסי על ההתיישבות בהם בעת הקמתם -הראשון 

ישיבות ההסדר הובילו לרדיקליזם פוליטי של הציונות הדתית, שהתבטא ניתן לומר, אם כן, ש

מהקו המשיחי שהובילה ישיבת  לאו דוקא כחלק, אך 1967יישבות מעבר לגבולות בעיקר בהת

                                                 
כך עולה ממכתבים זועמים שקיבל מתלמידים שחשו נבגדים, כמו גם מדבריהם של תלמידים שהתראיינו לכתבה  587

אה"ע, מכתבים לרב  -, בה פרשו הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין את עמדותיהם הפוליטיות 1983בעיתון מעריב משנת 
 תונות הרא"ל.עמיטל; אה"ע, פרסומים וקטעי עי

יש להזכיר כי לא כל רבני ישיבות ההסדר בהם עוסק מחקר זה הזדהו עם העמדות של הרב עמיטל והרב שלזינגר,  588
כמו למשל הרבנים שהיו בוגרי ישיבת מרכז הרב. על כן לא ניתן להצביע על פער מוחלט בין התלמידים לרבותיהם, 

ות משיחיות של מדינת ישראל גם בתוך ישיבות ההסדר, עמם יכלו שכן גם לתלמידים היו דמויות רבניות שהציגו עמד
להזדהות. אמנם, עדיין נראה כי ניתן לראות בעמדות שהוצגו בשם הרב עמיטל והרב שלזינגר כמייצגות של הקו 
הרווח בין רבני ישיבות ההסדר בתקופת המחקר, ולו בשל העובדה שעמדו בראש ישיבות גדולות ומשמעותיות ביותר 

 פתחות ישיבות ההסדר. בהת
. יש לציין כי כפי שנזכר בפרק הראשון, אחת הטענות שעלו כנגד ישיבות ההסדר 8.4.13על פי ריאיון עמו מתאריך  589

הראשונות מצד גורמים שונים בציונות הדתית היתה שהן גרמו להזנחת ערך ההתיישבות וההגשמה לטובת ערך לימוד 
ה זו אינה מדוייקת, שכן כאמור הישיבות היו גורם משמעותי בתהליך התורה. לאור דברים אלו נראה כי טענ

 ההתיישבות של הציונות הדתית במקומות שנכבשו במלחמת ששת הימים.
 .367בן יעקב, גוש עציון, עמ'  590
יוצאת מן הכלל בנושא זה מבין ישיבות ההסדר שנבחנו במחקר זה היא ישיבת קרית ארבע, שהוקמה כחלק  591

 חיזה בחברון, ובראשה עמד הרב משה לוינגר, מראשי תנועת גוש אמונים.מהמאבק על הא
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, כפי שבא לידי ביטוי בעמדות רבני ישיבות בתנועת גוש אמונים מרכז הרב וההולכים בדרכה

. יסודו 592ההסדר שהוצגו לעיל ובשיתוף הפעולה עם גורמי הממשלה בהקמת הישובים והישיבות

ים שנידונו עד כה, נושאלמגמת ההתיישבות מעבר לקו הירוק ב אופן ההתייחסותשל הבדל זה ב

בהם , חסות למדינת ישראלמידת המשיחיות בהתייבין הציונות והדת ומהיחס שתפיסת נובע מ

כמו למשל היחס שבין  נושאים אלו נוגעים לשאלות אידיאולוגיות נוספות. 593לעיל עסקנו בהרחבה

 ., בהם נעסוק בהמשך הפרקלעולם המודרניריאליות למשיחיות בתפיסת המציאות והיחס 

  

 

                                                 
לוי תיאר את מערכת היחסים המורכבת בין גוש אמונים וישיבות ההסדר: מצד אחד, הצביע על פערים  592

אידיאולוגיים ועל ביקורת של אנשי גוש אמונים כלפי ישיבות ההסדר, אך מצד שני תיאר כיצד נעזרו בישיבות כמשאב 
 .103; עמ' 93לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  –ארגוני לגיוס מהיר של פעילים 

דון יחיא טוען כי יסודו של הבדל זה במסלול הצבאי של ישיבות ההסדר, במסגרתו מתנתקים התלמידים  593
מישיבתם בזמן השירות הצבאי, ולכן "תלמידי מרכז הרב ובנותיה חשופים הרבה יותר מתלמידי ישיבות ההסדר 

. השפעותיו השונות של מסלול השירות 193דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  –אליזציה רצופה ואינטיסיבית" לסוצי
 בישיבות ההסדר יבחנו בהרחבה בהמשך, בפרק הדן ביחס שבין הצבא והדת בישיבות ההסדר. 
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 היחס לעולם המודרני 3.2.2

היא  -תפיסות העולם, התרבות, המדע ועוד  –שאלת היחס לעולם המודרני על מרכיביו השונים 

שאלת יסוד בכל תנועה וזרם בעת החדשה, ובפרט ביחס לציונות הדתית, כתנועה המשלבת 

 .מסורת ומודרניות, כפי שיורחב להלן

על התפתחות  שאלה זו מקבלת משמעות מיוחדת בבואנו לבחון את השפעת הקמת ישיבות ההסדר

בשל העובדה שמוסד הישיבה בתקופה המודרנית נחשב, במקרים רבים, וזאת , הציונות הדתית

למעוז ההתנגדות וההתרחקות מהעולם המודרני, כפי שנראה בהמשך. בדברים הבאים נסקור את 

הסדר לעולם המודרני, ונבחן האם הקמתן מהווה ביטוי להתגברות יחסן של ישיבות ה

המהוות  , בהתאם למודל המקובל של הישיבותהמסורתיות בציונות הדתית על פני המודרניות

מרכז של שמרנות ומסורתיות, או שהן מהוות מודל ישיבתי חדש בעל יחס חיובי לעולם המודרני, 

 ת והמסורת הקיים בציונות הדתית.ועל כן הקמתן מבטאת את שילוב המודרניו

שילוב זה מהווה אחד מאבני היסוד באפיון הציונות הדתית. באופן כללי ניתן לומר כי יסודה של 

לעולם הדתי המסורתי, ויסודה של המודרניות של הציונות הדתית  שייכותההמסורתיות הוא ב

ם מודרניים לתהליכי , כחלק וכתגובה594הוא מעצם היותה תנועה שהתפתחה בתקופה המודרנית

כמו עליית הלאומיות המודרנית והציונות, תוך אימוץ והפנמה מודעת של תפיסות ומאפיינים 

. במבט מעמיק יותר, ניתן להצביע על מרכיבים שונים בציונות הדתית, המלמדים שונים מודרניים

 .595על שילוב זה שבין מסורת ומודרנה

, רכזיים המצויים בתפיסת העולם הציונית דתיתאפיינים מודרניים מישנם מספר מ מצד אחד,

הנכונות לזהות שינויים היסטוריים,  -. כך למשל, נחשב 'עקרון השינוי' אצל מרבית זרמיה וגווניה

לאחד המאפיינים המרכזיים של התפיסה המודרנית, וניתן  -להיענות להם ואף ליזום אותם 

. תפיסה זו יוצרת תודעה 596ציונות הדתיתלזהותו בתפיסת הזמן של 'אתחלתא דגאולה' הרווחת ב

המעצימה את העבר  הבסיסיתשל אמונה בעליונות העתיד על העבר, בשונה מהתפיסה המסורתית 

עצם הגדרת הזמן כ'אתחלתא דגאולה' איננה בהכרח מאפיין מודרני,  .597על פני ההווה והעתיד

ה המסורתית, ובפרט אלא השינוי שיש בעמדה זו ביחס לתפיסת העבר, היוצר פער מן העמד

מעורבות  תציונות הדתית, המחייבהאקטיביות הנלווית אליו, בפרשנות המקובלת שלו בקרב ה

 .  לקידום הגאולה ופעולה מעשית

העברת האחריות לידיו, כמו גם ת הנדרשת מהאדם לקידום העולם ואמונה באקטיביועמדה זו של 

. ברובד 598דרניים המצויים בציונות הדתיתמאפיינים מוהינם ההכרה בערכי הלאומיות המודרנית 

                                                 
 –של הרמב"ן  יש לציין כי יש המצביעים על שורשי הציונות הדתית בתקופות קדומות יותר, כמו למשל בהגותו 594

. אנו עוסקים כאן בזרם החברתי המכונה בימינו 'ציונות דתית', אשר יסודו 3-36שינובר, הציונות הדתית, עמ' 
 , ובפרט בציונות הדתית במדינת ישראל, כאמור בראשית הפרק. 20-בהקמת המזרחי בראשית המאה ה

על אף שמצויים בה  -כיחידה אידיאולוגית אחידה  יש להעיר כי בדברינו להלן נתייחס באופן כללי לציונות הדתית, 595
שכן ההתייחסות תהיה  -גוונים וזרמים אידיאולוגיים שונים, אשר בחלקם אינם מתאימים למודל שיצטייר בדברינו 

למאפיינים המרכזיים, הרווחים בשדרה המרכזית של הציונות הדתית, כפי שעולה גם מדבריהם של החוקרים הרבים 
 שיוזכרו.

י שגיא, דב שוורץ, 'המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני', בתוך: הנ"ל )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית, אב 596
 )להלן: שגיא, המפעל הציוני דתי(.  15-16כרך א', רמת גן תשס"ג, עמ' 

רו . כך למשל מגדיר יעקב כץ את המושג 'חברה מסורתית' בפתיחת ספ395פישמן, תנועת מודרניזציה, עמ'  597
יעקב כץ,  –הקלאסי 'מסורת ומשבר': "חברה הרואה את קיומה מושתת על ידיעות וערכים שהתנחלו לה מן העבר" 

. יש לציין כי יש המערערים על תפיסה זו של המסורת, כתלויה וכפופה לעבר: 3מסורת ומשבר, ירושלים תשמ"ו, עמ' 
אבי  –וג המתמשך שבין ההווה לבין העבר" "המסורת אינה מה שנמסר מהעבר אלא מה שהולך ומתהווה בדיאל

 .7, עמ' 2003שגיא, אתגר השיבה אל המסורת, ירושלים ורמת גן 
זיוון מצביעה על מאפיינים מודרניים נוספים בתחום האידיאולוגי המצויים לטענתה באידיאולוגיה הציונית דתית,  598

הכל, ותפיסת ההיסטוריה כחלק מתהליך  כמו למשל האמונה בקיומה של אידיאולוגיה מקיפה המתארת ומסבירה
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המעשי, יש להצביע על מעורבות מקיפה בתחומים מודרניים כמו מדע, טכנולוגיה, אקדמיה, 

 כביטויים לזיהויה של הציונות הדתית כתנועה מודרנית.  599ומנהל הציבורי

מאפיינים ן מצד שני, ניתן להצביע על פערים שונים בין תפיסות העולם המודרניות הרווחות ובי

נזכרו לעיל ואשר המשיחיות, שהתפיסות , יש להצביע על ראשיתהגות הציונית דתית. שונים ב

 לתפיסה המודרניתמנוגד  אשר באופן עקרוני , כגורםעיסוק מורחב בהם יערך בהמשך הפרק

 . בנוסף, מצביע פישמן על העדרה של תפיסה אוניברסלית בהגות הציונות דתית:הבסיסית

שהוא  –של הציונות הדתית היא פגומה משום שהמימד הכלל אנושי  המודרניות

 . 600נשאר בה בלתי מפותח –ביסוד המודרנה 

של  זכות קיומםפער מהותי נוסף עליו מצביעים חוקרי הציונות הדתית הוא חוסר היכולת להכיר ב

 – ותתפיסות וערכים מחוץ לעולם הדתי, בשל האמונה בתורה וההלכה כתפיסות מקיפות וכולל

. נטייה רווחת היא 'לגייר' את המושגים החיצונים עמדה אידיאולוגית הרווחת בציונות הדתית

ולמצוא את מקורם בתוך היהדות פנימה, ובכך למעשה לבטל את קיומם העצמי. לוז טוען כי 

שכן לא מתקיים מפגש ישיר עמו הסובב, המודרני בדרך זו לא מתקיים שיח אמיתי עם העולם 

 שיתוף פעולהליצור  לא ניתן, למשל ,ות תיווכים ופרשנויות אידיאולוגיות, ולכןאלא באמצע

 . 601תהמודרני תהחילוני חברהמשמעותי עם ה

באופן כללי טען שוורץ כי על אף הפתיחות התרבותית שגילתה הציונות הדתית ביחס לחיים 

והרחבת גבולות הידע פוליטיקה ומדיניות, תעשייה מודרנית  –המודרניים על מאפייניהם השונים 

. 602בכל הנוגע לעולם המחשבה והרוח, לא קיבלה הציונות הדתית את התפיסות המודרניות –

צר קושי מובנה גם בשותפות המעשית בעולם המדעי, חברתי וכלכלי הסובב, המונע יכור זה ינ

 . 603הציונות הדתיתשל בני  ם הערכימשונים בחלקם מעולמתפיסות וערכים מודרניים ה

דומה הבוחרת להזדהות עם חלק מתחומי העולם המודרני ולהתנגד נחרצות לתחומים  עמדה

הרב צבי יהודה קוק, שכאמור לעיל תפסה מקום משמעותי בציונות בהגותו של אחרים, מצא ארן 

בעניין זה ישנו פער בין . ארן טען כי 60-הדתית, בפרט עם התבססות מעמדו בשלהי שנות ה

 תרבות המודרנית על גילוייהקוק, שהציג עמדה פתוחה יותר לחק אברהם יצפיסתו של הרב ת

  מאשר תפיסתו של בנו, הרב צבי יהודה קוק:השונים, 

לעומת יהדותו הרחבה והכוללת של האב, יהדות בנו וממשיכיו היא חלקית וצרה. 

הכמיהה החוצה והלאה, אל האחדות והמלאות, הוחזרה על ידי הרצי"ה לאחור 

מה... שאיפת ההתפשטות הדתית של הרצי"ה צמצמה את מושא והופנתה לעבר עצ

התייחסותה לעניין הלאומי הישראלי... תוך התעלמות ופסילת כל שאר הבחינות... 

                                                                                                                                            
זיוון, ציונות דתית  –רציף וסדור. לטענתה, עומדות גישות אלו בניגוד לתפיסות הפוסט מודרניות הרווחות כיום 

 330-333אחרת, עמ' 
 .396, 393פישמן, תנועת מודרניזציה, עמ'  599
ות הדתית מתכנים מודרניים אוניברסליים: . הוא מצביע על שני גורמים שהובילו להתרחקות הציונ293שם, עמ'  600

. יש להעיר כי הרב שג"ר, ראש 398-399עמ'  –ההתמקדות בחזון המשיחי של ארץ ישראל והשפעת השמרנות החרדית 
ישיבת הסדר באפרת והוגה ציוני דתי, מצביע גם הוא על חוסר באוניברסליזם בציונות הדתית, אך 'מאשים' בכך את 

ין במדינת ישראל. לדבריו הייחוס של המוסר וההומניזם לשמאל הפוליטי, הפכה את המאבק בין השמאל לימ
הרב  -הלאומיות בציונות הדתית, הימנית ברובה, לצרה ונוקשה באופן שאינו מאפשר להכיל גם יסודות אוניברסליים 

 . 326-329שמעון גרשון רוזנברג, ביום ההוא, ירושלים תשע"ב, עמ' 
. לוז מצביע על 323זיוון, ציונות דתית אחרת, עמ'  –. טענה דומה טוענת גם זיוון 353-352, עמ' לוז, הגשר שלא נוצר 601

תפיסות שהיו קיימות בעבר בהגות הציונית הדתית, שהעניקו משמעות לעולם החול שמעבר לעולם הדתי המסורתי, 
 . 359-360לוז, הגשר שלא נוצר,  -אך לדבריו, תפיסות אלו דעכו ונעלמו 

 112ורץ, בין היגיון למשיחיות, עמ' שו 602
 .360-359לוז הגשר שלא נוצר,  603
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ובמיוחד ערכי תרבותה החילונית ובהם המדעים, האמנויות והפילוסופיה, שבמערכת 

 .604הקדושה המקורית נשמר להם מקום של כבוד

לוייו השונים של העולם המודרני היא דרך שננקטה כדי להתמודד עם צמצום מידת הפתיחות לגי

אשר  מורכבות -אותה הצגנו בדברינו לעיל  הציונות הדתית לעולם המודרני יחסה של מורכבות

במשך  ".605נה אחיטוב "מצב תודעתי סכיזופרני עם דיסונאנס קוגניטיבי גדוליכיצרה מצב אותו 

. להלן נציג מספר עם המסורת עולם המודרנים של שילוב המודלים הגותיים שוני השנים נוצרו

ל ישיבות ההסדר מקומן ש, ולאורם נבחן את רווחו בציונות הדתית במדינת ישראל גישות אשר

  בפיתוחם והרחבת השפעתם של גישות אלו.

ם מקומה של וצמצה, היה כיוון מרכזי שרווח בציונות הדתית בשנותיה הראשונות של המדינ

עולם המודרני הסובב, על ערכיו באופן שלא יגביל את זיקתו ל, תחומים מוגבליםהמסורת ל

 גישה אותה מכנה דון יחיא 'מידור': - והרגליו

גישה זו מתבטאת בנטייה להפריד למעשה בין תחום של התנהגות המכוון על ידי 

ההלכה והמסורת הדתית לבין תחומי חיים אחרים של היחיד והחברה, המודרכים 

 .606י שיקולים וגורמי השפעה שאינם מעוגנים במקורות הסמכות הדתיתעל יד

גישה זו אפשרה להשתלב בעולם המודרני הסובב, מבלי לחרוג מנורמות ותחומי התנהגות 

 שהוגדרו כתחומים במסגרת ההלכה.

אך ורק כנגד גישה זו, עמדה גישה כוללנית, פונדמנטליסטית, אשר מצאה את מקור סמכותה 

את העולם המודרני בתוך עולם הערכים המסורתי.  תוך ניסיון לכלול, והדת תבעולם המסור

לדברי דון יחיא, זוהי "תופעה מודרנית המשקפת את המאמצים לשמור על... אורחות החיים 

. גישה זו רווחה בקרב חוג תלמידי ישיבת 607הדתיים לנוכח האתגרים של החילון והמודרניזציה"

ק. הביסוס התיאולוגי לגישה זו נמצא בתורת הרב קוק, שנתנה מרכז הרב והרב צבי יהודה קו

המסורת והמודרניות, הדתיות  -יסיון לאחד בין הגורמים השונים מיסטי לנ מענה דתי

 .608והציונות

גישה הגותית שונה לגישור הפער בין עולם המושגים המסורתי ובין העולם המודרני עולה מהגותו 

ציע . גולדמן היוני דתי, בן הקיבוץ הדתי, שפעל בתקופת המחקרהוגה דעות צ –של אליעזר גולדמן 

לקרוא מחדש את המושגים המסורתיים ולהעניק להם פרשנות המתאימה להקשר התרבותי 

. ביחס לערכי העולם המודרני, מציג גולדמן גישה 609המודרני, מבלי לפגוע במחוייבות אליהם

באופן מלא. יסודה  ת אותםבהכרח מקבל פלורליסטית, הרואה אותם כבעלי ערך עצמי, אף שלא

של גישה זו בתפיסה לפיה אין לאדם יכולת להכריע באופן מוחלט ביחס לאמיתות הדתיות שלו 

                                                 
 .185, עמ' 2013גדעון ארן, קוקיזם, ירושלים  604
 . 10אחיטוב, ציונות דתית בלתי אשלייתית, עמ'  605
. מושגים אלו יורחבו בהמשך, בפרק על היחס ללימוד התורה וקיום המצוות, 192-191דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  606

 אז יוצג המודל של דון יחיא בשלימותו.
 .188-187שם, עמ'  607
 .192; דון יחיא, הספר והסיף, עמ' 70ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  608
. אחיטוב מדגים את גישתו של גולדמן ביחס למושג ההשגחה, אותו 10אחיטוב, ציונות דתית בלתי אשלייתית, עמ'  609

"...חובתו של המאמין להתייחס אל המאורעות  –את המשמעות הנורמטיבית הוא מסביר באופן המותיר בו רק 
 ולקשור אותם עם חוויית העמידה לפני ה', ללא היומרה להעניק באמצעותם פשר סיבתי למהלכי המאורעות הללו".
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אלא רק לבחור בהם, ולכן האמונה בהם איננה סותרת באופן מוחלט את קיומם של ערכים 

 . 610אחרים

ני על מרכיביו השונים, ונבחן את לאור עמדות עלו נציג את יחסן של ישיבות ההסדר לעולם המודר

 השפעתן על הציונות הדתית ויחסה לעולם המודרני.

כפי שנזכר לעיל, מוסד הישיבה המודרני נחשב בדורות האחרונים למעוז המסורת והשמרנות 

במאבקה כנגד תמורות העת החדשה. אף שהמטרות הראשוניות של הקמת הישיבות הליטאיות 

ת תהליך המודרניזציה, החילון והתפוררות הקהילה המסורתית היו שונות, הרי שעם התגברו

, שימשו הישיבות כמודל של 'קהילה חלופית'. תהליך זה התעצם בארץ 19-לקראת סוף המאה ה

ישראל לאחר קום המדינה, בעיקר בשל התנאים הכלכליים והחברתיים שאפשרו את קיומן של 

בציונות הדתית, ההסדר תהליך הקמת ישיבות . על כן ניתן, לכאורה, להצביע על 611מסגרות כאלו

לאור זאת מובנת  כנטייה אל עבר השמרנות והמסורתיות, על ציר המסורת והמודרניות.

ים בציונות הדתית, כפי שנזכר שעוררה הקמת ישיבת כרם ביבנה בקרב גורמים שונ ההתנגדות

 . 612ם החרדי, שראו בכך סטייה מדרכה של הציונות הדתית לכיוון העולבפרק הראשון

הקמת ישיבות ההסדר, ניתן להצביע על מספר  מעמיק את תהליךבאופן  בוחניםכאשר ואכן, 

גורמים אשר ניתן לראות בהם התבססות של מגמות מסורתיות ואף אנטי מודרניות בציונות 

 הדתית.

לשנים של התמקדות בלעדית בלימוד תורה נחשבת  בוגרי החינוך הדתיראשית לכל, עצם הפניית 

למגמה נגדית לתפיסות מודרניות בסיסיות, בשל חוסר היצרנות והתועלת הנראית לעין שבתהליך 

. בנוסף על כך, מרבית התכנים שנלמדו בישיבות ההסדר היו בדרך כלל שמרניים ומסורתיים, 613זה

ללא השפעות מודרניות משמעותיות, כפי שהכריז הרב גולדויכט, ראש ישיבה כרם ביבנה בריאיון 

 לעיתון הצופה עם הקמת הישיבה:שנתן 

הישיבה היא 'ישיבה ליטאית' שבה לומדים תורה לשם תורה, זו התכלית וזו 

מדינת ישראל  –המטרה... ישיבה ליטאית על כל גינוניה מבפנים, ומסביבה 

  .614הנבנית

בהמשך דבריו הדגיש הרב גולדויכט כי המודרניות וה'ארץ ישראליות', כלשונו, יוותרו מחוץ 

ניתן לראות יבה, בה כאמור יעסקו רק בתורה ובדרך המסורתית, ללא כל השפעות מודרניות. ליש

בדברים אלו ביטוי ייחודי לגישה שכונתה לעיל 'מידור' להתמודדות עם המתח בין המסורת 

והמודרניות, בה נעשית הפרדה בין העולם המסורתי והעולם המודרני, תוך ניסיון למנוע השפעה 

הוא שהיישום של המידור שנזכר לעיל היה בצמצום העולם המסורתי לתחום צר, הדדית. ההבדל 

                                                 
ם, המתאימים . יש לציין כי זיוון מוצאת בגישה זו מאפיינים פוסט מודרניי343-342זיוון, ציונות דתית אחרת, עמ'  610

. בנוסף היא מתמודדת עם טענות המוציאות את גישתו של גולדמן אל מחוץ 21-יותר לעולם הערכים של המאה ה
 . 336-337שם, עמ'  –לעולם ההגות הציונות דתית 

 . 172-171פרידמן, חרדים, עמ'  611
הרב נריה סביב הקמת ישיבת כך למשל נזכר הויכוח של עמנואל אטקס, בהיותו תלמיד בישיבת כפר הרוא"ה, עם  612

 .33אלעד, ראיון עם אטקס, עמ'  -כרם ביבנה, בו האשים את הרב נריה מסטייה מדרכה של בני עקיבא 
כך למשל מתאר בר לב את התפיסה הרווחת בישיבות הליטאיות וממשיכות דרכן: "כל לימודי הישיבה הן לכאורה  613

בר לב,  –ה היא אי תכליתיותם: תורה לשם תורה כמצווה דתית" אנטי פרגמטיים בעיקרון, ותכלית הלימודים בישיב
 .5תורה עם דרך ארץ, עמ' 

. כפי שנראה בהמשך, התקיימו גם גישות 3שמואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה יז אלול תשט"ז, עמ'  614
וטוקולים של ישיבות אחרות בישיבות ההסדר. גם בתוך ישיבת כרם ביבנה זכתה גישתו לביקורת, כפי שעולה מפר

בר  –הנהלה של תנועת בני עקיבא, בהן נמתחה ביקורת על כך שהישיבה משמרת את סדר היום הישיבתי המסורתי 
 .115-116לב, במשוך היובל, עמ' 
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כפי שבא לידי ביטוי בחוסר הקפדה על קיום חלק מהמצוות, בעוד שבדבריו של הרב גולדויכט 

 מיושם המידור בצמצום ודחיקה של העולם המודרני.

הקמת ישיבות  דתית בעקבותתוצאה נוספת של העצמת מקומו של לימוד התורה בציונות ה

תכנים שונים בעלי , בשל העיסוק בהופעתן והתבססותן של תפיסות עולם משיחיות ההסדר היתה

, מהווה אשר תבחן בהרחבה בהמשך הפרקאופי משיחי, ביניהם בלטה תורת הרב קוק. מגמה זו, 

 ביטוי בולט להתרחקות מתפיסות עולם מודרניות בישיבות ההסדר.

, עליה אפשר להצביע כנטייה אל עבר המסורתיות על חשבון מגמה נוספת בישיבות ההסדר

פנייתם של בוגרי ישיבות ההסדר ההמודרניות, היא הקמת מסגרות המשך ללימוד תורה ו

היה להצמיח הנהגה דתית,  . תפקידו המסורתי של המוסד הישיבתי615לתפקידי רבנות והוראה

דר. למרות זאת, הפנייה של תלמידי וכאמור לעיל, זו גם היתה אחת הסיבות להקמת ישיבות ההס

ההסדר למסלולי המשך של לימוד תורה, לוותה בביקורת שראתה בתהליך זה 'התחרדות' ועזיבת 

. כך למשל זכתה הקמת מסגרת ה'כולל' בישיבת כרם ביבנה, 616דרכה של הציונות הדתית

ונים במזרחי המיועדת לתלמידים נשואים ומכשירה בדרך כלל לרבנות, לביקורת מצד גורמים ש

העולמי, אשר ראו בו מוסד גלותי, לא פרודוקטיבי, המזכיר את ימי כספי ה'חלוקה' והשנור של 

 .617הכוללים בישוב הישן בירושלים

כפי שתואר בהרחבה לעיל, הקמת הישיבות לוותה בביקורת על הוויתור על ערכי ההגשמה 

ם לצמצום הביקורת היתה וההתיישבות לטובת ערכים דתיים כמו לימוד תורה. אחת הדרכי

. על כן מובן כי 618ההדגשה כי מטרת הלימוד בישיבה היא הכשרה לקראת חיי הגשמה עתידיים

ליעדי הגשמה שונים הפניית הבוגרים ללימודי המשך ולתפקידי רבנות, במקום להפנותם 

מד , נחשב להעצמה נוספת של המימקצועות מודרניים ויצרנייםשל ללימודים אקדמיים ו

 .619רתי בציונות הדתיתהמסו

תפיסות המודרניות הוא העצמת אותו ניתן לזהות כחלק ממגמת ההתרחקות מן הביטוי נוסף 

נושא אשר יבחן בהרחבה בהמשך. ראשי ישיבות  -מעמדם והשפעתם של רבנים בציונות הדתית 

 בהם בלט הרב צבי –הסדר, רבנים שונים שלימדו בהם, וכן גם רבנים מחוץ לישיבות ההסדר 

, הפכו לדמויות משמעויות בעלות השפעה בקרב תלמידי ישיבות ההסדר, ובעקבות 620יהודה קוק

ציונות הדתית. כך למשל מתאר הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים כיצד ציפו ממנו כלל הכך גם ב

 ם את דעתו על תחומי החיים השונים, בניגוד לעמדתו: תלמידיו שידריך אותם ויאמר לה

                                                 
מבוגרי הישיבה  %90, בכך ש1977כך למשל מתגאה ישיבת כרם ביבנה, בחוברת של איגוד ישיבות ההסדר משנת   615

 .9ספרא וסייפא, עמ'  -רבנות והנהגה רוחנית משמשים בתפקידי
, כי רצונם של תלמידי 60-באופן דומה מתאר הסופר שבתאי קלוגמן, בביקורו בישיבת כרם ביבנה בשנות ה 616

הישיבה ללמוד תורה באופן מקיף אינו מתאים לדרכה החינוכית הבסיסית של הציונות הדתית באותה עת: "הכוונה 
היתה אף פעם... להעמיד רבנים, תופשי תורה, אלא יהודים בני תורה, שהתורה היא של ישיבת בני עקיבא לא 

 .60קלוגמן, מיטב סחורה, עמ'  –ה'תחביב' שלהם, כביכול, לא אומנותם" 
 .331מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  617
, שעסק 5195דיון בנושא זה ניתן למצוא במאמר בכתב עת באנגלית של ההסתדרות הציונית העולמית משנת  618

לקיבוצים או לרבנות, ומסקנתו היתה שיש להפנותם לתפקידי  –בשאלה לאן להכווין את בוגרי ישיבת כרם ביבנה 
 #..500גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  –רבנות בקיבוצים 

 ביטוי לתחושת החידוש שבתהליך זה בציונות הדתית, ניתן למצוא בדיון שהתקיים בישיבת הכותל בין תלמידי 619
, בו ביקשו לשפר את תכנית הלימודים ואת המלגות שקיבלו. בין השאר טענו 1972הכולל להנהלת הישיבה בשנת 

להמשיך בלימוד  -התלמידים כי בניגוד לתלמידי כוללים חרדיים, הם בוחרים בדרך שאינה מקובלת בחברה שלהם 
אי"כ, קלסר אגודה והנהלה,  –זקם בדרכם התורה, במקום לבחור במקצועות אקדמיים מכניסים יותר, ועל כן יש לח

 ישיבות צוות.
כך למשל, עברו תלמידים רבים מכרם ביבנה להמשך לימודים בישיבת מרכז הרב, וחלקם ראו ברב צבי יהודה קוק  620

 .198-199, 129מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –דמות משמעותית גם תוך כדי לימודיהם בישיבת ההסדר 
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י 'הרב מה אתה אומר?', זאת השגיאה המרכזית היום, הרב לא והם שואלים אות

 . 621אמור לומר לתלמידים שלו מה לחשוב

מויות הנהגה כריזמטיות עומד בניגוד לתפיסות המודרניות העצמת מעמדם של דתהליך זה, של 

 .622עצמאות המחשבה וחירות האדם הפרטי גישות אתהמד ,הבסיסיות

יעים על ישיבות ההסדר כגורם שהעצים את הממד אמנם, במקביל לתהליכים אלו המצב

המסורתי בציונות הדתית על פני הממד המודרני, ניתן להצביע על מגמות שונות המלמדות על 

גם  התקיימושילובן והפנמתן של תפיסות מודרניות שונות בישיבות ההסדר. מגמות כאלו 

הלימוד, בחירת המקצוע של תכני  -התרחקות מן המודרניות ל ביטויבתחומים שנזכרו לעיל כ

 רבנים, כפי שנראה להלן.ה לי ישיבות ההסדר והעצמת מעמדם שבוגר

כפי שנזכר לעיל במספר הזדמנויות, תכנית הלימודים בישיבות ההסדר היתה דומה במידה רבה 

מרכזיים למקובל בישיבות הליטאיות והחרדיות. אף על פי כן, ניתן להצביע על שני תחומי לימוד 

בישיבות ההסדר: האחד הוא לימודי המחשבה והאמונה, והאחר, אשר לו  לסדר היום שנכנסו

שייכות יתירה לעניינו, הוא תחום לימודי התנ"ך. מלבד עצם השינוי בסדר היום המסורתי, נקודת 

החידוש המרכזית בהכנסת לימודי התנ"ך היה בשינוי שיטות הלימוד המסורתיות, ובמוכנות 

רניות ואף אקדמיות בתחום זה. הישיבה אשר בה התפתח תחום זה באופן לאמץ דרכי לימוד מוד

 בולט, וממנה התרחב גם לישיבות אחרות, היא ישיבת הר עציון. 

ניתן ללמוד על חשיבות לימודי התנ"ך בישיבת הר עציון כבר מראשית הקמתה, מרשימת הספרים 

. עם השנים הפך לימוד 623תשניתנה לתלמידי המחזור הראשון, הכוללת תנ"ך ומקראות גדולו

. שיטת לימוד התנ"ך 624התנ"ך, בסגנון הייחודי של ישיבת הר עציון לאחד המאפיינים של הישיבה

בישיבה נחשבת למודרנית בשל המוכנות לסטות מפירושי חז"ל לסיפורי התנ"ך, ובשל השימוש 

חוקרי תנ"ך בחשיבה ריאלית וביקורתית, בכלים ספרותיים שונים ואף בדרכי ההתבוננות של 

שאינם יהודים. גישה זו עוררה פולמוס נרחב מקרב זרמים שונים בציונות הדתית שהתנגדו 

 .625לפגיעה בקדושת התנ"ך, הנעשית לדבריהם בשיטת לימוד זו

הפתיחות לתכנים מודרניים בישיבות ההסדר בולטת במיוחד במיזם נוסף שהחל בישיבת הר 

הקמת מכון ההוראה להכשרת מורים. המכון  -ר עציון, והתרחב בהמשך לכלל ישיבות ההסד

, והוא 1973626הוקם עם סיום מסלול ההסדר של בוגרי המחזור הראשון בישיבת הר עציון, בשנת 

הכשיר את תלמידי הישיבה למקצוע ההוראה, תוך שילוב בין לימודיהם התורניים בישיבה 

עציון התרחב עד כדי הפיכתו  להשלמות פדגוגיות ואקדמיות שונות. מכון ההוראה של ישיבת הר

 למכללה אזורית גדולה להכשרת מורים. 

                                                 
 .17.2.13מתאריך  על פי ריאיון עמו 621
כך מתאר את התהליך אחיטוב: "המערכת הציונית דתית הזאת הולכת ומאבדת מדעת את מידת החירות  622

הפנימית שלה... עולה מעתה צורך פנימי לקבל הכשר ולגיטימציה דתית והלכתית לשורה מתרחבת של פעילויות ולשם 
 .28אשלייתית, עמ' אחיטוב, ציונות דתית בלתי  –כך פונים אל הממסד הרבני" 

 אה"ע, מסמכי יסוד. 623
בן יעקב,  –מציין יוחנן בן יעקב את שיעורי התנ"ך הסדירים כאחד החידושים של ישיבת הר עציון  1983כבר בשנת  624

 .368גוש עציון, עמ' 
 –לאחרונה הוציאה הישיבה ספר נרחב המפרט את שיטתה בלימוד התנ"ך ואת יחסה לפולמוס שעוררה שיטה זו  625

 .2013יהושע רייס, היא שיחתי, ירושלים, אלון שבות 
 .368בן יעקב, גוש עציון, עמ'  626
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מהווה חידוש גדול במוכנות לקבל ולהכניס  627הכנסת לימודים אקדמיים לתוך מוסד ישיבתי

, אף כי יש להדגיש מסגרת המסורתית של הישיבההמודרני לתוך  אפילו את עולם התוכן והידע

ו בנפרד מלימוד התורה המסורתי שהתנהל בבית נעשבמכון ההוראה שהלימודים האקדמיים 

המדרש. עוצמת החידוש בולטת לאור העובדה כי במוסדות ישיבתיים אחרים נאבקו בתוקף כגד 

מהלך כזה: ישיבת וולוז'ין נאבקה כנגד רצון השלטונות לחייב הכנסת לימודי חול לישיבה, במהלך 

 1997וראה בישיבת מרכז הרב בשנת , והניסיון לפתוח מכון ה19628-המחצית השני של המאה ה

 .629ולפרישת חלק ניכר מתלמידי ורבני הישיבה שהקימו את ישיבת הר המור הביא למאבק נוקב

ביטוי ייחודי לאידיאולוגיה העומדת מאחורי המוכנות להכליל בסדר היום הישיבתי תחומים 

ות הראשונים חדשים ומודרניים, ניתן למצוא בדברים שכתב הרב יהודה שביב, מחברי הצו

 בישיבת הר עציון, המתארים את שאיפותיו ביחס לישיבה:

יושם דגש על פיתוח חיי הנפש של היחיד, בחוויות אמנותיות, מוסיקליות וספרותיות 

וחיי החברה של בני החבורה כולם. ישתדלו לראות איך 'אור השכינה מתפלש בכל 

שם בכפר עציון מתרקמים היקום' )אורות הקודש(... ידע כל בעל נפש ושאר רוח ש

 .630חיים יהודיים מופתיים. תהא זו פינה של קידוש השם

ניתן לראות בדברים אלו מוכנות לשילוב תחומי תרבות מודרניים רחבים כמו אמנות, מוסיקה 

וספרות. יש בכך פתיחות גם לעולם התוכן והתרבות של המודרניות, ולא רק לתחום הטכנולוגי 

בתפיסה  וד הפתיחות לעולם המודרני הואיס ראות בדברים אלו כינוסף, ניתן ל. ב631והמדעי

קבלי של האמונה בנוכחות האל במציאות -ל המציאות החומרית. היסוד החסידימיסטית ש

תרבותי -הממשית מאפשר לשלב בתוך עולם הישיבה המסורתי גם תחומים מהעולם המציאותי

 הסובב. 

דרכי ההתמודדות עם ל הכוללת שנזכרה לעיל ביחסדי לתפיסה ניתן למצוא בגישה זו ביטוי ייחו

המתח בין המסורת והמודרניות, המוצאת את יסודן של התפיסות המודרניות בתוך העולם 

המסורתי. ההבדל הוא שהיישום של תפיסה זו שנזכר לעיל, היה בהסתגרות מפני העולם הסובב, 

להרחבת  המביאתפיסה זו  כאןשהכל כבר מצוי בעולם המסורת והתורה, ואילו  אמונהמתוך 

ניתן למצוא את שורשיו של העולם הדתי,  גם בתוך העולם הסובבאמונה שהמבט כלפי חוץ, מתוך 

 . בהתגלות האלוקית המצויה בו

ביטוי נוסף לאימוץ תפיסות מודרניות בתחום הלימודי בישיבת הר עציון ניתן למצוא במבנה 

וביץ בריאיון למעריב קודם הקמת הישיבה, כי תכניות הלימודים בישיבה. כך למשל מתאר מושק

. גם 632המודרניות של הישיבה תתבטא בקיומה של תכנית לימודים מסודרת, כמו באוניברסיטה

                                                 
אה"ע,  -יש לציין כי עם הקמת הישיבה סיפר משה מושקוביץ כי הוא שוקל הכנסת לימודים אקדמים לישיבה  627

 פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. ניתן לראות בהקמת מכון ההוראה יישום מסויים של חלומו.
 .216שאול שטמפפר, הישיבה הליטאית בהתהוותה, ירושלים תשס"ה, עמ'  628
צבי, -ישי רוזן –צבי, הסוקר את ההתרחשויות ומשמעותן -סקירה נרחבת על פולמוס זה במאמרו של רוזן 629

מ' 'מטפיזיקה בהתהוותה', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית, כרך ג', רמת גן תשס"ג, ע
421-445. 

 .370בן יעקב, גוש עציון, עמ'  630
נזכיר את דבריו של שוורץ שהובאו לעיל, לפיהם הפתיחות של הציונות הדתית מוגבלת לתחומי הטכנולוגיה  631

. נראה כי ביחס לשיטות לימוד 112שוורץ, בין היגיון למשיחיות, עמ'  -והמדע, ולא לעולם המחשבה והרוח המודרניים 
 חס לשאיפותיו של הרב שביב שהוזכרה לעיל, מתגלה פתיחות רחבה יותר.התנ"ך, וכן בי

, משרטט מושקוביץ את התכניות לשנים 1970אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. בריאיון נוסף, בשנת  632
 הבאות, מהם ניתן ללמוד על סטנדרטים גבוהים של ניהול הישיבה.
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החלוקה לקבוצות לימוד מובחנות על פי שנתונים נחשבת לשינוי סדרי הלימוד המסורתיים בהם 

 . 633למד כל תלמיד במקום ובקבוצה בה חפץ ליבו

דרשו מתה רשימה מסודרת של ספרים אותם נלתלמידיה קודם הק ישיבת הר עציוןבנוסף, שלחה 

להביא איתם לצורך לימודיהם בישיבה, והתלמידים אף קיבלו בתחילת השנה דפים יעודים 

 –גמרא, משנה, תנ"ך, הלכה, מוסר ומחשבה  -לסיכום ההספק הלימודי שלהם בתחומים שונים 

. סדרי לימוד אלו עומדים בניגוד לשיטות 634השינון של הלימודכולל מקום ייעודי לסימון החזרה ו

 .635בישיבות הליטאיות והחרדיות, הדוגלות בלימוד חופשי ועצמאיהמסורתיות הלימוד 

חשיבותו של שינוי זה בסדרי הלימוד היא בכך שהוא נוגע בשורש תפיסת לימוד התורה. הסדר 

ם בערך המסורתי של 'לימוד תורה לשמה', והארגון מאפשרים לימוד יעיל יותר, אך מנגד פוגעי

נטייה אל עבר משוחרר מכל מסגרת. סדר עדיפויות ערכי זה מלמד על הנתפס כלימוד עצמאי, 

פני תפיסות וערכים על המדגישות את יעילות הלימוד, תפיסות מודרניות ביחס ללימוד התורה, 

  .636מסורתיים של הלימוד

לימוד התנ"ך המודרני, הקמת מכוני הוראה אקדמיים  – מאפיינים ייחודיים אלו בתכני הלימוד

תהליך זה מלמד כאמור, . במשך השנים גם לכלל ישיבות ההסדר התפשטו –וארגון סדרי הלימוד 

בישיבות ההסדר, גם בתחום המרכזי ביותר במסגרת  עה של ערכים ותפיסות מודרנייםעל הטמ

 לימוד התורה.  -הישיבתית 

דבר,  בסופו שלכי ובחירת המקצוע של בוגרי ישיבות ההסדר, יש לציין  גם ביחס למסלולי ההמשך

מרבית הבוגרים בוחרים במסלול של לימודים  למרות פתיחת מסלולי ההכשרה לרבנים ומורים,

. תהליך זה נעשה בתמיכה ועידוד של חלק ניכר מישיבות 637אקדמיים ועבודה במקצועות חופשיים

רשמיים של ישיבת הר עציון, שצורפו לתכנית האדריכלית ההסדר, כפי שעולה למשל ממסמכים 

 : היא הישיבה תארים כי מטרתשל קמפוס הישיבה, המ

לתרום תרומה נכבדה להקמת אינטליגנציה דתית הדוגלת בשילוב תורה ומדע, תורה 

 . 638ודרך ארץ, ותורה ועבודה

, ולאו דוקא בתחום הכרזה בפה מלא על הכוונת בוגרי הישיבה למגוון תפקידים בעולם העשיה

חינוכי, יש בה מן החידוש. ניתן ללמוד בכך על הגישה החיובית לעולם המדעים והעשייה -התורני

גם אם לא במידת  –המודרניים ותפיסתם כבעלי חשיבות עצמית, במקביל לערך לימוד התורה 

 אשר ניתן וראוי להכווין אליהם את בוגרי הישיבה. -חשיבות זהה 

                                                 
ה ישיבת טלז בחלוקה המסודרת לקבוצות לימוד, אשר נעשתה על פי יש לציין כי בקרב הישיבות הליטאיות, נודע 633

רמת הלימוד. מהלך זה נחשב לשילוב שיטות לימוד מודרניות, ולהעתקה של צורת הלימוד במוסדות הלימוד 
. יש לציין כי בר לב טען שהחלוקה לקבוצות לימוד נדרשת בישיבות 231אטקס, פרקי זכרונות, עמ'  -החילוניים 

של המסלול הצבאי, בו מתגייסת כל שכבת גיל יחד, ועל כן יש ערך לגיבוש הקבוצתי שנוצר בעקבות הלימוד ההסדר ב
 . 309בר לב, במשוך היובל, עמ'  –המשותף של בני שכבת הגיל 

 אה"ע, יומני יחיאלי. 634
ות )אם כי יש כך למשל מתאר עמנואל אטקס את דרכי הלימוד בישיבת וולוז'ין, שנחשבה לאם הישיבות הליטאי 635

לציין כי היא נחשבה לקיצונית בתחום זה של החופש בדרכי הלימוד(: "ככל שמדובר בחומר הלימוד...רשאי היה כל 
 –תלמיד לבחור במסכת שיחפוץ ליבו. יתירה מזו: גם ההשתתפות בשיעור היומי היתה נתונה לבחירתו של התלמיד" 

 .16אטקס, פרקי זכרונות, עמ' 
, במספר מקומות התייחס משה מושקוביץ לאוניברסיטאות כמקור השוואה לשינוי סדרי הלימוד. כפי שנזכר לעיל 636

כיוון זה של השוואה לאוניברסיטאות עולה גם מתביעתם של ראשי ישיבות ההסדר להשוואת תנאי התקצוב של 
איגוד ישיבות הישיבות לאלו של המוסדות להשכלה גבוהה, כפי שעולה למשל בתזכיר שכתב יעקב דרורי, ראש 

 .1965אה"ע, ענייני ההסדר  –העוסק בדרישה זו  1977ההסדר, משנת 
 . 311בר לב, במשוך היובל, עמ'  637
 אה"ע, מסמכי יסוד. 638
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להצביע על תהליכים נגדיים לתהליך שצויין לעיל, ביחס להעצמת מקומה של  באופן דומה ניתן

כפי שתיארנו בפרק הקודם ביחס  ההנהגה הרבנית בציונות הדתית, והכפיפות המחשבתית אליה.

ישיבות הסדר רבות חינכו לעצמאות  לדמותם הייחודית של הרבנים הציונים הדתיים החדשים,

 לכפיפות לעמדותיהם של הרבנים.של תלמידיהן והתנגדו מחשבתית 

כך למשל מתאר הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים כיצד התעקש לשמור על קיומן של גישות 

שונות ומגוונות בישיבתו כיוון שרק כך "אפשר להתחיל לחשוב. לשמוע רק דבר אחד אז אי אפשר 

 לשחשיבה ך האינו לקבוע את דרישיבה הראש פקידו של תטען כי ". הרב שלזינגר 639לחשוב

התבוננות. בדומה לכך מזכיר גם הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, את לחנך לחשיבה ותלמידיו אלא 

. ביטוי לגישה זו ניתן למצוא 640הפתיחות לגישות שונות, כערך מרכזי אותו הנהיג בישיבתו

 .יל, כפי שנזכר לעבהמצאם של רבנים בעלי תפיסות שונות ביחס לציונות ולמדינה בישיבות אלו

ישיבת  ם שלמאפייניהלאחד מ של פתיחות מחשבתית נחשבהגישה זו כפי שתואר בפרק הראשון, 

: "זו ישיבה שאחד 1969הר עציון, כפי שמתוארת הישיבה בכתבה בעיתון הצופה משנת 

בהתנגדות שהביעו ביטוי מעשי לכך ראינו ". 641מעקרונותיה: אתה אחראי למעשיך, ואתה בלבד

בכתבה משנת , כפי שהכריז הרב עמיטל תיהם המדיניות של ראשי הישיבהדעותלמידי הישיבה ל

ישיבת הר עציון "אפשרות לכל חבר להחזיק בכל דעה ורעיון הנראים שב, שעסקה בנושא זה 1983

  ".642זוויתבעיניו בלי שיפלט ינודה או ידחק לקרן 

צמאותם של ראשי הישיבות, ובהעצמת כוחם וערבנים והרב עמיטל ראה בהעדר הכפיפות ל

, בה 2000אחד החידושים החשובים של ישיבות ההסדר, כפי שעולה משיחה משנת את התלמידים 

 סקר את תולדות ישיבות ההסדר: 

אחת התוצאות החשובות ביותר של התפתחות זו היא מעבר מוקד הישיבה מראש 

הישיבה לתלמידים, ומחדר הר"מים לאולם בית המדרש. דיבוק החברים והלימוד 

 .643ותף תפסו את מקומם במרכזו של עולם הישיבההמש

עצמאותם כבר בשנותיה הראשונות העברת מוקד הישיבה לתלמידים ולמידת ניתן למצוא ביטוי ל

, ביחס שלחו עצומה לתנועת בני עקיבאבעצומה ששל ישיבת ההסדר הראשונה, כרם ביבנה, 

שלא לאפשר גיוס אלא לאחר  . התלמידים דרשו, כפי שתואר בהרחבה בפרק הראשוןסדרי הגיוסל

שנתיים של לימוד בישיבה, כדי לוודא שכל מי שמגיע לישיבה עושה זאת מתוך רצון ללמוד תורה 

 . 644ולא כדי להקל על שירותו הצבאי

של תלמידי ישיבות המחשבתית יש לציין כי בר לב מוצא בשירות הצבאי את המקור לעצמאותם 

 ההסדר: 

                                                 
הרב שלזינגר מתאר את התנגדותו של אחד מרבני ישיבתו, באומרו: "מה זה פה  17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  639

 סופרמרקט השקפתי?".
 .17.2.13איון עמו מתאריך על פי רי 640
אה"ע, הישיבה וההסדר. ביטוי נוסף לגישה חינוכית זו מוצא ידעיה הכהן, ממקימי ישיבת הר עציון, בעובדה שהרב  641

עמיטל לא הופיע ליום הראשון של הקמת הישיבה, אלא רק מסר הודעה על המקורות לשיעור שלמחרת: "המוקד 
 . 12רייכנר, באמונתו, עמ'  –אשון, התלמידים ולימודם, ולא הוא עצמו" שסביבו נעה הישיבה היה, כבר מיומה הר

אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. יש לציין כי עצם קיומם של שני ראשי ישיבה השונים זה מזה בתחומים  642
נהלותם של רבים מהווה ביטוי לגישה זו של ריבוי הדעות כערך, כפי שניתן ללמוד מתיאורו של רייכנר את אופן הת

רייכנר, באמונתו,  –ראשי הישיבה, שהיו שונים זה מזה, בספרו על הרב עמיטל, בפרק שנקרא 'ישיבה בת שני ראשים' 
 .47-60עמ' 

תמלול שיחה שנאמרה בשנת ה'תש"ס, מתוך אתר ישיבת  -הרב יהודה עמיטל, "רעיון ישיבות ההסדר והגשמתו"  643
 .6.10.13, כניסה בתאריך http://etzion.haretzion.org/about-us/ideology?id=22:hesder&catid=1הר עציון: 

 #.405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  644

http://etzion.haretzion.org/about-us/ideology?id=22:hesder&catid=1
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שירות הצבאי מחזקת עצם תחושה של שהותם של התלמידים במסגרות ה

אוטונומיה ואחריות אישית, והם אינם נוטים לקבל ללא סייג את מרותו של ראש 

 .645הישיבה

כאמור, העצמאות המחשבתית והפתיחות לגישות שונות נחשבת חידוש ביחס לעולם הישיבות 

השאר במושג המסורתי והחרדי, בהם מקובלת הכפיפות לסמכות הרבנית הבאה לידי ביטוי בין 

. נראה כי 646לרבנים גם בנושאים שאינם הלכתיים מובהקים דעת תורה', המתייחס לחובת הציות'

ניתן למצוא בשינוי זה ביטוי נוסף לאימוץ ערכים מודרניים של חירות, עצמאות מחשבתית 

 ופלורליזם אל תוך עולמם הערכי של ישיבות ההסדר והציונות הדתית.

וא גם בתחומים הנוגעים מודרניים בישיבות ההסדר ניתן למצביטויים נוספים להיבטים 

בעברית בהברה  דיברומודרני, והתלבשו בביגוד . תלמידי ישיבות ההסדר לאסתטיקה, לבוש ושפה

בשונה מהמקובל בישיבות החרדיות. פער זה בלט בשנותיה  –המקובלת בעולם הסובב אותם 

יכט, ראש הישיבה, נחרד מהלבוש ה'צברי' של הראשונות של ישיבת כרם ביבנה, כאשר הרב גולדו

נחשב בעיניו 'ישיבתי' יותר. תלמידיו, מנגד, התקשו להתלבש באופן שתלמידיו וניסה לחנכם 

 . 647לימד םלהתרגל לסגנון הדיבור וההברה האשכנזית בה

בתחומים אלו קיים הבדל בין ישיבות ההסדר לישיבות גבוהות כמו מרכז ש הצביע על כךדון יחיא 

התבדלות גבוהה יותר מהעולם המודרני, המתבטאת בין השאר גם בצורת הנוקטות בהרב, 

הלבוש. לדבריו, השירות הצבאי המובנה בישיבות ההסדר הוא הגורם המרכזי להבדלים בין 

הישיבות, כיוון שהוא גורם לחיבור משמעותי יותר, וממילא להשפעה יתירה, של העולם המודרני 

 . 648דרהסובב על ישיבות ההס

בנוסף למראה החיצוני המודרני של תלמידי ישיבות ההסדר, התהדרו גם חלק מהישיבות בעיצוב 

מודרני של מבנה הישיבה. הראשונה שהשקיעה באופן בולט בתחום זה היא ישיבת הר עציון, 

. הדגשת האסתטיקה 649כות דגי זהבישנבנתה בעיצוב ארכיטקטוני ייחודי, ואף הוקפה בגינות ובר

החיצוני במוסד כמו ישיבה, שעניינו התורה והרוח, מלמדת על הפנמה של ערכים מן  והמבנה

 . 650החוץ, ומהווה חידוש אל מול המקובל בישיבות המסורתיות

                                                 
 .305בר לב, במשוך היובל עמ'  645
התורה, כמי שאינם יכולים לטעות ושדעתם קובעת לא רק בשאלות ביטוי זה "מורה על מעמדם המיוחד של גדולי  646

לשאלת האידיאולוגיה  –גרשון בקון, 'דעת תורה וחבלי משיח  -דת אלא גם בעניינים כלכליים, חברתיים ופוליטיים" 
של . יתכן כי ניתן למצוא בסיס היסטורי לתפיסה זו 500של 'אגודת ישראל' בפולין', תרביץ נב, ג, תשמ"ג, עמ' 

עצמאות מחשבתית והעדר כפיפות לרבנים בראשיתה של הציונות הדתית, כאשר רבים ממקימיה מרדו ברבניהם 
שהתנגדו לציונות. ביטוי ציורי לכך ניתן למצוא בתיאורו של הרב מאיר בר אילן, ממקימי המזרחי, שנזכר בפרק 

שוורץ, בין היגיון למשיחיות, עמ'  -נו לארץ" הקודם ביחס לדמותם של רבני הציונות הדתית: "עזבנו את מורינו והלכ
24. 
. יש להעיר כי בתחום זה נמצאו הבדלים בין 63; בר לב, במשוך היובל, עמ' 58ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  647

הישיבות השונות, כפי שנזכר בפרק הראשון ביחס לישיבת שעלבים, בדבריו של צבי כספי, מנהל ישיבת שעלבים, 
יותר  –, כי בשנים הראשונות הלבוש בישיבתו היה שונה משאר ישיבות ההסדר 1.11.10בריאיון עמו מתאריך שציין 

חליפות, מגבעות. קרוב יותר למקובל בישיבות החרדיות. באופן כללי ציין כי "זו היתה ישיבת הסדר לא 
 ".מזרחיסטית... זה לא כרם ביבנה, בגלל שפה זה היה יותר חרד"לי. פחות מודרני

 .193דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  648
 , בשנותיה הראשונות של הישיבה.70-אה"ע, מסמכי יסוד. תכנון מבנה הישיבה החל כבר בראשית שנות ה 649
ניתן ללמוד על החידוש שבמהלך ארכיטקטוני זה מעמדתו של הרב ליכטנשטיין שהתנגד לעיצוב המפואר, וסבר  650

. אל מול עמדה מסורתית זו, הביע הרב עמיטל תמיכה בדעתו של מושקוביץ, שהפשטות מתאימה יותר למבנה ישיבתי
. בנושא זה יש לציין דברים שנשא 54רייכנר, באמונתו, עמ' –שהדגיש את חשיבות ה'תורה המפוארת בכלי מפואר' 

מיטל הסופר חיים באר בכנס שנערך לרגל הוצאתו של ספר זה של רייכנר, בהם תיאר מפגש מפתיע שלו עם הרב ע
בגלריה לאומנות בלונדון, מול תמונה של רמברנדט. באר התרגש מדמותו של ראש ישיבה המסוגל להתפעל מאמנות, 
וקישר זו לאמונה בגדלות האדם שנברא בצלם, עמדה אותה זיהה בהגותו של הרב עמיטל. מובא אצל ראובן ציגלר, 

 .309, עמ' 2011טל, ירושלים לדמותו ולדרכו של הרב יהודה עמי –ראובן גפני, לעבדך באמת 
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מקימי  מספר התייחסויות שלמצוא בניתן ליחסן של ישיבות ההסדר לעולם המודרני ל ביטוי נוסף

ניות', ועל הרצון ללמוד ולהתדמות לעולם היחס החיובי למושג 'מודרהישיבות, מהם נלמד על 

 המודרני הסובב.

כך למשל מתאר הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, ששימש גם כמשגיח בישיבת כרם ביבנה, כי אנשי 

המזרחי תלו תקוות רבות בישיבת כרם ביבנה, כמוסד ישיבתי מודרני, ובחזונם ראו אותה אף 

מול ציפיות אלו הכריז ראש ישיבת כרם ביבנה, . נזכיר כי אל 651מתחרה באוניברסיטת בר אילן

. לאור זאת מובנים 652הרב גולדויכט, כי ישיבתו תהיה "ישיבה ליטאית על כל מנהגיה וגינוניה"

ל עקיבא בשבני תנועת דבריו של הרב הדרי המתאר כי הרצון להקים את ישיבת הכותל עלה ב

הפער , בין השאר בגלל שתלו בה התחושה שישיבת כרם ביבנה אינה ממלא את הייעוד והתקוות

 . ראש הישיבה הערכי והחינוכי בינם ובין

שימוש בולט במושג 'מודרניות' כתיאור חיובי ניתן למצוא בדבריהם של מקימי ישיבת הר עציון. 

כי המטרה היא  1968כך למשל מכריז משה מושקוביץ, ממקימי הישיבה, בריאיון למעריב משנת 

ציין כי "רמת הלימודים מקבילה למוסד  1970ובריאיון אחר משנת להקים "ישיבה מודרנית", 

. נראה כי במובנים מסויימים ניתן לראות בישיבת 653זו קבוצת ההתייחסות וההשוואה -אקדמי" 

שנזכר לעיל, בהקמת מוסד  של אנשי המזרחי הר עציון מודל ישיבתי הקרוב ביותר להגשמת החזון

נים המודרניים השונים שנסקרו עד כה ביחס לישיבה זו. יש ישיבתי מודרני, כפי שעולה מהמאפיי

, למשל, כפי שנזכר לציין כי במשך השנים התפשטו מרבית המאפיינים גם לכלל ישיבות ההסדר

 מכון ההוראה האקדמי הקיים כמעט בכל ישיבת הסדר.לעיל ביחס ל

עתן בתחום זה על נראה כי ניתן לסכם ולומר כי היחס לעולם המודרני בישיבות ההסדר, והשפ

הציונות הדתית היא מורכבת. מצד אחד, ישנם מאפיינים בסיסיים העומדים בתשתית המוסד 

על חשבון תפיסות  הישיבתי, המהווים הדגשה ברורה של אלמנטים מסורתיים בציונות הדתית,

מנגד ישנן השפעות מודרניות שונות בישיבות ההסדר המלמדות על מודרניות שונות. אמנם, 

'ישיבה  - מושג שנזכר לעילמה והשפעה של העולם המודרני הסובב. נדמה ניתן לראות בהפנ

 מודרנית', ביטוי לכפל פנים זה בישיבות ההסדר.

גורם משמעותי שנזכר מספר פעמים לעיל, כמקור להשפעה וחיבור לעולם המודרני יש לציין כי 

ימודים. השירות הצבאי מהווה הסובב בישיבות ההסדר הוא השירות הצבאי, המובנה במסגרת הל

של הישיבה, ומשפיע על כלל שבירה של הרצף הלימודי ויציאה מההסתגרות בעולם המסורתי 

ואולי אף מודרנית של מוסד הישיבה. נושא ביטוי לתפיסה מחודשת  הישיבה, והשילוב שלו מהווה

 יבחן בהרחבה בפרק שיעסוק ביחס לצבא בישיבות ההסדר.זה 

פיתוח תפיסת עולם מסודרת ונציין את קריאתו של בר לב לחשיבה אידיאולוגית כסיום לנושא זה 

גם המתרחשים  - בישיבות המודרניות השונות. לדבריו, השינויים והחידושים המודרניים השונים

נעשים באופן פרקטי ונקודתי, ללא חשיבה  -עליהם הצבענו בדברינו עד כה , כפי בישיבות ההסדר

 וללא הצדקה רעיונית ברורה: מסודרתקונספטואלית 

                                                 
 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  651
 . 3שמואל אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה י"ז אלול תשט"ז, עמ' 652
אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. יתכן כי ביטוי מסויים לכך ניתן למצוא בדמותו של הרב ליכטנשטיין,  653

טור בספרות אנגלית מאוניברסיטת הארוורד. אף כי הרב ליכטנטשטיין התמקד ראש הישיבה, שהינו בעל תואר דוק
בישיבה בהוראת תחומי הלימוד המסורתיים, יש להניח כי עולם התוכן הרחב והעשיר שלו בא לידי ביטוי בדרכים 

 שונות בישיבה, ועצם דמותו חינכה את תלמידיו להערכה לעולם הידע המודרני והאקדמי.
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מישור מעשי בחינוך ללא מישור רעיוני הם כמו גוף ללא נשמה. הבסיס המעשי ביותר 

בחינוך הוא דוקא תכנון טוב וגיבוש תיאורטי מוצק... חברתנו חייבת לפתח 'אני 

 .654מאמין' חינוכי שיהא אוטנטי ומקורי לחלוטין

אופן שבו מתבצע תהליך זה, ועל כן יש לבצע חשיבה בר לב טען כי ישנם מחירים חברתיים שונים ל

 מחודשת, מסודרת ומאורגנת, של אופן השילוב של העולם המודרני בישיבות של הציונות הדתית.

                                                 
. בר לב ראה במודל של 'תורה עם דרך ארץ' של הרש"ר הירש ורבני גרמניה בסיס 10עם דרך ארץ, עמ' בר לב, תורה  654

 אפשרי לפיתוח תפיסות אלו.
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 ומשיחיות ריאליות 3.2.3

תפיסות שונות אשר את חלקן  נוגישראל, הצ ביחס לציונות ולמדינת נועסק, כשהפרקבראשית 

, מקומן של תפיסות משיחיות בציונות הדתית ה נבחן באופן נרחב אתבחלק ז הגדרנו כמשיחיות.

 . ואת השפעתן של ישיבות ההסדר על התפשטותן של תפיסות אלו

שוורץ הגדיר את המושג 'משיחיות' כתפיסה ה"מפרשת את המאורעות ההיסטוריים 

יאור ". אל655האקטואליים כשלבים התחלתיים או מתקדמים בתהליך הגאולה המובטח במקורות

הדגישה כי "הרעיון המשיחי מושתת על הנחת היסוד שיש אפשרות של מציאות רוחנית שונה, 

 ".656שבה הכל יכול להיות אחרת

. 657למשיחיות גילויים שונים ומגוונים. לעיתים מובילה המשיחיות לאקטיביות ולעיתים לפסיביות

גמת פניה היא השיבה לעיתים מטרת המשיחיות היא להוביל לקראת חידוש העולם, ולעיתים מ

. ניתן לשרטט ציר של מתינות וקיצוניות בין התפיסות 658אל העבר, שנתפס כנשגב ועליון יותר

המשיחיות על פי מידת הדומיננטיות של המניעים המשיחיים על פניהם של שיקולים נוספים, 

 .659ריאליים ומציאותיים, בתהליכי קבלת ההחלטות

, שהונעה מתפיסות 1915נזכרה המהפכה האירית של שנת  המשיחיות קיימת בדתות שונות. לעיל

, היא פריחתן של זרמים משיחיים 20-קתוליות משיחיות. דוגמא נוספת מראשית המאה ה

אוונגליים בארצות הברית, אשר האמינו בתפקידו המשמעותי של העם היהודי בהתקדמות חזונם 

אם בלקסטון, איש עסקים המשיחי. אחת הדמויות המרתקות בקרב זרמים אלו היה וילי

, והקדיש את חייו לקידום המשיחיות הנוצרית 20-וה 19-ריקאי שחי במפנה המאות האמ

באמצעות השפעה על דעת הקהל והממשל האמריקאי למען הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. 

 מעשיו גרמו להד ציבורי נרחב, אשר בסופו של דבר סייע להשגת תמיכתו של נשיא ארצות הברית

 . 660בהצהרת בלפור

 ביחס למקומה של המשיחיות בציונות, רווחת הגישה המצביעה על זיקה בין שני גורמים אלו:

מבין הערכים המסורתיים של היהדות, ביקשה הציונות החילונית יותר מכל לשמור 

 .661את הרעיון המשיחי

ס לחזונו הציוני המשיחיות טבועה בציונות עוד מראשית ימי התנועה, בדמותו של הרצל, שהתייח

במוטיבים משיחיים מובהקים, והוא עצמו נתפס כמשיח על ידי יהודים רבים בקהילות שונות 

                                                 
 .3הערה  10שוורץ, בין היגיון למשיחיות, עמ'  655
 ח., עמ' 2005רחל אליאור, 'הקדמה', בתוך: רבקה ש"ץ אופנהיימר, הרעיון המשיחי מאז גירוש ספרד, ירושלים  656
יוסף שלמון, 'נורמליזציה ומשיחיות במחשבה הציונית החילונית', בתוך: אליעזר דון יחיא )עורך(, בין מסורת  657

)להלן: שלמון, נורמליזציה  38-39מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל, רמת גן תשס"ה, עמ'  –לחידוש 
גם זו  –ל לפסיביות, לעומת המשיחיות המודרנית ומשיחיות(. שלמון מצביע על רעיון המשיחיות המסורתי כמי שהובי

 שיסודה היה באקטיביות הנדרשת מהאדם לקידום החזון המשיחי. –של מבשרי הציונות הדתיים 
 , עמ' ט.2005רחל אליאור, 'הקדמה', בתוך: רבקה ש"ץ אופנהיימר, הרעיון המשיחי מאז גירוש ספרד, ירושלים  658
 .3הערה  10מ' שוורץ, בין היגיון למשיחיות, ע 659
יואל -יעקב אריאל, 'מקומה של ישראל בהגות פונדמנטליסטית נוצרית בת זמננו', בתוך: בתוך: דוד אריאל 660

 .237-238, עמ' 2001בעבר ובימינו, תל אביב  –ואחרים )עורכים(, מלחמת גוג ומגוג; משיחיות ואפוקליפסה ביהדות 
מצביע על פרדוקס המובנה בציונות: מצד אחד, שאיפה שלמון  .37שלמון, נורמליזציה ומשיחיות, עמ'  661

 –עם ככל העמים, אך מנגד הצדקה של הקמת הישות המדינית במניעים משיחיים  -לנורמליזציה של העם היהודי 
 .48שם, עמ' 



130 
 

. בציונות החילונית שלאחר קום המדינה, מצביע שלמון על בן 662בעולם, שהתפעלו מדמותו וחזונו

 ". 663גוריון כ"נושא דגל המשיחיות החילונית בשני העשורים הראשונים להקמת המדינה

יחס למקומה של המשיחיות בציונות הדתית, קובע שוורץ נחרצות כי "גישה כזו משותפת פחות ב

". תפיסה זו היתה בין השיקולים שהביאו אותו לקבוע, כפי שנזכר 664או יותר לכל הוגה ציוני דתי

כבר לעיל, כי אין לראות בתפיסותיו של ישעיהו ליבוביץ חלק מהאידיאולוגיה הציונית דתית, בשל 

 . 665נגדותו הנחרצת למשיחיות, ולכל אפשרות של נתינת פרשנות דתית למציאות ההיסטוריתהת

משיחיות לציונות ל שוורץ בדבר הכרחיות הזיקה בין הלתפיסה זו שישנם המתנגדים אמנם, 

. כפי שנראה להלן, בציונות הדתית שלאחר קום המדינה עלו עמדות שונות ביחס 666דתיתה

חיות, ומעמדה השתנה בעקבות מאורעות היסטוריים שונים. למקומה וחשיבותה של המשי

ישראל החל מקום של המשיחיות בציונות הדתית ב בדברים הבאים נסקור את הביטויים השונים

 המדינה, ונבחן את השפעתן של ישיבות ההסדר ביחס למקומה של המשיחיות.

ית הוא באופן ההתייחסות אחד הביטויים המרכזיים למתח שבין ריאליות ומשיחיות בציונות הדת

לציונות ולמדינת ישראל, נושא אשר נסקר בהרחבה לעיל. כאמור, בנושא זה עלו גישות שונות, 

אשר תפסו את המדינה כחלק מתהליך הגאולה  -ותלמידיו  מדותיהם של הרב קוקנזכרו עבהם 

מעמדה של  ואף כביטוי להופעה אלוהית, אל מול תפיסתו של הרב סולובייצ'יק, אשר ניתח את

המדינה באופן ריאלי ומציאותי, והסתייג ממתן משמעויות משיחיות. בין עמדות אלו צוינו עמדות 

אליהם יש להתייחס  -ביניים, ביניהם העמדה המחלקת בין המדינה הממשית ומוסדות השלטון 

ן של אליהם יש להתייחס באופן משיחי כזמ -באופן ריאלי וביקורתי, ובין תפיסת הזמן והתקופה 

 גאולה.

אופן ההתייחסות אל הזמן, הינו ביטוי מרכזי נוסף למשיחיות בקרב הציונות הדתית. מושגים כמו 

'אתחלתא דגאולה' או 'ראשית צמיחת גאולתנו', רווחו בקרב הציונות הדתית לאחר קום המדינה, 

כהגדרת היחס לתקופה, והם מלמדים על התייחסות משיחית אל הזמן והמאורעות 

 . 667רייםההיסטו

התפיסה המשיחית של הזמן, מלמדת על גישה עקרונית ביחס להיסטוריה, המניחה כי ניתן ואף 

צריך לנתח את המאורעות ההיסטוריים וללמוד מן המשמעות העומדת מאחוריהם. יש להעיר כי 

נושא זה נוגע גם לדרכי המחקר ההיסטורי, ביחס לאופן ההתבוננות והתייחסות אל הזמן, ונודעו 

תפיסות שונות. מצד אחד עמדו תפיסות מטא היסטוריות, אשר האמינו בקיומה של חוקיות  בו

בהיסטוריה, והאמינו ביכולת האדם לגלות אותה, לפרש ולהבין את משמעותם של התהליכים 

ההיסטוריים. מן הצד השני עלו תפיסות אשר חלקו על האמונה ביכולת זו של האדם, או חלקו על 

                                                 
יואל ואחרים )עורכים(, מלחמת גוג ומגוג; משיחיות -רוברט ויסטריך, 'הרצל בעקבות המשיח', בתוך: דוד אריאל 662

. ויסטריך מתאר כיצד סיפר הרצל על חלום ילדות 129-135, עמ' 2001בעבר ובימינו, תל אביב  –ואפוקליפסה ביהדות 
 שלו, בו אומר המשיח למשה רבנו "לילד הזה התפללתי". 

 .41שלמון, נורמליזציה ומשיחיות, עמ'  663
 .3הערה  10שוורץ, בין היגיון למשיחיות, עמ'  664
שוורץ,  -ורץ רואה בפרשנות הדתית להיסטוריה אחד מעקרונות היסוד של הציונות הדתית כפי שנזכר לעיל, שו 665

 .267אמונה על פרשת דרכים, עמ' 
 .336זיוון, ציונות דתית אחרת, עמ'  666
הרב אברהם יצחק קוק, אגרות הראי"ה, כרך ג,  –ביטוי זה רווח בתורת הרב קוק ובנו, הרב צבי יהודה קוק  667

עמ' קנה; הרב צבי יהודה קוק, לנתיבות ישראל, כרך ב, בית אל תשס"ג, עמ' שסא. יש לציין כי ירושלים תשכ"ה, 
ההתייחסות להקמת המדינה כ'אתחלתא דגאולה' וכמאורע בעל משמעות משיחית היתה קיימת גם בציבור החרדי, 

תמיכת האו"ם בתכנית  כפי שמופיע, למשל, בפרוטוקול של הוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל, בבוקר שלאחר
 –מנחם פרידמן, 'ואלה תולדות הסטטוס קוו', בתוך: ורדה פילובסקי )עורכת(, המעבר מישוב למדינה  –החלוקה 

 . 62, עמ' 1990, חיפה 1947-1949
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יות כזו. תפיסות אלו נבעו, בין השאר, מהדגשת מקומו של ההיסטוריון עצם קיומה של חוק

ביצירת הנרטיב ההיסטורי, תפיסה המצמצמת את עצם קיומה של היסטוריה אובייקטיבית 

 .668ומוחלטת, אותה ניתן לנתח ולפרש

תפיסה המבטאת באופן בולט את הגישה המטא היסטורית בציונות הדתית, המקבלת משמעות 

שילובן של תפיסות דתיות ומיסטיות, היא תורתו הרב קוק, אשר כאמור לעיל נוספת בשל 

 השפיעה באופן בולט על הציונות הדתית וישיבות ההסדר:

אחד מעיקריה המרכזיים של משנת הרב קוק הוא האמונה שאירועים ותהליכים 

היסטוריים מכוונים על ידי ההשגחה העליונה, ולא עוד אלא שניתן וצריך לפרש את 

התכנית האלוקית הבאה לידי גילוי והגשמה באירועים ההיסטוריים ולפעול 

 .669בהתאם

כפי שעולה מדברים אלו, התפיסה המשיחית של ההיסטוריה מעצימה את חשיבותם של 

. על כן האדם לא רק מסוגל לנתח את 670האירועים ההיסטוריים, בשל היותם התגלות אלוקית

הרב קוק  קראים לדבר אליו, כפי שי דרכו של האלוקנדרש לכך, שכן זוהההיסטוריה אלא אף 

 באגרת לתלמידיו: 

אנחנו עם יודעי האותיות בספר ה', כספר התורה הכתוב מרוח ה'... כספר ההויה, 

א גם כן, על ידי אנשי חמודות ווהתולדה הכללית והאנושית, אנחנו יודעים הננו לקר

בות המאורעות האלה... יואורם החי בקרבנו, גם את הכתב המטושטש הזה של מס

 .671ולקריאה זו אנחנו קרואים, ולמפשר כתבא דנא אנו עתידים

לתפיסה זו קמו מתנגדים בתוך הציונות הדתית, ביניהם בלטו אליעזר גולדמן וישעיהו ליבוביץ, 

 שהתנגד נחרצות לאמונה ביכולת לקרוא את דבר ה' מן המציאות:

 )'אצבע אלוהים'( לות אלוהיתיש יהודים מאמינים שטוענים שיש לראות התג

במאורעות היסטוריים מסויימים ולשוות להם משמעות דתית...על כך יאמר 

 672למאמין: היש במציאות מאורע שאינו בחזקת 'אצבע אלוהים'?

הרי  -בע אלוקים וביטוי להשגחה עליונה לאור זאת טען ליבוביץ כי אם שחרור הר הבית הוא אצ

. עמדה זו 673שונים, ואף מעשיו של אייכמן בשואה נכללים בכךשגם גידול חזירים בקיבוצים ה

ית מוגדרת למאורעות ההיסטוריים, דת לקיומה של חוקיות ומשמעות אלוקמציגה תפיסה המתנג

שכן בדרך זו מצמצמים את האל למושגי זמן ומקום שאינם שייכים בו. בנוסף, טען ליבוביץ כי 

א ועל כן לא יכול האדם לפרש באופן מוחלט את מעשי ישנו פער בלתי ניתן לגישור בין האדם לבור

 . 674הבורא

                                                 
סקירה נרחבת של העמדות השונות בתחום זה ניתן למצוא בספרו של אליעזר וינריב, חשיבה היסטורית, תל אביב  668

. גם בהגות הציונית הכללית עלו גישות שונות ביחס להיסטוריה ולאופן ההתייחסות 49-166רט בפרק ב', עמ' , בפ2003
 .12-13אחיטוב, ציונות דתית בלתי אשלייתית, עמ'  -אליה, אשר באו לידי ביטוי בעמדות הפוליטיות הממשיות 

 .195דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  669
. הכותבים מעירים שבכך נבדלת תפיסת ההיסטוריה בציונות הדתית 16-15 שגיא, המפעל הציוני דתי, עמ' 670

 מתפיסות מודרניות מקבילות.
 הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אגרות הראי"ה כרך ב, ירושלים תשכ"ב, עמ' שלד. 671
רת, עמ' . מובא אצל זיוון, ציונות דתית אח143ישעיהו ליבוביץ, אמונה היסטוריה וערכים, ירושלים תשמ"ב, עמ'  672

. זיוון מביאה גם מדברי אליעזר גולדמן הטוען כי "האמונה הכללית כי הכל מתרחש בהשגחת האל אינה 344-345
 .347שם עמ'  –מסבירה ולא כלום... גורם המסביר כל אירוע אפשרי איננו מסביר דבר" 

 .296הדרי, שתי תגובות, עמ'  673
 .347-346זיוון, ציונות דתית אחרת, עמ'  674
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התנהלות הנותרת ברובד האידיאולוגי בלבד, אלא עשויה להשפיע על אופן  מחלוקת זו איננה

במציאות. התפיסה המשיחית בפרשנות המאורעות ההיסטוריים עשויה להניע את האדם לפעול 

ה' אליו הגנוז בה. תפיסה זו מביאה  בהתאם לקריאתו את ההיסטוריה, ולהבנתו את דבר

שונות על חשבונם של שיקולים למעורבות של שיקולים משיחיים בקבלת החלטות בסוגיות 

 , בעוד שהתפיסה הריאלית של ההיסטוריה והזמן מתנגדת לכך. 675ריאליים ומציאותיים

לפינוי ימית,  יכוח הציבורי בציונות הדתית סביב אופי ההתנגדותוביטוי לכך זה ניתן למצוא בו

אבק חריף מתוך . מצד אחד ניצבו רבנים ומנהיגים אשר קראו לסירוב פקודה ולמ1982בשנת 

, ומנגד נשמעו קולות עמדות משיחיות שהעצימו את מקומם של ערכי ההתיישבות וגאולת האדמה

 של התנגדות לדרך זו, בשל שיקולים ריאליים שונים כמו סיכויי הצלחת המאבק, והרצון לשמור

 . 676על אחדות העם

די המתרס, בין השאר, גם בוגרים שונים של ישיבת מרכז רי זה, בו לקחו חלק משני צויכוח ציבו

הרב, המזוהה עם הקו המשיחי של תפיסת המציאות, מלמד על גווני הביניים הקיימים בציונות 

ות בא לידי הדתית בין העמדות הקוטביות שתוארו לעיל. הפער בין הגוונים השונים של המשיחי

זאת  הגדירעל אופן ההתנהלות בחיי המעשה, כפי שהמשיחית ביטוי במידת ההשפעה של התפיסה 

 דון יחיא:

...מכאן עולה הבחנה בין שני סוגים של אידיאולוגיה או תנועה פוליטית משיחית: 

האחת מגדירה את יעדיה במונחים משיחיים, אך בוררת את אמצעי הפעולה שלה על 

פרגמטיים, והאחרת, שבה לא רק המטרות אלא גם האסטרטגיה פי שיקולים 

 . 677הפוליטית מעוצבות ומוכוונות על ידי התפיסה המשיחית

על פי דבריו המשיחיות עשויה להיות חבויה גם מאחורי התנהלות מעשית פרגמטית וריאלית, 

משיחיות על כן אין לבחון את מידת הבעומק התפיסות והערכים של התנועה והאידיאולוגיה. 

בזרמים שונים בציונות הדתית רק בדרכי ההתמודדות בפועל עם סוגיות מעשיות שונות, אלא 

בהמשך מצביע דון יחיא על באמצעות בחינה מעמיקה של שורשי העמדות האידיאולוגיות. 

מאורעות נוספים בהם באו לידי ביטוי התפיסות השונות בציונות הדתית ביחס למידת ההשפעה 

יכוח הציבורי סביב המחתרת היהודית ועל התנהלות המעשית, כמו למשל הו של המשיחיות

 .1984שנחשפה בשנת 

אחת מנקודות הציון המרכזיות בהתעוררות הזרמים המשיחיים בציונות הדתית לאחר קום 

 המדינה היתה מלחמת ששת הימים.

ריה הגדולה הפער הגדול בין החרדה הציבורית שקדמה למלחמה ובין הניצחון הסוחף והאופו

שלאחריה הביאו להתעוררות משיחית בכלל החברה הישראלית, עד כי הדרי טוען ש"מספר תומכי 

                                                 
יחיא טוען כי לעמדה זו משמעות מעשית נוספת, בפתיחת פתח לחדשנות ויצירתיות בתוך גבולות המסורת, שכן  דון 675

. מנגד, 439-440דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  -המאורעות המתחדשים מהווים מקור דתי לשינויים חברתיים ודתיים 
יאותיים לבעיות מעשיות שונות כמו היחס טוען אחיטוב כי עמדה זו אינה מאפשרת למצוא פתרונות יעילים ומצ

 .18, 8אחיטוב, ציונות דתית בלתי אשלייתית, עמ'  –לחילון, ולעמים האחרים
 .208-205דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  676
. שוורץ ושגיא טוענים כי ההבחנה בין היעדים לדרכי הפעולה עליה הצביע דון 199-198דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  677

א אחד המאפיינים של הציונות הדתית. לדבריהם קיים פער בין הממד התיאולוגי, בו מודגשת המשיחיות, יחיא, הו
 –ובין הממד האידיאולוגי, המניע את אופן הפעולה הממשי, ובו ניתן למצוא פרגמטיות וחיבור למציאות הריאלית 

 .34-35; 15-16שגיא, המפעל הציוני דתי, עמ' 
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". 678רליגיוזית של המלחמה והניצחון היה גדול לאין ערוך מזו של מתנגדיה-הפרשנות המשיחית

הדרי מצביע על ביטויים שונים למשיחיות זו בספרות, בשירה ובעיתונות, כמו גם בנאומי 

קדים והפוליטיקאים שלאחר המלחמה. שימוש במוטיבים של אלוהות וגאולה והשוואה המפ

לדמויות תנ"כיות בתיאורי המלחמה מהווים ביטוי בולט לכך. הרחבה נוספת ביחס לתיאורים 

 העוסק ביחס לצבאיות.  חלק, בהפרק המשיחיים של המלחמה תופיע בהמשך

ם בין הזרמים השונים, כאשר אל מול התפיסות בתוך הציונות הדתית, חידדה המלחמה את הפערי

המשיחיות עלו גם קולות מבקרים ומתנגדים, בעיקר בקרב הקיבוץ הדתי. כך למשל כותב משה 

משקל אונא, מהוגי הקיבוץ הדתי האומר: "אלה המקשרים בין מלחמה וגאולה וגורסים שאין עוד 

". ההתנגדות להתעוררות המשיחית 679הם בעלי גישה שיש בה סכנה -וחשיבות לגורמים פוליטיים 

בעקבות המלחמה, באה גם בקרב מי שתפסו את המלחמה במונחים משיחיים של נס והתערבות 

אלוהית אך התנגדו להשלכות המעשיות של תפיסה זו, כמו למשל ההערצה והתפיסה הדתית של 

 . 680הצבא

ם הכיפורים. מלחמת יו עצמות המשיחיות בציונות הדתית התרחש בעקבותהשלב הבא בהת

לעומת המשבר העמוק שפקד את החברה הישראלית בעקבות המלחמה, החלה התעוררות 

משיחית בקרב הציונות הדתית, אשר הביטוי הממשי הבולט ביותר שלה היה תנועת גוש 

. המשיחיות הציונית דתית שלאחר מלחמת יום הכיפורים התייחדה בשימוש בכלים 681אמונים

"נמצאה דרך הפוליטיות והאקטיביזם, ונתגלתה יומרת הובלת מציאותיים להשגת יעדיה: 

 . 682החילוניים והנהגת הלאום"

יש לציין כי אל מול הדגשתם של מלחמות אלו כנקודות ציון בהתפתחות המשיחיות בציונות 

הדתית, יש המצביעים על שלבים מוקדמים יותר כגורמים משמעותיים בתהליך זה. כך למשל 

בהתמודדות עם תחושת השבר בשנותיה בציונות הדתית, ל המשיחיות טוען ארן כי יסודה ש

. שוורץ 683הראשונות של המדינה, עם ההכרה בחילוניותה הבולטת, והאכזבה מאופייה ודרכה

טוען כי למעשה התפיסה המשיחית היתה קיימת מאז ומעולם בתשתית הציונות הדתית אלא 

ה באופן גלוי את השיח הציבורי, עד לתקופות שהוסתרה על ידי הוגי הציונות הדתית, ולא הוביל

 .684מפנה כמו מלחמת ששת הימים

כאשר בוחנים את תולדות הקמת ישיבות ההסדר, ניתן להצביע על מספר נקודות ציון, בהן בולט 

 המתח בין ריאליות ומשיחיות.

ר ביטוי מרכזי למתח זה הוא הפער בין המניעים השונים שהובילו להקמת ישיבות ההסדר, פע

. דוגמא לכך ניתן למצוא , כפי שראינו בפרק הראשוןאשר הוביל לעיתים להתנגשויות ומחלוקות

                                                 
. הדרי טוען כי ישנו פער בין המשיחיות החילונית לזו הדתית, כיוון שהעולם הדתי 260 הדרי, שתי תגובות, עמ' 678

 .319שם, עמ'  –מעניק תוכן פנימי למסגרת ולקליפה החיצונית הקיימת במשיחיות החילונית 
 . 295מובא אצל הדרי, שתי תגובות, עמ'  679
 . 299שם, עמ'  680
רם מוביל בהקמת גוש אמונים נחלקו הדעות: שוורץ ושגיא, טענו כי יש לציין כי בשאלת מקומה של המשיחיות כגו 681

ארן הדגיש במחקרו יתר על המידה את הגורם המשיחי בהקמת התנועה, בעוד שלדבריהם גוש אמונים הוקמה בעיקר 
מתוך מניעים חלוציים ורומנטיים ומתוך רצון לשקם את מקומה החברתי של הציונות הדתית. רק לאחר התבססות 

אבי שגיא, דב שוורץ, 'בין חלוציות ללימוד תורה : זווית אחרת',  -הגה הרבנית בגוש אמונים הודגש הפן המשיחי ההנ
 .73-75בתוך: הנ"ל )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית, רמת גן תשס"ג, כרך ג', עמ' 

ך הציונות הדתית השתנו . יש לציין כי הדרי טוען שיחסי הכוחות בתו35ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  682
בעקבות מלחמת יום הכיפורים: עד המלחמה היתה התפיסה המשיחית בעמדת מיעוט בציונות הדתית, למרות 

 .321; עמ' 299הדרי, שתי תגובות, עמ'  -ההתעוררות המשיחית הכללית שלאחר מלחמת ששת הימים 
 . 34ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  683
 .82-80למשיחיות, עמ'  שוורץ, בין הגיון 684
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בהקמת ישיבת הכותל בה השתתפו גורמים שונים אשר פעלו ממניעים שונים: בעוד ששיקולי 

 לתמוךביטחון וחיזוק האחיזה בשטח המשוחרר היו אלו שהובילו את גורמי הממשלה והביטחון 

, הרי שאת אנשי הציונות הדתית הובילו שיקולים של גאולת ירושלים 685בהקמת הישיבה

בכתבה משנת  תיאור חווית הלימוד בישיבהוהתיישבות מול מקום המקדש, כפי שניתן ללמוד מ

1968 : 

מדי בוקר ובוקר רואים הם )התלמידים( מחלונותיהם את זריחת החמה מעל מקום 

 .686ושלים שישבו במקום זההמקדש, כפי שראו זאת שנים רבות יקירי יר

ביטוי ממשי לשילוב התפיסה המשיחית בהקמת הישיבה ניתן למצוא בקיומן של מסגרות לימוד 

במסגרת הלימודים  -מקובל בסדר היום הישיבתי המסורתי תחום שאינו  -בענייני בית המקדש 

 . 687 בישיבת הכותל

בהקמת ישיבת הר עציון,  בדומה לכך ניתן להצביע גם על הפער בין גורמי הממשלה שתמכו

שהונעו משיקולי מדיניות והתיישבות ריאליים, ובין אנשי הישיבה, ובראשם משה מושקוביץ, 

שהיה מתושבי גוש עציון של קודם תש"ח, אותם הובילו שיקולים של שיבה לנחלת האבות, 

 .688וגאולת האדמה

הישובים והישיבה התנגשות בין המניעים השונים התרחשה כאשר המדינה עיכבה את הקמת 

בגוש עציון, מתוך שיקולים פוליטיים שונים, כמו למשל הצורך להתחשב בדעת הקהל העולמית 

שהתנגדה למהלך בשל הצורך בהפקעת קרקעות פלסטיניות. שיקולים ריאליים מעין אלו לא 

נדרשו להשתמש  תה, גם כאשרהעסיקו את אנשי גוש עציון והישיבה שנאבקו בכל דרך עד להקמ

. יש לציין כי 1968689משנת בכתבה ", כלשונו של כתב מעריב 1967דרך של חומה ומגדל נוסח "ב

הכתב מדגיש בדבריו את הפער בין מתיישבי גוש עציון למתיישבים במקומות אחרים ששוחררו 

 במלחמת ששת הימים:

אין להתעלם מן העובדה שמניעיהם של אדריכלי יישוב גוש עציון מחדש שונים 

ותר... מדובר באנשים המבקשים לשקם את ביתם שחרב, ובדרך זו ושורשיים י

להנציח בצורה חיה את זכר חבריהם שנפלו על משמר בית זה. בכוח שאיפה זו רואים 

הם את עצמם כמסוגלים להתגבר גם על מחסומי מדיניות ומכשולי הסתייגויות 

 למיניהם.

ניתן להתגבר על קשיים הנובעים  הכתב מצביע על כך שבמקום בו מעורבים שיקולים משיחיים,

 משיקולים ריאליים ומדיניים שונים. 

ביטוי נוסף להתנגשות בין המניעים הריאליים והמשיחיים בהקמת ישיבות ההסדר ניתן למצוא 

במאבק על פינוי ימית, בו היתה מעורבת באופן פעיל ישיבת ההסדר המקומית. הרב ישראל 

מו את הפער בין גורמי הממשלה, אשר הונעו משיקולים אריאל, ראש הישיבה, מתאר בריאיון ע

ציוניים ריאליים, ובין אנשי הישיבה: "בניגוד מוחלט לכל הממשלות, ולכל אלה שדיברו גבוהה 

                                                 
 .17.2.13על פי ריאיון עם הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל מתאריך  685
. הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, מציין את הרב נריה, שהיה ממקימי הישיבה, כמייצג 7גצ"ד, תיק ציונות דתית ח/ 686

בות בביקורים בישיבה ואף ללון רומנטית זו, וסיפר כי תפיסה זו הביאה את הרב נריה להר-מובהק של גישה משיחית
 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  –בה לעיתים קרובות 

 -; כך גם במערכת השעות של חורף תשל"ו מוזכר שיעור של הרב נבנצל בענייני קרבנות 10ספרא וסייפא, עמ'  687
 .117-4גצ"ד, 

 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 688
 שם. 689
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". לדבריו, כאשר לא מונעים מכוחה של 690גבוהה על ארץ ישראל, מי שבונה זה מכח האמונה

. במקרה זה הקהל ולחץ מדינות העולםולים ריאליים כמו דעת אמונה, נדרשים להתחשב בשיק

 שיחיים התבטאה באופן חריףההתנגשות בין הפועלים משיקולים ריאליים לפועלים משיקולים מ

 במאבק כנגד הנסיגה.

בדוגמאות שנזכרו עד כה, ייצגו אנשי ישיבות ההסדר את התפיסה המשיחית, בעוד שהגורמים 

נת המציאות היתה מורכבת יותר, וגם בקרב המדיניים ייצגו את התפיסה הריאלית. אמנם, תמו

אנשי ישיבות ההסדר ניתן להצביע תופעות המלמדות על קיומם של גורמים מאזנים שמיתנו את 

 כוחה של המשיחיות בהקמת הישיבות.

, היו הדעות החלוקות בציונות הדתית ובישיבות ההסדר ביחס בפרק הראשוןראשית, כפי שנזכר 

הביע הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, התנגדות  ימית. כך למשלכנגד פינוי  לאופי המאבק

נחרצת לקו התקיף של מתנגדי הנסיגה, מתוך שיקולים ריאליים שונים, כמו התחשבות בדעת 

 .691הקהל הישראלית, והצורך להמשיך ולפעול יחד עם הגורמים השונים במדינה

מביעים התחשבות בשיקולים כך גם ביחס להקמת ישיבת הר עציון נשמעו קולות שונים, ה

מדיניים ריאליים. כך למשל הביע הרב עמיטל, ראש הישיבה, התנגדות לקו המיליטנטי שהובילו 

חלק ממקימי הישיבה. כאשר עיכבו גורמי הממשלה את העלייה לקרקע למקום המיועד להקמת 

ללא לקרקע  מבנה הקבע של הישיבה בשל שיקולים מדיניים שונים, סירב לאשר לתלמידיו לעלות

 .692לקבוע עובדות בשטחאישור ממשלתי על מנת 

ביטוי נוסף למתח שבין ריאליות ומשיחיות ניתן למצוא ביחס המורכב לתנועת גוש אמונים, 

שכאמור נחשבה לאחד הביטויים הבולטים של המשיחיות בציונות הדתית. כפי שנזכר לעיל, היחס 

ד, השתתפו תלמידים רבים ואף חלק מרבני לתנועה בקרב ישיבות ההסדר היה מורכב: מצד אח

, אך מצד שני הביעו חלק גדול מראשי ישיבות 693ישיבות ההסדר הראשונות במפעליה של התנועה

ההסדר התנגדות לגוש אמונים ולאופן פעולתה. הבולט שבמתנגדים היה הרב עמיטל, אשר 

ום מתוך שיקולים , בו הביע נכונות להחזרת שטחים במסגרת הסכמי של1983בריאיון בשנת 

 פרגמטיים שונים, אמר את הדברים הבאים:

גישתם ילדותית וחסרת כל אחריות... האגרסיביות של גוש אמונים  –גוש אמונים 

 .694קירוב לבבות –ומנהיגיהם רק מרחיקות את היהדות מהמטרה העיקרית שלה 

נובע בות ההסדר באופן כללי ניתן לטעון כי יסודה של המורכבות במקומה של המשיחיות בישי

מגוון הדמויות השותפות להקמת ישיבות ההסדר, הפזורות על ציר הריאליות והמשיחיות. מ

אמנם, כיוון נוסף לבחינת השפעת ישיבות ההסדר על מקומה של המשיחיות בציונות הדתית הוא 

                                                 
 .8.4.13אריך על פי ריאיון עמו מת 690
 ישובי פא"י שעלבים. 16אפא"י, תיק  - 1982מתוך ריאיון לעיתון הצופה משנת  691
הרב יואל בן נון, 'סיפור עלייתנו לאלון שבות', בדי אלון  -מתוך תיאור העלייה לאלון שבות בביטאון אלון שבות  692
ת אשר אינה רואה ערך ב"הפגנה חסרת . הוא מתאר כי הרב עמיטל התנגד מתוך תפיסה מציאותי7, אב תש"מ, עמ' 35

סיכוי", כדבריו. לבסוף, לאחר שהקמת הישיבה אושרה, הסכים הרב עמיטל לעלייה לקרקע קודם גמר כל האישורים 
האחרונים. כפי שנזכר לעיל, ניתן לטעון כי יש בכך ביטוי למשיחיות מתונה, המתחשבת גם בשיקולים ריאליים, 

 כלים מציאותיים.והמנסה להגשים את שאיפותיה ב
תחת הכותרת 'לדמותו של איש גוש אמונים' כותב צבי רענן בספרו 'גוש אמונים' את התיאור הבא: "בוגר בני  693

עקיבא, איש גוש אמונים לעתיד, מוצא את דרכו בגמר לימודיו התיכוניים לישיבת ההסדר, המשלבת למוד תורני גבוה 
. בהמשך כותב רענן כי בין התכונות של איש גוש 52, עמ' 1980תל אביב  צבי רענן, גוש אמונים, –עם השירות בצה"ל" 

אמונים ניתן למצוא מיסטיציזם, ניתוק מן המציאות המדינית, תחושת שליחות קדושה למען העם וקנאות דתית 
כבות ופונדמנטליסטית עיוורת. לדבריו תכונות אלו משולבות יחד עם היבטים ריאליים ומציאותיים המלמדים על מור

 . 55שם, עמ'  –דמותו 
 אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל. 694
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יות באמצעות התבוננות במסגרת החינוכית של הישיבות. כפי שנראה להלן, מורכבות זו שבין ריאל

ומשיחיות מובנית באופי המסגרת החינוכית הייחודית של ישיבות ההסדר, המכילה כיווני השפעה 

 וחינוך שונים ומנוגדים. 

כפי שנזכר לעיל בסקירת תיאור הקמת הישיבות, המסגרת החינוכית הבסיסית אליה התייחסו 

 שיבות החרדיותהי -ישראל מדינת ישיבות ההסדר היו הישיבות הליטאיות וממשיכות דרכן ב

. החידוש המרכזי של הישיבות הליטאיות ביחס לישיבות שקדמו להן, טוען שטמפפר, האשכנזיות

היה בניתוק הארגוני מהקהילות בהן שכנו וההסתמכות על גורמי מימון חיצוניים. מבנה ארגוני זה 

דמותם  השפיע רבות על אופן ניהול הישיבות, מידת העצמאות של העומדים בראשה, אך גם על

"עיר  –וזהותם החינוכית של התלמידים. הישיבות התנהלו כקהילות סגורה ומנותקת מסביבתה 

 . 695בתוך עיר", כפי שמתאר הרב מאיר בר אילן את ישיבת וולוז'ין בה למד

ה תמבנה חינוכי זה, יחד עם החופש היחסי והאחריות העצמית שניתנו לתלמידים, הביאו לצמיח

. תוצאה נוספת של 696שבאה לידי ביטוי בארגונים וועדים שונים שהקימושל "קהילת תלמידים", 

מבנה זה היתה עצמאותם המחשבתית של התלמידים, שבאה לידי ביטוי במאבקים ומרידות מול 

הניתוק מן העולם הסובב, יחד עם הנהלת הישיבות, אך גם בתסיסה רעיונית ותרבותית מגוונת. 

חות אידיאולוגית של התלמידים, חממה להתפתלשיבות היהעצמאות וחופש המחשבה, הפכו את 

 פנו לעסוק דווקא בתחומים שנחשבו מנוגדים לעולמה הערכי של הישיבה כמו לעיתים אשר

 . 697השכלה, ציונות ואף סוציאליזם

מפני  במשך השנים, הפכו הישיבות למוקד המאבק כנגד החילון, באמצעות הסתגרות והתרחקות

לאחר בישיבות החרדיות  ה זו של הישיבות כ"מבצר התורה" התעצמה. תפיסהמודרניות ההשכלה

קום המדינה, אשר שימשו ללומדים כקהילה חדשה סגורה ומנותקת, חדורת אידיאולוגיה דתית, 

 .698המתקיימת בתחושה של מאבק מתמיד על שמירת המסורת

לית והארגונית העצמאות הכלכ קיימים גם בישיבות ההסדר:היו מרבית המאפיינים שנזכרו לעיל 

, השהות הממושכת של התלמידים במסגרת סגורה והעצמאות היחסית בה פועלים 699של הישיבות

חלקם  -זה מצטרף עיסוק אינטנסיבי בתכנים של תורה ורוחניות חינוכי התלמידים. כאשר למבנה 

עולם בעלי מאפיינים משיחיים, פעילות נרחבת בתנועות נוער העוסקות בתכנים של גאולה ותיקון 

ח להתפתחותם של תפיסות עולם ונוצר מצע נ –וכל זאת בגיל המאופיין באידיאליזם וטהרנות 

 .700משיחיות

מאפיינים ייחודיים לישיבות ההסדר ביחס למידת הניתוק מספר אמנם, בנקודה זו יש להצביע על 

 מהמציאות הסובבת, המהווים בסיס לאיזון האפשרות לצמיחתן של תפיסות משיחיות. 

ההסדר, ית לכל יש להצביע על השירות הצבאי, המובנה במסגרת הלימודית של ישיבות ראש

כפי שנראה בהרחבה בפרק שיעסוק בשירות . כגורם מרכזי בניפוץ החממה האידיאולוגית הסגורה

                                                 
 .13אטקס, פרקי זכרונות, עמ'  695
 .17-16שאול שטמפפר, הישיבה הליטאית בהתהוותה, ירושלים תשס"ה, עמ'  696
 .39-31אטקס, פרקי זכרונות, עמ'  697
 . 172-171פרידמן, חרדים, עמ'  698
באופן מלא, כמו הישיבות הליטאיות, והן מופעלות ונתמכות על ידי גורמים  אמנם ישיבות ההסדר אינן גוף פרטי 699

'איגוד ישיבות ההסדר', אך השפעתם של גופים על התנהלותן החינוכית  –ציבורים שונים ואף מאוגדים בארגון גג 
 .305בר לב, במשוך היובל, עמ'  –הינה נמוכה מאוד 

ארן, אשר הצביע על דמיון הקיים בתחום זה בין ישיבת ההסדר ותנועת מרבית המאפיינים צוינו על ידי דון יחיא ו 700
 .63; ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ' 227, 189דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  –הנוער 
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מלבד עצם היציאה מן הישיבה בזמן השירות, משפיע הצבא גם על הצבאי בישיבות ההסדר, 

יבות עצמן. התלמידים עוסקים בהכנות שונות לשירות קודם הגיוס, האווירה הקיימת בתוך היש

. הצבא 701וכאשר הם שבים מן הצבא, הם מביאים איתם את אווירת הצבא, החוויות והסיפורים

של  ותןמשמש צינור מקשר מרכזי בין הישיבה לעולם החיצוני, ומשפיע על אפשרות היווצר

 תפיסות עולם המנותקות מן המציאות הריאלית.

בנוסף לכך, ישיבות הסדר רבות הובילו קו חינוכי המתנגד לאידיאל הניתוק מן הסביבה החיצונית 

במגבלות  -שהיה קיים בישיבות הליטאיות והחרדיות, וראו ערך בהשתלבות והשפעה סביבתית 

 מסגרת הלימודים האינטנסיבית של הישיבות.

ציון. על פי גישתו החינוכית, כפי עמדה נחרצת בנושא זה הביע הרב עמיטל, ראש ישיבת הר ע

שתיאר בריאיון עם הקמת הישיבה, החיכוך עם העולם שמחוץ לישיבה וההתמודדות עם אתגריו 

 הם חלק מהתהליך החינוכי, ובכך הוא רואה את אחד מרווחיו החינוכיים של השירות הצבאי:

אתגר טוב נראה לי שעבודה חינוכית מתבססת על העמדת אתגרים בפני החינוך, ואין 

 .702יותר לבחור ישיבה מאשר השירות הצבאי

הרב עמיטל הדגיש יסוד זה של כפי שהזכרנו בתיאור הקמת ישיבת הר עציון בפרק הראשון, 

על  , אותו חזר וסיפר לתלמידיו,מעורבות חברתית וזיקה לעולם הסובב, באמצעות סיפור החסידי

יאו אמר האדמו"ר לבנו: "כשלומדים חב"ד, בשחסידות האדמו"ר הראשון של  -'בעל התניא' 

 .703משהו פגום בלימוד" –תורה ולא שומעים קול בכיו של תינוק יהודי 

תפיסה זו מלמדת על גישה ייחודית ביחס ללימוד התורה ולמוסד הישיבה, אשר צריך להיות 

מחובר למציאות הממשית, ולא להביא את הלומדים למציאות רוחנית עליונה ומנותקת. יתכן כי 

ורשיה של תפיסה זו בהתבוננות הריאלית והמציאותית, המאפיינת את הרב עמיטל, כפי שנזכר ש

לעיל. עוד יתכן כי יסודה באמונה בדבר הנוכחות האלוקית במציאות הממשית, המחייבת את 

יסוד אשר הוזכר גם כן לעיל ביחס לתפיסתו של הרב  -ההתבוננות והחיבור אל העולם הסובב 

אות בעמדה זו של לימוד התורה ניגוד לתפיסה המשיחית, המבוססת על ניתוק ניתן לר .704עמיטל

 מסויים מהמציאות הממשית. 

, אינה ייחודית לרב עמיטל וישיבת הר בה שוכנת הישיבהגישה זו, של הדגשת החיבור לסביבה 

עציון, אלא הפכה למוטיב מרכזי בישיבות ההסדר. מגמה זו החלה מעצם הקמתן של הישיבות 

, המשיכה בשותפות ופעילות של ישיבות 705ומות אסטרטגיים מבחינה ביטחונית או חברתיתבמק

כי  1976, עד למצב בו מתאר הרב עמיטל, ראש ישיבת הר עציון, בשנת 706רבות במקומותיהם

סדר עדיפויות  הדרישות החברתיות מהם, והן נדרשות להגדרת לישיבות ההסדר קושי להענות לכל

                                                 
 . 309-308בר לב, במשוך היובל, עמ'  701
 דר.אה"ע, הישיבה וההס - 1968מתוך ריאיון לעיתון זרעים של תנועת בני עקיבא, בשנת  702
 .17כך על פי הגירסה המובאת אצל רייכנר, באמונתו, עמ'  703
יתכן כמובן כי שתי ההצעות קשורות זו בזו, ויסודה של התפיסה הריאלית באמונה בנוכחות האלוקית במציאות  704

 הממשית הסובבת.
יל את מספר . כפשרה בין תביעת הממשלה להגב1977כיוון זה אף עוגן בהסכם הקואליציוני של המפד"ל משנת  705

הישיבות לתביעת המפד"ל שלא לעשות זאת, הוצע לאפשר הקמת ישיבות רק במקומות אסטרטגיים. זו היתה גם 
 עמדתו של מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר, שהתנגד להקמת ישיבות נוספות במקומות שאינם נצרכים לכך. 

י הסביבה. ישיבת מעלות הוקמה כדי לחזק כך למשל פעלה ישיבת שעלבים במגוון תחומים בקיבוץ בו שכנה ובישוב 706
. בנוסף לכך 21, 14ספרא וסייפא, עמ'  –את ישוב הספר בו שכנה, ותלמידיה פעלו במוסדות חינוך ובתי כנסת בעיר 

 נזכיר את הישיבות ששימשו ככח מגן ביטחוני, כמו ישיבת הגולן וישיבת שעלבים, כביטוי נוסף למעורבות בסביבה.
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. דוגמא ייחודית למגמה זו היא בקשתו של אלוף פיקוד מרחב 707יותרשל הצרכים הדחופים ב

לשלוח מחזורים של תלמידי ישיבות  1975שלמה בסיני שביקש מאיגוד ישיבות ההסדר בשנת 

בקשה שנענתה בשלילה, כיוון שלא  -לסנטה קטרינה על מנת להרחיב את האוכלוסיה במקום 

 .708היתה מעשית

דגם ישיבתי אשר בניגוד לדגמים אחרים של ישיבות, לא התבסס  ישיבות ההסדר, אם כן, מייצגות

השפעתן של תפיסות איזן את מקומן ו מבנה זה של הישיבהעל קיומה של בועה רוחנית סגורה. 

היתכנות  תן אתממות החיבור למציאות הממשית הבאמצע בישיבות ההסדר, משיחיות

  ולוגי מהמציאות הריאלית.התפתחותן של גישות משיחיות המבוססות על ניתוק אידיא

בישיבות ההסדר גישות  פעלובנוסף על כך, מלבד עצם החיבור הממשי למציאות הסובבת, 

אידיאולוגיות שונות המתנגדות למשיחיות, כפי שראינו לעיל בעמדותיהם של הרב שלזינגר והרב 

 עמיטל. 

ות המשיחיות בציונות לסכם ולומר כי מידת השפעתן של ישיבות ההסדר על התפתח ,אם כן ,ניתן

של דמויות שונות ומאפיינים  מןהדתית הינה מורכבת ורבת פנים, בעלת מגמות מנוגדות, בשל קיו

 על ציר הריאליות והמשיחיות.הנעים שונים 

 

 

                                                 
אה"ע, הישיבה וההסדר. הרב עמיטל מזכיר שם בקשות של יישובי  -ס של ההסתדרות הציונית מתוך דבריו בכנ 707

ספר ועיירות פיתוח לפעילות של תלמידיו, תיכונים חילונים המצפים לתגבור תורני וקהילות בחוץ לארץ המבקשות 
 גם הן כי ישלחו אליהם תלמידי ישיבות הסדר ובוגריהם.

 ל"ז.-גצ"ד, ישיבות ההסדר תשל"ה –אשונה של איגוד ישיבות ההסדר על פי פרוטוקול האסיפה הר 708
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 שיתוף פעולה עם הציבור החילוני  3.2.4

בתחילה  –י שיתוף הפעולה עם הציבור החילונ ואאחד המאפיינים הבולטים של הציונות הדתית ה

נושא זה נחשב לאחד הערכים המבדילים בין . 709 הציונית, ולאחר מכן במדינת ישראלבהסתדרות 

הציונות הדתית והחברה החרדית, אשר דגלה בהסתגרות והתבדלות מן העולם החילוני הסובב 

ואף ביקרה את הציונות הדתית על עמדתה, בין השאר בטענה שיש בכך איסור הלכתי של 'חיזוק 

'. אמנם, למרות מרכזיותו של ערך זה, היישום שלו בפועל היה מורכב ביותר, 710י עוברי עבירהיד

 כבר מראשית ימיה של הציונות הדתית.

שאיפתם של חלק מחברי  –, סביב המאבק על 'הקולטורה' 1902תנועת המזרחי הוקמה בשנת 

ותית ולא רק מדינית, ההסתדרות הציונית להפוך את התנועה הציונית לתנועה בעלת השפעה תרב

שאיפה אשר עוררה חשש גדול אצל הציונים הדתיים מפני השפעת התרבות החילונית. שם התנועה 

'המזרחי', הוא קיצור של 'מרכז רוחני', והוא מלמד על כך שהתנועה ראתה את יעודה להיות  -

נקבעה פשרה  מרכז רוחני לכלל התנועה הציונית. אמנם, בסופו של דבר, במאבק על ה'קולטורה'

נקבעה באופן רשמי  . פשרה זו711דתית וכללית –לפיה יוקמו שתי ועדות תרבות בתנועה הציונית 

, בו הוחלט לפצל את מערכת החינוך הציונית 1920מיוחד עם תנועת המזרחי, בשנת  בהסכם

הסכם אשר נמשך עם הקמת המדינה והקמת מערכת  - 712ולאפשר למזרחי לפעול באופן עצמאי

מערכת היחסים בין הציונות  הממלכתית דתית. ניתן ללמוד מתהליך זה כך על מבנההחינוך 

ישנה שותפות בין המגזרים במסגרות הכלליות  שהתקבע במשך השנים: הדתית והחברה החילונית

אך בתוכם ישנה הפרדה, וניתנת לכל מגזר עצמאות  –משרד החינוך או  תדרות הציוניתההס –

 בתחום שלו.

זרים ומנעה זו מנעה חיכוכים ומאבקים, אך גם הנציחה את ההפרדה בין המג שותפות נפרדת

לחיבור מלא ביניהם. מערכת יחסים זו באה לידי ביטוי במושג 'סטטוס קוו', שנזכר רבות אפשרות 

בהקשר זה של יחסי דתיים וחילונים במדינת ישראל, המבטא את השמירה על הסדר הקיים, תוך 

דדים באמצעות חיים נפרדים ומקבילים, ללא יצירת מתווה משותף שמירה על זכויות שני הצ

 .713מהותי בין המגזרים

הפרדה זו בין החברה החילונית והחברה הציונית דתית לא הסתכמה רק במערכות החינוך. טענה 

כי ישנו תהליך הדרגתי של הרחבת ההסתגרות של חלק השונים היא בקרב החוקרים רווחת 

חיים נוספות, כמו בחירת מקום ה החילונית למסגרות פני החברמהחברה הציונית דתית מ

המגורים, מקומות הבילוי והתרבות, אמצעי התקשורת ועוד. סיבות שונות ניתנו להסבר התהליך, 

רצון  -ביניהם הרצון לממש באופן מדוייק את תפיסת העולם הדתית על גווניה ודקויותיהן 

                                                 
דון יחיא מציין כי זרמים שונים בציונות הדתית, כמו למשל הפועל המזרחי, קראו אף להשתלבות בעולם הכללי.  709

מזרח לטענתו, האיבה הערבית כלפי המדינה, ירידת ערכי הסוציאליזם בכלל העולם וכן השתלבות יהודים בני עדות ה
 .200-201דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  -בעלי התפיסות המסורתיות הובילו לירידתו של ערך זה 

ביטוי לטענה זו ניתן למצוא בדבריו של הרב קוק המתאר את מורכבות יחסו אל החלוצים החילוניים בהספד  710
 . 90-91עמ'  הרב אברהם יצחק קוק, מאמרי הראיה, ירושלים תשמ"ד, –שכתב על חלוצים שנרצחו 

 .24-22שוורץ, תולדות ופרקי אידיאולוגיה, עמ'  711
. הפרדה זו התקבלה כמובנת מאליה, 77-76, עמ' 2008נירית רייכל, סיפורה של מערכת החינוך בישראל, ירושלים  712

ורים ובציבור הציוני דתי התנגדו לה מעטים בלבד, ביניהם מצטט לוז את צוריאל אדמנית, מהוגי הקיבוץ הדתי בעש
. מדבריו של אדמנית עולה כי הוא מודע למחיר שהחברה 373לוז, הגשר שלא נוצר, עמ'  -הראשונים של המדינה 

הציונית דתית עשויה לשלם על ביטול ההפרדה, בשל השפעת המפגש עם העולם החילוני, אך רואה בכך 'הצלת העם 
 היהודי', ביצירת הזיקה לתורה ולמסורת בכלל החברה.

חוסר התמודדות ערכית עם הפערים, ולדבריו זהו אחד  –ה בכך מאפיין מרכזי של היחסים בין המגזרים לוז רוא 713
 .352-353לוז, הגשר שלא נוצר, עמ'  –הגורמים המונעים את האפשרות לשיתוף פעולה משמעותי ביניהם 
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, תחושה של ייאוש וזלזול בחברה החילונית וערכיה וכן המצריך יצירת מסגרות יעודיות וייחודיות

 .714הפחד מפני ההשפעה הסוחפת של התרבות החילונית

לאור זאת, ניתן לראות בהקמת ישיבות ההסדר חלק מתהליך זה של הרחבת גבולות ההפרדה בין 

 המגזרים, ביצירת מסגרת נפרדת לשירות הצבאי לבני הציונות הדתית.

שאר החיילים בצבא ידעה תמורות שונות במשך בות ההסדר וידי ישימידת ההפרדה בין תלמ

השנים. ראשיתה נעוצה למעשה, בהפרדה הקיימת בין תנועות הנוער החילוניות והדתיות במסגרת 

, תלמידי המחזורים הראשונים של ישיבת כרם בפרק הראשוןהשירות בגרעיני הנח"ל. כפי שתואר 

ל תנועת בני עקיבא, כאשר את העבודה בקיבוץ המירו ביבנה התגייסו דרך גרעיני הנח"ל ש

בלימודים בישיבה. באופן זה שירתו אמנם תלמידי הישיבה במסגרת דתית נפרדת, אך זאת היו 

גובש הסדר גיוס עצמאי  1965עושים גם אילו היו חברי גרעין של בני עקיבא מן המניין. בשנת 

, ולמעשה הנציח 715ח"ל של תנועת בני עקיבאלישיבות ההסדר, שהפריד אותם מהזיקה לגרעיני הנ

באופן רשמי את השירות הנפרד של בני ישיבות ההסדר, ללא תלות בשייכותם לתנועת נוער דתית. 

מעבר למשמעות העקרונית של מעשה זה, יש בכך עליית מדרגה מסויימת במידת ההפרדה גם 

בות ההסדר אינם שייכים עוד ברובד המעשי, לכל הפחות מבחינה מנהלתית, שכן כעת תלמידי ישי

 למסגרת גרעיני הנח"ל, אשר הכילו גם את תנועות הנוער החילוניות. 

מהלך מידת ההפרדה של תלמידי ישיבות ההסדר במשך השנים השתנתה מדי פעם בפעם ב

כאשר המגמה היתה להקטין את גודל המסגרות הנפרדות ובכך להגדיל את מידת  ,הצבאי םשירות

בין השאר עלה החשש כי  -הסיבות לתהליך זה היו מגוונות  .716צבאית הכלליתהשילוב במערכת ה

שירות ביחידות הומוגניות מדי עשוי להיות טראגי במקרה של פגיעה בנפש, אז מתרכזת הפגיעה 

. אמנם, יסודו של התהליך הוא בהתנגדות העקרונית 717במגזר מסויים מקרב החברה הישראלית

 ל תלמידי ישיבות ההסדר.הקיימת בצבא לעצם ההסתגרות ש

ראשיתה של ההתנגדות לקיומן של מסגרות דתיות נפרדות קדם להקמת ישיבות ההסדר, בפלוגות 

הדתיות של המחתרות. מפקדי המחתרות לא ראו בעין יפה את קיומן של יחידות נפרדות, בעלות 

קן ן על פירו, ועם קום המדינה החליט דוד בן גוריו718עצמאות מסויימת, בתוך המסגרת הכללית

על התנאים שיאפשרו את קיום המצוות בתוך המסגרת  הרשל יחידות אלה, תוך הבטחה לשמי

באופן עקרוני . גם ביחס לישיבות ההסדר התנגדו גורמים שונים בצבא 719הצבאית הכללית

בשל הפגיעה בחווית 'כור ההיתוך' החברתי הקיימת בצבא, במפגש הבלתי אמצעי בין להפרדה, 

 .720ונים של החברה הישראליתהמגזרים הש

                                                 
 .373לוז, הגשר שלא נוצר, עמ' ; 28; אחיטוב, ציונות דתית בלתי אשלייתית, עמ' 226דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  714
 .304בר לב, במשוך היובל, עמ'  715
כך למשל, לאחר מלחמת שלום הגליל עברו משירות בפלוגות נפרדות של בני ישיבות הסדר למחלקות נפרדות בתוך  716

שר . השלב הבא של תהליך זה חורג מגבולות הזמן של מחקר זה, כא121כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  -פלוגות רגילות 
 נפתח מסלול בו משרתים בני ישיבות ההסדר ככיתות נפרדות בתוך מחלקות רגילות. 2007בשנת 

, אז נפגעה יחידת 1982פרופ' סטיוארט כהן מציין כי מהלך כזה נעשה כחלק מלקחי קרב סולטן יעקב, בשנת  717
ו חיילי ההסדר בין כלל שיריון של בני ישיבות הסדר. כתוצאה מכך הוחלט כי לאחר סיום מסלול ההכשרה יפוזר

 .121כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  –הפלוגות המבצעיות 
 .212אליאש, מעשה הבא בחזון, עמ'  718
הקמתן ופירוקן', בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מאה שנות  –מרדכי פרידמן, 'היחידות הדתיות ב'הגנה'  719

 ידמן, היחידות הדתיות(.)להלן: פר 338ציונות דתית כרך ב', רמת גן תשס"ג, עמ' 
כהן מביא את דבריו של קצין חינוך ראשי לשעבר, אשר הצביע על החיבור בין המגזרים השונים כאחד מתפקידיו  720

 .120כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  –של צה"ל, וטען שמסלול ההסדר פוגע בתהליך זה 
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מורות, בסופו של דבר ייצרו ישיבות ההסדר מסלול שירות ייחודי ונפרד לבני התאמנם, למרות 

כי הקמת ישיבות ההסדר פגעה במעמדו  ,לכאורה ,ניתן לטעון הציונות הדתית, ולכן עדיין

 וביישומו של ערך השותפות עם החברה החילונית בציונות הדתית.

לכל, ראשית  ראה להלן, המציאות בפועל בישיבות ההסדר היתה מורכבת יותר.אמנם, כפי שנ

לא מדובר בהפרדה  -של תלמידי ישיבות ההסדר הצבאי שירות למרות ההפרדה הקיימת ב

הרמטית, ובפועל עדיין שימש הצבא כנקודת המפגש המרכזית של תלמידי ישיבות ההסדר עם 

יכט, ראש ישיבת כרם ביבנה, לכתבה בעיתון הצופה החברה החילונית. כך למשל אמר הרב גולדו

 , בעקבות זכיית ישיבות ההסדר בפרס ישראל:18.1.91מתאריך 

ישיבות ההסדר זו מציאות של בני תורה שאינם מסתגרים אלא מעורים בחברה 

 .721הישראלית. עצם גיוסם לצבא מהווה מקום מפגש עם הציבור החילוני

לול ההסדר יצר הפרדה בין תלמידי הישיבות והחיילים האחרים, הרב גולדויכט ידע, כמובן, כי מס

ואף על פי כן ראה בשירות הצבאי של תלמידי ישיבות ההסדר ביטוי למעורבות בחברה 

הישראלית. נראה כי להבנתו, אף שמידת השיתוף בין המגזרים צומצמה, הרי שהיא לא התבטלה 

שלא מתרחש מחוץ למסגרת הצבאית. הרב באופן מוחלט, וגם במתכונת זו נוצר חיבור ומפגש 

עמיטל, ראש ישיבת הר עציון, אף ראה במפגש שנוצר בשירות הצבאי של תלמידי הישיבות ערך 

למרות הצמצום היחסי  - 722חינוכי חשוב, בהתמודדות של תלמידי הישיבות עם העולם הסובב

 במידת המפגש והחיכוך הקיים במסלול ההסדר.

על אף  –השירות הצבאי לאירוע מכונן בשל המפגש עם העולם החילוני גם בעיני התלמידים נחשב 

השירות במסגרות נפרדות. כך למשל מתאר תלמיד ישיבת הר עציון במכתב לרב עמיטל בעת 

, את חווית המפגש עם "עם ישראל לכל רוחבו", כלשונו. הוא מציין 1982שירותו הצבאי, משנת 

לציבור החילוני וטוען כי יש להרחיב את מסלול ההסדר את ההבדלים שהוא חש בין הציבור הדתי 

 .723ליחידות נוספות בצה"ל כדי להגדיל את היקף המפגש בין המגזרים

הציון לשאר נקודות  נראה כי תחושה זו של התלמידים ורבותיהם נובעת מן העובדה שבהשוואה

ש המרכזי עם נחשב למקום המפגעדיין ער הציוני דתי, הצבא במסלול חייו הטיפוסי של הנ

התרבות והחברה החילונית, גם כאשר השירות נעשה במסגרת ישיבות ההסדר. על כן יש לומר כי 

הקמת ישיבות ההסדר לא ביטלה את יישומו של ערך השותפות עם הציבור החילוני, אלא רק 

 צמצמה אותו. 

לט, החיבור בנוסף על כך, מעבר לשירות הצבאי עצמו, שכאמור לא היה נפרד ונבדל באופן מוח

במסגרת מסלול  היתה מובנית בעצם מבנה מסלול ההסדר.עם כלל החברה הישראלית והשותפות 

ההסדר נחשבים התלמידים בעת לימודם בישיבה כחיילים, ועל כן הופכות הישיבות למוסדות 

השלכות מעשיות רבות ישנן למציאות מורכבות זו, בהן נעסוק  אזרחיים בעלי זיקה צבאית.

בפרק שיעסוק בשילוב הצבא במסלול ההסדר, אך בהקשר זה בו אנו עוסקים  המשךבהרחבה ב

  בין הישיבות והצבא. הקיימת במסלול ההסדרותפות נתמקד במשמעות העקרונית של הש

                                                 
 "ע, הישיבה וההסדר.מתוך אה – 18.1.91חגי הוברמן, 'ההסדר זוכה בפרס ישראל', הצופה  721
 אה"ע, הישיבה וההסדר. – 1968על פי ריאיון עמו לעיתון זרעים משנת  722
 אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. 723



142 
 

משבר, כאשר נוצר ויכוח ערכי בין הצבא וישיבות ההסדר. במאמר  למבחן בעת שותפות זו עמדה

דרש הכותב, משה ארנד,  ,'המעיין', של מוסד יצחק ברויאר, בכתב העת 1984חריף שנכתב בשנת 

 לבחון מחדש את הצדקת קיומן של ישיבות ההסדר:

תורת ההסדר טעונה ביסוס מחודש, לא מפני שהיא מאפשרת פחות שעות של לימוד 

תורה... אלא משום שבני תורה המשרתים בצבא על יסוד ה'הסדר'... מבליטים בכך 

הווים בשל כך כעין תעודת הכשר של המדינה ושל מערכת את השותפות המוסרית ומ

 . 724בטחונה

הרקע לדבריו היא מלחמת שלום הגליל, אשר לדבריו היתה 'מלחמת ברירה', שלא ניתן להצדיקה 

בטענה של פיקוח נפש. לדבריו, בשל העובדה ש"ההכרעות המבצעיות... נמצאות בידי מומחי צבא, 

שאול "כיצד מותר לאדם מישראל להרוג וחס וחלילה שאינם שוקלים שיקול הלכתי", יש ל

ת על פי שיקולים שיש בעיה לקבל פקודות ממנהיגות שאינה פועל עיקר טענתו היאלההרג". 

רלוונטית לכל חייל דתי, אך הוא מפנה את ביקורתו דווקא לישיבות  דתיים והלכתיים, ועל כן היא

 ן מערכתי.ההסדר, כיוון שבהם מובנית השותפות עם הצבא באופ

עמדה זו היא למעשה שיחזור של הטיעון ההיסטורי כנגד הציונות הדתית על שיתוף הפעולה שלה 

ת הכפולה של תלמידי הנאמנועם 'עוברי עבירה'. שאלות דומות עלו בתקופות שונות סביב סוגיית 

ר , נושא אשבעיקר ביחס לסוגיית סירוב הפקודה לערכי הצבא ולערכי הישיבה ישיבות ההסדר

 יבחן בהרחבה בהמשך.

ניתן ללמוד מדבריו על תפיסתן של ישיבות ההסדר כמוסד המבסס באופן מערכתי את שיתוף 

ניתן ללמוד  הפעולה עם החברה החילונית, הבאה לידי ביטוי במוסדות השלטון והצבא. לאור זאת

וני עם הציבור החילבו השותפות גם אשר כאמור , הצבאי שירותעצם המהדברים כי מעבר ל

 באופן מובנה בישיבות, ניתן להצביע על שיתוף פעולה הקיים הצטמצמה אך לא התבטלה לגמרי

 . 725על ערכיהם האזרחיים והחילוניים -ההסדר בין הישיבות לצבא, ולמדינה ומוסדותיה 

 למודערך השותפות עם הציבור החילוני, ניתן לעמדה העקרונית ביחס למקומו של ביחס ל

מעורבות ושותפות עם כלל של ישיבות ההסדר חינכו את תלמידיהם לערך זה  מדוגמאות שונות כי

הציבור הישראלי. כך למשל עולה מהפעילויות החברתיות השונות שנעשו בישיבות ההסדר למען 

חלק מהישיבות כפי שראינו בפרק הראשון, החברה הסובבת אותם, כפי שנסקר בהרחבה לעיל. 

יים מבחינה חברתית, כמו למשל ישיבת מעלות, שהוקמה על אף הוקמו במכוון במקומות אסטרטג

מנת לחזק מבחינה חברתית ומוראלית את אנשי העיר, ובמשך השנים השתלבו התלמידים והצוות 

 . 726בעשייה חינוכית מגוונת בעיר

                                                 
 .49משה ארנד, 'על בירור דרכנו במדינה', המעיין, טבת תשמ"ד, כרך כד גיליון ב', עמ'  724
שטח את תפיסתו העקרונית ביחס  באופן דומה כתב גם הרב ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, במאמר בו 725

להסדר: "מצד אחד, ישיבת הסדר חותרת להחדיר נאמנות עמוקה למדינת ישראל; ואילו מצד שני, היא משרישה 
תפיסות וערכים רוחניים האמורים לשמש בסיס לביקורת נוקבת ויסודית של מדינה וחברה הנוטה אחרי החילוניות" 

. הרב ליכטנשטיין מצביע על המורכבות הערכית הקיימת בישיבות 17עמ'  הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, -
ההסדר בין החינוך לנאמנות בסיסית למדינה, אשר כאמור מובנית באופן מערכתי במסלול ההסדר, ובין הערכים 

 הדתיים אליהם מחנכות הישיבות. 
ות בעיר היתה דגל מרכזי שלה היא . ישיבה נוספת, שלא נסקרה בעבודה זו, שהמעורב21-20ספרא וסייפא, עמ'  726

: "קיומה של ישיבת 1991ישיבת קרית שמונה, כפי שמתאר ראש הישיבה הרב דרורי בריאיון לעיתון הצופה משנת 
משפחות שהתיישבו בקרית שמונה שינו  70הסדר במקום כמו קרית שמונה ומעלות שינה לחלוטין את פני העיר... 

 ע, הישיבה וההסדר.אה" –לחלוטין את דמותה של העיר" 
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ישיבות ההסדר מפניותיהם של ראשי מועצות  ניתן ללמוד על התועלת החברתית המשמעותית של

. התפתחות מאוחרת של מגמה זו היא תופעת 727קים אצלם ישיבת הסדרשונים בבקשה לה

הגרעינים התורניים, במסגרתם עוברות משפחות ציוניות דתיות לגור במקומות אסטרטגיים 

מבחינה חברתית, מתוך שאיפה להשפיע על סביבתם ולחזק את אופיו של המקום. תחילתה של 

, כאשר כיום במקומות רבים מהוות 9881728תופעה זו ביוזמה שצמחה בישיבת שעלבים בשנת 

 ישיבות ההסדר בסיס מרכזי לפעילות הגרעין התורני המקומי. 

ביטוי נוסף למעמדו של ערך השותפות עם הציבור החילוני בישיבות ההסדר ניתן למצוא 

בעמדותיהם המדיניות המתונות של חלק מראשי ישיבות ההסדר, שנבעו בין השאר מהעצמת ערך 

כך עולה מעמדותיהם של  חילונית.מערכת היחסים עם החברה החשיבות שהעניקו להאחדות, וה

התנגדו לקו הניצי שהובילו אנשי גוש תפיסות אלו שמתוך הרב שלזינגר והרב עמיטל שנזכרו לעיל, 

 . 729אמונים

עם החברה החילונית בישיבות ההסדר, חשיבות שניתנה לערך האחדות והשותפות נוסף לביטוי 

התאבד בעת שירותו הסדר  תלמיד ישיבת, כאשר 1978בסיפור טראגי שאירע בשנת  ניתן למצוא

זה יבחן בהרחבה בפרק שיעסוק סיפור  מפקדיו. של סבל מהתעללות ו'טרטורים'שהצבאי, לאחר 

הצבא וישיבות  ביחס שבין הצבא והישיבות, אך בהקשר זה בו אנו עוסקים נתמקד בתגובות

ועלו כלקח מאירוע חמור זה היתה להקצות סגל מפקדים דתי אחת ההצעות שה לאירוע. ההסדר

הקיים בין עולמם של תלמידי הישיבות לעולמם של  החברתי והמנטלילחיילי ההסדר, בשל הפער 

פער שיתכן והוביל לקשייו של אותו חייל. הרב עמיטל, ראש ישיבת הר עציון  -החיילים החילוניים 

ישיבות ההסדר, התנגד נחרצות להצעה זו: "אין לנו  והאחראי על הקשר עם הצבא מטעם איגוד

עובדה שההפרדה מן . ניתן ללמוד מכך כי על אף ה730כל רצון ליצור מעין גיטו סגור לדתיים בלבד"

ראשי  כיריםמהחברה החילונית היא חלק מובנה בשירות הצבאי של תלמידי ישיבות ההסדר, 

 מתנגדים להרחבה יתירה של ההפרדה. ישיבות בערכה של השותפות עם כלל החיילים, ולכןה

לאור זאת יש לשאול, מה תפקידה של ההפרדה המובנית במסלול ההסדר; מדוע ישיבות ההסדר, 

שכאמור חינכו לערך השותפות והאחדות עם כלל הציבור, יצרו לעצמם, בסופו של דבר, מסלול 

 שירות ייחודי ונפרד? 

סלול ייחודי, בעל מסגרת זמן ושלבי שירות מבנוצרה מעצם השירות ההפרדה ת, מבחינה מעשי

עצמאיים, אשר התפתח בעקבות מסלול השירות של גרעיני הנח"ל, כפי שנראה בפרק הבא. 

על צרכיהם הדתיים של חיילי ההסדר, לשמור מבחינה עקרונית, הוסברה ההפרדה בשל הצורך 

הדרך הפשוטה ביותר כפי שנראה בהרחבה בפרק שיעסוק בשילוב הצבא והדת, ההפרדה היא  שכן

, מעבר לכךאף כי יש לה השלכות שונות בתחומים אחרים.  –לספק את צרכי הדת של החייל הדתי 

והתרחקות מעולם הערכים של  היסחפות אחרי העולם החילוני,סייעה במניעת ההפרדה 

. אמנם, נראה כי מעבר לרווחים מעשיים אלו, ניתן לראות בהפרדה הקיימת במסלול 731הישיבות

                                                 
 .1979-161-134א"צ,  -כמו למשל ראש מועצת מטולה  727
 .24; 6תורה שמביאה לידי מעשה, עמ'  728
מרכזיות ערך השותפות והאחדות עם כלל החברה הישראלית בדמותו של הרב עמיטל עולה גם מכותרת ההספד  729

: "שהאחדות היתה 2010הר עציון בשנת שנשא שמעון פרס, נשיא המדינה דאז, על הרב עמיטל, באזכרה בישיבת 
 .269, עמ' 2011לדמותו ולדרכו של הרב יהודה עמיטל, ירושלים  –ראובן ציגלר, ראובן גפני, לעבדך באמת  –בנפשו" 

 .8, עמ' 26.5.78מנחם רועי, 'זועזענו ממות חייל ההסדר, אך זה היה מקרה חריג', ידיעות אחרונות  730
ו של הרב צוקרמן, ראש הישיבה התיכונית בכפר הרוא"ה שתבע לקבל ביד רחבה כך למשל ניתן ללמוד מדברי 731

מתוך  –תלמידים לישיבות ההסדר, כיוון "שהחלש אם ילך לצבא שלא במסגרת ישיבת ההסדר יתקלקל לגמרי" 
 אה"ע, הישיבה וההסדר. – 1976פרוטוקול מפגש של ראשי ישיבות ההסדר עם ראשי ישיבות תיכוניות משנת 
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שירות של ישיבות ההסדר ביטוי לתהליכי עומק חברתיים שהתרחשו בציונות הדתית אשר נבחנו ה

  בהרחבה בפרק שעבר.

כפי שהראינו בפרק הראשון, כאשר הוקמו ישיבות ההסדר הראשונות, רווחה תפיסה של 'ירידה 

הסבירו לצורך עלייה', כהסבר והצדקה להסתגרות בישיבות, במקום הליכה לקיבוץ והגשמה. כך 

, וכך גם תיארו תלמידי ישיבת הר 732חברי גרעין גחלת את פנייתם להקמת ישיבת כרם ביבנה

לימוד אינטנסיבי והתפתחות דתית משמעותית, מתוך מטרה  -עציון את מטרת הלימוד בישיבה 

 . 733לצאת לאחר מכן באופן בשל יותר לעולם העשייה וההשפעה

ן החברה החילונית הקיימת במסלול ההסדר, חלק לאור זאת ניתן לראות בהסתגרות החלקית מ

מתפיסה זו של הסתגרות זמנית המאפיינת את כלל שנות הלימוד בישיבות ההסדר, שנתפסו 

, העתידים להיות משותפים עם כלל החברה כתקופה של הכשרה והכנה לקראת המשך החיים

 .הישראלית

מית, בפחד מפני השפעתו ההרסנית של ניתן לשייך עמדה זו, של הצורך בהסתגרות לצורך בנייה עצ

. אמנם, 734המפגש עם העולם החילוני, וכך אכן עולה מחלק מן המקורות שנזכרו בפרק הראשון

, הציונות הדתית הזהות שלועיצוב  העצמיתהגדרה יתכן כי ניתן לראות בכך חלק מתהליך ה

הליך זה מצריך . תשהקמת ישיבות ההסדר היו חלק משמעותי בו, כפי שהראינו בפרק הקודם

מידה מסויימת של התנתקות מהסביבה, כדי לאפשר בנייה ועיצוב של זהות עצמית, ועל כן ניתן 

 ההסתגרות החלקית הקיימת בהן חלק מתהליך זה.דר ולראות בהקמת ישיבות ההס

, זמניצורך חברתי היא חלק אלא  וון שההתנתקות מן החברה הסובבת איננה בעלת ערך עצמיכי

 בעשייה חברתית באופן חלקי, תוך חינוך לערך השותפות והאחדות ויישום מוגבל שלוהיא נעשתה 

, כפי שהראינו לעיל. לאור זאת ניתן לצפות כי במשך הזמן, לאחר שתחלוף בסביבת הישיבה

תקופה ראשונית זו של עיצוב וגיבוש הזהות העצמית של הציונות הדתית, תתרחב עוד יותר מגמת 

נית. נראה כי ניתן לראות ביטויים לכך בתקופות החורגות מגבולותיו של בחברה החילו שותפותה

במסגרות רגילות, ועם פתיחת  אשר תלמידיהן משרתיםמחקר זה, עם הקמתן של המכינות, 

 . 735האפשרות לגיוס תלמידי ישיבות ההסדר במחלקות רגילות

מסגרת לימודית  ותן, מעצם היישיבות ההסדרלמרות שבפועל הרחיבה הקמת ניתן לסכם ולומר ש

, הרי וההפרדה מן הציבור החילוניהסתגרות את מגמת ה וצבאית נבדלת של הציונות הדתית,

תמונה מורכבת יותר. כפי שראינו, מבחינה אידיאולוגית ניתן מקום שבמבט מעמיק מתגלה 

משמעותי לערך השותפות עם כלל החברה הישראלית, והוא בא לידי ביטוי בעשייה החברתית 

יבת הישיבות ובעצם מבנה מסלול ההסדר, כמו גם בהגבלת מידת ההפרדה בעת השירות בסב

מקומו ומעמדו של ערך שיתוף  אתישיבות ההסדר העצימו לכן יתכן שבטווח הרחוק הצבאי. 

הפעולה עם הציבור החילוני, אשר כפי שהראינו בפתיחת דברינו, נחשב לאחת ממאפייניה 

   .736המרכזיים של הציונות הדתית

                                                 
 .56; עמ' 36ן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ' אר 732
 אה"ע, הישיבה וההסדר. – 1968כך עולה מדבריהם לריאיון לעיתון זרעים משנת  733
, מובא אצל ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ' 1952למשל בנאומו של הרב נריה בועידת הפועל המזרחי משנת  734

45-46. 
בשל ההסברים המעשיים שנזכרו, בשמירה על צרכי הדת של חיילי ישיבות יתכן כי מגמה זו מצומצמת בהיקפה  735

 ההסדר והחשש מפני השפעת הסביבה החילונית.
קשה לבחון בפועל את יישומה של טענה זו, למשל על ידי בדיקת מגמות בבחירת מקום המגורים של בוגרי ישיבות  736

עורבותם של שיקולים נוספים בנושאים מעין אלו. האם בחרו לגור בישוב דתי או בעיר מעורבת, בשל מ –ההסדר 
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 וערך לימוד התורה הקפדה על קיום המצוות 3.2.5

, תורההלימוד מעמדו של אחד התחומים שהושפע באופן ישיר מהקמת ישיבות ההסדר הוא 

 בציונות הדתית. ורמת הדתיות  מידת ההקפדה על קיום המצוות –ובאופן רחב יותר 

ערך בעל ת הדתית ככזרם שפעל בתוך החברה הדתית, נתפס לימוד התורה בקרב הוגי הציונו

משמעות חשובה, וסביבו התפתחו גישות שונות בדבר שילובו עם ערכי העבודה והציונות. אמנם, 

היישום הממשי של ערך זה היה לוטה בערפל, בין השאר בשל העדר מסגרות ייעודיות ללימוד 

דיר תורה. העדר זה מבטא את סדר העדיפויות הערכי של הציונות הדתית באותה עת, כפי שהג

 זאת עמנואל אטקס, שלמד בישיבת כפר הרואה בשנות הקמת ישיבת כרם ביבנה:

הבעיה של הציבור הציוני דתי היתה שבאותן שנים שבהן השקיע את מיטב מרצו 

 . 737הוא לא השקיע אותם בלימוד תורה -וכוחו בשותפות בעשייה הציונית 

בפועל נחשב  –או תורה ומדע  למרות העמדה העקרונית הדוגלת בשילוב של תורה עם דרך ארץ

לכן ללא מקום וביטוי ממשי בהוויה הציונית דתית.  למושגים 'חרדיים', הישיבותתורה והלימוד 

לחידוש ושינוי מגמה, כפי שעולה מדבריו של הרב  מת ישיבות של הציונות הדתית נחשבההק

 :1976שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים ברב שיח של ההסתדרות הציונית משנת 

היתה קיימת בעיה של המונופוליזציה של לימוד התורה בחוגים מסויימים... השאלה 

היתה לגבי אותם חוגים... שסברו שאכן לימוד התורה שייך לחוג מסויים. תרומתן 

של ישיבות ההסדר היא ההרגשה שלימוד התורה איננו קשור במערכת מסויימת של 

ק אינטגראלי של אותו ציבור שיש התייחסות לחברה ולמדינה. לימוד התורה הוא חל

 .738לו יחס, היחס שלנו, לבעיות החברה והמדינה

ישיבות ההסדר הוא שינוי  הקמת בהמשך דבריו מדגיש הרב שלזינגר כי השינוי שנוצר בעקבות

באיכות ובכמות של לימוד התורה. עד הקמת הישיבות התפיסה הרווחת היתה כי לימוד תורה 

י, וניתן להסתפק בלימוד מועט וסמלי. בנושא זה, לדבריו, "ישיבות מתמשך ומעמיק הוא ערך חרד

ההסדר עשו מהפכה במדינת ישראל", בהפיכת לימוד תורה בהיקף וברמה גבוהה לערך השייך 

 .739לציבור דתי רחב יותר

דם של גורמים שונים בציונות הדתית. כך למשל, קמה התנגדות עוררי התנגדות מצישינוי זה 

וער שראו בהדגשת ערך לימוד התורה פגיעה בערכי ההתיישבות וההגשמה אליהם מתוך תנועות הנ

. מקור נוסף להתנגדות היו חלק מההורים של תלמידי המחזורים הראשונים של 740חינכו התנועות

ישיבת כרם ביבנה, שהתנגדו ללימודי בניהם בישיבה, אותה ראו כמוסד 'חרדי' שאינו מתאים 

את בניהם ממסלול החיים המוכר של לימודים אקדמיים וכניסה  לרוח הציונות הדתית, המסיט

                                                                                                                                            
אמנם, יתכן כי ביטוי לטענה זו ניתן למצוא בהתרחבות תופעת הגרעינים התורניים, אשר כפי שנזכר לעיל, התפתחו 

 מתוך ישיבות ההסדר במגמה להרחיב את השותפות והמפגש עם כלל החברה הישראלית.
 .34אלעד, ראיון עם אטקס, עמ'  737
 הישיבה וההסדר. אה"ע,  738
יש להעיר שתהליך העצמת ערך לימוד התורה בציונות הדתית החל בהקמת הישיבות התיכוניות, בהם ניתן מקום  739

משמעותי ללימוד התורה. אמנם, הקמת ישיבות ההסדר היתה עליית מדרגה משמעותית בהדגשת ערך לימוד התורה 
במקום  -א שילוב של לימודי חול, ולאחר תקופת התיכון בשל היקף הזמן שהוקדש ללימוד תורה, באופן בלעדי לל

 להמשיך הלאה לשירות צבאי ולימודים אקדמיים. 
, בה מתואר קרב אגרוף בין שני 1956כך למשל הופיעה קריקטורה בעיתון זרעים של תנועת בני עקיבא, בשנת  740

ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  -' יריבים: 'הכשרה' ו'ישיבה'. המנצח בקרב, על פי הקריקטורה, הוא ה'ישיבה
57. 
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. ויכוח זה בין ההורים לבניהם, מבטא את פערי הדורות שנוצרו בעקבות 741מהירה למעגל העבודה

, השינוי הערכי שהובילו ישיבות ההסדר ביחס למעמדו של לימוד התורה בחברה הציונית דתית

  .של זרמי משנה בציונות הדתית כפי שנזכר גם לעיל בפרק שעסק בהתפתחותם

עליית מדרגה נוספת בהעצמת מקומו של ערך לימוד התורה בציונות הדתית היה עם הקמת 

מסגרת הלימודים לתלמידים נשואים. נושא זה נידון לעיל, וכפי  –ה'כולל' בישיבות ההסדר 

בשל הפגיעה שראינו הוא עורר את התנגדותם של גורמים שונים, בשל התדמית הגלותית שלו ו

במעמדם של ערכי ההתיישבות, ההגשמה והמעורבות בעולם הכללי והמדעי. בעוד שמסגרת 

הלימודים הרגילה בישיבות ההסדר רק דחתה במספר שנים את מימושם של ערכים אלו מפני ערך 

שייעדה את תלמידיה להמשך לימודים תורניים ועבודה לימוד התורה, הרי שמסגרת הכולל, 

, ביטלה אותם לגמרי. כפי שראינו לעיל, חלק מן הגורמים שהיו הוראה ורבנות במקצועות של

צים את שותפים להקמת ישיבות ההסדר, אשר יש להניח שהבינו שהקמת ישיבה ציונית דתית תע

, זההתנגדו להקמת הכולל בשל ההדגשה המוגזמת של ערך  מקומו של ערך לימוד התורה,

 עבר למסגרת הלימודים הבסיסית.הבוגרים להמשך לימודים מ כוונתבה

נראה שאחת הדרכים להתמודד עם ביקורת זו היתה על ידי הדגשת תפקידו החברתי של הכולל, 

כחלק מהתוכנית להקמת מודל חדש של תלמידי חכמים ציונים דתיים, המעורים בחברה ושייכים 

ם לאחריות . יעוד זה חלחל גם אל התלמידים, שהיו מודעי742לעולם התרבות והמדע הסובב

 החברתית המוטלת על כתפיהם, כפי שעולה מדבריו של תלמיד הכולל בישיבת הכותל:

חשוב תמיד לזכור שכולל זה הוא אחד המקומות היחידים דרכם יוכל הציבור שלנו 

 . 743לתרום את חלקו לבעיית הרבנות בדור הזה והבא אחריו

תבטאה בתכנית הלימודים שכללה הדגשת ייעוד מסגרת הכולל להכשרת רבנים לציונות הדתית ה

לימודי הלכה כהכנה לקבלת סמיכה לרבנות. בחלק מן הישיבות, התבטא ייעוד זה גם במעורבות 

מסיבית והנחייה אישית של רבני הישיבה, בשונה מהמקובל בכוללים המסורתיים, בהם התנהל 

תלמידי הכולל  הלימוד בדרך כלל באופן עצמאי וחופשי. הליווי האישי נדרש כדי לכוון את

בישיבות ההסדר בצורה הטובה ביותר לייעודם כעתודה הרבנית החדשה של הציונות הדתית, 

ולצורך כך אף עלתה ההצעה להגביל ולתחום את אופן וזמן הלימוד, על מנת לייעל את הלימוד 

  .744ולהפוך אותו לתכליתי יותר

חשיבות חברתית ויעוד פרקטי,  הדגשת ייעודם של הכוללים כמסגרות להכשרת רבנים, נתנה להם

על חשבון הדגשת עצם לימוד התורה כערך העומד בפני עצמו. ניתן לראות בכך תגובת נגד ואיזון 

כפי שבאה לידי ביטוי בהקמת מסגרות הכולל,  ,למגמה של העצמת מעמדו של לימוד התורה

ר שכאמוהכולל,  נות הדתית. בדרך זו קיבלבהפיכת לימוד התורה לכלי חברתי בהתפתחות הציו
                                                 

, סיפר כי יש הורים שהשוו את רבני הישיבה 1956כתב העיתון הצופה, שביקר בישיבת כרם ביבנה בשנת  741
שמואל אבידור, בת קול  -המשכנעים את בניהם ללמוד בישיבה, כנגד רצון הוריהם, לחוטפים לצבא הצאר הרוסי 

. אטקס תיאר בריאיון עמו, כיצד בכתה אמו כאשר הלך לישיבת כפר 3ל התשט"ז, עמ' נשמעת ביבנה, הצופה יז אלו
הרוא"ה במקום לתיכון הדתי צייטלין היוקרתי, ומנגד כיצד האשים הוא את הרב נריה בסטייה מדרכה של בני 

 . 33, 28 עקיבא, כאשר הפנה את בוגריו לישיבת כרם ביבנה ולא להגשמה בקיבוץ. אלעד, ראיון עם אטקס, עמ'
. העתק שלו מצוי אצל 1963כך עולה מתזכיר ששלחה הנהלת הישיבה בנושא הכולל למזרחי העולמי בשנת  742

 .329-330מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ' 
. 8.5.72מתוך דבריו של נציג תלמידי הכולל בישיבת הנהלה שדנה בתביעותיהם לשינוי סדרי הכולל, מתאריך דיון  743

 –התלמיד כי בניגוד לתלמידי כוללים חרדים, התלמידים בכוללים הציוניים דתיים, מסוגלים בהמשך דבריו מדגיש 
אי"כ, קלסר אגודה  -מבחינה מעשית ומבחינת החברה ממנה הם באים, למצוא מקצועות אקדמיים מכניסים יותר 

 והנהלה, ישיבות צוות. 
, שדרשו לאפשר להם 1972שיבת הכותל, בשנת כפי שראינו לעיל, גישה זו עוררה את ביקורתם חברי הכותל בי 744

 אי"כ, קלסר אגודה והנהלה, ישיבות צוות. -לימוד עצמי וחופשי יותר 
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משמעות ואופי פרודוקטיביים ומודרניים יותר, ויתכן כי אף  לעיל נתפס כמוסד מיושן וגלותי,

מעשי וחברתי יותר, באופן המתאים לצביונה של הציונות  -לימוד התורה עצמו קיבל צביון חדש 

 הדתית, כפי שהתפתחה בישיבות ההסדר. 

ורה בעקבות הקמת ישיבות ההסדר הוא תהליך של תהליך נוסף שהתלווה להעצמת ערך לימוד הת

רו לעיל, תהליך אשר השפעותיו החברתיות נסק – מצוותהקפדה על שמירת המידת העלייה ב

על ציר זה. תלמידי הישיבות, שהתחילו  שנחלקויצירתם של זרמי משנה בציונות הדתית יחס לב

 סביבתם הקרובה לשנות אתלהקפיד בעצמם על שמירה מדוקדקת יותר של ההלכה, השפיעו על 

אחד הביטויים הבולטים של תהליך זה הוא המאבק כנגד  .745הרגליהם ולהקפיד על מצוות שונות

הריקודים המעורבים בתנועת בני עקיבא, שהובילו חברי התנועה שלמדו בישיבות, ובפרט חברי 

אחרים . במקרים 746גרעין גחל"ת, בהם עסקנו בדברינו לעיל בתיאור הקמת ישיבות ההסדר

הובילה ההקפדה על שמירת ההלכה של תלמידי הישיבות להתרחקותם מתנועות הנוער בשל 

הפערים הדתיים שנוצרו בינם ובין חבריהם. תנועות הנוער, מצידם, השקיעו מאמצים בשכנוע 

 .747התלמידים להוסיף ולהשתתף בפעילות התנועה

הובילה רבים מהם להצטרף השפעת התלמידים על חבריהם להקפדה יתירה על שמירת ההלכה 

ת החדשות. בדרך זו נוצר גם כן לישיבות ההסדר, כדי למצוא מקום המתאים לשאיפותיהם הדתיו

בו העלייה בהקפדה על קיום ההלכה בקרב הנוער הציוני דתי גרמה לצמיחה במספר מעגל ו

וחוזר תלמידי ישיבות ההסדר, אשר העצימה עוד יותר את המגמה של הקפדה על קיום ההלכה, 

 . 748חלילה

 הטענה - הנוער הציוני דתישל 'התחרדות' טענו כי יש בכך ביטוי לחלק מהמתנגדים לתהליך זה 

תפיסה הרואה בהקפדה יתירה על קיום מצוות ערך חרדי שאיננו שייך לציונות  המצביעה על

ת הרב גולדויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה, לחששובפרק הקודם הזכרנו את תגובתו של הדתית. 

טען כי גם הרב קוק היה "קנאי לוהט בכל מה שנוגע , ש1956ריאיון לעיתון הצופה משנת אלו ב

הקנאות הדתית אליה נתפסים חלק מתלמידיו לא תזיק לתנועות הנוער אף אמר שלענייני דת", ו

כי אין לראות בחוסר ההקפדה על  ביסוד דבריו עומדת הטענה. 749אלא תלכד ותחזק את שורותיהן

רך ציוני דתי מהותי אלא טעות היסטורית, אשר טוב עושים תלמידי ישיבות ההסדר ההלכה ע

 בתקנם אותה.

בציונות הדתית בעקבות הקמת ישיבות ה מלמד על מגמה של פונדמנטליזם שהתרחשה תהליך ז

רו לעיל ביחס ללאומיות והמשיחיות, ובדברים הבאים סדר. היבטים שונים של מגמה זו נזכהה

 .דתיתאידיאולוגיה הציונית של התופעה בומקומה  את היקפהיר באופן ישנבחן 

תופעה עולמית, אשר נחקרת באופן מיוחד בשנים האחרונות, בין השאר בשל  ינופונדמנטליזם ה

אירועי טרור שונים שביצעו חברי ארגוני טרור פונדמנטליסטיים איסלאמיים, ובראשם הפגיעה 
                                                 

מחקרו המקיף של בר לב, שעסק בהרגליהם ורמתם הדתית של בוגרי הישיבות התיכוניות בשנים הראשונות של  745
לישיבות הסדר לכאלו שלא עשו זאת בכל הנוגע ישיבות ההסדר, הצביע על כך שיש הבדל משמעותי בין בוגרים שפנו 

בר לב,  –רחצה בים מעורב, ריקודים מעורבים וכדו'  –להקפדה על שמירת המצוות, בעיקר בתחום של תרבות הפנאי 
 .   357בין מסורת לחידוש, עמ' 

התנועה שלא הסכימו . ארן מציין כי לתהליך זה קמו מתנגדים בקרב חברי 54ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  746
 לקבל את 'מרותם' והשפעתם של תלמידי הישיבות.

כפי שעולה, למשל מתלונתו של חבר תנועת העזרא על התרחקותם של תלמידי הישיבות מפעילות התנועה בשל  747
יחיאל לוי, 'עבודתנו החינוכית בין ועידה  -פערים דתיים שנזכרה בפרק הקודם, בתיאור התפתחותם של זרמי משנה 

 . 18יח, עמ' -לועידה', עלונים כסלו תשי"ח, יז
 . 54-53ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'   748
 .3שמואל אבידור, בת קול נשמעת ביבנה, הצופה יז אלול התשט"ז, עמ'  749
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. היו שהצביעו על גדרות שונות הוצעו למושג זהה. 2001במגדלי התאומים בניו יורק בשנת 

, והיו שהדגישו דווקא את המודרניות 750כנגד המודרניות והחילוןהדתות מאבק מהתופעה כביטוי 

. דון יחיא 751של התופעה, וראו בה מאבק פנימי ביחס לאופן הפרשנות והיישום של המודרניות

ר בלעדי ויחיד של סמכות סת הדת כמקותפי צביע על מוקד נוסף בהגדרת הפונדמנטליזם, והואה

. הגדרה זו נוגעת ישירות לתהליכים אותם אנו בוחנים, בהתגברות 752חיי היחיד והחברהוהכוונה ב

  שמירת ההלכה והמצוות, ולכן נשתמש בה לבחינת וסיווג הפונדמנטליזם בציונות הדתית.

צ'ארלס ליבמן, המציג תגובות  יחד עם מעבר להגדרה בסיסית זו, נעזר במודל אותו פיתח דון יחיא

 . נציג את המודל ובעזרתו נבחן753שונות של התמודדות העולם הדתי עם העולם החילוני והמודרני

, וננסה שמירת המצוותההקפדה על את התהליך שהתרחש בציונות הדתית ביחס ללימוד התורה ו

 .להגדיר ולאפיין את אופי הפונדמנטליזם שבתהליך זה

של העולם הדתי כלפי העולם  יחיא ניתן לשרטט ארבע סוגים של תגובות לדברי ליבמן ודון

(, בה מתנזר העולם Rejection and Segregation: התגובה הראשונה היא הסתגרות )המודרני

הדתי מכל סוג של קשר והשפעה של העולם המודרני הסובב. תגובה זו מצריכה הקמת מסגרות 

 Expansion and) הזו. התגובה השניה היא הרחבהחיים ייחודיות שיאפשרו את ההתנתקות 

Domination בה מקבל העולם המודרני משמעויות ופרשנויות דתיות חדשות, ובכך הוא נכנס ,)

(, בה Adaptation and Reformונכלל בתוך העולם הדתי. התגובה השלישית היא הסתגלות )

ה של הערכים והתפיסות מותאמים החיים הדתיים לעולם המודרני, באמצעות פרשנות חדש

(, בה נוצרת הפרדה בין תחומי Compartmentalizationהדתיות. התגובה הרביעית היא מידור )

חיים המושפעים ומודרכים על פי ההלכה והמסורת הדתית ובין תחומי חיים המודרכים על ידי 

 שיקולים וערכים מודרניים ואף חילוניים. 

דת היא ת מבטאות סוגים שונים של פונדמנטליזם, בהם הניתן לראות כי שתי התגובות הראשונו

ההבדל ביניהן הוא בגבולות העולם הדתי ובשאלה מה הוא  מקור הסמכות הערכי היחיד, כאשר

כולל בתוכו. שתי התגובות האחרות אינן פונדמנטליסטיות, שכן הן מכירות בקיומן של ערכים 

 ידת ההשפעה של ערכים אלו.ותפיסות מחוץ לעולם הדתי, וההבדל ביניהן הוא במ

ען כי קודם הקמת ישיבות ההסדר, רווחה בציונות הדתית גישת ה'מידור', שהתבטאה דון יחיא ט

נכללו בתחומי החיים שמודרו והופרדו בחוסר הקפדה על מצוות והלכות שונות, ש ,כאמור

ד התורה בדרך זו הסביר דון יחיא את מעמדו הנמוך של ערך לימו .754מהשפעת המסורת והלכה

הוא כיוון שלימוד התורה הוא ערך כולל, המקיף ומשפיע על כלל תחומי החיים, באותה תקופה: 
                                                 

. הכותבים מכנים את 16, עמ' 2004עמנואל סיון, גבריאל אלמונד, סקוט אפלבי, קנאות דתית מודרנית, תל אביב  750
והבולשביזם הטוטליטרי של  18-פונדמנטליזם 'הדחייה השלישית' של המודרניות, לאחר השמרנות של סוף המאה הה

 .20-ראשית המאה ה
. אייזנשטדט מוצא את 13-11, עמ' 2004שמואל נח אייזנשטדט, פונדמנטליזם, כיתתיות ומהפכה, חיפה וירושלים  751

 רוסית, ובפרט בתנועות היעקוביניות.שרשי הפונדמנטליזם במהפכה הצרפתית והמהפכה ה
 .188-187דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  752
753 Yehiya, Civil Religion In Israel, Berkeley, University of California -Charles S. Liebman, Eliezer Don

1983, pp 185-186. 
תיכוניות, בתקופה בה עוסק המחקר,  ביטוי לכך ניתן למצוא במסקנותיו של בר לב במחקרו על בוגרי ישיבות 754

מתפללים בציבור בשבתות  –מבוגרי הישיבות התיכוניות שייכים לקבוצה אותה כינה 'משלבת'  85%-כאשר לטענתו כ
בר לב, בין מסורת לחידוש, עמ'  –וחגים, שומרי שבת ותפילין אך רוקדים מעורב ולא מקפידים על כיסוי ראש לאשה 

לדות הקמת ישיבות ההסדר, ניתן למצוא בין השאר בהרגלים התרבותיים שרווחו בסביבה . ביטוי לכך בתו412-413
התרבותית של מקימי ישיבות ההסדר, כפי שתוארו בפרק הראשון. כך למשל רווח הנוהג של ריקודים מעורבים 

מייזליש, יבנה  ;54ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  -בתנועות הנוער, כמו גם קשר קרוב עם חברות הגרעין 
. חלק מהדמויות הנזכרות בתיאורים אלו צמחו והפכו לרבנים חשובים בציונות הדתית, 129; 123וחכמיה, עמ' 

ביטוי נוסף למעבר  –הפועלים כיום בסביבה תרבותית שונה בתכלית במסגרתה הרגלים כאלו אינם מקובלים 
 מ'מידור' לתפיסה פונדמנטליסטית יותר.
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, שפעלה בגישה של ציונות הדתיתלתפוס מקום משמעותי בסולם הערכים של היכול  היה לא

הדגשת ערך לימוד התורה בישיבות ההסדר מלמדת על מעבר לאור זאת ניתן לטעון כי . 755'מידור'

 פונדמנטליסטית, בה תופסת הדת מקום מרכזי המקיף ונוגע לכלל תחומי החיים. לגישה

גישה של מדובר בלאור דבריו יש לבחון לאיזה סוג של פונדמנטליזם הובילו ישיבות ההסדר: האם 

'הרחבה', בה נכללו בתוך העולם הדתי ערכים ותופעות שונות שיסודם מחוצה לו, תוך הענקת 

ישיבות לגישה של 'הסתגרות', בה הוצאו מחוץ מא הובילו התיות, או שמשמעויות ופרשנויות ד

ביטוי מעשי לשאלה זו עשוי להיות היחס עולם הדתי. חנה הערכים והתופעות שאינן חלק מהלמ

האם הובילו ישיבות  - , המזוהה באופן בסיסי עם המזוהה עם גישת ה'הסתגרות'ציבור החרדיל

חדש בעל אופי או שנוצר בישיבות ההסדר שיח ערכי  ור זה,אידיאולוגית לציב ההסדר להתקרבות

 נושא זה נידון בהרחבה בפרק הקודם. .756וייחודי

במבט ראשון נראה כי עצם המבנה הלימודי והחברתי בישיבות ההסדר מהווה ביטוי לגישה של 

'הסתגרות'. ההתמקדות בלימוד של תכנים דתיים בלבד, למשך שנים ארוכות ולאורך כל שעות 

יום, יוצרת הסתגרות ממשית מפני העולם שמחוץ לישיבה, על כלל ערכיו ומעשיו. כאמור לעיל, ה

הסתגרות זו הובילה למתח מול תנועות הנוער, שהניעו את חבריהם לתחומי עשייה שונים, 

 העומדים בניגוד להווית החיים הישיבתית.

ההסדר ביטויים שונים  בנוסף על כך, ניתן למצוא בקרב הגורמים שהובילו להקמת ישיבות

הרואים בישיבות ההסדר מפלט ומקלט מפני העולם החיצוני החילוני. כך למשל קרא הרב נריה 

נאום אשר נחשב למאורע מכונן בתהליכים שהובילה  – 1952בנאום בועידת הפועל המזרחי משנת 

תורה. הוא  לשינוי סדרי העדיפויות והתכנסות בישיבות לשם לימוד -להקמת ישיבת כרם ביבנה 

 . 757מנמק זאת בצורך להתגונן מפני החילוניות האגרסיבית של המדינה בשנותיה הראשונות

ביטויים דומים ניתן למצוא גם בדבריהם של חלק מחברי גרעין גחלת, שהיו ממקימי ישיבת כרם 

חיזוק הזהות הדתית כנגד העולם החילוני שם ביבנה, אשר ראו בהליכה לישיבה מטרה ראויה, ל

 ובב:הס

אין אנו חיים בזמן אידיאלי אלא בהיפוכו, בשעת סכנה ובשעת ניסיון... הטיפוס 

האידיאלי עבורנו בשעה טרופה זו אינו סתם תלמיד חכם המשלב לימוד בחיי עמל 

 758אלא גאון המפיץ תורה ומלמד תורה ומרים קרנה המושפלת עד עפר.

שיבות ההסדר מסתור מפני העולם עמדות אלו מבטאות גישה מובהקת של 'הסתגרות' הרואה בי

מפני  יה הישיבות הן מבצרי הדת, השומרותהחיצון. זוהי התפיסה החרדית הבסיסית, לפ

 . 759המודרניות והחילון המקיפים את החברה הדתית

הערכית  –את ההסתגרות  ניתן היה לצפות שישיבות ההסדר יפעלו באופן כזה שיאפשרלפי עמדה 

אמנם, כאשר בוחנים לעומק את  הערכים החיצוניים לעולם הדתי.מפני החברה ו –והמציאותית 

                                                 
 .192-191שם, עמ'  755
ליבמן ודון יחיא מציגים בהמשך דבריהם ביטויים לתגובות השונות בתתי זרמים בציונות הדתית. לדבריהם הרב  756

. בדברינו 194-204שם, עמ'  –קוק ותלמידיו מבטאים גישה של 'הרחבה', כפי שהתגלה בין השאר בתנועת גוש אמונים 
השפעת הקמת ישיבות ההסדר על היחס לציבור החרדי ניתן להלן נציע גילויים נוספים ושונים לגישה זו. דיון נרחב ב

 למצוא בפרק הקודם.
 .46-45מובא אצל ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  757
 .56שם, עמ'  758
. פרידמן סוקר את ההשפעה החברתית ופערי הדורות שנוצרו בעקבות הקמת 179-177פרידמן, חרדים, עמ'  759

 ה, שנוסדו כקהילות סגורות מפני העולם החילוני הסובב.הישיבות החרדיות לאחר קום המדינ
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תפיסה ערכית המתאימה ל רביםהאופן שבו התנהלו בפועל ישיבות ההסדר, ניתן למצוא ביטויים 

 .וערכים מן העולם הסובב תחומיםבתוך העולם הדתי גישת ה'הרחבה', הכוללת ומכילה יותר ל

ההסדר, בה משולב השירות הצבאי בתוך מסגרת ראשית לכל, המסגרת הייחודית של ישיבות 

הלימודים הישיבתית, יצרה מערכת כוללת שלא ניתן לראותה כמסתגרת באופן מובהק מפני 

העולם הסובב. שנות הלימוד, אמנם, הוקדשו ללימוד תורה בלבד, אך הצבא והצבאיות היו 

בה אל הצבא, וגם בעת . התלמידים יצאו וחזרו מן הישי760נוכחים בכל העת באווירה הישיבתית

שירותם הצבאי שמרו על קשר עם הישיבה באמצעות ביקורים של רבנים ותלמידים בבסיסים 

הצבאיים ושליחת מכתבים ועיתונים פנימיים ייעודיים. השירות הצבאי הינו הפתח המרכזי, 

ת המובנה במסלול ההסדר, המקשר בין הישיבות לעולם שמחוצה להן, ומונע מציאות של הסתגרו

 והתבצרות בתוך הישיבה.

השירות הצבאי בתוך עולם הערכים של ישיבות ההסדר מלמדת על גישה של ערך עצם קיומו של 

הרחבה, המאפשרת הכללה של ערכים נוספים מן החוץ, תוך שהם מקבלים משמעויות ופרשנויות 

וכמעשה  המצווכ אמונה שגם הוא מוגדרהמדרש אל השירות הצבאי, מתוך  מביתהיציאה דתיות. 

מלמדת על המקום  –גישה שרווחה בקרב ישיבות ההסדר, כפי שנראה בהמשך  –בעל ערך דתי 

חשוב כמו אותו עשוי לתפוס ערך מן החוץ בתוך העולם הדתי, עד כדי העמדתו במקביל לערך 

 . 761לימוד התורה

ישיבות בנוסף על כך, כפי שנסקר בהרחבה לעיל בתיאור הקמת ישיבות ההסדר, נטלו על עצמן 

רבות משימות חברתיות וביטחוניות שונות במקומות בהן שכנו. כך למשל הוקמה ישיבת מעלות 

מתוך מטרה לחזק את עיירת הפיתוח הצפונית מבחינה חברתית ומוראלית; ישיבת הגולן הוקמה, 

בין השאר, כדי לשמש כוח כוננות לשעת חירום ברמת הגולן; והקמת ישיבת הר עציון היתה חלק 

 דוש ההתיישבות בגוש עציון. מחי

משימות אלו השפיעו בין השאר גם על סדר הלימוד בישיבות, כאשר לעיתים נדרשו התלמידים 

להפסיק את לימודם לצורך המשימות השונות. אמנם, עיקר השפעתן היה על צביונן ואופיין של 

ל רוב מוחלט גם אם בפוע – הישיבות, שראו את החיבור וההשפעה על סביבתם כחלק מתפקידם

. זוהי עמדה נגדית למודל הישיבתי המסורתי המסתגר, 762של הזמן הוקדש ללימוד בתוך הישיבה

. ניתן לראות בכך ביטוי 763אשר לפיו, כאמור לעיל, הישיבה משמשת כמבצר מפני העולם הסובב

 –נוסף לגישת ההרחבה, במוכנות לקבל אל תוך העולם הדתי והמסגרת הישיבתית ערכים נוספים 

, במקביל לערכים דתיים 764הישיבותחברתיים וביטחוניים, ולכלול אותם כחלק מהמטרות של 

  מסורתיים כמו לימוד התורה.

                                                 
בר לב אף טוען כי שילוב הצבא במסלול ההסדר השפיע על אופני הלימוד ועל הדגשים הלימודיים בישיבות ההסדר  760

 .308בר לב, במשוך היובל, עמ'  -
תכלית, כאשר הטענה תהיה יש לציין כי בתודעה העצמית של החברה הדתית ניתוח המציאות עשוי להיות שונה ב 761

שאין מדובר בהכללה של ערך מן החוץ, שכן הוא היה חלק מהעולם הדתי מאז ומעולם. הטענה המוצגת כאן מובנית 
שלא מכיל בתוכו ערכים אלו, הנחשבים כערכים  –במקרה זה, העולם החרדי  –על השוואה לעולם הדתי הסובב 

 שהתחדשו בתקופה המודרנית. 
להקים ישיבות הסדר רק  1977לכך, שנזכר כבר לעיל, היא ההחלטה של איגוד ישיבות ההסדר משנת ביטוי קיצוני  762

 ל"ז.-גצ"ד, ישיבות ההסדר תשל"ה -במקומות אסטרטגיים מבחינה בטחונית או חברתית 
בינה ביטוי מפורסם לכך נזכר לעיל ביחס לישיבת וולוז'ין, אשר תוארה כ"עיר בתוך עיר", בשל הניתוק המוחלט  763

 .13אטקס, פרקי זכרונות, עמ'  –ובין העיירה בה שכנה 
כפי שתיאר, למשל, הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, את התנגדותו להצעת משה דיין להפסיק לשלוח את  764

 תלמידיו לשירות צבאי לאחר מלחמת ששת הימים.
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פי תנועות הנוער. כים עם היחסלמצוא במערכת  ף לגישת ההרחבה בישיבות ההסדר ניתןביטוי נוס

חשו כי ים, אשר , הקמת הישיבות יצרה מתח בין הגופשראינו בהקשרים שונים בפרקים הקודמים

רעה הככל מעשה לא נדרשה ל. אמנם, 765הנוער הציוני דתיליבו של ביניהם על  הם מתחרים

, בתנועות הנוערגם תלמידי ישיבות ההסדר היו חברים מ מוחלטת בין הישיבה לתנועה, ורבים

 .וכפי שנראה, במידה נוצרה אף נוצרה שותפות מסויימת ביניהם

ת ההסדר פנו ללימודים במקום להמשיך למסלול ההגשמה של ידי ישיבוראשית לכל, אף שתלמ

בהתיישבות או בעבודה חינוכית, הרי שהם לא ויתרו על שותפות פעילה בתנועה.  תנועות הנוער

התלמידים השתתפו בפעילויות השוטפות במהלך השנה, כמו גם באירועי שיא כמו מחנות קיץ 

ני עקיבא, עם הקמת ישיבת כרם ביבנה, כפי וסמינריונים. שותפות זו נתבעה על ידי תנועת ב

שקרא הרב דרוקמן, שהיה חבר ההנהלה הארצית של התנועה: "על חבריה להיות קשורים בקשר 

 . 766השתתפות בפעולות הארציות" על ידיבלתי נפרד עם הארגון 

יחסם של ראשי הישיבות לשותפות זו של תלויה היתה בזיקתם האישית לתנועות, אך בפועל באף 

. 767שיבה לא נאסרה הפעילות על התלמידים, והישיבות והתנועות שיתפו פעולה בתחומים שוניםי

, , כפי שראינו בפרק הראשוןהוקמו על ידי תנועות הנוערהראשונות  מרבית הישיבותשזכיר לה יש

, ויתכן אף שתנועות הנוער השותפות בין הגופים היה מובנית בתשתיתן של ישיבות ההסדר ולכן

 .768שיבות חוב היסטורי כלפיהן, ולכן עליהן לשתף פעולה עמןחשו שלי

שותפות זו בין תנועות הנוער והישיבות, יצרה מציאות בה הישיבה אינה נתפסת כגורם יחיד 

ביטוי לכך ניתן למצוא במכתב של מזכ"ל בני ובלעדי בחינוך הנוער הציוני דתי לאמונה וערכים. 

יבות ההסדר להקצות לו תלמידים שישמשו כרכזים , בו ביקש מאיגוד יש1976עקיבא, משנת 

בסניפי התנועה. אחת ההצדקות שהוא מזכיר לבקשתו היא הטענה ש"קיומם של סניפי בני עקיבא 

", בשל ההשפעה החיובית של הסניפים על התפתחותם 769הוא עניינן הישיר של ישיבות ההסדר

רואה בתנועה ובישיבות שותפים  האישית של החניכים, תלמידי הישיבות. ניתן לראות שהמזכ"ל

עמדה אשר גם אם לא כל ראשי הישיבות יסכימו לה  -תלמידים -לתהליך החינוכי של החניכים

באופן מפורש, הרי שהמציאות בפועל, בה שייכים התלמידים לשתי המסגרות, יצרה שותפות 

 שכזו. 

עשייה נוספים מלבד  ומילתחביטוי נוסף לגישת ההרחבה, כאשר ניתן מקום  מציאות זו מהווה

וכאשר לישיבה אין מונופול מוחלט על בניית עולמם הערכי של התלמידים, אלא לימוד התורה, 

עמדה ביטוי למורכבותה של . של הדת, כמו הישיבהמובהק מייצג נוצרת שותפות עם גוף שאינו 

ו בקרב למצוא בדיונים שהתעורר יתן, נחינוכיים שוניםשל שילוב בין גורמים , מציאות זו

בנוגע ליחסי הכוחות בין הפעילות בתנועה ללימוד התורה בישיבה. מצד אחד נדרשו  התלמידים

                                                 
ירים הפועלים באופן כמעט עצמאי, אווירה ארן מצביע על נקודות דמיון רבות בין הישיבה ותנועת הנוער: ריכוז צע 765

.  63ארן, בין חלוציות ללימוד תורה, עמ'  –חינוכית המאופיינת באידיאליזם טהור ותמים, תחושת שליחות וכדומה 
יתכן כי דמיון זה הוא היסוד לתחרות שנוצרה בין ישיבות ההסדר ותנועות הנוער, והוא גם היסוד לשיתוף הפעולה 

 ואר בהמשך. ביניהם, כפי שית
 .113, מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ' 1955מתוך דבריו בועידה הארצית של תנועת בני עקיבא בשנת  766
, מתאר המזכ"ל כי תאריכי מחנות הקיץ מתואמים עם 1976במכתב של מזכ"ל בני עקיבא לאיגוד הישיבות משנת  767

יבות ההסדר, ומדבריו נראה שהשתתפותם היא עובדה ימי החופשה של הישיבות, כדי להקל על השתתפות תלמידי יש
 שם. -מוגמרת ומקובלת על כל הצדדים 

כך למשל, בכתבה בעיתון הצופה על ישיבת כרם ביבנה משנת מדבר הרב גולדויכט, על התועלת החיובית שתצמח  768
כי הקשר בין  –גולדויכט אף כי לא במפורש מפי הרב  –לבני עקיבא מהעובדה שחניכיה ילמדו בישיבתו, והכתב מדגיש 

 התלמידים והתנועה הוא חלק ממטרות הישיבה.
 אה"ע, הרב עמיטל. 769
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, במקביל חינוכית ודתיתלהסביר מדוע הפעילות בתנועה אינה 'ביטול תורה' אלא יש בה חשיבות 

"אין ספק שתנועת הנוער מהווה גורם  , כפי שהתבטא חניך תנועת הנוער עזרא:ללימוד בישיבה

להסביר מדוע גם בלימוד התורה בישיבה יש נדרשו שני, הד ן הצמ. 770ינוכי חשוב לגבי החניך"ח

 , כפי שהתבטאו תלמידי המחזור הראשון של ישיבת הר עציון:ביטוי לערכי ההגשמה של התנועה

 . 771"כל ישיבה מגשימה במידה מסויימת את דרך התנועה"

כפי יבות ההסדר, יש להעיר הערה נוספת. לסיום הדיון על אופי הפונדמנטליזם שהתפתח ביש

ובניגוד למקובל בישיבות  -באופן כללי ניתן לומר שראינו בחלק שעסק ביחס לעולם המודרני, 

כי תלמידי ישיבות ההסדר היו חלק מהשיח המודרני הכללי שסביבם, כפי שבא לידי  -החרדיות 

כאשר בדרך משך דרכם בחיים, ה למקובל בסביבתם, ובבחירת הלבוש זהביטוי, למשל, בסגנון 

ביטוי כך ראות ב. בהקשר הזה ניתן ל772לימודים אקדמיים ועבודה במקצועות חופשייםל כלל פנו

בתוך הגבולות של מוחלטת לא הובילה להסתגרות ש ,ישיבות ההסדרלגישה החינוכית הכללית של 

 העולם הדתי המסורתי.

ל פונדמנטליזם בציונות הדתית, שהתבטא ניתן לסכם ולומר כי ישיבות ההסדר הובילו תהליך ש

ערכו של לימוד התורה. אשר  ובהעצמת ,על שמירת ההלכההקפדה המידת ב עלייהבין השאר ב

לאופיו של הפונדמנטליזם הדתי בישיבות ההסדר, הראינו כי ניתן למצוא ביטויים לתפיסה של 

ות. עם זאת, הצבענו על הסתגרות בקרב מקימי ישיבות ההסדר ובאופי והמבנה הכללי של הישיב

העולם  המודל של דון יחיא וליבמן, לפיה משמש על פיביטויים רבים ומגוונים לגישת ההרחבה, 

דם, אך גבולותיו רחבים והוא מכיל בתוכו ערכים מקור הסמכות היחידי בעולמו של האכהדתי 

 .חיצוניים שונים תחומיםו

נתייחס בקצרה וההקפדה על קיום המצוות,  לאחר שדנו באופיו של תהליך הפונדמנטליזם, לסיום

השאלות שהעסיקו את הישיבות אחת לאופיו של לימוד התורה שהתפתח בישיבות ההסדר. 

היות הבדל בדרכי הלימוד בין האם צריך ל -היא האם קיים 'לימוד תורה ציוני דתי'  מראשיתן

חר שהקמת ישיבות לאה על הפרק שאלה זו עלתת לישיבות החרדיות. ודתית וציוני ישיבות

ההסדר העצימה את מקומו של ערך לימוד התורה, כפי שהראינו בדברינו עד כה, וכעת היה מקום 

 אופי הלימוד. לע גםהשפיע לבחון האם תהליך שינוי זה אמור ל

בין חס הישאלת למשל  לעיל. כךשונים שנידונו בהרחבה אידיאולוגיים שאלה זו נוגעת לנושאים 

מד על הממשפיעה האם הוספת הממד הציוני  - ידיאולוגיה הציונית דתיתהציונות לדתיות בא

כן גם אופיו ממד הדתי. שינוי החלק מימוד התורה, כעשויה לבוא לידי ביטוי בשינוי דרך ל -הדתי 

 וות גורם משמעותי ביחס לשאלה זו,עשוי לה ובילו ישיבות ההסדרשל תהליך הפונדמנטליזם שה

א אמורה להיות כל השפעה חיצונית על העולם הדתי ועל דרכי לימוד ההסתגרות ל שכן לפי גישת

                                                 
. נציין כי הכותב 6בטאון עזרא, כסלו תש"כ גיליון כז, עמ'  –מאיר הילדסהיימר, 'הישיבות והתנועה', עלונים  770

רש לצמצם את הפעילות בתנועה מדגיש את עליונות לימוד התורה על העבודה החינוכית של תנועות הנוער, ולכן דו
 בזמני הלימוד, ולהרחיב אותה בתקופות החופש של הישיבות.

 - 1968מתוך ריאיון של תלמידי המחזור הראשון בישיבת הר עציון לעיתון זרעים של תנועת בני עקיבא משנת  771
נועה בהכנה שלהם אה"ע, הישיבה וההסדר. החניכים מתלבטים שם האם הלימוד בישיבה מהווה יישום לערכי הת

להיות חלוצים ומתיישבים טובים יותר, במיקום האסטרטגי בגוש עציון או שמא עצם הלימוד בישיבה מהווה ביטוי 
'עלונים',  –, על גבי בטאון התנועה 1958לערכי ההגשמה של התנועה. דיון דומה התקיים גם בתנועת עזרא, בשנת 

כי התנועה העומד במקביל לערך ההתיישבות, או שהוא רק הכנה בשאלה האם הלימוד בישיבה הוא ערך עצמאי מער
 ישובי פא"י, שעלבים. – 16אפא"י, תיק  –להתיישבות 

דון יחיא טען כי בנושא זה יש הבדל בין ישיבות ההסדר לישיבת מרכז הרב, בה ניתן למצוא ביטויים של הסתגרות  772
אופי זה של ישיבות ההסדר, נובע גם מהשתייכותם של . בר לב טוען כי 193-194דון יחיא, הספר והסיף, עמ'  –

תלמידיהן לתנועות הנוער שנידונה לעיל, המקרינות רוח מודרנית וצעירה על האווירה הכללית, סגנון הלבוש וכדומה 
 .310בר לב, במשוך היובל, עמ'  –
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לימוד התורה, בשל הכללתם של  עשויים להתרחש שינויים בדרךהרחבה התורה, ואילו לפי גישת ה

  גורמים חיצוניים בתוך העולם הדתי.

תורה התפתח בהן 'לימוד אכן האם  - בישיבות ההסדרשל שאלה זו ועל ננסה לבחון את יישומה בפ

 ציוני דתי'.

נושא זה עלה לדיון עם הקמת ישיבת ההסדר הראשונה, כאשר בפרקים הקודמים, כפי שראינו 

ראש , ואילו 773ברוח התנועה, לסדר היום בישיבהחדשים  תנועת בני עקיבא תבעה להכניס תכנים

המודל , ביקש לשמור על דרך הלימוד המקובלת בישיבות החרדיות, על פי הישיבה, הרב גולדויכט

סדר היום במרבית ישיבות ההסדר היה דומה באופן  כאמור לעיל, בפועל. 774של הישיבה הליטאית

תנ"ך  ,מחשבהמספר נושאי לימוד ייחודיים כמו כללי לסדר היום בישיבות החרדיות, בתוספת 

לטעון, לכאורה, כי גם אם היו מי שסברו מבחינה לאור זאת ניתן . 775חסידות ותורת הרב קוק

חודי לציונות הדתית, בפועל הדבר לא נעשה בישיבות ילוגית שצריך להתפתח לימוד תורה יאידיאו

 ההסדר.

השינויים המעטים שהתרחשו  -ראה כי למרות הדמיון הכללי בסדר היום הישיבתי אמנם, נ

 מבטאים תהליך של שינוי, שניתן לראות בו את תחילת היווצרותו של לימוד תורה ציוני דתי.

הוספת תחומי לימוד נוספים מהווה שינוי וחידוש משמעותיים. הקדשת זמן המיועד ראשית, עצם 

גם אם מדובר בפרקי זמן קצרים באופן  –ללימוד תורה לתחומים שלא הרבו לעסוק בהם עד כה 

בישיבות הליטאיות  וה שינוי בתפיסתו של לימוד התורה, אשר על פי המודל המקובלמהו –יחסי 

ההשלכות של תהליך זה, מעבר לעצם השינוי בסדר . 776הלכהר לתלמוד ומתייחס בעיקוהחרדיות 

, הן רבות ומגוונות. כך למשל, בעקבות זאת עשויים לתפוס עמדה והשפעה ציבורית יהיום הלימוד

רבנים אשר מקור סמכותם הוא הידע והבקיאות שלהם בתחומי התנ"ך והמחשבה, ולא ההלכה 

ך זה התרחש בציונות הדתית בעיקר בשנים החורגות והתלמוד, כמקובל בחברה החרדית. תהלי

 מתחומי הזמן של מחקר זה, והוא השפיע על אופיים של הרבנים בעלי הסמכות והמעמד הציבורי

הפוסקים וראשי הישיבות,  -, השונים באופן בולט מדמותם של 'גדולי הדור' בציונות הדתית

 הנחשבים לדמויות הסמכות של הציבור החרדי.

אם צנוע גם  –לתחומי לימוד נוספים  של כבודכי הרחבת תחומי הלימוד, והענקת מקום  עוד יתכן

לעלייה במספר התלמידים שהביאו מן הגורמים חלק , היא משך הזמן המוקדש להםמבחינת 

היו שערי בית המדרש  תלמוד והלכה, ים היוהלימוד היחיד ל עוד תחומיבישיבות ההסדר. כ

של תחומי לימוד . הכללתם באופן מוחלט או לא מעוניין לעסוק בכך עבור מי שלא מסוגלנעולים 

   לישיבות ההסדר להכיל גם תלמידים בעלי אופי ושאיפות לימודיות שונות. נוספים אפשרה

                                                 
 -השתתפות הרב גולדויכט , ב1956כך עולה מפרוטוקול של דיון שהתנהל במועצה הארצית של בני עקיבא, בשנת  773

 ללא מחבר, 'בישיבת המועצה הארצית', זרעים, גיליון ב, חשוון תשי"ז, עמ' י. 
שמואל  –הרב גולדויכט הדגיש דברים אלו במפגש שהוזכר בהערה הקודמת, וכן גם בראיון שנתן לעיתון הצופה  774

מה התקיים גם בין חברי בני עקיבא, כאשר . דיון דו3אבידור, בת קול נשמעה ביבנה, הצופה יז אלול תשט"ז, עמ' 
באותו דיון שהוזכר התריע אחד מחברי מועצת בני עקיבא מפני הפיכת ישיבת כרם ביבנה לסמינריון בשל ריבוי תכנים 

 מעולמה של התנועה.
 . 308בר לב, במשוך היובל, עמ'  775
ן לכלול בסדר היום גם לימודי מוסר ביטוי לכך ניתן לראות במאבקים שהתרחשו בישיבות הליטאיות על הניסיו 776

. למאבק זה צדדים נוספים ושונים, אך בהחלט ניתן לראות 237-239למשל אצל אטקס, פרקי זכרונות, עמ'  –מועטים 
 בו ביטוי לויכוח על הגדרת המושג לימוד תורה. 
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בנוסף על כך, ביחס ללימוד התנ"ך, מעבר לעצם העיסוק בו והכללתו בסדר היום הלימודי 

ד בישיבות ההסדר, עד שניתן בהחלט להגדיר זאת בישיבה, נעשתה מהפכה של ממש בדרכי הלימו

 תנ"ך.ה'לימוד תורה ציוני דתי' של התפתחותו של כ

בהקשרים שונים בפרקים הקודמים, התרחש בעיקר בישיבת הר עציון , עליו הצבענו תהליך זה

וממנה התפשט גם לישיבות נוספות. שיטת לימוד זו עוררה התנגדות חריפה מצדם של רבנים 

התנגדות המלמדת על  -בעיקר בישיבות גבוהות, מחוץ לגבולות ישיבות ההסדר  –שונות וישיבות 

אחד החידושים של שיטת לימוד זו אשר עורר את זעמם של מידת החידוש של שיטת לימוד זו. 

מחוץ לבית המדרש ואף לימוד שמקורם  בתפיסות ושיטות שימוש שנעשההמתנגדים לה, היה ה

בם בדרכי הלימוד ולישו -יקר מהעולם האקדמי על גווניו השונים בע – מחוץ לעולם היהודי

המסורתיות. פתיחות זו מהווה ביטוי מובהק לגישת ההרחבה בה עסקנו לעיל, ועל כן ניתן לראות 

 בה ביטוי לאופי ה'ציוני דתי' של שיטת לימוד זו. 

 ניסיונות להתחדשות ניתן להצביע על ,בתקופות מאוחרות יותר, החורגות מגבולותיו של מחקר זה

עד עולם הדתי המסורתי, אך תוך שילוב של גישות ושיטות מחוץ ללימוד הגמרא, דרכי גם ב דומה

הן לא הפכו לגישות מקובלות ורווחות בין ישיבות ההסדר, כמו שהתרחש ביחס ללימוד כה 

 .777התנ"ך

ה ציוני דתי, בעל על כן ניתן לומר שישיבות ההסדר יצרו את הבסיס להיווצרותו של לימוד תור

נמשך באופן איטי הדרגתי,  בהם עוסק מחקר זה, והואגנון ייחודי. תהליך זה החל בשנים אופי וס

ללא תיאום ושיתוף פעולה או תכנון מקדים של ראשי הישיבות ובתי המדרש השונים. יש להעריך 

את דרכי לימוד  משך תהליך זה, עד כדי כך שנוכל להגדיר ולאפיין בצורה ברורהבמשך הזמן יכי 

 התורה של הציונות הדתית.

                                                 
דרך לימודו שילב כדוגמא נציין את גישתו של הרב שג"ר, שהיה ראש ישיבת ההסדר 'שיח יצחק' באפרת, שב 777

תפיסות שונות מעולם ההגות הכללית, אשר לטענתו מצוי ונוכח בעולמה של הציונות הדתית ולכן צריך להתבטא גם 
 . 23הרב שמעון גרשון רוזנברג, בתורתו יהגה, אפרת התשס"ט, עמ'  -בדרכי לימוד הגמרא שלה 
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 צבא וצבאיות 3.2.6

השילוב שנוצר בין מערכת צבאית  שהתפתחו בישיבות ההסדר היה אחת התופעות הייחודיות

ומורכבויות שונות אשר יבחנו בהרחבה מתחים שילוב זה יצר למוסד אזרחי ודתי כמו ישיבה. 

ות ההסדר על מקומו ומעמדו של הצבא ושל ישיבהקמת ק זה נתמקד בהשפעת בפרק הבא. בחל

 ערך הצבאיות בציונות הדתית.

מצדדים שונים.  וונבחנ והמיליטריזם, בחברה הישראלית נחקר -מקומה ואופייה של הצבאיות 

טענה רווחת היא בדבר מקומו המרכזי של האתוס הצבאי בתרבות על גווניה השונים, במורשת 

ות שונות ניתנו להסבר ולהגדרת מושג זה. ברוך קימרלינג . הצע778הלאומית ואף במערכת החינוך

בצירופים  -אשר יכולים להתקיים בנפרד או יחד  שירטט שלושה ממדים של מיליטריזםסיכם ו

 .779שונים, ובחן את קיומם בחברה הישראלית

 -הממד הראשון הוא הממד הכוחני, המתאר למעשה שלטון צבאי בו המנהיגים הינם אנשי צבא 

נאמנות להנהגה. ממד זה התקיים וח הצבאי וכטו מדיהם, המבססים את שלטונם על פשגם אם 

ובמהפכת הטורקים הצעירים בטורקיה.  70-בדרום אמריקה בשנות ה –במקומות שונות בעולם 

לדבריו, בישראל לא קיים מיליטריזם כזה, למעט בשטחי יהודה ושומרון בהם לצבא שליטה 

 אזרחית מסויימת.

הוא הממד התרבותי, המתבטא במרכזיותו של הצבא בחוויה ובזהות הקולקטיבית הממד השני 

של החברה. הצבא משמש כאחד הסמלים המרכזיים של הקולקטיב, כפי שבא לידי ביטוי בסרטים 

כרון העוסקים ישירים המפארים את הצבא וגיבוריו, כמו גם בריבוי אנדרטאות, טקסים וימי זבו

ממד זה לצבא עצמו אין כוח פוליטי ממשי אך הוא נתפס כמגלם בהווי והיסטוריה צבאית. ב

 הטהור של המולדת. 

הממד השלישי הוא הממד הקוגנטיבי, בו חודר המיליטריזם לתודעה ולהלך הרוח הכללי. 

והעדפת שיקולי בטחון מלחמה  מוכנות המתמדת לקראתהחשיבה הצבאית על גילוייה השונים, ה

אינו בהכרח תופס  ויים לסוג זה של מיליטריזם, בו הצבא כגוףהם ביטאחרים שיקולים על פני 

האווירה והתודעה הכללית. קימרלינג טוען כי ניתן פיע באופן ניכר על מש מקום מרכזי, אך הוא

  .למצוא בחברה הישראלית גילויים של הממד התרבותי והממד הקוגנטיבי

ציונות הדתית בנושא זה, אנו כאשר בוחנים את גישתם של הוגי דעות שונים מימי ראשית ה

 מוצאים עמדה בולטת הרואה ניגוד בין העולם הדתי, על ערכיו ותפיסותיו, ובין הצבאיות. 

כמובן  אשי תנועת המזרחי. הרב ריינס תמךדברים נחרצים בנושא זה כתב הרב ריינס, ממקימי ור

צות לכל גילוי של באקטיביזם מדיני, במסגרתו פעל במרץ בהסתדרות הציונית, אך התנגד נחר

 אקטיביזם צבאי:

העדר וההוויה... וכשתכלה והחנית וממשלת התורה והחכמה הן כממשלת החרב 

 .780תקח את עמדתה ממשלת התורה והחכמה –ממשלת החרב והכיליון מן העולם 

                                                 
ברות רפובליקנית, מעמד ואתניות בישראל", בתוך: תלוי עבור מי. חי –אורנה ששון לוי, גל לוי, "קרבי זה הכי  778

 .222-225, עמ' 2005חגית גור )עורכת(, מיליטריזם בחינוך, תל אביב 
)להלן: קימרלינג,  140-123, עמ' 1993, 4ברוך קימרלינג, מיליטריזם בחברה הישראלית, תיאוריה וביקורת  779

 מיליטריזם(.
וך: אלי הולצר, חרב פיפיות בידם: אקטיביזם צבאי בהגות הציונית מתוך ספרו אורה ושמחה, עמ' כב, מובא בת 780

 )להלן: הולצר, חרב פיפיות(. 31, עמ' 2009הדתית, ירושלים 
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המייצגת את הצבאיות והלוחמנות,  –לדברי הרב ריינס, יש ניגוד מהותי בין התורה ובין החרב 

מתרבותו של עם ישראל. מבחינה מעשית האמין הרב ריינס, כי ניתן יהיה להגיע  שאינן חלק

. 781אמונה שרווחה בקרב ציונים רבים בתקופתו –להצלחות מדיניות ללא הפעלת כח צבאי 

בהקשר של ישיבות ההסדר יש להזכיר גם דבריו בהמשך, המסבירים את האיסור ההלכתי להכניס 

 ש:כלי נשק לבית הכנסת ובית המדר

בית המדרש וכלי הזיין הם שני הפכים שאין בהם אמצעי, הפכים כאלה אשר אינם 

 מזדווגים זה לזה כלל וכלל. 

גם הרב שמואל תמרת שחי בליטא בתקופת הרב ריינס, והשתייך בתחילת  דברים דומים כתב

מזרחי. הרב תמרת ראה גם הוא ב'תרבות החרב' ניגוד לתרבות תנועת ל דרכו הציבורית

אלית, תפיסה שהובילה אותו לבקר את הקמת הליגיון העברי של טרומפלדור במלחמת הישר

העולם הראשונה. לדבריו, יש בכך אובדן של הייחודיות של עם ישראל, האמור להיות נאמן לחזון 

 ישעיהו של "לא ישא גוי אל גוי חרב":

פתאום את  הגויים עדיין לא זזה החרב מתוך ידם אף לרגע... אבל היהודים כי חמדו

יפיה של 'ירך גיבור' חגורת חרב, הרי הם יוצאים לגדף את ישעיהו הנביא ביד 

 .782רמה

שלא היה אמנם, מרבני המזרחי, אך כפי שנזכר לעיל, תפיסותיו השפיעו  -הרב קוק בכתבי גם 

דברים דומים. לדבריו,  ניתן למצוא –על התפתחות הציונות הדתית וישיבות ההסדר באופן ניכר 

, לעם 783וד לשאר האומות אשר אצלם המלחמות הן חלק חשוב מהתפתחותן ועיצוב זהותןבניג

 ראויה דרך אחרת: ישראל

עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת 

מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות... אין הדבר כדאי ליעקב 

צריכה להיות דמים מלאה, בעת שתובעת כשרון של לעסוק בממלכה, בעת שהיא 

  .784רשעה

הרב קוק, שחווה מקרוב את נוראותיה של מלחמת העולם הראשונה כאשר שהה במהלכה 

באירופה, האמין כי בעקבותיה יתקדם העולם ותחל תרבות מוסרית חלופית, אותה יוביל עם 

שוב אל במת שראלי יהשלטון הי ,. לדבריו785ישראל, המתנגדת לתרבות המלחמה והחרב

 ללא צורך במערכת צבאית ובמלחמות. ההיסטוריה רק כאשר ניתן יהיה לעשות זאת

אמנם, ניתן למצוא בכתביו אמירות הרואות ערך בגופניות ובעוצמה הפיזית כחלק מתהליך 

 הגאולה:

                                                 
 . היו שחשבו כי מדינת ישראל תקום כמין מדינת חסות של בריטניה. 60-59שם, עמ'  781
 .151מובא בתוך הולצר, חרב פיפיות, עמ'  782
המלחמה: "כל העמים מתפתחים, ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות.  כך למשל כתב בספרו אורות 783

המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי 
 הרב אברהם יצחק קוק, אורות, ירושלים תשנ"ג, עמ' טו. –עמקיה" 

 שם, עמ' יג. 784
 .84-83מ' הולצר, חרב פיפיות, ע 785
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מתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם על ידי כנסת ישראל, מוכרחת גם 

ח... העבודה של התגברות הגבורה הגופנית וית להתעורר ברוב כהגבורה הגופנ

 .786בכללות כנסת ישראל היא נמשכת מקדושת נזיר אלוקים שמשון הגיבור

הנותנת ו, 787גישה זו היא חלק מתפיסתו ההרמונית, הרואה ערך בשלימות הגוף והרוח גם יחד

באופן ישיר לא מדובר כאן מקום לכוח ולעוצמה הפיזית כחלק מדמותו השלימה של העם. אף כי 

בכך שהכוח הגופני לא נתפס  ך חידוש ביחס לעמדות שהוצגו לעילמלחמה, יש בכעל צבאיות ו

כפי שנראה בהמשך, עמדות כחלק תרבות הגויים, וכניגוד לתרבות התורה והרוח של עם ישראל. 

 ישמשו כבסיס לחיזוק מעמדו של הצבא והצבאיות בישיבות ההסדר. דומות

כמעט היה בימיהם  –היחס לצבא ולצבאיות  –להוגים אלו היא העובדה שהנושא הנידון המשותף 

תיאורטי. תקופת היישוב והמחתרות העלתה מחדש את הנושא על סדר היום הציבורי לחלוטין 

 בציונות הדתית באופן ממשי וקונקרטי, בעיקר סביב הוויכוח על היחס לאצ"ל וללח"י.

המתחדש בארץ ישראל, לוחמים ציונים דתיים לקחו חלק פעיל  כחלק מהשותפות בישוב היהודי

תנאי השירות של  תיות ייחודיות כדי להקל על שמירתבמחתרות השונות, ואף הוקמו יחידות ד

למ"ח, כאשר ביחס . עיקר השותפות היתה במסגרת ההגנה, ומאוחר יותר בפ788החייל הדתי

ונות הדתית. התנגדות זו נבעה בעיקר לח"י קמה התנגדות בקרב חלק מהצילשותפות באצ"ל וב

משיקולים של אחדות האומה, ומתוך רצון לפעול עם השלטונות המובילים והמאורגנים של 

. אמנם, בין השורות נשמעו גם קולות שהתנגדו באופן עקרוני לעמדה הלוחמנית שהציגו 789הישוב

 האצ"ל והלח"י בפעולותיהם.

שלא מתוך הגנה עצמית, בפעולות היזומות של  כך למשל נשמעו קולות שראו בשימוש בכוח,

מחתרות אלו, ניגוד לתרבות ישראל המאמינה בדברי הפסוק "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי 

אמר ה' צבאות". בין המתנגדים היה הרב משה אביגדור עמיאל, מראשי המזרחי בארץ ישראל 

מתנגדת לכוח, ומשתמשת בו קודם הקמת המדינה, ורבה הראשי של תל אביב, שטען כי היהדות 

בסלידה ובלית ברירה. הוא קרא לביקורתיות כנגד הצדדים הכוחניים והלאומיים שבציונות, ולא 

 קיבל את התפיסה שהמטרה מקדשת את האמצעים:

זה )שפיכות דמים של ערבים( נזכה לגאולה שלימה, חובה  על ידיאפילו נדע בבירור ש

 . 790ים ולא להגאל בדםעלינו לדחות ה'גאולה' הזו בשתי ידי

, קמו גם מתנגדים בקרב רבני הציונות הדתית, אשר תמכו ועודדו עמיאלכנגד עמדה זו של הרב 

. יסודו של ויכוח זה בשאלה האם הצבאיות והשימוש בכח צבאי הם 791את פעולות האצ"ל והלח"י

ו חלק מקורי מהתרבות הישראלית, או שהם רק כורח המציאות, צורך זמני שיש למעט ב

                                                 
 .97, מובא אצל הולצר, חרב פיפיות, עמ' 1921מתוך מכתב ששלח בשנת  786
בנפשיות,  כך למשל כתב בספר אורות: "גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה 787

ת ממה שיש לנו רוח שיש לנו בשר קודש, לא פחו שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו
עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר  הקודש... כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה,

תאיר הנשמה  חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש בריא, גופים
 יצחק קוק, אורות, ירושלים תשנ"ג, עמ' פ.הרב אברהם  –שנתחלשה, זכר לתחית המתים הגופנית" 

. השוואה בין יחידות אלה ובין 328; פרידמן, היחידות הדתיות, עמ' 353-351אליאש, מעשה הבא בחזון, עמ'  788
 ישיבות ההסדר תערך בהמשך.

בתוך:  אחדות ישראל בין מטרה למציאות', –ציוני ויחסו ל'הגנה', לאצ"ל וללח"י -הילדה נסימי, 'הציבור הדתי 789
)להלן: נסימי, אחדות  299אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית כרך ב', רמת גן תשס"ג, עמ' 

 ישראל(.
 .201-200, 197הולצר, חרב פיפיות, עמ'  790
כך למשל, שימש הרב יהודה לייב מימון, ממקימי המזרחי, עד הגנה במשפט שנערך לעשרים חברי אצ"ל בשנת  791

 .296נסימי, אחדות ישראל, עמ'  -שמת נשיאת נשק, ובדבריו שם הביע תמיכה עקרונית בעמדתם בא 1945
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ית של ההנהגה החרדית ולהתרחק ממנו ככל שניתן. לשם השוואה יש לציין כי העמדה הרשמ

העדה החרדית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל התנגדו לכל המחתרות בשל  היתה נחרצת:

התנגדותן העקרונית לשימוש בכח. הם ראו בזעזוע הציבורי מפעולות התגמול של הלח"י והאצ"ל 

 . 792ק לטענותיהםצידו

הקמת מדינת ישראל דחתה את הדיון העקרוני בנושא זה בשל צרכי השעה ומלחמות הקיום של 

. דיון זה התחדש ביתר שאת בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת יום 793המדינה הצעירה

 הכיפורים. 

הניצחון המפתיע במלחמת ששת הימים העצים את דמותו של הצבא ואת מקומה של הצבאיות 

ית. הצבא והחיילים קיבלו משמעויות משיחיות, תוך שימוש במוטיבים דתיים בתרבות הישראל

. בתקופה זו ניתן למצוא 794הכותל הוא הר סיני, משה רבנו נפגש עם הצנחנים וכדומה –מובהקים 

ביטויים רבים להתחזקות הממד התרבותי של המיליטריזם שתואר לעיל, במקום המרכזי 

ת, כפי שבא לידי ביטוי למשל, בהענקת תואר של כבוד והמכובד שקיבל הצבא בתרבות הכללי

 . 795לרמטכ"ל יצחק רבין על ידי האוניברסיטה העברית

משיחיות בציונות הדתית, מלחמת ששת הימים יחס למעמדה של הבשראינו בחלק לעיל כפי 

הדעות  , לעומת זאת,ציבור הציוני דתי. בקרב ה796בציבור החילוני משיחיתהביאה להתעוררות 

חלוקות כיצד להתייחס לרוחות המשיחיות הנושבות בציבור החילוני, וכיצד לתפוס את היו 

  משמעותה של המלחמה.

אל העיר העתיקה כשהוא אוחז הרב הצבאי הראשי, שפרץ בראש כוח הצנחנים  –הרב שלמה גורן 

היה מסמלי מלחמת ששת הימים. הרב גורן ראה במלחמה זו חלק מכריע מתהליך  -בשופר 

. 797ה, וראה בתקיעת השופר שלו התגשמות הנבואה של "ביום ההוא יתקע בשופר גדול"הגאול

הרב גורן ביטא בעצם דמותו ובדעותיו עמדה חיובית ביותר כלפי הצבא והצבאיות, כערכים בעלי 

 משמעויות דתיות ומשיחיות. 

ת, שהתנגדו עמדה זו זכתה לביקורות רבות מצידם של הוגים וכותבים שונים בקרב הציונות הדתי

. בין המבקרים 798ל"מיסטיפיקציה של כח זה )הכח הצבאי(, והענקת סמכות שמיימית לפעולותיו"

נציין את ישעיהו ליבוביץ ופנחס רוזנבליט שטענו כי המלחמה היא אינסטינקט נמוך הקיים גם 

מהוגי ניתן לייחס לה משמעויות ערכיות. דבריו של צוריאל אדמנית, לא אצל בעלי חיים, ועל כן 

הקיבוץ הדתי, מסכמים את עיקרי הגישה: "לא נוכל למצוא ניגוד גדול יותר מאשר זה שבין 

 . 799יהדות ומיליטריזם"

לאחר מלחמת יום כיפור נוצר פער בין הציבור החילוני, בו רווחה תחושת השבר והאכזבה, 

ם התחזקות , לבין הציונות הדתית, אשר עגם בירידת מעמדה של הצבאיות שהתבטאה בין השאר

                                                 
 . אף על פי כן, בפועל היו מבני המגזר החרדי שהתגייסו למחתרות.287שם, עמ'  792
הולצר טוען כי התחושה כי המדינה נאבקת על חייה דחתה כל דיון עקרוני וגיבוש של משנה סדורה גם בתחומים  793
 . 178הולצר, חרב פיפיות, עמ'  -חרים בעשורים הראשונים של המדינה א

 .270, 263-259הדרי, שתי תגובות, עמ'  794
 . 267שם, עמ'  795
 . הובאו דבריו של הדרי שטען שתומכי המשיחיות בציבור החילוני היו רבים ממתנגדיה.260שם, עמ'  796
 .91, עמ' 2012, 20ישראל  שפרה מישלוב, 'השקפתו הציונית של הרב שלמה גורן', 797
 .309הדרי, שתי תגובות, עמ'  -ציטוט של מאמר בעיתון הארץ לאחר מלחמת ששת הימים 798
כי "בעלי דעה זו מגיעים לפולחן החרב. הם  1968. רוזנבליט כתב במאמר בעיתון הארץ משנת 299שם, עמ'  799

להיות דווקא נישאת בראש הפלוגה  משתמשים בתורה כאמצעי ומכשיר להרמת המורל. האם יעודה של התורה
 .311שם עמ'  –המסתערת?" 
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התפיסה המשיחית, שבין השאר העצימה גם את מקומה של בו תנועת גוש אמונים, התחזקה 

, וביחס מקומה של המשיחיות בציונות הדתיתדיון נרחב ביחס ל. 800הצבאיות בהגות ובתרבות

  נערך לעיל.מלחמת יום הכיפורים  להשפעתה של

ו ישיבות ההסדר רבות ומעמדם וקמבתקופה זו שבין המלחמות ולאחר מלחמת יום כיפור ה

ועל כן יש לבחון את מקומן והשפעתן של הישיבות על מקומה של  והשפעתם החברתית צמחו,

 היחס לצבא בציונות הדתית.על הצבאיות ו

ראשית לכל יש לציין את שנכתב קודם לכן, בסיכום הסקירה ההיסטורית של הקמת ישיבות 

ה המרכזית בהקמת ישיבות ההסדר הראשונות, ההסדר, והוא שהשירות הצבאי לא היה המטר

אלא יצירת מסגרת לימודים תורנית גבוהה לבני הציונות הדתית. ההסדר עם הצבא נוצר בשלב 

מאוחר יותר, כדי לתת מענה מסודר לרצון של תלמידי הישיבות להתגייס לצבא בלי לפגוע 

להעצמת מקומו של הצבא בלימודיהם בישיבה. על כן אין לראות בעצם הקמת הישיבות ביטוי 

 . ןוהצבאיות בציונות הדתית, אלא לבחון את ההשפעות לאורך הזמן של הקמת

מבחינה מציאותית אין ספק כי ישיבות ההסדר העצימו את מקומו ומעמדו של הצבא בציונות 

דתית. ראשית לכל, ישיבות ההסדר הפכו את השירות הצבאי מחובה אזרחית פרטית של כל אחד 

מהמבנה החברתי של הציונות הדתית, בעצם קיומן של מוסדות חינוכיים בהם מובנה  ואחד לחלק

השירות הצבאי. גם אם בסופו של דבר את עצם השירות הצבאי היו עושים בני הציונות הדתית גם 

ללא ישיבות ההסדר, הרי שכעת השירות נעשה בתוך המסגרות החינוכיות המגזריות, כך 

 .801הותי ומובנה בחברה הציונית דתיתשהשירות בצבא הופך לחלק מ

ניתן לראות בכך ביטוי להעצמת הממד התרבותי של המיליטריזם, כפי שתואר לעיל בדבריו של 

י יותר קימרלינג. הכללת הצבא כחלק ממוסדות הציונות הדתית העניקו לו מקום משמעות

 .זה מגזרבתרבות ובהווי החברתי של 

גם הוא להעצמת מקומו ומעמדו של הצבא. מסגרת המבנה הייחודי של מסלול ההסדר תרם 

נושא אשר  – הלימודים בה למדו התלמידים לסירוגין בישיבה ובצבא, יצרה ערבוב בין התחומים

דים בקשר בין התלמידים הלומ ,בין השאריבחן בהרחבה בפרק הבא. ביטוי לכך ניתן למצוא, 

אווירה הצבאית לתוך מסגרת גרם להכנסת הצבא והאשר  בישיבה לחבריהם המשרתים בצבא,

נות יטוי נוסף לעירוב הצבא בישיבות ההסדר ניתן למצוא בעובדה שגם בש. ב802הלימודים בישיבה

כך שהישיבה נחשבת באופן  כחיילים בשירות ללא תשלום,נחשבים התלמידים לימודיהם בישיבה 

 . 803בסיס צבאיעקרוני כעין 

השירות,  ה, חובה אזרחית שיש למלאה בשנותהצבא אינו נחשב לגורם חיצוני לישיב באופן זה

ישיבה. תהליך זה הפך את הצבא לגורם טבעי ומשמעותי בהוויה אלא לחלק מההווי הכללי של ה

                                                 
הדרי טוען כי בקרב הציונות הדתית, עד מלחמת ששת הימים והקמת גוש אמונים, היתה הגישה המקדשת את  800

 . 299שם, עמ'  –הצבאיות נחלת מיעוט בלבד 
צבא, לא נבעה בהכרח מתהליכים יש לציין כי סטיוארט כהן טוען העלייה בשיעורם של בני הציונות הדתית ב 801

אידיאולוגיים וחברתיים בתוך הציונות הדתית אלא משינויים מבניים שונים שערך הצבא שהקלו על האפשרות 
להשתלב במערכת זו. בין הגורמים בתהליך זה מצביע כהן על הקמת ישיבות ההסדר והתבססות והסדרת מסלול 

לם התורה הציוני בעשורים האחרונים', בתוך: ראובן גל )עורך(, בין סטיוארט כהן, 'חדירת הצבא לעו -השירות בהם 
 )להלן: כהן, חדירת הצבא לעולם התורה(. 361-362, עמ' 2012דת, פוליטיקה וצבא בישראל, בן שמן  –הכיפה לכומתה 

חששו  בר לב מצביע על השפעות שונות של הכנסת האווירה הצבאית לאקלים הישיבתי, וטוען כי ראשי הישיבות 802
 . 308בר לב, במשוך היובל, עמ'  –מהפגיעה באיכות הלימוד שעשויה להגרם כתוצאה מהשפעה זו 

, כמו הקמת 50-בדומה לכך טען קימרלינג כי הרחבת תחומי העיסוק של הצבא לאפיקים אזרחיים שונים בשנות ה 803
יפך, להפיכת תחומים אזרחיים האחזויות נח"ל ופעילות בקרב עולים חדשים, לא הביאה לאזרוח הצבא, אלא לה

 .130קימרלינג, מיליטריזם, עמ'  –לצבאיים 
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החברתית של הציונות הדתית. ניתן להשוות זאת לדבריה של אלטנאי, ביחס להשפעתו של 

ים בטורקיה. לדבריה עיקר השיעור בענייני צבא ובטחון המועבר על ידי קציני צבא בכל התיכונ

השפעתו היה "בכך שהקנה טבעיות לנוכחות של קציני צבא בכל בית ספר תיכון", וכך השפיע על 

  .804חברה בטורקיהמערכת החינוך ובכלל המיצוב מקומו של הצבא ב

עוד יותר , במשך השנים נוצרה שותפות הדוקה מעבר לחיבור עם הצבא המובנה במסלול ההסדר

סדר עם גורמי הצבא. כך למשל, שימשו הישיבות כבסיסים צבאיים לשעת חירום, של ישיבות הה

כמו למשל ישיבת שעלבים שעד מלחמת ששת הימים עבר הגבול עם ירדן בסמוך לה ותלמידיה 

, מתוך רצון לתת 1972, וכן ישיבת הגולן שהוקמה מלכתחילה, בשנת 805איזורי שימשו ככוח כוננות

הישיבה שהוכשרו  תלמידיויועדו ל ,צעות טנקים שחנו בסמוך להמענה צבאי בשעת חירום באמ

 .806כלוחמי שיריון

על תפיסה שרווחה בקרב  תמלמד –הכרה בצרכי הביטחון הדחופים מגם אם נבעה  –שותפות זו 

, ולא חובה חיצונית אשר ראו בשירות הצבאי חלק מתפקידן של הישיבותראשי ישיבות ההסדר 

שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, כי לאחר מלחמת ששת הימים פנו כפויה. כך למשל מספר הרב 

אליו מלשכתו של משה דיין ורצו לשחרר כליל את תלמידיו משירות צבאי, כיוון שהוסר האיום 

הביטחוני בשעלבים. הרב שלזינגר מתאר כי סירב לכך, מתוך תפיסה כי ביטחון המדינה הוא 

עמדה זו מעצימה את ערך השירות  .807דיין לא פחות מאשר תפקידו של משה –תפקידו שלו 

 הצבאי, ומציבה אותו כחלק מעולם הערכים והמשימות של ישיבות ההסדר.

ביטוי נוסף לעמדה זו של שותפות במערכת הצבאית ניתן למצוא במעורבותם האישית של ראשי 

בין ישיבות ההסדר בתוך המערכת הצבאית. בעניין זה בלט הרב עמיטל, ששימש כגורם המקשר 

. הרב 808ישיבות ההסדר לצבא, קיבל דרגה של קצין לייצוג, והיה נכנס בחופשיות לבסיסי צה"ל

עמיטל מבטא בכך עמדה לפיה הצבא לא נתפס כגורם חיצוני וזר לעולמה של הישיבה, ודמותו של 

 ראש ישיבה לבוש מדים ודרגות קצונה, מהווה ביטוי בולט לכך.

חלחלו והשפיעו גם על התלמידים. תלמידי ישיבות ההסדר עמדות אלו של ראשי ישיבות ההסדר 

ציה גבוהה אשר יוחסה, בין השאר, לערכים אותם ספגו ו במשך השנים לחיילים בעלי מוטיבנחשב

. 810לשירות קרבי למסלולי פיקוד . מוטיבציה זו הובילה להתגייסות גבוהה באופן יחסי809בישיבה

                                                 
מיליטריזם של החינוך בטורקיה', בתוך:  –חיילים נפגשים בכיתה -קצינים ותלמידים-איישה גול אלטנאי, 'מורים 804

 .181, עמ' 2005חגית גור )עורכת(, מיליטריזם בחינוך, תל אביב 
כספי, מנהל הישיבה הראשון, מספר כי הוא שימש כמפקדם הישיר של התלמידים,  . צבי39וילנאי, שעלבים, עמ'  805

על פי  –כולל מסדרי בוקר וניקוי הנשק  –בהיותו קצין קרבי, ואת מרבית ההכשרה הצבאית הוא ערך להם בישיבה 
 . 1.11.10ריאיון עמו מתאריך 

 . 19ספרא וסייפא, עמ'  806
 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  807
. כך גם הרב 8, עמ' 26.5.78מנחם רועי, 'זועזענו ממות חייל ההסדר, אך זה היה מקרה חריג', ידיעות אחרונות  808

 . 17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  -הדרי מתאר גישה אוהדת ומכבדת של אנשי הצבא לרבנים ולישיבות 
: "מפקד בכיר בצה"ל שביקר בכפר 1973נת כפי שעולה למשל מדבריו של קצין בכיר בכתבה בידיעות אחרונות מש 809

הרוא"ה... הסביר לרבי משה צבי נריה את אופיו של לוחם הבא מישיבות ההסדר: הוא לוחם אמיתי, הנלחם את 
מלחמות ישראל באותה דביקות שהוא לוחם את מלחמתה של תורה. הוא צמוד למשימה וליכד באותו להט שהוא 

 .7ההסדר ז/ גצ"ד, ישיבות –דבק בלימוד התורה" 
יש לציין, כפי שנזכיר גם בפרק הבא, כי יועז הנדל טוען שמכיוון שהתגייסות מסיבית זו נבעה ממניעים  810

אידיאולוגיים שונים וממוטיבציה גבוהים, היא רלוונטית רק בחילות בהם יש תפקיד מכריע למידת המוטיבציה 
דיים. לאור זאת הוא מראה כי העלייה במספר להצלחה בהם ולא ביחידות בהם נדרשים כישורים אישיים ייחו

יועז הנדל,  -החיילים הציונים דתיים בצבא קיימת רק בחילות השדה ולא ביחידות כמו טיס, חובלים ופיקוד בכיר 
דת, פוליטיקה וצבא  –מגמות ביחס לשירות בצה"ל', בתוך: ראובן גל )עורך(, בין הכיפה לכומתה  –'הציונות הדתית 

 )להלן: הנדל, הציונות הדתית(. 295-296, עמ' 2012מן בישראל, בן ש
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סדר הובילה לדרישה מצד הצבא להאריך את ההערכה לאיכות שירותם של תלמידי ישיבות הה

 .811משך שירותם, דרישות אשר נענו באופן חלקי במשך השנים

ניתן לראות בכך ביטוי משמעותי להשפעת ישיבות ההסדר על מעמדו של הצבא בציונות הדתית, 

אשר הפך לחלק משמעותי בציבוריות של מגזר זה, ואשר השירות בו הפך לחלק מרכזי בהוויה של 

 ער הציוני דתי.הנו

ניתן בקרב ישיבות ההסדר ביחס לצבאיות,  נשמעואמנם, כאשר בוחנים את העמדות העקרוניות ש

העצמת מקומו של הצבא בחברה הציונית דתית יכול לנבוע ממגוון למצוא גישות שונות. תהליך 

ו דוקא אוכדומה, ול יתישראלחברה המניעים אידיאולוגיים כמו שותפות במפעל הציוני, שותפות ב

 , ועל כן יש לבחון בנפרד את היחס אליו.כערך צבאיותל וך הערכהמת

אנו מוצאים בדבריו של הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר בנושא זה עמדה בולטת ונחרצת 

, 1983תפרסם בשנת יסתו ביחס לישיבות ההסדר. המאמר העציון במאמר בו שטח את עיקרי תפ

דיאולוגיה של ישיבות וא נחשב עד היום למקור מכונן ביחס לאיונקרא 'זאת תורת ההסדר', וה

 תב הרב ליכטנשטיין:ההסדר. כך כ

אין אדם אחראי הקשור בישיבת הסדר המצדד בשירות צבאי כשלעצמו. אנחנו 

דוחים כל שמץ של מיליטריזם, ורחוקים שנות אור מתפיסת אפלטון כי משמעת חיי 

י. לא פחות מאשר כל יהודי, ההסדרניק צבא הנה מרכיב נחוץ של חינוך אידיאל

הטיפוסי נכסף לשלום, משתוקק ליום בו יוכל לפשוט מדיו, לפרוק נשקו, ולהתמסר 

בכל מרצו לתורה. אך בינתיים, היות ואינו מטפח אשליות והזיות, הוא וכליו 

 נמצאים בכוננות.

סופי  מנקודת מבט תורנית הצדקת השירות המקוצר... מעורה בערך המהותי והאין

של תורה... ובאמונה ובתקווה שהיא מקרבת אותנו להגשמת חזון הנביא: "לא בחיל 

 .812ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות"

בשל הצורך להגן על  –ניתן לראות כי הרב ליכטנשטיין רואה בשירות הצבאי כורח המציאות 

הצבאי, והוא אף מסרב המדינה מפני הקמים עליה. הוא לא מוצא חשיבות ערכית עצמית בשירות 

לראות בו חלק נחוץ בחינוך התלמידים. זאת ועוד, הרב ליכטנשטיין קושר בין הגישה העקרונית 

נושא שיבחן  –ביחס לצבאיות ובין ההצדקה לקיצור השירות אצל תלמידי ישיבות ההסדר 

הנחת היסוד היא שאין משמעות עצמית לצבאיות ולכן אין להאריך  בהרחבה בהמשך, כאשר

בשירות הצבאי מעבר לצורך הביטחוני הממשי. הרב ליכטנשטיין רואה ניגוד בין עקרוני בין 

תרבות ישראל ובין הצבאיות, כפי שעולה מדבריו לפיהם "כל יהודי... משתוקק ליום בו יוכל 

בריהם אחד המקורות המרכזיים בד הוא מצטט, אשר היהלפשוט מדיו", כמו גם מהפסוק אותו 

בפציפיזם ובהתנגדות לצבאיות וכוחנות חלק מהותי  שראו שהובאו לעילשל הוגי הדעות 

 מהתרבות הראויה לעם ישראל.

שותפו של הרב ליכטנשטיין להנהגת  -הרב עמיטל  אל מול דברים אלו, ניתן להציג את עמדתו של

 לעהיה בעל קשר הדוק לצבא, וכפי שנזכר לעיל שימש כאחראי . הרב עמיטל ישיבת הר עציון

                                                 
צבא: פניו השונות של תהליך ההדתה', בתוך: בתוך: ראובן -צבא ליחסי דת-תמיר ליבל, ראובן גל, 'בין יחסי חברה 811

-)להלן: ליבל, יחסי חברה 94-95, עמ' 2012דת, פוליטיקה וצבא בישראל, בן שמן  –גל )עורך(, בין הכיפה לכומתה 
 בא(. הכותבים מציינים כי תהליך זה החל לאחר מלחמת יום כיפור, בה לחמו רבים מתלמידי ישיבות הסדר.צ

 .12-11הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, עמ'  812
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נה. הוא עצמו התגייס לצבא עם הצבא מטעם איגוד ישיבות ההסדר ואף ענד דרגות קצו קשרה

כרב בישיבה, ועל אף יכול היה לקבל פטור משירות בשל תפקידו העצמאות, אף ש במלחמת

. ניתן למצוא בדברי 813התנגדותם של חלק מהרבנים באותה תקופה לגיוס של בני ישיבות למלחמה

 ות ומשמעויות שהוא מצא בשירות הצבאי.הרב עמיטל מספר התייחסוי

 , אמר הרב עמיטל:1968בשנת  ון זרעים עם הקמת ישיבת הר עציוןכך למשל, בריאיון לעית

אנחנו רואים בשילוב עם צה"ל לא רק עניין של הסדר אלא חלק אינטגראלי של 

תוכנית הישיבה. אנו סבורים שהשירות הצבאי הוא דבר חשוב ביותר, ובן ישיבה 

ך להיות גם בצבא, כי נראה לי שעבודה חינוכית מתבססת על העמדת אתגרים צרי

 .814בפני החינוך ואין אתגר טוב יותר לבחור ישיבה מאשר השירות הצבאי

ניתן לראות כי בניגוד לדבריו של הרב ליכטנשטיין שהובאו לעיל, הרב עמיטל רואה בשירות 

איננו רק כורח המציאות אלא מהווה הצבאי חלק מהתהליך החינוכי בישיבות ההסדר. הצבא 

עם המציאות הישראלית, שלא מצטייר אתגר חינוכי חיובי לתלמידי הישיבה, מפגש הכרחי ומעצב 

לערכי הישיבה. גישה זו עומדת בניגוד בולט לדבריהם של הוגים שונים בדבריו כשלילי או מנוגד 

לימוד ערכי בין הדגיש את הניגוד הדברי הרב ריינס, שיחס ל, בפרט בשנזכרו לעיל בציונות הדתית

 בישיבה ובין הצבאיות. 

יותר לשירות הצבאי, ניתן למצוא בדברים שאמר  מעמיקהכיוון נוסף, המעניק משמעות ערכית 

בנושא ישיבות ההסדר. הרב  1976הרב עמיטל בכנס של ההסתדרות הציונית בניו יורק בשנת 

רותם הצבאי מקיימים הלכה למעשה את עמיטל טען שם כי תלמידי ישיבות ההסדר בעת שי

". על פי תפיסה זו, בעלת האופי 815התביעה הרוחנית "למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך החומר

האלוקית, ותפקידו של האדם הוא לחשוף  סתיר את הנוכחותקבלי, העולם הגשמי מ-החסידי

מנוגד לתורה ננו איאותה ולגלותה. החידוש העולה בדברים אלו הוא שלא רק שהשירות הצבאי 

והדת, אלא הוא אף מהווה מקור לגילוי הקדושה בעולם הגשמי. לאור זאת מהווה השירות הצבאי 

השלמה הכרחית ללימוד בישיבה, לא רק בשל האתגר החינוכי המצוי בו, אלא בשל העובדה שאת 

 העבודה הרוחנית הייחודית לצבא לא ניתן לקיים בעת הלימוד בישיבה.

רים אלו ביטוי לתפיסה שהוזכרה לעיל בשם הרב קוק, לפיה יש ערך חיובי ניתן לראות בדב

 מתוך הנחהבגופניות ובלוחמנות, כחלק מהשלימות הנדרשת בזמן הגאולה בין הגוף ובין הרוח, 

שגם הגוף הוא חלק מהופעת הקדושה והשכינה בעולם. לפי כיוון זה מהווה מסלול ההסדר, 

  צבאי, יישום ממשי של תפיסה זה.המשלב בתוכו לימוד תורה ושירות 

, בשם 1984ביטוי נוסף לתפיסה זו ניתן למצוא בדברים שכתב בוגר ישיבת הסדר במאמר משנת 

. הדברים נכתבו כתגובה למאמר שטען כי לאחר מלחמת שלום 816'דרכו של חייל מישיבת הסדר'

רועי סברה ושתילה בפרט סביב אי –הגליל, בה נתגלתה חוסר המוסריות והכוחניות של הממשלה 

יש לבחון מחדש את הצדקתו של מסלול ההסדר, בו משתפות הישיבות פעולה עם מגמות אלו.  –

בוגר ההסדר מתמודד עם הטענות השונות, כאשר נקודת החידוש בדבריו היא האופן שבו הוא 

 מגדיר את בני דורו:

                                                 
 אה"ע הישיבה וההסדר. – 1991על פי כתבה בעיתון הצופה משנת  813
 אה"ע, הישיבה וההסדר.  814
 שם. 815
 .60-59מישיבת הסדר', המעיין, ניסן תשמ"ד, כרך כד גיליון ג', עמ'  אליצור עמנואל, 'דרכו של חייל 816
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התכופף לפני אנו כבחורים שנולדו בארץ ישראל נולדנו עם ראש זקוף שאינו מוכן ל

 הגויים. 

כפרפרזה לדברי  –גלות אז "אילותנו היתה באילמותנו" תקופת על כן מסקנתו היא שבניגוד ל

חז"ל על הפסוק "מי כמוך באלים ה'", הלומדים כי גבורתו של הקב"ה היא דוקא באילמות 

אורייתא הרי ש"כיום אנו שואפים לחזור למושגי הגבורה ד -והאיפוק על הסבל שגורמים הגויים 

 של "מי כמוך באלים ה'".

הכוחנות גלותיות שאינה מתאימה וניתן למצוא בדברים אלו תפיסה הרואה בריחוק מהצבאיות 

נתפסים , רכי הגבורה והלחימהולה. עישיבת ההסדר, בן דור התקומה והגא תלמידשל  דמותול

. ניתן לראות בכך ולה, ומתגלים באופן מוחשי יותר בתקופה של גאכביטוי לגבורתו וכוחו של ה'

ביטוי לגישה שהוצגה לעיל בדבריהם של הרב קוק והרב עמיטל המוצאים בצבאיות חלק מהופעת 

 הקדושה והאלוקות במציאות הממשית.

היחס למסלולי  יהצבאיות הזו לגבי מעמדה של העקרונית אחד הביטויים המעשיים למחלוקת 

ם אלו דרשו מתלמידי הישיבות להאריך את פיקוד וקצונה אצל תלמידי ישיבות ההסדר. מסלולי

רש מוד בישיבה, ועל כן היחס אליהם דשירותם מעבר לחובתם הבסיסית על חשבון שנות הלי

 . התורהלימוד אל מול ערך להציב ולבחון את ערכו של השירות הצבאי 

 שמעון פרס, הרמטכ"ל וקצינים נוספים –נערך מפגש בין שר הביטחון  817שבעיםבאמצע שנות ה

ובין ראשי ישיבות הסדר ותלמידים. לאחר הפגישה ניגשו ראשי הישיבות אל שר הביטחון 

בבקשות פרטיות שונות ביחס לתלמידיהם. בעוד שהרב גולדויכט ביקש לשחרר שנים מתלמידיו 

הרב עמיטל התלונן  –המצטיינים שנתבקשו לצאת לקורס קצינים ולהאריך את שירותם הצבאי 

 צועית של תלמידי ישיבות ההסדר היוצאים לקצונה.על מיעוט ההכשרה המק

ניתן לראות בעמדות אלו ביטוי לפער הערכי בין ראשי הישיבות ביחס לשירות הצבאי. הרב 

גולדויכט התבטא פעמים רבות על כך שמבחינתו לא היה נכלל השירות הצבאי במסלול הלימודים 

כן מובנת עמדתו ביחס ליציאה , ועל 818בישיבה, והוא עשה זאת רק בגלל דרישת התלמידים

. הרב עמיטל, לעומת זאת, מבטא בדעותיו עמדה הפוכה לחלוטין והארכת השירות הצבאי לקצונה

ביחס לערכו של הצבא והצבאיות, כפי שהוצג לעיל, ועל כן התייחסותו להארכת השירות ביציאה 

 .עית של תלמידיוהיא חיובית ביותר עד כדי כך שהוא מוטרד מאיכות ההכשרה המקצו לקצונה

שהתקיימה בישיבות  עקרוניתמחלוקת הביחס לפיקוד וקצונה היא ביטוי למחלוקת זו כאמור, 

ישנה חובה לשרת בצבא וחינכו את ות. אף כי הכל הסכימו שצבאימעמדה של הההסדר ביחס ל

נחלקו הדעות האם לראות בצבא ובצבאיות גורם  –מוטיבציה גבוהה ות מתוך ריתלמידיהם לש

וני למערכת הישיבתית, הנובע מצרכי המציאות, או לראותו כחלק מהותי מעולם הערכים חיצ

, ועל כן ניתן למצוא באופן מובהק עד היום הישיבתי והדתי. נראה כי מחלוקת זו לא נפתרה

 בישיבות ההסדר גישות שונות וגוונים שונים באופן ההתייחסות לערך הצבאיות. 

 

  
                                                 

תיאור הפגישה מתוך מסמך פנימי של איגוד ישיבות ההסדר שאינו נושא תאריך. על פי ניתוח בעלי התפקידים  817
 .1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  – 1975-1976השונים שנכחו בפגישה, מסתבר שהפגישה נערכה בין השנים 

: "היוזמה באה מהתלמידים, מהשטח..." 1991כך למשל תיאר את השתלשלות האירועים בריאיון להצופה משנת  818
 אה"ע, הישיבה וההסדר. –
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 סיכום 3.3

דתית  מתחים המובנים באידיאולוגיה הציוניתקביעה כללית ביחס למורכבויות והב פרק זה נפתח

בסיומו של הפרק ניתן דרניות, לאומיות ודתיות. נראה שמסורת ומוהנעה בין קטבים שונים כמו 

בהחלט לומר כי מתחים אלו בלטו על פני השטח בסיטואציות ושאלות מעשיות שונות, סביב 

 על האידיאולוגיה הציונית דתית. השפעת הקמת ישיבות ההסדר 

ביטוי למתחים אלו היא העובדה שבחלק מהתחומים ניתן היה לראות מצד אחד התפתחות של 

נטייה בולטת לכיוון מסויים, ומצד שני, ניתן היה לזהות גורמים מאזנים שונים. כך למשל ביחס 

נטייה הבסיסית של למקומה של המשיחיות באידיאולוגיה הציונית דתית, ראינו כי על אף ה

משיחיות, הוצגו מספר גורמים המאזנים את מקומה והשפעתה של יבתי להעצמת ההמבנה היש

המשיחיות כמו למשל המעורבות בחברה הסובבת. בדומה לכך עלה גם לגבי היחס למודרניות 

שיבות ההסדר בישיבות ההסדר, כאשר אל מול המסורתיות המובנית במוסד הישיבתי, התייחדו י

  מאזנות, כמו למשל לימודי ההוראה האקדמיים שפעלו בישיבות ההסדר.פר נקודות חידוש במס

עמדת ביניים זו היא, כאמור, אופיינית לאידיאולוגיה הציונית דתית, המכילה בתוכה גורמים 

שונים ומנוגדים, ומנסה למצוא דרך לגשר ביניהם. אמנם, יתכן כי עמדה זו נובעת גם ממסקנה 

 במהלך הפרק והיא קיומן של גוונים וגישות שונות בישיבות ההסדר.נוספת שעלתה 

ביחס לנושאים שונים בלטה העובדה כי המשיכה לכיוון אחד היתה נחלתן של חלק מהגורמים 

אחר נבעה מקיומם של כוחות אחרים. כך למשל הוצגה בישיבות ההסדר, והתנועה לכיוון  שפעלו

ציונות והדתיות בין הרב גולדויכט והרב שלזינגר המחלוקת העקרונית בתפיסת היחס שבין ה

ביחס הצבענו על מחלוקת בין ראשי ישיבות ההסדר כך בדומה למחד, והרב עמיטל מאידך. 

ראינו פער בין  וכן גם ביחס למודרניות ,למקומה של הצבאיות באידיאולוגיה הציונית דתית

 . אחרותלקו שהובילו ישיבות  ישיבת הר עציוןב גורמים שונים

 ניתן להצביע על מספר גורמים שהובילו לריבוי וגיוון אידיאולוגי זה בישיבות ההסדר.

ראשית לכל, יש לזכור כי בהקמת ישיבות ההסדר היו שותפים גורמים שונים בציונות הדתית, 

תיאור בובפרק הראשון, בעלי תפיסות עולם שונות ולעיתים אף מנוגדות, כפי שהוצג בהרחבה 

הרב ותלמידי הרב צבי יהודה קוק, . החיבור בין רבנים בוגרי ישיבת מרכז בותהקמתן של הישי

ורבנים עצמאיים בדעותיהם ותפיסותיהם, בשילוב עסקנים ופעילים  עולם החרדילרבנים מה

מתנועות הנוער ומארגונים פוליטיים כמו המזרחי העולמי ופועלי אגודת ישראל, יצרו פסיפס 

 שיבות ההסדר.אנושי ואידיאולוגי מורכב בי

בנוסף על כך, ישיבות ההסדר, כמוסדות של תורה ולימוד, בהם פעלו ומהם צמחו רבנים ואנשי 

רוח, היו מקור להתרחשות והתפתחות אידיאולוגית, אשר באופן טבעי הובילה גם לריבוי דעות 

ים מספר תחומ ובאו לידי ביטוי ושיטות. מצטרפת לכך העובדה שכאמור בישיבות ההסדר התנקזו

ונושאים מנוגדים וטעונים, כמו מסורת ומודרנה, לאומיות ומשיחיות, ועל כן הקמתן עוררה את 

להתרחבות והתגוונות  ביאהוה -יבות ומחוצה להן ביש -יסוק בנושאים אידיאולוגיים שונים הע

התפיסות האידיאולוגיות בציונות הדתית. ניתן לראות בכך ביטוי לתהליך אותו בחנו בפרק 

 בעקבות הקמת ישיבות ההסדר, הנחלקים ותם של תתי מגזרים בציונות הדתיתבהתפתח הקודם,

 סביב שאלות אידיאולוגיות שונות. 
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על כן, לא ניתן לאפיין את האידיאולוגיה הציונית דתית של ישיבות ההסדר באופן אחיד ומוגדר, 

חב של ישיבות אלא יש לדבר על ריבוי תפיסות ואידיאולוגיות ציוניות דתיות שפעלו במר

 . 819ההסדר

ניתן להצביע על על אף ריבוי הדעות והתפיסות שפעלו בישיבות ההסדר, נראה ש, יחד עם זאת

בהם הובילו ישיבות ההסדר תהליכים מספר תחומים ומגמות מרכזיות שנסקרו במהלך הפרק, 

 הכללי של הציונות הדתית.האידיאולוגיה השפעה ושינוי במרחב של 

במהלך הפרק תהליך משמעותי ורחב של פונדמנטליזם דתי, שהתבטא בשינוי  ראשית לכל, סקרנו

הסטנדרטים המקובלים של שמירת מצוות ובהעצמת מקומו של ערך לימוד התורה בציונות 

כפי שנזכר, השימוש במושג 'פונדמנטליזם' נעשה על פי הדתית, על חשבונם של ערכים אחרים. 

. לאור כמקור בלעדי ויחיד של סמכותטותה של הדת הגדרתו של דון יחיא, שהדגיש את מוחל

תהליך העצמת שמירת המצוות ולימוד התורה על חשבונם של ערכים אחרים שהיו מהווה זאת, 

בציונות הדתית  הפונדמנטליזם דתי שהתפתחמגמה של רווחים קודם לכן בציונות הדתית ביטוי ל

חודיים של פונדמנטליזם דתי זה, הצבענו על המאפיינים הייבעקבות הקמת ישיבות ההסדר. 

ששילב ממד של הסתגרות עם גישה של הכלה וקבלה של ערכים ועקרונות מן החוץ אל תוך העולם 

הדתי, תוך מתן פרשנות דתית מתאימה. לתהליך זה חשיבות רבה בעיצוב המבנה החברתי של 

עתם הציבורית הרגלים והנורמות החברתיות, בחיזוק מעמדם והשפקביעת ההציונות הדתית, ב

הקפדה על שמירת מידת ההנחלקים על ציר זה של  ים וכן בהיווצרותם של תתי מגזריםשל רבנ

 כפי שראינו בהרחבה בפרק הקודם. –מצוות 

המעורבות בתהליכים פוליטיים  ליטיזציה של הציונות הדתית והרחבתבנוסף על כך, הצבענו על פו

והקמת תנועת גוש אמונים. ישיבות ההסדר, על  1967רחבים, בראשם ההתיישבות מעבר לגבולות 

 -הגורמים המובילים והמרכזיים שלו  אף שלא היו מן -נטלו חלק בתהליך זה רבניהן ותלמידיהן, 

, כפי שבא לידי ביטוי בדמויות שונות משיחיתבהכרח שאיננה  מעורבות פוליטיתגו עמדה של יצוה

 .שנבחנו במהלך הפרק, כמו למשל הרב עמיטל

הגברת מעמדה של הצבאיות והמיליטריזם בציונות  אותו הובילו ישיבות ההסדר היהך נוסף תהלי

 -ות השונות ביחס למעמדו של ערך זה הגישהמחלוקת העקרונית בין הדתית. הראינו בהרחבה את 

כחלק מובנה מן העולם הדתי. אמנם, הצבענו על כצורך חיוני אך חיצוני לעולם הערכים הדתי, או 

לוויכוח אידיאולוגי זה, אין ספק שבפועל העצימו ישיבות ההסדר את מקומו ומעמדו  כך שמעבר

. צבאיהשירות וסדות חינוך בהם מוסדר העצם קיומן כמשל השירות בצה"ל, בין השאר בשל 

כאשר אחת עם הקמת המכינות הקדם צבאיות,  מגמה זו התרחבה עוד יותר במשך השנים

ה העלייה הדרמטית באחוז הלוחמים והמפקדים מקרב התוצאות הרחבות של תהליך זה הית

בעיקר בתקופה החורגת  תהליך המכונה 'תהליך ההדתה', אשר התרחש –הציונות הדתית 

. דיון נוסף ביחס להשפעותיו של תהליך זה יתקיים בפרק הבא שיעסוק באופן מגבולות מחקר זה

 .שילוב השירות הצבאי בישיבות ההסדר

לקבוע כי ישיבות ההסדר השפיעו והובילו מגמות של שינוי אידיאולוגי לאור זאת ניתן בהחלט 

בציונות הדתית, בתקופה משמעותית של עיצוב וגיבוש זהותה של חברה זה. תהליכים ומגמות אלו 

                                                 
 כפי שנזכר בראשית הפרק, כך טען דוד ויטל גם ביחס לציונות הדתית בכללותה. 819
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ממשיכים להתפתח ולהשתנות, עם התמורות הנוספות המתרחשות בישיבות ההסדר ובציונות 

  הדתית במשך השנים.

 

  



168 
 

 

  



169 
 

 השירות הצבאי בישיבות ההסדר . שילוב4

 פתיחה 4.1

השילוב הייחודי בין  –פרק זה עוסק באחד הנושאים המרכזיים שהתחדשו בישיבות ההסדר 

הישיבה והמערכת הצבאית. שילוב זה הוא אחד המאפיינים הבולטים של ישיבות ההסדר, על שמו 

 .הן נקראות, והוא השפיע רבות על עיצוב דמותן וזהותן של הישיבות

שסקר את  הראשון פרקהאמנם, בראשית הדברים חשוב לציין את אשר נכתב בסיכומו של 

תולדות הקמת ישיבות ההסדר, והוא שיצירת שילוב ראוי בין לימוד בישיבה ושירות צבאי לא היה 

אחת המטרות המרכזיות לשמן הוקמו ישיבות ההסדר. כפי שהראינו שם, הישיבות הוקמו מתוך 

הקמת למשל ה המתאימה לנוער ציוני דתי, ומתוך שאיפות חברתיות שונות, כמו רצון להקים ישיב

של רבנים. השילוב בין מסגרת הלימודים והשירות הצבאי נוצר מכורח וייחודי דור חדש 

 המציאות, מצד הצורך והרצון לשרת בצבא. 

ישיבות ההסדר ראוי לציין כי אין בכך בכדי לערער על חשיבותו של השירות הצבאי בעיני מקימי 

בישיבות  השירות הצבאישילוב של  ותלמידיהם, אך יש בכך בכדי ללמד על אופי היווצרותו

ההסדר. שילוב ייחודי זה לא נוצר באופן מתוכנן ומסודר, מתוך אידיאולוגיה ברורה וסדורה, אלא 

סדר' התפתח במשך השנים ועבר גלגולים ושינויים מכוחם של תהליכים וגורמים שונים. השם 'ה

שדבק במסלול זה מתאר באופן מדוייק את אופיו הדינמי והכמעט ספונטני של תהליך יצירתו של 

 שילוב ייחודי זה. 

במהלך הפרק נסקור את תהליכי היווצרותו של שילוב זה, נבחן את המורכבויות והמתחים 

אה כי השונים שהתעוררו במסגרתו, ונצביע על הדרכים השונות שננקטו להתמודדות עמם. נר

מתחים אלו, אשר חלקם לא נפתרו באופן מלא עד היום, הם ביטוי מובהק לאופי התפתחותו של 

שילוב זה, שלא נוצר מתוך תכנון מוסדר שנותן מענה לכל האתגרים והקשיים. בסיומו של הפרק 

של והדתית נעסוק בפולמוס שהתקיים בציונות הדתית ומחוצה לה ביחס להצדקתו המוסרית 

 רות הצבאי של ישיבות ההסדר. מסלול השי

טענה מרכזית שתבוא לידי ביטוי לאורכו של הפרק היא שהחיבור בין ישיבות ההסדר ובין הצבא 

הינו בעל אופי ייחודי. ישנן מסגרות נוספות ושיתופי פעולה אחרים בין הצבא לגופים שונים, אך 

ולות ברורים בין הצבא ובין גב בישיבות ההסדר נוצר מודל ייחודי, בשל עירוב התחומים והעדר

  הישיבות.

תלמידי ישיבות ההסדר מתגייסים לצבא לאחר שלמדו בישיבה, וכפי שנראה בהרחבה בהמשך, 

הם נחשבים בעיניהם ובעיני רבניהם כחלק מן הישיבה גם בהיותם חיילים בצבא, כפי שבא לידי 

  ביטוי, למשל, בקשר ההדוק שנשמר עמם בעת שירותם צבאי.

רכב זה של חיילים המזוהים ושייכים גם למערכת חיצונית מעורר מורכבויות רבות. מבנה מו

שאלת הסמכות והכפיפות למפקדי הצבא או לרבני הישיבה, מידת ההזדהות האישית עם הצבא 

וידונו  הצבאית הם חלק מנקודות המתח שהתעוררוומעורבותם של רבנים בנעשה במסגרת 

 בהרחבה בהמשך.
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הצבא וישיבות ההסדר בא לידי ביטוי גם, וביתר שאת, בשנים בהם לומדים  העדר הגבולות בין

התלמידים בישיבות. כפי שנראה בהמשך, בחלק ניכר משנות שירותם הצבאי מוגדרים תלמידי 

 בפועל הם לומדים בישיבה.ש סדר כחיילים בשירות ללא תשלום, אףישיבות הה

בעיות ומתחים רבים. למשל, שאלת הסמכות  מעמד זה של תלמידי ישיבה המוגדרים כחיילים יצר

ראש  -והאחריות היא בעלת משמעות מעשית רחבה: מי הוא מפקדם הישיר של חיילים אלו 

הישיבה או ראש האגף הצבאי שאחראי עליהם; למי היכולת לאשר לחיילים אלו לצאת מן 

מודיהם של הישיבה לאירועים שונים, ומי קובע את מבנה החופשות שלהם; מי מפקח על לי

 התלמידים, ומי מוודא שהם נוכחים בישיבה באופן תקין. 

עירוב התחומים בין הצבא וישיבות ההסדר מהווה ביטוי לחיבור בין המערכת הצבאית לגוף 

אזרחי חיצוני, כמו גם לחיבור בין הצבא ובין הממסד והחברה הדתית. חיבורים אלו עוררו קשיים 

שך, והם מהווים ביטוי נוסף לייחודיות שילוב השירות ומתחים שונים שיבחנו בהרחבה בהמ

 . 820הצבאי בישיבות ההסדר

לסיום דברי הפתיחה לפרק זה העוסק בשילוב השירות הצבאי בישיבות ההסדר, נתייחס 

תהליך המכונה 'תהליך  ,להשפעתן של ישיבות ההסדר על תהליך משמעותי המתרחש כיום בצה"ל

עבר לתחום הזמן של מחקר זה, ומחקר בנוגע אליו התעצם תהליך זה התרחש ברובו מההדתה'. 

בשנים האחרונות. העיסוק בנושא זה במחקר זה נעשה בשולי העיסוק בנושא הנידון, כביטוי 

 מאוחר להשפעה המעמיקה של הקמת ישיבות ההסדר על התפתחותם של תהליכים עתידיים.

החיילים הדתיים בשירות הצבאי  תהליך ההדתה הוא כינוי לתופעה של עלייה משמעותית במספר

בכלל והשירות הקרבי בפרט, באופן שאינו פרופורציונלי ליחסם בחברה הישראלית. תהליך זה 

התרחש במקביל לירידה בנתוני הגיוס של מגזרים אחרים, בהם המגזר הקיבוצי וההתיישבות 

ל פנים חדשות לתהליך זה משמעויות רחבות בעיצוב אופיו וזהותו של הצבא, המקב .821העובדת

בעקבות השינוי במאפיינים החברתיים של המשרתים בו. האתוס הצבאי ודמותו של הקצין 

 .822המסיבית של חיילים וקצינים דתיים נוכחותםהישראלי השתנו במשך השנים, עם 

תהליך זה זכה למחקרים שונים והתייחסויות מגוונות. יש אשר הצביעו על הקשר בין תהליך זה 

. יש אשר 823תר, של התעצמות מקומה של הדת בכלל המרחב הציבורי הישראלילתהליך רחב יו

העלייה במספר הדתיים בצבא התרחשה רק ביחידות  טענו שהיקף התופעה מצומצם יותר, ואף

בהן יש משמעות גדולה למידת המוטיבציה של החיילים, ואילו ביחידות ותפקידים מסוימות, 

                                                 
רעיני הנח"ל, שהיוו מודל לחיקוי יש לציין כי מסלול שירות מקביל, אשר היחס אליו ידון במהלך הפרק, הם ג 820

בהיווצרות מסלול השירות בישיבות ההסדר. עם זאת, למרות הדמיון בין המסלולים, הטענה בדבר ייחודיותו של 
שילוב השירות הצבאי בישיבות ההסדר בעינה עומדת. ראשית לכל, מעורבות הממד הדתי הקיים בישיבות ההסדר, 

אי, כפי שנראה בהמשך. שנית, גרעיני הנח"ל היו גופים הקרובים הרבה יותר הוסיפה למורכבות שילוב השירות הצב
למסגרת הצבאית באופיים ובתפקידים שמילאו, מאשר ישיבות ההסדר, שתפקדו כגופים אזרחיים לכל דבר, ולכן 

 שילוב השירות הצבאי בהם עורר קשיים ייחודיים. 
ליך זה וניתוח ההשלכות שלו על שירות נשים בצה"ל ניתן . סקירה קצרה של תה106צבא, עמ' -ליבל, יחסי חברה 821

 –כרמית הבר, פנינה שרביט בלוך, שירות נשים בצה"ל  - 2013למצוא במסמך של המכון הישראלי לדמוקרטיה משנת 
 .15-20, עמ' 2013המשך התקדמות או נסיגה לאחור?, ירושלים 

 –השלכות', בתוך: ראובן גל )עורך(, בין הכיפה לכומתה אז מה? הסברים, משמעויות,  –ראובן גל, 'צה"ל בהדתה  822
)להלן: גל, צה"ל בהדתה(. לוי הגדיר 'הדתה' כך: "חיזוק  587-588, עמ' 2012דת, פוליטיקה וצבא בישראל, בן שמן 

ההשפעה של התרבות הדתית על ההתנהלות הצבאית... מתן משמעות דתית למשימה הצבאית". לדבריו, צה"ל נמצא 
קדם יותר של השפעה דתית על הצבא, אותו כינה 'תאוקרטיזציה', במסגרתו כופף הצבא את עצמו בשלב מת

 . 12לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  –בתחומים שונים לסמכויות דתיות 
 .587שם, עמ'  823
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שיות מולדות מספרם של הדתיים זהה לאחוז שלהם הדורשים כישורים מיוחדים ויכולות אי

 .824באוכלוסייה

ליבל וגל  וזה נשמעו קולות שונים. מצד אחד טענביחס להשפעתן של ישיבות ההסדר על תהליך 

 כי:

קיומו של ה'הסדר' דוקא מנע... את האפשרות לתהליכי הדתה משמעותיים בצה"ל... 

שי שלומם'... אך בתמורה הם ה'הסדר' אפשר לרבני הישיבות להתערב למען 'אנ

 . 825ויתרו על האפשרות להתערב בנעשה בכלל צה"ל

את מידת ההשפעה  עלות במסגרות נפרדות ובכך מעצימותישיבות ההסדר פולדבריהם, 

והמעורבות של רבני הישיבות למען תלמידיהם, כפי שנראה במהלך הפרק. אמנם, בדרך זו 

ים בכלל הצבא, ועל כן לא ניתן לייחס תהליכים המתרחשהמצטמצמת מידת השפעתם על 

 לישיבות ההסדר כל חשיבות ביחס לעלייה במספר הדתיים בצבא כולו.

מצד שני, טוען סטיוארט כהן, כי לישיבות ההסדר השפעה עמוקה וארוכת טווח על הצבא, אשר 

ם בעקיפין יצרה את היתכנותו של תהליך זה. כהן מצביע על כך שתהליך ההדתה בהיקפים הרחבי

, בקצה גבולות הזמן של מחקר זה. לטענתו הסיבה לכך היא 80-בהם מדובר התרחש רק בשנות ה

שילוב של מספר גורמים אשר אפשרו והקלו באופן מעשי את השתלבותם של חיילים דתיים בכלל 

הצבא, ביניהם התרחבות העיסוק ההלכתי בסוגיות צבאיות ויצירת מסגרות ארגוניות שונות 

 . 826ל חיילים דתיים כמו ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיותלשירות צבאי ש

נראה כי דבריו של כהן פותחים פתח להבנה רחבה יותר של השפעת שילוב השירות הצבאי 

 תהליך ההדתה.גם בישיבות ההסדר על תהליכים שונים שהתרחשו בצה"ל, בהם 

מידת המעורבות השירות הצבאי של תלמידי ישיבות ההסדר היה אכן במסלול שצמצמם 

וההשפעה הישירה של תלמידי הישיבות על כלל הצבא. אמנם, בעקיפין, ישיבות ההסדר השפיעו 

על מעגלים רחבים ומשמעותיים ביותר. כך למשל עצם קיומם של חיילים דתיים בצבא, באופן 

מסיבי ומרוכז, דרש מן הצבא לייצר פתרונות רחבים ומערכתיים לצרכים הדתיים שלהם, 

 ות אשר הקלו ואפשרו את השתלבותם של חיילים דתיים אחרים במערכת הצבאית.פתרונ

הוא  –אמנם גם ללא ישיבות ההסדר היו משרתים דתיים בצבא, אך כאשר חייל דתי משרת בנפרד 

מקבל פתרונות נקודתיים לצרכיו הדתיים, ויתכן גם שהוא נכון פחות לדרוש ולהלחם על צרכיו. 

והצבא נערך בהתאם.  –רגן ומגובש, הציבו דרישות באופן נחרץ יותר ישיבות ההסדר, כגוף מאו

המפקדים והמערכת הצבאית כולה נדרשו להכיר מושגים וצרכים מן העולם הדתי, פקודות 

מטכ"ל ונהלים נכתבו וחודשו, והצבא כולו הפך לנגיש יותר לחייל הדתי, וכך נפתח פתח לשילובם 

   הנרחב של דתיים בצבא.

גם בתוך הציבור הציוני דתי השפיעו ישיבות ההסדר על היקף הגיוס וההתנדבות מעבר לכך, 

לשירות משמעותי בצה"ל. תלמידי ישיבות ההסדר חיזקו את מקומו של האתוס הצבאי בציונות 

הדתית. כפי שנראה בהמשך, תלמידי ישיבות ההסדר התגייסו במוטיבציה גבוהה ובהיקפי גיוס 

                                                 
 -. לוי מצביע על סטיוארט כהן כמייצג העמדה המצמצמת את היקף התופעה 296-295הנדל, הציונות הדתית, עמ'  824
 .11וי, תאוקרטיזציה, עמ' ל

 .96צבא, עמ' -ליבל, יחסי חברה 825
. בדבריו נעסוק בהרחבה בהמשך, בחלק שיעסוק בשילוב הצבא 362-361כהן, חדירת הצבא לעולם התורה, עמ'  826

 והדת בישיבות ההסדר.
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באופן משמעותי  -על סביבתם הקרובה  השפיעו צה מובחנת ומגובשתכקבוחריגים לשירות קרבי, ו

חיילים דתיים שהתגייסו באופן עצמאי ונפרד. המלחמות בהם השתתפו, זאת יותר משהיו עושים 

סיפורי הגבורה והנופלים מקרב תלמידי ישיבות ההסדר, חיזקו את מעמדו של השירות הצבאי 

ים אחרים להתגייס בהיקפים גדולים, גם במסגרות בכלל הציונות הדתית, וכך השפיעו על רב

 אחרות. 

דתי חדש. כאמור לעיל, תהליך זה -ניתן לראות בתהליך זה ביטוי להתפתחותו של אתוס צבאי

המקובל ועל כן עורר חשש והתנגדות. כפי שראינו החילוני ערער את מעמדו של האתוס הצבאי 

ת הציונית הדתית, שחלק ניכר מהוגיה התנגדו בפרק הקודם, יש בתהליך זה חידוש גם ביחס להגו

 וראו בו ערך המנוגד לעקרונות התורה והאמונה. באופן עקרוני לצבאיות

כאמור, תהליך ההדתה בצה"ל התרחש בעיקרו בתקופה החורגת מהיקף הזמן של מחקר זה, אך 

פן בדברינו בהמשך הפרק נסקור את השלבים אשר יצרו את הרקע לתהליך זה. נתאר את או

התפתחות מסלול השירות הצבאי של ישיבות ההסדר, נבחן את המתחים והקשיים שעורר מסלול 

זה ונעסוק בפולמוס על הצדקתו המוסרית של מסלול זה, דרכו נתבונן בשאלות יסוד ביחס 

 לשירות הצבאי בישיבות ההסדר.
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 תהליך יצירתו של מסלול ההסדר 4.2

בשנים בהם עוסק  ר עברה שינויים ותהפוכות רבותההסד מסגרת השירות של תלמידי ישיבות

עד ימינו. הסיבות  ם שלאחר תום תקופת המחקרמחקר זה, והיא הוסיפה להשתנות במשך השני

לשינויים מגוונות, והן מלמדות על הגורמים החברתיים השונים שהיו מעורבים בעיצובו של 

 .היו מעורבים בומסלול זה ועל האינטרסים המנוגדים ש

ים הבאים נתאר את שלבי ההתפתחות של מסלול ההסדר ונצביע על הגורמים השונים שפעלו בדבר

 ברקע. בהמשך הפרק נעמיק במתחים השונים שעורר מסלול ייחודי זה. 

של תלמידי ישיבות ההסדר, ניתן  על אף שכאמור, לאורך השנים חלו שינויים רבים באופי השירות

פיינת אתים בהתפתחות מסלול ההסדר. כל תקופה מרטט באופן כללי ארבע שלבים מרכזישל

נוספים שפעלו והשפיעו על עיצובן  , וגורמיםכוחות בין הצבא והישיבותיחסי  מערכת שונה שלב

 של ישיבות ההסדר.

 

 חוסר תיאום בין הגורמים השונים –שלב א'  4.2.1

יבת כרם שנותיה הראשונות של ישיבת ההסדר הראשונה, ישמהלך השלב הראשון מתרחש ב

. ההכרעה בשאלת מסלול הגיוס של תלמידי הישיבה נדחתה בשנים 1955-1960, בשנים ביבנה

התלמידים מתחת לגיל מרבית היו  ,1953-1954 , בשניםהראשונות, שכן בשנתיים הראשונות

ניתנה שנה נוספת של דחיית שירות, במסגרת הסכם ייחודי  לאלו שעברו את גיל הגיוסהגיוס, ו

 בין הצבא לבני עקיבא והקיבוץ הדתי.וחד פעמי 

הגיעו התלמידים לגיל הגיוס, וכאן בלטו הפערים בין )שנת הלימודים תשט"ז(  1955אמנם, בשנת 

הגורמים שפעלו להקמת הישיבה. הרב גולדויכט מן הצד האחד, תבע לאפשר לתלמידים להמשיך 

בר השני תבעה תנועת בני בלימודיהם, על בסיס הפטור של תלמידי הישיבות החרדיות. מן הע

גרעיני הנח"ל יחד עם , למידים לשירות צבאי, בהתאם לערכי התנועהעקיבא לשלוח את הת

אליהם היו שייכים מרבית התלמידים. וויכוח זה לא הגיע לידי הכרעה, והתלמידים בחרו את 

בישיבת דרכם באופן אישי, כאשר חלק התגייסו לצבא יחד עם חבריהם מן התנועה, חלק המשיכו 

כרם ביבנה וחלק עזבו לישיבות חרדיות ולישיבת מרכז הרב ודחו את גיוסם על בסיס פטור בני 

 . 827הישיבות המקובל בישיבות החרדיות

שלב זה הינו שלב ראשוני ובראשיתי בעיצוב אופי השילוב בין הצבא והישיבה בישיבות ההסדר. 

אמור בולטים בו הפערים בין הגורמים הוא מתאפיין באי סדר, בחוסר הנהגה והדרכה ברורה, וכ

 מעטההכמות ה אינו נוקט עמדה בשלב זה, הן בשל השונים שפעלו להקמת ישיבות ההסדר. הצבא

מול  רשמישל התלמידים בהם מדובר, ובעיקר כיוון שבשלב זה אין לישיבת כרם ביבנה כל מעמד 

. על כן הוויכוח מתרחש הצבא, והתלמידים יכולים לדחות את שירותם כמו בכל ישיבה חרדית

בתוך הישיבה והציונות הדתית, והוא ויכוח אידיאולוגי כיצד צריכה להראות הישיבה הגבוהה 

   החדשה של הציונות הדתית בכל הנוגע לשירותם הצבאי של התלמידים.

שלב זה מהווה ביטוי מובהק לנאמר בראשיתו של פרק זה: ישיבות ההסדר לא הוקמו מתוך 

לא ילוב חדש בין הצבא והדת, אלא מסיבות אידיאולוגיות וחברתיות שונות. על כן שאיפה ליצור ש

                                                 
 .114בר לב, במשוך היובל, עמ'  827
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כאשר עלתה ו ,מוד בישיבה והשירות בצבאהשילוב בין הליהיתה משנה סדורה לגבי אופן 

 לא ניתן לה מענה מסודר ואחיד. -לראשונה שאלת הגיוס של תלמידי הישיבה 

 

 ישיבת הנח"ל –שלב ב'  4.2.2

, והוא נולד מתוך שיתוף פעולה בין 1960828התרחש בשנת פתחות מסלול ההסדר השלב הבא בהת

ישיבת כרם ביבנה ותנועת בני עקיבא. שיתוף הפעולה לא נבע מהסכמה עקרונית אליה הגיעו 

הצדדים, אלא מהבנה שלא ניתן להמשיך לאורך זמן ללא מתן מענה מסודר לשאלת הגיוס של 

התגבש בשלב זה אפשר לכל אחד מן הצדדים לשמור על תלמידי ישיבת כרם ביבנה. ההסכם ש

 האינטרסים שלו ולהביא לידי ביטוי את הייחודיות שלו.

דה ישיבת כרם ביבנה ובפרט העומד בראשה, אשר רצו לאפשר לתלמידיהם מן הצד האחד עמ

לשרת בצבא. מן הצד השני, עמדה תנועת  תוך מתן מענה הולם לרצונם, להמשיך בלימוד התורה

במסגרת גרעיני הנח"ל, במסלול המשלב שירות צבאי  לשירותחבריה חינכה את עקיבא, אשר  בני

ועבודה בקיבוצי התנועה. בפועל, חלק גדול מתלמידי ישיבת כרם ביבנה היו שייכים לשני הצדדים 

 שכן הם היו גם תלמידי הישיבה וגם חברי גרעיני הנח"ל של תנועת בני עקיבא.

היה שחלק מחברי גרעיני הנח"ל של בני עקיבא יוכלו ללמוד בישיבת כרם הפתרון שניתן בשלב זה 

ביבנה במקום ללכת לעבודה בקיבוצים יחד עם שאר חבריהם לגרעין. התלמידים התגייסו 

כאשר פנו רוב חברי הגרעין  ,, ולאחריה829לטירונות בנח"ל יחד עם שאר חבריהם לגרעין

חר תקופת לימודים בישיבה חזרו יחד עם כלל חברי לקיבוצים, פנו הם ללימודים בכרם ביבנה. לא

הגרעין לאימון מתקדם, ולאחריו חזרו לישיבה עד תום תקופת השירות, שאורכו היה ארבע שנים. 

 .830שירות ללא תשלום, כמו כלל חברי גרעיני הנח"ל –בזמן שלמדו בישיבה היו במעמד של של"ת 

חינתו לא חל כל שינוי ביחס לכלל גרעיני שמב מסלול זה, ככל הנראה כיווןלא התנגד לצה"ל 

הנח"ל. הצבא קיבל את אותה כמות של חודשי שירות פעיל של חברי הגרעינים, והעובדה שבחלק 

ותי מבחינתו. אמנם, מן הזמן התלמידים נמצאים בישיבה ולא בקיבוץ לא היוותה שיקול משמע

מלא צבאי מתגייסים לשירות  מסלול זה יגרום להצטרפות של צעירים נוספים שהיוהצבא חשש ש

. ולא פונים לשירות בגרעיני הנח"ל של בני עקיבא אלמלא הותר להם לפנות ללימודים בכרם ביבנה

את מספר חברי הגרעין שיכולים לפנות ללימודים בישיבת כרם ביבנה הצבא הגביל  כדי למנוע זאת

  .831לול זהמידור ולא לפרסם את דבר קיומו של מסעל בכל מחזור, ותבע לשמור 

התממש באופן מיידי,  ייחודית זוחששו של צה"ל מפני הרחבת מספר המשרתים במסגרת 

פערים בין תלמידי ויכט התנגד לכך שיווצרו ביוזמתו של ראש ישיבה כרם ביבנה. הרב גולד

ין תלמידים שאינם הישיבה שהיו חברים בגרעיני הנח"ל של בני עקיבא וישרתו במסלול זה, וב

ידרשו לשרת שירות מלא, ולכן תבע מבני עקיבא לקבל לגרעיניה גם תלמידים ונים חברי הגרעי

                                                 
ה, אך לא באופן רשמי ומוסדר מול הצבא, כפי שעולה . עוד קודם לכן היו תלמידים שעשו מסלול דומ117שם, עמ'  828

 .191-193מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  –מתיאור השתלשלות האירועים בספר היובל של ישיבת כרם ביבנה 
עד אז הלכו חברי הגרעין ללמוד בישיבת כרם ביבנה קודם שהתגייסו לנח"ל. אחד המניעים לשינוי המסלול היה  829

בר לב, במשוך היובל,  –פנו כלל לגיוס במסגרת הגרעין לאחר שנות הלימוד שלהם בכרם ביבנה לא  חלק מהםשבפועל 
 .116עמ' 

 .195מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  830
. הסודיות נדרשה גם בשל לחצים של נציגי הציבור החרדי שחששו כי תקדים זה של 116בר לב, במשוך היובל, עמ'  831

 מסגרת הנח"ל יחייב בעתיד גם אותם.גיוס בני ישיבות למסלול מקוצר ב
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. תביעה זו התקבלה, ובכך למעשה 832להם לשרת במסלול זה לאפשרשאינם חברים בתנועה, ו

הצטרפו למסלול תלמידים שלא היו שייכים ממילא למסגרת גרעיני הנח"ל, ולא יועדו להתגייס 

 זה. מקוצר במסלול 

הקשיים המובנים במסלול שירות זה, בגרעיני הנח"ל היה רק אחד מספר המשרתים ב עלייהה

אשר הובילו את הגורמים המעורבים לתכנן וליצור את השלב הבא בהתפתחות השירות הצבאי 

בישיבות ההסדר. הכנסתם של תלמידי ישיבה שאינם חברי גרעין למסלול זה הדגישה את 

. 833מלכתחילה ני הנח"ל למטרות ויעדים שלא נועד להםהבעייתיות שלו, בשימוש שנעשה בגרעי

גם אלו שלא שהתחנכו במסגרתם, וללא  -צירוף כל תלמידי הישיבה לגרעיני הנח"ל של בני עקיבא 

 של מסלול ייחודי זה. מעמדואופיו ובגרמה לפגיעה ב ,שותפות שלהם במסגרות ההגשמה

סגרת זו לא היה מוגדר. הם היו מעבר לכך, מעמדם של התלמידים בזמן לימודם בישיבה במ

שייכים למסגרת גרעיני הנח"ל של תנועת בני עקיבא, אך בפועל לא היו כלל תחת חסותם. אין 

מדובר כאן ב'הסדר', כפי שיכונה השלב הבא בעיצוב השירות הצבאי בישיבות ההסדר, בעל כללים 

י הייעוד של חלק משינועין ועקרונות מוגדרים, אלא בהסכמה שבשתיקה של הצבא להעלים 

 מחברי גרעיני הנח"ל של בני עקיבא, ועל כן ההגדרות הפורמליות לא היו ברורות ומסודרות.

מתחים שונים בין חברי בני עקיבא. המתח בין חברי הגרעין מציאות לא שגרתית זו יצרה 

שהמשיכו במסלול הרגיל ובין חבריהם שפנו לישיבת כרם ביבנה היה קיים מראשית הקמתה של 

, 1957הישיבה, כפי שניתן ללמוד מדיון שהתנהל בעיתון זרעים של תנועת בני עקיבא בשנת 

 שכותרתו 'מתי והיכן ילמדו חברי הגרעינים בישיבות?', שם נכתב:

דמותו ופרצופו של גרעין נקבעים בצעדי חייו המשותפים הראשונים, וכאן מקומם 

האווירה המיוחדת שקנו  של בני הישיבות לפעול, להחדיר את הרוח הטובה ואת

במשך זמן לימודיהם, ולהיות בין המעצבים את דמות הגרעין... אותם חברים יהיו 

נעדרים את החוויות המשותפות, את הנשיאה המשותפת בעול ואת החיים 

 .834המשותפים בכלל, שהם הם יוצרי הקשר החברתי

של חבריהם בישיבה, ודווקא  ניתן לראות מדברים אלו כי חברי הגרעין הכירו בערך לימוד התורה

הקמת קיבוץ משותף. לכן  –בשל כך ציפו מהם להיות גורם מעצב ומחזק של היעד המרכזי שלהם 

התנגדות להארכת תקופת הלימודים בישיבה, כמו גם ליציאה של מובאת בהמשך הדברים שם 

 ות הגרעין.קבוצה גדולה מדי מקרב חברי הגרעין ללימודים בישיבה, מתוך חשש לפגיעה במשימ

בה פעלו למעשה לא תקינה, יצר מהלך זה מציאות  בנוסף על כך, גם בתוך ישיבת כרם ביבנה

בישיבה שתי קבוצות שונות: חברי גרעיני בני עקיבא שהצטרפו לישיבה לאחר הטירונות, כחלק 

ממסלול השירות שלהם בגרעיני הנח"ל, ותלמידים שלמדו בישיבה והתגייסו לטירונות במסגרת 

 .835על אף שלא היו חברי גרעין, לאחר פרק זמן של שנה או שנתיים בישיבה -סלול המ

                                                 
. תהליך התגבשותו של שלב זה מתואר שם כמשא ומתן בין הרב גולדויכט ותנועת 191מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  832

בני עקיבא, במסגרתו קיבלה התנועה את תלמידיו שאינם חברי גרעין, ובתמורה הוא קיבל לישיבתו חברי גרעין שלא 
 ימודים בישיבה בזמן שבו היו צריכים לעבוד בקיבוצים.היו תלמידי הישיבה, לל

יש לציין כי לוי הצביע על כך שבמובן מסויים, מימשו ישיבות ההסדר את יעדי הנח"ל בכך שהפכו לכוח מיישב, כפי  833
 .74לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  –שבא לידי ביטוי בהקמת ישיבות רבות בשטחים שנכבשו לאחר מלחמת ששת הימים 

 מחבר, 'מתי והיכן ילמדו חברי הגרעינים בישיבות?', זרעים גליון ח, אייר תשי"ז, עמ' ה'.ללא  834
 .117בר לב, במשוך היובל, עמ'  835
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בעיות אלו, אשר יסודם בחוסר הבהירות וההגדרה המובנות במסלול שירות זה, הביאו ליצירתו 

בהתפתחות השירות הצבאי של תלמידי ישיבות  -המרכזי והמשמעותי ביותר  -של השלב הבא 

 ההסדר.

בא בו עוצב לראשונה מסלול ייחודי לתלמידי ישיבות ההסדר, ניתן את דעתנו קודם שנדון בשלב ה

עם הציונות זוהות , בישיבות המ60-למסלולי שירות נוספים שפעלו בתקופה זו, ראשית שנות ה

 הדתית.

הראשון שבהם הוא הסדר השירות הייחודי של ישיבת הדרום. מסגרת השירות של תלמידי ישיבה 

ר שלבים: התלמידים התגייסו לשירות צבאי הכולל אימון בסיסי ואימון זו היתה בנויה ממספ

מקצועות, חזרו לישיבה לשנת לימודים ולאחריה חזרו לצבא לאימון מתקדם, אשר בסופו 

 . 836השתחררו משירות פעיל, ועבדו במשך שנתיים בהוראה ביישובי ספר

ומיננטיות של הזמן המוקדש מסלול זה שונה ממסלול השירות של תלמידי ישיבת כרם ביבנה בד

ללימוד בישיבה במהלך שנות השירות. תלמיד ישיבת כרם ביבנה, בשלב זה בו אנו עוסקים, למד 

בישיבה במשך רובה המוחלט של תקופת השירות שלו. תלמיד ישיבת הדרום, לעומתו, משרת 

ספר. מדובר,  כעשרה חודשים של שירות צבאי בפועל ושנתיים נוספות של שירות בהוראה ביישובי

למעשה, בתקופה המקבילה באורכה לשירות צבאי מלא, אשר אליה מצטרפת שנת הלימוד 

בישיבה כתוספת נלווית. בנוסף על כך, הצבא אפשר לתלמידי ישיבת הדרום, לבקשת ראש 

על שנת הלימודים בישיבה ולפנות להוראה בין גם הישיבה, הרב צבי יהודה מלצר, לוותר 

 .837קצר את משך המסלול הכוללהאימונים, ובכך ל

יש להעיר בהקשר זה, על מקומה ויחסה של ישיבת הדרום לתהליך התפתחות מסלול השירות 

קיבלו ישיבות ההסדר את פרס ישראל, והרב גולדויכט נבחר להיות  1991בישיבות ההסדר. בשנת 

שיבת הדרום, נציגם בטקס, כראש ישיבת ההסדר הראשונה. החלטה זו עוררה את כעסו של בוגר י

 מאיר חובב, שכתב מאמר נוקב על כך בעיתון הצופה:

אין עיני צרה בישיבת כרם ביבנה... הנכונות לשאת שלא כדין את השם 'אם ישיבות 

ההסדר' מקוממת אותי... זכויותיה של ישיבת כרם ביבנה גדולות ואין היא צריכה 

מבחירי הרבנים לכתר של אם ישיבות ההסדר. הרב צבי יהודה מלצר זצ"ל היה 

שבמדינת ישראל... לפחות אל יבואו ויגזלו ממנו את זכותו הגדולה כמחוללן של 

 .838ישיבות ההסדר

, 13.5.75במכתב לשר הביטחון שמעון פרס, מתאריך  הדרוםטענה דומה טען גם ראש ישיבת 

 ".839באומרו: "כל ההסדרים עם ישיבות ההסדר הם פרי יוזמתה של ישיבת הדרום

בפועל, בישיבת הדרום נוצר לראשונה מסלול מוסדר המשלב בין שירות צבאי ולימוד  אין ספק כי

ניתן לומר באופן ברור כי ישיבת הדרום ומסלול השירות שלה אינם המקור בישיבה. אף על פי כן, 

השירות והיסוד ממנו התפתח מסלול השירות בישיבות ההסדר. כפי שראינו, הבסיס למסלול 

הנח"ל, כאשר בשלב בו אנו עוסקים כרגע הצבאי של ישיבות ההסדר היה מסגרת השירות של 

                                                 
. זהו המבנה הכללי של 1986-560-97א"צ,  -8.7.1965על פי מכתב של המפקח הראשי בלשכת הגיוס, מתאריך  836

, חלו בו במשך השנים שינויים קלים שאינם משמעותיים מסלול זה, נכון לתאריך בו נכתב המסמך. באופן טבעי
 לענייננו.

 .1986-560-97א"צ,  - 1964-ו 1961על פי התכתבות בין הרב מלצר ללשכת הגיוס משנת  837
 .311מתוך כתבה שפרסם בעיתון 'הצופה', מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ'  838
 .1979-161-134א"צ,  839
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אשר אכן  –מסלול השירות בישיבת הדרום  .נחשבו לחברים בגרעיני הנח"לאף תלמידי הישיבה 

הוקם במקביל ובנפרד, ואין הוא חלק מציר  -דומה ביסודו למסלול השירות בישיבות ההסדר 

 . 840ל ישיבות ההסדרההתפתחות ש

מסלול שירות ייחודי נוסף פעל בתקופה בה אנו עוסקים בישיבת שעלבים, אשר בשלב מאוחר 

. תלמידי ישיבת שעלבים 841, הצטרפה למסלול השירות של ישיבת כרם ביבנה1968יותר, בשנת 

 התגייסו ועברו אימון של ששה חודשים, לאחריו חזרו לישיבה, ובמשך שלושים חודשים נחשבו

. מנהל הישיבה, שהיה קצין במילואים בחטיבה 842לכוח כוננות בהגנה המרחבית של הגזרה

המרחבית, נחשב למפקדם הישיר והם עברו אימונים נוספים תחת חסותו במהלך שנות לימודיהם 

 . 843בישיבה

מסגרת זו שונה גם היא במהותה ממסגרת השירות של תלמידי ישיבת כרם ביבנה, בכך ששנות 

שיבה מנוצלות גם הן על ידי הצבא לצרכים ביטחוניים ישירים, הנובעים ממיקומה הלימוד בי

כחיילים המשרתים בגיזרת בשנות לימודם בישיבה  חשבו. התלמידים נ844האסטרטגי של הישיבה

בשונה מתלמידי ישיבת כרם ביבנה, אשר בזמן  -שעלבים, אשר בזמנם הפנוי לומדים תורה 

 מצרכי הצבא.  בפועללימודם בישיבה מנותקים 

אלו נסגרו במשך השנים. לאחר מלחמת ששת הימים והרחבת גבולות המדינה, ייחודיים מסלולים 

בוטל הצורך המבצעי בשירותם של תלמידי ישיבת שעלבים בגזרת הישיבה והם עברו לשרת 

חלו שינויים במשך השנים, סלול של ישיבת הדרום מבגם . 845במסלול זהה לישיבת כרם ביבנה

, ואף יואך הנהלת הישיבה נאבקה על לשמור עלתבע הצבא לבטל אותו,  1975846בשנת כאשר 

נעזרה לשם כך באיגוד ישיבות ההסדר וביחסים הטובים של הרב עמיטל ויעקב דרורי עם 

לימודי הוראה אקדמיים עם לימוד תורה בישיבה  כיום פועל בישיבה מסלול המשלב .847הצבא

 ., אך במתכונת שונה מן העבררישיבות ההסד ושירות צבאי במסלול

לנסות  למסלולי השירות של תלמידי ישיבות,ביחס של הצבא ליך זה מלמד על מגמה כללית תה

 הסדרי הגיוס השונים.  ולארגן מחדש באופן אחיד

קיומם של הסדרים שונים לכל ישיבה וישיבה התאפשר בשל אופן ההתנהלות הכללית של הצבא 

ין קטן באופן יחסי, והתאפיין באווירה כללית של חוסר רשמיות באותה תקופה. הצבא היה עדי

ו'סחבקיות' פלמ"חית, אשר אפשרה את צמיחתן של יוזמות פרטיות שונות. בדרך זו ניתן האישור 

לחברי גרעיני הנח"ל של בני עקיבא ללמוד בישיבת כרם ביבנה במקום ללכת לעבודה בקיבוצים, 

דרישה המלמדת על חוסר  –שאיות ולא לפרסם את ההיתר כאמור לעיל, תוך דרישה לשמור על ח

                                                 
ות בישיבת הדרום הוקם בעקבות המודל של גרעיני הנח"ל, כפי שעולה מתיאור יתר על כן, גם מסלול השיר 840

, )אה"ע, הישיבה וההסדר(, ועל כן יש לראות בגרעיני הנח"ל 1991ההקמה של מסלול זה בכתבה בעיתון הצופה משנת 
 את המקור להתפתחות של מסלול השירות הן בישיבת הדרום והן בישיבות ההסדר.

 .5198-1687-58א"צ,  841
560-92-א"צ,  – 1965על פי מסמך של משרד הבטחון הסוקר מסגרות שירות שונות של תלמידי ישיבות, משנת  842

1986. 
 .1.11.10על פי ריאיון עם צבי כספי, מנהל הישיבה הראשון, מתאריך  843
בשנות  הסדר דומה התפתח בשלב מאוחר יותר בישיבה הגולן, כאשר תלמידיה נחשבו לכח כוננות ברמת הגולן 844

ספרא  –לימודיהם בישיבה, ובסמוך לה הוצבו טנקים לכוננות, אך זאת עשו במקביל לשירותם במסלול ההסדר הרגיל 
, המתארת את ביקורו של ראש הממשלה יצחק 18.2.75. כך עולה גם מכתבה בעיתון הצופה מתאריך 19וסייפא , עמ' 
 .7גצ"ד ישיבות הסדר ז/ -רבין בישיבה 

 .17.2.13עם הרב מאיר שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, מתאריך  על פי ריאיון 845
א"צ,  – 13.5.75כך עולה מהתכתבות של הרב מלצר, ראש ישיבת הדרום, עם שר הביטחון, שמעון פרס, מתאריך  846

134-161-1979. 
וד ישיבות , בה נכחו מנהלי ישיבת הדרום ואיג17.11.77מתוך פרוטוקול של ישיבה מיוחדת שעסק בכך, מתאריך  847

 .1965אה"ע, ענייני ההסדר  –ההסדר 
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הרשמיות של החלטה זו. הרב ישעיהו הדרי, שהיה משגיח בישיבת כרם ביבנה תיאר כי "בתחילתו 

", ובריאיון עמו אמר כי 848של ה'ההסדר' היו ערוצים לא פורמליים, מטושטשים ומעורפלים

היה הדרך היחידה שאפשר היה לפתור "הנפש היפה לא שמחה על 'מתחת לשלחן' כזה, אבל זה 

 ". 849את בעיית הצבא

בדרך כזו אושר גם מסלול השירות של ישיבת שעלבים, כפי שמתאר מנהל הישיבה באותה תקופה, 

 צבי כספי:

ני הייתי ביחידה מאוד הוא הכיר איתי כי א -אני ישבתי עם משה דיין אז 

. לבוא למשה דיין לבקש אז כשבאנו לבקש ממנו דברים הוא היה רך..מסויימת...

ממנו לאמן כמה חיילים זה לא היה סיפור בשמים. זה הצבא ככה הלך, עם 

 .850פתקאות

הסדרי גיוס נוצרו בשל היכרות אישית עם מפקדים בכירים, ללא הסדרה ברורה ומוגדרת של 

כללים ונהלים. התנהלות זו הביאה להיווצרותם של מסלולים שונים שלא נוצרו מתוך תכנון 

שיבה מאורגנת, כמו מסלול השירות בישיבת כרם ביבנה בו אנו עוסקים, מציאות אשר יצרה וח

 את המתחים והקשיים בתוך הישיבה ומול חברי הגרעין שתוארו לעיל.

הרצון של הצבא להתייעל ולשנות את אופן עבודתו מול הישיבות, כמו גם הבנתם של גורמים 

, כפי שראינו לאורך זמן בהתנהלות לא רשמית שכזומטעם ישיבת כרם ביבנה שלא ניתן להמשיך 

 שלב השלישי בהתפתחות מסלול השירות בישיבות ההסדר., הובילה ל851לעיל

 

 ההסדר הרשמי הראשון –שלב ג'  4.2.3

ציר ההתפתחות של ינו השלב המרכזי והחשוב ביותר בה ,1965, שיצא אל בפועל בשנת שלב זה

ה, העקרונות והמבנה הכללי שנקבעו אז נשמרו עד היום. השירות הצבאי בישיבות ההסדר, ולמעש

החידוש המרכזי בשלב זה הוא שלראשונה נוצר הסדר רשמי ומוגדר בין הצבא וישיבת כרם ביבנה, 

שלא במסגרת גרעיני הנח"ל של תנועת בני עקיבא. על שמו  ,היוצר מסלול שירות עצמאי וייחודי

 שיבות ההסדר'.'י –של הסדר זה מכונות הישיבות עד היום 

הסדר זה נוצר מתוך שיתוף פעולה ועבודת מטה אינטנסיבית של גורמים שונים ומגוונים, כפי 

שעולה מן המסמכים השונים וההתכתבויות הענפות: צה"ל על אגפיו השונים, כולל גורמים 

משפטיים שהיו צריכים לאשר את כשרותו של הסדר זה; משרד הביטחון, בו פעל אגף הנוער 

"ל שהיה אמון על ביצוע ההסדר; גורמים פוליטיים שונים שהיו בעלי זיקה לנושא כמו למשל והנח

חבר הכנסת יצחק רפאל מהפועל המזרחי, שהיה מעורב בפגישות שונות עם הצבא; ותנועת בני 

 עקיבא שליוותה את התהליך לאורך כל הדרך.

ונקבע ופורסם בהוראות  1965 שנת , הוא החל לפעול במהלך1964הדיונים על ההסדר החלו בשנת 

. עיקר החידוש במסלול זה לא 1967852קבע צבאיות רשמיות לאחר מלחמת ששת הימים, בשנת 

                                                 
 .195מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  848
 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  849
 .1.11.10על פי ריאיון עמו מתאריך  850
כך למשל מתאר הרב ישעיהו הדרי, ראש ישיבת הכותל, שהיה שותף בעיצוב מסלול ההסדר מטעם ישיבת כרם  851

כי יצחק רפאל, שהיה חבר כנסת ובהמשך גם שר מטעם המפד"ל אמר להם: "למה כל השטיקים,  ,1965ביבנה, בשנת 
 .17.2.13בואו נעשה מסלול", ועל כן דחף וסייע ליצירת מסלול מסודר לישיבות ההסדר. על פי ריאיון עמו מתאריך 
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היה במסגרת הכללית שלו ובחלוקת הזמן שבין לימוד בישיבה ושירות צבאי. למעשה, מבחינת 

טירונות לשלב הקודם שראינו לעיל: גיוס לכמעט לחלוטין התלמיד הבודד, המסלול היה זהה 

במסגרת הנח"ל, חזרה לישיבה לשנת לימודים, חזרה לשירות לאימון מתקדם ולבסוף לימודים 

בהגדרת מעמדם  -. השינויים המרכזיים חלו מאחורי הקלעים 853בישיבה עד להשלמת ארבע שנים

אה, של התלמידים בשלבי המסלול השונים, ובגופים שהיו אחראים עליהם בזמן השירות. כפי שנר

 בות.יים אלו היו משמעויות רלשינו

היה הרצון להסדיר את מעמדם של  1965כאמור לעיל, המגמה שהובילה לגיבוש ההסדר של שנת 

התלמידים. מלבד שיקולים ארגוניים של צה"ל, גם תנועת בני עקיבא רצתה להסדיר זאת לאחר 

ם לפעילות שראתה כי המציאות בה נחשבים התלמידים לחברי גרעין אף שבפועל אינם שותפי

פוגעת בגיבוש החברתי ובעבודת הגרעינים, כפי שראינו לעיל. אחת הבעיות שהתעוררו  -החברים 

היתה שהנתק בין חברי הגרעין הלומדים בישיבת כרם ביבנה לשאר חבריהם גרם לכך שלעיתים 

תלמידי הישיבה סירבו להצטרף לחבריהם לגרעין גם לאחר תום תקופת הלימודים, ועל כן פעלו 

 .854בבני עקיבא להפרדה בין המסלולים

המרכזי של הסדר זה היה בהפרדת מסלול השירות של תלמידי ישיבת כרם ביבנה על כן, השינוי 

ממסלול גרעיני הנח"ל של בני עקיבא, תוך יצירת מסגרת שירות עצמאית וייחודית לישיבת כרם 

ין תנועת בני עקיבא ביבנה. המשמעות הראשונית של מהלך זה הוא למעשה ניתוק הזיקה ב

וישיבת כרם ביבנה, שפעלה כעת באופן ישיר מול צה"ל, ולא נזקקה עוד לשירותי הגרעינים של בני 

 עקיבא כדי להסדיר את גיוסם של תלמידיה. 

יש בכך פגיעה, לכאורה, במעמדה של בני עקיבא ובמעורבותה בנעשה בישיבת כרם ביבנה. ביטוי 

ישעיהו הדרי, ראש ישיבת הכותל, המתאר כי אחד המניעים  לכך ניתן למצוא בדבריו של הרב

להקמת הישיבה שלו היתה התחושה של תנועת בני עקיבא ש"כרם ביבנה לא עונה הצרכים של בני 

 . 855עקיבא", ועל כן הקימו ישיבה שהיתה תחת חסותם באופן ישיר

דר. ראשית, אמנם, בפועל בני עקיבא נותרה מעורבת בישיבות ההסדר גם לאחר החלת ההס

מבחינה רשמית, המשיך הצבא לעמוד בקשר עם בני עקיבא, כגוף מתווך מול ישיבת כרם ביבנה, 

כפי שעולה מהתכתבויות שונות עם גורמים בבני עקיבא, וכפי שנכתב במפורש בהוראת קבע 

 :1968רשמית המסדירה את מסלול הגיוס של ישיבות ההסדר, משנת 

הנוער והנח"ל/משהב"ט ע"י הגורמים הבאים:  תיאום הגיוס יעשה באמצעות אגף

ארגון בני עקיבא בישראל עבור תלמידי הישיבות 'כרם ביבנה', 'ישיבת הר עציון' 

 .856ו'ישיבת הכותל'

ניתן לראות כי גם לאחר הקמת ישיבות הסדר נוספות, בשנים הסמוכות להחלת ההסדר, משמשת 

, עד להקמת איגוד ישיבות ההסדר בשנת בני עקיבא כגוף המייצג את ישיבות ההסדר מול הצבא

1975. 

                                                                                                                                            
 .118בר לב, במשוך היובל, עמ'  852
 .1986-1087-57א"צ,  853
. כך עולה גם מריאיון עם יעקב דרורי שפעל מטעם תנועת בני עקיבא ליצירתו של 117עמ' בר לב, במשוך היובל,  854

 .26ספרא וסייפא, עמ'  – 1977ההסדר עם הצבא, בחוברת של איגוד ישיבות ההסדר משנת 
 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  855
ו, פועלת כגוף עצמאי באחריות ראשי . בהמשך נכתב כי ישיבת הדרום, בניגוד לישיבות אל1985-1687-56א"צ,  856

 הישיבה.
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ית, שומר ההסדר שנחתם עם הצבא על ערכי התנועה בשילוב בין מעבר לכך, מבחינה אידיאולוג

 השירות הצבאי ולימוד תורה, כפי שכתב בר לב בעניין זה: 

ישיבות ההסדר... רחוקות לא מעט מן הכוונות של בני עקיבא ביסודן וגם אין לבני 

מעט השפעה על החינוך הניתן בהן. עם זאת, הן מבטאת גישה ציונית דתית עקיבא כ

לפתרון בעיית שירותם של תלמידי ישיבות בצה"ל, ומבחינה זאת הן לא רק תואמות 

את דרך בני עקיבא, אלא הן צמחו מן החזון שפעם בבני עקיבא ועל גבי התשתית 

  .857שבני עקיבא הניח

אף שההסדר החדש פגע במעמדה הפורמלי בארגון הגיוס בר לב מראה בהמשך דבריו, כי על 

בישיבות ההסדר, תנועת בני עקיבא תמכה בו מבחינה ערכית וראתה בו מסלול נכון וראוי לנוער 

הציוני דתי, כפי שבא לידי ביטוי בקריאתה של ההנהלה הארצית לראשי הישיבות התיכוניות, 

 ת כרם ביבנה. , להכווין את בוגריהם ללימודים בישיב1965בשנת 

הניתוק של תלמידי ישיבת כרם ביבנה מגרעיני הנח"ל דרש להגדיר את מעמדם הרשמי בזמן 

נערכה פגישה של גורמים שונים בצה"ל, בסיכומה הוצעו שתי  12.3.65לימודם בישיבה. בתאריך 

אפשרויות להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבת כרם ביבנה: אפשרות אחת היתה שהתלמידים 

שירות ללא  –ו לארבע שנות שירות כאשר בזמן לימודם בישיבה יחשבו כחיילים בשל"ת יתגייס

תשלום, בדומה לנעשה בגרעיני הנח"ל. האפשרות השניה היתה שהתלמידים יתחיילו, ללא כל 

מחוייבות, ולאחר כל שלב של שירות פעיל יקבלו דחיית שירות, עד לתום ארבע שנים, בסופם 

. ההבדל המרכזי בין ההצעות הוא שלפי ההצעה 858פו ליחידות המילואיםיקבלו שחרור מלא ויצטר

 השניה התלמידים אינם נחשבים למעשה כחיילים בזמן שהם לומדים בישיבה.

. החלטה זו יצרה מציאות חדשה בה באופן רשמי 859בסופו של דבר התקבלה ההצעה הראשונה

גם אם ללא  –בים כחיילים מכיר הצבא בלימוד בישיבה כשירות צבאי, ותלמידי ישיבה נחש

תשלום. מצב זה יצר מתחים שונים סביב המחוייבות הכפולה של התלמידים, לישיבה ולצבא, כפי 

שנראה בהמשך הפרק. בנוסף, מציאות זו יצרה תסבוכת מנהלתית שכן התלמיד נמצא במסגרת 

גף הנוער והגוף המפקח עליו הוא אמוגדר מבחינה רשמית כחייל צה"ל  האזרחית של הישיבה,

והנח"ל במשרד הביטחון, כפי שנקבע במסמכים אלו. תסבוכת זו יצרה בעיות פרוצדורליות שונות, 

כמו למשל מי אחראי על כך שהתלמיד אכן עומד בדרישות ולומד בישיבה, האם נחשב התלמיד 

כחלל צה"ל במקרה של אסון המתרחש בזמן לימודיו בישיבה ולמי הסמכות לאשר חופשות 

 ישיבות ההסדר. מתחים ומורכבויות אלו ידונו בהרחבה בהמשך הפרק. לתלמידי 

ביטוי מסויים למורכבות מעמדם של תלמידי הישיבה בשנות לימודיהם ניתן למצוא בהתייחסות 

, לגבי אופן המעקב 1965הנרחבת המצויה במסמכים השונים המתארים את ההסדר שנוצר בשנת 

יתרת השירות של תלמיד שנדרש להפסיק את לימודיו אחרי תלמידי הישיבה, והדרכים לחישוב 

                                                 
. נראה שבתחילת דבריו רומז בר לב לשינוי הערכי שחל בתנועת בני עקיבא ובציונות 119בר לב, במשוך היובל, עמ'  857

שינוי שנידון בהרחבה  –הדתית בכלל, בהדגשת ערך לימוד התורה על חשבון ערך ההגשמה וההתיישבות בקיבוצים 
 .בפרקים הקודמים

 .1986-1087-57א"צ  – 15.3.65כך עולה מסיכום הדיון מתאריך  858
 שם. – 30.8.65כפי שעולה ממסמך נוסף בנושא זה, מתאריך  859
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. ניתן לראות בכך ביטוי לחשש מפני ניצול לרעה של מסלול ההסדר, 860ולחזור לשירות סדיר מלא

   בשל מעמדם המורכב של התלמידים בזמן לימודם בישיבה.

מדוע בכל זאת בחר הצבא באפשרות זו של הגדרת התלמידים כחיילים בשל"ת בזמן לימודם 

 בישיבה? 

, גם האפשרות השניה שהוצעה, לפיה יקבלו התלמידים במעמד של דחיית שירות בזמן ראשית

היתה יוצרת תסבוכת מנהלתית. כך עולה ממכתב ששלח מפקח במשרד  ,לימודם בישיבה

על פי  ל התלמידים בזמן לימודיהם בישיבהבו התייחס למעמדם ש 23.8.65הביטחון, בתאריך 

 אפשרות זו:

ד הם יהיו חיילים לכל דבר ומצד שני הם ייחשבו על ידי מחלקת הגיוס מצד אח

 .861ליוצאי צבא

מעמדם של התלמידים המשוחררים מן הצבא לאחר הטירונות, על מנת לחזור אליו לאחר מספר 

כפי שמפורט בהרחבה  –חודשים, היה לא מוגדר, והוא דרש פרוצדורה סבוכה של מחלקות הגיוס 

ך סבר כי למרות זאת אפשרות זו היא עדיפה, אך כאמור דעתו לא במסמך זה. כותב המסמ

 התקבלה. 

שווה בין מעמדם והגדרתם לאופי לא תשלום, הבנוסף, הגדרת התלמידים כחיילים בשירות ל

ומבנה השירות של גרעיני הנח"ל, ועל כן יתכן שהצבא העדיף לפעול על פי פרוצדורה מוכרת 

ור קבוצה קטנה של מתגייסים. לאור העובדה שהפיקוח על וידועה, ולא ליצור מערכת חדשה עב

טחון, האחראי גם על גרעיני הנח"ל, ניתן להבין יהמסלול נותר בידי אגף הנוער והנח"ל במשרד הב

. כפי שצויין לעיל, מגמה זו באה לידי ביטוי גם 862כי בצה"ל העדיפו לשמור על אחידות ארגונית

ת שעלבים וישיבת הדרום את ההסדר של ישיבת כרם בדרישת הצבא בהמשך להחיל גם על ישיב

 .863ביבנה

ההסדר שנוצר בשלב זה שמר על מסלול השירות הבסיסי שגובש בשלב הקודם במסגרת גרעיני 

הנח"ל, אך העניק לו חותמת רשמית מסודרת. יש בכך הישג לישיבות ההסדר ולגורמים מטעמם 

השיגו את מסלול השירות בו היו שליוו את התהליך במערכת יחסי הכוחות מול הצבא, ש

מעוניינים, תוך קבלת אישור רשמי לתקדים שיצרו קודם לכן בדרכים לא פורמליות. בנוסף, 

הכרה אשר גם אם  -קיבלו מעמד בפועל של שירות צבאי  הלימודים בישיבה ולימוד התורה בכלל

מוד התורה והיחס היא לא נעשתה ממניעים ערכיים, יש לה משמעות גדולה בתפיסת ערכו של לי

 אליו, כפי שנראה בהרחבה בסיומו של פרק זה. 

                                                 
התייחסות לכך מצויה בכל מהמסמכים שנזכרו לעיל, ובאריכות מיוחדת במסמכי הוראות הקבע של ישיבות  860

 . 58-1687-1985א"צ,  – 1968ההסדר משנת 
 .1986-056-96א"צ,  861
יש לציין כי תלמידי ישיבת הדרום שירתו במסלול הדומה להצעה השניה שלא התקבלה, במסגרתו קיבלו דחיית  862

. יתכן כי ההבדל 8.7.1965כפי שעולה ממסמך של משרד הבטחון מתאריך  –שירות בזמן שלא שירתו בפועל בצבא 
ים ביישובי ספר, והצבא לא רצה שתקופה זו נובע מכך שברוב התקופה שלא שירתו בפועל שימשו כמורים אזרחי

 –תהיה תחת חסותו. בנוסף, מסלול השירות של ישיבת הדרום לא צמח בפועל מתוך הנח"ל, כמו בישיבת כרם ביבנה 
שכאמור אף נותרה באחריות אגף הנוער והנח"ל, ועל כן לא הועתק מהנח"ל המבנה של שירות בשל"ת בתקופה ללא 

 שירות פעיל. 
ב במפורש במכתב ששלח ראש אגף תכנון ומדיניות בצה"ל לרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, בו הודיעה כך נכת 863

על ביטול ההסדר הייחודי שפעל בישיבתו: "ועדת שרים אשר טיפלה בנושא 'בני ישיבות' וההסדרים הקשורים בו, 
ת בצה"ל, משולב עם לימודים שלא יהיה הסדר אחר לגבי שירות בני ישיבו 1968לאוקטובר  3החליטה בתאריך 

 . 58-1687-1985א"צ,  –בישיבה, החורג מהסדר כרם ביבנה" 
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עם השנים, השתנה מאזן הכוחות בין הישיבות והצבא, בתהליך שהוביל לשינויים במבנה השירות 

 של תלמידי ישיבות ההסדר, כפי שיתואר בשלב הבא.

 

 שינויים מבניים במסלול הסדר -שלב ד'  4.2.4

שונה מהותית מן השלב הקודם לו באופן היווצרותו.  , והוא70-מתרחש בסוף שנות ה שלב זה

השלב הקודם נוצר מתוך חשיבה מתוכננת ושיתוף פעולה בין הגורמים השונים שפעלו סביב 

ישיבות ההסדר, על מנת להביא ליצירתו של הסדר מובנה למסלול השירות הצבאי של תלמידי 

וי מוגדר ומוסכם שהתרחש בנקודת זמן ישיבת כרם ביבנה. בשלב זה אין אנו מדברים על שינ

מסויימת, אלא על התקבצות של מספר שינויים מבניים במסלול השירות של תלמידי ישיבות 

ההסדר שנעשו לאורך מספר שנים. שינויים אלו מלמדים על שינוי מגמה ביחס לישיבות ההסדר, 

 ר.שינוי המהווה שלב נוסף בהתפתחות מסלול השירות הצבאי בישיבות ההסד

התקופה בה מתרחשים בפועל השינויים הן השנים שלאחר מלחמת יום הכיפורים, והשינויים 

ההסדר המרכזיים אליהם אנו מתייחסים הם הארכת השירות הפעיל של תלמידי ישיבות 

 משך השנים מאז גובש ההסדרוההגבלות השונות שהוטלו על התרחבות ישיבות ההסדר. ב

משל המעבר של תלמידי ישיבות ההסדר משירות בחטיבת נח"ל התרחשו שינויים נוספים, כמו ל

צה"ל, ואין להם משמעות בלחיל השריון, אך נראה כי שינויים אלו קשורים לתהליכים פנימיים 

 . 864מהותית לדיון שלנו

הארכת השירות הפעיל של תלמידי ישיבות ההסדר נערכה במקביל להארכת השירות של כלל 

ביטחוניים ושיקולי כוח אדם, בהיערכות המחודשת שלאחר מלחמת  החיילים, מסיבות של צרכים

חודשים בהם עסקו רק  12היה  תלמידי ישיבת כרם ביבנהעל פי ההסדר הראשוני, יום הכיפורים. 

טירונות ואימון מתקדם. תקופה זו היתה מפוצלת לשתי תקופות שירות,  –בהכשרה ואימונים 

ך השנים ניהל הצבא דיונים ענפים עם נציגי ישיבות . במש865וביניהם שנה של לימודים בישיבה

ההסדר בדרישה להארכת השירות הצבאי, כאשר בשלב ראשון נוספו מספר חודשי תעסוקה 

חודשים. בשלב מסויים דרש הצבא מתוך  16-השירות הצבאי ל ולבסוף הוארך, 866מבצעית

שים, דרישה שהתקבלה חוד 18-שיקולים של מחסור בכוח אדם להאריך עוד יותר את השירות, ל

 . 867על ידי ראשי הישיבות באופן זמני ולא האריכה ימים

שינוי זה גרם לכך שתלמידי ישיבות ההסדר השתלבו גם במסגרת התעסוקה המבצעית השוטפת 

יבות ההסדר אינם של הצבא, ולא רק באימונים והכשרה. משמעות הדבר היא שתלמידי יש

                                                 
יש שטענו ששינוי זה גרם לירידה בהרשמה לישיבות ההסדר, בשל היוקרה הפחותה של חיל השריון ביחס לחטיבת  864

אה"ע, קלסר  - 1979ת הנח"ל. כך עולה מפרוטוקול כינוס של איגוד ישיבות ההסדר ומרכז ישיבות בני עקיבא משנ
כי  8.10.15. צבי כספי, שניהל את ישיבת שעלבים באותה תקופה, טען בריאיון טלפוני מתאריך 1965ענייני ההסדר 

המעבר לחיל השריון התאים לראשי הישיבות בשל היכולת לשלב ולהתאים את לוח הזמנים של הקורסים וההכשרות 
 של חיל זה עם תקופות הלימוד בישיבות.

. סיכום תמציתי של תהליך הארכת משך 1986-1087-57א"צ,  – 30.8.65ך על פי מסמך רשמי של אכ"א מתאריך כ 865
 . 304בר לב, במשוך היובל, עמ'  –השירות הצבאי של תלמידי ישיבות ההסדר ניתן למצוא גם אצל בר לב 

 .שם – 20.11.69כך עולה ממכתב של מנהל מחלקת הנח"ל במשרד הביטחון מתאריך  866
: "לאור הסבריו של שר 23.11.74הסכמתם של ראשי הישיבות לדרישה זו עולה ממכתב רשמי של אכ"א מתאריך  867

הביטחון על המצב הביטחוני ומצוקת כוח האדם ולאור ההשגות של ראשי הישיבות, סוכם על דעתם להאריך את 
. נקבע כי החלטה זו 1965ייני ההסדר אה"ע, ענ –חודשים"  18-מסלול השירות הצבאי של תלמידי ישיבות ההסדר ל

חודשים, כפי שעולה  16היא זמנית, ומסמכים רבים מתקופה מאוחרת יותר מלמדים כי אורך השירות שב להיות 
 13.11.77שם. בדיון שנערך בנושא בתאריך  – 1978למשל מהצעה לעדכון הוראת הקבע לגבי תלמידי ישיבות משנת 

חודשים אך נציגי ישיבות ההסדר דחו את ההצעה על  18-ריך שוב את השירות להציע ראש אגף הנוער והנח"ל להא
 .1965אה"ע, ענייני ההסדר  –הסף, ונציגי הצבא קיבלו את דעתם 
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אלא מתפקדים כחיילים לכל דבר, גם אם לזמן בלבד ככוח חירום לשעת מלחמה מוגדרים עוד 

 מועט ביותר.

ניתן לראות בתהליך זה ביטוי להעצמת כוחו של  ינת יחסי הכוחות בין הצבא והישיבותמבח

הצבא, כאשר מלבד עצם המרתם של מספר חודשי הלימוד בשירות צבאי, שינה מהלך זה את 

י האינטרסים של הישיבות. כפי שציינו מאזן הכוחות בהעדפתם של אינטרסים צבאיים על פנ

לעיל, מסלול ההסדר בגרסתו הראשונית נטה באופן מובהק לטובתן של הישיבות, כאשר מרבית 

זמן השירות מוקדש ללימוד תורה, מלבד זמן מצומצם להכשרה ואימון לשעת חירום. הארכת 

של התלמידים ת הצבאיכשרתם שקעתו בההשירות איזנה מעט את התמונה כאשר הצבא נהנה מה

 . 868גם בשירותם הסדיר בשגרה

ביטוי נוסף לתהליך זה של איזון הכוחות ניתן למצוא בשינוי נוסף שהתרחש באותה העת, במסלול 

הקצונה של תלמידי ישיבות ההסדר. עם השנים נדרשו ישיבות ההסדר להקצות תלמידים 

באי. בשלב ראשון כלל מסלולים הדורשים הארכה של השירות הצ –לתפקידי פיקוד וקצונה 

מסלול הקצונה בישיבות ההסדר רק קורסי פיקוד וקצונה, ללא שירות בפועל כקצין, ורק לאחר 

וכלו לשרת בפועל וארך במספר חודשים נוספים כדי שידיונים נוספים נקבע כי שירותם הצבאי י

בהמשך גברו . גם כאן ניתן לראות כי בשלב ראשון גברו האינטרס של הישיבות, ורק 869כקצינים

האינטרסים של הצבא שמעוניין להפיק תועלת מהכשרתו הארוכה והיקרה של קצין גם במסגרת 

 . 870השירות הסדיר

יש לציין כי יתכן והארכת חדשי השירות הפעיל של תלמידי ישיבות ההסדר הביאה לתוצאות 

שתתפו נציגים נערך כינוס מיוחד של איגוד ישיבות ההסדר, בו ה 1979נוספות ומפתיעות. בשנת 

של ישיבות ההסדר והישיבות התיכוניות, כאשר נושא הדיון היה הירידה שחלה במספר הפונים 

בהם גם  לישיבות ההסדר. המשתתפים העלו אפשרויות שונות להסבר התופעה ודרכים לפתרון,

 הרב אברהם צוקרמן, ראש הישיבה התיכונית כפר הרוא"ה שטען:

בים מביאים בחורים להחלטה שאם כך המצב, מספר חודשי השירות הפעיל המרו

 .871אזי עדיף שנלך לשירות רגיל בצבא

בבקשתו להאריך את השירות, גם אם נראה שלא  י זו תוצאה שהצבא לא התכוון אליהיתכן כ

התנגד לה. אין לדעת כמה תלמידים אכן ויתרו על לימודיהם בישיבה בשל הארכת השירות, אך 

עומדת טענה עקרונית והיא שההארכה שינתה את האיזון בין ביסוד דבריו של הרב צוקרמן 

, 872הלימוד בישיבה והשירות הצבאי. בר לב טען כי איזון זה היה משמעותי ביותר לראשי הישיבות

                                                 
יש להעיר כי בדברינו הצגנו את הוויכוח על הארכת השירות הצבאי כמאבק בין האינטרסים של הצבא והישיבות.  868

יתה מורכבת יותר, כאשר יתכן שגם הישיבות הסכימו עם הרצון להאריך את אמנם, יש להניח שבפועל המציאות ה
השירות והויכוח היה על המינון. כך למשל טען צבי כספי, שניהל את ישיבת שעלבים באותה תקופה, בריאיון טלפוני 

ות , שהארכת השירות נבעה גם מרצונם של התלמידים ומהכרה של חלק מהרבנים שכדי שהשיר8.10.15מתאריך 
הקרבי יהיה משמעותי ואיכותי יותר יש צורך להאריך את השירות. כלומר, הארכת השירות אכן נובעת מהתחשבות 

 באינטרסים צבאיים, אך יתכן שבפועל גם נציגי הישיבות הזדהו עמם במידה מסויימת.
אה"ע, ענייני  – 78.23.1תיאור השלבים השונים בעיצוב אורכו של השירות עולה ממסמך רשמי של אכ"א מתאריך  869

 שם.  – 14.2.77ההסדר. תיאור נרחב של מסלול הקצונה ניתן למצוא במסמך רשמי של איגוד ישיבות ההסדר מתאריך 
יש לציין כי אין לראות בתהליך זה ביטוי לביטול מוחלט של כוחם של הישיבות ביחסי הכוחות מול הצבא. כך  870

פי שירותם של תלמידי שאינם בעלי כושר קרבי, דרשו נציגי הישיבות לגבי או 19.6.78למשל, בדיון שנערך בתאריך 
שלא להפנות את תלמידיהם לתפקידי מנהלה אלא רק לתפקידי חינוך והדרכה, והצבא קיבל באופן מלא את 

. כך גם הארכת השירות, שנזכרה כביטוי להעצמת כוחו של הצבא, נעשתה 1965אה"ע, ענייני ההסדר  –דרישותיהם 
ל דבר בתיאום והסכמה של הישיבות. על כן התהליך אותו אנו סוקרים מתאר שינוי כיוון ואיזון ביחסי בסופו ש

 הכוחות ולא נטייה מוחלטת לצדו של הצבא. 
 .1965אה"ע, ענייני וההסדר  -על פי פרוטוקול הפגישה  871
 .309בר לב, במשוך היובל, עמ'  872
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כחלק מהגדרתם העצמית כישיבה השולחת את תלמידיה לשירות צבאי ולא כמוסד הנותן הכשרה 

שך הפרק כאשר נעסוק במתח המובנה בישיבות תורנית לחיילים. נקודה זו תבחן בהרחבה בהמ

 ההסדר בין המסגרת הישיבתית והמסגרת הצבאית.

מספר התלמידים ההגבלות השונות שהוטלו על  שינוי משמעותי נוסף שחל בתקופה זו היו

במסלול ההסדר. הצבא דרש להטיל מגוון הגבלות: קביעת מכסה של תלמידים לכל המשרתים 

קמת ישיבות הסדר נוספות וחסימת האפשרות להרחיב את מעגל מחזור גיוס, איסור על ה

הישיבות התיכוניות והתיכונים הדתיים מהם יכולים להגיע תלמידים לישיבות ההסדר. לצורך 

 גיבושן של הגבלות אלו ערך צה"ל פגישות ודיונים ענפים עם נציגי ישיבות ההסדר. 

רבים בתכנון ועיצוב הגבלות אלו. כך  מן המסמכים הארכיוניים עולה כי צה"ל השקיע משאבים

נשלחו חיילים לערוך סקרים במספר ישיבות תיכוניות כדי להעריך את  1975למשל, בשנת 

פוטנציאל הגיוס לישיבות ההסדר לעומת פוטנציאל הגיוס לשירות הרגיל, על מנת לקבוע בהתאם 

 . 873רלתוצאות את מכסת התלמידים המותרת בכל מחזור גיוס של ישיבות ההסד

, בבקשה להקים 1975כך גם כאשר פנו נציגים מהישיבה התיכונית בקרית שמואל לצה"ל, בשנת 

ישיבת הסדר במקום, טרחו נציגי אכ"א לשלוח חיילים לאסוף את נתוני הגיוס המשוערים של 

. 874להקמת הישיבה לבסוף היתה התנגדותבוגרי הישיבה התיכונית, על מנת לקבוע את עמדתם, ש

, ביחס לבקשתו של הרב עדין שטיינזלץ לאשר 1966ה נהג הצבא עוד קודם לכן, בשנת באופן דומ

לתלמידי הישיבה שהקים בירושלים לשרת במסלול ההסדר, כאשר במקביל לפגישה עמו, ערך סגן 

 . 875ראש אכ"א גם פגישות עם תלמידי הישיבה על מנת לבחון את שאיפותיהם ואת רצונם

רבות של גורמים פוליטיים בציונות הדתית, שניסו לבטלם הטלת הגבלות אלו הביאה למעו

כחלק מההסכם  יטית הגיע לשיאה כאשר המפד"ל דרשה,ולצמצמם. המעורבות הפול

, לבטל את ההגבלה על 1977הקואליציוני המתגבש עם ממשלת הליכוד לאחר הבחירות של שנת 

תנגדות מפתיעה מצדו של מספר התלמידים ועל הקמת ישיבות הסדר חדשות. דרישה זו עוררה ה

יעקב דרורי, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר, שטען כי יש צורך לפקח ולהגביל את קצב הקמת 

הישיבות, כדי שלא לפגוע בישיבות הקיימות. מדבריו עולה כי הוא אינו צופה מגמה של צמיחה 

ן . עמדה דומה הביע דרורי עוד קודם לכ876משמעותית במספר התלמידים בישיבות ההסדר

 :1975בפגישה עם נציגי אכ"א שעסקה במכסת התלמידים בישיבות ההסדר, בשנת 

 ...ספר הישיבות ומספר תלמידיהםראשי ישיבות ההסדר אינם רוצים להגדיל את מ

 . 877הגידול השנה אינו מורה על תופעה שתהיה קיימת מדי שנה בעתיד

סה, שכן ממילא לא יעבור אמנם, בפגישה זו השתמש דרורי בטיעון זה בבקשתו לבטל את המכ

מספר התלמידים את המכסה המוצעת, ועל כן אין טעם לתקן תקנות הפוגעות במורל התלמידים 

 ובמעמדם הציבורי של ישיבות ההסדר.

                                                 
( 1975ז הפונים לישיבות הסדר נכון לשלב בו נערך הסקר )שנת . המטרה היתה לברר את אחו1979-161-134א"צ,  873

 ולקבע אותו כדי שלא יצמח עוד יותר, באמצעות קביעת מכסת תלמידים והגבלה על הקמת ישיבות נוספות.
שם. מן המסמך עולה שהמטרה היתה לבדוק כמה תלמידים פונים לשירות צבאי מלא בישיבה התיכונית הקיימת,  874

 קמת ישיבת הסדר במקום תגרום להם לפנות לשירות מקוצר בישיבות ההסדר.ולהעריך האם ה
 .1986-560-93א"צ,  875
 ל"ז.-גצ"ד, ישיבות ההסדר תשל"ה 876
 .1979-161-134א"צ,  877
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קבע מכסה שנתית  1975בסופו של דבר קיבל שר הביטחון, שמעון פרס, את עמדת הצבא ובאפריל 

ר, כאשר בתוך מכסה זו ניתן יהיה להקים ישיבות תלמידים שיוכלו לשרת במסלול ההסד 230של 

חדשות. בנוסף קבע כי תדון האפשרות להרחיב את מעגל הישיבות התיכוניות מהן ניתן להצטרף 

 . 878 למסלול ההסדר, אך בוגרי ישיבות מקצועיות לא יוכלו להצטרף למסלול

. בשנת ההגבלותהצליחו לבטל את תוך זמן קצר אמנם, מאבקם של ישיבות ההסדר לא תם, וב

התגאה יעקב דרורי, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר כי הצליחו לבטל את המגבלה על מספר  1976

לאחר הבחירות של הסכם הקואליציוני בין הליכוד והמפד"ל ב, ו879התלמידים בישיבות ההסדר

 יבתנאי שיוקמו באיזורנוספות, גבלות על הקמת ישיבות ההסדר ו ההיוסרכי נקבע , 1977ת שנ

המסלול יפתח לבוגרי כלל הישיבות התיכוניות, הישיבות המקצועיות פיתוח וספר. עוד נקבע שם ש

 . 880והתיכונים הדתיים

דרש הצבא לערוך שינויים בסטטוס קוו ולעצב מחדש את  70-ראינו אם כן שהחל מאמצע שנות ה

השאלה ההסדר עם ישיבות ההסדר, באופן המעצים את חלקו של הצבא על חשבון הישיבות. 

 .881המרכזית אותה יש לברר היא מה היה המניע לשינויים, ומדוע הם התרחשו דוקא בתקופה זו

ניתן להציע לכך שני הסברים, העולים מתוך המקורות הארכיוניים השונים. ההסבר הראשון הוא 

ההסבר הגלוי שנטען על ידי צה"ל בכל דרישה שהציב להארכת השירות או להטלת הגבלות שונות 

שיבות ההסדר. ההסבר השני מצוי בין השורות, בהתבטאויות שונות ורבות של גורמים בצבא, על י

 והוא מלמד על שינוי עומק שהתרחש בצבא בתפיסתו את ישיבות ההסדר. 

שינויים אלו היה צרכי כוח האדם של הצבא. תלמידי ישיבות ההסדר שירתו לבאופן גלוי, המניע 

הארכת השירות שלהם  -ו היה חוסר בחיילים בכלל הצבא שירות מקוצר, ומכיוון שבתקופה ז

והגבלת מספר המשתתפים במסלול זה, היתה פתרון הולם לבעיית כוח האדם. הסבר זה הופיע 

. 882המתעדים את הדיונים על הארכת השירות לתלמידי ישיבות ההסדרשונים במפורש במסמכים 

, את התנגדותו להקמת ישיבת הסדר 1975כך גם נימק ראש אכ"א, במכתב שכתב לרמטכ"ל בשנת 

 נוספת בקרית שמואל:

                                                 
. למאבק 1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  -על פי מסמך רשמי של שר הביטחון המסכם את החלטותיו בנושא  878

שות גייסו הנציגים הפוליטיים של הציונות הדתית את הגורמים הפוליטיים הבכירים למען הקמת ישיבות הסדר חד
, בו תבע משר הביטחון שלא למנוע את 1974ביותר, כפי שניתן לראות במכתב ששלח יצחק רפאל, שר הדתות, בשנת 

 . 131-161-1979א"צ,  –הקמת ישיבת מעלות, בהתאם להבטחת ראש הממשלה גולדה מאיר 
תלמידים  230תיאר יעקב דרורי כיצד הצליחו למנוע קביעת מכסה של  1976של נציגי ישיבות ההסדר בשנת בכינוס  879

על פי פרוטוקול המפגש, אה"ע,  –בכל מחזור גיוס, ומאז צמחו הישיבות וחצו באופן משמעותי את גבולות המכסה 
 . 1965ענייני ההסדר 

באת בנספח של פרוטוקול ישיבת הנהלת איגוד ישיבות ההסדר , המו20.6.77על פי כתבה מעיתון הצופה מתאריך  880
 .1965אה"ע, ענייני ההסדר  – 18.7.77מתאריך 

יש לציין כי לוי הצביע על תהליך של הרחבת מסלול ההסדר בעקבות מלחמת יום כיפור, שנבע בין השאר מערעור  881
. הפער בין אופן הצגתו 97-101טיזציה, עמ' לוי, תאוקר –אתוס הגיוס והרצון לשימור כוח האדם של ישיבות ההסדר 

את הדברים, ובין האופן שבו הדברים מוצגים בדברינו נובע מנקודת ייחוס שונה: בהשוואה לתנאי מסלול ההסדר 
שנהגו עד אותה עת, ניתן לזהות מגמה של פגיעה וצמצום כוחו של מסלול ההסדר, כפי שבא לידי ביטוי בהארכת משך 

שונות שהוטלו. אמנם, בהשוואה לאפשרות לבטל לגמרי את ההסדר ולחייבם לשרת שירות מלא השירות וההגבלות ה
)המוזכרת בדברי לוי כאפשרות תיאורטית בלבד, שצה"ל לא ניסה לקדם באותה עת(, עצם קיומו של מסלול ההסדר 

 והעליה ההדרגתית במספר הלומדים בו  נחשבת הרחבה שלו. 
כת השירות בפגישה של ראשי ישיבות ההסדר עם גורמי הצבא ומשרד הביטחון כך למשל מנומקת הדרישה להאר 882

 .1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  -, במצב הביטחוני ומצוקת כוח האדם של צה"ל 1974משנת 
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ככלל אנו מתנגדים להרחבת ישיבות ההסדר כי בסופו של דבר הן 'מושכות' כוח אדם 

מעולה שלא יגיע לשירות סדיר מלא, ומורידים בהיקף פוטנציאל הכשרת פיקוד 

 .883וקצונה

נגדותו של שר הביטחון, החשש מפני פגיעה בצרכי כוח האדם של צה"ל היתה גם המניע להת

, 1976884שמעון פרס, לבקשתו של ראש עיריית קרית שמונה להקים ישיבת הסדר בעירו, בשנת 

ולהתנגדותו של ראש אגף תכנון באכ"א באותה שנה, לפתיחת מסלול ייחודי לבני הקיבוץ הדתי. 

לו קדמה  ר מספר שנים, כלל שירות צבאי מלא אשריש לציין כי מסלול זה, שהוקם לבסוף לאח

ואף על פי התנגד צה"ל לפתיחת מסלול זה בטענה שכל דחיית גיוס "פירושה  -שנת לימוד בישיבה 

 ".885הכבדת נטל השירות על חיילים בשירות סדיר ומילואים כאחד

 מלחמת יום כיפורעוררו דווקא בתקופה זו, בשל טענות אלו על קשיי כוח האדם של צה"ל הת

היערכות מחודשת של הצבא, כפי שבא ל הביאונוצרו בעקבותיה, ששרבים הביטחוניים הצרכים הו

כיוון שמספר צה"ל שנעשתה באותה עת. שאר בהארכת השירות של כלל חיילי לידי ביטוי בין ה

להגביל את  דרש הצבא לאחר מלחמת יום כיפורהפונים לישיבות ההסדר הלך וגדל במשך השנים, 

 צמיחתו של מסלול שירות זה.

משמעות נוספת לעלייה במספר התלמידים בישיבות ההסדר, ולהתעוררות הדאגה אמנם, ישנה 

 ליו חתם הצבא עם ישיבת כרם ביבנהכפי שנזכר לעיל, ההסדר ע של הצבא לצרכי כוח האדם.

שמר על הסטטוס קוו שהתקבל בשנים שקדמו לו לפיו חלק מחברי גרעיני הנח"ל של  ,1965 בשנת

שינוי משמעותי ה במקום להכשרה בקיבוצים, ועל כן לא חל בני עקיבא פנו ללימודים בישיב

בתוך מספר שנים גדל באופן משמעותי מספר הישיבות והתלמידים אמנם, במכסת הגיוס לצה"ל. 

תלמידים בשמונה ישיבות  1500-הלומדים בהם, כאשר באמצע שנות השבעים לומדים יותר מ

. כמות זו של מתגייסים לא היתה פונה 886וסבכל מחזור גימקרבם מתגייסים  300-שונות, וקרוב ל

לשירות בגרעיני הנח"ל אלמלא הוקמו ישיבות ההסדר, ועל כן מובנת הדאגה שהתעוררה מפני 

 הפגיעה בכוח האדם דווקא בעת הזאת.

על ידי נציגי הישיבות בדיונים השונים, בהבנה טיעון זה של מחסור בכוח אדם בצבא, התקבל 

הצבא היה על גבולות השינוי שיערך במסגרת השירות. מתוך הכרה  כאשר עיקר המשא ומתן מול

בצרכי הצבא הסכימו ראשי הישיבות להארכת השירות, אך דרשו לבחון אותו מחדש מדי פעם, 

בכדי לוודא שהצורך עדיין קיים. מנגד, סירבו לדרישות הצבא שלא נראו בעיניהם רלוונטיות 

משרתים רבו להארכת השירות של חיילים שאינם סילמשל,  ,כוח האדם בצה"ל, ולכן בעייתל

 . 887בתפקידים קרביים

לראות בתהליכי שינוי מסלול השירות בישיבות ההסדר ביטוי לשותפות לכאורה,  ,לאור זאת ניתן

טובה ולמערכת יחסים תקינה בין הצבא והישיבות, שלא רואות עצמן כעומדות מעברו השני של 

                                                 
 .1979-161-134א"צ,  883
 שם. 884
 שם. 885
תלמידים  1400הסדר כלומדים בישיבות ה 1973על פי נתונים של משרד החינוך ואיגוד ישיבות ההסדר בשנת  886

(. נתוני הגיוס לקוחים 1965תלמידים )אה"ע, ענייני ההסדר  1700מדובר כבר על  1977)גצ"ד, קרן חזני(, ובשנת 
 .134-161-1979א"צ,  – 1975מהדיונים על הטלת ההגבלות לגיוס, משנת 

, 1974ומשרד הבטחון משנת  כך עולה ממסמכים שונים, ביניהם סיכום פגישה של ראשי הישיבות עם גורמי הצבא 887
 .134-161-1979א"צ,  –חודשים, אך רק לחיילים קרביים  18במסגרתה הסכימו להארכת השירות בפועל ל
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מכירות בצרכיו ומקבלות בהבנה את השינויים הנדרשים , אלא 888המתרס במשא ומתן מול הצבא

 אופן והיקף יישומם.ל גם אם חולקות עליו ביחס –

אמנם, כאמור לעיל, מתחת לפני השטח ניתן לראות כי לשינוי ההסדר עם ישיבות ההסדר שורשים 

 עמוקים יותר, שיסודם בשינוי עמדתו של הצבא כלפי המסלול והישיבות.

דתו של הצבא ביחס לישיבות ההסדר ניתן למצוא בטקס החתימה על ההסכם ביטוי למורכבות עמ

הסכם אשר כאמור לעיל  - 1977הקואליציוני של הליכוד עם המפד"ל, לאחר הבחירות של שנת 

נחשב להישג של הישיבות מול הצבא, שכן במסגרתו הוסרו ההגבלות על הקמת ישיבות ההסדר. 

הגבלות על שירות בגין את הסעיף המתייחס להסרת ה בנאומו בטקס, סייג ראש הממשלה מנחם

 ר:בישיבות ההסדר, ואמ

לפי הצעת המיועד לתפקיד שר הביטחון, עזר וייצמן, אם מספר המבקשים לשרת 

במסגרת ישיבות ההסדר יהיה גדול במיוחד, יבוא שר הביטחון בדברים עם שותפי 

 .889הקואליציה כדי לשקול את העניין מחדש

למרות הסכמתו להסרת ההגבלות, החשש מפני צמיחתן של ישיבות ההסדר עומד ניתן לראות כי 

בעינו, אף כי לא נקבעה מכסה ברורה לכך, והוא הסתפק בביטוי הכללי 'גדול במיוחד'. יש לציין כי 

למרות דברים אלו, במשך השנים לאחר מכן גדל באופן דרמטי מספר התלמידים בישיבות ההסדר 

 זר ונידון.אך נושא ההגבלות לא ח

החשש מפני גידול קיצוני במספר המשרתים במסלול ההסדר מופיע במקורות רבים ושונים 

מראשית ימיו של ההסדר. כך למשל, נימק סגן ראש אכ"א את התנגדותו למתן היתר לשירות 

, בחשש מפני 1966בשנת נזלץ בירושלים במסלול ההסדר לישיבה ייחודית שהקים הרב עדין שטיי

  .890על אף שמדובר היה בחמישה תלמידים בלבד –תופעה התרחבות ה

לכאורה ניתן לראות בחשש זה ביטוי נוסף לרצון לצמצם את הפגיעה בצרכי כוח האדם של צה"ל. 

 אמנם, נראה כי בשרשי הדברים עומד שינוי יסודי ביחסו של הצבא לישיבות ההסדר.

לבי ההתהוות של מסלול ההסדר כאשר מעיינים היטב במסמכים פנימיים שונים המתארים את ש

, מתברר כי הצבא ראה בישיבות ההסדר מסלול שנועד לנצל באופן מיטבי את 1965משנת 

פוטנציאל הגיוס של תלמידי ישיבות, אשר ללא מסלול זה לא היו משרתים כלל, אלא פוטרים 

 .891עצמם משירות ככל תלמיד בישיבה חרדית

, בתגובה לבקשתו 1978והנח"ל, במכתב ששלח בשנת כך למשל עולה מדבריו של ראש אגף הנוער 

 של פרופסור בר לב לקבל נתונים שונים ביחס להתפתחות מסלול ישיבות ההסדר:

                                                 
ביטוי נוסף לכך ניתן לראות בדבריו של הרב מאיר שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, שתיאר כיצד נעלב מהצעתו של  888

מלחמת ששת הימים, כיוון שאין בהם עוד צורך ככח מגן בגיזרת  משה דיין לפטור את תלמידיו משירות צבאי לאחר
שעלבים: "מה זה מדינה שלו? ...זה המדינה שלי". במקום פטור משירות דרש להצטרף למסלול השירות של ישיבת 

 . 17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  –כרם ביבנה 
ל פרוטוקול ישיבת הנהלה של איגוד ישיבות , המובאת בנספח ש20.6.77על פי כתבה מעיתון מעריב מתאריך  889

 .1965אה"ע, ענייני ההסדר  – 18.7.77ההסדר מתאריך 
 .1986-560-93א"צ,  890
כך טוען גם סטיוארט כהן כאשר הוא תיאר את האינטרסים ההדדיים של הצבא והישיבות ביצירת מסלול ישיבות  891

, טען כי בכך נבדלו ישיבות ההסדר 1983אמר משנת . ויקטור עזריה, במ118כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  –ההסדר 
 The alternative to the special"מגרעיני הנח"ל, ולכן לדבריו הביקורת הציבורית כלפי גרעיני הנח"ל גדולה יותר: 

arrangement under which these people serve is no service at all, while in Nahal's case no such 
exemption is contemplated." – Victor Azarya, 'The Israeli Armed Forces', in Morris Janowitz, Stephan 

Wesbrook (eds.), Civic Education in the Military, Volume 11, California 1983, p. 119. 
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בו הוחלט לאשר הצעת בני עקיבא כי חברי בני עקיבא  14.1.58-בידינו סיכום דיון מ

ו שהיו צריכים לקבל פטור מגיוס לצה"ל כבני ישיבות שתורתם אומנותם, יגוייס

 .892כבגרעין נח"ל אך יוצבו לשל"ת בקבוצת יבנה

דברים אלו מהווים עדות ברורה למניעים של צה"ל לשיתוף הפעולה עם בני עקיבא וישיבת כרם 

ביבנה, בשלבים הראשונים להתפתחות מסלול ההסדר. הצבא חשב שאם לא יאשר לתלמידים 

לכן הסכים לאפשר להם לשרת , וולא ישרתו כלל לשרת במסלול זה, הם יפנו לישיבות חרדיות

 . 893שירות מקוצר

, בו סקר 1965שנת ראש אכ"א למנכ"ל משרד הביטחון ב עמדה זו מתבררת גם ממכתב ששלח סגן

ביניהם גם ההסדר הטרי עם ישיבת כרם ביבנה.  –הסדרי גיוס שונים הקיימים לבני ישיבות 

דה שמדובר היה במספר בדבריו הוא מתאר כי ההסכמה להסדרים מקוצרים אלו נבעה מהעוב

ניתן . התבטאות דומה 894ללא שירות צבאי מועט של תלמידים שממילא פנה ללימוד בישיבה

, בו הוא מציע לגייס את תלמידי ישיבת הדרום 1960משנת  אדם של ראש אגף כח למצוא במכתב

במסלול דומה לנעשה בישיבת כרם ביבנה, כאשר הוא פותח את הצעתו במילים: "בהנחה 

  ...".895די הישיבה לא משרתים עתה שרות סדיר הנני ממליץ על ההסדר הבאשתלמי

 . 70-לאור זאת ניתן להבין את משמעות השינוי שחל בעמדת הצבא החל מאמצע שנות ה

צרכי כוח האדם של הצבא שהתעוררו באותה עת, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, הובילו את 

 תלמידיםהגידול הדרמטי שחל במספר ה הצבא לבחון מחדש את הנעשה בישיבות ההסדר.

בישיבות ההסדר, הביא את הצבא להבנה שאין מדובר עוד בניצול מיטבי של כוח האדם מבוזבז, 

 אלא בהפסד של כוח אדם איכותי שהיה עשוי לשרת שירות צבאי מלא. 

ביטוי לכך ניתן לראות בעבודה המטה שערך הצבא כחלק מתכנון ההגבלות על צמיחת ישיבות 

, בין תלמידי כיתה י"ב בחמש 1975ערך ראש אכ"א בשנת ש נזכר לעיל סקר הסדר. כך למשלה

בחון את מספר הפונים לישיבות ההסדר לעומת מספר הפונים ישיבות תיכוניות, על מנת ל

לישיבות חרדיות, בהן לא מתגייסים כלל. המסקנה של עורכי הסקר היא שעלייה במספר 

סדר תגרום לירידה במספר המתגייסים לשירות צבאי מלא, ולא התלמידים שפונים לישיבות הה

 .896יש להטיל מגבלות על צמיחת ישיבות ההסדרכן במספר הפונים לישיבות חרדיות, ול

                                                 
ל בני עקיבא, שממילא היו . יש לציין כי בשלב זה מרבית התלמידים היו חברי גרעיני הנח"ל ש1986-1087-57א"צ,  892

משרתים שירות מקוצר, ועל כן לכאורה המניע המרכזי של הצבא להסכים להסדר זה היא העובדה שמצבת כח האדם 
שלו לא השתנתה, כפי שנזכר גם לעיל בתיאור התפתחות המסלול. אף על פי כן רואים בדברים אלו שהצבא שם דגש 

 הגיוס בכך שהוא מביא תלמידי ישיבות לידי גיוס. גם על ההנחה שמסלול ההסדר משפר את אחוזי
ביטוי נוסף לגישה זו ניתן למצוא בהתנגדותו של הצבא להקמת מסלול גיוס ייחודי לבני הקיבוץ הדתי, כפי שנזכר  893

לעיל. בין הנימוקים שניתנו לכך היתה העובדה שבני הנוער של הקיבוץ הדתי ממילא לא יכולים לפנות ללימודים 
רדית ולהשתחרר כליל מהשירות הצבאי, שכן הם אינם לומדים בישיבות תיכוניות וזהו אחד התנאים בישיבה ח

לקבלת פטור מגיוס כתלמיד ישיבה. על כן לצבא אין כל אינטרס להניח להם להקים מסלול ייחודי, על אף שמדובר 
 .134-161-1979במסלול בו שירתו שירות צבאי מלא. א"צ, 

לכן הוא מתנגד בדבריו להרחבת מספר הישיבות התיכוניות מהן ניתן להצטרף למסלולים . 1986-560-92א"צ,  894
 המיוחדים, כיוון שמהלך כזה יגרום לתלמידים שעשויים לשרת שירות מלא לפנות למסלול מקוצר.

 .1986-560-97א"צ,  895
לאפשר הקמה של ישיבת . כפי שנזכר לעיל, סקר דומה נערך באותה שנה כדי להכריע האם 1979-161-134א"צ,  896

 1965א"צ, שם. דברים דומים ניתן למצוא בדבריו של סגן ראש אכ"א, במסמך משנת  –הסדר נוספת בקרית שמואל 
שנזכר לעיל, הסוקר את נתוני הגיוס ומצביע על כך שהרחבת מספר הישיבות התיכוניות, מהם מגיעים תלמידי 

ירות מלא, ומכאן שמסלול ההסדר לא קלט תלמידים שלא היו ישיבות ההסדר הביאה לירידה במספר המתגייסים לש
. תמונה דומה עולה 92-560,1986א"צ,  –מתגייסים כלל אלא תלמידים שללא מסלול זה היו מתגייסים לשירות מלא 

ובו פירט את נתוני הגיוס של ישיבות ההסדר לאורך  1977גם ממסמך ששלח אגף הנוער והנח"ל לרמטכ"ל בשנת 
ומשווה אותם לנתוני הגיוס לגרעיני נח"ל דתי. הנתונים מראים על עליה במספר המתגייסים דרך ישיבות  שלוש שנים,
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גבלות היתה ההבנה שמסלול ההסדר לא גרם ללמוד מדברים אלו שהמניע להטלת ההניתן 

לכך שחיילים שהיו עשויים  גם אם מקוצר, אלא הביא -לתלמידי ישיבות לשרת שירות צבאי 

לשרת שירות צבאי מלא, מקצרים את שירותם. כל עוד מדובר היה במספר מועט של תלמידים 

הלומדים בישיבות ההסדר, ניתן היה להניח שאכן מדובר בתלמידים שעשויים לפנות לישיבות 

את הצבא חרדיות ולפטור עצמן לגמרי מגיוס. הגידול במספר התלמידים בישיבות ההסדר הביא 

עשוי אינו כמות כזו של נוער בוגר מוסדות החינוך הציונים דתיים שהמציאות השתנתה, ולהבנה 

לפטור עצמו מגיוס אלמלא מסלול ההסדר. על כן הוסר הגורם המרכזי שהביא את הצבא להסכים 

 יחסו לישיבות ההסדר ולמסלול השירות שלהן. והשתנהלהסדר זה, 

בוננות בתהליך זה, לאור הנתונים שעלו בפרקים הקודמים. כפי ניתן להציע זווית נוספת להת

שראינו בפרק השני, במהלך תקופת המחקר התרחשו תהליכים חברתיים משמעותיים בציונות 

תהליכים להם  –הדתית, ביניהם הצבענו על עיצוב הזהות העצמית וההתבדלות מהציבור החרדי 

ה נתפסון כי בראשיתו של תהליך זה, לא טעהיו שותפות ישיבות ההסדר. לאור זאת ניתן ל

לישיבות הציוניות דתיות כחלק מכלל  תייחסות כנפרדת מהחברה החרדית, והדתיה הציונות

ממאגר זה נחשב לתוספת רצויה ולא מתוכננת לכוח מתגייס  הישיבות החרדיות, וממילא כל

של הציונות הדתית, האדם הצה"לי. עם התקדמותו של תהליך זה, הכירו ביתר שאת בייחודיותה 

והבדילו בין הישיבות הציוניות לישיבות החרדיות, ולכן התייחסו לתלמידי ישיבות ההסדר 

  כפוטנציאל לא מנוצל של כוח אדם.

השאלה המתבקשת היא האם הצבא הולך שולל, כאשר גרמו לו להבין שללא מסלול ההסדר 

 התלמידים לא יתגייסו כלל?

. עיקריותוזאת משתי סיבות  ,התשובה היא שליליתעולה כי מן המסמכים והמקורות השונים 

ראשית, הישיבות ונציגיהם לא השתמשו כלל במשא ומתן ובדיונים השונים שהובילו לעיצוב 

מסלול ההסדר, בטיעון זה של ניצול מיטיבי של כח אדם שעשוי שלא להתגייס, אלא הצביעו על 

אים דומים למסלול גרעיני הנח"ל, והצרכים שיקולים וגורמים אחרים כמו הרצון לשמור על תנ

 . 897השונים של הישיבות והציונות הדתית

שנית, כאשר בוחנים לעומק את המניעים שהובילו להקמת ישיבת כרם ביבנה ואת התהליכים 

למעשה הנחה זו נכונה, וישיבות ההסדר אכן יתכן והחברתיים שהובילו ישיבות ההסדר עולה כי 

 ונים לישיבות חרדיות, שעשויים היו שלא להתגייס כלל.גרמו לירידה במספר הפ

כפי שסקרנו בהרחבה בפרק הראשון, אחד המניעים להקמת ישיבת ההסדר הראשונה היה רצונם 

בוגרי ישיבות תיכוניות לישיבות  הדתית לשנות את המציאות בה פנו של גורמים שונים בציונות

זיקתם לחברה הציונית דתית. ומאבדים את חרדיות, ובחלקם נטמעים בתרבות ובחברה החרדית 

ת היו עשויים התלמידים שפנו לישיבת כרם ביבנה בשנותיה הראשונוחלק מ, שם כפי שראינו

 אלמלא הוקמה הישיבה, ויתכן שלבסוף לא היו מתגייסים כלל. לפנות לישיבה חרדית

                                                                                                                                            
ההסדר לעומת ירידה במתגייסים לגרעיני נח"ל. ניתן ללמוד מכך גם כן שכח האדם שפנה לישיבות ההסדר לא היו 

 .57-1087-1986א"צ,  –מקרב אלו שהיו הולכים לישיבות חרדיות ולא היה מתגייס כלל 
בתזכיר שתיאר את מצבן של ישיבות ההסדר:  1977יוצא מן הכלל בעניין זה היא התבטאות של יעקב דרורי משנת  897

"אלמלא ישיבות ההסדר היה גדל מספר בוגרי הישיבות התיכוניות בישיבות ה'תורניות' וצה"ל היה מפסיד חלק ניכר 
אמנם, תזכיר זה נכתב לגופים ממשלתיים בבקשה להגברת  .1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  -מתלמידים אלו" 

התמיכה הכלכלית בישיבות, ולכן יתכן שדרורי השתמש בטיעון השייך לעולם המושגים והתפיסות של גופים אלו, 
 ואשר עשוי היה לסייע לו יותר בדרישותיו התקציביות.
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שסקרנו בהרחבה כפי חברתיים שונים בציונות הדתית,  םלתהליכי הובילההקמת ישיבות ההסדר 

תהליכים של גיבוש זהות ושייכות לחברה הציונית דתית, והתבדלות והתרחקות מן , בפרק השני

זאת, יתכן שאלמלא הוקמו ישיבות ההסדר ואלמלא  בחוןהחברה החרדית. אף שאין דרך ל

ת טשטוש הגבולות בין המגזרים, תופעואף מתרחבת התרחשו תהליכים אלו, היתה נמשכת 

לישיבות הפונים תיכוניות הישיבות הבוגרי ה להוביל בסופו של דבר לעלייה במספר שעשויה הית

כפי שראינו בפרק הראשון, ישיבות ההסדר עוד יש לציין כי  בחברה החרדית. נטמעיםחרדיות ו

הוקמו, בין השאר, בשל רצונם ההולך וגובר של בוגרי ישיבות תיכוניות להמשך לימודים תורניים. 

חלט להניח, שאם לא היו מוקמות ישיבות ההסדר, ולא היה ניתן מענה לדרישה זו, על כן ניתן בה

היה גדל מספר הפונים לישיבות החרדיות ומספר בוגרי החינוך הציוני דתי שלא היו מתגייסים 

 כלל.

על כן ניתן לומר, מתוך התבוננות על תהליכי העומק שהובילו ישיבות ההסדר, שבחשבון הכולל 

הסדר סייעה לבעיית הכוח האדם של צה"ל והעלתה את מספר המתגייסים מקרב הקמת ישיבות ה

באופן מיטיבי נצל ל שואףשכן הצבא  ,זה אינו רלוונטי אמנם, מצד הצבא מבט הציונות הדתית.

. על כן יתכן בהחלט שצדק את פוטנציאל הגיוס בכל זמן נתון, על פי המציאות החברתית הקיימת

הציונות הדתית של שנות השבעים, לאחר התקדמות התהליכים הצבא בניתוחו החברתי את 

החברתיים שהובילו ישיבות ההסדר, ובקביעתו שקיומן של הישיבות פוגע באחוז המתגייסים 

 . הזהטיל מגבלות על צמיחת מסלול לשירות מלא, ולכן שאף ל

ר, שהחל ניתן ולסכם ולומר כי סקרנו את שלבי ההתפתחות של מסלול השירות בישיבות ההסד

כמעטפת ארגונית ללימודים  בשלב בראשיתי של אי ודאות ואי סדר, נמשך בשימוש בגרעיני הנח"ל

מאוחר יותר הוסדר באופן רשמי מול הצבא, ולבסוף עבר מספר שינויים ותמורות  בישיבה,

משמעותיות. ניתן לראות בתמורות שחלו בעיצובו של מסלול ההסדר ביטוי למתח המובנה הקיים 

גורמים חברתיים ופוליטיים שונים, ובין ערכים ותפיסות מנוגדות העומדים ביסודו של מסלול בין 

חים ליצור איזון בין העמדות השונות, אך את המתהיה זה. ההסדר שנוצר במשך השנים אמור 

 אותם נבחן בהרחבה בהמשך דברינו בפרק זה. עצמם הוא לא מסוגל לבטל, 
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 שילוב הצבא בישיבות ההסדרמתחים ומורכבויות ב 4.3

כפי שתיארנו בתחילת הפרק, אחד המאפיינים הבולטים של ישיבות ההסדר הוא החיבור הייחודי 

שנוצר בין המסגרת הצבאית והמסגרת הישיבתית, כאשר ייחודו של חיבור זה הוא בעירוב 

ת דברינו, התחומים והעדר גבולות ברורים בין המסגרות השונות. טענה נוספת שהועלתה בראשי

והוצגה בהרחבה במהלך הפרק, היתה שהחיבור בין הישיבות והצבא לא היה חלק מרכזי ממטרות 

הקמת ישיבות ההסדר, והוא התפתח ללא תכנית מסודרת וברורה. אופי זה של היווצרות 

המסלול, יחד עם העובדה שמסלול ההסדר יצר חיבור בין גורמים שונים ומנוגדים הביאו ליצירתם 

 בהם נעסוק בחלק זה. מתח וחיכוך,  פר מוקדישל מס

נפתח את דברינו בניתוח החיבור שנוצר בין המסגרת הישיבתית והמסגרת והצבאית, ונצביע על 

המורכבויות המובנות בחיבור זה. לאחר מכן, נבחן את ההשלכות העולות מחיבור זה על היחס בין 

המערכת הדתית והמערכת האזרחית.  –ו המערכת הצבאית ומערכות רחבות יותר הנוגעות לענייננ

בדברינו נציג את המודל הייחודי שנוצר בישיבות ההסדר בחיבור שבין מערכות אלו, ונצביע על 

 מורכבות החיבור ביניהם. 

  

  שילוב הישיבה והצבא 4.3.1

החיבור הייחודי בין הצבא והישיבות הוא מאפיין מרכזי של ישיבות ההסדר, אך הוא גם אחד 

ם והאתגרים הגדולים שלהן. יסודו של הקושי בחיבור זה הוא בפער המהותי הקיים בין הקשיי

 הישיבה והצבא. –מוסדות אלו 

התייחסות חריפה לפער זה ניתן למצוא בדבריו של הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, 

 המצביע על הסכנה המרכזית שעלולה להגרם כתוצאה מהמפגש עם העולם הצבאי:

אבדן עדינות ואצילות והקהיית רגישות מוסרית  -סכנה העיקרית היא של שחיקה ה

ודתית, העלולים לנבוע מחשיפה להיבטים המחוספסים של קיום, המסוגל לגמד את 

 .898המימד האנושי והרוחני שבאדם

ניתן לראות כי הרב ליכטנשטיין רואה בישיבה מקום המפתח עדינות, אצילות ורגישות אצל 

עריו, לעומת הצבא הנתפס כמקום של חספוס ואגרסיביות, העשוי להנמיך את הבאים בש

מוסריותו של האדם. הרב ליכטנשטיין מדגיש בדבריו שם בהמשך כי איננו חושש כי המפגש עם 

הצבא יגרום לפגיעה בהקפדה על קיום המצוות של תלמידיו, אלא חרד להשפעתו על התפתחותם 

מעבר להעדפה הברורה של הישיבה ומידה רבה של שיפוטיות החינוכית והערכית של תלמידיו. 

כלפי הצבא העולה מדבריו, ניתן ללמוד מהם על תמצית הפער בין המוסדות: הישיבה היא מקום 

לעולם שייך  -ההיפך הגמור  של לימוד ועיסוק בתכנים מופשטים ודתיים, ואילו הצבא הוא

ניתן להתבונן במסגרת השירות בגרעיני  המעשה, עולם של פיזיות ואגרסיביות. לשם השוואה

הנח"ל, שכאמור היווה מודל לחיקוי ביצירתו של מסלול השירות בישיבות ההסדר, שם הפער בין 

העשייה החקלאית והחברתית בשנות השירות בגרעינים קטן הרבה יותר בין השירות הצבאי ו

                                                 
קסטים המרכזיים והבודדים העוסקים . מאמר זה הוא אחד הט16הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, עמ'  898

בניתוח אידיאולוגי של החיבור בין הצבא והישיבה בישיבות ההסדר, ונכתבו בתקופת המחקר שלנו. טקסט זה יבחן 
 בהרחבה בהמשך, ביחס לפולמוס על הצדקתו המוסרית של מסלול ההסדר.
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את תמצית הקושי בחיבור לאור זאת ניתן להבין  מהפער בין השירות הצבאי והלימוד בישיבה.

  הישיבה והצבא בישיבות ההסדר.

אירוע טראגי שנתפס כביטוי מוחשי לפער שבין ההווי הישיבתי לזה הצבאי, הוא סיפור התאבדותו 

שהתרחש  של תלמיד ישיבת הסדר בעת שירותו הצבא בשל התעללות ו'טרטורים' של מפקדיו

שאלת השותפות עם הציבור החילוני במסלול . בפרק הקודם עסקנו בסיפור זה ביחס ל1978בשנת 

 ההסדר, בעקבות הצעות שעלו אז בתקשורת להפריד באופן מוחלט בין חיילי ההסדר והחיילים

 מק את הצורך בכך בטענה זו:ינהרגילים. כתב מעריב, איתן הבר, 

מפגש בין חניכים ברמה גבוהה, כמו בני הישיבות, לבין מפקדים ברמה נמוכה יכול 

  .899טראגדיהלהוליד 

בדברים אלו מביע הכתב הערכה רבה לתלמידי ישיבות ההסדר, ומצביע על פער שעשוי להמצא 

בינם ובין חיילים אחרים. בהמשך הדברים מביא הכתב את דברי נציגי הצבא שגינו בחריפות את 

עצם ההתעללות הקשה שעברו תלמידי ישיבות ההסדר, אך מדבריהם עולה כי יתכן והאירוע 

בשל חוסר התאמה בין תלמידי הישיבות, הרגילים לרגישות ועדינות הישיבתית, ובין התרחש 

. אחת המסקנות שהציעו שם נציגי הצבא היתה להכשיר באופן הטיפוסית הקשיחות הצה"לית

מיוחד את מפקדי חיילי ההסדר כדי שיוכלו "להבין יותר לרחשי ליבם ומאוויהם". כך למשל 

ון, האלוף משה פלד, באומרו "ביחידה ייחודית זו היו צריכים לטפל צוטט שם מפקד גייסות השירי

 אנשים בעלי שאר רוח". 

הערכה לתלמידי ישיבות ההסדר, אך גם הבנה כי יתכן וקיימת חוסר  ניתן לראות בדברים אלו

, התאמה בינם ובין המערכת הצבאית הרגילה. בדומה לכך נטען בכתבה בעיתון ידיעות אחרונות

גורמים חרדים לטעון כי "הזהרנו אתכם שצבא אינו עניין בשביל  רוע זה עשוייםשבעקבות אי

 ". 900תלמידי ישיבות

הטענה העולה מן הדברים היא שהפער בין הישיבות והצבא יצרו חוסר התאמה בין תלמידי 

ישיבות ההסדר והמערכת הצבאית, ועל כן ישנו קושי לשלב אותם בשירות הצבאי הרגיל. כאמור, 

שהציע הצבא היה לצמצם את מידת החיכוך בין תלמידי ישיבות ההסדר ובין הצבא הפתרון 

 הרגיל, או לכל הפחות להתייחס אליהם באופן מיוחד, ולהכשיר לכך את מפקדיהם.

יש לציין כי מכל הכתבות והמקורות העוסקים באירוע ההתאבדות עולה שנציגי ישיבות ההסדר, 

צגת המאורע כנובע מאופיין הייחודי של ישיבות ההסדר, ובראשם הרב יהודה עמיטל, התנגדו לה

וביקשו לתייג אותו כאירוע רגיל של התעללות המתרחש גם ביחידות האחרות. נציגי ישיבות 

ההסדר התנגדו לסיווגם של תלמידיהם כחיילים בעלי צרכים מיוחדים, עדינים ורגישים באופן 

צבאית הכללית. לכן, כפי שצויין בפרק מיוחד, בין השאר בשל שאיפתם להשתלבות במערכת ה

הקודם, התנגדו להצעות שעלו אז להגברת ההפרדה בין תלמידי ישיבות ההסדר לכלל הצבא, תוך 

 הדגשת חשיבות האחדות הקיימת בצבא בין המגזרים השונים.

השקיעו  עם זאת, הישיבות הכירו בפער הקיים בין המוסד הישיבתי למערכת הצבאית, ולכן

, כנת התלמידים לקראת שירותם הצבאי על מנת לסייע להם במעבר בין העולמותמאמצים בה

                                                 
 אה"ע, הישיבה וההסדר. – 21.5.78מתוך כתבה בעיתון מעריב מתאריך  899
 . 8, עמ' 26.5.78מנחם רועי, 'זועזענו ממות חייל הההסדר, אך זה היה מקרה חריג', ידיעות אחרונות  900
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כדי לסייע ולתמוך  וקט. אמצעי נוסף שנ901באמצעות שיחות ושיעורים שעסקו בנושא זה

 בעת שירותם הצבאי. היה הקמת מערך של קשר וליווי  בעת שירותם הצבאי הםבתלמידי

והתפתחו עם השנים: ישיבות רבות הדפיסו מערך זה כלל אמצעי תקשורת מגוונים, שהלכו 

, בהם שיתפו 902עלונים ייעודיים שנכתבו על ידי התלמידים ונשלחו לחבריהם המשרתים בצבא

מהנעשה בישיבה וכתבו מאמרים תורניים כדי לחברם לנעשה בבית המדרש, כאשר בחלק 

; רבני 903המהישיבות הפכו עלונים אלו לחלק מרכזי בעולמה התרבותי והחברתי של הישיב

; בנוסף, רבנים 904הקרב בשדה בעת אימוניהם ואף -הישיבות ערכו ביקורים אצל התלמידים 

רבים ניהלו קשרי מכתבים ענפים עם התלמידים החיילים. במכתבים אלו שאלו התלמידים 

שאלות הלכתיות, סיפרו על הנעשה עמם ושיתפו בחוויות והתמודדויות ייחודיות אותם חוו בעת 

אי. כך למשל, מתאר תלמיד ישיבת הר עציון במכתב לרב עמיטל, שנשלח מיד לאחר שירותם הצב

 סיומה של מלחמת יום כיפור:

זמן רב מבקש אני לכתוב לרב מכתב זה... המלחמה טלטלה אותנו טלטלה אדירה, 

 . 905שאלות רבות זועקות למענה

 מלחמתית בה הוא מצויניתן לראות כי התלמיד חווה חוויות מורכבות בתוך האווירה הצבאית וה

כדי ב, והוא מבקש את עזרתו של הרב עמיטל כמו חיילים רבים אחרים בזמן מלחמת יום כיפור –

מעבר לקשר האישי העמוק שנראה שרקם אותו תלמיד עם הרב עמיטל, נראה להתמודד עמן. 

ו זיקה לעולם נוסף אליהחיבור וה מבטא את קשר זה משמעות נוספת.קשר עם ראש הישיבה של

עולמה של הישיבה, אשר בקשר עמו הוא מאמין כי ימצא  –מבחינה ערכית וחברתית  –הוא שייך 

הצבאית הקשר עם הישיבה מאפשר לחייל לצאת מעט מההוויה פתרון לשאלותיו וקשייו. 

 , לעבד את חוויותיו ולהתמודד עמן בצורה טובה יותר. המורכבת בה הוא מצוי

 סייעה להם ,ישיבהלצבא ולתלמידי ישיבות ההסדר  הכפולה של ניתן לראות כי זיקתם

כי בכך נמנעו מקרים טראגיים  אף יתכןויות וקשיים במהלך השירות הצבאי, והתמודדות עם חוב

למספר מערכות  ייכותמציאות זו של שנוספים כמו התאבדות התלמיד שנזכרה לעיל. אמנם, 

 . היתה מקור לקשיים ומתחים רבים שונות ומנוגדות

רק במענה מכתבים ומתן תמיכה לא של ראשי ישיבות ההסדר עם תלמידיהם התבטא  הקשר

ולכן מצאו שירותם הצבאי,  בעתגם  ראו עצמם אחראים לתלמידיהם הישיבותרגשית. ראשי 

 בנעשה עמם. לנכון להיות מעורבים באופן פעיל

תלמידי  דוגמא חריגה לכך ניתן למצוא באירוע שהתרחש לאחר מלחמת ששת הימים, כאשר

ישיבת כרם ביבנה עמדו להשתחרר ולחזור לישיבה. ביום השחרור יצאה פקודה ממפקדת גייסות 

השריון לעכב את שחרורם ועל כן לא באו חיילים אחרים להחליפם בעמדות. תלמיד הישיבה 

שהיה במפקדה עדכן את הרב גולדויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה, והוא נסע באופן מיידי לראש 

                                                 
 .121-120תיאור נרחב של תכניות ההכנה בישיבות ההסדר כיום ניתן למצוא אצל רוסמן סטולמן, צבא ודת, עמ'  901
 .442זליש, יבנה וחכמיה, עמ' מיי –בישיבת כרם ביבנה  1970נראה כי העלון הראשון יצא לאור בשנת  902
, נדפסו 1985כדוגמא לכך ניתן לציין את העלון 'דף קשר' של ישיבת הר עציון, שמאז שיצא לאור לראשונה, בשנת  903

עלונים, כאשר מלבד הקשר עם החיילים, הוא מהווה במה מרכזית לכתיבה ויצירה של תלמידי הישיבה.  1500-קרוב ל
 . 3.8.15, נכון לתאריך http://gush.net/dk/idx/archive.htmיתן למצוא באתר הישיבה: ארכיון וירטואלי של העלון נ

לדוגמא, מתוך כתבה על תלמידי ישיבות ההסדר במלחמת יום כיפור: "אין ראשי ישיבת הכותל מסתפקים  904
את הישיבה בירושלים, ופונים אל קווי האש לפגוש מקרוב את התלמידים"  בחליפת המכתבים... לא אחת הם עוזבים

 .6, עמ' 4.1.74חיים פיקרש, 'פילפולי דאורייתא בין קרב לקרב', הצופה  –
  אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. בתוכן שאלותיו של התלמיד נעסוק בהמשך. 905

http://gush.net/dk/idx/archive.htm
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ציא הוראה לשחרר אותם, ואף שלח רכבים שיאספו אותם מהעמדות, עוד קודם אכ"א שהו

 . 906שהגיעו המחליפים

תחום צבאי נוסף בו הרבו ראשי הישיבות להתערב היה ביחס ליציאתם של תלמידיהם לקורסי 

פיקוד. נושא זה היה טעון במיוחד שכן התלמידים נדרשו בדרך כלל להאריך את שירותם הצבאי 

ישיבות שביקשו שלא לשלוח לקורסי יו ראשי נות הלימוד שלהם בישיבה, ועל כן העל חשבון ש

 . 907פיקוד את התלמידים אותם רצו לראות חוזרים לישיבה בהקדם

מעורבות זו של גורמים חיצוניים גרמה לחיכוכים רבים מול הצבא, אשר לו שיקולים וצרכים 

 –יבות ההסדר כאזרחים בשני עולמות מנוגדים, והיא מבטאת את מעמדם המורכב של תלמידי יש

שאלה מי ב ההישיבה והצבא. מוקד המתח והחיכוך, כמו בכל מבנה המורכב מגורמים שונים, הי

המעורבות של ראשי הישיבות בשירותם הצבאי של תלמידיהם מבטאת תפיסה  .908עומד בראש

בצבא. דים , אשר במהלכה משרתים התלמילפיה מסלול ההסדר הוא קודם כל מסגרת ישיבתית

לכן גם בזמן שירותם הצבאי הם נחשבים חלק ממסגרת הישיבה, וממילא לראשי הישיבה ישנה 

, החזיק בעמדה הפוכה לגמרי, מנגד צה"ל,בצבא. עם תלמידיהם זכות להיות מעורבים בנעשה 

אשר בחלק משנות , השירות מסלוללפיה תלמידי ישיבות ההסדר הם חיילים לכל דבר במשך כל 

שנות הלימוד בישיבה ב, כפי לידי ביטוי במעמדם הפורמלי של התלמידים לומדים תורהשירותם 

  חיילים בשירות ללא תשלום.כ

 –השפיעה על שירותם הצבאי כפי שראינו, שייכותם של תלמידי ישיבות ההסדר לצבא ולישיבה 

ם זאת, , ובמתיחות שעוררה בין הצבא וראשי הישיבות. עשירותבסיוע להתמודדות עם קשיי ה

בין בה. הצבענו לעיל על הפער המנטלי שייכות כפולה זו השפיעה גם על שנות לימודיהם בישי

תמודד עמו בעת הישיבה והצבא, ותיארנו את הדרכים שנקטו הישיבות כדי לסייע לתלמידים לה

זה על פער של השלכות העיקר החשש של ראשי ישיבות ההסדר היה מפני שירותם הצבאי. אמנם, 

 ישיבות עצמן, כפי שתיאר בר לב:ב הנעשה

לכאורה אין הבדל בעקרונות המתודיים בין ישיבות ההסדר לבין הישיבה 

הליטאית... ברם, ישיבת ההסדר לבדה עומדת בפני דילמה מתודית חינוכית חריפה 

ב הליכתם של מחזורי ביותר: כיצד להתמודד עם ההפרעות הנגרמות לישיבה עק

לפלישת האווירה הצבאית לאקלים הרוחני של  המביאות אםהישיבה לצבא, 

הישיבה ותלמידיה, ואם לפגיעה כמותית ואיכותית ברמת ההישגים הלימודיים של 

 .909התלמידים

במסגרת מסלול ההסדר ישנה תנועה מתמדת בין הצבא והישיבה כאשר תלמידים מתגייסים 

מספר מקטעים. בדבריו בפרט הדבר בלט בשנים בהן השירות הצבאי היה מפוצל ל –ומשתחררים 

 מצביע בר לב על שני מישורים בהם עשויה להשפיע מציאות זו על ישיבות ההסדר.

תלמידי ישיבות  מקשה מסגרת הלימודים המקוטעת והחלקית עלראשית, מבחינה לימודית 

תלו תקוות רבות, נבישיבות ההסדר . יש לזכור שההסדר להגיע להישגים לימודיים משמעותיים

                                                 
 .203מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  906
שלא לשלוח לקורס קצינים שני תלמידים מצטיינים, בפגישה שנערכה עם הרמטכ"ל  כך למשל דרש הרב גולדויכט 907

 .1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  -ושר הביטחון באמצע שנות השבעים 
אחת הסוגיות הטעונות המבטאת יותר מכל את השאלה הזו היא סוגיית סירוב הפקודה והמחוייבות לפקודות  908

 סק ביחס שבין המערכת הדתית והמערכת הצבאית בישיבות ההסדר.הצבא, אשר תבחן בהמשך בחלק העו
 .308בר לב, במשוך היובל, עמ'  909
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תלמידי חכמים, ועל כן  חדשה ומודל ייחודימנהיגות דתית  שיצמיחונו בפרק הראשון, כפי שהראי

 .910זה היה בעל חשיבות רבהקושי 

מעבר לכך, חששו ראשי הישיבות מפני ההשפעה הערכית והחינוכית שעשויה לגרום חדירת 

המעשה האווירה הצבאית אל תוך הישיבה. כפי שנזכר לעיל, האווירה הצבאית, השייכת לעולם 

יתכן ו –בתית המופשטת והמסוגרת ולחוויית החיים הארץ ישראלית, עומדת בניגוד לאווירה הישי

בישיבה דורשת  יםמסגרת הלימודבנוסף על כך, סוחפת ומושכת יותר. אף היא לעתים כי 

של כוחות נפשיים ואינטלקטואליים, ועל כן נדרש ניתוק וריחוק  מרבימתלמידיה ריכוז וניצול 

האווירה  על מאמץ זה. לכן עשויה השפעת מחוויות רגשיות חיצוניות העשויות להקשות מסויים

הצבאית מלאת החוויה והרגש, החיצונית והזרה לסגנון החיים והאווירה הקיימת בישיבה, לפגוע 

אינטנסיביות של הלימוד בישיבה. קושי זה בלט באופן מיוחד בשלבי המסלול בהם בבריכוז ו

 שוב מן הצבא אל הישיבה, ולחזור לעולם המחשבה והלימוד.נדרשו התלמידים ל

ממייסדי ההסדר מטעם תנועת בני  -ביטוי לחששות אלו ניתן למצוא בדבריו של יעקב דרורי 

, כאשר דרש מהצבא להפריד בין 1967עקיבא, ובהמשך מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר, בשנת 

רצופים עלולה להרחיק את התלמידים  הטירונות והאימון המתקדם שכן "עשרה חודשי היעדרות

". ניתן לראות בכך דוגמא להתנגשות בין צרכי הישיבה ובין צרכי 911מדי מן הישיבה ומן הלימוד

בתחום זה של רציפות יש לציין כי הצבא, אשר העדיף לקיים את מסגרת האימונים באופן רציף. 

ם שונים, עד למצב הקיים שנבעו משיקוליהשירות הצבאי נערכו במשך השנים שינויים רבים 

 בימינו בו מתקיים כל השירות הצבאי ברציפות.

הינו בעל חשיבות רבה, כיוון שהוא  מפני השפעתו של הצבא על הלימוד בישיבות ההסדרהחשש 

 ת יסוד בהגדרתן העצמית כישיבה. ולשאל נוגע

 -גורמים שונים כפי שראינו בפרקים הקודמים, ישיבות ההסדר נדרשו להצדיק את קיומן אל מול 

. השילוב של המסגרת 912ישיבה ככל הישיבות שלא ראו בהן - בציבור החרדי ובציונות הדתית

הצבאית בתוך הישיבה היה מן הגורמים המרכזיים שערערו על מעמדן כישיבה, ועל כן ראשי 

הישיבות דאגו שלא יחשבו תלמידיהם כחיילים לומדי תורה, אלא כתלמידי ישיבה המשרתים 

כפי שציטטו תלמידיו של הרב גולדויכט אמרה שרווחה בפיו: "תלמידי הישיבות באים  בצבא,

 . 913לצבא כדי לשרת, הם לא חיילים שבאים לישיבה כדי ללמוד"

ניתן לראות בכך ביטוי נוסף לתפיסה שנזכרה לעיל, המדגישה את עליונות הישיבה על הצבא, 

עמוקה  סוגיאביטוי ל כךניתן לראות ב הכפוף ומשתלב בתוך מסגרת הישיבה. אמנם, נראה כי

 יותר, הנוגעת ליסודות הציונות הדתית.ומהותית 

כפי שהראינו בפרק הקודם, שילוב השירות הצבאי ולימוד התורה בישיבות ההסדר הוא ביטוי 

גישות שונות  ציונות הדתית, כאשר בתחום זה הצבענו עללשילוב בין ערכי הציונות וערכי הדת ב

                                                 
נזכיר כי בפרק השני הצבענו על כך שבקרב ישיבות ההסדר נשמעו קולות שפקפקו באפשרות להכשיר רבנים  910

 במסגרת מסלול זה, בשל המחיר שגובה שילוב השירות הצבאי.
תן כמובן לטעון כנגד דבריו של דרורי כי דווקא שירות מפוצל בו התלמידים מתגייסים . ני1985-1687-58א"צ,  911

 ומשתחררים באופן תדיר מקשה עליהם עוד יותר להתרכז ולהצליח בלימודיהם.
כך למשל מתאר הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, כיצד גורמים בציבור החרדי ראו בישיבתו מקום ל'הצלת'  912

השפעה דתית עליהם ולא ישיבה ככל הישיבות, ולכן כעסו כאשר עברו לשם תלמידים מישיבות הציונים דתיים ול
. הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, מתאר כיצד ביקשו ממנו גורמים 17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  -חרדיות רגילות 

ובים, מתוך תפיסה שאין זו בישיבת מרכז הרב, בעת שלימד בישיבת כרם ביבנה, כי ישלח אליהם את תלמידיו הט
 .17.2.13על פי ריאיון עמו מתאריך  –ישיבה 'אמיתית' 

 .204מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  913
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מפני  ו של החששרת יחסי הכוחות בין גורמים אלו. לאור זאת ניתן לטעון כי ביסודהחלוקות בהגד

ישיבה, העשוי להתרחש בעקבות השפעת הצבא על הלימוד בו יצבאשירות ההכישלון שילוב 

מעותיים, עומד החשש מפני כישלון הלימוד בישיבה באופן שלא יאפשר הישגים לימודיים מש

. אם ישיבות ההסדר לא יצדיקו את שמן כישיבה, ולא 914הדתיתשילוב הציונות והדת בציונות 

רבנים ותלמידי חכמים, יתכן כי  ליחה להצמיחמצמסגרת רצינית של לימוד תורה ש יצליחו לקיים

הציונות  אףהצבא והישיבה, ואולי  –משמעות הדבר שלא ניתן לחבר בין שני הגורמים המנוגדים 

ם שהושקעו בניסיון למנוע את השפעת הצבא על לימוד והדת. לאור זאת ניתן להבין את המאמצי

 התורה בישיבות ההסדר.

 ישונים במרחב הלימוד תחומיםהאמצעים שנקטו ישיבות ההסדר היו שונים ומגוונים, ונגעו ל

 לשירות הצבאי. אופן ההתייחסותבישיבה: בסדרי הלימוד, תכניו ו

, הנובע ממסלול השירות הייחודי, הוא אחד ההבדלים בין ישיבות ההסדר ובין הישיבות החרדיות

החלוקה הברורה לקבוצות גיל. ברוב הישיבות מקובל היה לפעול בקבוצות הנחלקות על פי רמת 

הלימוד, סגנון ותוכן הלימוד או הרב המלמד. בישיבות ההסדר, בהם שותפים התלמידים למסלול 

וד בישיבה בהתאם לקבוצות קבוצתי במסגרתו הם מתגייסים ומשתחררים יחד, מתקיים גם הלימ

. בנוסף על כך, מסלול הגיוס קוצב את משך הלימוד בישיבה, כאשר כלל התלמידים 915אלו

מתגייסים יחד על פי תנאי המסלול, ולא מתאפשר להם להמשיך את לימודיהם על פי רצונם 

 והצלחתם האישית.

ה, המבטא כפיפות כאשר הוקמה ישיבת כרם ביבנה חשש הרב גולדויכט מפני מבנה לימודי ז

לשיקולים מערכתיים צבאיים בתוך הישיבה, על פני שיקולים לימודיים פנימיים. מבחינה 

לימודית נכון יותר לחלק את קבוצות הלימוד על פי רמתם האישית, ולעיתים התפתחותו האישית 

של אחד התלמידים דורשת ממנו להמשיך ללמוד מספר רב של שנים ברציפות, אך המחוייבות 

 מסגרת הגיוס איננה מאפשרת זאת. ל

מבנה זה, כאשר נוכח לראות שהוא מועיל גם בתועלתו של הרב גולדויכט  כיראמנם, עם הזמן ה

לסדרי הלימוד בישיבה, שכן המסגרת ההומוגנית המחולקת על פי מחזורי הגיוס מצמצמת את 

ת השירות הצבאי, כניסתה של האווירה הצבאית לתוך הישיבה. התלמידים חווים יחד את חווי

חוזרים יחד לישיבה, ומסתגלים ללימוד תוך צמצום ההשפעה הסביבתית, שהיתה עשויה להיות 

. הבדלים מבניים אלו בין 916רחבה יותר אילו כל תלמיד היה מתגייס ומשתחרר באופן עצמאי

הישיבות נוצרו אמנם משיקולים חיצוניים של מסגרת הגיוס, אך הבחירה ישיבות ההסדר ושאר 

לשמור על מסגרת מבנית זו בתוך הישיבה מלמדת על ההכרה בתועלת שלה להתמודדות עם 

  השפעת האווירה הצבאית בתוך הישיבה.

דרך התמודדות נוספת עליה מצביע בר לב קשורה לתכני הלימוד בישיבות ההסדר. לדבריו, שני 

ד הגמרא ולימודי סגנון לימו -תחומים בהם התייחדו ישיבות ההסדר ביחס לישיבות חרדיות 

מהווים דרכים להתמודדות עם שילוב הצבא והישיבה. תלמידי ישיבות  -המחשבה המוגברים 

                                                 
לאור זאת ניתן לראות את ביקורת שנזכרה לעיל בשמם של גורמים חרדיים, שלא הכירו בישיבות ההסדר כישיבות  914

, ואת הביקורת של גורמים בישיבת מרכז הרב כביטוי מן המניין, כביטוי לביקורת הכללית על הציונות הדתית
 למחלוקת עקרונית ביחס לתפיסת הציונות הדתית, ביחסים שבין הציונות והדת, כפי שתואר בהרחבה בפרק הקודם. 

. בר לב טוען שבכך יש ביטוי לגישה חינוכית המעדיפה את חינוך הקבוצה על פני 309בר לב, במשוך היובל, עמ'  915
 ילוי' היחיד, בשונה מן המקובל בישיבות החרדיות.טיפוח ה'ע

. בר לב מצביע על כך שבדרך זו ניתן לשמר ביתר 309; בר לב, במשוך היובל, עמ' 202מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  916
 שאת את שייכות התלמידים לישיבה בעת שירותם הצבאי.
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ההסדר קוטעים את רצף הלימודים ומשקיעים חלק משנותיהם בשירות צבאי, ועל כן נדרש שינוי 

בסגנון הלימוד על מנת לפצות על כך. הדרך לעשות זאת היא לצמצם את העיסוק במתודת 

פול' הנפוצה במרבית הישיבות החרדיות, ולהעדיף לימוד פשוט של הסוגיא התלמודית תוך ה'פל

התמקדות בלימוד פוסקים ראשונים, באופן המאפשר להרחיב את היקף הלימוד בזמן קצר באופן 

 יחסי.

חות בשיעורים, שי - 917מחשבת ישראלבישיבות ההסדר בהרחבת העיסוק בר לב ש טעןבנוסף 

לעצב ולבנות את זהותו האישית של  ניסיוןחלק מהיא  –ספרים שונים  ולימוד עצמאי של

התלמיד. בדרך זו מגיע התלמיד לשירותו הצבאי כאשר דמותו וזהותו ברורה וחזקה יותר, וכך 

הוא עשוי להתמודד בצורה טובה יותר עם הקשיים הרוחניים והמנטליים שנובעים מהמעבר בין 

ניתן בתכנית הלימודים, שינויים אלו יו מניעים נוספים לשיש להניח שה. אף ש918הישיבה והצבא

 . 919עם שילוב הצבא והישיבה בהחלט לראות כיצד תהליכים אלו סייעו בהתמודדות זו

אמצעי נוסף שסייע להתמודדות עם השפעת האווירה הצבאית על הלימוד בישיבות ההסדר, היתה 

שנות הלימוד בישיבה נחשבות העמדה החינוכית והערכית שרווחה בישיבות ההסדר, לפיה 

במקביל ובדומה לשנות השירות הצבאי. אין לטעות ולהשוות בין תפיסה  –כשירות לאומי וציבורי 

זו לעמדת הצבא שהוצגה לעיל, הרואה בתלמידי ישיבות ההסדר חיילים לומדי תורה, שכן 

לכפוף אותו נת על מההשוואה לשירות הצבאי נועדה להעצמת חשיבותו ומקומו של הלימוד, ולא 

 . , כפי שתפס זאת הצבאלמסגרת הצבאית

כתב של ביטוי מוחשי לתפיסה זו, שהוטמעה היטב בתלמידי ישיבות ההסדר, ניתן למצוא במ

 חבריו בישיבה, בעיצומה של מלחמת יום כיפור:תלמיד ישיבת הכותל המבקש מ

ערים כשם שאנו שומרים לילה לילה כמה שעות, ובמשך כל הלילה ישנם אנשים 

השומרים על האחרים, ראוי שיעשה כן גם בישיבה, ויהיה רצף של יממה בלימוד 

 .920התורה

ניתן לראות כי התלמיד החייל רואה בחבריו הלומדים בישיבה שותפים מלאים למאמץ המלחמתי 

בו הוא לוקח חלק, ועל כן הוא תובע השוואה של תנאי השירות שלהם. עמדה זו, הרואה בלימוד 

ת משמעותי ומקביל לשירות הצבאי, מעצימה את מעמדו של לימוד התורה בעיני התורה שירו

התלמידים, ומפחיתה מההילה הקיימת בעשייה הצבאית. התלמיד החוזר מן הצבא אל הישיבה 

נתפס כמי שממשיך בשירותו ועובר לתפקיד אחר, ועל כן נדרש לחזור במרץ ללימודו. בדרך זו 

ים הלומדים בישיבה, וכך ניתן להעצים את מקומה של האווירה נוצרת גאוות יחידה אצל התלמיד

 הישיבתית ולצמצם את חדירתה של האווירה הצבאית.

אין ספק שעמדה זו מהווה חידוש בהתייחסות ללימוד התורה, הנדרש להתמודד ואף להתדמות 

ה', בפרט אל מול תפיסות רווחות של 'לימוד תורה לשמ -למתחרה המקביל לו, השירות הצבאי 

                                                 
, הסוקרת את תחומי 1957הרב גולדויכט בשנת  ביטוי ראשוני למגמה זו ניתן למצוא בתכנית לימודים אותה כתב 917

הלימוד השונים המתוכננים בישיבת כרם ביבנה. בתחום מחשבת ישראל מופיעים שם ספרים מגוונים כמו למשל ספר 
גצ"ד,  -התניא של האדמו"ר מחב"ד, ספרי הרב קוק, ספר הכוזרי, ספרי המהר"ל, הספר 'חורב' של הרש"ר הירש ועוד 

#. אף שתוכנית זו לא יצאה אל הפועל בישיבת כרם ביבנה באופן מלא, היא מלמדת על 405המזרחי  המרכז העולמי של
המגמה והשאיפה, וכפי שראינו בפרק הראשון בתיאור סדרי הלימוד בישיבות השונות, היא התממשה באופן חלקי 

 בישיבות האחרות.
 .309בר לב, במשוך היובל, עמ'  918
סדר שנזכרו לעיל יוכלו לטעון כי שינויים אלו מוכיחים שאין זו ישיבה ככל הישיבות, מנגד, המתנגדים לישיבות הה 919

 ויתכן אף שיטענו שבדרכי לימוד מקוצרים ויעילים שכאלה לא ניתן להכשיר רבנים.
 .6, עמ' 4.1.74חיים פיקרש, 'פילפולי דאורייתא בין קרב לקרב', הצופה  920



198 
 

המבטלות את חשיבותו של כל גורם אחר מלבד לימוד התורה. ניתן לראות בכך ביטוי להשפעת 

עומק של שילוב השירות הצבאי במסגרת הלימוד בישיבות ההסדר, למרות המאמצים למנוע זאת, 

 כאשר עצם היחס והתפיסה של לימוד התורה מקבלים משמעות חדשה. 

עם גורמים חיצוניים המנסים , ההתמודדות 921יסטוריהכפי שניתן לראות בדוגמאות שונות בה

להשפיע ולשנות, דורשת יצירתיות וחשיבה מחודשת, שבסופו של דבר מביאה ליצירתו של מודל 

על אף ההכרה  -חדש. גם כאן ניתן לומר שהחיבור בין הצבא והישיבה במסגרת ישיבות ההסדר 

סגרת הלימוד, עד שניתן לומר כי נוצר הביאו לעיצוב מחודש של כלל מ - בפער המובנה ביניהם

 מודל חדש ושונה של ישיבה.

הן  -ניתן לסכם ולומר שהפער המהותי בין הצבא והישיבה יצר מתחים שונים בישיבות ההסדר 

פער זה התבטא בין השאר גם ביחס לשנות השירות הצבאי והן ביחס לשנות הלימוד בישיבה. 

כפי בין הצבא והישיבה, ת בתפיסת יחסי הכוחות בא וראשי הישיבומפקדי הצ במחלוקת שבין

ניתן לטעון לאור זאת  שבא לידי ביטוי במקרים של התנגשות בין צרכי הישיבה וצרכי הצבא.

, אף שכאמור הוא שהשילוב בין הצבא והישיבה היה חיבור מלאכותי שלא יצר מבנה אחוד ומגובש

 .אופי וסגנון הלימוד בישיבותעל של תלמידי ישיבות ההסדר ו הצבאי םשירותעל השפיע 

, באיזון העדין שבין הצבא והישיבותהיתה משמעות הדבר היא שהצלחתו של חיבור זה תלויה 

כאשר כל צד צריך להכיר בחשיבות השמירה על זכויותיו של הצד שכנגד, כדי שלא לגרום לפגיעה 

 –גדול או קטן  –נוי . לאור זאת ניתן להבין את המתח הרב שהתעורר סביב כל שי922בכלל המערכת

בסטטוס קוו שבין הצבא והישיבה, כפי שניתן היה לראות בתיאור היווצרותו של מסלול זה, וכפי 

 שמתרחש עד ימינו. 

תחומים  צבא והישיבה היה ביטוי לחיבור שלכפי שתיארנו בראשית הפרק, חיבור זה שבין ה

והחברה האזרחית בישראל.  בין הצבא והדת ובין הצבא -מעולמן של ישיבות ההסדר רחבים 

נסקור את דרכי ההתמודדות ואת אופי נבחן את המתחים שעורר חיבור זה, ובהמשך הפרק 

 החיבור שנוצר בין עולמות מנוגדים אלו.

 

                                                 
ת, שהתפתחה מתוך ההתמודדות עם השפעות ההשכלה והרפורמה דוגמא בולטת היא האורתודוקסית היהודי 921

, אותה מקובל לתאר כתופעה מודרנית חדשה, על אף תפיסתם העצמית של 18-באירופה של סוף המאה ה
האורתודוקסים כמי שרק משמרים את הקיים. שביד טען כי כל אופן של התמודדות גורר אחריו השפעה והפנמה 

אליעזר שביד, בין  -איתם מתמודדים, ועל כן בסופו של דבר נגרם שינוי והתחדשות  מסויימת של הערכים החדשים
. אמנם ביחס לישיבות ההסדר לא מדובר על התנגדות עקרונית 8-9, עמ' 2003אורתודוקסיה להומניזם דתי, ירושלים 

 המסגרת הישיבתית. לצבא, אך בהחלט מדובר על התמודדות עם השפעתו על הישיבה, שגרמה כאמור לשינויים בכלל 
התייחסות מעניינת ביחס לנושא זה ניתן למצוא בדבריו של הרב צפניה דרורי, ראש ישיבת ההסדר בקרית שמונה,  922

, בהם הצביע על פער בין דרגי הפיקוד בצבא ביחס לנושא זה: "בדרגים הגבוהים 1991בכתבה בעיתון הצופה משנת 
בדרגים הנמוכים יש יותר לחץ, שם טוענים שניתן לנצל יותר את בני  בצבא יש יותר הבנה שאסור לפגוע במערכת...

אה"ע, הישיבה וההסדר. לטענתו, לדרגים הגבוהים תפיסה רחבה יותר של המציאות המורכבת  –ישיבות ההסדר" 
 בשילוב הצבא וישיבות ההסדר, ולכן הם נזהרים יותר שלא לפגוע בסטטוס קוו וביחסים עם הישיבות.
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 שילוב הצבא במוסדות אזרחיים  4.3.2

בדברינו עד כה עסקנו במורכבות החיבור בין השירות הצבאי ומסגרת הלימוד בישיבה. אמנם, 

יבות ההסדר, מלבד היותן מסגרות לימוד ישיבתיות, הינן מוסדות אזרחיים, ועל כן יש מקום יש

לבחון את אופן השילוב שלהן עם המסגרת הצבאית. כפי שנראה בהמשך, שילוב זה לא היה פשוט, 

 והוא עורר מתחים ומורכבויות ייחודיים למסלול השירות של ישיבות ההסדר.

הפרק, מבחינה פורמלית נחשבים תלמידי ישיבת ההסדר כחיילים כפי שתואר בהרחבה בראשית 

בכל תקופת מסלול השירות, כאשר בשנות הלימוד בישיבה הם במעמד של חייל בשירות ללא 

תשלום. יסודה של המורכבות בה אנו עוסקים היא בכך שבמקביל לצבא פועלים מספר גופים 

ר, שגם להם זיקה ואחריות על תלמידי אזרחיים, בראשם ישיבות ההסדר ואיגוד ישיבות ההסד

 ישיבות ההסדר. 

במשך תקופת השירות הצבאי, אין לגופים אזרחיים אלו כל אחריות פורמלית על התלמידים, והם 

מצד התלמידים והן מצד נחשבים חיילים מן המניין. אמנם, כפי שהראינו בהרחבה לעיל, הן 

רבה של הבמעורבות  ,למשל ,לידי ביטויא הדדית בתקופה זו, כפי שבזיקה  התקיימההישיבות 

ראשי הישיבות בשירותם הצבאי של תלמידיהם. מעורבות זו, שנבחנה לעיל כביטוי לשילוב הצבא 

 והישיבה, הינה ביטוי חריג למעורבות של נציגי גוף אזרחי במערכת הצבאית.

בשנות  יקרזו בשילוב מסגרת אזרחית במערכת הצבאית באה לידי ביטוי בעאמנם, מורכבות 

הלימוד בישיבה, אז נחשבים התלמידים לחיילים, אך בפועל מבצעים את שירותם במסגרת 

גדיר כך את מעמדם של ה 1980של אגף הנוער והנח"ל משנת  הישיבה. מסמך –אזרחית 

 התלמידים בעת לימודם בישיבה:

 דינם של חיילים בשל"ת הנו כשל חיילים בשירות סדיר רגיל, למעט זכותם לקבל

תשלום ושירותים מן הצבא, לשאת פנקס חוגר וללבוש מדים. החיילים מוצבים 

 .923בישיבה בתנאי 'שירות ללא תשלום' וחייבים לשהות בה עד לשינוי מעמדם הצבאי

גדרה הרשמית ובין המציאות בפועל בישיבות ההסדר. התלמידים האמנם, ישנו פער גדול בין ה

מדים וללא כל קשר לצבא ולמפקדיו, ומבחינת  , ללאהלומדים בישיבה מצויים במסגרת אזרחית

זהותם והגדרתם העצמית הם אינם חשים כחיילים כלל. בנוסף על כך, בדרך כלל למדו יחד איתם 

לפני או אחרי שירות צבאי, מציאות אשר תרמה לטשטוש זהותם  – 924גם תלמידים שאינם חיילים

  זהה לחבריהם שאינם חיילים.הצבאית של תלמידי ישיבות ההסדר, המתפקדים באופן 

אחת הסוגיות בהן בא לידי ביטוי באופן בולט פער זה בין ההגדרות הרשמיות ובין המציאות 

 בפועל היא סוגיית החופשות. בהמשך אותו מסמך נאמר כך:

חייל בשל"ת זכאי לחופשה רגילה בת ארבעה ימים כל שלושה חודשי שירות. פיזור 

ל"ת, יקבע כמקובל בישיבה בהתאם למקומה ימי החופשה לאורך תקופות הש

ותכניות לימודיה. את החופשה יקבל החייל מידי מפקדו על גבי טופס צבאי )'פס'(... 

                                                 
 .1965יני ההסדר אה"ע, עני 923
בחלק מישיבות ההסדר בתקופת המחקר, וכיום הדבר מתרחש בכלל ישיבות ההסדר, לומדים התלמידים בישיבה  924

במהלכה אינם נחשבים כחיילים, ורק בסופה מתחילים  -ככל תלמיד ישיבה  -שנה אחת במסגרת דחיית שירות רגילה 
נו כאן ביחס למורכבות שילוב המסגרת הצבאית והאזרחית את מסלול ההסדר בן ארבע השנים. יש לציין כי בדברי

 בשנות הלימוד בישיבה אנו מתייחסים לתלמידים שמצויים במסלול ההסדר ונחשבים לחיילים בשירות ללא תשלום. 
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אין המפקד רשאי לאשר חופשה מעל שבעה ימים רצופים, ובמידת הצורך לחופשות 

 ארוכות יותר יש לפנות ליחידת של"ת ארצית.

לידי ביטוי כפי שבא  -הישיבה היא כאל חיילים לכל דבר י ניתן לראות כי ההתייחסות אל תלמיד

הישיבה נתפסת כבסיסם הצבאי, כפי שבא לידי ביטוי בצורך לקבל אישור באורך החופשות, ו

על מנת לצאת ממנה. בפועל, ישיבות ההסדר פועלות על פי המסגרת  –'פס'  –צבאי רשמי 

בישיבות הליטאיות בהן  שעוצבודים המקובלת בישיבות החרדיות, המבוססת על מבנה שנת הלימ

'זמנים', כאשר ביניהם יוצאים התלמידים לחופשה ארוכה, של  –מחולקת השנה לשלוש תקופות 

חופשת 'בין הזמנים'. לא מקובל באף ישיבה לאשר יציאה מן  –בין שלושה שבועות לחודש 

 הישיבה באמצעות 'פס'.

ות ההסדר: כחיילים הם זכאים לחופשה זוהי דוגמא בולטת לפער בהגדרתם של תלמידי ישיב

ככל תלמידי  –חופשת 'בין הזמנים'  –'רגילה', אך בפועל הם יוצאים לחופשה ארוכה  -קצרה 

הישיבות. בהבדל שבין ה'רגילה' ו'בין הזמנים' מצוי תמצית הפער והמתח שבמעמדם המורכב של 

 .925הצבאי והאזרחי -שני העולמות שייכים לתלמידי ישיבות כ

זה יצר מורכבויות פורמליות נוספות שנידונו גם כן באופן חלקי במסמך שנזכר לעיל, כמו  מעמד

למשל סוגיית מימון שהותם בישיבה, כאשר כחיילים הצבא מממן חלק מהוצאות אחזקתם, אך 

לגבי כתלמידים במסגרת ישיבתית אזרחית הם נדרשים לשלם סכומים גבוהים לישיבות. כך גם 

ואי שלהם, כאשר כחיילים הם עשויים לקבל שירות רפואי צבאי, אך בפועל סוגיית הביטוח הרפ

   הם מקבלים את שירותם בקופות החולים האזרחיות.

פער זה שבין ההגדרות הפורמליות ובין המציאות בפועל, העלה חשש מפני ניצול לרעה של מסגרת 

ות של מסלול ההסדר הלימוד בישיבות ההסדר. אנו מוצאים במסמכים המתארים את תנאי השיר

החל מראשית ימיו, התייחסות נרחבת לאפשרות שתלמידי הישיבות לא יתפקדו באופן ראוי ולא 

ימצאו בישיבה בשנות הלימוד. כך למשל במסמך צבאי המרכז את הוראות הקבע של ישיבות 

, מצויות פסקאות נרחבות העוסקות בגופים שבאחריותם לעקוב על תפקודם 1968ההסדר משנת 

כולל עריכת ביקורות בישיבות על מנת לוודא  -ל תלמידי ישיבות ההסדר בעת לימודם בישיבה ש

את נוכחותם של התלמידים. עוד נידון שם האופן בו תחושב יתרת השירות הצבאי של תלמיד 

 .926ישיבת הסדר שיוחזר לצבא, במידה ולא ימצא בישיבתו כנדרש

 ,למידי ישיבות ההסדר, כאשר באופן טבעיחשש זה מבטא את חוסר הבהירות בהגדרתם של ת

מצבים שאינם מוגדרים עלולים להביא לניצול לרעה של המסגרת. מעבר לחשש זה, ישנו פער 

אמיתי בין המסגרת הצבאית לזו האזרחית באופן ההתייחסות להיעדרות מן הישיבה. התלמידים 

הינה נוקשה וחסרת פניות,  מוגדרים באופן רשמי כחיילים, ובתור שכאלה חובת הנוכחות בישיבה

כאשר כל היעדרות היא למעשה עריקות. בפועל, הם אינם חשים עצמם ואינם מתפקדים כחיילים 

אלא כתלמידי ישיבה, ובתור שכאלה ההתייחסות להיעדרות מן הישיבה, עד גבול מסויים, הינה 

                                                 
כי "חברי הנח"ל  1952מציאות דומה התרחשה במסגרת גרעיני הנח"ל, כאשר הצבא קבע בהנחיות מפורטות משנת  925

מחנה הנח"ל במשק הוא בסיס צבאי" ולכן, למשל, יש צורך בפיקוח צבאי על התכנים החברתיים הם חיילים ו
 –המתקיימים בגרעינים אלו. בפועל, ההתנהלות לא היתה באווירה צבאית, אלא קרובה יותר למקובל בתנועות הנוער 

 ורן, הנח"ל(.)להלן: ק 51ועמ'  189, עמ' 1997צבא עם ערך מוסף, תל אביב  –דוד קורן, הנח"ל 
. חשש דומה מפני ניצול לרעה של המסלול, מצאנו גם בקרב תלמידי המחזור הראשון של 1985-1687-58א"צ,  926

ישיבת כרם ביבנה, שדרשו לוודא כי הבאים בשערי הישיבה לא עושים זאת בגלל השירות המקוצר אלא בגלל רצונם 
שא זה ידון גם בהמשך ביחס לפולמוס על הצדקתו המוסרית #. נו405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי  -ללמוד תורה 

 של מסלול ההסדר.
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מוחלטות סלחנית ומכילה הרבה יותר, ככל מסגרת אזרחית שאינה פועלת באותה נוקשות ו

 . 927המאפיינת את המסגרת הצבאית

אגף  –מעמדם של תלמידי ישיבות ההסדר הינו מורכב במיוחד בשל מעורבותו של גוף אזרחי נוסף 

הנוער והנח"ל במשרד הביטחון. גוף זה היה אחראי על הפיקוח על תלמידי ישיבות ההסדר בשנות 

ניהל את  ,הוקם עם יסודו של הנח"ל לימודם בישיבה, ועל הסדרת הגיוס והשחרור שלהם. אגף זה

ענייניהם של גרעיני הנח"ל, ושימש כזרוע מגשרת בין השירות האזרחי של חברי הנח"ל ובין 

  .928הצבא

עצם קיומו של גוף נוסף, בתווך בין התלמידים החיילים ובין הצבא, יצר מורכבות בירוקרטית 

בות ההסדר. ביטוי לכך ניתן למצוא זהותם ומעמדם של תלמידי ישייחס לוחוסר בהירות בנוספת 

בהתכתבות של מפקד חטיבת הנח"ל וראש אגף הנוער והנח"ל עם סגן ראש אכ"א בסוף שנת 

, לגבי הקשר בין חטיבת הנח"ל ובין תלמידי ישיבות ההסדר. במכתביהם הם מפרטים את 1975

חטיבת הצבאי עצמו נעשה בשירות סלול ההסדר, ומצביעים על כך שהשלבי השירות של מ

על  מטופלות פרטהבעיות השיריון, וכלל הטיפול בתלמידים בנושאי רישום, יציאה לשל"ת ושאר 

שהיתה המסגרת הצבאית אליה היו חטיבת הנח"ל,  בדרך זו הפכהידי אגף הנוער והנח"ל. 

, לגוף בעל חשיבות פורמלית בלבד, 929בישיבות בשנות הלימוד תלמידי ישיבות ההסדרמשוייכים 

 ח זאת בציניות ראש אגף הנוער והנח"ל במכתבו:כפי שניס

פיקוד הנח"ל משמש זרוע רישומית שלישותית בלבד, ואינו עוסק אף בטיפול בבעיות 

 .930הפרט שלהם )פרט לאספקת משמר צבאי בלוויות(

הוויכוח על שייכותם של תלמידי ישיבות ההסדר לחטיבת הנח"ל הינו בעל משמעות בירוקרטית 

ם של גופים אזרחיים במסלול ההסדר ולחוסר הוא מהווה ביטוי נוסף למעורבותפנים צה"לית, אך 

הבהירות במעמדם של תלמידי ישיבות ההסדר. תלמידי ישיבות ההסדר נחשבו באופן רשמי 

כחיילים בשנות לימודיהם בישיבה והשתייכו לחטיבת הנח"ל, אך בפועל לא היתה להם כל זיקה 

 במשרד הביטחון. נוער והנח"לשיבות ההסדר ואגף הלגופים אלו ומי שטיפל בהם היו י

סיפור יוצא דופן, המהווה ביטוי כואב לחוסר בהירות זו הוא סיפורו של בני מזוז, תלמיד ישיבת 

 כרם ביבנה, שנפל בשבי הסורי במלחמת יום הכיפורים.

לח מזוז היה תלמיד ישיבת כרם ביבנה בתקופת הלימודים בישיבה לאחר שירותו הצבאי, שנש

לשמש כחזן בראש השנה ויום הכיפורים במוצב החרמון, כחלק מהסדר הגיוס שהיה קיים באותה 

י תשרי. בעיצומו של רבנות הצבאית בחג הפסח ובחגלבמסגרתו גויסו התלמידים לסייע  ,תקופה

התקיפו הסורים את המוצב, ולאחר קרב קצר נפלו מזוז וחבריו בשבי הסורי. כאשר  יום הכיפורים

כיוון שהם  ,אותו הסורים על תפקידו הצבאי במוצב החרמון הוא סבל ממכות ועינוייםחקרו 

                                                 
הכלה ורגישות זו נובעת, בין השאר, בשל מעורבותם של שיקולים נוספים, כמו למשל השיקול החינוכי. לדוגמא,  927

שר לו תלמיד המצוי בתקופה של קושי להסתגל למסגרת הלימודים, עשוי היה לקבל מן הישיבה יחס מיוחד ותאפ
חופשה והתאווררות על מנת שיוכל להשתלב בהמשך באופן מלא. אמנם, בתור מסגרת צבאית אין מקום לשיקולים 

 מעין אלו, ועליו להמצא בישיבה כמו כל תלמיד אחר.
 .36-35קורן, הנח"ל, עמ'  928
הרחבה לעיל, יסודו של קשר זה בשלבים הראשונים להתפתחות מסלול השירות בישיבות ההסדר, כפי שתואר ב 929

 כאשר בתחילה השתייכו התלמידים לגרעיני הנח"ל, שהיו חלק מחטיבת הנח"ל, ואף שירתו בפועל בחטיבה זו.
. יש לציין כי מן המכתבים, שנכתבו במקביל לאחר ישיבה משותפת, נראה כי לא קיימת 1979-161-134א"צ,  930

 להסדיר את המציאות הקיימת. מתיחות בין מפקד הנח"ל וראש אגף הנוער והנח"ל אלא רק רצון
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הגיע למוצב לשמש כחזן, ועל כן אינו יודע משרת בצבא כתלמיד ישיבה ששהוא ן סירבו להאמי

 .931דבר על אופן התנהלות המוצב

יהם סיפור זה מהווה ביטוי נוסף למעמדם המורכב של תלמידי ישיבות ההסדר בעת לימוד

בישיבה, בין המסגרת הצבאית והאזרחית. סופו של הסיפור היה טוב, לאחר שמזוז שוחרר מן 

השבי בעסקת חילופי שבויים בתום המלחמה. אמנם, הקושי בחיבור בין מסגרות אזרחיות 

 כאשר נהרגו תלמידיםוצבאיות בישיבות ההסדר בלט במיוחד בסיפורים אחרים בעלי סוף שונה, 

 אי.בעת שירותם הצב

ה אירוע כול היה במלחמת יום כיפור, שהיתהמפגש המרכזי הראשון של ישיבות ההסדר עם הש

טראומתי לתלמידים ששירתו בצבא, כפי שניתן ללמוד ממכתב נוקב ששלח תלמיד ישיבת הר 

 עציון לרב עמיטל, חודשים ספורים לאחר סיום המלחמה:

ות למענה, אולם שאלה המלחמה טלטלה אותנו טלטלה אדירה, שאלות רבות זועק

אחת אינה נותנת לי מנוח, בהיותה מלווה בכאב עמוק אשר לא במהרה 

ימחה...איבדנו רבים מטובי חברינו במלחמה... יודע אני כי קטונתי עשרות מונים 

 ? 932מכל אחד מהם... ומאליה פורצת השאלה: מדוע דוקא הם

י בעת מלחמה, כאשר כתלמיד ישיבת קרבכל חייל חוויות קשות אלו הינן חלק מההתמודדויות של 

הסדר הוא מוצא בקשר עם רבניו מקור לנחמה ועידוד. אמנם, מתברר כי גם בקרב ראשי ישיבות 

 ההסדר הטביעה המלחמה את חותמה, בעקבות נפילתם של תלמידיהם.

כך למשל ניתן ללמוד מדברים שכתב הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, במאמר 

 אחר המלחמה:שפורסם ל

מחובתנו להקדיש מילים לבעיה שמנקרת זה מזמן בתודעת כל המעורים בחיי 

הישיבה מני פרצה המלחמה. האם וכיצד ניתן וראוי לקיים המסגרת המקובלת, 

היתכן שבעקבות נפילת כמה מטובי בני הישיבה... שישב ציבור נכבד בין כתלי בית 

 ?933המדרש וימשיך בתלם

גדול שחש ראש ישיבה על נפילת תלמידיו, המתבטא בקושי להמשיך ניתן לחוש את הכאב ה

בשגרת הלימוד בישיבה. ביטוי נוסף לכך ניתן למצוא בחוברת שיצאה לאור בישיבת הכותל לזכרם 

של תלמידי הישיבה שנפלו במלחמה. כהקדמה לחוברת כתב הרב הדרי, ראש הישיבה, דברי הספד 

דמותם ומהם ניכר הכאב האישי שחש הרב הדרי על לכל אחד מהנופלים, בהם תיאר קווים ל

 .934נפילתם של תלמידיו

על נפילת תלמידיהם ביטוי לקשר והזיקה של הישיבה  יתן לראות בכאב זה של ראשי הישיבותנ

לתלמידיה בעת שירותם הצבאי, כפי שתואר בהרחבה לעיל. אמנם, נראה כי בהקשר בו אנו 

צבאית, יש לכאב זה משמעויות נוספות. נעיין בדבריו עוסקים, ביחס שבין המסגרת האזרחית וה

 :םתלמידיהזווית נוספת לכאב על נפילת  שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, הנותניםשל הרב 

                                                 
449-; מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ' 11-10, עמ' 2004שושי גרינפלד, 'החיים עוברים לידי', חדשות בנימין, דצמבר  931

 . מזוז סיפר כי לאחר ששכנע את חוקריו שהוא איש דת, היחס אליו השתנה לטובה.450
 אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. 932
 ונות הרא"ל.אה"ע, פרסומי וקטעי עית 933
. 'כתלנו' היא חוברת מאמרים של תלמידי 24-17הרב ישעיהו הדרי, 'באש ובמים', כתלנו, כרך ז, תשל"ה, עמ'  934

 ישיבת הכותל שיצאה לאור במשך שנים, והוקדשה בשנה זו למאמרים תורניים של הנופלים ולדברי הספד לזכרם.
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הדבר הקשה ביותר זה קבורת התלמידים, אי אפשר בכלל למדוד את המועקה 

אני שאתה מרגיש כשאתה קובר תלמידים... כשכל התלמידים הלכו לצבא בגללי... 

ואז אתה  –אמרתי להם שצריך ללכת לצבא, אתה יודע שאתה שלחת אותם לצבא 

 . 935קובר אותם, אין לך דבר קשה מזה

הרב שלזינגר רואה  -ניתן לראות כי אין מדובר כאן רק על קשר וזיקה לתלמידים בהיותם בצבא 

מתוך כך גם אל בעצמו אחראי על גיוסם של תלמידיו לצבא, מרגיש שהוא זה ששלח אותם לקרב, ו

מותם. תחושות קשות אלו עשויות להיות מנת חלקו של מפקד הפוקד על חייליו לצאת לקרב, אך 

כאן הן מצויות אצל דמות אזרחית שאיננה חלק מהמערכת הצבאית, אך מרגישה אחריות 

 . 936ושייכות למתרחש בשדה הקרב

והכואב של השותפות  ההתמודדות עם השכול הפגישה את ראשי ישיבות ההסדר עם הצד הקשה

מהוות והחיבור לצבא. הקושי להכיל את נפילתם של התלמידים ותחושת האחריות האישית 

שמושגים של מוות ואובדן אמורים להיות  -בחיבור בין מסגרת אזרחית ביטוי לאתגר המובנה 

 רחוקים ממנה, ובין מסגרת צבאית, שמדרך הטבע כוללת גם מלחמות והרוגים. נראה כי מעולם

לא התמודדו רבנים עם תחושות כמו אלו שתוארו בדבריו של הרב שלזינגר, וזו תופעה ייחודית 

 לישיבות ההסדר הנובעת מחוסר ההפרדה הקיים בהן בין התחום הצבאי והתחום האזרחי. 

. דוגמא בולטת ה"לנוספים בצ הקשריםגם ב ה בין העולם האזרחי והצבאי התרחשחוסר ההפרד

ששימש ככלי מרכזי למימוש יעדים  -ביהן מולידן של ישיבות ההסדר א -לכך הוא הנח"ל 

אזרחיים שונים באמצעות הצבא, בעיקר בעשורים הראשונים של מדינת ישראל. כך למשל 

השתתפו חברי גרעיני הנח"ל בשנים הראשונות להקמת מדינת ישראל במבצעי סלילת כבישים 

בגידול ירקות בשל מחסור חמור בכלל  באיזור ים המלח, בהקמת ביצורים סביב אילת ואף

. במשך השנים התמקד הנח"ל במשימות של התיישבות, אך לעיתים הוא 1952937המדינה, בשנת 

 .938הופנה גם ליעדים נוספים כמו עבודה תעשייתית ואף סיוע לחברה להגנת הטבע

 .939מציאות זו עוררה במשך השנים ביקורת ציבורית, שנבעה מכיוונים שונים

הראשונים לקיומה של המדינה, הטענה מרכזית היתה שיש בכך פגיעה בצבא, בשל בעשורים 

 1966. כך למשל התפרסם בשנת נן חלק מייעודיו המרכזייםבזבוז כוח האדם במשימות שאי

תבע "הצבת גבול לאינטרסים אזרחיים מובהקים, בנצלם ש צה"לבמאמר של קצין בעיתון הארץ , 

כי  ,1967יו". כותב אחר טען, במאמר בעיתון הארץ משנת את הצבא לצרכיהם על חשבון צרכ

"הנח"ל הפך היום להשתמטות מרוכזת וחוקית משירות צבאי... למאגר עצום של כוח אדם מעולה 

                                                 
 .17.2.13מתוך ריאיון עמו מתאריך  935
ען בריאיון עמו שהמשבר שחש עם נפילתם של תלמידיו, היו הרקע לשינוי בעמדותיו הפוליטיות של הרב שלזינגר ט 936

 שם. –הרב עמיטל, ואמר שהוא מבין אותו ומזדהה עם עוצמת השבר 
 .78, 30-29קורן, הנח"ל, עמ'  937
 .100-99שם, עמ'  938
כחלק מהמהפכה של אטאטורק הועצם  ביקורת על ערבוב בין התחום הצבאי והאזרחי נשמעת כיום גם בטורקיה. 939

מעמדו של הצבא וערכיו: האומה הטורקית הצטיירה כאומה צבאית, ברוח זו תוארה ההיסטוריה שלה ואב הטיפוס 
של האדם הטורקי תואר כלוחם חזק, חרוץ ואמיץ. אחד הביטויים המרכזיים לערבוב התחומים שבין הצבא והחברה 

בא שהועבר בכל התיכונים על ידי קציני צבא: "בכך שהכניסו לתוך בתי ספר האזרחית היה שיעור חובה בענייני צ
אזרחיים קצינים במדים והפכו את הידע הצבאי לדרישת חובה בחינוך התיכוני, תרמו קובעי המדיניות והמחנכים 

-ריםאיישה גול אלטנאי, 'מו –לערבוב בין התחום הצבאי והאזרחי, בין תרבות הקסקרטין לתרבות בית הספר" 
מיליטריזם של החינוך בטורקיה', בתוך: חגית גור )עורכת(, מיליטריזם  –חיילים נפגשים בכיתה -קצינים ותלמידים
. כותבת המאמר מסיימת את דבריה בביקורת חריפה של התופעה 181, עמ' 171-172, עמ' 2005בחינוך, תל אביב 

 אשם מערכת החינוך.וקוראת להפרדה בין המערכת הצבאית והממסדים האזרחיים, ובר
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". בשלב מאוחר יותר, טענות מעין אלו הופנו גם כלפי ישיבות ההסדר, 940המתבזבז ללא תועלת"

 ובכך נעסוק בהרחבה בהמשך הפרק. 

, עלו טענות בעלות אופי שונה כנגד מעורבותו של הצבא במסגרות 941חרת יותרבתקופה מאו

טענות שלא נבעו מהחשש לפגיעה בצבא, אלא מהתנגדות עקרונית למציאות זו. כך  -אזרחיות 

למשל נטען כי בדרך זו נגרמת פגיעה במבנה הדמוקרטי של החברה, המחייבת הפרדה בין התחום 

. אחד הביטויים החברתיים 942ירה של חברה אזרחית עצמאיתהצבאי והאזרחי, כדי לאפשר יצ

למציאות זו היא השפעתם הרחבה של אנשי צבא בעבר ובהווה על מרחבים שונים של הציבוריות 

 .943הישראלית

טענה עקרונית נוספת הצביעה על השפעה חברתית וערכית שנגרמת בשל טשטוש הגבולות בין 

  התחום הצבאי והאזרחי במדינת ישראל:

וצמתו של המגזר הביטחוני בישראל עולה בהרבה על זו של המגזר האזרחי, ע

ומשפיעה מאוד על המערכת הפוליטית, החברתית, הכלכלית והתרבותית. למעשה, 

המגזר הביטחוני )ובפרט הצבא(, אינו רק שומר על אזרחי ישראל אלא גם מעצב את 

 .944דמותה של המדינה

יצוב דמותה של המדינה ניתן למצוא בדבריו של ביטוי להשפעתו הערכית של הצבא על ע

טען כי בחברה הישראלית המיליטריזם על המיליטריזם במדינת ישראל, ש קימרלינג, במאמרו

. בהמשך דבריו 945חדר "גם מבחינה מבנית וגם מבחינה תרבותית לתוך הלך הרוח הקולקטיבי"

פלסטיני -לסכסוך היהודיהצביע על מספר ביטויים מעשיים לתהליך זה, בעיקר סביב היחס 

 במדינת ישראל.

ההתנגדות העקרונית למעורבותו של הצבא במסגרות אזרחיות נבעה משינוי שחל בחברה 

. הביטוי הבולט לכך היא 946הישראלית ביחס לצה"ל, כאשר נפגע מעמדו כסמל וקונצנזוס לאומי

של הצבא  הירידה במוטיבציה ובאחוזי הגיוס של המגזרים שהיוו את התשתית המרכזית

. 947בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, בראשם אנשי ההתיישבות העובדת והקיבוצים

ביטוי נוסף לכך, כאמור, היא ההתייחסות הביקורתית אל הממסד הצבאי, ובפרט הביקורת כנגד 

 מעורבות היתר של הצבא במערכת האזרחית, בה אנו עוסקים. 

                                                 
 שם. 940
טענות אלו עלו במקביל לירידת מעמדו החברתי של צה"ל, כאשר כפי שנראה, החוקרים נחלקו מתי החל תהליך  941

 זה.
, עמ' 2008גבריאל שפר, אורן ברק, עמירם אורן, 'הקדמה', בתוך: הנ"ל )עורכים(, צבא שיש לו מדינה?, ירושלים  942
15. 
הרשת הבטחונית בישראל והשפעתה', בתוך: גבריאל שפר, אורן ברק, עמירם אורן אורן ברק, גבריאל שפר, ' 943

. הכותבים טוענים כי קיימת רשת חברתית של אנשי ביטחון 39-40, עמ' 2008)עורכים(, צבא שיש לו מדינה?, ירושלים 
 בעלי זהות ועמדות דומות, המשפיעים באופן דרמטי על החברה הישראלית.

, עמ' 2008ברק, עמירם אורן, 'הקדמה', בתוך: הנ"ל )עורכים(, צבא שיש לו מדינה?, ירושלים  גבריאל שפר, אורן 944
14. 
 .129קימרלינג, מיליטריזם, עמ'  945
החוקרים הציעו הצעות שונות בניסיון להגדיר את נקודות הציון המרכזיות בהם התרחש שינוי זה. ליבל וגל  946

עיקר בשל ההשלכות החברתיות בהעצמת מעמדן החברתי של קבוצות , ב1977הצביעו על המהפך הפוליטי של שנת 
אוכלוסיה שונות כמו הדתיים והמזרחיים על חשבון קבוצות אחרות, וכן על מלחמת לבנון הראשונה והפולמוסים 

-ליבל, יחסי חברה –הפוליטיים שעוררה המלחמה, כנקודות ציון מרכזיות בהם נפגע הקונצנזוס הציבורי סביב הצבא 
. צפדיה הצביע על מלחמת ששת ימים כנקודה בה החלה להופיע ביקורת על השימוש בצבא למטרות 103א, עמ' צב

אזרחיות, אך מדגיש כי עיקר השינוי בפועל התרחש בתקופה מאוחרת יותר, החל משנות התשעים, אז החליף השיח 
חברה בראי אידיאולוגיות ופרקטיקות ארז צפדיה, 'האמנם נפרדים? צבא ו -לאומי -הקוסמופוליטי את השיח האתנו

 . 60, עמ' 2008מרחביות', בתוך: גבריאל שפר, אורן ברק, עמירם אורן )עורכים(, צבא שיש לו מדינה?, ירושלים 
 .106צבא, עמ' -ליבל, יחסי חברה 947
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ר מוסד המשמר מציאות שחלפה מן העולם, הן בהיבט לאור זאת ניתן לראות בישיבות ההסד

 והן בהיבט הערכי. עשיהמ

השירות  בסיס מסלולעל עוצב מסלול השירות של ישיבות ההסדר  ,פרקראשית הכפי שהראינו ב

. במשך השנים שילוב הצבא במסגרות אזרחיותהמוקד של , שכאמור לעיל היה של גרעיני הנח"ל

לך והצטמצם, לעומת מספר הלומדים בישיבות ההסדר שהלך מספר הפונים לגרעיני הנח"ל ה

שכמעט ואיננה קיימת עוד בצה"ל. מעבר לכך, מציאות ישיבות ההסדר ולכן בפועל משמרות וגדל, 

עורר התנגדויות עקרוניות שונות, שנבעו משינויים הצבא במסגרות אזרחיות שילוב , לעיל כאמור

במעמדו של הצבא, ועל  בירידהידי ביטוי בין השאר ערכיים שחלו בחברה הישראלית, כפי שבא ל

כן גם מבחינה ערכית ניתן לטעון כי ישיבות ההסדר משמרות במסגרת השירות שלהן תפיסות 

 . 948כיוםות עוד רווח שאינן

חום הצבאי אמנם, נראה כי יש מקום להוסיף רובד נוסף להבנת משמעותו של החיבור בין הת

 והאזרחי בישיבות ההסדר. 

העניקו משמעות ערכית , ישיבות ההסדר הקשרים שונים בפרקים הקודמיםשהראינו ב כפי

עולם הדתי, ומנגד העצימו את ערך הישיבה ומה וראו בו חלק ממסגרת שירות הצבאימיוחדת ל

והן מבחינה  949לימוד התורה בישיבה, והגדירו אותו כשירות למען הכלל, הן מבחינה ערכית

תפיסות זו יבואו לידי ביטוי בהמשך יילים בעת לימודם בישיבה. מעשית, בהגדרת התלמידים כח

 הפרק, בחלק שיעסוק בפולמוס על הצדקתו של מסלול השירות בישיבות ההסדר.

טשטוש הגבולות בין הממד הצבאי והאזרחי בישיבות ההסדר מתאים לאור זאת ניתן לטעון ש

מאחר נוגדים אלו הצטמצם, לתפיסתן הערכית של ממדים אלו. הפער בין גורמים שונים ומ

ששניהם ניצבים על אותו מישור ערכי, כחלק מחובותיו החברתיות, הערכיות והדתיות של תלמיד ו

 . 950ישיבת ההסדר

כפי שראינו במהלך הפרק, החיבור בין המערכת הצבאית והאזרחית בישיבות ההסדר איננו טבעי 

ותו של חיבור זה נובעת מכך שאין הוא והוא עורר קשיים רבים. לאור דברינו ניתן לומר כי חשיב

רק הכרח מציאותי שנולד מהצורך לשלב בין הרצון ללמוד תורה ולשרת בצבא, אלא יסודו 

. על כן מהווה חיבור זה, על אף הקשיים הרבים 951בתפיסות העולם הערכיות של ישיבות ההסדר

  המובנים בו, חלק מהותי מהגדרתן וזהותן העצמית של ישיבות ההסדר.

 

                                                 
שתלה זאת הצעות שונות עלו בניסיון לאפיין את מהות השינוי הערכי שביסודו של תהליך זה. צפדיה הזכיר מי  948

ארז צפדיה, 'האמנם נפרדים? צבא  -ליברלי" -לאומי והחלפתו בהיגיון ניאו-ב"תהליך דחיקתו של ההיגיון האתני
וחברה בראי אידיאולוגיות ופרקטיקות מרחביות', בתוך: גבריאל שפר, אורן ברק, עמירם אורן )עורכים(, צבא שיש לו 

אודי לבל, שושנה  -ר תלו זאת בעלייתן של תפיסות פוסט מודרניות עומ-. לבל ולוביש47, עמ' 2008מדינה?, ירושלים 
לוביש עומר, 'לחזור למה שהיינו: חובשי הכיפות הסרוגות בצה"ל כאופוזיציה שמרנית לצבא פוסט מודרני', בתוך 

עיני הנח"ל . ביחס לגר154-155, עמ' 2012דת, פוליטיקה וצבא בישראל, בן שמן  –ראובן גל )עורך(, בין הכיפה לכומתה 
טען קורן כי הירידה במעמדם של ערכים לאומים לעומת ערכי ההגשמה העצמית הם הסיבה לירידה בהרשמה לגרעיני 

 . 154קורן, הנח"ל, עמ'  –הנח"ל 
ביטוי לכך ראינו לעיל, בחלק שעסק בחיבור שבין הישיבה והצבא, בתביעה מהתלמידים להתמיד בלימודיהם בזמן  949

 ם, כפי שחבריהם מתאמצים בשדה הקרב. מלחמת יום הכיפורי
ניתן למצוא זיקה בין עמדה זו ובין תפיסות שהוצגו בראשית הפרק השלישי, אשר טשטשו את הפער בין הדתיות  950

ללאומיות והצביעו על המקור הדתי של הציונות. כמו כן, ניתן למצוא התאמה בין דמותו כמו הרב גולדויכט, ראש 
שם כמייצג העמדה הנגדית המפרידה בין הציונות והדת, ובין יחסו אל השירות הצבאי,  ישיבת כרם ביבנה, שהוזכר

 שלא נתפס בעיניו כחלק מהותי מדמותה של הישיבה, כפי שראינו בהקשרים שונים בפרקים הקודמים. 
, אלא כמובן שגורמי הצבא לא היו שותפים לתפיסה ערכית זו של חיבור התחום הצבאי והאזרחי בישיבות ההסדר 951

 ראו בכך כורח המציאות, שגרם להם קשיים רבים בהגדרתו ותפעולו של מסלול ייחודי זה, כפי שראינו במהלך הפרק.
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 שילוב הצבא והדת 4.3.3

בחלק הקודם סקרנו את מורכבות שילוב השירות הצבאי בישיבות ההסדר מצד היותן מוסדות 

אזרחיים המעורבים במסגרת צבאית. אמנם, ישיבות ההסדר אינן רק גופים אזרחיים אלא הן גם 

ת יש . לאור זא952מוסד דתי בעל מסורת ועבר משמעותיים בהוויה היהודית הדתית -ישיבות 

מקום לבחון את שילוב השירות הצבאי בישיבות ההסדר כביטוי לחיבור שנוצר בין העולם הדתי 

  בכללו למסגרת הצבאית.

בצבאות של מדינות שונות. רוסמן סטולמן הצביעה הינו נושא מרכזי וטעון שילוב בין הצבא והדת 

ייה של הדת, למשל, . אופ953במחקר שערכה על גורמים שונים המשפיעים על אופיו של השילוב

עשוי להשפיע על מקומה ומעמדה במערכת הצבאית: ככל שהדת יותר מעשית והלכתית כך 

שירות חובה או  -עשויות להיווצר יותר סתירות וחיכוכים עם המסגרת הצבאית. אופיו של הצבא 

התנדבות, משפיע גם כן על היחסים עם הדת, שכן בצבא התנדבותי ניתן למזער את המתחים 

מצעות סינון המועמדים לשירות או באמצעות הצבת דרישה להתגמשות במצבים של חיכוך בא

ציגה מודלים שונים של שילוב הצבא מחקרה היא הבמסגרת  .954בפני המבקשים לשרת בצבא

  . 955והדת בצבאות שונים ברחבי העולם

הדת הינה  וב ,מודל בו אנו עוסקים במחקר זהניתן להצביע על הקושי המובנה הקיים ב לאור זאת

הלכתית ומעשית, והשירות הצבאי הוא חובה. ניתן לחלק את נקודות החיכוך והקושי למספר 

 מוקדים בולטים.

המוקד המרכזי והבולט ביותר של חיכוך מתעורר בשל הקושי לקיים את ההלכה במסגרת השירות 

ואץ בשנת הצבאי. כך למשל מתאר תלמיד ישיבת כרם ביבנה, שנפל במהלך שירותו בתעלת ס

 , במכתב ששלח לרב גולדויכט בעיצומו של שירותו הצבאי:1969

בעיות לא חסרות לי כאן. הבעיה העיקרית היא הכשרות, מפני שאנחנו מבשלים 

לעצמנו את האוכל וקשה להשתלט על כל החיילים... מדי פעם אני מכשיר את 

בה, וברוך הכלים. בשבת אנחנו לא אוכלים כלום מלבד מה ששולחים לנו מהישי

 ...956לא בחול ולא בשבת –השם שולחים לנו הרבה אוכל. תפילה במניין אין 

ניתן ללמוד מדבריו ומהדוגמאות שהזכיר על מהות הקושי בשמירה על ההלכה במסגרת השירות 

עיקר הקושי נובע מכך שהצבא בכללו פועל כמסגרת חילונית, הנדרשת לתת מענה הצבאי. 

ם. מציאות זו מעוררת בעיות הלכתיות מגוונות, הן בשל השירות לצרכיהם של החיילים הדתיי

שמירה על כשרות, והן  , כמו למשל לגביהמשותף עם חיילים חילוניים שאינם מקפידים על ההלכה

 כמו העדרם של חיילים דתיים למניין לתפילה. ,בשל בעיית אובייקטיביות

                                                 
יש לציין כי בחברה החרדית שלאחר קום המדינה הפך מוסד הישיבה למרכז החיים של החברה הדתית,  952

 .178חרדים, עמ'  פרידמן, –המתפקדת כ'חברת לומדים' הכפופה לרבנים ולראשי הישיבות 
רוסמן סטולמן, צבא ודת. המחקר כולו בחן דרכים שונות לשילוב הצבא והדת בציונות הדתית, ביניהם גם ישיבות  953

 ההסדר, ובראשית דבריה ערכה השוואה גם למסגרות מקבילות בצבאות אחרים.
 .5שם עמ'  954
הצבאית המתבטאת בדרישה לנאמנות דתית כך למשל, מוצג צבא אירן כמודל של שילוב מוחלט של הדת במערכת  955

דוגמא נוספת לשילוב מלא של הדת במסגרת הצבאית הם מסעי הצלב, בהם פעלו כוחות .  7-8שם, עמ'  –של החיילים 
 ,?Stuart Cohen, The scroll or the sword -צבא חדורי מוטיבציה דתית, תחת חסותם של מנהיגי הכנסיה הנוצרית 

Amsterdam 1997, p 37 .סטולמן כמודל של יחס נייטרלי -צבא ארצות הברית לעומת זאת, מוצג במחקרה של רוסמן
המערכת מספקת את צרכיו הדתיים של החייל, מבלי להתערב בתפיסות והאמונות שלו, בתנאי שאין הם  –לדת 

 .11,20רוסמן סטולמן, צבא ודת עמ'  -פוגעים בצרכי הצבא 
 .441מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  956
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. נושא 957י היו שונים ומגווניםהתחומים ההלכתיים בהם התעוררו קשיים בשל השירות הצבא

בולט וטעון במיוחד הוא תחום הצניעות והשמירה על ריחוק מנשים. ההתמודדות עם נושא זה 

, והיא עלתה לכותרת בשנים האחרונות בשל 958בישיבות ההסדר קיימת כבר עשורים רבים

 התרחבות תחומי השירות של נשים בצבא.

הינו חובה, נדרשת לתת מענה לצרכיו הדתיים כאמור, המסגרת הצבאית, בפרט כאשר השירות 

של כל חייל. אחת הדרכים הפשוטות ביותר לעשות זאת היא לרכז את החיילים הדתיים במסגרות 

שירות הומוגניות. בדרך זו ניתן למנוע בעיות הלכתיות שונות הנובעות מן השירות המשותף עם 

ם לבעיות הלכתיות שונות, כמו למשל החיילים החילוניים, וכך גם ניתן לתת פתרונות נקודתיי

להכשיר חיילים בודדים לתפקידים אותם מבצעים בדרך כלל חיילות, וכך למנוע בעיות של 

קימו . כפי שראינו לעיל, כך מאורגן צבא הודו, כך נהגו גם בהגנה ובפלמ"ח כאשר ה959צניעות

ופה מאוחרת יותר מסלול השירות בישיבות ההסדר. בתקגם נבנה יחידות דתיות, וכך כמובן 

המותאמת ת ונבדלת במיוחד מחקר זה, בנה הצבא מסגרת ייחודי החורגת מתחומי הזמן של

 חטיבת נצח יהודה, המכונה 'הנח"ל החרדי'. –ציבור החרדי צרכיו של הל

אמנם, בדרך זו ניתן מענה לקושי לשמור על צרכיהם הדתיים של החיילים, אך מנגד מתעורר 

המחוייבות הכפולה של החיילים  –ל קושי הנובע מהשילוב הצבא והדת ביתר שאת מוקד נוסף ש

 הדתיים למסגרת הדתית ולמסגרת הצבאית.

כאשר עסקנו בשילוב הצבא והישיבה הצבענו על כך שתלמידי ישיבות ההסדר הרגישו מזוהים 

ומחוייבים לישיבות בעת שירותם הצבאי. אמנם, מחוייבות זו מקבלת חשיבות מיוחדת בשל 

ובדה שהישיבות והעומדים בראשן הם מייצגי הדת והמסורת, אשר המחוייבות אליהן היא הע

מציאות  -משמעותית ביותר לאדם הדתי. החייל הדתי מחוייב לשתי מערכות, הצבא והדת 

 היוצרת מתחים רבים.

קושי זה עלה מראשית הקמתן של מסגרות ייעודיות לחיילים הדתיים בתקופת המחתרות, כאשר 

ורך הדרך התנגדו למהלך זה המנהיגים הצבאיים, שחששו מקיומן של יחידות בעלות לכל א

. עם קום 960וי להתערב בסמכויות של מפקדי הצבאעש, אשר מחוייבות למקור סמכות נוסף

המדינה ביטל דוד בן גוריון את הפלוגות הדתיות, תוך הבטחה לניהול הצבא באופן שיאפשר לחייל 

. החלטה זו נקבעה במהלך מלחמת העצמאות, כנגד 961רכיו הדתייםהדתי לשרת מבלי שיפגעו צ

עמדתם של נציגי המפלגות הדתיות אך בתמיכתו הנלהבת של הרב גורן, ששימש כרב הראשי של 

צה"ל. אחד הנימוקים המרכזיים שהניעו את הרב גורן היה הרצון להשפיע על דמותו של כלל 

 .962ודית, כחלק מפקודות המטכ"להצבא, ולגרום לכך שבכל הצבא תשמר ההלכה היה

                                                 
כך למשל עוררה שבועת האמונים המסורתית לפקודות הצבא, הנוהגת בראשית שירותו של כל חייל, דיונים  957

תחום שבדרך כלל איננו מצוי בהווי החיים הדתיים, כאשר בסופו של דבר התיר  –הלכתיים הקשורים להלכות שבועה 
 .101מ' צבא, ע-ליבל, יחסי חברה -הצבא לחיילים הדתיים להצהיר ולא להשבע 

, להעתר לבקשתו 1979דוגמא למתיחות שהתקיימה סביב נושא זה ניתן למצוא בסירובו של הרב גולדויכט, בשנת  958
של מפקד בית הספר לשריון להפגש עם המדריכות להכשרת חיילי השריון, כדי להיווכח בצניעותן ולאפשר להן ללמד 

 .203מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  -את תלמידיו 
זו מצטמצמת גם הפגיעה ברצונן של נשים לשרת בתפקידים שונים, אשר בדרך כלל מתנגש בצורך להתחשב  בדרך 959

 .303הנדל, הציונות הדתית, עמ'  -ברצונם של החיילים הדתיים שלא לשרת עם נשים 
דה . אחד הפתרונות שניתנו לחששות אלו היה הגבלת גודלה של היחי213-212אליאש, מעשה הבא בחזון, עמ'  960

 הדתית, וכפיפותה ליחידות גדולות יותר.
 .338פרידמן, היחידות הדתיות, עמ'  961
. סטיוארט כהן הצביע על כך שהתרחבות המסגרות 178-173, עמ' 2013הרב שלמה גורן, בעוז ותעצומות, תל אביב  962

כהן,  –של כלל הצבא  הייעודיות השונות לחיילים הדתיים מצביעה על ירידה במעמדה של השאיפה להשפיע על צביונו
 .120צבא ודת, עמ' 
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הקמת ישיבות ההסדר העצימה את החשש מפני המחוייבות הכפולה של החיילים הדתיים, בשל 

מסורת אבותיו, למערכת רבותיו ולהעובדה שהמחוייבות לדת הפכה מזיקה אישית של אדם ל

ם את ומחזקי םהם על זכויותיהם הדתיות של תלמידימסודרת בעלת מוסדות והנהגה, העומדי

הקשר שלהם לעולם הדתי. במצבים של התנגשות בין תביעות הצבא לחובות הדת, עשוי תלמיד 

ישיבת ההסדר לעמוד על דרישותיו הדתיות יותר מחייל דתי רגיל, הן בשל החינוך שקיבל בישיבה 

 הישיבות ומאיגוד הישיבות. ראשי והן בשל התמיכה שהוא מקבל מ

הכפולה של החייל הדתי היא שאלת סירוב הפקודה על רקע  הביטוי המרכזי למתח בין הנאמנות

דתי. לכאורה היה ניתן לצפות שהקמת ישיבות ההסדר, שכאמור העצימה את הזיקה והמחוייבות 

לעולם הדתי, תביא להתרחבות התופעה של סירוב פקודה. אמנם, במהלך תקופת המחקר לא 

תי בישיבות ההסדר. תלמידי הישיבות התעוררו פרשיות משמעותיות של סירוב פקודה על רקע ד

, אך התייעצות זו לא 963התייעצו עם רבניהם בנושאים שונים ומגוונים תוך כדי שירותם הצבאי

הביאה להתנגשות בין המחוייבות לרבנים ולצבא. אירועים נקודתיים של מתח סביב נושאים 

דות של שבר במתח דתיים התרחשו במשך השנים, אך הם קיבלו פתרון מקומי ולא הפכו לנקו

 . 964שבין הצבא והישיבות

יש לציין כי במהלך תקופת המחקר אירעו מספר אירועים מרכזיים בהם סער הדיון הציבורי סביב 

נושא סירוב הפקודה, כמו המאבק של גוש אמונים להקמת ההתנחלויות, פינוי חבל ימית ומלחמת 

אירועים אלו לא הובלו על ידי ההנהגה לבנון, ובהם נטלו חלק גם תלמידי ישיבות ההסדר. אמנם, 

, 965הרשמית של ישיבות ההסדר, אשר בחלק מן המקרים אף התנגדה באופן ישיר למאבקים אלו

 .966ולכן אין לראות בהם ביטוי להתנגשות בין הצבא והדת בישיבות ההסדר

בפועל בין המחוייבות לצבא  משמעותיתהתנגשות של  הניתן להצביע על מספר סיבות להעדר

 מחוייבות לדת בישיבות ההסדר. ל

ראשית, כפי שנראה בהרחבה בהמשך, קיומם של גופים מתווכים כמו איגוד ישיבות ההסדר או 

לנקודות  ופכלבעיות קודם שהן ה מציאת פתרוןאפשר התמודדות וור בני הישיבות בצה"ל, מד

צביע על הקשר בין משבר ופיצוץ. כיוון נוסף להסבר ניתן למצוא על פי דבריו של אפשטיין, שה

 מעמדו של הצבא בחברה להתפתחותה של סרבנות מצפונית:

                                                 
כך למשל שלחו תלמידים לרב עמיטל מכתבים בעיצומן של מלחמת יום כיפור ומלחמת שלום הגליל, בהם שאלו  963

 אה"ע, מכתבים לרב עמיטל. –שאלות הלכתיות וערכיות שונות איתם התמודדו 
דות פרשיות סירוב הפקודה, שלא מצביעים על ביטוי נוסף לכך ניתן למצוא במקורות שונים הסוקרים את תול 964

למשל: אלק אפשטיין, 'המאבק על –ישיבות ההסדר כגורם משמעותי בנושא זה בתקופה בה אנו עוסקים 
הלגיטימציה: התפתחות הסרבנות המצפונית בישראל מהקמת המדינה ועד מלחמת לבנון', סוציולוגיה ישראלית 

ר, 'גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית', מתוך אתר מרכז המחקר ; ירון אונג319-354(, תשנ"ט, עמ' 2א)
-, כניסה בhttps://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02408.pdf - 19.1.10-והמידע של הכנסת. נכתב ב

6.9.15. 
, 1983ת הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין הביעו התנגדות לדרך הפעולה של גוש אמונים בריאיון לעיתון מעריב משנ 965

, הביעה תמיכה בהשתתפות תלמידיו בהפגנות נגד הפינוי מימית אך 1982והרב שלזינגר, בריאיון לעיתון הצופה משנת 
ישובי -16אה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל; אפא"י, תיק  –התנגד לכל פעולה בלתי חוקית, כאזרחים וכחיילים 

 פא"י.
בנים שהתנגדו לסירוב פקודה ביחס לנושאים הקשורים לשלימות ארץ יש לציין כי סטיוארט כהן טען כי גם ר 966

ישראל, תומכים בסירוב פקודה בסוגיות כמו שמירת שבת וצניעות, ולכן בתחומים אלו עשויות להתרחש התנגשויות 
קודתי . אמנם, נושאים אלו אינם בעלי צביון ציבורי ולכן גם אם במאורע נ118-119כהן, צבא ודת, עמ'  –משמעותיות 

נדרשו תלמיד ישיבת הסדר להכריע בין המחוייבות להלכה למחוייבות לצבא, הדבר לא השפיע על המרחב הציבורי 
 ועל מערכת היחסים בין הצבא והדת בישיבות ההסדר.
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שינוי הדפוסים של תופעת הסרבנות והתקדמותה לקראת הפריפריה הלגיטימית של 

החברה מלמדים על שינוי מקומו של הצבא בזהות הקולקטיבית של החברה 

 .967הישראלית, ועל שבירת הקונסנזוס סביב הצבא

טיין מדוע דוקא סביב מלחמת לבנון קיבלה הסרבנות המצפונית תמיכה בדרך זו מסביר אפש

ציבורית ומשפטית, כיוון שבאותה עת התגבשה לראשונה בישראל חברה אזרחית  –רחבה יותר 

קום  אזמששלטו ביד רמה אוטונומית שמרדה בעוצמתם המוחלטת של הגורמים המדיניים, 

 המדינה. 

סרבנות דתית בהיקף רחב בישיבות ההסדר. למרות תופעות ן של לאור זאת ניתן להבין את העדר

הבדלים שונים בין הישיבות, ניתן לומר כי עמדת היסוד של ישיבות ההסדר היתה מעריכה ואף 

הכרזתו של הרב עמיטל ה את מערכות השלטון, ובתוכם הצבא. דוגמא המבטאת זאת היא מעריצ

. 968שעה להקים ישיבה ממלכתית בישראל"ה הבטקס הנחת אבן הפינה לישיבת הר עציון: "הגיע

גם בשעה של משבר מול הצבא, כאשר תלמיד ישיבת הסדר התאבד בעקבות טרטורים מהם סבלה 

קבוצת התלמידים איתה התגייס, הדגיש איגוד ישיבות ההסדר בהחלטות שפרסם, לאחר כינוס 

כאשר זוהי הנחת . 969חירום של ראשי הישיבות, את תמיכתו ואמונו המוחלטים בצבא ובמפקדיו

היסוד ביחסים שבין הישיבות והצבא, ניתן להניח שימצאו פתרונות לכל קושי ומשבר, בלי שיגיע 

 הדבר לידי פיצוץ וניגוד בין מחוייבות חייל ההסדר לצבא לבין מחוייבותו לישיבה ולעולמו הדתי. 

א משמעותי סוגיית סירוב הפקודה והמתח בין המחוייבות לרבנים או למפקדים הפכה לנוש

בעולמן של ישיבות ההסדר רק בשלב מאוחר יותר, בעיקר בעקבות הפינוי מגוש קטיף. בהתאם 

לעקרון שקבע אפשטיין לעיל, ניתן למצוא בתקופה זו, החורגת מגבולות הזמן של מחקר זה, 

התפשטות של תפיסות בציונות הדתית המערערות על מעמדם של מוסדות השלטון והצבא, באופן 

 .970את צמיחתן של תופעות סרבנות דתית המעודד

מוקד נוסף של ניגוד ומתח בין הצבא והדת נוגע לעצם שאלת הגיוס לצבא. שאלה זו באה לידי 

ביטוי, מבחינה חברתית, בעיקר סביב סוגיית גיוס תלמידי הישיבות החרדיות, בהתנגשות שבין 

תלמידי הישיבות נוצר  הערך הדתי של לימוד התורה ובין חובת השירות בצבא. הפטור של

 .971מהסכמים פוליטיים שונים, והוא עולה על סדר היום הציבורי מדי פעם בפעם עד היום

לכאורה, נושא זה איננו רלוונטי לישיבות ההסדר שהכריעו בנושא באופן ברור, ועודדו את 

ע ניצב ברקזה תלמידיהם להתגייס לצבא. אמנם, כאשר מתבוננים ביתר עיון מגלים כי נושא 

 הקמתן ופעולתן של ישיבות ההסדר.

ראשית לכל, ישיבות ההסדר נדרשו להתמודד עם עמדה זו הרואה ניגוד בין הגיוס לצה"ל ובין 

החובה הדתית ללמוד תורה, ולנמק את תפיסתם בנידון. דוגמא לכך הוא מאמרו של הרב 

                                                 
אלק אפשטיין, 'המאבק על הלגיטימציה: התפתחות הסרבנות המצפונית בישראל מהקמת המדינה ועד מלחמת  967

 .350(, תשנ"ט, עמ' 2גיה ישראלית א)לבנון', סוציולו
 אה"ע, הישיבה וההסדר. 968
 אה"ע, ענייני ההסדר. איגוד הישיבות אף הדגיש כי אין לראות באירוע זה ביטוי למתח בין הצבא לציבור הדתי. 969
יש לציין כי בפועל גם ביחס לפינוי מגוש קטיף לא התרחש סירוב פקודה בהיקף רחב, כפי שהיה ניתן לצפות.  970

סטיוארט כהן סקר במאמרו את הסיבות השונות לכך, בהן הצביע על גישתם של ראשי ישיבות ההסדר שהדגישו את 
 . 110-113כהן, צבא ודת, עמ'  –חשיבות המחוייבות לצבא והרצון לשמור על אחדות העם 

על  –יוס כהלכה סקירה של ההסכמים השונים והטיעונים שעלו בציבור החרדי ניתן למצוא אצל יחזקאל כהן, ג 971
שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל, ירושלים תשנ"ג. סקירת השתלשלות האירועים במאבק כנגד הגיוס קודם הקמת 
המדינה ניתן למצוא אצל מנחם פרידמן, 'ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל', בתוך: ורדה פילובסקי 

 .47-79, עמ' 1990, חיפה 1947-1949 –)עורכת(, המעבר מישוב למדינה 
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תפיסתן , שנחשב לאחד המקורות המרכזיים להסבר 972'זאת תורת ההסדר' –ליכטנשטיין 

העקרונית של ישיבות ההסדר, העוסק בהרחבה בהתמודדות עם טענות המתנגדים לגיוס. בנוסף, 

חלק מהטיעונים להצדקת השירות המקוצר של ישיבות ההסדר נובעים ממתח זה שבין יישומו של 

ערך לימוד התורה והשירות בצבא, והם דומים לטיעונים של הציבור החרדי בזכות הפטור הגורף 

 התמודדות עם הטענות כנגדשיעסוק ב בות, כפי שנראה בהרחבה בהמשך בחלקסם של בני ישימגיו

 הצדקתו של מסלול ההסדר.

ביטוי לעמדתן המורכבת של ישיבות ההסדר כלפי העמדה החרדית בנושא זה, ניתן למצוא 

בהתנגדותן לעמדה הרשמית של המפד"ל, שקראה לגייס את כלל הישיבות החרדיות במסלול 

 .973ה למסלול ההסדר, ובתמיכתן בהמשך הפטור משירות צבאי לישיבות החרדיותדומ

מוקדים אלו של מתח וחיכוך הנובעים משילוב הצבא והדת בישיבות ההסדר, מצביעים על מספר 

 נקודות מהותיות של פער וניגוד מובנים בין גופים אלו. 

רק הקודם. ראינו שם כי ניתן כיוון אחד נובע משאלת היחס למיליטריזם, בה עסקנו בהרחבה בפ

למצוא גישות שונות בהגות הציונית דתית בארץ ישראל לאחר הקמת המדינה, כמו גם בקרב 

ראשי ישיבות ההסדר, בשאלה האם הצבאיות הינה רכיב זר ומנוכר לתרבות ולהוויה היהודית או 

גם בתקופות שמא יש לראות בו חלק מהותי מעולמה של היהדות. ויכוחים מעין אלו התרחשו 

 .974קודמות, בימי ראשית הציונות ובימי המחתרות, כמו גם במדינות שונות ובקרב דתות אחרות

היהדות קיים פער עמוק ומהותי בין הצבא ניגוד בין המיליטריזם ו על כן, לפי הגישות הרואות

והדת היהודית. חשוב לציין כי כפי שהראינו בפרק הקודם, עמדה זו איננה בהכרח מובילה 

להתנגדות לעצם הגיוס לצבא, שכן הוא עשוי להתפרש ככורח המציאות בשל הצרכים 

 הביטחוניים, אך הוא יתפס כמעשה מנוגד ומנוכר להוויה הדתית. 

ת החברתית במדינת ישראל ובצה"ל מעבר לדיון העקרוני על היחס בין הדת והצבאיות, המציאו

 ות אלו. להעצמת הפער והניגוד בין עולמ הרמבתקופת המחקר ג

הן  -, נכון לתקופת המחקר, היתה חילונית במהותה הווית החיים והאתוס הצבאי במדינת ישראל

החיילים בשל המסורת הצבאית שעוצבה והתפתחה על ידי ציבור והנהגה חילונים, והן בשל מיעוט 

י. העולם הדתי והצבא עצימה את תחושת הניגוד המובנית ביחס שביןהדתיים בצבא. מציאות זו ה

ייך למיעוט, שאמנם יש תשהרגיש חיצוני וזר במערכת הצבאית הישראלית; הוא החייל הדתי ה

 . 975חובה לדאוג לזכויותיו, אך אין הוא חלק מהתרבות הצבאית השלטת

                                                 
 הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר . 972
 . 7גצ"ד, ישיבות ההסדר ז/ – 9.3.1973מתוך כתבה בידיעות אחרונות מתאריך  973
 –קימרלינג מזכיר את המחלוקת בין הוגי הציונות ביחס למקומו של השימוש בכח בתרבות היהודית המתחדשת  974

ה זו בתקופת המחתרות ניתן למצוא בעמדה הרווחת בחברה החרדית, ; ביטוי לגיש128קימרלינג, מיליטריזם, עמ' 
. רוסמן סטולמן מצביעה על 287נסימי, אחדות ישראל עמ'  -שהתנגדה לעצם השימוש בכח בפעולות הלח"י והאצ"ל 

 מספר כתות נוצריות בארה"ב המתנגדות באופן עקרוני לשירות הצבאי, המכונות באופן כללי 'כנסיות שלום'. כיוון
שהשירות הצבאי בארה"ב הוא התנדבותי לא נוצר חיכוך עם כתות אלו. מצד שני, במדינות בהם יש גיוס חובה, כמו 

 . 88הערה  17רוסמן סטולמן, צבא ודת, עמ'  –יוון למשל, נאסרים לעיתים בני כתות אלו 
ו של פרופ' משה ארנד, שנזכרו כיוון נוסף לתיאור הקושי בשילוב החייל הדתי במערכת צבאית חילונית עולה בדברי 975

בפרק הקודם, במאמר שנכתב בעקבות הפולמוס הציבורי על הצדקתה המוסרית של מלחמת שלום הגליל. ארנד טען 
כי אדם דתי לא יכול לשרת בצבא המקבל את החלטותיו מתוך תפיסות עולם חילוניות. יתכן כי טיעון זה איננו רווח 

א והדת, כיוון שהנחת היסוד היא שההחלטות הצבאיות נובעות משיקולים בדיונים על אתגרי השילוב בין הצב
צבאיים טהורים, שאינם מושפעים באופן ישיר מעולמו הערכי או הדתי של איש הצבא. לכן ניתן להשמע למפקד 
 חילוני, כשם שניתן להעזר בשירותיו של רופא חילוני. בדרך זו הסביר סטיוארט כהן את עמדת המתנגדים לסירוב

פקודה בפינוי ישובים משיקולים הלכתיים של פיקוח נפש, שכן רק לאנשי הצבא היכולת המקצועית להכריע מה עשוי 
 .112כהן, צבא ודת, עמ'  –לגרום לסכנת חיים 
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במילים אחרות, ניתן לבחון את הפער בין הצבא והדת בהיבט הערכי, ולדון האם אמנם יש ניגוד 

ות איננו שייך לעולם הערכים של הדת היהודית, ובכך עסקנו בין ערכים אלו, האם ערך הצבאי

תרבותי, נראה כי גם -בפרק הקודם. אמנם, כאשר מתבוננים בנושא זה מההיבט החברתי

הסוברים שהצבאיות הינה חלק מהותי מעולם הערכים היהודיים, יודו שבמציאות החברתית 

 . 976העולם הדתיההוויה הצבאית ור וניכור בין פע תקופת המחקר, היהנכון ל במדינת ישראל

המציאות שתוארה עד כה נכונה לתקופה בה עוסק מחקר זה. בשנים האחרונות ישנו כאמור, 

עיסוק נרחב בתופעת ההדתה, שנזכרה בראשיתו של פרק זה, המתארת עלייה במספר החיילים 

שר בו אנו . בהק977הדתיים בצה"ל, תהליך שיש הטוענים שמוביל לשינוי האתוס הצבאי הישראלי

צבאי עולם הבין העולם הדתי והתרבותי -החברתיעוסקים ניתן לומר שבמידה מסויימת הפער 

הצטמצם בימינו, שכן ריבוי החיילים הדתיים חיזק את תחושת הביתיות של החייל הדתי, 

 המרגיש שותף ושייך יותר להוויה הצבאית.

בתקופה בה אנו עוסקים, לא הוביל  חשוב לציין כי הפער שתואר בין העולם הצבאי לחברה הדתית

בהכרח ליחס של זלזול ופגיעה בעולמם הדתי של החיילים הדתיים בכלל ושל תלמידי ישיבות 

ההסדר בפרט. במקביל לקשיים שונים בשמירת ההלכה שנזכרו קודם לכן, שבחלקם נבעו גם 

לפי תלמידי מכיל כמיחסה של החברה הצבאית החילונית, ישנם ביטויים רבים ליחס מכבד ו

אר י בתוך המסגרת הצבאית. כך למשל תיאפשר להם לתת ביטוי לעולמם הדתישיבות ההסדר, ש

 תלמיד ישיבת כרם ביבנה את חוויותיו ממלחמת ההתשה:

, היו טנקיסטים מבני הישיבה שכאשר ישבו 1969-1971במלחמת ההתשה, בשנים 

להעביר דף גמרא  ימים שלמים במארב קיבלו אישור להשתמש ברשת החירום כדי

לכל הבני"שים )=בני הישיבות(. היית שומע אז מישהו מכריז: ...הרשת פנויה, אפשר 

 ...978להתחיל, כולם לפתוח דף ה עמוד ב'

סיפור זה איננו מתאר שמירה על זכויותיהם הדתיות של חיילי ישיבות ההסדר, אלא מוכנות לתת 

י. במכתבים רבים מתארים התלמידים ביטוי לעולמם הדתי והתרבותי במרחב הצבאי הציבור

לרבותיהם את ההערכה לה הם זוכים, ואת היחס המכבד לעולמם הדתי, כפי שמתאר תלמיד 

במכתב שנשלח בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים: "דיברתי עם הרבה אנשים... והם מזכירים 

ת מצד הצמרת בפירוש את הערכים הטובים שיש לנו הדתיים... יש קידוש השם ויחס חיובי לד

 .979הפיקודית"

תיאור דומה ניתן למצוא בדברי הרב הדרי, המספר בריאיון עמו כי "בכלל היה לנו מעמד מאוד 

לדבריו, ". 980מאוד מכובד. היום ליבם כבר גס. אבל אז עצם ההופעה של פראקים במטכ"ל...

עיצוב וניהול יחס המכבד של אנשי הצבא לעולם הדתי יצרה בסיס נוח לשיתוף הפעולה שנדרש לה

 מסגרת השירות של ישיבות ההסדר. 

                                                 
לאור זאת ניתן להגדיר באופן שונה את ההתנגדות החרדית לגיוס תלמידי הישיבות. אין מדובר רק בטענה ערכית,  976

רכי הדת על פני ערך השירות בצה"ל, אלא בהכרה בפער המובנה הקיים בין עולמו התרבותי והחברתי המעדיפה את ע
של הצעיר החרדי ובין הווית החיים הצבאית. נראה כי ההכרה של צה"ל בכך הביאה אותו להקים מסגרות ייעודיות 

 יץ מהעולם הצבאי הסובב. ונפרדות במיוחד, שיוכלו להכיל את עולמם התרבותי של החברה החרדית וליצור ח
 .588-587גל, צה"ל בהדתה, עמ'  977
 .448מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  978
ללא מחבר, 'מכתבי  -מתוך קובץ של מכתבים של תלמידי ישיבות ההסדר לרבניהם בזמן מלחמת יום הכיפורים  979

 .4תורה מן מן החזית', המעיין, כרך כד גיליון ב, טבת תשל"ד, עמ' 
 .17.1.13איון עמו מתאריך על פי רי 980
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עשויות להיות סיבות שונות ליחס החיובי לעולם הדתי המתואר בדברים אלו. אמנם, יתכן כי 

דוקא בגלל מעמדם של החיילים הדתיים כמיעוט זר בהוויה הצבאית, זוכה עולמם הדתי ליחס 

צל קורתו. יתכן כי השינוי שחל מכבד מהממסד הצבאי החילוני, הרואה בהם אורחים הבאים ב

ביחס לדת, עליו הצביע הרב הדרי בדבריו לעיל, נובע מתהליך ההדתה, אשר הוא חלק מהתעצמות 

. החשש מפני פגיעה בהגמוניה החילונית 981כללית של מקומה של הדת במרחב הציבורי הישראלי

ת הדתית המתפשטת, השלטת, והצורך להתגונן ולשמר את ההוויה הצבאית החילונית מפני התרבו

 להביא לשינוי היחס לעולם הדתי ולחיילים הדתיים. יםעשוי

כיוון אחר לבחינת הפער המהותי בין הצבא והדת נובע מהדמיון הקיים בין גופים אלו, בהיותם 

 (, מושג אותו טבע והגדיר הסוציולוג לואיס קוסר:greedy intuitions'מערכות תובעניות' )

They seek exclusive and undivided loyalty and they attempt to reduce the 

claims of competing roles and status positions on those they wish to 

encompass within their boundaries982. 

פקודות הצבא ומצוות  –התובעניות של מערכות אלו מתבטאת בדרישות המעשיות שהן כוללות 

מרחבי החיים של האדם, וכן גם בדרישה לנאמנות מוחלטת לתפיסותיהם  הדת, המקיפות את כלל

. על כן, לכאורה, לא ניתן להיות שייך ליותר ממערכת תובענית אחת. אמנם, בפועל 983וערכיהם

התרבו המערכות התופסות את ות תובעניות, כאשר בעולם המודרני האדם משתייך למספר מערכ

חיים של האדם הבודה שונים המשפיעים על כלל מרחב עצמן כתובעניות, כמו למשל מקומות ע

. מציאות זו גורמת למתחים שונים הנוצרים מהמפגש והחיכוך בין 984ודורשים נאמנות מוחלטת

 המערכות התובעניות אליהן שייך האדם.

מעשי -מידת התובעניות של הצבא והדת תלויים באופיים, כאשר שירות חובה ואופי הלכתי

צביעה על כך שהציונות שהזכרנו בראשית דברינו בחלק זה. רוסמן סטולמן ה, כפי מעצימים אותה

הדתית, המעניקה פרשנות דתית גם למסגרות חילוניות כמו המדינה והצבא, מרחיבה את מידת 

. לאור 985התובעניות של הדת, בכך שכוללת בתוכה גם את המרחבים שלכאורה עומדים מחוצה לה

מובנה בניסיון לשלב את הצבא והדת, ובפרט בקרב הציונות זאת ניתן להצביע על קושי מהותי 

 הדתית.

. הישיבות תובעות 986מעבר לכך, גם ישיבות ההסדר עצמן נחשבות למערכות תובעניות בפני עצמן

מתלמידיהן נאמנות לערכיהן, ואינן רואות את עצמן רק כמוסדות ללימוד תכנים דתיים. הישיבות 

מגמה להקיף את כלל מרחבי חייו של התלמיד, להשפיע  פועלות במסגרת של פנימייה, מתוך

 . על כן מתגבר הקושי בשילוב הצבא במסגרת ישיבות ההסדר.ןעליהם ולעצבם ברוח

הקיימים בחברה הציונית דתית, שלדבריו  ביע על מוסדות לימוד תורה גבוהיםציש לציין כי כהן ה

הישיבות הגבוהות צד אחד, מבחרו בהעצמת אחת המערכות התובעניות על חשבון האחרת: 

                                                 
 .587גל, צה"ל בהדתה, עמ'  981
 .113מובא אצל כהן, ישיבות ההסדר, עמ'   982
ביטוי לחשש מפני אופיין התובעני של שתי מערכות אלו, העשויות לנסות להשפיע על הנהגת הציבור, ניתן בדבריו  983

ת שלנו להרים ראש. אנו נדע להחזיקם בבתי של בנימין זאב הרצל: "לא ניתן כלל למגמות התיאוקרטיות של אנשי הד
הכנסת שלהם, כשם שנחזיק את צבא הקבע שלנו במחנות הצבאיים. הצבא והכהונה יכובדו מאוד, כדרוש וכראוי 

, 1996בנימין זאב הרצל, מדינת היהודים, ירושלים  -לתפקידיהם הנכבדים. אבל אל להם להתערב בענייני המדינה" 
 .77עמ' 

 . 62ן, צבא ודת, עמ' רוסמן סטולמ 984
 הצבענו על גישות שונות בציונות הדתית שהתנגדו לפרשנות זו. 2. נעיר כי בפרק 77שם, עמ'  985
 .113כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  986
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ומן הצד  ניכר את שנות לימוד התורה בישיבה,שצמצמו את היקף השירות הצבאי והרחיבו באופן 

המכינות הקדם צבאיות שהדגישו את השירות הצבאי על פני לימוד התורה, במבנה המסלול השני, 

, כפי שתיאר זאת אותו יצרו במהלכו לומדים התלמידים שנה אחת ומתגייסים לשירות צבאי מלא

 כהן:

To adopt Coser's terminology, under this system the "greed" of the 

yeshivah is subordinated to that of the military987 

היתרון של מוסדות אלו הוא בבחירת מערכת תובענית אחת, וצמצום והכפפה של המערכת 

מורכבות הקיימת בישיבות ההסדר, בניסיון האחרת אליה. ההשוואה למוסדות אלו מדגישה את ה

 שלהם לשלב בין שתי מערכות תובעניות כמו הצבא והדת.

 מהן הדרכים בהן נקטו ישיבות ההסדר כדי להתמודד עם קשיים אלו בשילוב הצבא והדת?

כאמור, פתרון אחד הוא ליצור מסגרת ייעודית בתוך הצבא לחיילים הדתיים, כפי שנעשה 

הפרדה מסויימת בין שתי המערכות התובעניות ומידת החיכוך  תדרך זו נוצרבישיבות ההסדר. ב

אמנם, באופן שמאפשר לחיילים הדתיים לשמור על מחוייבותם לעולם הדתי.  ,ביניהם מצטמצמת

ת בהתייחסות המיוחד מערכת תובענית אחת על חשבון רעותה,את כוחה של  ציםפתרון זה מע

ועל כן נוצר החשש בקרב הותם של החיילים הדתיים, של הממד הדתי בז ובהעצמת משמעותו

חסרונות נוספים של אנשי הצבא מפני הפגיעה במידת מחוייבותם של החיילים למסגרת הצבאית. 

הפגיעה בערך האחדות והשותפות עם כלל הציבור הישראלי,  היו ,פתרון זה, כפי שנזכר לעיל

הדתי ולזכויות החיילים הדתיים, כאשר לעולם  כלל המרחב הצבאייחסו של ההשפעה על  צמצוםו

 זו היתה אחת הסיבות להתנגדותו של הרב גורן להקמת יחידות דתיות. ,לעיל כאמור

אפשרות אחרת לפתרון היא ליצור מערכות שונות שיסייעו להתאמת המסגרת הצבאית לחייל 

הרב גורן הוא  הדתי, באופן שיאפשר לגשר על הפערים הקיימים בין שתי מערכות תובעניות אלו.

אחד הדמויות הבולטות בהובלת תהליך זה, בהתאמת המרחב הצבאי הציבורי באופן שיאפשר 

לחייל הדתי לשמור על זהותו, באמצעות קביעת פקודות מטכ"ל בנושאים דתיים שונים כמו 

כשרות או שבת שחייבו את כלל הצבא. בדרך זו משלם הצבא מחיר, בכפיפותו לכללי ההלכה, על 

נדרש להתגמש בדרישותיו הצבאיות  הצבאפשר את שיתוף הפעולה עם העולם הדתי. מנת לא

מהחייל הדתי, כדי שיוכל להשלים את חובותיו למערכת התובענית הנוספת אליה הוא משתייך, 

 .988בזמן צומותעליהם כליל לדוגמא בהיתר שניתן להתפלל על חשבון זמן האימונים, ולוותר 

דתית נדרשת לעבור תהליך של התאמה על מנת לאפשר את השילוב מן העבר השני, גם המערכת ה

עם המערכת הצבאית. התחום המרכזי בו בא לידי ביטוי תהליך זה הוא ביצירת ספרות תורנית 

תחום  - ענפה שהתמודדה עם שאלות הלכתיות שהתחדשו במפגש של העולם הדתי עם הצבא,

, ובאופן כללי עסקה בכך הרבנות 989נטי ומובילאשר גם בו בולטת דמותו של הרב גורן כגורם דומינ

. פוסקי ההלכה נדרשו, בין השאר, לחפש דרכים להקל 990הראשית, כחלק מרכזי מתפקידה הרשמי

                                                 
 .129שם, עמ'  987
. לשם השוואה, בצבא טורקיה החיילים הדתיים מתפללים בזמנם הפנוי, ואין להם 124כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  988

 . 26-27רוסמן סטולמן, צבא ודת, עמ'  –באימונים בזמן הצומות הקלות 
. כהן עוסק בהרחבה בהתפתחות תחום הלכות הצבא בספרות 391-384כהן, חדירת הצבא לעולם התורה, עמ'  989

 התורנית, ונותן לו משקל גדול ביצירת האפשרות לשירות צבאי של החייל הדתי.
ומה לכך, בתקופת ההגנה הוקם ועד רבנים שידון בשאלות ההלכתיות . בד104רוסמן סטולמן, צבא ודת, עמ'  990

 336-337פרידמן, היחידות הדתיות, עמ'  –החדשות, מתוך היכרות עם הנעשה בשטח 
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ולהתיר סיטואציות צבאיות שונות שהתנגשו עם כללי ההלכה, בעיקר באמצעות שימוש והרחבה 

 '.991של המושג 'פיקוח נפש

בתחום זה של התאמת השירות הצבאי לעולם הדתי. כפי ישיבות ההסדר תרמו גם הן את חלקן 

שראינו לעיל, רבני הישיבות היוו כתובת נגישה לשאלות מעשיות של תלמידיהם ובכך סייעו 

כאמור לעיל, להתמודדות עם הקשיים ההלכתיים הנובעים מהשירות הצבאי. מעבר לכך, 

רים ושיחות ייעודיות בנושא והישיבות השקיעו מאמצים בהכנת תלמידיהם לשירות הצבאי, בשיע

 .992השתלבותם במסגרת הצבאיתזה, על מנת לסייע ב

ען שתהליכים אלו של התאמת השירות הצבאי לחייל הדתי הם יש לציין כי סטיוארט כהן ט

 הגורמים שהובילו לתהליך ההדתה ולהשתלבות משמעותית של חיילים דתיים במערך הפיקוד: 

גונית של ישיבות ההסדר והמכינות, הודות לשילוב שבין ההתפתחות האר

-ירות הקרבי של הנוער הדתיוההתפתחות בתחום הספרות התורנית, הפך הש

 .993.. לאפשרי גם מבחינה מעשיתלאומי.

סביר מדוע התרחש תהליך זה רק בסוף שנות השמונים, למרות שתפיסות לאור זאת הוא ה

  .994ות הדתית גם קודם לכןאידיאולוגיות המעודדות שירות צבאי משמעותי נשמעו בציונ

אפשרות נוספת להתמודדות עם המתח המובנה בניסיון לשלב בין מערכות תובעניות כמו הצבא 

, (Mediating Structure)'מבנה מתווך' והדת מציעה רוסמן סטולמן במחקרה. היא נעזרת במושג 

 המתאר גורמים המשמשים כאמצעי תיווך בין הפרט והכלל בחברה הדמוקרטית:

נה מתווך מסייע לפרט להתמודד בתוך מערכת גדולה יותר בעזרת ערכים ואמונות מב

מוכרים המושלכים על מוסד רחב יותר באופן המעניק לו לגיטימציה, והופך אותו 

לפחות ציבורי ומנוכר ויותר קרוב למערכת אמונות פרטית. גם ההפך הוא הנכון: 

ות הגדולים יותר ונוטע המוסד המתווך מעביר לפרטים בתוכו מסרים מהמוסד

 .995אותם בתוך מערכת המושגים האישית

רוסמן סטולמן מסבירה כי מבנים מתווכים עשויים לסייע גם בתיווך בין האדם ובין המערכות 

התובעניות אליהן הוא שייך, וכן גם בינן לבין עצמן, כאשר באמצעותן ניתן להעביר מסרים 

ערכות אלו. היא מצביעה על מספר מבנים מתווכים ולהתמודד עם מתחים הנוצרים במפגש שבין מ

הפועלים בצה"ל, כמו מסגרת הגדוד הבדואי והגדוד הדרוזי המתווך בין המסגרת הצבאית לעדות 

 .996ייחודיות אלו, וכן גם מסלול העתודה האקדמית, המתווך בין העולם הצבאי והעולם האקדמי

                                                 
יש לשים לב כי למרות ההשוואה שיצרנו כאן בין ההתאמה לה נדרשה המסגרת הצבאית לתהליך שהתרחש  991

עה העצמית של גופים אלו. המסגרת הצבאית מוותרת על חלק במסגרת הדתית, הרי שיש הבדל גדול בתוד
מדרישותיה ומגבילה את עצמה כדי לאפשר את שילובם של החיילים הדתיים, בעוד שהמסגרת הדתית אינה מוותרת 
על כללי ההלכה אלא חושפת בתוכם את הדרכים להתיר סיטואציות שונות, כלומר מגלה שבעצם לא היו אסורים 

מצביע על שוני במידת התובעניות של מערכות אלו: ראשית, למסגרת הצבאית יכולת גמישות גבוהה  מעולם. הבדל זה
יותר בתחומים שאינם מהותיים לה, לעומת המסגרת הדתית שהינה נוקשה יותר ואינה נוטה להתפשר. שנית, 

הצבאי של המסגרת הדתית רואה עצמה ככוללת בתוכה גם את המערכת הצבאית, ועל כן מתייחסת להקשר 
 הסיטואציות הנידונות בכלים דתיים, כמו למשל בשימוש במושג 'פיקוח נפש'.

בנוסף נזכיר שנית את טענת בר לב לפיה חלק מהמאפיינים המבניים של ישיבות ההסדר, כמו למשל העיסוק  992
 . 308ובל, עמ' בר לב, במשוך הי –הנרחב בהגות ומחשבה, נועדו לסייע בהשתלבותם של התלמידים במסגרת הצבאית 

 .391כהן, חדירת הצבא לעולם התורה, עמ'  993
 .380, 377שם עמ'  994
 .66רוסמן סטולמן, צבא ודת, עמ'  995
 .103שם, עמ'  996
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ה מתווך רב ממדי, המתווך בין מספר ישיבות ההסדר מבטאות, לדבריה, מודל ייחודי של מבנ

לו וכן גם הציונות גורמים: החייל הפרטי, המסגרת הצבאית, מוסד הישיבה, העולם הדתי בכל

רוסמן סטולמן מצביעה  תיווך זה בהתמודדות עם משברים,א להצלחתו של הדתית כחברה. כדוגמ

נות הדתית בדיונים מול על סוגיית שילוב הנשים בצבא, בה תפקדו ישיבות ההסדר כנציגי הציו

שהיווה  הצבא, מיתנו את המתח וסערת הרגשות הציבורית והובילו לניסוח מסמך השילוב הראוי

  .997הסדר ופשרה בין הצדדים

 האם הצליחו ישיבות ההסדר בתפקידן כמגשרות ומפשרות בין הצבא והדת?

כניסיון ראשוני מסקנתו של סטיוארט כהן היא שלמרות החשיבות הגדולה של ישיבות ההסדר 

וייחודי לשילובם של גורמים אלו, בפועל לא הצליחו הישיבות לגשר על הפערים. מי שמשלם את 

 המחיר הוא תלמיד ישיבת ההסדר שמתקשה לעמוד בתווך בין מערכות תובעניות אלו:

Compelled to divide his energies and loyalties between two very different 

"greedy Institutions", the conscript runs the risk of a sense of failure at his 

inability to satisfy the highest demands of either 998. 

בדבריו מתוארת תחושה של כישלון, עליה למד מראיונות שקיים עם תלמידי ישיבות הסדר. 

דים, ועל כן מרגיש התלמיד שהוא החיבור בין גורמים מנוגדים אלו פוגע בסופו של דבר בשני הצד

נופל בין הכסאות: לא ממצה באופן מלא את השירות הצבאי ואת המחוייבות למדינה, ולא עומד 

לנעשה במסגרות  מתוך השוואהבציפיותיו הדתיות ללימוד תורה בסטנדרטים גבוהים, בעיקר 

היא שעל ישיבות מתחרות כמו הישיבות החרדיות והישיבות הגבוהות הציוניות. המסקנה שלו 

 .999לדרישות והציפיות של העולם הדתי והמסגרת הצבאית י להתאימןההסדר לעבור שינוי כד

אמנם, נראה כי ניתן להתבונן באופן שונה על ניתוח המציאות. התיאור העולה מדבריו של אכזבה 

יה אשר ציפי הציפייה ליצירת מסגרת שתגשר ותתווך באופן מלא בין הצבא והדת,וכשלון נובע מן 

תובעניות הפער הגדול בין עולמות אלו והלאור דברינו עד כה נראה כי איננה ריאלית.  נראה כי

ליצור תיווך מלא שימנע לחלוטין את המתחים והקשיים  מאפשר נוהגבוהה של המערכות, אינ

ין לא ניתן לתווך ולגשר בהדבר נכון גם באופן כללי, וכי אף המתעוררים מן המפגש ביניהן. יתכן 

תפקידו של המבנה המתווך הוא פן שימנע לחלוטין חיכוכים וקשיים. על כן מערכות תובעניות באו

 לאפשר התנהלות תקינה למרות הפערים בין המערכות התובעניות.

על כן נראה שתפקידן של ישיבות ההסדר צריך להיות למזער את הנזקים, למתן את המתחים 

נקודתית עם קשיים שונים. כאשר מגדירים בדרך המובנים במפגש זה, ולאפשר התמודדות 

מצומצמת זו את תפקידן, נראה שניתן בהחלט לטעון כי ישיבות ההסדר ביצעו את תפקידן בצורה 

 .1000ראויה, כפי שראינו בדוגמאות שונות במהלך הפרק

  

                                                 
 .287, 276-271שם, עמ'  997
 .126כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  998
 .130, 128, 125שם, עמ'  999

עולמם הדתי בשירות הצבאי, ובעמדת התיווך  למשל, בסיוע שהעניקו לתלמידיהם בהתמודדות עם אתגר שילוב 1000
שנקטו באירועים שונים, כמו למשל סביב נושא השילוב הראוי ופרשיית התאבדותו של תלמיד ישיבת ההסדר, 

 שהציפה את קושי שילובם של תלמידי ישיבה במסגרת הצבאית, כפי שתואר בהרחבה לעיל.
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 טענות כנגד מסלול ההסדרהההתמודדות עם  –'זאת תורת ההסדר'  4.4

הטענות שנשמעו כנגד מסלול השירות  ישיבות ההסדר עםשל תמודדות ההדרכי חלק זה יעסוק ב

. בבואנו לעסוק בנושא זה, יש לשים לב שלא לטעות באנכרוניזם ובהשלכת המציאות הצבאי שלהן

הקיימת בימינו על התקופה בה אנו עוסקים, על אף שפער הזמנים איננו רב. בשנים האחרונות 

למוס ציבורי הנוגע להצדקתו המוסרית של מסלול השירות עומדות ישיבות ההסדר במרכזו של פו

שלהן. טענות נשמעו מכיוונים שונים בחברה הישראלית כנגד קיצור השירות הניתן להן, והישיבות 

 כפי שעולה מכלל המקורות של מחקר זה, נדרשו להתמודד עם טענות אלו בדרכים שונות. אמנם,

 הישיבותכמעט שלא נשמעו טענות כלפי רחש, ובתקופה בה אנו עוסקים פולמוס שכזה לא הת

 . מסלול השירות שלהםאותן להצדיק את  שהצריכו

ניתן להציע מספר סיבות לכך. ראשית, מספר התלמידים ומספר הישיבות גדל בהדרגה ובמשך רוב 

ישיבות ההסדר עדיין לא היו תופעה חברתית רחבה מספיק בכדי לעורר  ,התקופה בה אנו עוסקים

חריגות במסלול השירות שלהן שכן  לא היוציבורית רחבת היקף. בנוסף, ישיבות ההסדר  התנגדות

גם אם פוחת  -היקף רחב בששירתו במסגרת דומה, ופעלו  גם גרעיני הנח"לבתקופה זו פועלים 

והולך. גרעיני הנח"ל עצמם, אמנם, עוררו התנגדות ציבורית כנגד מסלול השירות שלהם, אך מנגד 

רחבה של גורמים שונים בציבוריות הישראלית, כפי שנראה בהמשך. על כן, כל עוד זכו לתמיכה 

התקיימו גרעיני הנח"ל, לא בלטו ישיבות ההסדר במסלול השירות שלהם, ולא זכו לביקורת 

 .1001ציבורית

כתלמידי בתחילה ישיבות ההסדר נתפסו תלמידי מעבר לכך, כפי שהראינו בראשיתו של פרק זה, 

. 1002סים לצבא, ולכן זכו להערכה על עצם שירותם צבאי ולא לביקורת על אורכוישיבות שמתגיי

על כן ההתנגדות המשמעותית כנגד ישיבות ההסדר התעוררה רק בשלב מאוחר יותר, במקביל 

להתעוררות הציבורית כנגד הפטור שניתן לתלמידי הישיבות החרדיות. כפי שהראינו לעיל, עם 

אינם תלמידי י הצבא, שהבינו שתלמידי ישיבות ההסדר של ראהזמן התערערה תפיסה זו אצ

צורה טובה יותר את כוח האדם להתגייס כלל, ולכן ניתן לנצל בשלא עשויים ישיבות רגילים ה

משך הארכה של גם שינויים במסלול ההסדר, ביניהם ל ,לעיל , כאמורתובנה שהביאה –שלהם 

 .השירות

ולות שונים כנגד הצדקתו המוסרית של מסלול אף על פי כן, במהלך תקופת המחקר נשמעו ק

. אף שכאמור, טענות 1003החברה הציונית דתית בעיקר מקרב ,השירות של תלמידי ישיבות ההסדר

אלו לא עוררו פולמוס ציבורי רחב, הן דרשו מישיבות ההסדר להתמודד ולעסוק בניתוח תיאורטי 

ציבורית מחוץ לגבולות הציונות כאמור, ביקורת  .ובהסברה רעיונית של מסלול השירות שלהן

                                                 
יבת כרם ביבנה החל מראשית שנות השישים והיה פעיל טענה מעין זו הציע גם הרב ישראל רוזן, שלמד ביש 1001

, וכן גם הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, 25.9.15בענייני ישיבות ההסדר גם בהמשך, בריאיון טלפוני עמו מתאריך 
 .6.1.16בשיחה עמו מתאריך 

ליך של העצמת כפי שראינו לעיל, ניתן להציג טענה זו גם באופן מעט שונה: במהלך תקופת המחקר התרחשו תה 1002
תהליכים להם היו שותפות ישיבות  –הזהות העצמית של הציונות הדתית ותהליך של התבדלות מהציבור החרדי 

ההסדר, כפי שהראינו בפרק השני. בשלבים הראשוניים של תהליך זה עדיין לא זוהתה הציונות הדתית בעיני החברה 
דית, ולכן היתה הערכה לכל צעיר דתי שמתגייס )תופעה הכללית באופן מובהק כחברה עצמאית ונבדלת מהחברה החר

גם אם מדובר היה  -שכאמור לא היתה נפוצה כפי שמתרחש היום(, מבלי להתחשב בזהותו כחרדי או ציוני דתי 
 בשירות מקוצר. 

לאור דברינו ניתן להסביר שבציבור הציוני דתי לא תפסו עצמם כחלק מהחברה החרדית, והכירו בכך שמרבית  1003
למידי ישיבות ההסדר אינם עשויים שלא להתגייס כלל ללא מסלול זה, ולכן דרשו הסברים רעיוניים לשירות ת

 המקוצר. 
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הדתית נשמעה בתקופה החורגת מגבולות הזמן של מחקר זה, כאשר חלק מהטענות אותן נציג 

  דרכי ההתמודדות של הישיבות זהות לאופן בו הגיבו בתקופת המחקר.מיד נשמעות גם כיום, ו

דות לעצם הגיוס ניתן להצביע על שלושה טיעונים מרכזיים שנשמעו כנגד ישיבות ההסדר: התנג

 לצבא, טענות על ניצול לרעה של המסלול והתנגדות לשירות הצבאי המקוצר. 

שיבות הטיעון הראשון, הנוגע לעצם שאלת הגיוס, עמד על הפרק בעיקר בראשית דרכן של י

מקרב הציבור החרדי, שהקשר עמו היה הדוק ביותר באותה  ההסדר. טיעון זה נשמע קודם כל,

. ההנהגה החרדית התנגדה למסלול זה הן בשל התנגדותם העקרונית השניבפרק עת, כפי שהראינו 

לגיוס לצבא, והן בשל החשש שלהם שכעת הצבא יחייב גם את תלמידי הישיבות החרדיות 

  .1004להתגייס

אמנם, כפי שהזכרנו בפרק הראשון, עמדה דומה לזו נשמעה גם בקרב חלק מראשי ישיבות 

זוהה עם עמדה זו היה הרב גולדויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה. ההסדר, כאשר הדמות הבולטת המ

כראש ישיבת הסדר, הרב גולדויכט לא הביע התנגדות לעצם הגיוס, אך גם לא נחשב לתומך בולט 

ילוב הגיוס לצה"ל במסגרת הישיבה התפתח ש, שראינו לעילכפי . המציאותשלו, וראה בו כורח 

 .דרישה של התלמידיםבשל 

המסוייג אך יחסו יחס לגיוס לצבא, קיבל את עמדתם של התלמידים ב אמנם הרב גולדויכט

קורסי למשל בהתנגדותו ליציאת תלמידיו לכמו , שונות הזדמנויותלשירות הצבאי בא לידי ביטוי ב

. עמדה זו, עמה מזוהה הרב גולדויכט, כונתה 1005הארכה של השירות הצבאי יםפיקוד הדורש

 –מתנגדים לה הדגישו שרעיון ההסדר הינו 'לכתחילה' , כאשר ה1006תפיסת ההסדר כ'דיעבד'

מושגים אליהם נדרש בהמשך. תפיסה זו הינה למעשה גירסה מצומצמת של העמדה החרדית, 

 –שאלת ההסדר  ט לגיוס לצה"ל של תלמידי ישיבות. וויכוח זה סביבהמתנגדת באופן מוחל

וכאמור יש לו השלכות שונות  רב ראשי ישיבות ההסדר עד היום,נמשך בקלכתחילה או דיעבד, 

 . 1007באופן ההתייחסות לשירות הצבאי

הטיעון השני כנגד ישיבות ההסדר עליו הצבענו היה החשש מפני ניצול לרעה של מסלול זה, בו 

 מסלול ההסדר שהתחילקודם עוד כפי שראינו לעיל, חשש זה עלה השירות הצבאי קצר במיוחד. 

, בה 1958בשנת  , בעצומה ששלחו לועידת בני עקיבאבנהמידי ישיבת כרם בי, על ידי תלהרשמי

 דרשו שהגיוס לצבא יתקיים רק לאחר שנתיים של לימוד בישיבה:

                                                 
, את עמדתו של אחד הגורמים 16.2.13כפי שמתאר הרב שלזינגר, ראש ישיבת שעלבים, בריאיון עמו מתאריך  1004

א: "הוא פחד שאם אני אתגייס, אז מחר המרכזיים בציבור החרדי בראשית שנות השישים, שעסק בקשר עם הצב
לפי תפיסת עולמו". כפי שראינו,  -יבוא שר הביטחון ויגייס את כל בחורי הישיבה. וזה הוא לא היה מוכן לסכן, בצדק 

חשש זה התממש בראשית שנות השבעים כאשר המפד"ל דרשה לגייס את תלמידי הישיבות החרדיות למסלול דומה, 
, גצ"ד, ישיבות 9.3.1973על פי כתבה בידיעות אחרונות מתאריך  –התנגדו למהלך זה אך ראשי ישיבות ההסדר 

 .7ההסדר ז/
. יש לציין כי מבין תלמידי של הרב גולדויכט קיים ויכוח כיצד להגדיר במדוייק 202מייזליש, יבנה וחכמיה, עמ'  1005

תב הרב ישראל רוזן, שלמד בישיבה את עמדתו ביחס לשירות הצבאי. מבלי להכנס לנושא זה, נציין רק דברים שכ
בשנות השישים: "תמיד היתה קיימת אמביוולנטיות ביחס ל'הסדר' אצל הרב גולדויכט... ראש הישיבה התאים את 
עצמו לאוכלוסייה שהיתה אצלו. ההסדר לא היה בשבילו אידיאולוגיה צרופה אלא מוכנות לעזור לממסד הצבאי 

 .196שם, עמ'  –ולבני עקיבא" 
 1991ה זו של הרב גולויכט היתה בין הסיבות שמנה מאיר חובב להתנגדותו להענקת פרס ישראל בשנת עמד 1006

לישיבת כרם ביבנה והרב גולדויכט כנציגי ישיבות ההסדר: "אין עיני צרה בישיבת 'כרם ביבנה'. אני חולק במובהק על 
 –צד אותם שלא הכריעו על הדרך הזאת" תפישתה את רעיון ההסדר כרעיון של 'דיעבד', אינני מקבל את פזילתה ל
 . 311מתוך כתבה שפרסם בעיתון 'הצופה', מובא אצל בר לב, במשוך היובל, עמ' 

, ש"ראשי ישיבות ההסדר שונים במוצאם התורני ודעותיהם 1977כך למשל מציין יעקב דרורי, בריאיון עמו משנת  1007
 .31ספרא וסייפא, עמ'  –חרים רואים בו דיעבד" שונות ביחס להסדר עצמו. יש שרואים בהסדר מלכתחילה וא
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על ידי דיחוי היציאה לשנתיים נוכל להיות בטוחים שאלה הבאים ללמוד, באים 

 .1008מתוך רצון לעלות בתורה ולא מתוך שאיפה לנוחיות בצה"ל

ממניעים  הייחודי שהיה קיים אז למידים שיצטרפו למסלולהחשש העולה מדבריהם הוא מפני ת

של נוחות, כאשר נראה שמבחינתם עיקר הבעיה היא בחוסר היושר הקיים, לטענתם, במציאות 

כזו. אמנם, מבחינת ראשי הישיבות ונציגי הצבא, עיקר הבעיה במציאות זו הוא שתלמידים כאלו 

ו שנדרש מהם בשנות הלימוד בישיבה. חשש זה עשויים שלא לעמוד בתנאי המסלול ולא ללמוד כמ

עמד אל מול עיניהם של גורמי הצבא בבואם לעצב את תנאי המסלול, ולכן הם עסקו בשאלת 

האחריות על המעקב אחר תפקוד התלמידים בעת לימודיהם בישיבה, ואופני הענישה והשלמת 

  .שית הפרק, כפי שראינו בראהשירות הצבאי של תלמיד שלא יעמוד בתנאי המסלול

יסוד החשש נובע מאופיו הפתוח של הלימוד בישיבות בהם האחריות על הלימוד היא אישית 

כפי שמקובל בצבא או במסגרות לימוד תיכוניות.  -חיצונית  ומוטלת על הלומד עצמו, ללא משמעת

 תלמידי ישיבות ההסדר,על צבאיים ונוקשים ליצור כללי אכיפה ופיקוח  על אף ניסיונות הצבא

בין השאר בשל הפער נהלים צבאיים,  האזרחית לא ניתן להחיל על המסגרת הישיבתיתנראה ש

ניצול לרעה של מסלול  החשש מפניכפי שהצבענו לעיל, ולכן קיים המהותיים בין מסגרות אלו, 

 ההסדר.

טיעון זה איננו מביע התנגדות עקרונית למסלול ההסדר אלא מצביע על חשש מציאותי המובנה בו. 

מנם, ביסודו עומדת טענה כנגד הנוחות הקיימת בקיצור השירות הפעיל של תלמידי ישיבות א

תלמידי ישיבות ההסדר כמי יה לגרום לתופעות של ניצול לרעה. בדרך זו מצטיירים ההסדר, העשו

עליהם לשם הוקמו הישיבות ושמונעים מרצון להקל על שירותם הצבאי ולא משיקולים ערכיים 

לכן במובן מסויים כמו העצמת לימוד התורה והכשרה של רבנים ציונים דתיים.  הושתת המסלול,

 ניתן לראות בטיעון זה ביקורת כללית כלפי מסלול ההסדר ודרכו החינוכית.

טענות דומות נשמעו גם כנגד מסלול הנח"ל, בתקופות שונות בהם התעורר פולמוס ציבורי כנגד 

 :2.1.67מר בעיתון הארץ מתאריך הצדקתו של מסלול זה. כך למשל נטען במא

הנח"ל הפך היום להשתמטות מרוכזת וחוקית משירות צבאי, למקום בילוי משותף 

של חברים מתקופת בית הספר והתנועה, למאגר עצום של כוח אדם מעולה המתבזבז 

  .1009ללא תועלת

ברת העטוען שהם דרך לניתן לראות שהכותב מתלונן על האווירה הקיימת בגרעיני הנח"ל ו

'מאגר עצום של כוח אדם מעולה המתבזבז ללא  . אמנם, הטענה בדברבנוחות רבה השירות הצבאי

, מלמדת שעיקר הבעיה היא לא בעצם הנוחות, שאינה פסולה כל עוד מדובר בשירות צבאי תועלת'

ביסוד נראה כי . במילים אחרות, משמעותי, אלא בחוסר התועלת שבמעשיהם של חברי הנח"ל

עצם ההסדר עומדת טענה מהותית יותר, כנגד ו י הנח"לקיימת במסלולהגד הנוחות הטענות כנ

 , והוא הטיעון השלישי והמרכזי עמו התמודדו ישיבות ההסדר.קיצור השירות הצבאי

בקרב אופן בולט התנגדות זו, שכאמור תקבל ביטוי ציבורי רחב יותר בשלב מאוחר יותר, נשמעה ב

ביטוי לכך ניתן למצוא בפולמוס שהתנהל על גבי עלון הקיבוץ חוגים הקרובים לקיבוץ הדתי. 

                                                 
#. בדומה לכך, גם משה מושקוביץ, ממקימי ישיבת הר עציון, בריאיון 405גצ"ד, המרכז העולמי של המזרחי,  1008

עם הקמת הישיבה, הצביע על החשש מפני ניצול לרעה של המסלול על ידי מי שיצטרף רק בכדי להקל על  1968משנת 
 ה"ע, פרסומים וקטעי עיתונות הרא"ל.א -שירותו הצבאי 

 .100קורן, הנח"ל, עמ'  1009
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, כאשר אחד החברים הביע את התנגדותו למסלול השירות של ישיבת שעלבים, בטענה 1964בשנת 

 כי הוא נוגד את ערכי הקיבוץ:

 –הישיבה מחנכת נערים, ל"שרת" את המדינה בצורה אחרת ולא בהתאם למקובל 

דרכים, ואפילו הן כשרות, כדי להפטר מהתחייבות השירות הצבאי... מי שמחפש 

מסויימת, לא הוא אשר יהיה מוכן להצטרף לקיבוץ, אשר באופיו הוא גוף הדורש 

מאדם התחייבויות וויתורים, גוף המחנך לערכים אשר ספק אם דרכים כאלו 

 .1010תואמות אותם

את החשיבות שהוא רואה יש לציין כי בראשית דבריו מדגיש החבר את מחוייבותו לערכי התורה, ו

בלימוד התורה, ואף על פי כן הוא מתנגד לקיצור השירות במסלול ההסדר. לדבריו, יש בכך 

 התחמקות מהחובות למדינה, המנוגדת לערכי הקיבוץ, כפי שהוא תופס אותם.

. בתזכיר שנשלח 1976עמדה דומה ניתן למצוא גם במסמך רשמי של הנהלת הקיבוץ הדתי משנת 

ו הצעה להקמת מסלול שירות צבאי לבני הקיבוץ הדתי, נכתב כי "בראותו בשירות מלא לצה"ל, וב

בצה"ל ערך לאומי בטחוני אין הקיבוץ הדתי רואה אפשרות כי בניו ישרתו במסגרת "ההסדר" 

  ".1011הקיים בצה"ל

גם כאן מדגישים חברי ההנהלה את החשיבות שהם רואים בלימוד בישיבה של בני הנוער, ולכן הם 

ציעים להקים מסלול ייחודי בו ילמדו התלמידים שנה אחת בישיבה לפני גיוסם לשירות מלא. מ

בהמשך הדברים הם מציינים כי יתכן ומסלול כזה יהווה אלטרנטיבה לתלמידי ישיבות הסדר 

 , אך מעוניינים לשלב בין שירות צבאי ולימוד בישיבה:שלהם המקוצר המתנגדים לשירות

לגבש מסלול כמבוקש, הוא יוכל לשמש גם עבור אותם תלמידי נראה לנו שאם נצליח 

ישיבות, אשר אינם שלמים מבחינה מצפונית עם קיצור תקופת השירות בפועל 

 .1012במסגרת "ההסדר" הקיים

ניתן לראות בדברים אלו ניסיון לגייס את הצבא למאבקם העקרוני כנגד ישיבות ההסדר, ויתכן גם 

במעמדו של הקיבוץ הדתי בציונות הדתית בעקבות הקמת כי ברקע עומדות התמורות שחלו 

, 1013. הצעה זו נדחתה באותה עת על ידי הצבאהשני נושא בו עסקנו בפרק –ישיבות ההסדר 

 עם ישיבות ההסדר.מאבקו בעם הקיבוץ הדתי תף פעולה נראה שלא היה מעוניין לשש

מוקדים. מוקד אחד הוא כנגד מסלול ההסדר התרחשו במספר  הטיעוניםעם ציבורית התמודדות 

. הרקע לדיון 1979-1980פולמוס שהתעורר על גבי עיתון זרעים של תנועת בני עקיבא בין השנים 

היה ביקורת שהופנתה כלפי חברי התנועה שלמדו בישיבות הגבוהות, בעיקר ישיבת מרכז הרב, 

של תלמידים בהם היה מקובל שירות צבאי בן מספר חודשים, ובמהלכו פורסמו מאמרים שונים 

 .1014ורבנים שעסקו גם ביחס לישיבות ההסדר

                                                 
שעלבים. יש לציין, כפי  –, ישובי פא"י 16אפא"י, תיק  -מתוך בטאון קיבוץ שעלבים 'שלהבת שלנו', אדר תשכ"ד  1010

ק שירתו תלמידי ישיבת שעלבים במסלול ייחודי, דומה למסלול ההסדר, ור 1964שהזכרנו בתחילת הפרק, כי בשנת 
 הצטרפו למסלול הרגיל. מעניין לציין כי למרות זאת מכנה החבר בדבריו את המסלול הזה בשם 'ההסדר'. 1968בשנת 

 .1979-161-134א"צ,  1011
 שם. 1012
 שם. – 21.1.76על פי מכתב של ראש מרכז הגיוס לראש אכ"א בנושא זה, מתאריך  1013
ב יהודה זולדן, ששימש בין השאר כראש ישיבת , עם הר7.10.15כך על פי תכתובת בדואר אלקטרוני מתאריך  1014

 ההסדר בימית, ובאותה עת היה תלמיד בישיבת מרכז הרב ופרסם מאמר בעיתון זרעים במסגרת פולמוס זה.
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של דיונים התעורר בעקבות פרסום מאמר של הרב ליכטנשטיין, ראש ישיבת  1015מוקד אחר ונפרד

הר עציון, בשם 'זאת תורת ההסדר', בו שטח בהרחבה ובשיטתיות את עמדותיו ביחס למסלול 

ם לראשונה באנגלית בכתב העת ההסדר והתמודד עם הטענות השונות נגדו. מאמר זה פורס

Tradition  כתב העת של  -, ובהמשך בעברית בגיליון המאה החגיגי של 'עלון שבות' 19811016בשנת

. פרסום מאמר זה גרר מספר מאמרי תגובה של רבנים בוגרי 19831017ישיבת הר עציון, בשנת 

כונן בתיאור ישיבות הסדר שחלקו על הרב ליכטנשטיין במספר נקודות, והוא נחשב למסמך מ

עיקרי  נציג את עמדתן העקרונית של ישיבות ההסדר, ומשמש בסיס לדיון בסוגיא זו עד היום.

מאמרים שפורסמו ונעזר גם ב ,את התגובות והביקורות כלפיוו הטענות של הרב ליכטנשטיין

, על מנת לבחון את דרכי ההתמודדות עם הטענות פולמוס בעיתון זרעים שנזכר לעילבמסגרת ה

 .פי מסלול ההסדרכל

חלק מרכזי מן המאמר עוסק בהתמודדות עם הטיעון הראשון עליו הצבענו, כנגד עצם הגיוס 

לצבא של תלמידי ישיבות. הרב ליכטנשטיין מצביע על מספר מקורות תורניים מרכזיים מקובלים 

ישיבות, ומציע להם הסברים שונים המבטלים את תוקפם.  ילעמדה האוסרת על גיוס תלמיד

הכותבים בסוגיית חובת הגיוס ק גדול מחליתון זרעים, עסקו עשהתנהל בולמוס דומה לכך גם בפב

לצה"ל של תלמידי ישיבות, כחלק מהוויכוח על השירות המקוצר של תלמידי הישיבות 

 .1018הגבוהות

מבלי להכנס לעובי הקורה בנושא זה של גיוס תלמידי ישיבות, ניתן להצביע על שני מוקדים 

הוא  הראשוןמוקד המצויים בדבריו של הרב ליכטנשטיין ושאר הכותבים בסוגיא זו: מרכזיים ה

הסבר עצם חובת השירות בצבא, מכוחם של טיעונים שונים כמו הצורך להשתדל למען הצלה מן 

  מוסרית לשאת בעול עם הציבור.-והחובה החברתית ,האוייב ולא לסמוך על הנס

י הישיבות להתגייס, כאשר בנושא זה ניתן למצוא מוקד נוסף הוא הדגשת חובתם של תלמיד

מחלוקת בין הכותבים השונים ביחס להיקפה של חובה זו: בעוד שהרב ליכטנשטיין טוען כי "מן 

לכל היותר, יש  -הראוי שאימון צבאי ושירות מילואים בהמשך יהיו נחלת כמעט כל בחור בישראל 

 מר תגובה שפרסם הרב יצחק שילת,", הרי שבמא1019לייעד התמחות רוחנית לאליטה אצילה

 וצגהממקימי ישיבת ההסדר במעלה אדומים, השלמד בישיבת כרם ביבנה ובישיבת הכותל, והיה 

 להחרגה זו:נחרצת התנגדות 

האליטה האצילה שלנו, שאינה עוסקת בלחימה בפועל אלא נושאת כפיה בתפילה 

זקני הדור, שאינם הם  -בעת קרב, ומרוממת את רוחם של ישראל לאביהם שבשמים 

מתאימים פיסית לקשרי המלחמה, והיו ידיהם אמונה. אך בחירי התלמידים כיהושע 

 .1020יוצאים לקרב, וחולשים את האויב לפי חרב -בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל 

                                                 
 .25.9.15כך טען הרב ישראל רוזן בריאיון טלפוני עמו, מתאריך  1015
1016 217.-(1981), pp 199 Aharon Lichtenstein, The ideology of "Hesder", Tradition 19, 3 
אהרן  –הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר. גירסה נוספת של המאמר פורסמה בכתב העת של 'מכון צומת'  1017

 .314-329ליכטנשטיין, 'זאת תורת ההסדר', תחומין ז', תשמ"ו, עמ' 
15-ם תשרי תש"ם, עמ' יחזקאל כהן, 'בין דם לדם', זרעי –לדוגמא ניתן לציין את מאמרו המקיף של יחזקאל כהן  1018
. בראשית דבריו כותב כהן כי "סבור הייתי שמיום שקמו ישיבות ההסדר, המאפשרות לימוד תורה עם שירות צבאי 19

ממושך באופן יחסי, שוב לא נזדקק לנושא ההשתמטות המלאה או הכמעט מלאה של בחורים דתיים לאומיים 
מצויות גם בקרב ראשי ישיבות הסדר, שראו במסלול זה פתרון  משירות צבאי". כפי שציינו לעיל, עמדות דומות היו

 של 'בדיעבד'. 
 .12הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, עמ'  1019
)להלן: הרב שילת,  62, ניסן תשמ"ג, עמ' 101עקרונות ויעדים', עלון שבות גיליון  –הרב יצחק שילת, 'ההסדר  1020

 ההסדר(.
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לדברי הרב שילת אין מקום לפטור משירות צבאי אפילו את האליטה הדתית. באופן טבעי, זקני 

ניתן לראות ל שאינו מתאים לגיוס, אך כל מי שכוחות במתניו חייב להתגייס. הדור הינם בגי

במחלוקת זו ויכוח נקודתי על דמותם של גדולי הדור, ואולי אף ויכוח חינוכי פרקטי על האופן שבו 

עשויות לצמוח דמויות כאלו. אמנם, נראה כי ויכוח זה נוגע לשאלות מהותיות העומדות ביסודו 

 על חובת הגיוס של תלמידי ישיבות. של הדיון הרחב 

השאלה העומדת בתשתיתו של ויכוח זה היא שאלת היחס בין התורה ובין המעשה, והאופן הראוי 

הם. על פי המודל של הרב ליכטנשטיין, גדולי התורה צריכים להיות מרוממים לשלב ביני

רב שילת התורה מהמציאות המעשית וכפועל יוצא מכך להשתחרר משירות צבאי, בעוד שלפי ה

חייבת להיות משולבת בעולם המעשה, ולכן גם גדולי הרבנים צריכים לשרת בצבא. וויכוחים 

היישום הנכון  בהרחבה אופן ןנידו םבפולמוס בעיתון זרעים, במהלכגם התנהלו בנושא זה  דומים

 כופריםכשל שילוב התורה והעבודה. המתנגדים לפטור תלמידי הישיבות ראו בתומכים בכך 

בשילוב הערכים הרוחניים והמעשיים, ומנגד התומכים  , לטענתם,בערכי הציונות הדתית, הדוגלת

 . 1021בפטור זה האשימו את מתנגדיהם בחוסר כבוד וחוסר הבנה של ערך לימוד התורה

ההתמודדות עם הטענות כנגד עצם חובת הגיוס של תלמידי ישיבות ההסדר, עוררה ניתן לראות כי 

בהמשך, נציג אותה  טענהביטוי ל יש בכךת יסוד בהגדרת הזהות הציונית דתית. דיון נרחב בשאלו

את תמצית המורכבות של הניסיון  וב הצבא והדת בישיבות ההסדר מבטאלפיה נושא זה של שיל

 לשלב בין ערכים מנוגדים בציונות הדתית.

 -עליו הצבענו לעיל גד מסלול ההסדר טיעון השני כנבפתיחת דבריו, התייחס הרב ליכטנשטיין גם ל

עיקר החשש היה מפני תלמידים שלא ילמדו כאמור, חשש מפני ניצול לרעה של מסלול זה. ה

כנדרש במשך שנות הלימוד בישיבה, ובכך למעשה לא יצדיקו את קיצור שירותם הצבאי. הרב 

ו "ההסדר הוא אתגר יותר מאשר הזדמנות; וכדי להתבונן במיטבו עלינטען שם כי  ליכטנשטיין

". אין הוא מתכחש בדבריו לנוחות הקיימת 1022להתמקד בקושי, ואפילו במתח, ולא בנוחיות

אך  -במשך השירות כמו גם באופן השירות, במסגרת הומוגנית של תלמידי ישיבות  -במסלול זה 

הוא מצביע על כך שמסלול זה מציב אתגר מורכב של שילוב בין גורמים מנוגדים כל כך כמו צבא 

 וישיבה. 

לכך נועדו  –ענה מעין זו לא עשויה להרתיע מי שירצה בכל זאת לנצל לרעה את מסלול ההסדר ט

מערכות האכיפה שהפעיל הצבא. דבריו של הרב ליכטנשטיין מציבים תביעה בפני המעוניינים 

להצטרף לישיבות ההסדר, ובכך מתמודדים עם הטענה לפיה מיוסד מסלול ההסדר על הרצון 

תנאי השירות, מתוך חשש מפני האתגרים שמציב השירות הצבאי. הרב לנוחות ולהקלה על 

ליכטנשטיין טוען כי אין שחר לאמירה שרווחה בקרב מתנגדי ההסדר, לפיה מסלול זה מתאים 

                                                 
'השוואות  -מאמרים המצדיק פטור רחב מגיוס של תלמידי ישיבות ביטוי לכך ניתן למצוא בשמו של אחד ה 1021

מחרידות וחוסר אמונה', המאשים את מתנגדיו בלא פחות מחוסר אמונה בשל חוסר הבנתם, לדעתו, של ערך לימוד 
התורה. מנגד מתריע אחד המתנגדים לפטור זה מפני "חוגים מהציבור הדתי לאומי הפועלים לפי עקרונות הציבור 

נחשון מרגליות, 'השוואות מחרידות  –י", בשל הדגשת לימוד התורה על חשבון ערכים מעשיים כמו גיוס לצבא החרד
; זאב פרלס ונחמיה שמעונוביץ, 'תלמיד חכם על חשבון הציבור', זרעים 13וחוסר אמונה', זרעים חשוון תש"מ, עמ' 

 . 20תשרי תש"מ, עמ' 
 .10הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, עמ'  1022
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לבעלי אופי חלש, ולמי שלא מסוגלים לשרת שירות צבאי מלא או ללמוד באופן מוחלט 

  ם במסלול זה הינו מורכב יותר., שכן לדבריו האתגר העומד בפני הבוחרי1023בישיבה

נראה כי ברמה הערכית דברים אלו מתמודדים עם טענות אלו, בהצביעם על האתגרים עמם 

מתמודד תלמיד ישיבת ההסדר בשילוב אליו נדרש במסלול זה, בין הצבא והישיבה. אמנם, סביר 

אף לא רואים , ויתכן ש1024בהחלט שבפועל ישנם תלמידים לא מעטים שאינם מצליחים בשילוב זה

בו יעד מבחינתם, ועל כן אין הם חיים את המתח והאתגר עליהם מצביע הרב ליכטנשטיין, אך הם 

 נהנים מתנאי השירות הנוחים הקיימים במסלול זה. 

כאמור לעיל, הטענות לא היו כנגד עצם הנוחות בשירות הצבאי, אשר בו חשוב להדגיש כי 

צדקה ערכית לקיומו. ניתן אף לטעון כי גם אם התלמיד ל עוד קיימת הכ - ין כל פסוללכשעצמו א

עצמו מונע משיקולים של נוחות אין בכך כל פסול, כל עוד הוא עומד בדרישות המערכת ומשיג את 

 היעדים לשמן נוצר מסלול זה. 

התביעה לעמידה בדרישות מסלול ההסדר שימשה ככוח מניע ומדרבן בידיהם של ראשי ישיבות 

אר הרב עמיטל כי הוא תובע מתלמידיו לחוש אחריות ומחוייבות גבוהה יתההסדר. כך למשל 

במיוחד ללימודיהם מתוך הרגשה ש"אני יושב כאן, כשהחבר שלי משרת שלוש שנים בצבא ואני 

". אין אלו רגשי נחיתות כלפי המשרתים שירות מלא שכן בהמשך דבריו שם 1025רק שנה וחצי

צם קיצור השירות, אלא זו הנחה שההצדקה לקיצור מצדיק הרב עמיטל באופן חד משמעי את ע

 השירות מותנית בניצול מיטבי של הזמן ללימוד תורה.

ך שלא לפגוע בו במקום אחר טען הרב עמיטל כי בכדי להצדיק את קיצור השירות הצבאי יש צור

 , את תשובתו לשמעון פרס, מנכ"ל1978אר הרב עמיטל, בריאיון עמו משנת יתולצמצם אותו. כך 

 טחון, שדרש להרחיב את משך השירות הפעיל של תלמידי ישיבות ההסדר:ימשרד הב

עצם ה'הסדר' וקיצור תקופת השירות לתלמידי ישיבות מוצדק רק אם הם באמת 

לומדים בישיבה, ושוקדים על תורתם אומנותם. לגבי סתם צעירים דתיים הלומדים 

 .1026דבבית ספר דתי אין כל הצדקה לעשות להם 'הסדר' מיוח

ניתן לראות כי הרב עמיטל מסכים שאין הצדקה מוסרית לקיצור השירות הצבאי לכל בחור דתי 

שרוצה ללמוד תורה, אלא רק למי שעושה בצורה אינטנסיבית ויסודית. אין הבדל עקרוני, 

מבחינתו, בין תלמיד שלא מנצל באופן מלא את הזמן שניתן לו ללימוד, ובין מציאות בה המערכת 

 א מאפשרת זמן משמעותי ללימוד תורה בשל הארכת משך השירות.הצבאית ל

הנקודה אותה לא מסביר הרב עמיטל בדבריו היא מדוע "עצם ה'הסדר' וקיצור תקופת השירות 

לתלמידי ישיבות מוצדק אם הם באמת לומדים בישיבה", ובכך נעסוק כעת. בזאת הגענו לשאלת 

                                                 
טענה מעין זו נזכרה במאמר בעיתון זרעים, בפולמוס על גיוס תלמידי ישיבות: "כל אלה שמחפשים פשרה בין מה  1023

נחשון  –שהתורה אומרת ובין מה שהחברה לוחצת לעשות והולכים לישיבות הסדר במקום לישיבות הגבוהות" 
. לדבריו, מסלול ההסדר מהווה וויתור על 13' מרגליות, 'השוואות מחרידות וחוסר אמונה', זרעים חשוון תש"מ, עמ

התביעה ללימוד תורה משמעותי יותר, ופונים אליו חלשי האופי שנכנעים ללחצי החברה הדורשת שירות צבאי מפני 
 שאינה מבינה ומכירה בערכו של לימוד התורה.

ההסדר שנזכרה לעיל, לפיה כפי שעולה, למשל, ממסקנתו של סטיוארט כהן מריאיונות שערך עם תלמידי ישיבות  1024
. 126כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  -חשים התלמידים תחושת כישלון מהניסיון לשלב באופן מוצלח בין הצבא והישיבה 

יחד עם זאת יש לשים לב לכך שתחושת הכישלון המתוארת בדבריו של כהן נובעת מתחושה שהן השירות הצבאי והן 
 כן למעשה ניתן לראות בכך ביטוי לאתגר עליו הצביע הרב ליכטנשטיין. הלימוד בישיבה נפגעים משילוב זה, ועל

אה"ע הישיבה  – 1976מתוך דברים שנשא ברב שיח של ההסתדרות הציונית העולמית בנושא ישיבות ההסדר,  1025
 וההסדר.

 .8, עמ' 26.5.78מנחם רועי, 'זועזענו ממות חייל הההסדר, אך זה היה מקרה חריג', ידיעות אחרונות  1026
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הצדקתו של קיצור  -השלישי עליו הצבענו לעיל היסוד עמה התמודדו ישיבות ההסדר, ולטיעון 

 השירות במסלול ישיבות ההסדר.

איפות שהההסבר המרכזי המופיע כמעט בכל המאמרים העוסקים בנושא זה הוא הצורך לאזן בין 

. כפי שצויין לעיל, חלק נרחב ממאמרו של 1027הצורך לשרת בצבא והצורך ללמוד תורה –שונות ה

בות ההסדר עסק בחובת הגיוס לצבא. בחלקו האחר של המאמר הרב ליכטנשטיין בנושא ישי

 הדגיש הרב ליכטנשטיין את חשיבות לימוד התורה:

בשנות עיצובו שלאחר התיכון, על בן תורה להיות מושרש לעומק באווירה תורנית 

מובהקת, הן למען התפתחותו הרוחנית האישית והן למען עתיד עם הזקוק, כאוויר 

 .1028ית נרחבת ולמנהיגות רוחנית כאחתלנשימה, לתשתית ערכ

, כפי שעולה מדבריו, איננו מצד עצם חשיבות ההסדר ישיבותהצורך בלימוד התורה של תלמידי 

מצוות לימוד התורה או כחלק מתפיסה רוחנית מיסטית המצביעה על השפעתו הקוסמית של 

ך של תלמידי הלומד על כלל המציאות והחברה. המטרה המודגשת בדבריו היא הכשרה וחינו

ישיבות ההסדר באמצעות שנות לימוד תורה אינטנסיביים, על מנת שבעתיד ישפיעו לטובה על כלל 

החברה בהיותם אנשים ערכיים ורוחניים. בכך מתאימים דבריו לנאמר בפרק הראשון בתיאור 

היה הרצון להקים הקמת ישיבות ההסדר, שם ראינו כי בין המטרות הבולטות להקמת הישיבות 

של 'בעלי בתים לומדי תורה', ציבור מודרני בעל זיקה עמוקה לתורה, שישפיע ויקדם  כבה רחבהש

 . 1029את כלל החברה

טרת לימוד התורה בישיבות מל יחסב ההשלכות המעשיות של עמדה זו של הרב ליכטנשטייןאחת 

ר א הצורך שלימוד זה יתרחש דוקא בתקופה בה אמוההסדר, כפי שעולה במפורש בדבריו, הי

הזמן המתאים ביותר  התלמיד להתגייס לצבא. כיוון שהדגש בלימוד הוא על הכשרת הלומדים,

בשיא גיל ההתבגרות, לאחר  –אדם לעיצוב זהותו של ההמשמעותיות ביותר  לכך הוא בשנים

פונה ללימודים אקדמיים, עבודה והקמת משפחה. הוא שסיים את לימודי התיכון וקודם ש

ון להתגייס לצבא מתוך תפיסה הרואה בכך ערך דתי ומוסרי, ובין הרצון הניסיון לשלב בין הרצ

ללמוד תורה באופן שיכשיר ויעצב את התלמידים, הוביל לצורך לקצר את השירות, כפי שניסח 

 זאת בהמשך דבריו שם: 

                                                 
יש לציין כי עמדתו של הצבא ביחס להצדקת קיצור השירות של תלמידי ישיבות ההסדר כמעט לא נידונה  1027

במקורות אלו. נראה שהסיבה לכך, מעבר לעובדה שבנושא כזה הצבא נדרש לבצע את דרישות הדרג המדיני ועל כן 
יבות ההסדר ולכן אין לצפות להזדהות עמדתו אינה רלוונטית, היא שהצבא הוא חלק מן הגורמים ביניהם משלבות יש

שלו עם הדרישה לוויתור על חלקו, כחלק מהסדר ופשרה עם גורם נוסף. הרב ליכטנשטיין טען במאמרו כי בכך יש 
הבדל בין דרגי הפיקוד הזוטרים, הרואים רק את צרכי הצבא המקומיים והצרים, ובין הפיקוד הבכיר אשר לו מבט 

הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר,  -המאפשר לו להכיר בחשיבותו של מסלול ההסדר רחב יותר על הצבא והחברה, 
 . 12עמ' 

 שם. 1028
יש לציין כי בתיאור הקמת ישיבות ההסדר ראינו מטרות ויעדים נוספים ללימוד התורה בישיבות, כמו למשל  1029

עציון בראיון לעיתון זרעים  חיזוק התלמידים מבחינה דתית לקראת השירות הצבאי, כפי שתיאר תלמיד ישיבת הר
: "המטען הרוחני של בוגר ישיבה תיכונית אינו מספיק כדי לעמוד בפני הבעיות הניצבות לפני חייל 1968משנת 

אה"ע,  –בשירות צבאי. לכן אני רואה חשיבות רבה בחיזוק המטען הרוחני של כל חבר ובהגדלתו לפני גיוסו לצה"ל"
ה לא הובא כהסבר לצורך לקצר את השירות אלא רק לעצם הצורך ללמוד תורה הישיבה וההסדר. עם זאת, טיעון ז

לפני הצבא. בתקופה מאוחרת יותר הוקמו המכינות הקדם צבאיות מתוך רצון לתת מענה לצורך זה, מבלי לקצר את 
 משך השירות הצבאי.
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בבואנו לקבוע משך שירות בתקופת שלום, אנו נאלצים שוב לאזן צרכים ציבוריים 

 .1030סוד קיצור השירות הפעיל במסגרת ההסדרוזה אמנם י -סותרים 

ובאופן שבו ישולב השירות בפועל לציין כי הרב ליכטנשטיין לא עסק בדבריו במשך השירות  יש

, הרב עמיטל טען כי קיצור משך הלימוד יפגע לעיל הצבאי והלימוד בישיבה. כפי שראינו

ת, כפי שראינו בתיאור באפקטיביות שלו וממילא יבטל את ההצדקה לקיצור השירות. עם זא

היווצרותו של מסלול ההסדר, היחס בין הרכיב הצבאי לרכיב הישיבתי במסלול ההסדר נקבע, 

למעשה, על בסיס מבנה השירות של גרעיני הנח"ל, ולא בעקבות חשיבה ותכנון מקדים של משך 

ל זמן הלימוד הנדרש בכדי להשיג את יעדי המסלול. לאחר שהתקבע הסטטוס קוו של מסלו

ההסדר, נתפס כל ניסיון להארכת משך השירות כפגיעה בהצלחת לימוד התורה והתפתחותם 

הרוחנית של תלמידי ישיבות ההסדר. יש לציין כי בתקופה בה נכתב מחקר זה התפתחו מסלולי 

גיוס חדשים במסגרת מסלול ההסדר בהם הוארך משך השירות על חשבון תקופת הלימוד 

 בישיבה. 

פת העולה מדבריו של הרב ליכטנשטיין היא ייעוד מסלול ההסדר לשכבה השלכה מעשית נוס

ולא רק למי שמייעד עצמו לתפקידי רבנות )על אף שכפי שראינו בפרק  –דתי ציוני רחבה בציבור ה

הראשון, הקמת דור חדש של רבנים וגדולי תורה היתה גם כן אחת ממטרות הקמת ישיבות 

בגידול המסיבי שהתרחש במשך השנים במספר התלמידים ההסדר(. תפיסה זו באה לידי ביטוי 

הפונים לישיבות ההסדר, כפי שראינו בפרק הראשון, ובהפיכתן לאחד ממסלולי ההמשך 

 בציונות הדתית. ישיבות תיכוניותהפופולריים בקרב בוגרי 

 בדברים אלו ניתן למצוא הבדל עקרוני בין עמדה זו, המצדיקה את קיצור השירות הצבאי, ובין

העמדה החרדית הקלאסית המחייבת פטור מלא משירות צבאי לתלמידי ישיבות, בשני מישורים: 

ראשית, הדגש בישיבות ההסדר איננו על הצמחת גדול התורה הבודד, אלא על ההתפתחות 

הרוחנית של הקבוצה כולה, ועל כן קיצור השירות לא נועד רק למי שרוצה להיות רב וגדול בתורה, 

 . 1031וצה ומסוגל ללמוד בצורה משמעותיתאלא לכל מי שר

זו  התפיס שנית, בשונה מן החברה החרדית בה מודגש לימוד התורה כערך בלעדי ומוחלט, על פי

מוצג לימוד התורה כאמצעי להכשרת תלמידי ישיבות ההסדר לקראת השתלבותם בחיים 

מידיהם ישתלבו הציבוריים. כאמור, עמדה זו מתאימה לשאיפתם של מקימי ישיבות ההסדר שתל

עמדה בהמשך חייהם במגוון מקצועות בחברה הישראלית, כפי שראינו בפרק הראשון, מתוך 

 עבודה והעשייה כמו גם בעצם ההשתלבות בחברה. הרואה ערך ב

לאור זאת ניתן להציע זווית נוספת להסבר הדרישה לקיצור השירות, במקום לדחות את שנות 

ירות הצבאי. השאיפה להשתלבותם של בוגרי ישיבות הלימוד לשלב מאוחר יותר, לאחר הש

ההסדר בכלל החברה הישראלית לאחר שהשתלמו בלימודיהם בישיבה, מחייבת לתחום את שנות 

הלימוד לאחר שנות התיכון וקודם הפנייה ללימודים לימודים אקדמיים והכניסה למעגל העבודה. 

של עבודה והשתלבות בחברה  בחברה החרדית, לשם השוואה, בה לא מודגשים ערכים אלו

                                                 
סלול ההסדר מצד חברי דברים דומים כתב גם הרב שלזינגר בביטאון קיבוץ שעלבים בתגובה לטענות כנגד מ 1030

שירות צבאי, גדלות בתורה והתיישבות  –הקיבוץ. הוא טען שם שההסדר הוא מסלול אידיאלי לשילוב כל הערכים 
 ישובי פא"י שעלבים. – 16אפא"י, תיק  -מתוך ביטאון קיבוץ שעלבים, 'שלהבת שלנו', אייר תשכ"ד  –בקיבוץ 

ללימוד בישיבות, ולא רק יחידי סגולה המיועדים לרבנות, היעד  על אף שגם בציבור החרדי פונה מרבית הציבור 1031
אליו מוכוונות הישיבות הוא הצמחת גדולי תורה. בר לב הצביע על מספר מאפיינים בדרכי הלימוד בישיבות ההסדר, 

, 203-205בר לב, במשוך היובל, עמ'  –בהן בא לידי ביטוי הבדל זה ביעדים החינוכיים בינן ובין הישיבות החרדיות 
309. 



226 
 

הכללית, נמשכים הלימודים בישיבות, בדרך כלל, עד גיל מאוחר בו לא קיימת עוד האפשרות 

  ללמוד מקצוע באופן מסודר ולהשתלב באופן מלא בכלל המקצועות הקיימים בשוק.

ן על פי תפיסה זו שראינו בדברי הרב ליכטנשטיין, הרואה בקיצור השירות צורך הנובע מהרצו

לשלב בין ערכים שונים, ניתן להבין את עמדת המתנגדים לישיבות ההסדר שהזכרנו לעיל, הרואים 

במסלול זה פשרה, בינוניות, וחוסר יכולת להצליח להתמודד עם לימוד תורה או שירות צבאי 

 באופן מלא. הרב ליכטנשטיין התייחס לכך בדבריו וטען כי:

עסקה בין יריבים, מטעה. ההסדר אינו פרי  המונח "הסדר", במידה ונודף הימנו ריח

  .1032פשרה בין ראשי ישיבה למשרד הביטחון. הוא מהווה פשרה עם המציאות

לטענתו, הצורך לקצר את השירות הוא כורח המציאות, כיוון שלא ניתן להצליח לעמוד באופן 

ותם. מבלי למצוא דרך לפשר ביניהם ולצמצם א –הצבאית והתורנית  –מלא בשתי המשימות 

הפשרה איננה בין הצבא והישיבות, אלא בין שתי תביעות ערכיות: חובת הגיוס לצבא נדרשת 

לשלם את המחיר בקיצור השירות הצבאי, וחובת לימוד התורה נדרשת גם היא לשלם את המחיר, 

את  את רצף לימודיו ולשלבבפגיעה הקיימת בצמיחתו הרוחנית של תלמיד ישיבה הנדרש לקטוע 

 .1033באי בלימודוהשירות הצ

העולה מדבריו של הרב ליכטנשטיין הוא שאחד ממוקדי הוויכוח בין מתנגדי ההסדר לתומכיו 

נמצא במישור המעשי, האם ניתן לשלב באופן מוצלח בין שירות צבאי ולימוד תורה ללא קיצור 

השירות. לכאורה, ניתן לבחון זאת באמצעות בדיקה מציאותית של הצלחת מסלול ההסדר אל 

ל מסלולים אחרים. אמנם, נראה כי אין דרך מעשית להכריע בוויכוח זה כיוון שהגדרתם של מו

פרמטרים רבים עשויה להיות נתונה לפרשנות וויכוח, כמו למשל הגדרתו של לימוד תורה 

  אינטנסיבי ומשמעותי ובחינת הצלחתו החינוכית של לימוד התורה במסלולים השונים.

צדקת קיצור השירות, אשר לה השלכות מעשיות משמעותית, עולה תפיסה מהותית יותר בדבר ה

 מדבריו של הרב יצחק שילת, בתגובה שפרסם למאמרו של הרב ליכטנשטיין כתב:

על השאלה "האמנם פשוט שמותר לי להעמיס על חברי נטל נוסף מפני שאני שואף 

שאיפות  ללמוד?" יש לדעתי לענות כך: אם זה משום "שאני שואף ללמוד", שיש לנו

אזי התשובה היא: לא ולא! ...אנו מאמינים שאנו  -אישיות, אמביציות רוחניות 

משרתים פחות משום שביתרת הזמן, והרבה מעבר לה, אנו עסוקים ברצינות 

ובמסירות בשירות לאומי אחר, בלימוד תורה לשם עם ישראל, לשם העלאת אור 

היא חשיבות עליונה, התורה בישראל... חשיבותו של שירות זה בדורנו... 

 ...1034קריטית

הרב שילת מדגיש בדבריו שלימוד התורה של תלמידי ישיבות ההסדר איננו מימוש עצמי דתי פרטי 

טענה אשר נזכרה  –אלא נועד לענות על צורך ציבורי בהשפעה רוחנית על כלל החברה הישראלית 

את ההשלכות המעשיות של קודם לכן גם בדבריו של הרב ליכטנשטיין. אמנם, הרב שילת מרחיב 

עמדה זו. על פי דבריו, ההסדר איננו פשרה בה מכיר הצבא בצרכיהם הדתיים של תלמידי ישיבות 

                                                 
 .11הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, עמ'  1032
במקום אחר תיאר הרב ליכטנשטיין את המחיר שמשלם לומד התורה במסגרת מסלול ההסדר: "הדרישה גדולה  1033

דרישה להיקף, דרישה לעומק... זו אמנם דרישה גבוהה, תוך פרק זמן קצר יחסית, כשריחיים של עול צבא מוטלת  –
אה"ע, הישיבה וההסדר. מתוך הפרק על ישיבת הר עציון  –זו דרישה גדולה"  –בור, לדחוס הרבה כל כך על שכם הצי

 .1983חמישים שנות מאבק' שיצא לאור בשנת  –בספר 'גוש עציון 
 .65הרב שילת, ההסדר, עמ'  1034
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ההסדר ומאפשר להם לקצר את שירותם, אלא שילוב של שני סוגים של עשייה ציבורית למען 

 שירות צבאי ולימוד תורה כאמצעי לקראת השפעה עתידית. –הכלל 

ים אלו ביטוי להתפתחות זהותה ותפיסתה העצמית של הציונות הדתית, כאשר ניתן לראות בדבר

מגזר זה תופס את עצמו כמי שמסוגל ואף נדרש להשפיע ולהוביל תהליכים בכלל החברה 

תהליך אותו סקרנו בהרחבה בפרק השני. על פי תפיסה זו הופכות ישיבות ההסדר  -הישראלית 

 .1035גזר למוסד ציבורי בעל חשיבות לאומיתממוסד פרטי הדואג לרווחתם של בני המ

לאור זאת טוען הרב שילת בהמשך דבריו, כי יש לקצר עוד יותר את משך השירות הצבאי, 

ולהקדיש אותו רק לאימונים והכשרות צבאיות לקראת מלחמה ושעת חירום. על פי תפיסתו אין 

רה הם מבצעים בעת להפנות את התלמידים לתעסוקה מבצעית שוטפת, כיוון שאת תרומתם לחב

 . 1036לימודם בישיבה, והשירות הצבאי נועד רק לאפשר להם לסייע בשעת חירום

על פי תפיסה זו ההתמודדות עם הטענות כנגד מסלול ההסדר איננה בהצדקת קיצור השירות 

הצבאי על ידי הדגשת חשיבות לימוד התורה, שכן במסלול ההסדר לא קיים כלל קיצור של 

חלקו נעשה בשירות צבאי וחלקו נעשה בלימוד  –קה שונה של אופן השירות השירות אלא רק חלו

תורה. למעשה, ניתן לטעון לפי תפיסה זו, כי לא רק שתלמידי ישיבות ההסדר אינם מקצרים את 

שירותם אלא הם אף מאריכים אותו, שכן בצירוף שנות הלימוד בישיבה והשירות הצבאי בפועל 

 . 1037הם משרתים ארבע שנים

דה של תפיסה זו, המשווה בין לימוד התורה בישיבות ההסדר ובין השירות הצבאי כשתי ביסו

דרכים לתרומה לחברה, מונחת עמדה הרואה באופן רחב את מושג התרומה לכלל ואת מקומו 

ומעמדו של השירות הצבאי. הצבא איננו נתפס כדרך היחידה, ואולי אף לא החשובה ביותר, 

לחלק באופן אחר את משאבי כוח האדם במדינה, ולקצר את שירותם  לתרום לחברה, ועל כן ניתן

 הצבאי של אזרחים המבצעים את תרומתם באופן אחר. 

עמדה דומה נשמעה גם מצדם של התומכים בגרעיני הנח"ל בפולמוסים שונים שהתרחשו במשך 

למוס השנים סביב הצדקת קיצור השירות של חיילים אלו. כך למשל הצביע מפקד הנח"ל, בפו

 שהתרחש בסוף שנות השבעים, על תרומתם לאופייה של החברה הישראלית:

הקיבוצים ובהם בוגרי הנח"ל מוסיפים איכות לחברה הישראלית, כי בהם חיים 

אנשים שמטרתם אינה שיפור התנאים שלהם אלא הם שואלים עצמם: מה אנו 

 .1038יכולים לתרום לישובים אחרים ולתפקידים ממלכתיים

דמיון רב בין דברים אלו לדבריו של הרב ליכטנשטיין בהם עסקנו לעיל, שהצביע על  ניתן למצוא

ייעודן של ישיבות ההסדר בהכשרת שכבה רחבה של בוגרים ערכיים. התרומה לחברה, על פי 

                                                 
לתי, תוך תפיסה זו היתה חלק מהנימוקים שהעלו נציגי ישיבות ההסדר בדרישתם להרחבת התקצוב הממש 1035

בו הודגשה  1977השוואה לתקצובן של האוניברסיטאות, כפי שעולה למשל מתזכיר של איגוד ישיבות ההסדר משנת 
 .1965אה"ע, קלסר ענייני ההסדר  -תרומתן של ישיבות ההסדר לחברה הישראלית 

כתרומה לחברה, הרב שילת מדגיש בדבריו שמי שאינו מאמין שלימוד התורה של תלמידי ישיבת ההסדר נחשב  1036
הרי חייבים אנו לשרת שלוש  -לא יכול לתמוך כלל בקיצור השירות: "אם בחלוקה צודקת של הנטל הביטחוני עסקינן 

. לטענתו, רק 65הרב שילת, ההסדר, עמ'  –חודש, כמו כל חייל אחר"  36חודש, אלא  30חודש ולא  15שנים. לא 
לשירות הצבאי מאפשרת להצדיק קיצור שירות, ולפי תפיסה זו תפיסה הרואה בלימוד התורה שירות לאומי מקביל 

יש לקצר למינימום את השירות הצבאי כדי להרחיב את גבולות התרומה בלימוד התורה, שאין רבים שיכולים 
 לעשותה.

טענה מעין זו טענו חברי גרעיני הנח"ל בפולמוס שהתקיים בסוף שנות השבעים על הצדקתו של קיצור השירות  1037
 .126קורן, הנח"ל, עמ'  –ארבעים חודש"  -ול זה: "תקופת השירות הנחלאי ארוכה מכל שירות של חייל אחר במסל

 .100קורן, הנח"ל, עמ'  1038
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תפיסה זו, לא נעשית באופן ישיר בזמן הלימוד עצמו, אלא על ידי השפעה עקיפה, לטווח הרחוק, 

 .1039ישראליתבעיצוב פני החברה ה

עמדה ייחודית נוספת ביחס לנח"ל, המעניקה משמעות נוספת גם למסלול ההסדר, ניתן למצוא 

 :1966בדבריו של יצחק רבין בעיתון הנח"ל משנת 

הגישה שצה"ל יכול היה לנצל את חיילי הנח"ל טוב יותר היא גישה צרה מדי לבחינת 

מהם תועלת באופן אישי אך  בעיות כוללות של מדינת ישראל... היינו מפיקים אולי

 . 1040הורסים את הפוטנציאל ההתיישבותי

רבין מציב בדבריו תביעה להרחבת המבט, מעבר להסתכלות הצרה על צרכי כוח האדם של צה"ל, 

דברים המקבלים משמעות יתירה שכן הם נאמרו בעודו משמש כרמטכ"ל. לדבריו, ישנם צרכים 

ההתיישבות בה עוסק הנח"ל, אשר גם אליהם יש  חברתיים נוספים במדינת ישראל, כמו למשל

. דברים אלו משתלבים עם טענותיהם של הרב שילת והרב 1041להפנות משאבים וכוח אדם

ליכטנשטיין, המצדיקים את קיצור השירות הצבאי של תלמידי ישיבות ההסדר בצורך להפנות 

  ראלית.חלק מכוח האדם למטרות אזרחיות של השפעה רוחנית ודתית על החברה היש

המתנגדים למסלול השירות בישיבות ההסדר עשויים לחלוק על עצם החשיבות של לימוד התורה, 

על ערכה של התרומה לחברה בהכשרת בוגרי הישיבות באמצעות לימוד התורה או על מידת 

יתן לראות נ הצלחתן המעשית של ישיבות ההסדר במימוש יעדיהן, כפי שראינו בדברינו עד כה.

וצגו כי מצד תפיסתם העצמית של מקימי וראשי ישיבות ההסדר, הם הונעו ממניעים בדברים שה

ערכיים, ומתוך רצון לפעול לטובתה של החברה הישראלית, בדרך בה הם מאמינים שראוי לנכון 

 לעשות זאת.

ההסדר ושיתוף הפעולה עם הצבא והמדינה הפך, במידה מסויימת, את ישיבות ההסדר לגופים 

והן מבחינה ערכית, כמי  ן מבחינה פורמלית, כפי שראינו בתחילת הפרק,ה – ציבוריים

כלל ישראליים. בתור שכאלה, עומדות הישיבות  רוחנייםשמתיימרות לענות על צרכים חברתיים 

הישיבות  ת הצדקתו של המסלול הייחודי שלהן.לבחון ולהסביר א לביקורת ציבורית ונדרשות

וסדור את המטרות לשמן הוקמו, ולבחון את מידת הצלחתן  לברר ולהגדיר באופן ברור תנדרשו

בעמידה ביעדיהן. בדרך זו הופכת ההתמודדות עם טענות המתנגדים להן, לתהליך שעשוי לסייע 

ממש את שאלות יסוד בהגדרת זהותן העצמית, ובסופו של דבר גם ל בחוןלישיבות ההסדר לברר ול

 בצורה טובה יותר. יעדיהן

 
 

                                                 
יש להעיר כי למרות הדמיון עליו הצבענו במטרות והיעדים של ישיבות ההסדר וגרעיני הנח"ל, עשויה להיות  1039

ברה, כאשר יתכן שהתומכים בגרעיני הנח"ל יתנגדו לישיבות מחלוקת בדבר טיבה ואופייה של ההשפעה על הח
ההסדר דוקא בשל ההכשרה אותה הם מעניקים לתלמידיהם, והתכנים והערכים הדתיים אליהם הם מחנכים. עוד יש 
להוסיף כי במהלך המחקר הצבענו על השפעתן החברתית של ישיבות ההסדר במקומות האסטרטגיים בהם הוקמו, 

 רומה לחברה לא נזכר בדרך כלל בהסבר הצדקת קיצור השירות של ישיבות ההסדר.אך סוג זה של ת
. בתקופה מאוחרת, בשנות התשעים, טען חבר הכנסת דדי צוקר, כי לא זו בלבד שישנן 208קורן, הנח"ל, עמ'  1040

ליצירת מטרות חברתיות משמעותיות מלבד השירות הצבאי, אלא שגם לצבא תפקיד חברתי: "הצבא אינו רק מכשיר 
 .148שם, עמ'  –לוחמים אלא גם ארגון בעל מטרות חברתיות, ובתור שכזה יש לנח"ל תפקיד חשוב ומרכזי" 

יש לציין כי אין לראות בדברים אלו ביטוי לצמצום מעמדו וערכו של הצבא, ולשאיפה להעצמת כוחה של החברה  1041
אי בישיבות ההסדר, טענות מעין אלו נשמעו בשלב האזרחית. כפי שהזכרנו לעיל, בדיון על שילוב הממד האזרחי והצב

מאוחר יותר, עם ירידת מעמדו של האתוס הצבאי בחברה הישראלית. דברים אלו נאמרו כאשר הצבא עדיין נתפס 
כמיתוס וסמל בעל חשיבות יתירה, ולמרות זאת מודגש הצורך להשקיע בערכים חברתיים שונים, גם במחיר של פגיעה 

  באיים. מסויימת בצרכים הצ



229 
 

 סיכום 4.5

ראשון נראה שפרק זה, האחרון במחקר זה, שונה מן הפרקים שקדמו לו. לאחר שסקרנו  במבט

בפרק הראשון את תולדות הקמת ישיבות ההסדר, עסקנו בפרקים הבאים בהשפעת תהליך זה על 

הציונות הדתית מן ההיבט החברתי ומן ההיבט האידיאולוגי. פרק זה עסק בשילוב השירות 

נושא הקשור לזהותן של לכותיו השונות, ולכן לכאורה הוא עוסק בהצבאי בישיבות ההסדר ובהש

ק בנושא , ללא קשר לציונות הדתית. אמנם, מבט מעמיק יותר מגלה כי פרק זה עסישיבות ההסדר

 שאלות היסוד של הציונות הדתית. הנוגע באופן ישיר ועמוק ל

ישיבות ההסדר, הצבענו לאורך הפרק סקרנו את דרכי היווצרותו של מסלול השירות הצבאי של 

על הקשיים והמתחים השונים שעורר מסלול זה במפגשים ובצירופים הייחודים שהוא יצר, 

וסיימנו בסקירת ההתמודדות עם הטענות שנשמעו נגדו. נקודה בולטת שציינו בהקשרים שונים 

ת המורכבויות המובנו -בדברינו היא שלמרות הדרכים והאמצעים שננקטו כדי להתמודד עמם 

במסלול זה לא נפתרו באופן מלא. דוגמא בולטת לכך היו דבריו של סטיוארט כהן, שהצביע על 

תחושת כישלון המלווה, לדבריו, את תלמידי ישיבות ההסדר, הנובעת מחוסר הצלחתם לשלב בין 

 הצבא והישיבה. -העולמות הסותרים אליהם הם שייכים 

אחד נובע מאופן היווצרותו של מסלול ההסדר,  הצענו בדברינו שני הסברים אפשריים לכך. הסבר

שכאמור, לא היה חלק ממטרות הקמת ישיבות ההסדר ולא נוצר מתוך תכנון ומחשיבה מקדימה. 

מציאות זו גרמה למתחים שונים שנבעו מחוסר ההגדרה וחוסר הבהירות של מאפיינים שונים 

בין הצבא והישיבות, ומעמדם של במסלול זה, כפי שראינו במהלך הפרק, כמו למשל יחסי הכוחות 

אמנם, על פי הסבר זה ניתן היה לצפות שבמשך הזמן  התלמידים בשלבי המסלול השונים.

 הדברים יתבהרו והמתחים יתפוגגו, וכפי שראינו הדבר לא התרחש.

על כן נראה שבמקביל להסבר המציאותי, יש מקום להוסיף גם הסבר עקרוני למתחים המובנים 

השילוב שנוצר בישיבות ההסדר  כפי שהראינו במהלך הפרק בהקשרים שונים, במסלול ההסדר.

גורם מרכזי להיווצרותם של בא ודת או מסגרת צבאית ואזרחית, היה בין גורמים מנוגדים כמו צ

אינו מאפשר לטשטש את ההבדלים ותי בין גורמים אלו שקשיים ומתחים אלו. הפער המשמע

נית בישיבות ההסדר, ועל כן, למעשה, לא ניתן לפתור קשיים רם למורכבות המובהוא שגביניהם, 

 ומתחים אלו באופן שלם והרמוני. 

קשיים ומורכבויות אלו הקיימים בישיבות ההסדר, מהווים ביטוי למתח המובנה בעולמה של 

שילוב וב בין הצבא והישיבה הוא נגזרת מהרעיון הכללי של הציונות הדתית, כאשר ניסיון השיל

מידי והדת. טענה מעין זו טען הרב ליכטנשטיין בהצביעו על כך שהמתח בו מצויים תלהציונות 

", כמו גם 1042אין זו אלא בעיית הציונות הדתית ביתר חריפות" ישיבות ההסדר בין הצבא והדת

סטיוארט כהן שהצביע על כך שאלו מתחים המובנים בעולמו של כל יהודי אורתודוקסי 

 . 1043מודרני

ודדות של ישיבות ההסדר עם מתח זה היא באמצעות הפרדה בין הגורמים לכאורה, דרך ההתמ

תקופת לימוד בישיבה ותקופת שירות  –המנוגדים ביצירת חלוקת זמנים מוגדרת לכל תחום 

                                                 
. לדבריו, בעיה זו מחריפה בישיבות ההסדר כיוון שהצבא דורש 17הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, עמ'  1042

נאמנות מוחלטת עד כדי "נכונות להלחם ולמות", בעוד שתלמיד ישיבת ההסדר מחוייב גם לערכים אחרים, דתיים, 
 אשר להם דרישות אחרות. 

 .126כהן, ישיבות ההסדר, עמ'  1043
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בצבא. ניתן לראות בכך ביטוי לתפיסות בהגות הציונית דתית אותן הזכרנו בפרק הקודם, 

 בין הציונות והדת. שהצביעו גם כן על ההפרדה וההבדלה הנדרשת

אמנם, כפי שראינו במהלך הפרק הפרדה זו לא היתה מוחלטת כאשר בפועל הגבולות בין 

התחומים לא היו מטושטשים ולא מוגדרים. הצבא היה מעורב בנעשה בישיבות בתקופות 

שהוקדשו ללימוד, והישיבות והעומדים בראשם היו מעורבים בנעשה עם תלמידיהם גם בעת 

 י.שירותם הצבא

על כן יש לראות במודל השילוב הציוני דתי שנוצר בישיבות ההסדר מודל של הפרדה חלקית, עם 

גבולות גמישים ופתוחים והשפעה הדדית של הגורמים השונים. כאמור, מודל זה לא מנע את 

החיכוכים והמתחים, שיתכן ולא ניתנים לפתרון. נראה כי השינויים שנעשו באופן שילוב השירות 

שינויים הנמשכים עד היום, מצביעים על כך ששאלת היחס בין הציונות  -בישיבות ההסדר הצבאי 

בישיבות ההסדר כמו גם בכלל  -והדת תלויה ועומדת, והחיפוש אחר דרכים שונות לשילוב לא תם 

 הציונות הדתית. 

  



231 
 

 . סיכום5

תית. על בסיס מחקר זה עסק בתולדות הקמת ישיבות ההסדר והשפעתן על התפתחות הציונות הד

, שהסתמך על מקורות מגוונים, עסק המחקר תיאור מקיף של הקמת הישיבות הראשונות

התמורות החברתיות שהתרחשו בציונות הדתית, התמורות  מרכזיים: שלושה מוקדיםב

האידיאולוגיות ושילוב הצבא בישיבות ההסדר. בדברים הבאים נציג את סיכום הנקודות 

ומתוכם נרחיב את המבט ונתבונן במשמעויות הנובעות מהן. כפי  המרכזיות שעלו בכל תחום,

שראינו גם במהלך המחקר, תמורות אלו היו בעלות משמעות החורגת מגבולות הציונות הדתית, 

 .בכלל, ומדינת ישראל בפרט והן נגעו במספר שאלות יסוד של החברה המודרנית

 

 התמורות החברתיות

תחום החברתי. ראינו כיצד תחושות של כפיפות קומה המוקד הראשון בו עסק המחקר הוא ה

לעולם  –דתית ת יציונועזיבת החברה הזליגה  שלוחשש מפני אובדן זהות, שאף הביאו לתהליך 

הביאו גורמים שונים לשאוף לשינוי  - אחד, ולעולם החילוני מן הצד השניהחרדי מן הצד ה

ך שהובילה קבוצה קטנה ומלוכדת, המציאות הקיימת. הקמת ישיבות ההסדר היתה חלק מתהלי

טעונה אידיאולוגית וחדורת מוטיבציה, ששאפה לשנות את פני הציונות הדתית, בעיקר בהיבט 

 הדתי שלה.

ישיבות נות הדתית ומחוצה לה הביא להקמת שונים בציו ם פוליטייםשיתוף פעולה עם גורמי

ם. כך למשל, עצם קיומם של זה השפיע על החברה הציונית דתית בהיבטים שוניתהליך  ההסדר.

המזוהים עמה, אפשר לציונות הדתית  רבניםלומדי תורה ו ,ישיבותסמלים דתיים מובהקים כמו 

להשתחרר מרגשי הנחיתות כלפי החברה החרדית, וחיזק את הביטחון העצמי ואת תחושת 

   השייכות למגזר זה.

בין המגזרים נעשו ברורים הגבולות מהחברה החרדית. והתרחקות תהליך זה הביא להתנתקות 

הוזכרה תנועת פועלי וחדים יותר, גווני ביניים ותנועות שנעו על הגבול הלכו ונעלמו. כך למשל 

בין שני צידי  חבריהמרבית התפצלו  שהיתה שותפה להקמת ישיבת שעלבים, וכיום אגודת ישראל

מעשי לתהליך זה היה ביטוי  במגזר הציוני דתי ובמגזר החרדי. -המתרס שנוצר בחברה הדתית 

החלפתם של הרבנים החרדיים, שלימדו במוסדות החינוך הציונים דתיים, בבוגרי ישיבות ההסדר. 

אמנם, הצבענו על כך שעל אף שכאמור, ישיבות ההסדר תרמו לתהליך ההתרחקות מן הציבור 

 החרדי, במקביל לכך שמרו הישיבות על זיקה לציבור החרדי, שהתבטא בין השאר בהערכה

הכללית וקשרים שונים שהתקיימו עם הרבנים החרדיים. ביטוי מעשי לכך מצאנו בהתנגדותן של 

 ישיבות ההסדר לתכנית הממשלה לחייב את הישיבות החרדיות לשרת במסלול מקביל להסדר. 

אחת התוצאות של מגמת ההתרחקות מן הציבור החרדי, יצירת הגבולות והעצמת הזהות העצמית 

יסה פנימית שהתבטא ביצירתם של גווני ביניים פנים מגזריים. תהליך זה הוא היה תהליך של תס

תוצאה טבעית של התפתחותה והתבגרותה של חברה, אשר במשך השנים הופכת להיות מגוונת 

ועשירה יותר. אמנם, יתכן גם שתחושת העצמאות שהתפתחה בציונות הדתית, והשחרור מן 

לעולם הערכים החרדי, נתן מקום להתחדשות הצורך להצדיק את קיומה ולכפוף עצמה 

והתפתחות פנימית מואצת. ביטוי לכך ניתן למצוא בתפיסות הגותיות חדשניות שהתפתחו 

בציונות הדתית, בעיקר מעבר לגבולות הזמן של מחקר זה, כמו גם בישיבות הסדר ייחודיות 
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להתרחש כל עוד עמדו שהרחיבו את גבולות ההגדרה של המוסד הישיבתי, באופן שלא היה יכול 

   ליטאי.-הישיבות בהשוואה מתמדת למודל החרדי

ישיבות בוגרי רבנים תהליך חברתי משמעותי נוסף אותו סקרנו בדברינו היה הכשרתם של 

. כאמור, עצם קיומם של רבנים המזוהים עם הציונות הדתית חיזק את תחושת ההזדהות ההסדר

ו במוסדות החינוך הציונים דתיים, נשאו במשרות והשייכות של חברי מגזר זה. הרבנים לימד

 רבנות שונות, ואף תפסו עמדות של הנהגה ציבורית. 

 החברתי תהליךמעמדם החברתי החדש של הרבנים בציונות הדתית מהווה ביטוי בולט לכך שה

הוא, בסופו אלא ושימור גבולות הציונות הדתית, חיזוק אותו אנו מתארים, איננו רק תהליך של 

מאפייניו של תהליך זה יוצגו מיד, בסיכום התמורות שינוי זהותה של החברה. דבר, תהליך של  של

האידיאולוגיות של תהליך זה. בהיבט החברתי, יש להצביע על כך, שככל תהליך של שינוי, היו 

 קבוצות וזרמים שנפגעו ממנו והתנגדו לו. 

נוצרו בין תלמידי ישיבות ההסדר ובין כך למשל הצבענו על הפערים החברתיים והאידיאולוגיים ש

שמעמדו בציונות  חבריהם והוריהם, וכן גם על הקיבוץ הדתי כמייצג של עמדות ערכיות מנוגדות

, כפי שבא לידי ביטוי בהקשרים שונים במהלך המחקר. כמו כן, כניסתם של רבנים הדתית נפגע

עורר ויכוחים עקרוניים על עצם ו הדור הקודם, מנהיגימקומם של פגע ב לתפקידי הנהגה ציבורית,

 .דתישייכים לעולם המעורבותם בתחומים שאינם 

 ישיבות ההסדר,ב עלייה המתמדת במספר הלומדיםה, למרות בסופו של דברכי זכיר חשוב לה

בשל המוטיבציה הגדולה להובלת שינוי חברתי,  . אמנם,בחלק קטן מהמגזר הציוני דתי מדובר

של תלמידי ישיבות ההסדר, השפעתם החברתית היתה ללא  נעוריםרוח הו אידיאולוגיהמטען ה

חממה , כמוסדות חינוכיים בתנאי פנימייה, היו הישיבותהתאמה לגודלם היחסי. הצבענו על כך ש

, ובכך סייעו לחיזוק שותפותם של התלמידים טעונה רגשיתו להתפתחות אידיאולוגית מואצת

  .בהנחלת ערכי הישיבות בכלל הציונות הדתית

התהליך אותו תיארנו ביחס לציונות הדתית, בו ישיבות ההסדר, שהיו קבוצה קטנה אך מגובשת 

נים גם ביחס לכלל וטעונה אידיאולוגית, הצליחו לחולל שינוי חברתי רדיקלי, התרחש באותם ש

ונות הדתית להשפיע על הלך הרוח הפוליטי, צליחה הציההחברה הישראלית. כפי שנתאר מיד, 

 ., באופן שאינו תואם את גודלה היחסיהתרבותי של כלל מדינת ישראלהחברתי ו

השלב הבא בתהליך התפתחותה של הציונות הדתית, לאחר הניתוק מן החברה החרדית וחיזוק 

. רחבי היקף שינוי ות רדיקליות יותר, בהובלת תהליכימעבר לשאיפ תחושת הזהות העצמית, היה

על פי פרשנותם של הגורמים  –גדול בערכי הציונות הדתית ולאמון טחון עצמי, יביש בכך ביטוי ל

תפיסות  .כמי שעשויים ואף נדרשים להניע את כלל החברה הישראלית –המעורבים בתהליך זה 

 ושאיפות מעין אלו מצאנו בקרב מקימי ורבני ישיבות ההסדר.

ביהודה  , שהובילה את תנועת ההתיישבותהיא תנועת גוש אמונים לתהליך זה דוגמא בולטת

ושומרון, ובכך השפיעה בצורה דרמטית על דמותה של מדינת ישראל, וקירבה את הציונות הדתית 

יחסן של כפי שראינו,  לאגף הימני במפה הפוליטי, במקום הברית ההיסטורית עם תנועות השמאל.

, תנועה זופעילים בהיה מורכב: תלמידי ישיבות ההסדר היו שותפים זו ישיבות ההסדר לתנועה 
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ת ההסדר תפקיד מכריע , לישיבון. אף על פי כ1044הניכר מרבניהם התנגדו לדרכי פעולתאך חלק 

 טחון העצמייוהבתחושת השייכת  את חיזקו. כאמור, ישיבות ההסדר תנועהה לבהתפתחותה ש

הציונות הדתית ובכך סייעו ליצירת התשתית החברתית להקמתה של תנועה בעלת חברי של 

החברתי, הגיבוש והליכוד את המרקם  לו. בנוסף, ישיבות ההסדר יצרושאיפות יומרניות שכא

 שמסוגל לחולל מהפכות חברתיותחברתי ח והאידיאולוגי שהפך את תלמידי ישיבות ההסדר לכ

 . מעין אלו

תהליך זה מהווה שלב  ,ציונות הדתיתנקודת המבט של סקירת ההתפתחות החברתית של המ

, בעל רגשי נחיתות ותחושה של אובדן זהות, הפכה לכוח משמעותי ביותר, כאשר ממגזר שולי

פוליטי דומיננטי. ניתן לראות בכך ביטוי לכוחן של התפתחויות אידיאולוגיות בהובלת שינויים 

חברתיים, כאשר במקרה זה, המטען הדתי נתן תנופה משמעותית למוטיבציה והגיבוש של סוכני 

ת החינוך בהתפתחותה של החברה, כמוקדי תסיסה השינוי. ניתן גם להצביע על מקומם של מוסדו

אידיאולוגית, וכמקורות לצמיחתם של כוחות חברתיים העשויים להוביל תהליכי שינוי 

 משמעותיים. 

אמנם, מנקודת מבטם של גורמים מחוץ לציונות הדתית, כמו גם של זרמים בתוך הציונות הדתית 

של השתלטות אות בתהליכים אלו ביטוי לשהתנגדו למגמות שהובילו ישיבות ההסדר, ניתן לר

קבוצה קטנה ומגובשת על כלל השיח החברתי. בדרך זו ניתן לאפיין את ההתנגדות של גורמים 

הלכים הפוליטיים מלשינויים שהובילו ישיבות ההסדר, וכן גם את ההתנגדות ל בציונות הדתית

טוי בהתנגדות לתנועת גוש הובילה הציונות הדתית בכלל החברה הישראלית, כפי שבא לידי ביש

 . 1045אמונים ולתמורות החברתיות והפוליטיות שהיא הובילה

 

 התמורות האידיאולוגיות

מוקד נוסף בו עסק המחקר הם ההיבטים האידיאולוגיים של תהליך הקמת ישיבות ההסדר, 

 .ת עולמה של הציונות הדתיתבתפיס והשפעתו על תחומים שונים

לחזק את  ,שיבות היה רצונם של הגורמים שפעלו להקמתןכאמור, אחד המניעים להקמת הי

של הציונות הדתית. כפי שראינו במספר מקומות, המתנגדים לתהליך זה טענו שזוהי  זהותה

אין ספק שהקמת ישיבות  . מבלי להכריע בוויכוח פנימי זה,1046סטייה מדרכה של הציונות הדתית

 .1047דמותה של הציונות הדתיתההסדר היתה חלק מתהליך שהביא לשינוי משמעותי של 

                                                 
עמדה זו, שבלטה בדבריהם של ראשי ישיבות הסדר רבים שנזכרו במהלך העבודה, נחשבת כיום לחריגה. ניתן  1044

אותן ניתן לייחס להשפעתה של ישיבת מרכז  -לראות בכך ביטוי לתמורות שחלו בדמותם של רבני ישיבות ההסדר 
 יכי דרכה בציונות הדתית. הרב והעומדים בראשה, כמו גם לחיזוק מעמדה של תנועת גוש אמונים וממש

יש לציין כי בתקופה מאוחרת יותר נשמעו קולות שהכירו בבעייתיות שבדרך פעולה זו, בה מצליחה קבוצת מיעוט  1045
לשנות ולהוביל את השיח הכללי, גם בקרב הגורמים השותפים לתהליכים אלו בציונות הדתית. כך למשל תיאר חבר 

קנותיו מתכנית ההתנתקות: "הלקח המרכזי, הוא אומר, הוא הסכמה לאומית. הכנסת מוטי יוגב בריאיון עמו את מס
כדי להיאחז ביהודה ושומרון, כדי להיאחז אתמול ומחר בגוש קטיף צריך תודעה לאומית. כדי שהתיישבות ביהודה 

תנחל ושומרון תמשיך להתבסס, זה לא רק להציב קרוואן ועוד קרוואן, יש צורך בפעילות הסברתית... צריך לה
 .16, מוסף ישראל השבוע, עמ' 17.7.15יהודה שלזינגר, 'צריך להתנחל בלבבות', ישראל היום,  –בלבבות" 

נזכיר את דבריו של עמנואל אטקס, שלמד בישיבת כפר הרואה כאשר הוקמה ישיבת כרם ביבנה, והאשים את  1046
בדה שהפנה את בוגריו ללימודים בישיבה הרב נריה, ראש ישיבת כפר הרואה, בסטייה מדרכה של בני עקיבא בשל העו

 .33אלעד, ראיון עם אטקס, עמ'  -במקום להפנותם להכשרה קיבוצית 
קביעה זו נובעת מתוך השוואה לדמותה של הציונות הדתית קודם הקמת ישיבות ההסדר, בשנים הראשונות  1047

 דתית ליסודותיה הראשוניים.להקמת מדינת ישראל. המובילים של תהליך זה יטענו כי בכך חוזרת הציונות ה
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, דתייםערכים מעמדם של , בהקפדה על קיום מצוות והעצמת מוקד השינוי היה בתחום הדתי

למשל בפנייה  –לימוד התורה. תהליך זה בא לידי ביטוי בתחומים מעשיים שונים  בראשם ערך

שיבות במקום ם, בפנייה ליללימוד תורה אינטנסיבי וארוך שנים במקום לפנות ללימודים אקדמיי

רבנים. התנגדויות פעתם החברתית של והש עמדםובהעצמת מ נח"ל והקמת קיבוצים, לגרעיני

הקיבוץ  הזכרנו אתביניהם  –נים בציונות הדתית נשמעו לכל אחד מתחומים אלו, מצד גורמים שו

גשמה, וכן הממסד הציוני דתי ההההתיישבות ושהתנגד באופן עקרוני לפגיעה בערכי  ,הדתי

 וותבהתנגד, למשל, עולם החרדי, כפי שבא לידי ביטוי יק, שראה בתהליך זה נטייה אלהות

 .כוללמסגרת הלהקמת 

ית. תהליך זה התרחש העצמת מקומה של המשיחיות בציונות הדת יהתחום נוסף של שינוי ה

 העלבציונות הדתית שמעמדה  ,דם של גורמים שונים, בראשם ישיבת מרכז הרבבשנים אלו מצ

, תורה האינטנסיביהה בשל לימוד תהי לתהליך זהיבות ההסדר אלו. תרומתן של יש בשנים

תורת הרב פרט ב -במסגרת סגורה וטעונה אידיאולוגית, תוך עיסוק בתכנים בעלי אופי משיחי 

שהתקיימו . אמנם, במהלך המחקר הצבענו על מספר גורמים מאזנים , שהתרחש בהןקוק

לוגיה של ו, החיבור לצבא והאידיאשונות משיחיותתופעות ל התנגדוהרבנים ש בישיבות ההסדר:

עבודה וחיבור לחברה הסובבת. גורמים אלו הביאו לצמצומה של מידת המשיחיות כניסה למעגל ה

 שהתפתחה בישיבות ההסדר, בהשוואה לישיבת מרכז הרב והישיבות שצמחו ממנה.

שהעניקה משמעויות דתיות אחד הביטויים הבולטים למשיחיות הציונית דתית היא תפיסה 

ומשיחיות למדינה ומוסדותיה, כמו גם לצבא ולשירות הצבאי. ייצוג בולט לעמדה זו מצאנו 

בישיבת מרכז הרב, בפרט בדמותו והגותו של הרב צבי יהודה קוק. על אף שמצאנו ביטויים 

בות לעמדה זו גם בחלק מישיבות ההסדר, ראינו קולות רבים שהתנגדו לכך. אין ספק שישי

 מובןאך לאו דוקא ב -יבות החרדיות ליש יחסבוודאי ב –השייכות למדינה  ההסדר, חיזקו את

 המשיחי של תפיסה זו. 

אחד הביטויים הבולטים לחיזוק הזיקה למדינה היא עצם המסגרת הפורמלית של ישיבות 

ים ההסדר, המגדירה את הישיבות כמוסדות ציבוריים וצבאיים, ואת תלמידי הישיבה כחייל

שמשרתים את המדינה בעצם לימודם בישיבה. יש להעיר כי יש בכך ביטוי להתפתחות משמעותית 

של המדינה בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה בחברה הישראלית. אין מדובר רק בתקצוב ותמיכה 

כמוסדות  ,אלא בהגדרתם של מוסדות דתיים מובהקים כמו ישיבות במוסדות דתיים פרטיים,

ת רשמית. נקודה זו תתחדד בהמשך, בדברינו על שילוב הצבא במסגרת ישיבות בעלי חסות לאומי

 ההסדר. 

תחום אידיאולוגי נוסף עליו השפיעה הקמת ישיבות ההסדר הוא היחס לעולם המודרני. עמדנו על 

בות ישיב בעיקר –וההשכלה  הי נתפס כמוקד ההתנגדות למודרנכך שמוסד הישיבה המודרנ

ישיבות בהשוואה חיקוי ומקור לשימשו במהלך המחקר, כפי שראינו ר, אשהליטאיות והחרדיות, 

 ההסדר הראשונות.

בשל בעיקר קו של ריחוק מן העולם המודרני,  גם הןהובילו ישיבות ההסדר  ,במובן מסויים

. כך שוניםהעצמת מעמדם של ערכים דתיים, באופן שפגע במקומם ומעמדם של ערכים מודרניים 

תנגדות להקמת ישיבות ההסדר בשל הפגיעה בגרעיני ההתיישבות של בני למשל ניתן לראות בה

עקיבא, כמו גם בהתנגדות להקמת מסגרת הכולל לתלמידים נשואים, ביטוי למחאה אידיאולוגית 

 . שגרמו הישיבות על הפגיעה בערכי העשייה והיצרנות הפרודוקטיבית
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שמרניים ם של ערכים דתיים בשל העצמתליברליים מוקד נוסף לפגיעה בערכים מודרניים 

בישיבות ההסדר התרחש במהלך השירות הצבאי. במספר הקשרים נדרש הצבא לחרוג מנהליו 

בכל הקשור לשילוב נשים בשירות הצבאי, תוך פגיעה בערך השוויון המגדרי, כדי לאפשר לתלמידי 

 ישיבות ההסדר לשרת בצבא מבלי לפגוע בערכיהם הדתיים. 

ראינו מספר מאפיינים מודרניים בישיבות ההסדר, הנחשבים לחידוש אמנם, מן הצד השני, 

פתיחות וסובלנות  ראינו ביטויים שלוחריגה מהמקובל בישיבות הליטאיות והחרדיות. כך למשל 

מוכנות של ראשי ישיבות הסדר לתת מקום לרבנים בעלי לגישות שונות, שהתבטאה בין השאר ב

גישה חינוכית רווחת של  ישיבותיהם. הצבענו גם עלעמדה שונה משלהם, ולאפשר להם ללמד ב

גישה חריגה בהשוואה לתפיסה של 'דעת תורה',  –עצמאות מחשבתית של התלמידים עידוד 

ובישיבות החרדיות  ,המחייבת כפיפות מוחלטת לעמדות הרבנים, הרווחת בציבור החרדי בכלל

 בפרט.

 דעי המודרני, כפי שבא לידי ביטויהמ חיובי לעולםהבנוסף על כך בלטו ישיבות ההסדר ביחסן 

בהפנייתם של בוגרי הישיבות ללימודים אקדמיים והשתלבות בעבודה במקצועות חופשיים, כמו 

גם בהקמת המכונים האקדמיים להכשרת מורים בישיבות ההסדר. כאמור, יש לבחון את מידת 

פערים אלו מלמדים על החידוש של עמדה זו בהשוואה למתרחש בישיבות החרדיות. יש להעיר כי 

כך שעל אף שכאמור, ישיבות ההסדר הוקמו מתוך השוואה למודל הליטאי והחרדי, כפי שבא לידי 

ביטוי למשל בתכנון סדר היום הלימודי, במשך השנים הן יצרו מודל אחר וייחודי של מוסד 

 ישיבתי.

שיתוף הפעולה תחום נוסף שהושפע מהקמת ישיבת ההסדר הוא היחס לכלל החברה הישראלית ו

אשיתה, בימי עם החברה החילונית. נושא זה נחשב לאחד מעקרונות היסוד של הציונות הדתית מר

 מגמות סותרות בתחום זה.  מצאנובהקמת ישיבות ההסדר כאשר הקמת תנועת המזרחי, 

בפועל, הקמת ישיבות ההסדר מבטאת מגמה של הסתגרות וריחוק מכלל החברה, בשל עצם 

לציבור זה. ניתן לזהות במגמה  ,וללת גם שירות צבאיהכ נפרדת, שך על תיכוניתהקמת מסגרת המ

זו ביטוי לשאיפתם של מקימי ישיבות ההסדר לחזק את הזהות העצמית של הציונות הדתית. 

מגזרים הקמת ישיבות ההסדר היה חשש מפני טשטוש גבולות וזליגה לכאמור, אחד המניעים ל

 מפני השפעת המפגש עם החברה החילונית. חשש ענה לההסתגרות נותנת מאחרים, כאשר 

אמנם, מבחינה אידיאולוגית, הדגישו רבנים ותלמידים בישיבות ההסדר את חשיבותו של ערך 

השותפות עם כלל החברה הישראלית, כחלק משמעותי מזהותם הדתית והערכית. ביטוי מעשי 

באופן  בדללא היה נ -רדת נפבולט לכך הם מצאו בשירות הצבאי, שלמרות שנעשה במסגרת 

. בנוסף, תמרכזי למפגש עם החברה החילונימקום בעיניהם כט מכלל הצבא, ועדיין נחשב מוחל

התפתחה מגמה של הקמת ישיבות הסדר במקומות בעלי חשיבות חברתית, מתוך שאיפה להתחבר 

ה תקופהלקהילה המקומית. ישיבת מעלות הינה מייצגת של מגמה זו, שהתעצמה לאחר ולסייע 

 המחקר, ובאה לידי ביטוי גם בהקמת גרעיני התיישבות בערים בפריפריה. בה עוסק

מודל העל  הצבאי השירות ו שלשילובהשפעת הוא  נבחן במהלך המחקרנוסף שאידיאולוגי היבט 

 בהמשך הדברים. דוןנושא זה י .שהתפתח בישיבות ההסדר דתי

תו אפיינו במהלך המחקר על פי הקטגוריות ישיבות ההסדר הובילו תהליך של פונדמנטליזם, או

מן החוץ אל תוך העולם  פיסותשל דון יחיא וליבמן, כשייך למודל ההרחבה, המכליל ערכים ות
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הוא התפתחות מודרנית, שנוצרה הדתי. הזכרנו את טענתם של חוקרים על כך שהפונדמנטליזם 

, והוא מהווה ניסיון להציע הליברלי המודרניהערכים עולם עם המסורת והדת התמודדות מתוך 

פרק נוסף הקמת ישיבות ההסדר בניתן לראות  . לאור זאתך העולם הדתילו חלופות בתו

 המודרנה. עם בהתמודדות המתמשכת של המסורת 

לראות בהקמת ישיבות ההסדר, והתהליכים שהן הובילו, פרק נוסף בתולדות ניתן 

עמדה כאורתודוקסיה תיארה את השה שהאורתודוקסיה היהודית. חוקרים רבים דחו את הגי

אפיינו את האורתודוקסיה עצמה כתופעה מודרנית, כנגד העולם המודרני, ושל הדת פסיבית 

עולם הדתי כתוצאה מההתמודדות עם המודרנה. חלקם אף זיהו במהלכה התפתח והשתנה ה

בעולם  מגמה של אימוץ מאפיינים מודרניים על ידי העולם האורתודוקסי, כחלק מן המאבק

במאמר שעסק בנושא זה, הציג ברויאר דוגמאות רבות לשינויים ותמורות שהתרחשו  .1048המודרני

ענות לצרכי העידן המודרני, ביניהן הצביע על הקמת הישיבות יבעולם הדתי מתוך נכונות לה

ר אינטלקטואלי המתאים יותר הליטאיות, כמודל חדש של ישיבה שהפך את לימוד התורה לאתג

 . 1049ןהזמ לרוח

, שנוצר בתהליך דיאלקטי של של ישיבה חדשתן לראות בישיבות ההסדר מודל בדומה לכך ני

. תהליך זה הביא לתגובת נגד של פונדמנטליזם והעצמת תמודדות העולם הדתי עם המודרנהה

לל גם אימוץ של מאפיינים במקביל, כפי שראינו לעיל, הוא כ הממד הדתי, מן הצד האחד, אך

. כפי שהזכרנו במהלך המחקר, ניתן לראות בהתמודדות זו של ישיבות ההסדר עם םמודרניים שוני

שילוב העולם המסורתי והעולם המודרני, שיקוף לסוגיות המרכזיות עמן מתמודדת כלל הציונות 

  הדתית מראשיתה.

ביטוי נוסף לזיקתן של ישיבות ההסדר לתהליכים שהתרחשו בתולדות האורתודוקסיה היהודית, 

למצוא בסוגיית ההסתגרות מפני החברה הסובבת שנזכרה לעיל. כפי שהתרחש גם בהקשרים ניתן 

היסטוריים אחרים, ישיבות ההסדר ניצבו בתווך בין עמדות קיצוניות יותר באורתודוקסיה 

היהודית שתבעו ניתוק מוחלט מן החברה הסובבת, ובין גישות שתבעו לבטל לחלוטין את 

אך לא באופן הרמטי, תוך עידוד וחיזוק ערך השותפות עם כלל  – המחיצות. הקמת מסגרת נבדלת

, וזהו פתרון שננקט גם בהקשרים שונים ובתקופות החברה, היא ביטוי למגמה דיאלקטית זו

 . אחרות

 

 שילוב הצבא בישיבות ההסדר

שירות הצבאי במסגרת ישיבות השילוב הייחודי של המוקד השלישי בו התמקד המחקר הוא ה

יחודו של שילוב זה לא היה בעצם השירות המקוצר, שכן בתקופה בה עוסק המחקר ההסדר. י

פעלו בצה"ל מסלולים נוספים הדומים למסלול ההסדר באורך השירות הקיים בהם, בראשם 

הקמת מסלול השירות של ישיבות ההסדר. כבסיס הארגוני ב ששימש ,לגרעיני הנח"מסלול 

 הצבא הוא באופיו של החיבור שנוצר בין שיבות ההסדרבי הייחודיות של שילוב השירות הצבאי

                                                 
כך למשל טען מרדכי ברויאר כי יש להגדיר את האורתודוקסיה כעמדה השוללת כל ערעור על דת ישראל  1048

מרדכי ברויאר,  -ההיסטורית, תוך נכונות להיענות לצרכי העידן המודרני, מבלי לסטות מהמחוייבות לשמירת הדת 
ך: יוסף שלמון, אביעזר רביצקי, אדם פריזגר )עורכים(, אורתודוקסיה 'אורתודוקסיה: מצע לבדק בית היסטורי', בתו

 .85היבטים חדשים, ירושלים תשס"ו, עמ'  –יהודית 
. בנוסף על כך טען כי גם הישיבות החסידיות צמחו כניסיון נוסף להתמודדות של העולם המסורתי עם 81שם, עמ'  1049

 אתגרי העולם המודרני.
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ניתן לאפיין את כמו מוסד הישיבה, המסגרת האזרחית והעולם הדתי. חיצוניים ובין גורמים 

בשתי נקודות מרכזיות: העדר הגדרה ברורה של גבולות בין  גורמים אלוייחודיות השילוב בין 

 . ניהםוהפער המהותי ביגורמים המעורבים בו, ה

 השותפיםגורמים השטוש הגבולות בישיבות ההסדר בא לידי ביטוי, בין השאר, במעורבותם של ט

. כך למשל, הצבענו על מעורבות חריגה בהיקפה של רבני תחת אחריותםאינם  תחומים שלכאורהב

ישיבות ההסדר בשירותם הצבאי של תלמידיהם. הישיבות ראו במעורבות זו חלק מחובתן כלפי 

גם בעת שירותם הצבאי. מנגד, מעורבות הצבא  ןם ראו כמצויים תחת חסותדיהן, אותתלמי

בנעשה בישיבות ההסדר היתה חלק מובנה ממסלול זה, בו הוגדרו התלמידים באופן פורמלי 

 כחיילים במשך השנים בהן למדו בישיבה. 

ניים ערערה על מעמדו של הצבא, אשר נדרש להתמודד עם מעורבותם של גורמים חיצומציאות זו 

המבקרים את דרכי התנהלותו, ופוגעים במידת כפיפותם של חיילי ישיבות ההסדר למערכת 

בעת שירותם  ש כאשר עמדו תלמידי ישיבות ההסדרהתרחהצבאית. ביטוי מעשי למציאות זו 

למחוייבות ייבות שלהם למסגרת הצבאית הצבאי, בפני סיטואציות בהם נוצר ניגוד בין המחו

 למם הדתי.שלהם לישיבות ולעו

. כך למשל נדרשו מוקדים שונים של חיכוך יצרהבנוסף, מעורבותו של הצבא במסגרת הישיבתית, 

הישיבות להחיל כללים והגדרות צבאיות על תלמידיהן בעת שלמדו בישיבה, מתוך השוואה לתנאי 

בה השירות של חיילים, כפי שבא לידי ביטוי, למשל, במשך החופשות ובנוקשות השחרורים מהישי

הפועל מתוך מערכת של שיקולים  -מציאות זו של מוסד ישיבתי דרישות שבפועל לא התממשו.  –

שהינה בעלת נורמות ודרכי התנהלות שונים בתכלית,  -ותפיסות חינוכיות, הכפוף למערכת צבאית 

 יצר מתחים שונים, הקיימים עד היום, ומובנים בעצם השילוב בין גורמים אלו.

הצבענו  –גרת השירות של ישיבות ההסדר היא זו שיצרה קשיים ומתחים אלו על אף שכאמור, מס

על כך שישיבות ההסדר היו גם הגורם שסייע להתמודדות עמם. נעזרנו בהגדרתה של רוסמן 

פערים ולמתן את , המסייע לגשר בין (Mediating Structure)סטולמן של הישיבות כ'מבנה מתווך' 

גורם כזה נבע מטשטוש הגבולות עליו הצבענו, והוא מהווה . הצורך ב1050המתחים המתעוררים

ניצול של מציאות זו, בשימוש שנעשה בישיבות ההסדר כגורם העומד בתווך בין המסגרת הצבאית 

 אזרחית.-והמסגרת הדתית

הצבענו על כך שתיווך מלא, שיבטל באופן מוחלט את המתחים בין הגורמים השונים בישיבות 

בשל אופיין התובעני של מסגרות אלו, אך צמצום המתחים ומזעור הנזקים ההסדר, איננו אפשרי 

נשים האכן התרחש באמצעות ישיבות ההסדר. ביטוי לכך מצאנו בהתמודדות עם סוגיית שילוב 

החיילים  שעמדה במוקד מתיחות גדולה עם העולם הדתי, שחשש לפגיעה בצרכיהם של ,בצבא

הפשרה המכונה ם מתווך במסגרת ניסוח מסמך הדתיים, כאשר ישיבות ההסדר שימשו גור

עובדה שמקרים חריגים של סירוב פקודה על רקע דתי . בנוסף על כך הצבענו על הלוב הראוי''השי

ין השאר בשל מעורבותם של לא התרחשו במהלך תקופת המחקר בישיבות ההסדר, בכמעט ו

 ומים אלו.ק מוקשים והתנגשויות שנוצרו בתחוריפב, שסייעו שיבותביגורמים 

, עליה הצבא בישיבות ההסדר שילובהנקודה השנייה של ייחודיות מתחים שונים עוררה גם 

לפער זה היה הקושי  בולטהצבענו לעיל: הפער המהותי בין הגורמים השותפים למסלול זה. ביטוי 

                                                 
 .287, 276-271עמ' רוסמן סטולמן, צבא ודת,  1050
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של התלמידים להתמודד עם המעבר בין המסגרות. הצבענו על קשיים בהשתלבות במסגרת 

מי שהורגל במסגרת ישיבתית, כפי שבא לידי ביטוי בצורה חריגה בסיפור התאבדותו  הצבאית של

בדרכים ההסדר למנוע ישיבות ניסו ני, של תלמיד ישיבת הסדר בעת שירותו הצבאי. מן הצד הש

את חדירת האווירה הצבאית אל תוך המסגרת הישיבתית, מתוך חשש לפגיעה באווירת  ותשונ

 צר, לדעתם, בשל הניגוד והפער בין תחומים אלו.הלימוד שעשוי היה להיוו

החיבור שנוצר, למרות הפערים והניגודים, יצר מערכת של מאבקי כוחות בין הגורמים השונים, 

בתהליך עיצוב ותכנון מסלול השירות ובדרכי התנהלותו. במהלך המחקר הצבענו על התמורות 

במרבית כי שבאופן כללי ניתן לומר נראה כאשר שונות שהתרחשו ביחסי הכוחות במשך השנים, 

 היתה על העליונה. ידן של ישיבות ההסדר ,הסוגיות וההתמודדויות בתקופה בה עוסק המחקר

הסיבות לכך מגוונות והן השתנו במשך השנים. כך למשל חשש הצבא, בעיקר בשנים הראשונות 

לנציגי הישיבות  שחלק מהתלמידים לא יתגייס כלל, ולכן הסכים להעניק ,של ישיבות ההסדר

כמעט את כל דרישותיהם בתכנון הראשוני של מסלול השירות. בנוסף על כך, הצביעו מספר ראשי 

ישיבות הסדר על יחס חיובי ומכבד של צמרת הצבא לעולם הדתי אותו ייצגו, שסייע להם לקבל 

נטיות במשך השנים טיעונים אלו איבדו מן הרלוו .1051את מבוקשם במצבים של חיכוך והתמודדות

שלהם, שכן כוח המיקוח של ישיבות ההסדר נחלש בשל העובדה שהצבא הכיר בכך שבמציאות 

החברתית שהתפתחה בציונות הדתית, בין השאר בעקבות הקמת ישיבות ההסדר, אין חשש 

שהתלמידים יפנו לישיבות חרדיות ולא ישרתו כלל. בנוסף על כך, חל שינוי גם ביחס לעולם הדתי 

 . 1052ת בכלל, ובממסד הפוליטי והצבאי בפרטבחברה החילוני

השפיעו וסייעו שגורמים פוליטיים שונים לכך היתה מעורבותם של  אמנם, הסיבה המרכזית

. ניתן לראות כיצד התמורות במעמדם הפוליטי של 1053לישיבות ההסדר במאבקיהם במשך השנים

סדר, כפי שבא לידי נציגי הציונות הדתית השפיעו על מאבקי הכוחות בין הצבא לישיבות הה

, שחיזק 1977ביטוי, למשל, בביטול ההגבלות שהוטלו על ישיבות ההסדר בעקבות המהפך של שנת 

את כוחה הפוליטי של הציונות הדתית. בתקופה החורגת מגבולות מחקר זה, ניתן לזהות מגמה 

דם של של ירידה בכוחן של ישיבות ההסדר, כפי שבא לידי ביטוי במספר הקשרים בהם גברה י

האינטרסים הצבאיים, כמו למשל במניעת הקמת ישיבות חדשות בהם משרתים במסלול ההסדר 

ליחידות מיוחדות. נראה  המתמייניםו על תלמידי ישיבות הסדר הרגיל, ובמגבלות שונות שהוטל

מירידה בכוחה הפוליטי של הציונות הדתית, אלא דווקא מירידה  , בהכרח,שמגמה זו איננה נובעת

 ן של ישיבות ההסדר בתוך הציונות הדתית.במעמד

                                                 
סיבה נוספת להצלחתן של הישיבות במאבקי הכח מול הצבא עליה הצבענו במהלך המחקר נובעת מאופייה  1051

התובעני והמחייב של ההלכה היהודית האורתודוקסית, שלא מאפשר פשרות. הצבא הכיר בכך, וכיוון ששאף לאפשר 
במקרים של התנגשות עם עולם ההלכה. אמנם, טענה זו  לכל חייל לשמור על אורח חייו, נאלץ לוותר על תביעותיו

רלוונטית רק במקרים של ניגוד מוחלט בין העולם ההלכתי ובין הדרישות הצבאיות. במקרים רבים מדובר בתחומים 
אפורים, שאינם בהכרח הלכתיים, או שיש בהם אפשרות לפשרה, ולכן הגורמים החיצוניים שנזכרו בדברינו הם 

 ותן של ישיבות ההסדר.שהובילו לעליונ
לוי טען שהיחס המכבד וההיענות לדרישות העולם הדתי בקרב המנהיגות החילונית, בעשורים הראשונים להקמת  1052

לוי,  –המדינה, נבעו בין השאר מתהליך של הלאמת מוטיבים דתיים שונים, והפיכתם לסמלים לאומיים 
 . 35תאוקרטיזציה, עמ' 

כוחה הפוליטי של הציונות הדתית כגורם מרכזי לקבלת הצבא את מסגרת ישיבות  בדומה לכך הצביע גם לוי על 1053
 .101לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  –ההסדר, בצד החשש מפני זליגה לעבר הציבור החרדי 
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גורמים חיצוניים המונעים של , 1054מעורבות פוליטית בתחומי הצבאמציאות זו מהווה ביטוי ל

נדרש לשתף הפגיעה בכוחו ועצמאותו של הצבא,  משיקולים ואינטרסים שאינם צבאיים. יש בכך

ניתן לראות והאינטרסים שלו.  פעולה עם גופים אזרחיים, ובמקרים שונים אף לוותר על הדרישות

תהליך רחב יותר של ירידה בכוחו של צה"ל בכלל החברה הישראלית, כאשר מעמדו בכך חלק מ

הולך ונשחק. הצבא נתפס כשחקן נוסף במשחק הפוליטי והחברתי, רב עוצמה כאתוס לאומי 

כן ניתן הנדרש להלחם על האינטרסים שלו, ולהתמודד עם תביעותיהם של גורמים אחרים. על 

בסיוע הגופים הפוליטיים התומכים בהן,  ,ההסדר, בדרישות שהציבו בפני הצבאלומר שישיבות 

 גרמו לפגיעה וכרסום במעמדו של צה"ל. 

אמנם, הדבר לא נבע מזלזול בחשיבותו וערכו של הצבא, שכן ישיבות ההסדר הדגישו את חשיבות 

, במוטיבציה הגבוהה של תלמידיהם ,למשלמעשי, השירות הצבאי, כפי שבא לידי ביטוי ערך 

. ישיבות ההסדר תבעו להציב אל מול האינטרסים שצויינה על ידי גורמים צבאיים שונים

, על אף שבכך נפגע מעמדם של פוליטיים, חברתיים או דתיים –הצבאיים גם שיקולים אחרים 

היותו רמטכ"ל, . ביטוי בולט לעמדה זו מצאנו בדבריו של יצחק רבין, בהאינטרסים הצבאיים

, שאמר בתגובה לביקורת על גרעיני הנח"ל ש"הגישה שצה"ל יכול היה לנצל את חיילי 1966בשנת 

 ". 1055הנח"ל טוב יותר היא גישה צרה מדי לבחינת בעיות כוללות של מדינת ישראל

על אף  -ניתן ללמוד מדבריו של יצחק רבין כי עמדה זו, בדבר הצורך להתחשב באינטרסים נוספים 

יש בכך בחברה הישראלית.  שוניםבכך נפגע כוחו של הצבא, עשויה להיות מקובלת על זרמים ש

ביטוי להגבלת כוחו של הסקטור הצבאי והכפפתו למוסדות החברה האזרחית וערכיה, כפי שנדרש 

גדות לעצם מההתנ עשויה לנבועהביקורת כלפי ישיבות ההסדר בחברה דמוקרטית. אמנם, 

 ., ולהעדפתם על פני השיקולים הצבאייםהן מייצגות ןותהאינטרסים והערכים א

הדרישה לאיזון בין האינטרס הצבאי לאינטרסים חברתיים ודתיים שונים, שימשה בסיס 

להצדקת מסלול ההסדר על ידי נציגי הישיבות והגורמים שפעלו להקמתן. יש לציין כי בתקופה בה 

טענות שנשמעו הציונות הדתית. אחת ה עוסק המחקר, עיקר הטענות כלפי המסלול נשמעו מתוך

היתה שיש צורך לצמצם את משך השירות הצבאי כדי לאפשר התפתחות  להצדקת מסלול ההסדר

דתית ורוחנית משמעותית של התלמידים, הנדרשת כדי להכשיר רבנים ומנהיגים רוחניים, כמו גם 

על ידי ינו כי טיעון זה הוצג שכבה רחבה של ציבור ציוני דתי בעלת זהות דתית מגובשת ויציבה. רא

כצורך לאומי, כחלק  פנים מגזרי אלאלא רק כצורך סקטוריאלי גורמים שונים בציונות הדתית 

תפיסה המבטאת ביטחון עצמי מוגבר, ואמונה  –משאיפות לשינוי פני החברה הישראלית 

   בחשיבותו הציבורית של מגזר זה וערכיו.

קולים וצרכים אלו שעמדו ביסוד הקמת מסלול ההסדר עדיין יש להעיר כי כיום יש לבחון האם שי

עומדים על כנם. חשיבותם של הצורך בחיזוק הזהות הציונית דתית, כאשר מדובר במגזר בעל 

השפעה ונוכחות משמעותיים בחברה הישראלית, כמו גם השאיפה להכשרת הנהגה תורנית ציונית 

המכילים גוונים שונים של תלמידים שבאו דתית, במציאות בה הפכו ישיבות ההסדר למוסדות 

                                                 
יש לציין כי לוי העצים בספרו את מידת המעורבות הפוליטית בישיבות ההסדר, כפי שבא לידי ביטוי בצורה  1054

, בהם תיאר את הקמת ישיבות ההסדר: "המפלגה הדתית הקימה, גם אם דרך מתווכים, יחידות חריפה בדברים אלו
. כאמור, היתה מעורבות פוליטית בנעשה בישיבות ההסדר, אך אין ספק 75לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  –צבאיות" 

ות ביותר היו ראשי שהישיבות ותלמידיהם היו רחוקים מלהיות יחידות צבאיות של המפלגות. הדמויות הדומיננטי
הישיבות, והם, אכן, התערבו במקרים רבים בשירותם הצבאי של תלמידיהם, ולעיתים הם בחרו להעזר בדמויות 

 פוליטיות שונות לקידום רצונותיהם. 
 .208קורן, הנח"ל, עמ'  1055
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נדרשת להבחן מחדש. כל זאת במקביל להקמת המכינות  –לישיבות כדי לחזק את זהותם הדתית 

הקדם צבאיות והישיבות הגבוהות, המציבות אלטרנטיבות מתחרות לישיבות ההסדר, ומחייבות 

יות אכן התרחשו עם בחינה מחודשת של המטרות והיעדים שלהן. יש לציין כי תמורות חלק

מסלול ההסדר, במסגרתם הוארך משך השירות הצבאי יחתם של מסלולי שירות נוספים בתוך פת

  על חשבון שנות הלימוד בישיבות.

עשוי להשפיע על אופיים והתפתחותם של שני גורמים אלו, בפרט לאור  השילוב בין הצבא והדת

 ו בדברינו לעיל. טשטוש הגבולות שהתרחש בישיבות ההסדר, כפי שתיארנ

מסיבית במספר החיילים הדתיים, במקביל עלייה מההשפעה על אופיו של הצבא נובעת, קודם כל, 

 שהתרחש באופן משמעותיתהליך  – לירידה באחוזי הגיוס של קבוצות אחרות באוכלוסיה

 חוקרים שונים הצביעו על כך שהשינוי הדמוגרפי. מגבולות הזמן של מחקר זה החורגתבתקופה 

כאשר מוענקות משמעויות  זהותו ואופיו של הצבא,הדתה, במהלכו משתנה הוביל גם לתהליך של 

. יגיל לוי אף טען שמעבר מאפיינים דתיים מכילהדתיות למשימות הצבאיות, והתרבות הצבאית 

וכופף עצמו להדתה, מתרחש בצה"ל תהליך של תאוקרטיזציה, במסגרתו מאבד הצבא מסמכותו 

 . 1056דתיים לגורמים בתחומים שונים

הטמעת שמירת ההלכה בתחומים שונים כמו ביטויים שונים לתהליך זה, ביניהם ניתן להצביע על 

שימוש במוטיבים דתיים על ידי קציני צה"ל, הפגיעה במגמת שבת וכשרות כחלק מפקודות הצבא, 

נות והולכת של הרב שילוב הנשים בצבא בשל דרישות הממסד הדתי והדומיננטיות הגוברת

בצה"ל. האתוס הצבאי המסורתי, שהיה מבוסס על מאפייני והזהות התרבות הצבאית בתחומי 

התרבות החילונית של ההתיישבות העובדת, משתנה ומכיל בתוכו אלמנטים דתיים שונים. יש 

כלל לציין כי ישנם חוקרים החולקים על היקף התופעה, ועל מידת השפעתו על אופיו וזהותו של 

 . 1057הצבא

ם, ביחס לזיקתן של תופעות אלו למחקר זה יש להעיר מספר הערות. ראשית, מוקד אמנ

ההתרחשות המרכזי שלהן היה לאחר תום התקופה בה עוסק מחקר זה. שנית, השפעתן של 

ישיבות ההסדר על תופעות אלו היתה מצומצמת בשל העובדה שהן ריכזו את חייליהן במסגרות 

ו תקדימים חריגים בכל הנוגע להשפעת הדת על הצבא, בהם ייעודיות. ישיבות ההסדר אמנם יצר

בולטת מעורבותם של הרבנים בשירות הצבאי של תלמידיהם, אך הם התרחשו במרחב של יחידות 

 פשרא' הסדר'הההסדר, ומידת השפעתם על תהליכים שהתרחשו בכלל הצבא היתה מוגבלת: "

 להתערב האפשרות על ויתרו הם רהבתמו אך'... שלומם אנשי' למען להתערב הישיבות לרבני

ויתור זה מהווה ביטוי נוסף לפגיעה בערך השותפות והאחריות על כלל . "1058ל"צה בכלל בנעשה

החברה הישראלית, כפי שנזכר לעיל, מתוך מגמה לחזק ולבצר את זהותם הדתית של חברי 

 המגזר. 

, בתקופה תפתחותולהסייעו ביצירת התשתית יחד עם זאת, הצבענו על כך שישיבות ההסדר 

הן מבחינה חברתית, בחיזוק מקומו של האתוס הצבאי  של תהליך ההדתה: מאוחרת יותר,

ה"ל, שהתקבעו בפקודות ביחס לדת בצ יצרות, בנורמות שבציונות הדתית, והן מבחינה מעשי

                                                 
 .12לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  1056
י גם הגידול הדמוגרפי במספר החיילים הדתיים . הנדל טען, על בסיס ניתוח נתונים סטטיסטיים, כ11שם, עמ'  1057

התרחש רק בחלק מוגדר ומובחן של יחידות הצבא, ולא בפיקוד הבכיר, אשר לו השפעה משמעותית על עיצוב זהותו 
 . 295-296הנדל, הציונות הדתית, עמ'  –של הצבא 

 .96צבא, עמ' -ליבל, יחסי חברה 1058



241 
 

התחשבות בצרכי החייל הדתי. בדרך זו נוצרה האפשרות המעשית  חייבומטכ"ל שונות ש

בית של חיילים דתיים בכלל יחידות הצבא, ונוצר בסיס של הכרה בדרישות להשתלבות מסי

, באופן שעשוי להוות בסיס להרחבת התביעות לעיצוב זהותו של האורתודוקסי העולם הדתי

  .1059הצבא

כאשר עולם הדתי, מן העבר השני, שילוב הצבא והדת, עשוי להשפיע על אופיו וזהותו של ה

בדרך זו עשוי להתפתח מודל של מיליטריזם  מימוש וביטוי. לשת אפשרויות חדשו נפתחות בפניו

דתי, המגובה בתפיסות משיחיות, כפי שראינו שהתרחש בעולם הנוצרי בתקופות שונות, כמו 

המקורות הרבים שנסקרו במהלך למשל במסעי הצלב או בלאומיות האירית הקתולית. אמנם, מן 

 קיבלמשיחיות צבאית. השירות הצבאי ל של מודכי בישיבות ההסדר לא התפתח עולה מחקר ה

הלכתית. ביטויים -מובן המשיחי, אלא כחובה מוסריתאך לא ב ערכית דתית,אמנם משמעות 

לתפיסות מעין אלו ניתן למצוא בתקופה מאוחרת יותר בציונות הדתית, בעיקר בישיבות גבוהות 

 .ומכינות שהושפעו מן הזרמים ההגותיים שהתפתחו בישיבת מרכז הרב

למיליטריזם כערך, וטענו  להתייחסות הצבענו על כך שבקרב ראשי ישיבות ההסדר היו שהתנגדו

שאיננו חלק מעולם הערכים הדתי, כאשר את השירות הצבאי תפסו כחובה אזרחית הכרחית. על 

פי גישה זו שילוב הצבא איננו אמור להשפיע על אופייה של הדת, שכן הוא נתפס כגורם חיצוני 

 והושפעו התחנכו ,הראשונות ההסדר ישיבות ראשילצרף לכך את העובדה שמרבית  . יש1060וזר

 באופן שלא ודאי - משיחית תפיסהמ נבעה לאהשקפתם הציונית ו, החרדי התורה מעולם

 .שלוחותיהו הרב מרכז בישיבת שהתפתח

במהלך כי גם הגישות הנגדיות שנשמעו בישיבות ההסדר, כפי שהראינו להדגיש בנוסף על כך, יש 

כחלק מתהליך הגאולה וכביטוי לגבורה  -המחקר, אשר העניקו משמעות דתית לצבאיות 

כל התבטאות לא הובילו להתפתחות ממשית של מיליטריזם דתי משיחי. אין לראות ב –האלוקית 

 אין לזהות כלכשם ש -ה של תנועה משיחית תליציר ביטויתיאורטית בעלת קונוטציה משיחית 

מונע משיקולים משיחיים. ובניין בית המקדש כמי ש ביאת המשיחבכל יום ל ליהודי דתי המתפל

ישנו פער בין ההגות התיאורטית, העשויה להשתמש במושגים משיחיים, ובין המימוש בפועל, 

אשר עשוי להיות מונע מתפיסות ערכיות שאינן משיחיות, ומהתייחסות ריאלית למציאות. על כן, 

הסדר כחיילים חדורי רוח קרב משיחית רחוק מן המציאות התיאור של תלמידי ישיבות ה

 –המשתקפת ממקורותיו של מחקר זה, המתארים התייחסות ריאלית ומפוכחת לשירות הצבאי 

 דתית.וגם כאשר מוענקת לו משמעות ערכית 

  

  

 

                                                 
(, מן 98לוי, תאוקרטיזציה, עמ'  –שונים בספרו של יגיל לוי )למשל  יש לציין כי בניגוד לרושם שעולה בהקשרים 1059

המקורות עליהן מבוסס מחקר זה לא ניכרת שאיפה להשפעה ועיצוב זהותו של כלל הצבא בקרב ישיבות ההסדר. 
ההתערבות בנעשה בצבא התמקדה בעיקר בדאגה לצרכיהם של חיילי ההסדר, ויתכן שהתרחבה גם לכלל החיילים 

. בהקשרים שונים, בעיקר במכתבים של חיילי ישיבות ההסדר, מופיעה התייחסות ואף ביקורתיות כלפי הדתיים
 החילוניות של הצבא, אך אין שאיפה ויומרה לשנות ולעצב מחדש את אופיו הכולל של הצבא. 

הסדר  דוגמא בולטת לכך הם דבריו הנחרצים של הרב ליכטנשטיין לפיהם "אין אדם אחראי הקשור בישיבת 1060
הרב ליכטנשטיין, זאת תורת ההסדר, עמ'  –המצדד בשירות צבאי כשלעצמו. אנחנו דוחים כל שמץ של מיליטריזם" 

. ניתן להשוות עמדה זו לתפיסות בהגות הציונית דתית אותן הצגנו במהלך המחקר, שראו בציונות והלאומיות 11-12
 אופיו.גורם מנותק מן העולם הדתי, אשר איננו אמור להשפיע על 
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   הצעות למחקרי המשך 

דר על סדר היום במבוא למחקר זה כתבנו כי חשיבותו המרכזית היא בעצם העלאת ישיבות ההס

ביחס לדמותן של ישיבות  י המשךניתן להציע כיוונים נוספים למחקר כעת,ל המחקר ההיסטורי. ש

כך למשל, יש מקום לבחון את המודל החינוכי של ישיבות ההסדר: שיטות החינוך, דרכי . ההסדר

לערוך הלימוד, הכשרתם של הרבנים, יחסי הכוחות בין בעלי התפקידים השונים ועוד. ניתן 

השוואה עם ישיבות נוספות מתקופות שונות, ולבחון את מאפייניו של המודל שהתפתח בישיבות 

יש מקום למחקר מקיף שיבחן את השפעתן המעשית של ישיבות ההסדר על בוגריהן ועל  ההסדר.

עשוי להעשות בכלי הציונות הדתית בכלל, כיצד השפיעו על התפתחותה של חברה זו. מחקר זה 

 ציולוגיים, תוך שימוש בשאלונים וראיונות עומק.מחקר סו

ואת השפעתן על הציונות  חון את התפתחותן של ישיבות ההסדרניתן להמשיך ולבבנוסף על כך, 

לבחון האם המגמות החברתיות והאידיאולוגיות עליהן  .ית מעבר לגבולות הזמן של מחקר זההדת

ניות שהובילו את הציונות הדתית לכיוונים הצבענו המשיכו והתעצמו במשך השנים, או שנוצרו תפ

חדשים. יש מקום לבחון כיצד התמודדו ישיבות ההסדר, שנוסדו מתוך עמדות אידיאולוגיות 

אם חלו בהן שינויים שנועדו הומובהקות, עם רוחה של תקופה המאופיינת כ'קץ האידיאולוגיה', 

 לרוח הזמן החדש. מןלהתאי

ו של מחקר זה חורגת מגבולותיהן של ישיבות ההסדר ואף של אמנם, כפי שכתבנו במבוא, חשיבות

הציונות הדתית. הנושאים בהם עסקנו במהלך המחקר, כפי שניתן לראות גם בדברינו בסיכום, 

מודלים חדשים של דתיות, דרכי ההתמודדות המסורת  געים לשאלות רחבות יותר: התפתחותנו

  מיליטריזם המשיחי.עם העולם המודרני, ודמותם של הפונדמנטליזם וה

לאור זאת, יש מקום להעמיק ולאפיין את דמותה של הדתיות שהתפתחה בישיבות ההסדר, לבחון 

את המשמעויות התיאולוגיות של מודל זה, ולהשוות אותו למודלים אחרים של דתיות בעולם 

. דרנהגה הדתית שנוצרה בישיבות ההסכך למשל ניתן לאפיין את דפוס הההיהודי ומחוצה לו. 

ניתן לנסות למקם את אופן ההתמודדות של ישיבות ההסדר עם העולם המודרני על ציר בנוסף, 

ולבדוק האם ניתן להשוות לאופנים שונים של התמודדות שהתרחשו בתקופות שונות, הזמן, 

יש מקום לזהות ולאבחן את הגורמים  תמודדות של העולם המסורתי.מגמה בדרכי ה זהותל

של הפונדמנטליזם והמשיחיות בישיבות ההסדר, להשוות להתפתחותם של הממתנים והמאזנים 

 שם גורמים דומים. ימינו, ולבחון האם ניתן למצוא בפרט בעולם המוסלמי של –מודלים אחרים 

ישיבות ההסדר, שהוקמו בשנות החמישים במדינת ישראל, השפיעו השפעה מכרעת על צביונה של 

כוח והשפעה עד היום. העצמת הזהות הדתית והשאפתנות ל שהציונות הדתית, והן מהוות מוקד 

הם חלק מתהליכי השינוי שהובילו ישיבות ההסדר, אשר השפיעו גם על בציונות הדתית הפוליטית 

, שהתפתח יהודית ישיבות ההסדר יצרו מודל ייחודי של אורתודוקסיהכלל החברה הישראלית. 

וערכים פונדמנטליזם דתי עם מאפיינים  משלב, המתוך התמודדות דיאלקטית עם העולם המודרני

שילוב השירות הצבאי בישיבות ההסדר  ., יחד עם מיליטריזם דתי שאיננו משיחימודרניים שונים

בין ו וצרו מהפער בין המסגרת הצבאיתאשר מובנים בו מתחים שניצר מודל ישיבתי חדש, 

  .של הישיבה מסגרת האזרחית והדתיתה

השונים אליהם שייכות ישיבות ההסדר, המתחים והמורכבויות את המרחבים חשף המחקר 

עם שפעלו בהן, ואת הזיקה שלהן לשאלות ונושאים החורגים מגבולות ההקשר החברתי בו פעלו. 
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מצומצמת, מגזרית  את ישיבות ההסדר כמוסד פרטי בעל משמעות תום המחקר, אין לתפוס עוד

ל כן יש החברה המודרנית. עכלל  יות יסוד של, הנוגעת בסוגאלא כתופעה היסטורית רחבת היקף

 .ק ולחקור את תולדותיהן של ישיבות ההסדרלהעמי מקום לעולם המחקר להמשיך,
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 .167-187, עמ' 2005, תל אביב מיליטריזם בחינוך, בתוך: חגית גור )עורכת(, "בטורקיה

, דהרעיון המשיחי מאז גירוש ספר, בתוך: רבקה ש"ץ אופנהיימר, "קדמהה"רחל אליאור, 
 כד.-, עמ' ז2005ירושלים 

 )אליאש, מעשה בא בחזון(. 1983, תל אביב מעשה הבא בחזוןיחיאל אליאש, 

ישן , בתוך: דוד אסף ועדה רפפורט אלברט )עורכים(, "ראיון עם עמנואל אטקס"פרה אלעד, ע
 )אלעד, ריאיון עם אטקס(. 27-40, ירושלים תשס"ט, עמ' מפני חדש

הלגיטימציה: התפתחות הסרבנות המצפונית בישראל מהקמת המאבק על "אלק אפשטיין, 
 .319-354(, תשנ"ט, עמ' 2א) סוציולוגיה ישראלית, "המדינה ועד מלחמת לבנון

 .1987 תל אביב ,נעורים ומשבר -זהות אריק אריקסון, 

, בתוך: אבי שגיא, דב "ד תורה: הרקע לגאות הדתית לאומיתבין חלוציות ללימו"גדעון ארן, 
)ארן, בין  31-71, כרך ג', רמת גן תשס"ג, עמ' מאה שנות ציונות דתית)עורכים(,  שוורץ

 חלוציות ללימוד תורה(.

 .2013, ירושלים קוקיזםגדעון ארן, 

 .46-49' עמ', ב גיליון כד כרך, ד"תשמ טבת, המעיין, "במדינה דרכנו בירור על", ארנד משה

, ירושלים ישראל מול הציונות ומדינת ישראלפירוד או השתתפות: אגודת יוסף בן חיים פונד, 
 תשנ"ט.

 )בן יעקב, גוש עציון(. 1983, כפר עציון חמישים שנות מאבק –גוש עציון יוחנן בן יעקב, 

 .2004, ירושלים בשם האומהחדוה בן ישראל, 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02408.pdf
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 תרביץ, "אולוגיה של 'אגודת ישראל' בפוליןלשאלת האידי –דעת תורה וחבלי משיח "גרשון בקון, 
 .497-508ב, ג, תשמ"ג, עמ' נ

, רביצקי אביעזר, שלמון יוסף: בתוך, "היסטורי בית לבדק מצע: אורתודוקסיה", ברויאר מרדכי
' עמ, ו"תשס ירושלים, חדשים היבטים – יהודית אורתודוקסיה(, עורכים) פריזגר אדם

79-85. 

 .2003, ירושלים הישיבה, תבניתה ותולדותיה –אהלי תורה מרדכי ברויאר, 

-חמישים שנות תנועת בני במשוך היובל :מרדכי בר לב, ידידיה כהן, שלמה רוזנר )עורכים(, 
 תל אביב תשמ"ז )בר לב, במשוך היובל(. תשל"ט,-עקיבא בישראל, תרפ"ט

, עבודה לשם קבלת בוגרי הישיבות התיכוניות בארץ ישראל, בין מסורת לחידוש, בר לבמרדכי 
)בר לב, בין מסורת  יברסיטת בר אילן, רמת גן, תשל"זתואר דוקטור בפילוסופיה, אונ

 .לחידוש(

, בתוך: "בישראלגוונים מסורתיים וגוונים חדשניים במוסדות חינוך ישיבתיים "מרדכי בר לב, 
, ירושלים תשמ"ה, עמ' חנוך בחברה מתהווה: המערכת הישראליתוולטר אקרמן )עורך(, 

407-445. 

)בר לב, תורה  5-10, אב תשנ"ד, עמ' גליון, "בישיבה המודרניתתורה עם דרך ארץ "מרדכי בר לב, 
 עם דרך ארץ(.

, בתוך: גבריאל שפר, אורן ברק, "הרשת הבטחונית בישראל והשפעתה"אורן ברק, גבריאל שפר, 
 .16-44 , עמ'2008, ירושלים צבא שיש לו מדינה?עמירם אורן )עורכים(, 

 .2013, תל אביב בעוז ותעצומותהרב שלמה גורן, 

בין בן גל )עורך(, , בתוך: ראו"אז מה? הסברים, משמעויות, השלכות - צה"ל בהדתה"ראובן גל, 
)גל, צה"ל  587-613, עמ' 2012, בן שמן דת, פוליטיקה וצבא בישראל - הכיפה לכומתה

 בהדתה(

, בתוך: אבי "לאומיות ורדיקליזם פוליטי בישראלהספר והסיף: הישיבות ה"אליעזר דון יחיא, 
 187-228, רמת גן תשס"ג, כרך ג', עמ' מאה שנות ציונות דתיתשגיא, דב שוורץ )עורכים(, 

 )להלן: דון יחיא, הספר והסיף(.

, המשך התקדמות או נסיגה לאחור? –שירות נשים בצה"ל כרמית הבר, פנינה שרביט בלוך, 
 .2013ירושלים 

, "ה והציונות הדתית הלא משיחיתעבודשתי תגובות: תנועת ה –מלחמת ששת הימים "יונה הדרי, 
, רמת גן תשס"ג, כרך ג', מאה שנות ציונות דתיתבתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, 

 )הדרי, שתי תגובות(. 259-321

 .2013, תל אביב סיפור חייו –חנן פורת חגי הוברמן, 

 2009רמת גן  , ירושליםחרב פיפיות בידם: אקטיביזם צבאי בהגות הציונית הדתיתאלי הולצר, 
 )הולצר, חרב פיפיות(.

, הגות אורתודוקסית מודרנית ציוניתמניח התשתית ל -הרב יצחק יעקב ריינס "משה הלינגר, 
 .349-374 , כרך א', ירושלים תשס"ה, עמ'דרך הרוחבתוך: יהוידע עמיר )עורך(, 

בין הכיפה )עורך(, בן גל , בתוך: ראו"מגמות ביחס לשירות בצה"ל -הדתית הציונות "יועז הנדל, 
)הנדל, הציונות  293-308, עמ' 2012, בן שמן דת, פוליטיקה וצבא בישראל -לכומתה 
 הדתית(.

 .1996, ירושלים מדינת היהודיםבנימין זאב הרצל, 

, תל הזרם הדתי בציונות, בתוך: אניטה שפירא )עורכת(, "פרדוקס? –ציונות דתית "דוד ויטל, 
 ל, ציונות דתית(.)ויט 11-17, עמ' 1983אביב 

 , שעלבים תשכ"ח )וילנאי, שעלבים(.שעלבים וסביבותיהזאב וילנאי, 

 .2003, תל אביב חשיבה היסטוריתאליעזר וינריב, 

לפיתוחו של דיאלוג עם  -או  ציונות דתית אחרת : ממודרניזם לפוסט מודרניזם ,"גילי זיוון, 
כרך ג', רמת גן  ות ציונות דתיתמאה שנ, בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, "האחר

 )זיוון, ציונות דתית אחרת(. 323-350תשס"ג, עמ' 
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, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, דרכי הלימוד בישיבות ליטאשלמה טיקוצ'ינסקי, 
 .האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ד

 .1973, תל אביב רומנטיקה ומרייעקב טלמון, 

ט"ו  אקדמות, "ריבוי זהויות בציונות הדתית –יה הכיפה הסרוגה ומה שמאחור"אשר כהן, 
 .9-30)תשס"ה(, עמ' 

 , ירושלים תשנ"ג.על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל –גיוס כהלכה יחזקאל כהן, 

, "1948-2004כות צבא ומלחמה בישראל עיצוב הל ספרא וסייפא ומה שביניהם :"סטיוארט כהן, 
 .239-274)תשס"ה( עמ'  15 עיונים בתקומת ישראל

, בתוך: ראובן גל "ם התורה הציוני בעשורים האחרוניםחדירת הצבא לעול"סטיוארט כהן, 
 .359-400 , עמ'2012, בן שמן דת, פוליטיקה וצבא בישראל –בין הכיפה לכומתה )עורך(, 

 , ירושלים תשמ"ו.מסורת ומשבריעקב כץ, 

 , ירושלים תשמ"ב.אמונה היסטוריה וערכיםישעיהו ליבוביץ, 

, "צבא: פניו השונות של תהליך ההדתה-צבא ליחסי דת-בין יחסי חברה"ליבל, ראובן גל,  תמיר
, בן דת, פוליטיקה וצבא בישראל –בין הכיפה לכומתה בתוך: בתוך: ראובן גל )עורך(, 

 צבא(.-)ליבל, יחסי חברה 83-113 , עמ'2012שמן 

פות הסרוגות בצה"ל כאופוזיציה לחזור למה שהיינו: חובשי הכי"אודי לבל, שושנה לוביש עומר, 
דת,  –בין הכיפה לכומתה , בתוך ראובן גל )עורך(, "שמרנית לצבא פוסט מודרני

 .151-203 , עמ'2012, בן שמן פוליטיקה וצבא בישראל

)לוי,  2015, תל אביב התאוקרטיזציה של הצבא בישראל –המפקד האליון יגיל לוי, 
 תאוקרטיזציה(.

)תורה  2011, שעלבים חוברת היובל לישיבת שעלבים –לידי מעשה  תורה שמביאהללא מחבר, 
 שמביאה לידי מעשה(.

)הרב  9-33, כסלו תשמ"ג, עמ' 100גיליון  עלון שבות, "זאת תורת ההסדר"הרב אהרן ליכטנשטיין, 
 ליכטשנטיין, זאת תורת ההסדר(.

מאה שנות ציונות ים(, בתוך: בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכ ",הגשר שלא נוצר"אהוד לוז, 
 )לוז, הגשר שלא נוצר(. 351-373כרך ג', רמת גן תשס"ג, עמ'  דתית

, חיבור הגותו ופועלו של הרב משה צבי נריה –עיצוב אתוס ציוני דתי מרדכי סער מרמורשטיין, 
 לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשע"א.

, יבנה תש"ע סיפורה של אם ישיבות ההסדר –יבנה וחכמיה ט )עורכים(, שאול מייזליש, אליהו רו
 )מייזליש, יבנה וחכמיה(.

 .2010, תל אביב הציבור הדתי לאומי ומדינת ישראל –אתחלתא דתקווה חיים נבון, 

אחדות ישראל בין מטרה  – ציוני ויחסו ל'הגנה', לאצ"ל וללח"י-הציבור הדתי"הילדה נסימי, 
כרך ב', רמת גן  מאה שנות ציונות דתיתך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, , בתו"למציאות

 )נסימי, אחדות ישראל(. 287-301תשס"ג, עמ' 

 .2011, תל אביב מבקשי פניךהרב חיים סבתו, 

 .2004, תל אביב קנאות דתית מודרניתעמנואל סיון, גבריאל אלמונד, סקוט אפלבי, 

 שלים תשס"ה., ירוהחדש אסור מן התורהמשה סמט, 

-57, ניסן תשמ"ד, כרך כד גיליון ג', עמ' המעיין, "דרכו של חייל מישיבת הסדר"אליצור עמנואל, 
62. 

מאה שנות , בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, "1921-161הפועל המזרחי:"ן, אריה פישמ
 .303-317, כרך ב', רמת גן תשס"ג, עמ' ציונות

, בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ "תנועת מודרניזציה שלא הבשילהית: הציונות הדת"אריה פישמן, 
)להלן: פישמן,  391-399כרך ג', רמת גן תשס"ג, עמ'  מאה שנות ציונות דתית)עורכים(, 

 תנועת מודרניזציה(

, בתוך: ורדה פילובסקי "ות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראלואלה תולד"מנחם פרידמן, 
 .47-79, עמ' 1990, חיפה 1947-1949 – המעבר מישוב למדינה)עורכת(, 
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מלחמות מהפכות , בתוך: יוסי מאלי )עורך(, "דוריים בתוכם-חרדים ויחסים בין"מנחם פרידמן, 
 )פרידמן, חרדים(. 166-181, עמ' 2001, תל אביב וזהות דורית

 , בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ"הקמתן ופירוקן –הדתיות ב'הגנה'  היחידות"מרדכי פרידמן, 
. )פרידמן, 319-338כרך ב', רמת גן תשס"ג, עמ'  מאה שנות ציונות דתית)עורכים(, 

 היחידות הדתיות(

 .2011, ירושלים לדמותו ולדרכו של הרב יהודה עמיטל –לעבדך באמת ראובן ציגלר, ראובן גפני, 

: , בתוך"אידיאולוגיות ופרקטיקות מרחביות האמנם נפרדים? צבא וחברה בראי"ארז צפדיה, 
' עמ 2008, ירושלים צבא שיש לו מדינה?גבריאל שפר, אורן ברק, עמירם אורן )עורכים(, 

45-66. 

 )קורן, הנח"ל(. 1997, תל אביב צבא עם ערך מוסף –הנח"ל דוד קורן, 

 .116-131, עמ' 1994, 50-51 זמנים, "דת לאומיות ודמוקרטיה בישראל"ג, ברוך קימרלינ

 125-130, עמ' 1993, 4 תיאוריה וביקורת, "חברה הישראליתמיליטריזם ב"ברוך קימרלינג, 
 )להלן: קימרלינג, מיליטריזם(

 )קלוגמן, מיטב סחורה(. 1965 , בית דגןהישיבות בישראל –התורה מיטב סחורה שבתאי קלוגמן, 

יק ועד 'שיעורי הרב ’יציחיים מבריסק והגרי"ד סולוב’ מר"הרב אליקים קרומביין, 
 .51-94’ ט תשס"ב, עמ נטועיםעל גלגוליה של מסורת לימוד",  ליכטנשטיין': אהרן

 .1980, תל אביב גוש אמוניםצבי רענן, 

 , אפרת תשס"ד.כלים שבוריםהרב שמעון גרשון רוזנברג, 

 , אפרת התשס"ט.בתורתו יהגההרב שמעון גרשון רוזנברג, 

 , ירושלים תשע"ב.ביום ההואהרב שמעון גרשון רוזנברג, 

מאה שנות ציונות , בתוך: אבי שגיא, דב שוורץ )עורכים(, "מטפיזיקה בהתהוותה", צבי-שי רוזןי
 .421-445, כרך ג', רמת גן תשס"ג, עמ' דתית

 .2008, ירושלים סיפורה של מערכת החינוך בישראלנירית רייכל, 

 )רייכנר, באמונתו(. 2008, תל אביב באמונתואלישיב רייכנר, 

 .2013לים, אלון שבות , ירושהיא שיחתייהושע רייס, 

, חיבור לשם קבלת תואר התפתחותה ומגמותיה החינוכיות –ישיבת מרכז הרב יוחאי רודיק, 
 דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה תשנ"ה )רודיק, מרכז הרב(.

, חיבור לשם קבלת צבא ודת כמערכות תובעניות: צה"ל והציונות הדתיתרוסמן סטולמן אלישבע, 
 )רוסמן סטולמן, צבא ודת(. 2005קטור לפילוסופיה, רמת גן, תואר דו

 .2003, ירושלים בין אורתודוקסיה להומניזם דתיאליעזר שביד, 

ולות ומרחבי מיון בחברה מבוא: זהויות, גב", אורנה ששון לוי, גיא בן פורת, זאב שביט
ם חברתיים זהויות משתנות ומיקומי –מראי מקום , בתוך: הנ"ל )עורכים(, "הישראלית

 .7-25, עמ' 2013, ירושלים בישראל

 .2003, ירושלים ורמת גן אתגר השיבה אל המסורתאבי שגיא, 

מאה , בתוך: הנ"ל )עורכים(, "המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני"אבי שגיא, דב שוורץ, 
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In summary, the Yeshviot Hesder created a unique model of Jewish orthodoxy, which was 

developed from dialectical coping with modernity, and combined fundamentalism with 

modern values and non-messianic religious militarism. These issues are related to the main 

questions of the tension between modernity and religious, and therefore, the Yeshivot 

Hesder should be concerned as an historical phenomenon, which is part of worldwide 

processes of the modern society. 

  

V 



However, the Yeshivot Hesder still educated their students for involvement and 

cooperation with the Israeli society. This attitude is reflected in the establishment of 

Yeshivot Hesder in cities with low social economic status, and in having social activities 

with the surroundings neighborhoods. The segregation from the secular society during the 

Hesder framework, was explained as a temporary necessity to protect the students from 

secular influence, in order to strengthen their religious identity.   

The unique army service of the Yeshivot Hesder created various tensions, because of the 

combination between the military framework and civil-religious framework of the 

Yeshivot Hesder. These tensions were worsened because of the unclear boundaries 

between the army and the yeshiva, which reflected in the definition of the Hesder students 

as soldiers while they study in the yeshiva, and in the involvement of the Yesivot Hesder 

Rabbis in their students' army service.  

This involvement harmed the independence of the army, who needed to consider the 

demands of religious and civil factors. Additionally, the commitment of the Hesder soldiers 

to the army was harmed because of their obligation to their Rabbis and to the religious 

values, which they represent. This complex situation reflected in situations of contradiction 

between the army's orders and the religious laws. 

However, this research showed that the Yeshivot Hesder and their rabbis functioned also 

as mediators for their students in front of the army, and try to solve tensions and problems. 

Expression to their success in this position is the fact that during the time frame of this 

research, there were no incidents of insubordination of the Hesder soldiers, partly due to 

the involvement of the Yeshivot Hesder Rabbis, who helped to handle the conflicts.  

The Yeshivot Hesder formed the basis to the religionization process in the IDF. This 

process, which mainly occurred after the time frame of this research, describes the change 

of the character and identity of the army by adopting religious norms and values. The 

Yeshivot Hesder strengthened the military ethos in the Religious Zionism, created norms of 

consideration in the religious soldier's needs, and thus helped to the significant increase in 

the numbers of religious soldiers in the IDF, which was the main cause to the religionization 

process. Additionally, the involvement of the Yeshivot Hesder Rabbis in their students' 

military service was the beginning of the involvement of other figures in the Religious 

Zionism, later on, in order to influence the army's nature.  

IV 



For instance, tolerance to different opinions, which reflected in the willing to accept ultra-

orthodox Rabbis or open-minded and independent thought of the students, who sometimes 

even objected their Rabbis in various subjects. Additionally, there was a positive attitude 

to modern science and academy, which reflected in recommending the graduates to study 

in universities and in establishing academic teaching colleges in the Yeshivot Hesder. 

The establishment of the Yeshivot Hesder effected on other ideological issues, such as the 

messianism.  

At the frame time of this research, there was raising messianisim in the Religious Zionism, 

especially in 'Merkaz Harav' yeshiva and its supporters. The Yeshivot Hesder strengthened 

this phenomenon by the influence of intensive Torah studying, which some of it is 

messianic, such as the Rav Kook books. Nevertheless, there were some balancing factors, 

such as Rabbis who objected the messianic attitudes, the military service and the 

involvement in the surrounding neighborhoods of the Yeshivot, which reduce the 

development of messianism attitudes, which might raise generally in isolated environment.  

Expression to the complex status of the messianism in the Yeshivot Hesder ideology is the 

attitude to the state of Israel and the army service. The research showed that the Yeshivot 

Hesder strengthened their value (position) in the Religious Zionism. The students of the 

Yeshivot Hesder (the 'hesdernicks') considered as a symbol to the involvement of the 

Religious Zionism in the Israeli army and the Israeli society, at the time frame of this 

research. However, although the main motive of this involvement was religious, and the 

state of Israel and the army service had a religious significance as part of the process of 

redemption, at least by some of the Yeshivot Hesder rabbis - it didn’t cause a development 

of messianic militarism and nationalism. These attitudes emerged in the Yeshiovt Hesder 

later, under the influence of 'Merkaz Harav' yeshiva.   

Another issue discussed in this research is the attitude to the secular society, which 

considered as a main value in the Religious Zionism since its beginning, while taking part 

in the World Zionist Organization. The establishment of the Yeshivot Hesder harm this 

value by the creating of another separate framework that differs from the rest of the society, 

including even the army service, which considered as the most collectively area in the 

Israeli society.  
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The research used a variety of research tools. First, it is based on archival material, 

including official documents of government agencies, IDF and various political groups, as 

well as diaries, letters, and internal publications of yeshiva students and Rabbis. 

Additionally, newspapers and articles were used as well, and interviews were conducted 

with Rabbis, directors and students. 

At the time frame of this research, a significant change happened gradually in the Religious 

Zionism. Instead of feeling subordinate to the secular community, on one hand, and 

inferiority to the ultra-orthodox, on the other hand, the Religious Zionism became a 

powerful political and social factor in the Israeli society. The research pointed the role of 

the Yeshivot Hesder on this process. 

The existence of Yeshivot and Rabbis, which identified with the Religious Zionism, 

empowered the pride and belonging feelings to that community. The Rabbis who were 

qualified in the Yeshivot Hesder took positions in rabbinic roles and replaced the ultra-

orthodox Rabbis in the Religious Zionist schools. This strengthened the Religious Zionism 

position in front of the ultra-orthodox community, and empowered the trust in their society 

and values. The result of this process was the awakening aspirations within the Religious 

Zionism movement to lead social changes in the Israeli society, which were expressed by 

involvement in national political processes. 

Another aspect that was shown in the research is the fundamentalist change, which was led 

by the Yesivot Hesdar. It included strictly observance of the Jewish laws (Halacha), 

strengthening the social status of the Rabbis, and empowering religious values instead of 

modern values, such as gender equality and productivity. This process raised objection 

from various groups within the Religious Zionism. 

The Religious Kibbutz was one of the main opponents to this process. They objected to the 

strengthening of Torah study, which cause a serious decrease in the number of Religious 

Zionist youth who went to the Kibbutz with the Nahal groups. Additionally, there were 

objections in the religious kibbutz to the strictly observance of the Halacha and to the new 

status of the Rabbis – a process which was considered as ultra-orthodox. 

However, the research pointed on some modern characteristics of the Yeshivot Hesder, 

which are different from the ultra-orthodox yeshivot.  
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Abstract 

The Yeshivot Hesder are institutions of higher education which have been established in 

the State of Israel, in the early fifties. The unique studies in the Yeshivot Hesder took four 

years. In the majority of the time the students study in the yeshiva, and part of the time they 

serve in the IDF for a period of time that has varied throughout the years, between a year 

to a year and a half. The studies in the Yeshivot Hesder are similar to the norm in the ultra-

orthodox Yeshivot, and include a variety of Torah studies with a particular focus on the 

Talmud, without any secular studies. The Yeshivot Hesder framework was controversial, 

especially due to the short army service, and raised objections in the Religious Zionism in 

Israel and abroad.   

The Yeshivot Hesder were established by various Religious Zionism groups with the 

support of the government and other politicians. Therefore, the development of the 

Yeshivot Hesder was depended on the political force of the Religious Zionism parties. 

When they were weak, restrictions were placed on the growth of the Yeshivot Hesder, and 

when they had a powerful political position, such as after the election of 1977, the number 

of Yeshivot Hesder was greatly increased. Therefore, there is a direct correlation between 

the growth of the Yeshivot Hesder and the cooperation of the Religious Zionism with the 

right parties - a process which strengthened their political power. 

The time frame of the research deals is from 1953, the year that the first Yeshivat Hesder 

was established, up until 1985, after the 1982 Lebanon War. This is a substantial period 

which enables to examine the processes that occurred in the Yeshivot Hesder and the 

Religious Zionism. The wars that took place during these years in Israel serve as significant 

historical landmarks on the development timeline of the Yeshivot Hesder.          

The research examined the establishment of the four first Yeshivot Hesder: “Kerem 

Beyavneh”, “Sha'alabim”, “Har Etzion” and “Hakotel”. These Yeshivot were the most 

central Yeshivot during the time frame of the research, even after the establishment of new 

Yeshivot, in terms of the number of students and public impact. Therefore, they may 

express the processes that took place in all Yeshivot Hesder. However, In order to expand 

the perspective, the following Yeshivot were also examined briefly: “Kiryat Arba”, 

“Yamit”, “ma'alot” and “Hagolan”.  
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