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The Other in the Perspective of Ultra-Orthodox Youth : An 

Analytical Study of  Yair Hasdiel’s Novel "Britskys"

Samya Gomaa Ali 
 

Abstract 

 

The story  Reflects "Britskys" Orthodox writer Yair Hasdail 

social phenomenon within the ultra-Orthodox community in Israel, 

Violence Against others - any who does not belong to the 

community Orthodox by "שבבניקים" "Alchaababenekem" "ultra-

Orthodox young hooligans  as they are called within the ultra-

Orthodox community. This phenomenon, which began to emerge in 

the early eighties. At first ultra-Orthodox community has not been 

seen seriously, but they have come to represent a threat within the 

ultra-Orthodox community. The story shows that the phenomenon 

through a group of children to violence, whether its behavior is 

characterized by verbal or physical or symbolic towards the other, 

and the light that we address this phenomenon and overwhelmingly 

manifestations of violence towards the other.  
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- 

בוקר רדום של שבת חמימה והמחלקה כבר מחופרת . 1891שנת , סתיו בגבעות

 .פחות משני מטרים מהרחוב השומם, מארב מאחורי חומת האבנים השבורה בעמדות

1891

 
, ס במכונית של פושטקיםרק הלב הולם כמו ב. מוחלטת אבל אצלנו דממת אלחוט

הברכיים מקופלות , הלחי נסחטת, העיניים מכווצות ,החושים הטריים מחודדים

 .ודואבות

26

אנחנו מוודאים זיהוי   . מרצדס שחורה כעבור שניות אחדות מופיעה בפתחו מכונית   

 .אש, אש. חותרים למגע, מצמצמים, ומסתערים
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שם , זועקים אותן ביללה ארוכה וכואבת שמושכת את ההברות ממעמד הר סיני

ן צווחה דרוכה שיוצאת כחץ מי. ועד לדורנו שלנו, נצטווינו על השבת והצניעות

 .שלוח מתהומות ההיסטוריה היהודית אל פסגת הנצח האלוקית

-  

  
 כותונות לבנות ומכנסיים שחורים עם גומי בגזרת, עשרה זאטוטים במדי שבת

 פאותינו הארוכות המשייות צרורות מתחת לתלולית כיפת הקטיפה שלראשנו, הישבן

  .והרבה רעל בעיניים

 המלחמה תופי. החסידות של המיתולוגי החצר מלחין של סוער מארש מתנגן באוזנינו

 מארם. תחתית חסר חלקלק במדרון שמתגלגלים ענקיים סלעים כמו רועמים שלו

 להר סיני מהר, סיני להר ממצרים, מצרים לארץ כנען מארץ, כנען ארץ אל נהריים
 מקוצק, לקוצק מפשיסחא ,לפשיסחא' יבוז'ממעז', יבוז'למעז הבית מהר, יתהב

 זמרת, בעורפנו הְקרב שופרות תרועת. לחיפה, הקודש לארץ מפילוב, לפילוב

 32.סירנות כשירת המערכה אל אותנו משיאה הקצבית הגברים
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פריצקעעעעעעעעס

שאאאאאאאבעעעעעעס

שיגינעהאלטע מ

1  
 שכמותיה, צנועה-כי תיָקרה לפנינו בדרך בחורה בלתי. ל שלנו פשוט מאוד"התו

 מסתערים בקו, מקור פריצותמזהים , אנחנו מזדקפים, חשופות או נגלה בשר ירכיה

 ". פריצקעעעעעעעעס"אחד ומבצעים ביחד 

سكيسسسسسسبريت

 
, מזהים את מקור החילול, מהמסתור אנחנו מתרוממים, אם מכונית חולפת ברחוב

אם עוברת מכונית ". שאאאאאאאבעעעעעעס" מסתערים בקו אחד ומבצעים ביחד

מבצעים , גם מעשנתהולכת ברחוב ו ובתוכה בחורה לא צנועה או שאחת כזאת

, עשרים ואחת. של ארבע שניות חליפות במרווחים קבועים" שאבעס"ו" פריצקעס"

אנחנו מתפצלים לשני כוחות  לפעמים. ּפּוצץ, עשרים ושלוש, עשרים ושתיים

 "פריצקעס"האחר מחפה עם  והכוח" שאבעס"כוח אחד מבצע , ומתקדמים בדילוגים

שאאאאאאאבעעעעעעסلسبتتتتتت" 
38
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כי החילוניים , אם אין מכוניות ברחוב במשך זמן רב וגם פריצקעס אינן בנמצא

החּוכעמים החליטו דווקא עכשיו בהפסקה של התפילה לא לחלל שבת וגם להתלבש 

כים לטווח את המרפסת של אדון אנחנו קמים מעמדותינו מאוכזבים והול, צנוע

 .רוטנברג האלטע משיגינע

הוא גר בבניין הסמוך לשטיבל ונוהג לשבת בכורסתו בסלון ולשמוע מוזיקה קלאסית 

ובתום השידור הוא משמיע לעצמו תקליטים , דווקא בכל בוקר שבת' מרשת א

לו את אבל בגלל שמיעתו הלקויה מחללים צלילי הקונצרט ש, מאוספו הפרטי

 .שבתותינו בדרכם מהקומה השנייה אלינו

שרשיר אבני חצץ מעופרות שאנחנו חופנים בכף . חים שלנו פשוטים מאוד"גם האמל

אבנים , לבנות-היד רגעים ארוכים בציפייה כואבת שמצריעה בעורנו בהרות אדומות
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. ת בדופן הפח היפנית של המכוניות העוברותשמשמיעות רעש נהדר כשהן פוגעו

אבל רעש , פולני עתיק-סלעים של מארש חסידי-אמנם לא הולם. קלינג. קלינג. קלינג

 .מתכתי נעים בהחלט כמו טפטוף יורה על גג פח

אנחנו מבצעים תרגולת , אם המכונית שובתת ולוחמיה גחים ממנה להשיב אש

מתקפלים לתוך השטיבל ותופסים מחסה כל אחד , חסידית של שיפור עמדות אחורה

 .אבל לא ליותר מדי זמן, של אבא שלו מתחת לספסל העץ

, אנחנו עומדים למטה וסוקלים באבנים את תריסי הגלילה הירוקים של אדון רוטנברג

, אנחנו משיבים לו, מהגרים כבדת פה-וכשהוא יוצא למרפסת לצעוק עלינו בעברית

 ונסוגים" ,כי לעוילום חסדוי, מחשמוי, גוי, ויג"
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 ".בואו נלך לזרוק אבנים על המשוגע"

 ".הוא לא מנגן בכלל השבת", אמרתי

 ".כדי לעבוד עלינו, הוא עושה בשקט", אמר יוסי ברג

 "?אז מה זה מפריע לך", אמרתי

 ".כל ישראל ערבין זה לזה", אמר

 ".אני לא זורק", אמרתי

? אתה גוי גוי מחשמוי בעצמך? מה? אתה מתחבר עם מחללי שבת", אמר יוסי ברג

 "!מחשמוי, גוי, גוי, תראו אותו

 ".מחשמוי ,גוי, גוי", צחקו כל הילדים שבחבורה וזקרו אצבע לעברי והטיחו בי

"כל ישראל ערבין זה לזה
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' לא סתם אבא שלך הולך עם כובע קנייץ" :ויוסי ברג הקטגור גיבב ראיות מרשיעות

וסבא שלך הוא בכלל . זה בגלל שאתם לא דתיים אמיתיים. ולא עם ספודיק כמו כולם

אז אתם הפועלים שלנו ואתם חייבים , מפועלי אגודת ישראל ואנחנו אגודת ישראל

 ".לעשות כל מה שאנחנו נגיד לכם

ואני הרמתי את , נעמדנו כולנו מתחת למרפסת של אדון רוטנברג האלטע משיגינע

כי לעוילום , מחשמוי, גוי, גוי", ידי וסקלתי את כבודי ואת יושרי וצעקתי עם כולם

 "   ,חסדוי
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והמשוגע , בטח לבן שלו שמת בצבא קראו שאולי", השבתי" ?מה פתאום .2

 ".והוא מחפש אותובכלל שכח שהוא מת 

, פצחתי מיד בשירה, וכדי לטייח את חומות הכזב והעוול של גרסתי

נשבור . נקדש שם שמים. בדרך התורה נלך. ובחוקותיהם אין אנו הולכים"

  וכולם הצטרפו אלי" ,לציוינים את השיניים

58
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מה שמוכיח שהוא באמת . ניםומן המרפסת הוא צורח שאנחנו יותר גרועים מהגרמ

, אז אנחנו שרים לו. משוגע כי דווקא הציוינים מתנהגים לפעמים כמו נאצים

נשבור לציוינים . נקדש שם שמים. בדרך התורה נלך. ובחוקותיהם אין אנו הולכים"

כי אנחנו יודעים שהבן של אדון רוטנברג היה ציוני גדול ונהרג בצבא " ,את השיניים

 .המדינהשלהם על קידוש 

 

, יודע למשל שמפלצותיהם הנבחניות של החילוניים, ויודע הכול, בן שמונה הייתי אז

אינן מתפתות לרדוף אחרי ילדים  -צאצאיהם של כלבי הקלגסים  -הקרויות כלבים 

אימת החיה , דתיים מפוחדים אלא אם כן באה באפן האימה המציפה את הילדים

לוחש , ,בכל פעם שהייתי חולף ליד יצור שכזה. הטמאה החושפת שיניים ומריירת

 "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו", יתי את הפסוק המצןהי
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 ".ארלס ופרינסס דיאנה'זה בול אנגלי לחתונה של פרינס צ"

 "?אתה אוהב בול""

 .אמרתי ומיד התחרטתי" ,היא מאוד יפה"

 ".יכול לקחת"

 .ודאי חילוניים. אסור לקבל דברים מזרים, הוא היה זר." תודה. לא צריך"

והנסיכה , שאל אדון רוטנברג" ?יותר עדיף לזרוק. יש לי כבר. אני לא צריך זה"

 .לקחתי. דיאנה חייכה אלי
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שאימתו על כולם , אנחנו יראים מחרונו של הרב פוריס הזקן והקפדןיותר מכול 

וסבלנותו קצרה כלפי ילדים שמשתובבים בתוך בית הכנסת בשעת ההפסקה בתפילה 

 ומפריעים לשיעור שלו בהלכה

פושטק

מה שמוכיח שהוא לא יודע כלום על " ,אתם פושטקים של אלוהים", וצועק

 .כי לפושטקים אין אף פעם כיפה ופאות, פושטקים

ום ולדחוף את החול מלפני וכמה מלומדי השיעור של הרב פוריס כבר מבקשים לק

 , רבם שהוא שבת קודש

ואף אחד מכל הנוכחים , הוא מחבק את אדון רוטנברג וצועד עמו לאט אל הפתח 

 "פריצקעס"באולם בית הכנסת לא צועק עוד אחריהם 
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 171"עמ  1898החרדים בית הוצאת כתר ירושלים  הדפסה תישעית : אמנון  .לוי  1
 171" עמ ،שם 2
 171"עמ،שם  3
 171"עמ ،שם 4
 171"עמ،שם  5
6

 ,KETER PUBLISHING HOUSE LTD ת המקיף הסלנג מילון  :ניר רפאל ,רוזנטל רוביק 

  953"עמ  2005
 118"עמ ،שם  7
הוצאת לאור  ,לבן  מסע אל תוך החברה החרדית בישראל  -שחור כחול: חיים  .זיכרמן  8

 .121" עמ   . 18011מיסודן  של ידיעות אחרונות  
 ,122"עמ،שם  9

 ،(م0103-0232( )مالوي زلمان شينور) الحاخام يد على الحسيدية حباد حركة تأسست: حباد 10

 وقد والمعرفة، والفهم الحكمة: الثالث للكلمات اختصار تمثل عبرية كلمة "حباد" "ד"חב"   وكلمة

 التوراة نشأت وتعاليم العقل دور يتجاهل ال الحسيدية، في مستقاًل تيارًا لتشكل الحركة هذه ُأنِشَئْت

. 0931عام  األميركية، المتحدة الواليات ثم بولندا، ثم التفيا، إلى انتقلت ثم بيالروسيا، في الحركة

 في نيويورك مدينة في حالي قيادة مقر لها المتحدة الواليات في اليوم للحركة تجمع اكبر جدويو

 مدن وعشر مئة في وتنتشر المتحدة الواليات أرجاء في ومركز فرع ثالثمائة وحوالي بروكلين

 من الحسيدية حباد حركة تعتبر   .بها خاصة صحيفة وتمتلك والنشر للطباعة دارا وتدير أميركية

 من عدد في ومقار مراكز والجماعات الحركات ولهذه للصهيونية، المعارضة الدينية لجماعاتا

 الحركات هذه جل ويخوض األمريكية، المتحدة الواليات في وخاصة المختلفة، العالم مدن

 في فاعلة سياسية نشاطات يمارس ما ومنها أخرى يهودية وحركات تيارات مع عنيفة صراعات

 الدولة يقاطع اآلخر وبعضها ،(إسرائيل) في سياسي نشاط الحركات هذه بعضول البلدان، بعض

 في والدولة الدين – وجنراالت حاخامات شعبان، الدين بهاء أحمد:  مطلقراجع بشكل ومؤسساتها

 .33-34ص م،0991 ،0ط ،(والنشر للترجمة نوارة: القاهرة) إسرائيل،
عصي المسيح في " "שיח בארץ הקודשמטה מ "االسم الرسمي لها      : מטה  משיח  11

تهدف إلي نشر .  ، وهي منظمة تابعة  لحركة حباد  الحسيدية  في  إسرائيل " األرض المقدسة

 http://chabadpedia.co.il/inde:  راجع. أفكار الخالص ومجيء المسيح
،  "'נמאס לנו להיות חרדים סוג ב: "יוצאים בקמפיין" שבבניקים"ה :רותם .צחר   12

  01:18 21.08.2001: עודכן ב 23:00 23.09.2004

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1001792 
ולימודי  כלליים ללימודים חרדים ישיבות תלמידי של יחסם: מלחי לופו אסף יעקב ר"ד 13

 .6-7" עמ،ת מחקר וכלכה "משרד התמ  ,מקצוע 
" עמ، שם ،  ית בישראללבן  מסע אל תוך החברה החרד -שחור כחול: חיים  .זיכרמן  14

121. 
 .121" עמ، שם  15
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 ירושלים מכון  ,בירושלים לבנים חרדי כולם״ חינוך כנגד תורה-״ותלמוד: אהוד  .שפיגל  16

 .91"עמ  2011  אלישר חי ישראל בית לחקר

 
لتقديم المساعدة العالجية للمرضى وأسرهم ،  م 0929منظمة أقيمت عام " : עזר מציון 17

: راجع . لهم يد العون للمحتاجين للتغلب على الصعوبات التي تواجههم والعجائز تقدم 

..http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=1939 
، عرف منذ وقت مانهاتنيقع في قسم  مدينة نيويوركهو أحد األحياء في : )نيويورك)هارلم  18

من أنه وعلى الرغم . طويل بأنه مركز  ثقافي لألمريكيين من أصل إفريقي وأنه مركز تجاري

 .والفقر،  فإنه يشهد حاليًا تنمية اجتماعية واقتصادية بالجريمةارتبط على مر القرن العشرين 
ר הוצאת לאור  ההשתמטות ורמיסת חוק   כת,מ התקציבים "חרדים בע: שחר   .אילן 19

 177" עמ    2000
 http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01463: راجع"  20
21 http://www.text.org.il/index.php?book=0801023 
 שם 22
 l3478390,00.htm-/0,7340,Lhttp://www.ynet.co.il/articlesכבוד הרב23
أي قوته،  :أوله، وهو في عنفوان شبابه: العنف في معناه اللغوي ضد الرفق، وعنفوان الشيء 24

، مما يعني أن العنف ضد الرأفة متمثاًل في استخدام القوة الفعلية 24المه وعتب عليه: وعنَّفه تعنيفًا

ة وهو التصادم مع ويعرفه خليل أحمد بأنه اإليذاء باليد أو باللسان بالفعل أو بالكلم ضد شخص آخر

  .13ص041بيروت  –المفاهيم األساسية في علم نفس الحداثة : أحمد خليل. خليل :راجع. اآلخرين
 7" עמ 2007 ,,הוצאת ידיעות ספרים ,הרב של הקרקס : יאיר  חסדיאל  25
 7"עמ ،שם 26
 7"עמ ،שם 27
  9"עמ ،שם 28
  http://www.kipa.co.il/favicon.ico":راجع  29
 المرجع السابق 30
 7"שם עמ,הרב של הקרקס : יאיר  חסדיאל  31
 7-9"עמ ،שם 32
 7"עמ ،שם 33
 دار ، صال هاشم ترجمة ، والتوحيد مسكويه جيل العربي الفكر في االنعام نزعة :  اركو .محمد 34

 .42ص  ، ٧٩٩١ ، بيروت ،  ط ، الساقي
مجموعة من االختصاصيين، :يرفيو ، العنف والوضع اإلنساني، في كتاب المجتمع والعنفب 35

 .039-031م، ص0912ترجمة إلياس زحالوي، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت 
 للعلوم العربية نايف أكاديمية المعاصر، اإلجرام :فتحي محمد .عيد 36

 .21م،ص 0999األمنية،الرياض، 
 9"עמ،שם ,של הקרקס  הרב: יאיר  חסדיאל  37
 9"עמ ،שם 38
  9"עמ،שם 39
 8"עמ ،שם 40
 8"עמ ،שם 41

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.ynet.co.il/articles
http://www.ynet.co.il/articles
http://www.kipa.co.il/favicon.ico
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 9"עמ ،שם 42
 9"עמ ،שם 43
 8"עמ،שם  44
 .45:41، 02سفر العدد  45
כל אחת משתיהן שקולה , השבת ועבודה זרה(: "טו, הלכות שבת ל)ם "כתב הרמב :راجع 46

 לפיכך כל. ולםה ובינינו לע"והשבת היא האות שבין הקב, שאר כל מצות התורה כנגד

הוא  אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי, העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל רשעי ישראל

 ."ושניהם כגויים לכל דבריהם, כעובד עבודה זרה
العنف الرمزي، بحث في أصول علم االجتماع التربوي،ترجمة نظير جاهل ، : بيير بورديو  47

 . 2م،ص0993المركز الثقافي العربي بيروت 
48 Bourdieu P., Esquisse d>une théorie de la pratique, Paris, Droz, 1972, p.18 
49 לוי    .  18: 19" עמ، שם ، החרדים  : אמון   .

 كل حـل هو الرئيسي مبدؤهم المتشددين لليهود وسياسية دينية منظمة هي": إسرائيل أجودت"" 50

 تكفير بين إسرائيل في الدينية القوى: ،رشاد .الشامي  :راجع ".التوراة لروح وفقًا اليهودية القضايا

 ،.م0993( يونيو) حزيران ثقافية، كتب سلسلة الكويت، المعرفة، عالم السياسة، ولعبة الدولة

 .049ص

 الدينية الجماعات جميع يضم ديني كتنظيم 0905 عام إسرائيل أجودت حركة تأسست"

 تغيير لمحاولة الصهيونية الحركة ضد( متحدة كمجموعة) وليتوانيا وبولندا ألمانيا في األرثوذكسية

 واليهودية اليهود موسوعة :الوهاب عبد. المسيري :راجع". اليهودية الحياة ومضمون بنية

 .511ص ،1ج ،. م0999 ،0ط ،(الشروق دار: القاهرة) والصهيونية،
 11"עמ ،שם  51
52 https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/manicot/home/nybym-

wptgmym/kl-ysrl-rbym-zh-lzh 
 .وهى القبعات التي يرتديها حسيدي حبد واللتوانيين وتننميز بأنها مثنية من الحواف:  'קנייץ 53
 .  قبعات  فرو يرتديها حسيدي جور: ספודיקית  54

 

 11"עמ ،שם ،הרב של הקרקס: יאיר  חסדיאל  56
، مؤسسة 0خالد عايد وآخرون، ط: ترجمة م،0939اإلسرائيليون األوائل : توم. سجيف،  57

 .531-532م، ص0911الدراسات الفلسطينية، 
 11"עמ שם،  הרב של הקרקס: יאיר  חסדיאל 58
 المجلس العبرية، الصحافة وموقف إسرائيل والعلمانيين في المتدينين خالفات  ::احمد. أنور 59

 .  7 ص ،02010مصر   ط  القاهرة  -للثقافة األعلي
 (.25/4)أشعيا، : عهد القديمال(  60)
 (.3/1)زكريا، : العهد القديم ( 61)
 (. 0/2)يوشع، : العهد القديم ( 62)

 8"עמ،שם ، הרב של הקרקס: יאיר  חסדיאל 63
 10"עמ، שם 64

 

 11"עמ ،שם66
 8"עמ ،שם   67
 10"עמ ،שם 68
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 16" עמ ،שם 69
 17"עמ،שם  70

 . 7002  , הוצאת ידיעות ספרים ,של הקרקס הרבדיאלחסיאיר -
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חשוון )מהדורת מכון ממרא (טו, הלכות שבת ל)، משנה תורה : ם "רמב -

    לפי הנוסח של רוב כתבי היד  התימניים  ،(ד "התשע

                                   

 כתר   חוק ורמיסת ההשתמטות, תקציביםה מ"בע חרדים:  שחר . אילן -

     . 2000  לאור הוצאת

 , בישראל החרדית החברה תוך אל מסע  לבן -כחול שחור: חיים  . זיכרמן -

 18011  אחרונות ידיעות של  מיסודן לאור הוצאת

 ללימודים חרדים ישיבות תלמידי של יחסם: מלחי אסף לופו יעקב ר"ד -

 .ת מחקר וכלכה "התמ משרד  , מקצוע ולימודי כלליים

   .1898 תישעית הדפסה  ירושלים כתר הוצאת בית החרדים:  אמנון , לוי -

  ,בירושלים לבנים חרדי חינוך כולם״ כנגד תורה-״ותלמוד:  אהוד  . שפיגל -

 .  2011  אלישר חי בית ישראל לחקר ירושלים מכון

 KETER ת המקיף הסלנג מילון  :ניר רפאל ,רוזנטל רוביק -

PUBLISHING HOUSE LTD, 2005 

- BOURDIEU P., ESQUISSE D>UNE THÉORIE DE LA PRATIQUE, PARIS, 

DROZ, 1972, P.18 

1- http://library.osu.edu/projects/hebrew- lexicon/01463

http://www.kipa.co.il/favicon.ico

2- https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/manicot/hom 

e/nybym-wptgmym/kl-ysrl-rbym-zh-lzh 

3- http://www.text.org.il/index.php?book=0801023

4- http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3478390,00.html
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