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מזרחיות ודתיות במאבק של ארגון להב"ה 
לשמירה על כבוד המשפחה היהודית

ארי אנגלברג

תקציר

ארגון להב"ה הוא ארגון ימני קיצוני המושך בעיקר נערים ונערות מזרחים מסורתיים, ומטרתו 
מושך  מה  בשאלות:  יעסוק  המאמר  "התבוללות".  מכנה  שהוא  במה  להיאבק  היא  הראשית 
חברים להצטרף לארגון? כיצד הוא פועל? מה מקומו בזירה האתנו־לאומית הישראלית, והיכן 
יש למקם אותו במבט גלובלי משווה? הממצאים מבוססים על עבודת שדה שכללה תצפיות 
משתתפות, ראיונות אתנוגרפיים וסקירת טקסטים מאתרי אינטרנט. בבחינת הזירה הארגונית 
האתנו־לאומית הישראלית נמצא שארגון להב"ה משלב דפוסי פעילות של ארגונים חרדיים 
העוסקים במניעת התבוללות עם דפוסי פעילות של ארגוני ימין קיצוניים עירוניים. כמו כן, 
זוהו שלושה סוגי שיח רווחים בקרב פעילי הארגון ותומכיו: שיח טיפולי המכוון כלפי חברי 
הארגון והנשים שהוא פועל "להציל"; שיח לוחמני המופנה החוצה כלפי גברים ערבים; ושיח 
דתי התומך בשניהם. בנוסף, נמצא שגישות ותפיסות עולם שחוקרי החברה הישראלית זיהו 
עם דתיות מזרחית באות לידי ביטוי גם בלהב"ה, ונטען שאפשר להבין את המאבק למניעת 
קשרים רומנטיים בין גברים ערבים לנשים יהודיות בעזרת המושג "כבוד המשפחה". ניתוח 
כלפי  הארגון  חברי  של  ועמדותיהם  האתנית  שהזהות  לימד  הממצאים  של  גלובלי  משווה 
גזענות מבחינות בינו ובין ארגונים ימניים קיצוניים בארצות המערב, אך נמצאו נקודות דמיון 

בינו ובין מאפייני הדתיות הלאומית הקיצונית במזרח אירופה ובחברה המוסלמית בימינו.
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מבוא

ארגון "להב"ה: למניעת התבוללות בארץ הקודש" הוא ארגון – אומנם אין הוא מוכר על ידי 
המוסדות הבירוקרטיים במדינה כארגון רשמי, אך עדיין מדובר בארגון לכל דבר הכולל חברים, 
בעלי תפקידים ומנהיגּות – שעוסק, כמשתמע משמו, במניעת יחסים רומנטיים בין יהודים ובין 
לא יהודים בישראל. למעשה, הוא מתמקד בעיקר במאמצים למנוע קשרים רומנטיים ומיניים 
בין גברים ערבים לנשים יהודיות. בנוסף לכך, הארגון פועל מדי פעם נגד מה שראשיו מזהים 
כאקטים של מיסיון נוצרי, וחבריו מתייצבים מדי שנה למחאה נגד מצעד הגאווה בירושלים. 
ייתכן שהשימוש בביטוי "ארץ הקודש" בשם הארגון, במקום "מדינת ישראל", נובע מרצונם 
של המייסדים להתקבל ביתר קלות אצל הציבור החרדי שאיננו מזדהה כציוני, אך הוא מצביע 
גם על מקומה של הקדושה ככוח מניע בתפיסת עולמם. חברי הארגון נאבקים נגד התבוללות 
– פעולות  והומוסקסואליות  נוצרי(  )מיסיון  רוחנית  גויים(, התבוללות  )נישואים עם  גשמית 
שבכתבים יהודיים שונים מתוארים כפוגעים בקדושה. ארגון להב"ה הוקם ומנוהל על ידי בן 
ציון )בנצי( גופשטיין, תלמידו וממשיך דרכו של הרב מאיר כהנא. גופשטיין פעיל מאוד גם 
בזירה הפוליטית, בעיקר בהפגנות של הימין הקיצוני, אך להב"ה כארגון פועל רק בתחומים 

שהוזכרו לעיל. 
לאחד  צוהר  שפותח  מחקר  להב"ה,  ארגון  על  אתנוגרפי  ממחקר  ממצאים  יובאו  להלן 
מארגוני הימין הקיצוני העירוני. זו זירה חדשה יחסית, וכפי שיוסבר להלן יש לארגונים אלו 
מאפיינים משותפים: הם פונים לחתך אוכלוסייה דומה, מקיימים קשרים זה עם זה ונבדלים 
מארגוני הימין הציונים־דתיים ומארגוני ימין אחרים ממוסדים יותר. אם כן, המאמר מאפיין 
זירה חברתית שטרם מופתה ושהמחקר עסק בה רק מעט, ומנסה לעמוד על מאפייניה על 
התרומה  דומות.  לתופעות  והשוואתם  בשטח  שנמצאו  האתנוגרפיים  החומרים  ניתוח  ידי 
הישראלי  הקיצוני  בימין  המחקר שעוסקת  לספרות  היא  המאמר  המרכזית של  התיאורטית 
שתי  יועלו  במאמר  בכלל.  הישראלית  האזרחית  בחברה  עכשוויות  מגמות  ולחקר  בפרט, 

טענות מרכזיות: 
גישות ותפיסות עולם שחוקרי החברה הישראלית זיהו עם תנועת ש"ס )כתנועה דתית . 	

וחברתית( באות לידי ביטוי גם בארגון להב"ה )ובארגוני ימין אורבני נוספים(, ובהן: 
 ;2008 )ליאון,  הארגון  חברי  של  שונות  דתיות  רמות  מכילים  הארגון  מנהיגי  )א( 
התנגדות  ובמקביל  היהודי,  לעם  משפחתית  שייכות  של  שיח  )ב(   ;)	999 פישר, 
 ;20	6 )ליאון,  לאחרים  יהודים  בין  המבדילים  אתנו־דתיים  קווים  לחציית  חריפה 

 .)Mizrachi, 2016
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המחקר . 2 מנטיית  ובשונה  בעיתונות,  הרווח  לדימוי  שבניגוד  ייטען  לכך  בהמשך 
בעבר להשוות בין הימין הקיצוני הישראלי לפשיזם האירופי )פדהצור וקנטי, 2006; 
Sprinzak, 1989(, למעשה יש דמיון רב יותר בין זירת הימין הקיצוני הישראלי ובין 
זירות "מזרחיות" שונות שיתוארו להלן, הן מצד אופי המשתתפים בארגון להב"ה הן 

מצד מטרותיו.  

טיעונים אלו יתבססו על ניתוח המיקום של ארגון להב"ה בזירת הארגונים האתנו־לאומיים 
הישראליים, על ניתוח סוגי השיח הרווחים בקרב חברי הארגון ותומכיו, ועל השוואתו לתנועות 

ימין קיצוני אחרות.  

כהניזם והפריפריה החברתית בישראל
בנצי גופשטיין, מייסדו ומנהיגו של ארגון להב"ה, הוא אחד מתלמידי הרב מאיר כהנא, ורואה 
את עצמו כממשיך דרכו. שורשי הכהניזם נטועים ביהדות ארצות הברית ובתיאולוגיה שפיתח 
הרב כהנא, אשר הושפעה מאוד מן השואה, שבעיניו השפילה את העם היהודי. לשיטתו, הדרך 
למנוע את השמדת היהודים בעתיד ולהתגבר על ההשפלה היא להפגין עוצמה ולשמור על 

 .)Afterman & Afterman, 2015; Magid, 2016 ;	986 ,הכבוד היהודי )רביצקי
כהנא עלה ארצה בשנת 	97	. בימי ראשית תנועת ההתנחלות בשטחים, אנשיו, לרבות 
בנצי גופשטיין הצעיר, התרכזו בקריית ארבע ובחברון, ושם הם היו קבוצה נפרדת, אלימה 
8	20(. המפלגה שהקים כהנא, מפלגת "כך",  )אוריאל,  יותר מאנשי גוש אמונים  ורדיקלית 
נפסלה להתמודדות בבחירות בשנת 988	, ולאחר מכן הוכרזה כגזענית וכארגון טרור. בשנת 
990	 נרצח כהנא על ידי מתנקש מוסלמי בניו יורק, ולאחר מותו התפצלה תנועתו ונחלשה. 
הוא ארגון להב"ה,  ואחד מהם  כהנא,  קיימים כמה ארגונים שהולכים בדרכו של הרב  כיום 
את  הקימו  הם  לדבריהם,   .20	0 בשנת  ענת  ואשתו  גופשטיין  בנצי  תלמידו  ידי  על  שנוסד 

הארגון לאחר שגילו כי "שתי בנות יהודיות" מקריית ארבע התאסלמו ונישאו לפלסטינים.
במחקר הנוכחי נמצא כי רוב חברי ארגון להב"ה ותומכיו הם צעירים מזרחים מסורתיים. 
למעשה, החיבור בין אוכלוסיות אלו לכהניזם איננו חדש – שפיר ופלד )986	( טענו שבשבתו 
בכלא גילה כהנא את פוטנציאל התמיכה של מזרחים מוחלשים מהפריפריה במסר האנטי־ערבי 
שלו. פלד )999	( הוסיף שאלמלא הוצאתו של כהנא מחוץ לחוק, הוא ותנועתו, ולא ש"ס, היו 
סוחפים את הבוחרים המזרחים בעיירות הפיתוח במערכות הבחירות הבאות בשנות התשעים. 
מאמר זה יבחן את ארגון להב"ה כחלק מתופעה רחבה יותר של ארגוני ימין קיצוני עירוני 
שצמחו בישראל בעשור האחרון. השימוש בתואר "עירוני" כאן נועד להבחין בין ארגוני ימין 
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אלו לארגוני ימין שמוקד פעילותם בשטחים. עמית פדהצור כינה את הכוחות העולים הללו, 
קשר  )אין  החדש"  "הימין  בשם  החברתיות,  ברשתות  בולטת  נוכחות  להם  יש  השאר  שבין 
בראש  שהציב  המתנחלים,  של  הישן"  "הימין  לעומת  דפדהצור,  אליבא  זה(.  בשם  למפלגה 
מטרותיו את ההתפשטות הטריטוריאלית, "הימין החדש" ממוקד בהדרה אתנית של אלו שאינם 
יהודים )Pedahzur, 2012(. ההגדרות של פדהצור, "ימין חדש" ו"ימין ישן", עלולות להטעות, 
שכן הימין הטריטוריאלי מוסיף להיות פעיל, אך הן מסייעות למיפוי הכוחות שפועלים בזירה 
שזכו  הציונים־דתיים,  למתנחלים  בהשוואה   – נדרש  שלא  כמעט  האקדמי  המחקר  שאליה 
לתשומת לב לא מועטה במחקר – זירה שבה ארגון להב"ה וארגונים דומים אחרים מן הימין 
הקיצוני העירוני והחדש מושכים חתך אוכלוסייה אחר, מזרחי ועירוני יותר. כדי להבין מדוע 
ארגונים אלו פונים דווקא לאוכלוסייה זו, יש לבחון כמה מגמות אנטי־ליברליות עכשוויות 

בחברה הישראלית.  

אנטי־ליברליזם מזרחי 
ההזדהות של מזרחים מסורתיים רבים עם הימין הפוליטי, הקיצוני של כהנא או המתון יותר 
של הליכוד, הוא נושא שהעסיק את המחקר הישראלי וזכה לפרשנויות שונות. שפיר ופלד 
)986	( טענו שהזדהותם זו נבעה מרצונם לשמר את מעמדם בסולם החברתי־כלכלי על ידי 
להבליט  לרצונם  קשורה  הזדהות  שאותה  הייתה,  אחרת  טענה  כוח.  מעמדות  ערבים  הדרת 
את הזהות היהודית המשותפת להם ולאליטה הישראלית האשכנזית־מערבית )שנהב, 2006(. 
רצון המזרחים להתקרב לאליטה האשכנזית, במחקר  לעומת תיאוריות אלו, המדגישות את 
אחר שהתמקד באוהדי בית"ר ירושלים נטען שקריאות הגנאי שלהם כלפי ערבים מושמעות 

דווקא כדי להכעיס את האליטה האשכנזית )רימון־אור, 2004(. 
ניסים מזרחי הצביע על כך שבהסברים אלו "ימניותם של המזרחים מוצגת תמיד כתוצר 
של הדרה ]...[ ואף פעם לא כתופעה העומדת בפני עצמה" )מזרחי, 		20, עמ' 63(. במקום 
והחברתית( מתנגדים  )הגיאוגרפית  ומנחם מאוטנר שהמזרחים מהפריפריה  אחר טענו מזרחי 
ליברליות  ולחוקרים בעלי עמדות  ושבכך הם מציבים אתגר לפעילי שמאל  לשיח הליברלי, 
העוסקים בתחום )Mizrachi & Mautner, 2016(. בתצפיות שערך מזרחי על מזרחים ממעמד 
הוטרדו  שהמוחים  לב  שם  הוא  אביב,  בתל  שמאל  מפגיני  נגד  שמחו  נמוך  חברתי־כלכלי 
במיוחד ממקרים שבהם נחצו גבולות אתניים־דתיים. הוא הסביר עובדה זו בכך שעמדותיהם 
העדיפו  המוחים  לקהילה.  שייכותו  בסיס  על  לאדם  המוענק  כבוד",  "שיח של  על  מבוססות 
עולם משמעויות קהילתי־מסורתי המחשיב את הזהות הפרטיקולרית היהודית יותר מאשר שיח 
הזכויות האוניברסלי של פעילי השמאל, ששואף למחוק גבולות אתניים ודתיים )מזרחי, 		20(. 
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נראה כי תפיסה זו של כבוד, שקמיר )2007( כינתה אותה "הדרת כבוד", עומדת גם בבסיס 
ההתנגדות לקשרים רומנטיים שבהם נחצים גבולות אתניים־דתיים )כפי שאראה להלן(. ביחס 
ללהב"ה מתבקש להתייחס גם להיבט של "כבוד המשפחה": תפיסת העולם הפטריארכלית, 
זו  עולם  תפיסת  משפחתו.  נשות  של  המינית  בהתנהגות  תלוי  הגבר  של  שכבודו  הסבורה 
התקיימה בחברות פטריארכליות שונות לאורך ההיסטוריה, וכיום היא רווחת יותר בחברות 
מוסלמיות ובהודו )Wikan, 2008(. אף על פי שברוב המקרים אובדן הכבוד הוא של המשפחה, 
גם האומה יכולה להיחשב כמסגרת שעל כבודה יש לשמור, כפי שכתבה אוני ויקאן על תופעת 

"רצח על כבוד המשפחה" בתרבויות אלו:

Honor also has a collective aspect: it belongs to the family, the clan, or 
the tribe – sometimes to a nation state. Members of the collective have 
a stake in the shared honor: if one of them is dishonored, so are they all 
)Wikan, 2008, p. 58(. 

ערבים  גברים  נגד  להב"ה  ארגון  במאבקו של  גם  לזהות  ניתן  הזאת  התפיסה  הדיה של  את 
המחזרים אחר יהודיות. 

בשונה מכל ההסברים שהוצעו לעיל, ניסים ליאון טען שלעמדות הפוליטיות הרווחות 
אצל המזרחים יש שורשים היסטוריים בארצות מוצאם, שבהן יהודים וערבים לא תמיד חיו 
בשלום אלו לצד אלו: "הדימוי הרווח בדבר קיומה של סימביוזה יהודית־ערבית־מוסלמית 
הגוי  של  הדמוניזציה  ]שכן[  יותר,  מורכב  לישראל[  האסלאם  ארצות  יהודי  עליית  ]לפני 

הערבי הייתה נוכחת במרחב היהודי־מוסלמי" )ליאון, 6	20, עמ' 94(. בהמשך לדבריו אלו, 
את השקפת עולמם העכשווית של תומכי ש"ס הוא מאפיין כתיאו־אתנוקרטית, והוא מראה 
הדתית  הציונות  מן  המגיעים  הקיצוני  הימין  אנשי  על  חלוקים  ש"ס  שאנשי  פי  על  שאף 
בנוגע לתפקידה הדתי של המדינה, שתי הקבוצות עסוקות בהצבת גבולות אתנו־לאומיים. 
מסגד  הקמת  למנוע  הצליחו  בחדרה  ש"ס  פעילי  כמה  התשעים  שבשנות  ציין  למשל  כך 
בעיר, וטענו שהערבים "באו לכבוש את הבנות שלנו" )שם, עמ' 97(, טענה שהייתה יכולה 
להישמע גם מפיהם של אנשי ארגון להב"ה. להערכתו, הדמיון בין עמדות הימין הקיצוני 
הדתי ובין תומכי ש"ס יוביל בעתיד לתחרות ביניהם או לשיתוף פעולה )Leon, 2014(. ואכן, 
זמן לא רב לאחר פרסום מאמרו זה נוצרה קואליציה בין הפלג בראשותו של אלי ישי שפרש 
יחדיו  רצו  והם  בה,  חבר  גופשטיין  שבנצי  יהודית",  "עוצמה  מפלגת  ובין  ש"ס,  מתנועת 
לכנסת העשרים במפלגת "יחד" בראשות אלי ישי. מפגש דומה, אך הפוך, מתרחש בארגון 
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להב"ה: מנהיג הארגון הוא מחוגי הימין הקיצוני של המתנחלים, ואילו רוב המשתתפים בו 
הם מזרחים מסורתיים.  

מבט משווה: מערבה ומזרחה
בניסיונם לפענח את הימין הקיצוני הישראלי, ובייחוד את הכהניזם, חוקרים ישראלים נדרשו 
לא אחת להשוות בין תנועות ימין קיצוני באירופה ובארצות הברית )פדהצור וקנטי, 2006; 
שמאז  היא,  האירופי  הקיצוני  הימין  על  המחקר  בספרות  רווחת  טענה   .)Sprinzak, 1989
תום מלחמת העולם השנייה אותו ימין נטש את הגזענות הביולוגית ועבר לעסוק בהגנה על 
התרבות הלאומית המקומית מפני מהגרים. ימין זה מאמין כיום שראוי שהתרבות הילידית 
 Barker, 1981; van den( במדינה  הדומיננטית  התרבות  תהיה  וכדומה(  צרפתית  )גרמנית, 
המשתמשים  חוקרים  יש   .)Berg & Schinkel, 2009; Mudde, 1995; Pedhazur, 2012
אלו  לאומניות  אידיאולוגיות  לתאר  כדי   )culturism( ו"תרבותנות"  "קסנופוביה"  במושגים 
"גזעניות"  אותן  המגדירים  ויש   ,)Canetti-Nisim & Pedahzur, 2003; Mudde, 1995(
)שנהב ויונה, Adjai & Lazaridis, 2013 ;2008(. קאס מאודה טען שהגדרתן "גזעניות" היא 
בעליונות  למאמינים  זו  הגדרה  לשמור  העדיף  והוא  הגזענות,  מושג  של  מיותרת  "מתיחה" 
גזעית בלבד )Mudde, 1995(. אכן, גם עמדות גזעניות ממש קיימות בקצוות הקיצוניים ביותר 
של הימין. בארצות הברית חשפו אירועי שרלוטסוויל באוגוסט 7	20 את התמיכה המתמשכת 
בעמדות גזעניות־ביולוגיות, וגם באירופה עמדות כאלה לא נעלמו, למשל אלו של התנועה 

Nordic Resistance Movement, הדוגלת בעליונות גזעית ופועלת ברחבי סקנדינביה. 
הדינמיקה  בין  דמיון   )2006( וקנטי  פדהצור  מצאו  התשעים  בשנות  שנערך  במחקר 
זו  ובין  באירופה  קיצוני  ימין  תנועות  תומכי  של  העמדות  בבסיס  שעומדת   הפסיכולוגית 
שעומדת בבסיס העמדות של תומכי כהנא בישראל, אך הם גם הצביעו על הבדל משמעותי 
בין שתי הקבוצות הללו: התנועות האירופיות אינן דתיות – מחקרים נוספים על הימין הקיצוני 
 Akkerman & Hagelund, 2007; van den Berg &( זה  במערב אירופה תומכים באפיון 
Schinkel, 2009( – ואילו בימין הקיצוני הישראלי יש לדת תפקיד מרכזי. שפרינצק )986	( 
משום  קווזי־פשיסטית,  כתנועה  רק  אלא  כפשיזם  הכהניזם  את  להגדיר  ניתן  שלא  טען  אף 
שהפשיזם חילוני במהותו. בהקשר זה ראוי לשים לב לכך שבעוד שבאירופה המערבית רבים 
נאו־פגאנים(  או  אתאיסטים  )אלא  דתיים  נוצרים  אינם  אכן  הקיצוני  הימין  תנועות  מחברי 
ותומכים באופן מוצהר לפחות בערכים ליברליים של שוויון מגדרי ומיני, שבין השאר משמשים 
 Akkerman & Hagelund, 2007; van den Berg &( אותם במאבקם במהגרים מוסלמים 
הכנסייה  עם  המזוהות  קיצוני  ימין  תנועות  ישנן  אירופה  שבמזרח  הרי   ,)Schinkel, 2009
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 Bustikova, 2009; Sremac &( המקומית ומנהלות מאבק חריף נגד הומוסקסואליות והפלות
Ganzevoort, 2015(. ההתנגדות לחילוניות ולליברליזם היא כידוע אידיאולוגיה מרכזית גם 
של ארגוני האסלאם הקיצוני )סיון ואחרים, 2004(. במאמר זה אטען שהמקרה הישראלי דומה 
יותר למקרים "מזרחיים" כמו אלו שיתוארו בחלק הבא, ושמבט משווה בין הימין הישראלי 

.)Engelberg, 2017 :למקרים אלו עשוי לאפשר הבנה טובה יותר של התופעות )ראו גם

יחסים רומנטיים וגבולות לאומיים ודתיים
פרדריק בארת )Barth, 1969( טען שגבולות, יותר מאשר תרבות נבדלת, הכרחיים לקיומם 
של קולקטיבים. כך גם מחקרים שבחנו את הקשר שבין מגדר ללאומיות מלמדים שלחוקים 
הקשורים לשאלה מי רשאי להינשא למי יש תפקיד מרכזי בשמירה על גבולות אתניים ולאומיים, 
 Nagel,( ג'ואן נייג'ל .)Connolly, 2009( ושבתקופות מתוחות השיטור על גבולות אלו מוגבר
שנערך  הבושה  למצעד  ובהתייחסותה  זה,  שיטור  של  הממוגדר  האופי  על  הצביעה   )2000
בתום מלחמת העולם השנייה לנשים צרפתיות שקיימו יחסים עם קצינים נאצים, היא כתבה 
שבמשטרים פטריארכליים נשים נחשבות נשאיות של הכבוד הזכרי, ושגבולות אתניים הם גם 

גבולות מיניים – המשמעות של חדירה לאחד מהם היא גם חדירה סימבולית לשני. 
להב"ה  של  המאבק  בין  להשוות  שיאפשרו  מקרים  למצוא  לצפות  ניתן  היה  לכאורה, 
אף  על  למעשה,  אך  מוסלמים,  מהגרים  נגד  באירופה  קיצוני  ימין  ארגוני  של  מאבקם  ובין 
ידי  על  אירופיות  נשים  של  מיניות  תקיפות  על  להתריע  מרבים  אירופיים  ימין  שארגוני 
מהגרים מוסלמים, הם דווקא אינם מביעים חשש מפני השתלטות מוסלמית על ידי נישואים 
לנשים נוצריות, וחששות כאלה נפוצים דווקא באתרים שניתן לאפיין אותם כשייכים למזרח 
הגלובלי. המקרה בעל המאפיינים הדומים ביותר לזה של להב"ה הוא המקרה של "ג'יהאד 
האהבה" )Love Jihad(, מושג שנעשה נפוץ בשיח הציבורי בהודו מאז שנת 2009. טענתם של 
פעילים הינדים הדוגלים במאבק ב"ג'יהאד האהבה" היא, שיש מזימה מוסלמית לפתות נשים 
ולבסוף להשתלט על המדינה. טענות על כך שגברים מוסלמים  הינדיות כדי לאסלם אותן 
"שטפו את מוחן" של צעירות הינדיות שהתאסלמו נלקחו ברצינות על ידי הרשויות ההודיות, 
בבתי משפט  שנידונו  הכלות,  הורי  מצד  נישואים  לביטולי  לתביעות משפטיות  הובילו  ואף 
הודיים )Rao, 2011(. בהודו, כמו בישראל, חלקים מחברת הרוב חוששים מהשתלטות המיעוט 

המוסלמי על המדינה.   
טענות דומות על מזימת השתלטות מוסלמית באמצעות נישואים נשמעות בקרב המיעוט 
הקופטי במצרים. החוקה המצרית, בדומה לחוקה במדינות ערביות אחרות, אוסרת על אישה 
מוסלמית להינשא לאדם לא מוסלמי, אך מאפשרת לגבר מוסלמי לשאת אישה לא מוסלמית; 
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מכיוון שהכנסייה הקופטית איננה מאפשרת להתגרש, ישנן נשים קופטיות הבוחרות להתאסלם 
כדי לחייב את בעליהן לגרש אותן. בדומה למקרים הקודמים שהוזכרו, גם במקרה המצרי יש 
מתח דתי בין מוסלמים לאחרים על רקע נישואים של גברים מוסלמים לנשים מדת אחרת. 
אומנם מקרה זה שונה מן המקרה הישראלי ומן המקרה ההודי בכך שהקופטים הם מיעוט בתוך 
רוב מוסלמי, אך יש דמיון ביניהם בייחוס כוונות קונספירטיביות לגברים מוסלמים שכביכול 
"גונבים את נשותיהם" של ההינדים, הקופטים והיהודים מתוך מניעים דתיים, וכדי – בסופו 

   .)Mahmood, 2012; Rugh, 2016( של דבר – להכחידם
אף על פי שאת כל המקרים הללו אפשר להגדיר כ"פאניקה מוסרית" מצידן של אוכלוסיות 
האסלאמית מאפשרת  הזאת. השריעה  הפאניקה  הרקע של  את  להבין  חשוב  מוסלמיות,  לא 
נשים להינשא לגבר לא מוסלמי. מבחינה  לגבר לשאת אישה לא מוסלמית, אך אוסרת על 
זה אכן נחקק כדי לעודד התאסלמות בקרב המיעוטים הדתיים  ייתכן שחוק דתי  היסטורית 
בארצות האסלאם, ומתוך תפיסה פטריארכלית הרואה בשליטה של בעל לא מוסלמי על אישה 
בחברה  הדתי,  להיבט  בנוסף   .)Friedmann, 2003; Landes, 2017( מביש  מצב  מוסלמית 
הבת  כבוד  על  השמירה  חשיבות  את  המדגישים  פטריארכליים  סטנדרטים  רווחים  הערבית 
על ידי הימנעות ממגעים מיניים לפני הנישואים, אך נוטים להעלים עין ממעשים דומים של 
לגבר  נישאת  לכן, מקרים שבהם ערבייה מוסלמית   .)Sa'ar, 2004  ;2009 )אבורוכון,  גברים 
מדת אחרת מועטים יחסית. לדוגמה, רוב המחקרים שנערכו בישראל על זוגות מעורבים של 
 יהודים וערבים תיעדו מקרים שבהם גברים מוסלמים נשאו נשים יהודיות )כהן־גולני, 		20;

יותר  ייתכן שהעובדה שזהו המקרה הנפוץ   	.)Abu-Rayya, 2000; Racin & Dein, 2010
מעוררת חרדות אצל אלו שחשים שהם מתחרים עם הערבים והאסלאם. 

שיטת המחקר

הממצאים שמוצגים במאמר זה מבוססים על מחקר אתנוגרפי שנערך על ארגון להב"ה בשנת 
6	20, על ידי כמה שיטות לאיסוף חומרים. אלו כללו תצפית משתתפת בהתכנסות של פעילי 
הארגון סביב דוכן ההסברה שהם מציבים מדי יום חמישי בערב בכיכר ציון בירושלים, וכן 
תשעה ראיונות אתנוגרפיים עם פעילים בארגון ועם תומכים בו. בקיץ 6	20 נערך סקר של 
הפרופילים של תומכי ארגון להב"ה בפייסבוק. נבחנו בו מאה פרופילים של מגיבים שכתבו 
ל"חבר"  הפך  לא  החוקר  בהתבוללות".  "המאבק  מכנה  שהארגון  בפעילות  תמיכה  הודעות 
פייסבוק של התומכים, ולכן הוא השתמש רק בחומר ציבורי גלוי. נערך גם ניתוח תוכן של 
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פייסבוק שקשורים  בדפי  בעקבותיהם  הדיונים שהתפתחו  ושל  תערובת  נישואי  על  פוסטים 
לארגון להב"ה; בהקשר זה ראוי לציין שמאז נסגרו דפי הפייסבוק של הארגון ושל גופשטיין.

מחקר איכותני על ארגון ימין קיצוני כמו להב"ה איננו פשוט – בעבר התחזו עיתונאים 
של  רבה  מידה  שיש  כך  שיטור,  גופי  של  מעקב  תחת  נמצא  גם  והארגון  בארגון,  לפעילים 
חשדנות בקרב הפעילים בו. הקשר הראשוני עימם נוצר כאשר הופעתי בדוכן ההסברה שהוזכר 
לעיל והצגתי את עצמי לראשי הארגון, בני הזוג בנצי וענת גופשטיין, שנכחו במקום. גופשטיין 
הסכים לאפשר לי לשוחח עם פעילים לאחר שתיארתי את עצמי כחוקר שאיננו פוסט־ציוני 
בדעותיו, אך בהמשך הוא ביקש להגביל את שיחותיי רק עם פעילים מסוימים שהוא אישר 
מראש. בסופו של דבר הגעתי לכמה מן המרואיינים דרך בני הזוג גופשטיין, ולאחרים הגעתי 

דרך מכרים וסטודנטים שהם אחים או מורים של פעילים בארגון. 

ממצאים

זהותם של חברי הארגון ותומכיו
רוב חברי ארגון להב"ה בירושלים הם נערים ונערות בגיל תיכון, מזרחים מסורתיים משכונות 
גם בגירים מרקע  יותר ברשתות החברתיות, הכולל  מוחלשות. לארגון מעגל תומכים רחב 
דומה.2 בחלק הבא אדון בהרחבה במאפייני חברי להב"ה אלו. קבוצה קטנה יותר של פעילי 
עבר מהפך  החרדי  הציבור  רובו של  רוב  החרדים.  קבוצת  היא  נוכחות,  בעלת  אך  הארגון, 
ימים ההתנגדות לציונות הייתה מאפיין מרכזי של  מן הימים שלפני קום המדינה: באותם 
ציבור זה, אך כיום התנגדותו לציונות היא מורשת היסטורית הבאה לידי ביטוי בביקורת על 
מוסדות המדינה החילוניים, אך למעט הביקורת של חוגים אנטי־ציוניים קיצוניים, ביקורת 
זו איננה סותרת הזדהות דה־פקטו עם המדינה )בראון, 7	20(. עם זאת, פעילות של בני נוער 
החרדים  הנערים  לכן,  החרדי.  במיינסטרים  מקובלת  איננה  להב"ה,  כמו  חרדי,  לא  בארגון 
שמגיעים לפעילויות הארגון הם משולי החברה החרדית, רבים מהם בנים של חוזרים בתשובה 

חרדים ספרדים. 
השתתפותם  מועט.  מספרם  אם  גם  להב"ה,  בארגון  לשעבר  החרדים  גם  לציון  ראויים 
)כך  בישראל  ההלכה  שלטון  בהחלת  תומך  הארגון  שכן  מפתיעה,  הארגון  בפעילויות 
מאלמנט  התעלם  עימו  ששוחחתי  לשעבר  חרדי  להב"ה  חבר  הארגון(.  ראשי  בפניי  הצהירו 
זה באידיאולוגיה של הארגון, ולא ידע כיצד להשיב לשאלתי על עניין זה. ייתכן שההסבר 
החברה  בין  למעבר  המתלווה  הלימינליות  בחוויית  נעוץ  הארגון  בפעילויות  להשתתפותם 
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זהות  של  והאימוץ  לארגון  שההשתייכות  או   ,)20	3 )דורון,  החילונית  לחברה  החרדית 
יהודית־לאומית חזקה מצד נערים ונערות המרוחקים ממשפחתם וחשים תלישות – משמשים 

להם מעין עוגן בחייהם. 
מבין  במיעוט  מדובר  אומנם  סרוגות.  כיפות  חובשי  צעירים  גם  פעילים  להב"ה  בארגון 
זה. בחתונת  ציבור  הימני־קיצוני של  מן האגף  הוא חלק  גופשטיין עצמו  אך  חברי הארגון, 
בנו של גופשטיין הייתה נוכחות בולטת של נערי הגבעות, ובתו של גופשטיין נשואה לפעיל 
גבעות ידוע, אך באופן כללי נערי הגבעות ממעטים להשתתף בפעילויות של הארגון. ייתכן 
שעובדה זו נובעת מכך שאורח החיים והאידיאולוגיה של נערי הגבעות שונים מאלו של פעילי 
הארגון. רוב נערי הגבעות גדלו בבתים ציונים־דתיים מן המעמד הבינוני, חלקם בהתנחלויות 
וחלקם בתוך תחומי הקו הירוק. הם מרדו בדתיות הבורגנית ובמה שנתפס בעיניהם כעמדות 
יהודה ושומרון, שם הם חווים  הפוליטיות הפשרניות של הוריהם, והלכו להתגורר בגבעות 
תחושות של חופש וחיבור לטבע ומקיימים סגנון חיים דתי־לאומי שאיננו פשרני )לשיטתם(. 
המראה הטיפוסי שלהם – נעלי הרים, פאות ארוכות ופראיות )המכונות "גוזמבות"(, ציציות 
המחוברים  "מקראיים",  דתיים  חיים  לחיות  שאיפתם  על  מעיד   – שטח  ובגדי  משתלשלות 
לאדמה ולטבע, הרחק מחיי העיר המושחתים )Friedman, 2015; Stern, 2015(. לעומתם, רוב 
תומכי ארגון להב"ה, הן המסורתיים הן החרדים, מתאפיינים במראה ובסגנון חיים עירוניים, 

והם נהנים להשתתף בתרבות הצריכה והבליינות העירונית. 
על אף האמור לעיל, מובן שנערי הגבעות ובני גילם מחברי להב"ה אינם מתנגדים אלו 
לאלו. דייוויד, עולה חדש מארצות הברית בשנות העשרים המוקדמות לחייו, הוא יוצא דופן 
בהשוואה לפעילי להב"ה אחרים, הן מצד מוצאו הן מצד היותו סטודנט באוניברסיטה. בריאיון 
עימי )שהתקיים באנגלית( הוא תיאר את "חלוקת העבודה" בין נערי הגבעות לפעילי להב"ה: 
ממוקדי  פיזית  רחוקים  הם  בשומרון,  והערבים  צה"ל  מול  במאבקים  עסוקים  הגבעות  נערי 
הפעילות של להב"ה, ובפעילויות שלהם נכללים מעשים כגון פגיעה במסגדים או ציור גרפיטי 
משוכנע  היה  דיוויד  ישראל.  בנות  בהצלת  עסוקים  להב"ה  פעילי  ואילו  ערביים,  בכפרים 
נערי הגבעות, אך הוסיף שגופשטיין לא  שלגופשטיין אין בעיה עקרונית עם הפעולות של 
ישתתף בהן כדי שלא לאפשר לרשויות החוק לעצור את פעילותו, מתוך ידיעתו שכל סטייה 
יביאו לסיום  ובתי המשפט  ביותר, מלשון החוק תביא לכך שהמשטרה  שלו, אפילו הקטנה 
פעילותו. דייוויד הוסיף שגופשטיין אינו יכול להרשות לעצמו להיות מבודד בהרי השומרון, 

מכיוון שעליו להיות "ִעם העם" כדי להשפיע עליו.    
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המיקום של ארגון להב"ה בזירת הארגונים האתנו־לאומיים 
לכיוון  אחד  העכשווית:  הישראלית  ביהדות  כלליים  תנועה  כיווני  שני  זיהה  פרסיקו  תומר 
הפלורליזם וערעור האורתודוקסיה; והשני, שאותו הוא מכנה "כיוון אתנו־לאומי", מתמקד 
בחיזוק הזהות האתנית־לאומית )Persico, 2017(. ארגון להב"ה משתייך כמובן לכיוון השני, 
והוא משלב בין שני דפוסי פעילות של ארגונים אתנו־לאומיים. דפוס הפעילות הראשון בא 
 ,1951 בשנת  שנוסד  )החסידי(,  לאחים"  "יד  החרדיים  הארגונים  בפעילותם של  ביטוי   לידי 
988	. ארגונים אלו עוסקים בעיקר במניעת  ו"לב לאחים" )הליטאי(, שהתפצל ממנו בשנת 
נישואי תערובת ובמלחמה במיסיון הנוצרי,3 כלומר ב"הצלת נשמות" יהודיות. בין היתר הם 
)נשים  ליהודים  בנוגע   – – בדרך כלל מקרובי משפחה מודאגים  מן הציבור  פניות  מקבלים 
וגברים( המצויים בקשר רומנטי עם לא יהודים, מתוך ניסיון לשכנע את הצד היהודי להיפרד 
מבני הזוג הלא יהודים. מבצעי חילוץ של נשים יהודיות שנישאו לערבים מתוך כפרים ערביים, 
אחת  גם  הוא  בהתבוללות  המאבק  כאמור,  פעילותם.  של  התקשורתית  הכותרת  גולת  הם 

המטרות המוצהרות הראשיות של ארגון להב"ה. 
דפוס הפעולה השני שמאפיין את להב"ה דומה לזה של ארגוני ימין קיצוני עירוני שהוקמו 
בעשור האחרון: "האריות של הצל", וארגון "אוהדי האולטרה" של בית"ר ירושלים, המכונה 
נערים חברי להב"ה ששוחחתי עימם באחת העצרות טענו ש"כל מי  "לה פמיליה". חבורת 
שקביעה  נדמה  אך  בדבריהם,  מעט  הגזימו  שהם  ייתכן  פמיליה'".  ב'לה  גם  הוא  שבלהב"ה 
זו איננה רחוקה מן האמת, והארגונים הללו אף משתפים פעולה מדי פעם: גופשטיין ביקש 
וקיבל מראשי "לה פמיליה" תומכים שיתייצבו לצידו באירועים שונים )שואן, 7	20(.4 שיתופי 
)"הצל"(, מנהיג "האריות של הצל".  יואב אליאסי  ובין  פעולה מתקיימים גם בין גופשטיין 
מנהל צוות בלהב"ה סיפר לי כיצד אליאסי "השאיל" כמה מחברי ארגונו ללהב"ה כדי שאלה 
יצטרפו להפגנת המחאה נגד חתונתם של מחמוד מנסור ומורל מלכה שהתקיימה ביפו, קרוב 

לאזור שבו מתגוררים רבים מ"האריות". 
מנהל צוות נוסף בארגון להב"ה, חרדי בן 9	, תיאר בריאיון עימו כיצד הארגון מכוון את 
שנאת הערבים של  אותם נערי "לה פמיליה" שמצטרפים ללהב"ה לכיוון שבעיניו הוא חיובי: 

יש כאלו אוהדי בית"ר לדוגמה, אז זה ]הפעילות בלהב"ה[ משנאת ערבים, אבל לאותה 
פעילות ]של להב"ה[ הם מגיעים, והם מבינים בסופו של דבר למה הם עושים את זה 

ומה הם עושים באמת, ולא צועקים "מוות לערבים" וכדומה אלא עושים פעילות. 
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ההתארגנות  לדרכי  לאחים"  ו"לב  לאחים"  "יד  בין המטרות של  אפוא  להב"ה משלב  ארגון 
והפעילות של ארגוני הימין הקיצוני העירוני – "האריות של הצל" ו"לה פמיליה". למעשה, 
הימין  לארגוני  בדומה  לרחוב:  והמיסיון  ה"התבוללות"  נגד  המאבק  את  הביא  גופשטיין 
מטרותיהם  בהגשמת  הממוקדים  לאחים",  ומ"לב  לאחים"  מ"יד  ובשונה  העירוני,  הקיצוני 
הרשמיות ומגייסים רק את הפעילים הנחוצים לשם כך, בלהב"ה מנסים לגייס כמה שיותר 

פעילים לשורותיהם. 

פעילות הארגון
הנראות  בעל  הפעילות  אירוע  הוא  בירושלים  ציון  בכיכר  חמישי  בלילות  השבועי  המפגן 
הציבורית הרבה ביותר של ארגון להב"ה. בכינוסים אלו הפעילים מקימים דוכנים, מחלקים 
חומרים ומשוחחים עם עוברים ושבים. בנוסף למפגנים ציבוריים להעלאת המודעות, פעילי 
זוגות  לאתר  כדי  לפורענות"  כ"מועדים  מזהים  שהם  באתרים  סיורים  עורכים  גם  הארגון 
מעורבים. לארגון יש כמה קבוצות וואטסאפ שהחברים בהן מקבלים הודעות על זוגות מעורבים 
שנצפו באתרים שונים. אחד ממנהלי הצוות בארגון – תלמיד תיכון מזרחי מסורתי משכונה 

ירושלמית שגרה בה אוכלוסייה מוחלשת – תיאר בריאיון עימו את השלב הבא בפעילות זו: 

יאיר )שם בדוי(: אם יקרה ברחוב משהו כזה ]מפגש זוגי בין ערבי ליהודייה[, אז יש 
קבוצות וואטסאפ ללהב"ה. שולחים הודעה "פה יש כך וכך", ואז יוצא]ים[ פעילה 
ופעיל – הפעילה תדבר עם הבת, הפעיל פשוט ישמור עליה כי לפני ש... בוא אני 
לא  אנחנו  כי   – לבד  יוצאת  הייתה  שהפעילה  מקרים  היו  שנה  לפני  כך:  לך  אגיד 
נותנים לפעיל לדבר עם הבת, יחשבו שהוא רוצה להתחיל איתה – והרבה קרה. אז 
בנות יוצאות לדבר עם בנות, ובהרבה מקרים הגוי תקף את הפעילה שלנו, אז אנחנו 

שולחים גם פעיל שיהיה איתה. 
מראיין: ואיך זה נגמר המקרים האלה?

יאיר: הרוב זה נגמר בסדר גמור. 

המרואיין התעקש שפעילי להב"ה אינם חורגים מהחוק; אומנם ידועים מקרים של תקיפות 
אלימות מצידם של אותם פעילים – למשל באירוע של שריפת כיתה בבית הספר הדו־לשוני 
)חסון, 2015(. ככלל דומה  בירושלים – אך אלו לא התקיימו כפעילות רשמית של להב"ה 
על  לעבור  שלא  מקפיד  הוא  אחד  מצד  האלימות:  בסוגיית  דק  חבל  על  מהלך  שגופשטיין 
החוק, אך מצד שני תדמית רכרוכית אינה משרתת את האינטרסים שלו בקרב תומכיו. בהתאם 
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מתקיימים מפגני כוח, ומדי פעם מופצות גם רמיזות לאלימות, לדוגמה: בריאיון בטלוויזיה 
הזהיר גופשטיין שאם ערבי כלשהו ייקלע לחתונת בתו – הוא כנראה יחפש את בית החולים 

הקרוב )קלנר, 3	20(. 

איור 1: סמל ארגון להב"ה

אם כן, הפעילות של ארגון להב"ה מבוססת על שיטות פעולה ארגוניות שונות: מתקיימות 
הפגנות ועצרות שבהן משתתפים פעילים רבים, ולצידן – כמו בפעילויות של הארגונים "יד 
לאחים" ו"לב לאחים" – הארגון מסייע לנשים יהודיות המעוניינות להתגרש מבעליהן הערבים, 

אם כי פעילות זו נעשית בהיקף מצומצם יותר ובהשתתפות מעטים בלבד. 

ניתוח השיח בארגון
בניתוח השיח בתצפיות, בראיונות ובטקסטים ברשתות החברתיות נמצאו שלוש תמות מרכזיות 

שלעיתים השתלבו זו בזו, ולעיתים הובילו לכיוונים שונים: 
שיח פנימי – חינוכי וטיפולי: מופנה הן כלפי נשים יהודיות המצויות בקשר רומנטי א. 

עם ערבים, הן כלפי נערות ונערים החברים בארגון. 
שיח חיצוני – לוחמני ולאומני: מופנה כלפי ערבים. ב. 
סוגי השיח הראשונים בכך שהוא מקנה תוקף דתי לאקט של ג.  שיח דתי: תומך בשני 

"הצלת" הנשים ומעמיק את תפיסת הזהות הלאומית המשותפת שלמענה נאבק הארגון.
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א. שיח פנימי – חינוכי וטיפולי
במערכות  שדנו  שונים  רשמיים  ומסמכים  הכנסת  ועדות  של  פרוטוקולים  ניתח  חקק  יוחאי 
יחסים בין גברים ערבים לנשים יהודיות ממעמד חברתי־כלכלי נמוך בישראל. אל לפחות אחת 
מן הוועדות הללו הוזמנו גם נציגי "יד לאחים" ובנצי גופשטיין, וחקק טען שהם וחברי כנסת 
ממפלגות הימין שישבו בוועדות ניסו ליצור קרימינליזציה של גברים ערבים המחזרים אחר 
יהודיות, ולאחר שניסיון זה לא צלח הם עברו לשיח טיפולי ולמדיקליזציה של הנערות על 
ידי הגדרתן כנערות בסיכון. לטענתו, שיח זה של גורמי הימין אומץ גם על ידי חלק מרשויות 
הרווחה במדינה )Hakak, 2016a, 2016b(. אין זה מפתיע אפוא שסוג שיח זה רווח גם בארגון 

להב"ה, ושלעיתים הוא מופנה כלפי חברי הארגון ולעיתים כלפי הנשים שהם "מצילים". 
ערבים  גברים  למניפולציות של  כקורבנות  היהודיות  הנשים  להב"ה מתארים את  פעילי 
לבני  בנוגע  הנישואים.  לאחר  והתעללות  מאלימות  שסובלות  וכמי  מהן,  ומנוסים  מבוגרים 
סוציאלית,  כעובדת  הכשרה  בעלת   – ענת  ואשתו  גופשטיין  בנצי  בארגון,  הפעילים  הנוער 
וראש מערך הטיפול בארגון – רואים את החברּות בלהב"ה כבעלת פוטנציאל חינוכי וטיפולי 
נערה  התהליך שעברה  על  עימה  בריאיון  ענת  בדבריה של  לראות  ניתן  לכך  דוגמה  חיובי. 

חרדייה לשעבר שהחלה להתנדב בלהב"ה:

ענת: היא בחורה באמת באמת במצוקה, ורצתה להתנדב. הכרתי אותה מסיפור קודם 
ונעזרה בי על משהו אחר. נערה בסיכון, רצתה להתנדב בלהב"ה. והיא כולה עגילים, 
בחורה נראית בסיכון, כולה עגילים פה, כל הלוק. היה לי קצת זה ]התלבטות[ להכניס 
אחת כזו כי היה לי קשה עם זה, אבל ישבתי ודיברתי והיא נכנסה, ואותה בחורה דווקא 

הפעילות בלהב"ה הרימה אותה.
מראיין: איך?

ענת: קודם כל פתאום היא ]...[ התעסקה במשהו אחר, היה לה משמעות בחיים פתאום. 
אצלה ממש ראיתי את זה. היא אספה הרבה סוכריות ]כדי לחלק אותן לנערות יהודיות 
שעוברות במדרחוב בן יהודה בירושלים, עם פתק שמייעץ להן להימנע מיצירת קשר 
רומנטי עם גבר ערבי[, פשוט הלכה במדרחוב. תחשוב, זו בחורה שהייתה במיץ של 
הזבל, סמים ומין, בחורה שהייתה בצו של בית משפט. לא שינתה לגמרי את הלוק, 

אבל יש לה ארּוס והיא הולכת להתחתן. מישהו שקשור ללהב"ה.

מבחינתה של ענת גופשטיין, ניתן אפוא לסכם את סיפורה של נערה זו ב"סוף טוב – הכול 
של  בליבה  גופשטיין  ענת  של  זו  כמו  וחמה  אחראית  דמות  של  קיומה  שעצם  דומה  טוב". 
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תנועה לאומנית איננה מובנת מאליה, בייחוד אם משווים תנועה זו לתנועות של גלוחי הראש 
באירופה ובארצות הברית, תנועות שמבחינתן הקשיחות היא מרכיב מרכזי ביחסים הפנימיים 

 .)Blee, 1998; Nayak, 2010( בין חברי הארגון
שיח חינוכי מתקיים גם כלפי החרדים שחברים בלהב"ה, ובמקרה שלהם בני הזוג גופשטיין 
דווקא משתדלים להגביל את השתתפותם בפעילויות הארגון. לדוגמה, בנצי גופשטיין סיפר 
לי שהוא מנסה למנוע מחברי הארגון החרדים להצטרף לסיבוב הברים המסורתי המתקיים 
בתום הפעילות בימי חמישי בערב, ודורון )שם בדוי(, ראש צוות חרדי, טען שגופשטיין אף 
מתנגד לכך שפעילים חרדים יעמדו בדוכנים בימי חמישי בלילה במרכז העיר. עם זאת, נראה 

שהם נוחלים הצלחה חלקית בלבד בהרחקת הפעילים החרדים מ"השפעות רעות":

דורון: יש חוזרים בשאלה ומתחזקים. ויש גם שחזרו בשאלה בגלל... ]שתיקה[.
מראיין: בגלל מה? 

דורון: בגלל שהם באו לעיר. בגלל זה הם חזרו בשאלה. לאו דווקא חזרו בשאלה של 
לא להאמין באלוקים, אבל הורידו את הכיפה, יש כמה. כאילו בנצי מאוד לא אוהב 
את זה, לכן הוא לא מסכים שחרדים יבואו לדוכנים. יש לחרדים פעילויות אחרות. יש 

בודדים שכבר הרבה זמן שם, ובנצי יכול לתמוך שלא יקרה כלום. 
מראיין: למה זה קרה להם, לאותם אלו שחזרו בשאלה?

דורון: כי יש כאלו שלא היו באים ועכשיו הם הולכים לעיר. נחשפו לחיי בילויים 
בעיר, כל החיים שם. 

ולכן  בשאלה",  "יציאה  המאפשר  ארגון  של  תדמית  ללהב"ה  ליצור  שלא  חשוב  לגופשטיין 
הוא מנסה להגביל את חשיפת הפעילים החרדים לתרבות חיי הלילה. למעשה, חברי להב"ה 
מגיעים ממחוזות דתיים וחברתיים שונים, ואף על פי שזו איננה כוונת המנהיג, היא משמשת 

עבור חלקם אתר שמאפשר להם לבחון גבולות וזהויות. 
כלפי הומוסקסואלים מתקיים בלהב"ה שיח אמביוולנטי, ובמובן זה הומוסקסואלים נדמים 
כקטגוריית ביניים בין הפנים לחוץ בתפיסת העולם של ראשי הארגון. אומנם ארגון להב"ה 
מקפיד לקיים מדי שנה מפגן מחאה נגד מצעד הגאווה בירושלים, אך גופשטיין איננו מרבה 
להתייחס לנושא, וגם כאשר הוא מתייחס אליו אמירתו המרכזית היא שההומוסקסואלים מסכנים 
ושאפשר לטפל בהומוסקסואליות. לאוזן הליברלית טיעון זה נשמע הומופובי ותו לא, אבל 
בתוך עולם ההלכה האורתודוקסי זהו טיעון שאפשר לאפיין כמצוי באמצע הדרך, שכן העמדה 
 .)2006 )שביידל,  בכוונה  ה'  את  המכעיסים  חוטאים  בהומוסקסואלים  רואה  יותר  הקיצונית 
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העובדה שעמדה זו מתונה באופן יחסי בולטת במיוחד כאשר משווים אותה לעמדות ארגוני 
לביטול  שהביאה  קשה  אלימות  שנקטו  אירופה  במזרח  )נוצרי(  הדתי־לאומי  הקיצוני  הימין 
מצעדי גאווה בארצותיהם )Mikus, 2015(. בהקשר זה לא מיותר להזכיר שישי שליסל, רוצחה 
של שירה בנקי שצעדה במצעד הגאווה בירושלים, לא היה קשור לארגון להב"ה. יאיר הפתיע 

אותי כשסיפר שהשתתף בטקס הדלקת נרות לזכרה בכיכר ציון: 

מראיין: יש לך בעיה עם הומואים?
יאיר: לא, יש לי בת דודה לסבית.

מראיין: ואיך היא מתייחסת לפעילות שלך ]בלהב"ה[?
יאיר: בוא נגיד כך, היא כאילו... היא בסדר, אבל היא לא אוהבת שאנחנו מקצינים, 
זיכרונה  הזאתי  השירה  את  כשרצחו  עכשיו  בלגן.  ושיש  הפגנות  עושים  שאנחנו 
לברכה, הייתי בזה שלה בכיכר ציון, בערב הזה, ששמו נרות והכול, והיה את האלה 
פעיליה,   – פחות  אלים  ציבורי  לשיח  להוביל  שמטרתה  ]יוזמה  בכיכר"  מ"מדברים 
בלילה[,  חמישי  בימי  ציון  לכיכר  קבוע  באופן  להגיע  נוהגים  סטודנטים,  בעיקר 
פתאום ראו אותי, היו בהלם שהגעתי, אמרתי להם: "מה אתם קובעים שאני...". אני 
לא נגד הומואים חס וחלילה ולסביות, אני פשוט מעדיף שלא יעשו את מצעד הגאווה 

בירושלים. אבל חוץ מזה אין לי בעיה עם זה.

אומנם כמה מחבריו בלהב"ה הופתעו מהשתתפותו של יאיר באירוע לזכר שירה בנקי ז"ל, 
אך מעמדו בארגון לא נפגע בשל כך. גופשטיין עצמו סיפר בריאיון בטלוויזיה שבין חברי 
להב"ה יש הומוסקסואלים )אהרון, 6	20(,  מציאות שלא הייתה עולה על הדעת בארגוני ימין 
 Mikus, 2015;( קיצוני במזרח אירופה, שבהם ההומוסקסואליות נתפסת כסרטן בגוף האומה

 .)Sremac & Ganzevoort, 2015
קיומו של השיח המכיל והטיפולי כלפי להט"בים בארגון להב"ה מפתיע מכיוון שההיגיון 
של כבוד המשפחה הפטריארכלי נוטה ליצור שלילה תקיפה יותר של ההומוסקסואליות, כפי 
שניכר במקרה המוסלמי ובמזרח אירופה.5 את עמדת הארגון ניתן להסביר כנובעת מתפיסת 
העם היהודי כמשפחה מורחבת, ומן השיח הטיפולי שתואר לעיל. תפיסה משפחתית של חברי 

הארגון, ובהרחבה של העם היהודי כולו, באה לידי ביטוי גם בדבריו של דורון:

מראיין: התרשמתי שיש אנשים מסוגים מאוד שונים בארגון. איך כולם מסתדרים אחד 
עם השני?
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דורון: זה משפחה. כמו שעם אח שלי אני אסתדר בכל מצב, גם אם הוא יהיה שמאלני 
לדוגמה. אז גם כאן זו משפחה – לכולם יש את אותו האידיאל פחות או יותר.

בנוגע לחרדים מזרחים כתב ליאון שהם תופסים את "הלאום כמעין משפחה מורחבת מדומיינת 
 ,20	6 )ליאון,  ענפיה"  כל  בין  ביולוגיים  קשרים  בדבר  הנחה  על  או  תודעה  על  הנסמכת 
עמ' 00	(. תפיסה זו משותפת גם לארגון להב"ה. המסר שגופשטיין משדר הוא שהלהט"בים 
שמולו  החיצוני  האויב  הם  הערבים  ואילו  "משלנו",  הם  המשפחה,  של  הסוררים  בניה  הם 

המשפחה צריכה להתאחד. 

ב. שיח חיצוני – לוחמני ולאומני
השיח הלוחמני והלאומני בארגון להב"ה בא לידי ביטוי במאבקו נגד גברים ערבים המחזרים 
אחר נשים יהודיות. בניגוד לשיח הטיפול, שאיננו גלוי על פני השטח, השיח הלוחמני ממלא 
את הפרסומים הרשמיים של הארגון, הקוראים לנקיטת יד קשה כלפי האויב הערבי. נייג'ל 
)Nagel, 2000( הסבירה שמנקודת מבט פטריארכלית־לאומית, כאשר גברים השייכים למחנה 
זו  האויב מקיימים יחסים עם הבנות "שלנו", הם נתפסים כפוגעים בכבוד הלאומי, ופגיעה 
שוחחתי,  שעימם  הפעילים  את  אפיין  הלאומי  הכבוד  שיח  ואכן,  קשות.  לתגובות  מובילה 
לדוגמה: הם מרבים להלין על כך שאין הדדיות ביחסים בין יהודים לערבים, ושהם כיהודים 
אינם יכולים לצאת עם נשים ערביות, עובדה המלמדת לדעתם שהגברים הערבים המחזרים 
אחר יהודיות מתכוונים לפגוע בעם היהודי. לשאלה מדוע הם מתנגדים לכך שערבים יגיעו 
לבלות במרכז העיר ירושלים, יש להם תשובה דומה: "האם אנחנו יכולים להסתובב בשכונות 
שהם  חשים  הפעילים  ציון.  בכיכר  שהתקיימו  השיחות  באחת  פעיל  שאל־טען  שלהם?", 
נאבקים על טריטוריה, גם פיזית וגם סמלית. הם נחושים להגן על העם היהודי מפני ניסיונות 

של האויב הערבי לחדור לשכונות יהודיות ולגופן של נשים יהודיות.  
כך עולה גם מניתוח תגובות תומכי להב"ה בפייסבוק. רובם נוקטים שיח של כבוד אתני 
ולאומי, ולא שיח הלכתי־דתי, בבואם להביע את דעתם על ערבים המחזרים אחר יהודיות. 
לדוגמה, בתגובה לפוסט של גופשטיין שעסק בכתבה ששודרה בטלוויזיה על נישואים של 
ערבים עם יהודיות, כתב מגיב בשנות העשרים לחייו מקריית מלאכי: "מתי יעשו כתבה על 
אזרח שהוא יהודי עם אזרחית ערבייה? לא יעשו כי הם בוחדים ]כך במקור[...!", ומגיב נוסף 
בן גילו מראש העין כתב: "בחיים הם לא מראים יהודי שהלך עם ערביה כי אז זה יפגע בכבוד 
הערבים". מגיבים אלו חשים שהכבוד היהודי נפגע כאשר ערבי "הולך" עם יהודייה, אך הם 
יכלו "ללכת" עם ערביות.  יהודים  וגברים  לּו רק הייתה הדדיות  היו מוכנים לכך, לכאורה, 
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אלא  יהודי,  שאיננו  מי  עם  נישואים  מצב  בכל  אוסרת  ההלכה  שכן  דתית,  עמדה  איננה  זו 
עמדה המושפעת מן הסכסוך הלאומי וממצב הלחימה המתמשך בין ישראל לערבים. כך עולה 
גם מדבריו של מגיב לפוסט אחר שכתב גופשטיין, ובו תיאר את הזעזוע שלו לאחר שצפה 
אנחנו  נפש.  "גועל  לעבודה:  שלה  עמית  ערבי,  של  בחברתו  נהנית  דתייה  יהודייה  בבחורה 
הבנים נלחמים מולם, מקריבים את חיינו בצבא במילואים מולם, והבנות שלנו ככה הולכות 

איתם. פשוט ביזיון". 
בשיחותיי עם פעילי להב"ה שאלתי מה מניע אותם לפעול נגד מה שהם מכנים "התבוללות". 
היהודי.  העם  את  תכחיד  שההתבוללות  לסכנה  התייחסה  הראשונה  תשובתם  כלל   בדרך 

כך למשל התעקש יאיר שאם המצב יימשך, לא יישארו כאן יהודים:

שומר  דתי  אני  רואה,  אתה   – כיפה  עם  שאני  אפילו  גדול,  הכי  לי  הקטע שמפריע 
מסורת, שומר שבת – זה שאפילו עוד כמה שנים זה יהיה בסדר ללכת זוגות מעורבים, 
עוד כמה שנים אתה תראה לא יהיה לך עם יהודי בכלל! שמעת על העם האמורי, 
החיתי והיבוסי? איפה הם? אתה יודע מי הם בכלל? הם התערבבו אחד עם השני ואתה 

לא יודע מי הם.

נראה שמה שיאיר מנסה לומר כאן הוא, שאף על פי שהוא חובש כיפה וההלכה אוסרת על 
נישואים לגוי ללא קשר לשאלה כיצד הם ישפיעו על הדמוגרפיה היהודית, עדיין מה שהכי 
כאן  עצמו.  גופשטיין  בנצי  של  מפיו  שמעתי  דומה  טיעון  הדמוגרפי.  האיום  זה  לו  מפריע 
מתבקש להזכיר את טענתה של ברטון בנוגע לפעילות של ארגון להב"ה נגד נישואי תערובת 
בישראל – לא סביר שרוב יתבולל בתוך מיעוט )Burton, 2015(. ואכן, קשה להאמין שהרוב 
כחשש  זה  טיעון  לפרש  אפשר  כן,  אם  לעין.  הנראה  בעתיד  הערבי  במיעוט  ייבלע  היהודי 
של אנשי להב"ה ממה שבעיניהם נחשב ככוונותיהם האמיתיות של הערבים – להעלים את 
שהוזכרו  והקופטים  ההינדים  הפעילים  של  חששותיהם  את  המהדהדת  טענה  היהודי,  העם 
לעיל. הסכסוך הישראלי־פלסטיני מתאפיין אפוא בנרטיבים סותרים לחלוטין, ולפיהם כל צד 
 .)Kelman, 1999( מוחק" את הצד השני ממפת הארץ, ובכך מעצים תחושות של איום קיומי"

ג. שיח דתי
עצם קיומו של שיח דתי בארגון להב"ה, כמו השיח הלוחמני, גלוי על פני השטח. הוא בולט 
בשם הארגון –  "למניעת התבוללות בארץ הקודש" – ובהסבריהם של הפעילים לפעילותם. 
כאמור לעיל, בני הזוג גופשטיין אף מצהירים שהם מעוניינים להפוך את ישראל ל"מדינת 
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הלכה", ואף על פי שמדובר בעיקר בהצהרת כוונות שאין מאחוריה חשיבה סדורה או תוכנית 
פעולה, הרי שכהצהרה בכל זאת יש לה משמעות. 

כיווני  מקדמים  הם  לעיתים  אך  בזה,  זה  משתרגים  השיח  סוגי  שלושת  למעשה  אומנם 
פעולה שונים. בניגוד לשיח הכבוד הלאומי, השיח הדתי איננו מבחין בין סוגים שונים של 
פי ההלכה. באופן רשמי  נישואי התערובת אסורים על  סוגי  כל  ומבחינתו  נישואי תערובת, 
עמדתו של גופשטיין היא עמדת ההלכה, ולכן הוא מתנגד לכל קשר מיני ורומנטי בין יהודים 
למי שאינם יהודים, ללא קשר למינם או מוצאם, וכאמור עמדתו זו שונה מעמדתם של רוב 
תומכיו בפייסבוק, שהתנגדו בעיקר לנישואים של גבר ערבי עם אישה יהודייה. כך לדוגמה 
אישה  עם  לו  הרומנטי שהיה  הקשר  על  נתניהו  הממשלה  ראש  בנו של  את  גופשטיין  גינה 
נורווגית לא יהודייה. למעשה, ארגון להב"ה איננו מרבה לעסוק בתחום היחסים בין גברים 
יש מחלקה שתפקידה  "יד לאחים" למשל, שבו  בניגוד לארגון  יהודיות,  לא  לנשים  יהודים 

לשכנע גברים יהודים להיפרד מבנות זוג לא יהודיות, רובן ממזרח אירופה. 
הכבוד  שיח  חשבון  על  מובהק  דתי  שיח  נקטו  בפייסבוק  להב"ה  תומכי  מגיבים  כמה 
הלאומי. לנוקטים בשיח זה לא היה חשוב כמה מתבוללים הציל גופשטיין, כי לכל אחד ואחת 
ולכן אותם מגיבים תמכו בהתלהבות  יהודית ששווה כל השקעה שנדרשת,  יש נשמה  מהם 
הנשים  שכן  הדתי,  השיח  עם  היטב  כאן  משתלב  הטיפולי  השיח  גופשטיין.  של  בפעילותו 
מתוארות על ידי גופשטיין והמגיבים הללו כמוכות וכזקוקות לסיוע. מגיבים אחרים נקטו שיח 
שהטרמינולוגיה שלו מבוססת על המקורות היהודיים, אך לא על ההלכה הפסוקה. לדוגמה, 
מגיב אחד כעס על כך שגופשטיין פעל להציל נשים יהודיות שכבר "נטמאו": "טינופת הזאת 
ואתם שמנסים להציל בוגדים את מטומטמים טיפשים, מספיק עם כל הצביעות הזאת, הריי 
לילדך  לנצח!! אתה תתיר  דבר!!! טמאה  ושום  כלום  לא שווה  כבר  בנצי שהיא  יודע  אתה 
גופשטיין, בנצי  של  הפייסבוק  )דף  דיי"  אז   !!??? חתונה  על  נדבר  שלא  כזה,  דבר   להכיר 

2 ביולי 6	20(. מבחינת ההלכה מותר לגבר יהודי להינשא לאישה שקיימה יחסים עם גוי, אך 
היא אכן אסורה לכוהן, וישנם מקורות יהודיים המשתמשים במילה "לטמא" כדי לתאר מצב 
נשים אלו כמי ש"נטמאו" מושפע מן  יהודיות. אומנם התיוג הקשה של  אונסים  גויים  שבו 
השפה הדתית, אך נדמה שהוא מושפע אף יותר מעמדה לאומנית. גופשטיין מתנגד לאמירות 
כאלה, המסמנות את הנשים כפגומות, אולי מכיוון ששיח זה מתנגש עם אחת ממטרותיו של 
ארגון להב"ה – "הצלת" אותן נשים. במקרה אחר גופשטיין מחק מדף הפייסבוק שלו תגובה 

שתקפה נשים שהוא "הציל". 
השיח הדתי אף מאפשר חציית גבולות לאומיים ודתיים: בני הזוג גופשטיין סיפרו שיש 
להם קשר עם שתי נשים צעירות ערביות שהתגיירו. השיח של בני הזוג גופשטיין אינו מאופיין 
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"תרבותנות" המחקר  בספרות  מכונה  שכאמור  במה  אלא  ערבים,  כלפי  ביולוגית   בגזענות 
)van den Berg & Schinkel, 2009; Mudde, 1995(, ובמקרה זה – האמונה שהיהדות עדיפה 
מן האסלאם והתרבות הערבית. אך אף על פי שבני הזוג גופשטיין מודרכים על ידי ההלכה, הם 
מּונעים בעיקר על ידי המאבק הלאומי, כפי שעולה מתשובתו של גופשטיין בריאיון למקומון 
אינטרנטי של תושבי יהודה ושומרון, לשאלה מדוע חשוב להשקיע זמן רב כל כך בהצלת בנות 

יהודיות שבחרו לחיות עם ערבים, ולא בתחומים אחרים: 

אכן יש עוד דברים חשובים ובארגון להב"ה אנחנו פועלים בעוד מישורים, אבל כאן 
מדובר על מלחמה שאני קורא לה "האינתיפאדה השקטה". לא מדובר רק בניצול של 
בנות תמימות ומסכנות אלא חלק מהמאבק הלאומי של הערבים כנגד עם ישראל. הרב 
כהנא קרא לזה טרור לאוִמיני. מדי יום אנחנו שומעים על "צעירים" שפוגעים בבנות 

ישראל. הם לא עושים את זה לצעירות בכפר אלא דווקא ליהודיות )דביר, 7	20(.

אצל  הלאומי  הכבוד  שיח  ובין  הדתי־הלכתי  השיח  בין  להפריד  ניתן  לא  דבר  של  בסופו 
גופשטיין ותומכיו, וערבוב זה מאפיין את כלל הזירה האתנו־לאומית הישראלית. עם זאת, 
אפשר להצביע על דגשים שונים בקרב התומכים הגורמים לעיתים מחלוקות, כמו זו שתוארה 
לעיל. ברמה הארגונית ב"יד לאחים" וב"לב לאחים" הדגש הוא דתי, וב"אריות של הצל" הדגש 
הוא לאומי, אך בשני סוגי הארגונים הללו בא לידי ביטוי גם הצד השני של מטבע – התיאו־
אתנו־לאומיות היהודית־ישראלית. בארגון להב"ה, כארגון שבוחר להביא את המאבק הדתי 
נגד ההתבוללות לרחוב, ושואף לשלב אותו עם המאבק הלאומי, השילוב בין אלמנטים דתיים 

לאלמנטים לאומיים בולט במיוחד. 

דיון

ניתוח החומרים שנאספו במחקר לימד על קיומם של סוגי שיח שונים בארגון להב"ה: שיח מכיל, 
טיפולי וחינוכי, המופנה פנימה כלפי חברי הארגון ונשים יהודיות; שיח לוחמני וחסר פשרות, 
המופנה כלפי גברים ערבים; ושיח דתי, התומך בשניהם. בהקשר לשיח הטיפולי והלוחמני, יש 
 .)Tajfel, 1970 ;out-group( "ו"קבוצת חוץ )in-group( "כאן חשיבה טיפוסית של "קבוצת פנים
גורמי  הם  כלפיו,  השייכות  וכן תחושת  הארגון,  על משתתפי  המורעפים  והמשפחתיות  החום 
משיכה מרכזיים עבור בני הנוער הפעילים בו, ובה בעת הם מסייעים לבסס את ההבחנה בין 
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"קבוצת הפנים" היהודית ל"קבוצת החוץ" הערבית: הגבר הערבי מדומיין כפטריארכלי ומדכא, 
ואילו חברי להב"ה היהודים מבטאים אכפתיות וחמלה אחד כלפי השני. השיח הדתי מקנה תוקף 
הלכתי לדאגה לנערות ולנשים, וחבר אחד בארגון אף השווה את פעילותו בלהב"ה לפעילותו 
בבתי חולים, שם הוא משמח חולים, שכן בעיניו שתי הפעילויות הן מצוות בעלות מעמד דומה. 
והופך אותו לגלגול הנוכחי של  השיח הדתי גם מקנה למאבק בערבים עומק תיאולוגי־מיתי, 
מאבק עתיק יומין נגד ה"גויים" אויבי ישראל, כפי שלמשל זיהה גופשטיין את הפלסטינים עם 

הפלישתים בשיעור בישיבת "הרעיון היהודי" )גופשטיין, 3	20(.
ארגון להב"ה איננו ארגון גדול, אך מצד דפוסי הפעילות, המטרות והמאפיינים הדמוגרפיים 
גם  לו  ויש  אחרים,  ישראליים  אתנו־לאומיים  לארגונים  דומה  הוא  תומכיו,  אוכלוסיית  של 
שרווחים  סנטימנטים  מבטאת  שפעילותו  להסיק  ניתן  לכן,  בארגון.  חברים  שאינם  תומכים 
בציבורים רחבים יותר. במאמר זה נמצא כי הנחות היסוד התיאו־אתנוקרטיות שליאון מתאר 
כהנחות שמדריכות את תומכי ש"ס, הן אותן הנחות יסוד שמנחות גם את תומכי להב"ה: אלה 
כאלה רואים במדינה כלי לשימור העם היהודי, מחשיבים את העם היהודי כמשפחה, ובהתאם 
לכך מוכנים להכיל רמות שונות של אדיקות דתית בתוך המשפחה כל עוד גבולותיה נשמרים 

)ליאון, 2008, 6	20(. 
הבסיס  על  הצביע   )20		( מזרחי  ניסים  מזרחים.  הם  ותומכיו  להב"ה  ארגון  חברי  רוב 
הקהילתי־מסורתי של תפיסת עולמם של מזרחים המזדהים עם הימין, ועל התנגדותם לשיח 
זהותם.  על  כאיום חמור  בעיניהם  מן השמאל, שיח שנתפס  זכויות האדם של אקטיביסטים 
תיאור זה נכון גם ביחס לחברי להב"ה. בשיחות עימי הרבו בנצי וענת גופשטיין להזכיר את 
"מדינת כל אזרחיה", שבה אין הבחנה בין יהודים לגויים, כמטרה הסופית של השמאל שנגדו 
הם נאבקים. העובדה שהארגון שניצב ראשון בחזית המשפטית והציבורית מול להב"ה הוא 
הרפורמית  התנועה  זה, שכן  בהקשר  איננה חסרת חשיבות  ומדינה"  לדת  הרפורמי  "המרכז 
היהודיות  וההלכה  המסורת  הכפפת  את  רבים  ומסורתיים  דתיים  ישראלים  עבור  מסמלת 

לערכים חילוניים ליברליים עכשוויים )ידגר, 0	20(.  
בעקבות הדרך שבה אפיין ניסים מזרחי )		20( את מושגי הכבוד של אותם מפגינים מזרחים, 
הצעתי להסביר את ההתנגדות לקשרים בין נשים יהודיות לגברים ערבים באמצעות המושג 
שתפיסות  טענה  ויקאן  לעיל,  כאמור  היהודית.  האומה  לכבוד  שמורחב  המשפחה",  "כבוד 
של כבוד המשפחה יכולות להיות רלוונטיות גם ברמה הלאומית )Wikan 2008(. הראיונות 
והשיחות עם הפעילים בכיכר מלמדים שהם תופסים את החיזור של גברים ערבים אחר נשים 
יהודיות כהשפלה לעם היהודי. עמדה זו ניכרת גם בדבריו של ראש הארגון שצוטטו לעיל, 

ובהם תיאר חיזורים אלה כ"אינתיפאדה שקטה".6
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גם  גופשטיין ממשיך את דרכו של הרב מאיר כהנא בכמה מובנים.  נמצא אפוא שבנצי 
ארגון "הליגה להגנה יהודית", ארגון שכהנא ייסד בניו יורק באביב 968	, פנה ליהודים שהיו 
עניים ודתיים יותר ממרבית היהודים האמריקאים. הארגון הוקם בעקבות אירועים אנטישמיים 
והתקפות על יהודים ברחובות ניו יורק, והתקוממותם של המייסדים נגד השפלתם של יהודים 
בידי גויים )Dolgin, 1977(, כשברקע עמדה השואה, שאותה ראה כהנא כאירוע של השפלה 
וחילול ה' )רביצקי, 986	(. הצורך לשמור על הגבריות, זקיפות הקומה והכבוד היהודיים הם 

גורמים המדריכים גם את פעילי להב"ה.
המאפיינים שתוארו לעיל מסייעים להבחין בין הימין הקיצוני הישראלי ובין הימין הקיצוני 
 – האירופי  הפשיזם  מן  כלל  הושפע  לא  הכהניסטי  לטעון שהימין  כוונה  כאן  אין  האירופי. 
האסתטיקה  שכן   –  )20	9 )נוימן,  הפשיזם  מן  הושפע  האסלאמיזם  שגם  הטוענים  יש  והרי 
הפשיסטית ניכרת בעצרות בכיכר ציון שבהן הכהניסטים לבושי הבגדים השחורים מנופפים 
בדגל שבמרכזו אגרוף, אך חשוב לעמוד גם על ההבדלים בין שני סוגי תנועות הימין הללו. 
)2006(, קשור לתפקידה של הדת בתפיסת  וקנטי  הבדל אחד, שעליו הצביעו כבר פדהצור 
עולמם של תומכי כהנא, שאותם חקרו בשנות התשעים. תפיסה זו מאפיינת גם את תומכי 
לאחים"  "יד  של  למטרות  בדומה  להב"ה,  המוצהרת של  המטרה  הנוכחי:  במילניום  להב"ה 
ו"לב לאחים", היא מטרה דתית של "הצלת נשמות יהודיות" על ידי מניעת התבוללות ומיסיון, 

ואילו רבים מתומכי הימין הקיצוני המערבי הם חילונים. 
לעליונות  ליחס  קשור  המערבי  זה  ובין  הישראלי  הקיצוני  הימין  בין  נוסף  הבדל 
ה"לבנה", האידיאולוגיה המובילה בקצוות הרדיקליים ביותר של הימין הקיצוני האמריקאי 
ארגון  זה  בהקשר  הישראלי.  הקיצוני  הימין  של  העולם  מתפיסת  נעדרת  אך  והאירופי, 
אינם  חבריו  רוב  רב־אתני,  הוא  הארגון  הקיצוני:  האסלאם  לתנועות  יותר  דומה  להב"ה 
העיתונאי  השיח  אומנם  גזענית.  ולא  דתית  היא  המוצהרת שלו  והאידיאולוגיה  "לבנים", 
כגזעניות,  הקיצוני  האסלאם  תנועות  את  הן  להב"ה  את  הן  רבות  פעמים  מאפיין  בימינו 
בהתאם להגדרות המתרחבות של מושג זה, המאפשרות לכלול בתוכו גם קבוצות שאינן 
דוגלות במדרג גזעי ביולוגי, אך גם אלו שמכירים בִקטלוג זה חייבים להכיר את חשיבות 

התפיסה העצמית של הארגון עבור פעיליו. 
בנוגע לדגל המרכזי של ארגון להב"ה – הפעילות נגד "התבוללות", ותפיסת העולם הרואה 
להשפיל  שמטרתו  לעיל(  )ראו  לאוִמיני"  "טרור  יהודיות  אחר  ערבים  גברים  של  בחיזורים 
יהודים – מעניין לשים לב לכך שהמקרים הדומים ביותר מתרחשים בהקשר של יחסי מוסלמים 
עם בני דתות אחרות בארצות המזרח. המקרה הדומה ביותר הוא זה שבו הינדים מיליטנטים 
האשימו מוסלמים בהודו ומחוצה לה ב־Rao, 2011( Love Jihad(, ויש גם נקודות השקה בין 
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המקרה של ארגון להב"ה ובין המקרה של הקופטים המצרים שחששו מקונספירציה מוסלמית 
שנועדה להכחיד אותם על ידי כיבוש נשותיהם )Mahmood, 2012(. ניתן לתאר מאבקים אלו 
גם כביטוי לחששות מפני כוונות השתלטות של הצד המוסלמי, וגם כמקרים של הגנה על 

כבוד המשפחה הלאומית־אתנית־דתית ההינדית, היהודית או הקופטית. 
בכתיבה הסוציולוגית הקלאסית תוארה החברה הישראלית לא אחת כאי מערבי בג'ונגל 
ערבי עוין )Mizrachi, 2016(, אך בשנים האחרונות ישנם יותר מחקרים הבוחנים את החברה 
ההדדיות  ההשפעות  את  תיאר   )2015( קליין  מנחם  מזרח־תיכוניים.  בהקשרים  הישראלית 
ניסים  החדשה.  היהודית  ההתיישבות  תקופת  מראשית  והיהודים  הערבים  הארץ  תושבי  בין 
ליאון )Leon, 2008( מצא דמיון בין הדתיות המסורתית המאפיינת מזרחים רבים בישראל, 
ובין סגנון הדתיות והחילוניות בארצות המוסלמיות שמהן היגרו לישראל. בהקשר הספציפי 
)Ben Shitrit, 2016( ערכה מחקר משווה  בן שטרית  להזכיר שליהי  יש  נושא המאמר  של 
לתנועה  השייכות  נשים  בהתנחלויות,  המתגוררות  דתיות  נשים  ש"ס,  תומכות  נשים  בקרב 
האסלאמית בתוך הקו הירוק ונשים תומכות חמאס מהשטחים, ומצאה נקודות דמיון בדרכי 
הפעולה ובדוקטרינות שלהן כלפי סוגיות של מגדר, מיניות ולאומיות. בהמשך למחקרים אלו 
אני מבקש לטעון שגם את ההתנגדות לקשרים רומנטיים של יהודיות עם ערבים, כלומר הצד 
השני של המטבע שאותו חקרה בן שטרית – לא החדשנות הנשית בתנועות דתיות ולאומיות, 
ניתן  כאן  וגם  יש לראות בהקשרים מקומיים,   – הריאקציוני  או  הגברי השמרני  אלא המבט 
לזהות השפעות הדדיות הכוללות את שיח "כבוד המשפחה", את הסכסוך הערבי־יהודי ואת 
היחסים בין אשכנזים למזרחים בישראל. היבטים אלו בדרך כלל אינם נידונים כאשר ארגון 

להב"ה ותנועות הימין הקיצוני העירוני עולים לדיון ציבורי. 

הערות

היו   )Karkabi-Sabbah, 2017( כרכבי־סבאח  של  במחקרה  שהמרואיינות  להעיר  יש   	
דווקא נשים ערביות ישראליות שנישאו לגברים יהודים, אך כל המרואיינות הללו באו 

מבתים שבהם האב איבד מסמכותו בעקבות גירושים או מסיבות אחרות.
בסקר הפרופילים שערכתי על תומכי ארגון להב"ה בפייסבוק נמצא של־69% מהם היה   2
שם משפחה מזרחי מובהק, ורק ל־2%	 שם משפחה אשכנזי מובהק. כמובן, אין זה מדד 
מדויק, אך הוא כן מספק אינדיקציה כלשהי להרכב הדמוגרפי של תומכי הארגון. במפגש 

הבלתי אמצעי עם פעילי הארגון בשטח גיליתי שכמעט כולם מזרחים.   
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חזרה  ועידוד  תורה  שיעורי  קיום  כגון  אחרים,  בתחומים  גם  פעיל  לאחים"  "לב  ארגון   3
בתשובה )על פי חומרים מן המרשתת וריאיון עם פעיל "יד לאחים"(.

קיימים ארגוני ימין נוספים הפעילים כיום, קיצוניים יותר או פחות, כגון "השומר החדש"   4
או "אם תרצו", המתמקד במוסדות להשכלה גבוהה, אך ארגונים אלו פונים לקהל אקדמי 
ובוגר יותר. לעומת זאת, שלושת הארגונים שנזכרו בגוף הטקסט – להב"ה, האריות של 
הצל ולה פמיליה – פונים לנוער מזרחי מסורתי. יש גם הבדל אידיאולוגי בין שני סוגי 
ואילו  הציונות הקלאסית, ההרצליאנית,  הסוג הראשון מתיימר להמשיך את  הארגונים: 

הסוג האחרון אינו דוגל בכיוון זה.
אפשר לשער שאם גופשטיין היה פועל נגד הומוסקסואלים באופן דומה לפעילותו נגד   5
ערבים – כלומר, אם היה קורא לפעול נגדם בכוח, ואם תומכיו היו תוקפים הומוסקסואלים – 
לו  ייתכן שאין  ולכן  יותר,  נחרץ  באופן  נגדו  פועלות  הסתם  מן  היו  בישראל  הרשויות 
ברירה אלא לנקוט עמדה מתונה יחסית. אך זו השערה בלבד, ולמעשה תהא הסיבה אשר 

תהא, עמדתו של גופשטיין כלפי להט"בים רחוקה מן העמדה הקיצונית כלפיהם. 
ליישום של רעיון "כבוד המשפחה", ולפיו הלאום היהודי כולו נתפס כ"משפחה", ראו:   6

אלאור, 998	.
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על המחבר

לעבודה  ובחוג  ההתנהגות  למדעי  בחוג  בכיר  מרצה  ואנתרופולוג,  סוציולוג  הוא  אנגלברג  ארי  ד"ר 

ציונות  דת,  הישראלית,  החברה  מחקריו:  תחומי  בין  ירושלים.  הדסה  האקדמית  במכללה  סוציאלית 

ומשפחה. המחבר מבקש להודות לשופטים האנונימיים של המאמר על  זוגיות, מגדר  רווקות,  דתית, 

הערותיהם המועילות. 


