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 מבחן כמקרה בצפתבית העלמין : שפה בכיתובי מצבות במגזר החרדיה תפקוד

 כהנרלי ף וויוזג-אורבךניקולא 

 תקציר 

בחברה היהודית , היא תופעה נפוצה זכרולהנציח את כבוד למת ובמטרה לחלוק  ,הנצחת זכר הנפטרים

התפתחה מדור לדור מופיעים כבר במקרא ושהונהגה ום לה תופעה עתיקה שאזכורימקדמת דנא. זוהי 

 משום אך גםצבה יש משום מתן קיום נצחי לנפטר, הנפטר באמצעות מ תבהנצחבכלל קהילות ישראל. 

מצבה ישנו אמצעות קידום אידיאלים ורעיונות לאומיים, חברתיים, דתיים ותרבותיים. להנצחת הנפטר ב

ם מדור לדור מיתוסים, ערכים ובגיבושה. באמצעותה מועבריהחברה של זהות הבחיזוק  יפונקציונליד תפק

 ומונצחים יחסי כוחות ומעמדות בתוך החברה.  ,חינוכיים וחברתיים

בהתייחס להבדלים  םייחודיותבובצפת בדפוסי ההנצחה החרדית בבית העלמין מחקר זה מתמקד 

ל ם עבכיתובילאורך השנים. נמצא כי  םשינויים שחלו בהלהקשורים במגדר, עדה, שיוך לזרמים חרדיים ו

חלו לאורך השנים שינויים התלויים בהתפתחויות החברתיות, התרבותיות והדתיות  מצבות הנפטרים

הוטמעו אידיאלים תורניים ורוחניים הנתפסים בחברה  םכיתוביהשהתחוללו בארץ. זאת ועוד, בכל 

תר אידיאלים אלו הודגשו והורחבו יו ,הנפטרים האשכנזיםיהם של צבותעל מ, כאשר החרדית כנשגבים

. בנוסף, נמצאו סממנים תומצתו והוגבלו לאוסף תכונות מצומצםהם הנפטרות יהן של ואילו בקרב מצבות

רניים. להבדיל, מצבותיהן ומצבות בניהן ובעליהן לטובת קידום מוטיבים תו ם עלכיתוביהלהדרת נשים מ

 ביחס לנוסחחסית י המנציחים נקטו בגישה סובלניתספרדים נמצא כי  נפטרים ם על מצבות שלבכיתובי

 הנפטרים. יהם שלהנפטרות והן במצבות יהן שלתכניו, דבר הבולט הן במצבותול ההנצחה

 חרדים, הנצחה, בית העלמין בצפת, מצבות :מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוקטורנט בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה, ףויוזג-ניקולא אורבך

המכללה האקדמית לחינוך אורנים,, ד"ר לי כהנר
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 מבוא

של חברות ועמים ומקומו של הפרט התרבות  דפוסיהתחקו אחר  ,אוגרפים ואנתרופולוגיםיסוציולוגים, ג

, הבנת תופעות תרבותיותללגיטימי לניתוח ומקור החלו להתקבל כ. אלה באמצעות כיתובי המצבות

חקר שפת , יישראלהקשר ה. ב(Borg, 1991) חברתיות, דתיות, לשוניות, פוליטיות, מגדריות וכלכליות

הקמתן של מאות אנדרטאות לזכר חללי המלחמות לעם קום המדינה במקביל לתכנונן וח התפתההנצחה 

ולזכר קורבנות השואה. העיסוק בנרטיב ההנצחה הלאומי )שואה וחללי מלחמות( וחיוניותו להבנת מקום 

ת את העיסוק בשפת ההנצחה האישית, כפי דחק למשך תקופה ממושכ ,ההנצחה במרחב ובחיי החברה

כ"ץ, ; 0222און,-בר ;1338; 1331עזריהו, ; 1331סיוון, ) נפטריםשל מצבות  ם עלשבאה לידי ביטוי בכיתובי

0222 ;Baumel, 1995) . 

אוגרפים ישראלים לחקור יהחלו היסטוריונים, סוציולוגים וג של המאה העשרים תשעיםבשנות ה

יהודיות במזרח אירופה, בבלקן ובארצות המגרב במטרה ללמוד על התא  קהילותבמצבות אישיות 

; 0220מנדלבאום, )ם יהדמוגרפי המשפחתי היהודי, על מעמד האישה ועל החברה היהודית ומאפייניה

מדובר במנעד  ,יהודי מזרח אירופהנם של אפיוכאשר דנים ב .( ;Rosen, 1994 Miller, 2005; 0229גרטנר, 

; בקון 0221; סמט, 0221; שטמפפר, 0220זלקין, )תחת מטרייה מינוחית אחת  ופלהכפירחב שקשה 

תודעתיים המסתתרים מאחורי כיתוב כזה או ה-בכדי לפצח את הממדים ההיסטוריים, (0228ואחרים, 

כך מתווספות גם אבחנות מהותיות בין הקבוצות ל. אחר בתוך מה שהכותבים מכנים "שפת המצבות"

מתוך עולמות תוכן ותרבות אחרים התגבש ספרדית, שכור מחצבתה הבוצה החרדית האשכנזיות לבין הק

 (. 0223מאוחר יותר )ליאון, בשלב לתוך היהדות החרדית והתכנס 

שביטא תפיסות  ,במקביל, ובמידה מסוימת אף בהשפעת המחקר על קברי היהודים בגולה

של  םומאפייני םמחקר על דפוסי אלפיים,למן ראשית שנות ה עיקרב ,החל להתפתח ,נוסטלגיות ורומנטיות

ל כיתובי מצבות מבתי הקברות במושבה כנרת , ע(1392-1880מתקופת היישוב העברי )כיתובי מצבות 

על כיתובי ו ,(0211פוגלמן,  ;0221עזריהו, ; 0221 ;1333אביב )צור, -"טרומפלדור" שבתלבית העלמין וב

דרוזים, בני כגון )בחברה בישראל  ות עם קבוצות שונותזמננו המזוה-מצבות מקומיות ופרסונליות בנות

שפת ברם,  (.0221, זרעאלשילר וי ;0221גל ועזריהו, -)בר (ית המועצות לשעברברמ םעוליוקיבוצים 

וטרם נבחנו ה לתשומת לב מחקרית, תלא זכ בישראלשל נפטרים חרדים מצבות  ם עלההנצחה בכיתובי

גל -)בר תיים, ההיסטוריים והתרבותיים שמהם הושפעה חברה זוהמגמות שחלו בו לאור השינויים החבר

לראשונה דפוסיה של שפת ההנצחה החרדית בכיתובי המצבות  במאמר זה נבחנים .(0221ועזריהו, 

 בית העלמין בצפת.  שמצויות ב

 רקע תיאורטי

 באמצעות ם הנצחה היא מתן קיום נצחי למאורע או לאישיות שחלפו מן העול ,בהגדרתה היסודית ביותר

במרחב ובחיי החברה  ,רוחני )תפילה, טקס, כרזה, שיר(-או רעיוני ,כרון(יביטוי פיזי )מצבה, אנדרטה, לוח ז

(. ההנצחה שימשה ומשמשת כלי שבאמצעותו חברה 0221גל ועזריהו, -בר ;1331שמיר, ; 1389מוזס, )

מאפייניה משתנים מעם לעם וממרחב קובעת מה ייזכר ומה יישכח, מה יודגש ומה יימחק, ועל כן סממניה ו

בשל יכולתם למרחב בהתאם לנטיותיהם החברתיות, הפוליטיות, הדתיות והאידיאולוגיות של המנציחים. 

של המנציחים לקבוע כיצד ובאיזה אופן יונצחו מאורעות ופרטים בחברה מסוימת, טמונים בהנצחה 

ם ללמד על הזהות האינדיבידואלית ם, דתיים ואידיאולוגיים העשויייפוליטישרידים ומשקעים 

החברה בחרה להנציח באמצעות הנצחת  םוהקולקטיבית, ובאותה עת על האידיאלים והרעיונות שאות

 (.Baumel, 2005המאורעות והנפטרים )
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 הנצחה ושפת ההנצחה במצבות 

ה בהשוואה ליתר דרכי ההנצחה, הנצחת נפטרים באמצעות מצבות הינה תופעה עתיקת יומין בחבר

במרחב לאובדנו. בעת העתיקה  ידי מתן ביטוי פיזי-האנושית שתכליתה חלוקת כבוד לנפטר והנצחתו על

תות גיות שנתפסו כמסייעות בע  אסממנים פולחניים ויוחסו לה סגולות ותכונות מגם  נלוו לקבורה במצבות

, ובתלמוד אזכורים במקרא היש לת, תה מקובלי, הקמת מצבות הימשבר ומצוקה. בחברה היהודית

. בימי הביניים (0221)שילר ויזרעאל, מה ודיניה דיונים ערים בנוגע לאופן הקבורה, מקו הסביב והתפתחו

ירוגין נוהג העלייה לקברי נאסר לס ,שונים הקשורים בהנצחת נפטרים. כך למשל נוהגיםהתפתחו דפוסים ו

ים לעצב נאסר על המנציחו 1,(וזה לז )אלא אם כן היו נשואים נאסרה קבורת גבר לצד אישה, צדיקים

רווח הנוהג בקהילות יהודיות לציין באופן עשרה, -שמונהעד למאה ה 2.מצבות אשכנזיותעל דמויות 

שנת פטירתו. בחלק מן המקרים, צוין רק שם הנפטר בלא כל את שם אביו ואת תמציתי את שם הנפטר, 

ידות במזרח אירופה ועם העלייה עם עליית החס בהנצחת הנפטר החלאזכור נוסף. שינוי של ממש 

תאריך כתוצאה משני תהליכים אלו, נוספו לשם הנפטר  3.בחשיבותו ובמקומו של הפרט בחברה היהודית

נפטרים נוספו לשמות ה . לעתיםמנהיג רוחני בעל שיעור קומהלייחוס או תורנית -בעל משמעות דתית

רכזיות שהיו בבחינת כתב הסנגוריה בפני והוזכרו בקצרה תכונותיהם החיוביות המ התורניים םתואריה

מצויות הלבין אלה של נפטרים מן הזרם החסידי, הבדלים מהותיים בין מצבות  קיימים  4.)שם( האל

מקורם אלו הבדלים . עיצוב ובכיתובב עיקרב אלו באים לידי ביטוי .ליטאיה-יהודיה-במרחב התרבותי

נשים יהן של במצבות. (0229; גרטנר, 0220; 0222לקין, ז) אלושונה למוות בשתי תרבויות יהודיות הביחס 

 שיוךההנצחתי לטובת  והרחבת הטקסט ארי הכבודותנעדרים מהן , תורניותהתכונות ה ןעדריבהות בולט

אזכורי הדמויות הגבריות המרכזיות בחיי הנפטרת  םבולטים בנוכחות ,לדמות רוחנית. מנגד הנפטרת

 (.1)תמונה  גידול ילדים, סבל ממחלה וכו' , כמוהנוגעים לחייהתיאורי חול תמציתיים ו )בעל/אבא(

 (, 6091כיתוב על מצבה של נפטרת מהזרם החסידי מראשית המאה העשרים ): 1תמונה 

 האימפריה הרוסית

 
                                                 

גניים. עם זאת, קיימים בתי וקבורת גבר לצד אישה נאכף בעיקר בקהילות סגורות וביישובים יהודיים הומלהאיסור  1
 קברות רבים יחסית שבהם איסור זה אינו נאכף ובפרט כאשר מדובר בבני זוג. 

 .להוציא בתי קברות מסוימים כגון בית הקברות בפרנקפורט 2
   החסיד אינו אלא אדם שבו שוכנת האלוהות והוא יכול לגשת לכתבי הקודש ולהגיע  ,יקרי החסידותכחלק מתפיסת ע 3

 לגדולה רוחנית ותורנית ומכאן שמקומו של הפרט בדגש על גברים התחזק.
מרחב שיח   –בעבודת הדוקטורט של חיים גרטנר מובעת הסתייגות מטענה זו.  גרטנר כותב על  'ספרות המצבות'  4

משכילי. הוא עוסק במובהק ב"לא חסידים" ומדבר על האופן בו חקרו בתי קברות עתיקים. הוא מגלה -ף, רבנימשות
שהמידע הרשום על המצבות העתיקות כולל מידע ארכיאולוגי ומחקרי על הנפטרים. גרטנר מתייחס בעיקר לאיכות 

יש לחקור בתי קברות וכיצד  ולשיח בין רבנים למשכילים בשאלה כיצד עשרה-תשעהמחקר של אנשי המאה ה
 . (0229)גרטנר,  לשמרם

 



31 

 

בראש המצבה היה כדלהלן:  עשרה-תשעהמצבות היהודיות במאה השהופיע על נוסח הבסיס המקובל ל

ושם משפחתו, תוך הדגשת  ואבישם הנפטר, שם  והופיעמכן לאחר  ה נטמן(,נ )פ"צוינו ראשי התיבות פ

)תהא נשמתו צרורה  תאריו, מתחת לשמו הופיע התאריך העברי של יום הפטירה ולבסוף הכיתוב ת.נ.צ.ב.ה

מן המקרא, תיאורים המפליגים במעלותיו  נוסח זה הולבשו לעתים ציטוטים בסיס. על בצרור החיים(

  .(0221גל ועזריהו, -בר ;1331)שמיר,  ם ועודינפטר, אירועים ביוגרפיהרוחניות של ה

 בית העלמין בצפת 

ם של תנאים, תצפת משמש כמקום קבורתם של אלפים מתושבי העיר, אך גם כמקום קבורבבית העלמין 

ר' משה . כך, בין השאר, קבורים בו רים ודמויות מכוננות בהיסטוריה היהודיתאמוראים, אדמו"

ותיקים ביותר בישראל ואזכורים ואחד מבתי העלמין ה. זהו ר' יוסף קארוו ברו, האר"י הקדושוקורד

(. עלייתם של מאות חסידים וליטאים לצפת 1389)שור,  עשרה-חמשלקבורה בו מופיעים כבר במאה ה

הותירה את חותמה בבית העלמין וכך גם השתרשות  עשרה-עשרה והתשע-שמונהבמהלך המאות ה

ראוי להבחין בין חסידים בהקשר זה,  (.)שם החרדית בעיר והתפתחותה לאורך השניםההתיישבות 

וכל שכן  ,ה ביהדותסיקהאורתודושהגיעו לעיר בתקופה שקדמה להיווצרות  )ליטאים( מתנגדיםו

ו, נלעניינ הדיון על החברה החרדית בצפת הנחקרתמאוחרת לה בהרבה, לבין החרדית ה להיווצרות החברה

הראשונים אינם חרדים, אלא חלק מהחברה  סית.קאורתודו-ת הזהות החרדיתיה למטריכחברה הכפופ

זהות מפת של  שעתידים להביא ליצירתהשעה שזו עוברת תהליכים משמעותיים  היהודית המסורתית

. עם קום המדינה, (0221)שלמון ואחרים,  עשרה-תשעחדשה החל בעשורים הראשונים של המאה ה יהודית

  דונם. 112-כנאמד בשטחו ו חלקות חדשות, הוכשרו בו בצפת מיןבית העל תרחבה

כיום, הקבורה החרדית בעיר כמעט ואינה נשענת על חסידים וליטאים שמשפחותיהם הגיעו לעיר 

, אלא בעיקר על תושבי הקריות החסידיות ברסלב וחב"ד שהגיעו לעיר עשרה-תשעה עד לשלהי המאה

החסידית גור בחצור הגלילית ועל  ה, על תושבי הקריקודמתה של המאהשבעים והתשעים במהלך שנות ה

 השנים האחרונות 12קומץ משפחות ליטאיות שעברו להתגורר בעיר במהלך כן על ו ,חסידויות נוספות

החלו להיקבר בעיר גם חרדים ספרדים  תשעים. זאת ועוד, למן שנות ה(0223; כהנר, 1338)עמיצור, 

להיקבר  ביקשו ומבקשיםלצד קבוצות אלו, . חסידויות ברסלב וחב"דהמזוהים עם מפלגת ש"ס או עם ה

 הרוחני מעמדהבשל זאת , בבית העלמין הצפתי גם אדמו"רים, רבנים וחסידים מכל רחבי הארץ והעולם

בהיותו מוקד במקום זה.  קדושים וידועי שם בתחום התורני והקבלי ובשל נוכחותם הבולטת של של העיר

מקרה מבחן בית עלמין זה  קבוצות וזרמים בחברה החרדית לאורך השנים, משמש קבורה למגוון רחב של

לחקר הדפוסים הייחודים והמגמות אשר באים לידי ביטוי בהנצחת נפטרים חרדים בכיתובי המצבות 

    בישראל.  

  שיטת המחקר

שאלות המחקר בחלקות שונות ברחבי בית העלמין הישן והחדש בעיר.  5מצבות 122במסגרת המחקר נדגמו 

בין , בהבדלי לשון ההנצחה מאה האחרונהלאורך ה בעיר המרכזיות נגעו במאפייני ההנצחה החרדית

בחברה החרדית, בהבדלים המגדריים ובשפת ההנצחה החרדית וייחודיותה, השונים הקבוצות והזרמים 

הקולקטיבית,  רוחנית, האידיאית,-שפת ההנצחה בעיצוב הזהות התורנית תוך התייחסות למקומה של

 הקהילתית והמשפחתית.

במתודה כמותית ובניתוח קונסטרוקטיבי ונרטיבי מתוך כוונה לבסס מהלך המחקר כלל שימוש 

של נפטרים מצבות על שתאפשר לבחון ולנתח תופעות ודפוסים ייחודים ללשון ההנצחה תשתית ראשונית 

ובשל  ,בישראלהאלה את כלל המצבות . מפאת הקושי הכלכלי והלוגיסטי לדגום במקומות נוספים חרדים

                                                 
מצבות נוספות המזוהות עם המגזר החרדי.  122-מצבות, אך תועדו וצולמו כ 122-לצורך המחקר נעשה שימוש רק ב 5

המתגוררים  המהווים יחדיו כשני שלישים מכלל החרדים  –מצבות אלו רובן ככולן מזוהות עם חב"ד, ברסלב וש"ס 
מצבות מאותן קבוצות שנעשה בהן שימוש במסגרת בקיימים הובן ישנן חזרות על נוסחי לשון ומאפיינים בעיר ובר

 מחקר זה.     
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, בהיותו מוקד לקבורה חרדית בצפתעדר תיעוד ותשתית מחקרית ראויה בתחום זה, נבחר בית העלמין יה

 על גווניה וזרמיה בעבר וכיום, כמקרה מבחן לחקר תופעת לשון ההנצחה החרדית במצבות. 

רה החרדית בבית העלמין ריכוזי הקבותועדו בכתב וצולמו  ,מופוהמחקר הראשון של בשלב 

-וח נרטיבי, קונסטרוקטיבי ודהמצבות שנותח נית 122של מדגם רחב  , כאמור,הצפתי. בשלב השני נבחר

במטרה לזהות יחסים כלליים בין המשתנים השונים וליצור הכללות.  Excellטרוקטיבי והוזן בתוכנת סנקו

 11%. כתובתן דהתה במקרים רביםש קשיים לוגיסטיים באיתור וזיהוי מצבות ישנות ועתיקות היו

מהמצבות  1%-ו 1323-1322הוקמו בין השנים  92% ;0210-1382מהמצבות שנדגמו הוקמו בין השנים 

באופן דומה, בשל משקלם הנמוך של . עשרה-תשעהוקמו במהלך המאה ה כשל נפטרים חרדים שזוהו

ת ה המאוחרת של החרדיּוובמידה רבה גם בשל הופעת, החרדים הספרדים מכלל החרדים בישראל

מצבות של אחוז ה 6.קושי לזהות מצבה של חרדי ספרדיהתהווה (, 0223הספרדית במדינת ישראל )ליאון, 

על אף שמשקלם מכלל , בלבד 12%הוא אפריקה( מכלל המצבות שנדגמו ו החרדים הספרדים )יוצאי אסיה

כן, על אף השאיפה לדגום -(. כמו0228, מפקד אוכלוסין, למ"סגבוה יותר )בצפת הוא האוכלוסייה החרדית 

גבוה של חרדים מצבות ניתנות לזיהוי כהבאופן שווה גברים ונשים, נמצא כי מספרן של מצבות הגברים 

מצבות של נשים.  99-מצבות של גברים חרדים ו 12זה נדגמו  לפיכך במחקר. ממספרן של מצבות הנשים

לשפת התאם להכוונת עובדי בית העלמין, בהתאם ובסיוע זיהוי המצבה ושיוכה למגזר החרדי נקבע ב

חלק מהמצבות בחלקות המיועדות לקבורה של קבוצות חרדיות מן של מיקוהכיתוב על המצבה ולפי 

       7.מסוימות

בוצעה  ,במצבות שימוש בשפה כאמצעי להנצחה חרדיתלניתוח השוואתי בנוגע  לערוך הבמטר

; קהילתית )זרמים וחסידויות( ;ספרדים(/עדתית )אשכנזים ;(נשים/במחקר חלוקת יסוד מגדרית )גברים

על בסיס חלוקת יסוד זאת המשמשת כאוסף של משתנים בלתי תלויים, נבחנה  היסטורית )לאורך השנים(.

 שונים שפת ההנצחה החרדית במצבות )המשתנה התלוי( והשימוש שנעשה בה לצורך קידום רעיונות

-: הנצחת תכונות תורניותובהן ת חולקה לקטגוריות הנצחה כלליות. שפת ההנצחה החרדיותומטרות שונ

הנצחת זיקתו  ;הנצחת אלמנטים של טהרה וקדושה הקשורים בנפטר ;הנצחת הזיקה לאל רוחניות;

; הקשורות בנפטר הנצחת תכונות נאצלות ;הנצחת ייחוסו הקהילתי ;מאורע או תאריך מסוים ,למקום

 ת בחייהן. ת בזיקה לדמות גבריהנצחת נפטרו  

    ממצאי המחקר  

לנקוט  מעידים על נטיית המגזר החרדי ,ממצאי המחקר המרכזיים, בהתייחס לכלל הקבוצות שנבחנו

ילים ובביטויים ייחודיים אף נעשה שימוש במקבועים ולעתים ם, סגפניים, ימינימליסטיבנוסחי הנצחה 

המסמלים אידיאל תורני כלשהו המצופה  וכן במילים ובביטויים ו,זרם מסוים ב-למגזר החרדי או לתת

ובמידה פחותה  םהאשכנזי יםכיתוב על מצבות הנפטרמהאדם החרדי בחייו. ממצא זה תקף בעיקר ביחס ל

. לרוב, נוסחי ההנצחה החרדיים אינם כוללים לשון םספרדיה יםת ולנפטרות החרדיויחס לנפטריותר ב

. נהפוך הוא, השימוש (0)תמונה  מם את הנפטרפיגורטיבית ואמצעים אמנותיים שתכליתם לפאר ולרו

בעיקר לנפטרות חרדיות ונפטרים  וגבלוממכלל המצבות(  19%-)במועט שהוא באמצעים אמנותיים, 

מעשיו ולהנציח את מאמציו של הנפטר במהלך חייו להרבות במצוות את , מיועד לפאר את האל וספרדים

תוך שימוש בביטויי כניעה והשפלה והשלמה עם גזירת תורני, -ובמעשים טובים בקיום אורח חיים יהודי

יתרה מזאת, מקור ההשראה לשיבוץ פסוקים או ליצירת  8.("ירא"ו"עבד", "בחיל וברעדה" דוגמת המוות )

ראוי להבהיר כי איורים,  .התנ"ך ועל גב המצבה הינ ,במגזר החרדי( ץנפו י)אמצעי אמנות אקרוסטיכונים

                                                 
רב בית העלמין, בקבלני המצבות המקומיים ובעובדי זרנו בחרדיות נעה-לשם זיהוי חלק מהמצבות הספרדיות 6

 המועצה הדתית. 
השנים האחרונות  02-באופן אקראי. ברם, ב בצפתו בבית העלמין חלק ניכר מהחלקות החרדיות הייעודיות התפתח 7

 ברסלב וגור רכשו חלקות או הוקצו להן חלקות נפרדות לקבורת חסידיהן.   ,חסידויות חב"ד
 12-אבל ב .בכללותה עשרה-שמונהמלכתחילה אותם ביטויי השפלה וכניעה אפיינו את החברה היהודית של המאה ה 8

 מאפיין בעיקר את החברה החרדית אשר בחרה לשמר ביטויים אלו.  הדברהישראלי  השנים האחרונות במרחב
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של  ותמצבלונית או יניקה ממקורות הספרות הכללית אסורים לחריטה על שימוש בלשון פיגורטיבית חי

  9.לא נמצאואכן מעין אלו ודוגמאות לתופעות  ,בכל הזרמים חרדים

 שיבוץ אמצעים אמנותיים בכיתוב מצבות בתוספת הנצחת נספי השואה :0תמונה 

 

נמצא כי אצל  בהתייחס להבדלים בין שפת ההנצחה במצבה של נפטר אשכנזי לנפטר ספרדי

למשפחה ולקרובי שמורה ס קבועים. בקרב נפטרים המזוהים עם ש" נוסחי כיתוב נפטרים ספרדים אין

קפדני על פיקוח של עדר מסורת י. הבאיזה אופן, גופן והיקף, על המצבההנפטר הזכות להכריע מה ייכתב 

 ,ת החסידיות והליטאיותאת הקהילו המאפיינת ההדוקת קהילתיעדר לכידות יהתכני ההנצחה במצבות ו

אפריקה לשבץ בכיתוב המצבה ביטויים אשר אינם ו למשפחות הנפטרים החרדים יוצאי אסיה ואפשר

האשכנזים. כך למשל, במצבות של נפטרים ספרדים מוזכרת לצד האב בקרב מקובלים או נפוצים בהנצחה 

 נזים ואינו מקובל בחרדיּותדבר אשר אינו מופיע כלל במצבות של נפטרים אשכ –וגם אימו של הנפטר 

, ובעיקר את קבוצת הנפטרות מהמצבות שנבדקו 21%. ממצא מרתק נוסף המאפיין (9)תמונה  באירופה

או הבעל בהקשר תורני  אבהבאמצעות אזכור  ,הכשר לנפטראו שמא האשכנזיות, הוא הענקת לגיטימציה 

 צ )הרב הצדיק( אליעזר גולדבלום זצ"לבת הרה"פ.נ/הצדיקה חנה דבורה/בכיתוב  הלדוגמכך  10.או רוחני

מקבלת הנפטרת ייחוס, מעמד קדושה ולגיטימציה הודות לאביּה ולמעמדו בקהילה החסידית אליה 

כי בקרב נפטרים ספרדים שברובם חזרו בתשובה או התחרדו במהלך  ,מעניין לציין בהקשר זההשתייכה. 

זאת בניגוד לנפטרים  11,וסחיו השונים"רב" על נ השנים האחרונות, אזכור האב לרוב מופיע ללא התואר 92

  .(9)תמונה  תורני גבוהכלית בעלת מעמד רטריאמקושרים עם דמות פ אשכנזים שברוב המקרים

הנפטרים הספרדים נעדרת כל סממן של טראומת של בנוסף, שפת ההנצחה החרדית במצבות 

 91%-ב(. בתוך כך, ית המועצותדתיים )בר-השואה וטראומת החיים בצל משטרים אנטישמיים ואנטי

אורח חיי הנפטר כרווי ייסורים,  מתואר ,ם ספרדים )גברים ונשים(נפטרישל מצבות  יעל גב יםהכיתובמ

 1%-)רק בכמעט ואינו מופיע  מעין זהכיתוב  ,ככל הנראה. , בעיקר באחרית ימיוסבל, מצוקות וקשיים

 שנגזר משמייםמה ש כטרוניה בפני האל על נפטרים אשכנזים, מחשש שיתפרשל במצבות  מהכיתובים(

  12.(9)תמונה 

 

                                                 
 עשרה.-עשרה והתשע-אך הן רווחות במצבות יהודיות במרחב הליטאי במאות השמונה   9

  זמננו לכיתוב מצבות חרדי. לעתים אזכור הייחוס תופס שליש מכיתוב המצבה -ייחוס לאב או לבעל הוא סממן בן 10
 שום הענקת לגיטימציה וקדושה מקדושתו ויוקרתו התורנית של האב.  ויש בכך ב

תה זו שגרת לשון עם קודים משלה שאיננה רלוונטית להורים המסורתיים של ים הייבקרב החוגים האשכנזי 11
 ם שהם דור ראשון לתופעה בארץ. מזרחיהחרדים ה

 מקובלת אם כי קיימת.  הבעת ביקורת או תלונה כלפי האל אינה ,בקרב הליטאים והחסידים 12
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 ספרדים חרדיםשל הנפטר בכיתובי מצבות  מו שלתיאור סבל ואזכור א :9תמונה 

 

 

בתאריך אחר בעל משמעות  נקשר תאריך הפטירה ,שנחקרוהמצבות ם על כיתוביהמ 12%-ב

 .(9)תמונה  יום כיפור(או לותך שמחת תורה, פרשת בהעלמשל, תורנית שהתרחש באותו היום )-יהודית

ביחס  יותר האך תדירות הופעתה במצבות אלה גבוהשל חרדים תופעה זו איננה ייחודית למצבות  אמנם

 . םאשכנזי יםשל נפטר ותדובר במצבממהמקרים  82%-בו מסורתיים ודתייםנפטרים  למצבות של

חקרו נחקק לצד שם הנפטר מכלל כיתובי המצבות שנ 92%-נמצא כי ב ,בהתייחס להיבט המרחבי

מוקד פעילותו של  על/התגורר. אזכור מקום הלידה ו/אובו נולד/פ ,גם שם המקום )ולעתים המקומות(

)תמונה  , אשר בחלקם הגיעו מאירופהאת הנצחת הנפטרים האשכנזים רקהמצבה מאפיין  יהנפטר על גב

של הנפטר בגולה עד מונצחים נדודיו  ודית. במקרים אחדיםהיה קהילההוא בבחינת הנצחת האזכור זה  .(9

מיקום לצד שם של ופיע אזכור המכיתובי המצבות שבהם  ,(מקרים 11) 01%-לצפת. בלהגעתו לישראל או 

, זהמחו"ל או מעיר אחרת בישראל לבית עלמין  של הנפטר הנפטר, היה זה בעקבות העלאת עצמותיו

בקרב  מיוחד יש מעמד ,מו"רים, התנאים והרבניםלצד גדולי וחשובי המקובלים, האד ,שכאמור לקבורה בו

כאלה גם יש סקסיות, אך -הועלו, הוטסו מארצות אנגלו חרדים רבים. רוב הנפטרים שעצמותיהם

פ.נ/ איש  רומניה וממרוקו. אזכור העלאת העצמות מובא במפורש בכיתוב המצבה:עצמותיהם הועלו מש

     .עצמותיו הועלו מרומניהאדר תרע"ג/ ישר ותם/ר' חיים יוסף בר' יהושע בלומענפלד/כג'

 חסיד )הכוללת הקפדה ופיקוח על נוסח(ה טיפוסית של מצבעל מיקום ונדודים בכיתוב אזכורי  :9תמונה 
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תופעה נפוצה אשר הולכת ומשתרשת בשנים האחרונות אזכור גיל הנפטר על המצבה אף הוא 

נפטרים של בות שנחקרו, בעוד שבקרב מצבות מכלל המצ 09%. אזכור מעין זה מופיע על במגזר החרדי

הגיע אם . לרוב, גיל הנפטר יוזכר (9)תמונה  מכלל מצבות הנפטרים 91%-נפוץ יותר ומופיע בהדבר ספרדים 

הגיל  וזכרהנפטרים האשכנזים משל מצבות האו להבדיל נפטר בגיל צעיר במיוחד. בכל  ,לגיל מופלג

 של  ואילו במצבות ,על ממד הקדושה בכיתוב ההנצחה לשמור הבמטר באמצעות ספרות עבריות )גימטריה(

ת )כמקובל ביתר המצבות בישראל(. בכיתובי ערביו-הנפטרים הספרדים נעשה לרוב שימוש בספרות הודיות

תה מקובלת, ברם בשנים יניכר כי ההתעסקות בגיל הנפטר לא הי המאהמצבות מראשית ואמצע 

נלווים ביטויים ייחודים  ,תים אף בלא אזכור גיל הפטירה(לעו, לצד אזכור גיל הפטירה )האחרונות

לצד גיל הנפטר או במקום  ,מכלל המצבות שנחקרו 9%-ב ,. כך למשלגילהנושא את ים המרחיבים יופופולר

 (9בכמחצית מהמקרים ) "הזקן הכשר". הנצחה הביטויים "בשיבה טובה" ו/אוגיל הנפטר נוספו לכיתוב ה

נוסף  ,על המוות הפתאומי , לביטוי המספרי המעידבעלומיואו  ונעוריב, ובילדות והלך לעולמ הנפטר שבהם

מילולי המרמז על המוות המוקדם או מספר אודותיו: ")נקטפה( בדמי ימיה", "מפי עוללים  גם תיאור

 .ויונקים", "נקטפה בטרם עת", "הילד הטהור והזך שלא טעם טעם חטא"

מצאו את מותם , 0222-בחרדית "מאור חיים" בצפת בשריפה שפרצה בבית מגורים בקריה ה

משפחתם (. בכיתוב על גב אחת ממצבות הילדים ש0222)אתר צופר, אחת לדים בני משפחה שלושה י

פ.נ/הרכה והנעימה רעיה ז"ל בת ר' יועז ועטרה דואדי נלב"ע לזרם הספרדי נכתב בזו הלשון:  ההשתייכ

בחירת המשפחה להדגיש ולהנציח כי השריפה  .םשני והיא בת שש בשריפה אשר שרף ה'בדמי ימיה 

 ,, לפי התפיסה החרדית, רצון האלהיה ש כי מות הילדיםה להדגיתהאל הינה מכוונת ומטר ידי-עלבוצעה 

וכי להורים ולבני המשפחה אין טענות כלפי האל בגין מותם הפתאומי והטרגי של הילדים. תפיסה זו 

: "ה' מפורסםבפסוק המקראי ה ,בין היתר ,ית ובאה לידי ביטוימעוגנת היטב במסורת היהודית והחרד

 13.נתן, ה' לקח, יהיה שם ה' מבורך" )איוב, א, כא(

 כיתוב המייחס לנפטר סממני טהרה וקדושה

הוא ו מצבות של נפטרים אשכנזים ם עלמופיע לרוב בכיתובי םחרדי ייחוס סממני טהרה וקדושה לנפטרים

על החרדי לשאוף  , כך לפי התפיסה החסידית והליטאית,קובלת שאליהאת מערכת האידיאלים המ משקף

. בנוסף, לייחוס סממני הטהרה וקדושה יש גם תפקיד מכריע בהנצחת האידיאלים הללו למען במהלך חייו

 הדורות הבאים והעמדתם כתכונות עליונות ונשגבות שעל האדם לאמץ במהלך חייו. 

כוללים את המילים: צנועה,  ,, בהתבסס על מחקר זהסממני הטהרה והקדושה המיוחסים לאישה

ם את המילים: תם, ישר, סממני הטהרה והקדושה המיוחסים לגבר כוללי .חסודה, כשרה, צדקת, החשובה

ה ומופעיה השונים )כשרה, ירור כי הצניעות על כינוייניכר בב 1מעיון בטבלה עניו, צדיק, דובר אמת. צנוע, 

ה סממן הטהרה והקדושה הנפוץ ביותר בכיתובי המצבות של נפטרות חרדיות הינה למעש ,חסודה וצנועה(

אשר האישה החרדית כפופה להם בחייה, באים לידי  ,)בעיקר בקרב נפטרות אשכנזיות(. חוקי הצניעות

את אידיאל הצניעות ברמה מצבתה על ביטוי גם במותה באמצעות אוסף מילים המטפחות ומנציחות 

. (1)תמונה  המגדרית ומקנות לו מעמד של תכונה שעל כל אישה לשאוף אליההקהילתית, המשפחתית ו

מילים נרדפות לצניעות  שתיים ואף שלושות נפטרת חרדית משולבה של מצבבמקרים רבים, בכיתוב על 

פי שבפועל ייתכן -על-זאת כדי להדגיש את הקפדתה בנושא הצניעות )אף, של הנפטרתשמה קודם לציון 

אך בעיקר כדי להנציח את אשר מצופה מאישה במגזר החרדי. להלן נוסח קבוע  ,(תתה קפדנייישלא ה

פ.נ/האשה הכשרה, הצנועה והצדקנית/מרת חדווה ומקובל להדגשת ולהנצחת צניעותה של נפטרת: 

 חלק מדפוסי ההנצחה המסורתיים של .א"ב"ר )בת רב( ישראל פפר יבלחט )עליה השלום( רוטנברג ע"ה

החסידים והליטאים ונשתמרו גם כיום.  ידי-עלו בחלקם צאומ עשרה-שמונהה במאה היהודי מזרח אירופ

                                                 
 יםאמצמרבים  ומסורתיים יהודים דתייםגם עולם לפיה מדובר ברצון האל איננה ייחודית לחרדים. התפיסת  13

 .אמירה זו
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כמעט ולא נותרו קבוצות נוספות בחברה היהודית אשר נוטות  ,החרדיםמעט ם זאת חשוב לציין כי לע

 .  עשרה-עשרה והתשע-שבעלשמר את דפוסי ההנצחה הארכאיים מן המאות ה

 חרדים םפטריסממני קדושה וטהרה בהנצחת נ :1טבלה 

 נפטרים נפטרות

 92% ישר 99% צנועה

 01% תם 09% צדקת

 11% צנוע/עניו 19% החשובה

 1% צדיק 10% כשרה

 9% דובר אמת 2% חסודה

מכיתובי המצבות של הנפטרות  92%-מגלה כי בעוד תכונת הצניעות מונצחת ב 1בטבלה  נוסףעיון 

הנפטרים החרדים תכונת הצניעות  בקרבהרי ש(, תבפועל המונח חסודה אף הוא נושא ממד של צניעו)

מהמצבות. ממצא זה מחזק את הטענה הרווחת במחקר הסוציולוגי לפיה הדרישה  11%-מונצחת רק ב

כיתובי המצבות בקרב בשונה מ. גברזו הנדרשת מלצניעות מאישה חרדית חמורה וקפדנית יותר ביחס ל

תכונות הקשורות בטוהר  יםומדגיש יםהחרדים מנציחמצבות הנפטרים על  םכיתוביההנפטרות החרדיות, 

(, שנתפסות כאידיאל שיש לשאוף אליו וכמעלות מרכזיות 01%) וםות (92%) קיון כפיים: יושרהימידות ונ

הנדרשות מהגבר החרדי. בדומה לנוסח הנצחת הטהרה והקדושה הקבוע בקרב הנפטרות, גם לנפטרים 

. נוסח מנחם מנדל הכהן ב"ר מרדכי גצוביץ' ז"ל , ישר וירא ה'איש תםפ.נ/ כך למשל,ישנו נוסח קבוע. 

 . (9)תמונה  0210-1382קבוע זה תקף בעיקר להנצחה בקרב חסידים אשכנזים ומוגבל לשנים 

הנפטרים במגזר החרדי ניכרים שינויים  ת, גם בהנצחבחברה הישראלית בדומה להנצחה הכללית

בעניין הרחבת התיאור על המצבות והדגשת ם. כך למשל, המלווים באימוץ אופנות חדשות לאורך השני

 , לקוני וסגפנימינימליסטיברוב המצבות היה השימוש בשפה  עשרים,המאה העד השמירה על הצניעות, 

ביטוי לאורחות החיים שהתהדרו בהם החרדים דאז שבבסיסם ניצבה ההנחה כי משמעות הקיום  – ביותר

אין מקום בטקסט  ,מילולית מפארת הומכאן שלמצבה, לכיתוב בה ולהרחב ,היא ברוחני ולא בגשמי

רק כאשר היה מדובר באישיות בעלת שיעור  ולתיאור בכיתוב המצבה נתאפשר מקום להרחבהההנצחה. 

בקרב נפטרות חרדיות רווח עד לראשית המאה . הדמות רוחנית חשובקומה או באישיות המקורבת ל

הצדקת. שמות אלו נחרטו לפני שם  ,יה, המסכנהימללה, העלובה, הענהשימוש בתארים: האו עשריםה

ם, בריאותיים יטחונייהנפטרת כאות למעמדה ביחס לאל, אך גם במטרה לבטא דוחק כלכלי, קשיים ב

הנפטרת כלל יותר  תמצבעל כיתוב הככל ש. עשרה-תשעוקשיי פרנסה ששררו ביישוב היהודי בעיר במאה ה

. בהקשר זה מעניין לציין, שבקרב הנפטרים יותר כשרהונחשבה צדקת היא ך ביטויי השפלה וכניעה, כ

ביטויי  ירא. בחלוף השנים,ו מאותה תקופה לא הופיעו ביטויים דומים, אך הופיעו ביטויי כניעה כגון עבד

לטובת ביטויים  םמן הנפטרות האשכנזיות ממזרח אירופה פינו את מקומההשפלה והכניעה שהביאו ע

ת החשיבות שבשמירה על צניעות. המעבר מביטויי כניעה והשפלה להדגשת הצניעות התרחש המדגישים א

 בהדרגה ונבע ממספר גורמים: 

 14.האישה החרדית הן במסגרת הקהילתית והן במסגרת המשפחתית ה שלעלייה במעמד .א

 לטפח את השמירה הובילה רבים בחברה החרדיתהקמת ישראל כמדינה חילונית, מערבית ומודרנית  .ב

)במאה  מונצח בכיתובי מצבות של נפטרותההפך למוטיב המרכזי  חמישיםעל ערך הצניעות שמשנות ה

קהילה המצומצמת בעיירה בה התגוררו במזרח צניעות האישה מובנת מאליה במסגרת ה עשרה-תשעה

 .אירופה(

                                                 
אם כי נדמה כי הקמת "חברת הלומדים החרדית" בראשית שנות החמישים משמרת ואף מחזקת את המבנה  14

(, עצם הגדרתה של האישה החרדית כ"עזר כנגדו" נותנת בידן 1388הפטריארכלי של המשפחה החרדית )פרידמן, 
   (.0222; קפלן, 0221של הנשים כוח רב בתוך המשפחה ובקהילה )שלהב, 
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עשרים ובמאה העשרים גם במאה הכשהיו ב ביטויי ההשפלה נותרו רו ,בקרב הנפטרים החרדים

גזר הצטרפות הספרדים למהשתנות אורח החיים ווצאה מכת, שנותרו לצד ביטויי הכניעה ,. ברםואחת

. כך למשל, תיאורים המדברים בשבח על המצבותנוספו ביטויים חדשים לכיתוב המינימליסטי  ,החרדי

רודף , (0%) חינך למצוות, (0%) , תלמיד חכם(0%) בעל מידות: של הנפטר תורניתהו מעלתו הרוחנית

ת ו. ראוי לציין כי תיאורים בשבח המעלות הרוחני(2%) עסק בתורה ,(0%) , העמיד תלמידים(3%) מצוות

נדרשים לעסוק  ,החרדית היהדות פי-על ,, שכן הם ורק הםולא לנשיםנוספו במהלך השנים רק לגברים 

 . (9, 0ות )תמונ במדרגות הרוחניות ולצבור מצוות רבות יותר עלותבכתבי הקודש, ל

עדר לגיטימציה קהילתית לדבר בשבח מעלתן התורנית של יעדר אפשרות הלכתית ובהיבה

ה במסגרתבהנצחת הנפטרות שמגמה חדשה  עשריםשל המאה השישים הנפטרות, התפתחה למן שנות ה

עם  ו/או אביהעם קשריה של הנפטרת  ידי-עלניתנה  הרחבתוהכיתוב על גב המצבה גדל, אך הלגיטימציה ל

נפטרות חרדיות, הנפטרת מוזכרת בהקשר למעלתו  יהן שלמצבותם על כיתוביהמכלל  23%-בעלה. ב

ולעתים רובו כאשר חלק ניכר מהמלל , )רב, רב גדול, רב גדול וצדיק(של אביה או של בעלה הרוחנית 

מצבות, הנפטרת מתוארת כאשת חיל, ה ם עלכיתוביהמ 01%-מוקדש לתיאור מעמדם הרוחני והקהילתי. ב

 11%-ב ;הנפטרת באמצעות בעלה ה שלשה גם במקרה זה מוענקת לגיטימציה לעיבוי המלל במצבתולמע

. כלומר, גם כאן מוענקת מודרני-ביטוי קלסי טרום – מכיתובי המצבות, הנפטרת מתוארת כעטרת בעלה

כיתובי גם אלא מוענקים לה  ,לה לא רק הלגיטימציה להרחבת המלל אודות קורותיה באמצעות בעלה

ה תוך הדגשת הישגיה כמי שמשמשת כעזר כנגדו. דומה אפוא כי הנצחת תפארת ,בחות הודות לבעלהתש

)בעל, אב ולעתים כלי ר( על מצבתה שלה, מתבצעת לרוב בהקשר פטריא, החשובההאישה )עטרה, חילשל 

ר משמשת כבמה להנצחת עליונות הגב ,ייחוס לאדמו"ר ולסב(, שבו השפה המאדירה לכאורה את הנפטרת

ם שהוזכרו, המנציחים את בנוסף לכיתובי ומעמדה הנמוך של האישה גם במותה.ולהנצחת תלותה 

החרדיות ובהן: הרבנית )אשת הרב(  מצבות הנשיםעל מילים נוספות  ותרווחו ורווח ,הנפטרתה של תפארת

ת אפשרומקנה לאישה , מה שמצבותן המ 19%-ב חינכה ליראה )את ילדיה( ;ממצבות הנפטרות 1%-ב

 .(1)תמונה  כתלות ביכולתה לתפקד כאם המחנכת ליראה ולאהבת האל המצבה תוכןאת  להרחיב

 כלי והנצחת אידיאלים המצופים מנשיםרהכולל ייחוס פטריא תנפטרת אשכנזיה של מצב: 1תמונה 

 
 

מתייחס לנדבנותו  ,שנחקרומצבות  ם עלכיתוביהמ 90%-ב תכונות נוספות, המופיעשל אוסף 

בו של הנפטר. בדומה לתכונת הצניעות שהוזכרה, גם נדבנות ורוחב לב נחשבים כאידיאל רוחב לילו

מעוגן זה קהילתי עליון. אידיאל -ולקבע כערך חברתי שהחברה החרדית מתהדרת בו ומנסה להנציח

. לשם טיפוחו אף הושרשו בתודעת החברה היהודית ונחשב כמצווה שעל היהודי לקיימה במסורת היהודית

"על שלושה  ;כגון "צדקה תציל ממוות" )משלי, יא, ד( ,עידוד מתן צדקהם ופסוקים שתכליתם ביטויי

כי יהיה בך אביון " ;גמילות חסדים" )מסכת תענית, פרק ד(על עבודה ועל תורה, על דברים העולם עומד: 
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)דברים  "לא תאמץ לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון: כי פתח תפתח את ידך לו [...] מאחד אחיך

ה ילתכונת הנדבנות ולמתן צדקה חשיבות רבה יותר מאשר בקרב האוכלוסייש (. בחברה החרדית ט-טו, ז

 זאת בשל הדוחק הכלכלי בו נתונות משפחות חרדיות, כציווי שיש לממשוו, כאידיאל הכללית בישראל

תורני המוטל -קהילתיפיינות בתא משפחתי גדול, בהישענות על הכנסה נמוכה ובחובה ובלחץ הרבות המתא

מורכבות זו יצרה רשת מסועפת ומאורגנת של מוסדות תמיכה,  הגבר להמשיך לעסוק בלימוד תורה. על

 .(;Eluezer, 1993)   Stadler, 2006 גמילות חסדים ועזרה לנזקקים הפועלת בכל הזרמים במגזר החרדי

 ,סוים או לעדה מסוימתאינם ייחודיים למגדר מ המדברים בשבח נדבנותו של הנפטר אזכורים

הן בצורה  ,הם מופיעים בכיתובי המצבות בכל אחת מהקבוצות שנבחנו .ואינם מוגבלים לתקופה מסוימת

: , דוגמתוריאציות שונות הקשורות במתן צדקהווהן ב ,רודף צדקה וחסד, גומלת חסדים: , למשלמפורשת

תמך בישיבות ובמוסדות תלמוד , ביםעסקה בגמילות חסדים, עסקה בצדקה, פועל צדקה, עסק במעשים טו

ממצבות הנפטרות הופיעו אחד או יותר מהמילים המדברות  91%-ממצבות הנפטרים וב 91%-תורה. ב

הנפטר באמצעות שלל  ו שלהנפטרים החרדים תוצג נדבנותשל בשבח נדבנותו של הנפטר/ת. לרוב, במצבות 

תמך : לות משמעות רבה ליהדות ולקהילה, כגוןמילים וביטויים ותתייחס גם לפעולות נדבה מפורטות ובע

אזכור הצדקה לרוב אינו מבואר או מלווה  ,הנפטרותשל הקים ישיבות. מנגד, במצבות , בתלמודי תורה

מילים המכוונות  – בהסברים. יתרה מכך, הנפטרת החרדית מתוארת לרוב כמי שגמלה חסד ועסקה בצדק

 –תמך, תרם ופעל ש ( מתואר כמי01%) במקרים רבים, בעוד שהנפטר החרדי נמוכהו לתרומה סמלית

הקמת תלמוד כמו מכוונות לתרומה כספית גדולה אשר בצדה גם תרומה רוחנית לקהילה  מילים אשר

  .(1)תמונה  תורה

  סבל, גבורה ושואה

שואה, פוגרומים ורדיפות שחוו יהודי  נימצבות הנפטרים הספרדים נעדרים סמממכפי שכבר הוזכר, 

שנבחנו לא נמצא כל אזכור למאורע  של נפטרים ספרדיםבמקום מושבם בגולה. בכל המצבות  אירופה

 הגבורה והסבל מוגבליםתה לו השפעה על החברה היהודית בכללותה. תיאורי יפוליטי אשר הי-היסטורי

( ובמקרים נדירים למישור הקהילתי למישור האישי )מחלה קשה(, המשפחתי )תאונת דרכים במצבות אלו

הקולקטיבית של  החוויהת השואה ויחווי, מונצחת שכנזיםהא )פיגוע(. מנגד, במצבות הנפטרים עירוניו הא

 נודע.  לאלא אחת כגלעד היחיד להנצחת קרובי משפחה שמקום רציחתם וקבורתם ומשמשת  ,הסבל

)כולל  מכלל המצבות שנחקרו 09%-ב יםמונצחיה אה ואזכור הנפטר כמי שחווה את זוועותהשו  

 . אזכור השואה נפוץ יותרמכלל המצבות האשכנזיות שנחקרו 92%-כבו אפריקה(ו צבות של יוצאי אסיהמ

של הנפטרים (. נוסח הנצחת השואה במצבות 09%הנפטרים )אלה של ( ופחות ב02%הנפטרות )של מצבות ב

כיתוב הבתחתית בו שינוי תוכני. נוסח זה עשוי להופיע יש הינו קבוע, לקוני ורק לעתים נדירות  םהחרדי

בנפרד מכיתוב ההנצחה. כך או אחרת,  –בה הנפטר, אך לעתים גם בחלקה האחורי של המצ המנציח את

זכות לקבורה בעלת מיקום ל ספיםמאפשרת לנ ,את שם קרובי המשפחה שנספובמצבה הבחירה להנציח 

או גלעד  אחים כך המצבה מתפקדת גם כמעין קבר ידי-עלבכך גם מנציחה את זכרם. ו ,מוגדר במרחב

לזכרון עולם: שנספו על קידוש ה' , על מצבתו של חסיד גור נחרטו המילים הדוגמל. להנצחת הנספים

. במצבה נוספת נמצא כיתוב בוטה יותר: בשואה, יהודה, רבקה, שרגא, אסתר הי"ד )ה' יקום דמם(

  .(שמםמח י: דינה והנייה הי"ד שנרצחו על ידי הנאצים ימ"ש )ילזכרון עולם

חיזוק כאשר בנוסף לה נחקק על גב המצבה  תומקבל מתעצמת החקוקה באבן םנספיההנצחת 

לצד הנצחת קרובי המשפחה . (9, 9, 0ות )תמונ הפתיח המקדים לאזכור שמות הנספים: "לזכרון עולם"

נפטרת ה של במצב ,. כך למשלשנרצחו בשואה מונצחת גם הגבורה ושארית הפליטה )תקוות היהדות(

/חמותו של עמדה בכל תלאות השואה[ ...] פ.נ/האישה נחמה דודם חסידות צאנז נחקק: המזוהה ע

על בכיתוב פיעו . ברבים מהמקרים בהם הנפטר שרד את השואה, הוהאדמו"ר מצאנז זכר צדיק לברכה

במגזר החרדי אינו מוגבל רק  . זאת ועוד, תיאור גבורת הנפטרעמד, ניצל, שרד, ניצח: מיליםההמצבה 

ולעמידה בזוועותיה אלא גם ליכולת לשמור ולקיים את אורח החיים היהודי במסגרות האוסרות לשואה 
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נפטרת המזוהה עם ה של . כך למשל, במצב, לא אחת בהקשר של החיים בברית המועצותאו מדכאות זאת

פ.נ/אשה חסודה, צנועה וגומלת חסדים/מרת רבקה לאה ע"ה טברסקי אשת ד נחקק: "חסידות חב

שמרה [ ...] מקושרת אל כ"ק האדמו"ר הרמ"מ מליובאויטש זי"ע[ ...] רב החשוב( ר' יהושעהרה"ח )ה

המזוהה אף היא עם חב"ד על מצבה של נפטרת במקום אחר,  .מתוך עמידה בנסיונהעל יהדותה ברוסיה 

 15.מסרה נפשה על תומ"צ )תורה ומצוות( ברוסיה: נחקק

 לזרם או לדמות ייחוס הנפטרים

ים כגון מוצהר יםחרדיקבוצה או לזרם ל שּויך הנפטר ,צבות החרדים שנחקרומ ם עליכיתובהמ 92%-ב

קשר לדמות או  שיוךלכך  התווסףליטאים. במקרים אחרים וחב"ד, ברסלב, צאנז, גור, סקולען, ויזניץ' 

מצבת נפטר על נחקק למשל, כך  ש"ט.או הבע חת"ם סופרהאדמו"ר, דוגמת בעלת מעמד רוחני גבוה 

 האדמו"רבן הרב ר' יצחק ז"ל [ ...] מגזע היחס קדושי עליוןפ.נ איש תם וישר סקווירא:  מחסידות

הנפטר לגזע הקדושים, בנוסף לשיוכו לדמות רוחנית או לחסידות, נפוץ בעיקר  שיּוך .מסקווירא טברסקי

ניות. תור-ם בגבר החסידי גזע קדוש מבחינת מעלותיו הרוחניותהרואי חסידיםשל מצבות  ם עלבכיתובי

רוב מצבותיהם על ייחּוס הנפטר לחסידות או לדמות רוחנית כלשהי נפוץ במידה רבה בחסידות חב"ד, ש

האדמו"ר והחסידות. לשם השוואה, בקרב הנפטרים הספרדים והליטאים תופעה זו  םמופיע בכיתוב ש

ספרדי  חרדיכשייכת לנפטר מצבה האינה נפוצה, כאשר בקרב הספרדים היא אף איננה מקובלת וזיהוי 

כרות מוקדמת עם הנפטר. בהקשר זה מעניין לציין, כי יצוות בית העלמין או על סמך ה בסיועו שלמתבצע 

 ,עדות המזרח שהצטרפו בשלושת העשורים האחרונים לחסידויות ברסלב וחב"דשהם בני  םנפטריהחלק מ

 ידי-עלהחסידות וכן הקשר בינם לבין  באמצעות תיאור מצבותיהםם על בחרו להדגיש זאת בכיתובי

 .(1)תמונה  חקיקת שם החסידות על גבי המצבה

 ייחוס הנפטר לדמות רוחנית :1תמונה 

 
 

בכיתוב.  םהחרדים היא מקומה של הא יהם שלמצבות ם עלכיתוביהתופעה נוספת המייחדת את 

-ופיע במ (, הרי שבקרב הספרדים הוא9%-בעוד שבקרב האשכנזים אזכור שם האם אינו מקובל )פחות מ

דבר שרווח גם במצבות של ספרדים  – , בלא קשר להשתייכות לזרם חרדי כלשהומכיתובי המצבות 122%

. בכיתובי וגם רבות שאינן חרדיות . תמונה זו נכונה גם ביחס לנפטרות ספרדיות חרדיותשאינם חרדים

הנלווה לרוב לקביעת  עדר פיקוח קפדנייזאת בשל ה, מצבות של נפטרות אשכנזיות אזכור האם נפוץ ורווח

                                                 
 חשוב לדעת שלחב"ד קשר חזק עם "החוויה" הרוסית של האדמו"ר השישי, דבר שמיוחד לה.   15
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של בניה לטובת או  שלה הבמצבת או הגבלת הנצחתה נוסח כיתוב המצבה של נפטר אשכנזי. הדרת האישה

לידי ביטוי גם בהימנעות מחקיקה על גב המצבה את  יםבא האשכנזית מה שנתפס כקדוש בחברה החרדית

במקרים רבים זו מובילים האל(. תוצריה של הימנעות המפורשים של שמות ה)אחד מ "הי  "סיומת ה

אחריה, למשל, במקום לחקוק את המילים: כך  16.לקטיעתן של מילים ולעתים אף לקטיעת שם הנפטרת

כמו העדפת הקדוש והאלוהי על פני הנצחת האישה בשלמות, אחרי, בני ודלי. : נחקקו המילים בניּה, דליה

ואילך משקלן יורד, אולם  0221ם משנת תופעות שבמצבות נפטרי הנפטר, הן מו שלגם הימנעות מאזכור א

ירידה זו ניכרת בעיקר בקרב נפטרות אשכנזיות, חרדים ספרדים ובקרב חלק מנפטרי חב"ד וברסלב 

 )ובעיקר הספרדים שבהם(.    

 דיון השוואתי

בכלל ובזו  בישראלבחברה החרדית בעשורים האחרונים רבים התחוללו תהליכים חברתיים ותרבותיים 

, אך פעמים והשינויים הותירו את חותמם על כיתובי המצבות וביטאו את רוח התקופה האל .בצפת בפרטש

ולא בהכרח את המצב  ,ואת אשר ראוי להנציח מהפרט במגזר המצופה את האידיאל ביטאו גםהם רבות 

 הקיים בפועל. 

במגזר  חלהנמצא כי לאורך השנים  ,מעיון השוואתי בכיתובי מצבות שנחקרו בבית העלמין בצפת

ביטוי לעלייה בחשיבותו של , דבר שיש בו משום הנפטרשל  קורותיועלייה בפירוט אודות החרדי 

עיבוי הטקסט ההנצחתי על מצבת הנפטר והוספת דברי  ,במגזר החרדי. ברם, במקרים רבים האינדיבידואל

נית )רודף לאדמו"ר מלויבאוויטש(, תור רמקושלמשל, השבח מתבצעים בחסות לגיטימציה קהילתית )

המשמשת מעין חותמת הכשר לגיטימציה  ,מצוות, מסרה נפשה על תורה מצוות( או אלוהית )ירא ה'(

החרדיות האשכנזיות עוד של אפיינו את כיתובי המצבות ם שילשינוי הנוסחים הקבועים והמינימליסטי

מ"צ(, אך גם ת נפשה על תור)הצגת האישה כמי שמוסכינון תהליכי פמיניזציה באירופה וכמכשיר ל

)הדרת האישה באמצעות התעלמות מאזכורה, אזכורה באופן  תהפטריארכליכמכשיר להנצחת השליטה 

 (. לההימנעות מחלוקת דברי שבח ו חלקי

עדר מסורת של פיקוח וסטנדרטיזציה קהילתית בנוגע להנצחת הנפטר, קיים חופש יבשל הל, ככל

מנציחה תכנים שמשפחת הנפטר לרעיונות ולשור בכל הקספרדים,  בכיתובי מצבות של נפטריםיחסי 

 –. לכך יש להוסיף את נטייתן של המסגרות החרדיות הספרדיות להתערב במידה פחותה יחסית כיתוביםב

בנעשה בחיי הפרט וכל שכן במותו ובאופן שבו המשפחה בוחרת  –בהשוואה למסגרת האשכנזית 

יצרה פלורליזם  ת הנצחה חרדיות במגזר זה,דר מסורועיבשילוב ה ,עצמאות יחסית זאת 17.להנציחו

בהנצחה החרדית הספרדית שבאה לידי ביטוי באזכור שם האם ולעתים גם שם האישה לצד יתר הדמויות 

 קהילתית-לגיטימציה תורניתהענקת בלא צורך ב הנפטר ה שלביוגרפיהשהוזכרו ובתיאור הגבריות 

שואה ב הקשורים ייםתפרדי נעדר סממנים טראומסההנצחתי. זאת ועוד, הכיתוב החרדי להרחבת הטקסט 

 במהלך חייו. פוגרומים, אך גדוש בתיאורי סבל אישי שעבר הנפטרבו

( 1): מספר מאפייני יסוד רוריהנפטרים האשכנזים ניכרים בבשל מצבות ם על מנגד, בכיתובי

חת הקולקטיב על העדפת הנצ( 0) ט )שיוך לקהילה או לדמות רוחנית(;מעמדה הרם של הקהילה בחיי הפר

כיתוב הנצחתה קטיעת חלק מהדרת האישה מכיתובי הנפטר או קטיעת שמה ו( 9) ;פני האינדיבידואל

-הקהילתית והעל, מעמדה של השואה כמאורע מכונן ברמה האישית( 9) ;במלואומחשש לאזכור שם האל 

כנעלים בחברה החרדית  שימוש בשפה סגפנית, כנועה ולקונית המנציחה אידיאלים הנתפסים( 1)-; וחרדית

 תום. ו האשכנזית כגון צניעות, מתן צדקה, למדנות

אמנם גם פיקוח קהילתי ונוסחים קבועים, אך ניכר יש נפטרות אשכנזיות של מצבות על בכיתוב 

תורנית של הנפטרת בהשוואה לנפטר בחברה החרדית. ה-כי הם גמישים יותר, בשל שוליותה הרוחנית

                                                 
 או זכריה, יכתבו אמצי' או זכרי' תופעה זו קיימת באותה מידה גם בקרב גברים, מי ששמו אמציה 16
עדר מסורת מושרשת של פיקוח על חיי הפרט בקהילה, למשפחה הספרדית ישנה מידה יבמסגרת הספרדית בשל ה 17

 רבה יותר של חופש בקביעת הנוסח, הסגנון והתוכן.
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אים לידי ביטוי בין היתר בפירוט נרחב יותר )מספר רב יותר של מילים על גב תוצריה של גמישות זו ב

דרך בחייה או בחיי  אודות הנפטרת ומעלותיה בהשוואה לנפטר ופירוט אודות אירועים וציוני ,המצבה(

קשריה החברתיים התנהלותה כאם, ובהם ם יבמתן חופש לדון בנושאים כלליכמובן ו ,משפחתה )שואה(

 תיהלגיטימציה להרחבת טקסט ההנצחה של הנפטרת האשכנז ,חודיות שביצעה. ברוב המקריםפעולות ייו

מתוארים ה ם שלה,הרוחני ולתארי השהודות למעמד ,)אב/סב/בעל( תפטריארכליניתנת באמצעות דמות 

 ,נפטרתהזוכה האישה להנצחה מורחבת בעניינה. זאת ועוד,  ,ואף יותר משטח ההנצחה 12%לעתים על פני 

אלו המוענקים אינה מתוארת בתיאורים רוחניים רשמיים כגון  ,בקרב הספרדים והן בקרב האשכנזים הן

הנפטר כדמות רוחנית וקדושה. מכאן,  ו שלשתכליתם הנצחת מעמד ,קדוש, רב, רב גדוללנפטרים, כגון 

רבה המשך  אפוא שגם במותה היא נותרת במעמד שאינו שוויוני או קדוש ביחס לגבר, תופעה שהיא במידה

 טבעי למעמדה בחיים הקהילתיים והמשפחתיים בחברה החרדית.
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