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"'לימוד תורה משתלם כלכלית. כדאי לכם להשקיע בלימוד התורה — ולא רק בשביל הגמול בעולם

הבא, אלא גם בשביל הנאה בעולם הזה', אמר לנו ראש הישיבה בשיחת מוטיבציה בישיבה הגבוהה

שבה למדתי. היינו כ–300 בחורים בני 17–21, וראש הישיבה שטח בפנינו את החישוב הבא: 'קחו את

הסכום ששווה בית ממוצע למשפחה צעירה. חלקו אותו בחמש השנים שאתם לומדים בישיבה עד

שאתם יוצאים לשידוכים ומתחתנים, ותראו איזה סכום אסטרונומי זה יוצא לחודש. אף עבודה שתעבדו

בה לא תייצר לכם משכורת כה גבוהה לחודש, בגיל שלכם'.

"הוא כמובן צדק בחישוב שלו", אומר יעקב פינק, יוצא בשאלה, סטודנט שנה שלישית ללימודי עבודה

סוציאלית ומרכז מערך ההדרכות של עמותת יוצאים לשינוי, המסייעת ליוצאים מהחברה החרדית במיצוי

זכויות ובליווי. החישוב של אותו רב מתבסס על פרדיגמה ששלטת בחברה החרדית־ליטאית, שלפיה

בחור שמשקיע בלימוד תורה בישיבה ומצטיין בהם, ימצא שידוך לבת של גביר, ויקבל מהוריה דירה

לכבוד החתונה. לפי הפרדיגמה הזאת, החיים של בחור ישיבה כזה מתחילים מנקודה מסודרת יותר

משל חבריו, עם פחות דאגות כלכליות.

"אני זוכר שמצד אחד, החישוב, שכלל סכומים ספציפיים, הרשים אותי, אבל מצד שני, הזדעזעתי

מהבוטות שבה ראש הישיבה הסביר לנו שללימוד תורה יכול להיות רווח חומרי", אומר פינק. דבריו

מאירים את הממד הכלכלי המהותי המצוי במוסד השידוכים, ואת הקשר בין רמת ההשכלה התורנית

למצב חשבון הבנק של המשודכים.

"חונכתי לא לחשוב על כסף כי הוא
יגיע עם השידוך, וכשיצאתי בשאלה

קיבלתי כאפה רצינית"
נדוניה היא לא חלק מהתכנון של העתיד הכלכלי, הלוואות מהבנק שונות

מאלו המגיעות מגמ"חים – ולימודים אקדמיים הם יקרים וצריך להיבחן
בהם ■ יוצאים בשאלה מתבקשים לשרוד בעולם כלכלי חדש ושונה מזה
שהם גדלו בו ■ "פתאום הייתי צריך לעבוד בשביל שכר דירה והוצאות,

בלי להבין בכלל מה זה המודל של עבודה"

בר בליניצקי
05:58, 09 בדצמבר 2022
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בנוסף, הסיפור הזה עשוי להפתיע קוראים שמורגלים בתפיסה שהחברה החרדית מעמידה את לימוד

תורה לשמה כערך החשוב ביותר, ובמבחינה חומרית מחנכת להסתפקות במועט. האם מי שגדלים

בחינוך החרדי מקבלים כלים נכונים להתנהלות פיננסית? והאם, לעומתם, החברה החילונית היא

חומרית יותר ומתחנכים בה לצריכה מופרזת? ואיך מגיבים יוצאים בשאלה, שאחרי שנים ארוכות של

חינוך חרדי מגביל נפתחות בפניהם אינספור אפשרויות צריכה?

"לשאול אם חרדים או יוצאים בשאלה מתנהלים נכון כלכלית, זה כמו לשאול אם חילונים מתנהלים נכון

כלכלית. אי־אפשר להכליל. יש משפחות שיודעות להתנהל כלכלית, ויש משפחות שהכלכלה שלהן

בנויה על תלות מוחלטת בקהילה ובמוסדותיה", אומר יאיר הס, מנכ"ל עמותת הלל, המסייעת ליוצאים

בשאלה מהחברה החרדית להשתלב בחברה החילונית.

ועם זאת, ניתן לשער שיש אי אלו השלכות של החינוך החרדי על הראייה הכלכלית של בוגריו. שוחחנו

עם ארבעה יוצאים בשאלה — שכל אחד מהם מגיע מזרם חרדי שונה — על הפערים בין תרבות

הגמ"חים, הצדקה והמעטפת הקהילתית בחברה החרדית לבין האינדיווידואליזם בחברה החילונית,

וניסינו לבדוק מהן ההשלכות של החינוך החרדי על ההתנהלות הכלכלית שלהם ועל המפגש שלהם

עם החברה החילונית והשתלבותם בה.

"גם חרדים יודעים 'לעשות שואו' עם כסף"
"גדלתי במשפחה חרדית־ליטאית ירושלמית. אבא שלי הוא רב ומפקח כשרות. אני חושב שההכנסה של

ההורים שלי היתה סבירה בילדותי, לפחות לעומת מה שהכרתי בסביבתי, אבל היו גם תקופות בבית

שבהן שמעתי את הביטוי 'להדק את החגורה'", מספר פינק.

"אבא שלי החדיר בי בוז לאנשים שנוטלים גמ"חים (הלוואות בתוך הקהילה החרדית, לרוב ללא ריבית

או עם ריבית נמוכה מאוד; ב"ב) עבור קניית בגדים ממותגים או פאות יקרות. בגלל החינוך הזה, עד

היום אני לא מתרשם מאנשים שיש להם רכב נוצץ שבעצם שייך לבנק או לחברת אשראי משום שהוא

נקנה באמצעות הלוואה או בתשלומים — ולא בכסף שנחסך מראש. לימדו אותי שהלוואה או מינוס זה

מצב חריג, שלא צריך לחיות כך.

"אבי היה גם גבאי בית הכנסת, וכך ידעתי שבתקופה מסוימת בית הכנסת היה בחובות, ושאדם עשיר

בקהילה תרם באופן אנונימי סכום נכבד כדי לסגור את החובות הללו. זה הרשים אותי שאותו אדם עשיר

לא מחפש כבוד. עוד זיכרון שיש לי, שמלמד על החינוך שקיבלתי, הוא שאימא שלי שלחה אותי, כילד,

לבית של משפחה בקהילה למסור להם מעטפה חתומה. רק בדיעבד הבנתי שזו היתה משפחה ענייה

ואמי העבירה דרכי כסף. היא שלחה אותי כילד שלא מבין בכלל מה הוא מעביר, בכוונה, כדי לחסוך

מאותה משפחה מבוכה".

אז קיבלת בבית חינוך טוב, שמעודד הימנעות מהלוואות ומחובות ומעודד נתינת צדקה לשם

העזרה עצמה לזולת, ולא בשביל כבוד.
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"נכון. ועם זאת, מול החינוך בבית, ספגתי בקהילה גם תפיסות אחרות. הכרתי גם אנשים עשירים שידעו

'לעשות שואו' עם הכסף שלהם. גם אצל חרדים יש מי שקונים חליפות ושעונים יקרים. לקידוש בבית

הכנסת הם לא תורמים רק את האוכל הרגיל — קוגל, הרינג וטשולנט — אלא ארוחות מפוארות. אותם

אנשים יכולים להרשות לעצמם לתרום מבנה, אגף או ספרייה לישיבה או לבית הכנסת ושיהיה שלט

בולט עם כיתוב שזו תרומה שלהם, וכמובן שכולם משבחים אותם וחולקים להם כבוד מיוחד.

"יתר על כן, יצאתי לחיים בוגרים במצב נחות יותר משל ילד חילוני, משום שהחינוך שקיבלתי בישיבה,

מלבד העובדה שלא כלל לימודי ליבה שהם קריטיים לשוק העבודה, כלל גם הרגלים גרועים. למשל,

להתרגל ללמוד בלי שצריך להיבחן על הידע, ולקבל כסף בלי שצריך לעבוד בשבילו. זה חינוך שלא

תומך בעצמאות כלכלית ועשוי להוביל בחלק מהמקרים לחיים פרזיטיים, להתבטלות".

איך זה השפיע על תהליך ההשתלבות שלך בחברה החילונית?

"בשנים הראשונות שלאחר היציאה בשאלה רציתי ללמוד וגם להתנסות בכל מיני דברים. אבל הכל

עלה כסף, והיה בלתי־אפשרי להתחייב ללימודים ארוכים ולהתפתחות מקצועית בזמן הזה. חייתי בלי

תוכנית וביזבזתי זמן וכסף עד שהבנתי על בשרי שכל ההוצאות הקטנות מצטברות, ואף אחד לא יעזור

לי לכסות אותן. בחברה החילונית, שיש בה תרבות צריכה מפותחת והרבה אופציות — לא רק חומריות,

גם הרבה אופציות ללימודים ולהתפתחות אינטלקטואלית — יש הרבה פחות תמיכה קהילתית.

"לבסוף הבנתי שאני חייב לבנות לעצמי תוכנית כלכלית שתקדם אותי בחיים. בהמשך, לאחר שכבר

היתה לי בת זוג, היא הציעה שנלך להדרכה בעמותת פעמונים (המסייעת בתכנון אחראי של כלכלת

משק הבית; ב"ב) ונקבל כלים להתנהלות פיננסית נכונה. למדתי שם שיעור חשוב על החשיבות של

תכנון כלכלי לטווח קצר ולטווח ארוך".

כשנוטלים הלוואה בשביל להחזיר הלוואה
דבריו של פינק מצביעים על מציאות מורכבת. החינוך שהוא קיבל הכיל מסרים סותרים: מצד אחד

תפיסות שקושרות בין הצלחה וכבוד לכסף רב, ומצד שני שכסף הוא לא משהו להתרברב בו, ושנתינת

צדקה מרשימה אפילו יותר אם היא ניתנת בסתר. ואולם בעוד פינק חונך לא ליטול הלוואות מגמ"חים

עבור התנהלות כלכלית שוטפת אלא רק עבור מצבים חריגים, שרה קופ (25), אף היא יוצאת בשאלה,

מספרת על חוויה חינוכית שבה לגמ"חים היה מיקום מרכזי בקיום הכלכלי של המשפחה.

קופ, שהתחתנה קצת לפני גיל 18 ועד גיל 20 כבר היתה אימא לשני ילדים, נולדה בשיכון ה' בבני

ברק, למשפחה בת שישה ילדים, המשתייכת לחסידות לעלוב. אביה עבד במוסדות חינוך של החסידות

והאם עבדה בתפקיד אדמיניסטרטיבי. "אני זוכרת שיחות בבית שנסבו על חובות, על כך שאין כסף,

שהכל יקר. ההורים שלי עבדו קשה, אבל חיו על הלוואות. ההוצאות שלהם היו גבוהות יותר

מהכנסותיהם, ואז הם לקחו גמ"ח, וכשהיו צריכים להחזיר את הכסף לקחו כסף מגמ"ח שני, ואחר כך

נטלו הלוואה מגמ"ח שלישי כדי להחזיר את ההלוואה מהגמ"ח השני.
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"בילדותי עברנו מבני ברק לאלעד, וגרנו שם לצד משפחות מסודרות יותר כלכלית. בתיכון אני זוכרת

פערים כלכליים בין ילדות בכיתה: היו כאלה שהיו להם בתים יותר גדולים ובגדים ותיקים ממותגים,

פתאום הרגשתי יותר את תרבות הצריכה. שני ההורים שלי עבדו ולא הבנתי למה יש לנו פחות כסף.

לא הבנתי אז שיש קשר גם להתנהלות הכלכלית של כל משפחה".

היכן הרגשת הכי חזק את תרבות הצריכה?

"לקראת החתונה של כל ילד יש המון הוצאות במשפחה חרדית. לא רק על אירוע החתונה עצמו וכל

האירועים מסביבו כמו ווארט (סעודת קשרי התנאים של המשפחות לפני החתונה; ב"ב), אירוסין, שבת

חתן, שבת כלה ושבע ברכות. ההורים חוסכים כסף או לווים בשביל נדוניה ותכשיטים בסכומים מוגזמים.

גם על לבוש מוציאים כסף רב. למשל, שטריימל (כובע פרווה שחובשים חלק מהחסידים; ב"ב), יש מי

שרוכשים ב-8,000 שקל ויש שבוחרים להוציא עליו 18 אלף שקל — וזה לפעמים בזמן שחוסכים

בהוצאות בסיסיות אחרות.

"בחוויה שלי, החיים בחברה החרדית היו חיים עם לא פחות צריכה מבחברה החילונית, המותגים הם

פשוט מותגים אחרים, שלא מוכרים לחילונים. אני הבנתי כבר כחרדית שחשוב לי לא לחיות על הלוואות,

כמו הדרך שבה גדלתי. אבל כלים להתנהלות פיננסית נכונה קיבלתי דווקא בחברה החילונית".

כיצד שמעת לראשונה על אוריינות פיננסית?

"לאחר החתונה עבדתי כמוכרת בחנות, והמצב הכלכלי שלנו היה בכי רע. בחופשת הלידה שלי הבנתי

שאני חייבת למצוא עבודה רווחית יותר. היה לי דוד שעסק במחשבים וחי ברמת חיים גבוהה יותר.

התייעצתי איתו ובעקבות זאת הלכתי ללמוד קורס בתכנות. זה לא היה פשוט כי כישורי המחשב שלי היו

מביכים וגם האנגלית שלי היתה בסיסית, אבל נלחמתי כדי להשלים את הפערים הללו.

"עבדתי קצת כמתכנתת בחברה חרדית, ולאחר מכן עברתי לעבוד בחברת הפינטק טריא, ולמדתי קורס

נוסף במחשבים שעסק בסייבר. עברתי תהליך של יציאה בשאלה ובמקביל התגרשתי.

"החברה שאני עובדת בה עוסקת בהנגשת פתרונות השקעה ועידוד חיסכון בקרב הציבור הרחב. שם

הכרתי אנשים שחוסכים כסף ומשקיעים אותו, כאלה שלא נמצאים במינוסים. שמעתי מהם על חינוך

פיננסי, על התנהלות כלכלית נכונה, ובעקבות זאת התחלתי לקרוא על כך. כיום אני עובדת עם טבלת

אקסל שבה מרוכזות ההוצאות וההכנסות שלי. כשהמשכורת לא מספיקה לי אני משלימה הכנסה

בעבודה נוספת. אני דואגת לחסוך, עוקבת אחרי הריבית כי יש לי משכנתא ויש לכך השפעה ישירה

עלי. באחרונה גם חיפשתי מידע על איך מתנהל מסחר בבורסה והתחלתי לקרוא על אופציות ומניות.

"יצאתי בשאלה רק לפני שנה, ואני רוצה לנסות המון דברים — למשל, לנסוע לחו"ל, לראות מקומות

חדשים — אבל דווקא בחברה החילונית למדתי לדחות סיפוקים. החופש ממינוסים ומחובות חשוב לי

יותר".
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"הבדל קטן בריבית גורם להבדל גדול בהחזר"
לעומת קופ, שיצאה בשאלה כשכבר היה לה מקצוע, רבים מהיוצאים בשאלה מתחילים את דרכם

בחברה החילונית בעבודות שנדרשות עבורן מיומנויות נמוכות וממוצעי השכר בהן נמוכים, וחלקם

מתקשים להתקיים מהן בלי להיכנס למינוס. לפעמים הם עושים טעות או שתיים בהתנהלות הכלכלית

בתחילת הדרך, ולפעמים ההסתבכות הכלכלית מתרחשת מכיוון שנמצאים כמה חודשים בין עבודות

והחוב שצוברים תופח מאוד.

במצב כזה, בחברה החרדית יש עזרה ותמיכה קהילתית, אבל ליוצאים בשאלה לרוב אין, וחלק מהם

נאלצים לקחת הלוואה, ולפעמים עוד אחת כדי לשלם את ההחזרים של ההלוואה הקודמת. לא מעטים

מידרדרים לשנים ארוכות של חובות.

אלי צחור, בעלים ומנכ"ל של ברומטר ניהול השקעות, חבר ועד מנהל בעמותת הלל ומרכז הליווי

הכלכלי בעמותה, מסביר כי המצב מוחמר עוד יותר משום שהבנקים וחברות כרטיסי האשראי מציעים

בקלות רבה מדי הלוואות גדולות בריבית גבוהה. לדבריו, "הרבה הסתבכויות כלכליות מגיעות מחוסר

ידע. היוצאים מגיעים מתרבות של גמ"ח, שבה הלוואות הן ללא ריבית, וחלקם לא מבינים את

המשמעות של ההלוואות הקלות שמציעים הבנקים. זה ממש להניח מכשול בפני עיוור".

הדברים הללו נכונים במידה רבה גם לחלקים גדולים בציבור החילוני. ארגון OECD כלל את החינוך

הפיננסי כאחד מארבעת הכישורים החשובים לאדם, אך גם בקרב הצעירים החילונים רבים אינם

מקבלים חינוך להתנהלות כלכלית נכונה, לא במסגרת המשפחתית ולא במסגרת מערכת החינוך —

אף שדפוסי התנהלות כלכלית מתגבשים כבר בגיל צעיר.

על ההפסד הכלכלי העצום שעשוי להיות לאדם ללא אוריינות פיננסית בבואו ליטול הלוואה מסביר אלון

אליש, מייסד מיינדיז (Mindiez), מיזם לחינוך פיננסי עבור בתי ספר. לדבריו, בני אדם מבינים באופן

אינטואיטיבי גידולים לינאריים, אך מתקשים להבין גידולים מעריכים — כשהריבית מחושבת לא רק על

הקרן אלא גם על הריבית שהצטברה בתקופה הקודמת — והדבר משפיע על הסיכונים שהם נוטלים

בלקיחת הלוואות.

לדברי אליש, "היכולת שלנו להבין ולנבא את הפערים בסכומים שנשלם על הלוואות עם ריביות שונות

היא נמוכה. הריבית הגבוהה על הלוואה בכרטיס האשראי גורמת לחוב לגדול בהתחלה לאט ואחר כך

בקצב מואץ שאינו קל לחיזוי — במיוחד אם לאותו אדם אין השכלה פיננסית.

"הבדל קטן בריבית גורם להבדל גדול בהחזר. לדוגמה, אם לקחנו הלוואה של 200 אלף שקל ל-20

שנה עם ריבית של 2% — נחזיר 242 אלף שקל. אבל אם הריבית היא 12% — וזאת גם הריבית של

ההלוואות דרך חלק מחברות כרטיסי האשראי — נצטרך להחזיר 528 אלף שקל. הפערים בריבית,

שעשויים להיתפס על ידי מישהו ללא מודעות פיננסית כלא מאוד חשובים, גורמים לאותו אדם לשלם

קרוב לפי שמונה על ההלוואה".



19:29 ,9.12.2022 TheMarker - חונכתי לא לחשוב על כסף כי הוא יגיע עם השידוך, וכשיצאתי בשאלה קיבלתי כאפה רצינית" - מגזין"

https://www.themarker.com/magazine/2022-12-09/ty-article-magazine/.premium/00000184-ec61-d4c7-a786-edf7c83d0000?lts=1670606891821&… 6/8

"חונכתי להצטיין בלימודים ולא לחשוב על כסף, כי הוא יגיע עם השידוך"
ישי סייג (27), שגדל בבית חרדי־ספרדי באור עקיבא, יצא בשאלה לפני עשר שנים וכיום הוא בעל עסק

לשיווק וקידום ברשתות חברתיות. לדבריו, "בקהילה שבה גדלתי לא הרגשתי פערים ביני לסביבתי. לא

באמת ידעתי מי עשיר ומי עני. לא היתה התעסקות במותגים, אבל גם לא דיבורים על חיסכון, מלבד

בהקשר של חיסכון לחתונה.

"למדתי בישיבה בירושלים וחונכתי להצטיין בלימודים ולא לחשוב על כסף, כי הכסף יגיע עם השידוך

שאקבל. כשיצאתי בשאלה בגיל 17, קיבלתי כאפה רצינית. פתאום הייתי צריך לעבוד בשביל שכר דירה

והוצאות, בלי שאני מבין בכלל מה זה המודל של עבודה. חשבתי שאפשר להיכנס לכל מקצוע, לא

הבנתי כמה מסובך להתקבל ללימודים במקצועות מבוקשים, כמה יקר ללמוד. לא הבנתי כיצד

מתומחרים דברים בעולם.

"התחלתי לעבוד בחנות בגדים בירושלים, הרווחתי שכר מינימום ושכרתי דירה עם שותפים. השאלות

הראשונות שלי כשנכנסתי לעולם העבודה היו ברוח הסוציאליזם, למשל: למה יש פערים כה גדולים

בשכר בין מנקה לבין מורה לבין עובד היי־טק? בשנים ששירתי בצבא, מצבי הכלכלי היה גרוע ולקחתי

הלוואות כדי לגמור את החודש. לא הבנתי שאני מחזיר את הכסף עם ריבית, ולא הבנתי שככל שאני

פורס ליותר תשלומים — אני בעצם מחזיר יותר".

מה למדת בחברה החילונית על כסף?

"אחרי הצבא כבר הבנתי שאני רוצה להשתכר יותר משכר מינימום, כי עם שכר כה נמוך לא אוכל

להחזיק אוטו או לנסוע לחו"ל. ידעתי שלשם כך כדאי לי להשלים השכלה ולרכוש מקצוע. למדתי

לבגרויות ולפסיכומטרי, עשיתי קורס בשיווק דיגיטלי וכעת אני סטודנט לתואר ראשון במינהל עסקים

ויזמות.

"כחלק מהלימודים, שובצתי להתמחות בחברת הסטארט־אפ מאניטור שהמנכ"ל שלה, יובל קליין, הוא

יועץ פיננסי. הוא התעניין במצבי, וראה שאני לא מבין כלום. הוא הסביר לי על פנסיה, הנחה אותי

להיכנס לאתר הר הכסף של משרד האוצר, ושם ראינו שאני משלם עמלה מופקעת על החיסכון שלי

לפנסיה. התחלתי לקרוא ועשיתי קורס באינטרנט בנושא של אוריינות פיננסית. הבנתי על בשרי שידע

שווה כסף. למדתי לחיות בצורה אחראית מבחינה כלכלית, למדתי לחסוך".

אתה חושב שתוכל לקנות דירה יום אחד?

"אני הישגי ושאפתן, ובחרתי בתחום שאוכל להשתכר ממנו בצורה מכובדת. אני מקווה שאוכל לקנות

דירה בעתיד".

נתונים שפורסמו באחרונה על ידי מחלקת המחקר של עמותת יוצאים לשינוי, ומתבססים על הסקר

החברתי של הלמ"ס ל–2017–2020 בקרב יהודים בני 20–54, מצביעים על כך שרק 58% מהיוצאים
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מחזיקים בבעלותם דירה, לעומת 68% בקרב יהודים שאינם חרדים. עוד נתון שמצביע על כך שיוצאים

בשאלה חיים ברמת חיים נמוכה יותר מאשר האוכלוסייה היהודית הלא־חרדית — רק 43% מהם יצאו

לחופשה בחו"ל בשנה האחרונה לעומת 53% מהציבור היהודי הלא חרדי.

בהתאמה, שביעות רצונם של יוצאים בשאלה ממצבם הכלכלי נמוכה באופן ניכר מזו של שאר קבוצות

האוכלוסייה. כך, רק 46% מהיוצאים דיווחו שהם מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 64% בציבור היהודי

הלא חרדי, ולעומת 71% מהחרדים. עם זאת, היוצאים אופטימיים יותר מקבוצות האוכלוסייה האחרות

לגבי יכולתם לשפר את מצבם הכלכלי בעתיד: 76% מהיוצאים חושבים שמצבם הכלכלי ישתפר בעתיד,

לעומת 61% בקרב הציבור היהודי הלא חרדי, 69% בקרב הנשאלים החרדים ו–66% בקרב החוזרים

בתשובה.

"הכלכלה השחורה פורחת בחברה החרדית"
"גדלתי בבני ברק. אמי גננת ולאבי יש בית חב"ד בעיר. בבית שבו גדלתי אמי היא זו שניהלה את הכסף,

והיא דגלה במינימליזם. חיינו בפשטות ובצניעות", מספרת מושקא קורקוס (27), שגדלה במשפחה

חב"דניקית, יצאה בשאלה לפני ארבע שנים וכיום משמשת רכזת השכלה ותעסוקה בעמותת הלל.

"בתיכון הכרתי גם בנות שהיו מבתים עשירים יותר, שגרו בווילות, שמעתי על חופשות ובתי מלון, על

טיולים לחו"ל. לעומת זאת, בבית שלי שמעתי שיחות על משכנתא. כך התחלתי להבין את המשמעות

של פערים כלכליים. כבר כנערה עבדתי כשמרטפית בשביל שיהיה לי מעט כסף, כי דמי כיס לא היו

נהוגים אצלנו".

לפערים הכלכליים הייתה גם משמעות מעמדית?

"המעמד החברתי, כפי שאני ספגתי מהקהילה בה חייתי, היה קשור לא רק לכסף, אלא בעיקר ל'ייחוס'.

כלומר, חוזרים בתשובה יכולים להיות עשירים יותר, אבל להיות בעלי מעמד נמוך יותר ממשפחה ענייה

שהיא כבר מדורי דורות בחסידות. מעמד חברתי מושפע גם לטובה אם האבא הוא רב לעומת אם הוא

סוחר.

"לאחר היציאה בשאלה רציתי ללמוד, לצרוך תרבות, לצאת לבלות. אבל הכל עולה הרבה כסף, ונכנסתי

למינוסים. לא קיבלתי כלים להתנהלות כלכלית נכונה, לא הבנתי את המשמעות של הלוואות ושל

חובות עם ריבית. החינוך שקיבלתי היה שבנקים הם גופים עוינים ולא צריך להבין בזה, אלא להתעסק

איתם כמה שפחות. מעולם לא דיברו איתי על חיסכון או בכלל על תכנון כלכלי לטווח רחוק. כילדה

למדתי שצריך רק 'לשרוד את החודש', זה היה ביטוי ששמעתי פעם רבות.

"בקהילה החרדית רבים סביבי עבדו ב'שחור', הכלכלה השחורה פורחת שם. השימוש במזומן בחברה

החרדית הרבה יותר נפוץ מאשר מה שאני רואה היום בחברה החילונית. כל הזמן אמרו לי שכרטיס
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אשראי זה מסוכן, שעדיף להתנהל עם כסף מזומן. רק כעת אני מבינה שיותר נוח לעקוב אחרי

ההוצאות שלי דווקא כשאני משלמת באשראי".

החברה החילונית היא חומרית יותר?

"לא בהכרח. למשל, בחברה החרדית גדלתי בתוך סביבה שמחנכת לנתינת צדקה, אבל תרבות הצדקה

היתה בעיקר למימון מוסדות, ארגונים ופעילות דתית — ולא צדקה שמועברת ישירות לאנשים שאין

להם מה לאכול או היכן לגור. זה הרגיז אותי.

"בחברה החילונית יש יותר אפשרויות צריכה, אבל לא רק חומריות. יש יותר אופציות ללימודים,

למחשבה עצמאית, להתפתחות רגשית. למשל, חשוב לי ללכת לטיפול פסיכולוגי בשביל לעבד חוויות

שעברתי. במקום שבו גדלתי זילזלו בטיפול פסיכולוגי, זה נראה להם בזבוז כסף. אבל אני חושבת שזה

חלק חשוב מרווחה נפשית".


