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במקום מבוא 

מחול אתני יהודי הוא אוצר המחולות הנרקדים במחזור החיים או במחזור השנה של קהילות 

שונות ורבות הרואות ומגדירות עצמן קהילות יהודיות – וכך הן נתפסות גם בעיני אחרים – על כל 

המשתמע מכך.  

אין במסגרת זו ימרה להתייחס לפירושים או לגישות שונות של המושג מחול אתני, אלא 

להתבסס על ההנחה שמחול אתני הוא מחול המייצג חברה ומשקף תרבות של חברת אנשים, הוא 

חלק בלתי נפרד מאירועים במחזור החיים ובמחזור השנה. חיפוש משמעויות שונות של מחול 

 Peterson-Royce 1998  אתני ניתן לעשות על בסיס ההשקפה הבאה לידי ביטוי במאמרים של

ושל Bahat, Naomi & Avner 1998 (ראו ביבליוגרפיה). 

מאמר זה איננו עוסק בדיונים ובמחלוקות בנושא מחול ומגדר. כוונתי לשקף את הזווית 

הנשית במחולות בחגיגות החתונה במספר קהילות יהודיות ולבחון על בסיס השוואתי כיצד הם 

מייצגים את תפיסות המגדר היהודיות בקהילות האמורות.  

ההנחה הבסיסית היא שאישה מחוללת היא הצהרה מגדרית, אשר מומחשת בתנועה, 

במוזיקה, בלבוש, ובעיקר בתפקודה במסגרת האירוע. כאשר האירוע הוא במסגרת מחזור החיים 

או מחזור השנה והוא חלק בלתי-נפרד ממסורת, יש לבחון כיצד המחול מייצג את הקהילה 

החוגגת ונותן ביטוי תרבותי, אמנותי, מסורתי ובידורי לערכים המשותפים לאנשי הקהילה.  

המחול האתני איננו עניין לעצמו. הוא חלק בלתי נפרד מאירועים במחזור החיים ובמחזור 

השנה, ומחול הנשים בחתונה הוא ביטוי של קבוצה מובדלת בתוך המיעוט היהודי. המאמר בוחן 

היבט אתנוגרפי של מחול באירוע משמעותי במעגל החיים היהודי – מקומם ותִפקודם של מחולות 

בחגיגות החתונה. מטרתו להאיר משמעויות תרבותיות ולחשוף מוסכמות חברתיות, כפי שהן 

באות לידי ביטוי במחולות הנשים בחגיגות חתונה במסורות יהודיות. ייסקרו בו צורות מחול 

שונות ותפקודן כמייצגות תפיסת מגדר, מוסכמות של דימוי, ו"מותר ואסור" בהתאם למסורת 

היהודית. 

המחול מוצג כחלק ממאבק הישרדות על פי מיקום גיאוגרפי, השפעות גומלין בין הרוב הילידי 

המקומי לבין המיעוט היהודי. לצד המצווה לשמח חתן וכלה, קיים איסור לבדר ולהתבדר 

בפומבי. מחולות הנשים בחגיגות החתונה מהווים בעבורן הזדמנות מיוחדת, שאין דומה לה 

במעגל החיים היהודי, כדי לגשר בין שני קטבים אלה.  

במסגרת זו יוצגו הדומה והשונה במחולות חתונה במסורות יהודיות שונות במספר מקומות 

בהתאם למגוון הגיאוגרפי של הפזורה היהודית. הדוגמאות מבוססות על צפייה משתתפת, 

מקורות מתועדים, מעקב מתמשך ומחקר של מחול אתני בישראל. הן תשקפנה מבחר של צורות 

ביטוי מחוליות של חברה גברית מול חברה נשית, דומיננטיות גברית, המכתיבה דרכי ביטוי של 

זמר ומחול, וכן פירוט של יסודות פולחניים, דרכי העברה, חינוך וקבלה לחברה הבוגרת באמצעות 

מחול בחתונה.   
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מחול אתני – מחקר ומשמעות 

הבחירה בזווית הנשית חשובה במיוחד לנוכח מיעוט המחקר ודלות התיעוד של מחול אתני 

בישראל, ובמיוחד של מחולות הנשים. המאמר מצביע על העובדה כי ניתן למצוא המשכיות של 

מסורות מחול במעגל החיים היהודי, והמחול משמר את יכולתו והוא כלי מבוקש וזמין לביטוי של 

זהות ושייכות תוך כדי התאמת המחולות לשינויי תפיסת המגדר.  

מטרתו של מחקר המחול האתני היא בחינת המחול בהקשרו ובתפקודו. מחולות אתניים 

מבטאים זהות חברתית באמצעות תנועות בסיסיות ומחוות תנועה, המשקפות תרבות מסוימת. 

מחולות אתניים משתנים בתפקודם ואינם יציבים בצורתם. כסמלים יעילים של קבוצה, עליהם 

להיות בעלי יכולת הסתגלות לשינויים, כמו החברה עצמה, אשר לה הם משמשים ביטוי. בהיותו 

מגוון ומשתנה, המחול מותאם למשימתו המרכזית, שהיא לייצג את הקבוצה האתנית (בהט-רצון, 

  .(Peterson-Royce 1998 ;2004

 תיעוד או מחקר רצוף של מחול במסורות אתניות יהודיות בתפוצות אינם מצויים. קהילות 

שהיגרו לישראל זכו במקרה הטוב ל"מעקב אוהד", אך מעט התיעוד שנעשה לוקה 

בחוסר-שיטתיות ובחוסר רציפות בהתייחסות להקשר ולאירוע שהמחול הוא חלק ממנו.  

תיעוד עשוי כנדרש וראשיתו של מחקר מחול אתני ניתן למצוא בישראל מראשית שנות 

השבעים של המאה העשרים. מסיבות שמנינו קודם, ניתן במקרים רבים למצוא שחזורים של 

אירועים אתניים הכוללים מחול על ידי אנשים שזכרו ושחזרו אותם, כאשר בפועל כבר לא קיימו 

חלק מהטקסים הללו בבואם לישראל. דוגמה לשחזור כזה מוצאים בעבודתם של הבמאי אילן 

טיאנו בהנחיה המדעית של החוקרת עליזה שנהר בסדרת סרטי הוידאו "כמו מעולם רחוק" משנת 

1978. לענייננו, בפרק העוסק בנישואים אנו מוצאים סדרה של טקסים, כפי שהתקיימו בקהילות 

יהודי תימן, לוב וכורדיסטאן. התיעוד ממחיש את תפקידם של הטקסים ככלי לשחרור מהפחדים 

של החתן והכלה ובני משפחתם בתקופת מעבר רגישה בחיי הזוג העומד להינשא. יש לזכור כי זה 

עוד שחזור ממבט מרוחק וטבעי הדבר שחלק מהדברים נשכחו או נזנחו, וכאשר אנו משחזרים, 

אנו מסתפקים בהכרח במידע חלקי.  

כלי המחקר 

מקורות כתובים – ראשית עלינו לסקור את המחקרים הקיימים, במידה ויש כאלה. לגבי נושאים 

מסוימים אין מחקרים בנמצא. בנושאים אחרים מספרם מצומצם. עדויות מידענים שנמסרו בעל 

פה, נכתבו על ידי חוקרים ומתעדים, או על ידי המידען עצמו או הסופר, המשמש במקרה זה 

כמידען.  

ראיונות עם מידענים הם כלי מרכזי והכרחי במחקר מחול אתני ובמחקר אתנוגרפי בכלל. 

בלעדיהם לא ניתן להבין את משמעותו של מחול לאלה הרוקדים אותו, לבני הקהילה הצופים בו, 

וכיצד הוא משתקף בעיני "אחרים".  

צפייה משתתפת – תנאי ראשון למחקר מחול אתני הוא השתתפות החוקר באירוע הכולל את 

המחול הנחקר, ורצוי יותר מפעם אחת באותו סוג אירוע ובאותה קהילה. המטרה – לתעד כל 

אירוע כזה, ועל-ידי כך לחקור את המחול בהקשרו ובתִפקודו. כך ניתן ללמוד מה עיקרי ומה 

משני; את מקומו של היחיד הרוקד ושל הקבוצה הרוקדת; הקבוע והמשתנה. 
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מעקב רצוף במשך זמן רב ככל שניתן הוא תנאי למחקר, המאפשר ללמוד את הדינמיקה של 

מסורת ושינוי, את המאפיינים שנשמרים לאורך תקופה ארוכה או אלה שנזנחו, ואת הגורמים 

לכך. אלה יכולים להיות שינויים בתפיסת המגדר, יכולת או אי יכולת לשמר את המסגרת 

הקהילתית ועוד. לדוגמא: אנו מלווים במעקב רצוף, בתיעוד ובמחקר, קהילה אחת של יוצאי 

מרכז תימן משנת 1975 (בהט, 1995; בהט-רצון, 2004).  

תיעוד חזותי – צילומים, סרטי קולנוע, טלוויזיה או וידאו מכל מקור מזוהה ומתועד כנדרש. 

  

במחקר של מחול אתני בישראל אנו נתקלים בבעיות מיוחדות בנוסף לאלה שהוזכרו. די לציין כי 

מדובר בחברת מהגרים ובצפיפות של חברות ומסורות שונות ומגוונות, שאת חלקן לא ניתן לתעד 

היום. חלק מהאירועים לא ניתן לתעד כנדרש מסיבות דתיות או מסורתיות, ואז יש להסתפק 

בשחזור המחול במנותק מהאירוע, וכך אנו מחמיצים את המחול בהקשרו ונאלצים להסתפק 

בשחזור, אך מוטב מעט מאשר כלל לא. כיום ניתן להבחין בקבוצות של מחול אתני בישראל, 

שלכל אחת מהן מאפיינים משלה ובכל קבוצה כזו יש תת קבוצות, שלכל אחת יש ייחוד ומשמעות 

   .(Bahat 1998 ;1984 פרידהבר) בעיני הקהילה הרוקדת

מחול בטקסים ובחגיגות הנישואים 

טקס הנישואים במסורת היהודית הוא מוקד בתוך סדרה של טקסים המסמלים את מעבר 

הכלה לקראת קבלתה לחברה הבוגרת. בעיני ההלכה היהודית מטרת הנישואים – הקמת בית 

בישראל. "המסורת מיחסת חשיבות רבה לבתולי הכלה, המסמלים את טוהרתם המוסרית של 

הנישואין". (ויגודר 1994: 356). בתפוצות נמשכו חגיגות הנישואים (בסדר יורד) מחודש ימים 

(קאפח 1969),  שבועיים ושבוע ועד הסתפקות בלילה שלפני הקידושין (צבר 2006). לפי ההלכה 

היהודית הנישואין הם יותר מאשר חוזה בין גבר לאשה. זוהי ברית קודש, מוסד בעל משמעות 

קוסמית, השואב לגיטימציה ממוטיבים דתיים. [...] הטקסים האורתודוקסיים אחידים, אבל 

המנהגים שונים זה מזה (ויגודר 1994: 356-357).  

על פי התלמוד "מצווה לשמח חתן וכלה", אך דרכי השירה, הנגינה והמחול שונים מקהילה 

לקהילה, ממקום למקום. יש שרוקדים רק גברים, ויש שגם נשים רוקדות, לעתים במסגרות 

נפרדות, ולעתים מעורבות. ניתן למצוא אפיונים שונים ומגוונים במסורות של הקהילות היהודיות 

בתפוצות. מטרתם של טקסי החתונה וחגיגותיה היא לבסס את הנהלים המוסכמים של הקהילה. 

בחגיגות החתונה באה לידי ביטוי היכולת הכלכלית של המשפחה. בנוהגי השירה והמחול באים 

לידי ביטוי יסודות פולחניים, בידוריים ואמנותיים, במטרה לגבש את חיי החברה והקהילה, זאת 

תוך השפעה של האזור הגיאוגרפי שבו חיה הקהילה. זו גם הזדמנות לביטוי תרבותי אמנותי 

המשתלב במרחב, שיש לראות בו גם חלק ממאבק הישרדות של חברת המיעוט היהודית בתוך 

חברת הרוב הכללית.  

יסודות פולחניים בטקסי החתונה 

הריקוד הפולחני הוא חלק מטקסים הפונים אל כוחות עליונים חוץ אנושיים ולו תפקידים 

שונים, שמטרתם בהקשר לנישואים מניעת אסונות, חיזוק ועמידה בפני אסונות, חיזוק הפוריות 

ולכידת תשומת הלב של כוחות הרשע. מחולות הפולחן מבוססים במקרים רבים על הפרדה בין 
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המינים. הם יכולים להתבצע על ידי רקדנית יחידה או רקדן יחיד, קבוצת רוקדים או רוקדות, 

ולפעמים יש עירוב בין המינים בתנאים שנקבעו לשם כך. באמצעות המחול מצפים מהכוחות 

העליונים שיעניקו כוחות מגיים ויעצימו את כוחות ההשפעה של הרוקד או של מי שרוקדים 

לכבודו (בהט-רצון 2004).  

במסורות אתניות אנו מוצאים הרבה פעמים סממנים פולחניים מסורתיים שנשארו ונשמרים 

גם כאשר המקור הפולחני כבר אינו מזוהה או ידוע. בטקסי החתונה במסורות יהודיות מצויים 

יסודות פולחניים רבים מלווים במחולות, אך רק חלק מהנוהגים לבצעם מודעים למשמעותם 

הפולחנית. נביא כמה דוגמאות לאפיונים מרכזיים. נושא הניקיון וההיטהרות תופס מקום מרכזי 

בטקסי החתונה במסורות יהודיות ולא-יהודיות כמעט ללא יוצא מן הכלל. חפיפת הראש, 

תספורת וגילוח של החתן, מלווים במחולות. בחברת הנשים במזרח רווחים בקהילות רבות חפיפה 

וטלטול השיער תוך שירה ומחול. למשל, מספר מקורות מדווחים על נוהג זה אצל יהודי לוב: 

במסגרת "שבת הבנות" יושבות הנשים בנפרד, וחברותיה של הכלה פורעות את שערן, רוחצות את 

ראשן תוך שירה ומחול, בכדי לבלבל את הכוחות המזיקים ולמשוך אותם אליהן, במקום אל 

הכלה. נענועי הראש וטלטול השיער מצד לצד, שמשמעותם הארוטית ברורה, נועדו גם למבטם של 

הצעירים הצופים מרחוק, וזו הזדמנות למשוך את תשומת לבם. בכל המקרים טלטול השיער 

נעשה על ידי נערות צעירות, בתולות שטרם נישאו. נוהג דומה תועד אצל יהודי חבאן שבדרום 

תימן (שי 1993; טיאנו; שנהר 1978).   

ג'ונס מביא פירוט של טקס פולחני בקהילה מקומית לא-יהודית במדינת קראלה שבדרום 

הודו, שבו מחוללות בתולות מחול אקסטטי פולחני – "מחול הנחש": הן מטלטלות את ראשן 

ושערן כדי למשוך אליהן את הנחש ממחבואו, לרצותו וכך למנוע את הנזקים והפורענויות שהוא 

מביא על אנשי הכפר. בסוף המחול, בכדי להתעורר מהמצב האקסטטי והאיחוז של הנחש, הן 

טובלות את ראשן ורוחצות עצמן במים (Jonas 1992). המים מסמלים דברים רבים: ניקיון, טוהר 

ולידה מחדש בכל שלב מעבר.  

טקס החינא   

טקס החינא, כמו טקסי מעבר אחרים, תפקידו להגן על הכלה ועל החתן על ידי קישוט או 

צביעה ברגע של שינוי מהותי בחייהם, שבו הם חשופים לסכנות. צביעת השיער בחינא תוך שירה 

וריקודים היא מסורת הנמשכת גם כיום. מטרת הצבע האדום היא להבטיח את פוריות הכלה. 

ההסברים לשימוש בחינא אמנם שונים ומגוונים, אך חוזר ומודגש בהם הקשר של החינא לפריון, 

לבריאות וליופי.  

מסורת החינא קיימת בקהילות יהודיות רבות במזרח, אצל יהודי צפון אפריקה, תימן 

וקהילות רבות נוספות. יש תיעוד של טקס דומה גם בקהילות לא יהודיות במקומות שונים כגון 

אפריקה, הודו, המזרח התיכון ועוד. הטקס נערך באחד מימי השבוע, לפני טקס הנישואים. 

בהזדמנות זו מרבים לשיר ולרקוד במטרה לשמוח ולשמח, להרחיק את "כוחות הרשע", ולהגן על 

הכלה והחתן מכל רע.  

בקהילות רבות באירוע זה רקדו אשה או נשים גם בחברת גברים, ששרו, ניגנו, ולפעמים גם 

רקדו, אך בקהילות מסוימות מתקיים האירוע בנפרד – חינא לכלה וחינא לחתן. החינא לכלה 

מתבצעת בחברת הנשים ועל ידיהן. כיום יש מקומות שבהם צופים גברים בטקס. במקומות רבים, 
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כמו בבוכרה, למשל, קיימו היהודים טקס חינא בערב שלפני טקס הנישואים, ובאירוע זה הרבו 

לשיר, לנגן ולרקוד.  

ריקוד תהלוכה 

ריקוד התהלוכה קיים בטקסי חתונה באשר הם. הרב קאפח מתאר בפירוט את חגיגות שבוע 

החתונה וכיצד משתבצים בהן ריקודי תהלוכה – זפאת – בשירה, בהקשה ובמחולות. בקהילות 

היהודיות במרכז תימן התנהלו התהלוכות במקביל בבית משפחת החתן ובבית משפחת הכלה. 

בשעת הלבשת הכלה שרות הנשים שירים המפרטים את "סדרי החיים של האשה הנשואה, 

זכויותיה וחובותיה [...] וכן חובותיה כלפי בעלה וילדיה." (קאפח 1969: 126). אחר כך רוקדות 

הנשים, שרות ומקישות בכלי הקשה בכדי להלהיב את הרוקדות. באותו זמן לשות נשות המשפחה 

את החינא. סידור החינא והכנת הכלים המקושטים, המשמשים בשעת מחול הנשים נקראים 

אלמזהרה. גמליאלי מתאר את הכנתם, יציקתם מחומר שבועות אחדים לפני החתונה, הנבטת 

צמחי הבשמים כמו "שדה נייד הניתן לטלטול" (גמליאלי 1974: 146). בכלים אלה משובצים צמחי 

הבשמים, נרות דולקים וביצים מקושטות בצבעים שונים, כשלכל אחד מהמרכיבים משמעות 

סמלית. אלמזהרה, שפירושה בערבית אור וזוהר, נוצרה במיוחד לתהלוכות החתונה ולריקודי 

סולו בטקסים ובחגיגות לכבוד הכלה (שם).  

כמעט בכל קהילות היהודים נוהגים לצעוד בתהלוכות במסגרת חגיגות הנישואים ובחלק גדול 

מהן נושאים המלווים נרות דולקים (כך גם במסורות לא-יהודיות), אשר תפקידם גם הוא לשמור 

על הצועדים בפני כוחות הרשע, ולהאיר את דרכם בכל מובן. המחולות בתהלוכה הם כלי המארגן 

את הצעידה; הם מושכים את תשומת לבם של החוגגים והצופים, ובנוסף תפקידם להסיח את 

תשומת לבם של כוחות הרשע מהכלה והחתן.  

מפתן פתח הבית הוא מוקד נוסף המעורר תשומת לב של החוגגים ומלווה טקסים ומנהגים, 

וגם הוא מוצא את ביטויו במחול. יש לכך דוגמאות רבות מאוד במסורות כלליות ויהודיות. 

להמחשה אביא את דבריו של קאפח על הנהוג אצל יהודי מרכז תימן: 

הגיעה הכלה לפתח בית החתן, יורדת אם החתן [...] יוצקת מים על מפתן הבית, ורק אחר כך דורכת 

הכלה על המפתן [ומוסיף הערה: סבי התנגד למנהג, כי גם הגויים נוהגים כך]. מכניסים את הכלה וכל 

מלוותיה לאולם הגדול שבבית. הנשים ממשיכות שם בשירות וזמירות לפי העניין כשהן מלוות בתוף 

וצלצל [כוונתו לסחן, קערת הנחושת שעליה מקישות הנשים באצבעות מטובעות – נ.ב.].  מגיעים 

החתן ובני לוויתו לפתח ביתו [...] נושאי הנרות עומדים לפניו [...] ומיד פותחים המשוררים בשיר 

הקבוע לשעה זאת והרקדנים מרקדים לפני החתן (קאפח 1969: 144).   
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אשה רוקדת – מקור לסמכות וחינוך הכלה 

 <    

      יוצאי בוכרה בשמחת חתונה. צילום: אבנר בהט 

בקהילות רבות מתועד מחול של אשה מבוגרת כמקור של סמכות, סמל פריון וקבלה לחברת 

הנשים הבוגרות. אצל יהודי בוכרה (קזחסטאן) אשה קשישה רוקדת לפני טקס הנישואים. מנהג 

דומה קיים בחברה הבוכרית הלא יהודית. אצל יהודי לוב וצפון אפריקה בכלל רוקדת המבוגרת 

בין הנשים, ומייצגת בכך את הניסיון הנשי, פוריות, נשיות וסמכותיות.  

בכארתלי [גרוזיה-גיאורגיה] רוקדים לאחר החופה את ריקוד ה"קאבאלולי" (מקור השם 

במלה העברית "קבלה", כלומר קבלת פנים, והוא מתייחס הן לעוגה והן לריקוד). אם החתן, 

אחות, או גיסה, רוקדת מול בני הזוג, כשהיא מניפה עוגת שמרים מיוחדת, שעליה נרות 

דולקים. בעקבותיה יוצאת במחול אשה ממשפחת הכלה, ובידיה עוגה אחרת, שנאפתה בבית 

הכלה; לריקוד מצטרפים הכלה והחתן ובני משפחה נוספים. החוגגים מניחים על העוגה 

שטרות כסף כמנחה לרוקדת (ארבל; מגל 1992: 122).  

אצל יהודי תימן קיים מעמד מיוחד של "מקבילות פנים", כפי שמתרגם גמליאלי את המושג 

המקומי "מרחבאת".  

אל-מרחבאת, הן הנשים החכמות והמנוסות בקרב ציבור הנשים, היודעות לשון מליצה והן 

יכלו לא רק לשיר שירים ידועים, אלא גם לחבר שירים ולאלתר שירים בשעת הצורך [...] הן 

המנהיגות והמדברות בשער, ולדבריהן חשיבות ומשקל. אין לתאר טקס כלשהו מטקסי 

החתונה בלעדיהן (גמליאלי 1974: 149).  

תועדו שירים רבים, הכוללים עצות לכלה תוך כדי המחול או תוך כדי ריקוד התהלוכה – הזפה. 

גמליאלי מביא שיר זפה לכלה בערבית תימנית – מקור ותרגום – הפותח בעצות לכלה. להלן 

תרגום הבית הראשון של השיר: 

אָוה!  קֹוִלי, ַהּנָ       ִֹשְמִעי ּבְ

ִֹשְמִעי ְדָבִרים ְנכֹוִחים! 

ָמה  ַהְֹשּכָ יֵתְך ּבְ ִדי ּבֵ ּבְ ּכַ
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ֶטֶרם ָיבֹואּו אֹוְרִחים!  ּבְ

ּוִפְרִסי ָלָרֵעב ַלְחֵמְך 

ת ַקְמָצן ִהֵנְך!  ן יֹאַמר ּבַ ּפֶ

ֵנס ָחִמיְך ֶאְצֵלְך –   ּוְבִהּכָ

ֶלְך  אַֹשּה ַוֲאִמיר ּפֶ הּוא ּפַ

אָוה, ְֹשִעי ַלֲעָצִתי:  ַהּנָ

ִדי!   (שם: 188)  ּבְ דֹול ּכַ ַהָקָטן ְוַהּגָ

אצל יהודי תימן תועדו מחולות גברים ומחולות נשים, אשר הטקסט של שיריהם כולל בין 

השאר, כיאה לאיש או לאשה הבוגרים, הוראות התנהגות, פרידה מההורים, עצב הפרידה 

מחברותיה של הכלה, החשש מהמקום החדש שאליו היא עוברת, ברכות למשפחתה החדשה, 

משפחת החתן, הלל ליופייה וברכות שתמלא את המצופה ממנה, ובראש וראשונה  – תביא לעולם 

דור המשך. בחגיגות החתונה עטוף הטקסט בלחן, בליווי קצבי ובמחול, המרככים את התוכחה 

ומקלים על הקליטה של משמעות הדברים (בהט 2006: 97-109). האירוע האמנותי והחזרה עליו 

בצורות דומות בטקסי הנישואים מאפשרים להפנימו בזיכרון האישי והקהילתי כמסורת שיש 

לכבדה ולשמרה.  

המשותף בדוגמאות שהוזכרו הוא מחול של אשה רוקדת יחידה, אשה מבוגרת, סמכותית 

ובעלת ניסיון. מקומו של מחול זה בחגיגות – לפני טקס הקידושין ההלכתי, המשותף לכל  

הקהילות היהודיות.  

המייחד כל אחת מהדוגמאות הוא הגוון המקומי בסגנון המחול. מחול האשה היהודיה 

בבוכרה, כפי שתועד בבוכרה ובירושלים, מתאפיין בתנועות ידיים עשירות ומגוונות מאוד, 

סיבובים של הגוף כולו, ובצירופי תנועה הדורשים מיומנות תנועתית ומוזיקלית רבה. האשה 

מלווה את עצמה בשירה, ולפעמים מחזיקה בידה תוף מסגרת, ותוך כדי מחול מצטרפים אליה 

גברים או נשים או שניהם גם יחד, ומשתלבים בליווי בכלי נגינה, כלי הקשה, שירה ומחול. סגנון 

תנועה דומה מוצאים בקהילות יהודיות באזור הקווקז, וכן בקהילות מקומיות לא יהודיות, 

שאצלן דומה סגנון המחול, הנגינה והשירה לאלה של הקהילות היהודיות. מתבצע כאן מחול 

בחברה מעורבת של גברים ונשים על ידי אשה מבוגרת יחידה.  

גם בקהילות יהודי לוב, מרוקו וקהילות נוספות בצפון-אפריקה, רוקדת אשה בוגרת, והיא 

נותנת לעצמה חופש להניע את הגוף כולו: תנועות ידיים מגוונות, הבטן, האגן והחזה, וכל זה כדי 

להדגיש את הנשיות והפוריות על פי הסגנון המקובל בחברה המקומית ובחברה היהודית בתוך 

חברת הנשים בלבד. לעתים צופים בהן קרובי משפחה, שקיבלו רשות מיוחדת לכך (טיאנו ושנהר 

  .(Jonas 1992 ;1978

אצל הנשים היהודיות בתימן חל איסור מוחלט על מחול בפני גברים. תיעדנו כמה סוגי מחול, 

בהם מאופקים יותר ומשוחררים יותר, ועל כך פירוט בהמשך. מחול האשה המבוגרת בתהלוכה 

שלפני הקידושין נרקד באיפוק רב, בצעדים קטנים ומסוגננים, כאשר הרגליים הן יסוד התנועה, 

והגוף משמש רק הד לצעידה  החגיגית והמסוגננת מאוד (פירוט –  אברהם; בהט-רצון 1999; 

בהט-רצון 2005). באשר להפרדה בין גברים ונשים אצל קהילות יוצאי תימן, בישראל ההתייחסות 
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היא בדרגות שונות של חומרה: מהפרדה מוחלטת ועד לריקוד מעורב, המשלב אחיזות ידיים בין 

גברים לנשים.  

דמות הכלה במחולות החתונה 

המסורת היהודית הנוהגת "על פי דין תורה" פוטרת עצמה מהשאלה מדוע אין שוויון זכויות 

בין המינים, וזאת בנימוק המקובל והרווח כי "מעמדה של האשה וזכויותיה נקבעו והוסדרו על 

ידי "כוח עליון", ואם אין שוויון זכויות בין המינים, זהו רצון הבורא וכך צריך להיות, ככתוב  

"והוא ימשול בך". ואין מקום אפוא לוויכוחים ולערעורים (גמליאלי 1974: 36).  

מהמקורות הכתובים בולט הרצון של חלק מהממסד הגברי לתרץ ולמצוא חיוב במצב הקיים:  

"ואם להלכה הבעל הוא השליט החוקי במשפחה, הרי האשה היא הקובעת למעשה את פני 

הדברים, בניהול חיי הבית והמשק, בחינוך הבנים ובכוח השפעתה הממשית על הגבר (שם).  

או, כדברי הרב קאפח על אשר היה נהוג בתימן:  

תפקידה של האשה להיות עקרת בית מסורה, להעמיד ולדות, לטפל בילדיה היא, ולנהל את 

משק ביתה [...] הנשים בתימן אינן יודעות קרוא וכתוב ולא "למדו" במובן המקובל. אף על פי 

כן, יש להן תרבות אישית-נשית טבעית גבוהה למדיי (קאפח 1969: 182).  

ניסיונות רבים כמו אלה לתרץ ולהסביר את מצבה הנחות של האשה היהודיה הם חלק ברצף של 

הלכות ואיסורים שכוננה החברה הגברית במטרה לבסס את הדומיננטיות שלה במסורת היהודית. 

אצל יהודי גיאורגיה [גרוזיה] ניכרים במהלך הדורות שינויים בהתייחסות למסגרת המשפחתית, 

אך חרף השינויים הללו יש למשפחה המורחבת חשיבות רבה מאוד. 

המשפחה המורחבת היוותה מסגרת חברתית מלוכדת ויחידה כלכלית אחת, והיא כללה את 

הבנים הנשואים ואת בני משפחותיהם, שגרו בדרך כלל בבית ההורים או בקרבתו.  

האב היה, כמובן, הסמכות העליונה לכל בני הבית, ודעתו קבעה בכל נושא ונושא. עם זאת, 

לאם המשפחה היה מעמד מרכזי ונכבד. היא היתה אחראית לכל ענייני משק הבית ומופקדת 

על חינוך הבנים והנכדים. הבנות הלא נשואות והכלות היו נתונות לפיקוחה ונתבעו לציית לה 

בכול. קשר חזק במיוחד של אהבה והערצה היה קיים מצד הבנים כלפי האם. הבן לא עשה 

לעולם דבר נגד רצונה של אמו. הוא חלק לה כבוד רב וראה עצמו אחראי לכבודה ולשלומה. 

(ארבל; מגל 1992: 106).    

מן המעט שנחקר ותועד בנושא זה של דמות הכלה היהודיה המסורתית, כפי שהיא מתבטאת 

במחולות החתונה, ברור כי הדימוי היהודי המסורתי נשמר גם כאשר גברים נוכחים וצופים או 

משתתפים במחול. גם במחולות מעורבים של נשים וגברים – כמו במחולות יהודי אתיופיה או 

כורדיסטאן – כאשר המחולות קוראים דרור במידה זו או אחרת לביטוי הנשי מחוץ למחולות 

בחברת הנשים בלבד, אין בכך עדות לתפיסת מגדר שונה מהתפיסה היהודית המסורתית. בעיני 

צופים רבים, שאינם יוצאי קהילות אלה, נראים מחולות יהודי כורדיסטאן, ולא כל שכן מחולות 

יהודי אתיופיה, מייצגים שחרור מסוים מהדימוי הנשי היהודי הרווח, ויש כמובן, המחמירים 

ואינם יכולים לקשור מחולות כמו אלה עם דמותה של "כלה נאה וחסודה".  

סימני השאלה התחזקו והתגברו עם השינויים שנגרמו עקב הזמן שחלף וההגירה לישראל: 

הדינמיקה של קיום צורות שונות, ולכאורה מנוגדות, של ביטוי נשי, משתקפת במחולות החתונה. 

במחולות, בטקסים ובחגיגות החתונה נשמרה ההפרדה בין החברה הגברית הקובעת לחברה נשית 
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הכפופה לה, ובמקביל נוצרה והתקיימה תרבות עשירה מאוד של ביטוי עולמה של האשה. בכך 

מצאו הנשים דרך לבטא את אותם רעיונות, רגשות, תחושות ומחשבות שלא נמצאו ראויים לבוא 

לידי ביטוי בפני החברה הגברית, אשר העלימה עין מביטויים של שירה, מחול ומשחק בתוך 

החברה הנשית.  

  

מחולות מעורבים בחתונה 

במחולות החתונה של יהודי אתיופיה באתיופיה ובישראל, משתתפים גברים ונשים, רוקדים 

באותו מרחב, בחוץ או בחדר: רוקד יחיד או רוקדת יחידה, זוגות זה מול זה או זו מול זו, או 

בקבוצות. סגנון הריקוד שונה ממה שאנו רגילים לראות במסורות יהודיות ודומה למה שאנו 

רואים בקהילות הרוב המקומיות. החלוקה לסוגים של מחול אצל יהודי אתיופיה היא אזורית: 

הריקוד האמהרי – ריקוד הכתפיים אסקסטה, והריקוד האקסטטי (פירוט – אשל 1993). 

במחולות החתונה של יהודי אתיופיה מצפים מהכלה ומהחתן לקחת חלק בריקודים. ריקוד 

הכתפיים – אסקסטה – שמרבים לרקוד אותו אצל יוצאי אתיופיה בישראל, בולט בייחודו 

מבחינת צורות הביטוי התנועתיות של גבריות ונשיות. ריקוד זה מעצב בראש ובראשונה שייכות 

לחברה הבוגרת של החתן והכלה. הנוהג הוא שהכלה רוקדת כאשר גברים רוקדים בסמוך לה, 

ואין מגע פיזי כלשהו בין הרוקדים. בשנים 1972-1973 שהתה יעל כהנא באתיופיה וחיה בקרב 

היהודים שם תוך שהיא "צופה משתתפת" בחגיגות חתונה. היא מתארת את המחולות שבהם 

לקחה חלק:  

האזמרי [החרזן-המנגן-המתופף] מתחילים לתופף ולנגן במסנקו [כלי קשת בעל מיתר יחיד], 

כשכל הנוכחים מוחאים כפיים בקצב אחיד, ולאור עששית תלויה על ענף יוצאים זוגות גברים 

ונשים בריקוד שכולו הרעדת כתפיים וצוואר [...] אנשים רוקדים במשך שעות ללא ליאות, 

נכנעים לצו המקצב. כל תווי גופם מרעידים ורוטטים, משל מתמרדים ושואפים הם לקרוא 

דרור לעצמם, להשתחרר (כהנא 1977: 61-62).  

כשהיא סוקרת את חג הסיגד, מתארת יעל כהנא את מחול הנשים ברחבת בית-הכנסת: 

לאחר הופעת הגברים מגיע תורן של הנשים. אלה רוקדות בזוגות את הריקוד האמהרי 

העממי, שיסודו  הרעדת כתפיים והנעת הצוואר קדימה ואחורה בעת ובעונה אחת. ריקוד זה, 

המורכב מתיאום תנועות כתפיים וצוואר, קשה מאוד למי שאינו מורגל בו (שם: 22). 

מחול המצווה – ה"מצווה-טאנץ" – במסורות חסידיות מהווה דוגמה נוספת לריקוד שבו על הכלה 

להשתתף במחול ביום כלולותיה. תפקידה של הכלה כאן שונה מקצה אל קצה: בריקוד המצווה 

"רקדו הקרובים מדרגה ראשונה עם הכלה, ובידם אחזו מטפחת כדי להימנע מכל מגע פיזי בינם 

לבינה" (ינון 2006). נדירה מאוד האפשרות לתעד מחולות מצווה תוך כדי אירועי החתונה. אחת 

הדוגמאות הנדירות לתיעוד כזה מצויה בסרט טלוויזיה על קהילת חסידי בובוב בניו-יורק בשנות 

התשעים של המאה העשרים. בדוגמה זו משמשת חגורה כחוצצת בין הכלה לרוקד אתה. מחקר 

אתנומוזיקולוגי על מחולות המצווה בקהילות חסידיות בירושלים נעשה על ידי מזור וטאובה, 

וממנו מתברר כי יש קהילות חסידיות שאינן מבצעות רצף זה, ולפעמים אין אצלן ריקודי מצווה 

כלל. יש כאלה שבהן מספר הגברים הרוקדים מצומצם, ואלה הרוקדים עם הכלה הם קרובי 

  .(Mazor & Taube 1994) משפחה מדרגה ראשונה בלבד
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המקורות מציינים את ריקודי המצווה כרצף של מחולות. החתן והכלה יושבים במקום שנועד 

לכך, מנחה הטקס מזמין את אלה שנועדו לרקוד עם הכלה: הסבים, האבות והחתן. כאשר הרבי 

נוכח הוא ראש וראשון לכולם 

הכלה קמה על רגליה, והמוזמן לרקוד על פי התור צועד צעידה מסוגננת לפי קצב הניגון או השיר אל 

מול הכלה, אשר מבטה מושפל כל הזמן. המוזמן לרקוד אוחז בידו קצה מטפחת או חגורה אשר קצה 

השני מוחזק בידי הכלה, ותפקידה לשמש חציצה ביניהם ולמנוע מגע יד עם הכלה תוך כדי ריקוד. 

ציבור הגברים מלווה אותם בשירה. יש רבנים האוסרים כל קשר של אחיזת ידיים, אפילו בעזרת 

אביזר חוצץ. תנועת הכלה מזערית, מאופקת מאד, ופניה מכוסים בצעיף. הרוקד אינו מביט בה, 

ולעיתים עיניו עצומות. צעדיו זהים לצעדים בסיסיים של ריקוד במעגל. כאשר הכלה רוקדת עם אביה 

או עם החתן, יש שהיא מתנועעת בצורה ריקודית יותר. לאחר מספר צעדי ריקוד משחרר האורח את 

אחיזתו במטפחת או בחגורה, גברים אחדים מצטרפים אליו למעגל של רוקדים, והכלה מתיישבת לצד 

החתן. את הרבי אין מגבילים בזמן הריקוד, אך על משך ריקודם של גברים אחרים מקפידים, ובשעת 

הצורך מושכים אותם לחזור ולשבת בתוך הקהל. אחרון הרוקדים עם הכלה הוא החתן. בסיום 

ריקודם של החתן והכלה עומד הרבי לפני הכלה ומפנה אליה את צדו הימני, ומסביבם מעגל הגברים 

המחוללים. ברכת "מזל טוב" חותמת את האירוע. החוקרים מציינים כי ריקוד החתן והכלה הוא 

הפעולה המרכזית בשרשרת הפעולות הנכללות בריקודי המצווה. ריקוד הקרובים עם הכלה נעשה כדי 

לחבב אותה על בעלה. שרשרת האירועים ממחישה באמצעות המחול את הדרך לגשר בין השמחה 

וההתעלות שבמצווה לשמח חתן וכלה ובין היראה מהיושב במרומים. יש המכנים את ריקוד המצווה 

"כשר טאנץ" – כלומר "ריקוד כשר" – לציין את היות הכלה "כשרה", כלומר החתונה כשרה 

(בהט-רצון 2004: 97-98).  

מחולות המצווה אוצרים בתוכם יסודות פולחניים רבים: ריקוד גברים במעגל הוא צורה רווחת בריקוד 

תפילה ושמחה בחסידות. מגע יד או אחיזת כתפיים מקובלים מאוד בריקודי הגברים בחסידות. בריקודי 

המצווה רוקדים גברים סביב הכלה במעגל או במעגלים, כאשר הכלה עומדת או יושבת כנועה, חסרת 

יוזמה, נתונה בריכוז פנימי, כמו בתפילה, "כבודה בת מלך פנימה". האחיזה בשני צדי האביזר החוצץ, לצד 

תפקידה למנוע מגע גופני עם הכלה, באה לסמל את הקשר המקודש העתיד לקום. במחולות המצווה אין 

מקום לביטוי כלשהו של נשיות במובן שקיים במחולות החתונה של יהודי בוכרה, אתיופיה, כורדיסטאן, 

צפון אפריקה ותימן.   

מחולות החתונה של יהודי כורדיסטאן זהים למחולות הקהילה המקומית, שאינה יהודית: גברים 

ונשים יכולים לרקוד יחד, בהיבט שוויוני יותר מאשר בקהילות שנסקרו לעיל. רבים מבני 

הקהילות היהודיות בכורדיסטאן חיו בכפרים ופרנסתם התבססה על ענפים חקלאיים, וחיי 

היומיום שלהם היו מעורבים ומשולבים בחיי הקהילה המקומית. 

ריקודים רבים היו מקובלים על בני העדה הכורדית. חלקם ריקודים מעורבים וחלקם לגברים או 

לנשים בנפרד. לכל ריקוד היה ֵשם משלו ומגוון רב של אלמנטים תנועתיים. ביסודם, אלה הם 

ריקודים דינמיים, מלווים ברקיעות רגלים ובתנועות ידיים של המובילים, תוך נפנוף שרוולים או 

מטפחות. שורות הרוקדים, האוחזים איש ביד רעהו, נעות כל הזמן במעגלים ובחצאי-מעגלים. 

מנחים את הריקוד נגני הֻזרנה (חליל עץ דמוי משפך, שבראשו פיית קנה צרה) והדוֹלא (תוף גדול 

בעל גוף עץ גלילי ובסיסי עור מעובד, שעליהם מקישים בשני מקלות, האחד עבה והשני דק), 

הנלווים אל הרוקדים (כרמון 1981: 70).  
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יוצאי כורדיסטאן מחוללים בחתונה. צילום: אבנר בהט 

מחולות יהודי כורדיסטאן מסווגים לפי אזורים גיאוגרפיים. אלה מחולות של אנשי אדמה, אשר 

נהגו לחגוג בצוותא ולציין אירועים במעגל השנה ובמעגל החיים עם קהילת הרוב המקומית. 

בחתונה רוקדים ההורים וקרובי המשפחה לשמח את החתן והכלה. הריקודים מבטאים חופש 

תנועתי ומבוססים על צעדי רקיעה, היוצרים מספר דגמי יסוד זהים לגברים ולנשים. תנועות 

הידיים רחבות, מסוגננות, או אחוזות, והריקוד קבוצתי, וזאת גם כשמעורבים במעגל גברים 

ונשים יחדיו. יש הסוברים כי מסורות מחול מסוימות נשמרות על ידי יוצאי כורדיסטאן בישראל, 

משמשות עבורם סמל של זהות ושייכות, וזאת כאשר הן נעלמות בחלק מקהילות הכורדים (פירוט 

– קדמן;סקווירס 1977; פרידהבר 1984; בהט-רצון 2004).  

מחולות יהודי גיאורגיה [גרוזיה] שייכים לאותה קבוצת מחולות במסורות האתניות היהודיות 

שאומצו מהחברה הסובבת. 

הריקוד היהודי לא נבדל מן הריקוד הגרוזי. מקובלים ביותר היו ה"באגדאדורי" 

וה"לקורי" (שבשנים האחרונות מקפידים לכנותו "כארתולי-גרוזי"), שהם ריקודי זוגות 

מעורבים, אך יש שהרוקדים הם שתי נשים או שני גברים ולעתים מצטרפים מחוללים 

נוספים. מחולות אלו מתאפיינים בכך שהרוקדים מחוללים זה מול זה בלוויית תנועות ידיים 

זריזות ועדינות, בלי לגעת איש ברעהו (ארבל; מגל 1992: 102).  הריקוד המקובל במסיבת 

החתונה היה ה"שאלחו" או ה"באגדאדורי". כיום נוהגים הגברים במהלך הריקוד להעביר 

שטרות כסף לידי הנשים הרוקדות מולם, והן מוסרות את השטרות לנגנים בתום המחול 

(שם: 123).  
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מחולות נשים יהודיות – בידול בתוך מיעוט  

הדימוי העצמי, הדימוי הגופני ודרכי ההתנהלות, אשר הוכתבו על ידי הממסד הגברי, התקבלו על 

ידי האשה היהודיה מתוך הסכמה והשלמה. המחולות שהוזכרו עד כה נכללים בקבוצת מחולות 

מסורתיים שתפקידם לחזק את הדימוי העצמי המסורתי של האשה תוך קבלת שליטתם של הגבר 

והחברה הגברית, כנדרש בחברה מסורתית יהודית.  

האם ניתן לראות במחולות יהודי כורדיסטאן וגיאורגיה [גרוזיה] אותה מידה של השלמה עם 

"כבודה בת מלך פנימה" כמו במחולות המצווה בקהילות החסידיות? כאשר אנו שואלים על כך 

את יוצאי כורדיסטאן ובני קהילות אחרות שאצלן רוקדים במעורב נשים וגברים, רובם אינם 

רואים כל ניגוד בין קבלת המסורת היהודית לבין ריקוד גברים ונשים במעגל מעורב. כך יאמרו גם 

יוצאי אתיופיה, הרוקדים גברים ונשים באותו מרחב, אף כי בסגנון תנועתי שונה מנקודת ראות 

של חופש הביטוי הנשי. בישראל ניתן לראות כיום בתוך הקהילות עצמן מגמות סותרות: מצד 

אחד יתר שחרור והגמשה, ומצד שני יתר החמרה והקצנה.  

כדי להדגים את מגוון דרכי הביטוי במחולות נשים אשר תועדו בישראל, כפי שהם מתקיימים 

באותה מסורת, בחרתי בשירה ובמחול של הנשים היהודיות יוצאות תימן. להלן מספר דוגמאות 

הממחישות רגשות ורעיונות, קבלת העמדה המסורתית וניסיונות לצאת נגדה, כפי שעולה 

ממחקרנו.   

מחולות הנשים והגברים היהודים בתימן הם בעלי ייחוד אופייני למסורתם, ואף כי הושפעו 

מהחברה הסובבת, נשתמרו אצלם צורות ייחודיות של מחול, כלומר מחולות היהודים יוצאי מרכז 

תימן שונים מאלה של החברה הלא יהודית (בהט 1995). אך יש גם אפיונים משותפים לשתי 

החברות הללו.  

לבד מן הטקס הדתי של הקידושין, הכתובה ומנהגים יהודיים ייחודיים, היו מנהגי חתונה רבים 

דומים למנהגים של החברה המוסלמית (הכפרית או העירונית) שבתוכה חיו היהודים. בשתי החברות, 

למשל, נמשכו החגיגות כשבועיים ויותר. נערכו טקסים נפרדים לנשים ולגברים, טקס מתן המתנות 

לכלה, טקס קישוט ידי החתן והכלה בחנא, טקס הענקת הבגדים ממשפחת החתן לכלה, טקס הליכת 

החתן לבית המרחץ בלוויית חבריו, הסתייעות במלבישה מומחית לכלה, בגדי כלה מפוארים, ריקודי 

גברים ועוד. גם הנשים חגגו בריקוד ובשירת שירי חתונה, אהבה וענייני חולין.  

לעתים ניצלו את חגיגות החתונה לבדיקה ראשונית של אפשרות שידוכין. לחגיגות אלה היתה חשיבות 

רבה בחיי הפרט והמשפחה. ההשתתפות של חלק ניכר מבני הקהילה, כולל אורחים מיישובים 

סמוכים, באירועים חיזקה את הקשרים הבין-אישיים, הגבירה את ההזדהות והסולידריות 

הקהילתית, וחיזקה את הקשרים הבין קהילתיים (עראקי-קלורמן 2004 כרך ב': 293).  

     

מחולות הנשים בחתונה במסורת יהודי תימן הם רצף הפותח במחול הדעסה. מחול זה מבטא 

במובהק את הדימוי המופנם, המאופק והמשפיל מבט של צניעות והתכנסות. גם ברגעים של מעט 

שחרור, זה מתבטא בניעה מעט עמוקה יותר של מפרקי הרגליים, או קפיצה, שגם היא עצורה 

ומאופקת (פירוט מחול הדעסה, צעדיו ותנועותיו – אברהם; בהט-רצון 1999). מחול הדעסה מעצב 

ומחזק את הדימוי הנשי המסורתי המקובל.  

דעסה, מלשון דריכה, מקובל באזורי תימן השונים כמחול הפותח את רצף מחולות החתונה 

של הנשים היהודיות. זה מחול מסוגנן מאוד, הפותח במפעם איטי, המואץ בהדרגה ונעשה 

מהיר יותר ויותר, עד שבסופו של המחזור הוא חוזר מחדש אל הדעסה. במחקר שנעשה 
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במטרה ללמוד את השווה, המשותף והשונה במחול הדעסה אצל נשים קשישות יוצאות תימן, 

התברר כי המשותף הוא בדגם הבסיסי של הצעדים, מסגרת המשקל של שבע שמיניות, ודרך 

התנהלותו של הריקוד (בהט-רצון 2002: 108).  

 ?

דליה וברוריה, האחיות לבית כובאני במחול הדעסה. צילום: אבנר בהט 

מחול הדעסה מבוצע גם כיום בווריאנטים שונים. עקבנו אחר שלושה דורות של נשים בתוך 

משפחה מורחבת, הרוקדות מחול זה. ממה שתועד עד היום בישראל, מתברר כי המחול ממשיך 

להתקיים כסמל של שייכות ומסורת, גם כאשר השתנו תפיסת המגדר והיחס לאשה הרוקדת.  

מחולות משחק מאפשרים לנשים ביטוי והמחשה של צדדים שונים לחלוטין מאלה שבאו לידי 

ביטוי במחול הדעסה. במחולות אלה פיתחו נשים בעלות כישורים תנועתיים, מוסיקליים 

ותיאטרליים ערוצי ביטוי בעלי אפיונים שונים בתכלית, החושפים דמויות נשיות וגבריות. מחולות 

אלה מציגים מגוון רחב של נושאים ודמויות, שאותם מבצעות הנשים במלל, לחן ותנועה. זוהי 

אמנות עממית, המבוססת על צורות מסורתיות, העוברות מאם לבתה, כאשר כל אשה תורמת את 

תרומתה האישית לביצוע באלתור וביצירה. אחת הדוגמאות האופייניות היא שיר לעג לצרה, 

אשתו הנוספת של הבעל. מנהג ריבוי נשים היה ידוע בתימן. זה גרר תגובות קשות של הנשים 
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הקודמות, שביטוין גם בשירה ובמחול. גמליאלי מביא דוגמאות מספר של שירים שנרשמו מפי 

נשים בנושא זה. מהגרסה המלאה במקור הערבי ובתרגום עברי, שמביא גמליאלי, להלן אחת מהן. 

כאן יובא החלק הפותח והחלק המסיים בתרגומו העברי: 

ְֹשִביָלּה,   ָרה, ָלּה ּבִ הֹו, ַהּצָ

ּה!  רֹוף ֱאלֹוִהים ֶאת ִלּבָ ִישְֹ

ַהּסּו, ְיָלַדי, ַהּסּו ּפֹוֲחִזים!! 

ֶלת ִנְֹשָמִעים ִצּיּוִצים:  ֵמֵעֶבר ַלּדֶ

ֶזה ֲאִביֶכם ְוָצָרתֹו 

ֶפַתח ֲעִלָיתֹו,  ֹשֹוֶכֶבת ּבְ

נֹות  ִמְגּדָ הֹוֵלְך ֵאֶליָה ּבְ

ָיַדִים ֵריקֹות   ּוָבא ֵאַלי ּבְ

 [..............................]

י ּוְלדֹוָדִתי:  ר ְלִאּמִ ּשֵֹ ּבַ

ָבר ֵמָתה ָצָרִתי!"  "ּכְ

 [..............................]

ֲעָבר –  ּמַ ִקְברּו אֹוָתּה ּבַ

ִניָסִתי ִויִציָאִתי!  ֶדֶרְך ּכְ ּבְ

ֶבר,  ַהחֹוֵפר ֶאת ַהּקֶ

ָאָנא, ֲחפֹור ָעמֹוק, 

ָרק ְוָתקּום!...   (גמליאלי 1974: 117-118)  ִריַח ֶאת ַהּמָ ן ּתָ ּפֶ

גמליאלי רשם גרסה זו מפי רנה צברי-כסאר (קיסר), יוצאת אזור מנאכה במרכז תימן, תושבת 

קריית אונו. הוא מציין כי אלה שירים היתוליים על הצרה, על הבעל, ובהם קללות מפולפלות מפי 

האשה הראשונה על צרתה, והם מושרים על פי רוב בין הנשים בחתונות לצורך שעשוע ובידור 

(שם).  

כעשר שנים מאוחר יותר תיעדנו, אבנר בהט ואנוכי, חגיגת חינא בבית משפחת אחיה של רנה 

יָנה (הצרה) – בביצוע צמד  צברי, שלום קיסר. בין השאר תועד בהזדמנות זו מחול משחק – ַוַטּבִ

האחיות דנוך (קשרי המשפחה המורחבת, ובתוכה משפחת קיסר, רנה צברי-קיסר, האחיות דנוך 

ואחרים, מפורטים בספרנו ספרי תמה – בהט 1995: 22). מבחינת האפיונים הדרמטיים יש כאן 

תיאטרון מחול מהסוג העממי אתני, וזה רווח בקרב הנשים היהודיות יוצאות תימן. הוא מתבסס 

על "חילופי דמויות", יסוד החוזר על עצמו בצורות שונות בסוג זה של מחול. תועדו מחולות שבהם 

הנשים מדמות עצמן לנשים אחרות, במצב שונה מזה של האשה המבצעת, כמו אשה הרה, אשה 

קשישה וכדומה, או לגבר – הבעל. לכך ניתן ביטוי בטקסט, בלחן ובשפת התנועה של המחול. מחול 

המשחק שתועד בקריית אונו בביצוע האחיות דנוך מתבסס על טקסט דומה לנוסח שנרשם מפי 

רנה צברי. הוא נפתח בכניסה עליזה אל מרכז החדר, כשאחת מהנשים פניה מכוסות, ובהמשך 
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מתברר כי מתחת לצעיף שכיסה את פניה, הקשישה מאופרת כפניו של גבר, וצוירו לה שפם וזקן. 

הנשים הרוקדות הן גם המזמרות. לפעמים הן זונחות את הלחן וקוראות או מדקלמות את המלים 

אל הקהל, המגיב בערנות פעילה. ניכר בצופות – בישראל נוכחים לעתים גם צופים – כי הן 

מכירות את המחול, ולכן מצפות בדריכות ובהנאה לביצועו המיוחד, כפי שהוא מתרחש ברגע זה. 

במחול משתמשות הנשים בעיקר בתנועות ידיים ורגליים. הן מתארות את דמותה של הצרה 

בתנועות סמליות. אחת הנשים משליכה אל הרצפה מטפחת, המסמלת את הצרה, ודורסת אותה 

בתנועות הרגליים בהתאם לתוכן המילולי. הלחן הוא פשוט והרוקדות שרות אותו בשירת מענה, 

כעין דו שיח. לעתים מצטרפת אל שירתן מתופפת. מהרישום בתווים מתבררות נוסחאות מלודיות 

פשוטות, אשר עליהן מתבסס מופע עשיר במורכבותו, המשלב טקסט, לחן, מחול, מחוות תנועה 

דרמטיות, ונוצר צירוף אמנותי משעשע, כואב ומרתק.  

 !
(אברהם; בהט-רצון 1999: 49) 

במסווה של שעשוע ובידור קשה להבחין שמדובר בעניין בעייתי וכואב מאוד. מחול משחק זה הוא 

בראש ובראשונה ביטוי של מחאה והזדמנות להשתחרר מעט מכאב ותסכול, וכך להישרד ולשמור 

על קומה זקופה במצב משפיל. משחקי המחול, הכוללים חילופי תפקידים בין אשה לגבר, 

מאפשרים שחרור מהאיפוק, הנדרש מהאשה בהתנהגות יומיומית שבה עליה לחיות ואותה עליה 

לקבל.  

סוג נוסף של מחולות משחק מבוסס על חילוף תפקידים שבו האשה המזמרת ומתנועעת 

מופיעה בתפקיד של גבר, אשר בפיו תלונות על מר גורלו. יש כאן היפוך תפקידים מוחלט: האשה 

שרה טקסט שלם כאילו מפיו של הגבר. וריאנטים של מחול מסוג זה מבוצעים גם הם לאחר טקס 

החינא או לאחר החתונה, כאשר הנשים בינן לבין עצמן. כיום, כאשר מבוצעים מחולות אלה, 

אפשר שיהיו נוכחים בקהל גם גברים, אך נותרו נשים מעטות אשר עדיין מבצעות את המחולות 

הללו.  

להלן תיאור של מחול משחק מסוג זה בביצוע לאה אברהם, כפי שלמדה ממסורת אמה באזור 

חוגריה בתימן: 

האשה חורזת, רוקדת, שרה ומשחקת כגבר, המתאר את מר גורלו ומספר כיצד שידכו לו אשה רודנית, 

המעבידה אותו בעבודה קשה, והוא חייב לקושש עצים, לשאוב מים, לטחון חיטה ועוד כהנה וכהנה 

עבודות מפרכות. האשה המבצעת את הריקוד [...] מוסיפה את גרסתה שלה למחול, המתאפיין 

בתנועות ידיים הלקוחות מחיי היומיום. אלה מבוססות על שפת הגוף של תנועות הנלוות לשיחה, 

ומתארות עבודות ומלאכות של נשים. הבעות הפנים המלוות את הידיים מדגישות את ההומור הטמון 

במלות השיר. הנשים היושבות מסביב משתתפות במשחק בקריאות הסכמה, בתנועות ידיים ובצחוק, 
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וכך הן מעודדות את הרקדניות להמשיך ולאלתר. במחול משחק כגון זה נוצרת סינכרוניזציה מושלמת 

בין המלים, הלחן והתנועה, וניכר תיאום מלא בין הסולנית המבצעת לבין הקהל, מורכבות המדגישה 

את עושר הביטוי ואת החן של המחול (שם: 49-50).  

רק כאשר האשה מופיעה בדמות הגבר היא מעיזה לבטא את הדברים במלוא חריפותם. וכך 

עוקפות הנשים, ולו רק לרגע, מצב של נִשלטוּת ובידול, כי על פי מלות השיר הגבר הוא הנאלץ 

לעבוד קשה מאוד: הוא המסכן, אשר שידכו לו אשה רודנית, המעבידה אותו בעבודות הבית 

הקשות. כאשה, במציאות חייה נגזר עליה לעשות את כל אלה מבלי יכולת להתקומם או לשנות. 

מחולות המשחק ממלאים כאן תפקיד חיוני כערוצים של ביטוי, שחרור, ריפוי, יכולת עמידה 

והישרדות.  

חגיגות החתונה כמסגרת מרכזית להתכנסות מזמנות מפגש המאפשר יצירת קשרים והכרות 

הדדית. הזמר והמחול הם יסוד מחבר, הביטוי התרבותי אמנותי, והם היוצקים תוכן ומשמעות 

רחבים יותר לאירוע שמטרתו לייסד משפחה חדשה בישראל.  

אסור ומותר במחול – בעיני המתבונן 

מהו "אסור" ו"מותר" לאשה יהודיה במחולות החתונה? על פי ההלכה והמסורת נראה כי ברור 

ומוסכם כיצד יש לנהוג, לפחות מהשלב שבו התקבלה ההלכה בקהילות היהודיות. טבעי הדבר כי 

לשאלות שצצו בחיי היומיום נמצאו פתרונות תוך מענה לצורכי הקיום של המיעוט היהודי בחברת 

הרוב המקומית בהתאם לתנאים שנוצרו בכל מקום ומקום.  

אף שספרי ההלכה מסוגו של שולחן ערוך תארו כיצד יש לנהוג בכל שלב ושלב בחייו של 

היהודי, עדיין נותר מקום רב לנושאים שונים הקשורים לחיי היום יום, אשר לא נזכרו ולא 

נידונו בספרות הרשמית. החיים בארצות רחוקות זו מזו ותחת דתות ותרבויות שונות זו מזו 

השפיעו על אורח חייו של המיעוט היהודי בהיבטים רבים. לפיכך, רב הגיוון במנהגים ובייחוד 

בתחום של מחזור החיים, שמטבעו מושפע רבות מהתרבויות הסובבות. במנהגים ובטקסים 

הללו, כפי שנחוגו בקרב המיעוטים היהודים בארצות האיסלאם ובין קהילות מגורשי ספרד, 

התקיים שילוב מסורות מרתק, המעיד על יצירה מקורית יהודית לצד השפעות מן החברה 

המארחת (צבר 2006: 10).  

המניע הראשוני לרקוד הוא הצורך האנושי בביטוי בתנועה ובמחול, צורך ראשוני אינסטינקטיבי, 

המחפש דרכי ביטוי בכפוף למוסכמות חברתיות-תרבותיות. האשה הרוקדת בחתונה נותנת ביטוי 

לעצמה, לדימוי האישי העצמי והגופני שלה. אך במסגרת חגיגות החתונה מצפים ממנה למסרים 

מסוימים ולא לאחרים. הסגנון, או שפת המחול, מושפעים בראש ובראשונה מהסביבה 

הגיאוגרפית, וכאשר מדובר במיעוט מתארח בקרב רוב ילידי בתקופה ממושכת, אי אפשר שלא 

תתקיימנה השפעות הדדיות. כך עולה השאלה מה חלקה של מסורת מתמשכת ואילו שינויים חלו 

במחול. כאשר מתקבצים יחידים ו/או יחידות בריקוד קבוצתי, נוצרת אחדות של שפה תנועתית, 

המושפעת מ"יכולת התנועה, הצירופים החברתיים והבחירות האמנותיות" (בהט-רצון 2004: 18). 

מה שיעורר באחד רעד של התלהבות דתית יהיה בעיני האחר תנועה של הפקרות מינית. כה 

אישי הוא המחול, כה קשור לזהות תרבותית, עד כי כאשר אנשים אינם מסכימים באשר 

למשמעותם ולערכם של מחולות מסוימים, המבוכה הנובעת מכך עלולה להוליד בוז, כעס, 
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ואפילו אלימות. לערער או להפחית מערכם של מחולות הזולת, פירושו לפגוע בעצם זכותו 

  .(Jonas 1992: 12) לעצמיות

הצורך להיות חלק מקבוצה ומתרבות הוא אפיון מרכזי בטבע האדם. התרבות, מכלול היצירה 

האנושית, משקפת מסורת מול חידוש ומאבק מתמיד בין מה שמקובל ומוסכם לבין מה שמסמל 

את ה"מסוכן" ובלתי-רצוי בעיני הממסד החברתי. תפיסות חברתיות ודתיות מסוימות מולידות 

תגובות קשות, תוקפניות ואלימות כלפי אשה רוקדת, נשים ואנשים רוקדים.  

תפיסות שונות של מגדר וחברה וחשש מפריצת מסגרות וריסוק מוסכמות עשויות לעורר תגובות עזות 

ויצריות, ולעתים הרסניות, עד כי קשה להאמין שהמחלוקת היא על ביטוי אמנותי. כאשר כלי הביטוי 

הוא גוף האדם, נוצר לעתים מצב שבו מה שמקובל בהקשר תרבותי מסוים לא יתקבל בהקשר תרבותי 

אחר. מערכות של איסורים והגנות מול חשיפה נטולת מעצורים, כפי שהדברים נתפסים בעיני 

המתבונן, יצרו תגובות נגד והולידו מערכות חדשות של איסורים והגנות על ידי הרוקדים עצמם או 

על-ידי הממסד החברתי, התרבותי או הדתי (בהט-רצון 2004: 18). 

רק לאחר שנבין את משמעותו של מחול מסוים בעיני האשה הרוקדת אותו יחידה, נבין את מלוא 

משמעותו לקבוצת נשים הרוקדות אותו ולמתבוננות ולמתבוננים בו בני אותה קהילה. מעקב כזה 

יבהיר את מקומו ותפקודו של מחול מסוים באירוע שבו הוא משובץ ומהווה חלק בלתי-נפרד 

ממנו, ובשלב הבא ניתן ללמוד את מהות התגובה למראה מחול זה של מי שאיננו לוקח בו חלק 

ומשתייך לקהילה אחרת. כשאנו בוחנים את הדוגמאות המובאות במסגרת מאמר זה, ראוי לשים 

לב לשאלות הבאות:  

האם מבטא המחול תפיסה של מגדר, והאם נועד להנחיל ולחזק את השקפת המגדר –

הקיימת, וכיצד הוא עושה זאת. 

האם הרוקדות בחרו לרקוד את הריקוד המסוים שרקדו באירוע או שעשו זאת מתוקף –

תפקידן, קרבתן המשפחתית, ייחוסן וכו'. 

האם הרוקדת, הרוקדות או הרוקדים בחגיגות החתונה רקדו לפי שכבת גיל, חלוקה –

משפחתית, מקצועית או מעמדית במסגרות נפרדות או מעורבות של גברים ונשים.  

כאשר צופים בנשים מחוללות בחגיגות חתונה במסורות יהודיות, נראה כי רב השונה על הדומה. 

אך המשותף לכולם חשיבותה של שמחת הכלולות. ברקע ניצבת השאלה התלמודית כיצד יש 

לעשות זאת – "כיצד מרקדין לפני הכלה" (בבלי, כתובות טז: ב). היות וחגיגות הכלולות הן אירוע 

מרכזי ביותר במעגל החיים היהודי, מתנקזים אליהן יסודות דתיים מסורתיים משותפים, ולא 

פחות מכך צרכים אחרים, שונים ומגוונים, ובהם תחושת השיתוף, דימוי וזהות, השונים מקהילה 

לקהילה. המחול, שהוא כלי זמין וסמל למייחד, לזהות האישית, המשפחתית והקבוצתית, ממשיך 

למלא תפקיד זה גם תוך שינויים שהזמן גרמם בהשקפה הדתית חברתית, ומכאן שינויים בתפיסת 

המגדר.  

בישראל כיום ניתן למצוא בחגיגות חתונה מגוון של צורות ביטוי באמצעות המחול:  

מחולות אתניים, המבטאים את הזהות המשפחתית-קהילתית ושומרים על צורות וסגנונות 

אתניים-מסורתיים.  

מחולות חברה, המאפשרים לציבור רחב ביותר לקחת חלק במחול, להתבדר ולשמוח במסגרות 

מעורבות של גברים ונשים, שמוצאם מקהילות רבות ושונות. לפעמים אלה מחולות החוצים 
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גבולות גיאוגרפיים ונרקדים כמו בישראל גם במקומות רבים ושונים ברחבי העולם. לפעמים אנו 

מזהים תהליכים מעניינים של שימור דגמי צעדים או תנועות ממחולות אתניים במסגרת מחולות 

חברה, שבהם תפיסת המגדר שונה בתכלית מזו שהמחול ביטא במסגרת המסורתית. ביצוע 

מחולות אלה בנסיבות החדשות חושף רצון לשמר צורות מסורתיות אתניות בכדי להכריז על 

שייכות לתרבות מיוחדת, ולבטא תכנים ייחודיים. גם כאשר חלו שינויים בתפיסת המגדר ומורגש 

צורך של בני משפחות בעלות מסורות שונות לחולל בצוותא, הם מחפשים לעצמם ביטוי ייחודי, 

וכאשר אין להם מסורת כזו, הם בוחרים לאמץ מסורת של חלק מהמשפחה, שאותה מצאו קרובה 

ומתאימה להם. הדבר בולט בחגיגות נישואים של בנות ובני קהילות שונות. לדוגמא: כאשר בני 

הזוג הצעיר הם יוצאי מרוקו ורומניה, בוחרים לשלב סממנים אתניים של יהודי מרוקו, או כאשר 

אחד מבני הזוג הוא בן ליוצאי תימן, והאחר בן ליוצאי גרמניה, יבחרו רבים לשלב בחגיגות 

החתונה טקס חינא תימני ולרקוד מחולות חברה המבוססים על דגמי צעדים ממסורת הנשים 

היהודיות בתימן. בטקס כזה משתלב לפעמים מחול של אשה בוגרת ממסורת תימן כמופע בפני 

עצמו. זה בנוסף למחולות בחגיגות חתונה על פי המסורת האתנית המלאה, כגון מסורות גיאורגיה 

[גרוזיה], בוכרה, תימן, צפון אפריקה וכו', שבהם ירקדו האם או ההורים כמקובל, כל קהילה על 

פי המחולות האופייניים לה.  

גם כיום הצורך להתבטא באמצעות מחול והיכולת להזדהות באמצעותו ממשיכים להתקיים, 

והצורך לשמח כלות וחתנים משמש הזדמנות ראויה לכך. כפי שהוזכר, ניתן לראות גם כיום 

בחגיגות חתונה בקהילות שונות שחזור של מחול אתני-מסורתי במחול מופע של אלה שמקצועם 

או מקצוען בכך, והם עושים זאת תמורת תשלום. זהו ביטוי לחיפוש אחר סמל תרבותי אמנותי, 

וכמיהה וגעגועים אל  שורשים ומסורות של בית אמא ואבא.  

סיכום 

סוגי המחול השונים שהוזכרו לעיל מוכיחים כי המחול האתני ממשיך להוות סמל של זהות 

ושייכות, ויש בכך המחשה ליכולת הדינמית שלו להתאים עצמו לשינויים החלים בחברה.  

מחולות הנשים בחגיגות החתונה מייצגים רבדים שונים של אמנות המחול, ממחול אתני 

בצורותיו ותפקודיו הראשוניים עד למחולות מופע, שתפקידם אמנותי-בידורי.  

נשאלת השאלה האם ומתי המסרים שבמחול נשארו אותם מסרים מסורתיים, או שהצורות 

המסורתיות השתמרו והמסרים השתנו בחלקם או בכללם.  

אין ספק כי משמעויות תרבותיות ומוסכמות חברתיות, כפי שהן מתבטאות במחולות הנשים 

בחגיגות החתונה במסורות יהודיות, משקפות תהליכים מורכבים של יחסי גומלין בין צורות 

אמנותיות, מסורת, תרבות ותפיסת מגדר.  
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