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  ו"תשע, )קהילה חינו� יצירה –בי� קודש לחול ( 27, מי� מדלָיו

  ב
 שחר�רבקה נריה

ריטואלי� שנשי� יוצרות ": היא כל כ� נשית' סעודת אֵמני�'"
  ומחדשות לעצמ�

  

מחקר זה מבקש לתאר ריטואלים הקשורים לאוכל שנשים יוצרות ומחדשות 

. יוצרות ומחדשות ריטואליםשאלת המחקר היא כיצד ומדוע נשים . לעצמן

התשובה מבוססת על ניתוח דוגמאות של טקסים הקשורים באוכל שהתפתחו 

: 2000ב מאז שנת "בישראל והתפשטו בקרב נשים יהודיות ברחבי אירופה וארה

המתודולוגיה שננקטה היא . וטקסי הפרשת חלה ציבוריים" סעודות אֵמנים"

הריטואלים הנדונים . וראיונות עומק ומבוססת על תצפיות, אתנוגרפית�איכותנית

במאמר הם דוגמת מקרה המשמשת כלי להצעת פרספקטיבה תאורטית חדשה 

  .שמסקנותיה עשויות להיות רלוונטיות למחקרים נוספים

ולמקד את המבט , בעזרת הנשים המחקר מבקש להרחיב את הסדק המתבונן

. או דווקא פמיניסטיאך ל, רגשי ונשי, רוחני, בנשים היוצרות לעצמן מרחב דתי

בלימוד  –המסורתית " עזרת הגברים"אין מדובר בנשים המבקשות ליטול חלק ב

, משלהן" עזרת נשים"אלא בנשים שיוצרות לעצמן , התורה ובתפילה בציבור

  .מקורית ומרתקת, נפרדת

  

  מבוא

המטרה העיקרית של מאמר זה היא לתאר תופעה נרחבת של ריטואלי� חדשי� 

שנפוצו בעשור האחרו� בקרב נשי� יהודיות ממגוו� השתייכויות ומחודשי� 

חשיבות המחקר נובעת לא רק מהתיאור של תופעה . אקונומיות�דתיות וסוציו
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מדובר  1.חדשה אלא בעיקר מהניסיו� לענות על השאלה מדוע נוצרה תופעה כזו

של המשקיעות משאבי� רבי� , אקונומיי� מגווני��בנשי� מרקעי� דתיי� וסוציו

. כוח וכס� כדי להשתת� בריטואלי� שאינ� חלק מחובות הדת הדומיננטית, זמ�

? נוטלות על עצמ� מחויבות נוספת, המחויבות במצוות רבות, מדוע נשי� דתיות

  ?וכ� מדוע נשי� חילוניות בוחרות להשתת� בריטואלי� אלו

י שבאה לידי ביטו, הלכתית נשית�אני מבקשת לתאר תופעה של דתיות אקסטרה

נראה . ביצירה וחידוש של ריטואלי�, במקרה זה, בקיו� דברי� מעבר לנדרש

שיצירה זו היא פועל יוצא מהתסכול שחשות נשי� בחברה דתית ביחס להדרת� 

במאמר זה אבקש לתאר ולהבי� את בחירת� של נשי� לאתגר . ולמעמד� השולי

ללי� בחובות את מיקומ� השולי בחברה דתית וליצור לעצמ� ריטואלי� שאינ� נכ

מדברי הנשי� ומהתבוננות בריטואלי� עולה . הדתיות המוכתבות לה�

ה� חוות אנרגיות . שהשתתפות מספקת לנשי� הרבה מעבר לחוויה דתית גרידא

נראה . ומספקות לעצמ� חוויות חברתיות מהנות, רגשיות ואסתטיות, רוחניות

הנשית שלה� כדי שה� מצליחות להשתמש בכוחות היצירתיי� שלה� ובייחודיות 

  . תומ� ופתוח, מקבל, תרבותי מאפשר�נשי�ליצור לעצמ� מרחב דתי

  

  רקע תאורטי
. נשי� ואוכל, אפתח ברקע תאורטי קצר לנושא המפגש שבי� ריטואלי�

המתקיימת במגוו� דתות ומקומות בעול� , ריטואלי� של נשי� ה� תופעה נפוצה

 ,Griffith, 1997; Hegland, 2003; Leon & Lavie(ומתוארות במחקרי� רבי� 

forthcoming; Sered, 2004 .(ריטואלי� , בדומה לריטואלי� שנבחרו במחקר זה

ויש לה� שורשי� היסטוריי� , )Sered, 1988(נשיי� רבי� כוללי� עיסוק באוכל 

מרכיב האוכל בריטואלי� דתיי� אינו ייחודי לנשי� ). Bynum,1987(עמוקי� 

היסטוריי�  –במחקרי� בתחומי� בשטחי� שוני�  והוא נושא מרכזי, בלבד

)McGowan, 1999; Rosenblum, 2010( , סוציולוגיי� ואנתרופולוגיי�

)Douglas, 1966; Wood, 1995 .( האוכל הוא בעל תפקיד מרכזי בהבנה של

  

_____________________________________  

  

  

1
 Neriya-Ben; 2014, ב� שחר�נריה(הריטואלי� המוצגי� במאמר זה הוצגו ג� במאמרי� קודמי�  

Shahar, 2015 .( בתפיסותיה� של הנשי� לריטואלי� ביחס לעמדותיה� המאמר הראשו� התמקד
המתנגדות של הגברי� ובאסטרטגיות המורכבות שנוקטות הנשי� כדי ליצור לעצמ� מרחב 

החידוש . המאמר השני עניינו רק בסעודות אמני� ולא בריטואלי� אחרי� שתוארו כא�, ריטואלי�נשי
  .הלכתית של הנשי��ות האקסטראבמאמר הנוכחי הוא בעיקר ניתוח התובנות הנוגעות לדתי
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ומגדרית ) Caplan, 1997; Tapper & Tapper, 1986(הבניית זהות קבוצתית 

)Counihan, 1999; Jansen, 1997.(  

הסבירה שאנתרופולוגי� מתענייני� באוכל כיוו� ) Douglas,1982(דאגלס 

מאירוח פרטי ועד , שהוא מדיו� שמתאי� באופ� טהור לסימבוליות חברתית

לפי . לאוכל יכולה להיות משמעות חברתית רבה מאוד. דרמה טקסית גדולה

�תהלי� ההכנסה של המזו� אל תו� הגו, )Douglas, 1966(דאגלס  ,"ingestion" 

נקבי הגו� מייצגי� נקודות חדירה למערכות חברתיות או . ינו פעולה סתמיתא

טקס שאוכל . ושלמות גופנית עשויה לסמל תיאוקרטיה אידאלית, יציאה מה�

הטקסי� הנדוני� במאמר . גבולות וסימוני� חברתיי�, במרכזו מייצג מערכות

 1997(� מקו� מרכזי מתקיימי� בקרב נשי� מהדת היהודית שבה לגברי

,Plaskow .( המחקר בוצע בישראל שבה לא מתקיימת הפרדה בסיסית בי� דת

ולכ� הממסד הדתי שולט בפועל במגוו� היבטי� של חייה� האישיי� , למדינה

המאמ� שנדרש מנשי� אלו כדי לפתח לעצמ� , לפיכ�. והציבוריי� של הנשי�

  .רב במיוחד, נשית מעצימה�מערכת דתית

מונה שורה של מניעי� הגורמי� לנשי� להשתת� ) Sered, 1991(סרד 

אול� היא . וביניה� הדרת� מהמסגרות הדתיות הקיימות, במסגרות דתיות חדשות

שהדרת� הדתית , עניות וחסרות השכלה, מבוגרות, התמקדה בנשי� שוליות

אני מבקשת להתבונ� בכינונה של . הייתה רק היבט אחד של הדרת� החברתית

, הלכתית נשית בקרב מגוו� של נשי� המשתתפות בריטואלי��קסטרהדתיות א

שעצמאות� האישית והכלכלית אינה , עובדות, שרוב� הגדול נשי� משכילות

אלא , השוליות הדתית שלה� אינה היבט אחד של הדרת� מהחברה. מוטלת בספק

כתוצאה מהפער בי� המקו� והזהות שלה� , לפיכ�. לעתי� קרובות ההיבט היחיד

ה� יוצרות ומכוננות לעצמ� מרחב , בעול� המודרני למקומ� השולי בעול� הדתי

המורכבות שבהגדרת הזהות בעול� מודרני מובילה ליצירת זהויות . נשי�דתי

הכללת הנשי� במרחב הציבורי החילוני ). Giddens, 1991(ממדיות �חדשות ורב

, מגדרית�דתית, יצרה זהות חדשה, ובו זמנית הדרת� מהמרחב הציבורי הדתי

  .נשית חדשה ומקורית�שכדי לספק אותה יש צור� ביצירה של תרבות דתית

רלוונטי לתחומי� ) De Beauvoir, 1953(מיקומ� השולי של הנשי� בחברה 

 2010(והוא נובע בעיקר מהעובדה שהמרחב הציבורי הוא שדה כוח גברי , רבי�

,Calhoun (מיקומ� של הנשי� שולי בחברות דתיות . שבו לכאורה אי� לה� מקו�

אול� השימוש בשוליות יכול להיות סוג של אסטרטגיה ). ,1993Haeri(יותר 

)2010 ,Lindsay .( הנשי� בדתות שונות הבינו שכדי למצוא הזדמנויות לאתגור

 2000(יש להכיר את נקודות החוזק והחולשה שלו , הגבולות של הסדר היש�
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,Lummis & Nesbitt .(וליות במטרה לפתח יתרו� יחסי היא דוגמה לשימוש בש

פיתוח האוריינות וההשכלה הכללית של נשי� יהודיות במזרח אירופה במאה 

    ). 2001, פרוש( �19ה

רואה בשוליות ובנחיתות מבנית תנאי� המאפשרי� ) Turner, 1969(טרנר 

שיטות פילוסופיות ויצירות , טקסי�, סמלי�, יצירה והתפתחות של מיתוסי�

יוצרות , גברי�דתי�המודרות מהמרחב הציבורי, שי� החוות שוליותהנ. אמנות

ה� . של ריטואלי� בעלי מאפייני� ייחודיי�, שונה ופתוח, לעצמ� מרחב אחר

של הגברי� " מסורות הגדולות"להבדיל מה, "מסורות קטנות"יוצרות לעצמ� 

)1956 ,Redfield .(דאגלס , זאת ועוד) (Douglas, 1966, p. 62טוענת כי"As a 

social animal, man is a ritual animal. If ritual is suppressed in one form it 
crops up in others, more strongly the more intense the social 

interaction"."  
גרמה לצמיחה , נראה שדווקא הדרת הנשי� מהריטואלי� הדתיי� הגבריי�

כתב על נשי� מקוננות ) Goluboff, 2008(גולובו� . של ריטואלי� נשיי�

, הוא תוהה מדוע דווקא הנשי� קיבלו על עצמ� את תפקיד המקוננות. א�'באזרביג

ומסביר שעצ� החיבור שלה� לצרות ולצרכי� החברתיי� והאישיי� מאפשר לה� 

הנשי� . משמעותית, )יכולת פעולה, סוכנ�ת( agency, "נסי'אג"תחושת 

צמ� לא רק צור� פסיכולוגי ותחושה של כוח המתפללות ובוכות מספקות לע

הממצאי� . בעול� שמתייחס אליה� כשוליות ומודרות" נסי'אג"אלא ג� , אישי

שיוצגו בהמש� מלמדי� כי הנשי� מרגישות שבקיו� הריטואל ה� עשו ככל 

        .שביכולת� כדי לשנות ולשפר את המצב הקיי�

בחברות מסורתיות  לפיה� חייה� של נשי�, בניגוד לטענות המוקדמות  

נשמעות טענות אחרות הרואות , )Daly, 1973(מאופייני� בצייתנות ובדיכוי 

בנשי� בחברות דתיות סובייקטי� שרואי� בדרישות הדתיות חלק מזהות� 

במאמר זה אבקש לטעו� שנשי� היוצרות ומחדשות . הדתית והמגדרית, האישית

בהקשר . של דתיות נשית יוצרות לעצמ� מרחב חדש ומעצי�, לעצמ� ריטואלי�

במחקר על מקומ� של " נסי'אג"זה יש להתייחס לבחינות ביקורתיות של המושג 

, עליית� של תנועות של נשי� דתיות. נשי� בחברות דתיות לא ליברליות

הנשי� . חוצה דתות וגבולות, המבקשות להעצי� את כוח� באמצעי� דתיי�

 ,Mahmood(מחמוד ). Griffith, 2005(מועצמות באמצעות פעילות� האקטיבית 

, יחד ע� חוקרות נוספות בתחו�) Abu-Lughod, 1990( חודוואבו ל) 2005

מתנגדות לבינאריות הקיימת במחקרי� פמיניסטיי� ביחס לנשי� בחברות 
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ה� שואלות מה מניע נשי� . נסי מול ציות'אג, דיכוי מול התנגדות: מסורתיות

  .פועלות באתרי� אלולקחת חלק בפרקטיקות דתיות וכיצד ה� 

היא מפתחת את . נסי'פיתחה ראייה חדשה של אג) Avishai, 2008(אבישי 

שפותחה , )לעשות מגדר( Doing gender, "נדר'דואינג ג"ההגדרה המקובלת של 

ובהמש� אותגרה על ידי ) West & Zimmerman, 1987(על ידי ווסט וצימרמ� 

באמצעות , ירה של סובייקט בוחרמושג זה מבטא את היצ). Butler, 1990(בטלר 

היא הציעה . היוצרות ומחזקות אי שוויו� מגדרי, חזרה על פעולות ממשמעות

ביטוי זה ). לעשות דת( Doing religion, "�'דואינג רליג: "מסגרת אלטרנטיבית

הבוחר את ההתנהלות והחוויה הדתית ובונה בעזרתו זהות , מאפיי� סובייקט דתי

אטע� שיש להתבונ� בפרקטיקות , של מחמוד ואבישי כהמש� לדרכ�. מורכבת

: ובריטואלי� שנשי� יוצרות ומחדשות לעצמ� באמצעות שילוב שתי התפיסות

וראייה , Doing religion, "�'דואינג רליג"ו, Doing gender, "נדר'דואינג ג"

            .מגדרית�חדשה של זהות דתית

הנדוני� במחקר זה  אני מבקשת לטעו� שהיצירה והחידוש של הריטואלי�

כמו נשי� בחברות מסורתיות , מבטאי� את התסכול שחשות נשי� יהודיות

תחושות אלו מובילות אות� ליצור דתיות שאני מכנה . מהדרת� ושוליות, אחרות

ה� ממציאות לעצמ� ריטואלי� , דווקא בגלל שוליות�". הלכתית�אקסטרה"אותה 

ה� . והעצמה" נסי'אג"יוצרות בכ� ו, מעבר לדרישות הקיימות שה� נדרשות לבצע

  . את הדרת� ליתרו� משתמשות בחכמה רבה בפרדוקס השוליות כדי להפו�

                    

  מתודולוגיה
 פמיניסטית�אתנוגרפית�איכותניתהמתודולוגיה הנקוטה במחקר זה היא 

)1992,Reinharz .( ראיונות עומק ע�  �53ו, תצפיות משתתפות בטקסי� 23נערכו

כיוו�  2011.2איסו� הנתוני� נער� בישראל באביב . שהשתתפו בטקסי� אלונשי� 

נערכה דגימת , שבו הדגימה אינה הסתברותית ומייצגת, שמדובר במחקר איכותני

ומבקשי� מה� לסייע , בשיטה זו מאותרי� חברי� בקבוצה הרלוונטית. כדור שלג

ואלי� שיתפו הנשי� המשתתפות בריט).  Olsen,2012(בהרחבת רשת הנחקרי� 

א� עזרו ביצירת קשרי� ע� חברותיה� ובעדכו� על קיומ� של טקסי� , פעולה

  

_____________________________________  

  

  

2
שמירת (הריני מצהירה כי נשמרו הסטנדרטי� והעקרונות האתיי� הנוגעי� למחקר ע� בני אד�  

, קבלת הסכמה להחלטה, ת הזכות לעזוב את החקר בכל עתהדגש, פרטיות באמצעות שמות בדויי�
 .המחברת) קיו� שיחת הסברה
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. ניסיתי לאסו� מגוו� רחב ככל האפשר של נתוני�. נוספי� במקומות אחרי�

ובראיונות , לצור� כ� נערכו התצפיות באזורי� גאוגרפיי� וחברתיי� שוני�

רמה דתית , אזור מגורי�, אקונומי�רקע סוציו, השתתפו נשי� ממגוו� גילי�

שבה התאוריה נובעת , הנתוני� נותחו בשיטת התאוריה המעוגנת בשדה. ומוצא

בשונה ממחקרי� שבה� בבסיס המחקר , מעיבוד הנתוני� שעלו בשדה המחקר

 & Strauss,1994(ועל החוקרי� לאושש או להפרי� אות� , ניצבות השערות

Corbin .(בוססי� על רישומי התצפית הנתוני� מהתצפיות שיוצגו במאמר מ

שעברו , והנתוני� מהראיונות מבוססי� על שכתובי ההקלטות, ביומ� השדה שלי

הבחירה באיסו� נתוני� המבוסס על . עריכה קלה בלבד כדי להקל על הקריאה

 ,יחד ע� ציטוטי� רבי� מדברי הנשי�, תצפיות וריאיונות, שתי שיטות משולבות

של הריטואלי� ושל החוויות המורכבות ) Geertz, 1973(תאפשר תיאור גדוש 

  . שעברו הנשי� המשתתפות בריטואלי� אלו

                  

  תיאור הריטואלי�
היא ארוחה ריטואלית ) בהטעמת מלעיל, כ� היא קרויה" (אֵמני�"סעודת 

, )לפי ההלכה היהודית(הכוללת מגוו� סוגי מזו� שעליה� יש לבר� ברכות שונות 

המטרה המרכזית של סעודת אמני� היא ". אֵמ�" ובעקבותיה� עונות הנשי�

הנשי� המשתתפות מאמינות ". אמ�"השגת מקסימו� אמירות : ריטואלית�דתית

הרבניות המובילות את הטקסי� וחלק מהנשי� . שהריטואל מרבה את זכויותיה�

בגימטריה " אמ�("יוצרת מלא� בשמי� " אמ�"המרואיינות הסבירו שכל אמירת 

ירבו בברכות ובאמני� יצרו מלאכי� רבי� יותר שיסייעו לה� ושככל ש") מלא�"

  .להשיג את מבוקש�

יושבות , נוטלות לעצמ� מכל סוגי המזו�, מספר נשי� נאספות יחד, למעשה

כל אחת מברכת . ומברכות לפי סדר הברכות הנדרש לפי ההלכה היהודית, במעגל

. המזו� המוצע והמברכת טועמת מסוג, "אמ�: "והאחרות עונות בקול, בתורה

, "יהי רצו�) "והאחרות בשקט(בסיו� הסבב של כל ברכה אומרת האחרונה בקול 

קשור באופ� אסוציאטיבי " יהי רצו�"כל . תפילה שחוברה במיוחד לטקס זה

מקושרת , הנאמרת על דברי מאפה" בורא מיני מזונות"ברכת : לברכה הרלוונטית

בורא פרי "; קושרת לנישואי�מ, הנאמרת על יי�" בורא פרי הגפ�"; לפרנסה

�לבריאות  –" בורא פרי האדמה"; מקושרת לילדי� ופוריות, ברכת הפרות, "הע

ובעצ� לכל מה שנשי� , לישועה כללית ופרטית –" שהכל נהיה בדברו"; ורפואה

  . רוצות לבקש
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ואז אומרת , ..."ובמיוחד ל"יש מקו� להכניס שמות " יהי רצו�"בתו� תפילת 

בסו� אמירת . ש� האד� שלו היא מבקשת להקדיש את התפילה האישה בקול את

ללא , אחרי רגע של שקט אומרות הנשי�". אמ�"עונות הנשי� שוב " יהי רצו�"

". אמ�"ושאר הנשי� עונות , שמות של אנשי� שזקוקי� לעזרה באותו תחו�, תור

אמירת השמות מובילה להצגת הסיפור האישי של האד� , בחלק מהקבוצות

לעתי� קרובות המספרת ). ילד חולה, קרוב משפחה הזקוק לפרנסה( המדובר

ומשוחחות , לאחר מכ� אוכלות הנשי� יחד. והקבוצה תומכת בה, פורצת בבכי

  .על נושאי� שוני�

הפרשת . הריטואל השני הנדו� במחקר זה הוא טקס ציבורי של הפרשת חלה

ה הלח� לבני חלה היא מצווה קדומה שהייתה קשורה למרחב הביתי שבו נאפ

. יש להפריש מהבצק חלק קט� ולשרו� אותו, לפי ההלכה היהודית. המשפחה

יש לציי� כי נדרשת (מצווה זו כמעט נעלמה , בעיד� המאפיות הציבוריות, כיו�

כפי , בשני� האחרונות). כמות גדולה יחסית של בצק כדי לקיי� את המצווה

במרחב הציבורי כחלק  מתקיימי� טקסי הפרשת חלה, )2006(שתיארה אלאור 

הטקסי� כוללי� תפילות . מצווה ועוד�בת, החזרה בתשובה, מאירועי התרמה

במחקר זה מצאתי שילובי� שוני� . לריפוי ממחלות ולישועות שונות, להצלחה

יש לציי� כי להפרשת חלה נלווה . סעודות אמני� והפרשת חלה: של שני הטקסי�

על שלש עברות נשי� מתות בשעת " :המשנה מזהירה. פחד קיומי מפני המוות

  ).ו, שבת ב" (בחלה ובהדלקת הנר, על שאינ� זהירות בנדה: לידת�

ואחרי טקס הפרשת החלה , בחלק מהקבוצות אחת הנשי� מביאה בצק מוכ�

בקבוצות אחרות . הנשי� נהנות מקליעת החלות ומריח הניחוח העולה מאפיית�

מנהיגת הקבוצה מספרת על נסי� תו� כדי ההכנה . הריטואל נפתח בהכנת הבצק

סעודת . ומדריכה את הנשי� בפרטי המצווה, שקרו כתוצאה מהפרשת חלה

ולאחר מכ� הנשי� קולעות את החלות , האמני� נערכת בזמ� שהבצק תופח

  . ונוטלות אות� לאפייה בבית�

להל� . מעבר לדג� בסיסי זה יש ריטואלי� בעלי מאפייני� מגווני�

למיקו� , לאופי המשתתפות, למורכבות הקבוצות, סהתייחסות למבנה הטק

  :למספר המשתתפות ולתדירות הטקסי�, הטקס

משלבות הנשי� , לרוב: שילוב ריטואלי� מרכזיי� ומשניי� – מבנה הטקס. 1

לרוב קוד� הפרשת החלה ואחר כ� (אחד או שניי� מהטקסי� הקשורי� באוכל 

, ריטואלי� אינטלקטואליי��יונוס� לכ� משולבי� בטקס תת"). אֵמני�"סעודת ה

שירה משותפת והדלקת , אמירת תהלי�, רוחניי� וחווייתיי� כגו� לימוד הלכות

  .להל� פירוט קצר של מרכיבי השילובי�. נרות לזכר צדיקי�
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הנשי� מביאות . טקסי� רבי� נפתחי� באמירת פרקי תהלי� –אמירת תהלי� . א

הנשי� יושבות . פרקי התהלי�אוגד� מחברות שכולל את כל , "תהלי� המחולק"

המאחרות נכנסות בשקט . ואומרות תהלי� עד שערימת החוברות נגמרת

, אלאור(בחלק מהטקסי� משלבות הנשי� לימוד הלכות . ומצטרפות לתפילה

בחלק מהקבוצות . צניעות ועוד, לשו� הרע, כשרות, הלכות שבת): 1992

ל שבוע הלכות אחדות ומתקדמות כ, הקבועות לומדות הנשי� מספרי� קבועי�

אמירת תהלי� ולימוד הלכות ה� מרכיבי� קיימי� ולגיטימיי� . בכל נושא

לדברי  ).Sosis & Handwerker, 2011; 1992, אלאור(בדתיות של נשי� יהודיות 

הכנסת התהלי� וההלכות לריטואלי� הקשורי� במזו� , המנהיגות המרואיינות

עלה את רמת הלגיטימציה של ומ, יוצקת ער� נוס� בצד התוכני של הערב

  . הריטואלי�

ומנצלות , בחלק מהטקסי� שרות הנשי� בצוותא שירי קודש –שירה משותפת . ב

ובפעמי� אחרות ה� , לעתי� ה� שרות בעצמ�. את העובדה שאי� גברי� בסביבה

לרוב הדלקת הנרות . מדליקות רדיו דיסק ובו שירי� חסידיי� שהוכנו מראש

  . מלווה בשירי� מרגשי�

מתארת הדלקת נרות לזכר צדיקי� ) Sered, 1990(סרד  –הדלקת נרות . ג

במהל� רבי� מהריטואלי� . כריטואל נשי המתבצע בעיקר בקברי� קדושי�

הדליקו הנשי� נרות לכבוד , ה� במרחב הציבורי ה� בפרטי, שבה� צפיתי

רגע לפני טקס הפרשת , לרוב נעשתה הדלקת הנרות ברגע דרמטי. הצדיקי�

  . לההח

  

, קבוצות טבעיות: נמצאו שתי אופציות מרכזיות – מורכבות הקבוצה. 2

וקהל , המורכבות מבנות משפחה מורחבת או חברות שעורכות בעצמ� את הטקס

. שהגיעו לטקס בעקבות מודעת פרסומת, של נשי� שאינ� מכירות זו את זו

. לרוב מדובר במייסדת הקבוצה, בקבוצות הטבעיות יש מנהיגות מתו� הקבוצה

א� אופי , להזכיר לכל אחת מה להביא ומנהלת את הטקסהמנהיגה אחראית 

מנהלת את , של הקהל הלא קבוע, בסוג השני. חברתי�הטקס שיתופי ומשפחתי

לרוב מורכב הטקס לא רק . רבנית שהוזמנה מראש, הטקס מנהיגה כריזמטית

אלא ג� מאלמנטי� של החזרה בתשובה , משילוב של האלמנטי� שהוצגו לעיל

רי� שקבוצות טבעיות של בנות משפחה וחברות מזמינות יש מק. וסטנד אפ

לעתי� הרבניות ה� התכנית האמנותית של טקסי� . רבניות כדי להוביל את הטקס

  .מצווה וחנוכת בית�כגו� בת, חלק� טקסי מעבר, אחרי�
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, מכל הגילי�: בטקסי� נוטלות חלק נשי� ממגוו� סוגי� – אופי המשתתפות. 3

, מסורתיות, חילוניות(מקבוצות דתיות שונות , שונות אקונומיות�מרמות סוציו

ָלרוב הטקסי� . מהמרכז ומהפריפריה, ממוצא אתני שונה, )דתיות וחרדיות

והטקסי� הפרטיי� מורכבי� , הציבוריי� מורכבי� ממגוו� עצו� של נשי�

  .מקבוצה הומוגנית יחסית של בנות משפחה וחברות ע� מספר אורחות

  

ה� , בתיה� של הנשי� –הטקסי� מתקיימי� ה� במרחב הפרטי  – מיקו� הטקס. 4

הקבוצות הטבעיות , לרוב. אולמות אירועי� ובתי כנסת –במרחב הציבורי 

והקהלי� הגדולי� נפגשי� , בסבב בי� חברות הקבוצה, נפגשות בבתי� פרטיי�

  .במקומות ציבוריי�

  

הטקסי� , לרוב. �500ל �10מספר המשתתפות בטקס נע מ – מספר המשתתפות. 5

קטני� מטקסי� מאורגני� וגדולי� הנערכי� במקומות , הנערכי� בבית, הפרטיי�

נכחתי בטקסי� שבה� הזמינה אישה לביתה עשרות חברות , ע� זאת. ציבוריי�

  .וכ� רבנית שתוביל את הטקס

  

יש קבוצות טבעיות שנפגשות בכל שבוע או בכל ראש חודש  – תדירות הטקס. 6

 ,Sered(שהוא חג מסורתי של נשי� יהודיות , של החודש העבריביו� הראשו� 

1988b .( קבוצות אחרות נפגשות באירועי� שמחי�)שמחת בת, מצווה�בת ,

לקבוצות הקהל אי� ). יו� זיכרו�, גילוי מחלה קשה(או עצובי� ) חנוכת בית

  .קביעות

  

  ולהפרשת חלה" סעודת אֵמני�"המקורות ל
אלאור . �2000החלו בישראל בתחילת שנות ההטקסי� המתוארי� במחקר זה 

שהפכה , הלכה שגרתית הקשורה לספירה הביתית, תיארה טקסי הפרשת חלה

, טר� זכו להתייחסות אקדמית" אמני�"סעודות ). 2006, אלאור(לטקס ציבורי 

הניסיונות ). 2006, שטר�; 2007, אנש(אלא רק בספרי� הלכתיי� ופופולריי� 

, )צייטלי�(טובי ברו� ' גב: ס הובילו כול� למקור אחדלחפש את מקורו של הטק

כאשר ראיינתי אותה היא אמרה שאכ� היא זו . מפיקת אירועי� מבני ברק

וא� יצרה את החיבור בי� הברכות השונות לצרכי� , שהתחילה במנהג זה

  .נכתבו על ידי נשי� אחרות" יהי רצו�"אול� לדבריה תפילות . השוני�

ה להפיק עבור הרב קסלר מבני ברק טקס לילדי� של ברו� הסבירה שהתבקש

שכתב ספרי הלכה ומקורות על חשיבות הברכות והאמני� , הרב". נוטרי אמני�"
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, חלוקת ממתקי�, ביקש לחדש מנהג יש� של איסו� ילדי� קטני�, )2011, קסלר(

והיא התחילה לערו� טקסי� כאלה , הרעיו� מצא ח� בעיניה". אמ�"ברכות ועניית 

ה� . ק מאירועי� שהתבקשה להפיק עבור ילדות ונערות בבתי ספר חרדיי�כחל

, ברו� ואמהות רבות נהרו לאירועי� לנשי� שבה� הופיעה, סיפרו על הטקסי�

כיו� ממשיכה ברו� להוביל טקסי� . ואחר כ� החלו לקיי� את הטקסי� בבתיה�

כחברה ובסיפור האישי שלה , המלווי� בסיפורי נסי� שקרו בעקבות הטקסי�

שחוותה מצב של שוליות ) ליטאית מבני ברק(בקבוצה אליטיסטית חרדית 

רבניות �עוד מרצות" אמני�"כיו� יש בתעשיית סעודות ה). נישאה בגיל מאוחר(

ועוד רבניות מקומיות רבות , חמש רבניות שעובדות בתפוצה ארצית(פופולריות 

חלק� חוזרות , ותרוב הרבניות ה� מזרחי). המנהלות טקסי� באזור מגוריה�

והטקסי� , הפופולריות של הטקס חצתה מגזרי� וקבוצות אוכלוסייה. בתשובה

  .ונערכי� ג� בריכוזי� יהודיי� באירופה ובארצות הברית, חצו את גבולות ישראל

אול� הנשי� משתמשות בכלי מסורתי . לטקסי� אלו אי� מקור הלכתי ממשי

ה� חוזרות ומספרות ). Eco, 1992(כדי להעלות את רמת הלגיטימציה לריטואל 

שכאשר הייתה מגפה בישראל ביקש מכול� לבר� , את המדרש על דוד המל�

וכ� כתוב בגמרא ). כא, יח, במדבר רבה(מאה ברכות בכל יו� ונעצרה המגפה 

  ).ב, מנחות מג" (חייב אד� לבר� מאה ברכות בכל יו�"

וה� דוגמת , ותהריטואלי� הנדוני� במאמר אינ� ייחודיי� לנשי� יהודי

לצור� ההשוואה נית� . מקרה לריטואלי� הקשורי� לאוכל ומיועדי� לנשי� בלבד

 Sofre" סופרה"ה: להתבונ� בריטואל דומה שנער� על ידי נשי� אירניות

)Shirazi, 2005 .( בטקס נאספות הנשי� לארוחה ריטואלית המוגשת על מפה

, ת מוסלמיות שונותהנשי� מתפללות לקדושו). סופרה(המונחת על הרצפה 

הכוללי� סוגי מזו� שוני� , לטקס דגמי� שוני�. ואוכלות יחד מגוו� סוגי מזו�

הדג� נבחר בהתא� לצור� הספציפי של האישה העורכת אותו . ותפילות מגוונות

הטקס מתקיי� ג� בקרב נשי� אירניות מהגרות ). וכדומה, זוגיות, בריאות(

)Kassamali, 2004 (בקרב יהודיו �  ).Soroudi, 2002(ת ממוצא איראני וא

כיצד נשי� : חלקו הראשו� של המאמר הוקדש למענה על השאלה הראשונה

התשובה כללה תיאור . יוצרות ומחדשות לעצמ� טקסי� דתיי� הקשורי� באוכל

החלק הבא של המאמר יוקדש . מאפייניה� ומקורותיה�, גדוש של הטקסי�

כפי ". מדוע"שאלת ה: שובה יותרהמעניינת והח, למענה על השאלה השנייה

שכבר נאמר לעיל אני מבקשת להבי� מדוע נשי� שחייה� עמוסי� במשימות 

. לחדש וליטול חלק בריטואלי� חדשי� שאינ� חובה, בוחרות ליצור, שונות

. כוח וכס� בריטואלי� אלו, מדוע ה� מוכנות להשקיע משאבי� רבי� של זמ�
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מדוע נשי� . מגוו� הנשי� המשתתפותהשאלה מורכבת יותר כאשר מתבונני� ב

מוסיפות על עצמ� מטלה , המחויבות לקיו� מספר רב של חובות ומצוות, דתיות

המעוניינות ליטול חלק בחיי� , מדוע נשי� חילוניות, ומ� הצד השני? נוספת

אלא בוחרות להשתת� בריטואל , אינ� מקיימות מצוות קיימות, דתיי� כלשה�

. תשובות רבות, ולשאלות המשנה שהוצגו לעיל ,לשאלת המדוע? רשות חדש

שאחת ממטרותיו היא השמעת קול� , כיוו� שמדובר במחקר אתנוגרפי פמיניסטי

. אתחיל בתשובות שעלו מדברי הנשי� בראיונות העומק ואדו� בה�, של הנשי�

המבוססות על התצפיות המשתתפות ועל , בהמש� אתאר את התובנות שלי

  .התאוריות בתחו�

  

  יוצרות ריטואלי� נשי�
לחדש ולהשתת� בריטואלי� אלו כדי , מדברי הנשי� עולה שה� בוחרות ליצור

האנרגיות . דרמטיות�חברתיות ואסתטיות�רגשיות, לקבל אנרגיות רוחניות

מעשי של �והיבט רוחני, ל ולע� ישראל�הרוחניות כוללות חיבור ספיריטואלי לא

תציל מצרות אות� ואת האנשי� ה� מאמינות שתפילת� . שינוי המצב הקיי�

חברתיות כוללות אלמנטי� של �האנרגיות הרגשיות. שעליה� ה� מתפללות

האנרגיות . ליווי ושיתו�, הכלה, תרפיה קבוצתית כגו� תמיכה

אכילה משותפת , תחושתיות כוללות חוויה חזקה של הנאה וכי��האסתטיות

  . והיבטי� דרמטיי�

המגיעות כאמור , המרואיינות – � ישראלל ולע�חיבור לא: אנרגיות רוחניות

, לאה. ל�מתארות חוויה רוחנית חזקה של חיבור לא, מרקעי� שוני�

בסעודת אמני� זה : "מארגנת סעודות אמני� קבועות בשכונתה, לאומית�דתית

, זה אני. בלי שו� תיוו� באמצע, יש קוו ישר שמחבר בינינו. אני ואלוקי�

מארגנת טקסי הפרשת , לאומית�דתית, נטלי. "והחיבור לאלוקי�, החברות שלי

זה : "אמרה לי, משתתפת חרדית, הודיה...". זה מחבר אותי באמונה שלי: "חלה

, הילה". מעשה טוב או התגברות, כמו אחרי תפילה טובה... מחזק אותי

... נכו� שאמירת אמ� זה דבר גדול: "המארגנת טקסי� בשכונתה, לאומית�דתית

זה חייב להיות מלווה במשהו שקשור . עודה והאמ� יוושעואבל לא רק בזכות הס

, ל יש ג� היבט של חיבור רוחני לע� היהודי�לחיבור לא". 'באמת להתחברות לה

אישה , וגיטי..." ענקית�ענקית, אנחנו כולנו נשמה אחת גדולה: "כדברי הילה

מי כעמ� 'בפע� הראשונה שחזרתי מסעודת אמני� הרגשתי : "סיפרה, חרדית

אבל אנחנו מקדשי� את , כול� אוכלי�. אני שמחה להשתיי� לע� הזה... 'ראליש

  ...".אנחנו מזכי� אחד את השני. האוכל
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הנשי�  – התפילה כאמצעי לשינוי המצב הקיי�: אנרגיות רוחניות

ולהציל , המשתתפות בריטואלי� מאמינות שביכולת� לשנות את המצב הקיי�

תחושת� מתאימה לתצפיותיו . ת מצרותאות� ואת האנשי� שעליה� ה� מתפללו

שטע� שאנשי� משתתפי� בריטואלי� דתיי� כאשר ה� נפגשי� , של מלינובסקי

 ).108' עמ, Sered, 1993מצוטט אצל (במצבי� שבה� ה� חשי� חסרי שליטה 

את . נשאבתי לזה בגלל ייאוש אישי: "לאומית�משתתפת דתית, וכ� הסבירה מלי

להניע , לעשות משהו, ת מנסה להזיז את השמי�א. מחפשת המו� דברי� לעשות

אנשי� מחפשי� : "אמרה, מארגנת ריטואלי� ציבוריי�, והדסה". את הגלגלי�

  ".היו� אי� להיוושע

משפחת� , ה� עצמ�: ה� משלבות כמה מעגלי� של מושאי תפילה

ומעגל נוס� של , שאר משתתפות הקבוצה והמעגלי� הפרטיי� שלה�, וחברותיה�

יש לזה כוח : "מתארת, משתתפת חרדית, מלכה. כלל אינ� מכירותאנשי� שה� 

נשי� מתקבצות במיוחד כדי להביא ישועות לאנשי� . לאמ� המשות� הזה, עצו�

, לאומית�משתתפת דתית, עדנה. הנשי� מתארות תחושה של עשייה...". אחרי�

כי אז אני אל� לסעודת אמני� , אני כל כ� רוצה שחברה שלי תתארס: "סיפרה לי

אז לפחות אני , א� אני לא יכולה למצוא לה בחור. כ� אני עושה משהו בשביל זה

את מרגישה שאת עושה משהו . וחברה אחרת שיהיו לה ילדי�. אעשה בכוו� הזה

א� לא בחודש הזה אז , א� לא עכשיו. ואני ג� מרגישה שזה עובד. בשביל מישהו

, המשתתפת החרדית, הומלכ". א� אני אמשי� זה יבוא מתישהו. בחודש הבא

אני לא . אמרת שמות של אנשי�. את יכולה להועיל: "משתיקה את המצפו�

זה משתיק . אז אני מתפללת עליה�, יכולה לעזור לאנשי� ללדת או למצוא זיווג

המעגל הרחב יותר הוא של אנשי� שה� כלל אינ� , כאמור...". קצת את המצפו�

זה ... על אנשי� שאיננו מכירות אנחנו מתפללות: "ומוסיפה מלכה, מכירות

  ".זה בי� אד� לחברו. מצווה

שהשתתפה , כמו שאמרה טלי החילונית, הנשי� מתפללות ג� על עצמ�

אני . עוד חוויה דתית... זה לא יכול להזיק... אמרו שזה עוזר: "במספר ריטואלי�

אצל א� ! מה שהיא מבקשת קורה, ואמרו שמי שעושה את זה, רוצה להתחת�

, כל אחד בא מהמקו� שלו. לכל אחד יש את החבילה שלו, א הכול בסדראחד ל

אתה , שיגידו ל� לעשות, אני חושבת שכל דבר חילופי שיתנו ל�. מהקשיי� שלו

  !"תעשה

) Bilu, Witztum, & Van der Hart, 1990" (עובד"כששאלתי אות� כיצד זה 

אבל זה , ה עובדהתשובה הראשונה היא שלא ברור אי� ז: ה� ענו מספר תשובות

אני לא יודעת ולא : "לאומית�משתתפת דתית, כמו שהסבירה יפה. עובד
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אבל אנחנו מרגישות שהתפללנו על מישהי . מתיימרת לדעת חישובי� של שמי�

התשובה השנייה ". התפללנו על מישהו וקרה לו משהו טוב. והיא התארסה

התפילה שהדגישה את כוח , משתתפת חרדית, נמצאת בדבריה של מלכה

יותר , יש לזה יותר משמעות, כשהרבה ביחד מבקשות אותו הדבר: "הקבוצתית

ככל . יש בזה מסה! אמ�! אמ�! אמ�: כול� ביחד עונות. יותר משיכה, כובד

, והילה". אז זה יכול להתגש�, שיותר אנשי� מבקשי� את אותו הדבר בכוונה

תי על המצוקה ידע: "הסבירה, לאומית המארגנת ריטואלי� חודשיי��דתית

וזה , שאנחנו אוהבי� זה לזה' נראה לה. אמרתי בואו נעשה משהו... שהיתה פה

ופתאו� אנחנו רואי� , התחלנו סעודות אמני�. בטח יעשה רעש גדול בשמי�

אלא בגלל , לא עונה לנו בגלל התפילה' ה? מה זה עושה בשמי�! ישועות

התפללנו ואז . נשי�אנחנו לא אות� א. אנחנו השתנינו. שאנחנו מתפללי�

  !"וכ� נענו התפילות ואנחנו רואות ישועות, השתנתה המהות שלנו

נשי� רבות המשתתפות : התשובה השלישית היא שהתפילה יוצרת מלאכי�

כפי שאמרה , יוצרת מלא� בשמי�" אמ�"בסעודות אמני� מאמינות שכל אמירת 

כל עניית אמ� ... יש עניי� מאוד מאוד גדול בעניית אמ�: "משתתפת חרדית, חנה

! כול� עוני� אמ� חזק: "מתארת, משתתפת מסורתית, ודנה". זה בריאת מלא�

המלא� לא כל כ� , כי א� אומרי� אמ� חלש. אמ� חזק בונה מלא� חזק ושל�

כל המלאכי� שיצרנו , ואחרי מאה ועשרי� שנה. חסרה לו יד או רגל, של�

לאכי� בשמי� עושי� רעש המ, כשכל הקבוצה עונה אמ�. צריכי� להיות שלמי�

  ". גדול

הנשי� מקבלות בריטואלי� אלו מנות גדושות של  – אנרגיות רגשיות

לבכות , מרחב לגיטימי להתפרק, קוד� כול ה� מקבלות מקו�. אנרגיות רגשיות

השותפות , א� אי� שיעור לרמות הכוח ותחושת ההעצמה מהחיבור. ולהתפלל

�. שמאפיי� את הריטואלי� הנשיי� הללו, היכולת לבכות ולהתפלל יחד, והשיתו

: תיארה את המרחב המשחרר, לאומית המארגנת ריטואלי� פרטיי��דתית, נטלי

זה מאוד משחרר . אני מחכה שנעשה הפרשת חלה... כשיש לי שבוע קשה"

יש , אני מתפללת. אני עושה הפרשת חלה, א� משהו באמת עובר עלי... אותי

והצד השני שמחבר אות� " דואינג"עשייה של , איזה קטע של עשייה מצד אחד

בלנגוע בבצק . חיבור של עשייה ותפילה. אנשי� צריכי� לעשות משהו". ביינג"ל

הנשי� מתחילות לשחק כמו הילדי� שמשחקי� . יש אלמנט כיפי ומשחרר

אני ראיתי נשי� . של התפילה ביחד, יש אנרגיות של המפגש. בפלסטלינה

 אבל זה. כול� רק רוצות להיכנס למיטה. גמורות מעייפות, שמגיעות לש� זוחלות

  ".נות� דלק לכל השבוע



ב
 שחר�רבקה נריה  134
 

 
א� מישהי : "סיפרה על כוח השותפות והתמיכה, משתתפת חרדית, מלכה

את רואה את כול� ... מבקשת לבר� על הפרשת חלה זה במקרה שמשהו כואב לה

ה� , יש נשי� שה� מאוד משתפות אחרי שה� מברכות. נחל נובע של דמעות

מבקשות , מתחננות, ותמבקשות את הבקשה שלה� וכל מה שקורה לה� ה� מספר

: מספרת על מכרה שלה, לאומית�חרדית, אלישבע...". ואנחנו שומעות' ממש מה

והיא הלכה לקורס . המו�, היא קיבלה מכות, התעללויות, היא עברה חיי� קשי�"

על התהלי� הנפלא שהיא ' היא החליטה שכהודיה לה. שנות� כלי� לנשי� כאלו

, שתהיה לה אנרגיה טובה. בבית שלה עברה היא רוצה לעשות סעודת אמני�

נשי� העזו . מכיל, משהו מאוד מקבל... זה היה ממש מרגש. שנגיע למאה ברכות

, משהו כל כ� נשי. ומאוד חברי ומחבק ואוהב, מאוד עדי� וטעו�. לשת� ולדבר

של ... זה זמ� של עת רצו�... בקשה ותפילה, שילוב של הודיה... מחמ�, יפה

זה זמ� של . של אכפתיות אחת כלפי השנייה, של חברות, תשל בקשו... תפילות

זה . של התפילה המשותפת שכול� עונות אמ� יחד. הכוח של הקבוצה, הקשבה

  ". לזרו� לטובה, להסתדר, השמי� ייפתחו ויתחילו להתקד�. עת רצו�

הנשי� הדגישו שהממד הרגשי החזק בריטואלי� אלו נובע ישירות מהיות� 

בעוד הגבריות מחוברת , הנשיות מחוברת לרגש, לדבריה�. ריטואלי� של נשי�

המאפיי� הרגשי הוא מהותי ג� בהקשר של תפילת נשי� לעומת תפילת . לשכל

אי� דבר : "מארגנת ריטואלי� ציבוריי�, כפי שהרצתה הרבנית תמימה, גברי�

הוא ] על מישהו[כשאני אומרת לבעלי תתפלל ... יותר רצוי מתפילה של אישה

התפילות שלכ� יותר חזקות , את� הנשי�! תתפללי את? מה אני אתפלל: יאומר ל

מסבירה את כוחה של , מארגנת פרטית, אושרה". ויותר עצומות משל הגברי�

דמעות של אימא פותחות שערי . אישה היא אימא: "התפילה הנשית באמהות

 ,מארגנת פרטית, ג� לאה". כי כל השערי� סגורי� חו� משער הדמעות, רקיע

פנחס אומר ' ר, תפילה אצל נשי� זה הרבה יותר חזק: "רואה בתפילה כוח רגשי

הכוח . את הכוח לבקש, כי יש לה� את הרגש... שהכוח של נשי� זה כוח התפילה

, לאומית�מארגנת פרטית חרדית, ואלישבע". של גברי� זה לימוד התורה

ולות הכוח של כשהעצמות הרגשיות ה� גד... לנשי� יש עצמות רגשיות: "מסכמת

כל כ� , סעודת אמני� היא כל כ� נשית. התפילה הוא הרבה יותר משמעותי

התפילה כל . מהרגשות שלנו, מהנשמה שלנו, מהלב, בפשטות, באמת' עבודת ה

יש משהו בכוחות ... כל כ� נשית, כ� כל נפלאה, כל כ� פנימית, כ� עמוקה

כל דבר שקורה נשי� . השיש לה� רגשות חזקי� ובינה יתר, המשותפי� של נשי�

יש . ואז הכוח של התפילה הוא הרבה יותר משמעותי, לוקחות בעצמות רגשיות

�, הציבור נת� ברכה. נות� ל� יכולת להוריד משהו מעצמ�. לתפילה כוח משות
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מי שהיתה אתי בסעודת אמני� זה כבר לא אותה . הכול יסתדר לטובה' ובעזרת ה

  ". בנשמה, משהו משות� בלב. חווינו ביחד כאב וכמיהה. חברות

, אנרגיות רוחניות ורגשיות אלו מלוות את החוויה הקבוצתית שחוות הנשי�

, )Durkheim, 1956(לפי דורקהיי� . המעניקה לה� אמונה בעשייה ובצדקת הדר�

. שבו האד� הוא פרט המציית לכללי�, ריטואל קבוצתי מאפשר תחושה של כוח

אד� . מעותיי� מהשתתפות בריטואללאד� הפרטי רווחי� מש, מעבר לכ�

החברתיות והדתיות , כדי לקד� את מטרותיו האישיות" נסי'אג"משתמש בטקס כ

)Bell, 1992; Bourdieu, 1977( ,ואכ�. וכ� כדי לשפר את מצבו הנפשי והרגשי ,

, מאפשרי� תחושה של שליטה בסביבה, יו��ריטואלי� משני� את שגרת היו�

אנשי� יכולי� לבטא באמצעות� . לעצמנו ולאחרי� והבטחת טוב, הגנה ממזל רע

ריטואלי� מוצלחי� מחזקי� , במישור הדתי. תקוות ופחדי�, מיתוסי�, אמונות

את כוחו הרב של ). Sered, 1994(את האמונה שהדת היא אמתית וחזקה 

על ) Austin, 1962(הריטואל אפשר ג� להבי� באמצעות התובנות של אוסטי� 

מאמינות שהאמירה , כפי שצוטטו לעיל, משתתפות בריטואלה. כוח� של המילי�

  .שתפילותיה� יצילו� מצרות ומצוקות. שמילי� מכוננות מציאות, הופכת לעשייה

טוע� שאנשי� מונחי� על ידי חיפוש אנרגיה ) Collins, 2004(קולינס 

שבה� ה� יכולי� , קציוניי�אהחיפוש מוביל אות� לריטואלי� אינטר. רגשית

ומחזקות את , ורבי� בפרקטיקות סימבוליות המייצרות אנרגיה רגשיתלהיות מע

הריטואלי� שנבחנו במחקר רוויי� באנרגיה . נסי ואת הזהות הקולקטיבית'האג

בקבוצות הקטנות והאינטימיות משתפות הנשי� בסיפורי� האישיי� . רגשית

, ה� מתארות קשיי� אישיי� ומשפחתיי�. שמאחורי השמות שעליה� התפללו

הריטואל ממלא . כמעט כל מפגש כולל דמעות ותמיכה נפשית מהמשתתפותו

. תמיכה והכוונה, הכלה, שיחה, בי� השאר, בכ� פונקציות תרפויטיות שכוללות

הרבניות יוצרות אווירה של אנרגיה רגשית , כחלק מההצגה, בקבוצות המונחות

רגשית �משמיעות מוזיקה דתית, מדליקות נרות, ה� מכבות את האורות. רבה

ומזמינות את הנשי� להתפלל על כל מה שה� , ל�הכוללת תחינות לעזרת הא

בכל סוגי . ואחריה האחרות, מהר מאוד מתחילה מישהי לבכות. מרגישות ורוצות

הקבוצות הריטואלי� מאפשרי� מרחב ייחודי של זמ� ומקו� המחבר את הנשי� 

, נרגיות רגשיותהחיבור הזה טעו� בא. לצרכי� האישיי� והמשפחתיי� שלה�

  .חזקות במיוחד, אישיות וקבוצתיות

נוס� על האנרגיות  – תחושתיות�אנרגיות אסתטיות": כל העול� במה"

בטקסי� אלו הנשי� חוות אנרגיות אסתטיות , הרוחניות והרגשיות שתוארו לעיל

באכילה המשותפת ובממדי�  "כי�"ה� חוות הנאה ו. חושיות חזקות�רב
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הריח החזק של החלות : קסי� מעוררי� את כל החושי�הט. הדרמטיי� של הערב

, מגוו� הטעמי�, המראה הססגוני של המזו� והלבוש, הנאפות ושל המזו� המוגש

, המגע החברתי והקולות החזקי� של הנשי� המתפללות, האוכל, תחושות הבצק

  ".אמ�"המברכות והעונות יחד 

, י שמתארת שניכפ, חלק מרכזי בהנאה הוא החוויה הדרמטית בריטואלי�

זה : "שסיפרה על סעודת אמני� לרפואת חברה חולה, לאומית�משתתפת דתית

היא אמרה . שתבוא בסו� הערב, ה� קבעו ע� החברה החולה. היה ממש דרמטי

מאוד . היה בזה אפקט דרמטי. האמ� האחרו� היה שלה. את היהי רצו� האחרו�

ארה את סעודת האמני� חוה החרדית תי." אי� אחת שלא הזילה דמעה... מרגש

הביאו לנו את טובי , הייתי בסמינר במחנה: "כשלמדה בסמינר, שהשתתפה בה

, מדורג כזה, ענק כזה�אול� ענק, אז ישבנו כל הסמינר באיזה מפעל פיס, ברו�

היו ... אני זוכרת שבכינו, וחילקו לכל בת שקית ע� כל הדברי� וזה היה מדהי�

האמ� , כאילו זה זז... כל אחת ברכה. יודעתלא , חמש מאות, המו� המו� בנות

... וכל פע� היא אמרה עכשיו לבקש על זה, אחת�אחת. כמו גל כזה...כאילו זז

  ". זה היה משהו לא רגיל. כול� בכו. מדהי�, זה היה מדהי�. היה כמו חשמל כזה

ואנו , מאמי� שכל סיטואציה חברתית היא במה) Goffman, 1990(גופמ� 

, לדעתו אנשי� יוצרי� מאחורי הקלעי�. פרדיגמה תיאטרלית מתפקדי� במעי�

הוא הסביר . מתעמתי� ויוצרי� רוטינות, משחקי� תפקידי�, לובשי� מסכות

, מאכל או חפ� שימושי אחר בתור אביזר תאטרלי, לבוש: שאנו מנצלי� כל פרט

א� כל . שטוע� בדרמטיות את הצגת התפקידי� והסצנות שאות� אנו משחקי�

  .על אחת כמה וכמה אפשר לכנות ריטואל כדרמה, יה חברתית היא דרמהסיטואצ

 Transformative" �המוגדרת כ, טרנר רואה בריטואל תופעה תרבותית

performance revealing major classifications, categories, and 
contradictions ofcultural processes"  Turner, 1986, p. 75) .(בשפתו הציורית 

המשתקפות זו בזו , הוא מתאר את התהלי� הריטואלי כאול� של מראות קד�

השילובי� השוני� בי� הקבוצות והמראות מעלי� . ובונות את הריטואל הדרמטי

והאיחוד של המוביל ע� השחקני� והקהל מוביל למשמעות , משמעויות שונות

תפי� אחד ההיבטי� התיאטרליי� המשמעותיי� בריטואל הוא שהמשת. המלאה

 ,Schechner" (מראי� לאחרי� מה ה� עושי�"אלא ג� , לא רק עושי� דברי�

לפעולות אלו יש אפקטי� של ייצור ). ,p. 76, Turner,1986מצוטט אצל  1977

  .קהל

מעבר לחגיגת . הריטואלי� הנשיי� המודגמי� במחקר זה ה� דרמה אדירה

, קציות שהוצגו לעילוכל המאפייני� והפונ, הריחות והקולות, הטעמי�, הצבעי�
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הנשי� מראות זו לזו מה . של הפרקטיקות תופס מקו� משמעותי" פרפורמנס"ה

תענו , עכשיו אני מזכירה ש�... תענו אמ�, עכשיו אני מברכת. "ה� עושות כל העת

מדליקי� נרות , עכשיו מכבי� את האור... תגיבו אלי, עכשיו אני בוכה... אמ�

בטקסי הפרשת חלה הרבניות מסבירות כל ..". .תבכו, ומשמיעי� מוזיקה עצובה

כמו שהשמ� צ� מעל : "ומוסיפות פרשנויות ערכיות, מרכיב שנכנס לתו� הבצק

המי� בכוס הזו כ� התכונות הטובות שלכ� צריכות להיות מעל התכונות 

הרבניות . היבט נוס� של הדרמה הוא סיפורי הנסי� שהנשי� מספרות...". הרעות

א� ג� הנשי� . ומרתקות את קהל השומעות, בכישרו� רב הכריזמטיות מספרות

, "אמני�"העורכות ריטואלי� לעצמ� מספרות זו לזו נסי� שקרו בעקבות סעודות 

ריבוי הסיפורי� והרטוריקה הייחודית שלה� . בעיקר כאלו שהשתתפו בה� בעצמ�

  . ראויה למאמר נפרד

  

  הגדרת זהות אישית וקבוצתית
. ובפונקציות של ריטואלי� אלו מפרספקטיבה רחבה אבקש להתבונ� במאפייני�

אני מציעה לראות בהשתתפות� של הנשי� בריטואלי� אלמנטי� שה� מעבר 

, רגשיות, רוחניות: לסיבות דתיות או לצור� באנרגיות כמו אלו שהוצגו לעיל

טענתי היא כי ההשתתפות בריטואלי� ממלאת פונקציות . אסתטיות ודרמטיות

  .כלכלי ודתי, ת זהות אישית וקבוצתית והפגנת הו� תרבותיחברתיות של הגדר

, הנשי� מתארות את הריטואלי� כמעניקי� לגיטימיות לחוויה חברתית

אנחנו עושות : "לאומית�חרדית, כפי שהסבירה אלישבע, הכוללת ג� פינוק נשי

. רק ע� נשי�, חווייתי, במקו� נשי, אני באה להתפנק. דברי� מושקעי� ויפי�

זה ... זה לא רק משהו קדוש: "מסבירה את מהות השילוב, דתייה לאומית, ויפה

לא רק נפגשות נשי� ומרכלות ומפטפטות . חברתי ע� תוכ�. משהו חברתי

טלי החילונית רואה בסעודת אמני� אירוע ...". זה מפגש ע� משמעות. ואוכלות

, וציפי, ..."תכמו מסיבת רווקו, זה בעצ� גימיק. זה כי�, זו ממש חוויה: "חווייתי

הברכות והאוכל זה , יותר מסעודת האמני� עצמה: "מחדדת, לאומית�דתית

זה פרספקטיבה . המפגש ע� אנשי� חדשי�, הדיבורי�. החברתיות של הנושא

  ...".מה אני ביחס לאחרי�, כאילו. לעצמ�

אפשר לראות כי הנשי� המשתתפות בריטואלי� לא רק בודקות את עצמ� 

ג� מגדירות את זהות� הקבוצתית באמצעות יצירת ניגוד בי� אלא , ביחס לאחרות

הופעת ) Mead, 1934(על פי מיד . קבוצת המשתתפות לבי� קבוצות אחרות

וההגדרה העצמית של יחידי� נעשית , העצמי כרוכה בהתנסות במפגש ע� האחר

פונקציה זו מתקיימת בעיקר . באמצעות השתתפות פעילה בקבוצה חברתית
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ות המורכבות מנשי� הדומות זו לזו מבחינה דתית וחברתית בקבוצות טבעי

א� יש ג� , כגו� חברות מהעבודה, לעתי� ה� מזמינות ג� נשי� מקבוצות אחרות(

, ההגדרה העצמית ויצירת הניגוד מתבצעי� בכמה דרכי�). קבוצות הומוגניות

שמוסר ההשכל שלה� הוא ההבחנה הנוצרת בי� , כגו� לימוד הלכות וסיפורי�

  .קבוצותה

לימדה , במהל� סעודת אמני� של משפחה חרדית במאה שערי�, למשל

, אנחנו חרדיות: "בסו� הלימוד היא ציינה. המנהיגה הטבעית הלכות צניעות

לא כמו נשי� אחרות שלבושות לא . אנחנו מקפידות מאוד על הדברי� האלו

את בתה  נו� סיפרה מישהי שלקחה�לאומיות בהר�בקבוצת הדתיות, מנגד". צנוע

ושאלה בחשש א� כשתגדל , הבת נדהמה ממה שראתה. לשכונה חרדית לקניות

אנחנו "אבל , הא� הסבירה לה שהיא תוכל לבחור. תהיה ג� היא חרדית

הסיפור הוביל לרצ� של סיפורי� אישיי� ". וזה יותר טוב, לאומיי��דתיי�

זק לא רק מתח" אנחנו"ה". אנחנו לא ה�"ומשפחתיי� שהמסר המרכזי בה� היה 

�אלא ג� באמצעות האכילה המשותפת של המזו� , באמצעות הלימוד המשות

באכילה משותפת , )Douglas, 1966(לפי דאגלס . שהוכ� על ידי משתתפות שונות

  .יש משמעות של השתתפות באופיי� של האחרי�, של מזו� שהכינו אחרי�

גנה היבט מרכזי בהגדרת הזהות העצמית והקבוצתית הוא בחירה בהפ

הריטואלי� הנדוני� במחקר זה ה� אתר . כלכלי ודתי, מוחצנת של הו� תרבותי

" הו� תרבותי"טבע את המונח ) Bourdieu, 1986(בורדייה . מצוי� להפגנה זו

שהוא התוצר המרכזי של תהלי� הסוציאליזציה של אד� ויכולת השליטה שלו 

" Embodied cultural capital. "על משאבי� משמעותיי� בחברה שבה הוא חי

, ידיעותיו, ומביע את יכולותיו, הוא ההו� התרבותי המעיד על חינוכו של האד�

  .ערכיו וטעמו התרבותי

הנשי� המשתתפות בריטואלי� מבטאות את ההו� התרבותי שלה� באמצעות 

עיקר השיחות הפתוחות מתקיימות לפני . הלבוש והמזו� המוגש, נושאי השיחה

הנשי� משוחחות ביניה� על . פגישה ובזמ� הפרדהבזמ� ה, ואחרי הריטואל

. ואלו מעידי� על ההו� התרבותי שלה�, נושאי� מגווני� שמעסיקי� אות�

עורכות הדי� משוחחות על סוגיה , הסטודנטיות מתלוננות על עומס הלימודי�

  .וכדומה, אמהות מספרות על הילדי�, משפטית

בוצתית הוא הלבוש ממד מרכזי בהפגנת הו� תרבותי ובהצהרת זהות ק

אפשר לראות שקיי� קשר שלילי בי� רמת הדתיות לבי� סגנו� . הנבחר לאירוע

הדתיות דואגות , הנשי� החרדיות לבושות בבגדי� שלבשו באותו היו�. הלבוש

והחילוניות מופיעות רחוצות ולבושות בבגדי� מכובדי� , לבחו� את הופעת�
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הכלכלי אפשר לראות בכ�  מעבר למשתנה. הראויי� לאירוע חברתי מכובד

בחברה שבה הדת , החרדיות והדתיות מצהירות על פשטות�: אמירה חברתית

בעלת , בעוד החברה החילונית, היא ער� עליו� יותר מאשר ההצלחה הכלכלית

  . משתמשת ג� באירוע דתי כדי להצהיר על יכולות כלכליות, הערכי� המודרניי�

ג� כא� . ג� במזו� המוגש באירועהצהרת ההו� התרבותי באה לידי ביטוי 

הנשי� החרדיות אוכלות . קיי� קשר שלילי בי� רמת הדתיות לבי� רמת המזו�

המסורתיות והחילוניות , הדתיות אוכלות אוכל בריא ומבושל, חטיפי� זולי�

יש אמירה חברתית , מעבר למשתנה הכלכלי, ג� כא�. אוכלות מזו� גורמה

הדתיות יותר מצהירות בכ� שה� משקיעות הנשי� . והצהרה על ערכי הקבוצה

הנשי� הדתיות פחות משתמשות . במזונ� הרוחני יותר מאשר במזו� הגשמי

  . באירוע כדי להוכיח ברבי� את יכולותיה� הקולינריות

לפי דאגלס . א� למזו� המוגש ולארוחה המשותפת יש עוד ממדי�

)Douglas, 1982( ,את היחסי� החברתיי� �של אנשי�  ארגו� האוכל משק

נראה שהאוכל המוגש בריטואלי� אלו מעיד על ההו� הכלכלי ה� . שאוכלי� יחד

בחלק מהקבוצות בעלת הבית מכינה את . של בעלת הבית ה� של חברות הקבוצה

בקבוצות אחרות כל אחת מביאה דבר . והנשי� מביאות משהו סמלי, רוב האוכל

לק מאירוע של החלפת הטקס נראה כח, א� שכול� אוכלות יחד. מאכל מביתה

    .מתנות

טע� שהחלפת מתנות איננה באמת בחירה חופשית ) Mauss, 1990(מוס 

המתנות . שיש בה אלמנטי� של כפייה, אלא פעולה חברתית תלויית אינטרסי�

הנשי� . והפגנה של עליונות חברתית, מאפשרות יצירה של היררכיה קבוצתית

רכית באמצעות רמת האוכל שה� המשתתפות בריטואלי� מפגינות עליונות היר

הצגת�  –וה� בהיבט החברתי , מחיר המזו� –ה� בהיבט הכלכלי , מביאות

מספר נשי� קנו פרות אקזוטיי� יקרי� . העצמית באמצעות רמת ההשקעה במזו�

ולכ� פיצו באמצעות (והתנצלו על שלא הספיקו להכי� בעצמ� , או עוגות יקרות

י� אחרות שמחו להפגי� את רמת ההשקעה נש). המחיר היקר של המזו� הקנוי

זו עוגה : "באמצעות ההפניה לספר המתכוני� היוקרתי או על ידי אמירה כגו�

, "טרנדי"אחרות ניסו להציב סדר יו� ". לקח לי רק שעתיי�, ממש קלה להכנה

אני לא : "או שמירה על איכות הסביבה, "הבאתי סלט קינואה: "כגו� מזו� בריא

רואה בחילופי מזו� חברתיי� ) Sacks, 1989(סאקס ". פעמיות�אופה בתבניות חד

תהלי� שיוצר עודפות של משמעות היוצרת משא ומת� על מערכות היחסי� 

נראה שהנשי� משתמשות בריטואלי� אלו כדי לדו� במעמד� . החברתיות

  .החברתי ולהפגי� את הישגיה�
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ההשקעה הריטואלי� משמשי� ג� מרחב להפגנת הו� דתי בהיבט של 

הנשי� מנסות להפגי� את אדיקות� ). Stark, 2011(הנתונה באמונה הדתית 

, הדתיות והחרדיות מקפידות לאכול מכל סוגי המזו� לפי הסדר. במגוו� אופני�

ובשאלות , ודנות במהל� הריטואלי� בשאלות על רמות הכשרות של המאכלי�

לוניות מנסות להפגי� הנשי� המסורתיות והחי. הלכתיות מגוונות הקשורות לטקס

ה� שואלות את הרבנית . ידע דתי באמצעות סיפורי� על מנהגי הסבתות שלה�

באירועי� , יחד ע� זאת. ומקצת� מכסות את השיער בזמ� הריטואל, שאלות רבות

עובדה זו לא מנעה . שנערכו בבתיה� של נשי� חילוניות הוגש ג� מזו� לא כשר

  . בה� בכובד ראש מהנשי� לשאול שאלות הלכתיות ולדו�

כלכליות היוצרות קשר ישיר �לעתי� הטקסי� משרתי� ג� פונקציות דתיות

�לעתי� ה� . חלק מהרבניות מקבלות שכר על קיו� הטקס. בי� הריטואל לבי� כס

וה� אוספות תרומות , מופיעות בש� ארגו� צדקה המשל� את משכורת�

). גבוה לצדקה לפעמי� המבקשת להיות אחרונה תורמת סכו�(מהמשתתפות 

ויש נשי� , רבניות אחרות מוכרות תו� כדי הטקס כלי� איכותיי� לאפיית חלות

  .המוכרות כיסויי ראש

  

  הלכתית�דתיות אקסטרה
בחלק זה של המאמר אני מבקשת לדו� בתופעה ולהתבונ� בה ממבט מרוחק 

אני מציעה לראות ביצירה ובחידוש של ריטואלי� הקשורי� באוכל . וכולל יותר

יצירה זו , כאמור. הלכתית�ור� של נשי� ליצור לעצמ� דתיות נשית אקסטרהצ

. היא תוצאה מהתסכול שחשות נשי� בחברות דתיות ביחס להדרת� ולשוליות�

) 1: (הלכתית זו כוללת את המרכיבי� הייחודיי� הבאי��דתיות אקסטרה

ריטואלי� המורכבי� מבחירות אינדווידואליות וקבוצתיות ושילובי� 

ריטואלי� משותפי� ) 2(; ריטואלי��טואיטיביי� של ריטואלי� ותתיאינ

ריטואלי� המתמקדי� בתפילות על ) 4(; ריטואלי� דומסטיי�) 3(; ומשתפי�

  .הפונקציות של הגו� הנשי

  

ריטואלי� המורכבי� מבחירות אינדווידואליות וקבוצתיות ושילובי�  .1

  ריטואלי��אינטואיטיביי� של ריטואלי� ותתי

. הריטואלי� מורכבי� ומבוצעי� לפי בחירת המשתתפות, כפי שנכתב לעיל

לעתי� . שבתוכו ג� סעודת אמני�, לעתי� הפרשת חלה היא הטקס המרכזי

ובריטואלי� . והפרשת חלה היא הטקס המשני, סעודת אמני� היא הטקס המרכזי

  . לימוד והדלקת נרות, משולבי� אלמנטי� נוספי� של תהלי�
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שלרוב� ג� (המורכבת מציוויי� ומכללי� נוקשי� , מוסדתבשונה מדת מ

 –ואולי בגלל  –למרות , הלכתית הנשית�הדתיות האקסטרה) הנשי� מצייתות

הנשי� . אינטואיטיבית ומשלבת, מקורית, מאפשרת יצירה חדשה, שוליותה

כי לעתי� ה� , בוחרות לעצמ� ריטואלי� ושילובי ריטואלי� לא בגלל המסורת

לא משו� . כי אי� ציווי ואי� סנקציות, לא בגלל שה� חייבות. אותה אלו שהמציאו

סרד . כי ה� משלבות בי� מנהגי� וריטואלי� שוני�, שכ� נהגו בעדה ובמשפחה

)Sered, 1993 ( ציטטה את הנשי� האומרות שה� בוחרות ריטואלי� לפי מה

של יש כא� שימוש מרתק וייחודי בכוח הפרדוקסלי . שמתאי� לצרכי� שלה�

" מתאימי�"הגברי� אינ� יכולי� לבחור את התפילות והציוויי� ש. השוליי�

להרכיב ולשנות אות� לפי , הנשי� יכולות ליצור לעצמ� ריטואלי�. לה�

המסורת מאופיינות בניסיונ� . ויש בכ� ג� מרכיב חתרני, רגשותיה� וצורכיה�

מצאות ה� החידושי� והה. העיקש לשמור על הקיי� ולהתבונ� ביש� כאידאל

  ).Hobsbawm, 1992(תוצר של החברה המודרנית 

היצירה של הטקסי� החדשי� והמחודשי� היא תוצאה , באופ� פרדוקסלי

בעבר ה� השתתפו בטקסי� . של החברה המודרנית והמתקדמת שבה חיות הנשי�

הנשי� , כיו�). Sered, 1992, 1993; 2012, לביא(מסורתיי� שלמדו מאמותיה� 

א� הצור� בטקסי� , הקשר המסורתי ניתק, לות בדומה לגברי�לומדות ומשכי

הגברי� מספקי� את הצור� שלה� בחיבור דמיוני לעבר . נשאר עמוק ומשמעותי

הנשי� מספקות ). Friedman, 1993( באמצעות המצאה של הקפדות וחומרות

החתרנות באה לידי ביטוי בכ� . צור� זה באמצעות המצאה וחידוש של טקסי�

, ה� מקפידי� ומחמירי� במצוות קיימות, נשארי� בתו� הסדר היש� שהגברי�

וממציאות טקסי� ומנהגי� שלא היו בעבר כלל , בעוד הנשי� יוצרות סדר חדש

  . או בגרסאות מחודשות

אני מרגישה שהגברי� לקחו מונופול על הכל : "מרי� החרדית מסבירה כ�

� איזה משהו שאני ויש בסעודת אמני, חו� מטהרת המשפחה... בנושא הדת

מרגישה שהוא שיי� לנו לנשי� משהו שאנחנו מאמינות בו ועושות אותו וזורמות 

ה� לא ישבו לה� בסלו� , כי גברי� לא אוהבי� את כל התהליכי� האלה. ע� זה

זה משהו שהוא יותר , ולמה הוא נזקק, ויבקשו וכל אחד יגיד מה הוא צרי�, ביחד

צרי� , שחור ולב�, יותר של דברי� ברורי�גברי� ה� באמת יותר בצד ה, נשי

אנחנו , לא יחפשו את האפור הזה, לעשות את זה וצרי� לעשות את זה וזהו

חו� , לעשות ככה דברי� שג� יעצימו אותנו, הנשי� מחפשות ג� להתחזק יותר

  ".להיות אמהות ורעיות ולגדל את הילדי�, את יודעת, מהסטנדרט שלנו
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  תפי�ריטואלי� משותפי� ומש. 2

, ג� במבנה וג� במהות, משותפי� ומשתפי�, ריטואלי� של נשי� ה� מעגליי�

ג� הקבוצות הקבועות . כוללי� נשי� מקבוצות שונות, וכפי שנאמר לעיל

, אקונומית�המורכבות מחברות או בנות משפחה שקיימת ביניה� זהות סוציו

בדנרובסקי . יובכ� מעשירות את המעגל הנש, מזמינות לריטואלי� מכרות נוספות

)Bednarowski, 1999 ( מציינת שטקסי נשי� ה� לרוב יותר אופקיי� מאשר

ומקיימות קשר עי� זו ע� , לרוב הנשי� יושבות במעגל, בהיבט המבני. ורטיקליי�

והמרחב , הישיבה במעגל מאפשרת ג� לשי� לב כאשר מישהי מגלה קושי. זו

מבחינת המהות  הפתוח באמצע מאפשר מעבר חופשי לצור� מגע תומ�

כיוו� , בברכות" אחרונה"התפקיד החשוב ביותר בטקס הוא להיות . הריטואלית

, לרוב. ומזכירה את הש� של הנזקק לתפילה" יהי רצו�"שהאחרונה אומרת בקול 

ואי� צור� בהודעה מוקדמת או , המנהיגה אינה קובעת מי תהיה האחרונה

  ". יות אחרונה בברכה זואני רוצה לה"המבקשת פשוט צריכה לומר . במאבק

�במיוחד בהיבט של שיתו� הנשי� השונות כחלק , הנשי� חוות את השיתו

החברה החרדית לא : "כפי שתיארה מרי� החרדית. מהותי מהריטואלי� הנשיי�

יש ש� את כל . אנחנו מקבלות את כול�, בסעודות אמני�. מקבלת את השונה

אנחנו יותר ... כי אנחנו הנשי�. טובוזה ... כל הסגנונות, את כל הנשי�, הסוגי�

בעול� החרדי אני מרגישה שהגברי� נורא . יותר אוהבות, יותר מקבלות, נעימות

אז סעודת אמני� זה . הגבר, הגבר, הגבר, כל הזמ� הגבר. שולטי� בנושא הבית

  !!!"לפה אל תכנסו לנו, עד כא�, כאילו. משהו שהוא שלנו

באופ� . � והמעגליות בה� נמוכהאול� קיימי� ג� טקסי� שרמת השיתו

. דווקא החילוניות והמסורתיות משתתפות בעיקר בטקסי� ציבוריי�, פרדוקסלי

בהיבט . הרבנית הכריזמטית וריבוי המשתתפות משני� את המבנה והמהות

מבחינת המהות . הנשי� יושבות בשורות והרבנית עומדת לפניה�, המבני

היא , במקרה של ריבוי נשי�, או, "אחרונה"הרבנית בוחרת את ה, הריטואלית

ריבוי . לקבוצה השנייה" אמ�"וכל קבוצה עונה , מחלקת את הקהל לשתי קבוצות

מת� מקו� שוויוני לברכה בקול ותמיכה רגשית , הנשי� אינו מאפשר קשר עי�

  .ונפשית

  

  ריטואלי� דומסטיי�. 3

 ,Sered(סרד ". דת ביתית"טבע את המונח ) de Coulanges, 1956(דה קולנגס 

1888a (מצטטת את תיאורו בנוגע לדתות הקדומות של הרומאי� והיווני�:A “ 

family was a group of persons whom religion permitted to invoke the 
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same sacred fire, and to offer the funeral repast to the same ancestor” (de 

Coulanges, 1956, p. 42(, ירהוהיא מסב , �) Myerhoff, 1978(בדומה למאיירהו

  :שריטואלי� דומסטיי� נועדו לדאגה ושמירה על הקרובי� והיקרי� לנו

I shall describe a process that I call domestication- a process in which people who 
profess their allegiance to a wider religious tradition personalize the rituals, 
institutions and perhaps even the theology of that wider system in order to 
safeguard the health, happiness and security of particular people with whom they 
are linked in relationships of caring and interdependence. Domestic religion, 
concerned with the lives and deaths of specific and usually well-loved individuals, 
is continually re-created whenever human beings personalize or 'domesticate' 
aspects of an impersonal, universally-oriented religious culture (Sered, 1988a, p. 

506). 

רוב הטקסי� נערכי� בבית . במחקר זה ה� דומסטיי� הריטואלי� המתוארי�

ג� לטקסי� שנערכי� במקומות ציבוריי� . מבוססי� על בישול ואוכל ביתי, הפיזי

המשפחה , מוקד התפילות הוא הבית. מביאות הנשי� לעתי� קרובות אוכל ביתי

  .הקרובה והמורחבת והקהילה

להוראה , סמלי�ל, הגבלת הנגישות שלה� לריטואלי� הציבוריי�, אמנ�

א� ה� משתמשות בכוח שקט . ולקבלת ההחלטות הובילה ליצירת טקסי� ביתיי�

ביצירה של ריטואל דומסטי , כדי להעלות את רמת הלגיטימיות של הטקס

הנשי� משתמשות בשוליות� כדי לקיי� את . המתמקד בנושאי� דומסטיי�

ל אוכל ובית לדרגה העלאת מרכיבי� פיזיי� ויומיומיי� ש, האתגר המורכב ביותר

  .גבוהה של טקס דתי

  

  ריטואלי� המתמקדי� בתפילות על הפונקציות של הגו� הנשי. 4

מעבר למהות הדומסטית של הריטואלי� ולנוכחות� במרחב 

הריטואלי� של סעודת אמני� והפרשת חלה מתמקדי� , משפחתי�פרטי�הביתי

משמעות רבה שהוא בעל , הגו� הנשי –במרחב הפרטי ביותר של המשתתפות 

)Bordo, 1989.( הנשי �: אמהי�חלק ניכר מהתפילות קשור לפונקציות של הגו

כוח לטפל בילדי� ובב� הזוג , בריאות הילדי�, לידה קלה, היריו� בריא, פוריות

נושאי� אלו טעוני� באנרגיה . וכוח פיזי ורגשי לבשל ולבצע את עבודות הבית

ו� שהפרשת חלה היא מצווה של כיו. והתפילות מלוות בדמעות, רגשית רבה

לרוב מכבדות הנשי� בהפרשה עצמה את , הקשורה ללידות ופוריות, נשי�
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ונשי� רבות א� מקיימות טקס , חברותיה� הנמצאות בחודש התשיעי להיריונ�

לעתי� מבקשות דווקא . חברתי מיוחד לקראת הלידה�הפרשת חלה משפחתי

  .בוכות יחד ע� חברותיה�וה� , נשי� ע� בעיות פוריות לקיי� את הטקס

טענה שטקסי הלח� והיי� הנוצריי� מצייני� בעצ� את ) Ross, 1993(רוס 

הגברי� . האכלה וסיפוק של נוחות פיזית, לידה: מה שנשי� עושות באופ� טבעי

קדושות , טקסיות, הפכו אות� לרוחניות, הפקיעו את הפעולות האלו מהנשי�

ג� . לנחות יותר, צע אות� באופ� טבעיוכ� הפכו את הגו� הנשי שבי, וגבריות

במצוות היהודיות הקדומות והעכשוויות יש עיסוק רב באוכל ובגו� סביב דיני 

א� מערכת המיו� עוסקת כל העת בטהור ). Douglas, 1966(הכשרות והטהרה 

, ונראה שהנשי� מבקשות לנכס לעצמ� מקו� שמכבד את הגו� שלה�, ובטמא

  .בלי לחוש דחויות ובלי לעסוק בטומאה ובטהרה, מאפשר לה� להתפלל עליו

 
  סיכו� ומסקנות

כ� אמרו שוב ושוב הנשי� , !"זה ממש לא חשוב? על זה את עושה מחקר, מה"

ה� תו� כדי האירוע ה� בראיונות , שהשתתפו בריטואלי� המוצגי� במחקר זה

שטענה שהנשי� , נוס� על הביקורת שלה� שמעתי ביקורת נוספת. העומק

, שנערכי� לרוב במרחב הפרטי, ת יצרו לעצמ� ריטואלי� שוליי�השוליו

ממוקדי� בהיבטי� הדומסטיי� של הדת ומשעתקי� את החיבור שבי� הנשי� 

אול� אני מציעה לראות בכ� כוח . המשפחה והאוכל, הבית: לבי� המרחב הפרטי

 ה� משתמשות בייחוד� השולי כדי לקדש את היומיומי. ייחודי של נשי�

)Bednarowski, 1999; Sered, 1994 ( ולבנות לעצמ� מערכת שנית� לכנותה

  ). (Materially spiritual"Morgan, 1988" "ספיריטיאליות חומרית"

באמצעות כוח� השקט הנשי� יוצרות ריטואלי� דומסטיי� המתמקדי� 

בחברות . ומעלות בכ� את רמת הלגיטימיות של הטקסי�, בנושאי� דומסטיי�

). Bynum, 1987; Sered, 1988a(האחראיות על הזנת המשפחה רבות הנשי� ה� 

 2000(מאפשרת ג� כוח רב , שלכאורה משמרת את מעמד� השולי, אחריות זו

,Joyce .(שליטת� הסימבולית על האוכל משלבת בי� המרחב הפרטי והציבורי ,

  ).Sacks, 1989(הפיזי והרוחני , הנשי והגברי

מכ� שה� מאפשרי� חלו� , בי� השאר, תחשיבות� של ריטואלי� נשיי� נובע

העובדה שריטואלי� נשיי� קיימי� . לעול� רוחני וחומרי עצו�, סדק, הצצה

 ,Adelman, 1994, 1996; Bynum(במגוו� רב של דתות , משחר ההיסטוריה

1987; Sered, 1990, 1992, 1993, 1994; Shirazi, 2005 ( מלמדת שלא מדובר
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אלא במשהו שהוא , מתפללות ובוכות, שאוכלותבעוד אירוע מקומי של נשי� 

  :כמו שכותבת דאגלס. מעבר

No experience is too lowly to be taken up in ritual and given a lofty meaning. The 
more personal and intimate the source of ritual symbolism, the more telling its 
message. The more the symbol is drawn from the common fund of human 
experience, the more wide and certain its reception (Douglas, 1966, p.14).  

..…..….  
הסבירה שהימצאות הנשי� בפריפריה ) Mobley-Tanaka, 1997(טנקה �מובלי

. יו��תו� כדי ביצוע עבודות היו�, הובילה לכ� שה� יצרו לעצמ� טקסי� שוליי�

) Bynum, 1987( ביינו�. טקסי נשי� רבי� הקשורי� לבישול ולאוכל כ� נוצרו

וראתה בה� חלק , הביניי��תיארה את מנהגי האכילה והצו� של נשי� בימי

האכלה וצומות מאפשרי� שליטה , אוכל, לדבריה. מרכזי בספיריטואליות הנשית

 ,נשי� יצרו וחידשו לעצמ� בעבר. של האישה על עצמה ועל סביבתה ועולמה

כי כ� ה� בונות , ויוצרות ומחדשות לעצמ� בהווה ריטואלי� הקשורי� לאוכל

. ה� זקוקות לאנרגיות שה� חוות בריטואלי� אלו. נשי מעצי��עול� ספיריטואלי

. אסתטיות ותחושתיות, רגשיות, תיאורי הנשי� מלמדי� על אנרגיות רוחניות

, יות וחילוניותדת: אנרגיות אלו דרושות כאוויר לנשימה לכל סוגי הנשי�

אפשר לראות שה� משתמשות באירועי� . אקונומיי� שוני��ממיקומי� סוציו

      .הללו ג� כדי לממש פונקציות חברתיות שונות

ההתבוננות בריטואלי� מאפשרת הבנה של המאפייני� הייחודיי� של 

דווקא הדרת הנשי� מהמרחב הציבורי הדתי . הלכתית הנשית�הדתיות האקסטרה

הוביל אות� ליצור לעצמ� ריטואלי� שאינ� חלק מהותי מהדת , וליי�ומיקומ� בש

 ,Collins(קולינס . א� ה� מהווי� מרכיב מרכזי בחיי� הדתיי� שלה�, המרכזית

מחקר זה . טוע� שאנשי� מונחי� באמצעות חיפוש אחרי אנרגיות רוחניות) 2004

שיכולות , תמלמד כי ריטואלי� אינטראקטיביי� אלו מערבי� פעולות סימבוליו

לחזק זהות דתית ומגדרית אישית , נסי'לקד� אג, ליצור ולחזק אנרגיות רגשיות

  .וקבוצות ולמלא מגוו� רחב של פונקציות חברתיות

בחינה מעמיקה של ריטואלי� אלו מלמדת על המאפייני� הייחודיי� של 

דווקא בגלל ההדרה הכמעט מוחלטת של . הלכתית�הדתיות הנשית האקסטרה

ממקומ� אשר בשולי� ה� יוצרות ומחדשות , הנשי� מהמרחב הציבורי הדתי

לעצמ� ריטואלי� שאינ� חלק מהותי מהזר� המרכזי ההלכתי אבל יש לה� 

על הפער , בי� השאר, תופעה זו מלמדת. תפקיד מהותי בחיי� הדתיי� שלה�
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לי בחברה העצו� בי� מקומ� וזהות� של נשי� בעול� המודרני לבי� מקומ� השו

נוכחות הנשי� במרחב הציבורי החילוני והדרת� . הישראלית ובחברה הדתית

מגדרית חדשה שמובילה ליצירה �מהמרחב הציבורי הדתי יוצרת זהות דתית

המהווי� חלק מתרבות דתית נשית מקורית " ריטואלי� משלה�"ולחידוש של 
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