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דמותה של רבקה מלווה את ההתרחשויות לכל אורך פרשת תולדות. בד' אמותיה היא מתוארת כאמם של 
התאומים, לאחר מכן היא מתבוננת בנעשה סביבה ומכוונת את יעקב כיצד לנהוג כדי לקבל את ברכת 
יצחק. לבסוף מפעילה היא שוב את תושייתה: אמנם היא עדיין נשארת בתוך ביתה, אך היא שולחת את 
יעקב לחפש אישה מבנות משפחתה. בזכות ההבנה, היצירתיות והיוזמה שלה, הובילה רבקה את 
המהלכים במישור הפרט ובטווח המיידי, ובמקביל גם ראתה את המתרחש סביבה וניווטה את מעשי בנה 

לקראת עיצובו של העם היהודי.  
בחרנו בנושא זה כגורם מזמן לבחינת מעמדן של הנשים בקרב קהילות ישראל בעבר ובהווה, כפי שהוא 

משתקף בשירת הנשים. 
המורשת התרבותית של קהילות ישראל אוצרת בחובה עושר מוסיקלי רב המשקף ערכים תרבותיים 
ותהליכים חברתיים. הביטוי המוסיקלי לסוגיו, כחלק ממורשת זו, תפס מאז ומתמיד מקום חשוב בקרב 
קהילות ישראל בכלל ובעולמן של הנשים בקהילות ישראל בפרט. במחקר המתבצע על ידינו,1 נבחרה 
שירת הנשים כמייצגת את המורשת התרבותית של קהילות ישראל, כמשקפת את מעמדה של האישה 

היהודיה בעבר ובהווה, וכמייצגת את השינויים שהתרחשו בעיצוב זהותה במהלך הדורות.  
המחקר עוסק אם כן, ברפרטואר המוסיקלי של הנשים המועבר כמסורת שבעל-פה, ומתמקד באירועים 
מרכזיים במעגל החיים, בהם נוטלות הנשים חלק פעיל. שלוש הקהילות שנבחרו לצורך המחקר הן: 
חבאן (דרום מזרח תימן), הראת (אפגניסטאן), ויפראן (לוב). השוואה בין תיאורים של אירועים מן העבר 
בקהילות הללו ובין המציאות כיום מעלה, שאף על פי שהמוסיקה עברה רפורמות והתפתחויות באופני 
הביצוע, היא המשיכה ושמרה על הצביון הייחודי שלה. האיסור לתת פומבי למגוון פעילויותיה וביטויה 
של האישה נשאר אמנם בתוקפו מאז ומתמיד, אך העושר ההולך וגדל של דרכי הביטוי כיום לעומת 
העבר, ומעורבותן החברתית של הנשים באירועים שונים, מצביע על רפורמה במעמדה של האישה כיום. 
בשלוש הקהילות הללו אפשר להבחין בקווים משותפים בשירת הנשים המסורתית, המבוצעת בארץ גם 

כיום: 
א. אחת הנקודות הבולטות אצל הנשים הייתה כושר היצירה הרב שלהן, שהתבטא בהעשרת המלל על 
ידי תוספת חרוזים2 ו"רענון אקטואלי" שלו. הנושאים עליהם שרה האישה היהודיה כללו בין השאר 
אהבה, פרידה, געגועים וכיסופים לארץ ישראל. הם הביעו את עולמה הפנימי של האישה והיוו מכנה 

משותף בכל הקהילות.  
ב. בנוסף לכושר היצירה המילולי, מצאנו גם מרכיבים מוסיקליים משותפים ברפרטוארים שנבדקו, והם: 

                                                           
 מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע מיסודה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. תודתנו נתונה להנהלת 
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הקרן. 
2 המונח "חרוזים" קשור אמנם למבנה הפרוזודי הספרותי, אבל הוא שגור גם בפי המידעניות והמבצעות. 
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* ברוב הקהילות בוצעה שירת הנשים כשירת מענה בין סולנית לקבוצה או בין שתי קבוצות. 
* המנגינות היו במנעד מצומצם והיו מורכבות מיחידה מוסיקלית קצרה בעלת שתים עד ארבע פרזות, 
שחזרה על עצמה לפי המשפטים בשיר. בכל פרזה הופיעו מספר מוטיבים, כאשר קיים קשר מוטיבי או 
אפילו זהות מלודית בין תפקיד הסולנית ותפקיד הקבוצה. המוטיבים הללו עברו תהליך מתמיד של 

העשרה וצמצום - דבר שהגביר את הגיוון המלודי. 
* בשירה נעשה שימוש במספר תבניות מקצב שחזרו על עצמן, בעוד התיפוף הנעשה על ידן באותה 
עת הכיל תבניות מקצב נוספות. דוגמה בולטת לכך הופיעה בביצוע רצף של שירים ב"ליל הרווקות"3 
בקהילת הראת. ה"אוטונומיה" המקצבית של הכלים והקולות יצרה מגוון של הדגשות וצירופים אשר 

העצים את העושר המוסיקלי.  
ג. לצד תפקידה של האישה כשומרת על הרפרטואר הספציפי שלה, בלט תפקידה גם כאחראית על ניהול 
הטקסים השונים במעגל החיים,4 ובכלל זה גם טקסים שמשתתפים בהם גברים, כגון: הלבשת החתן 
ביפראן או ארגון טקס החינה בחבאן.5 בכך ראו הנשים עצמן אמונות על המשכת המורשת התרבותית, 

וכך הורחב תפקידן גם לשימור יציבותה של מסורת הקהילה בתוך תהליכי השינוי שחלו בה. 
בד בבד עם מכנים משותפים אלה, ניתן להצביע גם על הבדלים בין הקהילות, המתבטאים בעיקר באופיו 
של הרפרטואר המוסיקלי. הבדלים אלה נשתמרו במסורת הקהילות עד עצם היום הזה. ביפראן ובחבאן 
יש לנשים רפרטוארים שונים לחלוטין מבחינה מילולית ומוסיקלית מאלה של הגברים. לעומת זאת, 
בהראת הנשים שרות שירים שמבוצעים גם על ידי גברים. יתכן שהעדר רפרטואר עצמאי מובהק לנשים 

דווקא, בקהילות מסוימות, מצביע על מעמדה הנחות ועל הצמצום במידת עצמאותה של האישה.  
שינויים רבים התרחשו במבנה החברתי של קהילות ישראל במהלך הדורות, ובעיקר עם עלייתן ארצה. גם 
הסטרוקטורות המוסיקליות עברו תהליכים שונים של שינוי, תוך הסתגלות והתאמה לתנאי הסביבה 
המשתנים, וכך מתברר מתוך המחקר שבמפגש התרבויות בארץ, דווקא הנשים הן אלה המגלות נכונות 

רבה יותר לקליטת שינויים מאשר הגברים,6 בעיקר בנקודות הבאות: 
א. כושר האלתור המילולי מצטמצם, ועיקר המאמץ המוסיקלי מופנה להתאמת לחנים מוכרים למלל 

הזכור להן מעברן. 
ב. מספר הנשים המבצעות את תפקידי הסולו הולך וקטן, והמענה של הקבוצה מצטמצם לחזרה על 
תפקיד הסולנית, או לחזרה על משפט קבוע (מעין פזמון חוזר). דוגמאות בולטות מצאנו בטקס ה"חינה" 
בהראת ובטקס ה"רחלה" ביפראן.7 המנגינות מכילות יותר חזרות ופחות העשרות מוטיביות. לעתים 
משתרבבים לשירים גם מוטיבים משירים פופולריים בעברית או בערבית, מתוך רפרטואר שלא היה מוכר 
בארצות המוצא. דוגמה לכך היא שרבוב מוטיבים פופ-מזרחיים בתוך השירים המסורתיים בסיומם של 
מרבית האירועים אצל יהודי חבאן; תבניות המקצב בשירה ובתיפוף פשוטות יותר, והן יוצרות הדגשות 

אחידות, בעיקר על ההברות המוטעמות של המלל. 
ג. הנשים אמנם ממשיכות לנהל את הטקסים (שמספרם הולך ופוחת בקרב הקהילות בארץ), אך לצד 
שימור תפקידיה ומקומה של האישה בחברה, ניכרת גם מעורבותה במתרחש סביבה. השינויים בדפוסי 
הביטוי המוסיקלי נובעים מהשינויים בדפוסי ההתנהגות ומהשינוי במעמדן של הנשים בחברה 
הישראלית - בהשכלתן ובתפקידים הציבוריים שהן ממלאות. כך מהוות הנשים המגלות יוזמה תרבותית, 
גורם חשוב ביצירת פתיחות לחברה ולסביבה. באמצעות מפעלן היצירתי שביטויו במוסיקה, הן תורמות 

                                                           
 "ליל הרווקות" הוא אחד הטקסים המקדימים את טקס החופה, ומתקיים בבית הכלה. טקס זה מסמל את פרידת הכלה      
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מחברותיה. 
 M. Herndon and S . Ziegler . Music, Gender and Culture . Wilhelmshaven .  תופעה זו מתוארת בהרחבה ב- .1990
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 פירוט אירועי החתונה מופיע אצל י. שי, תהליכי שינוי ברפרטואר המוסיקלי המסורתי של חתונה בקרב יהודיתהליכי שינוי ברפרטואר המוסיקלי המסורתי של חתונה בקרב יהודיתהליכי שינוי ברפרטואר המוסיקלי המסורתי של חתונה בקרב יהודיתהליכי שינוי ברפרטואר המוסיקלי המסורתי של חתונה בקרב יהודי            
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חבאןחבאןחבאןחבאן, , , ,  חיבור לקבלת תואר שלישי, רמת גן 1997. 
6 י' קציר, "נשים יוצאות תימן כסוכנות שינוי במושב", ש' דשן + מ' שוקד (עורכים), יהודי המזרח: עיונים יהודי המזרח: עיונים יהודי המזרח: עיונים יהודי המזרח: עיונים 

אנתרופולוגיים של העבר וההווהאנתרופולוגיים של העבר וההווהאנתרופולוגיים של העבר וההווהאנתרופולוגיים של העבר וההווה, ירושלים 1984, עמ' 222. 
7 ה"רחלה" היא תהלוכה שבה מובלת הכלה לראשונה במיתה לבית החתן, יום לפני טקס החופה. 
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לא רק למען מעמדה האיתן של האישה במישור הפרטי ולמען חברתן המצומצמת של הנשים, אלא גם 
למען עיצוב המסורת של הקהילה במישור הציבורי. 

 
ד"ר יעל שי וד"ר רחל קולנדר 
המחלקה למוסיקה  
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