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'קח את המחלה ותן את הרפואה':

הסרה במלח – פרקטיקת ריפוי נשית־מסורתית

על קו תפר חברתי־תרבותי
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ריפוי  פרקטיקת  במלח'.  ה'הסרה  בפרקטיקת  אתנו־נרטיבי  לדיון  מוקדש  זה  מאמר 

של  השנייה  במחצית  המגרב  יהודי  עם  הישראלי  למרחב  היגרה  זו  נשית־מסורתית 

המסורתית־ הרפואה  תופעת  היום.  גם  בו  להתקיים  ממשיכה  והיא  העשרים,  המאה 

נשית־מוגרבית היא תופעה אורלית במהותה. לפיכך הדיון במאמר מושתת על עבודת 

שדה שערכתי בנושא בשנים 2009–1,2014 ובמיוחד על ראיונות עומק עם הְמרפאות 
המסורתיות – אתי, זוראיה, לאה, נוגה, רבקה ושולה.2

מאמר זה מבוסס על חומרים שנאספו לעבודת הדוקטור שלי, 'בשם האם: מרפאות מסורתיות יוצאות   1

שנכתבה  תשע"ו,  בנגב,  בן־גוריון  אוניברסיטת  וטיפוסים',  דגמים  סיפורים,   – בישראל  המגרב 

בהנחיית פרופ' תמר אלכסנדר ופרופ' יובל הררי. תודה מעומק ליבי למנחיי על הליווי בתהליך 

שראיינתי  למרפאות  להודות  ברצוני  כן,  כמו  למחקרי.  הנכבדה  תרומתם  ועל  העבודה  כתיבת 

במסגרת כתיבת העבודה ולמשפחותיהן. תודות מקרב לב על שפתחתן בפני את ביתכן, שיתפתן 

אותי בסיפוריכן והעשרתן אותי בידיעותיכן. מאמר זה הוא בראש ובראשונה שלכן ולכבודכן.

בעבודת השדה שערכתי נחשפתי לתיאורים רבים של פרקטיקת ההסרה במלח. במסגרת מאמר   2

זה יוצגו גרסאות שנמסרו והודגמו על ידי מרפאות שמבצעות את הפרקטיקה בפועל. לצורך דיון 

רב־הקשרי במופעי הפרקטיקה בישראל, להלן מידע ביוגרפי רלוונטי על אודות המרפאות: אתי, 

בגיל  החמישים,  שנות  באמצע  לישראל  היגרה  לחייה,  השבעים  בשנות  היא  לוב,  זוארה,  ילידת 

שמונה־עשרה. היא נישאה בישראל ארבע שנים לאחר מכן, ומתגוררת ביישוב באזור קריית גת; 

זוראיה, ילידת ג'רבה, תוניסיה, היא בשנות השמונים לחייה, היגרה לישראל בשנת 1956 כשהייתה 

בת תשע־עשרה, נשואה ללא ילדים ומתגוררת במבשרת ציון; לאה, ילידת ברגנט, מרוקו, היא 

בשנות התשעים לחייה, נישאה במרוקו בגיל ארבע־עשרה, היגרה לישראל בשנת 1955 בהיותה 

בת שלושים ושלוש, אישה נשואה המטופלת בתשעה ילדים. היא מתגוררת ביישוב באזור טבריה; 

נוגה, ילידת ישראל, היא אחייניתה של אתי ואימּה ילידת זוארה שבלוב. נוגה נשואה והיא בשנות 

החמישים לחייה, מתגוררת ביישוב באזור קריית גת; רבקה, ילידת זרז'יס, תוניסיה היא בשנות 

השמונים לחייה, היגרה לישראל עם הוריה בשנת 1951 בגיל שש־עשרה ונישאה בישראל כשנתיים 
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חלקו הראשון של המאמר יוקדש לתיאור ולניתוח של הפרקטיקה על מרכיביה ועל 

גרסאותיה. אדון בתפיסות המאגיות הכרוכות בה ואתאר את מאפייני הטקס שאפשר 

לראותם כמאפיינים נשיים. בחלקו השני של המאמר יבוא דיון פרשני, נרטיבי ורב־

הקשרי בפרקטיקה, בעיקר בנושא יחסן של המרפאות למרכיב המאגי־הלשוני ובאופן 

שבו יחס זה משקף התנסויות חיים של נשים על קו תפר חברתי־תרבותי, בין המגרב 

לישראל.

ע ר ה ן  י ע ת  ר ס ה  . א

פרקטיקת ההסרה במלח היא פרקטיקת ריפוי נשית־מסורתית שבאמצעותה מבקשים 

להתמודד עם פגיעת העין הרעה. האמונה בעין הרע מייחסת למבט אנושי כוח מזיק 

הייתה  ומוסלמים כאחד,  יהודים  המלווה בתחושה של קנאה.3 בקרב תושבי המגרב, 

האמונה בעין הרע ובכוחה המזיק חשובה מאוד בחיי היום־יום.4 ילדים שאך זה נולדו 

היותם  בשל  לפגיעתה  במיוחד  חשופים  היו  ויולדות  חתנים  כלות,  בנים(,  )בעיקר 

במצבי סף.5 עם זאת, העין איימה על כלל הבריות, והחשש ממנה היה גדול במיוחד 

בשל האמונה שהיא נכונה לפעול בכל עת, וכל אדם יכול להפעילה, אף ללא כוונת 

היזק.6 מרבית המרפאים המסורתיים במגרב עסקו בה במישרין או בעקיפין, ולפיכך 

אין זה מפתיע למצוא עדויות לטקסים רבים שנועדו להגן מפניה ולטפל בפגיעתה.

לאחר מכן. היא מתגוררת בבאר שבע; שולה, ילידת תוניס, תוניסיה, היא בשנות השבעים לחייה, 

1956, בגיל ארבע־עשרה, ונישאה בישראל בגיל עשרים. היא מתגוררת  היגרה לישראל בשנת 

במקרים  בקשתה,  עקב  אתי  של  במקרה   – בדויים  ורבקה  לאה  אתי,  של  שמותיהן  שמש.  בבית 

של לאה ורבקה בחרתי בדרך זו עקב סוגיות של חסיון רפואי, שכן סיפורן נידון בהרחבה בעבודת 

הדוקטור שלי.

 A. Dundes, ‘Wet and Dry, the Evil לדיון השוואתי בעין הרע מפרספקטיבה רב־תרבותית, ראו  3

 Eye: An Essay in Indo-European and Semitic Worldview’, in idem (ed.), The Evil Eye:
A Folklore Casebook, New York-London 1981, II, pp. 257-312

E. Doutté, Magie et Religion dans l'Afrique du Nord, Algeria 1909, pp. 318-323. על   4

דמיון וקרבה בין פרקטיקות התגוננות וריפוי המתמודדות עם העין הרעה בקרב יהודים ומוסלמים 

עם  מרוקו  יוצאי  מושבים  בני  של  פניות  בישראל:  מסורתית  'פסיכיאטריה  בילו,  י'  ראו  במגרב, 

העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  ולחכמים',  לרבנים  חיים  וקשיי  פסיכיאטריות  בעיות 

בירושלים, תשל"ח, עמ' 196–197.

בילו, שם.  5

בתוך   ,‘H. Schoeck, ‘The Evil Eye: Forms and Dynamics of Universal Superstition  6

דנדס, עין הרע )לעיל הערה 3(, ב, עמ' 195–197; בילו, פסיכיאטריה מסורתית )לעיל הערה 4(, 

עמ' A. Brav, ‘The Evil Eye among the Hebrews ;197–196‘, בתוך דנדס, שם, עמ' 44–45.
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חשיבותה הרבה של אמונה זו בקרב יהודי המגרב, אך גם חשיבותה בקרב תפוצות 

ישראל נוספות ומקומה במקורות יהודיים פורמליים, תרמו לכך שהיא היגרה למרחב 

בעשורים  ישראל  במדינת  ששלט  הרציונלי  הרוח  הלך  חרף  בו  והתמידה  הישראלי 

הראשונים לקיומה.7 בהתאם לכך, המשיכו להתקיים במרחב הישראלי גם פרקטיקות 

שונות שנועדו להתמודד עימה. אחת הפרקטיקות היא ההסרה במלח.

טיפוליים  עֵנפה של טקסים מאגיים  פרקטיקת ההסרה במלח משתייכת למשפחה 

שנועדו להסיר את העין הרעה באמצעות לחש, כגון 'תלוויד המטפחת' )הקפת המטפחת 

ומדידתה( ו'מדידה'. נוגה מתארת וריאנט אחד של הפרקטיקות האמורות כאשר היא 

מתייחסת לפועלו של אביה כמרפא מסורתי:

אבא שלי היה לוקח מטפחת, שם אותה על הילד שחושבים שיש עליו עין הרע... 

וכאילו משרה אותה... רבע שעה, חצי שעה עליו... הוא לוקח את המטפחת, 

מחזיק אותה ואומר את הלחש הזה של 'משביע אני עליכם כל מין עינא בישא, 

עינא  ארוכה,  עינא  ירוקא,  עינא  כחלתא,  עינא  צהובא,  עינא  אוכמא,  עינא 

קצרה, עינא רחבה, עינא צרה, עינא ישרה, עינא עקומה, עינא עגולה, עינא 

ומודד...  הלחש  את  אומר  המטפחת,  את  קושר  היה  הוא...  ואז  בוקעת...'.8 

איפה  מחזיק  אחת...  פעם  מודד  הזרת...  שהגיעה  איפה  ומחזיק  וזרת...  בוהן 

שהמדידה נגמרה. הוא קורא, מודד עוד פעם. עכשיו, אם יש לילד עין הרע, זה 

יצר מרחק... אז הוא מחזיק וממשיך לקרוא עד שהפער מצטמצם. מודד, עד 

שהפער מצטמצם, ככה הוא מוריד את העין הרע...

דוגמה טובה לחשיבות אמונה זו בקרב חז"ל ניתן למצוא בקביעתו של רב כי 'תשעין ותשעה בעין   7

רעה ואחד בדרך ארץ' )בבלי, בבא מציעא קז ע"ב(. מעניין לציין כי קביעה זו זוכה אף לפרפרזה 

בדבריה של זוראיה, שאומרת 'מישהו מת זה מעין הרע. אומרים תשעים ותשע עין הרע הורגת. 

במקום מחלות ימותו בעין הרע'. עצם העובדה שזוראיה מהדהדת את הקביעה החז"לית, על אף 

שמעולם לא למדה תלמוד או הלכה, יש בה חיזוק חשוב, אף אם עקיף, לתרומת המקורות היהודיים 

להתמדתה של האמונה בעין הרע. לדיון בעין הרע בתרבות היהודית במקרא וחז"ל, ראו בראב, 

 R. Ulmer, The Evil Eye in the Bible and in Rabbinic גם  ראו   ;47–44 עמ'  במיוחד  שם, 

Literature, Hoboken, NJ 1994, esp. pp. 24-27
ספר  החיד"א,  ומנוסה':  בדוק  הרע  לעין  'לחש  הכותרת  תחת  החיד"א  אצל  שנמצא  לנוסח  השוו   8

לנוסח  גם  ירושלים תר"א, דף צא ע"א(; השוו  )הוצאת בק,  סימן לא  'כף אחת',  עבודת הקודש, 

בן שמחון  פי  2014(, עמ' 431; על  )בני ברק  'מכון הרב מצליח'  שנמצא בספר תהילים בהוצאת 

שחוברה  בהשבעה  הטקס  את  ללוות  נהגו  במגרב  המדידה  טקס  את  שביצעו  מסורתיים  מרפאים 

מחקרים  )עורך(,  בן־עמי  י'  בתוך  עממיים',  ריפוי  מנהגי  'ילקוט  שמחון,  בן  ר'  החיד"א.  ידי  על 

בתרבותם של יהודי צפון־אפריקה, ירושלים תשנ"א, עמ' 241.
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היא  הן גברים,9 פרקטיקת ההסרה במלח  הן נשים  זו פעלו  כי במשפחה טיפולית  אף 
פרקטיקה נשית בעיקרה.10

ת י ס ק ט ה  י ר ו ג ט ק כ ח  ל מ ב ה  ר ס ה ה ת  ק י ט ק ר פ  . ב

כל  רבים.  וריאנטים  לה  שיש  רחבה  טקסית  קטגוריה  היא  במלח  ההסרה  פרקטיקת 

נובע מכך  דומה שהדבר  ייחודי משלה.  נוסח  מחזיקה  ְמַרְּפאה מהְמרפאות שראיינתי 

מקצתן  ערכו  זאת  ולצד  מסוים,  מקומי  לווריאנט  מלכתחילה  נחשפה  מרפאה  שכל 

שינויים במכלול הטקס בעקבות נסיבות חייהן ואף בשל היבטים אישיותיים. על אף 

ריבוי הווריאנטים, לכולם מרכיבי מפתח משותפים: שימוש במלח, סיבוב היד, שימוש 

עיקריות:  גרסאות  שתי  יש  לפרקטיקה  המלח.  והשלכת  דיבור,  איסור  מימי,  בנוזל 

הגרסה הפשוטה והגרסה המורכבת.

הפשוטה הגרסה  במלח –  1. הסרה  ב.

להלן דוגמה אחת לפרקטיקת ההסרה במלח בגרסתה הפשוטה, שהוצגה בפני על ידי 

אתי.

العين  حدود  'اعمل  ואז אומרת:  ...נגיד אני עושה מלח ואני מסובבת ככה  אתי: 

الراع تدوب' ]אעמל חדוד אלעין אלרע תדוב[11 'בזכות אברהם יצחק ויעקב'... 
עין הרע תלך והמלח ירד במים בזכות אברהם יצחק ויעקב...

ליטל: אז לוקחים מלח מסובבים.

אתי: שבע פעמים ככה ושבע פעמים ככה ]ימין ושמאל[... את ]גם[ לא מדברת, 

تدوب'  الراع  العين  حدود  'اعمل  המטבח[  ]בברז  המים  את  פותחת  אני  שכאן  עד 

את  ]ושוטפת  ויעקב'  יצחק  אברהם  'בזכות  תדוב[  אלרע  אלעין  חדוד  ]אעמל 

המלח בברז[...

בספרות  והשתקפותו  תוניסייה  בדרום  היהודייה  האישה  של  עולמה  לחמות:  מכלה  טובי,  צ'   9

העממית, ירושלים תשע"ו, עמ' 162–163. לשימוש בפרקטיקת המדידה על ידי מרפאים ומרפאות 

מסורתיים במגרב, ראו בן שמחון, שם, עמ' 240–241. לתיאור גרסאות שונות של פרקטיקה זו על 

ידי מרפאים ומרפאות מסורתיים יוצאי מרוקו בישראל, ראו בילו, פסיכיאטריה מסורתית )לעיל 

הערה 4(, עמ' 101–102, 405–411.

ששימשה  מעורבת,  פרקטיקה  של  תיאור  במאמרו  מביא  שמחון  בן  רפאל  כי  לציין  יש  זאת,  עם   10

חכמים במגרב, המשלבת בין המדידה להקפה במלח. בן שמחון, שם, עמ' 240.

המתרגם  ידי  על  נעשו  זה  במאמר  שהובאו  לעברית  מערבית־יהודית  והתעתיקים  התרגומים  כל   11

עמוס כהן, יוצא דרום־תוניסיה. התרגום לעברית מובא בהמשך הדיון.
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את הגרסה המוזכרת למדה אתי מסבתה לאחר שנולדו לה ילדיה. כפי שניתן להתרשם, 

הפרקטיקה של אתי היא פרקטיקה משפחתית וביתית, שכל אם יכולה לבצע בשעת 

הצורך. האם־המרפאה מסובבת את ידה – האוחזת מלח – מעל המטופל שבע פעמים 

ימינה ושבע פעמים שמאלה. בחלקו האחרון של הטקס היא שוטפת את המלח ומלווה 

פעולה זו באמירת לחש.

המאגי  החומר  זהו   – בפרקטיקה  מהותי  תפקיד  למלח  כי  ללמוד  אפשר  מהתיאור 

הנמצא במוקד טקס ההסרה. אפשר אומנם לראות זיקה ברורה בין המלח לבין מרחב 

המידעניות  אחת  של  מהשערתה  שעולה  כפי  המטבח,12   – הנשי־מסורתי  השליטה 

הרע  את  לספוח  הוא  בפרקטיקה  המלח  של  שתפקידו  ייתכן  ולפיה  בעבודתי, 

מהמטופלים, כשם שהוא סופח את הדם בתהליך הכשרת הבשר.13 אך למרות האמור, 

ייחודית  אינה  רוחניים  מזיקים  להרחקת  המועיל  מאגי  כוח  למלח  המייחסת  האמונה 

לנשים: היא רווחה בתרבויות רבות במהלך ההיסטוריה, למשל באירופה, בים התיכון 

ובמגרב, וכן גם בתרבות היהודית הכללית והמוגרבית.14 מבחינה סמלית המלח נקשר 

יוצאות  יהודיות  וביטוייה הפולקלוריים אצל נשים  'תפישת הנשיות  זן־בר צור,  לדוגמה, ראו צ'   12

2012, עמ' 253–274;  אפגאניסתן בישראל', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

סוזן סרד־סטאר עומדת על כך שבתהליך הפרשני של ביות הדת, תהליך שארחיב לגביו בהמשך, 

המרחבים והתפקידים הנשיים המסורתיים, כגון בישול, נטענים בקדושה ורוחניות בעיקר כאשר 

הם לוקחים חלק בטיפול באחר. וככלל ריטואֵלי אוכל מפותחים וחשובים במסגרת דתות נשיות, 

 S. Sered-Starr, .דבר שיש להבין על רקע מעמדו של המטבח כתחום שליטה נשי בתרבויות רבות

 ‘Food and Holiness: Cooking as a Sacred Act among Middle-Eastern Jewish Women’,
 Anthropological Quarterly, 61 (1988), pp. 129-139; eadem, Priestess, Mother, Sacred
 Sister: Religion Dominated by Women, New York 1994, pp. 133-138, 145-155, 

258-259, 281
הגברי,  לעולם  קשור  פניו,  על  ומכאן  ההלכתי,  לעולם  במובהק  קשור  הכשרות  שנושא  אף  על   13

של  מקומו  מעצם  זאת  הנשים.  בעיקר  אמונות  היו  האוכל  כשרות  נושא  על  המסורתי  בהקשר 

המטבח כמרחב נשי מסורתי. הנשים היו אחראיות על הכשרות באופן רחב: הפרדה בין בשר וחלב, 

הכשרת  על  גם  ישראל,  מקהילות  ובחלק  הפסח,  בחג  כגון  בחגים,  מאכלים  כשרות  על  הקפדה 

הבשר. ההנהגות והכללים בנושא זה הועברו כחלק מתהליך החניכה הנשי, הבין־דורי. טובי, מכלה 

לחמות )לעיל הערה 9(, עמ' 87; סרד־סטאר, מזון וקדושה, שם, עמ' 132–133. על אף שכיום עניין 

זה הפך פחות שכיח בשל האפשרות הנגישה והזמינה לרכוש בשר מוכשר במרכולים, עצם הידע 

בדבר השימוש שנעשה במלח בתהליך ההכשרה עודנו רווח, אף בקרב נשים שאינן אדוקות דתית. 

ילידת ישראל ממוצא מרוקני, בשנות  המידענית שמסרה פרשנות זאת, הייתה אישה מסורתית, 

הארבעים לחייה; חשוב גם לציין שפרשנותה למעשה 'מייהדת' פרקטיקה עממית שהיתה משותפת 

ליהודים ולמוסלמים במגרב. טובי, שם, עמ' 162.

 E. Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, New לדוגמאות בתרבות המוגרבית, ראו   14

Hyde Park, NY 1968, I, pp. 302-304; דוטה, מאגיה ודת )לעיל הערה 4(, עמ' 324. לדוגמה 
המודרנית,  בצרפת  כישוף  גורל:  מוות,  מילים,  פאברה־סעדה,  ז'  ראו  הנוצרית,  צרפת   בדרום 
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לחיים, הגנה, אונות15 ונצחיות. סמליות זו נקשרת, בין היתר, לצורך של הגוף האנושי 

במלח ולטעמם המלוח של נוזלי הגוף, ובאמצעות עקרונות המאגיה הסימפתטית, גם 

לתפקיד המלח בעולם העתיק כחומר משמר ולתפיסתו כחומר ייחודי, שאינו מתכלה 

לעולם.16 בטקס ההסרה במלח לכלל ההיבטים הללו תפקיד חשוב, אך כאמור המלח 

אינו פועל לבדו בטקס הריפוי.

המאגי  כוחו  אתי,  של  הפרקטיקה  נוסח  של  הראשון  מחלקו  ללמוד  שאפשר  כפי 

פי עקרונות המאגיה  של המלח פועל תוך כדי הפעולה הטקסית של סיבוב היד. על 

הסימפתטית, פעולה זו היא בעלת כוח מאגי משל עצמה בשל הזיקה הצורנית הקיימת 

בין פעולת הסיבוב וצורת העיגול לבין צורת העין.17 נוסף על כך, כוחה המאגי נובע 

גם מתפיסת פעולת הסיבוב, ההקפה, כפעולה היוצרת חיץ וגבול בין העין הרעה ובין 

בעקיפין  ללמוד  אפשר  במלח  ההסרה  בטקס  הסיבוב  פעולת  חשיבות  על  המטופל.18 

משמה התוניסאי של הפרקטיקה – תלוויד, שמשמעותו בעברית להקיף, לסובב. שם 
זה מעמיד במוקד הטקס את כוחה המאגי של פעולת ההקפה.19

על  מקפידה  המרפאה  כי  מצוין  אחרים,  לנוסחים  בדומה  אתי,  של  הטקסי  בנוסח 

סיבוב היד שבע פעמים. אין צורך להרחיב ביסודה הטיפולוגי של הספרה שבע בתרבות 

היהודית, אך יש לציין שיסוד טיפולוגי זה הוכר גם בתרבות המגרב הכללית.20 מכאן 

י' ראובני )מתרגם(, תל־אביב תשס"ד, למשל בעמ' 178, 182. להרחבה על השימוש במלח להגנה 

ותולדות,  מקורות  ישראל:  מנהגי  שפרבר,  ד'  ראו  ואילך,  בגמרא  החל  ביהדות,  מזיקים  מפני 

ירושלים תשס"ז, ח, עמ' קכה–קלט.

 E. Jones, Essays in Applied Psycho-Analysis, London על הזיקה הסמלית בין מלח לזרע, ראו  15

1951, II, pp. 42-46
צירופו  'לטעמי  קוסמן,  א'  ראו  ובתרבויות שונות,  ביהדות  והטקסי של המלח  על מעמדו הסמלי   16

של המלח לעבודת המקדש: פרקטיקה, סימבוליקה, מיתוס, מאגיה ואנתרופולוגיה', דרך אגדה 

יב )תשע"ג(, עמ' 47־94. לדוגמה לשימוש במלח לחיטוי וחיזוק של יילוד שרק נולד בקרב יהודי 

אפגניסטן, ראו זן־בר צור, תפישת הנשיות )לעיל מס' 12(, עמ' 171.

וסטרמרק, ריטואל ואמונה )לעיל הערה 14(, עמ' 462–464.  17

על העיגול כסמל מאגי שמיוחס לו כוח ליצור חיץ בין רשויות בעולם היהודי, ראו ע' יסיף, סיפור   18

מאגי  כסמל  העיגול  על   .134 עמ'  תשע"ד,  ירושלים  ומשמעותו,  סוגיו  תולדותיו  העברי:  העם 

 Y. Harari, ‘Moses, the Sword, and the Sword of במאגיה היהודית ובאופן אוניברסלי, ראו

Moses: Between Rabbinical and Magical Traditions’, JSQ 12 (2005), pp. 316-318, וגם 
הערה 81 בעמוד 316.

טובי, מכלה לחמות )לעיל הערה 9(, עמ' 161–164; דוטה, מאגיה ודת )לעיל הערה 4(, עמ' 324.   19

מעניין לציין כי גם בכישוף הנוצרי בדרום צרפת המודרנית יש לביטויים 'לעשות סיבוב' או 'ללכת 

מסביב' קשר לתחום המאגיה, הן באשר לפעולת המכשף הן באשר לפעולת מתיר הכישוף. פאברה־

סעדה, מילים, מוות, גורל )לעיל הערה 14(, עמ' 182–183.

על הטיפולוגיה של הספרה שבע כזמן מקודש, ראו ר' אליאור, מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים,   20
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אפשר להבין שבחלקה הראשון של הפרקטיקה פועלים יחדיו כמה מרכיבים מאגיים – 

המלח, סיבוב היד והמספר הטיפולוגי שבע, וכל מרכיב תורם למכלול הפעולה המאגי 

חיזוק הכוח הביצועי הוא  שפותח את טקס הריפוי. שילוב מרכיבים מאגיים למטרת 

מאפיין מוכר במרשמים מאגיים, והוא פועל בחזקת 'כל המוסיף הרי זה משובח'.

אתי, בדומה למידעניות אחרות, מדגישה את מרכיב איסור הדיבור בחלקו הראשון 

של הטקס. מידעניות רבות אשר חזו במרפאה העורכת את טקס ההסרה במלח הדגישו 

אמירת  בשלב  למעט  הטקס,  במהלך  לשתוק  הקפידה  המרפאה  כי  והסבירו  זה  פרט 

הלחש. בין ההסברים שניתנו לכך היה החשש שפעולת הדיבור תביא להעברת העין 

לאחרים. חשש זה יכול להצביע בעקיפין על כך שהמרפאה באה במגע ישיר עם העין 

של  המורכבת  בגרסה  חשיבות  רב  ביטוי  מקבל  אשר  פרט  ההסרה,  פעולת  במהלך 

הטקס.

כפי שאפשר לראות, בחלקו הראשון של טקס ההסרה מתבצע תהליך של משיכת 

העין הרעה מהמטופל. בחלקו השני של הטקס מושג הריפוי המיוחל, ותהליך ההסרה 

ואמירת  המלח  שטיפת  באמצעות  ומושמדת  מהמטופל  מורחקת  העין  כאשר  מושלם 

מוקד  הוא  המאגי־הלשוני  המרכיב  היהודית,  המאגית  במחשבה  המאגי.  הלחש 

הטקס המאגי וגרעינו21 – הלחש חשוב ביותר להצלחת פעולת ההסרה והריפוי, דבר 

אפשר  אתי,  של  במקרה  המאגית.  הנוסחה  על  בהקפדה  מתבטא  המקרים  שבמרבית 

לראות שהלחש המאגי נאמר בערבית־יהודית, שאופייני לה שילוב מילים עבריות.22 

'בזכות אברהם,  המרכיב העברי בנוסחה של אתי, המעגן את הצלחת פעולת הריפוי 
יצחק ויעקב', מוכר גם מלחשי תלוויד נשיים נוספים במגרב.23

מצריך  בערבית־יהודית,  שנאמר  זה  המאגי,  הלחש  של  הראשון  חלקו  זאת,  עם 

בחינה נוספת. אתי תרגמה אותו לעברית כך: 'עין הרע תלך והמלח ירד במים בזכות 

הרע  שעין  גבול  'עשה  הוא:  מילותיה  של  המדויק  התרגום  אך  ויעקב'  יצחק  אברהם 

והיא  יצירת גבול היא עיקרון חשוב במאגיה,  ויעקב'.  יצחק  תתמוסס בזכות אברהם 

לריטואלים  שונות  לדוגמאות  תשס"ג.  ירושלים  הקדומה,  היהודית  במיסטיקה  והיכלות  היכל 

)לעיל  ואמונה  ריטואל  וסטרמרק,  ראו  שבע,  הספרה  של  בטיפולוגיה  הקשורים  במרוקו  מאגיים 

הערה 14(, עמ' 89, 94.

י' הררי, 'איך לפעול במילים: הלכה פילוסופית ומעשים מאגיים', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי   21

יט־כ )תשנ"ז(, עמ' 365–392, ובמיוחד עמ' 369, 383, 388–392.

12; ס' יודה,  ה"א גולדברג, 'הארץ ויהודיה', בתוך ח' סעדון )עורך(, לוב, ירושלים תשס"ז, עמ'   22

'השפה', בתוך סעדון, שם, עמ' 113–118; י' הנשקה, 'המרכיב העברי בערבית המדוברת של יהודי 

תוניסיה', בתוך ח' סעדון )עורך(, תוניסיה, ירושלים תשס"ה, עמ' 275–280.

'זכות' בלחש להסרת עין הרע בקרב נשים יהודיות בקאבס ושילוב  על השימוש במילה העברית   23

שמות האבות בו, ראו טובי, מכלה לחמות )לעיל הערה 9(, עמ' 162, 165, 286–288.
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בולטת בעיקר בזו של המגרב. הפעולה משקפת תפיסה קוסמולוגית המכירה בנוכחות 

מפני  השומרים  גבולות  באמצעות  סדר  ליצור  מבקשת  אך  בעולם,  רוחניים  מזיקים 

מפגש לא רצוי עימם. בפרקטיקת המלח, לשרטוט הגבול – הניכר כאמור באמצעות 

האקט המאגי של סיבוב היד – יש מקום חשוב במיוחד.

עלומה  לישות  ישירה  פנייה  פונה  המרפאה  המאגית,  הנוסחה  של  הערבי  בנוסח 

סמך  ועל  אחרות  נשיות  תלוויד  לנוסחאות  השוואה  מתוך  גבול'.  'עשה   – זה  בעניין 

ההבנה שהרפואה המסורתית הנשית המוגרבית מעוגנת בתפיסת העולם הפרשנית של 

הדת הביתית,24 יש להניח שהפנייה מכוונת לאל.25 כך, הצלחת טקס ההסרה איננה רק 

פועל יוצא של הקפדה על מרכיבי הטקס המאגי, אלא בראש ובראשונה היא תולדה של 

התערבות האל בתיווך נציגיו, אבות האומה.

חלקו הערבי של הלחש מכיל מרכיב של חריזה.26 החריזה מוסיפה להבנת החשיבות 

של הנוסחה המאגית להצלחת הטקס, שכן לחרוז יש תפקיד מאגי כשלעצמו. בעולם 

העתיק ובעולם הערבי הקדם־אסלאמי היה לשירה כוח מאגי – היא הייתה מעין נבואה. 

החרוז ואמצעים פואטיים ופרפורמטיביים אחרים – כגון מקצב, מצלול, כפילות, חזרה 
וכיוצא באלה – שימשו להעצמת כוחן המאגי של המילים.27

טקס  של  הווריאנטים  בכל  הברז.  במי  המלח  שטיפת  עם  בבד  בד  נאמר  הלחש 

מי  ברז,  מי  כגון  מימי כלשהו,  בנוזל  הופיע שימוש  ההסרה במלח שנחשפתי אליהם 

משמעות  יש  למים  וזיעה.  רוק  דמעות,  כמו  למים  הדומים  גוף  נוזלי  או  הכיסא  בית 

סמלית ותפקיד מרכזי בטקס הריפוי בשל התפיסה כי פגיעת העין מוליכה להתייבשות 

להמיס,  הטבעית  יכולתם  בשל  כך,  על  נוסף  לפגיעתה.  להתנגד  יכולים  הם  כן  ועל 

מיוחס למים כוח סמלי לפרק צורות אחרות. מחד גיסא מיוחס להם כוח הרסני, כמו מי 

המבול ומקום מגוריהם של השדים, ומאידך גיסא מיוחס להם כוח של בריאה וטיהור, 

'בראכה' וסגולות ריפוי. בטקסי הסרת עין הרע, המים מתפקדים פעמים רבות בשני 

הראשון  בחלקו  אתי,  של  הטקסי  בנוסח  המטופל.28  וריפוי  הרע  פירוק   – התפקידים 

על הדפוס הפרשני של הדת הביתית, ראו להלן הערה 46.  24

חיזוק עקיף לכך ניתן אולי לשאוב מכך ש'שם גבול' הוא גם אחד מכינוי האל אשר שם 'גבול לים',   25

כפי שמופיע בירמיה ה 22.

ביהודית־ ריפוי  לחשי  הפריקאנטיס,  סוגת  של  הייחודים  המאפיינים  אחד  שהיא  החריזה,  על   26

ספרדית, ראו ת' אלכסנדר וא' פאפו, 'לכוחה של מילה: לחשי ריפוי ספרדיים יהודיים מפי נשים 

מסרייבו', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כד–כה )תשס"ו/ז(, עמ' 318.

דוטה, מאגיה ודת )לעיל הערה 4(, עמ' 103–108.  27

אלכסנדר ופאפו, לחשי ריפוי )לעיל הערה 26(, עמ' 320. על סגולת הריפוי של המים במגרב בקשר   28

למעיינות, למי ים, למים באופן כללי ולרוק, ועל יכולתם לשטוף את העין הרעה, ראו וסטרמרק, 

ריטואל ואמונה )לעיל הערה 14(, עמ' 83–95, 433; דוטה, מאגיה ודת )לעיל הערה 4(, עמ' 60. 
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של הטקס המלח סופח את ההיזק, ובחלקו השני המים ממיסים את המלח ומפרקים את 

ההיזק. בשלב הבא, העין ופגיעתה נשטפים עם מי הכיור אל צינורות הניקוז, אל מקום 

רחוק ו'שומם' הרחק מן המטופל, בתקווה שכך לא יוכלו לחזור ולפגוע במטופל שוב.29 

בפעולת  ביטוי  לידי  שבא  הגבול,  הצבת  עקרון  את  היא  אף  מחזקת  ההרחקה  פעולת 

ההקפה ובלחש המאגי.

המורכבת הגרסה  במלח –  הסרה  ב.2. 

בפני  והדגימה  שתיארה  במלח,  הסרה  טקס  של  מורכבת  לגרסה  אחת  דוגמה  להלן 

זוראיה. זוראיה רכשה פרקטיקה זו בישראל משכנתה מיחה, ְמרפאה ממוצא תוניסאי.

היא ]מיחה[ הייתה אומרת קחי קצת מלח סובבי על הראש שלהם שבע ימינה 

ושבע שמאלה. ותתפסי את המלח ]מרימה כל פעם מספר גרגרים מתוך המלח 

בידה[ ותברכי כל הרבנים ואחר כך תזכירי כל השכנים שלך, כל האוהבים שלך, 

השונאים שלך, כל האנשים, כל הסביבה שלך... ראית מישהו במקום הזה... 

של  הצדיקים  כל  הצדיקים,  על  מברכת  ואת  הזאת.  האישה  מילה  לך  אמרה 

העולם... דוד המלך, בבא סאלי, רבי שמעון בר יוחאי. צדיקים, לא צריך להגיד 

את השם שלהם. עושה עם המלח ביד ]מרימה מלח מהחופן שביד[ ותחשבי על 

שם של מישהו חשוד ותזרקי קצת מלח ותגידי פלנה ]פלונית החשודה בפגיעה[ 

בעצמך  טוב  לא  משהו  מרגישה  שאת  ואיך  היד[...  ]בתוך  מלח  קצת  ותזרקי 

כאילו היא פגעה בי, את מפהקת וגם מכניסה את הכאב שלה לגוף שלך, לראש, 

על כוחם המטהר של המים במנהגים שונים ביהדות ובהקשר רב־תרבותי, ועל הקשר שבין המים 

המקרא  בתקופת  ארצישראלי  ולפולקלור  הארץ  לידיעת  מחקר  המים:  פטאי,  ר'  ראו  לריפוי, 

והמשנה, תל־אביב תרצ"ו, עמ' 3–45, במיוחד עמ' 32–33. מעניין לציין בהקשר זה את דבריו של 

מישל פוקו על מים ברפואת מחלות נפש. פוקו מציין שעד המאה השמונה־עשרה נעשה שימוש 

וספיגה.  פיזיולוגי של השרייה  ובזיקה להקשר  ולידה מחדש  בזיקה לפולחן טהרה  במים בטיפול 

המים הם נוזל ראשוני – האדם נוצר במי הרחם – אך בו בזמן הם וסת פיזיולוגי אוניברסלי. הם 

מצויים בכל היצורים החיים, ובאמצעותם אפשר לקרר ולחמם ולהוביל חומרים בתמיסות. לדידו, 

מאפשרת  זו  תפיסה  הרפואית,  במחשבה  הבחנה.  ללא  במים  יחדיו  חוברים  והטוב  הרע  ערכי  כל 

שימוש במים כמעט ללא תנאי ובדרכים רבות ומגוונות. מ' פוקו, תולדות השיגעון בעידן התבונה, 

א' אמיר )מתרגם(, ירושלים תשמ"ו, עמ' 129, 133.

המסת מלח במים מעניקה למים איכות של מי ים. שורה רווחת בנוסחאות פריקנטיס שונות מבקשות   29

לשלוח את הרעה למעמקי הים. במיתוס הקדום, לרבות זה העברי, הים נתפס כיסוד כאוטי שניסה 

להתמרד באל. כתגובה האל הציב לו גבול נצחי. כמו כן, במעמקי הים נכלאו גם השדים והמזיקים. 

 מכאן שמי הים בעלי איכות של ריפוי והרחקת הרע. אלכסנדר ופאפו, לחשי ריפוי )לעיל הערה 26(, 

עמ' 327–328.
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עוד  אותו  סובבי  הזה...  המלח  כך  ואחר  שלה.  הרע  את  לך  מכניסה  לעיניים. 

פעם על החולה, וזרקי אותו בכוס מים ותמרחי את הילד במים ותזרקי החוצה 

על הכביש לבחוץ... ותגידי: 'תיקח את ה־داء ותיתן לנו دواء' ]תיקח את הדאא 
ותיתן לנו דואא'[, תגידי: 'תיקח את המחלה ותן לנו את הרפואה'.30

הבולט  ההבדל  הפרקטיקה.  גרסאות  שתי  בין  ניכר  דמיון  יש  לראות,  שאפשר  כפי 

ביניהן הוא שהגרסה המורכבת כוללת גם ממד של אבחון.

בחלק הראשון של הטקס המורכב, המרפאה מבקשת לאבחן מיהו האדם שאחראי 

מאגי  פעולה  מכלול  הפשוטה:  לגרסה  דומים  שמרכיביו  בתהליך  העין  לפגיעת 

הכולל סיבוב היד, אחיזה במלח והיסוד הטיפולוגי של המספר שבע. עם זאת, בגרסה 

המורכבת השלב הראשון מסייע לפעולת האבחון. פעולת הסיבוב לא רק סופחת את 

זה, המלח סופח את המידע  'סורקת' את מקורות הפגיעה. בתום שלב  גם  הרע, אלא 

באשר למקור העין וכעת יש לחלץ אותו באמצעות ברירת המלח. החיפוש אחר זהות 

ברובד  במקביל.  החיצוני  וברובד  הפנימי  ברובד  מתרחש  במלח,  המסתתרת  הפוגע, 

החיצוני, הגלוי לעין, המרפאה בוררת את המלח שבידה וכך מדמה תהליך של חיפוש. 

ברובד הפנימי, המרפאה מזכירה בליבה שמות של מכרים, אוהבים ושונאים שעשויים 

להיות הפוגעים.

הפעולה של מניית מקורות הפגיעה האפשריים היא מוטיב חוזר בנוסחאות מאגיות 

שנמצאות במוקד טקסים מורכבים להסרת עין הרע, הן בתרבות היהודית הכללית הן 

בתרבות המוגרבית )המוסלמית והיהודית(. נמנים אנשים המועדים במיוחד להפעלת 

מתמקדים  ולעיתים  ילדים,  להם  שאין  ואנשים  גרושה  אישה  למשל  העין,  היזק 

הבא,  בשלב  צורתן.31  או  צבען  בשל  ההיזק  להפעלת  מועדות  שנתפסות  בעיניים 

הדומה  בטקס,  הצדיקים  עירוב  מוכרים.  צדיקים  של  שמות  בליבה  מציינת  זוראיה 

לעירוב אבות האומה בנוסחת הטקס של אתי, אמור לסייע אף הוא בתהליך האבחון 

ובהמשך בתהליך ההסרה.

ברגע  הרע.  עין  מקור  את  מאתרת  המרפאה  כאשר  נפתח  עצמו  הטיפולי  החלק 

את 'דואא' מתרגמת זוראיה כ'רפואה', משמעות שתי המילים היא תרופה.  30

לדוגמאות לנוסחאות מסוג זה אצל מרפאות ומרפאים, ראו: אלכסנדר ופאפו, לחשי ריפוי )לעיל   31

הערה 26(, עמ' 326–327. לנוסחאות המונות סוגים של עיניים מסוכנות, ראו וסטרמרק, ריטואל 

ואמונה )לעיל הערה 14(, עמ' 420. לנוסחים גבריים וכתובים למוטיב מניית עיניים בהקשר יהודי, 

ראו שלושה קמעות להגנה על היולדת ועל הוולד מפני לילית ומזיקים אחרים )מהמאה השמונה־

ביניהם,  ולהשוואה  לדיון  לתיאורם,  ובכורדיסטאן;  בישראל  וכנראה  בקוצ'ין,  והעשרים(  עשרה 

ראו ח' אביזוהר־חגי, 'שלושה קמעות הגנה ליולדת ולוולד מפני לילית ומזיקים אחרים', עבודת 

מוסמך, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשע"ה, עמ' 52–53, 69–70, 89–93.
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האיתור המרפאה חשה בגופה את הפגיעה ובתגובה מתחילה פעולת הסילוק. סילוק 

מרכיב  המרפאה.  של  רצוני  הבלתי  הפיהוק  באמצעות  מתרחש  המטופל  מגוף  העין 

שתיארו  רבות  מידעניות  אותו  והזכירו  וחזרו  נוספים,  בווריאנטים  חוזר  הפיהוק 

עוצמת  על  מעיד  הפיהוקים  מספר  זו.  פרקטיקה  שביצעו  ממרפאות  להן  שזכור  את 

הפגיעה. בראיונות השונים חזר הפיהוק ועלה כסמל לעין הרע, במיוחד כאשר מדובר 

בתינוקות. לדוגמה, כאשר תינוק מפהק לעיתים קרובות מתעורר חשד שהוא נפגע 

מעין הרע. 

עקרון  פי  על  פועל  הפיהוק  העין,  לצורת  המעוגל  הפה  בין  החזותי  הדמיון  מלבד 

הדומּות של המאגיה הסימפתטית – בעת הפיהוק מתרחשים שני תהליכים פיזיים: אוויר 

והטמעתו  זו מדמה את משיכת הרוע מהמטופל  יוצא. פעולה  ולאחר מכן  לגוף  נכנס 

ביטוי  מעין  יש  המפהקת  המרפאה  בתמונת  החוצה.  סילוקו  ובהמשך  המרפאה  בגוף 

ממשי לאופן שבו העין עוזבת את גוף המטופל, עוברת אל גופה היא, וממנה החוצה. 

שלב זה מעיד על מומחיות המרפאה, מכיוון שהוא מעמיד אותה בסכנה. המרפאה אכן 

נחלשת, אך בזכות מעלתה הרוחנית לא נגרם לה נזק. פרט זה מזכיר את חשש העברת 

העין שבא לידי ביטוי עקיף באיסור הדיבור אצל אתי, שכן יש בו ללמד על התפיסה 

שהעין עוברת מן המטופל אל המרפאה עצמה.

התפיסה  חוזרת  במלח  ההסרה  פרקטיקת  של  המורכבת  הגרסה  תיאורי  במרבית 

שהטקס מחליש את המרפאה. לא מדובר בתפיסה נשית ייחודית, שכן היא חוזרת גם 

בתיאורים שונים של מרפאים מסורתיים ממוצא מוגרבי שנהגו לערוך טקסי הסרת עין 
הרע, כגון טקס המדידה.32

בהקשר זה יש להזכיר את שיטות הטיפול של הדרווישים המתמחים בטיפול בבעיות נפש בקרב   32

למרות  לסכנה,  חשוף  הדרוויש  בשדים  טיפול  בעת  כי  מתאר  אלקרינאוי  עליאן  בנגב.  בדואים 

סגולתו הרוחנית. בשעת הטיפול הדרוויש בולע אוויר רב, הוא לכאורה נחנק ולכן משחרר אוויר 

ומגהק במהלך הטיפול. כלומר הוצאת האוויר קשורה למגע של המטפל עם המזיק. הטיפול גורם 

אתנו־פסיכיאטריה  אלקרינאוי,  ע'  ראו  שד.  לגירוש  בטיפול  במיוחד  רבה,  לתשישות  לדרוויש 

בחברה הבדואית־הערבית בנגב, תל־אביב תש"ס, עמ' 118, 126. בקרב המוסלמים במגרב הייתה 

התעטשות אות מבשר טובות, סימן שמקורו באל, המבשר יציאה של שד או של מזיק מגוף האדם, 

הפיהוק  בין  מי שקשר  יש  היה הקשר שלילי.  לפיהוק  זאת,  אינה קשה. לעומת  ומכאן שהמחלה 

ולבלום  הפה  על  יד  יש לשים  כן  על  האוויר.  לגוף האדם בשעת שאיפת  נכנס  לשטן, שלכאורה 

את הפיהוק. לנוכח דברים אלה קל להבין מדוע עלה חשד לפגיעת עין הרע כאשר ילדים פיהקו 

לעיתים קרובות. נוסף על כך, תמונת המרפאה המפהקת מחזקת את התפיסה כי המרפאה מסכנת 

 ,)4 הערה  )לעיל  ודת  מאגיה  דוטה,  ההיזק.  בתחום  מעוגן  הפיהוק  שכן  הריפוי,  בתהליך  עצמה 

הכישוף  לפעולת  באשר  פאברה־סעדה  של  ניתוחה  את  להביא  חשוב  זה  בהקשר   .369–368 עמ' 

זרימה  תוך  המתיר  ופעולת  המכשף  פעולת  את  מתארת  פאברה־סעדה  צרפת.  בדרום  וההתרה 

של כוח ויטלי. המכשף מושך אליו את כוחם הוויטלי של קורבנותיו, והמתיר חובר אל המכושף 
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גם הגרסה המורכבת של זוראיה נחתמת בשלב טיפולי הכרוך במים, שבשל כוחם 

המפרק אך גם המטהר והמרפא הם מקבלים תפקיד כפול. זוראיה מערבבת במים את 

עירוב  המלח.  את  מטהרים  המים  הפרקטיקה.  בתחילת  ההיזק  עם  במגע  שבא  המלח 

החומרים יוצר תמיסה המתפקדת כתרופה שאותה יש למרוח על המטופל, ואת השארית 

שטיפת  לפעולת  מקבילה  ההשלכה  פעולת  ברחוב.33  הציבורי,  משליכה במרחב  היא 

שבין  הסמלי  הדמיון  היא  הבולטת  המאגית  התפיסה  כאן  גם  אתי.  אצל  בכיור  המלח 

הציבורי  המרחב  מהמטופל.  והרחקתה  העין  השלכת   – המתבקשת  לתוצאה  הפעולה 

מתפקד כמרחב נטוש, ומכיוון שאין עליו בעלות העין לא תמצא לה בעלים חדשים. 

כדי  עלומה  לישות  ישירה  בפנייה  הפותח  מאגי  בלחש  מלווה  המים  השלכת  פעולת 

– בהפתעה  זוראיה  פונה, הסבירה  היא  שתסייע בתהליך הריפוי. כאשר שאלתי למי 
קלה משאלתי – כי הכוונה לאל.34

י  א ר כ ח  ל מ ב ה  ר ס ה ה ת  ק י ט ק ר פ ב י  נ ו ש ל ה ־ י ג א מ ה ב  י כ ר מ ה  .  ג

ל א ר ש י ב ו ב  ר ג מ ב ם  י ש נ ל  ש ם  י י ח ת  ו י ו ס נ ת ה ל  

הבדלים  אין  כי  נראה  במגרב  המסורתי  היהודי  המאגיה  עולם  על  כללית  בהתבוננות 

חשובים בין התפיסות המאגיות הנשיות ובין התפיסות המאגיות הגבריות. עם זאת, ניתן 

להצביע על מאפיין נשי ייחודי: הרפואה המסורתית הנשית במגרב השתמשה במרכיב 

הערבית־ העממית  בתרבות  שמקורה  הערבית־יהודית,  בשפה   – אורלי  מאגי־לשוני 

יהודית. לעומתה, הרפואה המסורתית הגברית במגרב השתמשה שימוש נרחב במרכיב 

מקודשות  נוסחאות  על  התבסס  ולרוב  הקודש,  בשפת  נכתב  או  שנאמר  מאגי־לשוני 

אין  להראות,  שאבקש  כפי  זאת,  עם  מעשית.35  והקבלה  הסגולות  ספרי  היו  שמקורן 

באמצעות כוחו הוויטלי העודף – כוחו המאגי, וכך מתמודד עם כוחו המאגי של המכשף ומבטל את 

פגיעתו. פאברה־סעדה אף משתמשת בדימוי 'שנאי לוגי' כדי לתאר את פועלו של המתיר בפעולת 

ההתרה. בפעולה זו המתיר מסכן עצמו, שכן אם כוחו המאגי קטן מזה של המכשף – עלול הוא עצמו 

להיפגע. פאברה־סעדה, מילים, מוות, גורל )לעיל הערה 14(, עמ' 218–248.

לדוגמאות לשימוש דומה במלח ובמים על ידי מרפאות יהודיות מסרייבו, ראו אלכסנדר ופאפו,   33

לחשי ריפוי )לעיל הערה 26(, עמ' 321–322.

השוו למשפט דומה המופיע בתלוויד נשי מדרום תוניסיה, אשר מציג מפורשות פנייה לאל בבקשה   34

דומה: טובי, מכלה לחמות )לעיל הערה 9(, עמ' 288.

ג' בראל, '"רב פעלים": מדריך לרפואה עממית במרוקו מהמאה התשע עשרה מאת אברהם עלון',   35

של  ומותו  חייו  מצרים:  ללא  בילו,  י'   ;232–211 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  מחקרים  בן־עמי,  בתוך 

ההיגוד  לשפת  ביחס  דומה  מגדרית  הבחנה  על   .55–53 עמ'  תשנ"ג,  ירושלים  וזאנה,  יעקב  רבי 

 ,)26 הערה  )לעיל  ריפוי  לחשי  ופאפו,  אלכסנדר  ראו  היהודי־ספרדי,  המסורתי  הרפואה   בעולם 

עמ' 312–315.
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בהבדל זה ללמד על תפיסה מאגית מובחנת, או על כך שעולם הרפואה הנשי־המסורתי 

אינו מעוגן בעולם הקודש והדת )כפי שרבים מדי נוהגים לחשוב בהתייחסם למסורות 

הסדר  על  מכול  יותר  מלמד  זה  שהבדל  אלא  תפלות(.  אמונות  מכלול  כאל  הנשיות 

של  יוצא  פועל  הוא  שכן  במגרב  המסורתיות  בקהילות  נהוג  שהיה  החברתי־התרבותי 

הבחנה מגדרית דיכוטומית שהיתה נהוגה בקהילות אלה.

יהודיות  נשים  של  לעולמן  כראי  המאגי־הלשוני  המרכיב   ג.1. 

במגרב המסורתי  החיים  במערך 

הבת  הביתי.  הפרטי  במרחב  בשהייה  התאפיין  במגרב  המסורתי  הנשי  החיים  אורח 

והאם שהו בביתן במחיצת נשים נוספות ותחום אחריותן היה משק הבית והטיפול בבני 

המשפחה. לעומת זאת, אורח החיים הגברי התאפיין בשהייה במרחב הציבורי בחברת 
גברים אחרים. תחום אחריותו של הגבר היה עול הפרנסה וביקורים בבית הכנסת.36

החלוקה המגדרית התבססה כבר בגיל צעיר באמצעות תהליך חניכה מובחן לבנות 

ולבנים. הבנים נשלחו ללמוד במסגרות תורניות כדי להכינם לתפקידם בקודש. הבנות 

זכו לחניכה ביתית מידי האם ומידי הנשים המבוגרות הנוספות בבית שנועדה להכינן 

לתפקיד הרעיה והאם. לפיכך, רוב הבנות היהודיות רכשו מלאכות נשיות מסורתיות 
כגון בישול ורקמה37 ולא למדו קרוא וכתוב, לא בעברית ולא בשפה המקומית.38

"טבע  נפקדות",  '"נוכחות  אליאור,  ר'  ראו  היהודי,  בעולם  הציבורי  מהמרחב  נשים  הדרת  על   36
דומם" ו"עלמה יפה שאין לה עיניים": לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת 
היהודית ובמציאות הישראלית', אלפיים 20 )תש"ס(, עמ' 214–270; י' עצמון, 'היהדות וההדרה 
בחברות  נשים  של  לחייהן  אשנב  )עורכת(,  עצמון  י'  בתותך  הציבורית',  הזירה  מן  נשים  של 
לרשות  'אשנב  אילן,  ט'   ;20–15 עמ'  תשנ"ה,  ירושלים  בין־תחומי,  מחקרים  קובץ  יהודיות: 
הרבים: נשים יהודיות בימי בית שני', בתוך עצמון, שם, עמ' 47–48; א' גרוסמן, 'אלימות כלפי 
נשים בחברה היהודית הים תיכונית בימי הביניים', בתוך עצמון, שם, עמ' 183–207. על מעמד 
 L. Beck and N. Keddie, ‘Introduction’, in eidem, הנשים ותפיסתן בעולם המוסלמי, ראו
 L. Rosen, ‘The ראו גם ;Women in the Muslim World, Cambridge, MA 1980, pp. 3-26
 Negotiation of Reality: Male-Female Relations in Sefrou Morocco’, in Beck and

Keddie, ibid, pp. 561-571
ב' יניב, 'רקמת נדבה: מלאכת רקימה של נשים לבית הכנסת המזרחי והצפון אפריקני', בתוך ט'   37
כהן וש' רגב )עורכים(, אישה במזרח – אישה ממזרח: סיפורה של היהודייה בת המזרח, רמת־גן 
תשס"ה, עמ' 87–107. ראו גם א' בשן, הורים וילדים בהגותם של חכמי צפון אפריקה, תל אביב 
תשס"ו, עמ' 273–277; הנ"ל, נשות חיל יהודיות במרוקו: מגירוש ספרד עד המאה העשרים, תל 
אביב תשס"ד, עמ' 125–128; ד' עובדיה, קהילת צפרו, ירושלים תשל"ה–תשמ"ה, ג, עמ' 90. לצד 
החניכה המסורתית, היו בנות שרכשו הכשרה מקצועית מחוץ לבית על ידי נשים מומחיות. בשן, 

נשות חיל, שם, עמ' 41–42.

דורות  בשיטתיות  יצרה  האורייני,  העולם  ומן  הקודש  מעולם  הציבורי,  מהמרחב  הנשים  דחיקת   38

שלמים של נשים שלא ידעו קרוא וכתוב. ד' בויארין, הבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד, תל 
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בחזקת  המסורתי  הנשי  הידע  רכישת  תהליך  פעל  המסורתית,  הרפואה  בתחום 

של  בעבודתן  הן  צפו  הצעירות  המגרב  בנות  של  הִחברות  בתהליך   – 'הביטוס'39 

ביקשו  שהמרפאות  מבלי  בהן  הוטמעה  זו  ועשייה  בסביבתן,  המסורתיות  המרפאות 

באופן פעיל להטמיעה בבנות. תהליך הִחברות של האישה במגרב לא הסתיים בשלב 

הילדות, שכן הוא המשיך להתקיים בחסות המשפחה המורחבת גם לאחר שהבת הייתה 

בילדים,  לטפל  הצעירות  לאימהות  הבוגרות  המרפאות  סייעו  זה  צעירה. בשלב  לאם 

השפעה  יש  האישיותי  למרכיב  השונות.  הפרקטיקות  את  ורכשו  מקרוב  צפו  ואלה 

שלמדה  הידע  של  ההטמעה  מידת  על  משפיע  הוא  שכן  המסורות,  אימוץ  על  מכרעת 

מן  הידע  את  להוציא  בחירתה  על  המשפיע  הוא  ובבגרותה  בעקיפין,  בצעירותה  הבת 
הכוח אל הפועל ובמיוחד על בחירתה להרחיבו בעתיד.40

לאה,  מרוקו.  יוצאת  לאה,  המרפאה  של  חייה  לסיפור  מבעד  משתקף  זה  דבר 

והלמידה  המסירה  תהליך  את  במגרב  להשלים  זכתה  שראיינתי,  במרפאות  המבוגרת 

ולאחר  ארבע־עשרה,  בת  כשהייתה  נישאה  היא  המסורתית.  ברפואה  ידיעותיה  של 

נישואיה התגוררה עם משפחתו המורחבת של בעלה. חמותה, שהייתה מיילדת ומרפאה 

מסורתית מומחית, ליוותה אותה בתהליך הלמידה ההדרגתי של מסורות הריפוי במשך 

בתשעה  המטופלת  ֵאם  כבר  בהיותה  לישראל  היגרה  שלאה  עד  עשורים,  משני  יותר 

ילדים. בפרק זמן זה זכתה לראות ולשמוע את חמותה מבצעת את טקס ההסרה במלח 

מספר פעמים ניכר, ונוסחתו הוטמעה בה. וזוהי נוסחתה:

36(, עמ' 24–25. מצב זה החל  170–197; עצמון, יהדות והדרה )לעיל הערה  אביב תשנ"ט, עמ' 

להשתנות מהותית בכלל הקהילות היהודיות המסורתיות רק במאה השנים האחרונות. לדיון רחב 

ובורות:  יותר בנושא לימוד תורה לנשים בהקשרים דתיים עכשוויים, ראו ת' אלאור, משכילות 

ומרסל  סופיה  'כמו  אליאור,  ר'   ;163–83 עמ'  תשנ"ב,  אביב  תל  חרדיות,  נשים  של  מעולמן 

 ,148–146 עמ'  )תשס"ח(,   17 חדשים  כיוונים  הנשים',  שוויון  בעניין  מטרידות  שאלות   וליזי: 

.158 ,151–150

הכוונה למערכת נטיות הנרכשות במהלך הכשרה מובלעת או מפורשת. ההביטוס הוא תולדה של   39

חוש מעשי המבוסס על סכמות פעולה, קליטה והערכה שהוטמעו בתהליך הִחברות. חוש זה מוטמע 

עד שהוא הופך להרגל שנדמה כטבע שני. פ' בורדייה, שאלות בסוציולוגיה, א' להב )מתרגם(, 

תל־אביב תשס"ה, עמ' 10–11, 117 )פורסם לראשונה בשנת 1984(.

על תהליכי חניכה נשיים מסורתיים במגרב, ראו טובי, מכלה לחמות )לעיל הערה 9(, עמ' 78–79,  40 

E. Schely-Newman, Our Lives are But Stories: Narratives of Tunisian- ;133 ,103-104 ,87

Israeli Women, Detroit 2002, p. 3
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תרגום מילולי תעתיק ערבית
שִיְמֶחה מה שלבשת ]עין 

הרע שהתלבש בך[ 

אסתח'מל מא לבסת استخمل ما لبست

שימחה מה שפגשת ]הכוונה 
לעין הרע במפגש מקרי[41

אסתח'מל מא לקית استخمل ما لقيت

שימחה מה שספגת אסתח'מל אסתקטת استخمل استقطت

עין אמך ועין אביך עין אמכ ועין בוכ عين امك وعين بوك
עינו של השכן ושל השכנה ועין אלג'אר ואלג'אריה وعين الجار والجارية
ושל הברברי ושל הברברית ואלברבאר ואלברבאריה والبربار والبربارية

ושל המשתוקק לילדים ואלמשתאק פי אלדריאת والمشتاق في الدريات
עוור את עינו הימנית אעמי לה אלעין אלימניה اعمي له العين اليمنية
והכנס לו קיסם בעינו 

השמאלית42

ותעוד לה אלעין אליסריה وتعود له العين اليسرية

הלך הרע משאא' אלבאס مشاء الباس
הלך הנזק משאא' אלצ'רורה مشاء الضرورة

הלכה הקנאה משאא' אלע'יארה مشاء الغيارة
שימחה מה שלבשת אסתח'מל מא לבסת استخمل ما لبست
שימחה מה שפגשת אסתח'מל מא לקית استخمل ما لقيت
שימחה מה שספגת אסתח'מל אסתקטת استخمل استقطت

הלך הרע משאא' אלבאס مشاء الباس
הלך הנזק משאא' אלצ'רורה مشاء الضرورة

הלכה עין הרע משת עין הרע مشت עין הרע
נמחק הרע, נמחק הנזק פסח' אלבאס, פסח' אלצ'רורה فسخ الباس قسخ الضررة

זה.  במחקר  שנכללו  הנוסחאות  כלל  מבין  ביותר  והמפורטת  הארוכה  היא  זו  נוסחה 

דבר זה בולט גם בהשוואה לנוסחה של זוראיה, שנמצאת במוקד הגרסה המורכבת של 

פרקטיקת ההסרה במלח. כפי שאציע בהמשך המאמר, ניתן לראות ייחודיות זו בזיקה 

לתמורות שחלו בתהליך המסירה הנשי בהקשר הישראלי.      

נקודת ציון רבת חשיבות באשר לדפוס החניכה הנשי־המסורתי במגרב נרשמה עם 

הגעת הקולוניאליזם למגרב במהלך המאה התשע־עשרה וראשית המאה העשרים.43 

יש כאן כפל משמעות, הקיים גם בעברית, של פגיעה במובן 'נזק' ופגיעה במובן 'מפגש'. התפיסה   41

הבסיסית כאן היא שבמפגש עם אחר, במיוחד עם אדם חדש, טמונה במבטו סכנה מיוחדת.

השוו לנוסח התלוויד היהודי מקאבס אצל טובי: 'עין הקנאה ]ייכנס[ בה קיסם', הנ"ל, מכלה לחמות   42

)לעיל הערה 9(, עמ' 286.

צרפת כבשה וסיפחה את אלגי'ריה ב־1830. בהמשך השיתה שלטון חסות על תוניסיה ב־1881 ועל   43

מרוקו ב־1912. לוב נכבשה על ידי איטליה ב־1911.
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הקולוניאליזם הוביל לתמורות רבות במבנה החברתי והתרבותי של יהדות המגרב. הוא 

במהלך  המודרניזציה.44  תהליכי  את  והעמיק  וההשכלה  החילון  רוחות  את  עימו  נשא 

המחצית השנייה של המאה התשע־עשרה החלו להופיע ברחבי המגרב בתי הספר של 

רשת אליאנס ובתי ספר של הממשל הקולוניאלי, והם ביקשו להביא את החינוך הכללי 

ואת האוריינות לכלל הבנים והבנות היהודיים במגרב. בנות יהודיות רבות למדו קרוא 

וכתוב, אך לרוב הייתה זו השפה הקולוניאלית ולא שפת הקודש.45 כך, אף שזכו ללמוד 

דפוס  נשתמר  ובהתאמה  הקודש,  ומספרות  העברית  מן  הדרתן  נשתמרה  ספר,  בבתי 

השימוש הנשי במרכיב מאגי־לשוני ערבי־יהודי.

למרות המרחק המובנה הקיים במבנה חברתי זה בין נשים ובין דת, כוננו המרפאות 

את זיקתן לקודש בדרכים חלופיות במסגרת הדפוס הפרשני של 'הדת הביתית'. דפוס 

בעניין  ומחזיקות/ים  הממסדית  הדת  מן  המודרות/ים  יחידות/ים  כאשר  מתקיים  זה 

מיוחד בתחום הבין־אישי מעניקות/ים פרשנות מחודשת לסמלים, לערכים ולטקסים 

מן הדת הממוסדת, ולמעשה יוצרות/ים זירה דתית משלימה לזו הממסדית. פרשנות זו 

משקפת ומתקפת את התנסויות חייהן/ם המעוגנות ברובד הבין־אישי. בתהליך פרשני 

בערך  נוגעים  הם  כאשר  מתקדשים  החול  לעולם  הקשורים  והמרחבים  הפעולות  זה, 

וביתר שאת, כאשר אותן פעולות   – – שהוא הדאגה לאחר  הליבה של הדת הביתית 
מעוגנות מלכתחילה בעולם המסורת והמנהג של הקהילה.46

במגרב:  הראשון  היהודי  'העיתון  הטל,  א'  ראו  המגרב,  יהדות  על  הקולוניאליזם  השפעות  על   44

”L’Israélite Algérien 1870‟ )אדזירי(', פעמים 17 )תשמ"ד(, עמ'95–89 ; מ' שוקד וש' דשן, דור 
התמורה: שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון־אפריקה, מהדורה מורחבת, ירושלים                      תשנ"ט , 

עמ' 21–24; מ' עמאר, 'הספרות הרבנית', בתוך סעדון, תוניסיה )לעיל הערה 22(, עמ' 99–116; 

בין  בטריפולי  היהודית  'הקהילה  הנ"ל,   ;17–16 עמ'   ,)22 הערה  )לעיל  ויהודיה  הארץ  גולדברג, 

בן־עמי  י'  בתוך  שבעל־פה',  בהיסטוריה  המחקר  שיטת  לארץ:  והעלייה  מודרניזציה  תהליכי 

)עורך(, טריפולי, ירושלים תשנ"א, עמ' 333–342; י' )ק'( טואיטו, 'דמותו של הרב בספרות יהודי 

צפון־אפריקה בשנים 1896–1996', בתוך מ' אורפלי ומ' חזן )עורכים(, התחדשות ומסורת: יצירה, 

הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון־אפריקה, ירושלים ורמת גן תשס"ה.                        

 A. Rodrigue, Images of Sephardi להרחבה על פעילות בתי הספר של אליאנס במגרב, ראו   45

 and Eastern Jewries in Transition: The Teachers of the Alliance Israelite Universelle
,109  ,99 עמ'   ,)37 הערה  )לעיל  חיל  נשות  בשן,   ;1860-1939, Seattle 1993, esp. pp. 3-33 

125–126; מ' לסקר, 'החינוך', בתוך י' בן־עמי )עורך(, מרוקו, ירושלים תשס"ה, עמ' 129–142; 

י' צור, '"מכלול הבלים": רומאנילי והחתונה היהודית במרוקו', בתוך י' טובי וד' קורזון )עורכים(, 

 חקרי מערב ומזרח: לשונות, ספרויות ופרקי תולדה מוגשים ליוסף שיטרית, ירושלים תשע"א, א, 

קשישות  בחיי  דרך  כציון  הספר  'בית  שלי־ניומן,  א'  עמ'680–679 ;  במיוחד   ,682–657 עמ' 

תוניסאיות', בתוך כהן ורגב, אישה במזרח )לעיל הערה 37(, עמ' 237.

דשן  וש'  שוקד  מ'  בתוך  מזרחיות',  קשישות  של  הרוחנית  השמירה  הדת:  'ביות  סרד־סטאר,  ס'   46

)עורכים(, החוויה הבין־תרבותית: מקראה באנתרופולוגיה, ירושלים תשנ"ח, עמ' 290, 300–303; 
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באמצעות הדפוס הפרשני של הדת הביתית המרפאות מעגנות את מסורות הריפוי, 

שמקורן בתרבות העממית, במסגרת הדת והקודש. הדבר נובע הן משימושן במסורות 

לשם טיפול באחרים, במיוחד בילדים, הן מהיותן מעין חלופה נשית לעולם הרפואה 

)המעשית(.  ולקבלה  לדת  זיקתו  בשל  במיוחד  כמקודש  שנתפס  המסורתי־הגברי, 

הערבי  המאגי־הלשוני  המרכיב  את  תופסות  שהמרפאות  להציע  אבקש  זאת,  נוכח 

כמקבילה נשית מקודשת למרכיב המאגי־הלשוני הגברי, וכי אפשר להבין את פעולת 

וכך  הגבריים.  הקודש  לשמות  חלופי  נשי  כשימוש  לעיל,  שראינו  הצדיקים  אזכור 

כפי שלמרפאים מסורתיים במגרב ייחסו מעמד רוחני ייחודי בשל מומחיותם בתחום 

כאל  לעיתים  ואף  רבנים  חכמים,  כאל  אליהם  בהתייחסות  ביטוי  לידי  שבא  )דבר  זה 

צדיקים(, כך גם המרפאות, במיוחד אלה שנתפסו מומחיות, זכו להכרה כבעלות מעמד 

רוחני ייחודי, כמי שמתווכות בין עולם הקודש לעולם הגשמי.

במיוחד  קרובה  זיקה  ידי  על  היתר,  בין  המרפאות,  טיפחו  הרוחני  מעמדן  את 

דמויות  הכוללת  רחבה  קטגוריה  הם  הצדיקים  הביתית,  הדת  במסגרת  לצדיקים. 

הכללית  היהודית  התרבות  מן  מוכרות  דמויות  ועד  שנפטרו  משפחה  בני  למן  רבות 

על  המושתתת  קרובה  יחסים  מערכת  שוררת  לצדיקים  המרפאה  בין  והמקומית.47 

שונים  טקסים  באמצעות  חייה  במהלך  אותה  מטפחת  והמרפאה  ההדדיות,  עקרון 

בשעת  לצידה  יעמדו  שהצדיקים  מצפה  היא  לכך,  בתמורה  זכרם.  את  שמכבדים 

הצורך. פעולת אזכור הצדיקים בשעת טקס ההסרה אמורה לגייס את עזרתם גם מתוך 

למרפאה  מעניקה  זו  יחסים  מערכת  וכך,  המוקדמת.  היחסים  מערכת  על  התבססות 

סמכות רוחנית־דתית לערוך את טקס הריפוי, ואף מחזקת את מעמדה כמתווכת בין 
המטופל לקודש.48

גילה, מידענית  זו משתקפת מבעד לסיפור שמספרת  יחסים  יפה למערכת  דוגמה 

ממוצא מרוקני, על סבתּה שרה, שהייתה מרפאה מסורתית:

של  ערימה  לקחתי  ואני  המזווה  בתוך  עמדה  היא  איתה,  קטע  פעם  לי  היה 

קערות... ופתחתי את המקרר עם הרגל, והיא עמדה כאן בתוך המזווה ופתאום 

זה ]הערימה[ התחיל לזוז... זה היה נראה כאילו עוד רגע הן עפות לכל צד, אז 

הנ"ל, 'דתיות של נשים: מחקר אצל קבוצה אחת של יהודיות מעדות המזרח בירושלים', עבודת 

דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ו, עמ' 34, 63–64, 124–125, 155–158;        הנ"ל, 

מזון וקדושה )לעיל הערה 12(, עמ' 129–139.      

על קטגוריית הצדיקים בקרב השומרות הרוחניות, ראו הנ"ל, ביות הדת, שם, עמ' 293–294.  47

האמצעים  של  ההכנה  בתהליך  לצדיקים  פונים  מרוקו  יוצאי  מסורתיים  מרפאים  גם  כי  לציין  יש   48

בילו,  ראו  ולאל.  הצדיקים  לבין  המטופלים  בין  למתווכים  המרפאים  נעשים  כך  התרפויטים. 

פסיכיאטריה מסורתית )לעיל הערה 4(, עמ' 369–370.
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אני עמדתי עם זה ככה ואמרתי לה: 'סבתא, סבתא, סבתא'... והיא עמדה שם עם 

הנביא. וזה  לאליהו  קראה  הידיים צמודות לגוף היא לא זזה והיא... כאילו 

הסתדר. והכנסתי למקרר ואז אמרתי לה: 'תגידי את נורמלית? הכול היה יכול 

להתפרק פה על הרצפה...', והיא אמרה כשזה התיישר: '...הנה הוא הספיק'. 

אז אמרתי לה: 'זה לא אליהו הנביא סבתא זה כוח המשיכה'..., אז היא אמרה: 

. את תקראי לזה ככה ואני אומרת לך שהוא הספיק והחזיק לך את זה' '

כפי שנראה להלן בשיח הבין־דורי של גילה וגרציה אימה, גילה רואה בקרבתה של 

שרה לאליהו הנביא מרכיב רוחני ייחודי העומד בבסיס כוחה הביצועי בטקס ההסרה 

במלח:

ליטל: בפרטיקת המלח, מאיפה נובע הכוח לרפא?

שלה. הכוח  גרציה: ...היא ] כלומר, שרה[ בעצמה, 

כשהיא  עכשיו...  נזכרת  אני  אמא...  מאלוהים,  שזה  חושבת  אני  גילה: 

מתפללת... היא הייתה קוראת לאליהו הנביא, זה לא היה אלוהים, זה 

הנביא ורבי בעל הנס. אליהו  היה 

אם כן, כפי שראינו בעזרת דיון במרכיב המאגי־הלשוני הנשי במסגרת טקס ההסרה 

במלח, מסורות הריפוי הנשיות נתפסו כמעוגנות בעולם הקודש, על אף ששפת היגודן 

היוו  במגרב,  העממית.  התרבות  עולם  היה  שמקורן  אף  ועל  ערבית־יהודית  היתה 

הרפואה המסורתית הנשית והרפואה המסורתית הגברית מערך טיפולי משלים, גם אם 

מערך הטיפולי הגברי זכה להון תרבותי גבוה יותר בשל זיקתו לעולם הדת והקבלה.

בישראל מזרחיות  נשים  של  לעולמן  כראי  המאגי־הלשוני  ג.2. המרכיב 

המגרב  יהדות  של  המסורתי  החיים  למערך  ראי  הוא  המאגי־הלשוני  שהמרכיב  כפי 

ולעולמן של הנשים היהודיות המסורתיות שחיו במרחב זה, כך הוא גם משקף בעקיפין 

את התנסויות החיים של נשים מזרחיות שהיגרו מן המגרב למרחב הישראלי. המרחב 

התרבותי הישראלי הציב אתגרים רבים למי שהתעצבו בקהילות המסורתיות במגרב. 

בישראל של שנות החמישים והשישים פגשו העולים הלך רוח רציונלי וחילוני שיושם 

זו הופעל על המהגרים מארצות ערב  'כור ההיתוך'. תחת מכבשי מדיניות  במדיניות 

תהליך של דה־סוציאליזציה שדחק בהם להשיל את זהותם הערבית, שנתפסה מנוגדת 

בהם  שדחק  רה־סוציאליזציה  תהליך  הופעל  הבא  בשלב  לישראליות.  עוינת  ואף 

היחס  זה השפיע על  'נאורה'.49 תהליך  רציונלית,  ישראלית,  זהות  לעטות על עצמם 

להרחבה במדיניות כור ההיתוך, אופי יישומה במערכת החינוך הישראלית והשפעותיה החברתיות   49
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לרפואה המסורתית, שזוהתה עם הזהות הערבית שהיה על יהודי המגרב להשיל כדי 

להפוך לישראלים. לצד זאת, המפגש עם ערכים מערביים ודמוקרטים בישראל העניק 

לנשים יוצאות המגרב אפשרות לפרוץ את חומות הזיהוי המסורתי שלהן עם המרחב 

המשפחתי. אחד הגורמים הבולטים שהביאו לשינוי הוא החובה לרכוש השכלה מתוקף 

ומכיוון  בעברית,  והכתיבה  הקריאה  מיומנות  את  הבנות  רכשו  כך  חובה.  חינוך  חוק 

שזוהי שפת הקודש הן זכו גם לאפשרות להשתתף בטקסי הדת הפורמלית. גם חלוקת 

המשפחה  של  מעמדה  גם  התערער  התערערה.  המגדרים  בין  המסורתית  התפקידים 

ואחרים  אלה  שינויים  הגרעינית.  המשפחה  של  מעמדה  עלה  ובמקומה  המורחבת, 

עיצבו מחדש את מעמד האישה במשפחה,50 ובהתאם לכך הוליכו גם לתמורות בתהליך 

החניכה הנשי המסורתי.

באשר לרפואה המסורתית, במרחב הישראלי של שנות החמישים והשישים ציפו 

שהשימוש שעשו המהגרים )וגם המקומיים( ברפואה המסורתית ייפסק בהדרגה, עם 
הטמעת תפיסת העולם המודרנית ולנוכח נגישות שירותי הבריאות המערביים.51

 והתרבותיות, ראו י' שנהב, היהודים־הערבים: לאומיות, דת ואתניות, תל אביב תשס"ד, עמ' 54; 

– לאלטרנטיבה  הזדהות  בין  לשחרור,  דיכוי  בין  בישראל:  המזרחי  המאבק  שלום־שטרית,   ס' 

תל־ דיוקן,  הצבר:  אלמוג,  ע'   ;74–73  ,67–62  ,52–44 עמ'  תשס"ד,  תל־אביב   ,2003–1948

שמעוני,  ב'   ;153–152  ,148  ,135–132  ,121–115  ,66–51  ,43–35  ,26–13 עמ'  תשנ"ז,  אביב 

 ;46–36 ,31 ,23–14 יהודה תשס"ח, עמ'  על סף הגאולה: סיפור המעברה דור ראשון ושני, אור 

א' רז קרקוצקין, 'גלות בתוך ריבונות: לביקורת "שלילת הגלות" בתרבות הישראלית', תיאוריה 

זיכרון,  בין  הקשר  ועדתיות:  זיכרון  'זהות,  דהאן־כלב,  ה'   ;128–126 עמ'  )תשנ"ה(,   5 וביקורת 

זהות, צדק, פלורליזם וזכויות אזרחיות', בתוך ע' בשארה )עורך(, בין האני לאנחנו: הבניית זהויות 

וזהות ישראלית, ירושלים ותל אביב תשנ"ט, עמ' 62–68.

התמורות  אודות  על  התמונה  את  לסייג  יש   .17–14 עמ'   ,)40 הערה  )לעיל  חיינו  שלי־ניומן,   50

לראות  הניסיון  שלמרות  מסבירה  דהאן־כלב  הנרייט  בישראל.  המזרחיות  הנשים  של  במעמדן 

נשים  בהיותן  הן   – כפול  דיכוי  המזרחיות  הנשים  חוו  שוויוני,  מרחב  הצעירה  ישראל  במדינת 

קרק  ר'  שילה,  מ'  בתוך  והיסטוריה',  זהות  מזרחיות:  'נשים  דהאן־כלב,  ה'  מזרחיות.  בהיותן   הן 

 וג' חזן־רוקם )עורכות(, העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר, ירושלים תשס"ב, 

עמ' 46–49, 50–60.

סיבות:  משתי  נובע  זו  בתקופה  המקצועית  הרפואה  עם  המסורתית  הרפואה  של  הצורם  המפגש   51

הראשונה, קיומה של פרדיגמת מציאות שונה, שממנה נגזרה תפיסה שונה של מחלה ושל ריפוי; 

השנייה, השימוש שעושה הטיפול הטבעי המסורתי בחומרים שהרפואה המקצועית איננה מכירה 

באיכותם הרפואית, ולעיתים אף הוציאה אותם מחוץ לחוק. ח' מטרס, 'אתנו־בוטאניקה ופולקלור: 

ד  יהודי  בפולקלור  ירושלים  מחקרי  בצמחי־מרפא',  העממי  השימוש  על  ידע  באיסוף  שיטות 

178. בהקשר של מפגש טעון זה גם התרחש תהליך שבו הטיפול הרפואי הועבר  )תשמ"ג(, עמ' 

בתהליכים שונים מהסֵפרה הביתית והקהילתית למוסדות הרפואה המקצועית. להרחבה על תהליך 

זה, ראו מטרס, שם, עמ' 178–179; ע' גרינברג, 'מאפייני הרפואה העממית בעיירת עולים ותפקיד 

47, 57־58. על תהליך זה באופן כללי, ראו  המשפחה בתהליך הריפוי', מגמות ל )תשמ"ז(, עמ' 
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ואומנם, בישראל פחתו פניותיהם של המהגרים לרפואה המסורתית,52 אך עם זאת 

הכירו  המהגרים  ביעילותה.  באמונה  רבים  של  אחיזתם  בשל  להתקיים  המשיכה  היא 

בחשיבות הרפואה המקצועית ובכוחה לטפל במחלות שונות של הגוף והנפש, אך הם 

נזקקו לרפואה המסורתית כדי שתסייע לטפל בהיזק הרוחני. הרפואה המקצועית יכולה 

לטפל בחום בקלות, הם אמרו, אך אינה יכולה להסיר את העין הרעה שגרמה לו. יתרה 

מכך, הצורך ברפואה המסורתית התמיד מאחר שהיא טיפלה במכלול רחב של מצוקות 

בפרנסה  קשיים  כגון  על־טבעיים,  מזיקים  מפגיעת  נובעות  שהן  שסברו  אנושיות 

ודיכאון.53 כך, בעשורים אלה המשיכה הרפואה המסורתית להתקיים  ובזוגיות, פחד 

בישראל בצנעה, בתוך המשפחה והקהילה, תוך התאמתה למרחב הישראלי.54 בדומה 

הישראלית  החיים  למציאות  עצמו  התאים  זה  בתחום  הנשי  המסירה  תהליך  גם  לכך, 

ובמיוחד למבנה המשפחה החדש.

גמיש'  ' הנשי ויחס  המסירה  בתהליך  תמורות   ג.3. 

בישראל:  המלח  הסרת  בטקס  המאגי־הלשוני   למרכיב 

אישית בתפילה  והמרתה  הנוסחה  תרגום 

הישראלי  למרחב  המגרב  יהודי  של  ההתאקלמות  ותהליכי  הבין־תרבותי  המפגש 

משתקפים מבעד ליחס 'גמיש' שמגלות מרפאות רבות למרכיב המאגי־הלשוני בטקס 

ההסרה במלח. למעט לאה, שמחזיקה בנוסחה ארוכה בערבית־יהודית ואשר מקפידה 

על היגוד הנוסחה בשפת המקור, שאר המרפאות בעבודתי מציגות יחס גמיש למרכיב 

 A. Kleinman, Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the
Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry, Berkeley 1980, pp. 52-59

מטרס, שם, עמ' 178; גרינברג, שם, עמ' 51.  52

בילו מראה כיצד השד הוא ההסבר למחלות שהן בעיקרן נפשיות במרחב הישראלי. ראו י' בילו,   53

בפולקלור  ירושלים  מחקרי  בארץ',  מרוקו  יוצאי  אצל  ובעיות  מחלות  בהסברי  השד  של  'מקומו 

יהודי ב )תשמ"ב(, עמ' 108–123. בדומה לכך, עפרה גרינברג מתארת במחקרה את צמצום הפנייה 

כגון  קשות  מחלות  או  כרוניות  מחלות  נפש,  מחלות  של  במקרים  בעיקר  המסורתיים  למרפאים 

סרטן. ראו גרינברג, מאפייני הרפואה העממית )לעיל הערה 51(.

השוו לדפוס בעל מאפיינים דומים של אימהות מזרחיות בישראל בתקופת המנדט הבריטי בתהליך   54

אף  האחיות.  שמסרו  המידע  את  בבררנות  לאמץ  נטו  אלה  אימהות  האימהות.  של  המדיקליזציה 

והסמכות  שנציגי הממסד ביססו את סמכותם בקרב האימהות, הם לא החליפו את מקורות הידע 

המסורתיים וגם לא את ההדדיות של הנשים בגידול ילדים בקרב בנות משפחה ושכנות. האימהות 

להמלצות  הקשור  בכל  ברירה  מנגנון  שהפעילו  ופעילות  ביקורתיות  סוכנות  היו  המזרחיות 

המדעיות. ד' הירש, 'המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 

)עורכים(, מגדר בישראל: מחקרים  וג' כ"ץ  מ' שילה  "היגייני" בתינוק בתקופת המנדט', בתוך 

חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה, קריית שדה בוקר תשע"א, עמ' 128–138.
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למרכיב  המשתנה  היחס  את  מאירים  המרפאות  של  החיים  סיפורי  המאגי־הלשוני. 

מחקר  לצורך  שראיינתי  האחרות  המרפאות  הפכו  לאה,  לעומת  המאגי־הלשוני. 

יש  אלה  פרטים  לשני  בעיקר.  הגרעינית  משפחתן  בחיק  בישראל,  רק  לאימהות  זה 

משמעות רבה בתהליך רכישת מסורות הריפוי, שכן במרחב המסורתי הן השלימו רק 

בתוך  הלמידה  תהליך  את  להשלים  עליהן  היה  בישראל  העקיפה.  הלמידה  שלב  את 

המבנה המשפחתי החדש, שהיה כרוך לא אחת במרחק מן האם, החמות ונשות המשפחה 

על  הסתמכות  מתוך  הלמידה  את  להשלים  מקצתן  נאלצו  האחרות. לפיכך  המבוגרות 

זיכרונות הילדות ובתהליך של חניכה נשית מרוחקת יותר. לכך יש משמעות ייחודית 

שהיו  במלח  ההסרה  פרקטיקת  לפעולות  בניגוד  המאגי־הלשוני.  למרכיב  הנוגעת 

להן  נגיש  היה  הלחש  תוכן  בילדותן,  העקיפה  הלמידה  בשלב  הבנות  לעיני  גלויות 

הטמעתו  לתוכנו –  נחשפו  שאוזניהן  במקרים  גם  נלחש. אך  לרוב  הלחש  שכן  פחות, 

מורכבת יותר מהטמעתן של כמה פעולות פשוטות. מכאן נראה שהיחס הגמיש כלפי 

המרפאות  שנקטו  ומעשי  פרגמטי  משיקול  היתר,  בין  נובע,  המאגי־הלשוני  המרכיב 

במהלך התמודדותן עם השלמת חניכתן בתחום הרפואה המסורתית־הנשית.

דוגמה לכך אפשר למצוא בדבריה של רבקה, המתייחסת לפרקטיקת ההסרה במלח 

שמשמשת אותה כיום:

כל  לוקחת  את  זה...  של  העין  את  תוריד  שלמה,  רפואה  אומרים...  רבקה: 

ממני  אותה  זה... ואומרת... תוציא  של  זה  זה,  של  זה  אומרת  את  מלח,  גרגיר 

מהמחשבה שלהם... אני מדברת את זה בערבית, כשאני מברכת אני מברכת 

בערבית... ואז אני אומרת כאילו: תעזור לו שבאמת ישתחרר, שיסע לשלום, 

שכן יצליח, תוריד ממנו את המחשבות הרעות... ככה סיפרו וככה אני... אנחנו 

עינינו, כאילו סבתות שעשו את זה וככה למדנו את זה...  במו  זה  את  ראינו 

אני שומעת אותם מברכים. אז אם זה בחורה צריכה תתחתן, גם כן, אומרת: 

זוג טוב, שיהיה לה  בן  לה  ריבון עולם תשחרר לה את המזל שלה, שיבוא  'יא 

ילדים מוצלחים'. כאילו כל אחד מה המשמעות שלו. איך אתם עכשיו, 

מבקשת? אם את צריכה  את  מה  להתפלל,  כנסת  לבית  הולכת  את  נגיד 

פרנסה את מתמקדת על פרנסה, אם את רוצה זוגיות, את מתמקדת על זוגיות...

כשאת  תגידי  תמיד  שאת  משהו  לך  אין  שחוזר?  קבוע  משהו  אין  אבל  ליטל: 

עושה את זה?

כול. קודם כול אני מבקשת  קודם  רבקה: ברכה רק בעזרת השם. ברשותו 

רשות ממנו...

מאגי־לשוני  במרכיב  משתמשת  אינה  עצמה  שהיא  מלמדים  רבקה  של  דבריה 
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אופי  לו  שיש  לשוני  במרכיב  משתמשת  היא  זאת  במלח. במקום  ההסרה  בפרקטיקת 

כוונתה  הכנסת.  בבית  לתפילה  אותו  מדמה  אף  והיא  אישית,  תפילה  ושל  ברכה  של 

של  לדבריה  להתייחס  בעל־פה. יש  הנאמרת  פורמלית  ובלתי  אישית  לתפילה  כמובן 

רבקה מתוך התבוננות בנסיבות חייה. רבקה היגרה לישראל כשהייתה בת שש־עשרה, 

אם  בעלה.  ומהורי  מהוריה  רב  במרחק  להתגורר  ועברה  נישאה  מכן  לאחר  ושנתיים 

כך, היא השלימה את השלב הראשון של תהליך הלמידה המסורתי במגרב, שבו למדה 

בעקיפין מתוך התבוננות והקשבה לנשים המבוגרות בסביבתה, ואילו את השלב השני 

המעשי השלימה בישראל בגפה. ההתייחסות הכללית והקולקטיבית של רבקה לנשים 

המבוגרות שצפתה בהן מבצעות את הפרקטיקה, שאותן היא מכנה 'סבתות', מרמזת על 

ריחוק מסוים בשלב הלמידה. ריחוק זה יכול להסביר גם את אופיו הכללי והמשתנה של 

המרכיב הלשוני, ששימש לדעתה את ה'סבתות' שביצעו את הטקס במגרב, שכן הוא 

עומד בניגוד לעדויות האתנוגרפיות שיש בידינו המלמדות על היות המרכיב המאגי־

שהמרפאות  לכך  אפשרי  חיזוק  במלח.  ההסרה  מפרקטיקת  נפרד  בלתי  חלק  הלשוני 

אולי  אפשר  בעצמן  לשוני  במרכיב־מאגי  השתמשו  בהן  חזתה  שרבקה  המסורתיות 

לאל  פנייה  הוא  רבקה  של  בעשייתה  היחיד  הקבוע  הלשוני  שהמרכיב  בכך  למצוא 
לבקש את רשותו.55

 רבקה – השואפת שיכירו בה כאינדיווידואל ייחודי בעל משיכה לתחום הרפואה – 

של  במגוון  מטפלת  היא  שבאמצעותה  אישית,  בתפילה  המאגית  הנוסחה  את  ממירה 

את  מפקיעה  היא  כך  טיסות.  וחרדת  לידה  אחרי  דיכאון  ועד  ילדים  ממחלות  בעיות, 

יש  שלתפילתה  כמתווכת  בתוכה,  אותה  ומטמיעה  המאגי־הלשוני  מהמרכיב  הסגולה 

הנשית  הרפואה  היות  מעצם  מלכתחילה  אפשרי  זה  מהלך  האל.  אצל  מיוחד  מעמד 

המסורתית מעוגנת בדפוס הפרשני של הדת הביתית, בזיקה לעולם הקודש.

בדומה לרבקה, גם אצל נוגה תופסת ברכה אישית את המקום של המרכיב המאגי־

הלשוני בטקס ההסרה במלח. נוגה מבצעת פרקטיקה זו עבור בני משפחתה. היא למדה 

אותה מתוך התבוננות באימה אך אינה זוכרת שאימה נהגה לעשות שימוש בלחש בעת 

זאת. עם  לבחון  באפשרותינו  אין  נפטרה  נוגה  של  שאימה  הפרקטיקה. מאחר  ביצוע 

זאת, בשל מרכזיות המרכיב המאגי־לשוני בפרקטיקת ההסרה במלח, ובשל העובדה 

שאתי, דודתה של נוגה, עושה שימוש בלחש, ושתיהן, נוגה ואתי, מבצעות את אותן 

ייתכן  בלחש.  שימוש  עשתה  נוגה  של  אימה  שגם  להניח  אפשר  הטקסיות,  הפעולות 

התבוננות.  על  בעיקר  התבסס  למידתה  שתהליך  משום  ללחש  נחשפה  לא  שנוגה 

פריט זה מזכיר מרכיב המופיע בנוסח תלוויד שטובי מביאה בעבודתה: 'אפתח בשם ה' לפני ידי'.   55

טובי, מכלה לחמות )לעיל הערה 9(, עמ' 286.
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בשבוע  פעם  לשאת  נוהגת  נוגה  במלח  ההסרה  טקס  ביצוע  על  נוסף  כי  לציין,  חשוב 

תפילה לשמירה מעין הרע עבור בני משפחתה. לדידה, תפילה זו היא אותה התפילה 

שאמר אביה בעת שביצע את טקס הסרת העין במטפחת.56 נוגה הבהירה כי אביה הכיר 

מצליח'.  'איש  של  התהלים  בספר  אותה  מצאה  היא  לימים  אך  מהקבלה,  התפילה  את 

בהיעדר  הלשוני  המרכיב  את  מאמצת  היא  הפוך:  מהלך  נוגה  מבצעת  כאן  למעשה, 

נהג  שאביה  הפרקטיקה  את  בפירוט  לתאר  שידעה  אף  על  הריטואלית. זאת  המסגרת 

המסורתיות.  הפרקטיקות  ברכישת  ההביטוס  של  מקומו  על  מלמדת  זו  לבצע. תמונה 

והמעורב  המוכפל  ההמרה  תהליך  על  מלמדת  התמונה  שבו  האופן  חשוב  לענייננו  אך 

של  אימוץ  הרע:  בעין  הטיפול  בתחום  המאגי־לשוני  למרכיב  ביחס  נוגה  שמבצעת 

אימוץ  לצד  פורמלית,  ובלתי  אישית  תפילה  במוקדה  כאשר  נשית,  מאגית  פרקטיקה 

מרכיב־לשוני גברי, מעולם הדת הפורמלי, בהיעדר הטקס המאגי – מהלך שמתאפשר 

רקע  על  ובעיקר  בישראל  דתיים  חינוך  במוסדות  נוגה  של  התחנכותה  רקע  על 

האפשרויות החדשות שנפתחו עבור נשים מזרחיות במרחב הדתי הפורמלי.

המלח  הסרת  בטקס  המאגי־הלשוני  למרכיב  הגמיש  היחס  ונוגה,  מרבקה  בשונה 

אצל המרפאות זוראיה ושולה מתבטא בתרגום הדרגתי של שפת ההיגוד של המרכיב 

נשים  שמבצעות  נשי־מסורתי  ומסירה  למידה  של  תהליך  משקף  התרגום  הלשוני. 

בעלות זהות היברידית – מוגרבית וישראלית, והוא מתקיים מתוך שיח בין־דורי ובין־

תרבותי.

גרסת הפרקטיקה של זוראיה, שניתחנו לעיל, מדגימה היטב שני היבטים אלה. אך 

כדי שניטיב להבין כיצד, יש לציין כי זוראיה היא סבתי. בשנת 2003, בעת לימודיי 

לתואר הראשון, ערכתי עבודת שדה מצומצמת שהוקדשה למיחה, שכנתה של סבתי, 

שממנה למדה את פרקטיקת ההסרה במלח. ראיינתי אז את סבתי וביקשתי שתספר מה 

היא אומרת במהלך טקס הריפוי. סבתי סירבה והסבירה: 'הטיפול במלח הוא סודי ואם 

אני אגלה מה אומרים בו, אז הוא לא יעבוד, אבל זה לא דברים של מכשפות, יש רק 

שמות של קדושים, של צדיקים ואלוהים, שום דבר אחר לא'. למרות זאת, שש שנים 

לבקשתי  נעתרה  היא  זה,  מחקר  במוקד  שעומדת  השדה  עבודת  במהלך  מכן,  לאחר 

והסכימה לגלות את סוד הלחש, שכן בפעם הזאת העניקה זוראיה לראיונות צביון של 

תהליך מסירה נשי־משפחתי. בשנים שחלפו, אף אחת מבנותיה לא ביקשה ללמוד את 

הפרקטיקה, וזוראיה זיהתה בפנייה החוזרת שלי הזדמנות לכונן תהליך של מסירה – 

היא זיהתה בי נמענת למסירה, ובכך הוכשר גילוי הסוד. ממש כפי שבעבר עשתה זאת 

מיחה איתה. רכיב המסירה בא לידי ביטוי במסירה הכפולה של הנוסחה החותמת את 

לתיאור נוסחת הלחש וטקס ההסרה במטפחת, ראו לעיל עמ' 43.  56
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טקס הריפוי: פעם בשפה מעורבת, ופעם כאשר הנוסחה כולה נאמרת בעברית. זוראיה 

הפרקטיקה,  את  אותה  כשלימדה  בערבית  כולה  הנוסחה  את  לה  מסרה  שמיחה  זכרה 

וניסתה לשחזר אותה על ידי תרגומה בשלמותה לערבית: 'خوذ الداء واعطينا الدواء' ]ח'וד 

'אלדאא' ואעטינא אלדואא' = קח את המחלה ותן לנו את הרפואה[.

בגיל  לישראל  הגיעה  מיחה  להגירה.  הראשון  הדור  בנות  שתיהן  ומיחה  זוראיה 

הערבית  בנוסחה  ביטוי  לידי  שבא  דבר  ערבית,  נותרה  העיקרית  ושפתה  מבוגר 

שבפיה  והערבית   ,19 בת  כשהייתה  לישראל  הגיעה  זוראיה  ואילו  אותה,  ששימשה 

دواء'.  לנו  ותיתן  ה־داء  את  'תיקח  בנוסחתה:  גם  שולט  זה  עירוב  בעברית.  מעורבת 

בשלב הבא של תהליך המסירה, זוראיה השלימה את התרגום ומסרה לי את הנוסחה 

כולה בעברית: 'תיקח את המחלה ותן לנו את הרפואה'. היא עשתה זאת מכיוון שאיני 
דוברת ערבית.57

תופעה דומה של עירוב שפות באה לידי ביטוי גם ביחסה של שולה למרכיב המאגי־

של  שונות  בפרקטיקות  גם  אך  במלח,  ההסרה  בפרקטיקת  אותה  המשמש  הלשוני 

בח'ור.58 וזוהי הנוסחה שאותה למדה מאימה:

ال يلحق حتى دوني ]לא ילחק חתא דוני – שלא ישיג אותנו שום רע[
كل حاجة تتنحى ]כל חאג'ה תתנחא59 – כל דבר ]רע[ יתבטל[

كل دوني يتنحى ]כל דוני יתנחא – כל רע יתבטל[
كل عين تتنحى ]כל עין תתנחא – כל עין תתבטל[

על היות העברית שפה הגמונית, סמל לעבריות, בין היתר על ידי ִעברּות שמות ויציאה נגד שפות   57

גלותיות ראו אלמוג, הצבר )לעיל הערה 49(, עמ' 148–153. תהליך זה של מחיקת השפה הערבית 

הוא חלק מתהליך רחב יותר, שבו רבים מבני הדור השני והשלישי אינם מכירים )או מוקירים( את 

תולדות קהילתם ואת מסורותיה, בין היתר בהשפעת מערכת החינוך הישראלית. על שלילת הונה 

ובמיוחד  יהדות ארצות ערב ומחיקתה מתוך התרבות הישראלית בתקופות שונות  התרבותי של 

במערכת החינוך, ראו ס' שלום־שטרית, יהודית ודמוקרטית: מבחן בחינוך – על חינוך, לאומיות, 

אתניות ודמוקרטיה, תל־אביב תשע"ד, עמ' 114–146; י' ידגר, 'ה"ויתור" על החינוך כאסטרטגיה 

של הגנה על זהות: המסורתים, מערכת החינוך והלחצים הצולבים', בתוך י' יונה, נ' מזרחי וי' פניגר 

)עורכים(, פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה, ירושלים ותל אביב תשע"ג, 

עמ' 137–165; א' סמוטרייז, 'חינוך וגיוס זהותי בישראל: התנאים להופעתה של רשת החינוך של 

ש"ס', בתוך יונה, מזרחי ופניגר, שם, עמ' 166–198.

בח'ור היא פרקטיקה העושה שימוש בחומרי קטורת למטרת הרחקה והסרה של גורמי היזק שונים,   58

 ,)1 הערה  )לעיל  ליברמן־אביטל  ל'  ראו  הבח'ור,  לפרקטיקות  ביחס  להרחבה  הרע.  עין   ובהם 

עמ' 119–123.

'תתנחא' צריך להיות 'תתמחא'. יש כאן חילוף עיצורי למנ"ר, תופעה המאפיינת את  ולהלן  כאן   59

הניב התוניסאי של ערבית־יהודית.
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حتى حد ال يشوفنا وال يرعنا ]חתא חד לא ישופנא ולא ירענא – שאף אחד לא יסתכל 
עלינו60 ולא ירע לנו[

באל־ באלצחה  נבדא  ]ורק   – טובים  وبال־חיים  بال־בריאות  بالصحة  نبدا  و־רק 
וחיים  ובבריאות  )בערבית(  נתחיל בבריאות  ורק   – טובים  ובאל־חיים  בריאות 

טובים )בעברית([

באשר לשפת ההיגוד ששולה נוקטת, במהלך טקס ההסרה במלח אמרה: 'אני אומרת 

בעל־פה...'. ניכר כי שולה, בדומה לזוראיה, אינה  בעברית...  עכשיו  בעברית, 

על  מדבריה  חיזוק  מקבל  זה  דבר  המאגית.  הנוסחה  של  ההיגוד  שפת  את  מקדשת 

בעברית,  שפת ההיגוד של המרכיב המאגי־הלשוני בטקס הבח'ור למציאת עבודה: '

רואה  ששולה  מלמדת  זו  אמירה   . להגיד' העיקר  רוצה,  שאת  מה  בערבית, 

בשפת ההיגוד כלי פונקציונלי, דבר העומד בניגוד למעמד השפה במחשבה המאגית 

האל  שפת  בהיותה  ייחודית  על־טבעית  סגולה  לעברית  שמייחסת  הגברית,  היהודית 

זוראיה  ואצל  זו לשפת ההיגוד מתאפשרת אצל שולה  ושפת הקודש.61 גישה גמישה 

אינה  הערבית,  המקורית,  ההיגוד  שפת  שעבורן  העובדה  מעצם  ובראשונה  בראש 

'ממלבושה'.  ולא  מתוכנה  נובעים  הביצועי  הכוח  או  הקדושה  כשלעצמה.  מקודשת 

העברית בהקשר זה אינה שפת קודש כי אם מקבילה לשפת היום־יום במגרב. באופן זה 

עירוב השפות והמעבר התכוף ביניהן, המשתקף מבעד למרכיב המאגי־הלשוני, מלמד 

על זהותן ההיברידית של זוראיה ושל שולה, שהן בנות שתי התרבויות – המוגרבית 

נערה  הייתה  שולה  צעיר:  בגיל  לישראל  היגרו  ושולה  זוראיה  כאמור,  והישראלית. 

חיים  אורח  במגרב  חיו  הן  תשע־עשרה.  בת  צעירה  אישה  וזוראיה  ארבע־עשרה  בת 

מסורתי בשנים המכריעות לתהליך כינון זהותן, אך מנגד הן הגיעו לישראל צעירות 

המפגש  לאור  וזהותן התעצבה  והמערבי,  המודרני  החיים  כדי להשתלב במערך  דיין 

הבין־תרבותי.

את תהליך הלמידה של מסורות הריפוי הניעו זוראיה ושולה מתוך צורך מעשי עם 

באמצעות  זאת  עשתה  זוראיה  הבוגרות.  המשפחה  נשות  בהיעדר  לאימהות  הפיכתן 

כי  לומר  אפשר  זאת,  למרות  באימה.  נעזרה  שולה  לעומתה,  מיחה.  לשכנתה  פנייה 

הכוונה להסתכלות בכוונה רעה.  60

של  זו  תפיסה  התורה.  ושפת  הבריאה  שפת  בהיותה  טמון  לעברית  שמיוחס  האדיר  הרוחני  הכוח   61

השפה העברית היא שעומדת בבסיס המחשבה המאגית הלשונית ובבסיס גלגולה המאוחר יותר, 

הררי,  י'  אליה.  עמוקה  בזיקה  פועלת  במגרב  הגברית  המסורתית  שהרפואה  המעשית',   'הקבלה 

)תשע"ב(,  ה  ספרד  יהדות  לחקר  עת  כתב   – פריזינטי  איל  והערות',  מתווה  יהודית:   'מגיה 

עמ' 34–35, 50–60.
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חניכה  במהלך  שלה,  המאגי־הלשוני  המרכיב  לרבות  הפרקטיקה,  את  רכשו  שתיהן 

לאה.  לה  שזכתה  מזו  יותר  רחוקה  אך  ונוגה  רבקה  לה  שזכו  מזו  יותר  קרובה  נשית 

בשלב הבא של תהליך המסירה, כאשר שולה וזוראיה כבר מחזיקות בתפקיד המוסרות, 

משלימות שתיהן את תרגום הנוסחה לעברית – שולה בעבור ילדיה, וזוראיה בעבורי.

היא  מאימה  שלמדה  הטקס  נוסחת  על  לי  סיפרה  שולה  כאשר  כי  להוסיף  חשוב 

ציינה כי גילתה לפני שנים אחדות, באמצעות רבנית, שנוסחה זו מקורה אינו במסורת 

העדתית שלהן אלא היא מופיעה כבר בסידור כחלק מברכות השחר: 'אם את תשימי 

לב גיליתי לך דבר שזה לא מאצלנו, כאילו מאז, שהדברים הם כתובים, את רואה פה 

]שולה מעניקה לי צילום של הברכה['. וזהו נוסח הברכה: 'יהי רצון מלפניך ה' אלוהי 

ואלוהי אבותיי שתצילני היום ובכל יום ויום מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע, מיצר 

רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע ולשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה 

בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית'.

על אף ששתי הנוסחאות אינן זהות, הדמיון הסמנטי וכוונת הדברים מכשירים את 

הזיהוי, 'זה אותו דבר מה שאנחנו עושים. זה פה נמצא...', וכך מקבלת הנוסחה מבית 

אסמכתא מן הקודש.

אפשר  והיה  מאליו,  מובן  אינו  המאגי־הלשוני  למרכיב  הגמיש  היחס  כך,  או  כך   

לראות בו גורם המערער את כוחה הביצועי של הפרקטיקה בשל מעמדו של המרכיב 

המאגי־הלשוני כגרעין הטקס.62 אך הדוגמאות לעיל אינן משקפות חשש זה. כמו כן, 

תופעות  על  מצביעים  מחקרים  שכן  ייחודית,  נשית  תופעה  זו  בגמישות  לראות  אין 

אפשר  הביניים  מימי  לחשים  כותבי  בקרב  למשל  הגברי,  המאגיה  בעולם  גם  דומות 

בין  הבחינו  המעתיקים  הלחשים.  נוסחאות  בהעתקת  יצירה  לחירות  עדויות  למצוא 

פרטים ששינוָים יפגע ביעילות המאגית של הלחש לבין פרטים שלדעתם מאפשרים 
יחס גמיש יותר.63

נראה אפוא שהדוגמאות המציגות יחס גמיש לנוסחה המאגית משקפות שיקולים 

פרגמטיים הקשורים לתהליך מסירה אורלי על רקע הגירה ועל רקע מפגש בין־דורי 

על קו תפר תרבותי. המסורת משתנה בהתאם לצורך השעה ולערכיה. התרגום נעשה 

הכרחי להמשך השימוש בפרקטיקה, שכן סביר שהנמענים ישתמשו בפרקטיקה אם 

הוא גשר המאפשר את המשכיות הפרקטיקה במציאות  נגישה להם. התרגום  שפתה 

משתנה, שבה השימוש בשפה הערבית נשחק באופן ניכר.

הררי, איך לפעול במילים )לעיל הערה 21(, עמ' 365–392, ובמיוחד עמ' 369, 383, 388–392.  62

 M. D. Swartz, ‘Scribal Magic and its Rhetoric: ;38 'הררי, מגיה יהודית )לעיל הערה 61(, עמ  63

 Formal Patterns in Medieval Hebrew and Aramaic Incantation Texts from the Cairo
Genizah’, HTR 83 (1990), pp. 166-167
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תהליכי התרגום וההמרה משקפים גם את התמורות שחלו במעמד הנשים במרחב 

הדתי ואת האפשרויות החדשות שנפתחו עבורן בתחום הרפואה המסורתית בעקבות 

כך, כדוגמת שימוש )מעשי או פרשני( בטקסטים מקודשים שבעבר לא יכלו לעשות 
בהם שימוש.64

ההסרה  פרקטיקת  של  אתנו־נרטיבי  ניתוח  להציג  ביקשתי  זה  במאמר  לסיכום,   

המאגי־הלשוני  במרכיב  ובעיקר  בפרקטיקה,  והרב־הקשרי  הפרשני  הדיון  במלח. 

שלה, ִאפשר להתבונן באופן שבו ההקשרים החברתיים־התרבותיים השונים השתתפו, 

ועדיין משתתפים, בעיצובה. מתברר שפרקטיקה מאגית מסורתית יכולה לשמש ראי 

להתנסויות חיים נשיות על קו תפר חברתי ותרבותי.

ד"ר ליטל ליברמן־אביטל, החטיבה ללימודי פולקלור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, והחטיבה לתרבות 

עממית ופולקלור, המכללה האקדמית אחוה, ערוגות, ד.נ. שקמים 7980400

lital1avital@gmail.com

הנשיות  לנוסחאות  היחס  התאפיין  במגרב  שכבר  ייתכן  כי  ולציין  לסייג  חשוב  האמור,  למרות   64

בגמישות שִאפשרה תהליכי השתנות, אך בהיעדר קורפוס טקסטואלי המתעד את נוסחאות הריפוי 

זאת בחשבון במיוחד לאור אופיו  זאת בוודאות. יש לקחת  הנשיות במגרב, אין ביכולתנו לדעת 

של  פורמלי  הבלתי  ואופיו  בפרקטיקה  המגוונים  השימוש  צורכי  המסירה,  תהליך  של  האורלי 

המרחב הביצועי הביתי.

]27





תקציר

]מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, לא )תשע"ח(, עמ' 41–67[

'קח את המחלה ותן את הרפואה':

הסרה במלח – פרקטיקת ריפוי נשית־מסורתית

על קו תפר חברתי־תרבותי

ליטל ליברמן־אביטל

ריפוי  פרקטיקת  במלח'.  ה'הסרה  בפרקטיקת  אתנו־נרטיבי  לדיון  מוקדש  זה  מאמר 

נשית־מסורתית אשר היגרה למרחב הישראלי עם יהודי המגרב במחצית השנייה של 

המאה העשרים, וממשיכה להתקיים בו גם היום. 

חלקו הראשון של המאמר מוקדש לתיאור הפרקטיקה ולניתוח מרכיביה וגרסאותיה: 

הפשוטה והמורכבת. חלקו השני של המאמר דן בפרקטיקה דיון נרטיבי ורב־הקשרי. 

על  מלמד  אשר  הפרקטיקה  של  המאגי־הלשוני  המרכיב  נמצא  זה  דיון  של  במוקד 

האופן שבו ההקשרים החברתיים־התרבותיים השונים במגרב ובישראל עיצבו, ועדיין 

מעצבים, את הפרקטיקה. חשוב מכך, נראה כי מרכיב זה והיחס של המרפאות כלפיו 

מהווה ראי להתנסויות חיים נשיות על קו תפר חברתי ותרבותי. 



Abstract

‘Take the Illness and Give the Medicine’: 
Removal by Salt – Traditional Women’s Healing 

Practice on a Socio-Cultural Borderline

Lital Lieberman-Avital

This paper presents an ethno-narrative discussion of the practice of 
‘removal by salt’. This is a traditional women’s practice brought to 
Israel by Maghrebi Jewish immigrants in the second half of the twentieth 
century, remaining there to this day. The first part of the paper describes 
the practice and analyzes its components and versions: the simple and the 
complex. The second part is a narrative and multi-contextual discussion 
of the practice. At the heart of this discussion is the magical-verbal 
component of the practice, testifying to the way the different socio-
cultural contexts of the Maghreb and Israel shaped, and still shapes, the 
practice. More importantly, it seems that this component and the healers’ 
attitude towards it are a mirror of women’s life experiences on a social and 
cultural borderline.
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