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 הייה היא סינדרלה יהודייהאם רות המואב

 הפעלה 

 

 כתיבה: אסתר שקלים

 עיצוב: חגית פרחיה חכם

 

, יה דומה מאוד לאגדה על סינדרלהיהסופרת יוכי ברנדס טוענת כי הסיפור של רות המואב

ים את רות לסינדרלה שועה ,עם זאת הוא שונה ממנה בכמה קווים מהותייםשלכלוכית, אך 

ה של רות נבחן את דמות ,בהפעלה זו 1.פי ערכי היהדות(-סינדרלה יהודייה )סינדרלה על – מיוחדת

טיים וונרלהים הערכיים ר  ס  פי תפיסה זו וננסה להבין מדוע היא זכתה לגדּולה ומה הם המ  -על

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            הנובעים מהסיפור.                                                                                                              לחיינו

מוסר ההשכל  עלשל סינדרלה ו נעמוד על הקווים העיקריים המאפיינים את דמותה ,בשלב ראשון

 אתונבדוק אם קווים אלו קיימים גם בדמותה של רות המואבייה  ,העולה מן המעשייה. בשלב שני

: בכותרת ההפעלהשהוצגה ננסה לענות על השאלה  ,סיפורּה. בשלב שלישיבהמסר הערכי המתגלה 

אקטואליות ת מסקנות ערכיו ואגב כך נסיק ,האם רות המואבייה היא סינדרלה יהודייה

 מוצעות אפשרויות לדיון בהיבטים אקטואליים אחרים של הנושא.             ,. בהמשךלחיינו נטיותוורלה

     רות כסינדרלה המקראית / יוכי ברנדס :למורה

 

 מטרות

  יהירות המואבדמותה הייחודית של את להכיר.   

  ביהדות משמעותהעל חשיבותה ועל מידת החסד, טיבה של לעמוד על.  

  אחריות על חייהם קבלללעודד את המשתתפים. 

 ערכית ביחס לגיבורי תרבות.-לפתח בקרב המשתתפים הסתכלות ביקורתית 

 

 יעדהאוכלוסיית 

 .18-13גילאי  

 

  

                                                           
ביתן, ע"מ -יהודה: כנרת, זמורה-, אורך"התנ של הגדולות הנשים – אימהות שבע(, 2010) ברנדס, יוכי 1

266-215  . 

 אביב-מחוז תל – מרכז ההדרכה

http://www.reform.org.il/Assets/newspaper/b_telem_23_0507.pdf
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 הפעלהנושאי עיסוק המתקשרים ל

רית, ערכים, ד  ג  חג השבועות, זהות יהודית, זהות מ   נושאים שונים, כגון:תקשרת להפעלה זו מ

 ועוד. חייוהאדם ב תשליט לחייו,אדם ובת זוג, אחריות ה בן זוג ,חברה, חבר תריבח

 

 עזרים 

 –לתלמידים גישה לאינטרנט כשיש גישה לאינטרנט.  כשאיןלהלן נחוצים רטים והמפ: העזרים הערה

 בקישורים המצוינים בהפעלה.להסתפק  אפשר

 .(1תקציר סיפור סינדרלה )נספח  -

)נספח  תרֹועם מוכ   מעשיותבתפקידי גברים ונשים ההתייחסות הסטריאוטיפית לביקורת על  -

2). 

תקציר מגילת  – לתלמידים אחרים, בתנ"ךשלם עבור תלמידים בעלי מיומנות קריאה  תנ"ך -

 .(3)נספח רות 

 

 

 מהלך הפעילות

 קבוצתי – שלב א'

בדמותה של  יעסקוקבוצות מהמחצית  אחת.תלמידים כל  ארבעהלקבוצות בנות  תתחלקהכיתה 

 .בדמותה של רות המואבייה יעסקו, יתר הקבוצות סינדרלה

 

 סינדרלה דמותה של  .1

שונות  גרסותבעמים רבים והוא מופיע לו רבות ב תרבויותר  סינדרלה מוכר בק   ה שלסיפור

ה מתכוונים כשמגדירים  חשבו ,עצמולפני שנעסוק בסיפור  מגוונות.ו מ  כ"סיפור  מתמסוי מציאותל 

 .סינדרלה"

לסיפור חיים של אדם שחייו היו  לש  מ  "המונח 'סיפור סינדרלה' מוכר עד היום כ  :למורה

הערך  מתוך) אומללים, אך מקבלים תפנית, ובסופו של דבר הם הופכים למוצלחים ומאושרים."

 .(ויקיפדיהבו "סינדרלה"

את למצוא ונסו , 1 נספחבאו  סיפור סינדרלה זה:בקישור  "סינדרלה" סיפורהתקציר קראו את 

-על המעשייה של תוהפופולרי סיבתלעמוד על ו סיפור חייהאת ו של הגיבורהדמותה המאפיין את 

 :שלהלן פי השאלות המנחות

 ?בביתה של האם החורגתבתחילת הסיפור, ה של סינדרלה ב  מהו מצ  א. 

 ה בסוף הסיפור? ב  מהו מצ  ב. 

יש לכוון את המשתתפים לכך שאין ) בחייה של סינדרלה?שחל ה נ  פ  כיצד הייתם מגדירים את המ  ג. 

 מדובר במפנה קל, אלא במהפך של ממש.(

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%94
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 ?ףש  בנ  שכל הנערות בין בוחר הנסיך דווקא בסינדרלה מעיקרית  האיזו מעל  בזכות ד. 

 גורלה?בושולטת  אקטיבית, יוזמתכפעילה, סינדרלה מצטיירת באיזו מידה ה. 

 מה דעתכם על אישיותה של סינדרלה? האם אתם מזדהים אתה? נמקו תשובותיכם.    

   אם ה? ממנו העולה לומוסר ההשכ רס  בעיניכם המ  מהו ? ה של סינדרלהמה דעתכם על סיפורו.  

 .תשובותיכם נמקו אתו? אתם מזדהים

מגוון גדול של ביותר ברחבי העולם ויש לו הנפוצות המעשיות הוא אחת  "סינדרלה"סיפור הז.  

מחזות, סרטים ומשחקים שירים, ספרים, תרבויות שונות. ובהתאמה לשונות  בשפותגרסות 

  כל כך? גדולהסיפור של הפופולריות ה מדוע ,לדעתכם  .נכתבו על בסיס מעשייה זו רבים

ֲערּו  –רת אוהבות את הסיפור בגרסתו המוכ   אינןנשים רבות ח.   בנספח.עזר ילה ותוכל. מדועשַׁ

 

 מעשיות האחים גרים פאונדרס על        :למנחההרחבה 

 

 

 

 הישל רות המואבידמותה . 2

 נספחבאו  ויקיפדיה – רותאת הקטע "מגילת רות" בקישור או  מגילת רותבתנ"ך את  קראו 

 :להלןש פי השאלות המנחות-על סיפור חייהאת דמותה של רות וונסו לאפיין את  , 3

                                                         

 רות מגיעה לבית לחם .א

 והמשפחתיהאישי  ַמֲעָמָדּה תמבחינשל רות עם הגיעה לבית לחם  הב  הגדירו את מצ   .1

  .ילדים(של בעל ובהתייחסות להימצאותם של  ,כלומר)

 ממה היא מתפרנסת?  – הכלכליַמֲעָמָדּה  תהגדירו את מצבה מבחינ .2

 החברתי והלאומי.ַמֲעָמָדּה  תהגדירו את מצבה מבחינ .3

 מדוע? בהתייחסות כלפיה, של רות יש משקל מיוחד המואבילמוצאה 

 

 רות בסוף המגילה . ב

ּה לעיל: שמכל הבחינות  בסוף המגילה של רות הגדירו את מצבה .1 ד  ֲעמ   האישימַׁ

 החברתי והלאומי. , הכלכלי,והמשפחתי

שחל במצבה של רות מאז בואה לבית לחם ועד לסוף  הנ  פ  המ  כיצד הייתם מגדירים את  .2

 המגילה?

ּה .3 ד  ֲעמ   יד ומצאו -פרק ב פסוקים יבמגילה ב קראובועז. לשל רות השתנה בזכות נישואיה  מַׁ

)למנחה, יש לכוון את התלמידים למידת החסד  חן בעיניו של בועז מצאה רותב מעלהאיזו 

 :של רות(

 

ר" תֹּאמ  ה וַׁ צ  ר  חּו א  תַׁ ש  ת  יה  וַׁ נ  ל פ  פֹּל עַׁ ת  י  וַׁ כ  נֹּ א  י ו  יֵרנ  כ  הַׁ יָך ל  ֵעינ  י ֵחן ב  את  צ  ּדּועַׁ מ  יו: מַׁ ]רות[ ֵאל 

י ה?  ר  כ  י נ  ב  ז  עַׁ תַׁ יֵשְך וַׁ ֲחֵרי מֹות א  ת ֲחמֹוֵתְך אַׁ ית א  ש  ר ע  י כֹּל ֲאש  ד ל  ּה: ֻהֵגד ֻהגַׁ ר ל  ֹּאמ  י ז וַׁ ן בֹּעַׁ עַׁ יַׁ וַׁ

שֹום. ל  מֹול ש  ת  ת  עַׁ דַׁ ֹּא י  ר ל ם ֲאש  ל עַׁ י א  כ  ֵתל  ֵתְך וַׁ ד  ץ מֹולַׁ ר  א  ֵמְך ו  א  יְך ו  ב  ֵלם  א  שַׁ י  ה'י  ה  ֳעֵלְך ּות  פ 

http://www.academics.co.il/Articles/Article1828.aspx
http://www.academics.co.il/Articles/Article1828.aspx
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2901.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2901.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%AA
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כֻ  ש  ם מַׁ ה ֵמע  ֵלמ  ֵתְך ש  יו.קֱאֹל ה'ר  פ  נ  ת כ  חַׁ ֲחסֹות תַׁ את לַׁ ר ב  ֵאל ֲאש  ר  ש  א י י  צ  מ  ר: א  תֹּאמ  ֵחן  וַׁ

ל ת  עַׁ ר  בַׁ י ד  כ  י ו  נ  ת  מ  חַׁ י נ  י כ  נ  יָך ֲאדֹּ ֵעינ  ָך ב  ת  ח  פ   יד(-)רות ב, י ."ֵלב ש 

 

בעלת חסד, אישה הגומלת א היותה והמאפיין העיקרי והבולט של רות ה ,חז"ל למנחה: לפי

 חסדים.

: "טובה מרובה, צדקה, מעשה אהבה ונדיבות " כךחסד"המילה  מגדיר את שושן-מילון אבן

שּורת הדין" ים מ  נ  פ   .לב, יחס ל 

, על מעלתה הגדולה של רות כבעלת חסד, ועל החסד המאפיין גם גיבורים אחרים במגילה

 :שלהלן בקישוריםאפשר לקרוא 

 

o חוטים של חסד במגילה של  – יקיך אלוקעמך עמי ואלו

  / ד"ר שולה אברמסקי רעות

o שמעון קליין הרב /תורה של חסד במגילת רות 

o (דוד )וייס-ברוריה בן אמה של מלכות/ ,רות 

o יאיר זקוביץפרופ'  / רות: מגמת המגילה 

 

מה אפשר ללמוד על מראה החיצוני של רות , חיצוני של רותר ואיתחפשו מגילה ודפדפו ב .4

 נסו לשער את הסיבה לכך. מהתיאורים של המגילה?

 

 החיצוני של רות מסיבות שונות, ביניהן: את מראה ארתמ אינוהתנ"ך  :למנחה

  .כרצונורות  דמות את מראה שלכדי לאפשר לכל אחד ל -

 ומידותיה התרומיות.ה הפנימי יחשוב באמת הוא יופיה הדבר ,טיוונרלזה לא  -

 

 תמונהבאיזו  בת כמה היא? איך היא נראית?) ?כםבדמיונאת רות ים מצייר םכיצד את .5

 (אותה? ניםמדמיי םמתוך המגילה את

 לתלמידים בעלי גישה לאינטרנט

מצגת  – רות מגילת לדוגמה:) הירות המואבי המתארים אתבאינטרנט מצגות וציורים  ומצא 

 .(פלר אסף של

 .מדוענסו לשער  ?חיצונית המבחינבציורים השונים  כיצד מתוארת רות

יצירת  ,קומיקס, ציור, הצגהשיר, אחד האמצעים: רות בתארו את התרשמותכם מסיפור  .6

 מטבע או בכל דרך יצירתית אחרת.  או בול

שולטת ה ,פעילה, יוזמת, אקטיביתדמות כהמגילה  לאורךבאיזו מידה מצטיירת רות  .7

 גורלה?ב

 נמקו את תשובתכם.פרטו וומופת? מודל האם רות יכולה לשמש עבורכם  .8

לראיין אותה? אם כן, על  או הייתם רוצים לפגוש אותהאילו היה הדבר אפשרי, האם  .9

 ?הייתם רוצים לשאול אותה שאלותואילו מה הייתם רוצים לשוחח ע נושאיםילו ֵא 

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/reut-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/reut-2.htm
http://www.yeshiva.org.il/midrash/1495
http://tora.us.fm/tnk1/messages/dmut_dmut_1309_5.html
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13277
http://assaffeller.com/%d7%97%d7%92%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%aa
http://assaffeller.com/%d7%97%d7%92%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%aa
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מדוע  מהו?. לרות 'עניק ההאנו למדים על גמול מיוחד, שכר לדורות, ש ,בסיום המגילה .10

 גמול זה?לזכתה רות 

 

שיגאל את  – דויד המלך. לפי המסורת, גם המשיח: רות זכתה להיות הסבתא רבתא של נחהלמ

 ה.ייהיה מזרעו של דויד המלך, כלומר צאצאה של רות המואבי – עם ישראל באחרית הימים

 

ר' זעירא: "מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא  נכתב בשםבמדרש על המגילה 

מטרתה  :דהיינוחסדים" )רות רבה ב, טו(.  היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי

יצא ישראל מלך  ידשדו, שערכו גבוה עד כדי כך חשיבות החסדהיחידה של המגילה היא פרסום 

 בעלי חסד גדולים.היו שניהם משום ש עזומרּות וב

 

ר ומוסר  ומה ?שלו זכתה רות מדוע חשוב למחבר המגילה לסֵפר לקוראים על הגמול .11 ס  המ 

 על מסר זה? כם מה דעת ?זהגמול ציינו ב להעביר לקוראיםמבקש הוא שההשכל 

 

 

 מליאהב – ב'שלב 

 .את תוצריהן יציגוהקבוצות 

 . יהיה היא סינדרלה יהודיהאם רות המואביבשאלה המורה יערוך דיון 

 בדיון יבואו לידי ביטוי היבטים אלו:

 הדגשת ההבדלים העיקריים בין שתי הדמויות א.

בזכות ה הפנימי ויהחיצוני בעוד רות נבחרת בזכות יופיה יסינדרלה נבחרת בזכות יופי .1

 .מידותיה הנאצלות

 

נ ה"  אפשרעל חשיבותה הגדולה של גמילות חסדים למנחה:  ב  ד י  ס  ם ח  ללמוד מהפסוק "עֹול 

, שבה נאמר: "על שלושה דברים העולם פרקי אבותוכן מהמשנה השנייה ב ,)תהלים, פט, ג(

העבודה, ועל גמילות חסדים". באותיות דרבי עקיבא נאמר: "אלמלא , ועל תורהעומד, על ה

 גמילות חסדים, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת".

 

 :אלוראה בקישורים  חשיבות החסד ביהדות עוד בנושא

 

o "ויקיפדיהבו הערך "גמילות חסדים      

o  הערך "גמילות חסדים" באנציקלופדיהynet 

o גמילות חסדים במקורות 

o הרב חגי לונדין – יהיחסד ורות המואבו על נתינה, צדקה 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10835-MTA4MzVfODM4NDAxNjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan--FreeYaan,00.html
http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=759&CategoryID=439
http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?recommender=13002&idx=30304
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דמות  היארות  רק נס מציל אותה, ואילו ,וחסרת אונים כנועה, תפסיבידמות  היא. סינדרלה 2

 סובבים אותה.היעזרות בבבמו ידיה מצליחה לשנות את גורלה ה אקטיבית

  

 .למודל הפופולרי והמוכר של סינדרלה ,מודל יהודי ,מודל חלופיחשיבות ההעמדה של  .ב

 

העולות והמסקנות  סיפור המגילה לחיינו כיוםשל נטיות של דמותה של רות וווג. מידת הרל

 מכך.

  

 .המנחהשל  ובחירתבהתאם ל ,שלהלןנושאים אחד מהבנוסף דיון לערוך  אפשר, בהמשך

 לדיוןנושאים נוספים מבחר 

 ?על מהלכם ושליטה על חייו באיזו מידה יש לאדם אחריות -

 ?משפחתובאיזו מידה יש לאדם אחריות ומחויבות כלפי בני  -

 ?חשיבותםומהו סדר בת זוג זוג או  בן ,חברה, הקריטריונים לבחירת חברם מה -
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 נספחים

 

  1נספח 

 תקציר סיפור סינדרלה

ה לש מרשעת עם אישהבשנית תחתן מביה א .בילדותה מאמה תתייתממה וטובת לב ינערה יפהפי

לנקות את הבית, לסדר  תלמשרתת שלהן: היא נאלצאת הנערה  עושות. האם ובנותיה שתי בנות

 בה על לא עוול בכפה. משפילות אותה ומתעללותוולבשל, בעוד אמה ואחיותיה החורגות מעליבות 

 .("לכלוכית""סינדרלה" )שפירושו מתיישבת בתוך הֵאֵפר, לכן דבק בה הכינוי היא  ,בתום עבודתה

נסיך. כל נערות בנם הנשף ריקודים במטרה למצוא כלה לעורכים המלך והמלכה  ,יום אחד

המתכוננות אחיותיה את  ליפותטורחת היא  ,כל היום עֵמלה סינדרלה. לנשף מוזמנות ממלכהה

 .יהיבוכבבית לבדה נשארת אותה להצטרף אליהן, והיא מזמינות לנשף, אולם הן לא 

דלעת הופכת קסם: היא  אמצעותלסינדרלה להגיע לנשף במסייעת היא ופיעה ֵפי ה טובה, מפתאום 

בבגדי היא מלבישה ואת סינדרלה  ,לכרכרה מפוארת, עכברים לסוסים אבירים, לטאות למשרתים

עשר -זהירה את סינדרלה שבדיוק בשעת חצות, לאחר שהשעון ישמיע שניםמזהב וכסף. הפיה 

 ל יחזור להיות כפי שהיה. ווהכיפוג צלצולים, הקסם 

הנערה היפה והמקסימה מכולן. הוא שכן היא  – בחין בה מידמ. הנסיך לארמוןגיעה מ סינדרלה

את האולם. הנסיך עורך עוזבת היא  ,לפני חצות אחיותיה אינן מזהות אותה. .קד אתה כל הערבור

ה ילנשף. הנסיך מתפעל מיופימגיעה ושוב סינדרלה  ,את קסמיהמפעילה נשף נוסף, ושוב הפייה 

וסינדרלה נמלטת מהארמון  ,מקיש חצותלעזוב בזמן. השעון סינדרלה שוכחת  ורוקד רק אתה.

ונותרת על מדרגות נשמטת מרגליה אחת מנעלי הזכוכית שלה  ,לפני שיפוג הקסם. מרוב חיפזון

רק בסינדרלה ומצווה על משרתיו לחפש בכל הממלכה את רוצה הנסיך מחליט שהוא הארמון. 

 הנערה שכף רגלה מתאימה לנעל.

גם לביתה של סינדרלה. האחיות הרעות מנסות להכניס את מגיעים שליחי הנסיך  ,בחיפושיהם

. יא מתאימה לה בדיוקוה ,טנה, אך נכשלות. סינדרלה מודדת את הנעלהרגל בכוח לנעל הק

הם חיים מאז נלקחת לארמון, הנסיך מזהה את הנערה המקסימה ונושא אותה לאישה. סינדרלה 

 עד היום הזה.ועושר  באושר 
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 2נספח  

 ונשים גברים פקידילת הסטריאוטיפית ההתייחסות על ביקורת

  רֹותמוכָ  עם במעשיות

יֹות ֲעש   חסרת אונים, כנועה ופסיביתהיא הגיבורה הצעירה  כמו בסיפור סינדרלה,, רבות םעַׁ  במַׁ

את חייה  עושהנושא אותה לאישה בזכות יופייה והגבר  שיגאל אותה. גיבור וחזק גברלהמחכה 

הוא מתקשר וכערך העליון והחשוב ביותר עבור הנערה, מוצג היופי  ,במעשיות אלו למאושרים.

  עדינות, נדיבות ומתיקות., רכות :לתכונות חיוביות אחרות באישיותה, כגון

. היא ממושמעת מצבה הקשהכדי לשנות את דבר שה עוסינדרלה אינה בסיפור "סינדרלה", 

אחיותיה של את ההתעללות של אמה ובצייתנות מקבלת אינה מוחה, אלא ופסיבית. היא  

אינה מנסה לפעול בעצמה כדי להגיע לנשף המלכותי ורק יושבת ומחכה לנס, לכוח היא  .החורגות

י שיבוא ויגאל אותה.  א  ל  סינדרלה מקבלת בהכנעה את מר גורלה בתחושה שאין מה חיצוני ופ 

אל ילחלץ אותה ממציאות חייה העלובה. האידמצליחה לעשות, ורק הפייה על שלל קסמיה 

 ותלות בגבר. יםהוא נישוא ,ובמעשיות רבות אחרות ,הנכסף בסיפור זה

 

יות שכאלה כי מעש ריתהב-צותבאר ו ארגוני נשיםטענ ,ואילך 20-משנות השישים של המאה ה

להחדיר ללב היא מטרתן  של השומעים וכימודע ה-תתאל גבריים וסטריאוטיפים נשיים חדירות מ

מעמדה הנחות של האישה  המשמרים אתמגיל צעיר ערכים ותפיסות עולם כבר הילדים והילדות 

 בסיפורים אלו הגיבורה, םלטענת. השוויון בין המינים-אי , את מעמדו החזק של הגבר ואתבחברה

אינו מעז לשנות בעצמו את חייו ש ,היא קרבן, אדם סביל וחסר אונים שאינו מסוגל לעזור לעצמו

 תלוי תמיד בגבר המושיע והמציל. הו

ילדות ה מוחדרת אלוכך  ,הצביעו על כך כי במעשיות הללו האישה תמיד חייבת להיות יפההם עוד 

לא חרדה שמא לעורר בהן עלולה הנחה ה – ההנחה כי יופי הוא ערך ראשון במעלה לגבי נשים

. יתר על כן, בסיפורים אלו אין לנערה כל רצון למימוש מספיק אם לא יהיו יפותיצליחו בחיים 

 .ולכל בעיותיה מוצגים כפתרון מוחלט לכל סבלה של הגיבורה עצמי  והנישואין

ינוי חברתי דגלו בששיליצור מעשיות חדשות  ישתיקון המעוות צורך ללטענת ארגוני נשים אלו, 

ותפעל אקטיבית תהיה הגיבורה אלו, בין גברים לנשים. במעשיות  ןעבירו מסר של שוויושיו

תלותית, והגיבור לא יהיה לא תהיה יפה ותהיה בהכרח חייה. היא לא בשינוי מען עצמה לבכוחות 

 אמיץ וחכם. ,בהכרח חזק

 

המינים במעשיות קורת פמיניסטית על תפקידי י, "ב(1998) ציפי ,שמעיה: יפ-לע

: ידיעות אביב-תל ,הצפרדע את תנשקי אלברוך )עורכת(,  ,מירי :מסורתיות", בתוך

 .96-86, עמ' אחרונות

 

נ המתייחס לתופעה של פסיביות נשית ' נדרלהיסינדרום ס' המונח" ת  מ  הַׁ ת ּול  ר  ּד  ע  יוזמה למהפך  נ 

 " .בחיים באמצעות אהבה רומנטית שתתקיים לעולמי עד

 ויקיפדיהבו "סינדרלהערך "מתוך:   

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%94
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 3נספח 

 תקציר מגילת רות

 הבצורת עקב .יהודה משבט המיוחסת ,אלימלך משפחת של סיפורה את מספרת רות מגילת

. תקופה באותה ישראל מאויבי אחד, מואב לשדה והולכת מולדתה את עוזבתהמשפחה  ,והרעב

 עם מתחתנים, וכיליון מחלון, משפחה אותה של ובניה ,ימלךאל המשפחה אבי מת מה, זמן לאחר

 לאחר. מואב מלך עגלון של נכדותיו או בנותיו היו ל"חז פי-שעל – וערפה רות – מואביות שתי

 שלא לאחר. כלותיה ושתי, המשפחה אם, נעמי רק ונותרות, מתים הבנים שני גם ,שנים כעשר

 לחזור מחליטה נעמי, פסקה ישראל בארץ הבצורת כי שומעת שהיא ולאחר דבר לה נותר

 דבר לה אין כי ללכת לבד לה להניח בכלותיה מפצירההיא ו, וענייה ת ראשחפוי, אבלה למולדתה

 ואלוהיך עמי עמך" ואומרת בחמותה דבקה רות, למשפחתה וחוזרת לה נשמעת ערפה. להן לתת

 .ביניהן יפריד המוות שרק ומתעקשת" אלוהי

ה רות,  של ובברכתההיא  ביוזמתה רות ,מגיעה עם נעמי לבית לחם. לפרנסתן ,אלמנה, עניה וֵגר 

 רות .ימים באותם ישראל עניי שנהגו כפי הקוצרים אחר שיבולים ללקט לשדות הולכת חמותה

על  מברר עזוב. , שהיה מעשירי בית לחם וממנהיגיהעזוב, השדה בעל של לבו תשומת אתמושכת 

הוא  ולפיכך, אלימלך דודו כלת, קרובתו שהיא לעובדה ומתוודע הקוצרים הנערים אצלאודותיה 

 מבקש הוא הקוצרים הנערים ומן, בשדהו רק תלקט אלא, אחר לשדה תלך שלא ממנה מבקש

 עזוב שוהה שם ,הגורן אל בלילה ללכת לרות יועצת נעמי, תקופה לאחר. מיוחד יחס לה להעניק

 ולקיים בכך את לאישה אותה לשאתלו  לגרום במטרה למרגלותיו ולשכב, השעורים זריית בעת

 .הקרוב משפחתבהיותו  ייבוםהמצוות 

 ושוכבת הגורן אל בלילה יורדת ,מיטב בגדיה את לובשת ,מתבשמת, מתרחצת, לה נשמעת רות

ת  "לשאת אותה לאישה:  ממנו מבקשת רות ,מתעורר עזוכשב יו.למרגלות ש  רַׁ ָך ּופ  פ  נ  ל כ  ָך-עַׁ ת  י ֲאמ   כ 

ה גֵֹּאל ת  הם  כם,ולמחרת, לאחר פתרון בעיות שונות שעמדו בדר, נעתר עזוב. )רות ג, ט( "א 

דֹות" :המגילה שמספרת כפי, המלך דידונולד  זה מזיווג .מתחתנים ץ תֹול  ר  ץ, פ  ר  יד פ  ת הֹול   א 

רֹון צ  רֹון. ח  צ  ח  יד ו  ת הֹול  ם א  ם ר  ר  יד ו  ת הֹול  ב א  ד  ינ  מ  ב. עַׁ ד  ינ  מ  עַׁ יד ו  ת הֹול  שֹון א  ח  שֹון נַׁ ח  נַׁ יד ו  ת הֹול   א 

ה מ  ל  מֹון. שַׁ ל  שַׁ יד ו  ת הֹול  ז א  עַׁ ז בֹּ יד ּובֹּעַׁ ת הֹול  עֵֹּבד. עֹוֵבד א  יד ו  ת הֹול  י א  ש  י י  שַׁ י  יד ו  ת הֹול  ד א  ו  )רות  "ּד 

     .כב(-ד, יח

 היא רות אושהל העם שופטי בפני משקל כבדת הלכתית בעיה עוררו עזולב רות נישואייש לציין כי 

 :כלומר ,)דברים כג, ד( '"ה בקהל ומואבי עמוני יבוא לא" התורה ציוותה שעליו המואבי לעם בת

 המסורת כשהתבררה נפתרה זו בעיה. התורה פי-על אסורים המואבי עםה בןל נישואים

)יבמות  "מואבית ולא מואבי" – ונדרש, מואביות על חל אינו האיסור כי מסיני ממשה שהתקבלה

 .לה  בק   לבוא כשרה רות ולכן, עז, ע"א(

 ויקיפדיהבו "רות" י הערךפ-לע

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%AA

