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 "רבות בנות עשו חיל"
 (כט, )משלי לא

 נשים פורצות דרך בציונות הדתית

 פעילות ליום האישה הבינלאומי

 מטרות

ם שראוי תכניבאשר לושל יום האישה הבינלאומי נחיצותו אשר לב לעורר דיון -

  לעסוק בהם ביום זה.

   .סוגיית מעמד האישה בחברה הדתיתהיבטים בלברר את יחס המשתתפים ל -

 פתיחה במליאה

 יום זה צוין לראשונה בשנת .לאומינמציינים בעולם את יום האישה הבי ס,במרשמונה ב

בשביתה  ליום זהשוויץ. מקובל לראות את המקור בגרמניה ובדנמרק, בבאוסטריה,  1911

 1857 סבמרשמונה בשקיימו נשים שעבדו במתפרות ובבתי מלאכה לטקסטיל בניו יורק 

   על תנאי העסקתן. במחאה 

, החליטה האספה הכללית של האומות המאוחדות )או"ם( לאמץ את 1977בחודש דצמבר 

יום ציון  .זכויות האישה ולשלום עולמיההחלטה בדבר כינונו של יום המוקדש לציון 

, בשוויון לנשים ךא הכרה בכך שקידום השלום והחברה כרוולאומי הנהאישה הבי

 .הכרה בתרומתן לשלום ולביטחון העולמייםבובהשתתפותן הפעילה בחברה 

הפגנות על מצב בבעצרות ו ,בישראל מציינים את יום האישה הבינלאומי בדיונים שונים

מתוך ) .אלימות במשפחהו השוואת שכר :ישראל בתחומים שונים, כגון האישה במדינת

 מט"ח(אתר 

 שאלות לדיון ולמחשבה

 פרטו.ציון יום האישה הבינלאומי? בהאם יש חשיבות לדעתכם,  -

סדר היום מעלים לנושאים הייתם אילו כיצד נכון לציין את יום האישה? לדעתכם,  -

 הציבורי בציון תאריך זה? נמקו.

  ,תכניותאגף תכנים, 

  הכשרה והשתלמויות

 169גליון מס'  חמד"ת -על סדר היום 

 הזמנה לשיח

 2019אדר א' תשע"ט, פברואר 
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 .6:45עד דקה עלילתי(  –)כפר הנוער לבנות 'איילת השחר'  שקיעה אחרונהצפו בסרט 

 א מוצג בסרט?וכפי שה בני הזוג במערכת היחסים שנימעמדם של מה דעתכם על  -

 בטת?לתהיא מניצבת ליה? בין אילו ערכים בפניה שמהי ההתלבטות  -

 לו?אמהן הציפיות של רועי מליה? מה דעתכם על ציפיות  -

  מה דעתכם על מסר זה? ?לבתה מה של ליהיא מהו המסר שמעבירה -

מה הייתם מציעים לה  לדעתכם תחליט גיבורת הסרט לעשות? מדוע?מה  -

  ?לעשות

 המשיכו לצפות בסרט עד סופו.

 מדוע? ?של ליה בחירתהביחס ל מה הרגשתם -

 ?ביניהם מערכת היחסים את לנהל הייתם מציעים לשני בני הזוגכיצד  -

  תית?יהסרט מציג סיטואציה מוקצנת או אמהאם לדעתכם,  -

  בקבוצות

 ובמקור תורני בכרזהבייצוגים נשיים בשיר, דיון 

 

  :שירב

 
 מה לך אישה / רבקה לוביץ'

 מה לך אישה בספרים?

 ידיך לשאת תינוקות נועדו

 ולא לדפדף בדפים,

 ללטף את העור הרך הענוג

 למחות דמעה

 להחזיר לשורה.

 הן אם תחזיקי בשני הדברים

 ייפול הנופל מבין השלושה.

 מה לך אישה בין גדולים?

 עיניך יונים

 שפתיך דבש הנוטף על פרחים.

 שבי לך מתחת לעץ תפוחים

 הן אין ברצונך לבלבל החושים

  להפוך עולמות

 לשנות סדרים ישנים

 

 פעמים טהורה את

 פעמים את טמאה

 מה לך אישה בין טהורים?

 שבי לך מתחת לעץ הנירוונה

 הלא אם נצטרך

 נקרא לך בשמך

 כמו בקופת חולים.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kd5bZ-i-hR4&t=44s
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 שאלות לדיון ולמחשבה

 ?איזה קול בחברה מייצג הדובר בשיר 

  ?פרטו.האם זה קול שאתם מכירים מחייכם 

  זה? להעביר? מה דעתכם על מסרמבקשת המשוררת שמהו לדעתכם המסר 

 

 בכרזה:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. הכרזה עוצבה עבור תאגיד וסטינגהאוס אלקטריק על מנת 1943)זוהי כרזת תעמולה משנת 

רכי העצמה, ולצנעשו שימושים רבים להעלות את המורל בקרב הנשים העובדות. בכרזה זו 

 פרסומת ופרודיות(

 ?מהו לדעתכם המסר שהכרזה מביעה 

  ?הסבירוהאם אתם מסכימים עם מסר זה. 

  כיצד הייתה  ,הייתם צריכים לבטא בכרזה את עמדתכם בנושא מעמד האישהאם

 נראית הכרזה שלכם? 
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 במקור תורני:

והיה ממנהיגיה  1494-1420)חי בין השנים עיינו בדבריו של רבי יצחק עראמה 

 של יהדות ספרד בדור הגירוש(

והנה בשני השמות האלה נתבאר שכבר יש לאשה שני תכליות. האחד 

מה שיורה עליו שם אשה, "כי מאיש לוקחה זאת", וכמוהו תוכל להבין 

ולהשכיל בדברי שכל וחסידות, כמו שעשו האמהות וכמה צדקניות 

ונביאות, וכאשר יורה פשט פרשת "אשת חיל מי ימצא"... והשני עניין 

ול הבנים, כאשר יורה עליה שם חוה, כאשר "היא התולדה... הלידה וגיד

 עג ע"ב( ,ראשית שער תשיעי ,)עקדת יצחקהיתה אם כל חי" 

 שאלות לדיון ולמחשבה

 מהן שתי התכליות השונות של האישה לפי דבריו של רבי יצחק עראמה? -

 האם עמדתו זו מפתיעה אתכם? מדוע? -

  ?בדילמה העומדת לפניה ליהיכולים לסייע ל כיצד דבריו אלה -

  :משימה

הציפיות  להתעלות מעל, תקרת הזכוכיתלפרוץ את  שהצליחה לאישה דתית התנו דוגמ

 הלכה, חינוך, מחקר, חברה, תקשורת ועוד. כלשהו: דרך בתחוםהחברתיות ולפרוץ 

 להציג במליאה: התכוננו

 דמות בחרתם?באיזו  -

 מהם הישגיה הבולטים? -

 עמם התמודדה?שמהם לדעתכם הקשיים  -

מאשר בפני אישה בפני אישה דתית האם לדעתכם עומדים קשיים רבים יותר  -

דתית  במה דומים קשייה של אישה דתית לקשייה של אישה שאינהשאינה דתית? 

  ?ובמה הם שונים

דתית האישה העל היכולת של מהדמות שבה בחרתם ללמוד אפשר מה לדעתכם  -

גורמים אחרים  אילותכונות נדרשות לשם כך?  אילו :לפרוץ את תקרת הזכוכית

 מאפשרים פריצה זו?

האישה מעמד כיצד לדעתכם יכולים בני נוער לתרום לקידום מעמד האישה בכלל ו -

 הישראלית? הדתית בפרט בחברה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
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 במליאהסיכום 

 מהו ההסבר לכך? פרצו דרך בתחומי חיים שונים? רבות האם נשים -

מה אפשר  ?נשים אלו או שמעתם עלנשים שעשו זאת  אישית מכירים האם אתם -

 ללמוד מהן?

 

 למנחה

 :תחומים שוניםדתיות פורצות דרך ב דוגמות לנשיםלהלן 

 חינוך

 רחל נריה ויקיפדיה

 7ערוץ  הרבנית נריה

 מתירנותמול מבוכת ה

 חסד 

 הרבנית ברכה קפאח

 מחקר

 פרופ' שולמית לבנברג

 פרופ' רחלה פופובצר

 רפואה

 ד"ר חנה קטן

 תקשורת

 סיון רהב מאיר

 הלכה

 מלכה פיוטרקובסקי ויקיפדיה

 הרבנית מלכה פיוטרקובסקי

 חברה

 מרים פרץ מקור ראשון

 18:29סרטון  מרים פרץ אנשים

 משפט

 השופטת רחל פרייר

 13:33 2רחל פרייר חדשות 

 השופטת ד"ר פנינה נויבירט

 

 

 , יעל קופרשטוקעמליה לואין, שושי שפיגל, האןמיכל דה צוות היגוי: 

 כתיבה ועריכה: יעל קופרשטוק, אפרת חבה, חגית חכם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%9C_%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%9C_%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%94
https://www.inn.co.il/News/Tag.aspx/7745
https://www.inn.co.il/News/Tag.aspx/7745
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=404
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/be12.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/be12.pdf
https://www.hayadan.org.il/topic/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://www.hayadan.org.il/topic/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://www.biu-friends.org/rachela-popovtzer
https://www.biu-friends.org/rachela-popovtzer
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A7%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A7%D7%98%D7%9F
https://www.sivanrahavmeir.com/?gclid=Cj0KCQiA68bhBRCKARIsABYUGie-PaOtx6VQENApAN0zwobgsNWSXWXGzMJgSBtM_kHL9tkW7t6E8z4aAquCEALw_wcB
https://www.sivanrahavmeir.com/?gclid=Cj0KCQiA68bhBRCKARIsABYUGie-PaOtx6VQENApAN0zwobgsNWSXWXGzMJgSBtM_kHL9tkW7t6E8z4aAquCEALw_wcB
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%95/
https://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%95/
https://www.makorrishon.co.il/news/38907/
https://www.makorrishon.co.il/news/38907/
https://www.mako.co.il/tv-people/articles/Article-1f5ceadf4b7d261006.htm
https://www.mako.co.il/tv-people/articles/Article-1f5ceadf4b7d261006.htm
https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/96457/
https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/96457/
https://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2018/Article-8783e4d7f9b6761004.htm
https://judgescv.court.gov.il/F58784BA-645E-E811-8105-0050568A6817
https://judgescv.court.gov.il/F58784BA-645E-E811-8105-0050568A6817

