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עוצמה הנשיים בסיפורי התנ"ך שלמדנו, מכיוון שאני פוגשת את  ה בחרתי לעסוק בכוחות הדיכוי ו

באים לידי   ומגילת רות , עץ הדעת, אדם וחווהבריאת העולם בסיפורי .אלו ביום יוםהכוחות ה

הילחם על הדברים הקטנים  במעמד נמוך מהגבר וצריכה ל האישה תמיד  .הנשידיכוי  ה ביטוי 

   .לבשביל לקבל שליש ממה שהגבר מקבזאת  .רכוש ועוד , כמו עצמאות,ביותר

יםהאשה נוצרת מצלע האדם: השני בסיפור הבריאה  ֶבן ְיהָוה ֱאֹלהִּ ָלע ֲאֶשר-ֶאת  " ַויִּ ן-ַהצֵּ - ָלַקח מִּ

ֶאָה, ֶאל ָשה; ַוְיבִּ שהגבר היה   מפני האישה נוצרה מהגבר(. ב "כ', ב, בראשית)"  ָהָאָדם.- ָהָאָדם, ְלאִּ

אלוהים מביא אותה אליו כאילו היא  . , לכן היא צריכה לרצות אותו, להרות ולהביא לו ילדיםבודד

 . לאדם מוסר אותה  אלא ,חפץ, הוא לא נותן לה בחירה 

יש ֻלְקָחה" אִּ י מֵּ ָשה, כִּ א אִּ ָקרֵּ ֹּאת יִּ י; ְלז ְבָשרִּ ֲעָצַמי, ּוָבָשר מִּ ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם מֵּ ֹּאֶמר, ָהָאָדם, ז ֹּאת-ַוי "  ז

זהו ביטוי נוסף   האדם העניק את השם לאישה כמו שהוא העניק לחיות -)בראשית ב, כ"ג( 

 .לבעלות של האדם עליה, לעליונות שלו

 

 : ונותנת לאדם לאכול, לכן אלוהים מעניש אותה עץ הדעת  סיפור עץ הדעת האשה אוכלת מפריב

ְך ְוהּוא יִּ " ְך ְתשּוָקתֵּ ישֵּ ים ְוֶאל אִּ י ָבנִּ ְלדִּ ְך ְבֶעֶצב תֵּ רֹּנֵּ ְך ְוהֵּ ְצבֹונֵּ ָשה ָאַמר ַהְרָבה ַאְרֶבה עִּ ְמָשל  ֶאל ָהאִּ

לנצח   -האיש ישלוט בה. כלומרהעונש של אלוהים כלפי האשה:   .)בראשית ג פסוק טז( "ָבְך.

 . רתהיה נחותה מהגב

 

הרכוש באותה    .מהגברממעמד האישה נחות מעמד  :את דיכוי האשה נוכל לראות גם במגילת רות

וביל  היה עלול לההעדר רכוש  .  תקופה היה שייך לגברים. אשה ללא בעל הייתה למעשה ללא רכוש

  ,האישה שייכת לו  -כשהגבר בתמונהלעומת זאת,    .ניצול ועוני של נשים אלמנותלהעדר מעמד, 

ָשה-ַגם ֶאת :שייך לבעל  הכל רכוש היא הרכוש שלו,  י ְלאִּ י לִּ יתִּ ֶשת ַמְחלֹון ָקנִּ ָיה אֵּ )רות,   רּות ַהמֲֹּאבִּ

הופך  רות הוא קנייה, רכישה, הוא   אפשר לראות מפסוק זה שהמינוח של בועז כלפי .ד, ט'(

מעמדה של האשה מדרדר כשהגבר מת   .הוא חד צדדיבין הגבר לאשה הקשר  לבעלים שלה.

לוקחים את רכושה והיא נשארת ללא דבר, והדבר היחיד שיכול לגאול    .למעמד הנמוך ביותר

י ֲחמֹוָתּה:   ים הבאים:אפשר לראות את זה בפסוקאחר.   אותה הוא גבר ֹּאֶמר ָלּה, ָנֳעמִּ י, "א ַות תִּ בִּ

ֹּא ֲאַבֶקש יַטב-ֲהל ית, ֶאת-ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשר יִּ ֹּא בַֹּעז מַֹּדְעָתנּו, ֲאֶשר ָהיִּ נֵּה-ָלְך.  ב ְוַעָתה, ֲהל -ַנֲערֹוָתיו; הִּ

ים-הּוא, זֶֹּרה ֶאת  ב'(-)מגילת רות, ג', א'ַהָלְיָלה."--גֶֹּרן ַהְשעֹּרִּ

  ו כדי שיהי - אבסורדש להתחתן, וזה מהנעמי אומרת לרות שכדי שיהיה לה טוב היא צריכה 

היא   ללא ספק .שיהיה לה בעלבלי פחד, זלזול ודיכוי היא חייבת להתחתן,  ,לאישה חיים טובים

דרך  בורק  ,להתאמץ ולעשות פעולות כדי למצוא לה בעל, מישהו שהיא תהיה שייכת לו גם צריכה

 .מעמד הנמוך ביותרחיים של הולא   חיים נורמטיבייםזו היא תוכל לחיות  

היא חייבת  ,  אישה היא  ולא משנה מה היא תעשה או איז .אין לה שום ברירה, תלויה בגבר רות

היא חייבת שיהיה מישהו   .)גבר( כדי שהיא תוכל לחיות חיים נורמלייםלהיות שייכת למישהו 

  .שיגאל אותה מהחיים האלו, חיים של אלמנה, של אישה לבדה
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נשים  ה  דרך האופן בו ,מתגלה גם עוצמה נשית רבה, ולה דוגמאות רבותאולם, בפרקים אלה  

ת את הגברים לעשות  ומתמרנ   הן ,תולא מוותר ןה  :רנלחמת על חיים טובים יות סיפורים אלה ב

 .בצורה מניפולטיבית ןנכרצו

ָשה"ר: פבסיפור עץ הדעת מסו ֶרא ָהאִּ י ַתֲאָוה ַותֵּ ץ ְלַמֲאָכל ְוכִּ י טֹוב ָהעֵּ ץ  -כִּ ם, ְוֶנְחָמד ָהעֵּ יַניִּ הּוא ָלעֵּ

ן ַגם תֵּ ֹּאַכל; ַותִּ ְריֹו, ַות פִּ ַקח מִּ יל, ַותִּ ֹּאַכל.-ְלַהְשכִּ ָמּה, ַוי יָשּה עִּ האישה קודם   )בראשית, ג', ו'( "ְלאִּ

רמה לאדם לאכול גם  הבינה וקיבלה את חוכמת עץ הדעת היא ג כל אכלה מהפרי ואחרי שהיא

לכן אני חושבת   פרי.האישה אכלה את כל שאר ה  אחד, בעוד אבל לא לשכוח הגבר אכל ביס. הוא

כוח לעמוד על שלה ולהשיג את מה שהיא רוצה,   השל האישה בפרקים הבאים נתנו ל שכל מעשיה 

 מרות היווצרותה נחותה. ל

י": לידי ביטוי גם במגילת רות  העוצמה הנשית באה ֹּאֶמר, מִּ י רּות ֲאָמֶתָך, -ַוי ֹּאֶמר, ָאנֹּכִּ ָאְת; ַות

ל ָאָתה.-ּוָפַרְשָת ְכָנֶפָך ַעל י גֹּאֵּ  ('" )מגילת רות, ג', טֲאָמְתָך, כִּ

כדי שהגבר יעשה   ,על הגבר מניפולציות  מפעילהמפסוקים אלו את הדרך שבה האישה  מבינה אני 

היא   .מכיוון שהיא מקבלת את מה שהיא רוצה ,את עוצמתה גבירהמ  אופן זה האשהב  .את רצונה

   ה.עמדמ את  גביהוכך לה ,היא יכולה לשלוט על עתידה .בובה על חוט מו הגבר כמפעילה את  

משתפות  . הן  אני רואה כוחות העצמה נשית גם באופן בו רות ונעמי שיתפו פעולה וכרתו ברית

י ָאמּות, " ולא בגברים. בשנייה ורק לעצמן ונעזרות אחת   ,פעולה כדי לעזור לעצמן ַבֲאֶשר ָתמּותִּ

יף י, ְוכֹּה יֹוסִּ ר; כֹּה ַיֲעֶשה ְיהָוה לִּ ְך.--ְוָשם ֶאָקבֵּ ינֵּ י ּובֵּ ינִּ יד בֵּ י ַהָמֶות, ַיְפרִּ רות   ." יז( ,א ,)רות  כִּ

 המוות.  ברית שהן יהיו ביחד עד  סוף חייה. הן כורתותמצהירה על נאמנותה לנעמי עד 

ֹּא ֲאַבֶקש" י, ֲהל תִּ י ֲחמֹוָתּה:  בִּ ֹּאֶמר ָלּה, ָנֳעמִּ יַטב-ַות  רות ונעמי   .)רות, ג, א'("  ָלְך-ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשר יִּ

 חד. בוחרות ביחד את עתידן ולא אחת מחליטה על השנייה אלא הן חוברות יחד ומחליטות בי

 

אפשר להיתקל בכוחות עוצמה ודיכוי נשי בכל מקום. כל אישה נתקלת בזה, כל ילדה, וכל נערה.  

זה העולם שאנו חיים בו, עולם שבו הגבר מרוויח יותר מאיתנו, יש לו יותר זכויות מאיתנו, נחשב  

יותר מהאישה. כמו בסיפורי בראשית ומגילת רות, המתארים תקופה בה לגבר היו יותר 

כך בדיוק גם היום. אבל, כיום דיכוי הנשים מגיע בצורה יותר מעודנת וכדי   ,ות מלאישהפריווילגי

שאנו הנשים נקבל את אותו הכבוד שגברים מקבלים אנו צריכות לעשות פי שלוש בכל דבר. דוגמא  

"אמונות ותפיסות על מקומן של נשים, היו פעם חד משמעיות ונאמרו בריש גליי: מקומה  לכך: 

ית, או במקרה הטוב, במטבח. היום חושבים בדיוק אותו הדבר, רק במסווה של של האישה בב

יש עוד המון גורמים שמשמיעים אמירות כאלו,    מכי חכם נאמן(.- קדמה ונאורות" )לקוח מ

שהאישה מקומה בבית, לשרת את הגבר, להביא לו ילדים ולגדל אותם. בקיצור, לעשות לו חיים  

 קלים.  

 

בדיוק בגלל זה בחרתי לכתוב על הכוחות של עוצמה ודיכוי נשי, כי הדיכוי הנשי כרגע לדעתי הכי  

נוגע לנו הנשים. הוא מוסתר לעין, מסווה, ועדיין הכי כואב להבין שאנחנו המדוכאות. אבל אנחנו,  

רות  כמו שהזכרתי למעלה, וכמו שחונכתי, צריכות לקחת את המצב הזה בידיים שלנו, בדיוק כמו 

 ונעמי ששיתפו פעולה והרימו את עצמן.  

 

ֹּא ֲאַבֶקש י, ֲהל תִּ י ֲחמֹוָתּה:  בִּ ֹּאֶמר ָלּה, ָנֳעמִּ יַטב-ַות כבר מתקופת   ָלְך. )רות , ג', א'(.-ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשר יִּ

סיפורי התנ"ך, שנכתבים בשפה שמטרתה לדכא אותנו הנשים, אנו הצלחנו להערים על הגברים  
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שמגיע לנו. אכן הקרב עוד ארוך, אבל אני באמת חושבת שאנו הנשים המין החזק  ולהילחם על מה 

ביותר, ושזה תפקידנו לקחת אחריות על עצמנו ולא לחכות לגבר שיגאל או יציל אותנו!  כמו שרות  

רק אני, אבל אני באמת חושבת שסיטואציות כאלו לא צריכות   ואולי ז. צריכה שבועז יגאל אותה

לך ותחפש גבר ממשפחתה שלה, רק בגלל הפחד מהסביבה. לצערי, אני יכולה  לקרות: שהאישה ת

להאמין שסיטואציה כזו תקרה גם כיום. היא לא נשמעת לי מומצאת. זה מה שהכי מעצבן אותי  

 בדיכוי נשים כיום, שמשהו “שקרה” לפני אלפי שנים, נשמע הגיוני לגמרי לחשוב שיקרה גם היום.   

 

 לעומת חוסר לאורך ההיסטוריה, את ההתקדמות של הגבר ממחיש שעיצבתי הפוסטר

  ההתקדמות של האישה.

 פשוט מוסווה יותר כיום, ממשיך לפני אלפי שנים דיכוי הנשים, היחס כלפי נשים, שהיה

או שיש התקדמות למרות שזה לא המצב. בחרתי לשים   מתנהגים כאילו זה לא קורה, היום  טוב.

הגבר עם הרובה כדי להדגיש שפעם היו מתנהגים בצורה מזלזלת לנשים  את הגבר עם הספר אחרי  

  בסתר. ההתנהגות זהה פשוט מתרחשת והיום בגלוי,

מכיוון שהוא מתחפש  הוא מייצג פעולה מניפולטיבית  הפוסטר. שמתי את החתול באמצע

מניפולציה  דרך ה  כי לדעתי פעולה מניפולטיבית היא גם דיכוי וגם עוצמה נשית. עוצמה, לאריה.

כי היא צריכה להפעיל מניפולציות כדי   - מצליחה להשיג את מה שהיא רוצה, ודיכוי האישה

   זאת. להשיג

הלבן מסמל רוגע בעוד שהשחור מסמל   יין ויאנג, בו השחור והלבן בהשראת הסמל

הנשים לבנות על   אבל מסביבם נראה שהכול רגוע וכביכול כרגיל. יוצרים כאוס, הגברים כאוס.

  כאוס. כשמסביבן טוב, הכל הן צריכות להתנהג כאילו - שחור רקע

 


