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 מעמד האישה ביהדות

 שלא עשני אישה?
 

 מטרות:

המשתתפות יסיקו שכשם שאין להשוות בין מוח ללב ולהכריע מי מהם יותר  .1

התפקיד הראוי חשוב כי לכל אחד התפקיד שלו, כך האיש והאישה לכל אחד 

 .להם

המשתתפות יביעו את דעתן לגבי נושא אפליית הנשים, ומהי ייחודיותה של  .2

 .האישה

התכונות המיוחדות שבהם ניחנה האישה ביתר  4המשתתפות יגלו מהן  .3

 .שאת בהשוואה לגבר

 

 חומרים:

 מצגת. – 4נספח  להדפסה. 5 , 3 – 1 יםמצו"ב נספח

 

 מהלך הפעילות:

 :1 הפעלה

 למשתתפות את ההגדרה המילונית של מוח ושל לב:נקריא 

איבר הנמצא בגולגולת, אחראי על מערכת העצבים, ופוקד על הגוף. כמו  – מֹוח  

 כן אחראי על חשיבה, זיכרון, למידה ועוד.

 – ֵלב

 איבר מרכזי בגוף המשמש כמשאבת דם. .1

 ."מית. "ידעתי בלב שהכול יהיה בסדררגש, תחושה פני .2

 :1דיון 

 מהם יותר חשוב? מי
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  :2הפעלה 

 (.2 - 1ים חנקריא ונציג את הבדיחות )נספ

 .נדבר על ההבדלים בין גברים לנשים

 :2דיון 

 .הרבה על הדרת נשים מדברים היום

 האם באמת האישה מופלית? - מה דעתכן על הנושא באופן כללי

 :3דיון 

 אז אחרי כל מה שאמרנו..

 ?מה באמת הכוחות של הנשים

 בואו נרחיב קצת יותר ונלמד על מעלות ייחודיות שבהן התברכו הנשים.

 :4הפעלה 

ידע על נחלק את המשתתפות לארבע קבוצות, כל קבוצה מקבלת דף מ -לימוד 

 (.3 חפמעלה אחרת של האישה )נס

ולאחר מכן , לענות בקבוצה על שאלות החשיבהלאחר קריאת המידע יש 

 לבצע את המשימה.

כל קבוצה מגיעה להציג את המעלה הייחודית של הנשים  - יישום יצירתי

 שהובאה בדף המידע שלה, בדרך היצירתית בה בחרו לעשות זאת.

 :5 הפעלה

(, מסבירים את המשחק על ידי 4נספח  - מצגת בינגו )מצורפת בדיסק און קי

 המצגת.

 (.5 פות את הפתקים עם המספרים )נספחמחלקים לכל המשתת

 :על הלוח כתובנ

מעלות האישה, הנוספות על המעלה שעליה הרחבנו  3 אתנכתוב בקצרה 

 בתשובות לשאלות החשיבה בכרטיסיה של הקבוצה בה היינו.
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 נספחים

 (הוראות לבעל ולאישה – בדיחות) 1נספח 

 1מס'  בדיחה

 הוראות לבעלי –עוגת תפוחים 

 שטוף ידיים. –קודם כל  .1

  שטוף ידיים! –לא, אי אפשר לוותר על זה  .2

 תשטוף את הידיים!!! .3

 ביצים. 5אוקיי, עכשיו גש למקרר ותוציא  .4

קח את ארבעת הביצים ששרדו את ההוצאה מהמקרר, ושבור אותן לתוך  .5

 קערה.

שנשפכו. להבא, שים לב תרים את הקערה מהרצפה ותנקה את הביצים  .6

 שאתה לא מפיל עם היד כלום.

 –ביצים, ואת הארבע שנשארו תשבור לתוך קערה. תזכור  5תוציא עוד  .7

 בזהירות.

 תוציא מהארון כוס קמח וחצי כוס סוכר. .8

 תסגור את ארון כלי הניקוי, ותפתח את ארון המטבח. .9

 תחזיר אותו לארון ותוציא את הסוכר. –זה מלח  .10

ת הסוכר לתוך הכוס. עכשיו תנקה את כל הסוכר תשתדל לשפוך א .11

 ששפכת.

 קח מיקסר ותערבב את הבצק שנוצר עד שהוא יסמיך. .12

 תנקה את הקירות, התקרה והרצפה שהתמלאו בבצק שערבבת. .13

קח סמרטוט ותנקה  –לא, זה גם לא מספיק, הכלב מלקק את הלכלוך  .14

 הכול.

אוויר. כן, בפעם הבאה תנסה להפעיל מיקסר בעדינות. זה לא רובה  .15

 מחזיקים את המכסה למעלה.

 תפוחים, חתוך אותם וקלף. 10קח  –למילוי של העוגה  .16

לא רוצחים את התפוחים,  –שים פלסטר על הפצעים מהסכין. תזכור  .17

 חותכים אותם.

 הכנס את התפוחים לבצק והכנס לתנור לחצי שעה. .18

זה כי שכחת להדליק את התנור. הדלק  –אם העוגה עדיין לא מוכנה  .19

 אותו וחכה חצי שעה.

 תפסיק להתעסק בפלאפון והוצא את העוגה מהתנור. –עברה חצי שעה  .20

 תפסיק להתעסק בפלאפון ותוציא את העוגה. –ברצינות עכשיו  .21

 תוציא את העוגה עכשיו! .22

היא כבר שרופה. גש למאפיה הקרובה לביתך וקנה עוגת  –יופי, גאון  .23

 תפוחים.
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 הביתה ואכול את העוגה בהנאה.חזור  .24

 תפתח את הניילון לפני שאתה אוכל!!! .25

 

 2בדיחה מס' 

 הוראות לאשתי -איך להחליף גלגל 

אחרי שהבנת שיש לך פנצ'ר ולא מצפצפים כי מתחילים אתך, אותתי ימינה, . 1

                                                                       תשתלבי לנתיב הימני ועצרי בשוליים.

                                                      יופי, גילית שהאיתות פועל מאז שיצאת מהחניה.. 2

 עכשיו תשתלבי לנתיב הימני.. 3

 עכשיו את יכולה..4

 כן עכשיו, הוא עוד רחוק..5

 י עכשיו.פספסת, תנס. 6

 נו, יש לך מלא זמן! .7

 ברקס וכבי את האוטו.–יופי הגענו לשוליים, תרימי אם. 8

ברקס, זה בגלל שהוא היה כבר –אם את לא מצליחה להרים את האם. 9

 למעלה, תשאירי אותו ככה )תדאגי בהזדמנות שיבדקו לך את הבלמים(.

 לבשי את האפוד הזוהר.. 10

 לא, זה לא משמין אותך.. 11

 מבטיח, נו.. 12

 את לא יכולה בלי.. 13

 אבל את חייבת.. 14

 את יפה בכל מקרה.. 15

 נו, אני לא סתם אומר.. 16

 לא, אל תבכי, את יכולה להוריד אותו כשתסיימי.. 17

 יופי.. 18

 תפתחי את התא מטען.. 19

 תסגרי את המכסה מנוע, התא מטען מאחורה.. 20

 הרזרבי. תוציאי את הג'ק, המפתח ואת הגלגל. 21

 זה פלייר, תחזירי אותו ותוציאי את הג'ק, המפתח ואת הגלגל הרזרבי.. 22

 תחזירי את זה, זה טסטר. תוציאי את הג'ק, המפתח ואת הגלגל הרזרבי.. 23

  עזבי, תוציאי את מה כל מה שיש מאחורה בלי המחצלות המזרון ים והמים.. 24

 יש לך בתיק פצירה בשביל הציפורן שנשברה.. 25

 גשי לגלגל ובעזרת המפתח פתחי את הברגים.. 26

 לא ככה, לכיוון השני.. 27

 במידה והפתיחה קשה, דחפי בעזרת הרגל.. 28

 את שוב סוגרת, לכיוון השני.. 29
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  פספסת את המפתח ונפצעת ברגל, קחי פלסטר מהתא כפפות.. 30

אותו. התא כפפות נמצא בתוך האוטו, אמרנו שזה המכסה מנוע, תסגרי . 31

 מימין לרדיו.

 צאי שוב מהרכב והרימי יד ימין.. 32

 היד השנייה.. 33

 חכי בסבלנות עד שגבר יעצור ויעזור לך.. 34

 במקרה ואישה עוצרת, אל תתני לה בשום אופן לעזור, זה רק יסתבך.
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 (אישה קניות –גבר ) 2 נספח

 3 בדיחה מס'
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 (כרטיסיות) 3 נספח

 אמונה  - 1מעלה מס' 

 לפי היא – גילוי ביתר היא' ה ויראת בבורא האמונה הנשים שאצל לכך הפשוטה הסיבה

 יותר קרובים שלכן (הרגש יותר אלא חשיבות תופס פחות השכל) כך-כל חזק שכלן אין"ש

 האמונה מאירה שבהן לפי הוא הדבר שורש אך". חקירה בלי ועושות פשוטה אמונה לקבל

 .ה"הקב מצד שהיא כפי

 לאם שהנולד, באישה דווקא תלוי ישראל שם וכללות שעצם לכך הסיבה שזוהי לומר ויש

 כהן, ישראל עם בתוך והחילוקים ההבדלים בעוד) יהודי אינו כשהאב גם יהודי הוא יהודייה

 מצד שהיא כפי האמונה מאירה שבנשים מכיוון(: האב במשפחת תלויים, וישראל לוי

 .בהן תלוי היהדות עצם גם לכן, ה"הקב

 ארץ, העולם כל על ששלטה הגדולה המעצמה, במצרים עבדות שנות ועשר מאתיים

 ערב"ה של להסתה להתפתות הגברים על השפיעו, זרה עבודה של גילולים מלאה שהייתה

 ההטעיה רוח למרות, הנשים ואילו ".ישראל אלוקיך אלה" ואמר ממצרים איתם שעלה" רב

 .העגל במעשה להשתתף הסכימו ולא מכך הושפעו לא, הגברים בין שפשטה

 ?הגברים על הנשים של זה יתרון מתבטא במה

. הוא ברוך בקדוש הטהורה האמונה על מתבססת כולה שהיהדות, מוסבר שונים במקומות

 שהדבר כמה עד הבורא גדולת את בשכלו להבין להשתדל יהודי צריך לכך בנוסף אמנם

 נפגעת שאינה, איתנה אמונה של רגש הוא הכול ותכלית הכול ראשית אבל, לו ניתן

 .וניסיונות מקושיות

, ויעקב יצחק אברהם ובנות בני הם כולם שכן, מישראל ואחת אחד כל בלב מושרש זה רגש

 וכוח, מתערפל זה שרגש מסוימים במצבים קורה, זאת למרות. ולאה רחל רבקה שרה

 ...יום-היום בחיי ניכר אינו השפעתו

 אולם"; מאמינים בני מאמינים" יהודים נקראים ולפיכך, תמיד קיים הוא הלב בפנימיות אמנם

 על אף, העגל בחטא נכשלו שהגברים המדבר בדור קרה כך. משפיע הוא תמיד לא – בגלוי

 .שהיה כפי האמונה רגש נשאר שבפנימיותם

 בנשי בלט זה דבר וגם, יותר חזק אצלן האמונה רגש, הגברים על לנשים יתרון זה ברגש

 הגברים עם להשתתף סירבו השפעתה ובכוח, באמונתן להחזיק שהמשיכו, המדבר דור

 .לעגל זהב במתן

 שתיבת בכך מרומז האנשים על ישראל נשי של האמונה יתרון נקבה: לשון – אמונה

 .לגברים מאשר יותר לנשים שייכת שהאמונה להורות, נקבה בלשון היא" אמונה"

 ....נקודה למחשבה 

 ?מהגבר להאמין יותר קל לאישה לדעתכן מדוע

 ?מדוע? לחיים חשובה האמונה האם

 ?המשפחה כל על משפיעה האישה של האמונה האם
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 !משימה  

מעלתה של האישה כפי שתוארה מצאו דרך מקורית ויצירתית להציג את 

 בכרטיסיה זו )ג'ינגל, כרזה, חרוז קולע, ציור, שיר, כתב חידה, הצגה, מחזמר

 ועוד היד נטויה...(.
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 בינה  - 2מעלה מס' 

 מהפסוק נלמד זה דבר. באיש מאשר יותר, יתרה בינה באישה נתן ה"הקב
 ".בינה" מלשון –" ויבן: "ל"חז ודורשים", לאשה ...הצלע את אלוקים ויבן"

 הרי, בישראל האישה על מיוחדת ואחריות שליחות הטיל ה"שהקב מכיוון
, במקביל, הבורא להן נתן", כוחן לפי אלא מבקש איני"ש לכלל בהתאם

 .זו מיוחדת ואחריות שליחות למילוי הדרושים ביותר נעלים כוחות

 נשי על ונעלית מיוחדת שליחות הוטלה עצמו ישראל עם שבקרב מכיוון
 והבינה החכמה ריבוי על נוסף: כלומר". יתרה בינה" להן ניתנה לכן, ישראל

 בינה" תוספת ישנה, ה"הקב של המלאה מידו מישראל אחד כל שמקבל
 יותר להתעמק הן יכולות שבאמצעותה, ישראל ובנות לנשי מיוחדת" יתרה

 .בפועל מעשה לידי להביאן מנת על התורה הוראות בהבנת

 בניין מלשון - ויבן

 על זאת דורשים וחז"ל, בנייה מלשון היא" ויבן" במילה הפשוט הפירוש
. ובניין בינה – המושגים שני בין הקשר את נבין האמור ידי על. הבנה, בינה

 בינה שתוספת היא שהכוונה ודאי, יתרה בינה לאישה מעניק ה"הקב כאשר
 . הראויה לתכלית תנוצל זו

 שבינה לומדים ממנה, עצמה זו במילה מודגשת התכלית? זו תכלית ומהי
 בית, בישראל בית לבנות, בניין מלשון" ויבן": "ויבן" – באישה ניתנה יתרה

 ודירה בית", בתוכם ושכנתי" עליו יאמר והוא, ה"הקב של בדרישותיו שיעמוד
 בנים לגדל, והמצווה התורה יסודי על עד עדי בניין, בעולם השכינה להשכנת

 .הדורות כל סוף עד והמצווה התורה ברוח ולחנכם בנים ובני

 האיש לפני – במצוות החיוב

, למעשה והלכה בדין גם ביטוי לידי באה באישה שניתנה היתרה הבינה
, שנה ג"י לגיל בהגיעו במצוות מחויב נעשה נער: במצוות החיוב לגיל בנוגע
 .שנה ב"י לגיל בהגיעה כבר במצוות מחויבת נעשית בת ואילו

 באישה יתרה בינה ה"הקב נתן" כי – הדבר טעם את לנו מסבירים ל"חז
 בהיותה כבר, הבן לפני וההשגה ההבנה לבגרות מגיעה הבת". מבאיש יותר
 שהגיעה מישהי כאל הוא הבת אל התורה יחס גם לכן. בלבד שנה ב"י בת

 על, ה"הקב של שליחותו מילוי, בעולם בתפקידה והכרה והשגה הבנה לידי
 .ומצוות תורה קיום ידי

 בת" נעשית שהבת לכך הסיבה היא היתרה שהבינה אומרים אנו כאשר
 רק לה ניתנת היתרה שהבינה הכוונה אין, שנה ב"י בת בהיותה כבר" מצווה
 היותה מעצם, באישה ניתנה יתרה שבינה מכיוון: אדרבה. ב"י בגיל, כעת

 כבר במצוות היא מתחייבת לכן – קטנה ילדה בהיותה גם: אומר הוי – אישה
 .שנים ב"י לה במלאות

 ....נקודה למחשבה 
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  ?חשובה זו תכונה מדוע ?יתרה בינה מהי

 ?זו בתכונה האישה דווקא ניחנה לדעתכן מדוע

 היתרה. בבינתה להיעזר יכוה האישה בהן מהחיים דוגמאות תני

 !משימה 

ויצירתית להציג את מעלתה של האישה כפי שתוארה מצאו דרך מקורית 

 בכרטיסיה זו )ג'ינגל, כרזה, חרוז קולע, ציור, שיר, כתב חידה, הצגה, מחזמר

 ועוד היד נטויה...(.
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 נדיבות לב - 3מעלה מס' 

 מעלת הנשים במלאכת המשכן

". ויבואו האנשים על הנשיםהמשכן מתואר בכתוב "אופן נדבת הנשים למלאכת 

 הרמב"ן מפרש, שהאנשים היו טפלים לנשים בתרומת המשכן.

 מה ייחד את תרומת הנשים?

מעבר לעובדה שהנשים לא היו מחויבות בנדבת המשכן, שכן הן לא חטאו 

 –ידי נדבה זו, הייתה בנדבתן מעלה  בחטא העגל, ולא היו זקוקות לכפרה שעל

 בכמות הנדבות אלא גם בסוג הנדבות ובאיכותן.לא רק 

נשי ישראל נדבו למשכן לא רק את תכשיטיהן היקרים, אלא הכניסו בנדבה זו 

וכל אישה חכמת לב בידיה טוו... וכל הנשים אשר גם את כוחות נפשן, ככתוב "

" )הן טוו את החוטים מצמר העיזים נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים

נשי  –שמשביחה אותם. על אף ששיטה זו מסובכת יותר(  בשיטה מיוחדת

ישראל השקיעו והכניסו בנדבת המשכן את כל חכמתם וכישוריהן. תרומתן 

הייתה תרומה של נדיבות הלב מצד עצמו, מתוך רגש הלב שגרם להן 

 להשתדלות מיוחדת, ובכך הייתה תרומתם חשובה יותר מתרומת האנשים.

שי ישראל תרמו גם את ה"מראות הצובאות" בהמשך לכך מסופר בכתוב, שנ

לעשיית הכיור וכנו במשכן. כותב על כך רש"י, שבמראות הללו השתמשו הנשים 

אלו חביבין להעמיד צבאות רבים במצרים. על נדבה מיוחדת זו אמר הבורא "

", מכל נדבות המשכן האחרות, שכן בנדבה זו באה לידי ביטוי נדבת עלי מן הכול

מצד רגש הלב הפנימי שלהן בהכרח להעמיד  –י מן המקבל הלב, שבאה לגמר

 צבאות השם, רגש שגרם להשתדלותן המיוחדת בעזרת המראות הצובאות.

 

 ....נקודה למחשבה 

 ?כך כל חשובה זו תכונה לב, מדוע נדיבות

 ?טובה זאת תכונה תמיד האם

 ?שלה בבית לב בנדיבות להשתמש האישה יכולה כיצד

 

 !משימה 

מקורית ויצירתית להציג את מעלתה של האישה כפי שתוארה מצאו דרך 

 בכרטיסיה זו )ג'ינגל, כרזה, חרוז קולע, ציור, שיר, כתב חידה, הצגה, מחזמר

 ועוד היד נטויה...(.
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 יופי  - 4מעלה מס' 

 ".ליופי אלא אישה אין: "קובעת, חיים ותורת אמת תורת שהיא, התורה

 רצון. פשוטם מידי יוצאים ל"חז ומאמרי תורה ואין, פשוטה מידי יוצאת הלכה אין

 לגבי אמורים והדברים, יופי של ומצב במעמד תהיה יהודייה אישה שכל הוא התורה

 .כפשוטו יופי, גשמי יופי לגבי והן רוחני יופי

 ל"חז כדברי, צניעות של באופן, בבית", פנימה" לנצל האישה צריכה שלה היופי את

 מושלם ולנחת, שבעולם הטוב לכל האישה זוכה אז. "פנימה מלך בת כבודה כל"

 .מהילדים

 הכהן הוא ישראל בני בין ביותר הקדוש האיש: לכך דוגמא מביאים ל"ז חכמינו

 גדלהו" לגביו שנאמר כפי, גשמי בעושר גם אלא, ברוחניות רק לא – גדול .הגדול

בבית  העובד כהן שכן, הגוף בבריאות עשירות גם כוללת זו ועשירות". אחיו מכל

 בתכלית להיות שעליו, הגדול הכהן ובמיוחד, כלשהו מום בו שיהיה אסור המקדש

 .כפשוטו יופי גם זה ובכלל, היופי

 שנולד לכך זכתה צניעותה על שהקפידה שאישה, ל"ז חכמינו מספרים לכך ובקשר

 !גדולים כוהנים היו שכולם בנים שבעה אלא, בלבד אחד גדול כהן לא לה

 של זה ובמצב", פנימה, "הצניעות בתכלית שתהיה יהודייה אישה מכל תובע ה"הקב

, סתם יופי רק ולא סתם כבוד רק לא –" כבודה כל" של באופן לנהוג עליה" פנימה"

 .גשמי יופי עם הכלול רוחני יופי אלא

 היא זוכה –" פנימה, "צניעות מתוך ליופי התורה דרישות כפי נוהגת אישה כאשר

 ולנחת שבעולם הטוב לכל, ורוחני גשמי ליופי", מלך בת כבודה כל" הפסוק לתחילת

 .מהילדים מרבי

 פנימי ליופי הקשר

 לדברי, לכאורה, מנוגדים נראים –" ליופי אלא אישה אין"ש, האמורים הדברים

 .היופי והבל החן שקר": חיל אשת" במזמור המלך שלמה

 החן שקר'. "ה יראת עם קשור כשהוא רק חיובי מושג הוא שהיופי, לומדים אנו מכך

 עם קשורים והיופי החן כאשר אך; סתם וביופי בחן מדובר כאשר –" היופי והבל

 .כפשוטם ויופי בחן גם אלא רוחני בחן רק לא", תתהלל היא" אזי –' ה יראת

 : האישה של הפנימי ליופיה כתוספת היופי למעלת נוספת דוגמא

 אם כי. בעשרו עשיר …בגבורתו הגיבור …בחכמתו חכם יתהלל אל" אומר הנביא

 אינן עצמן מצד ועשירות גבורה, חכמה". אותי וידוע השכל, המתהלל יתהלל בזאת

 וידוע השכל" שיהיה כדי משמשות אלו תכונות כאשר אבל. בהן להתהלל ראויות

 .אלו במעלות גם האדם מתהללת אזי", אותי
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 ....נקודה למחשבה 

 ?חיצוני יופי או פנימי יופי יותר, חשוב מה

 ?האישה של הפנימי היופי ביטוי לידי בא מתי

 ?לאישה כך כל חשוב היופי מדוע
 

 !משימה 

מצאו דרך מקורית ויצירתית להציג את מעלתה של האישה כפי שתוארה בכרטיסיה זו 

 ועוד היד נטויה...(. ציור, שיר, כתב חידה, הצגה, מחזמר)ג'ינגל, כרזה, חרוז קולע, 
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  (לוחות למשחק) 5 ספחנ
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