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ה ו ו ה ה י  ר ג ת א ל ת  ו ר ת  ל י ג מ מ  . ת  י ב ב ש  י ג ר ה ל

ך  מ צ ע ב ת  א ז ה  ש ע

ה ח פ ש מ ל ת  ו ע ו ב ש ל  י ל ן  ו ק י ת

בחודשים האחרונים הסתגרנו כולנו בדל"ת אמותנו. מגפת הקורונה 
החזירה אותנו אל המקום הראשוני שלנו, אל הבסיס – אל הבית. אבל מהו 

הבית? האם זו המשפחה, האם אלה הקירות והנגיעה האישית בעיצוב? 
האם זו התחושה של המקום המוכר שחוזרים אליו פעם אחר פעם? ואולי 
הבית גדול יותר מכל מבנה פיזי ויש להחילו על הקהילה, העם או הארץ? 

תיקון ליל שבועות השנה יהיה שונה. ההנחיות שמבקשות לשמור על 
בריאותנו, מונעות התכנסות רבת משתתפים ללימוד משותף. לאור זאת, 

בחרנו להציע לימוד משפחתי, ביתי, על המקום שאותו אנו מבקשים לברר 
לעומק, על הבית. ואידך זיל גמור. 

ָּה ִהיא  ֲאִבי ֲַעָרה ַהּזֹאת? נֲַעָרה מֹו "ְלִמי ַהנּ

ֵדי מֹוָאב"  ָבה ִעם נֳָעִמי ִמּשְׂ ָ ַהּשׁ

רות, ב, ו'

ת ו כ י י ש ו ת  ו ר ז ל  ע  : ת י ב ל ך  פ ו ה ם  ו ק מ

ן ו ש א ר ר  ו ע י ש

מה גורם לאדם להרגיש בבית? מה גורם לו לחוש שגם היישוב שלו, מדינתו 
כזו  הוויה  או  תחושה  כיצד  מביתו?  חלק  הם  שבה  הציבורים  והמרחבים 
תעצב את חייו של אדם? לחילופין, מה גורם לאדם לחוש שכל מה שמחוץ 

לדל"ת אמות ביתו אינו שלו ואין הוא בן בית במדינתו ובארצו? 

מגילת רות מספרת לנו סיפור על זרות ושייכות, על חסרות הבית וחסרות 
חברתיים  קהילתיים,  משפחתיים,  שורשים  לטעת  המנסות  השייכות, 
שהופך  מה  על  נוספים  וממקורות  מהמגילה  ללמוד  ניתן  מה  ותרבותיים. 
כוחם של האחריות החברתית, של הערבות ההדדית  לבית? מהו  מקומות 
ושל החסד, ביצירת זיקה ושייכות? מה תפקידנו היום בישראל וכיצד נהפוך 

את המדינה שלנו לבית מיטבי עבור תושביה?

1. רות א, טז-כ

ר  י ֶאל ֲאׁשֶ ִעי  ִבי ְלָעְזֵבְך לָׁשוּב ֵמַאֲחָרִיְך:  ּכִ ְפּגְ טז ַוּתֹאֶמר רוּת ַאל ּתִ
ר  ֲאׁשֶ י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי.  יז ּבַ ְך ַעּמִ ִליִני ָאִלין ַעּמֵ ר ּתָ ְלִכי ֵאלְֵך וַּבֲאׁשֶ ּתֵ
ֶות  י ַהּמָ ה ה' ִלי ְוכֹה יֹוִסיף ּכִ ֵבר; ּכֹה יֲַעשֶׂ ם ֶאּקָ מוִּתי ָאמוּת ְוׁשָ ּתָ
ּה;  ִאּתָ לָלֶֶכת  ִהיא  ֶצת  ִמְתַאּמֶ י  ּכִ ֶרא  וֵּבינֵךְ.  יח ַוּתֵ יִני  ּבֵ יְַפִריד 
ית לֶָחם;  יֶהם ַעד ּבֹוָאנָה ּבֵ ּתֵ לְַכנָה ׁשְ ר ֵאלֶיָה.  יט ַוּתֵ ל ְלַדּבֵ ְחּדַ ַוּתֶ
הֹם ּכָל ָהִעיר ֲעלֵיֶהן ַוּתֹאַמְרנָה ֲהזֹאת  ית לֶֶחם ַוּתֵ בֹוָאנָה ּבֵ ַוְיִהי ּכְ

 להרחבה, צפו בסרטון 
של ריבי דרור )כ-10 דק׳(

ן א כ

https://cutt.ly/gyPMlml
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י  ְקֶראנָה ִלי נָעֳִמי:  ְקֶראןָ ִלי ָמָרא ּכִ נָעֳִמי.  כ ַוּתֹאֶמר ֲאלֵיֶהן ַאל ּתִ
י ִלי ְמאֹד.  ּדַ ֵהַמר ׁשַ

 

2. רות ג, ט

ּתָ ְכנֶָפךָ ַעל  ; ַוּתֹאֶמר ָאנִֹכי רוּת ֲאָמֶתךָ וָּפַרשְׂ ַויֹּאֶמר ִמי ָאּתְ
ה. י גֵֹאל ָאּתָ  ֲאָמְתךָ ּכִ

אבנרי אורית, עומדות על הסף, עמ' 36 

מגילת רות מספרת לא רק את סיפורם של השוליים המגדריים של החברה, 
זרה,  חשה  נעמי  והאתניים:  החברתיים  השוליים  של  סיפורם  את  גם  אלא 
מקומה.  את  למצוא  היכולת  את  וחסרה  לעצמה  מנוכרת  שלה,  במולדתה 
באופן  מתבטא  נכר,  מארץ  למולדתה  החוזרת  נעמי,  של  הפנימי  ניכורה 
מובהק כאשר היא עצמה מצביעה על אובדן המשמעות ועל חוסר ההתאמה 
של שמה, סימן הזהות הראשוני. היא מגדירה את זהותה מחדש באמצעות 
בקשרי  נקשרת  שרות  עד  חשה  שהיא  התלישות  את  המסמל  השם,  שינוי 

נישואין עם קרוב משפחתה. 

מכאן ואילך נעמי מסוגלת לשוב ולחוש שייכת למרקם האנושי של קהילת 
עם  אחד  בקנה  עולה  העלילה  בתחילת  האדמה  חלקת  היעדר  לחם.  בית 
תחושת חוסר הבית של נעמי, ואילו העלאת קיומה של הקרקע בסוף הטוב 
מגלה את השינוי בהרגשתה אל המקום ואנשיו. אזכורה של אדמת הנחלה 
מרמז שנעמי מצאה את דרכה סוף סוף את דרכה חזרה בייתה. רק אדם שיש 
לו שם, זרע ומקום בחברה. על כן רק כאשר  יש  לו קרקע, חלקת אדמה   
הקוראים, עם רות ונעמי, רואים את אפשרות היציאה מן המצוקה וחשים 
בפתח לתקווה, אפשר לרמוז באמצעות אזכור חלקת האדמה כי נעמי מצאה 

את מקומה בסדר החברתי שבו היא נתונה.

3. מסע ללא שם / לאה גולדברג

ִאיׁש ֵאינֹו ּפֹונֶה בוּעֹות ׁשֶ  זֶה ׁשָ
ׁשוּט ְמאֹד: ִמי, ְוזֶה ּפָ ׁשְ  ֵאלַי ּבִ

יִתי ח ּבֵ ִמְטּבַ ּבְ ים ׁשֶ יִּ ּכִ  ַהּתֻ
 עֹוד לֹא לְָמדוּ אֹותוֹ,

ָכל ַרֲחֵבי ָהִעיר ים ּבְ  ָהֲאנָׁשִ
 ֵאינָם יֹוְדִעים אֹותוֹ.

ְכָתב,  והוּא ַקיָּם ַרק ַעל ְניָר, ּבִ
 ְוֵאין לֹו קֹול, ְוֵאין לֹו ְצִליל ְוָתו.

ם  יִָמים ֲאִני הֹולֶֶכת ְללֹא ׁשֵ
מֹו ֲאִני יֹוַדַעת ֶאת ׁשְ ְרחֹוב ׁשֶ  ּבָ

ם ֶבת ְללֹא ׁשֵ עֹות ֲאִני יֹוׁשֶ  ׁשָ
מוֹ. ֲאִני יֹוַדַעת ֶאת ׁשְ  מוּל ֵעץ ׁשֶ
ם ֶבת ְללֹא ׁשֵ  ְוִלְפָרִקים ֲאִני חֹוׁשֶ
מֹו ֵאינִֶני יֹוַדַעת ֶאת ׁשְ ַעל ִמי ׁשֶ

מתוך: לאה גולדברג, שירים ג', הוצאת הקיבוץ המאוחד - ספרית פועלים, 2015

   הזמנה לדיון

כיצד מתבטא ניכורה הפנימי של נעמי לדעת אבנרי? מה מסמן את 	 
השינוי בהרגשתה ומה מעודד את שייכותה למקום? 

עד כמה את/ה מסכים/ה עם קביעותיה? 	 

מה הגורם המרכזי לתחושת הניכור בשירה של לאה גולדברג? מה יכול 	 
לתקן תחושה זו? האם תסכים המשוררת לקביעתה של אבנרי? 
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4. רות ב, ד 

ַויֹּאְמרוּ  ֶכם;  ִעּמָ ַויֹּאֶמר לַּקֹוְצִרים ה'  ית לֶֶחם  ִמּבֵ א  ּבָ ְוִהנֵּה בַֹעז 
לֹו ְיָבֶרְכךָ ה'. 

5. תלמוד בבלי, ברכות נד, ע"א

נֱֶּאַמר  ם, ֶשׁ ֵשּׁ לֹום ֲחֵברֹו ַבּ ְיֵּהא ָאָדם ׁשֹוֵאל ֶאת ְשׁ ְוִהְתִקינוּ ֶשׁ
ֶכם   ית לֶֶחם ַויֹּאֶמר לַּקֹוְצִרים ה׳ ִעָמּ א ִמֵבּ ַעז ָבּ ֹּ )רוּת ב(: ״ְוִהנֵּה ב

ַויֹּאְמרוּ לֹו ְיָבֶרְכךָ ה׳.״

   הזמנה לדיון

המדרש קובע כי חשוב לשאול אדם לשלומו תוך הזכרת שם ה'. ניתן 	 
להבין את המילים "יהא אדם שואל את שלום חברו בשם" גם באופן 

אחר, כעידוד לפנייה לחבר בשמו הפרטי. איזו הרגשה תעורר כל אחת 
מן הפניות? מה חשיבותה של פנייה כזו? 

באילו מצבים חשת זרות, ניכור, חוסר שייכות? מה היו הסיבות לכך?	 

5.  גֵָרה / נאוה סמל 

ו נֲַעצֹר  י, רוּת, ַעְכׁשָ ְלִכי ִאּתִ ַאל ּתֵ

י ֶאֱעבֹר בוּל ַהּזֶה ְלַבּדִ ֶאת ַהּגְ

ְנקוַּדת ֶהָחזֹור ְוַאּתְ עֹוֵדְך ּבִ

ַעל ִעְקבֹוָתִיְך שוִּבי ָאחֹור

ֵרד ְיָקָרה י, רוּת, ִנּפָ ְלִכי ִאּתִ ַאל ּתֵ

ִחיָרה ִמן ַהֵעֶבר ַההוּא זֹו לֹא ֶאֶרץ ּבְ

ך ָסָרה רוּ ּבָ יעוּ ָעלָיךְ, ְיַדּבְ ָשם יְַצּבִ

ְשִבילָם "ַהזָָרה" הִיי ּבִ ְלעֹולָם ּתִ

ינֵינוּ, ֵאֶשת ָצָרה נְָכִריָה ּכָאן ּבֵ

ַעל ַמְשקֹוף יֵָרֵשם "ּפֹה גָָרה גֵָרה".

י, רוּת ְלִכי ִאּתִ ַאל ּתֵ

לָּה ַאְלָמנָה   לֹא ּכַ

מֹולֶֶדת ֶשִלי ּבַ

ָבר ָאְבָדה ַהֶחְמלָה ּכְ

ָחָדיו ְמכוָּתר ּפְ י ַהַעם ֶשִלי ּבִ ּכִ

נֵי ּכָל ִאיש זָר ְונֹוֵעל ֶאת ַעְצמֹו ִמּפְ

ר ֶאת ָהגָר ָרה ָשְלָחה לִַמְדּבָ ָשם שָׂ

ֵהם קֹוְרִאים ְלַעְצָמם "ַהַעם ַהִנְבָחר"

ם ַהִנְסגָר ְגבוּלָם, ִליּבָ ְנצוִּרים ּבִ

ְוַהּכֹול ְמֵאיָמת ַהַאֵחר, לֹא מוּּכָר

יּכָר ּכִ ְרחֹוב, ּבַ שוּק, ּבַ ּבַ

ך ֶאת אֹות נֵיָכר. ָתִמיד ְיזַהוּ ּבָ

ַהלַילָה יֹוֵרד רוּת,

ְשֵמי מֹוָאב ֵהם ֶשלְָּך

ַעִמי לֹא ַעֵמְך

ֱאלֹוַהי הוּא לֹא לְָך

י ּתִ מֹו ּבִ י ּכְ שוִּבי ָאחֹור, ּכַלִָתּ

יֵתְך יִתי לֹא ּבֵ י ּבֵ ּכִ

יִתי. יֵתְך לֹא ּבֵ וּּבֵ

י, רוּת ְלִכי ִאּתִ ַאל ּתֵ

י ּתֹוְך ִנְשָמִתּ ַאּת ּבְ

ְך ַעד יֹום מֹוּתֵ

ַעד יֹום מֹוִתי.

   הזמנה לדיון

על פי שירה של נאוה סמל, כיצד עונה נעמי על כל חלק בהצהרת 	 
הנאמנות של רות? איך יש להבין את תשובתה? מאילו מניעים היא 

נובעת? )האם היא רגשית או מפוכחת? נשענת על ניסיון או על פחד?(

נסח/י את הביקורת החברתית של נאווה סמל בלשונך. עד כמה 	 
רלוונטית ביקורת זו לחברה שלנו? 



1011

ף ״ ש ת ת  ו ע ו ב ש ל  י ל ן  ו ק י הת ו ו ה ה י  ר ג ת א ל ת  ו ר ת  ל י ג מ מ  . ת  י ב ב ש  י ג ר ה ל

6. בראשית רבה, פרשה לד, טו

ב ִלְפנֵי ַר' יֹוֵסי. ְלִמיד ֶאָחד ָהיָה יֹוׁשֵ ּתַ

יר לֹו ְולֹא ָסַבר )לא למד(. ָהיָה ר' יֹוֵסי ַמְסּבִ

ה סֹוֵבר? ה ֵאין ַאּתָ ָאַמר לֹו: לָּמָ

קֹוִמי. ֲאִני ּגֹולֶה ִמּמְ ָאַמר לֹו: ׁשֶ

ה? ָאַמר לֹו: ֵמֵאיזֶה ָמקֹום ַאּתָ

אי. )שם המקום שבו שוכן ביתו( ּמַ ָאַמר לֹו: ִמן גבות ׁשַ

ל אֹותֹו ָמקֹום? ָאַמר לֹו: וַּמהוּ ֲאִוירֹו ׁשֶ

ים ֶאת מֹוחֹו )מורחים  ָמִנים ְוָטׁשִ ינֹוק נֹולָד ָאנוּ ּגֹוְבִלים ֲאַדְמּדְ ַהּתִ ׁשֶ ָאַמר לֹו: ּכְ
ים. ּלֹא יֹאְכלוּהוּ ַהיַּּתוּׁשִ תאנים אדמדמות על ראשו(, ׁשֶ

ָביו. ֵעינֵי יֹוׁשְ נַָּתן ֵחן ָמקֹום ּבְ רוְּך ׁשֶ ָאַמר: ּבָ

7. רועי שלום זמיר

אֹוֲהִבים אֹוִתי ים ׁשֶ תֹוְך ָהֲאנָׁשִ ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ּבְ

ֲאִני אֹוֵהב ים ׁשֶ וְבתֹוִכי ִמְתּגֹוְרִרים ָהֲאנָׁשִ

ִית ֵהם ַחְסֵרי ּבַ ּנִי ׁשֶ יֵׁש ֲחלִָקים ִמּמֶ

ֲאִני לֹא אֹוֵהב, ּנִי ׁשֶ יֵׁש ֲחלִָקים ִמּמֶ

תֹוְך ַהֶחֶדר ֲאִני ּבְ ְויֵׁש יִָמים ׁשֶ

ְוֵאין ִלי קֹוַרת ּגַג

ְוֵאין ִלי קֹוַרת רוַּח

תֹוִכי ּבְ ַוֲאִני ְמַפֵחד ְלִהְתמֹוֵטט ַעל ּכָל ִמי ׁשֶ

ָמה ַמֲחִזיק ִקירֹות

יב ה ָאָדם ִלְהיֹות יַּצִ ָמה עֹושָׂ

ְולֹא ְלִהְתּפֹוֵרר?

יַע זֶה אֶֹהל ֲאִני ַמּצִ ִלְפָעִמים ּכָל ָמה ׁשֶ

ִלְפָעִמים ֲאִני ְצִריף 

ית ְללֹא ַמֲעִלית ֲחַדר  ֶסת קֹוָמה ֲחִמיׁשִ ּכוּן ְללֹא ִמְרּפֶ ִדיַרת ׁשִ ֶחֶדר ָקָטן ִמּלְָהִכיל ּבְ

ַמְדֵרגֹות ַצר ְוָחׁשוְּך

ן יָּבֹואוּ ְלַתּקֵ ה לָבֹוא ֵאלַי ָהאֹור לֹא עֹוֵבד ָאְמרוּ ׁשֶ ָקׁשֶ

ָכל ָמקֹום ֲאָבל ֲאִני יָכֹול לָגוּר ּבְ

י יׁש ּבִ הוּ יְַרּגִ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

הוּ יְַרּגִיׁש אֹוִתי. יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ִית ֲאִני יָכֹול לָגוּר ֶאְצלְֵך ֵמַהּבַ

אֹו ִמּכָל ָמקֹום ַאֵחר

ֵדי ְלִהּכָנֵס ה ִמּלִים טֹובֹות ּכְ ּמָ ֲאִני ַרק ָצִריְך ּכַ

שׂוֶּמת לֵב ַרק ָצִריְך ְקָצת ּתְ

ֶמׁש ֶ ּשׁ ם אֹו ּבַ ּגֶׁשֶ ים ֵמַעל ָהרֹאׁש ּבַ ֵדי לָשִׂ ּכְ

ִמים אֹוֲהִבים אֹוִתי ַהּשָׂ ִאם ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ

ָהיָה ִלי ַאְרמֹון.
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   הזמנה לדיון

התלמיד במדרש מגדיר עצמו כגולה ממקומו. כיצד יש להבין את 	 
הביטוי? 

המורה מתעניין במקום מגוריו או בביתו של תלמידו ושואלו על 'אוויר 	 
המקום'. נסה/י לענות על השאלה הזו לגבי המרחבים בהם את/ה חי/ה.

כיצד ניתן להבין מתוך דבריו של התלמיד שיש לו זיקה וחיבור לביתו? 	 
מה יוצר את "חן המקום בעיני יושביו"? האם אמירת המורה היא 

אירונית או כנה?

איזו שורה מתוך שירו של רועי זמיר מתאימה ביותר לתיאור מצבו של 	 
התלמיד בתחילת המדרש? איזו שורה מתאימה לתיאור מצבו בסופו?

מדוע משתמש רועי זמיר בדימויי בית על מנת להדגיש מצבים רגשיים 	 
מאתגרים?

חשוב/בי אלו אנשים מתגוררים בתוכך? 	 

יָבה ַהּבַיָתה / אסתר אטינגר 8. ַהׁשִ

ֵחיִקי  ַהיֶּלֶד ּבְ ׁשֶ ו, ּכְ  ַעְכׁשָ
 נָח 

 ֲאִני ְיכֹולָה לֹוַמר ֶחֶסד,
ֶעֶצם ַהַחג  י ּבְ  ַרק ֶחֶסד ּכִ

מוָּעה ָעְבָרה   ַקְמנוּ לָלֶֶכת. ׁשְ
ֲעיָרֹות  ִרים ּבָ ַחּזְ  ֶאת ָהרֹוְכִלים ַהּמְ

ָחלָם ְוִסְדִקיָתם, אֹות   ִעם ּכְ
נֵי ָהָרָעב,  ּמוּ ׁשְ ּתַ  ׁשֶ

 וְּדחוּפֹות ַקְמנוּ לָלֶֶכת 
י ָרָעב ַאֵחר ָקם   ּכִ
ה. ָחזָק ִמן ַהּבוּׁשָ

ָבר חֶֹדׁש ִזיו   ְוָהיָה ּכְ

נֲַעִנים ִאיָּר,  ִפי ַהּכְ ּנְִקָרא ּבְ  ׁשֶ
רוּׁשֹו אֹור,  ּפֵ  ׁשֶ

 וְּדחוּפֹות ָהלְַכנוּ 
ְכַות ַהּקֹוִצים,   ַרְגלֵינוּ ֲחרוּכֹות ִמּמִ

 ּגוֵּפנוּ ְמֻכּסֶה ְסַמְרטוִּטין 
ָרִכים  י ַהּדְ ִצּדֵ לֹות ּבְ  ּכֹוׁשְ

ְרּכָבֹות ְוַהּסוִּסים ְרֵכי ַהּמֶ ָסרֹות ִמּדַ

ִדי   ְוַאּתְ הֹולֶֶכת ִעּמָ
י   נֱֶאֶחזֶת ּבִ
ְבִתְקָוה,   ּכִ

ַמנָּּה ָעַבר ּזְ ה ׁשֶ ָ י, ִאּשׁ  ּבִ
ּלֹות ַאֲהָבה ּה יַָבׁש ִמּמִ ִחּכָ ׁשֶ

י לְָך  י ְוָאַמְרּתִ דֹות ַהּנְכֹוִנים, ָעַצְרּתִ ָרִמים ַעל ַמְדֵרגֹות ָהָהר ְוַהּשָׂ ּנְִראוּ ַהּכְ  וְּכׁשֶ
ם,   ִאיׁש לֹא ְיַחּכֶה לָנוּ ׁשָ

 ּגַם ּכֶלֶב לֹא ִיְקּפֹץ ִלְקָראִתי, 
ְיָתה  ָבה ַהּבַ  ֲאָבל ֲאִני ׁשָ

י   ַאּפִ ִית ָעלָה ּבְ י ֵריַח ַהּבַ  ּכִ
ִית  ֵאין ִלי ּבַ  ֲאִפּלוּ ׁשֶ

ֶדה  ִית, ֵאין שָׂ  ַוֲאִני הֹולֶֶכת ְלֵאין ּבַ
נּוּר, ֵאין לֶֶחם  ֵאין ּתַ

תֹוִכי. ְוָהָרָעב אֹוֵכל ּבְ

ִדי.  ָבה ִעּמָ  ְוַאּתְ ׁשָ
ּלֹא ָהִיית ּבֹו ֵמעֹולָם   ְלָמקֹום ׁשֶ

ווּי  גוֵּפְך זֶה ַהּדָ  ּבְ
ים  ִבים ַהּנְִצִחיִּ ָ י ַאּתְ ִמן ַהּשׁ  ּכִ

קֹום   ַהחֹוְזִרים לַּמָ
רוָּחם  מוּנָתֹו ֲחתוָּמה ּבְ ּתְ  ׁשֶ

ר שָׂ עֹוד ִלְפנֵי ֱהיֹות ַהּבָ

ְיָתה  ָבה ַהּבַ  ֲאִני ׁשָ
ְיָתה  ָבה ַהּבַ  ַאּתְ ׁשָ

ְך  ָהיָה ַאַחר ּכָ  ְוָכל ׁשֶ
נַָּפל   ָהיָה ֶחֶסד ׁשֶ

אֹור לֲַאֵפלַת ֶחֶדר ּכְ

ֶכת ַהּזֶַרע   ַאּתְ מֹוׁשֶ
ֵחיִקי ר ּבְ  ַעד ַהיֶּלֶד ֲאׁשֶ

נּוּ ְוַהְלָאה. וִּמּמֶ
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9. אורית אבנרי, עומדות על הסף, עמ׳ 53 

דווקא אחרותה של רות היא המעניקה לה כוח לנוע בין הקבוצות השונות 
ולחצות את הגבולות. שונותה מאפשרת לה לפעול באופן חתרני ובכך לזעזע 

את אמות הספים וליצור שינוי חברתי ולאומי: "לעיתים קרובות דווקא מי 
שלא מזוהה עם ההגמוניה מסוגל לפעול לטובת ערכי היסוד של החברה, 

 ערכים שהולכים לאיבוד בחיי היום יום"
מגילת רות היא סיפורה של נכרייה שבורכה בידי עמו הנבחר של ה'. מן 
המגילה אפשר להסיק כי העירוב עם הזר והמאיים הוא היסוד לצמיחה 

והמשכיות. בכך משקפת המגילה תנועה מדחייה של האחר והרחקתו אל 
עבר קבלתו כנעלה וטוב.

   הזמנה לדיון

שירה של אסתר אטינגר מתאר שיבה הביתה הרוויה בפרדוכסים. 	 
כיצד ניתן לשוב למקום שלא היינו בו מעולם? האם כך מרגישים עולים 

שכמהו להגיע לארץ? 

מהי משמעות השיבה הביתה על פי השיר? )שים/י לב למילה החוזרת 	 
ונשנית בו(.

מה מאפיין את הזרות? מה מאפיין את השייכות? 	 

מי הם השבים הנצחיים בעיניך? מה מאפיין אותם? 	 

מהו התפקיד של "האחרת" במגילה על פי דבריה של אורית אבנרי? עד 	 
כמה השיר מחזק קביעה זו?

ם  ְהיוּ ׁשָ ִּ י ֵדי מֹוָאב ַו ָּבֹאוּ שְׂ י ַו

רות א, ב

ת ד ל ו מ ו ת  ו ל ג ל  ע  : ם  י ד ו ד נ ו ת  י ב

י נ ש ר  ו ע י ש

קבוצת  העם,  של  גם  אך  הפרטי  האדם  של  חלקו  מנת  הוא  הבית  חיפוש 
הפרטים, המחפשת לה בית לאומי. מה מניע אותנו ממקום למקום ומארץ 
לארץ? מה דוחף אותנו לתור אחר מקום חדש או חדש ישן ולשוב ולחפש 
לחוף  לכאורה,  הגענו,  כאשר  גם  הנדודים  ממשיכים  מדוע  שורשים? 
מבטחים? האם ישנו ד.נ.א יהודי או גזירה קדומה המצווה עלינו לנדוד? ואם 
כן, האם היא ברכה או קללה, כורח או הזדמנות? מה נוכל ללמוד מנדודינו 
ההיסטוריים ומה מישיבת הקבע? ומה פירושם של נדודים שאינם ממשיים 
המצווה  לאומי,  נחת  חוסר  של  מכוחו  המונעים  כאלו  מטאפוריים,  אלא 

עלינו: נוע תנוע! 

 להרחבה, צפו בסרטון של 
 ד"ר רננה רביצקי-פילזר 

)כ-10 דק׳(

ן א כ

https://cutt.ly/lyPMvsJ
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הצטרפו אלינו למסע בין המקורות העתיקים והחדשים – מנדודי אלימלך, 
נעמי ורות אל נדודי תרח, אברהם ושרה; מן ההאדרה של הנדודים במדרש 
ובהגות אל הקולות המתייגעים מהם, מבקרים אותם וכוספים למקום קבע; 
מגלות למולדת לתפוצה וחוזר חלילה. על מקומות ממשיים ומקומות בנפש, 
על יישוב קבע ונדודים, על המיתוס של היהודי הנודד ועל משמעותה של 
התחדשות יהודית בארץ ישראל. הצטרפו אלינו למפגש בין מקורות מגוונים 

ולמפגש בינם לבין חיינו שלנו.

1. רות א, א – ז

ית  ִמּבֵ ַויֵּלְֶך ִאיׁש  ָאֶרץ;  ּבָ ָרָעב  ַוְיִהי  ְֹפִטים  ַהּשׁ פֹט  ׁשְ יֵמי  ּבִ ַוְיִהי  א 
ם  ְוׁשֵ ב  ָבנָיו.  נֵי  וּׁשְ ּתֹו  ְוִאׁשְ הוּא  מֹוָאב  ֵדי  שְׂ ּבִ לָגוּר  ְיהוָּדה  לֶֶחם 
ְוִכְליֹון,  נֵי ָבנָיו ַמְחלֹון  ׁשְ ם  ְוׁשֵ ּתֹו נָעֳִמי  ם ִאׁשְ ְוׁשֵ ָהִאיׁש ֱאִליֶמלְֶך 
ם. ג ַויָָּמת  ְהיוּ ׁשָ ֵדי מֹוָאב ַויִּ ית לֶֶחם ְיהוָּדה; ַויָּבֹאוּ שְׂ ֶאְפָרִתים ִמּבֵ
ים  אוּ לֶָהם נָׁשִ שְׂ נֵי ָבנֶיָה. ד ַויִּ ֵאר ִהיא וּׁשְ ָ ּשׁ ֱאִליֶמלְֶך ִאיׁש נָעֳִמי; ַוּתִ
ר  ֶעשֶׂ ם ּכְ בוּ ׁשָ ִנית רוּת; ַויֵּׁשְ ֵ ם ַהּשׁ ה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ָעְרּפָ מֲֹאִביֹּות ׁשֵ
נֵי  ְ ה ִמּשׁ ָ ֵאר ָהִאּשׁ ָ ּשׁ נֵיֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון; ַוּתִ ִנים. ה ַויָֻּמתוּ גַם ׁשְ ׁשָ
י  ּכִ ֵדי מֹוָאב:  ִמּשְׂ ב  ׁשָ ַוּתָ ְוַכּלֶֹתיָה  ִהיא  ָקם  ַוּתָ ו  ּה.  וֵּמִאיׁשָ ְילֶָדיָה 
ֵצא  י ָפַקד ה' ֶאת ַעּמֹו לֵָתת לֶָהם לֶָחם. ז ַוּתֵ ֵדה מֹוָאב ּכִ שְׂ ְמָעה ּבִ ׁשָ
ֶרְך  לְַכנָה ַבּדֶ ּה; ַוּתֵ י ַכּלֹוֶתיָה ִעּמָ ּתֵ ה וּׁשְ ּמָ ָ ר ָהְיָתה ּשׁ קֹום ֲאׁשֶ ִמן ַהּמָ

לָׁשוּב ֶאל ֶאֶרץ ְיהוָּדה. 

2. בראשית יא, כז – לב, יב, א-ט

ְוֶאת  נָחֹור  ֶאת  ַאְבָרם  ֶאת  הֹוִליד  ַרח  ּתֶ ַרח  ּתֶ ּתֹוְלדֹת  ְוֵאּלֶה  כז 
ֶאֶרץ  ַרח ָאִביו ּבְ נֵי ּתֶ ָהָרן; ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט כח ַויָָּמת ָהָרן ַעל ּפְ
ם  ים:  ׁשֵ ח ַאְבָרם ְונָחֹור לֶָהם נָׁשִ ּקַ ים.  כט ַויִּ ּדִ אוּר ּכַשְׂ מֹולְַדּתֹו ּבְ
ִמְלּכָה  ֲאִבי  ָהָרן  ת  ּבַ ִמְלּכָה  נָחֹור  ת  ֵאׁשֶ ם  ְוׁשֵ ָרי,  שָׂ ַאְבָרם  ת  ֵאׁשֶ
ַרח  ּתֶ ח  ּקַ ָולָד.  לא ַויִּ לָּה  ֵאין  ֲעָקָרה:   ַרי  שָׂ ִהי  ִיְסּכָה.  ל ַוּתְ ַוֲאִבי 
ת  ֵאׁשֶ ּלָתֹו  ּכַ ַרי  שָׂ ְוֵאת  נֹו  ּבְ ן  ּבֶ ָהָרן  ן  ּבֶ לֹוט  ְוֶאת  נֹו  ּבְ ַאְבָרם  ֶאת 
נַַען ַויָּבֹאוּ  ים לָלֶֶכת ַאְרָצה ּכְ ּדִ ם ֵמאוּר ּכַשְׂ נֹו; ַויְֵּצאוּ ִאּתָ ַאְבָרם ּבְ
וָּמאַתִים  ִנים  ׁשָ ָחֵמׁש  ֶתַרח  ְיֵמי  ְהיוּ  ם.  לב ַויִּ ׁשָ בוּ  ַויֵּׁשְ ָחָרן  ַעד 

ָחָרן.  }פ{  ַרח ּבְ נָה; ַויָָּמת ּתֶ ׁשָ

ית ָאִביךָ  ךָ וִּמּבֵ א ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם: לְֶך ְלךָ ֵמַאְרְצךָ וִּמּמֹולְַדּתְ
לָה  ַוֲאגַּדְ ַוֲאָבֶרְכךָ  ּגָדֹול  ְלגֹוי  ךָ  ַאְרֶאךָּ.  ב ְוֶאֶעשְׂ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל 
ְוִנְבְרכוּ  ָאאֹר;  וְּמַקּלְֶלךָ  ְמָבְרֶכיךָ  ָרָכה.  ג ַוֲאָבְרָכה  ּבְ ֶוְהיֵה  ֶמךָ;  ׁשְ
ה'  ֵאלָיו  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְבָרם  ָהֲאָדָמה.  ד ַויֵּלְֶך  חֹת  ּפְ ִמׁשְ ּכֹל  ְבךָ 
ֵצאתֹו  ּבְ נָה  ׁשָ ְבִעים  ְוׁשִ ִנים  ׁשָ ָחֵמׁש  ן  ּבֶ ְוַאְבָרם  לֹוט;  ִאּתֹו  ַויֵּלְֶך 
ְוֶאת  ָאִחיו  ן  ּבֶ לֹוט  ְוֶאת  ּתֹו  ִאׁשְ ַרי  שָׂ ֶאת  ַאְבָרם  ח  ּקַ ֵמָחָרן.  ה ַויִּ
ַויְֵּצאוּ  ְבָחָרן;  ָעשׂוּ  ר  ֲאׁשֶ ַהנֶֶּפׁש  ְוֶאת  ָרָכׁשוּ  ר  ֲאׁשֶ ם  ְרכוּׁשָ ּכָל 
ָאֶרץ ַעד  נַָען.  ו ַויֲַּעבֹר ַאְבָרם ּבָ נַַען ַויָּבֹאוּ ַאְרָצה ּכְ לָלֶֶכת ַאְרָצה ּכְ
ָאֶרץ.  ז ַויֵָּרא ה' ֶאל  ּבָ ָאז  נֲַעִני  ְוַהּכְ ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה;  ׁשְ ְמקֹום 
ַח  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ֶבן  ַויִּ ַהּזֹאת;  ָהָאֶרץ  ֶאת  ן  ֶאּתֵ ְלזְַרֲעךָ  ַויֹּאֶמר:  ַאְבָרם 
ַויֵּט  ֵאל  ְלֵבית  ֶדם  ִמּקֶ ָהָהָרה  ם  ָ ִמּשׁ ק  ֵאלָיו.  ח ַויְַּעּתֵ ַהּנְִרֶאה  לַָה' 
ְקָרא  ַויִּ לַה'  ַח  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ֶבן  ַויִּ ֶדם  ִמּקֶ ְוָהַעי  ִמיָּם  ֵאל  ית  ּבֵ ָאֳהלֹה; 

ה.  }פ{  ּסַע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְונָסֹוַע ַהנְֶּגּבָ ם ה'.  ט ַויִּ ׁשֵ ּבְ

   הזמנה לדיון

השווה/י בין המניעים הגורמים לאלימלך ונעמי לעזוב את בית לחם 	 
ולעבור לשדי מואב )ואף לנעמי וכלותיה לשוב משם אל ארץ יהודה( 

לבין המניעים הגורמים לתרח ולאברהם לעזוב את אור כשדים ואת חרן, 
בדרך לארץ כנען. מהם הגורמים הדוחפים לתנועה מארץ המוצא ומהם 

הגורמים המושכים בארץ היעד בכל אחד מהתיאורים? 

חשוב/בי על מניעים נוספים המביאים אותנו היום לנדוד ממקום למקום 	 
ומארץ לארץ. האם תפעיל/י שיפוט ערכי ביחס למניעים מסוגים שונים 

לנדודים ותנועה בין ארצות? מהו?

מדוע ממשיך אברהם ונודד גם אחרי הגיעו לארץ המובטחת? האם 	 
הציווי 'לך לך' הוא חד פעמי או נצחי? ומכאן – האם דמות 'היהודי 

הנודד', חסר הנחת, היא בעיניך כורח או אידיאל?
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3. פרנץ רוזנצוויג, כוכב הגאולה 

לעם הזה, בית איננו בית במובן של אדמה, לעומת מה שנהוג 
ומשגשגים  וחיים  האדמה  את  החורשים  העולם  עמי  אצל 
עליה – עד שכמעט שוכחים כי להיות עם משמעו משהו אחר 
מלהיות מושרש באדמה. עם הנצח לא הורשה לבלות זמן רב 
בבית כלשהו. עם זה לא איבד לעולם את החופש ללא כבלים 
של הנווד, כמו האביר אשר נאמן לארצו כשהוא נודד מחוצה 
לה, מחפש הרפתקאות ומתגעגע למה שהשאיר אחריו, יותר 

מאשר כשהוא חי בה. 

במובן העמוק ביותר, לעם זה יש ארץ משלו רק במידה שיש 
לו ארץ אליה הוא כמה   ארץ הקודש. ולכן גם כשיש לו בית, 
לא הותר לו לתבוע בעלות מלאה עליו. רק "גר ותושב" יהיה. 
האל אומר לו "כי לי כל הארץ". קדושת הארץ מרחיקה אותה 
מהישג ידו של העם ומעצימה את הערגה למה שאבד, עד נצח, 
בשום ארץ אחרת.  בבית  להרגיש  לעולם  יוכל  לא  כך שהעם 
ערגה זו מכריחה את העם לרכז את רצונו במשהו אשר עבור 
עמים אחרים הוא רק דבר אחד מני רבים אך לעם הנצח הוא 
חיוני  קהילת הדם. ובעשותו כך, הרצון להיות עם לא ישען על 

שום אמצעי מכני אלא יתגשם אך ורק דרך העם עצמו.

   הזמנה לדיון

מה ההבדל בין עם ישראל לעמים אחרים לדעת רוזנצוויג והיכן לדעתו 	 
ירגיש עם ישראל 'בבית'? האם לדעתך ניתן לבסס תחושת בית על 

'קהילת דם' או שיש הכרח בקירות ממשיים ואדמה? 

האם 'החופש ללא כבלים של הנווד' מושך אותך במובניו השונים 	 
)הגיאוגרפי, הכלכלי, הרגשי(? מול אילו ערכים אחרים הוא מתמודד 

בנפשך?

האם ההיסטוריה מרובת הנדודים של עם ישראל היא קללה או ברכה? 	 
האם ביושבנו על אדמתנו יש להתרחק ממנה או לשמור על תובנות 

וצורות התנהגות שלמדנו בזכותה?
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4. מדרש תנחומא, פרשת לך לך, ג

לְָיטֹון )בושם( הנתונה  אמר רבי ָאִבין, משל לצלוחית של ּפַ
בבית הקברות ולא היה אדם יודע ריחה. 

מה עשו? נטלוה וטלטלוה ממקום למקום והודיעו ריחה 
בעולם.

כך היה אברהם דר בתוך עובדי עבודה זרה, אמר לו הקדוש 
ברוך הוא: לך לך מארצך ואני אודיע טבעך בעולם.

5. הרב יוסף דוב סולובייציק, "קודש וחול"

אברהם הפך לאבי האומה בעקבות הציווי לקום ולעזוב את 
ביתו. "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר 

אראך". בפסח אנו מציינים את הנדודים של בני ישראל 
במדבר, וסוכות ... ממחיש את הלא מקום על ידי חריגה 

פולחנית מן הקבע, מן המקום )הבית( כדי לשבת שבעה ימים 
תמימים כאילו במדבר, בתוך סוכת הנודדים, על אם הדרך, 

בתוך החופש. הסוכה היא סמל אנטי התמקמותי, שעיקרו 
ביטוי החשש מפני המנוחה והנחלה שבהתבססות במקום.

)מתוך: האדם ועולמו, הוצאת ספריית אלינר, הסוכנות היהודית, י-ם, תשנ"ח(

   הזמנה לדיון

מהן ההזדמנויות הטמונות בטלטול ממקום למקום בעולם לפי המדרש 	 
ולפי הרב סולוביצ'יק? האם מדובר בטלטול תמידי או זמני?

האם חווית 'טלטול' שיצר הזדמנויות חדשות? מה היו הרווחים שלו ומה 	 
המחירים שתבע?

מה מייצג חג הסוכות על פי הרב סולוביצ'יק? מה עשוי לסמל חג 	 
השבועות, שבמרכזו מגילה ארץ ישראלית מאד, הכוללת בתוכה נדודים, 

התרחקות ושיבה מאתגרת?

6. עמנואל לוינס, "מדינת ישראל ודת ישראל"

חשיבותה של מדינת ישראל איננה בקיומה של הבטחה 
עתיקה, ואף לא בראשיתה של תקופת ביטחון חומרי שהיא 

עשויה לציין... אלא בהזדמנות הניתנת סוף סוף למימוש 
תורתה החברתית של היהדות. העם היהודי השתוקק לארצו 

ולמדינתו לא על שום העצמאות חסרת התוכן שציפתה לו 
בהן, אלא על שום יצירת חייו שיכול היה להתחיל בה סוף 
סוף... אחרי הכל היה זה איום להיות העם היחיד המגדיר 
עצמו באמצעות תורת צדק והיחיד שאינו מסוגל ליישמה. 

זהו הקרע וזהו המובן של הגולה.

 ... הניגוד כאן הוא בין אלה השוחרים מדינה לצורך הצדק 
לבין אלה השוחרים צדק לשם הבטחת קיומה של המדינה.

)מתוך: חירות קשה, הוצאת רסלינג, תל אביב, 2007, עמ' 293(

7. חיים נחמן ביאליק, תחיית התרבות בארץ ישראל

ארץ ישראל נתנה לנו לראשונה טעם יצירת תרבות מתחילת 
שרשה וטעם חבלי יצירה. שהרי בחבלי יצירה אלו יש ויש 

טעם, שאין לנו בגולה שום תפיסת השגה בו. לא בכדי באנו 
בארץ ישראל לתוך מדבר. ותהא ההשגחה ברוכה על כך, שלא 

הכניסה אותנו לתוך ארץ בנויה! כי אלמלי כך, היינו שוב 
מתגלגלים לתוך גלות. כי רק על ידי יסורי בראשית הבריאה, 

האומה קונה לה את ארצה ואת זכותה עליה.
)מתוך הרצאה בקובנה, י"ט אלול תר"ץ(



2223

ף ״ ש ת ת  ו ע ו ב ש ל  י ל ן  ו ק י הת ו ו ה ה י  ר ג ת א ל ת  ו ר ת  ל י ג מ מ  . ת  י ב ב ש  י ג ר ה ל

   הזמנה לדיון

לוינס וביאליק טוענים שיש התפתחויות ערכיות ותרבותיות שניתן 	 
לממש רק במדינת ישראל או בארץ ישראל. מהי ההתפתחות החשובה 

לדעת כל אחד מהם? 

האם לדעתך אנו אכן מממשים בישראל של היום את חזונם של לוינס 	 
או של ביאליק? מה אנו, כחברה, נדרשים לעשות על מנת לממשם טוב 

יותר? 

המדבר מתואר בתורה כדרך אל הארץ, אך ביאליק בוחר לתאר גם 	 
את הארץ עצמה כמדבר ואף לברך על היותה כזו. מדוע הוא מעדיף 

ארץ מדבר על ארץ בנויה? האם תזדהה/י עם העדפה זו? האם לדעתך 
התובנות שרכש 'היהודי הנודד' עשויות לסייע לנו בבניית ארץ הקבע 

והפרחתה?

8. הרב יונתן זקס, 'בירה דולקת'

...היהדות פותחת לא בתמיהה על כך שהעולם הנו כפי 
שהוא, אלא במחאה על כי אין הוא כפי שהיה ראוי שיהיה. 

אותה זעקה, אותה אי שביעות רצון מקודשת, היא היא 
הנקודה שבה מתחיל מסעו של אברהם...

היהדות היא אמונה המתאפיינת בחוסר מנוחה ייחודי, 
היהודים מצויים במסע תמידי, אינם מרוצים מהסטטוס קוו 

ולעולם אינם מתמזגים כליל עם סביבתם... מבחינת היהדות, 
האמונה היא דיסוננס קוגניטיבי, דיסהרמוניה בין העולם כפי 

שהוא ובין העולם כפי שראוי שיהיה. המתח הזה הוא הכוח 
העיקרי המפיח רוח בחיים היהודיים מאז ימי אברהם אבינו 

ועד ימינו אנו. 
)מתוך: רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו, הוצאת מגיד קורן ירושלים(

   הזמנה לדיון

נסה/י להבין את הביטוי האוקסימורוני 'אי שביעות רצון מקודשת'. מהו 	 
הכוח העיקרי המפיח רוח בחיים היהודיים לפי הרב זקס? מה דעתך על 

אבחנתו?

בדברי הרב זקס הפכו הנדודים הפיזיים של העם היהודי לנדודים 	 
מטאפוריים, והמסע הממשי הפך לתיאולוגי או לחברתי. מהו לדעתו 
היעד של המסע המטאפורי? כיצד ייראה ה'בית', משכן הקבע, אשר 

הגעה אליו תוכל להפסיק את הנדודים?

האם לדעתך מתקיים יעד זה בסיפורה של מגילת רות? כיצד?	 
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אן,  ֶבת ּכָ ַמִים לָׁשֶ "יְֵרדוּ נָא ׁשָ

ְרחֹוב"  לִָדים ּבָ ְּ ִעם ַהי

אברהם חלפי

רות ממגילת  העולה  האתגר  על  בית:  חסרי 

י ש י ל ש ר  ו ע י ש

השבות  נודדות,  נשים  הבית.  חסרות  של  סיפורן  את  מספרת  רות  מגילת 
למקום שכבר אינו ביתן; פליטות חסרות הגנה, התלויות בחזקים ובמבוססים 
מהן על מנת לקיים את חייהן ולבנות את ביתן. בשיעור זה נלמד ונשוחח על 
משמעותו של בית במגילת רות ובחיינו. מה דרוש כדי שמקום ייהפך לבית? 
בית?  להם  כלפי אלה שאין  כך? מהי אחריותנו  ביכולתנו לעשות לשם  מה 
ומה לגבי א/נשים שאינם מרגישים שייכים, שאין להם מקום כאן בבית שלנו, 

במדינת ישראל של היום?

 להרחבה, צפו בסרטון של 
 הרב ד"ר שרגא ב-און

)כ-10 דקות(

2. יוני רכטר, מלחין השיר

כשקראתי לראשונה את 'שיר על יונה בחלוני' ראיתי שיר מורכב ורב 
פנים: מול השיגרה הלא נגמרת של היום יום העירוני מעמיד חלפי תמונת 

עולם של חזקים מול חלשים )בעיקר ילדים( והזדהותו עם החלש ברורה 
והחלטית. סופו של השיר סתום ואפילו פראנואידי כמעט: "... הנה הם 

באים הנה, אינני יודע מי. האם כל חיי אהיה שונא? למי?"

ַחּלֹוִני / ַאְבָרָהם ַחּלְִפי יר ַעל יֹונָה ּבְ 1. ׁשִ

 ַעל ַחּלֹוִני יֹונָה
שׂוָּמה יֹוִניֹּות ֲעִדינָה.  ּבְ

 מוּל ַחּלֹוִני ַחּלֹון.
 מוּל ַהַחּלֹון ַחּלֹוִני.

 ֶאְתמֹול ָהיָה יֹום ִראׁשֹון,
ִני.  ַהיֹּום ׁשֵ

ְלֲעגוּ לָָרׁש,  ַאל ּתִ
י.  ִאם לַָבן הוּא ְוִאם ּכוּׁשִ

ָחלַׁש ִמי ׁשֶ  יֵׁש ּבֹו ּבְ
 ִמן ה – 

י. י ֱאנֹוׁשִ  ֱאנֹוׁשִ

 ּכֶֶתר ַעל רֹאׁש ְמלִָכים,
לוָּכה. ְתֵפיֶהם ַהּמְ  ְועֹל ּכִ

לִָכים   ּלְָרחֹוב ֻמׁשְ  ָאַבל ְילִָדים ׁשֶ
 קֹוָמָתם ְנמוָּכה.

ַמִים   ּגַן ָ  אֹוְמִרים: ַהּשׁ
ַמִים טֹוב. ָ ּשׁ  ֳאָמִרים: ּבַ

ֶבת ּכָאן, ַמִים לָׁשֶ  יְֵרדוּ נָא ׁשָ
ְרחֹוב. לִָדים ּבָ  ִעם ַהיְּ

ִאים. ִהנֵּה.  ִהנֵּה ֵהם ּבָ
 ֵאינֶּנִי יֹוֵדַע ִמי.

 ַהִאם ּכָל ַחיַּי ֶאְהיֶה שֹׂונֵא?
ְלִמי?

מתוך: אברהם חלפי, שירים א', הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1986

ן א כ

https://cutt.ly/iyPNK2G


2627

ף ״ ש ת ת  ו ע ו ב ש ל  י ל ן  ו ק י הת ו ו ה ה י  ר ג ת א ל ת  ו ר ת  ל י ג מ מ  . ת  י ב ב ש  י ג ר ה ל

   הזמנה לדיון

המשורר עובר תהליך של התבוננות פנימית במהלך השיר: מהתבוננות 	 
ביונה להתבוננות בחברה, משם למחשבה על מקומו של אלהים בעולם 

ולבסוף להתבוננות פנימית. 

מה, לדעתך, מוליך את המשורר מזירה לזירה? 	 

האם חוויית נדידה של מחשבות ותחושות מעין אלו מוכרת לך? לאילו 	 
מקומות נפשך נודדת?

השיר משלב חמלה ומחאה בנוגע לפער בין מי שיש לו בית לבין הילדים 	 
 המושלכים לרחוב. 

אלו תחושות מעורר בך השיר – אמפתיה או כעס? לאילו תחושות 
אנחנו זקוקים כדי להפוך לטובים יותר וכדי להגביר את החסד בחיינו? 

3. רות רבה ב,יד:

״אמר רבי זעירא: 

 מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, 
ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.

נהוג לומר כי מגילת רות היא מגילה שכולה חסד – הבה נבחן זאת:

4. מדרש תמונה:

מגילת רות אינה מתארת את הבית בו התגוררו נעמי ורות. הצלם עדי נס 
עיצב וצילם את שתי הדמויות במסגרת סדרת סיפורי התנ"ך )2007(. 

   הזמנה לדיון

מהי פרשנותו של הצלם את המקום שבו שוהות נעמי ורות? 	 

אילו תחושות היצירה מעוררת בך? 	 

גם בתמונה זו ניתן לאתר ביקורת חברתית. האם היא שולחת אותך 	 
לתמונות אחרות ולמצבי חיים אחרים שאת/ה מכיר/ה בישראל?

נסה/י לזהות בתמונה זו תגובה או ביקורת על המגילה עצמה.	 
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נתמקד כעת במפגש המרגש שבין בעז ורות בפרק ב' שבמגילה: 

5. רות ב, א-כג

ַחת  ּפַ ׁשְ ִמּמִ ַחִיל  ּבֹור  ּגִ ִאיׁש  ּה  ְלִאיׁשָ )מֹוָדע(  מידע  א וְּלנָעֳִמי 
מֹו ּבַֹעז ב ַוּתֹאֶמר רוּת ַהּמֹוֲאִביָּה ֶאל נָעֳִמי ֵאְלָכה נָּא  ֱאִליֶמלְֶך וּׁשְ
ֵעינָיו; ַוּתֹאֶמר  ר ֶאְמָצא ֵחן ּבְ ּבֳִלים ַאַחר ֲאׁשֶ ִ ָטה ַבּשׁ ֶדה ַוֲאלַּקֳ ַהּשָׂ
ֶקר  ֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים ַויִּ ּשָׂ ט ּבַ לַּקֵ בֹוא ַוּתְ לְֶך ַוּתָ י  ג ַוּתֵ לָּה ְלִכי ִבּתִ
ֱאִליֶמלְֶך  ד ְוִהנֵּה  ַחת  ּפַ ׁשְ ִמּמִ ר  ֲאׁשֶ ְלבַֹעז  ֶדה  ַהּשָׂ ֶחְלַקת  ִמְקֶרָה 
לֹו  ַויֹּאְמרוּ  ֶכם  ִעּמָ ה׳  לַּקֹוְצִרים  ַויֹּאֶמר  לֶֶחם  ית  ִמּבֵ א  ּבָ בַֹעז 
ְיָבֶרְכךָ ה׳  ה ַויֹּאֶמר ּבַֹעז ְלנֲַערֹו ַהּנִּצָב ַעל ַהּקֹוְצִרים ְלִמי ַהנֲַּעָרה 
מֹוֲאִביָּה  נֲַעָרה  ַויֹּאַמר  ַהּקֹוְצִרי  ַעל  ַהּנִּצָב  ַהנַַּער  ַהּזֹאת  ו ַויַַּען 
י  ָטה נָּא ְוָאַסְפּתִ ֵדי מֹוָאב ז ַוּתֹאֶמר ֲאלַּקֳ ָבה ִעם נָעֳִמי ִמּשְׂ ָ ִהיא ַהּשׁ
ה  ֲעמֹוד ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד ַעּתָ בֹוא ַוּתַ ָבעֳָמִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים ַוּתָ
י ַאל  ּתִ ַמַעּתְ ּבִ ִית ְמָעט ח ַויֹּאֶמר ּבַֹעז ֶאל רוּת ֲהלֹוא ׁשָ ּה ַהּבַ ְבּתָ זֶה ׁשִ
ִקין ִעם  ֶדה ַאֵחר ְוגַם לֹא ַתֲעבוִּרי ִמּזֶה ְוכֹה ִתְדּבָ שָׂ ְלִכי ִלְלקֹט ּבְ ּתֵ
יִתי  ר ִיְקצֹרוּן ְוָהלְַכּתְ ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצוִּ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ נֲַערָֹתי ט ֵעינִַיְך ּבַ
ר  ִתית ֵמֲאׁשֶ ִלים ְוׁשָ י נְָגֵעְך ְוָצִמת ְוָהלְַכּתְ ֶאל ַהּכֵ ֶאת ַהּנְָעִרים ְלִבְלּתִ
חוּ ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ֵאלָיו  ּתַ ׁשְ נֶיָה ַוּתִ ּפֹל ַעל ּפָ ֲאבוּן ַהּנְָעִרים  י ַוּתִ ִיׁשְ
ּבַֹעז  נְָכִריָּה  יא ַויַַּען  ְוָאנִֹכי  יֵרִני  ְלַהּכִ ֵעינֶיךָ  ּבְ ֵחן  ָמָצאִתי  ַמּדוַּע 
ית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות  ר ָעשִׂ ַויֹּאֶמר לָּה ֻהּגֵד ֻהּגַד ִלי ּכֹל ֲאׁשֶ
ר לֹא  ְלִכי ֶאל ַעם ֲאׁשֶ ְך ַוּתֵ ְך ְוֶאֶרץ מֹולְַדּתֵ ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאּמֵ ְך ַוּתַ ִאיׁשֵ
לֵָמה  ְך ׁשְ ְרּתֵ ּכֻ ֳעלְֵך וְּתִהי ַמשְׂ ּלֵם ה׳ ּפָ ְלׁשֹום  יב ְיׁשַ מֹול ׁשִ יַָדַעּתְ ּתְ
נָָפיו יג ַוּתֹאֶמר  ַחת ּכְ את, לֲַחסֹות ּתַ ר ּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵמִעם ה׳ ֱאלֵֹהי ִישְׂ
ְפָחֶתךָ  ׁשִ לֵב  ַעל  ְרּתָ  ִדּבַ ְוִכי  ִני  ִנַחְמּתָ י  ּכִ ֲאדִֹני  ֵעינֶיךָ  ּבְ ֵחן  ֶאְמָצא 
ְפחֶֹתיךָ  יד ַויֹּאֶמר לָה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל  ַאַחת ׁשִ ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְהיֶה ּכְ
ִמּצַד  ב  ׁשֶ ַוּתֵ חֶֹמץ  ּבַ ְך  ּתֵ ּפִ ְוָטַבְלּתְ  ַהּלֶֶחם.  ִמן  ְוָאַכְלּתְ  ֲהלֹם  י  ּגֹׁשִ
ט  ָקם ְללַּקֵ ַוּתַֹתר טו ַוּתָ ע  ּבַ שְׂ ַוּתִ ַוּתֹאַכל  ט לָּה ָקִלי  ְצּבָ ַויִּ ַהּקְֹצִרים 
ט ְולֹא ַתְכִלימוָּה  לַּקֵ ין ָהעֳָמִרים ּתְ ַוְיַצו ּבַֹעז ֶאת ְנָעָריו לֵאמֹר ּגַם ּבֵ
ָטה ְולֹא ִתְגֲערוּ  ְוִלּקְ ם  ָבִתים ַוֲעזְַבּתֶ ׁשֹּלוּ לָּה ִמן ַהּצְ טז ְוגַם ׁשֹל ּתָ
ַוְיִהי  ָטה  ִלּקֵ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ְחּבֹט  ַוּתַ ָהָעֶרב  ַעד  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ט  לַּקֵ ָבּה  יז ַוּתְ
ר  ֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאׁשֶ בֹוא ָהִעיר ַוּתֵ א ַוּתָ ּשָׂ עִֹרים יח ַוּתִ ֵאיָפה שְׂ ּכְ
ְבָעּה יט ַוּתֹאֶמר לָּה  ר הֹוִתָרה ִמּשָׂ ן לָּה ֵאת ֲאׁשֶ ּתֶ ָטה ַוּתֹוֵצא ַוּתִ ִלּקֵ

ּגֵד  רוְּך ַוּתַ יֵרְך ּבָ ית ְיִהי ַמּכִ ְטּתְ ַהיֹּום ְוָאנָה ָעשִׂ ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלּקַ
יִתי  ר ָעשִׂ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָתה ִעּמֹו ַוּתֹאֶמר ׁשֵ ר ָעשְׂ לֲַחמֹוָתּה ֵאת ֲאׁשֶ
ר לֹא  רוְּך הוּא לַה׳ ֲאׁשֶ ִעּמֹו ַהיֹּום ּבַֹעז כ ַוּתֹאֶמר נָעֳִמי ְלַכּלָָתּה ּבָ
ִתים ַוּתֹאֶמר לָּה נָעֳִמי ָקרֹוב לָנוּ  ים ְוֶאת ַהּמֵ ָעזַב ַחְסּדֹו ֶאת ַהַחיִּ
י ָאַמר ֵאלַי  ָהִאיׁש ִמּגֲֹאלֵנוּ הוּא כא ַוּתֹאֶמר רוּת ַהּמֹוֲאִביָּה ּגַם ּכִ
ר ִלי  ִציר ֲאׁשֶ ּלוּ ֵאת ּכָל ַהּקָ ִקין ַעד ִאם ּכִ ְדּבָ ר ִלי ּתִ ִעם ַהּנְָעִרים ֲאׁשֶ
י ֵתְצִאי ִעם נֲַערֹוָתיו  י ּכִ ּתִ ּלָָתּה טֹוב ּבִ כב ַוּתֹאֶמר נָעֳִמי ֶאל רוּת ּכַ
ַעד  ט  ְללַּקֵ ּבַֹעז  נֲַערֹות  ּבְ ק  ְדּבַ כג ַוּתִ ַאֵחר  ֶדה  שָׂ ּבְ ָבְך  ִיְפּגְעוּ  ְולֹא 

ב ֶאת ֲחמֹוָתּה. ׁשֶ ים ַוּתֵ עִֹרים וְּקִציר ַהִחּטִ לֹות ְקִציר ַהּשְׂ ּכְ

   הזמנה לדיון

 
פרק זה עשיר ברגעים של חסד. מנה/י אותם. מי עושה חסד עם מי? עד 	 

כמה החסדים הם הדדיים?

מהם לדעתך המניעים של הגיבורים השונים בפרק זה?	 

מה ניתן ללמוד מפרק זה על טיבו של 'חסד' באופן כללי?	 
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6. ויקרא רבה בהר, לד

 ר' סימון בשם רבי אלעזר אמר: מי הוא שעשה חסד עם מי שצריך חסד? 
 זה בועז עם רות, הה"ד )הדא הוא דכתיב, זהו שכתוב( 

"ויאמר לה בועז לעת האוכל גשי הלום"   קריבי להכא )קרבי לכאן(, "ואכלת 
מן הלחם"   מלחם של קוצרים, 

 "וטבלת פתך בחומץ,
ותשב מצד הקוצרים ויצבט לה קלי"   קליל זעיר בראשי אצבעותיו נתן לה 

]חתיכה קטנה בראשי אצבעותיו נתן לה[.

 אמר ר' יצחק: למדתך תורה דרך ארץ, שכשיהא אדם עושה מצוה, 
יהא עושה אותה בלב שמח... 

ואילו היה יודע בועז שהקב"ה מכתיב עליו )מצטט אותו(: "ויצבט לה קלי"?   
עגלים פטומים היה מאכילה. 

   הזמנה לדיון

מהי הביקורת המובעת במדרש זה על מגבלות החסד שבמגילה? האם 	 
את/ה מזדהה עם ביקורת זו? 

המדרש פותח את שאלת המניעים שלנו לעשיית חסד – הבה נחשוב 	 
על המניעים שלנו בעת עשיית חסד. מה עשוי להגביר את הנדיבות ומה 

עלול לצמצם אותה?

7. המשך המדרש:

תני ר' יהושע: יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל 
הבית 

שכן רות אומרת לנעמי: "שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז"   אשר 
עשה עמי אין כתיב כאן, אלא אשר עשיתי עמו. 

אמרה לה: הרבה פעולות וטובות עשיתי עמו היום בשביל פרוסה שנתן לי.

   הזמנה לדיון

מה דעתך על מדרש זה? עד כמה גמילות חסדים היא חד צדדית ועד 	 
כמה היא פעולה הדדית?

מה עושה העני עם בעל הבית? האם וכיצד ניתן לקבוע איזה מן 	 
החסדים גדול יותר?
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ה ָ ִהי לֹו ְלִאּשׁ ח ּבַֹעז ֶאת רוּת ַוּתְ ּקַ ִּ י  ַו
רות ד, י"ג

? על זוגיות והולדה אשתו היא ביתו

י ע י ב ר ר  ו ע י ש

תמונת הסיום של מגילת רות מתארת את בעז קונה או גואל את השדה של 
נעמי ונושא את רות לאישה. למעמד הנישואין של רות ובעז מתלווה ברכת 

הזקנים העומדים בשער העיר. הזקנים אמנם מברכים את בעז, אך מוקד 
דבריהם הוא “האישה הבאה אל ביתך”. הם מזכירים את רחל ולאה אשר 

בנו את “בית ישראל” וגם את תמר, אימו של פרץ. שלוש הנשים קשורות זו 
לזו ביוזמתן ובתשוקתן להולדת בן ממשיך ובמימוש מטרתן גם במחיר של 

איסור משפטי או טאבו חברתי. העיסוק בזרע הוא מוטיב חוזר במגילת רות 
– הן בהקשרו החקלאי והן בהקשר לפריון – והוא מדגיש את ההדדיות בין 
ר יְָלָדה  ֶרץ ֲאׁשֶ ֵבית ּפֶ בעז לרות. זקני העיר מדגישים בברכתם: “ִויִהי ֵביְתךָ ּכְ

ן ה' ְלךָ ִמן ַהנֲַּעָרה ַהּזֹאת". הדברים הללו  ר ִיּתֵ ָתָמר ִליהוָּדה ִמן ַהּזֶַרע ֲאׁשֶ
מעלים את הזיקה בין זוגיות ובין פיריון ולידה, שלה יוקדש הלימוד. 

להרחבה, צפו בסרטון 
 של יעל ליפשיץ

)כ-10 דקות(

1. רות ד, א-כא

ּבַֹעז  ר  ּבֶ ּדִ ר  ְוִהנֵּה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ֲאׁשֶ ם  ב ׁשָ ַויֵּׁשֶ ַער  ַ ַהּשׁ א וּבַֹעז ָעלָה 
ָרה  ח ֲעשָׂ ּקַ ב.  ב ַויִּ לִֹני ַאְלמִֹני; ַויַָּסר ַויֵּׁשֵ ָבה ּפֹה ּפְ ַויֹּאֶמר סוָּרה ׁשְ
לַּגֵֹאל  בוּ.  ג ַויֹּאֶמר  ַויֵּׁשֵ פֹה;  בוּ  ׁשְ ַויֹּאֶמר  ָהִעיר  ְקנֵי  ִמּזִ ים  ֲאנָׁשִ
ֵדה  ָבה ִמּשְׂ ָ ר ְלָאִחינוּ לֱֶאִליֶמלְֶך  ָמְכָרה נָעֳִמי ַהּשׁ ֶדה ֲאׁשֶ ֶחְלַקת ַהּשָׂ
ִבים ְונֶגֶד  י ֶאְגלֶה ָאְזְנךָ לֵאמֹר ְקנֵה נֶגֶד ַהיֹּׁשְ מֹוָאב.  ד ַוֲאִני ָאַמְרּתִ
ָאל ְוִאם לֹא ִיְגַאל ַהּגִיָדה ּלִי ואדע )ְוֵאְדָעה(  ְגַאל ּגְ י ִאם ּתִ ִזְקנֵי ַעּמִ
ְוָכל  ֵקִנים  לַּזְ ּבַֹעז  ַויֹּאֶמר  ַאֲחֶריךָ...  ְוָאנִֹכי  ִלְגאֹול  זוּלְָתךָ  ֵאין  י  ּכִ
ר לֱֶאִליֶמלְֶך ְוֵאת ּכָל  י ָקִניִתי ֶאת ּכָל ֲאׁשֶ ם ַהיֹּום ּכִ ָהָעם ֵעִדים ַאּתֶ
ת  ִמיַּד נָעֳִמי.  י ְוגַם ֶאת רוּת ַהּמֲֹאִביָּה ֵאׁשֶ ְלִכְליֹון וַּמְחלֹון  ר  ֲאׁשֶ
ת ַעל נֲַחלָתֹו ְולֹא ִיּכֵָרת  ם ַהּמֵ ה ְלָהִקים ׁשֵ ָ ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ָהָעם  ּכָל  ְמקֹומוֹ. ַויֹּאְמרוּ  ַער  ַ וִּמּשׁ ֶאָחיו  ֵמִעם  ת  ַהּמֵ ם  ׁשֵ
ָרֵחל  יֶתךָ ּכְ ָאה ֶאל ּבֵ ה ַהּבָ ָ ן ה' ֶאת ָהִאּשׁ ֵקִנים ֵעִדים; ִיּתֵ ַער ְוַהּזְ ַ ּשׁ ּבַ
ֶאְפָרָתה  ה ַחִיל ּבְ ָרֵאל ַוֲעשֵׂ ית ִישְׂ יֶהם ֶאת ּבֵ ּתֵ נוּ ׁשְ ר ּבָ וְּכלֵָאה ֲאׁשֶ
ר יְָלָדה ָתָמר  ֶרץ ֲאׁשֶ ֵבית ּפֶ ֵבית לֶָחם.  יב ִויִהי ֵביְתךָ ּכְ ם ּבְ וְּקָרא ׁשֵ
ח  ּקַ ַהּזֹאת.  יג ַויִּ ַהנֲַּעָרה  ִמן  ְלךָ  ה'  ן  ִיּתֵ ר  ֲאׁשֶ ַהּזֶַרע  ִמן  ִליהוָּדה 
לֶד  ן ה' לָּה ֵהָריֹון ַוּתֵ ּתֵ ה ַויָּבֹא ֵאלֶיָה; ַויִּ ָ ִהי לֹו ְלִאּשׁ ּבַֹעז ֶאת רוּת ַוּתְ
ית  ּבִ ִהׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה'  רוְּך  ּבָ נָעֳִמי  ֶאל  ים  ַהנָּׁשִ ן.  יד ַוּתֹאַמְרנָה  ּבֵ
נֶֶפׁש  יב  ְלֵמׁשִ לְָך  ָרֵאל.  טו ְוָהיָה  ִישְׂ ּבְ מֹו  ׁשְ ֵרא  ְוִיּקָ ַהיֹּום;  ּגֵֹאל  לְָך 
ר ִהיא  ֲאׁשֶ ר ֲאֵהַבֶתְך ְילַָדּתוּ  י ַכּלֵָתְך ֲאׁשֶ ּכִ יָבֵתְך:   וְּלַכְלּכֵל ֶאת שֵׂ
ֵתהוּ  ׁשִ ַוּתְ ַהיֶּלֶד  ֶאת  נָעֳִמי  ח  ּקַ ִנים.  טז ַוּתִ ּבָ ְבָעה  ִ ִמּשׁ לְָך  טֹוָבה 
לֵאמֹר  ם  ׁשֵ ֵכנֹות  ְ ַהּשׁ לֹו  ְקֶראנָה  ְלאֶֹמנֶת.  יז ַוּתִ לֹו  ִהי  ַוּתְ ְבֵחיָקּה 
ָדִוד   ֲאִבי  י  ִיׁשַ ֲאִבי  הוּא  עֹוֵבד  מֹו  ׁשְ ְקֶראנָה  ַוּתִ ְלנָעֳִמי;  ן  ּבֵ ֻיּלַד 
הֹוִליד  ֶחְצרֹון.  יט ְוֶחְצרֹון  ֶאת  הֹוִליד  ֶרץ  ּפֶ ֶרץ  ּפָ ּתֹוְלדֹות  ְוֵאּלֶה 
ינָָדב הֹוִליד ֶאת נְַחׁשֹון  ינָָדב.  כ ְוַעּמִ ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעּמִ
וּבַֹעז  ּבַֹעז  ֶאת  הֹוִליד  ְלמֹון  ְלָמה.  כא ְושַׂ שַׂ ֶאת  הֹוִליד  ְונְַחׁשֹון 
ִוד. י הֹוִליד ֶאת ּדָ י ְוִיׁשַ הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד.  כב ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת ִיׁשָ

ן א כ

https://cutt.ly/6yPNGlL
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   הזמנה לדיון

מגילת רות היא ‘מגילה למבוגרים’ שאינה בוחרת בדגם נורמטיבי 	 
אחד של זוגיות, אלא מתארת זיקות אנושיות מורכבות במצבי חיים 

מסובכים. דונו במערכות היחסים שבין גיבורי המגילה.

“ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר: ֻיַּלד ֵּבן ְלָנֳעִמי”   למה לדעתך בוחרת 	 
המגילה לתאר את בנם של רות ובעז כבנה של נעמי, הרי אין כל קשר 

ביולוגי ביניהם? באיזה מובן הוא אכן בנה?

עיין/י בברכת הנשים לנעמי. כיצד סיום המגילה מהווה תהליך שיקום 	 
לטרגדיה שבראשיתה? 

נסח/י את את המחשבות העוברות בראשה של נעמי? אילו שירי ערש 	 
וסיפורים היא לחשה לאוזנו של עובד כאומנת?

לאור פרק זה במגילה, לאילו צרכים קיומיים שלנו נותנים ילדים מענה?  	 

שים/י לב למגוון ההיבטים השונים.

2. אורית אבנרי, עומדות על הסף, עמ׳ 53  

תפקידה המכריע של רות מודגש בברכת הזקנים כאשר היא מוגדרת 
כנותנת הזרע. אם עד עתה בעז הוא שנתן לרות זרע במובן של תבואה, 

כעת רות היא שתעניק לו זרע והמשכיות.

כיצד מוטיב הזרע בפרק ד’ מהפך את היחסים המגדריים המוכרים לנו? 	 

איזה מסר מבקשת המגילה להעביר לנו באמצעות היפוך זה?

רות מכונה 'אמה של מלכות', שכן היא שייסדה את שושלת מלכי בית 
דוד. האם ניתן היה לדמיין את המגילה גם ללא סיומת זו? הבה נבחן זאת 

באמצעות הסיפור הבא.

3. שיר השירים רבה פרשה א סימן ל )בתרגום מארמית(

מעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה. 

באו אל ר’ שמעון בן יוחאי, רצו להתגרש זה מזה.

אמר להם: כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה   כך אין אתם נפרדים 
אלא מתוך מאכל ומשתה.

הלכו בדרכיו  ועשו לעצמן יום טוב ועשו סעודה גדולה, ושיכרתו יותר 
מדאי.

כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה: בתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית 
 וטלי אותו ולכי לבית אביך.

מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם: 
 שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אב.            

בחצי הלילה ננער משנתו. כיון שפג יינו, אמר לה: בתי, היכן אני נתון?

אמרה לו: בבית אבא.    

אמר לה: מה לי לבית אביך?

אמרה לו: ולא כך אמרת לי בערב ‘כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי 
לבית אביך’? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך.

 הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו.

משימה לסיום: לעשות בית: 

קראו את השירים הבאים, המתארים אהבה, זוגיות ובניית בית. איזה שיר יכול לדעתכם להתאים לחייהם 
המשותפים של רות ובעז לו המגילה היתה נמשכת ומתארת את חייהם אחרי עשר, עשרים או שלושים 

שנה.

חשבו איזה שירים מתאימים לתיאור הזוגיות שלכם? האם עולים בדעתכם/ן שירים נוספים שמתארים 
את ביתכם/ן?
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   הזמנה לדיון

כיצד מנהל רשב”י את המשבר הזוגי של בני הזוג חשוכי הילדים? מדוע 	 
לדעתך הוא ממליץ להם על ‘מסיבת הפרידה’?

הסיפור מסיים בהריון ניסי. האם המסר של המדרש היה משתנה אילו 	 
לא הופיעה השורה האחרונה? כיצד?

מה היו עושים רות ובעז לו היה פרי הבטן שלהם מתעכב, או חלילה לא 	 
מגיע? האם זוגיות זו היתה מחזיקה מעמד? האם מגילת רות הייתה 

מתקבלת לקאנון של התנ”ך?

מהי משמעותן של התשובות השונות לשאלה הקודמת, לגבי תפישתנו 	 
את הבית בחיינו?

4. משנה יבמות ו, ו

לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים...

נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה   אינו רשאי ליבטל )מפרייה 
ורבייה(

גירשה מותרת לינשא לאחר.

ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים.

ואם הפילה, מונה משעה שהפילה...

   הזמנה לדיון

משנה זו קובעת את חשיבותה של חובת הפריון גם כאשר היא 	 
מתנגשת עם זוגיות ברת קיימא. נסה/י לנמק את פסיקת ההלכה של 

המשנה.

קראו שנית את סיפור האישה מצידן שהובא למעלה. כיצד משתנה 	 
נימתו של הסיפור ומטרת כתיבתו לאור פסיקת ההלכה של המשנה?

מה ניתן ללמוד, לדעתך, על הספרות החז”לית, הכוללת בתוכה את שני 	 
הקולות השונים והמנוגדים ואינה בוחרת ביניהם?  

5. חיטה/ רוני סומק

י ְוַעל ִתּ ה ִמְתנֹוֵפף ַעל רֹאש ִאְשׁ  ְשֵׂדה ִחָטּ
י. ִתּ  רֹאׁש ִבּ

לֹונד, ְך ֶאת ַהְבּ נַאִלי ְלָתֵאר ָכּ ה ָבּ ָמּ  ַכּ
ם צֹוֵמַח ַהלֶֶּחם  וְּבָכל זֹאת, ָשׁ

ל ַחיַּי. ֶשׁ

נִַים )שיר חתונה( / חמוטל בר יוסף ׁשְ 6. לָשֵׂאת ּבִ

מֹו ָחתוּל. ק, ּכְ שַׂ ּכֹול ַהלָא ְמבֹוָרר, ֶהָעטוּף ּבְ נִַים ֶאת ָהֶאׁשְ ׁשְ  לָׁשֵאת ּבִ
ים. ל ַהיַּּתוּׁשִ ל ְזנַב ֲחמֹור ֶאת לֲַהקֹות ַהּזֶֶמר ׁשֶ ַסְבלָנוּת ׁשֶ  ְלגֵָרׁש ּבְ
ל ְזבוּבֹוִנים ְוִרּמֹות. ל ִרּמֹון ִעם ַהְטָרדֹות ׁשֶ ָחְכָמה ׁשֶ ִלים ּבְ  ְלַהׁשְ

ל ַהַדּבוִּרים. חֹור ָצהֹוב ׁשֶ ָ ינֹוק ֵמַהּשׁ ל ּתִ תֹום ׁשֶ  ְלִהְתַעּלֵם ּבְ
נִַים, ׁשְ ֶכם ּבִ ֶ א ַעל ַהּשׁ ָ ל ַהּנִּשׁ ִתיקוּת ׁשֶ ּמְ  ְלַהֲאִמין, ְלַהֲאִמין ּבַ

ה ַהָאהוּב. ּפֶ ים אֹותֹו ּבַ אי ֵענָב ְולָשִׂ ֲחׁשָ  ִלְקטֹוף ּבַ
לָא ְלָבֵרר.
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7. בחדרי חדרים /  סיון הר שפי                   

ִית ּנְִבנֶה ֶאת ַהּבַ ׁשֶ  ּכְ
ע רוּחֹות יֹּות ְלַאְרּבַ לָתֹות ָראׁשִ  ּדְ

ִקיָעה ַמן ׁשְ  ַחּלֹונֹות ְלַאְרּגְ
ק ְזִריָחה ַ  ְלַמּשׁ

 נֹוִתיר ֶחֶדר ֶאָחד ֵריק
 וּבֹו נֲַעמֹד ּכָל ַהיִָּמים

ָרִהיִטים  לֹא ֲאסוִּרים ּבָ
נֶָפיךָ ָעלַי   נַָפי ָעלֶיךָ ּכְ  ּכְ

 ְקרֹוִבים זֶה לָזֶה וְּזהוִּבים                                                      
ֲחָדִרים ָהֲאֵחִרים ים ִיְרֲחׁשוּ ּבַ  ְוַהַחיִּ

לֹון ח וַּבּסָ ְטּבָ ּמִ  ּבַ
ַחְדֵרי ַהְילִָדים  ּבְ

 ְוִיְצֲהלוּ ְויְַרִעיׁשוּ וָּבֶהם ִנְצַמח
ֵקִטים ְ ינוּ ַהּשׁ ָרׁשֵ  ֲאָבל ׁשָ

 ִמן ַהֶחֶדר ַההוּא
ת ּבָ ַ  ְוַהחֹם ְוָהאֹור ְוַהּשׁ

 ְקרֹוִבים זֶה לָזֶה וְּזהוִּבים
ִנים ִנים ֶאל ּפָ  ּפָ

ָרָכה ּבְ

מתוך: סיון הר שפי, תהלים ליום רעש: שירים, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2010

8. דשא / ילי שנר 

אֶֹפן  לָאָכה ָבּ ְמּ ק ַבּ ֹּ ָדה אֹוִתי ִלְדב ְמּ ִלּ זֹו ָהַאֲהָבה ֶשׁ

ַצַּער ַעם ַרק ַבּ י ַפּ ַבְקִתּ ָדּ ֶשׁ

וּק  ֲאִני סֹוֶחֶבת ִמן ַהּשׁ ֵבדֹות ֶשׁ יות ַהְכּ ִׂקּ רוּׁש ַהַשּ ִרְשׁ מַֹע ְבּ ִלְשׁ

ם ֶאת קֹול ֲהמֹון ַהגֶָּשׁ

ַעת ֵהָריֹון יר ְמַבְעַבּ ֶטן ַהִסּ ִלְמצֹא ֶאת ֶבּ

ְמִתיקוּת  ְלנַּפֹות ֶקַמח ֶאל ַהַחלָּה ִבּ

ר. ָכּ ָבר ִעם ַהֻסּ ֵאין לָּה ָדּ ֶשׁ

ָדה אֹוִתי ְמּ ִלּ זֹו ָהַאֲהָבה ֶשׁ

ְבֵעינֵי ָחתוּל ה ִכּ לוְּלאֹות ַהִצָּפּ ְלִהְתּבֹונֵן ְבּ

ְפּתֹור ֲעֻגִלּים יב לֶָהן ִאישֹונֵי ַכּ וְּלָהִשׁ

ֶרא. ְיַּבְיּתוּ אֹוָתן ִמן ַהֶפּ ֶשׁ

י ֶאל ַהַחִיּים. ִהְתָקַרְבִתּ ִיְהיֶה נָכֹון לֹוַמר ֶשׁ

ם ְלגְַמֵרי, ֵכן ְוָהִייִתי ִנְמֶהלֶת ָבּ יָרה, ִיָתּ לוּלֵא ַהִשּׁ

ים ַמִים ַרִבּ ֶטל ְבּ יז ֶפּ ַתְרִכּ

ֶצַבע ַהיִַּין ֶאֶרת ְבּ אֹו ִנְשׁ

ַאְך ַמְפִסיָקה ִלְתסֹס ִמּסֹוד.

ֶסת, ַהַחּלֹון, ְרֶפּ ֲאִני זֹוֶכֶרת: ַהִמּ

ְרחֹוב ם ִלְמצֹא ָבּ ְרָכּ לַח ַדּ ט ִנְשׁ ָבּ ַהַמּ

ְמָטאֹות תֹוְך ַהִסּ ָפר ְבּ ֶאת ֲאזֹוֵרי ַהְסּ

ִלים  ַח ֶאת ַהֶהְבֵדּ ֹּ כ ִניָמה ִלְשׁ ב ְפּ ְוָשׁ

ְרֶקט ת ַהַפּ יט יָד ֶאל ִרְצַפּ ְלהֹוִשׁ

א.      ֶשׁ נָּה ֶדּ ְוִלְקטֹף ִמֶמּ

)הוצאת כרמל(                               

   הזמנה לדיון

קרא/י את השירים המתארים 	 
אהבה, זוגיות ובניית בית. איזה 

שיר יכול לדעתך להתאים לחייהם 
המשותפים של רות ובעז, לו 

המגילה היתה נמשכת ומתארת 
את חייהם אחרי עשר, עשרים או 

שלושים שנה?

איזה שירים מתאימים לתיאור 	 
הזוגיות שלך? האם עולים בדעתך 

שירים נוספים שמתארים את 
ביתך?
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