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הקריאה במגילת רות מעלה לדיון סוגיות חברתיות רבות כמו היחס לזרים ולגרים, מעמדן הכלכלי והחברתי של  
ממגילה הקרויה על אלמנות, ודאגה לנזקקים. סוגיות מגדריות תופסות בה גם הן מקום משמעותי, כפי שצפוי 

שם אישה, אשר שתי הגיבורות המרכזיות בה הן נשים: רות ונעמי. במערך שיעור זה בחרנו להביא את ההיבט 
  .המגדרי לתלמידות/ים, ולדון עמן/ם במצבן של נשים בתקופת המקרא, כפי שהוא עולה ממגילת רות

 . בירושלים' קדמה' בתיכון לתנ"ך מורה, דנינו אילנית: פיתחה את השיעור
 

שמטרתו לתווך לתלמידות/ים את סיפור העלילה שבמגילה. בשיעור זה חשוב   המורה תפתח בשיעור הכנה
שהתלמידות/ים יבינו את מצבן החברתי והכלכלי של נעמי ורות בראשית הסיפור. המורה תספר לתלמידות/ים 

 או תקרא יחד עמן/ם את תקציר העלילה.
 

 תקציר סיפור המגילה 
היה רעב בארץ, אלימלך עם אשתו נעמי ובניו מחלון וכליון עברו לארץ מואב. הבנים נישאו שם לרות ולעורפה, 

אולם אז אלימלך ושני בניו מתו. נעמי נשארה אלמנה והחליטה לחזור לארץ, היא בקשה מכלותיה שישובו לעמן, 
 .יהן הגיעו יחד לארץ ערפה נפרדה ממנה אבל רות התעקשה להישאר איתה )רות דבקה בה(, ושת

לנעמי היה קרוב ממשפחת אלימלך ששמו בועז. רות הציעה שתלך ללקט שבלים מהשדה של בועז, ומי יודע 
אולי תמצא חן בעיניו. בועז אכן מבחין בה ופורס את חסותו עליה, הוא אומר לה שתלקט רק בשדה שלו ושהזהיר 

להתחשב בה. היא מביאה את מה שאספה לנעמי, את הנערים שלא יגעו בה. הוא מציע לה לאכול ומצווה 
ומספרת על מיטיבה. נעמי שולחת אותה אל בועז בלילה כדי שיגאל אותה, כלומר: כקרוב משפחה של בעלה  
שמת, יהפוך אותה לאשתו ולאם ילדיו, וכך יישמר שם בעלה המנוח.  בועז אכן נותן לה את הבטחתו שאם אין  

ובועז )אחרי שהוא מניא את הקרוב האחר מכוונותיו( גואל את רות בטקס  קרוב ממנו, הרי שהוא יגאל אותה.
 שעורך, ולוקח אותה לאישה והיא הרתה לו בן. 

 

 
 . 'התלמידות/ים ישרטטו את העץ המשפחתי של הדמויות בפרק א .1

 סיבותיו. תלמידות/ים יתארו את המסע שעשתה המשפחה ואת ה .2

 
 מהלך השיעור )שיעור כפול(

. 
המורה תבקש מהתלמידות/ים לצייר את רות שהכירו אותה ואת סיפורה בשיעור הקודם.   פתיחה במליאה:

  ת:המורה תערוך דיון קצר סביב השאלוהתלמידות/ים יציגו את ציוריהם/ן ו

ּה ' ה ּבָּ ְבקָּ  מגילת רות בהיבט המגדרי - 'ְורוּת ּדָּ

 :משימות הבנה מומלצות בשיעור ההכנה
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אם ציירו אותה יפה, לשאול מדוע ציירו אותה כך, האם מוזכר שהיא איך ציירתן/ם את רות? איך היא נראית? 
 יפה? )כדאי לחזור לטקסט ולראות שבשום מקום במגילה לא מוזכר שהיא יפה(. 

האם כך דמיינתם אותה? מדוע? האם הייתה צריכה להיות יפה כדי שבועז יחשוק בה? או אולי כדי  
כך משמעותית אצל נשים? האם היו לרות תכונות  שהנערים יגעו בה? מדוע יופי נחשב לתכונה כל 

 )מסירות ונאמנות, חריצות, אקטיביות, אומץ, מניפולטיביות...(  אחרות?
 

 :עבודה בקבוצות
 

 :קבוצות, כל קבוצה תקבל נושא אחר ללימוד מתוך המגילה 4 - המורה תחלק את הכיתה ל
 כקניין( אחוות נשים, הטרדה מינית, רות ובועז, גאולה )האישה 

 
כל קבוצה תקבל דף עם הפסוקים הרלוונטיים לנושא )לחילופין בכיתות הגבוהות ניתן לתת את הפרק המתאים 

כולו, ולהנחות את התלמידות/ים לחפש בו בעצמן/ם את הפסוקים הרלוונטיים לפי הנושא, ולסמן אותם 
ד או כל זוג יעבדו על פסוק אחר. בטקסט(. מומלץ לחלק את הפסוקים בין חברות/י הקבוצה, כך שכל אחת ואח

בנוסף תקבל כל קבוצה סט של שאלות לניתוח, תמונות, וגם טקסט שאיננו מקראי, שיסייע לה בהבנת הנושא. 
בהמשך מערך זה(. בסיום העבודה בקבוצות נקיים הצגת תוצרים במליאה, ולסיום נערוך   -)החומרים לקבוצות 
 דיון מסכם במליאה. 
 ה מפורטות בעמודים הבאים. כל קבוצה תקבל את העמודים הרלוונטיים לה(. )המשימות לכל קבוצ

 אחוות נשים  – 1קבוצה 
 הטרדה מינית  – 2קבוצה 

 רות ובועז  – 3ה קבוצ
 )האישה כקניין( גאולה  – 4צה קבו

 

כל קבוצה תציג בפני הכיתה את הנושא שחקרה, את ממצאיה ואת מסקנותיה לגבי  בסיום העבודה בקבוצות,
 .מצבן של נשים באותה תקופה

 
 דיון מסכם במליאה

 :המורה תערוך דיון בכיתה סביב השאלות
 
 האם הסיפור של מגילת רות הוא "סיפור הצלחה "? 
 גבר? איך היה נראה הסיפור אם רות היתה? 
  ?מה שונה ומה דומה בין מצבן של נשים אז והיום 
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  אחוות נשים: רות ונעמי -  1קבוצה 

. 

 :סמנו את הפסוקים והמילים שעוסקים בקשר שבין רות ונעמי .1
 

 

ָנה, ִאָשה" ָנה שֹּבְׁ כְׁ לֵּ ַכֹּלֶתיָה,  י  תֵּ ִלשְׁ ָנֳעִמי,  ֹּאֶמר  ַכֲאֶשר   ַות ֶחֶסד,  ִעָמֶכם  הָוה  יְׁ )ַיַעׂש(  ִאָמּה; יעשה  ית  בֵּ לְׁ

ית ִאיָשּה; ַוִתַשק ָלֶהן, ַוִתֶשאָנה  - ֲעִׂשיֶתם ִעם נּוָחה, ִאָשה בֵּ ֶצאןָ מְׁ הָוה, ָלֶכם, ּומְׁ ן יְׁ ִעָמִדי.  ט ִיתֵּ ִתים וְׁ ַהמֵּ

ָנה ֹּאַמרְׁ ֶכיָנה.  י ַות ָנה ִעִמי:  ִא -ָלּה:  ִכי-קֹוָלן ַוִתבְׁ ַלכְׁ נַֹּתי, ָלָמה תֵּ ָנה בְׁ ֹּאֶמר ָנֳעִמי שֹּבְׁ ְך.  יא ַות ַעמֵּ ָתְך ָנשּוב, לְׁ

ִת -ַהעֹוד  ִאיש:  ִכי ָאַמרְׁ יֹות לְׁ ִתי ִמהְׁ ןָ, ִכי ָזַקנְׁ כְׁ נַֹּתי לֵּ ָנה בְׁ ָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִשים.  יב שֹּבְׁ ַעי, וְׁ מֵּ -י, ֶיש ִלי ָבִנים בְׁ

ָוה ָנה,  ַגם ָהִיי -- ִלי ִתקְׁ ָעגֵּ ן תֵּ ָדלּו, ֲהָלהֵּ ָנה, ַעד ֲאֶשר ִיגְׁ רְׁ ַׂשבֵּ ן תְׁ ִתי ָבִנים.  יג ֲהָלהֵּ ַגם ָיַלדְׁ ִאיש, וְׁ ָלה לְׁ ִתי ַהַליְׁ

נַֹּתי, ִכי ִאיש; ַאל בְׁ ִתי ֱהיֹות לְׁ ִבלְׁ אֹּד ִמֶכם-ַמר -לְׁ ָאה ִבי, ַיד - ִכי--ִלי מְׁ ֶכיָנה -ָיצְׁ הָוה.  ידַוִתֶשָנה קֹוָלן, ַוִתבְׁ   יְׁ

ְך, ֶאל תֵּ ִבמְׁ ה ָשָבה יְׁ ֹּאֶמר, ִהנֵּ ָקה ָבּה.  טו ַות רּות ָדבְׁ ָפה ַלֲחמֹוָתּה, וְׁ ֶאל- עֹוד; ַוִתַשק ָערְׁ ֱאֹלֶהיָה; -ַעָמּה, וְׁ

ֹּאֶמר רּות ַאל ְך. טז ַות תֵּ ִבמְׁ י יְׁ ִעי- שּוִבי, ַאֲחרֵּ גְׁ ַאֲחָרִיְך:  ִכי ֶאל-ִתפְׁ ְך ָלשּוב מֵּ בֵּ ָעזְׁ ְך, ֲאֶשר תֵּ -ִבי, לְׁ לֵּ ִכי אֵּ לְׁ

הָוה ִלי, --ּוַבֲאֶשר ָתִליִני ָאִלין ר; כֹּה ַיֲעֶׂשה יְׁ ָשם ֶאָקבֵּ אֹלַהִיְך ֱאֹלָהי.  יז ַבֲאֶשר ָתמּוִתי ָאמּות, וְׁ ְך ַעִמי, וֵּ ַעמֵּ

יֹוִסיף כֹּה  ִכי--וְׁ ֶרא,  ַותֵּ יח  ְך.   ינֵּ ּובֵּ יִני  בֵּ ִריד  ַיפְׁ ַהָמֶות,  ָלֶלכֶ -ִכי  ִהיא  ַאֶמֶצת  ר ִמתְׁ ַדבֵּ לְׁ ַדל,  ַוֶתחְׁ ִאָתּה;  ת 

ֶליָה." )רות פרק א' פס' ח  .( 'יט- 'אֵּ

 
 .תארו את הקשר שבין שתי הנשים .2
 ?הסבירו את משמעות המילים "ורות דבקה בה"? מדוע לדעתכן/ם רות דבקה בנעמי .3
 :בבראשית פרק ב' פסוק כד כתוב .4

ן, יֲַעָזב-ַעל" ֵּ ר ֶאָחד-ְוֶאתָאִביו, -ִאיׁש, ֶאת-כ  ֹו, ְוָהיו  ְלָבש ָ ת  ִאׁשְ ֹו; ְוָדַבק ב ְ  ."ִאמ 
 ?כיצד תורם הפסוק להבנתכן/ם את המשמעות של הקשר בין רות ונעמי

 ר?(: מהם הרגשות השונים שמביע כל ציו2ותמונה  1ציורים של רות ונעמי )תמונה  2לפניכן/ם  .5

 
 

 

 Providence, 1900, 'רות ונעמי' -  1תמונה 
Lithograph Company ויקיפדיה מאתר 

", נעמי מפצירה ברות וזילפה לחזור למואב" – 2תמונה 
 , ווילאם בלייק1795
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 ?(: 'רות ונעמי', אילו נקודות מבט מוסיף הצילום3התבוננו בצילום של עדי נס )תמונה  .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?שאלה אישית: מה אני חושב/ת על בחירתה של רות .7
מה מיוחד ואף חריג בקשר   –אבנרי", כתבו על פי הטקסט  אורית    –קראו את הטקסט מתוך "עומדות על הסף   .8

 ?שבין רות ונעמי? מה ניתן להבין מכך על מצבן של נשים בתקופת המקרא
 

 אורית אבנרי –מתוך: עומדות על הסף 
 

 יכולתן של שתי נשים ליצור מערכת יחסים חדשה המבוססת על סולידריות. ..."

אינן משמשות במקרא לתיאור יחס  —התכונות המניעות את רות לדבוק בנעמי  —חסד, חמלה, נאמנות ואהבה 
של אישה כלפי אישה אחרת. למעשה אחווה בין נשים היא תופעה שאינה מתועדת בסיפור המקראי, ואילו מיתוס 

 בות בין נשים חוזר שוב ושוב. הירי

הסיפורים על נשים מכל קצוות החברה, מאימהות האומה דרך נשים מן ההמון ועד לזונות, שימרו את התחרות, 
הקנאה, המאבק והיריבות ביניהן: כך שרה, הגבירה העקרה, נאבקת בשפחתה הגר הפורייה; לאה, האישה 

השנייה, האהובה והעקרה, על לידת בנים זכרים ועל אהבת הראשית, הדחויה והפורייה, מתחרה ברחל, האישה 
 …הבעל; מתח ישנו גם בין חנה העקרה והאהובה לפנינה השנואה והפורייה

בסוף המגילה מצוי תיאור גלוי ומדויק יותר ליחסי רות ונעמי: "כי כלתך אשר אהבתך" אומרות השכנות לנעמי  

ות את יחסה של רות אל נעמי כאהבה. זהו המקום היחיד בבואן לאפיין את תחושות רות כלפיה, ובכך מגדיר
 …במקרא שבו משמשת המילה "אהבה" לתיאור יחסים בין שתי נשים

 

, מאתר 2006 עדי נס, ',רות ונעמי, מלקטות' – 3תמונה 
 ויקיפדיה
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אם כן, במגילת רות אנו נדרשים להישיר מבט אל היחסים הנרקמים בין אישה לרעותה ולתת להם לראשונה  

, כאשר הבן־ החתן אינו עוד בין החיים? ייצוג עצמאי: מה טיבה של מערכת היחסים האפשרית בין חמות לכלה
  האם אפשר לראות בה כעין יחסים שבין אם לבת או יחסי נישואים? האם יש מקום להתקשרות נשית מחוץ 

 למשולש הפטריארכלי שבמרכזו עומד גבר? ומה שם יינתן להתקשרות מעין זו? 

בניתוח מגילת רות מן הזווית המגדרית עולה התובנה שאכן היא מספרת סיפור שונה וחריג שבו הנשים עומדות 
   במרכז העלילה, והאירועים מתרחשים סביבן ובעבורן. הנשים הן גיבורות הסיפור ואינן נמצאות בשוליו".

 ', מתוך אתר מכון שלום הרטמן(. עומדות על הסף)אורית אבנרי, ' 
 

 סכמו בקיצור את מסקנותיכן/ם על הקשר בין רות ונעמי ותכננו כיצד להציג אותן בכיתה. .9
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 הטרדות מיניות  – 2קבוצה 

 

קראו את הפסוקים הבאים הלקוחים מפרק ב', הסבירו את הפסוקים בקבוצה, וכתבו את הפירוש שלכן/ם  .1
 .למילים המודגשות

. 
ַֹעז ֶאל י, ַאל-וַי ֹאֶמר ב  ת ִ ַמַעת ְ ב ִ ִקין, ִעם-רו ת ֲהלֹוא ׁשָ ר, ְוַגם לֹא ַתֲעבו ִרי, ִמז ֶה; ְוכֹה ִתְדב ָ ֶדה ַאחֵּ ש ָ ְלִכי ִלְלקֹט ב ְ ֵּ ַנֲערָֹתי.  -ת 

ר ֶדה ֲאׁשֶ ָ ש   יַנִיְך ב ַ יֶהן-ט עֵּ ָעִרים, -ֲהלֹוא ִצו ִיִתי ֶאת--ִיְקצֹרו ן, ְוָהַלְכת ְ ַאֲחרֵּ ְגֵעךְ ַהנ ְ י נָּ  ט'(-; )פס' ח'ְלִבְלּתִ

ַֹעז ֶאת  ט; וְַיַצו ב  ֵּ ָקם, ְלַלק  ָ ט-וַת  ַלק ֵּ ין ָהֳעָמִרים ת ְ ֵּ ם ב  אמֹר, ג ַ , ִמן-.  טז ְוַגם ׁשֹלְולֹא ַתְכִלימוּהָּ --ְנָעָריו לֵּ ו  ָלה  ׁשֹל  ָ ָבִתים; -ת  ַהצ ְ
ָטה, ם ְוִלק ְ ֶ ּ  וֲַעַזְבת  ּה -ְולֹא ִתְגֲערו  ( ')פס' טו בָּ

ֹאֶמר ָנֳעִמי, ֶאל  ְצִאי ִעם-וַת  י תֵּ י, כ ִ ת ִ :  טֹוב ב ִ ָתה  ל ָ ּ ַנֲערֹוָתיו, -רו ת כ ַ עו ךְ -ְולֹא ִיְפּגְ ר )פס' כבבָּ ֶדה ַאחֵּ ש ָ  (', ב ְ

 
כל ההדגשות הן איסורים: מה היה צריך לאסור ומדוע? מה ניתן ללמוד מהאיסורים על היחס לנשים באותה   .2

 ?תקופה
(, כתבו במילים שלכן/ם את השיחה שמתנהלת בין הדמויות. מה לדעתכן/ם מרגישה  1התבוננו בציור )תמונה   .3

 ?רות

 
 

 

חברתיים .4 מעמדות  בין  הקשר  לדעתכן/ם  מהו  וכתבו  המצורף,  המאמר  קטע  את  להט-קראו  רדה  כלכליים 
 .מינית? נמקו את תשובתכן/ם

 
 

 רותם-יוסף רוט  –מתוך: על הדמויות המשניות במגילת רות 
  נערות בועז

(. "הנערות" הללו, הן נשים, בגילאים  23כך מכונות "הנערות", העובדות בשדהו של בועז, בפי המספר )ב 

 שונים, המצויות בחסותו של בועז וזוכות להגנתו. 
ִקין ִעם ַנֲערָֹתי" )ב  (;  8בסיפור עצמו הן מוזכרות ארבע פעמים: פעם בפיו של בועז המציע לרות: "ְוכֹה ִתְדב ָ

', סצנה מהתנ"ך, רות מלקטת קציר חיטה' – 1תמונה 
 , גבהארד פוגל, מאתר ויקיפדיה1900

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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י כי תצאי עם נֲערֹוָתיו…)ב פעמיים בפיה  ת ִ ר ָהִיית ֶאת 22של נעמי: "…טֹוב ב ִ נו  ֲאׁשֶ ָ ה ֲהלֹא בַֹעז מַֹדְעת  ָ (; "…ְוַעת 
עִֹרים ו ְקִציר  2ַנֲערֹוָתיו…" )ג  ְ לֹות ְקִציר ַהש   ט ַעד כ ְ ַֹעז ְלַלק ֵּ ַנֲערֹות ב  ק ב ְ ְדב ַ (; ופעם בפיו של המספר: "…וַת ִ

ים…" )ב   (.  23ַהִחט ִ
פנים.  -ות אזכורן האינטנסיבי, יחסית, אין אנו יודעים עליהן פרטים. הן מופיעות כדמות קולקטיבית חסרתלמר

המושג "נערה" במקרא אינו מציין דווקא את גילה של אישה. לעתים קרובות הביטוי בא לציין מעמד חברתי. כך  

 עולה גם מן המגילה עצמה. 
ִקין ִעם ַנֲערָֹתי" )ב רות, המתייחסת אל הצעתו של בועז: "ְוכֹה  י  8ִתְדב ָ יֶניָך ֲאדִֹני כ ִ עֵּ ן ב ְ ( משיבה: "…ֶאְמָצא חֵּ

ְפחֶֹתיָך" )ב  ַאַחת ׁשִ ְפָחֶתָך ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְהיֶה כ ְ ב ׁשִ ָ ַעל לֵּ ְרת  ִני ְוִכי ִדב ַ ָ (. רות  מבינה את המושג נערה, לפחות 13ִנַחְמת 

די. נערה עשויה, אפוא, להיות אישה בגיל הארבעים לחייה, בתקופה הראשונה לבואה אל בית לחם, כמושג מעמ

(, כלכלי ופוליטי גבוה ומוכר. נערות בועז 5ואף מבוגרת ממנה, המצויה בחסותו של אדם בעל מעמד חברתי )ב 
נועדו, כדמות קולקטיבית, ליצור אטמוספירה סיפורית, ולשמש "עדים" דוממים להתרחשויות. אך הן נועדו גם  

ציון, מעין עוגן סיפורי, שממנה ניתן ללמוד, להבין ולהכיר קונבנציות התנהגותיות מקובלות, ואת   לשמש נקודת

לחמית. למשל, מדברי בועז אל רות: "…ֲהלֹוא ִצו ִיִתי ֶאת - נושא המעמדות וההתייחסות המעמדית בחברה הבית
ְך…" )ב  י ָנְגעֵּ ָעִרים ְלִבְלת ִ טרדות מיניות, ושהטרדות מיניות אלה היו  ( למדים ש"נערה" הייתה נתונה לה9ַהנ ְ

 .בבחינת קונבנציה התנהגותית מקובלת

נערי בועז, בסיפור, הם האנשים החיים בחסותו של בועז, ושייכים, בדומה למונח הזה אצל נחמיה, ל"צבא 
הפרטי" הנאמן של בועז. יש להניח שחלקם, אולי אפילו רובם,  עוסק, בשעת הצורך, גם בקציר. על שתי נורמות  

 התנהגותיות אנו שומעים מפיו של בועז עצמו.  

ַֹעז אֶ  " )ב א(. " וְַיַצו ב  ט ְולֹא ַתְכִלימו ָה …ְולֹא ִתְגֲערו  ָבה  ַלק ֵּ ין ָהֳעָמִרים ת ְ ֵּ ם ב  אמֹר ג ַ  (.  15-16ת ְנָעָריו לֵּ
הנערים בשדה נהגו להתגרות במלקטות, בשל היותן נשים, להעליבן, לבזותן, ולביישן, ולעתים קרובות לגעור  

 בהן בשל סיבה זו או אחרת. 

ְך …" )ב ב(. "…ֲהלֹוא ִצו ִיִתי ֶאת הַ  י ָנְגעֵּ ָעִרים ְלִבְלת ִ ( . הטרדה מינית זו הייתה נורמה מקובלת בכל שדות בית 9נ ְ
לחם, וכנראה גם בכל השדות בארץ ישראל ובארצות השכנות לה, והייתה מקובלת גם על בועז. שאם לא כן, לא 

י ָנגְ  ָעִרים ְלִבְלת ִ ְך" )שם, שם(, שהיא, כמשתמע, הוראה יוצאת ניתן להבין את דברי בועז: "ֲהלֹוא ִצו ִיִתי ֶאת ַהנ ְ  עֵּ
 

   דופן.
, זמין לקריאה ממאגר  מט/ג )תשס"ד(  ,בית מקרא"על הדמויות המשניות במגילת רות", רותם, -)יוסף רוט

JSTOR .)לאחר הזדהות 

 

 .רא כפי שעולה מכאןתכננו כיצד תציגו בפני הכיתה את מצבן של הנשים בתקופת המק .5
 

 . : ניתן לקשר לתופעה הרחבה של הטרדה מינית גם בימינו למורה
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 רות ובועז  – 3קבוצה 

  ג': קראו את הקטע הבא מתוך פרק .1
 

ׁש " ֶ י, ֲהלֹא ֲאַבק  ת ִ :  ב ִ , ָנֳעִמי ֲחמֹוָתה  ֹאֶמר ָלה  ר  -וַת  ר ָהִיית, ֶאת-ִייַטבָלְך ָמנֹוַח ֲאׁשֶ נו , ֲאׁשֶ ָ ה, ֲהלֹא בַֹעז מַֹדְעת  ָ - ָלְך.  ב ְוַעת 

עִֹרים-הו א, זֶֹרה ֶאת-ֲערֹוָתיו; ִהנ ֵּהנַ  ְ ְמלַֹתִיְך( ָעַלִיךְ --ג ֶֹרן ַהש   ְמת ְ שמלתך )ש ִ , ְוש ַ ְיָלה.  ג ְוָרַחְצת ְ וַָסְכת ְ ( --ַהל ָ וירדתי )ְויַָרְדת ְ
ו ְָדִעי  -ַהג ֶֹרן; ַאל ֹות.  דת ִ ת  ֹתֹו ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ל  ְויַָדַעת ְ ֶאת  ָלִאיׁש, ַעד כ ַ ְכבֹו,  ב-ִויִהי ְבׁשָ כ ַ ר ִיׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ָ ית -ַהמ  ם, ו ָבאת ְוִגל ִ ׁשָ

ר ֹל ֲאׁשֶ ֶליָה:  כ  ֹאֶמר, אֵּ ין.  ה וַת  ֲעש ִ ַ ר ת  ת ֲאׁשֶ יד ָלְך, אֵּ (; ְוהו א יַג ִ ָכְבת ְ לָֹתיו, ושכבתי )ְוׁשָ ֹאְמ -ַמְרג ְ ה.  ו ת  ַלי(, ֶאֱעש ֶ ִרי     )אֵּ

ר כֹל ֲאׁשֶ ַעש , כ ְ ַ ֶרד, ַהג ֶֹרן; וַת  ֵּ בֹא ַבל ָ -וַת  ָ ָמה; וַת  ה ָהֲערֵּ ְקצֵּ ב ב ִ כ ַ ֹו, וַי ָבֹא, ִלׁשְ , וַי ִיַטב ִלב  ת ְ ַֹעז וַי ֵּׁשְ .  ז וַי ֹאַכל ב  ה ֲחמֹוָתה  ָ ט, ִצו ַת 
ב.  ח וְַיִהי ב ַ  כ ָ ׁשְ לָֹתיו וַת ִ ַגל ַמְרג ְ לָֹתיו.  ט וַי ֹאֶמר, ִמיוַת ְ ה, ׁשֶֹכֶבת ַמְרג ְ ָ ת; ְוִהנ ֵּה ִאׁש  פֵּ ל ָ וַי ִ וַי ֱֶחַרד ָהִאיׁש  ְיָלה,  ; - ֲחִצי ַהל ַ ָאת ְ

ָ ְכָנֶפָך ַעל ת  ֹאֶמר, ָאנִֹכי רו ת ֲאָמֶתָך, ו ָפַרש ְ ה-וַת  ָ ל ָאת  י גֹאֵּ  ."ֲאָמְתָך, כ ִ

 

 .תנו שם לקטע .2
 ?(, מה מוסיפה כל תמונה2ותמונה  1התבוננו בשני הציורים )תמונה  .3

 

 
 

 

 ?מדוע שלחה נעמי את רות לבועז? מה עמדתכן/ם כלפי מהלך זה של נעמי ושל רות .4
 .את הקטע לפני הכיתה, אילו היה מתרחש בימינוהמחיזו  .5
 ?מהן נקודות הדמיון בין הסיפורים –השוו את הסיפור של רות לסיפור סינדרלה  .6
גורלן בידיהן. הסבירו   .7 ונעמי הן שתי נשים שלקחו את  רות  כי  קראו את הטקסט המצורף, המחברת טוענת 

 .קביעה זו, והביעו את עמדתכם/ן לגביה
 

 

, פרידריק בזיל, 1870', רות ובועז' – 1תמונה 
 מאתר ויקיפדיה

רות תופסת מחסה תחת גלימתו של ' – 2תמונה 
, מאתר wellcome library', תחריט עץ, בועז

 ויקיפדיה
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 יפה ברלוביץ -מתוך: לוקחות גורלן בידיהן 
 סיפור רות הוא למעשה סיפור הישרדותן של נשים.  "

נשים אלה בעלות חשיבה עצמאית, תושייה  וזקיפות קומה, מפוכחות לדעת שאין הן יכולות להמשיך ולהתקיים  

גבריים. הלא נעמי, גם בצורה מכובדת, אם לא תפעלנה על פי הקודים החברתיים המקובלים, דהיינו, הקודים ה
אם היא שייכת למעמד הגבוה )ה"אפרתי" ככתוב(, אין היא יכולה, ללא גבר, להחזיר לה את רכושה בבית לחם; 
ואילו רות, ללא גבר, היא יֵּשות מופקרת, המותרת לכל "נער" בשדה להיטפל אליה, ולולא בועז שאוסר על כך, 

 .מועד גופה לרכוש הכלל

מנעת לגביהן היא, שאם ברצונן לשמור על זקיפות קומתן כנשים, ויחד עם זאת  לפיכך המסקנה הבלתי נ
 ..." .להתקיים, עליהן לגייס או לתמרן גורם גברי שיקדם את מטרותיהן

המרכיב העלילתי המזין את עיקר הדרמה הוא מרכיב האינטריגה )התחבולה(, שהרי בחברה שהחוקים שלה   
 ...ה לעקוף את החוק ולהתחכם לו, כדי להמשיך ולשרודשוללים כל זכות מהאישה, חייבת האיש

בכל שלבי התהליך הזה, מרתק את תשומת הלב שיתוף הפעולה ההרמוני שבין הנשים. כאמור, שתיהן נשים  

יוזמות פועלות, אבל עם זאת לא מתפתחת ביניהן כל תחרות או התנגשות. הכל  מתנהל מתוך הסכמה, 
השנייה נשמעת לה, ולהפך, כך שלא  –, כאשר האחת תופסת מנהיגות כשהאחת משלימה את רעותה, דהיינו

נעמי מעודדת   –נוצרת אף פעם סיטואציה של ויכוח ביניהן: רות מחליטה לצאת אל השדות הזרים לפרנסתן 

 ...רות נענית לה –אותה; נעמי מתכננת את סצנת הפיתוי של בועז 

על מעשיה בשדה, לרבות התייחדותה עם בועז(, ומעורבות  בין שתי הנשים שורר גילוי לב )רות מדווחת לנעמי 
נוגעת ללב )תדריך ההכנה הפרטני של נעמי: "ורחצת", "וסכת בשמן", "ושמת שמלותיך", "וירדת הגורן",  

  "וידעת את המקום", "ובאת וגילית מרגלותיו", "ושכבת"(..."

 
 ולימודי מגדר  ם', מתוך אתר האגודה הישראלית לחקר לימודים פמיניסטיי רלן בידיהןלוקחות גו )יפה ברלוביץ, '

 

 תכננו כיצד תציגו בפני הכיתה את מצבן של הנשים בתקופת המקרא כפי שעולה מכאן.  .8

 

 
 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://www.gendersite.org.il/2013/05/13/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9F/
http://www.gendersite.org.il/2013/05/13/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9F/
http://www.gendersite.org.il/2013/05/13/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9F/
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  הגאולה  – 4קבוצה 

 . ע''גאולת הקרקו 'ייבום' תקופה זו: המגילת רות מזכירה וקושרת בין שני מנהגים שהיו נהוגים ב

 ?הסבירו במילים שלכן/ם את שני המנהגים, מה הדמיון ביניהם .1
 

 :מנהג גאולת הקרקעות
י ֲאֻחז ָתוֹ -כ ִ ר ָאִחיו--יָמו ת ָאִחיָך, ו ָמַכר מֵּ ת ִמְמכ ַ ָליו, ְוָגַאל, אֵּ רֹב אֵּ  (פס' כה')ויקרא כ"ה,  ו ָבא גֲֹאלֹו, ַהק ָ
 

 :מנהג הייבום
י ין-כ ִ ן אֵּ ֶהם ו בֵּ ת ַאַחד מֵּ ו, ו מֵּ בו  ַאִחים יְַחד ָ ת-לֹא--לוֹ -יֵּׁשְ ׁשֶ ת ַהחו ָצה, ְלִאיׁש ָזר:  ְיָבָמה  יָבֹא ָעֶליָה, ו ְלָקָחה  -ִתְהיֶה אֵּ ֵּ ַהמ 

ד לֵּ ֵּ ר ת  כֹור ֲאׁשֶ .  ו ְוָהיָה, ַהב ְ ָמה  ה ְוִיב ְ ָ ת; ְולֹא-יָקו ם, ַעל--לֹו ְלִאׁש  ֵּ ם ָאִחיו ַהמ  ָ -ׁשֵּ ל. ִימ  ָראֵּ מֹו, ִמי ִש ְ   ֶחה ׁשְ
 ( 'ו-')דברים כ"ה פס' ה

 
 ?מדוע לדעתכם/ן נוצרו מנהגים אלו, מה אתם חושבים עליהם .2
 ד': קראו את הקטע הבא מתוך פרק  .3
 

ִנים ְוָכל קֵּ ַֹעז ַלז ְ י ָקִניִתי ֶאת-וַי ֹאֶמר ב  ם ַהי ֹום, כ ִ ֶ ִדים ַאת  ל-ָהָעם, עֵּ ל-כ ָ ת כ ָ ר ֶלֱאִליֶמֶלְך, ְואֵּ ר ְלִכְליֹון ו ַמְחלֹון-ֲאׁשֶ ִמי ַד, --ֲאׁשֶ

ם-ָנֳעִמי.  י ְוַגם ֶאת ה, ְלָהִקים ׁשֵּ ָ ת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאׁש  ׁשֶ ֲֹאִבי ָה אֵּ ת ַעלהַ -רו ת ַהמ  ֵּ ם-ַנֲחָלתֹו, ְולֹא-מ  ת ׁשֵּ רֵּ ִעם -ִיכ ָ ת מֵּ ֵּ ַהמ 
ַער ְמקֹומֹו: )רות פרק ד' פס' ט ַ  י'( -'ֶאָחיו, ו ִמׁש 

 
 ?מהי המשמעות של המעשה של בעז  .4
 ?מה לדעתכן/ם הרגישה רות בעקבות מעשה זה .5
בו .6 שערך  הטקס  על  דעתכן/ם  קמיר  עז?מהי  אורית  של  עמדתה  מהי  המצורף,  הקטע  את   ?קראו 

. 
מורחב" של מגילת רות לאור הסרט שושלת  קולנועי על משפט וקולנוע, וניתוח פמיניסטי "משפט : מתוך

 אורית קמיר – אנטוניה
"מגילת רות ˙היא אחד הטקסטים המקראיים הקצרים  והאהודים ביותר על רבים... בשונה כמעט מכל טקסט  

מקראי אחר, המגילה מגוללת סיפור פרטי, בינאישי, שמידותיו אנושיות, דמויותיו מעוררות אהדה וסופו טוב. הוא 
 דם, מעשי זוועה...".  אינו כולל טרגדיות קיומיות הרות גורל, אסונות טבע, מלחמות עקובות מ

קמיר ממשיכה וכותבת:" לכאורה לא ניתן אלא לשמוח בסיפור ולהתבשם מניחוחו. אולם גישה רווחת זו כרוכה  

 בהתעלמות מסוגיות קשות שהן מרכזיות לעלילת המגילה ונעוצות בלבה. 

ה מציגה כגורם סוגיה קשה כזו היא מצוקתה החברתית הקיומית של האלמנה נטולת הילדים; מצוקה שהמגיל
הדוחף את רות להציע עצמה לגבר מבוסס ולהפציר כי "יפרוש עליה כנף"  ויקנה אותה לאישה. סוגיה קשה  

 נוספת מעורר הטקס המשפטי שהמגילה מספרת כי התרחש בשער העיר: טקס קנייה של כל רכושן של  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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ברים הקונים ובהיעדר של הנשים הכול בניהולם של הג  –האלמנות ביחד עם הבעלות על גופה ומיניותה של רות 

 " שרכושן וגופן נקנים.
על משפט וקולנוע, וניתוח פמיניסטי "משפט קולנועי מורחב" של מגילת רות לאור הסרט שושלת  ' אורית קמיר, 

 ח' תש"ע, באתר המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן(. עלי משפטמתוך  ,' אנטוניה
 

 

 

 ? ציירו או צלמו תמונה הממחישה את הטקס המתואר: מי נמצא בתמונה? מי לא נמצא בה .7
האם גם בימינו יש התייחסות   ו?מה אנו לומדות/ים מן המנהגים הללו, על מצבן ומעמדן של נשים בתקופה ז .8

 ?לנשים כאל קניין?/רכוש
 .תכננו כיצד תציגו את מסקנותיכן/ם בפני הכיתה .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://www.oritkamir.org/wp-content/uploads/2016/10/%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf
http://www.oritkamir.org/wp-content/uploads/2016/10/%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf
http://www.oritkamir.org/wp-content/uploads/2016/10/%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf
http://www.oritkamir.org/wp-content/uploads/2016/10/%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf

