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 על הפנים והחוץ -היום אתם יוצאים בחודש האביב 

  

  אסתר פישר

 )ח של נשות הקיבוץ הדתי"תשס' כל כבודה'מתוך דברי הפתיחה בכנס (

  

�חֶֹד� ָה�ִביב': חג הפסח נקשר כבר בתורה ביציאה החוצהְ �� יְֹצִאי�ֶ� �ציאה מהבית י & ) שמות יג ד(' ַה! 

�  . וג� יציאה מעבדות לחירות של ע� שעושה את צעדיו הראשוני�, החוצה אחרי חודשי החור' הקרי

�: היציאה החוצה וכנגדה השהות בפני� ה� מושגי� שמשמשי� במעורב בביטויי� שוני� הקשורי� לנשי

הספר הקלאסי לבנות  & מצד שני , )יד, תהלי� מה(' ֶמֶל1ְ 0ְִניָמה&ְ-ב/ָ.ה ַבת&ָ-ל'הפסוק הידוע  & מצד אחד 

ה ְצֶאָנה /ְרֶאיָנה ְ�נ ת ִצ! 4 ַ�3ֶֶל1ְ ְ�לֹמֹ'(ששמו לקוח ממגילת שיר השירי� , *'צאינה וראינה'ישראל שנקרא 

�ֲעָטָרה ֶ�ִע5ְָרהָ & �8ָת  /ְבי � 7ְִמַחת ִל   .  פסחהנקראת א' היא ב, )יא, ש ג"שה. ':  ִא3  ְ�י � ֲחת9

ציר המתח הזה הוא חלק בלתי נפרד מחייה4 של נשי� '? כנסנה'או ' צאינה'? 'החוצה'או ' פנימה': אז לא4

�  .ועליו ארצה לעמוד בדברי� הבאי

 �  :ביטויי� רבי� ומגווני� בחייה4 של נשי�' פני� וחו<'למושגי

הפרטית , בזירה המשפחתית, בבית –' פנימה'ב: כמסמלי� את שאלת ספירת הפעילות הנשית 'פני� וחו<'

  .הכללית, בזירה הציבורית, בשוק עבודה –' חו<'או ב

, ההחצנה וההסתרה, שאלת הגילוי והכיסוי: כמושגי� הקשורי� לצניעות ולגו' הנשי 'פני� וחו<'

  . הפומביות  והאינטימיות

 –ול� הרוח והנפש לעומת ע, החיצוני הוא הגשמי והחומרי: כמסמלי� דואליות אנושית נוספת 'פני� וחו<'

  ?מה האיזו4 הנכו4 שצרי1 אד� בחייו בי4 שני מוקדי� אילו? מה היחס בי4 השניי�: הפנימי והמוסתר

 �ובעוד חלק� ה� שאלות שה4 . 'פני� וחו<'כל אלו ועוד מזומני� לשיחה כשאנחנו משתמשות בביטויי

ה שחלק4 יחודיות ומוחרפות הרי שבכל זאת יש תחוש & הגברי והנשי כאחד  –נחלת כלל המי4 האנושי 

�  .  בחייה4 של נשי

חווית . אולי מושגי� אלו מרכזיי� כל כ1 בחייה4 של נשי� בגלל החוויה הנשית הייחודית של הריו4 ולידה

האהבה והקשר לולד ההול1 ומתהווה עוד כשהוא בפני� וממשי1 : ההריו4 והלידה היא חווית פני� וחו<

' החוצה'מעגלי היציאה , ע� צמיחתו, בהמש1. עול� בשעת הלידהומלווה אותנו במעבר שלו החוצה ל

 �הרצו4 לראות את הילד . ואית� האהבה והקשר פושטי� צורה ומקבלי� צורה –הולכי� ומתרחבי

היא אחת המורכבויות האימהיות : 'בפני�'קרוב ו, מתפתח וצומח לתו1 עצמאותו לצד הכמיהה שישאר

  . הרווחות והמוכרות

  

  : השאלה,  א� כ4, מהדהדת' חו<'ול' פני�'לדי� כ1 ג� בכל התחומי� המשיקי� לכמו בגידול י

  '? או החוצה'? פנימה' 

  . ה שות' איתנו לדילמה הזאת"במדרש מופלא בבמדבר רבה אנחנו מגלות שג� הקב

  : נקרא את המדרש

  אל משה במדבר סיני ' וידבר ה

  עד שלא עמד אהל מועד 

) יב/ שמות/ש� (כ "אלהי� מתו1 הסנה ואח' ויקרא אליו ה) שמות ג(שנאמר  דבר עמו בסנה

  אל משה ואל אהר4 באר< מצרי� לאמר ' ויאמר ה

  אל משה במדי4' ויאמר ה) ד/ שמות/ש� (שנאמר  ודיבר עמו במדי4
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  אל משה במדבר סיני לאמר' וידבר ה' שנא ודיבר עמו בסיני

  והצנע לכת ע� אלהי1) מיכה ו(' וכיו4 שעמד אהל מועד אמר יפה הוא הצניעות שנא

  הרי הוא מדבר עמו באהל מועד 

  כל כבודה בת מל1 פנימה ממשבצות זהב לבושה ) תהלי� מה(וכ4 דוד אמר 

  ...בת מל1 זה משה 

  ...ועשית משבצות זהב) שמות כח(זה אהר4 שנאמר  & ' ממשבצות זהב לבושה'

  ...  ה כ1 הוא כבודי שאהא מדבר מלפני�"אמר הקב

  )'א וידבר"ד'ה "ד, ג, פרשה א) לנאוי(במדבר רבה (

  

, מהתגלות בסנה: ה עברו גלגולי� שוני�"המדרש בוח4 את העובדה המעניינת שהתגלויותיו של הקב

בתו1  הפנימיתעד להתגלות , בחו<כשהמשות' לכול� הוא שה� היו  –להתגלות במדי4 ולהתגלות במדבר 

פסוק , ר הפסוק המככב בכותרתו של כנס זהבמדרש זה הוא לא אחר מאש' מככב'הפסוק ה.. אוהל מועד

, למרבה ההפתעה, והנה כא4' כל כבודה בת מל1 פנימה': ששוי1 באופ4 מובהק כל כ1 לנשי� בכל הדורות

  !! ה"הוא נדרש על משה אהרו4 והקב

א� בסופו ' בפני�'ה "מדוע מלכתחילה לא התגלה הקב: על ההשתלשלות המתוארת במדרש זה יש לשאול

ה בכבודו ובעצמו צרי1 לעבור התנסויות "הא� הקב? מגיע למסקנה שזוהי ההתגלות הראויה של דבר הוא

  '? פנימה'כה רבות על מנת למצוא את המצב האידיאלי ב

, במדבר, ישנ� זמני� להתגלויות בחו<: פועל ג� בתחו� הזה' כל דבר בעיתו'נראה שעולה מכא4 שהכלל של 

על א' . בפרטיות של אוהל מועד, רחוק מההמו4 הרועש, באינטימיות: 'לפני ולפני�'להתגלויות  –ויש זמ4 

אי4 בכ1 פסילה של ההתגלויות הקודמות ', כ1 הוא כבודי שאהא מדבר מלפני�'שהמדרש מסיי� בהכרעה 

  ...'חיצוניות'ה, יותר

: ותהיכ4 מתרחשת ההתגל: שאלות כמו. זוהי חוויה נשית מובהקת בעיני', ג� וג�'ה, חווית החוסר הכרעה

? היכ4 מתרחשות החוויות האוטנטיות? בביתי, בפרטי', לפני ולפני�'או ב' שטח'ב, במרחב הציבורי, בחו<

אלו שאלות שה� לח� ? בפני� או בחו<: היכ4 אני מגיעה למימוש עצמי ותורמת את המיטב שבי לסביבה

  ...חוקינו

ות כברת דר1 שנעשתה בחשיבה הושפעה לא מעט בזכ  היכולת שלנו לשאול שאלות כאלו ולתת לה4 ביטוי

�ג� א� חלק ממגמותיה4 ורעיונותיה4 של הוגות אלו . על נושאי� אלו בהגות הפמיניסטית לאור1 השני

הרי שלא מעט מהאפשרויות , נראי� לנו היו� תמוהי� ולא מותאמי� למציאות שלנו ולאמונותינו

  .העומדות בפנינו היו� כנשי� ה4 הודות לה4 ולמפעל4

על ידי ההוגה הפמיניסטית   60&כונתה בשנות ה, כפי שאני קוראת לה', פני� והחו<'דילמת ה, לענייננו

האמריקאיי� שלאחר היא תארה את המציאות בפרברי� : 'הבעיה שאי4 לה ש�': האמריקאית בטי פריד4

משכילות ומוכשרות מצאו עצמ4 פועלות א1 ורק בספירה הפרטית , מלחמת העול� השנייה בה נשי� רבות

פריד4 . בתרבות ששדרה לה4 ללא הר' את המסר שה4 אמורות להיות מסופקות א1 ורק מזה, הביתית

 �שי� לא ידעו להגדיר ולמקד מכיוו4 שנ, לא היה ש�' בעיה'ל. בעיה –' פנימה'קראה להימצאות4 של נשי

  . את תחושות התסכול ולעיתי� הדיכאו4 שה4 חשו נוכח מציאות חייה4

אפשר . 'בעיה'בארבעת העשורי� שחלפו מאז אפשר אולי כבר לערער על הגדרת הישארות4 של נשי� בבית כ

טימציה היכולת והלגי, מכיוו4 שהמודעות –' יש לה ש�'שהיא איננה בעיה כי כבר , אולי, ג� לומר

בחייה4 של נשי� כבר יצא מגדר ' חו<'ו' פני�'של , א1 הא� תחו� זה. החברתית לצאת מהבית השתנו מאז

המטור' , חדשה והוא הניסיו4' בעיה'אני רוצה לטעו4 שבמצב בו נשי� מצויות היו� ישנה '? בעיה'ה

�נית4 לומר , פריד4 על משקל אמרתה של בטי. 'פנימה והחוצה'להתרוצ< על הציר הכפול של ה, לעיתי



  

  

 

 

  

  

  

  

 

 ודיים בישראלמרכז חינוכי להתחדשות החיים היה - המדרשה באורנים 

  www.hamidrasha.org.il •midrasha@hamidrasha.org.il   • 04 - 9830232פקס  • 04 - 9838753' טל • 36006דואר טבעון  ,אורנים

 

 

אבל , של נשי� רבות הנוגעת לפני� והחו< של חייה4 היא בעיה שאמנ� יש לה ש� העכשוויתשהבעיה 

  ... אי4 לה פתרו4 –לתחושת נשי� רבות 

על ידי שאילת שאלות חדשות על הזירה הפרטית ועל , ישנ� ניסיונות מענייני�  להתמודד ע� קושי זה

. ע  לחלוקה שיוויונית יותר בי4 גברי� ונשי� ג� בבית וג� בשוק העבודהשאלות  בנוג: הזירה הציבורית

, שאלות בנוגע לעלויות וסבסוד של מערכות טיפול בילדי� על מנת לאפשר לנשי� להצטר' למעגל העבודה

כיצד נית4 לחולל שנוי במוסכמות ובנורמות : הוא, לדעתי, א1 החשוב שבשאלות החדשות. א� רצונ4 בכ1

שאלות ? ודה הגורמי� לא אחת לעובדי� לשל� מחירי� כבדי� בכל הנוגע לבית ולמשפחהשל שוק העב

סטנדרט רמת החיי� הגבוהה , תובענותה לבלעדיות בחייו של האד� המודרני, בנוגע לאור1 ימי העבודה

שי� גברי� ונ, כל אלה עומדי� לפתחינו –הדוחפת אנשי� לרצו4 להרוויח עוד ועוד ולכ4 ג� לעבוד עוד ועוד 

חלק : הפכה מורכבת ע� השני�', לצאת החוצה'הקריאה שנשמעה בעבר על ידי בטי פריד4 לנשי� . כאחד

�: בעיד4 האינטרנט והתקשורת –חלק מהגברי� רוצי� לחזור פנימה ובכלל , מהנשי� רוצות להשאר בפני

  '?חו<'ומתחיל ה' פני�'איפה נגמר ה

  

משוררת וסופרת (' לקרוא שיר שכתבה אדריא4 רי< אני מבקשת: 'פני� וחו<'לסיו� דברי בענייני 

' להגר'. לשנות מקו�. ההחלטה לעשות מעבר –שבעיני עוסק בשאלת פני� וחו< מהיבט מעניי4 ) אמריקאית

נשי� המתלבטות א�  לעשות את התנועה  –' מהגרות פוטנציאליות'השיר מופנה ל. 'בלשונה של רי<

  : שיכולה להביא לאיזה שהוא שינוי בחייה4

  

  :שימו לב, מהגרות פוטנציאליות
  

  א  ֶ�ַ�ַעְבר/ ֶ.ֶר1ְ ֶ.ֶלת ז 
  .א  ֶ�:ֹא ַ�ַעְבר/

  
  

D-ַָעְבר/ ַ.ְר�ַ �  ,ִא
4/-Eִַה ��ִמיד ַקָ!ָ  

  .ֶ�ל ִזְכר 4 ִ�ְמֶכ4
  

  ַהְ.ָבִרי� ִמְסַ�ְ-ִלי� ֲעֵליֶכ4 ִ�ְכִפיל/ת
�ֲחָזָרה ְו�ֶ�4 ַחָ!ב ת ְלִהְסַ�ֵ-לַ  

  .ְוָלֵתת ָלֶה� ִלְקר ת
  

  ִא� לֹא ַ�ַעְבר/
 Gֶַמ �  .ה/ָיכ ל ִלְהי ת ֶ�ַהַחִ!י� ִיְהי/ ָ�ִוי

  ,ִלְ�מֹר ַעל ַהHִי� ת ֶ�ָ:ֶכ4
  ,ְלַהְחִזיק ַ�3ֲַעָמד ֶ�ָ:ֶכ4

  .ָלמ/ת ְ�אֶֹמ<
  

�  ֲאָבל ִ�ְהי/ ִעְ/ר ת ִלְדָבִרי� ַרִ�י
  ,ְחמֹק ִמֶ-4ְוַהְרֵ�ה יַ 

�ֵאיֶזה ְמִחירְ?  
  ...ִמי י ֵדעַ 

Prospective immigrants please note:  

 

Either you will go 

Through this door 

Or you will not go through. 

 

If you go through 

There is always the risk 

Of remembering your name. 

 

Things look at you doubly 

And you must look back 

And let them happen. 

 

If you do not go through 

It is possible to live worthily. 

To maintain your attitudes 

To hold your position 

To die bravely. 

 

But much will blind you, 

Much will evade you, 

At what cost, who knows? 
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Dַהֶ.ֶלת ַעְצָמ,  

  לֹא ַמְבִטיָחה ָ.ָבר
  .ז  ַרק ֶ.ֶלת

  
 'אדריא4 רי<

 

The door itself 

Makes no promises. 

It is only a door. 

 

Adrienne Rich 

  
  

  : צרי1 לעבור דר1 דלת' חו<'ל' פני�'בכל מעבר מה

. ע� מי שהייתי בעבר, זה מאל< להתמודד מחדש ע� הזהות שלי: במעבר יש הבטחות גדולות א1 ג� סכנות

 �יש ' פנימה'בהשארות . ה� כבר כפולי� –הדברי� כבר אינ� ברורי� וחדי� כפי שה� היו כשהייתי בפני

א1 יש ג� את סכנת העיוורו4 והדברי� . על העמדות המוכרות והאהובות, אפשר לשמור על הגישות: בטחו4

�  . החומקי

אי4 כא4 : � בנפש ובתודעהאלא מעברי, לא רק מעברי� גיאוגרפיי� ופיזיי�, כמוב4, השיר הזה מתאר

. בכל אחד יש סיכויי� וסכנות: הפנימי או החיצוני: באיזה צד של הדלת, אמירה נחרצת איפה כדאי להיות

במודעות למחירי� ולרווחי� של כל מצב ובעיקר בבחירה החופשית , החשיבות היא ביכולת לעבור ולנוע

היא לא מבטיחה , הדלת היא רק דלת: 'מרת רי<וכפי שאו. 'פנימה'או בלהישאר ' החוצה'והאישית לעבור 

  .השאלה היא מה עושי� בכל אחד מצידיה: דבר

הבחירה מה לעשות . מחדדי� שאלות ומגבירי� מודעות, הנושאי� העומדי� לפתחנו היו� מעלי� תהיות

  :היא בידי כל אחת ואחת מאיתנו, ע� ההזדמנות הזו

  א  8ַ�ֶַעבור ֶ.ֶר1ְ ֶ.ֶלת ז 

  ...:ֹא נַעבורא  ֶ� 

  
  
כולל פירושי� כסדר פרשיות התורה  הספר; "חומש טייטש"נקרא ג� . ספר ביידיש שקוראות בו הנשי� - צאנה וראינה* 

). 1623מת אחרי שנת (ר יצחק מיאנוב "יעקב ב' ר &המחבר . ופירושי� של הראשוני� והאחרוני�, אגדות ,לקט מדרשי�, והפטרות

בנות  הספר נתחבר בשביל". צאנה וראינה בנות ציו4"ובראש הספר את הפסוק , פסוק ממשלי הסדרה לרוב הוא מביא בראש

 .ישראל

 


