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"כל פע שאני מקבלת וסת – וזה קרה לי עד כה רק שלוש פעמי – יש לי
הרגשה שלמרות כל הכאב ,אי הנעימות והגועל ,אני נושאת בתוכי סוד מתוק ,וא
שאי זה גור לי אלא טרדה ,אני מחכה תמיד לקראת השעה כאשר שוב ארגיש
את הסוד הזה בקרבי) "...אנה פראנק ,יומנה של נערה(
הווסת היא הסימ המובהק ,ג א הסמוי ,של ההתבגרות המינית .בשונה
מסימני הבגרות האחרי שמתפתחי בהדרגה ,הווסת מתגלה ברגע אחד והשילוב
של פתאומיות ושל ד שזור ללא שליטה מהפות יכול להבהיל .מעבר ל"כניסה
הדרמטית" ,יש למחזור הווסת משמעות ארוכת טווח .דימו של כשבוע בחודש
ושינויי הורמונליי במהלכו ילוו את הבת במש! עשרות שני והיא צריכה
להכיר את התהליכי האלה וללמוד לחיות את בשלו .הווסת מבשרת על
תחילת הבשלות המינית והפוריות ,נושאי שה "עול ומלואו" מבחינה מעשית
ורגשית .קבלת הווסת היא אירוע חשוב בחיי הבת ,ובכל זאת לרבות מאתנו קשה
למצוא את המילי ואת הדר! לדבר ע הבנות על הווסת .בפרק הזה אנסה לברר
את מקורות הקושי שלנו ולהציע דרכי שונות להתגבר עליו.
"גול" ,שירה האמי #של אנה הרמ ,מתאר נערה שחווה קושי קיצוני
בקבלת התפתחותה המינית .על א שהוא מתאר מצבי ותחושות קשי במיוחד,
אני חושבת שכל אחת יכולה להזדהות ע רגשות ואירועי שמתוארי בשיר ג
א לא חוותה אות באותה עוצמה .בנוס ,השיר ממחיש את ההשפעה
)השלילית במקרה הזה( שיש ליחסה של הא על התפיסה העצמית של הבת.
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מּבָט
ְּתי ָּב ְ
ָׁשב ִ
ֶׂשרֵה ,י ַ
חת ע ְ
ִיתי ּבַת ַ
ָהי ִ
ְהּבִיטּ ,גּופִי ָצעַק" :אֶת ּבַת
ְּתי ל ַ
וְלֹא יָכֹל ִ
ְׁש ָּמן.
יתי ּב ֻ
ַּס ִ
ְה ְתּכ ֵ
ְׁשו" ,ו ִ
ֶׂשרֵה ַעכ ָ
חת ע ְ
ַ
ׁש ֵאין ּבֹו ָמן.
ְּמ ְדּבָר ֶ
ָמּבָט ּכְמֹו ּב ִ
ְּתי ּב ְ
ָׁשב ִ
יַ
ׁשם" .ל ָּתצִיצִי"!
ָמדָה ָ
ְּת ָחה ,נּורִית ע ְ
ַה ֶּדלֶת ִנפ ְ
ְ2מרָהְּ " :כבָר יֵׁש ָל ְך צִיצִי",
ִיטה ,ו ְ
ַח ִּתיִ .היא ִהּב ָ
ָצו ְ
ְּתי" :לֹא נָכֹון".
2מר ִ
ִּמהַ ,
יתי ִּב ְכל ָ
ַּס ִ
ְה ְתּכ ֵ
וִ
ְה ְס ַּתּכֵלִ ,היא לֹא ָח ְדלָה ִלבְחֹן.
ִהיא לֹא ָח ְדלָה ל ִ
ׁש ָקרִים ְק ַטּנִים -
ׁשנֵי ְ
ּׁשקֶר צָף עַל ְּפנֵי ַה ַּמיִםְ ,
ַה ֶ
ׁשּגָחּו ִמ ִּב ְפנִים,
ַחזִי ִּגּדֵל ַּפ ְקעֹות ּכְאֵב ֶ
ָתי
ׁשל ּדֶמֹון ָחרְטּו ְּב ֶע ְרו ִ
וְ ִצ ָּפ ְרַניִם ֶ
ָטי.
ְט ִּמים ְּפר ִ
ְתב ַחר ֻ
ׂשעָרֹותּ ,כ ַ
ׁשל ְ
ַקּוֵי ַּת ְחרִיט ֶ
ָמע
ָטּה ּג ַ
ִׁש ִקיפּות ַה ַּמיִם ַמּב ָ
ִמ ַּבעַד ל ְ
ִּמה.
ְׁש ָּמן ּו ִב ְכל ָ
יתי ּב ֻ
ַּס ִ
ְׁש ִה ְתּכ ֵ
אֹותי ּכ ֶ
ִ
אֹותי ּכְגֹלֶם ,וְגּופִי ֲח ַסר-
ָטף ִ
ׁש ָּמן ע ַ
ֻ
ָׂשר.
ִהיֹות ּב ָ
ְה ָרפֶה ָה ַפ ְך ל ְ
ׁשבָה ו ָ
ַה ַּמ ְח ָ
ְּתח
ַח ִמי ִנפ ָ
ַׁש ִּתי ֵאי ְך ר ְ
ׁשנָה ִה ְרּג ְ
וְַכעֲבֹר ָ
ֻּתח,
ָמן ּבְתֹו ְך ַהּגּוף ַה ְמפ ָ
ּכְמֹו ֶּפרַח  ְרּג ָ
ׁשחֹר,
ְּתחֹות ִמּתֹו ְך ֶאגְרֹוף ָ
ׁשִּנפ ָ
ּכְמֹו ֶא ְצּבָעֹות ֶ
ְׁשל חֹור
ׁשל ֶּפצַע ו ֶ
ְקּיּומֹו ֶ
יָרַד לִי ּדָם ו ִ
ִחף ְּכ ִצ ֳּפרִים ּכֵהֹות ֵּבינֹות ְל ַענְנֵי
רֵ
ְרֹאׁשי ַה ִּמ ְת ַעּנֶה.
ִ
ׁש ֶה ְאּדִימּו ּב
מֹחי ֶ
ִ
ְאיׁש.
ְסּפֵר ל ִ
ְּתי ל ַ
יָרַד לִי ּדָם וְלֹא יָכֹל ִ
ְאיׁש.
ְהב ִ
ִׁשר ּבָם ו ִ
ַּת ְחּתֹונִים ,נ ְ
ִסּפַג ּב ַ
ַהּדָם נ ְ
....
ְּתי וְסֹודִי ַה ַּמ ְאּדִים
ְה ְחוַר ִ
ְּתי ו ֶ
ָה ַלכ ִ
ּלֹוהט לְאֹ ֶר ְך יְ ֵרכַי,
ְטף ַּב ַּקיִץ ַה ֵ
ִטפ ֵ
ָׂשר ַה ַחי.
ׁשל ַהּב ָ
ִס ַחט סֹודֹו ֶ
ִט ִּפיןִ -ט ִּפין נ ְ
ְטגֶן ַה ָּלבָן
ֲאנִי זֹו ֶכרֶת אֶת צִּלּום ָה ֶרנ ְ
ְאבָן
עֹמק ּכ ֵ
ׂשף אֶת ֶ
ׁש ָח ַ
ּׁש ַחר ֶ
ׁשל אֹור ַה ַ
ֶ
ַחׂשֹף
ׁש ִּמ ְת ַּבּיְׁשֹות ל ְ
ֶׂשרֵה ֶ
ּתים ע ְ
ׁש ֵ
ׁשל יְלָדֹות ּבְנֹות ְ
ֶ
ַּת ַח ּבָן ּכֹוכַב ַה ַּמ ְאּדִיםְ  ,ך סֹוף
ֵאי ְך ִמ ְתּפ ֵ
ֶיה ַהּבֹולְׁשֹות
ְה ָּתפֵס; ֵעינ ָ
ַהְּנעָרֹות ל ִ
ׁשל ִא ָּמא לֹא ִהּנִיחּו לִיִ ,ה ְצלִיפּו ִּבי ּכְׁשֹוט,
ֶ
ְּתי אִם ַהּדָם יֹורֵד ִּב ְגלַל ַמּבַט
וְלֹא יָ ַדע ִ
ׁש ֲאנִי ּבַת.
ֶיה ַה ַּמ ְצלִיף ּבִי אֹו ִמ ְּפנֵי ֶ
ֵעינ ָ
ס ַפלְט
ׁשחֹר עַל ָה ְ
ְּתי ְּב ֶבגֶד-יָם ָ
ָצ ַעד ִ
ְּת
ֲקהַּ " :תּגִידִיַ ,מה ָּקרָהִ ,ק ַּבל ְ
ׁש ִהיא ָצע ָ
ַעד ֶ
ׁשּיֵׁש
ּת לֹא רֹו2ה ֶ
ַמּכָה ַּביְ ֵר ַכיִםָ ,מה ְ
ְה ְת ַּבּיֵׁש".
ּת ְצרִיכָה ל ִ
ָל ְך ּדָם ּבֵין ָה ַר ְג ַליִם? ְ
ּוׁשלּולִית
ְּתיְ ,
ׁשָּנ ַפל ִ
אֹותי עַד ֶ
ָחפָה ִ
ִהיא ּד ֲ
ְה ְבלִיט
ס ַפלְט ְּכדֵי ל ַ
נֹותרָה עַל ָה ְ
ׁשל ּדָם ְ
ְק ַטּנָה ֶ
ַּמה ֵמ ִביׁש
ּספּו ּכ ָ
ת ְ
ׁש ִה ְ
ָׁשים ֶ
ִּב ְפנֵי ָה ֲאנ ִ
ְּתי עַל ַה ְּכ ִביׁש ). (...
ְׁשָּנ ַפל ִ
ְּתי ּכ ֶ
ׂשפ ִ
ׁש ָח ַ
ַה ֶּפצַע ֶ

)אנה הרמ ,חד קר(
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הדוברת בשיר היא נערה צעירה המבועתת מהשינויי העוברי על גופה .כל סימ
של התפתחותה המינית נתפס בעיניה כביטוי לאלימות שגופה מפנה כנגדה :ניצני
השדיי ה "פקעות כאב שגחו מבפני"; שער הערווה כאילו נחרט על גופה
"בציפורניי של דמו"; ונדמה כאילו אגרו קפו #שנפתח בפראות בתו! איבריה
הנשיי הוא שפצע את איבר מינה וגר לו לדמ .חסרת אוני ונכלמת היא
מנסה להסתגר ולהסתתר אבל ג השומ שעוטה גופה לא מצליח לכסות על הסוד
המביש של גופה המתבגר.
נערות חוות קשת של רגשות אל מול השינויי המתחוללי בגופ ,בה ג
מבוכה ,בושה ורתיעה ,ובכל זאת  מה יכול להפו! את חוויית ההתפתחות המינית
לחוויה טראומטית כל כ!? במקרה המתואר בשיר הסיבות ה תחושת הבדידות
של הבת לצד הרתיעה של הא מבתה המתבגרת" .ירד לי ד ולא יכולתי לספר
לאיש" ,היא מתוודה .כשאי למי לספר ,הטלטלה הנורמלית יכולה להפו! לקושי
בלתי נסבל .ההטחה של הא "את צריכה להתבייש" שמתייחסת למקרה מסוי
בו הבת לא נערכה לדימו הופ! בעיני הבת לציווי כללי .ב"גול" היחס של הא
והיחסי ע הא ה מהגורמי העיקריי למצוקה של הבת ,אבל בכל מקרה יש
לגישה של הא השפעה גדולה על ההתמודדות של הבת ע השינויי העוברי
עליה.

?˙ÒÂÂÏÂ ÈÏ ‰Ó
לפני מספר שני השתתפתי בקבוצת לימוד של "ניגו נשי" במכללת אורני.
באחד המפגשי ביקשתי מכל משתתפת לספר על חוויה בת המצווה שלה.
ראשונת הדוברות אמרה שלא חגגו לה בת מצווה ,אבל א אני מחפשת סיפורי
על התבגרות אז היא זוכרת בבהירות את היו שבו היא קיבלה את הווסת
הראשונה שלה וכול המשיכו אחריה .הסיפורי היו עמוסי בפרטי והתפקעו
מרגשות .בכל הסיפורי היה מקו מרכזי לאימא הנוכחת או הנעדרת ולתגובה
שלה.
התחלתי לחשוב על הווסת יותר ברצינות .א הסיפורי על הווסת
נושאי כזה מטע למה ,א כ ,לא מספרי אות? כיצד ה נעדרי מהספרות
וכיצד יתכ שה לא מופיעי במסורת? וא אנו זוכרות את הנוכחות של אימא
שלנו ואת תגובתה ברגע שסיפרנו לה וא התגובה הזאת נצרבת ומשפיעה ,אז
מה אנו יכולות ללמוד מהסיפורי האלה כאמהות?
כבר בתחילת דרכי כמנחה בקבוצות היו אמהות שביקשו שאתייחס אל
המחזור החודשי .בהתחלה נראה לי הנושא לא קשור למפגשי שלנו .אני הרי
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רבה שמפגישה את האמהות והבנות ע התרבות הגבוהה ,אנחנו עוסקות בלימוד
של טקסטי קנוניי ,מה לי ולווסת? רק כשחברותי בקבוצה סיפרו את הסיפורי
האישיי שלה ואני נזכרתי בסיפור האישי שלי הבנתי עד כמה הנושא טעו ועד
כמה השתיקה של הדת והמסורת בקשר אליו מטרידה .בנוס הבנתי שהמחזור
החודשי מהווה דוגמה מובהקת לנושא שבו הבנות רוצות וצריכות הדרכה מאימא
שלה ומחכמת הנשי האוניברסלית.
בעוד אני מתחבטת בשאלה אי! להכניס את נושא המחזור החודשי
למפגשי סיפרה לי ידידה על ספרה של ריצ'ל קאודר נלבאו ) Rachel Kauder
 .My Little Red Book ( Nalebuffהספר מקב #סיפורי וסת ראשונה של נשי
בעול וביניה של בנות משפחתה של המחברת ,ומטרתו המוצהרת היא להסיר
את המבוכה מהנושא .הרעיו לכתיבת הספר צמח בעקבות ההתנסות של
המחברת ,שכללה ביקור אצל סבא אלמ בפלורידה ,סקי מי ,בגד י צהוב
ובסופו של דבר בית מרקחת לגיל הזהב שלא היו בו פדי וטמפוני אלא רק
חיתולי למבוגרי...כשסו כל סו הסתיי הביקור אצל הסבא והנערה פגשה
את אמה ,הסיפור המבי! על סקי מי בזמ ניסיו להסתיר את הישב נהפ!
למרגש ומצחיק .לתדהמתה של בת השתיי עשרה ,בארוחה המשפחתית
שהתקיימה זמ קצר אחרי אותו ביקור היסטורי בפלורידה מיהרה אמה לחלוק את
הסיפור האינטימי ע כל נשות המשפחה .תחושת הבגידה של הבת התחלפה
במהרה בתחושת הפתעה והתגלות .נשות המשפחה התחילו לספר לה את סיפורי
הווסת הראשונה שלה וכשהיא הבינה שהסיפורי האלה מסופרי לראשונה היא
החליטה לקב #אות לספר שיצא לאור כשהיא בת שמונה עשרה בלבד.
התלהבתי מהספר ואחרי מספר שני של הנחייה הוספתי לרשימת
הנושאי מפגש בנושא הווסת .בתי בת האחת עשרה ,שבדר! כלל אהבה לבוא
אתי למפגשי ,סירבה להצטר למפגש הזה " :השתגעת? את הולכת להבי! אות
ואת עצמ!! תבטלי את הנושא הזה!" היא פסקה יותר מאשר יעצה והיא לא היתה
היחידה .לא פע במהל! סבב הציפיות בתחילת סדרת מפגשי אחת הבנות
מבקשת" :בבקשה בלי שיעור על המחזור ,כבר היה לנו על זה ע אחות בית
הספר  /היועצת /כבר ראינו תרשימי של חצוצרות וכינורות ,בבקשה תחסכי לנו
את זה ",ולרוב הבנות האחרות מהנהנות בהסכמה .ידעתי שהנושא טעו .אבל
המפגש שלא בוטל היה לנקודת מפנה .נגענו בעצב חי ,בגופנו עצמיותנו.
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"„ÈÏ˘ ‰„Â„‰" ,"È˙·¯Á˙‰" ,"È˙Ï·È˜" ,"·ÊÎÂ‡Ó‰ ÌÁ¯‰ ˙ÂÚÓ
·‡?˙ÒÂÂ‰ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÍÈ‡ :"¯Â˜È·Ï ‰
שאלנו את עצמנו ממה נובעת המבוכה ומדוע כל כ! קשה לדבר על המחזור
החודשי .תהינו מדוע אנחנו האמהות מעבירות את הנושא לטיפול של קבלניות
משנה בבית הספר? ממה אנחנו חוששות? מה חסר לנו כדי לנהל את השיחה
הזאת בעצמנו? דיברנו על הפער בי שפת המושגי והתרשימי הסטריליי בה
מתנהלי אות מפגשי לבי החוויות האישיות המהוססות ,הסוערות שלנו,
נזכרנו במושגי כמו "דמעות הרח המאוכזב"" ,קיבלתי"" ,התחרבנתי"" ,הדודה
שלי באה לביקור" .שאלנו את עצמנו מה פשר היצירתיות שהשפה מגלה במפגש
ע התופעה הטבעית וגילינו שחסרה לנו לא רק השיחה על הווסת והמחזור
החודשי אלא ג השפה הטבעית לנהל אותה.
מלבד השפה הרפואית הסטרילית ,קיימות שתי שפות נוספות שמתנהלת
בה שיחה ערה בקשר לווסת ,ובעל כורחנו אנחנו מושפעות משתיה .הראשונה
היא השפה היהודית המסורתית והשנייה היא שפת הפרסו.

˙È˙¯ÂÒÓ‰ ‰Ù˘· ˙ÒÂÂ‰
את היחס של השפה היהודית אל ד הווסת ואל האישה בזמ הדימו אי דר!
לתאר אלא כרתיעה ודחייה .בספר ויקרא נכתב:
ֵע ִָ 1 +י ְט ָמ א ַע ד
ָמ י ְִ 5ה יֶה ְב נִ ָָ 2ת ְ 1ו ָכ ל ַה ֹ/ג ַ
ָב ה ִָ  2י ְה יֶה ז ָֹב ְ +ִ 1ב ָָ 7ר ְ 6ִ 1ב ַע ת י ִ
וְ אשה ִ 8י ִת ְה יֶה ז ָ
ֵע ְִ +מ ְָ 8ָ 6ב 1
ָה ָע ֶר בְ .ו כֹל ֲא ֶ 6ר ִ 8ַ 6ְ 5ב ָע ָל יו ְ +נִ ָָ 2ת ִ 1י ְט ָמ א; ְו כֹל ֲא ֶ 6ר ֵ 6ֵ 5ב ָע ָל יו ִי ְט ָמ אְ .ו ָכ ל ַה ֹ/ג ַ
ָד יו ְו ָר ַח ִ :ַ +ַ #י  ְו ָט ֵמ א ַע ד ָה ָע ֶר בְ .ו ָכ ל ַה ֹ/גֵע ְָ +כ ל ְִ 8ל י ֲא ֶ 6ר ֵ 6ֵ 5ב ָע ָל יו ְי ַכ ֵ +ס ְָ +ג ָד יו
ְי ַכ ֵ +ס ְ +ג ָ
ֶֹ 6ב ת ָע ָל יו ְ +נָגְ ע; ב;
וְ ָר ַח ִ :ַ +ַ #י  ְו ָט ֵמ א ַע ד ָה ָע ֶר בְ .ו ִא  ַע ל ַה ִ 8ָ 6ְ :ב ה<א א; ַע ל ַה ְִ 8ל י ֲא ֶ 6ר ִה וא י ֶ
ָמ י ְו ָכ ל ַה ִ 8ָ 6ְ :ב
<ת ִה י נִ ָָ 2ת ָ 1ע ָל יו וְ ָט ֵמ א ְִ 6ב ַע ת י ִ
ִי ְט ָמ א ַע ד ָה ָע ֶר בְ .ו ִא  ָ 6כֹב ִי ְ 8ַ 6ב ִא י 6א ָֹת ְ 1
ֲא ֶ 6ר ִי ְ 8ַ 6ב ָע ָל יו ִי ְט ָמ א) .ויקרא טו כ כד(

האישה בזמ הדימו היא "נידה" .כלומר  !‰„ÂÓוהד אינו רק לכלו! שיש
להיזהר ממנו מסיבות היגייניות אלא הוא מטמא כל אד או חפ #הבא עמו במגע.
אפשר לתאר את העוצמה שהיתה לד הווסת בחברה קדומה ,בלי מי זורמי,
בלי מכונות כביסה או אמצעי לספוג את הד כראוי .דימו של שבוע ימי בכל
חודש השאיר בוודאי רוש עז .א שמושג הטומאה המקראי אינו מתייחס דווקא
לנשי בפועל ,הוא חל בעיקר עליה .אחרי חורב בית המקדש ,כשרוב הלכות
הטומאה איבדו מתוקפ ,דווקא חוקי הנידה התפתחו והתרחבו א שקיבלו את
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הש המכובס "חוקי טהרת המשפחה" .ג ההלכה המאוחרת יותר ואפילו פוסקי
עכשוויי מבטאי לא פע עמדה מסויגת כלפי האישה בזמ הווסת .לתפיסה
שהאישה מנודה בזמ הדימו הווסתי ניתנו פרשנויות רבות .החל בתפיסה
תיאולוגית שחוקי הנידה ה עונש המוטל על האישה כדי לכפר על חטאה של
חווה; דר! התפיסה הניטרלית הרואה את חוקי הנידה בהקשר של הטומאות
האחרות – טומאה קשורה למוות והדימו של הווסת הוא סימ לכ! שהביצית לא
הופרתה ופוטנציאל החיי אבד; וכלה בתפיסה הרואה בהלכות נידה דר! להג על
האישה ולתת לה הפוגה מקיו יחסי מי ולשמור על הרעננות המינית בנישואי.
קיו הלכות הנידה אינו בהכרח נתפס כמבזה בעיני הנשי .הקהילה
היהודית באתיופיה שמרה על חוקי הנידה המקראיי כלשונ .על גבול הכפר
היתה מוקמת "בקתת הד" שהיתה מוקפת באבני .ע קבלת הווסת היתה
האישה יוצאת מהכפר אל הבקתה ושבה לביתה רק אחרי שטבלה בנהר ע גמר
הדימו .ילדי היו מעבירי לשוהות בבקתת הד אוכל בכלי מיוחדי .שמעתי
מכמה נשי אתיופיות שכאשר ה הרגישו שיש מי שדואג לילדי שנשארו בכפר,
השהות בבקתה היתה לפעמי זמ נעי למנוחה.
אמנ לחוקי טהרת המשפחה יש "הבנות גואלות" ,ובכל זאת אי אפשר
להתעל מהשפה ההלכתית כשהדבר נוגע להלכות נידה .ע כל הניסיונות
המובני לפרשנות אוהדת ולקריאה מרוככת ומבינה ,אי אפשר להתכחש להרגשה
שחוקי הנידה המקראיי והלכות "טהרת המשפחה" שהתפתחו מה משקפי ,בי
השאר ,תחושות של סלידה ורתיעה שיש לחלק מהגברי מגו האישה.
כדי שלא נתייאש אנחנו קוראות את הסיפור על רחל אמנו )בראשית לא(,
שמחביאה את הפסילי שגנבה מבית אביה בשק על הגמל שלה .כשלב עור!
ביקורת פתע במזוודות של משפחת יעקב הבורחת ,היא נשארת לשבת על הגמל
כדי שלא נית יהיה לערו! חיפוש בשק שלה .רחל מסבירה שאי היא יכולה לרדת
מהגמל מפני שבדיוק יש לה וסת .מבחינתי מוסר ההשכל של הסיפור הוא שכל
דבר ,אפילו את הסלידה הגברית מד הווסת ,נית ע קצת מחשבה יצירתית
לנצל לטובה.

ÌÂÒ¯Ù‰ ÌÏÂÚ ˙Ù˘· ˙ÒÂÂ‰
השפה השנייה שאנחנו חשופות לה היא השפה הצרכנית הפרסומית ,שג היא
משקפת את אותה סלידה ישנה ,א כי כמוב באופ הרבה יותר חמקמק ומרומז.
מודעות פרסומת של טמפוני המיועדי לנערות מתייחסות אל הווסת כאל
תקלה ,שריד ארכאי של גו לא מעודכ ,במקרה הטוב ,או סוד מביש במקרה
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הפחות טוב .בכל אופ ,מספרי לנו התצלומי ,הסרטוני והאתרי :יש פתרו
מתוחכ ,נקי ,עדכני שמאפשר לשכוח את הד ושאר מוראות הנשי<ת.
כשאני בוחנת פרסומות של טמפוני לנערות אני מגלה שהדבר הכי
משמעותי ומהותי שה אומרות על ד הווסת הוא שאפשר להתעל ממנו .לגמרי.
בעצ לבטל אותו .הצבעי השולטי ה כמוב כחול ולב – הס מלהזכיר אדו.
הפעילויות המזוהות ע זמ הווסת – בילויי חברתיי וספורט .הגו הלא
מפותח של הדוגמניות כאילו אומר לבנות :בנות ,אל תדאגו ,ג ע הווסת את
יכולות להמשי! להיות ילדות ,להישאר רזות ,שטוחות ,משתעשעות .בי שאת
חובטות בכדור על חו הי או שאת גולשות במורדות הרי מושלגי ,בי שאת
במסיבת ריקודי או מבלות ע חברה בקניו ,את יכולות להמשי! .אל תיתנו
לדבר המגעיל ,האדו ,הרטוב ,הדביק ,הלא רומנטי הזה לקלקל לכ את המסיבה.
ג הגישה הזאת ,א שהיא רכה יותר וקרובה יותר לעולמנו ,מבטאת ניכור
מהגו.
התרבות שלנו מטפחת את הניכור מהגו .מגיל צעיר אנחנו לומדות לבחו
את הגו שלנו כצופות ביקורתיות מבחו #ולא כמקו הטוב והבטוח של עצמנו.
הפרסומות לטמפוני ה דוגמה מצוינת לדר! שבה הניכור הזה נבנה ומטופח
ומשועבד לצורכי מסחר ורווח כלכלי.

ÂÏ˘ ÌÈÏÈÓ· ÂÏ˘ ‰ÈÂÂÁ‰
התפיסה היהודית המסורתית מזהה את האישה בזמ הווסת ע הגו והדימו
באופ מוחלט והיא נקראת זבה ונידה .התפיסה המסחרית מנתקת לחלוטי בי
הנערה או האישה ובי הגו שלה .הגו אולי מדמ ,אבל את יכולה להתעל.
לדעתי קשה להאמי שיש אפילו אישה אחת שתבחר לצאת לגלות למש! שבוע
בחודש ,להיות נידה וטמאה שכל מה שהיא נוגעת בו נהפ! טמא ומטמא ,בלי שו
אפשרות בחירה ובלי גמישות .קשה לא פחות להאמי שבחורות צעירות יבחרו
לבלות על חו הי בביקיני קטנט ולב דווקא בזמ הדימו .אנחנו יודעות
ששתי התפיסות האלה אינ מספרות את הסיפור האמיתי שלנו .ה מתייחסות
לגו האישה כאל אובייקט ומשקפות ניכור וא סלידה .התפיסות המוכרות
והמסויגות האלה מקשות עלינו למצוא את הקול האוהד שלנו לשיחה שלנו על
הגו שלנו .מדובר בחדשות ישנות מאוד ובכל זאת ה עדיי רלוונטיות.

ÈÏ˘ È˘„ÂÁ‰ È˘‚¯‰ ¯ÂÊÁÓ‰
ורדה לב אש ,מורה לטנטרה שמעבירה טקסי קבלת וסת לאימהות ובנות ,מדברת
על הימי של הווסת כעל זמ של התכנסות וחיבור לאינטואיציה הנשית .לדבריה
בזמ הווסת האישה שרויה במצב קליטה אחר .היא רגישה יותר ופתוחה יותר.
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זהו זמ של ערו #פתוח לידע וחוכמה .המחזור החודשי מזכיר לנו את מחזוריות
החיי – כמו הלבנה – אנו מתמלאות אל שיא היכולת להביא חיי בימי הביו#
ומתרוקנות ,מתנקות ומחדשות את עצמנו בזמ הווסת .המשמעות העיקרית של
המחזור החודשי היא שאנחנו חלק מהמחזוריות של הקיו .אני מציגה את הגישה
היפה הזאת שמחפשת במחזור החודשי מוב ומשמעות ,אבל אני עצמי לא
מקדשת שו פרשנות לחוויית הווסת .כדאי שהבנות יגלו בעצמ שנשי שונות
חוות את הווסת באופני שוני .יש נשי שסובלות מכאב ,ויש כאלה שמרגישות
גודש בשדיי ,יש כאלה שיודעות שהווסת שלה מתקרבת על פי הסערה הרגשית
שמטלטלת אות ,ויש כאלה שאומרות שאי לווסת השפעה על מצב הרוח שלה
וא כועסות כששואלי אות" ,מה קרה ,את במחזור?" .אני לא מנסה ללמד מה
קורה לנשי בזמ הווסת ,אלא מנסה לכוו לכ! שיהיו קשובות לעצמ .ה צריכות
לשי לב מה קורה למצב הרוח שלה ,להכיר את מה שיש ולהתיידד עמו ,לדעת
למה לצפות ,לא להיבהל .השאיפה היא שכל אחת תכיר את מחזור הרגשות שלה
ותקבל אותו.

ÈÏ˘ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ‰ È¯ÂÙÈÒ
במפגש שבו עסקנו במחזור החודשי סיפרה אחת האימהות שמיד אחרי שסיפרה
לאמה ,זו סיפרה לאביה .האב נישק את בתו והכריז בחגיגיות ובגאווה" :עכשיו
חיות איתי בבית שתי נשי" ,ועד היו היא מתרגשת כשהיא נזכרת בשמחה
שאביה ביטא כלפי הנשיות שלה .אישה אחרת סיפרה על החגיגה שכל נשות
המשפחה ערכו לכבודה ושכללה פינוקי ומתנות .אישה אחרת סיפרה שראתה
כת חו על התחתוני ורק אחרי שהחליפה תחתוני פעמיי הבינה מה היא
רואה .אחרת סיפרה שאמה קראה לווסת "להתחרב" וכמה היא נגעלה מהביטוי
הזה .מישהי סיפרה בעצב שהיא קיבלה את הווסת בזמ טיול כשהיתה בפנימייה,
ורק כשהנשי האחרות סיפרו על הפע הראשונה שלה היא הבינה שהיא מעול
לא סיפרה על כ! לאיש .היא הסתדרה ע זה לבד ,כמו ע דברי אחרי בחייה.
אישה אחת סיפרה שאימא שלה בדיוק היתה בהשתלמות ואבא שלה ניסה לתפוס
את הא בטלפו ולא הצליח והיה נבו! וחסר אוני .אישה אחת בלבד אמרה
שהיא לא זוכרת את הפע הראשונה שהיא קיבלה וסת ושהאירוע לא השאיר בה
חות.

"‡"˙ÒÂ ÂÏ·È˜ ÌÈ¯·‚ ÂÏÈ
הבנות הקשיבו לדברי ורק אחר כ! ,בקבוצות קטנות ,עלו ג השאלות
והתפתחה שיחה :זה כמו פיפי? אפשר לשלוט בזה? אחרי יכולי להריח שיש
לי? זה יכול להתחיל בכל רגע? כמה ד? אז אי! מתכונני? אפשר לדעת מראש?
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זה כואב? בעקבות המפגשי בנושא הווסת סיפרו לי אימהות על מחסו שהוסר,
על שאלות ושיחות שהמשיכו בבית .הא כדאי להשתמש בטמפו? הא אפשר
לקיי יחסי מי בזמ הדימו? יש אימהות שסיפרו שג ה התחילו לראות את
הווסת באור חדש ,קשוב ומקבל יותר.
ד הווסת ילווה את הבת במש! כשבוע בכל חודש כמחצית מהחיי שלה.
זאת תופעה רבת עוצמה שאי אפשר ולא כדאי להתעל ממנה .הווסת קשורה
לכאב ,ל"לכלו!" וחוסר נוחות ,אבל ג לנשיות ,למיניות ,לפוריות שלנו .אלה לא
דברי של מה בכ! .הגו המשתנה מספר לנו על עונג והנאה אבל ג על סבל
ואובד .אלה נושאי גדולי וחשובי.
אנחנו רוצות לדבר על נושאי אלה ע הבנות שלנו ,אבל לא תמיד
יודעות אי! .רובנו לא קיבלנו בירושה מאמותינו את השפה הנכונה ובכל זאת
עלינו לפתוח פתח לשיח הזה ע הבנות .אנחנו חיי בתרבות שיש לה אובססיה
לגו האישה אבל היא מתייחסת אליו כאל גו זר .הניכור הזה פוגע בנו ובבנות
שנמצאות בגיל פגיע במיוחד ,ואנחנו צריכות לפתוח פתח לשיחה בגו ראשו על
התחושות וההתרחשויות הגופניות שלנו ועל המשמעות שלה לגבינו.
במאמר "אילו גברי קיבלו וסת" משתעשעת ההוגה הפמיניסטית גלוריה
סטיינה במחשבה דמיונית זו .היא מתארת כיצד הגברי היו משווי ביניה למי
יש דימו יותר חזק )ולכ הוא "גבר גבר"( ,וחברות לייצור טמפוני היו הופכות
לנותנות החסות הרשמיות של ליגת העל בכדורסל .מעל לכול היא מתארת את
מסיבות הגאווה והראווה שהגברי בוודאי היו עורכי לנערי הצעירי ע
קבלת הווסת הראשונה שלה .א שהמאמר מנוסח באופ דמגוגי ומבוסס על
סטראוטיפי מגדריי הוא עורר אותי למחשבה :איפה המסיבה של הווסת
הראשונה ,לא היא נעלמה? הא יש סיכוי שתחזור ובאיזה אופ? נוס לסיפורי
וסת ראשונה התחלתי לחפש טקסי ,מסיבות ,ברכות ומתנות לציו הווסת
הראשונה.

‰Â˘‡¯‰ ˙ÒÂÂ‰ ˙Ï·˜ „Â·ÎÏ ˙Â˙ÓÂ ˙ÂÎ¯· ,ÌÈÒ˜Ë
"לא זכיתי למיטה משלי עד ש'נעשיתי אישה' .בשביל זה היו עורכי טכס מיוחד – אני מניחה
שאפשר לקרוא לזה פולח התבגרות .טבלו את אצבעותי בסוכר וקמח ,אחר כ! שמו כמה
מטבעות על לשוני ונתנו לי שלושה תמרי לאכול .התמרי סימלו שלוש משאלות – שעונות
הווסת שלי תהיינה תמיד קצרות ובלי כאבי ,שחתונתי תהיה מוצלחת ושאלד הרבה ילדי.
אחרי הטכס ההוא ישנתי בפע הראשונה בחיי במיטה שכולה שלי") .מזיכרונותיה של מיכל,
לשעבר מישל ,שגדלה בסמו! למלאח של קזבנקה ,בתו! ח' פינקוסÏ˘ ÂÓÂ˜È˘ :˙ÂÁÂ¯ Ú·¯‡Ó ,
(‰ÏÂÚ ¯ÚÂ
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"יו אחד כאשר ישבתי בכיתה בסמינר הרבני שלי ...למדנו את המסורת של ברכות ,ברכות
של הנאה ,ברכות הקשורות לקיו מצוות וברכות תהילה ותודה .המורה הסביר' ...אי רגע
חשוב בחיי יהודי שאי לו ברכה '.לפתע קלטתי שאי זה נכו .היו רגעי חשובי בחיי
שעבור לא היתה ברכה .רגע אחד היה כאשר ...קיבלתי את מחזור הווסת הראשו שלי") .לורה
גלר בתו! רחל אדלר(È„Â‰È ÌÊÈÈÓÙ ,
"כשאמי עשתה כביסה וראתה את הכתמי על הבגדי שלי ,היא שאלה אותי א קיבלתי את
הווסת הראשונה .כשעניתי בחיוב ,להפתעתי הרבה היא סטרה על פני .היא אמרה שזה כדי
להזכיר לי שעכשיו אני עלולה לבייש אותה ושאסור לי לשבת על ברכיה של בני ...התברר
לי שזו מסורת בקרב אימהות יהודיות ממוצא רוסי לתת לבנותיה סטירה כשה מקבלות את
הווסת הראשונה") .דיא שטיי(ÌÈ˘ ÈÒ˜Ë – Ï‚ÚÓ ˙¯ÈˆÈ ,

˙ÂÚÓ˘Ó ˜ÈÚÓ Ò˜Ë
קבלת הווסת בפע הראשונה היא רגע גדול בחיי .רגע מטלטל שנחת בזיכרו.
הוא יכול להעלות ג תחושות ורגשות של פחד ,גועל ,בושה ועצב .טקסי מעגל
החיי נוצרו כדי לתת משמעות לרגעי כאלה .הטקס הוא הכלי שמאפשר לסמוי
לצאת לאור ,לגופני להתפרש על ידי התרבות ,למסורת להכיל את הפרט .טקס
שמציי את הווסת הראשונה יכול להקל על הא ועל הבת להעניק משמעות
חיובית לשינוי בחייה .אמנ רובנו לא זכינו לטקס מעבר בגיל ההתבגרות שלנו,
אבל הצור! הפרטי והחברתי בטקס מעבר לא פס מ העול.
יש חוקרות שרואות בהפרעות אכילה והתנהגות מינית מסוכנת בקרב
נערות טקסי חניכה שנוצרי באופ עצמאי על ידי נערות מתבגרות שזקוקות
לטקס שיכיל את הטלטלה העוברת עליה .בפרק "טקסי מעבר" בספר ·Ú¯‰ È‡‰
מתארת הפסיכולוגית קי צ'רני טקסי הכנת מזו ואירועי של זלילה והקאה
משותפות של קבוצת נערות במעונות בקולג' כטקסי התבגרות נשיי לכל דבר.
היא מסבירה מדוע המתבגרות זקוקות לתמיכה של החברה ע כניסת לעול
התרבות שבמובני מסוימי היה חסו בפניה עד לעשורי האחרוני ובמובני
אחרי עדיי מסויג מנשי .לטענתה ,כשהמסורת נכשלת ולא מציעה לנערות
ֵמ כל בדמות טקס תומ! ומחזק שמספר לבנות שההתבגרות שלה רצויה ,שגופ
הנשי מתקבל בברכה ,הבנות ממציאות בעצמ את הטקסי שמבטאי את
התחושה שלה עד כמה גופ הנשי הוא מקור לבושה ולמאבק בלתי פוסק בעצמ.
ג'וא לאירד ) (Joan Lairdהיא מטפלת משפחתית בעלת מודעות
פמיניסטית שכתבה על ההתנסות שלה ביצירת טקס קבלת וסת ראשונה ככלי
טיפולי .הטקס שתיארה במאמרה "נשי וטקסי בטיפול משפחתי" ,צמח במקרה
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כחלק מהתהלי! הטיפולי של משפחה שבה שלוש בנות .הערה אגבית ונבוכה של
הבת הבכורה בקשר לקבלת הווסת של אחותה והתגובה הכועסת של הבת
האמצעית הובילה את המטפלת לדובב את בנות המשפחה לספר על התחושות
והרגשות שלה בקשר לווסת ולתהלי! ההתבגרות הנשית .מכיוו שא אחת מה
לא ביטאה הנאה ,עונג ,שמחה או גאווה החליטה המטפלת להקדיש יחד אית זמ
לחקור את השאלה אי! לחגוג את ההתבגרות הנשית )לבקשת בנות המשפחה
אביה הסכי להיעדר ממפגשי אלה( .השבוע הראשו של התהלי! ב השבועיי
הוקדש לפרידה של הבת האמצעית מהילדות .היא הקדישה כל יו זמ לשהות ע
עצמה ולמחשבות על השאלות הבאות :ממה היא נפרדת ,על מה היא תצטר!
לוותר ע ההתבגרות ובאיזה אופ היא חושבת שהמשפחה צריכה להכיר
בהתבגרות שלה.
בסו השבוע היה עליה לבלות לבד ע אחותה הצעירה ולהעביר לה חפ#
שלא משמש אותה עוד אבל ישמח את אחותה הצעירה .המתבגרת כתבה לאחותה
הצעירה שיר על הנאות הילדות ונתנה לה במתנה תכשיט קט שנראה לה כבר
ילדותי מדי בשבילה .לאחר מכ היה עליה להיפגש ע כל המשפחה ולהסביר לה
אי! לדעתה על המשפחה לקבל את ההתבגרות שלה .השבועיי הסתיימו במסיבה
קטנה בחיק המשפחה .האבא והסבא הכינו את הארוחה ,והסבתא נתנה לאימא
ולשלושת הבנות חפצי שעברו במהל! הדורות בי הנשי במשפחה .האבא חיבר
ברכה לכבוד המתבגרת ,האחות הצעירה קראה את השיר שנכתב בשבילה וכול
הרימו כוסית לכבוד האישה הצעירה החדשה במשפחה.
המפגשי לקראת הטקס והתהלי! עצמו העלו הרבה מהנושאי שאית
התמודדו בנות המשפחה והטקס בעצ היה כלי להעלאת מודעות וג
לפרספקטיבה חיובית ושמחה על הנשיות וההתבגרות הנשית .נושא שהא ושתי
הבנות הבוגרות התקשו להתמודד איתו.

ÌÂ„‡ „ÈÊÂ ‡ÓÈ‡Ó ‰¯ÈËÒ
במפגשי אימהות בנות למדתי שיש קהילות בעול היהודי ששמרו על מסורת של
ציו קבלת הווסת .נשי ממוצא תורכי סיפרו על חגיגות לנשות המשפחה ,אישה
ממוצא חלאבי סיפרה על המסיבה שערכו לה אמה ודודותיה ועל השמחה
והמבוכה ומאכל מיוחד שהוגש .נשי אשכנזיות סיפרו על הסטירה המפתיעה
שקיבלו מאמ כשסיפרו שקיבלו וסת )נגד עי הרע ,באופ רשמי ,אבל מ הסת
ג אזהרה מהמיניות והחשש מהיריו היו גלומי באותה סטירה( .קראתי על
מסורת של יהודיות מתימ שלפיה הא שופכת על ידיה וזרועותיה של הנערה
חמאה מומסת מעל קערה ,מפוררת חתיכות של לח אל תו! הקערה ומסבירה
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לבת שהמשמעות של הטקס היא שמעשי ידיה תמיד יהיו מבורכי ושידיה יעניקו
תמיד צדקה לעניי .באלג'יריה היה נהוג שהא הכינה לכבוד האירוע ספנג'
והנערה קיבלה במתנה תכשיט מזהב .עולה מאתיופיה סיפרה שע קבלת הווסת
הראשונה אמה הכינה לה דייסה מיוחדת והגישה לה אותה מחו #לבקתה לעיני
כול .א על פי שהטקס כלל רק את הא והבת הוא נעשה בפומבי ,וכ! נודע
לכול שהבת בגרה ומעכשיו היא תבלה שבוע במש! כל חודש בבקתת הד
שבשולי הכפר.
עבודת המחקר של צילה ז בר צור – "תפישת הנשיות וביטוייה
הפולקלוריי אצל נשי יהודיות יוצאות אפגניסט בישראל" ,מתארת את טקס
החניכה שנער! לנערה ע קבלת המחזור החודשי .את הטקס ערכה האישה
המבוגרת במשפחה שבישלה נזיד אדו שהורכב מעדשי אדומות ,פרוסות של
סלק ומי #רימוני .אל הטקס הוזמנו הנשי במשפחה ,כאשר התפקיד של
האישה המבוגרת היה לערו! לבת את בחינות הבגרות .בחינת הסבלנות :על
הנערה להתיר פקעת סבוכה של חוטי או להפריד בי הזרעי השוני של
תערובת דגני .מבח החריצות :הנערה מילאה את מטלות הבית ,ומבח החוכמה
שבו היה על המתבגרת להבי את מוסר ההשכל של הסיפור שסיפרה לה האישה
המבוגרת במהל! הטקס .הסיפור הוא על נמקה העצלנית שאינה מבצעת את
המטלות שאמה מטילה עליה .היא לא מכבסת ,לא מבשלת ואפילו לא קמה לנעול
את שער החצר .יו אחד מגיע לחצר קו ענק ונכנס בשער הפתוח .בהתחלה הוא
מבקש לאכול ובסו הוא דורש לשכב ע הבת העצלנית .מוסר ההשכל הוא
שהעצלות יכולה להביא לאסו ושיש לשמור על השער סגור .האישה המבוגרת
היתה מאכילה את הנערה שקיבלה וסת בנזיד האדו ומספרת לה את הסיפור.
בתו הטקס ,כאשר הנערה עברה את המבחני בהצלחה ,היו מחלקי סוכריות
לבנות ומברכי את הנערה "שמזל! יהא לב" .משלב זה ואיל! הנערה היתה
בשלה לשידו! .ע עליית הקהילה לישראל דע! המנהג ,אבל כשסבתה של צילה
גילתה שהיא קיבלה את הווסת הראשונה היא התעקשה לערו! את הטקס ובסופו
של דבר הנכדה הישראלית נעתרה .סבתה בישלה נזיד אדו והשכנות ובנותיה
הביאו תשורות בצבע אדו כמו רימו ,מטפחת רקומה כלניות ,תכשיט ע אב
אוד.

„‰Î¯· ÏÂÓ ˘˘Á ,‰Ï·˜ ÏÂÓ ‰ÈÈÁ
מתקבל הרוש שבקהילות שונות במזרח היה נהוג טקס של קבלה וברכה על
ההתפתחות המינית של הבת ואילו במזרח אירופה ניכר יחס של דחיי ה וחשש.
אי לי הסבר להבדלי בי הגישות השונות ,אבל נדמה ששתיה יחד מבטאות את
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היחס המורכב של האימהות להתפתחות המינית ולווסת של הבת .מצד אחד
שמחה על ההתבגרות ,על הפריו ,על כ! שהכול עובד כמו שצרי! ,ומצד שני
החששות מההתבגרות של הבת וקוד כול החשש מהפגיעות המינית שלה
ומהאפשרות שהיא לא תשמור על קוד הצניעות של החברה שהיא חיה בה.
הדבר העיקרי שאפשר ללמוד מהסיפורי הוא שהיו בעול היהודי טקסי
ע קבלת הווסת הראשונה ,שהטקסי היו בעיקר בי הבת לאמה ,ושעד המאה
הקודמת רבי מה עדיי התקיימו .אמנ הטקסי האלה לא היו מקובלי
ביהדות הממסדית הכתובה ,ולא נמצא אות בסידור התפילה ובספרי ההלכה .ה
נחקרי או נלמדי במסגרת לימודי אנתרופולוגיה ופולקלור בשולי "מדעי
היהדות"; ובכל זאת איננו מתחילות מאפס .אי אפשר להעתיק או להמשי!
מסורות בניתוק מהקשר ,אבל עצ הידיעה שטקסי כאלה התקיימו כמעט עד
עצ היו הזה בקהילות שונות היא כבר התחלה.

˘„˜˙Ó ÛÂ‚‰
לפני כמה עשרות שני התחיל בארצות הברית מפגש פורה בי הרוחניות הנשית
הניו אייג'ית ובי עול התוכ היהודי ,מפגש שהביא להתפרצות של יצירה וחידוש
פמיניסטי ,רוחני ,יהודי .בשני האחרונות המפגש הזה "עלה ארצה" ועול הניו
אייג' והרוחניות הנשית פוגש את חיפוש השורשי של נשי המשמרות מסורות
נשיות אבודות בישראל ,ה בתחו הלימוד וה בעול המעשה .טקסי ,תפילות
וברכות סביב הגופניות הנשית משמשי נתח מרכזי מכל אותה פעילות ויש כבר
לא מעט התייחסות והצעות בקשר לציו קבלת הווסת הראשונה.
בספרה  ÌÈ¯Ó ˘¯„Óיוצרת הסופרת אל פרנקל פסיפס של שיחה נשית על
התורה שהיא מפגישה בו דמויות מקראיות ע נשי בנות זמננו .בפרק המוקדש
לפרשנויות של נשי לפרשת "מצורע" מספר ויקרא העוסקת בטומאת ד הנידה,
מתואר הטקס שערכה הרבה פיליס ברמ העוסקת ברוחניות יהודית לבתה
מוריסה וכמה מחברותיה לכבוד הווסת הראשונה של הבת .הטקס נער! תחת
כיפת השמי תו! ציו הקשר בי מחזור הלבנה למחזור החודשי ובמהלכו הסבירה
ברמ לבנות את משמעות הטקס" :אנו מעלות את היו יומי למודעות של קדושה
באמצעות הטקס/הפולח/החגיגה .אנו מוציאות את אותו רגע בחיי ממצב של
פרטיות מסוגרת ש הוא אפו לא פע סודיות ,פחד בושה וקללה .אנו מישירות
מבט אל הרגשות הללו ,הקיימי כבר דורות רבי וממירות אות בגאווה על
פלאי גופנו ...רבות מאתנו גדלו ע מסרי אמביוולנטיי מאוד מצד אמותינו
וסבתותינו ,ולא קל לנו למסור לבנותינו מסר של קבלה וחיוב".

פרק שישי מתוך ספרה של אורנה פילץ :את ואני – אמא ובת-מצווה

בספר ) Bring Home the Lightמדרי! לטקסי של האישה היהודייה(,
מאת א"מ ברונר ) ,(E. M. Bronerסופרת פמיניסטית אמריקנית ,ממחברות הגדת
הנשי הראשונה ,מוזכר טקס קבלת וסת ראשונה שכולל ריקודי ומשחקי
בטבע ,תיפו ושירה ,נשי מבוגרות שמספרות לנערה על דמויות נשיות
ממיתולוגיות של עמי העול וג על דרכי לעיסוי הבט וכפות הרגליי .העיקר
בטקס הזה הוא לא פרט זה או אחר אלא עצ הרעיו שהווסת הראשונה
מתקבלת בכבוד ובשמחה על ידי ציבור הנשי.
בעבודת התזה המרתקת שלה The Value of Menstruation: Positive
 Meanings of the Female Lived-Body Experienceמצטטת שריתה גייל
מואס את הרבה אליס גולדשטיי המציעה להפו! את טקס קבלת הווסת הראשונה
לנורמטיבי בעול היהודי וא מציעה לקרוא לו בש "חגיגת בת ישראל".

?ÂÁ‡Â
אי! את תבחרו לציי את האירוע? הא תרצו לערו! טקס נועז בליווי מנחת
מעגל נשי? או אולי תעדיפו שיחה אינטימית על חו הי או בבית קפה נחמד,
ואולי ערב של סיפורי התבגרות של נשות המשפחה יתאי לכ יותר?
באתר לטקסי נשי יהודיי  ,ritualwellנית למצוא דוגמאות לטקסי
לציו קבלת וסת ראשונה .ג א לא בוחרי לערו! את אחד הטקסי במלואו
נית לקבל השראה או רעיו :לקשט את החדר בפרחי או בלוני לבני
ואדומי ,לחבר ברכה על הגו והצמיחה ,או פשוט לבר! שהחיינו ,ללמד דרכי
לעיסוי שמקלות את הכאבי ,לערו! קידוש חגיגי .יש באתר שפע של רעיונות
יפי למתנות :מתנות בצבע אדו ה מסורת עתיקה ,תליו או עגילי בצורת
ירח ,לוח שנה ומדבקות בצורת כוכבי לסמ את יו קבלת הווסת או יומ
לכתיבה אישית .אפשר לבחור באופציות נועזות יותר כמו כריות לבד ורודות
חמודות בצורת רח או תחתוני אדומי שעליה כתובות ברכות.
בחברה שבטית מסורתית ,שבה טקס ההתבגרות הוא חלק מהמסורת ,הבת
והא ,המשפחה והקהילה – כול יודעי למה לצפות .אנחנו לא חיי בחברה
כזאת .כשהבת של! מספרת ל! שהיא קיבלה וסת את צריכה לתת לה חיבוק
ונשיקה .היא צריכה לראות על הפני של! שאת שמחה וגאה .עליי! לברר למה
היא זקוקה מבחינה מעשית ואיפה היא נמצאת מבחינה רגשית .עד כא זה ברור
וקל .מכא והלאה הדרכי רבות ועדיי לא סלולות.

