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 :הקורס על

 מקורות קטעי בליווי וחדשות שונות מבט ונקודות מהיבטים הקדומה בעת הגרעינית המשפחה בחיי יעסוק הקורס

 .עכשווית ושירה ספרות ,יהודיים מקורות הכוללים

 . "המקרא בתקופת האישה של החיים מחזור"בנושא  תואר דוקטורבעלת  ,אביבית שוויקיד"ר  את המפגשים תנחה

 

 סילבוס הקורס:

 לו סביב ונשים אחד בעל -1מפגש 

  המקרא בתקופת פטריאכלית-הגרעינית במשפחה היררכיה

 15.10.2021/ ב תשפ" חשוןב א'–תאריך 

 

 התרבותיים המאפיינים .העולם לאוויר הוולד יציאת מרגע החלה ומעמדה המקרא בתקופת והנשית הגברית הזהות

 ביניהם התפקידים וחלוקת, המגדריים ההבדלים, הזהות עיצוב על שפיעוה לחייהם הראשונות בשנים ובת בן של

 . המשך חייהםב

 . לגברים פוליגמיה אפשרות הוא שלה יוצא ופועל פטריאכלית הוגדרה המקרא בתקופת המשפחה

 האישה ולאחריו הגבר-הבעל ובראשה היררכי חברתי סולם כללה, הקדומה הישראלית במשפחה המשותפים החיים

 (. אמה) השפחה הוצבה הסולם ובתחתית הפילגש, החוקית

 פעולה שיתופי וגם ומזימות בגידות, תככים ויצרה רגשיות לעוצמות הובילה הזאת הסבוכה המשפחתית הדינמיקה

 .מפתיעות וחברויות

 . אמנו שרה של סיפורה את ונספר צמחים תה , נלגוםבאוהל נתארח

  ."המרכזי אוהל"ב היה שלא הנשים של מקומן את לחוש ננסה

 .אמיצות בנות חמש על נספר בעזרת שיח הצלףו הגר של דמותה את נאיר הרותם שיח באמצעות



 

 
 

 

 מפגש 2 –טוב אח קרוב...

 במשפחה אחים יחסי

 1.2.1112/  בתשפ" כסלוב ח'  -תאריך 

 

 .)לב טולסטוי(  "דרכה פי על אחת כל הן אומללות - האומללות המשפחות אך. לזו זו דומות המאושרות המשפחות כל"

  .סינדרלה סיפור ועד ועשיו יעקב סיפור דרך, והבל קין מסיפוריחסי קנאה, תחרות, אהבה ושנאה עוברים כחוט השני 

על ו כוח עלוארוך שנים  מתמיד למאבק עדות הם ,באוטו הקדמי במושב ישב מי דוגמת אחים בין"מודרניים"  חיכוכים

 .ההורים לב תשומת

ׁש ָאנִֹכי ַאַחי-ֶאת יוסף הנער, שאמר:" ננסה להבין מדוע אחיו הגדולים שבגדו בו גם  ..." המשיך לבקש את קרבתְמַבקֵּ

 מלך.משנה לל פךכאשר כבר בגר וה

 חסי האחים לאורך הדורות ימגוון את  לפצח ננסהבמפגש  .אחים בין יםוטוב יםקרוב ותחבר יקשר גם מיםקיי מצד שני

 .ולעשי יעקב שהכין כמו עדשים נזיד נכין, ואחיו יוסף בין ההתרחשות זירת המים בבור נבקר

 

 

 ""ילדים זה שמחה -3מפגש 

 ילודה שמקדשת בחברה ועקרות פוריות על

 17.12.21/  ב"תשפ טבת' בא -תאריך 

 

 הייעוד - זו תפישה לפי(. כח, א בראשית..." )ּוְרבּו ְפרּו: "פריון על מדבר, ואישה לגבר המתייחס במקרא הראשון הפסוק

 .הרבה...ו ילדים ללדת הוא בעולם זוג כל של

 ביותר היוקרתי המצב היה מאיא להיות ומכאן האישה של חלקה מנת תמיד הייתה לעקרות האחריות הקדום בעולם

 כלשהי סיבה בשל אם בסכנה להיות היה יכול במשפחה ומעמדה החברתי מצבה, זאת לעומת. לברכה ונחשב לאישה

 . לקללה שנחשב מצב, ילדים ילדה לא

 .וללידה להתעברות בדרך -" דילים" על וגם וקמעות פולחנים, ונדרים תפילות, אמונות על

 אמנו. ורחל שמואל אם חנה של דמויותיהן את ונאיר הקדר ובסוכת, הבד בית, הזית בכרם נסייר

 .מחומר פריון צלמיות נכין

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  חלש לב לבעלי לא - 4מפגש 

 המשפחה בתוך אסורים מעשים

  14.01.22/  בתשפ"י"ז  בטבת 

 

נגד  המאבק לציון 25.11-ההמודעות בעשרות השנים האחרונות לאלימות המופנית נגד נשים, הביאה לקביעת 

 המודרנית במדיה שומעים אנחנועליהם ש המקרים. זו סיבה בגלל בדיוק קמה Me Too תנועת. התופעה בכל העולם

, ניאוף, זרע גניבת, קבוצתי אונס, אונס, עריות גילוי. ך"בתנ קוראים אנו אותם הקדום מהעולם סיפורים עם מתכתבים

" האדום האוהל" מתקופת אסורים יחסים על הרהורים: במקורותנמצא  הכל"... ירקות שאר"ו מינית הטרדה, מציצנות

 ... בכלל אם? עשינו דרך כברת איזו -" חול סופת" לסרט ועד

, אמנון לאחיה תמר שהכינה כמו לביבות נלבב, ותמר יהודה סיפור את נספרשלמה תחת עצי התמר  בבריכת

 .דינה אונס סיפור על נשמע ובאוהל

 

 הכרמים בין אהבה - 5מפגש 

 אליהם שהתלוותה הקוסמטיקה ותעשיית קונבנציונליים לא אוהבים מפגשי על

 18.02.21/  י"ז אדר א תשפ"ב –תאריך 

 

 . אמה בידי מופקדת הייתההיא  נישואיה עדמלידה ו .הבית כותלי בין כלל בדרך התרחשו צעירה נערה של חייה

 מקומות נמצאו תמיד, המינים בין ההפרדה למרות. בשבילה לנישואין ראוי מועמד אחר החיפוש החל, בגרה כאשר

 . אהבה ומילות מבטים להחליף היה ניתן בהן, שגרתיים לא מפגש

 בכך בהתחשב. בעולם נהג לא עוד" פמיניזם" שהמושג העובדה חרף, הנערה של ביוזמה לעיתים קרו אלו מפגשים

בסדר יומה של  חשוב מקום תפש יופיה טיפוח, הגבר של ליבו על תמידית בתחרות האישה הייתה פוליגמית שבחברה

, הגוף לסיכת ומשחות תכשירים למצוא היה אפשר הקדומה בעת הקוסמטיקה מדפי על.  ההיסטוריה שחרמ האישה

 .איפור וחומרי קטורת, שמנים, בשמים

נתקשט בקעקועי חנה )אשכל הכופר( ונצטייד . ובגינות המור, האפרסמון וצמחי הבושם, הבד בבית נבקר בסיור

 בשקיק בשמים טבעי.

 .נשות מגילת רותו השירים משיר והרעייה הדוד של נכיר את דמותם

 


