ש-בת יפתח
שבת פרשת חוקת  -שבת המאבק באלימות הורית
מתוך המאמר בת יפתח  /פרופסור רוחמה וייס
השבת נקרא בבתי הכנסת ,בהפטרה ,על אשה שהועלתה קרבן לאלהים ,ושום מלאך
לא נזף ושום איל לא התחבא בסבך .השבת נקרא על בת יפתח שהוקרבה לאלהים על
ידי אביה ,כמתנת תודה ותשלום נדר נצחונו במלחמה.
חכמי הדורות בחרו לסיים את קריאת ההפטרה לפני שלב ביצוע הנדר של יפתח ,אולם
אני מציעה שנקרא בבתי הכנסת גם את הפסוקים המושתקים ,את החלק המביך
והפוצע של התרבות שלנו ,החלק המאשר שבת יפתח באמת הוקרבה לאלהים על ידי
אביהַ" ,ו ְי ִה י ִמ ֵּק ץ ְׁש ַנ ִי ם ֳח ָד ִׁש ים ַו ָּת ָׁש ב ֶא ל ָא ִב יָה ַו ַּי ַע ׂש ָל ּה ֶא ת ִנ ְד רֹו ֲא ֶׁש ר ָנ ָד ר".
בנות דינה קוראות להקדיש את שבת פרשת חוקת ,שבה קוראים את הפטרת בת
יפתח ,להפניית המבט והמודעות לאלימות הורית ולמחאה כלפיה .לאלימות זו
מופעים רבים ,שרבים מהם נעוצים בהנחות יסוד תרבותיות הרואות בילדים ובילדות
"רכוש" הורי ,ומעין "הרחבה" של ההורים .בגלל הצורך הטבעי לקרבה להורים ,לעתים
לוקח לילדים זמן רב לפענח את נבכי מערכת היחסים הפוגענית ,בפרט שהפגיעה
אינה מתבטאת בהכרח כאלימות פיזית.
*הינשופה

סיפורה של בת יפתח (שופטים יא)

ַו ְּת ִה י ַע ל ִי ְפ ָּת ח רּוַח ה'’ ַו ַּי ֲע ֹבר ֶא ת ַה ִּג ְל ָע ד ְו ֶא ת ְמ ַנ ֶּׁש ה ַו ַּי ֲע ֹבר ֶא ת ִמ ְצ ֵּפ ה ִג ְל ָע ד ּוִמ ִּמ ְצ ֵּפ ה ִג ְל ָע ד
ָע ַב ר ְּב ֵנ י ַע ּמ ֹו ןַ .ו ִּי ַּד ר ִי ְפ ָּת ח ֶנ ֶד ר ַל ה' ַו ֹּיאַמ ר ִא ם ָנ תֹו ן ִּת ֵּת ן ֶא ת ְּב ֵנ י ַע ּמ ֹו ן ְּב ָי ִד יְ .ו ָה ָי ה ַה ּי ֹו ֵצ א ֲא ֶׁש ר
ֵי ֵצ א ִמ ַּד ְל ֵת י ֵב יִת י ִל ְק ָר אִת י ְּב ׁש ּוִב י ְב ָׁש לֹו ם ִמ ְּב ֵנ י ַע ּמ ֹו ן ְו ָה ָי ה ַל ה’ ְו ַה ֲע ִל יִת הּו עֹו ָל ה]...[ .
ַו ַּי ֲע ֹבר ִי ְפ ָּת ח ֶא ל ְּב ֵנ י ַע ּמ ֹו ן ְל ִה ָּל ֶח ם ָּב ם ַו ִּי ְּת ֵנ ם ה' ְּב ָי דֹו ַ .ו ַּי ֵּכ ם ֵמ ֲע רֹו ֵע ר ְו ַע ד ּב ֹו ֲא ָך ִמ ִּנ ית ֶע ְׂש ִר ים ִע יר
ְו ַע ד ָא ֵב ל ְּכ ָר ִמ ים ַמ ָּכ ה ְּג דֹו ָל ה ְמ ֹאד ַו ִּי ָּכ ְנ עּו ְּב ֵנ י ַע ּמ ֹו ן ִמ ְּפ ֵנ י ְּב ֵנ י ִי ְׂש ָר ֵא ל.
ַו ָּי ֹבא ִי ְפ ָּת ח ַה ִּמ ְצ ָּפ ה ֶא ל ֵּב יתֹו ְו ִה ֵּנ ה ִב ּת ֹו ֹיֵצ את ִל ְק ָר אתֹו ְב ֻת ִּפ ים ּוִב ְמ ֹחלֹו ת ְו ַר ק ִה יא ְי ִח יָד ה ֵא ין לֹו
ִמ ֶּמ ּנ ּו ֵּב ן אֹו ַב תַ .ו ְי ִה י ִכ ְר אֹו תֹו אֹו ָת ּה ַו ִּי ְק ַר ע ֶא ת ְּב ָג ָד יו ַו ֹּיאֶמ ר ֲא ָה ּה ִּב ִּת י ַה ְכ ֵר ַע ִה ְכ ַר ְע ִּת ִנ י ְו ַא ְּת ָה ִי יְת
ְּב ֹעְכ ָר י ְו ָא ֹנִכ י ָּפ ִצ יִת י ִפ י ֶא ל ה' ְו ֹלא אּוַכ ל ָל ׁש ּובַ .ו ֹּתאֶמ ר ֵא ָל יו ָא ִב י ָּפ ִצ יָת ה ֶא ת ִּפ יָך ֶא ל ה' ֲע ֵׂש ה ִל י
ַּכ ֲא ֶׁש ר ָי ָצ א ִמ ִּפ יָך ַא ֲח ֵר י ֲא ֶׁש ר ָע ָׂש ה ְל ָך ה' ְנ ָק מֹו ת ֵמ ֹאְי ֶב יָך ִמ ְּב ֵנ י ַע ּמ ֹו ןַ .ו ֹּתאֶמ ר ֶא ל ָא ִב יָה ֵי ָע ֶׂש ה ִּל י
ַה ָּד ָב ר ַה ֶּז ה ַה ְר ֵּפ ה ִמ ֶּמ ִּנ י ְׁש ַנ ִי ם ֳח ָד ִׁש ים ְו ֵא ְל ָכ ה ְו ָי ַר ְד ִּת י ַע ל ֶה ָה ִר ים ְו ֶא ְב ֶּכ ה ַע ל ְּב תּוַל י ָא ֹנִכ י ורעיתי
[ְו ֵר עֹו ָת י].
ְך
ְּך
ַו ֹּיאֶמ ר ֵל ִכ י ַו ִּי ְׁש ַל ח אֹו ָת ּה ְׁש ֵנ י ֳח ָד ִׁש ים ַו ֵּת ֶל ִה יא ְו ֵר עֹו ֶת יָה ַו ֵּת ְב ַע ל ְּב תּוֶל יָה ַע ל ֶה ָה ִר יםַ .ו ְי ִה י
ִמ ֵּק ץ ְׁש ַנ ִי ם ֳח ָד ִׁש ים ַו ָּת ָׁש ב ֶא ל ָא ִב יָה ַו ַּי ַע ׂש ָל ּה ֶא ת ִנ ְד רֹו ֲא ֶׁש ר ָנ ָד ר ְו ִה יא ֹלא ָי ְד ָע ה ִא יׁש ַו ְּת ִה י ֹחק
ְּב ִי ְׂש ָר ֵא לִ .מ ָּי ִמ ים ָי ִמ יָמ ה ֵּת ַל ְכ ָנ ה ְּב נֹו ת ִי ְׂש ָר ֵא ל ְל ַת ּנ ֹו ת ְל ַב ת ִי ְפ ָּת ח ַה ִּג ְל ָע ִד י ַא ְר ַּב ַע ת ָי ִמ ים ַּב ָּׁש ָנ ה.

שאלות למחשבה:
מה עשתה בת יפתח על ההרים?
מדוע הסכימה בת יפתח לקיום הנדר של אביה?
מה היתה כוונתה בכינוס הנשים?
שמה של בת יפתח אינו מוזכר בטקסט המקראי ,איזה שם היית נותנ.ת לה?
המועד שקבעו בנות ישראל נעלם ולא הגיע עד לימינו ,כיצד ניתן לשחזרו היום?

על הילדים  /ג'ובראן חליל ג'ובראן מתוך" :הנביא"
ַי ְל ֵד יֶכ ם ֵא יָנ ם ַי ְל ֵד יֶכ ם
ִּכ י ְּפ ִר י ַּג ְע ּג ּוֵע י ַה ַח ִּי ים ֶא ל ַע ְצ ָמ ם:
ָּב ִא ים ֵה ָּמ ה ַּד ְר ְּכ ֶכ ם ַא ְך ֹלא ִמ ֶּכ ם,
ַח ִּי ים ִע ָּמ ֶכ ם ַא ְך ֵא יָנ ם ַׁש ָּי ִכ ים ָל ֶכ ם.
ְּת נּו ְל ַי ְל ֵד יֶכ ם ֶא ת ַא ֲה ַב ְת ֶכ ם ַא ְך ֹלא ֶא ת ַמ ְח ְׁש בֹו ֵת יֶכ ם,
ִּכ י ָל ֶה ם ֲה ִג יֵג יֶה ם.
ּג ּוָפ ם ִי ְׁש ֹּכן ְּב ָב ֵּת יֶכ םַ ,א ְך ֹלא ִנ ְׁש ָמ ָת ם
ִּכ י ִנ ְׁש ָמ ָת ם ִמ ְס ּת ֹו ֶפ ֶפ ת ְּב ֵב ית ַה ָּמ ָח ר-
ָׁש ם ֹלא ּת ּוְכ לּו ָל בֹו א ַא ף ַּב ֲח לֹו מֹו ֵת יֶכ ם.
ֶא ְפ ָׁש ר ָל ֶכ ם ַל ְח ֹּפץ ִל ְה יֹו ת ְּכ מֹו ָת ם ַא ְך ַא ל ָל ֶכ ם ַל ֲע ׂש ֹו ָת ם ְּכ מֹו ְת ֶכ ם,
ִּכ י ַה ַח ִּי ים ְּפ ֵנ יֶה ם ָק ִד יָמ ה ֹלא ָא חֹו רְ ,ו ֵה ם ֹלא ִי ְת ַר ְּפ קּו ַע ל ָה ֶא ְת מֹו ל.

מדרשים על יפתח ובת יפתח
בראשית רבה ,חיי שרה ,ס ,ג; מדרש תנחומא בחוקותי ,סימן ה
ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו? אלא פנחס אמר :הוא צריך לי ואני אלך אצלו?!
(בתנחומא :אני כהן גדול ואלך אצל עם הארץ?)
ויפתח אמר :אני ראש קציני ישראל ,ואני הולך לי אצל פנחס?! (בתנחומא :אשפיל
עצמי ואלך אצל הדיוט?)
בין דין לדין ,אבדה הנערה ההיא .ושניהם נענשו בדמיה של הנערה […]
רבקה לוביץ' ,מתוך "דרשוני"
"ורק היא יחידה ,אין לו ממנו בן או בת" (שופטים יא)
אמרה לה השכינה :לא היה לו לאביך ממך בן או בת ,והאנשים שבארץ אינם יודעים
שלאישה שם משלה ואינה צריכה לא בן ולא בת .שבי עמי במרומים ,ובכי על זאת.
בארץ יקראו לך בת יפתח ואני אקרא לך "תנות".

רבקה לוביץ' ,מתוך "דרשוני"
"ותלך היא ורעותיה" (שם)
מי היו רעותיה?
רחל ומרים ויש אומרים אף דינה.
רחל לימדה אותה בכי ,שנאמר" :רחל מבכה על בניה ...כי אינוו" (ירמיהו לא')
מרים לימדה אותה בתופים ובמחולות ,שנאמר" :ותצאן כל-הנשים אחריה בתופים
ובמחולות" (שמות טו') .כל הנשים ,לרבות אלו שלא היו באותו הדור .ובבת יפתח
נאמר" :והנה בתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות" (שופטים יא')
ויש אומרות אף דינה ,שנאמר" :ותצא דינה ...לראות בבנות הארץ" (בראשית לד'),
יצאה לראות ברעות .והרי על בת יפתח נאמר" :והיא לא ידעה איש" (שופטים יא'),
איש – ולא אישה .ודינה לימדה אותה בדרכי נשים.
"מימים ימימה תלכנה בנות ישראל ...ארבעת ימים בשנה" (שם)
כך עשו ,אבל דעת חכמים לא היתה נוחה מהן ,והפסיקון גדולי הדור.

ַה ְּׁש ֵכ ָנ ה ַה ּט ֹו ָב ה ִמ ְּל ַמ ָּט ה  /יהודה אטלס
ַּב ּק ֹו ָמ ה ֶׁש ְּל ַמ ָּט ה ָּג ָר ה ְּג ֶב ֶר ת ּפ ֹו ְר טּוָג ִל י,
ֶׁש ֵא ֶל יָה ֲא ִנ י ּב ֹו ֵר ַח ָּת ִמ יד ְּכ ֶׁש ַר ע ִל י.
ְּכ ֶׁש ַא ָּב א ָּב ֲע ַצ ִּב ים ְו ִא ָּמ א צֹו ֶע ֶק ת,
ֲא ִנ י חֹו ֵמ ק ֵמ ַה ַּב ִי ת ְּב ֶׁש ֶק טְּ-ב ֶׁש ֶק ט.
ּד ֹו ֵפ ק ֶא ְצ ָל ּה ַּב ֶּד ֶל ת ִע ם ְּב ִכ י ָח נּוק,
ְו ִה יאַ ,ע ל ַה ָּמ קֹו םְ ,מ ִב יָא ה ִל י ִח ּב ּוק,
מֹו ֶז ֶג ת ֵמ ַה ְּמ ָק ֵר ר ִמ יץ ֶא ְׁש ּכ ֹו ִל ּי ֹו ת,
ִּב ְק ֵצ ה ַה ֻח ְל ָצ ה ְמ ַנ ֶּג ֶב ת ִל י ַּת 'ְד ָמ עֹו ת,
ְו ִא ם ִה יא רֹו ָא ה ֶׁש ֲא ִנ י ָע צּוב ִּב ְמ ֻי ָח ד -
ָׂש ָמ ה ִל י ַּב ֶּפ ה ְׁש ֵנ י ִר ּב ּוִע ים ׁש ֹו קֹו ָל ד.

ֵא יֹפה ָה יּו ַה ְּׁש ֵכ ִנ ים?  /יהודה אטלס
ְּכ ֶׁש ִא ָּמ א ָּכ ֲע ָס ה ָע ֵל ינּוִּ ,כ י ַה ַּכ ּד ּור ָּפ ַג ע ַּב ְּפ ַס ְנ ֵּת ר,
ִה יא ָס ְג ָר ה אֹו ָת נּו ַל ְי ָל ה ָׁש ֵל ם ַּב ַּמ ְח ָס ן ֶּב ָח ֵצ ר.
ָי ַׁש ְב נּו ָׁש ם ַּב ֹחֶׁש ְך ֵּ ,ב ין ַה ּג 'ּוִק ים ְו ַה ְּג רּוָט אֹו ת,
ּוָב ִכ ינּו ְו ַצ ְר ָח נֹו ְצ ָר חֹו ת נֹו ָר אֹו ת,
ְו ַר ק ַּב ֲח צֹו תְּ ,כ ֶׁש ִּנ ְצ ַר ד ְּכ ָב ר ַה ָּג רֹו ן,
ִנ ְר ַּד ְמ נּו ַּב ֻּכ ְר ָס ה ַה ְּׁש בּוָר ה ְל ַי ד ָה ָא רֹו ן.
ָא ז ַע ְכ ָׁש ו ֲא ִנ י רֹו ֶצ ה ַר ק ִל ְׁש ֹאל,
ְּב ֵׁש ם ְׁש ֵנ ינּוֶ ,א ת ָּכ ל ַה ְּׁש ֵכ ִנ ים ֶׁש ָּג ִר ים ְס ִב יֵב נּו:
ֲה ֵר י ְׁש ַמ ְע ֶּת ם ֻּכ ְּל ֶכ ם ֶא ת ַה ְּב ִכ י ַה ּנ ֹו ָר א,
ָא ז ֵא יְך ֶז ה ֶׁש ַא ף ֶא ָח ד ֹלא ִה ְז ִמ ין ִמ ְׁש ָט ָר ה?

ַּב ת ִי ְפ ַּת ח  /דובי חיון
ַּב ת ִי ְפ ַּת ח ֹלא ֵׁש ם ֹלא ֹּתַא ר
ַר ק ַּב ת ְצ חֹו ָק ּה ַה ָּל ָב ן ִמ ְת ַּג ְל ֵּג ל
ְּב מֹו ַר ד ָה ָה ר ִּכ ְׂש ִע יר ִע ִּז ים
ִּב ְכ ָי ה ֶנ ֱע ַצ ר ְּב ֶפ ַת ח
ֶּד ֶל ת ֵל ב ָא ב.
ַּב ת ִי ְפ ָּת ח ֹלא ֵׁש ם
ֹלא ֹּתַא רַ .נ ֲע רֹו ֶת יָה ָׁש ְל ָח ה
ְּב מֹו ַר ד ָה ָה ר ָע ְל ָת ה
ְל ַנ ֵּׁש ק ַּפ ְר ָּפ ֵר י ּג ּוָפ ּה ַ .א ִי ל
ִׁש ְח ְר ָר ה ִמ ן ַה ְּס ַב ְך .
ַּב ת ִי ְפ ָּת ח ֹלא ֵׁש ם
ֹלא ֹּתַא רֹ .לא ִי ְצ ָח ק.
ֶא ְק ָר א ָל ּה ֵמ יַט ב.

תפילה לפני השינה  /רוחמה וייס
מבוססת על תפילת השלווה של ריינהולד ניבור
מקור החיים -
תני לי את השלווה והכוח לראות את הדברים כפי שהם ולדעת שאני לא אשמ.ה.
תני לי את האומץ להתגבר על מחסום הבושה ולפנות אל נשים וגברים שביכולתם
לשים לסבלי סוף.
ותני לי את התבונה להבחין בין מי שיכולים לסייע לי ,לאלו שיעמיקו את ייסוריי.
בטרם יפלו חבלי שינה על עיניי אנצור בליבי את הידיעה שעוד יבואו ימים באהבה
ובחסד וגם אני אדע שלווה.
*בחרנו בינשופה כסמל לש-בת יפתח בשל הסיפור במיתולוגיה היוונית על ִנ יְק ִט יֶמ ֶנ ה,
בתו של המלך אפופוס ,שנאנסה על ידי אביה וברחה ליער .האלה אתנה ,אלת
החוכמה ,המלחמה ,האמנות והצדק היוונית ,ראתה את סבלה והפכה אותה לינשופה.
הינשופה החליפה כך את העורב כסמלה של האלה אתנה.

בנות דינה :רבות רפורמיות משמיעות קול
קבוצת חשיבה ופעולה של רבות רפורמיות אל מול מציאות של אונס,
פגיעה מינית ,גילוי עריות ואלימות מגדרית בחברה הישראלית

