
 

 / דבורה ורדית בר אילן דף חודש תמוז

 

חם וחם וחם. לפחות אין מלחמה. אבל מנהלי הבית שלנו דופקים יפה את  חתיכת חודש התמוז הזה.

 ,חיים, של ערבים ביהודיםהראשים של אשכנזים במזר

 הורים נגד ילדים. -החופש הגדול -זה  מעל כלו

 .להתעסק עם ההנהלה של הבית הזה נראה לי שאין מה

קטטורה. אנחנו עם של הרבה גמר כי רובנו אלרגיים לדייפשוט יום אחד זה ייגמר. זה חייב לה

 אגואים, של הרבה ישויות עצמאיות, נשמות של חופש.

 לא לעולם חוסן. 

לגבי הדת  מאמר על פרופורציה - )לחץ לקישור( "הארץ"מאמר השבוע מבחינתי היה של נח הררי ב

"אחת - והאם באמת אנחנו מה עוצמתנו. מה תרומתנו, יחסית לעולם, היהודים, . מי אנחנוהיהודית

 כפי שיהודים אוהבים לחשוב על עצמם. -מהדתות הגדולות"

גזעני כלפי כל זר , מאד אגוצנטרי המאמר אנחנו יוצאים חבוטים, בעלי אגו בשמים, שבט קטן,מ

ליון איש יחסית למיליארדים של ימ 15 -בעיקר שלא לדבר על גזענות ופלגנות פנימית. שמתקרב,

 דתות גדולות אחרות. קראו ותתמלאו.

 

התומכים, המופיעים, המשמחים,  תודה לכל תה מסיבת סיום מופלאה,יומה בכל זאת משמח? הי

 האוהבים.

 

 , שהביאה את 'תודה לשנה ב

 בדיק לרמות גבוהות כל כך. עהל

 להרמת  תודה לכל מי שהסכים

 ביתי, . האנרגיה המופלאה הזו

 , של הבית השכן אחרי השריפה

  להנפה הזו. היה ממש זקוק

  הרבה תודה לכולכם.

 תודה לאהבה שהציפה את כולנו.

 

 

http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.3013086


 

 

 אמרתי לכם...   אולי בגלל המסיבה? הסתיו כבר פה,ו לפרוח, חלותי ההחצבים בגינ עכשיו,

   מה עוד פורח עכשיו?

מדי לכביש, אך ריק מאנשים  ליד בית גוברין. מעין סמוךבעין צאנן,  נהדרת 'תה סדנת שנה גיהי

 צלול צלול בבוקר.ובלילה, 

הן  ף.נות ירושלים, היה כייבמעי אחינעם, ה,ייחד עם הנכדה השניהללי ,עשיתי טיול יומולדת לנכדתי 

 (ירו לבעז שמואל )הבן של אשר וגאלהסב ןשה ,ב הצעיר""חוקי המשחק של המרח כל כך אוהבות את

מרחב טיולי "האחרת לא יוכל להשתתף ב והאם הוא מוכן לקבלם על עצמו, מהם באופן חד משמעי,

 פריחה. גם זו מבחינתי גדלים לתוך זה. ילדיםכמה ברצינות הווכח ילה זה היה מרגש ."הצעיר

 

ולא  שכטר,במכון  םלימודיצורת ב לחברה חובותייכי שילמתי את וזאת השנה איני נוסעת לניכר, 

אלו  ,שה ביהדותיוהיסטוריה של הא אך לימודי יהדות נשארו משאבי זמן וכסף לבדוק ארצות רחוקות.

 מסעות משמעותיים לא פחות.

 

מה שגרם לי לפעילות יתר של  , "דרכו לי על הרגל"תי להשקיע בתימרת, ? התחלעוד פריחות קיץ 

ברגע והרגשתי איך  נכנסתי למאבקצאה החוצה, שבי יהפוליטיקאית הרדומה  )דימוי(. בלוטת התריס

 , יורדת לתדרים ששכחתי שקיימים, בעיקר תדר שהייאוש מעורב בו קשות.לגיהינום אני נכנסת

 זה כבר לא מתאים לי.  .בהם שוב רוצה להיות שאיני נזכרתי בימים משכבר

יותר זה תוותרי, תשמרי על עצמך,  -אמרה ליבדיקור, התכסיתי בדמעות כשאגדה  באמצע טיפול

מאותו רגע, או יותר נכון כשעה  חדלי ממלחמה. ,ידייםהרימי  -החוק הפשוט נעניתי לה. חשוב כרגע.

ונתגלו דרכי פעולה שפויות,  מצוינותעצות  הרבה צלצולים תומכים, , התחילו להגיעלאחר מכן

 להצטרףנשים מתימרת תומכת בעמדתי ורוצות  חוקיות, ופחות שואבות אנרגיה. שורה ארוכה של

 נראה לי שאני עומדת לגלות את נשות תימרת כשלעצמו פשוט משמח.וזה  למהלך שיוביל לשינוי.

גילוי הבית. אז אפשר לומר שבעצם אני אני ב .ו"זה אבוד, אין סיכוי" ייאושהואת עמידותן מול 

מרקם הנשים שסביבי שמחכות לאות, ו המורשת היהודית שלי, המורשת הנשית שלי -במחקר פנימי

  למנהיגות שמניעה.

 

 

 



 

 

איך היא נלחמה בשקט מול  ,נימזיכרואלי מול גברתן ימני ששמו נשמט עתי היום את מירב מיכשמ

א הגברי "למה את לא נותנת לי לדבר, את לא "בדנ טבוע זה מוצנע אך כיצד. לראות ההשתקה הגברית

באשר הם, והם נואמים ונואמים.  ה, בכל מפגש עם גבריםמשפט שאני שומעת בכל רכיב. מקשיבה"

, כבדה שי, כאשר הכוחנות הגברית מבחינתי, נוכחתנ-גבריהשיח הלא, לא כולם, אבל זה חלק נכבד מ

 וחסרת יכולת הקשבה באמת. 

סביבי, זה השיח המקובל, והנשים שותקות, מקבלות את  -מון יוצאי דופן, אבל בסך הכליש הכמובן ש

 הדין. 

 

 

  
 

 

 

היכן שאני  אני גאה לראות שגברי המרחב בהחלט למדו את השפה האחרת, השפה הדיאלוגית, לפחות

התרחקות ממודעות, התרחקות  התרחקות מהדיאלוג, מבחינתי, זוהי התרחקות מעצמי. נוכחת.

מהות ילגמרי. אולי הא -האם נשים קשובות יותר? אין לי בסיס מחקרי לכך, בחוויה להקשיב.מיכולתי 

ואז מופיע  ..ואולי. מחייבת הגדלת הקשב, אולי ההרגל להקשיב לאלמנט הגברי השולט, ואולי

 מחווייתטנטרום נשי חסר שליטה שנובע  -האלמנט "ההיסטרי", הקטע שגברים לא יכולים לעמוד בו

 ב"למורנטיס".  "הנסיך הספרדי ואשתו המשוגעת" על ועל זה הסיפור דורות.ה השתקה ארוכת

 הפתרון הוא כמובן הדיאלוג. , שוב 

 



 

 

הוא הנשי, הוא נשי , כאשר השמאל, כמו בגוף, -המתרחש בין ימין לשמאל הוא לגמרי שיח גברי 

והבלתי מתחשב. הכוחני  ,הדיקטטורי, הוא האלמנט הכובש ,הגברי ,האלמנט הקשוב לאחר, והימין

בין רוח, לו ראשמאבק בין  -עתיק יומין  מאבקת הלמורי והאטלנטי ולהזכיר שזהו זה הרגע להזכיר א

ככל ש היא תראיה האופטימיה גברים ונשים. יםרגש. כך שבשני המחנות נמצאוחופשית רצון 

 זכרי שמתנפח לממדים מפלצתייםבאמת מאיים על ה הלמורי, שהחלק הנקבי,סימן  שהמאבק הזה גדל

  מת.האלמנט הנקבי נהפך לגורם מאיים בא -כלומר)ארדואן, טראמפ וידידינו מבית(. 

 את האמת.  טוב, ככה אתי, עוזרתי אומרת. היא כנראה יודעתבסוף זה ייגמר ב

 

 

 ,תודה על ההקשבה, קיץ סתווי ונעים

  באב.ו "לקורס חיבור בט והביאו את חבריכם, בני זוג, בואו

 

 שווה להתאהב בעצמנו מחדש

 דבורה ורדית בר אילן

 מייסדת "שלום אימא אדמה"

 

 

 

 

 


