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 סיכום קצר:
השתדלתי להבין מה המניע של כל  .לשוחח עם כל מי שהסכימה לשוחח איתילראות כל סרטון שהפקתם, וו חצי שנה שלמדתי להכיר אתכן, השתדלתי לקרוא כל מאמר שכתבתן

 סוגים עיקריים: 4-, להמניעים הללותוכו. ונראה לי שניתן לאפיין את עדיין מצויות בלעזור לה להיחלץ מהחור השחור הזה שאנו בעזרת ה' אחת ואיך אפשר 
 

 

 

 

 

 

 .  אחת מכןהרשו לי בבקשה לכתוב כמה מילות סיכום לכל 

 

 

 

 
לשוויון נשים פמיניסטיות, שרוצות לדאוג 

 .ולחופש שלהן של הנשים הזכויות
 

 
נשים שגדלו בתוך קהילות רפורמיות 

או שייכות בהווה לקהילות וקונסרבטיביות, 
 .רפורמיות וקונסרבטיביות

 
 

 
נשים שרוצות להרגיש רוחניות 

  .וקדושה בכותל
 

להביא לכאוס  חלילה נשים שרוצות
שם ישראל בעולם, כדי לדאוג  ולהבאשת

לכיווצו, חס ושלום להחרבת הכותל, או 
, או סטורייאו להפיכתו למוזיאון ה

 .להעברתו לידיים מוסלמיות
 

מעמדן של הנשים ביהדות שונה  :לב ימוש
ממעמדן של נשים בכל דת אחרת. ביהדות, 

-נשים, מטבע היותן אחראיות על ה
Investment ההשקעה בדור הבא, הן ,

שקושרות אותן לזמן. עשה פטורות ממצוות 
ה'  הן משוחררות, חופשיות, עובדות את

מהנשמה שלהן, באופן שטוב להן ומתאים 
 עשה שתלויותלהן בכל מה שקשור למצוות 

 בזמן. 

לפולחנים  ת הנשיםאל נא תכבולנה א
קים לא ציווה להן, למחויבויות ושאל

שעלולות להביא אותן למבוכה גדולה 
 במירוץ החיים. 

אוהב אותנו מאוד מאוד מאוד, והוא  השם
יודע אלו מצוות יעזרו לתיקון נפשנו, ואלו 

וגם זה  –מצוות עדיף שלא ניקח על עצמנו 
 רק לטובתנו. 

לגברים יש את התיקון שלהם ולנו יש את 
נדבק בתיקון שלנו, ונזכה הבה התיקון שלנו. 

להיות מאושרות, ולחיות חיים מספקים, 
 י השם.מועילים, ורצויים בפנ

הכותל מחכה לכן. אלקים מחכה לכן. 
ואנו המתפללות נשמח לראותכן 

  מתפללות עימנו.
כל אחת מכן מוזמנת לבוא אל הכותל, 
להתפלל, להרגיש קדושה ורוחניות, 
להתפלל במילים שלה, או להתפלל 
במילים של סידור התפילה שלנו, כפי 

 נו. יאבותנו ומאבות ישקיבלנו מאבות

לתפילות שחרית, מוסף, מנחה, •
וערבית, כפי שתוקנו על ידי חכמינו 

 ועל פי כללי ההלכה,

 מזמורי תהילים, לאמירת•

 תודה ובקשה, תפילותלאמירת •

 לתפילה על הגאולה השלמה ו•
 .על חידוש עבודת הקורבנותו

את , ומלכי המלכים הוא מלךאלוקים 
מלך צריך לעבוד בדרך שהוא ה

חת ציווה. אלקים שמח עם כל א
כדי ואחת מכן, שתבוא לכותל 

להתפלל, ולעבוד אותו כמו שהוא 
 ברוכות הבאות!ציווה. 

 

אנשים היקרים ל לעזור רוצות אתן באמת אם

בהסתברות , החוצה מהר מאוד" זורמים"ש, םלכ

 דרך גם שיש הראו, אדרבה בכל דור, p=0.58 של

 הראוצרו את הזרם,  סללו את הדרך, ,הפוכה

מבור  לעבור דרך באמצעות "דוגמה אישית" שיש

 ,Exitשל  שילוטו כפירה ופולחן זר של נשבר

על פי רצונו , הבורא לעבודת, חיים מים למקור

 כולנו.  שקיבלנו המסורת לפייתברך, 

של כולנו היו אנשים והאימהות כי האבות 

שזרם בזרם מאמינים ומחוברים לתורה. כי מי 

 , מזמן כבר אבד לעם היהודי. אחר

 שתצליח מכן אחת לכל נאחל נותר לי רקו

ולזכות , השחור מהחור, הנשבר מהבור להיחלץ

 עבודתהאור, אל המקור, אל  אל להתקרב

. סיני בהר הבורא וונוישצ כפי, האמיתית האלקים

 כל. להיחלץ זרת השםבע יכולה מכן אחת כל

 יכולה, לבכות להתפלל לבוא יכולה מכן אחד

 ו/אוללמוד על יהדות אמיתית בלחיצת כפתור, 

, ויכולה להגיע קודש בהצטרפות לשיעורי

 .האמיתית השם לעבודת

ן לריק חבל מאוד שאתן מבזבזות את זמנכ

, נגד עבודת קי ישראלונגד אל מלחמהעל 

 ., ונגד שריד בית מקדשנושם יתברךה

אם כל כך רע לכן פה, איתנו, אף אחד לא 

מחזיק אתכן כאן בכוח. כמה מדרגות 

מכאן, וכבר אתן נמצאות בלב השוק 

המוסלמי ה"שוויוני" וה"פלורליסטי", אם 

 שם אתן מרגישות יותר טוב עם עצמכן.

ומצד שני, יתכן וטיפול פסיכולוגי בשילוב 

תרופות ירפא אתכן מהבילבול ומהשנאה, 

: גם שנאת יהודים היא כי שמנה לב

, ואולי מחלה קשה יותר מכל מחלה

)ביציאת מצרים, אלו המחלות האחרות. 

 שסבלו ממחלה זו, פשוט לא יצאו משם(. 

ונותר לי רק לאחל לכן: רפואה שלמה 

בקרוב.

 


