
מעניינא דיומאדבר יו״ר האגודה
חודש תשרי

הזמנים,  חילופי  את  המסמל  השנה  ראש  לטובה:  עלינו  הבאים  תשרי  חגי 
הסמל המרכזי שלו הוא השופר. שבת תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים, 
מחייבת אותנו לחשבון נפש פרטי וחשבון נפש כללי וחברתי. יום הכיפורים עם 
הפתיחה המרגשת של "לך אלי תשוקתי" ו"כל נדרי" המאפשר לנו יום שלם 
של תפילות והרהורי תשובה בתנאי צום. חג הסוכות המזכיר לנו את עברנו 
כאומה חקלאית, והסמל של החג, הסוכה, מחייב אותנו לצאת מהבית הנוח 
המתאפיין בחיי שגרה, למבנה ארעי, בחוץ המחייב אותנו לחשיבה על מהות 
חיינו הארעיים בעולם הזה. את חגי תשרי משלימים שמיני עצרת ושמחת 
הקריאה  מחזוריות  באמצעות  הזמנים  חילופי  את  שוב  המסמלים  תורה, 

בתורה.
החגים.  לקראת  תרבותיות  פעילויות  יזמה  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
והשמענו  מקום מקדשנו,  המערבי,  בכותל  סליחות"  ב"ליל  בירושלים  היינו 
תפילות ותחנונים בפני בורא עולם. התכנסנו לשבת עם חבורת נפלאה מכל 
הארץ, שבת "כי תבוא", ובנוסף לתפילות השבת זכינו לשיח מרתק ומעניין על 
נושאים שונים בחיי הפרט העדה וכלל ישראל. חשפנו ציבורים שלמים ברחבי 
הארץ, אליקים, באר שבע, שערי תקוה ועוד לשירה נפלאה ופיוטים מרגשים 
ידידנו סגיב כהן. בבאר שבע  והיוצר,  בעיבודים חודרים כל נפש, של הזמר 
הופיע יחד עם ציון גולן, אשר יחד השמיעו שיר חדש ומקורי לכבוד עולי תימן 
בעיר זו. בשומרון, בשערי תקוה הזמנו לצד סגיב גם את הזמר והפייטן אהרן 

רזאל, סמל לאחדות סובלנות והתחברות תרבותית ממקורות שונים.
רואים עצמנו מחויבים להמשיך  אנו  לקראת השנה החדשה, שנת תשע"ו, 
ולשקוד על שימור וטיפוח מורשת יהודי תימן למען הדורות הבאים. חגי תשרי 
נותנים לנו השראה להמשיך ולמלא שליחות היסטורית, בנושאים חשובים 
שחילופי הזמנים אשר הזכרנו לעיל מאפשרים לנו להסתכל על העבר, לבחון 

מה אנו עושים בהווה, ולתכנן את מעשינו לעתיד.
השנה הקרובה תהיה שנה בה לראשונה בתולדות יהודי תימן נעסוק בכתיבה, 
עריכה ומחקר של אנציקלופדיה מקוונת של ערכים עדת תימן. ערכים אלה 
יופיעו באמצעים דיגיטליים, יאוחסנו במאגר נתונים ממחשב ויעמדו לרשות 

הקהל הרחב בארץ ובעולם.
בגיליונות הבאים נספר על מפעלים תרבותיים חשובים אחרים אשר האגודה 

לטיפוח חברה ותרבות מפתחת ומעמידה לרשות הציבור.

ד"ר יגאל בן שלום
יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

עלון האגודה
 www.teman.org.il  |  hatemanim@gmail.com   |  09-8331325   |   580013522 עמותה מס׳

עובדיה בן שלום ז״ל
תרפ״ג-תשס״ד 
האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מורשת יהודי תימן מיסודו של עובדיה בן-שלוםמייסד האגודה

גיליון מס’ 5

בדוא״ל או  בטלפון  אלינו  לפנות  יכולים  מגוריהם  במקום  העלון  את  להפיץ  מנת  על  בדואר  העלון  את  לקבל  המבקשים  חברים 

חודש תשרי תשע"ו

לבוש יהודי תימן בימים הנוראים 
מרדכי יצהרי

ניהלו את חייהם כפי  דורות רבים שאבותינו היו בתימן מאז חרבן בית ראשון, 
שהיו רגילים בארץ ישראל. כמו שאבות ראשונים שהיו במצרים, לא שינּו את 
לשונם, ולא שינּו את שמותם, ולא שינּו את מלבושם, כך גם אבותינו הראשונים 
בתימן, שמרו על מנהגיהם בימי חול, בשבתות ובמועדים, הן בתקופת ממלכת 
ְׁשָבא ְוִחמַיאר, והן בתקופה המאפליה האיסלאמית. פתגם נפוץ אצל גויי הארץ 
הנ"ל,  המשפט  ּוְבַחּגֹו(.  ְּבַשָּבתֹו  ִניָּכר  )ַהְּיהּוִדי  ְוִעיּדֹּה"   ִּבַסּבֹּתּה  ֻיעַרף  "ַאלְיהּוִּדי 
נאמר רק על היהודים, כיון שכל יהודי תימן בעיר ובכפר לבושים בימי חול בגדי 
צבעונין, ואילו בשבתות וחגים נראים כולם בלבוש חגיגי מיוחד, אך הבולט ביותר, 
מראה לבושם בימים הנוראים, כפי שאנו למדים בתלמוד הירושלמי, במסכת ראש 
השנה: " אמר ר' סימון: כתיב; "ּוִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו חּוִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקים" 
וגו' )דברים ד' ח(. רבי חמא בי רבי חנינא ורבי הושעיא. חד אמר: איזו אומה 
כאומה הזאת? בנוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים 
ּוְמַגֵּדל ְזָקנֹו, שאינו יודע היאך יוצא דינו. אבל ישראל אינו כן, אלא לֹוְבִׁשים ְלָבִנים 
ּוִמְתַעְּטִפים ְלָבִנים ּוְמַגְּלִחים ְזָקָנם, ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, שיודעים 

שהקב"ה עושה להם נסים".
ציטטתי דברי פתיחה אלה, כדי להוכיח כמה נאים מנהגיהם של אבותינו ביהדות 
ומועד,  בשבת  ְלבּוָׁשם   – העתיקה  תרבותם  למורשת  הסימנים  שאחד  תימן, 
ובמיוחד בראש השנה וביום הכיפורים. מעולם, לא נמצא יהודי בתימן, שלבש 
על גופו בגדי ִצְבעֹוִנין בימים הנוראים, אך משהגיעו לארץ, החלו רבנים צעירים 
שבינינו, להתרגל ללבוש החליפה השחורה המצטיינת ביפי המעיל הארוך, כדרך 
שנוהגים קהילות ישראל בדורות שעברו במזרח אירופה, הכל דומה להפליא, פרט 
לְׁשְטַרְיֶמל )כובע הפרוה( ְוַקּפֹוַטת המשי השחורה והמבריקה. )אני בעצמי בדרכי 
עם זקן אחד מחכמי תימן ראינו אברך תימני צעיר עם ְׁשְטַרְיֶמל ְוַקּפֹוָטה, והזקן 

הפטיר בלחש בנימת צחוק: "ָּברּוְך ְמַּׁשֶנה ַהְּבִרּיֹות"( 
יוצאי תימן האמונים על מורשת אבותיהם, אינם רואים בעין יפה שינוי לבוש זה 
וכיפורים, שבהם הקפידו כל הקהילות  בשבת ומועד, ועאכ"ו בימי ראש השנה 
לבו  וטוהר  ַזּכּותֹו  לסמל  הבאים  לבנים,  בגדים  ללבוש  תימן  ברחבי  היהודיות 
של היהודי בימים הנוראים, מתוך תחושה ואמונה, כי בימים אלה כולם ָׁשִבים 
בתשובה, וכל החטאים מאחוריהם, שהרי עם עזיבת החטא, מתקיים דבר הנביא 

"ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים, )כצבע האדום( ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו" )ישעיה א' יח(.
כאמור, בכל קהילות ישראל בתימן, הקפידו ללבוש בגדים נאים ולבנים בשבתות 
וחגים, במיוחד ביום הכיפורים, שאף העניים בתוכם, חסכו פרוטה לפרוטה ורכשו 
לעצמם בגדים חדשים ולבנים, וכל אחד ידע כי "ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים" )קהלת 
ט' ח(. אין זו אופנה, שהיהודים קבעו לעצמם בימים אלה, אלא תפיסה יהודית 
עתיקת ימים מדורי דורות כפי שאנו מוצאים בקטע בתלמוד הירושלמי המצוטט 

לעיל. יתירה מזו, זקני הדור חבשו לראשם "ִלֶּגּה" )כובע לבן רחב מידות(. 
המודרני  בעולם  ייצוגית  הופעה  על  מצביעה  בדורנו,  שחורה  שחליפה  למרות 
בארצות אירופה, אך בתרבות היהודית היא מסמלת את הקדרות, העצב היגון 
והחשכה. יתירה מזו, הצבע השחור משמש ַמֲעֶטה למעשה עבירה מביש, כפי 

לק״י 



תכלאל ירושלים
שמואל גרמי

תכלאל ירושלים הינו סידור תפילה 
בשנת  שנכתב  תימן  יהודי  בנוסח 
החומות,  שבין  בירושלים  תרמ"ט, 
המיוחד  תימן.  מבני  סופר  ידי  על 

־בסידור תפילה זה הינו שהוא הטו
סידור   - התכלאל  של  היחידי  פס 
מחוץ  שנכתב   - התימני  התפילה 
לתימן. נוסח התפילה בו הוא בלדי 
הוספות  עם  מהרי"ץ,  שיטת  לפי 
מיוחדות כגון שער פתרון חלומות. 
מקושט  רב,  בהידור  נכתב   הספר 

שאמרו חז"ל: "לובש שחורים ומתעטף שחורים והולך למקום שלא מכירים אותו" וכו'.   
וטוב שכל  וחגיגית,  מכובדת  יותר  היא  "קרם",  בצבע  או  לבנה  לי ספק, שחליפה  אין 
אלה שחונכו על ברכי המורשת היהודית בתימן, יהיו גאים בלבושם הזך בימים הנוראים, 
וישמשו דוגמה לאחרים. אדם רשאי לרכוש לעצמו ערכים טובים שיש בזולתו, אך לטעות 

ולהמיר זהב בנחושת, היא תופעה יוצאת דופן. 
אירופה,  יוצאי  היהודים  אחינו  בלבוש  לזלזל  כוונה  שום  חלילה  לי  שאין  להדגיש,  עלי 
ואני מכבד כל קהילה יהודית הממשיכה כמנהג הסביבה שגדלו בה. אמנם, גם היום רוב 
היהודים מבני תימן ממשיכים כמנהג אבות ראשונים, אך הבעיה שישנם מעטים בתוכם, 
אבותיהם,  מסורת  ונוטשים  אחרים  שמחקים  כך  ע"י  צורה  ולובשים  צורה  שפושטים 

לבושם, ואפילו לשונם והגייתם הצחה ומנגינות הלויים שנשתמרו אצלם כל הדורות.
בימים  גם  השחורה  החליפה  אופנת  לעצמם  יטפחו  ישיבות,  ובני  שצעירים  יתכן  לא 
הנוראים, ויזנחו את מסורת אבותיהם וציווייהם של גדולי תימן וחכמיה, ללבוש בגדים 
נאים ולבנים, לפחות בעת התפילה בראש השנה וביום הכפורים, כמו שנאמר: "ְּבָכל ֵעת 

ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים" )קהלת ט' ח(.  
ובכתב יד נקי ומדויק. הסידור מנוקד כולו על פי נוסח יהודי תימן. 

התכלאל נרכש בידי מר שמואל גרמי, מייסד המכון לכתבי יד של האגודה 
לטיפוח חברה ותרבות. מר גרמי החליט להוציא לאור את התכלאל על מנת 
להנציח את אביו ר' יחיא גרמי ז"ל שעסק כמוכר ספרים לעדה התימנית 
בשנים הראשונות לקום המדינה. התכלאל צולם והודפס בהדפסה איכותית, 
ויצא לאור בשני כרכים. ניתן לרכוש את התכלאל באתר האגודה ובמשרדי 

האגודה. 

פתגמים וחידודי לשון מרדכי יצהרי

אאלַוְהם – ַקַּתאל
החשד – ממית

ַאלֻחּק, ְלִקי ֻג'ַטאּה
הקופסה – מצאה )תואמת( המכסה שלה
אחר  אדם  עם  אדם שמתרועע  על  אמור 

המתנהג כמוהו לחיוב או לשלילה

ַמן ַהם ַאלִּשי, ַאּדֲרּכֹּה
מי שהשתדל על הדבר – השיגו

ַמן ֲחַפר ֻחפַרּה ְלֲאִכ'יּה, ְוַקע ִפיַהא
להיות  סופו   – לאחיו  חפירה  שכרה  מי 

בתוכה

יפעל"  בשחת  ויפל  ויחפרהו,  ָּכָרה  "ּבור 
)תהילים ז, טז(

"ּכֶֹרה ַּשַחת ָּבּה ִיֹּפל" )משלי כו,כז(



מאמרים לחודש תשרי   משה אוסי

א. מאכלים לרה"ש בסימן טוב
מנהגים שונים נפוצים לסדר ראש השנה,ולפיו נוהגים לאכול מאכלים סמליים 
של  לשמו  הצליל  מבחינת  הדומה  בקשה  "סימן",מעין  הוא  מאכל  וכל   -
המאכל והיא פותחת במילים: "יהי רצון". המאכל המוכר הוא תפוח בדבש, 
ומבקשים:"ֶשְּתַחֵדש ָעֵלינּו ָשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ַּכְּדַבש".מקום של כבוד לתמר 
ולרימון, שהרי זו עונת ההבשלה שלהם; על התמר מברכים:"ֶשִּיַּתּמּו אֹוְיֵבינּו 
ְושֹוְנֵאינּו"; על הרימון נהוג לומר, שמניין הגרעינים שבו הוא 613 כמניין תרי"ג 
המצוות, ולכן מברכים עליו: ֶשִנְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצוֹות ָּכִרמֹוּן". ראש דג או כבש 
הם סימןֶשִנְהֶיה ְלראש ְולא ְלָזָנב. וכעת לירקות – על הכרִתי - בצל ירוק גדול 
הנקרא 'לוף' מבקשים: "ֶשִּיָּכְרתּו אֹוְיֵבינּו ְושֹוְנֵאינּו"; הְדלעת נקראת בארמית 
ולכן הבקשה קשורה לשני הפעלים: לקרוא ולקרוע  'קְרעה',  'קרא' ובערבית 
נקראת בארמית  ְזֻכּיֹוֵתינּו"; שעועית  ְלָפֶניָך  ְוִיָּקְראּו  ְּגַזר-ִּדיֵננּו,  רַֹע  "ֶשִתְקַרע   –
'רוביא'ובערבית 'לוביא' )ר' ו-ל' מתחלפות כמו: נשל/נשר, שלשלת/שרשרת(, 
ולכל מבקשים בשני פעלים: "ֶשִּיְרּבּו ְזֻכּיֹוֵתינּו ּוְתַלְּבֵבנּו". ונסיים בסלק ובגזר – 
ָעֵלינּו  "ֶשִּתְגזֹור  ועל הגזר:  ְושֹוְנֵאינּו",  "ֶשִיְסַּתְּלקּו אֹוְיֵבינּו  על הסלק מבקשים: 

ְּגֵזרֹות טֹובֹות". אמן כן יהי רצון!

ב. שופרו של הרב קוק
הרב קוק משווה את דרך התשובה אל השופר; השופר פיו צר, ואט אט הוא 
ָי-ּה )תה' קי"ח  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּי-ּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  הולך ומתרחב, כאמור: "ִמן 
ה'(  . לכן תשובת היחיד מתחילה באלול, ואילו התשובה של הכלל מתקבלת 
ברה"ש, שהרי כל העולם כולו נידון ברה"ש;  ולכך אנו תוקעים בשופר ביום 
זה כדי להמליך את הקב"ה, כנאמר: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך".  את 
ובמורדות,  במעלות  חיים  אנו  כך:  זצ"ל  הרב  מסביר  תרועה"  "יודעי  הביטוי 
בתהיות ובספקות, בעיקומים ובעיוותים בדיוק כמו השופר, אך יש לנו היכולת 
"יודעי  אנו  שהרי  והיבבות,  הגניחות  על  והמשברים,  ה'שברים'  על  להתגבר 

תרועה" – יודעים ומכירים, קשורים ומחוברים אל התרועה בעצמיותנו.
 כידוע פעל הרב רבות כדי לקרב את החלוצים, למרות השמצות והפגנות שהיו   
נגדו. מספרים שבאו אל הרב בעיצומו של יום רה"ש וסיפרו לו שישנה קבוצת 
פועלים שהמשיכה לעבוד בחג. בו במקום שלח הרב את ה'תוקע' של ביהכ"נ 
כדי להשמיע לפועלים את קול השופר. ה'תוקע' ביקש מהפועלים בצורה יפה 
הרעידה  התקיעה  השופר.  קול  את  לשמוע  כדי  עבודתם  את  לרגע  להפסיק 
הניחו  היהודית; אט אט  ועוררה בהם את הנקודה  נימים דקים בנפשותיהם, 
דמעה  הזילו  אף  ה'תוקע'. אחדים  סביב  והתרכזו  עבודתם  כלי  הפועלים את 
לשמע התקיעות, וסימני שאלה ניקרו בעיניהם: מה קרה לנו? היכן אנחנו? לאן 
הגענו?... וכך הם עמדו נבוכים עד תום התקיעות, וכבר לא היה צורך להרבות 
בדיבורים; כולם החליטו לעזוב את מקום העבודה, ואחדים אף נלוו אל ה'תוקע', 

החליפו בגדים והצטרפו לתפילת החג בבית מדרשו של הרב קוק. 
ולא פלא הוא שאמרו שתפקיד השופר הוא ל...שפר את מעשינו, והוא הקול 
לשנים  תזכו  מתרדמתכם".  הקיצו  ונרדמים  משנתכם  ישנים  "עורו  המעורר: 

רבות נעימות וטובות!

הרמות.  לכל  וערבית  בעברית  ושיעורים  תרבות  ערבי  מעביר  אוסי  משה 
mosheossi@gmail.com 09-8335016 :לפרטים

תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19  דוד חוברי
מנצור  אבן  אחמד  אלמתווכל  האימאם  של  שלטונו  בתקופת   1817 בשנת 
עלי, באו נציגי שבטי בכיל, שהוו את איחוד השבטים הגדול והחזק בתימן , על 
מנת לגבות את התשלום השנתי המגיע להם מהשלטון בגין תמיכתם הבלתי 
מעורערת בו.האימאם החדש שעלה זה עתה לשלטון ניסה להפטר מהם ופקד על 
תושבי צנעא להסגיר לידיו את הנציגים הנ"ל ,היהודים עשו טעות טקטית וחברו 
לרודפים אחרי נציגי השבטים ובכך חשפו עצמם למעשי נקמה עתידיים.יש לציין 
שאין זאת הפעם הראשונה שיהודי תימן נוקטים עמדת תמיכה פוליטית באחד 
מהצדדים הניצים במלחמות הפנימיות ,כל זאת בבחינת הימור על מנת לקבל 
תגמול עתידי חיובי ואו שמא על מנת להחלץ מעולם של הרודים בהם באותה 
עת.לעיתים ההימור הצליח ולעיתים כשל.כך היה בעת הכיבוש התורכי הראשון 
הי"ז,ואף  המאה  של  הראשון  ובשליש  הט"ז  המאה  של  הראשונה  במחצית 
בשנת 1872 שהיהודים סייעו לתורכים לכבוש את צנעא .מכל מקום תמיכתם 
של היהודים באימאם עתה גרמה להם לנזק רב בשנה שלאחר מכן ב 1818. 
גדודי פורעים מהשבטים הנ"ל פשטו על צנעא בכלל ועל שכונת היהודים בפרט 
וגרמו למעשה ביזה והרג שלא זכורים כמותם מעולם.למעשה הייתה זו יריית 
הפתיחה למעשים מעין אלה שנעשו ביהודי צנעא במשך המאה ה-19 והמאה 
ה-20 ובכך נטבע מונח מיוחד )המקביל ל"מאורעות" שהיו בא"י החל מהשליש 
הראשון של המאה ה-20 ( שנקרא בערבית 'טמעה' )שוד( ,הראשונה שבהם 
זו הנוכחית משנת 1818 'טמעת בכיל' על שמם של השבטים הפורעים.בפרעות 
וספרי  ספרים  אלפי  הושחתו  נאנסו,  יהודיות  נשים  יהודים,  עשרה  נהרגו  אלו 
תורה בדפוס ובכתבי יד, נעשו מנעלים מעורות ספרי התורה, בתים רבים נהרסו 
והוחרבו. הפרעות נמשכו 21 יום.בעקבות התנפלות זו החליט האימאם אלמהדי 
עבדאללה לבנות חומה מסביב לשכונת היהודים 'ביר אלעזאב'.זאת מתוך כוונה 
לספק להם הגנה ולמנוע הישנות התנפלויות מעין אלה. סביר להניח שבהחלטתו 
העמידה  כוח  את  לחזק  כוללת  מגמה  מתוך  יותר  מקיפה  ראיה  הייתה  הנ"ל 
של עיר הבירה צנעא כנגד אויבים ולאו דווקא  מתוך אינטרס מובהק להגן על 
היהודים בלבד.לצורך זאת הוטל מס מיוחד על היהודים בשל בניית החומה וניתנה 

להם אפשרות להמיר את התשלום במלאכת הבניה .
מאורע זה מציין את תחילתה של התדרדרות פוליטית וכלכלית של יהודי תימן 
היהודים  יהיו  עלייתם לארץ.מעתה  עד ערב  ונמשכה  שהחלה מהמאה ה-19 
נתונים לחסדיהם של השליטים המקומיים שיקבעו את גורלם הכלכלי לשבט או 
לחסד.פועל יוצא מכך היה שנתמעטו עד למאוד בעלי ההון הסוחרים והעשירים 

ורובם נדחפו למעמד של בעלי מלאכה זוטרים ורוכלים מקומיים ונודדים.
למרבה הצער פקדו את תימן שנות בצורת ורעב רבות במהלך המאה ה-19 
.מאחר ותימן נחשבה מאז ומתמיד לארץ פרימיטיבית ונחשלת מבחינה חקלאית 
,ומה גם שהיהודים שבה רובם היו עירוניים, הרי שבכל עת שלא ירדו גשמים ולא 
נמצאו חלופות, כגון מאגרי מיים לשעת חירום ואו רזרבות של תבואה במחסנים  
וכיוצא בזה הרי שהתוצאה הייתה הרת אסון לכלל האוכלוסיה וליהודים הנחותים 
בפרט.כך נחת על היהודים הרעב בין השנים 1825-1827 רבים מהיהודים מתו 
בשנים הנ"ל, והמוני אנשים נדדו ממקום למקום בחיפוש אחרי מקורות מחיה.
בשנת  הנ"ל  הרעב  ללחם.בעקבות  בתמורה  דתם  את  אז  המירו  רבים  יהודים 
1828 תוקנה תקנה מיוחדת כנגד ההוצאות המרובות שהיו נהוגות אז בשמחות 

מצווה של חתונות.

ההיסטוריה של יהודי תימן



 מוזיאון יהדות תימן בנתניה
 המכון לכתבי יד ע״ש יחיא גרמי 

 ספריית עיון ומחקר
 ארכיון המוסיקה והצליל בניהול איתמר פנחס

 פעילות בקרב העולים החדשים מתימן 

פעילות האגודה
 הוצאת כתב העת המדעי – תימא

 הוצאת כתב העת – תהודה
 המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה 

     ע"ש עובדיה בן-שלום במכון בן-צבי

 חוגי שירה וטעמי המקרא 

 ימי עיון ותרבות
 הוצאת ספרים

 מלגות לסטודנטים

מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום
בפינה זו אנו מדברים על מעגל חיי המשפחה כאשר השיח הוא לא רק על הצלחות 
אלא גם על הקשיים בכל שלב ושלב בחיי המשפחה החל מהקמת משפחה, הולדת 

הבן הראשון, גידול הילדים, התרוקנות הקן והזקנה.
בגליון הקודם המשכנו לעסוק במעגל המרכזי והחשוב – מעגל המשפחה שבו אנו 
מרגישים את תחושת השייכות. הדגשנו בין היתר כילאופן שבו אנחנו נתמודד בתוך 
משבר או אירוע לא רצוי, יש משקל מאוד משמעותי ממה שלקחנו מהמשפחה 
הגרעינית שלנו.כמו כן הדגשנו כי בהתמודדויות  הילד נבחן את החלטתנו לפי מה 

שנכון לילד ולא לפי קביעתנו מי צודק. 
אנחנו ההורים רוצים להיות מסוגלים להביא כל אחד למקום שממנו הוא מבטא 
את עצמו הכי טוב. משפחה שתהיה מסוגלת לקבל כל אחד עם כל מה שהוא מביא 
איתו ומה שהוא לא מביא איתו היא משפחה מושלמת. הרעיון הוא שלכל אחד יש 
תרומה גם אם התרומה שלילית. אם יש לי ילד שנושא את תפקיד הביישנות, אני 
ארצה לראות את זה ממקום של תרומה למשפחה כלומר מה המשפחה הרוויחה 

בסופו של דבר ומה זה עשה לה.
מריבות אחים: הבנה של הורים שמריבות אחים זה לא דבר רע וכי בעצם קיום 
יכולת למידה להסתדר בעצמם בסופו של דבר גם בחברה  יש לאחים  המריבה 
שמחוץ לבית. אנו ההורים צריכים לראות במריבה הזדמנות לפתרון בעיות. נכון 
שהשאיפה שלנו היא הרמוניה אבל אם אני שואף בחיים לשקט הרי בכל אירוע 

חריג שיקרה במשפחה שלי אני אתפרק.
אדלר מדבר על 3 מעגלים עבודה חברה ומשפחה וזה מחזיר אותנו לשאלה האם 
זה בסדר שילדים אוכלים עם הידיים אבל כשמגיעים לכתה חשוב שידעו לאכול כמו 

כולם? עד כמה מותר ללכת בבית בלי בגדים והשאלה היא מה הילד מבין.
ההורים הם מעין מודלינג לילדים . ילדים עד גיל 5 אומרים: אבא שלי הכי. אמא 
שלי הכי. בגיל ההתבגרות הם אומרים: אבא שלי הוא הכי לא. אמא שלי היא הכי 

לא.
חשוב לציין כי אם הילדים חווים את ההורה כהכי, ואני מדבר שלילית על הגננת – 
זה משפיע עליו ואם אני רוצה להקפיד על ההבנה שלו ביחסים עם מורים, מפקדים 
וכו' אני חייב להקפיד על השיח שלי מולו כבר בגיל צעיר. כשאנחנו מכינים את הילד 

לחיים צריך לשים לב שיש גם סבא וסבתא. אצלנו אסור ושם מותר.
זכרו: הילד ער להבדלים כבר מגיל צעיר. הרבה פעמים כשהורים אומרים על הילד 
החברים  אומרים  מה  בגן,  הוא  איך  לבדוק  עליהם  זוועה,  מתנהג  שהוא  שלהם 

כשהילד אצלם וניווכח הרבה פעמים שלילד יש תבונה להתנהג אחרת.
מה שחשוב זה לבדוק האם לילד יש בלבול.

 אהובה בן שלום, מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר
ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

ספרים חדשיםספרים חדשים
מדור משפחה מדור משפחה


