
על קצה הלשון לחודש שבטדבר יו״ר האגודה
חודש שבט

הקשר בין עץ לאדמה, בין שורשים ליונקות, מסמל יותר מכל את חודש שבט. 
"כי האדם עץ השדה" נותן לנו השראה לדמיון והשוואה בין חיי האדם וחיי 

הצומח.
האדם נועד שיהיו לו שרשים, סביבה פוריה ומפרה - בה הוא גדל מתפתח 

וצומח, כמו עץ השדה.
כמו כן זקוק הוא למים טובים אשר ישקו אותו בזמן גידולו כמאמר הפסוק: " 
והיה כעץ שתול על פלגי מים".  כל אלה מלמדים אותנו על הצורך של אדם, 

כל אדם, להיות קשור לחברה , לתרבות, למסורת.
ללא כל אלה ניתן לומר עליו: "והיה כערער בערבה".

האגודה לטיפוח חברה ותרבות שלנו, היא האדמה הפוריההמצמיחה נטיעות 
ואותה שמרו באופן מכובד  רכות של שרשי התרבות, ממנה באו אבותינו 

ומרשים שנות אלפים בגלות.
לעבדם  להשקותם,  אלה,  שרשים  לגלות  ישראל,  בארץ  מחובתנו  עתה, 
ולשמרם. בגליונות אלה מנסים אותנו להביא בפניכם ובאמצעותכם לילדיכם 
יהודי תימן בנושאים שונים.  זו. תרבות  ולחבריכם מקצת מאוצרות תרבות 
השקדיה  כמו  בפריחתם,  האילנות  כמו  יהיו  בצילה  החוסים  אשר  תרבות 

העוטה שמלה פרחונית בימים אלה.
בשבועות  יקרים,  חברים  לכם  מושיטים  אנו  אותם  הענפים  מן  מקצת  הנה 
הקרובים, כדי לקיים את מצוות הפצת תרבות יהודי תימן. ביוזמות אלה אנו 
מאפשרים לחברינו וחברותינו להיות יחד בחברה אוהבת ומכבדת, לא כעצים 

בודדים אלא כחורשה תרבותית בצילה נחסה כולנו.
בשבת שירה פרשת "בשלח" נהיה באווירה של שירה מיוחדת במלון "קיסר" 
בטבריה. נארח את משפחת צדוק היקרה, אשר הצמיחה בקרבה עלי שיר 

הלא הם יקירינו עוזיה צדוק ואביתר צדוק.
וגילה  כהן  ברכה  -יקירותינו  הותיקים  הענפים  בצד  הצעירים,  הענפים  אלה 
בשארי ועוד זמרים נפלאים ומרצים אשר יעשירו את השבת ואותנו בדברי 

טעם ובשירה מסורתית ועכשווית.
בתחילת חודש מרץ, בכ"א באדר א', נקיים יום מיוחד בירושלים לציון הוצאת 
כתב העת תימא י"ג בעריכתו של חברנו המלומד פרופסור יוסי יובל טובי. ביום 

זה נעניק גם את מילגתשבטיאל לזוכה בה לשנת תשע"ו.
דהאן  מרכז  עם  יחד  מקיימים  אנו  ב'   באדר  בה'  מרץ,  בחודש  ועדיין 
באוניברסיטת בר אילן את יום העיון לזכרו של המשורר הלאומי שלנו ר' שלם 
שבזי.בהשתתפות מרצים ומלומדים והזמרים סגיב כהן וציון גולן. מידע מפורט 

ופרסומים לכל האירועים האלה מופיעים בגליון זה.

ד"ר יגאל בן שלום
יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות
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עובדיה בן שלום ז״ל
תרפ״ג-תשס״ד 
האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מורשת יהודי תימן מיסודו של עובדיה בן-שלוםמייסד האגודה
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בדוא״ל או  בטלפון  אלינו  לפנות  יכולים  מגוריהם  במקום  העלון  את  להפיץ  מנת  על  בדואר  העלון  את  לקבל  המבקשים  חברים 

חודש שבט תשע״ו

"ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" - פירושים רבים נכתבו על הפסוק: "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה", 
ואנחנו ננסה לפרשו כפשוטו – אכן האדם דומה לעץ השדה. ויתרה מזאת – העץ 
הנטוע ַבטבע עם שורשיו העמוקים מסמל את הקשר החזק בין האדם לאדמתו. 
וכך נאמר בשמו של הבעש"ט: "אדם ואילן היינו הך, אחד קשה ואחד מך )נמוך(, 
אדם ואילן - היינו הך". לכן מצוות הנטיעה היא המצווה הראשונה לבנ"י: "ְוִכי 
ַמֲאָכל" )ויק' י"ט כ"ג(, ובכך מחקים אנו את  ֵעץ  ָּכל  ּוְנַטְעֶּתם  ָהָאֶרץ  ָתבֹאּו ֶאל 
הנטיעות שנטע הקב"ה בבריאת העולם: "בתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק 
הקב"ה אלא במטע תחילה, אף אתם כשנכנסים לא"י לא תתעסקו אלא במטע 
תחילה" )ויקרא רבה כ"ה(. אהבת האדם לטבע ולנוף טבועים בשורש נשמתו, 
'אדם'?  של  הנקבה  מהי   – ובכלל  על שתיים;  המהלך  אילן  הוא  האדם  באשר 
ה'אדמה' – והיא בת זוגו של האדם – ממנה נוצר, מפירותיה הוא חי ואליה ישוב 
בסוף ימיו. וכשם שהעץ מחבר את הפרי לארץ, כך תפקיד האדם לעלות ַב'סולם' 
ולחבר בין הגשמי לשמימי-רוחני; הן לאדם והן לעץ ישנם שורשים, פרות וענפים, 

וסימנך בראשי תיבות  'שפ"ע'.
השורש הוא חלק בצומח הנמצא באדמה, השואב מים כדי להרוות ולהחיות אותו. 
ומכאן לאדם – שורשו, חוסנו ואיתנותו תלויים ב'מים' – בתורה שלמד, בהשכלה 
שרכש, במידות הנאות, במצוות ובמעשים הטובים; כדברי ישע': "ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש 
שורשיו  את  שיחזק  ככל  שישריש,  ככל  ו'(.  )כ"ז   " ִיְׂשָרֵאל  ּוָפַרח  ָיִציץ  ַיֲעקֹב 
הרוחניים –כך יפרח ויתן פירות משובחים הנמשלים למצוות; אך בניגוד לעץ - 
שורש האדם נמצא למעלה, הוא אילן הפוך ושורשיו הרוחניים נמצאים בראשו, 
שבו הדעת והשכל, ולכן על האדם לשאוף לשמים, אף שרגליו נטועות   באדמה. 
)המילים שורש, שרשרת, שרירים, "שררך אגן הסהר", לאשר ולאשרר, שריר 

וקיים, שירים – קשורות לשורש ש"ר שמשמעו קשירה, חוזק ותוקף(.
מהאדמה  לעלות  ומכאן  ממחבוא,  ולצאת  לפרוץ  פירושו  פר"י  שורש   – פר"י 
והדר אצל האדם.  'פאר'  וממנו  ענפי העץ,  'פ˙ארות' =כלל  לו  וקרוב  ולצמוח, 
"פרי השדה" מקביל ל"פרי בטן", "פרו וְרבו"',  וספר דברים מסמיך את שניהם: 
"פרי בטנך ופרי אדמתך" )כ"ח ד'(, ומכאן הדימוי של יוסף לגפן פוריה: "בן פורת 
יוסף", ועל האישה שהיא מקור הפריון נאמר: "ֶאשתך כגפן פוריה" )תה' קכ"ח 
ג'(, ו"בניך כשתילי זיתים". ֶהעלה נקרא כך כי הוא עולה על הענף ומכסה אותו, 
ואצל האדם אלה הם העוללים, התינוקות המכסים את ההורים, ובלעדיהם הם 

מרגישים בשלכת.
דיברנו על שורשים, והנה סיפור פיקנטי על ימיה הראשונים של תל אביב, העיר 
הייתה קטנטונת, והרחובות מלאי חולות עמוקים, ללא עצים ובלי גינות נוי. יום 
אחד התבשרו תושבי תל אביב כי שר המושבות הבריטי, סר וינסטון צ'רצ'יל, עומד 
לבקר בעיר. מועצת העיר בראשות מאיר דיזנגוף התכנסה ודנה: כיצד יקבלו את 
פני האורח החשוב? בתום דיון ממושך התקבלה ההחלטה: קבלת הפנים תיערך 
ברחוב, שתוכנן לטעת לאורכו ׂשדרת עצים ) כיום ׂשד' רוטשילד(. אז עדיין הרחוב 
היה חשוף, ללא עצים, רק חולות. חשבו חברי המועצה : מה לעשות ? חשבו 

וחשבו  עד אשר החליטו לטעת עצים זמניים, כאילו היא שדרה ירוקה ורעננה.

משה אוסי



חיפשו ומצאו מחוץ לעיר עצים גדולים. עקרו אותם בזהירות, ויום לפני הביקור 
"ׂשדרה".  לכם  והרי   - יעבור השר החשוב  הרחוב, שבו  ְבחולות  אותם  תקעו 
"ׂשדרת  לאורך  הקטנה  אביב  תל  תושבי  הצטופפו  המכובד,  האורח  כשהגיע 
העצים". לחץ הקהל על העצים גבר, וכאשר עבר אורח הכבוד בין שורות העצים, 
נצמדו האזרחים יותר ויותר אל העצים הרעועים. לפתע התחילו העצים לקרוס 
וליפול זה אחר זה. ראה זאת השר, סר וינסטון צ'רצ'יל, שהלך במרכז הרחוב, 
צחק ואמר לראש העיר מאיר דיזנגוף: "דע לך, בלי שורשים... שום דבר אינו 

עומד"!  
2. המשורר נתן זך לקח את הפס' "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" וכתב שיר שקיֵּבע אותו 
בתודעה הישראלית, והוא התקבל כמרכיב בסדרי ט"ו בשבט. שלום חנוך הלחין 

אותו.

ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה

ְּכמֹו ָהֵעץ הּוא ָצֵמא ַלַּמִים ְּכמֹו ָהָאָדם ַּגם ָהֵעץ צֹוֵמַח                         
ְּכמֹו ָהָאָדם הּוא ִנְׁשַאר ָצֵמא  ְּכמֹו ָהֵעץ ָהָאָדם ִנְגַדע   

ַוֲאִני לֹא יֹוֵדַע ַוֲאִני לֹא יֹוֵדַע   
ֵאיֹפה ָהִייִתי ְוֵאיֹפה ֶאְהֶיה ֵאיֹפה ָהִייִתי ְוֵאיֹפה ֶאְהֶיה  

ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה. ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה.    

ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה                                       ָאַהְבִּתי ְוַגם ָׂשֵנאִתי
ָטַעְמִּתי ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְּכמֹו ָהֵעץ הּוא ׁשֹוֵאף ְלַמְעָלה  

ָקְברּו אֹוִתי ְּבֶחְלָקה ֶׁשל ָעָפר ְּכמֹו ָהָאָדם הּוא ִנׂשרף באש  
ּוַמר ִלי, ַמר ִלי ַּבֶּפה ַוֲאִני לֹא יֹוֵדַע   

ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה   ֵאיֹפה ָהִייִתי ְוֵאיֹפה ֶאְהֶיה  
ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה. ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה.    

מחנך  לדורות,  הדואג  עצים.  נוטע  לשנים,  הדואג  חיטה.  זורע  לשנה,  הדואג 
נפשות.  )הראי"ה קוק(

לשיעורים ולהרצאות  -  משה אוסי
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תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19  דוד חוברי
יציבותה  התערערות  בעקבות  ה-19,  המאה  של  הראשונה  המחצית  במהלך 
של הממלכה ,פקדו את יהודי תימן מספר אירועים קשים.זה החל בכך שהמלך 
השליט שהופעל עליו לחץ מבפנים בתוך תימן ע"י מתחריו ,ומבחוץ ע"י המצרים 
והתורכים ,מצא את  קופת הממלכה מרוקנת , ומתוך מגמה למלא את קופתו 
החל לסחוט את היהודים שהיו טרף קל להשגה.רבי חיים חבשוש מספר על 
תקופה זו בספר מסעותיו כמי שעבר את חוויות התקופה על בשרו, הוא מספר 
כי בית המלוכה היה מרוקן מבחינה כספית, אך החזיק ברשותו כתבי קודש רבים 
שהיו שייכים למשפחת בדיחי עוד מזמן שירותם בחצרו של האימאם הקודם 
אלמהדי עבדאללה, עליו סיפרתי בגליון הקודם. המלך הנוכחי אלנאצר עבדאללה 
חשב שיוכל למלא את קופתו הריקה מן הכסף שיסחט מהיהודים בעבור הספרים 
הנ"ל ,אך הדבר לא צלח בידו כי היהודים לא הסכימו ולמעשה ויתרו על ספריו 
של בדיחי.או אז התחכם איתם המלך וטען כלפי היהודים שהם העבירו את המלך 
המלך  ברשותו,ושכביכול  שנמצאו  הספרים  הם  לכך  וכעדות  דתו  על  הקודם 
צו מלכותי  כך,והוא הוציא  התייהד בסתר.לפיכך עליהם לשלם מחיר כבד על 
מודפסים  יד,ספרים  כתבי  כולל  הקודש מהיהודים  ספרי  כל  לאסוף את  הגוזר 
ולהעבירם  גמלים  גבי  על  בשקים  הכל  בזה,להעמיס  כיוצא  וכל  תורה  ,ספרי 
ספרי  לגזירת  דומה  העיר.גזירה  של  המרכזית  ברחבה  בשריפה,   להשמדה 
התלמוד מימי הביניים באירופה הנוצרית. ואכן על פי עדותו הנ"ל של ר' חיים 
חבשוש ספרי התורה נאספו בכוח מכל בתי הכנסת בצנעא והובלו על גבי גמלים 
"חבילות חבילות מבתי הכנסיות" כדי לשורפם ונכבדי היהודים נאסרו ונכבלו 
בשלשלאות של ברזל כי נגזר דינם למוות.כמובן שהיהודים לא יכלו יותר לעמוד 
בפני סחטנות שכזו ובצר להם גייסו מכל הקהילה 500 ריאל סכום עצום אז,כדי 
לשחרר את העצורים ולגאול את ספרי התורה.סופו של מלך אכזר זה שהוא 
נרצח ע"י משרתיו בשנת 1840 ובמקומו עלה דודו של האימאם הקודם.מלך זה 
התקשה לשלוט על כל מרחבי תימן ואיבד חלקים רבים ממנה לטובת מתחריו 
מבית.מבין מתחריו היו אף קנאים מוסלמים שבראשם עמד מי שהכריז על עצמו 
אלמהדי אלמונתט'ר דהיינו המשיח המיוחל,הלה הצהיר כי ההשגחה העליונה 
הטילה עליו משימה לזקק את אמונת האיסלם ,לבטל את המיסים ברחבי תימן 
ולסלק את הכופרים )הבריטים( מעדן.  )בתוך משמעות זו היה ברור שיש גם 
להאבק ביהודים.(בתוך כך  התחילו התורכים לשתף פעולה עם הבריטים כנגד 
מגמה זאת  ואז כתוצאה מהלחץ הגיעו להישגי שליטה בחלק מהמרחב התימני 
במשך   אחריו  שלט  1840ויורשו  בשנת  מת  הנוכחי  תימן.האימאם  במערב 
כ-6 שנים עד 1849 היו אלה שנים קשות ביותר ליהודי תימן.תחילתן בעלייתו 
לשלטון או אז נרדפו היהודים במשך כל השנה )1844( ברציפות דבר שגרם 
לבריחה המונית והתרוקנות כמעט מוחלטת של העיר צנעא מיושביה היהודים.
בסופו של תהליך לאחר  מאבקים בלתי פוסקים חתם האימאם על חוזה מחייב 
עם התורכים בו הוא מכפיף את עצמו לשער העליון הלא הוא הסולטן התורכי 
בקושטא ,אך יחד עם זאת הוא יחשב לשליט בתימן  תחת הריבונות הסולטנית.
הכנסות המדינה יחולקו בשווה בינו לבין התורכים .בצנעא יחנה חיל מצב תורכי 
מהכנסות  הוצאותיו  לצורך  נכבד  לתקציב  יזכה  והאימאם  חיילים  של 1000 
המדינה.ואכן  החלו בישומו של הסכם זה הלכה למעשה אך עם כניסתם של 
התורכים לצנעא התקוממו נגדם הזיידים הקנאים שראו בהם כופרים,וגם משום 
תמיכתם ביהודים,ולפיכך טבחו בהם טבח רב.התורכים הפסידו במערכה ונאלצו 
לסגת בחזרה לחודידה .האימאם הבוגד הוצא להורג.בשנים אלו נרדפו היהודים 
ושוב בשנת 1847 היתה התנפלות של השבטים על שכונת היהודים כפי שקרה 

בשנת 1818.גם גזירת המקמצים  נתחדשה בכל עוזה.

ההיסטוריה של יהודי תימן

מרדכי יצהרי 

ִאַד'א ֲאִרְּדת ַּתחַיא, ֲפמּות
אם תרצה לחיות – התנהג כמת

אם האדם רוצה לחיות חיי שלוה, יתרחק מהאירועים הגורמים לשנאה בעיני 
הבריות. במלים אחרות: שפלות רוח מונעת חרון אף מצד האדם עצמו ומצד 

הבריות, וע"י כך, מאריך האדם את חייו

ַאוַּול ַאלִׁשְּגַרּה ֻקחַטּה, ֲוֻּבּדִעַהא ַוֲרַקַּתין
ראשית האילן גרעין, וניצניו שני עלים

רמז למריבה המתחילה בהחלפת מלים אחדות, ומתפתחת 
לסכסוך רב ממדים שאחריתו מי ישורנו

פתגמים וחידודי לשון



ספרים חדשים

כתב העת תימא כרך י"ג

כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה
כתב העת המדעי לחקר יהדות תימן היוצא לאור ע"י האגודה לטיפוח חברה ותרבות בעריכת פרופ' יוסף 
יובל טובי. בגליון זה תקראו את מאמרם המרתק של פרונסאה ברון ואנדרי למיר על כתובת שבאית קדומה 
ביותר שהתגלתה בתימן ומלמדת על קשרי מסחר עם ארץ ישראל. עוד תוכלו לקרוא ממצאים חדשים 
על משיח השקר שוכר כוחייל  במאמרו שלפרופ׳ יוסף יובל טובי,על תיאור פטירתו של מאר ייחיא קאפח 
בתעודה שמפרסמים ירון סרי ויוסי פרחי, על תרגומו של מארי יחיא קאפח לספר 'אבן ספיר' מאת ד״ר אורי 

מלמד ועוד מאמרים מרתקים!

ניתן להזמין באתר האגודה באינטרנט ובמשרד האגודה בנתניה.

ספרים חדשים

דוד חוברי

הדיין רבי פנחס הכהן עראקי

בן דורו של רבי צאלח סבו של המהרי"ץ, לא ידוע בדיוק 
בקירוב.  בשנת 1774  שנפטר  ידוע  אך  נולד  הוא  מתי 
להיותו  בנוסף  קטיעי.  וסעדיה  משה  הדיינים  היו  רבותיו 
דיין הוא היה גם ממנהיגי הציבור ובזכות היותו מקובל על 
כל החברה לעיתים שימש כממלא מקום לאב בית דין. 
על  נמנו  ושניהם  צעדי  יהודה  לרבי  בדעתו  הצטרף  הוא 
המתנגדים לשינוי מסורות התפילה הקדומה והפסיקה על 
פי הרמב"ם. כתב חיבור בשם "מטה עוז" שיש בו ליקוטי 
בקשות, טעמי תורה והלכות, קונטרס בנושאים מגוונים: 
סוכה, ארבעת המינים, הגדה של פסח, תיקון הטל, ועוד 
עניינים קבליים. בין השאר כתב פירוש לקדיש, כתב קטע 
תוכחה על רקע המצב בתקופתו)1728(, אגרת תקיפה 
דין  ופסקי  קדומות,  מסורות  שימור  בענייני  צאלח  לר' 
שונים. קיימות לכאורה סתירות בהבנת קווי חשיבתו בין 
מאבקו בשימור מסורות קדומות לבין תמיכתו בהכנסת 
מעט  לא  דעתם  נתנו  כך  על  קבלי,  שמקורם  שינויים 
רצון  צוברי, הרה"ג  יוסף  ביניהם הרה"ג  ורבנים  חוקרים 

ערוסי, פרופ' טובי וד"ר גברא שמביא את כל הדעות.

 חכמי 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
זו אנו מדברים על מעגל חיי המשפחה כאשר השיח הוא לא רק על  בפינה 
הצלחות אלא גם על הקשיים בכל שלב ושלב בחיי המשפחה החל מהקמת 

משפחה, הולדת הבן הראשון, גידול הילדים, התרוקנות הקן והזקנה.
בתוך  הבינאישיים  והתהליכים  היחסים  איכות  על  דגש  שמים  רבים  חוקרים 
מבנה  בעצם  זו  גישה  פי  על  קבלה.  היא  המובילה  המילה  כאשר  המשפחה 
המשפחה הוא שולימכיון שלא משנה אם הילד גדל במשפחה חד הורית או 
במשפחה שיש בה אבא ואמא ביולוגים אלא מה שחשוב הוא איכות היחסים 

בין ההורים לילדים.
על פי גישתו של אדלר שהובאה בפרקים הקודמים דרכי חינוך ואוירה משפחתית 
גם  ובהמשך  בצעירותו  הילד  של  אישיותו  לעיצוב  משמעותיים  גורמים  הם 

קובעים את סגנון חייו. 
בפרק הזה נדון בהבדלים בין משפחה פתוחה למשפחה סגורה:

פנימה  הבית  מתוך  כניסה  שמאפשר  משפחתי  מבנה  זה  פתוחה  משפחה 
והחוצה אפילו ברמה הטכנית. לדוגמא במשפחה זו מאפשרים לילדים כניסה 
ויציאה למסגרות שונות הקשורות למערכות מחוץ לבית. במשפחה כזו נמצא 
יכולות לתת אמון במערכות חוץ משפחתיות, להיעזר ולהישען עליהם. משפחה 

כזו מבינה שהיא גם נתרמת גם מהחוץ.
במשפחה פתוחה אין חשש שהמסגרת ההורית תנמיך את הילדים.

חוסר  זה  אותה  המאפיין  פעם.  של  מאפיינת משפחות  סגורהמאוד  משפחה 
היכולת לסמוך על מי שלא נמצא בתוכהושאיפה לשמור על המבנה הסגור 
באופן הרמטי. במשפחה זו נמצא יחסי סימביוזה בין בני הבית לא רק אם ובת 
עוזבים את הבית.  גם אחרי שהם  או בעל ואשה אלא כולם מאוד מעורבים 
הוא  כסף  חוסר  עלינו".  "יעבוד  הוא  כי  אינסטלטור  יזמינו  לא  כזו  במשפחה 
לפעמים רק תירוץ. אנחנו נשמע בשיח המשפחתי: אין צורך ללכת לפסיכולוג 
כי אנחנו יכולים לפתוח גוגל ולהיעזר בו. זו הסיבה גם שבהתמודדות עם משבר 
שהסימפטומים שלו מתבטאים בדכאון, ההתמודדות קשה וארוכה יותר וחווית 

הדכאון עלולה להיות כבדה יותר.
הדוגמא הקלסית במשפחות סגורות היא כאשר הילדים רוצים להביא בן זוג 
והמשפחה לא מסוגלת להכיל את זה. ילד שיתנהג אחרת במשפחה כזו מוגדר 

בעייתי ואפילו לפעמים גם מכונה כתם.

זיכרו: היכולת שלנו לתת לילדינו כנפיים, לעודד לאחריות ולהתנסות קשורה 
למבנה המשפחה שלנו וליכולת ההתאמה לסגנון החיים המשתנה.

מגישה: אהובה בן שלום
מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות


