
פינת העורך  דבר יו״ר האגודה
ד״ר יגאל בן שלום

חודש אדר חלף ולפתחנו חודש ניסן. נשתף את הקוראים ונזכיר 
את "שבת זכור". בשבת זו נקהלנו בנתניה לשבת של תרבות, עיון, 
קריאת המגילה ברוב עם ומסיבת פורים. במהלך קריאת המגילה 
הוא  הראשון  "בחודש  שנאמר:  כמו  "ניסן"  חודש  על  קראנו 
חודש ניסן, בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא 
הגורל". עוברים אנו לחודש ניסן, הראשון לחודשי השנה. החודש 
בו מציינים אנו את המעבר מעבדות לחרות. המעבר ממצב של 
תלות גמורה באדוני הארץ, שעבוד הגוף והנשמה לפרעה מלך 
מצרים וחבר הנוגשים אשר הפעילו על עמנו לחץ מתמיד ויום יומי 
של עבודה קשה "בחומר ובלבנים". החירות שניתנה לעם ישראל 
אפשרה לו לפתח את כוחות הרוח, לקבל את התורה ולהיות עם 
אשר תרם לאנושות מאוצרותיו הרוחניים בתחומים רבים. זאת 
על אף גזירות שמד, עינויים, רדיפות והשפלות עד ימינו אלה. נס 
הגאולה שהתרחש עם הקמת מדינת ישראל לפני שבעה עשורים 
החזיר לעמנו את ההכרה ביכולתנו הרוחנית להתגבר על מאות 

שנות דיכוי וליצור חברה עצמאית במדינת ישראל המתחדשת. 
חג הפסח המסורתי הפך להיות חג משפחתי של כלל ישראל. חג 
והחוקים  ההנחיות  ההגדה.  וקריאת  הסדר  בליל  התכנסות  של 
שניתנו בספר שמות לא הבחינו בין מעמדות, בין עשיר לעני. נהפוך 
הוא. גם על העשירים, אם מעטים הם בני הבית, לחפש ולמצוא 
הפסח". "קרבן  למצוות  ולצרפם  משגת  אינה  ידם  אשר  שכנים 
בונה קהילה, קהילה  ערך המשפחה הוא ערך עליון. המשפחה 
בונה עם. האגודה לטיפוח חברה ותרבות אכן מנסה ליישם את 
העיקרון של חיזוק המשפחה והקהילה. מייסד האגודה אבי מורי 
עובדיה בן שלום ז"ל, ראה כבר בשנות הששים את הצורך בבניית 
תחומי  בכל  השתלבותה  בצד  וחיזוקה  תימן  יוצאי  של  הקהילה 

החיים בישראל. 
נחזור לנושא העבדות. בחיים המודרניים חווים אנו עבדות מסוג 
אחר. עבדות למקום העבודה התובעני בעידן ההייטק, התעשיות 
המתוחכמות, הרצון והצורך להצליח ולהתקדם. כיו"ר מכון אדלר, 
פועל אני יחד עם צוות מקצועי ומיומן של עובדי המכון להגשמת 
בחברה  היחסים  לשיפור  לתרום  ייעודו  אשר  חזון  דומה.  חזון 
בישראל על ידי יישום גישתו ההומניסטית פסיכולוגית חברתית 
של ד"ר אלפרד אדלר בשלושה מעגלי החיים: משפחה )הורות 
וזוגיות(, עבודה, חברה/קהילה. אנו נמצאים בעיצומו של מיזם 
כהתכנסות  לא  המשפחה.  מיזם  אלה-  מטרות  להגשמת  חשוב 
חד פעמית בליל הסדר, אלא כפעילות רצופה ומתמשכת בקרב 
ומקומות  העסקים  הציבור,  מוסדות  הקהילה,  המשפחות, 
יסודות  על  הנשענת  ומחוזקת,  טובה  חברה  ליצירת  העבודה 

איתנים של הגרעין הבסיסי – המשפחה.
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חברים המבקשים לקבל את העלון בדואר על מנת להפיץ את העלון במקום מגוריהם יכולים לפנות אלינו בטלפון או בדוא״ל

עותניאל מנצור
נישוק הציציות בשעת קריאת שמע 

במאמר קצר זה במנהג אחיזת הציציות לנישוקן בשעת קריאת שמע. 
פלות,  ּתִ נשיקות של  נשיקות שאינן  נזכרו שלושה סוגי  בספרות חז"ל 

וז"ל:
"כל נשיקה של תפלות בר מן תלת: נשיקה של גדולה, נשיקה של פרקים, 

נשיקה של פרישות... )ר' תנחומא אמר אף נשיקה של קריבות(".
הכוונה של מדרש זה הוא בבחינת שאדם מנשק את מי שהוא מחבב 
בעת שהוא נפרד ממנו ולא יראהו עוד. וכדי להביע בנשיקות את אהבתו 
וגעגועיו שיהיו לו אליו, ומאידך גם כאשר נפגש עם אדם, או חפץ וכיוצ"ב 

לאחר זמן של נפגש וכולו מלא השתוקקות להפגש.
ומדברי חז"ל עולה, שנשיקות שמבטאות אהבה גופנית אינן תופסות 
באור  ראו  חז"ל  זאת,  לעומת  האדם.  של  חייו  במסכת  עיקרי  מקום 
חיובי נשיקות שהביעו הערכה, כבוד או שמחה רוחנית, וכפי שנמצא 
במקורות חז"ל שהחכמים נישקו את תלמידיהם, ההורים את בניהם 

והבנים את הוריהם.
עוד עולה מסקירת המקורות, שיש שלא נישקו רק בני אדם אלא גם 
גם  זכתה  הנשיקה  ועוד.  ישראל  ארץ  אדמת  כגון:  דוממים.  חפצים 
לפרשנויות אלגוריות שונות, לעיתים פירשוה כשתיקה ולעיתים כקרבת 

מקום. 
אך למרות שיש התייחסויות לנשיקות בחיי היום-יום בספרות חז"ל, לא 
נמצא מקור משמעותי המצדד בהפרחת נשיקות, ובפרט בשעת קריאת 

שמע, עד למאה ה-טז.
הראשון שהזכיר את המנהג לנשק את הציציות בשעת קריאת שמע הוא 
כאמור הרמ"א, וז"ל: "וראיתי עוד נוהגים לנשק הציצית ולשום את עיניו 

ם' והכל כדי לחבב המצוה". בשעה שאומר 'ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרּתֶ
ואציין את מנהגי יהודי תימן בנישוק הציציות:

ר' דוד מזרחי )משרקי( כתב פירוש לשו"ע שנקרא 'שתילי זיתים', שם 
הוא כתב כך:

עד  בידו  ויהיו  ימין,  ביד  גם  יקחם  הארץ'  כנפות  ל'מארבע  "וכשמגיע 
ויסירם. ולא מחזי כיוהרא כיון  שיגיע ל'נאמנים ונחמדים' ואז ינשקם 
שעכשיו נהגו כן קצת בני אדם, וכל שכן שאפשר לעשות כן ויהיו ידיו 

תחת הטלית, ומה לו ולאחרים שיראה להם, וכן אני נוהג".
ולנשק  לאחוז  נהגו  לא  תימן  יהודי  כי  למדנו  משרקי  דוד  ר'  מדברי 
את הציציות. ולכן, ר' דוד ניסה להסביר שביקורת הגאונים על נישוק 
הציציות כבר אינה חלה בימיהם. גם תלמידו-חברו ר' יחיא צאלח ניסה 
להחדיר ליהודי תימן את מנהג נישוק הציציות, וז"ל: "בהגיעך לפרשת 
ובהגיעך  הימנית  בידך  הציציות  כל  תיקח  הפרשה  בתחילת  ציצית 
ל'ְוַאֲחֵרי  ובהגיעך  הידועה,  כוונה  ותכוון  בהם  תביט  אֹתֹו'  ל'ּוְרִאיֶתם 

ֵעיֵניֶכם' תשימם על עינך ותנשקם... ואני ראיתי רבותי שמנשקים אותם
)המשך מעבר לדף(

חודש ניסן תשע״ז



שולחן הסדר 
ד"ר משה גברא

שני תבשילים על שולחן הסדר במסורת תימן
התבשיל  סוגי  שני  מהם  ב(  קיד,  )פסחים  בתלמוד  מחלוקת  קיימת 
שהזכירה המשנה, ולא הוכרעה המחלוקת: "מאי שני תבשילין, אמר 
רב הונא סילקא וארוזא... חזקיה אמר אפילו דג וביצה שעליו. רב יוסף 
אמר צריך שני מיני בשר, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. רבינא 
אמר אפילו גרמא ובישולא, ורש"י פירש אפילו חתיכת בשר ומן המרק. 
יוצא, שבמשנה ובתלמוד אין פירוט אילו תבשילים חייבים להיות, וכן 

אין אזכור שתבשיל אחד צריך להיות צלוי.
רס"ג בסידורו הזכיר גם ביצה ואורז, משמע שלא הכריע להלכה  כרב 
יוסף דווקא המצריך שני מיני בשר. כלומר, גם הגאון רס"ג אינו מצריך 

בשר דווקא וצלוי.
הרי"ף )פסחים כה, ב(, בעקבות רבו רבינו חננאל, מפרט וכותב, כי 
הבשר הצלי הוא זכר לקרבן הפסח, ואילו הבשר המבושל הוא זכר 
לקרבן החגיגה. כלומר, רבינו חננאל והרי"ף הדגישו כי שני התבשילים 
הינם מבשר דווקא ואחד מהם צריך להיות צלוי. הרמב"ם בהלכות 
חמץ ומצה הזכיר את דעת רב יוסף, ולא פירט כרי"ף איזה סוג בשר 

הוא זכר לקרבן פסח, ואיזה בשר הוא זכר לקרבן החגיגה.
האחיד,  במנהג  שינוי  ניכרים  לתימן  הדפוס  ספרי  חדירת  בעקבות 
בסימן  השו"ע  עפ"י  הסדר  לשולחן  ביצה  הבאת  של  המנהג  וחודר 
תע"ג סעיף ד'. מנהג חדש זה התפשט מאוד בסידורי תימן מהמאה 

הי"ז, והתפשט עוד יותר בהגדות תימן מהמאה הי"ח – י"ט. 
מהרי"ץ בסידורו כתב: ומביאין לפני המסובין קערה שיש בה מצות 
ומרור וחרוסת וכרפס או ירק אחר ושני תבשילין בשר אחד צלי ואחד 
ויש שנהגו לעשות  זכר לחגיגה.  זכר לפסח והתבשיל  מבושל, הצלי 
למפרקינן  רחמנא  דבעא  ביעא  ארמי  בלשון  וביצה  ביצים,  תבשיל 
המנהג  אין  כי  בסידורו,  מהרי"ץ  שיטת  ופוסקים".  בש"ס  כדאיתא 
המנהג  את  לשלול  אמור  הסדר  לשולחן  ביצה  הבאת  של  החדש 
הקדום, של הבאת שני סוגי בשר, ועל כן מהרי"ץ תמך במנהג פשרה, 
דברי  להלן  הקדום,  כמנהג  לנהוג  תחילה  לשיטתו,  מאוד  האופייני 
מהרי"ץ: ״ומ"מ טוב לעשות שני מיני בשר כדעת הרמב"ם שבזה יוצא 
לכולי עלמא לסברת כל האמוראים, וגם הביצה זכר לאבילות כי היכי 

דלא ליהוי תרין דסתרן אהדדי, וכן המנהג".     
שיטת פשרה זו מצאנו אצל מהרי"ץ גם לגבי כוון הנענועים של ארבעת 
המינים בסוכות, שכן מנהג המשנה והתלמוד: "מוליך ומביא מעלה 
ומוריד", ארבעה כוונים בלבד, ואילו בעקבות השפעות ספרי הדפוס 
חדרו מנהגים אחרים לתימן, ופשרת מהרי"ץ לנהוג כמנהג הקדום, 
ורק לאחר מכן להוסיף את שני הכוונים הנותרים. עיין שם באריכות. 
פשרה זו של מהרי"ץ אומצה ע"י כל קהילות הבלדי וחלק מקהילות 
השאמי, ונוהגים למשעה להניח על שולחן הסדר שלושה סוגי תבשיל: 
וביצה  חגיגה,  לקרבן  זכר  מבושל  בשר  פסח,  לקרבן  זכר  צלוי  בשר 
כתוספת מנהג, לזכור גם את חורבן בית המקדש, וביצה כידוע מאכל 
אבלים. חלק מקהילות הדרדעים נוהגים כמנהג הקדום בלבד, להניח 

על שולחן הסדר שני מיני בשר בלבד.
יהודי  כי כל  ידיעתי,  יוצאי תימן הוא, לפי מיטב  המנהג היום בקרב 
תימן,  בסידורי  מחקרים  )מקור:  מהרי"ץ.  פשרת  עפ"י  נוהגים  תימן 

כרך ג' ע' 77-79.(

ומניחים אותם על עיניהם בפרשת ציצית שלוש פעמים. א. כשאומר 
כשאומר  ג.  ֵעיֵניֶכם';  'ְוַאֲחֵרי  כשאומר  ב.  ה'';  ִמְצֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  'ּוְזַכְרּתֶ
עיניו  על  שנותנם  שמי  זכירה  בספר  וכתב  ִמְצֹוָתי'.  ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  'ַוֲעׂשִ
מובטח לו שלא יבוא לידי סימוי עינים, וכן כתב בספר בה"ט ז"ל: וכל 
כי המלעיג  עליו,  ילעיגו  יחוש אם  ולא  זה שכרו הרבה מאד,  העושה 
ילעיג ממנו ואוי לו ולרוע מזלו, כי כל המוסיף ביראת שמים ובקיום 
המצות מוסיפין לו חיים וטובה... ציצת – ר"ת צדיק יסתכל ציציותיו 

תמיד".
נמצא אפוא, כי מאמציו של מהרי"ץ להחדיר את מנהג נישוק הציציות 
בתימן  התקבל  לא  המנהג  כי  בעליל  מוכיחים  המלעיגים,  על  ודבריו 
באותם ימים, והיו אף שלעגו על מי שנישק את ציציותיו בקריאת שמע.

הרב יוסף צובירי עסק באריכות במנהג נישוק הציציות וכתב שמקורו 
ניסה  הוא  ואחרונים".  ראשונים  ופוסקים  ואמוראים  "תנאים  מדברי 
לייחס מנהג זה לירושלמי, והביא ציטוט מספר 'אור זרוע' שמתוך דבריו 

"ניכר ברור, שהיה הלשון כתוב לפניו כלשון תלמודי מקורי ידוע".
על מתנגדי מנהג נישוק הציציות שחדר לתימן ניתן ללמוד מדברי ר' 
מניחים  אין  'שמע'  של  פ]סוק[  "וכשאומרים  שכתב:  אלנדאף  סעיד 
ידיהם ואין מחבקים. וכשמגיעים לחיבוק הציצית רואים אותו לבד... 
ושאל א']חד[ לרב רצ'א למה אין אתם מתנהגים כמנהגינו? השיב לו 

אין מחבקין אלא נערה...".
וכ"כ לי הרה"ג עזריה בסיס שליט"א, וז"ל: "וענין נשיקת הציצית כבר 

נהגו לנשק הציצית והתפילין...".
הגר"י קאפח תיעד בספרו 'הליכות תימן' את מנהגי תימן השונים, ושם 
לו גם מתנגדים,  זה למרות שהיו  הוא מתאר את השתלשלות מנהג 
וז"ל: "בפרשת ציצית נושקים את הציצית שלש פעמים. בעת אמירת 
וכשמגיע  רּו'...  ְזּכְ ּתִ ו'ְלַמַען  ְלִציִצת',  ָלֶכם  'ְוָהָיה  ִציִצת',  ָלֶהם  'ְוָעׂשּו 

ל"ואמונתו קיימת" נושקים שוב את הציצית ומניחים אותו מידיהם".
"ראיה  אֹתֹו':  'ּוְרִאיֶתם  הפסוק  את  דרשו  בגמרא  הדברים,  לסיכום 
מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשיה". ברם, אין שום אזכור 

לנישוק וחיבוק הציציות ואף לא לאחיזתן.
מנהג אחיזת הציציות בשעת קריאת שמע, החל ככל הנראה בארץ 
ישראל, התפשט עד לבבל, ושם רב נטרונאי גאון יצא נגד המנהג ושלל 

את הצדקתו.
עדיין  אך  ולאשכנז,  לספרד  להתפשט  המשיך  הציציות  אחיזת  מנהג 
לתוספת  הביאה  האר"י  קבלת  התפשטות  בלבד.  יחידים  נחלת  היה 
זו, פשט המנהג בקרב כלל  נישוק הציציות. מעת  והוא  נדבך למנהג 
עם ישראל והוא לא נחשב עוד כמנהג בעלמא אלא כהלכה מרכזית 

ומחייבת לכל דבר ועניין.
במהלך ההיסטוריה, הפכה קריאת שמע ממצוות ייחוד ה' והמלכתו 

בקריאה ובזכירה, למצווה שנלווים אליה טקסי נישוק וחיבוב שונים.
למעוניינים ניתן לרכוש אצלי טלית 'שמלה' שחורה, לפלאפון: 052-4700429



ממאגרי המוזיאון
טקסט: כרמלה אבדר; צילום: יאיר חובב

שם: בית קמיע מלבני
מקום: תימן הכפרית

תאריך ייצור:  המאה ה-20
חומרים: כסף

מידות: אורך: 7 ס"מ, רוחב: 6 ס"מ, עובי : 1.3 ס"מ
תיאור הפריט: תליון קמיע מלבני אינו נפוץ כמו הגלילי. הוא מעוטר 
בדגם מעגלי עם כיפת גרנולציה במרכז. בצדו הימני – מכסה, בתוכו 
נהגו לתחוב קלף או פיסת נייר עם נוסחה מאגית, צמר גפן מבושם או 

ענפי פיגם )שד'אב(, היעילים נגד עין הרע )חדרה(.

מורשת יהודי תימן  
דוד חוברי

האסלאמית  בתקופה  בתימן  היהודים  חיי  את  יתאר  זה  מאמר 
ימי  עד  מוחמד  מימי   - ה-12  והמאה  ה-7  המאה  בין   - המוקדמת 

צאלח א- דין.
נוצרי,  החבשי-  הכיבוש  ולאחר  תימן  על  מוחמד  השתלט  בטרם 
מהמאה ה-6, שעבדו הפרסים את תימן והכבידו עולם על יושביה. 
בזמן הכיבוש המוסלמי במאה ה-7, הארץ הייתה מיושבת ע"י שבטי 
איכרים חזקים ששלטו בשטחי קרקע גדולים מחד ומאידך היו גם 
יושבי ערים עשירות. שלטונו של מוחמד בשטחי תימן הנרחבים לא 
היה הדוק, אלא רופף. בתקופה זו הוסיפו להתקיים בתימן קהילות 
מוחמד  נכחדו.  ולא  הזמן  מאורעות  את  ששרדו  גדולות  יהודיות 
מסביר  הוא  ובהן  והנוצרים  היהודים  תימן  לתושבי  איגרות  שולח 
שאין הוא כופה עליהם את האסלאם וכן הוא מוכן לקבלם תחת 
איתם  חותם  הוא  כך,  לשם  אלדימא(.  )אהל  חסות  כבני  חסותו 
חוזים בדבר תשלומי מס גולגולת )ִגיְזָיה( ומס קרקע. מכאן למדים 
שיהודי תימן עסקו אז בעבודת האדמה. משעת הכיבוש המוסלמי 
יהודי תימן. מהיותם  ובחוסנם של  חל מפנה משמעותי במעמדם 
שכבה שולטת הם הופכים לשכבה נשלטת ולמעשה ברבות השנים 
הם הופכים למיעוט נרדף, משועבד ומופלה לרעה. מאותה שעה אין 
יותר הגירת יהודים לתימן ואין יותר התגיירות. כך מתחילה להיווצר 
ידיעותינו  ה-20.  במאה  שהכרנו  כפי  זו,  מיוחדת  יהדות  ולהתגבש 
א-  ימי צאלח  ועד  יהודי תימן מתקופת הח'ליף עומר  על תולדות 
דין והרמב"ם )תקופה של כ- 500 שנה(, הן דלות מאוד.מעט מאוד 
ידיעות נותרו לנו מהגניזה הקהירית. מכל מקום, ברור שמתקופת 
המשנה והתלמוד ועד למאה ה-5 הושפעו יהודי תימן מיהדות א"י 
ואח"כ מיהדות בבל והראיה לכך הוא עיסוקם בספרות המדרשית, 
האגדית וההלכתית מאזורים אלה, כמו גם קשריהם עם חכמי א"י 
ובבל ושימוש בניקוד הבבלי העליון, עד הזמן האחרון. אף המבטא 
תימן  חיבורי  רס"ג.  שמעיד  כפי  בבל,  מיהודי  הושפעו  והקריאה 
העתיקים עשירים במקורות של ספרות הגאונים וכן שמרו הם את 
התרגום הארמי והערבי של רס"ג והשתמשו בו עד עלותם ארצה. 
בתקופה המוסלמית הנדונה, שהקבילה לתקופת גאוני בבל, אימצו 
לעצמם יהודי תימן את התואר ''נגיד''. למעשה, ראש הגולה הבבלי 
מקום  את  קבע  הנגיד  ''הנגידים''.  למינויי  ברכתו  את  שנתן  הוא 
ה-12,  במאה  גם  המקומי.  השלטון  מרכז  היה  שבה  בעיר  מושבו 
כשהייתה תחרות בין גאוני בבל לגאוני ארץ מצרים )שהייתה קרובה 
יותר לתימן מבחינה גיאוגרפית( על ההגמוניה והסמכות הרוחנית 
לכלל תפוצות ישראל, גם אז המשיכו בתימן להתפלל לשלום ראש 
הגולה בבבל  תחילה ואח"כ לגאון מצרים. עקב נסיבות גיאופוליטיות 
בנות זמנן, במאות ה-11 וה-12, עולה חשיבותה של מצרים מבחינה 
גיאוגרפית  מבחינה  תימן  של  שלמיקומה  מאחר  וצבאית.  כלכלית 
יש יתרון אסטרטגי וכלכלי על דרכי המסחר בין מצרים להודו, הרי 
שקרנה של תימן עולה.  אט-אט עברו יהודי תימן לחסותם של גאוני 
מצרים ומשנת 1152 מכירים חכמי תימן בראשותם של בתי הדין 

במצרים. 
בתוך   – רצהבי  יהודה  פרופ'  של  מאמרו  מתוך  נלקח  זה  )פרק 

"ממזרח ומים" עמ' 214-220(



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. בגליון הקודם 
המשכנו לדבר על התחנה הראשונה: הזוגיות. ועסקנו בנושא  חוזה 
הזוגיות בסיכום נושא זה אמרנו שככל שהחוזה הראשוני לא מדובר 
– עם השנים הוא מכביד ועלול להיות חלילה  הגורם לפירוד. וכי בכל 

מקום שמייצרים דיאלוג יש פתח לפתרון המשבר. 
בגליון זה נדבר על התחנה השניה עם הולדת הילד הראשון:

ילדים  ללא  בתחנה הקודמת כאשר הזוג הצעיר היה עדין משפחה 
שקט.  וחיפש  בעצמו  להשקיע  רצה  פרטיות,  ביקש  כלל  בדרך  הוא 
כאשר נולד הילד הראשון, חל  מפנה משמעותי הן אצל הזוג והן אצל 
גם אצל הסבא  וכן  זה הנכד הראשון(  )בעיקר אם  והסבתא  הסבא 
סבתא רבא. כשם שלזוג הורים יש פנטזיה לגבי הורות והולדת הילד 
הראשון , והם רוצים שיסמכו עליהם,  כך גם לסבא וסבתא יש פנטזיה 
 : מנוגדים  הצרכים  פעמים  הרבה  הילד.  בחיי  נוכחים  להיות  ורצון 
סבא וסבתא רוצים לעזור בדרכם וההורים רוצים בדרך אחרת. סבא 
וסבתא רבא בדרך כלל יחפשו משמעות וחיוניות, ויבקשו לשמר את 

המורשת .
של  הצרכים  לעומת  הצעירים  ההורים  של  הצרכים  את  נבדוק  אם 
אשר  משמעותיים  הבדלים  שיש  כאמור  נראה  והסבתות  הסבים 
גורמים לפעמים ל"קצרים" בתקשורת. לכל אחד יש צורך משלו שבו 
הוא תופס את העולם. מבחינת הזוג הצעיר: הצרכים הם סביב עזרה 

כלכלית, עזרה עם הילד, שימור הזוגיות, זמן שינה , עבודה, ועוד. 
מבחינת הסבא והסבתא: הילדים שלהם הופכים אותם לסבא וסבתא 
ואין להם שליטה על כך. נוצר צורך לפצות ולעשות לנכדים מה שלא 
זמן(.  של  ופניות  )כלכלית  הסיבות  מכל  לילדים  לעשות  התאפשר 
נוצר גם צורך  כפול לחנך: 1. לחנך את ההורים הצעירים 2. לחנך את 
הילדים. יש כמובן צורך לפנק ולהנות ובגדול יש צורך להיות מאוד 

משמעותיים בסבתאות. 
של  בצרכים  גם  להתחשב  מייגע  די  זה  וצרכיהם  הצעיר  הזוג  כלפי 
בין  ובתקשורת  ביטוי? בתגובות  לידי  זה בא  הסבא והסבתא. איפה 
לבוא  רוצים  וההורים  שקט  רוצה  "אני  להוריהם:  הצעירים  ההורים 
עכשיו". "אני רוצה שהילד שלי יאכל אוכל בריא וההורים שלי נותנים 

ממתקים". "אני רוצה להחליט לבד וההורים שלך מתערבים".
אם נבין שכל מה שהאחר עושה הוא עושה מתוך הצורך שלו  וברגע 
מסוים כשיש לי צורך מסוים, לצד השני יש צורך אחר ואפילו מנוגד 
היחסים  מערכת  על  ולהשפיע  שלנו   התגובה  את  לבחור  נוכל   –

הבינדורית שהיא כל כך חשובה לכולנו.

הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

מרדכי יצהרי
יּב: ִבּ יּב – ַסאע ַאלּזֲ • ַאלֲחּבִ

תרגום: האהוב – כמו הצימוקים.
 פירוש: כל תושבי תימן בלי יוצא מהכלל, אהבו אכילת הצימוקים. גם 
התשּורות בין אהובים התבססו בעיקר על משלוח צימוקים. ר"ל כשם 

שהצימוקים אהובים, כך גם האהוב לאוהבו.
ִחּב: ּכַרּה, ַפאַרקּתְ ַמא ּתְ • ִאַד'א ְרַאיּת ַמא ּתִ

תרגום: אם ראית מה ששנוי עליך, היפרד ממי שאתה אוהב.
גלית תופעות  או בחברה שאתה מצוי בתוכה,  פירוש: אם בסביבה   
שליליות שאתה מואס בהן, עדיף שתתרחק מתוכה, אפילו שע"י כך 
אתה נאלץ להיפרד מחכמים או מאוהבים שחשבת להישאר בקרבתם, 

כיון שיש בכך, מעין "אליה וקוץ בה".
ַמאֻלּה: ִחּב ַאלִעים – ִחּב ּגְ •ִאַד'א ַאְנּת ְתּ

תרגום: אם אתה אוהב את הדבר הטוב – אהוב את יפיו.
 פירוש: משל לאהבה מתמשכת בתוך משפחה, ר"ל, אם אתה אוהב 
את בנך אהֹוב גם האהוב עליו: אשתו, בניו וכיו"ב. קיימת לסיפא נוסחה 

ּה" שמשמעותו, אהוב מי שנשאתו בבטנה. אלֹֻ ַמּ אחרת: "ִחּב ַגּ

אוצר הפתגמים


