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ודש אלול מבשר תחילתם של ארבעים ח
ימים של הרהורי תשובה. ימים אלה 
מתחילים מראש חודש אלול עד יום 
הכפורים. היסוד של התשובה הוא רעיון 
הבחירה החופשית. הבחירה היא זו שמטילה 
על האדם את האחריות למעשיו או למחדליו. 
הרמב"ם מעמיד במרכז הלכות תשובה את 
פרקי הבחירה: "רשות לכל אדם נתונה: אם 
רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק 
– הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך 
רעה ולהיות רשע – הרשות בידו )הלכות 

תשובה ה, א(
בימי אלול אומרים אנו את הפסוק: "והיה 
כי יבאו עליך כל הדברים האלה והשבת אל 
לבבך ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו... 
ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 
מכל העמים... אל הארץ אשר ירשו אבתיך 
וירשתה". )דברים ל, א-ה(. עיון בפסוק מצביע 
על משחק מלים של השרש ש-ו-ב ודו שיח 
בין הקב"ה לעם ישראל. כמו שנאמר "שובו 

אלי ואשובה אליכם" )מלאכי ג,ז(.
התרבות היהודית, מבוססת על ערכים, יודעת 
להבחין בין טוב לרע וקוראת לחשבון נפש. 
ניתן לומר כי חשבון נפש הוא חשבונו של 
הפרט אך גם חשבונו של הכלל. חשבון הפרט 

ידוע ומתבטא עבור כל אחד בהתאם לאורח 
חייו. יש העושים חשבון נפש בזמן אמירת 
הווידוי, בתפילות, באמירת הסליחות ובזמן 
יש העושים חשבון  שמיעת קול השופר. 
נפש באופן אישי ללא קהל או קהילה, אולם 

בהתייחדות, הרהורים והתבוננות עצמית.
בחשבון הנפש של הכלל אנו מפנים מבטים 
אל המנהיגים. כיצד הם פועלים ומנחים את 
העם. יש מאמר תלמודי מעניין המשקף את 

מעמדו ואחריותו של המנהיג:
"כאשר הרועה רוגז על הצאן, הוא מעוור את 
עיני העז המובילה והיא והעדר אחריה נופלים 
לבורות בדרך" )בבא קמא נב, א, תרגום חופשי 
מארמית(. עיניהם של עם ישראל הם לכאורה 
"ואם מעיני העדה  נאמר  המנהיגים שכן 
נעשתה לשגגה " )במדבר טו, כד(. פירוש 
אחד מייחס את המשל הזה לאויבי ישראל. 
הקב"ה ממנה עליהם פרנסים עוורי דרך וכך 
מוליכים את עמם לנפילה חברתית, כלכלית 
ומדינית. אולם ניתן לפרש זאת גם כאזהרה 
לרועי ישראל ומנהיגיו פן יוליכו את העם 
לעבר בורות ומחדלים מוסריים, כלכליים 
חברתיים וצבאיים בהיותם עיוורים לצרכי 

העם וקשובים לעצמם בלבד.. 
חודש אלול מציין את עלייתו השנייה של משה 

ד"ר יגאל בן-שלוםדבר נשיא האגודה

<< חודש אלול
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רבנו לקבל את הלוחות. הפעם בצניעות, 
ללא קולות וברקים. ניתן ללמוד מכך כי 
גם התהליך שאדם עובר בחודש אלול הוא 
תהליך פנימי עם עצמו, ללא רעשי רקע, 
ללא השפעות זרות. חשבון הנפש אמור 
לסכם את מעשיו בשנה החולפת ולהציב 
חזון, יעדים ומטרות לשנה הבאה. אדם 
צריך לשאוף לעצב את השנה המתקרבת 
ברמה האישית, להיות אמתי יותר, שלם 
עם עצמו, עם משפחתו, עם הקהילה 
והחברה בה הוא חי. אדם צריך לדעת כי 
מעשיו העתידיים בשנה הקרובה ייבחנו 
שוב, בחשבון הנפש העתיד לבוא, בחודש 

אלול בסוף השנה הבאה.
האגודה לטיפוח חברה ותרבות מייסודו 
של עובדיה בן שלום, ממשיכה גם השנה 
בהנהגת דרך תרבותית, חברתית וערבות 
הדדית בין חבריה. למרות עננת הקורונה 
המתחדשת עלינו, ממשיכים אנו בפעילות 
ארבעה  בהצלחה  השלמנו  תרבותית. 

ימי עיון ותרבות בים המלח עם תכנים 
מיטב  של  מרתקות  והרצאות  חדשים 
המרצים במשך היום. בערבים הענקנו 
למשתתפים תרבות, שירה ומוזיקה ממיטב 
מסורת יהודי תימן עם אמנים אהובים 
ומוכשרים. החודש אנו מקיימים מופע 
ייחודי של המקהלה וההרכב המוזיקלי 
שלנו בניצוחו של רביד כחלני ובהשתתפות 
אמנים וזמרים נפלאים. המופע מתקיים 
בהיכלי התרבות בנתניה, בפתח תקוה, 
בירושלים ובאריאל. בעתיד נפרוש מופע 
זה המשקף את שירת יהודי תימן, ברחבי 

הארץ ובעולם הרחב. 
בהתאם למסורת הערבות ההדדית אנו 
מתכוונים להעניק למשפחות נזקקות 
תווי קניה לקראת חגי תשרי, בתיאום 
עם הרשויות המקומיות. נשמח אם כל 
אחד יתרום בהתאם לנדבת ליבו לטובת 

מפעל צדקה זה.



3  אלול תשפ״א | האגודה לטיפוח חברה ותרבות

<<  השינוי לרעה במעמד היהודים בעקבות הכיבוש המוסלמי 

פרופ׳ יוסף יובל טובי יהדות תימן תחת שלטון האסלאם

ימן הִחמַירית, שהיתה המפותחת ת
ביותר מבחינה תרבותית וכלכלית 
מכל ארצות חצי האי ערב, היתה 
האחרונה לבוא אל תחת כנפי האסלאם. 
לאחר  שנים  שש  כלומר   ,628 בשנת 
עליית האסלאם יצא אליה צבא מוסלמי 
בראשות מעאד' אבן ג'בל והשתלט עליה 
ללא קרב, לאחר שהמושל הפרסי באד'אן 
)Badhan( התאסלם ועמו גם כל מערכת 
השלטון הפרסי בתימן, וכן כמה משבטי 
תימן. בעקבות כיבוש זה, קיבלו עליהם את 
האסלאם כל תושבי תימן, למעט היהודים 
והנוצרים. אין ספק, שהתפשטות האמונה 
המונותאיסטית – בגרסתה היהודית או 
הִחְמַירית הקלה על  - בתימן  הנוצרית  
לאמץ  לשבטיהם  המפולגים  תושביה 
את האסלאם כדת ללא התנגדות ולהכיר 
האופי  זאת,  עם  האל.  כנביא  בֻמחמד 
הלוחמני של שבטי תימן גרם לכך שתימן 
היתה הפרובינציה הראשונה בחצי האי 
ערב שביקשה בשנת 630 לפרוק מעליה את 
עולו של ֻמחמד, בהנהגת ַעּבַהלה אבן ַכּעב 
)נודע גם בכינויו אלַאְסַוד אלַענסי(, שהציג 
עצמו כנביא ושינה את שמו ל"רחמן"; אך 
לאחר זמן קצר הוא נרצח על ידי שלוחו 
של ֻמחמד. עם זאת, השלטון המוסלמי 
בתימן היה עדיין רחוק מלהתייצב, שכן עם 
שהגיעה השמועה על מות ֻמחמד בשנת 
632 פרץ מרד חדש בראשות ַקְיס אבן עבד 
יאגוס. אך גם מרד זה דוכא לאחר חדשים 
ספורים ומאז שלט האסלאם בתימן ללא 
כל מצרים. בניגוד למדיניות ֻמחמד כלפי 
היהודים באזור מדינה ובצפון־מערב חצי 
האי ערב בכלל, מדיניות שהביאה למעשה 
לחיסול הקיום היהודי כמעט לחלוטין, היה 
יחסו יותר נוח ליהודים )ולנוצרים( בתימן. 
המקורות הערביים מוסרים, כי ֻמחמד ציווה 

על ֻמעאד' אבן ג'בל, מפקד צבאו בתימן, 
שלא לכפות את הדת החדשה על היהודים 
והנוצרים ולהתייחס אליהם בכבוד, כלשון 
המסורת שמביא המלומד המוסלמי מתימן 
- לערך   3/1152( בן עלי אלג'עדי  עמר 
אחרי 1190(. ואמנם, על פי המקובל, לא 
התאסלמו מיהודי תימן אלא מעט, לבד מן 
המתייהדים ממלכות ִחְמַיר, שעברו ברובם 
אל האסלאם. בין יהודי תימן שהתאסלמו 
היו כמה תלמירי חכמים שהעבירו מסורות 
רבות מן היהדות אל האסלאם, והידוע 

מכולם הוא ַכּעּב אלַאחּבאר.
ֻמחמד  עליית  כי  לציין,  יש  זה  בהקשר 
עוררה ציפיות משיחיות בקרב לא מעטים 
מיהודי ערב והיו מהם שהאמינו כי הוא 
המשיח המצופה לגאול את ישראל. תסיסה 
משיחית זו, שראשיתה בימי מלכותו של 
המרד  בימי  התעצמה  נואס,  ד'ו  יוסף 
במהלך  כך  ואחר  יזן,  ד'ו  אבן  ַסְיף  של 
השנים הראשונות להשתלטות האסלאם 
בתימן. אחד הביטויים המובהקים לכך 
היא פעילותו של עבד אללה אבן ַסּבאא 
אלִחמַירי, יהודי מתימן שהתאסלם ושנודע 
גם בכינויו אבן אלַסְוַדאא על שם אמו 
הכושית. זמן לא רב לאחר מות ֻמחמד, 
עבר   ,)644-656( ֻעת'מאן  הכ'ליף  בימי 
ברחבי הכ'ליפות המוסלמית והפיץ את 
הרעיון בדבר משיחיותו של ֻמחמד העתיד 
להיגלות בשנית, וכי עד אז חתנו עלי, שנשא 
לאשה את פאטמה בת ֻמחמד, הוא ממלא 
מקומו. אין צורך לומר, כי רעיונות אלו 
מקורם בתפישה המשיחית ביהדות ביחס 
למלכות בית דוד. עבד אללה אבן סבאא 
נחשב בעיני האסלאם הסוני כתחבולן שיצר 
את השיעה, שהיא הפילוג הראשון והעמוק 
ביותר באסלאם שתוצאותיו הקשות ניכרות, 

כידוע, עד ימינו.
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נראה שהוראת ֻמחמד שלא לכפות את 
האסלאם על היהודים )ועל הנוצרים( בתימן 
נבעה מכך, שבניגוד ליחסי העוינות בינו 
לבין שבטי היהודים במדינה ובסביבתה 
לא היה רקע של עוינות ביחסיו עם יהודי 
תימן, ולמעשה לא היו מעולם במסלול 
של התנגשות מדינית או דתית אתו. לאור 
כך, ומשיקול פוליטי טהור, לא רצה ליצור 
מישור נוסף של מתח מדיני־דתי עם קבוצת 
אוכלוסין שמעמדה היה חשוב מבחינה 
כלכלית ומבחינה חברתית, וזמן לא רב 
לפני כן – גם מבחינה מדינית. המסורת 
המוסלמית אף מספרת, כי ֻמחמד שלח 
שליח מיוחד אל היהודים ואל הנוצרים 
זאת  אך  לאסלמם,  כדי  ִחְמַיר  מאנשי 
לא בכפייה. עיקרון זה שאין להטיל את 
האסלאם בכפייה מתועד בקוראן )סורת 
"לא   :)256 )2(, פסוק  הפרה/ אלבקרה 
ִאְּכַראּה פי אלדין" )אין כפייה בדת(. אדרבה, 
ֻמחמד מכיר בשליחות הנבואית של משה 
ושל ישו ומכיר בזכותם לדבוק כאמונתם: 
"שלום לכם, כל עור אתם מאמינים באל 
ובשלוחו, וכי האל לבדו אין שותף לו, שלח 
את משה בתורתו ואת ישו יצר במאמרו. ]...[ 
אללה הוא ריבוננו וריבונכם, ולנו מעשינו 
ולכם מעשיכם. ואין עוד צורך להחליף 
טענות בינינו. אללה יַכנסנו יחדיו, כי סוף 

כולם לשוב אליו".
מכל מקום, כדי לבטא באופן ממשי את 
המעמד הנחות של היהודים ושל הנוצרים 
ביחס למוסלמים מעתה ואילך, הטיל עליהם 
את הג'זיה, כלומר מס חסות ששיעורו 
לא היה גבוה. מדיניות דומה נקט ֻמחמד 
לכאורה גם ביחס ליישוב היהודי הגדול 
והחשוב בכ'יבר שבצפון ערב, אך בתנאים 
הכניעם  ֻמחמד  שכן  בהרבה,  גרועים 
לאחר מצור שנמשך קרוב לחודש ימים 
ולא התיר להם להמשיך ולעבד את מטעי 
התמרים הנרחבים שלהם – מלאכה שהיתה 
מומחיותם – אלא משום שהמוסלמים לא 
היו בקיאים בה. עם זאת, חויבו להעמיד 

לרשות ֻמחמד את מחצית היבול; למעלה 
מכך, משנמצאו עבדים שיכלו למלא את 
מקום היהודים, נושלו אלה כליל ממטעיהם 

וגורשו ממקומם.
בשל הנימוקים הנ"ל, אף לא הורה ֻמחמד 
לגרש או להשמיד את יהודי תימן, כפי 
שעשה ביחס לרוב היהודים בצפון ערב. 
אמנם במקורות המוסלמיים מובא חדית' 
)מסורת שבעל פה( משם עאִאשה אשתו 
האהובה של ֻמחמד, כי סמוך למותו הורה 
שלא תהיינה שתי דתות בחצי האי ערב, 
ומשמעות הדברים שעל היהודים לקבל 
את האסלאם או לצאת מתחומי חצי האי. 
אך במקורות המוסלמיים נמסר, כי החוזה 
בין השלטון האסלאמי לבין בני החסות 
בנג'ראן ֻחַּדש בשנת 634, בימי הכ'ליף אבו 
ַּבּכר. לעומת זאת, על פי מסורת מוסלמית 
אחרת, הכ'ליף שלאחריו, ֻעמר אבן אלכ'טאב 
)644-634( נסמך על החדית' המובא לכאורה 
בשם עאִאשה בעניין החלטתו לגרש בסופו 
של דבר את היהודים מכ'יבר ואת הנוצרים 
והיהודים מנג'ראן שבצפון תימן. על פי 
מקור אחר גורשו כל בני החסות מנג'ראן, 
ואלו מקור שלישי מוסר, כי בני החסות 
ֻעַמר מכל חצי האי ערב,  ידי  גורשו על 
לבד מנג'ראן ַימאמה ובחַרין. על כל פנים 
ברור, שגם אם גורשו היהודים והנוצרים 
זה  מדבר  בנווה  יישובם  הרי  מנג'ראן, 
התחדש לאחד מכן, כפי שמספרת מסורת 
על חידוש ההסכם בין בני החסות בנג'ראן 
לבין השלטון האסלאמי בימי הכ'ליפים 
הראשונים. אף אפשר שאין המדובר בגירוש 
כולל אלא של קבוצות או קהילות מסוימות, 
שכן המקורות המוסלמיים מתייחסים תמיד 
יהודים בתימן בתקופת הֻולאת,  לקיום 
כלומר נציבי הכ'ליפים הראשונים במדינה 
– הכ'ליפים הֻאַמיים בדמשק והכ'ליפים 
הַעּבאסים בבגדאד. נוצרים בתימן נמצאו 
עוד במאה הי"ג ואלו יישוב יהודי בנג'ראן 
התקיים עד העלייה לארץ ישראל באלול 

תש"ט.
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<< מארי סלימאן מלאחי 

חכמי תימן

ארי יחיא נחום נולד ביישוב שג'אדרה מ
תימן בשנת  שבמחוז חגה במרכז 
ה'תרל"ב )1872( או בשנת ה'תר"מ 
)1880(. למד תורה והוסמך להוראה אצל 
סוחר  היה  מידעי. במקצועו  עואץ'  מארי 
בדים, והיה מגיע ליישובים רבים, ובעיקר 
אהב להגיע לצנעא, שם היה לומד תורה עם 
חכמי העיר. בזכות גדלותו בתורה ומומחיותו 
בשחיטה, בבדיקה ובניקור הבשר מינהו הרב 
הראשי מארי יחיא יצחק הלוי להיות שליחו 
בכל רחבי תימן, לבדוק שוחטים, להדריכם, 
לפקח ולהסמיך, ואף לעסוק בכל התחומים 
באמונה  תפקידו  את  מילא  הרוחניים. 
ובחריצות, וזכה להערכה רבה הן מצד בי"ד 
צנעא והן מצד חכמי היישובים השונים. בזכות 
גדולתו בתורה נחשב לשליחו המפורסם ביותר 
של בי"ד צנעא. קשרים טובים היו לו גם עם 
חכמי משפחת גברא בעיר סוד, ונמצא מסמך 
בו הוא כותב הזמנה לברית מילה ומזמין 
את מארי אברהם גברא, רב העיר סוד, על 
פי בקשת אב התינוק סעיד בן סעיד מנחם. 
זכה והעמיד תלמידים רבים בכל רחבי תימן, 
ואף הלכות רבות נכתבו בשמו בכתבי יד. עמד 
בקשרי מכתבים עם מארי מחפוץ' בן יעקב 

נגאר מהעיר רדאע.
שנים רבות שימש בתפקיד, ופעל רבות, וניצל 
את מעמדו בפעילות החשאית של הברחת 
מידי השלטון המוסלמי.  יהודים  יתומים 
הוא הושלך לכלא מספר פעמים על פעילות 
חשובה זו, ואף עונה קשות. נאסר בפעם 
האחרונה ועונה ע"י מושל ֻכחלאן לפני שנת 
ה'תרצ"ו )1936(, ולאחר מאמצים שהופעלו 
על האימאם בתימן, שוחרר. כשראה שנמצא 
בסכנה גדולה עקב מסירות הנפש בפעילות 
זו, עלה לארץ ישראל לאחר שחרורו, כאשר 
משפחתו עדיין בתימן. בניו הם מארי יוסף, 
אף הוא שליח בי"ד אשר עלה לארץ בשנת 
ה'תשי"ג )1943(, ומארי סעיד )סעדיה( שעלה 

לארץ,  אחיו  עם 
ושימש רב שכונת 

טירת שלום.
ה'תרצ"ד  בשנת 
ח  ל ש  )1 9 3 4 (
מכתב להתאחדות 
התימנים בישראל, 
כדי שיסייעו ליהודי 
תימן שנתקעו בעדן 
לעלות  בדרכם 
לארץ ישראל. את 

הצעירים עד גיל ל"ה שנים העלו לארץ, ואילו 
הבוגרים יותר לא העלו ונתקעו בעדן. בשנה 
זו, ה'תרצ"ד )1934( הוא חותם על הסכמה 
לספר "אמונת ה'" התומך בקבלה, יחד עם י"ב 
חכמים נוספים.כאמור, לאחר שהרגיש שהוא 
נמצא בסכנה עקב פעילותו להצלת היתומים 
עלה לארץ ישראל בשנת ה'תרצ"ו )1936(, 
והתיישב בתל אביב בשכונת כרם התימנים, 
ברחוב פדוים 26. הקדיש חלק מביתו למחוסרי 
בית ועסק רבות בגמילות חסדים. הרב הראשי 
הרשל"צ הרב עוזיאל מינהו לרב שכונת כרם 
התימנים ולמפקח על הכשרות בתל אביב. 
שימש בתפקיד עד לפטירתו בשנת ה'תשכ"ב 
)1962(. שימש חבר המועצה הדתית ליהודי 
תימן בא"י ועסק בפעילות ציבורית. הוא היה 
מגיד שיעור בישיבת אוהל תורה בתל אביב.
הוא חתום על כרוז של המועצה לסייע בידי 
בתי  לנציגות  הבחירות  לקראת  המועצה 
הכנסת בתל אביב. הכרוז מיום רביעי, ט"ו 
בטבת ה'תש"ג )1943(, וחתומים עליו תשעה 
אישים, וביניהם מארי שלום יצחק הלוי, 
ששימש בהמשך הרב הראשי ליהודי תימן 
בישראל, והוא בנו של הרב הראשי לתימן, 
מארי יחיא יצחק הלוי, מארי יחיא נחום, מארי 

טובים שרעבי, מארי אברהם חרפוף ועוד.
נפטר בתל אביב בי"ג באדר א' ה'תשכ"ב 

.)1962(
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ד"ר יהודה עמיר 
ספרי האגודה

<<  ספר ד'מאר 

ספרו של עוזיהו משולם הוא מסמך תיעודי רב 
ערך המשמר את דמותה של אחת הקהילות 
החשובות בתימן, קהילת ד'מאר, על מנהגיה 
ואורחות חייה בחיי היומיום, בימי חג ומועד, 
בימי אבל ושמחה. ספר זה הוא היחיד שסוקר 
באופן מקיף את תולדות יהודי ד'מאר במאת 
השנים שלפני העלייה הגדולה ארצה. הספר 
מחזיר את הקורא שנים אחורה אל הרובע 
היהודי של ד'מאר שבתימן, ומחיה את דופק 
החיים של ימים עברו. הוא מתאר את המציאות 
החומרית והרוחנית של הקהילה ונזכרים בו 
מקומות, אישים, אירועים היסטוריים, מוסדות 

הקהילה וסדרי הדת.
פרטים היסטוריים חשובים מקופלים בין דפיו 
של ספר זה, ויחד עם זאת אין זה ספר היסטוריה 
רגיל. התיאורים והסיפורים מובאים בו כפי 
שתוארו בידי זקני ד'מאר שסיפרו אותם, חלקם 
עובדות היסטוריות ומעשים שהיו, וחלקם – חן 

של ספרות עממית משוך עליהם.
הורתו ולידתו של הספר במאות שעות של 
ראיונות שקיים עוזיהו משולם במשך שנים 
רבות עם כעשרים מיוצאי ד'מאר, רובם המכריע 
עם חמיו, ר' שמעון בן יחיא מלאחי ז"ל. כאשר 
נחשפתי לראשונה למידע החשוב הזה, שהיה 
מונח בערימת דפים גדולה בכתב יד, הופתעתי 
מהיקף החומר ומהאופן שבו מיין עוזיהו את 

הנושאים בעקביות ובדייקנות.
חומר הגלם לכתיבת הספר היה אפוא דפים 
בכתב  כתובים  ראיונות  תמלולי  של  רבים 
יד, מאוגדים וממוינים על פי נושאים. כבר 
בראשית העבודה ברור היה שהחומר הרב לא 
יוכל להופיע בספר אחד, והמשימה הראשונה 
והקשה מכולן הייתה להכריע מה מן החומרים 
ייכלל בספר ומה לא. לאחר שנבחרו הטקסטים 
שיופיעו בספר, החל עוזיהו בעבודה יסודית של 
ריכוז פרטי המידע של המסרנים השונים לשם 
גיבושם ליחידות סיפוריות שלמות. עוזיהו מיין 
את הסיפורים לפרקים ולתתי פרקים וקבע את 
סדר הנושאים. על מלאכה זו שקד למעלה 

משנתיים ימים בדייקנות וביסודיות.
נפלה בחלקי הזכות ללוות את המחבר בתהליך 
עריכת הספר ובהתקנתו לדפוס. לשונם של 
הדוברים השונים ודרכי ניסוחם לא היו שווים. 
פרטים רבים בחומר הגלם היו בלשון הערבית-

התימנית ששימשה בפיהם, מי יותר ומי פחות. 
הרובד  פי  על  הנוסח  הואחד  זו  במהדורה 
הלשוני של הדובר העיקרי, ר' שמעון מלאחי, 
שזיכרונותיו ממלאים את רוב רובו של ספר זה. 
על פי רוב תורגמה הערבית שבלשון הדוברים 
לעברית, חוץ מביטויים שגורים ומטבעות לשון 
מקובלים. כל אלה נותרו בלשון המקור ופורשו 

בתוך סוגריים או בהערות השוליים.
הספר פונה אל הציבור הרחב, אך גם חוקרים 
ימצאו בו ברכה רבה. ההסברים שבהערות 
השוליים כוונו אל בני הדור הצעיר ובני הדורות 
הבאים, ועל כן מועטות הן ההפניות לספרות 

פלטיאל גיאת



7  אלול תשפ״א | האגודה לטיפוח חברה ותרבות

ר' סלימאן חבשוש 

מחקר. בסוף הספר הובאה רשימת מושגים 
הפזורים לאורכו, וכן מפתח שמות ועניינים 

מפורט.
אביב  בתל  התימנים  בכרם  נולד  עוזיהו 
בשנת  מתימן  שעלו  להורים   1935 בשנת 
1912 והתיישבו במושבה יבנאל. הוא בוגר 
אוניברסיטת תל אביב בפסיכולוגיה, סוציולוגיה 
וקרימינולוגיה, והשתלם בארה"ב בנושא שיקום 
מוגבלים והכוונה תעסוקתית. בשירות הקבע 
הצבאי שימש קב"ן )קצין בריאות נפש( וקצין 
פיקוח קורסים, והשתחרר בדרגת רב-סרן. עסק 
בפעילות התנדבותית והיה חבר במערכת בטאון 
"אפיקים" במשך כחמש שנים )1991-1995(. 

נשוי למזל בת שמעון בן יחיא מלאחי, ילידת 
ד'מאר, ולהם שלושה ילדים ועשרה נכדים. 
יאריך השם את ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים.
ראויים הם עוזיהו משולם ואשתו מזל לכל 
שבח והערכה על המשימה החשובה שנטלו על 
עצמם בהוצאת הספר לאור. יכול אני להעיד 
עד כמה חשוב היה להם להעביר הלאה, לבני 
הדור הצעיר, את אוצרות הרוח ואת השורשים 
התרבותיים של קהילת יהודי ד'מאר, ועד כמה 
לא חסכו במאמצים לשם כך. מי ייתן ומאגר 
ידע חשוב זה אכן יזכה להערכה הראויה בקרב 

בני הדורות הבאים

נובמבר 1944 הסוכנות היהודית בראשותו ב
של בן גוריון החליטה לשתף פעולה 
נגד  במלחמתם  המנדט  שלטון  עם 
ארגוני המחתרת "הפורשים", האצ"ל והלח"י. 
ההחלטה נפלה לאחר ההתנקשות בלורד מוין 
ב-6 בנובמבר על ידי לוחמי לח"י, והמטרה בה 
הייתה למנוע את ההסלמה בתגובת הבריטים 
להתנקשות זוץ השלב המעשי כל מדצמבר 
1944, ובו הסוכנות היהודית הסכימה לפעול 
נגד האצ"ל בלבד ובמספר מישורים: הסגרת 
פעילים ומפקדים בארגון לבולשת הבריטית; 
הפסקת לימודים של תלמידים/ות תומכי ארגוני 
"הפורשים"; פיטורי פעיליהם ותומכיהם ממקום 
עבודתם; חטיפת פעילים מרכזיים; העברת 
ממידע על פעילי ומפקדי המחתרת באצ"ל; 
העברת מידע על סליקים של האצ"ל והורדת 
כרוזים של האצ"ל ברחבי הערים והמושבות. 
המשימה הוטלה על הפלמ"ח וההגנה, וחבריה 
ביצעו זאת בהתלהבות יתר – עד כדי חטיפות 
הייתה מחויבת  זו לא  ועינויים. התלהבות 
המציאות, ואף לא הייתה בגדר ההתחייבות 
כלפי שלטון המנדט, שכן תכלית המבצע הייתה 
הסגרת פעילי ומפקדי המחתרת לידי הבולשת 

)C.I.D(, ולא מעבר לכך. כזו היא עדותו של 
יהונתן בן אבי, בנו של סעדיה )שערבי/כערור( 
איש הפלמ"ח, משכונת שיבת ציון בתל אביב, 
שכתב בזכרונותיו על אביו המנוח כי "כשהוזכר 
הסזון בסביבתו הוא תמיד אמר שהם ]הפלמ"ח 
וההגנה. א"מ[ איבדו כל רסן, הוא לא התבקש 

להשתתף בפעילות זו".
התלהבות זו של חברי ההגנה והפלמ"ח לא 
שכנעה את מפקד האצ"ל מנחם בגין להורות 
על פעולות תגמול נגדם, אלא נהפוך הוא, הוא 
בחר במדיניות הבלגה והורה לאנשיו להבליג, 
כדי למנוע בכל מחיר מלחמת אחים. הוא עשה 
זאת חרף שיקולים שונים שנטו ל"התקפות 
נגד", כמו עובדת מעצר סגנו יעקב מרידור, 
מהנהגת  ואחרים  תבין  אלי  לנקין,  אליהו 
וגירושם מן הארץ לאפריקה, ואף  האצ"ל, 
חרף ניסיון כושל לחוטפו אישית. עמדתו זו 
עמדה נגד עמדת רבים מארגונו שרצו לפעול 
נגד אנשי ההגנה והפלמ"ח. הוא כאמור בחר 
להבליג: "כל זעם הסזון הופנה נגד הארגון 
הצבאי הלאומי, ונגדו בלבד... הפרשה האיומה 
הזאת נמשכה חודשים רבים. אנחנו אמרנו: לא 
תהיה מלחמת אחים. למעשה השתוללה בכל 

<< הסזון 

ד"ר אמנון מעבי יהדות תימן בתקומת מדינת ישראל 
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רחבי הארץ מלחמת אחים אכזרית, אלא זו 
הייתה מלחמת אחים חד צדדית... מידי זוכרי 
את הימים ההם, עולים ומשתפכים בלבי כל 
רגשות האהבה... אל לוחמי המחתרת הצעירים... 
ראיתי בעינוייהם והתעניתי בהם. אבל ראיתים 
בגדולתם והתגאיתי בהם... הפקודה באה 'מאי 
שם' מעמקי ההיסטוריה העברית. היא נשמרה... 
למנוע בכל מחיר מלחמת דמים פנימית – עיקרון 

זה שצורף בייסורי הסזון".
על תקופת הסזון' בשעריים סיפר דוד רחבי: 
"לשעריים פחדו להיכנס משום שהיו מקבלים 
מכות ועלבונות מתושבי המקום". ואילו בנימין 
מזעקי, מפעילי ההגנה בשעריים, ידע לספר 
כי מוטה גור עמד בראש קבוצת רעולי פנים 
והיכו נמרצות את יוס צאירי. יוסף דנוך-אבני 
סיפר כי עבר לגור במחנה יהודה )פ"ת( ונתניה 
בתקופה זו, והוא זוכר לטובה את בנימין שת 
שעזר לו "להיעלם" עם תעודת זיהוי מזויפת 
"עד יעבור זעם". בכרם התימנים, מעוז האצ"ל, 
ההתמודדות הייתה במספר מישורים. נפגשתי 
עם אנשי "הפרלמנט של הכרם" ושאלתים כיצד 
צלחו לעבור עוצרים רבים כל כך של מספר ימים 
ולא נעצרו מהם אלא בודדים. על כך השיבוני 
את הבאות: "ראשית, לכול למוכתר שלנו, מוסי' 
נחום לוי, היו 'קשרים' במשרד הפנים הבריטי, 
שם עשו תעודות זיהוי חדשות; שנית, חלק 
נעלמו מן השכונה לתקופה ארוכה, וחלק לא 
קטן התחבא ונדד מבית לבית דרך הגגות". 
במשכנות תימן לא היה הסזון אינטנסיבי, אלא 
אופיין בחיפושים בודדים, ובכל מקרה מושאי 
החיפוש אינם נתפסו באזור המשכנות. מנגד 
היו בודדים, כמו שמואל בוטל, שהולשנו על 
ידי ההגנה, כך לדברי יהודה שמעוני, שהמשיך 
ואמר: "היו ריבים, היו מחלוקות ואפילו מכות 
ביננו, אך בשום מקרה לא היו הלשנות". באפריל 
1945, כחודש לפני סיום מלחמת העולם השנייה, 
חדל הסזון, כאשר הבריטים המשיכו במדיניותם 
החד צדדית כלפי היהודים כמוכתב בשלושת 
"הספרים הלבנים" באשר לעלייה, להתיישבות, 

למים ועוד.
כי בתקופת הסזון  זה אומר  נושא  לסיכום 
נראה שההגנה לא פעלה בתום לב מבצעי כדי 
למגר את פעילות האצ"ל והלח"י, שהרי היא 
לא פעלה רק נגד הלח"י, אשר בגין התנקשות 

לוחמיו בלורד מוין הציעה הסוכנות היהודית 
לשתף פעולה עם שלטונות המנדט, אלא בחרה 
לפעול בעיקר נגד אנשי האצ"ל. ההגנה, הזרוע 
המבצעית של מפא"י, תירצה את החלטתה זאת 
בשל ההסכם עם נתן ילין-מור ממנהיגי הלח"י 
שלא לפעול נגד הבריטים. אולם אין לפסול את 
הסברה שמקור ההימנעות מפעולה נגד אנשי 
הלח"י היא הזיקה הסוציאליסטית של ילין-מור 
וחבריו, או שמא מחשש שלוחמי הלח"י יגיבו 
בחומרה כדרכם "עין תחת עין". נראה שגישתם 
השיטתית נגד אנשי האצ"ל הייתה תוך ניצול 
בוטה של הידיעה שאנשי האצ"ל לא יגיבו, בשל 

פקודת בגין "לא למלחמת אחים".
יתר על כן, בסזון נעצרו פעילים פוליטיים 
כהן  )גאולה  הרביזיוניסטית  המפלגה  של 
ועוד(.  )אצ"ל(,  גלזר-תעסה  )לח"י(, מרים 
חיסול  מעין  במהותו  היה  שהסזון  ללמדך 
חשבונות פוליטיים מצד מפא"י כלפי יריבתה 
הרביזיוניסטית. ההישג אד-הוק היחידי והחשוב 
מבחינתם היה שמבצע הסזון הפסיק לחלוטין 
את פעילות האצ"ל נגד הבריטים, זאת תוך 
מעצר רוב חברי הנהגתו, ושיבוש סדר פעולתו 
בכל תקופת הסזון, דהיינו דע לסיומה של 
מלחמת העולם השנייה. מאי נפקא מינה? 
הוא הותיר צלקות איומות בלבבות ובנפשות 
רבים, כולל בחלק מה"ציידים" של ההגגה שנים 
רבות. אדרבא, לא חלפו אלא ארבעה חודשים 
הבינו  ההגנה(  )הנהגת  בדבר  והמעורבים 
שהאצ"ל צדק בגישתו כלפי שלטון המנדט 
הבריטי, וניהלו עמו משא ומתן להתאגדות 
מאוחדת נגד שלטון המנדט. יש מי שיאמר, 
ובמיוחד באגף הפוליטי הימני והדתי, כי בסופו 
של דבר הובהר כי נושא "ציד אחים" ותופעת 
המלשינות )ובמיוחד לאחר "המהפך השלטוני'' 
בקיץ 1977( מנוגד היה לעריכם בסיסיים של 

אומה באשר היא, ולבטח של עמנו.
יצוין כי במרוצת שנת 1947 התקים "סזון קטן", 
ולמשך תקופה קצרה. פעילות זו תורצה על ידי 
ההגנה בשל הרצון להימנע מהאטת ההליך 
המדיני באשר למעמדה של תנועת המרי. בסזון 
קטן זה, לעומת קודמו, אנשי ההגנה והפלמ"ח 
לא הסגירו את אנשי האצ"ל לבולשת הבריטית, 
אלא כלאו אותם עד להשלמת ההליך המדיני.
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<< חלק ו: שירי החידה, הוויכוח והפרוזה החרוזה 

ד"ר יהודה עמירשירת תימן 

סוג נוסף שזכה להמשכיות בתימן הוא סוג 
שירי החידה. כבשירת ספרד אף בתימן חוברו 
חידות על עצמים ושמות פרטיים, אך החידות 
השכיחות ביותר מוקדשות לשאלות מחוכמות 
בענייני הלכה ומחשבה. שכיחות במיוחד הן 
החידות על דיני שחיטה וטרפיות, מאכלות 
אסורות ודיני אישות. מכאן שלא כל החידות 
נועדו לשעשוע ולבידור, אלא שימשו גם 
כאמצעי לימודי וחינוכי – כמבחני בקיאות 
לתלמידים או כאמצעי לחידודי הלכה בין 
תלמידי חכמים. בכך מתגלה פעם נוספת 
אופן שימושם של משוררי תימן בקונבנציות 
השיר הספרדי – בהתאם לצורכיהם הרוחניים 

ועל פי נטיות ליבם.
יוצריו המובהקים של סוג החידה בתימן 
הם ר' זכריה אלצ'אהרי ור' יוסף בן ישראל. 
חידות  עשרה  אחת  ידועות  מאלצ'אהרי 
הכלולות ב'ספר המוסר' שלו, שמונה מהן 
מופיעות כחטיבה אחת במחברת כא. מיוסף 
בן ישראל ידועים חמישה עשר שירי חידה, 
מהם שנים-עשר ודאיים. שלוש מחידותיו 
עוסקות בשמו ובשם אביו, ותשע בעצמים 
ובמושגים שונים. עוד משורר פורה הוא ר' 
שלם בן מעודד )המאה הי"ט(, אשר תשע 

מחידותיו פורסמו בידי רצהבי.
ה'קציד'  שירי  על  נמנים  הוויכוח  שירי 
הסיפוריים המשעשעים שנוצרו בתימן. אלה 
מתגלים לנו בעיקר מהמאה הי"ז ואילך. על 
השירים מהסוג הזה ניכרת השפעתה של 
שירת ספרד, שטיפחה שירים עלילתיים 
משעשעים מעין אלה. רוב שירי ה'קציד' 
מתימן הם סיפורי עלילה, היסטוריים או 
בשל  ויכוח.  שירי   – ומיעוטם  בדיוניים, 
אופיים הדרמאטי והמשעשע נועדו שירים 
אלה לשעשע את ההמון ושימשו כפרפראות 
במשתאות חתונה. הואיל וקהל היעד היה 

בעיקר מקרב הנשים וההדיוטות שבקהילה 
בלשון  רובם  נכתבו  עברית,  הבינו  שלא 
הערבית. שירים אלה זכו להתקבלות ולשימור 
אופיים  בשל  וזאת  בלבד,  מועט  בהיקף 
החילוני וההמוני. אולי כאן טמון ההסבר 
לכך שמשירת תימן הקדומה כמעט שלא 

נותר מהם זכר.
כבשירת ספרד מבוססים שירי הוויכוח על 
התנצחות בין שתי מהויות או שני עצמים 
בעלי תכונות שונות או מנוגדות, מדומות או 
אמיתיות. כדי להעניק לויכוח מימד אנושי 
ודרמאטי המשורר מאניש את גיבורי העלילה 
ומחדד את התכונות המבדילות ביניהם. נושאי 
הוויכוחים הם בד"כ בעלי אופי עממי, בייחוד 
אלה שטמונים בהם יסודות פיקנטיים או 
קומיים. בין אלה נכללו דמויות אנושיות )כמו 
הרווק והנשוי(, איברי הגוף )העין והלב(, ערים 
מרכזיות )צנעא ותעז(, עצמים דוממים או 
צמחים )הקפה והטבק, הקאת והקהוה, צמחי 

הבשמים(.
שלא כבשירת ספרד, שבה שירי הוויכוח 
ֵאזור,  שירי  או  שווי-חרוז  הם  )ה"ריב"( 
תבניתם בתימן היא על פי רוב סטרופית, 
ולהם שלושה חלקים: פתיחה קצרה )הצגת 
גיבורי העלילה(, מהלך הוויכוח, סיום בפסק-

דין של המשורר השופט. כפי ששכיח בז'אנר 
זה, מסתיים השיר בד"כ בלקח מוסרי המהווה 
מעין סיכום דידקטי לרעיונות המוסריים-

הדתיים המשתמעים במהלך הוויכוח.
רבי  הוא  הוויכוח  שירי  במחברי  המצוין 
ידו כמעט  ואף כי משך את  שלום שבזי, 
לחלוטין מסוגי שירי החול המובהקים, נראה 
שהאספקט החינוכי הניע אותו לכך. לרבי 
שלום שבזי מיוחסים בוודאות לפחות ארבעה 
שירי ויכוח, שפתיחותיהם כבר מרמזות על 
מגמות מוסר ומחשבה שבהם: "עין ולב יחד 
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מריבים", "נפש ושכל שאלו לי", "תנאדם 
)=ויכוח הבשמים  אלמשמום בבסתאנה" 
בגנו(, "אלשאב ואלשיבה תנאדו" )=ויכוח 
הצעיר והזקן(. לשיא הגיעה השפעת שירת 
ספרד במאות הט"ו-הט"ז ביצירתם של ר' 
אברהם בן חלפון, ישועה ור' זכריה אלצ'אהרי. 
ר"א בן חלפון כותב בסגנון ספרדי מובהק, ורק 
סימנים מועטים מעידים אולי על תימניותו. 
כיוצא בו אחד ממשוררי תימן הקדומים בשם 
ישועה, שממנו ידועים שמונה שירים, חמישה 
מהם פיוטים ליטורגיים, וכולם בנוסח שירת 
ספרד. לבד מהשירים החתומים בשמו אין 
ידוע עליו דבר. הואיל ושיריו נמצאו בדיואן 
משנת רס"ח )1508( הסיק אידלזון, ובעקבותיו 
שאר החוקרים, שאין לאחר את זמנו מעבר 
למאה הט"ו. ואכן, עיון בשיריו מצביע על 
זיקה גדולה למסורת ספרד, ושירו "יום אזכרה 
עפרי" משמש דוגמה מובהקת לשירת החול 

בתימן במתכונתה הספרדית.
גם שירת אלצ'אהרי היא בעיקרה בבואה 
של שירת ספרד, אף כי זעיר פה זעיר שם 
ניתן להבחין בה במאפיינים תימניים, בעיקר 
מצד הלשון. בהרבה מובנים היא משקפת 
את המירב ואת המיטב ששירת ספרד יכלה 
להשפיע על משוררי תימן. אלמלא כשרון 
היצירה של המשורר ורוחב אופקיו, אלמלא 
חידושיו מעולם הקבלה הצפתית ומבית 
מדרשה של יהדות תימן, ספק אם שירתו 

הייתה ניצלת מאפיגוניות דלה.
נוסף  בחידוש  שמו של אלצ'אהרי קשור 

שבא לה לשירת תימן משירת ספרד, הלא 
היא הפרוזה החרוזה. ספרות המחברות, 
שהתפתחה בספרד בהשפעת המקאמות 
הערביות, זכתה לחיקויים אף בתימן, בראש 
ובראשונה ב"ספר המוסר" של אלצ'אהרי 
)המאה הט"ז(. ספר זה על מ"ה מחברותיו 
הינו המשך מאוחר לסוג ספרותי זה ואחד 
האחרונים שבהם. אופיו הבסיסי של "ספר 
המוסר" הוא חילוני, וזיקתו למסורת הכתיבה 
של שירת ספרד היא חזקה – הן בצורתו, הן 
במכלול נושאיו והן בהשפעות המצויות בו 
מיצירותיהם של ר' יהודה הלוי, ר' משה אבן 
עזרא, יהודה אלחריזי ועמנואל הרומי. בשל 
כך נחשב הספר ליוצא דופן בספרות יהודי 
תימן, והתקבלותו הייתה מסוייגת ומצומצמת.
אלצ'אהרי הוא החשוב בכותבי המקאמות 
בתימן אך לא היחיד. לפניו כתב מקאמות ר' 
דוד בן ישע הלוי )המחצית השנייה של המאה 
הט"ו וראשית המאה הט"ז(, ולאחריו הגיעו 
לידינו שני ספרי מקאמות: "ספר המחשבה" 
לר' סעדיה מנצורה )צנעא, אמצע המאה 
הי"ט( ו"נתיבות האמונה" לר' יחיא בן אברהם 
חראזי )זמנו אינו ידוע(. האחרונים אמנם 
שמרו על המבנה החיצוני של המקאמה, אך 
תכניהם עוסקים בעניינים דתיים – מחשבה, 

מוסר וקבלה.
* מתוך ספרו של ד"ר יהודה עמיר, "ישקף – 
שירת רבי יוסף בן ישראל". ניתן לרכוש באתר 

האגודה בעלות של ₪80.
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<< הליכות ומנהגים לחודש הרחמים והסליחות

דוד חובריענייני דיומא 

כל ה נהגו  אלול  חודש  מראש  חל 
יהודי תימן להשכים קום לאמירת 
סליחות. הסליחות נקראות בפי 
יהודי תימן "אשמורות", לפי שההשכמה 
כּוונה לתחילת האשמורת השלישית. 
לאורך כל החודש ועד ליום הכיפורים 
התמידו בקריאת האשמורות. אף חודש זה 
קבל את השם "חודש הרחמים והסליחות". 
למעשה פיוטי הסליחות לאורך כל חודש 
אלול מכונים "אשמורות", בעוד שפיוטי 
את  "סליחות".  נקראים  הכפורים  יום 
שעות  כשלוש  מתחילים  האשמורות 
בתחילת  ובעיקר  השחר,  עלות  לפני 
החודש מורגשת תנועת המתפללים כבר 
מחצות הלילה, זה כולל ילדים ובני נוער 
שמתלהבים מאוד וגאים בכך שהם כמו 
הגדולים. בכלל האווירה הכללית של ימים 
אלו מקבלת  נופך מיוחד החל בקריאתו 
של ה"מדאעי", הלוא הוא הקורא, המשכים 
והמעורר את הישנים איש איש בשמו 
בסובבו מידי לילה בכל רחובות העיר, 
וכלה בהשתתפותם הפעילה והנלהבת של 
כל הילדים והנערים, תוך שימוש מסיבי 
בתקיעה בשופרות. לכל ילד היה לפחות 
שופר אחד, בעיקר של יעל, שהיה נפוץ 
מאוד, והקולות בקעו מכל בית ומכל רחוב.
על פי רוב הצטייד כל ילד לאשמורות 

דברים: בשלושה 

א. שופר "צמיל" )עשוי מעץ(.
ב. חוברת האשמורות הכוללת את רשימת 
כל הפיוטים שעל פי רוב הילד רשם בעצמו.
של  )=שופר  אלעיאל"  חאק  "שופר  ג. 
הילדים( – זהו שופר של יעל, להבדיל 

הכשר  היחיד  שהוא  איל  של  משופר 
ובלבד שלא  לתקיעה על פי הרמב"ם, 
יהיה כלל מעובד ומיושר אלא "הכפוף" 

הטבעית. בכפיפותו 

הנערים הנלהבים לימים אלה היו קושרים 
חוט בשני קצוות השופר, ונשאוהו אחר 
כבוד על כתפיהם, וכשהוא מחובר וצמוד 
אליהם תקעו והריעו ללא הפסקה במשך 
כל שעות היום והלילה תוך כדי הנהגת 
תחרויות בין יחידים לקבוצות. אין פלא 
איפה שרבים רבים היו בקיאים בתקיעת 
השופר, ומעולם לא היו חסרים "בעלי 
תקיעה" בקרב יהודי תימן. אחת החוויות 
לילדים בזמן אמירת פיוטי האשמורות 
הייתה זכייתם אחר כבוד כמו הגדולים 
לחיך,  וממותק  מתובל  קהווה  בכוס 
שהותיר אחריו זיכרונות מתוקים למשך 
שנים רבות. מנהג מוזר היה לילדי תימן 
שאחר קריאת הווידוי באמצע האשמורות, 
בעוד החשיכה בחוץ, יצאו מבית הכנסת 
"ילבגו אלכלאב" )=מכים את הכלבים(, 
כל אחד ומקלו בידו. יש לציין כי בתימן 
לא היו כלבים מבויתים, אלא רובם ככולם 
משוטטים הגדלים פרא בכל חוצות העיר 
ללא כל פיקוח וטרינרי. הנערים התארגנו 
בקבוצות, ובעבודת צוות ארבו לקבוצות 
והפליאו בהם את מכותיהם.  הכלבים 
למרבה הפלא חשו הכלבים בכך ונעלמו 
מהרחובות שלא כהרגלם. מיותר לציין 
שהמבוגרים מצד אחד גערו בילדים על 
כך מטעם צער בעלי חיים, אך מאידך נהגו 
כלפיהם בסלחנות יתרה, בזוכרם שכך 

נהגו גם הם בילדותם.
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<< מעגל חיי משפחה

אהובה בן שלום-מאמנת אישית ומנחת קבוצות ע״פ שיטת אדלר

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

פינת המשפחה

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.
טיפוסים   3 על  דיברנו   הקודם  בגליון 
שיש  אנשים  למשבר:  ליפול  שמועדים 
אנשים  פרידה,  עם  פתור  לא  עסק  להם 
שהמשמעות האישית שלהם נשענת על 
דבר מרכזי אחד ואנשים שחיים בקצוות 
של שחור ולבן. כל 3 הטיפוסים הללו עלולים 
לחוות  משבר בעת מעבר או שינוי בחייהם.

 3 יש  בחיינו  עוברים  שאנחנו  מעבר  לכל 
שלבים:

1. שלב חרדה ובילבול: זהו שלב שבו אני לא 
יודע בדיוק מה קורה לי. לדוגמא: נולד לי ילד, 
מה אני עושה עם זה? או לדוגמא: בעוד שנה 
אני יוצא לפנסיה. עצם ההבנה שאני אצא 

לפנסיה גורמת לי חרדה ובילבול.

מצב  זה  לחדש:  ישן  בין  אינטראקציה   .2
שאפשר לדמות אותו לתחושה בתהליך של 
עליה במדרגות כאשר הרגל השניה עדין 
לא יושבת לגמרי על המדרגה ואילו הרגל 
חווית  דוגמא:  התנתקה.  כבר  הראשונה 
הפרידה לפני סיום קורס והשאלות שצפות: 
מה יהיה איתי? עוד לא סיימתי לגמרי ועדין 
לא התחלתי דבר חדש ואני עסוק בשאלה 

האם להשקיע או מה ללמוד בהמשך.

3. היכולת ליצור מחדש: כאן מגיעה בעצם 
ההבנה שאם אני אצליח או לא אצליח לעבור 
את השלב הזה וכן גם איך אני אעשה אותו 

– הכל בעצם תלוי אך ורק בי.
הרבה פעמים אנשים לא נפרדים לגמרי מהישן 

ולא ממש פנויים לחדש.

ועכשו נקשור את האירוע שמתרחש בחיינו 
והמכונה "מעבר" לתגובה השלילית שהיא 

המשבר.

מעבר הוא בעצם שינוי ממצב למצב. מעין גשר 
בין שתי תקופות שמתבטא בחוסר ודאות 
ובהרבה עמימות. אחד הדברים שמקלים 
על מעבר זה קיומם של טכסים אשר נותנים 
בעצם משמעות למעבר. לדוגמא: טכס בר 

מצווה או טכס סיום תואר.
המשבר נמצא בפער שבין הבעיה שניצבת 
בפנינו לבין המשאבים והכוחות העומדים 
לרשותנו כדי להתגבר עליה. מדובר על הפרת 
איזון בין הבעיה לבין הכוחות. המשבר יכול 
להגיע גם מחוויות חיוביות כמו לדוגמא לאחר 
לידה או במעבר דירה או בזכיה בלוטו. כל מה 
שמטלטל אותנו  בין חיובי ובין שלילי ואנחנו 

לא ערוכים אליו עלול ליצור את המשבר.
אם האירוע הוא המעבר אזי המשבר הוא 

התגובה לאירוע.
חשוב לזכור

• המשבר הוא לא האירוע עצמו אלא התגובה 
לאירוע

• בעוד שהמעבר הוא הכרחי – המשבר הוא 
אופציה
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תרומתך תסייע לנו להמשיך בפעילויות!
העברה בנקאית: לחשבון האגודה בנק הפועלים )12(, סניף: 612 מספר חשבון: 405222

בדואר: שליחת המחאה לפי הכתובת: האגודה לטיפוח חברה ותרבות, 
תיעוד ומחקר, ת.ד. 1515 נתניה, 4211501
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