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 4עמוד ל העמותה של העדה שלמה גבר "מנכ  -נעים להכיר 

 ?ספר לנו על עצמך –למי שעדיין לא מכיר 
בוגר תואר שני בִמנהל עסקים ,  נשוי לשרי ואבא לסתיו אביב והילה, 00אני שלמה גבר בן 

שנות עבודה  11הגעתי לעבוד בקהילה לאחר . א"מהטכניון ותואר ראשון מאוניברסיטת ת
אני מאמין בשליחות וביהדות .  שנים של עבודה ניהולית   1שמתוכם  .  בתחום ההיי טק  

 .זוהי בחירתי כך חונכתי וכך אחנך את ילדיי, הקראית ולכן בחרתי לעבוד בעמותה
 ?ל העמותה"אז מה זה בעצם מנכ

ל חייב להיות עם ניסיון " תקינה ואפקטיבית המנכ ,  כדי שעמותה תתנהל בצורה יעילה 
 .להשגת מטרות הארגון ומילוי אחר הוראות החוק, לקדם את העמותה קדימה ויכולת

כהמשך ישיר לאגודה שהוקמה עם הקמת המדינה   1811העמותה שלנו הוקמה בשנת  
ומאז ועד היום עברו המון שינויים חוקתיים .  מתוקף חוק ההתאגדות העותומאנית 

בהתנהלות עמותות ורשם העמותות מקשיח את המבחנים שהעמותות צריכות לעמוד 
 .ואף תמיכות תקציביות, בהם כדי לקבל ניהול תקין

ל הקהילה הוא הפנים של הקהילה מול הגורמים השונים אותם הוא פוגש ועובד " מנכ 
יש לזכור שחברי הועדים בסניפים כולם כרובם מתנדבים ולא תמיד יש להם זמן . מולם

 . ואפשרות לטפל בנושאים השוטפים שהם כלליים עבור כל הקהילה בכל הארץ
ל העמותה הוא גם הגוף המוציא את ההחלטות מהכוח אל הפועל ליישומם וארגונם "מנכ

 .ברמת השטח
בתפקיד זה מה מצב (  תקן אותי אם טעיתי ) בתור אחד שנמצא יותר מחצי שנה במערכת  

 ?מבחינה תקציבית וגיבוש קהילתי, הקהילה היום
מבחינת .  גיוס תרומות ותקציבי ממשלה : מבחינה תקציבית אני אחלק את הנושא לשנים

ולראיה הצלחנו כקהילה לסיים שני פרויקטי בנייה גדולים ,  גיוס תרומות מצבנו טוב 
באשדוד ובית הכנסת "  כתר תורה " בית הכנסת  :  בפרק זמן של השנתיים האחרונות 

אך מנגד מבחינת תקציבים ממשרדי הממשלה לכלל העמותה . צ"בראשל" מקור ישראל"
ואנחנו עכשיו במאמצים להשיבם , התקציבים הלכו ופחתו, אנו נמצאים במצב ירוד מאוד
 . למצבם הקודם ואף להעלותם

 

 0המשך הריאיון המרתק בעמוד  
 חנה דניאל

 הפינה השבועית
 

 1עמוד 

 הורים וילדים

 רחלי אורן
 

 1 - 6עמודים 

מבט אחר על 

 פרשת השבוע
 

 2עמוד 
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 יוסף בסימן עם ישראל -פרשת וישב
סיפורים   1כאשר  ,  סיפורים שונים בפרשה אחת   0,  אחת הפרשות המעניינות ביותר 

 .מנותק לגמרי 1-קשורים זה בזה ו

 .יוסף וכותנת הפסים

 .יהודה ותמר

 .יוסף ואשת פרעה

 .יוסף בבית הסוהר

שחייו ,  בפרשות הקודמות הגיבור היה יעקב אבינו ,  אין ספק שהגיבור המרכזי הינו יוסף 
ממש תולדות עם   –ירידה ועליה לארץ  , עבודה קשה, מרמה, הן מאן סמל לחיי עם ישראל

 .ישראל באיש אחד

: למשל יוסף איש מצליח ככתוב  ,  גם מסמל עלילות ישראל( יוסף)הגיבור העכשוי בפרשה 
, יוסף מצליח ,  כלומר כאשר בורא העולם עם יוסף ,  ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ,  יֹוֵסף -ֶאת '  ַוְיִהי ה 

 .אנו מצליחים, כאשר בורא העולם עם ישראל

המעידה שכל מה שיוסף עושה זה תחת ,  שלוש פעמים מופיעה המילה מצליח בפרשה 
 .יוסף מצליח בזכות צדקתו ואמונתו ובזה שהאל תמיד איתו, חסותו של האל

 :אחים ששונאים אותו בגלל 10-בנוסף יוסף הצדיק מוקף ב

 (מרגל לטובת אביו)שמספר לאביו את מעשיהם 

 .שחצנותו בדבר החלומות שהם משתחווים לו

 .שאביו אוהב אותו יותר מכולם

, י הבורא לעם סגולה " אשר נבחרנו ע ,  עם ישראל הוא העם הנאהב ביותר על האל יתברך 
 .בזכות האבות

עם ישראל קיבל את לוחות הברית והתורה מכל ,  יוסף קיבל כתונת פסים מתוך כל אחיו 
 .האומות

לעם ישראל ניסו לקחת ,  ליוסף הורידו את כתונת הפסים וזרקוהו לבור ורצו להרוג אותו 
את אמונתם ולבוללם ומנסים להרוג אותנו בכל תקופות ההיסטוריה ולא חסרות 

 .דוגמאות

 :אחים הרוצים להשליכנו לבור ולהמיתנו ולגרשנו מארצנו והם 10ולנו סביבנו 

 .פלשתין ועירק, איראן, ערב הסעודית, מצרים, לוב, ירדן, לבנון, סוריה, טורקיה

 ...!מעניין

 ...!ואנחנו לא, אז למה יוסף מצליח להגיע למעלה למעלה

אם עם ישראל רוצה להיות מוגן ולהצליח למרות שמנסים להכשילו " מצליח בידו' ה"כי 
 ...!יש דרך אחת בלבד, ולהורגו

יוסף הצדיק לא עשה שום דבר מדבריו על מנת ,  לא תסור ימין ושמאל , והיא דרך התורה
וכנער סיפר חלומותיו ,  אשר עשה את הוראות אביו שאהב ,  הוא היה נער , להרע לאחרים

, ובבית פרעה סירב לאישתו על מנת שלא יחטא לאלוהים , בכדי לשתף על המראה שחלם
 .אהב וזכר את בוראו בכל מעשיו ודרכיו, הוא תמיד פחד

 , כל אחד מאיתנו הוא חלק קטן על מנת שנגיע לצידקתו של יוסף

 .אז עשו למען הדרך הנכונה כדי שעם ישראל יזכה לגאולה המיוחלת
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 חדשות הקהילה  

 ב“תשע‘מלגות לסטודנטים לשנת ה
סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה מוזמנים למלא את טופס הבקשה המופיע 

 il.org.karaite.www://http: באתר האינטרנט של העדה בכתובת 

   net.bezeqint@karaite: את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת 

 משרדי המועצה העליונה - 018108100 –לפרטים נוספים

 (2) -תחרות הקורא הטוב בתורה 
 ל”מתרומת גלית סלע לזכר בעלה יוסף סלע ז

 .בנים ובנות 72-71מיועד לגילאי 
 21/72/77מועד אחרון להרשמה —ההרשמה לקורס החלה

 שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס כספי

 ₪  011 -מקום שלישי , ₪ 0111 -מקום שני , ₪ 0011 -מקום ראשון 
 :לפרטים והרשמה

 1122221611מאור דבח ,   1122212111בן יוסף 

 (ראשון עד שלישי) 21-21/72/77בתאריכים  -(  בחופשת חנוכה)סמינר חורף      

 71-71לגילאי , יתקיים סמינר חורף

 במתחם הקהילה באשדוד  -ימים של כיף כולל לינה 1

 :בתכנית
 .סרטים, באולינג,  מסיבה, קריוקי, פעילויות חברתיות, לימודים, תפילות, ארוחות עשירות

 :להרשמה ופרטים נוספים -! ח בלבד  “ש 211עלות משתתף 

 מצליח/רמלה112-2221611מאור דבח ,  אשדוד  112-2212111בן יוסף 

 באר שבע 111-1211712שמחון ,  אופקים/רנן 112-6271121רן יוסף 

 דרוש משרת בקודש באופקים

 :דרישות התפקיד
 שומר תורה ומצוות 

 ידע וניסיון בחזנות 

 יכולת להרצות וללמד בני נוער הלכה 

 צ והערב”בשעות אחה -העבודה הינה בחצי משרה

  108220080 –למעוניינים נא להגיש קורות חיים לפקס

 !!חדש ! חדש 
 ,מחול מזרחי לכל הגילאים

 ,בחיטוב הגוף והנפש, הגיע הזמן להשקיע בעצמכם
 .באווירה מהנה וכפית, בואו לרקוד לצלילי המוזיקה המזרחית

 
 .10:00 - 18:00לנערות ונשים בימי ג בין השעות 

 .11:05 - 11:00בימי ג בין השעות  11 - 5לילדות גילאי 
 אשדוד 7ל “מרכז קהילתי אחווה רחוב האצ

 18:00 - 17:00בין השעות  01-1510111: לפרטים והרשמה

http://www.karaite.org.il/
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=karaite@bezeqint.net
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אני אנצל את הבמה שניתנה לי כאן ואני קורא לכל איש ואישה שעתיד הקהילה חשוב להם 
תרומה לעוד לוח . לתרום למען קידום החינוך הנוער והתלמידים כדי שנבנה את דור העתיד

. אך ההנצחה האמיתית תהיה אם נשקיע בחינוך הדור הצעיר שיש אולי תנציח את יקירנו 
אנחנו היום נמצאים בסוף שנת המס כל ,  אתם יכולים לנצל את הטבת המס המגיעה לכם 

 .מגובה תרומתו 153מי שתורם יכול לקבל ממס הכנסה בחזרה החזרי מס בגובהה 

בני הנוער היום נהנים ממגוון של , לגבי הגיבוש הקהילתי גם כאן ניתן להפריד לשני חלקים
ופעילויות גיבוש .  פעילויות נוער בניהם סמינרי הקיץ וסמינר החורף שיתחיל בעוד שבוע 

אך מנגד ישנו וואקום ברמת הגיבוש הקהילתי לבוגרים . נוספות כמו שבתות עיון ומסיבות
 . ונצטרך לחשוב על יוזמות לקידום הנושא. שביננו

כשאני קורא בספר תולדות היהדות הקראית וספרים נוספים המספרים על ההיסטוריה 
של הקהילה תמיד מופיעים המילים שהקראים היו קרובים לשלטונות בקשרים 

מה אנחנו עושים היום כדי להיות קשורים לממשלה או נקרא לזה קרובים ,  תמידיים 
 ?לצלחת

כשהתחלתי את תפקידי היה נתק מוחלט בין העמותה לגורמי הממשל עד שנראה היה כי 
תקציבי העמותה המתקבלים ממשרדי ממשלה קוצצו באופן חד וגורף ,  שכחו את קיומנו 

 .לאורך השנים

כשפנינו לברר מי אחראי במשרדי הממשלה להסדיר את מעמדו המשפטי של הרב הראשי 
יש לזכור שבפעם . ) לקהילה כרשם נישואין נתקלנו בקיר אטום שאין קול ואין עונה 

וכידוע אם אתה לא נמצא (  שנה   10האחרונה שביקשנו למנות רושם נישואין היה רק לפני  
 ".וקם דור חדש שלא ידע את יוסף"במסדרונות הכנסת אתה לא קיים 

ומימון דרך משרד החינוך לשעות חינוך בתוך הקהילה ,  בעבר היו קיימות תוכניות לימוד 
להשלמת הפערים בין החינוך הפורמאלי שמקבלים ילדינו לצורך שלנו להנחיל את מורשת 

שנה פסקה התמיכה הזו וחדלו תוכניות הלימוד התוך   15-אבותינו לדורות הבאים לפני כ 
 .קהילתיים

הדבר הראשון שהתחלנו לעשות עם התחלת עבודתי הוא להפסיק להסכים בשתיקה 
נפגשנו עם שר .  התחלנו לחדש קשרים עם כל מי שרק רצה והסכים לשמוע . למעשי השלטון
. עם יועץ נשיא המדינה , כ זאב אלקין"ר הקואליציה ח"עם יו, כ יעקב מרגי"לשירותי דת ח

ל רב אלוף רפאל " ל ביניהם הרב הראשי לצה " חידשנו את הקשרים שלנו עם שלטונות צה 
 .ראש תכנון ומינהל כוח אדם תת אלוף אמיר רוגובסקי, פרץ

כ בניסיון ליצור לובי בכנסת לקדם את ענייני " ח   81-בחודש האחרון שלחנו מכתבים ל 
ראוי לציין שקיבלנו עד היום תגובות חיוביות מקשת רחבה של פוליטיקאים .  הקהילה 

קבענו פגישה עם שר .  כ מרינה סולודקין " שמביעים אמפתיה ורצון לעזור פגשנו את חה 
 . יעקב נאמן' המשפטים פרופ

בחודשים האחרונים קיימנו פגישות עם מנהלי המחוזות דרום ומרכז במשרד החינוך כדי 
לקדם את נושאי החינוך ולהביא מהכוח אל הפועל את חובתו של משרד החינוך להעמיד 

 .את הכלים הנדרשים כדי שילדינו יוכלו לקבל את החינוך הראוי

לפנינו עוד דרך ארוכה וקשה עד שנצליח להביא את צדקת דרכנו ולשבור את מסך הזכוכית 
 .שנוצר בינינו לבין ממשלת ישראל ומוסדותיה

 ?ל הקהילה בראייה עתידית לגבי הקהילה"מה החזון שלך כמנכ

אני מאוד מאמין שחינוך דור העתיד הוא ,  לכל בני הקהילה ,  יצירת שינוי וערך חברתי 
והדרך .  אני שואף שילדינו יהיו גאים במורשתם ובמי שהם .  הנושא הכי חשוב מבחינתנו 

 .שדגלו בה אבותינו ואבות אבותינו תימשך עד ביאת המשיח

אני מאחל לכולנו להתחזק מבחינת האמונה ושנצליח לקרב גם את מי שהתרחק מאיתנו 
 . בשנים האחרונות

 ל העמותה שלמה גבר"מנכנעים להכיר  המשך
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 חנה דניאל/ התנהלות כלכלית 
משפחה ,  סדר וארגון הבית ,  גידול ילדים :  חיי זוגיות מזמנים לנו התמודדויות רבות כגון 

התנהלות ,  אך ההתמודדות החשובה והמשמעותית היא הנושא הכלכלי , ועוד כהנה וכהנה
ואף להעמיד את , כלכלית שגויה עלולה להוביל את הקשר הזוגי למקום של תסכול מתמשך

 .הקשר הזוגי בסכנה

שניהם עובדים במקום עבודה מסודר עם הכנסה גבוהה מעט ,  ילדים   1+  זוג נשוי  '  וע '  מ 
בסיום כל חודש נמצא כי סך ההוצאות החודשיות גדול מסך ההכנסות ,  מהממוצע 

בכל סוף שנה ₪    10,000  -דבר הגורם למינוס מצטבר של כ ,  ₪   1000 -החודשיות שלהם בכ

לפני כשנה לערך החליטו בני הזוג לקחת , חודשים 1,000₪x 11: פ חישוב פשוט של"וזאת ע
כי המשך ,  אך הם לא נתנו את דעתם לעובדה ,  הלוואה על מנת לכסות את המינוס 

ההתנהלות כבעבר ובתוספת החזר ההלוואה יגדיל את המינוס החודשי ושוב במהלך השנה 
 .הם יצברו מינוס הרבה יותר גדול

, בני זוג אשר לא מנהלים ומתכננים נכון את התקציב הכלכלי יגיעו למצב של חוסר שליטה 
חשש להחליף ,  קושי לחשוב על אפשרות להחליף דירה , קושי לתכנן את העתיד, מינוס גדול

 . ללכת ללימודים או אפילו להרחיב את התא המשפחתי, מקום עבודה

העדר היכולת לממש חלומות עתידיים וחוסר הביטחון הכלכלי בו שרויים בני הזוג יגרום 
אשר יביאו בסופו של ,  פגיעות והאשמות הדדיות ,  מריבות וויכוחים ,  הסתגרות ,  לריחוק 

ההשפעה הגרועה מכל היא מודל החיקוי לילדים ,  דבר למשבר כלכלי ואף למשבר בזוגיות 
 . אשר בעתיד ישכפלו את ההתנהגות הלא מוצלחת של ההורים

נעשה מאמץ להקטין את הריחוק וההסתגרות , בעזרת תהליך ייעוץ זוגי נאתר את התסכול
 .נמנע מהאשמות הדדיות ונלמד לקחת אחריות, המופיעים בקשר הזוגי

כ רמת " לברר את סה ,  תפקידי כיועצת זוגית לאתר את הסיבות לקושי הכלכלי שלכם 
ההוצאות הכלכליות ומתוכן להגדיר אלו הן הוצאות הכרחיות ואת אלו שעליהם אפשר 

נׂשים ,  בתהליך הייעוץ נברר את  דפוסי ההתנהגות של כל אחד מבני הזוג , לוותר או לצמצם
נלמד כיצד לקחת אחריות ולבצע מעקב ?,  מי מנהל אותם וכיצד ,  דגש על  חשבונות הבנק 

 .אחרי ההתנהלות החודשית

מטרת תהליך הייעוץ הזוגי היא להביא את בני הזוג להתנהלות נכונה ושקולה שיסיימו את 
 .החודש במצב מאוזן

 ?אז אם אתם עובדים קשה ובסוף החודש מסיימים במינוס בחשבון הבנק

 ? מרגישים שאיבדתם שליטה על ההוצאות והכסף בורח לכם מבין האצבעות

 ? לא יודעים מה לעשות וחוששים כל חודש מהחיובים הרבים

עם זוגיות טובה ומשפחה , אשמח לעמוד לשרותכם ולהוביל אתכם לדרך ניהול כלכלי בריא
 !בהצלחה! מתפקדת

שאלות בנושא זוגיות ניתן לפנות ,  מאמנת אישית ומגשרת , כותבת הטור היא יועצת זוגית

: כתובת האתר   il.co.walla@yamdaniel:  או במייל   1110808-050:  בטלפון 

com.hannnadaniel.www 

mailto:yamdaniel@walla.co.il
http://www.hannnadaniel.com
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 התמודדות עם שקרים של ילדים
שקרים הם חלק מעולמנו וכך גם בעולמם של 

השקרים נתפסים כמושג לא מוסרי .  הילדים 
ולכן הורים רבים מרגישים מבוכה וחוסר אונים 

פעמים רבות סוג כזה . מול השקרים של ילדיהם
ההורה מרגיש . של שקרים מוביל לעימות חזיתי

חש בושה ,  הילד לעומת זאת ,  פגוע ונבגד ,  כעוס 
עוד  פעם משקר  ולא  לצאת ,  ומבוכה  כדי 

לא נעים ולחלוטין לא .  מהפלונטר שאליו נקלע 
 ...יעיל

שקרים מתפתחים אצל ?  מתי מתאים לשקר 
בשלב הראשון .  שלוש -ילדים כבר מגיל שנתיים 

אני לא " ,  למשל .  השקרים מאוד ילדותיים 
, המאופיין בהתפתחות הדמיון , בגיל שלוש. ועוד, "הוא לקח לי", " הוא התחיל, הרבצתי לו

נמצא את הילד בונה סיפורים דמיוניים אותם הוא חווה כמציאותיים ומשכנע אותנו 
פנטזיה שהילד רוצה בה , שקרים בגילאים אלו מבטאים משאלה. המבוגרים שהם אכן קרו

.... אני רוצה :  בעזרת שימוש במילים כמו: על ההורים ללמד הבחנה בין דמיון לשקר. מאוד
 ...אני מדמיין...אני חולם

הבאים לשרת את ,  עד כדי שקרים מוצלחים , " משתכללים"השקרים , עם התפתחות הגיל
ככל שההתפתחות הקוגניטיבית ,  מחקרים מוכיחים כי .  הצרכים המשתנים של הילדים 

, לצד זה .  כך היכולת להמציא שקר מוצלח יותר עולה   -של הילד גבוהה יותר (  השכלית ) 
 .עם התפתחות המוסר והפנמת הערכים בחברה. שקרים מתמעטים אחרי גיל ההתבגרות

 

 ?למה ילדים משקרים
, רוצים להגן על עצמם מפני סיטואציות מאימות ,  ילדים משקרים כאשר הם פוחדים 

/ כאשר הם לא מסוגלים ,  מבינים ששוגים ולא יודעים איך לומר זאת , מחפשים תשומת לב
 .כאשר רוצים להשיג את מבוקשם וכאשר הם סתם שוכחים, רוצים למלא משימות

 (.קפדני,שתלטני)אם קיים סגנון הורי סמכותני ? מתי ילד עושה שימוש בשקרים
או באשר הוא יודע שדרך ,  ילד שיודע שהוא יבוקר על ידי הוריו ולא חשוב על מה 

או כאשר ציפיות ,  התנהלותו שונה מזו של הוריו ולכן הוריו לא מקבלים אותו כפי שהוא 
 .ילד כזה יעשה יותר שימוש בשקר כמוצא מול ההורים. ההורים גבוהות מהיכולת שלו

מרביתנו עושים בשקרים .  המבוגרים ,  אך מאיתנו ,  עצוב לומר   ? מאיפה לומדים לשקר 
כאשר רוצים , משתמשים בתירוצים כאשר לא בא לנו להגיע לעבודה, למשל. שימוש שגרתי

או אירוע ,  אז ממציאים שיש לו כאבי בטן ,  להשאיר את הילד בבית ולא נעים מהמורה 
משתמשים ,  משפחתי כאשר לא בא לנו להגיע לאסיפת הורים או אירוע חברתי אחר 

, הילדים הנמצאים בסביבה .  המבוגרים נוהגים לתרגם זאת כשקר לבן .  בילדים כתירוץ 
 .אפשר להשתמש בשקר כי הוא מציל, שכדי לצאת מסיטואציה לא רצויה, קולטים

כאשר השקר הופך לשיטה הוא מסמל מצוקה ? מתי שקרים צריכים להדליק נורה אדומה
מנגד ,  הורים צריכים לאתר את סוגי השקרים ואת המקרים בהם הם מתרחשים .  וקושי 

 .לבדוק מהן התגובות ההוריות אשר עוזרות לו ואלו תגובות מחזקות את מעגל השקרים
 

 ?איך מתמודדים
אבל גם ,  זה לא אומר שאנחנו אמורים לקבל את השקר   -לקבל את השקר כחלק מהחיים 

 .לא להזדעזע בצדקנות יתר
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 !!פרויקט עדכון כתובות יוצא לדרך
חשוב לנו לשמור עמכם על קשר ולעדכן אתכם בפעילויות והאירועים המתקיימים 

אנא מילאו את פרטיכם האישיים בטופס המוצג באתר החדש באתר החדש . עבורכם
 index/il.org.karaite.www://http: בכתובת(  היהדות הקראית העולמית)

 .עדכון פרטים ---יש להיכנס למשבצת פעילויות ושירותים

הילד תמיד   -( ההתנהגות השקרית ) למעשה  (  הילד ) לעשות הפרדה ברורה בין העושה  
 .שהיא ההתנהגות שבגינה נאמר השקר במעשהיש לטפל . יישאר מתוק וחביב ובעל מעלות

אם רוצים שהאמת תתפוס מקום אצל הילד יש לגלות הבנה כלפי  -לגלות אמפטיה והבנה
 .הילד וכלפי האמת שלו

ילד כזה יתקשה להוכיח ".  שקרן " לא להדביק על הילד תווית של    -להיזהר מסטיגמות 
 .יש לעשות מאמץ ולגלות מה עומד מאחורי השקרים ולתת לכך מענה. אחרת

 .למצוא זמן רגוע ולהגדיר ציפיות ולשוחח על חשיבות אמירת האמת -הגדרת ציפיות
חשוב לעודד ולשבח .  ילד בא לספר את האמת הביעו הערכה כלפיו   -לעודד להודות בשקר 

נדרשים כאן ,  זה אינו מובן מאליו .  אוותו על שבחו להגיד את האמת בדרך אמיצה וישרה 
. כוחות רבים ולכן חשוב להימנע מנאומים חינוכיים ולתת לילד להיות במרכז הבמה 

 .הקשבה אמיתית תוביל לשיחה ערכית. לפתוח אוזניים רחבות ולהקשיב
אני " יש להגיד  ,  לא לבקש מהילד שיבטיח לא לשקר בעתיד   -להימנע מהבטחות עתידיות 

 .להיות כתובת לילד". אשמח שתגיד לי את האמת גם אם היא קשה ומסובכת
אם ההורים יתעקשו שדברים יעשו על   -לאפשר משא ומתן על נושאים שנויים במחלוקת 

השקר כאן ייתפס כאסטרטגיה על מנת לשרוד את .  זוהי הזמנה לשקר ,  פי דרכם 
 "....רציתי לעדכן אותך אך לא ענית לי", "אין לי שיעורים", למשל. הסיטואציה

אווירה כוחנית !!!!  העונש עשוי לגרום לילד להחזיר בכך שימשיך לשקר  -לעונש אין מקום
 .לשקר יש מקום, ובמלחמה כמו במלחמה, פירושה מלחמה

יש להפסיק ,  כאשר שואלים את הילד לפשר השקר והילד מתחיל להסתבך   -פשר השקר 
 .לבקש ממנו לתאר בדיוק מה קרה ולהתייחס לעובדות העניין. זאת מיד
אכפתיות ,  ערנות .  זה סוג של התנהגות שניתנת לטיפול ,  ילדים משקרים :  לסיכום 

 . עשויים להפחית משמעותית את השקרים אצל ילדיהם, ומעורבות של ההורים

זוגית ומשפחתית מנחה קבוצות , יועצת אישות, ”ביחסים במשפחה”  M.Aהכותבת היא 
מרצה לגיל הרך ,  ובהתמודדות במצבי חירום ,  העצמה אישית ,  בנושאי הורות ומשפחה 

ת  ר ש ג מ ו ת  י ג ו ג ד פ ה  כ י ר מד ד  ל י ה ת  ו ח ת פ ת ל   -. בה 2‘  ט 42 2 7 2 7 0 4 ל ,  0 י י  –מ

racheloren1@gmail.com 

מזל טוב ללבנה לוי מאשדוד לרגל יום 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .צוות המקראון

מזל טוב לשנהב עובדיה לרגל יום הולדתך 
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי 

 .ידיך
 משפחת פסח

מזל טוב ליאיר אלגזר מרנן לרגל יום 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .צוות המקראון

מזל טוב לחזן אלי שמואל מאשדוד לרגל 
יום הולדתך המון אושר בריאות והצלחה 

 .בכל מעשי ידיך
 .צוות המקראון

מזל טוב למרגלית וניסים דבח לרגל יום 
עלו והצליחו והמשיכו להיות .  הנישואין 

ואוהבת  מזל טוב .  משפחה חמה  וכן 
 .למרגלית ליום הולדתך

 .צוות המקראון

מזל טוב לנאור מצליח מרמלה לרגל הגיעך 
עלה והצלח והמשך להגיע ,  לגיל המצוות 

 .לתפילת
 צוות המקראון

 ברכות ואיחולים
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 הנכם מוזמנים ליום שכולו כיף 
 (בחופשת חנוכה)

 8תשרי ‘ רח -בבית הכנסת כתר תורה 
, 11/11/11הפעילות תתקיים ביום רביעי 

 , 1:00-11:00בין השעות 
 .‘ז-‘אומיועדת לתלמידי כיתות 

 :בתוכנית
 תפילת בוקר 

 פעילות ערכים ודת 
  סדנת בישול 

 חידון נושא פרסים 
 

 . ארוחת בוקר
 .צוות מדריכים מנוסה

 .הסעות הלוך ושוב
 

 . חניך₪  02וכל זה במחיר מסובסד של 
 :לפרטים והרשמה 

 4828802400 -בן יוסף

 :משפטים שנשים אומרות לגבר שנוהג

 !תיזהר .1
 .לא יקרה שום דבר אם נאחר .2
 ?אתה עושה את זה בכוונה .3
 ?אתה לא רואה, אדום, אדום .4
 .הנה משטרה .5
 ?למה תמיד אתה מוכרח לעקוף את כולם .6
 !היינו נכנסים בו, אם הוא עוצר עכשיו .7
 .איך אני יכולה לשתוק .8
 .רק תוריד אותי קודם, אין בעיה? אתה רוצה למות .9

.זה לא מצחיק   .10 

 :משפטים שגברים אומרים לאישה שנוהגת

 ?מי נתן לך רשיון .1
 .תעקפי אותו כבר, נו .2
 .אם אני הייתי נוהג כבר מזמן היינו שם .3
 .את נוהגת לא רע יחסית לאישה .4
 ?את לא רואה, ירוק, ירוק .5
 ?בשביל מה היה הברקס הזה .6
 .אני פשוט לא אוהב שמישהו אחר נוהג .7

 .ש זו רק המלצה"קמ90  .8
 ?מה עכשיו .9

 .עכשיו אני אשתוק, זהו. טוב .10

 ת לך/ההיא שחופר/הנהג וההוא

היוםאז מי נוהג 
? 

אתה תנהג 

 

לךאני אחפור 
!...

 

 בשם השם נעשה ונצליח             
 ועד אשדוד -היהדות הקראית העולמית  

 הנכם מוזמנים ליום שכולו כיף 
 (בחופשת חנוכה)

 11קלאוזנר ‘ רח -במרכז העדה ברמלה 
, 11/11/11הפעילות תתקיים ביום רביעי 

 , 1:00-11:00בין השעות 
 .‘ז-‘אומיועדת לתלמידי כיתות 

 :בתוכנית
 תפילת בוקר 

 פעילות דתית חוויתית 
  סדנת בישול 

 קוסם 
 

 . ארוחת בוקר
 .צוות מדריכים מנוסה

 .הסעות הלוך ושוב
 

 . חניך₪  02וכל זה במחיר מסובסד של 
 :לפרטים והרשמה 

 4822288400 –מאור דבח


