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יסודות אלה באים לידי ביטוי בסיפור הבריאה   .סדרהכאוס ו יסודות ה על   כתובהחלטתי ל

 .ג-הראשון, המסופר בספר בראשית, פרק א' ופרק ב' פסוקים א

יצירתיות  גם יש אבל,  שר לאבד שליטה. פיש תחושה שאבתוך כאוס  בלאגן. לפעמים כאוס זה 

אפשר  בכאוס פתאום  מתוך הכאוס יש הרבה שונות.כי לכל אחד נקודת המבט שלו.   ,מתוך כאוס

 .למצוא דברים שלא ידענו שהם קיימים

  .כל דבר התפקיד שלוברור מה  ,שדברים נמצאים במקום שלהםברור לנו  קיון.ינ  סדר זה

הפסוק הראשון  אפשר לראות מאבק בין הכאוס לסדר.  קריאת סיפור הבריאה הראשון,במהלך 

 תהו ובהו וחושך על פני תהום” ”והארץ היתה .שךוחו  גןאבל ,תהו ובהומתאר מצב של כאוס: 

 ('בראשית, א', ב)

 . ה' מסדר את העולם , ולאט לאטסיפור הבריאה מתחיל ככאוס 

 העולם יותר מסודר  ובכך יצר אתאחר תחום  ה'  בורא כל יום. ימים ה ששל נחלקת בריאת העולם  

ֶרץּ  .אשון ברא את השמים ואת הארץרביום ה  אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ  ""בְּ

 ( '', אא ,יתש)ברא

יל ֵבין   :השני ברא את המים ואת הרקיעביום  דִׁ י ַמבְּ יהִׁ ם וִׁ יִׁ תֹוְך ַהמָּ יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ ים: יְּ ֹּאֶמר ֱאֹלהִׁ "ַוי

ם יִׁ מָּ ם לָּ   ', ו'()בראשית, א "ַמיִׁ

ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב  . הפירות ואת העשבאת , יםצ לישי ברא את העהשביום  אָּ ֵשא הָּ ים: ַתדְּ ֹּאֶמר ֱאֹלהִׁ ַוי

י ֵכן. הִׁ ֶרץ, ַויְּ אָּ עֹו בֹו ַעל הָּ ינֹו ֲאֶשר ַזרְּ מִׁ י לְּ רִׁ י עֶֹּשה פְּ רִׁ יַע ֶזַרע, ֵעץ פְּ רִׁ  ( )בראשית, א', י"א ַמזְּ

י  :והכוכבים  שמש, הירחרביעי ברא את ההביום  הִׁ ים: יְּ ֹּאֶמר ֱאֹלהִׁ ם  "ַוי ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ אֹּרֹּת בִׁ מְּ

ים. נִׁ שָּ ים וְּ יָּמִׁ ים ּולְּ מֹוֲעדִׁ אֹּתֹּת ּולְּ יּו לְּ הָּ ה, וְּ לָּ יְּ יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהלָּ דִׁ ַהבְּ  ( , א', י"א)בראשית לְּ

יםַוי  .  כמו את התנינים ,את החיות שחיות במים ביום החמישי ברא ם ֶשֶרץ  ּאֶמר ֱאֹלהִׁ צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ : יִׁ

ים,  דֹּלִׁ ם ַהגְּ ינִׁ ים ֶאת ַהַתנִׁ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ ם. ַויִׁ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ֵני רְּ ֶרץ ַעל פְּ אָּ עֹוֵפף ַעל הָּ עֹוף יְּ ל  ֶנֶפש ַחיָּה, וְּ ֵאת כָּ וְּ

ם צּו ַהַמיִׁ רְּ רֶֹּמֶשת ֲאֶשר שָּ  ( כ"א-)בראשית, א', כ' ֶנֶפש ַהַחיָּה הָּ

ֹּאֶמר הזכר ואת הנקבה וברא את האדם  ,ת הארץ ואת הבהמהאת החיביום בשישי ברא  "ַוי

י ֵכן. הִׁ ּה, ַויְּ ינָּ מִׁ תֹו ֶאֶרץ לְּ ַחיְּ ֶרֶמש וְּ ה וָּ ֵהמָּ ּה, בְּ ינָּ מִׁ ֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה לְּ אָּ ים: תֹוֵצא הָּ " )בראשית, א', ֱאֹלהִׁ

 )כ"ד

ים" א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ ם" )בראשית,א', -ֶאת ַויִׁ א אֹּתָּ רָּ ה, בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ כָּ א אֹּתֹו:  זָּ רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ מֹו, בְּ ַצלְּ ם בְּ דָּ אָּ הָּ

 )כ"ז

ים   שכולם נחים בשבת ט והחלי ,נחוביום השביעי  ַכל ֱאֹלהִׁ ם. ַויְּ אָּ בָּ ל צְּ כָּ ֶרץ וְּ אָּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ ֻכלּו ַהשָּ "ַויְּ

שָּ  תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ י מְּ יעִׁ בִׁ ה.ַביֹום ַהשְּ שָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ ל מְּ כָּ י מִׁ יעִׁ בִׁ בֹּת ַביֹום ַהשְּ שְּ )בראשית, ב',  ה, ַויִׁ

 ('ב-א'

, נבנה עליו ועל  כל יום ממשיך את היום הקודם .מתבסס בשלבים ההבריא תהליך ש ניתן לראות 

  .מה שנברא בו
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 :, שמדגישות את הסדר בתהליך הבריאהבפרק יש מילים מנחות

את השליטה הרבה   ותמדגיש מילים מנחות אלו .הזה פשוט קור וה' אומר  - "ה'... ויהיויאמר "

 ה' בעולם שלו, ואת הסדר שהוא יוצר בתוכו. -שיש ל

   על ההדרגתיות בה נבנה העולםמראה על מחזוריות ו  יטוי זה ב -"ויהי בוקרויהי ערב... "

 .ויצר עולם מושלםלא עשה טעויות  הוא  מכל מה שברא. מרוצה 'ה -ב"וירא ה' כי טו"

    

  לבגדים ע ,החדר שלי בזמן האחרון מאוד מבולגן  .במהלך היום אני פוגשת כאוס בחדר שלי

אפילו אמא שלי כבר  שאירה את זה ככה מפני שזה מה שנוח לי. אני מ  .נעלים מחוץ לארון  ,המיטה

שכל דבר יהיה במקום ויהיה   ,יהיה מסודר  אמא שלי חייבת שהכל .  מוגזם האומרת לי שזה נהי 

אני לא מבינה למה  היא חוזרת על זה הרבה פעמים.  .וקצת מציקה עם זהעלי  " כועסת"היא נקי. 

  ,כאוס בעניים יוצרהיא צריכה להבין שמה שלה   .מתי אני רוצה לסדר טהיא לא נותנת לי להחלי

זה עוזר לי לדעת איפה   , זה יותר נוח לי, כימבולגןר דלמרות שאני יודעת שהח .בעניים לי נותן סדר 

לה נוח לא תמיד נוח  מה שש כמו  ,לא כל מה שנוח לי צריך להיות נוח גם להאני מבינה שכל דבר. 

הסדר  יש את  יגם דוגמה לכאוס מפני שאין סדר אחד קבוע. יש לאמא שלי את הסדר שלה ול  וז .לי

  .ה אצלי ירא על איך הסדר שהיא רוצה  ,, ביחדכלשהי טהחלה אנחנו צריכת לקבל  שלי. 

  .שלי מהבוקר ועד הערב לוח הזמניםאת ומתכננת שאני יודעת כ ,את יסוד הסדר בחייאני מרגישה 

יודעת מתי להיכנס  אני  שם  .שאני צריכה ללכת לבית הספריודעת   אני  בבוקר מהאני קכש

עוד  ש)ככת לחדר כושר ללאהבתי  אחרי בית הספר  פרטניות ולפעילויות נוספות., לשעות לשיעורים

לתכנן  אני מאוד אוהבת  . היום שלי היה מתוכנן מראש.לבוא הביתה  לאחר מכן ו היו חדרי כושר(

זר לי  זה עו  מקום בו אני צריכה להיות.כל  להיות באני יודעת מתי אני צריכה . כך ז שלי"הלו את 

לא מסודר אני מרגישה   לוח הזמנים שלי באותו יוםם  א .יותר מסודריםל לי הימים שלהפוך את 

שות קודם, לא יודעת אם אספיק  עלא יודעת מה לשאני  . הלחץ נובע מהתחושהכאוסתחושת לחץ ו 

 .את הכל

אני מעדיפה יותר סדר מפני שאני יותר אוהבת שהיום שלי מסודר לפי שעות אני יודעת מתי אני  

אני אוהבת שאני יודעת דברים לפני כדי  יפריות ות בית הס צריכה ללכת לרופא או סתם לפעיל

זה נותן לי   פנות את הזמן שלי, ולא יהיו לי שתי פעילויות מתנגשות באותו הזמן.שאני אוכל ל 

  תחושות יותר טובות

רציתי שיראו את ההבדל המוקצן  . את ההפרדה בין הכאוס וסדר בטאבחרתי לבפוסטר שעיצבתי 

חיפשתי תמונה    .ךכלוממש מל מסביבהוהאזור ,  תכבחרתי תמונה של כוס קפה נשפ .הםי בן שנ

 על מה זה סדר בשבילי ובשבילה. של ושל אמי  חזה תמיד הויכושמפני  ,בטא בלגןתש

 

 


