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מבוא
חלום הוא תופעה מסתורית, ופשר החלומות הוא תהליך מרתק ומורכב ביותר.

פירוש חלומות לפי הקבלה (האסכולה הדתית)
פירוש חלומות מעסיק אנשים רבים בעולם, פסיכולוגים, חוקרי התנהגות, אנשי דת

וחוקרי תרבויות.
פירושי חלומות נכתבים בעולם על ידי שימוש בתיאוריות רבות מסתבר שרוב חוקרי

החלומות מעריכים שלחלומות שלנו יש משמעות דומה ברוב המקרים.

פענוח חלומות היה עיסוק יוקרתי ובעל משמעות רבה מאז שחר ההיסטוריה. פותר
חלומות נחשב למקצוע והאדם שעסק בתחום היה בעל מעמד חברתי גבוה. ביוון
העתיקה ובמצרים העתיקה לכל שליט היה בארמון פותר חלומות במשרה מלאה.

העוסקים בתחום היו כוהנים או יידעונים והתייחסו אליהם בכבוד רב. האנושות בעת
העתיקה ראתה בחלום אמצעי תקשור עם המתים, עם רוח האל שמככב באותה

תקופה. הם האמינו שרוחו של האליל התורן יוצרת עימם קשר ומעבירה להם
מסרים שונים. פתרון חלום היה הכרחי לשקט הנפשי של החולם והיה חלק

מהתרבות של העולם הקדום. בתלמוד נאמר שחלום שלא בא על פתרונו הוא כמו
מכתב שלא נקרא.

המשמעות של חלום על פי היהדות – מדובר בחלום אשר יכול להיות מושפע
ממספר גורמים אשר יגרמו לכם לחלום את אותו.

פירוש חלומות על פי הקבלה -הקבלה נותנת גם לנו כלים שיאפשרו לנו לחלום
חלומות טובים ובכך בעצם לשלוט במה שאנחנו עומדים לחלום במהלך הלילה.



היסטוריית החלומות

כבר בימי קדם (ימי המקרא) ייחסו חשיבות רבה לחלום, וכבוד גדול הוענק
למפענחי החלומות, ובעיקר למי שהצליח לנבא את העתיד באמצעות פענוח

החלומות. האנשים באותה תקופה היו בטוחים שלחלום יש משמעות, ותוכן החלום
הוא משל וסמל (שבע הפרות הרזות סימלו שבע שנים שחונות).

תקופת ההשכלה,המדע והפילוסופיה הפחיתו משמעותית מערכו של החלום.
החלום במקרים רבים מציג לחולם אירועים ודמויות מתקופת הילדות, דברים שכבר
נשכחו מזמן במצב של ערות, וחלקם אפילו זרים לאדם כאשר הוא מתעורר ומנסה

להיזכר בהם. יכולת מדהימה זו מאפשרת לאדם לחזור אל פרטים ושמות של
אנשים, שכבר נשתכחו ממנו מזמן, חלקם פרטים טפלים חסרי חשיבות עבורו.

מנהיגים בעבר קיבלו החלטות פוליטיות גורליות על סמך חלום שחלמו. אלכסנדר
הגדול היה מלווה תמיד במסעותיו בצוות של חרטומים. בקרב קשה וממושך על

העיר צור, הוא שקל לסגת ואז ראה בחלומו יצור שעיר רוקד ריקוד ניצחון.
החרטומים אמרו לו שהחלום מבשר את נצחונו, והוא למחרת הצליח לכבוש את

העיר.

יוסף המוזכר בתנ"ך, הוא ללא ספק אחד מגדולי מפענחי החלומות, ופענוח חלומות
מלך מצרים הביא למינויו כשר בכיר בממלכה.



למה בחרנו בנושא זה?
בחרנו לעסוק בנושא זה (פירוש חלומות) מכיוון שאנו אוהבות לחפש ולעסוק

בפירושי חלומות.
אנחנו מחפשות עקב החלום האחרון שאנו זוכרות פירושים שרלוונטים לנו ולתקופה

בה אנחנו נמצאות עם התחשבות ברגש שלנו באותה תקופה וחלום.
רצינו להעמיק את הידע שיש לנו בנושא וללמוד עוד על פירושי החלומות ועל תת

המודע שממנו החלומות מגיעים, מאותת ושולח לנו סימנים ומסרים בחלום.



מסקנה
שיש המוןחלומות זה לא דבר שקשה לפרש ולהסביר מכיווןמסקנה כללית-

פירושים ,אסכולות ודעות שונות.
קיימים פירושים מכל מיני סוגים,אנחנו מתחברות בדרך כלל בעיקר לצד הדתי.

לפעמים אנחנו רואות את הפירוש האסטרולוגי ומרגישות יותר חיבור אליו.
ימים שלמים ואף- חלום הוא דבר שמעניין אותי ומעסיק אותימסקנה לינוי

שבועות,מהרגע שאני קמה בבוקר עד לימים שאני חולמת ומקשרת את שאר
החלומות לפירוש אחד.

קשה להבין את הפירוש לרוב,לכן בחרנו להרכיב מדריך שיעזור לנו ולמשתמשים
להבין ולפרש את חלומותיהם.

רוצים שהחלוםאנשים יפרשו חלומות הרבה פעמים לפי מה שהםמסקנה שירז-
יאמר להם ולא תמיד לפי מה שהוא באמת אומר



1נספח
צבעים

אינטנסיביות, תשוקה,הצבע האדום בחלום מצביע על אנרגיה, כוח, עוצמה,אדום-
סכנה, מיניות, תוקפנות, כוח ואומץ.

דבקות במטרה, זכות,כחול בחלום מייצג את האמת, חוכמה, השמים, נצח,כחול-
נאמנות ופתיחות.

פריון, ריפוי, תקווה,ירוק מסמל בחלום שינוי חיובי, טוב לבריאות, צמיחה,ירוק-
מרץ, חיוניות, שלווה, רוגע.

מצד אחד - הואהצבע הצהוב בחלום משדר לשני צדדים: חיובי ושלילי.צהוב-
מייצג אינטלקטואליות, אנרגיה, הרמוניה, אושר וחוכמה. ומצד שני הוא יכול לסמל

על פחד ומחלה.

אהבה, טוב לב,הצבע הסגול בחלום מעיד על התמסרות, יכולות ריפוי,סגול-
וחמלה.

טוב לב.ורוד מסמל בחלום אהבה, אושר, מתיקות, אושר, חיבה,ורוד-

חיים, חברותיות, וכןהצבע הכתום בחלום מסמל תקווה, ידידות, אדיבות,כתום-
את הסביבה הרחבה יותר.

חולי ובלבול.האפור בחלום יכול להצביע על חששות, פחד,דכאון,אפור-

מסתורין, חושך,הצבע השחור בחלום מסמל את הלא נודע, הלא מוכר,שחור-
מוות וסכנה.

כבוד, נקיון,הצבע הלבן בחלום מסמל טוהר, שלמות, שלום, תמימות,לבן-
מודעות, התחלות חדשות.

פיזית וביתיות,הצבע החום בחלום מצביע על גשמיות, פרקטיות, נוחותחום-
שמרנות, וכן אופי מטריאליסטי.



והאנרגיה. לעיתיםהצבע התכלת בחלום הינו סמל של כוח הריפוי הטבעיתכלת-
הוא קשור לשמש, אש ולעוצמה גברית.

ריפוי.הזהב בחלום משקף את הרוחניות, עושר, ואנרגיה שלזהב-

גם הגנה רוחנית.צבע הכסף בחלום מייצג את הצדק והטוהר. הוא מסמלכסף-

והבסיס שלנו.צבע הבז' מייצג בחלום את היסודות, את הנטרליותבז'-



2נספח
חושים

מחמשת החושים בהם בורכנו החלומות בנויים בעיקר מדימויי ראייה ושמיעה: חוש
המישוש וחושי הטעם והריח מקופחים.

בניסויים בהם מתבקשים אנשים לנהל יומן חלומות או כאשר מעירים אנשים משנתם
מיד לאחר שלב תנועות העיניים המהירות המלווה בד"כ בחלומות דרמטיים ועשירים

רובםתמונות,מכיליםמהחלומות100%כמעטכי,נמצאודימוייםבהתרחשויות
מלווים בפס קול אך פחות מעשירית מסיפורי החלום כוללים תחושת מגע.

מהם.1.5%בכנשיםואצלמהחלומותבאלפיתרקריחמופיעגבריםאצל

תחושת טעם מדווחת במעט פחות מאחוז אחד מהחלומות בלי קשר למין.

כרבע מבני האדם זוכרים לפחות חלום אחד במהלך חייהם בו הריחו או טעמו
ומאלה רובם מדווחים על ריחו של מזון.



3נספח
ריחות

יתכן שהחלומות נטולי ריח לגמרי ומה שבכל זאת מדווח הם ריחות אמיתיים שחדרו
לנחיריים מתוך שינה.

יש מי שטוען כי האבולוציה צנזרה מעלילת החלום חלק מהתחושות כדי שתחושות
"אמיתיות" מהעולם החיצוני עשויות לרמוז על סכנה יעירו אותנו.

כך למשל רוב הקולות בחלום הם דיבור וכך צליל השעון המעורר לא יהפוך לרוב
לחלק מעלילת החלום אלא יבצע את תפקידו ויעיר אותנו.

חוש המישוש, על פי קו מחשבה זה ממלא תפקיד שולי כל כך בעלילת החלום כדי
שמגע אמיתי, כזה של טורף יקפיץ אותנו מהמיטה, דלות התחושה בחלום היא

הבסיס לאמירה "צבטתי את עצמי להיווכח שאינני חולם".

חושים נוספים שאינם משתתפים בחלום הם הפרופריוספציה תחושת המיקום של
חלקי הגוף זה ביחס לזה והקינסתזיה תחושת התנועה היחסית של חלקי גוף.

החושים הללו פשוט לא הולכים לישון ומאפשרים לנו כשהתעוררנו משינה לדעת
בעינים עצומות מה תנוחת גופנו ולהתעורר כשמטלטלים אותנו. אם ריח חדש עשוי

לבשר סכנה מתקרבת הרי שהגיוני להשאיר אותו מחוץ לעלילת החלום.

הבעיה עם ההסבר הזה היא שניתן להעיר אדם משנתו  ע"י קול, מגע או הזזת
חלק גוף אבל קשה עד בלתי אפשרי לבסס שעון מעורר על ניחוח כלשהו: נעים או
דוחה. בדיקת פעילות המוח בשינה מראה תגובה לריח אבל שום השפעה על עומק

השינה.

ואכן, שינה בלתי מופרעת מנפיחות עומדת בבסיס היכולת האנושית לכונן זוגיות
יציבה ומאפשרת קיומו של מוסד המשפחה.

אפשרות אחרת היא שהריח פשוט נשמט מהזיכרון ומסיפור החלום עליו אנו
מדווחים.

הריח שונה מכל חוש אחר באופן בו המידע מעובד ונשמר.



כאשר אנו לומדים משהו באמצעות חוש הראיה או השמיעה אנחנו נותנים לו שם:
מילה שתעלה בזיכרון את העצם.

כשלמדנו שהיצור השעיר הנובח הוא "כלב" הרי שהמילה "כלב" בכתב או בעל פה
תעלה במוחנו תמונה של בעל החיים והמילה "נביחה" את הצליל המוכר.

לעומת זאת קשה לדמות ריח של ורד גם כשמתבקשים בפירוש לעשות זאת.

ריחות המזדמנים לנו מעלים שפע זכרונות ואסוציאציות אבל הכיוון ההפוך חסום:
הריח מתפוגג כשאינו נוכח פיזית.

הנתק בין חוויות הטעם והריח לשפה מודגם, למשל, בקושי של משתתפי "מאסטר
שף" לקרוא בשמם של מרכיבי תבשיל ממנו אכלו וללא תחושת המרקם שתרם חוש

המישוש הייתה המשימה הזו אתגרית בהרבה.

בניגוד לחושים אחרים אי אפשר לבנות במחשבה צירופים של דימויי ריחות וטעמים.

מי שבוחר שולחן בחנות מצליח לדמיין איך הוא יראה עם הכיסאות בבית אבל רק
יחידי סגולה יכולים לדמיין נגיסה בתות שדה עם חרדל.

כולנו מכירים תעתועים של חוש הראייה אבל מסתבר שחולשת הזיכרון והדמיון של
ניחוחות מביאה לכך שקל עוד יותר לתעתע  בחוש הריח.

כיוון שקשה לשחזר ריח בזכרון הוא תלוי הקשר וקל להשפיע על השיפוט באמצעות
בפינתבושםבקבוקפתח,19הבמאהכברהוצגהמשעשעתדוגמהחיצוני.מידע

החדר וביקש מהנוכחים להרים יד כשהריח מגיע אליהם, תוך כמה דקות יתרוממו
רוב הידיים גם אם הבקבוק הכיל מים נקיים.

מתיחה טלוויזיונית שבישרה לצופים על טכנולוגיה לשידור ריח אל המקלטים
הביתיים לא רק שהביאה צופים רבים לחוש בניחוח הטלויזיוני אלא אפילו לתלונות

של צופים נרגזים על תגובה אלרגית ל"ריח" שהציף את הסלון.

שפע מחקרים הראו כי ריחות רבים יישפטו כנעימים או דוחים בהתאם לשם המוצמד
להם.

אפילו חומצה בוטירית חומר נדיף האופייני לחמאה מקולקלת דורג ע"י נחקרים כריח
נעים כשנאמר להם שהם מריחים גבינת פרמז'ן.

בארה"ב בעיקר, המנטול מזוהההריח נקשר לזכרונות רגשיים שהוא מעורר בנו
עם תרופות אסוציאציה שהופכת אותו בלתי נעים לאמריקנים, אותו חומר בדיוק

נתפש כנעים באירופה שם הוא נקשר לממתקים.



בלוטת הריח שבמח קשורה ישירות לאמיגדלה המעבדת רגשות וזכרונות שהיא חלק
מהמערכת ה"לימבית" הפרימיטיבית של המח.

כך עוקפים הריחות את מערכת עיבוד המידע המבוססת על קידוד של הקלט למילים
בשפה.

יתכן שריחות החלום, בדומה לריחות העולם האמיתי, פשוט לא מיתרגמים
למילים אלא לזיכרונות שהם מעלים ולרגשות שהם מעוררים ולכן נעדרים גם

הסיפור שאנו מספרים לעצמנו ולאחרים על החלום באמצעות השפה.

החלום של מישהו עם ריח רע מהפה מסמל חוסר יכולת לשמוע אנשים או לקבל
רעיונות מסוימים מכיוון שמשהו בהם מאוד לא נעים.

מועבר נטייה למחשבות שליליות כמסר או כרעיון.

מסירת רעיונות לקויה, לא מוכשרת או לא מעניינת. רעיונות שלא מרגישים נכון
איתך.

אתה מודח על ידי אדם או סיטואציה.

החלום של ריח רע מהפה עשוי לשקף צורך להקפיד יותר על האופן בו אתה מציג,
מנסח או מביא את רעיונותיך. מצגת לא נעימה או מעצבנת עבור אחרים.

תחושה שאתה דוחה אחרים.

חשוב לפני שאתה מדבר.

ריח רע מהפה יכול גם לייצג חרדה מהיכולת שלך לעניין אחרים ברעיונות שלך או
לאהוב אותך.

תפיסת ריח בחלום מעידה על זיכרון או חוויה קודמת.



כדאי לשקול את סוג הריח, אם זה ריח נעים, זה מעיד על חוויה חיובית ושמחה,
אם זה ריח מגעיל, אז זה מעיד על כמה חוויות רעות או מחלה.

ריח של ניחוח מתוק בחלום פירושו אי נוחות או מחלה קלה.

ריח של ריח רע בחלום פירושו לשמוע או לדבר מילים רעות, או שזה יכול להיות
מצוקה או דיכאון.

לחלום על שאיפת ריחות מתוקים, הוא סימן לאישה יפה שמשרתת את חיי היומיום
שלך, ומימון מוצלח.

להריח ריחות מגעילים, מנבא מחלוקות לא נעימות ומשרתים לא אמינים.



4נספח
בני משפחה

חלומות על בני משפחה מסמלים איכויות שקיימות בנו המבוססות על הרגשות
הכנים ביותר שלנו כלפי אותם בני משפחה.

עלינו לשאול את עצמנו מהם הזיכרונות הבולטים ביותר מאותם בני משפחה או מהן
תכונות האופי הבולטות שלהם ולקשר אותם אל החיים שלנו.

וההנחיהפירוש חלום שבו אמא שלנו מופיעה מייצג את האינטואיציה-אמא
הפנימית שלנו.

חלומות על אמא קשורים ביכולת קבלת החלטות אשר מובילות אותנו לדברים
שאנו צריכים בחיינו ומרחיקות אותנו ממצבים לא נעימים וצרות עוד לפני שהם

קורים.

אמהות מסמלות עד כמה ברי מזל אנו מרגישים.

פירוש חלום שבו אמא שלנו כועסת משקף את מידת האושר שלנו ועד כמה ברי
מזל אנו מרגישים בחיינו.

כאשר אנחנו חולמים על כך שאמא שלנו מאכילה אותנו, פירוש החלום בא לחזק
אותנו ולומר לנו כי המשפחה שלנו תהיה לצידנו גם ברגעים קשים.

פתרון חלום שבו אנחנו רואים את אמא שלנו מבשלת הינו בעל משמעות דומה
ומשקף את תחושת ההוקרה שאנו מרגישים בנוגע לחיינו.

על פי תורת חלומות ופירושם, פתרון חלום שבו אמא שלנו מרביצה לנו בא לומר
לנו כי בעיה מצפונית כלשהי מציקה לנו.



על פי משמעות החלום עד שלא נתמודד עם אותה בעיה ונפתור אותה לא יבוא
השקט על דלתינו.

חלומות על אמהות נחשבים לחלומות טובים אשר מתרחשים לעיתים גם במצבים
שבהם אנחנו מרגישים פגיעים במציאות.

בדרך כלל כאשר אנו חולמים על אמא שלנו אשר מבצעת פעולה אימהית זו או
אחרת רומזים על כך שאנו זקוקים לחיבוק מאמא או מאדם אוהב על מנת

להתגבר על תקופה מטרידה.

מאחר ואמא הינו סמל חיובי מאוד בחלום, לרוב פירוש החלום הוא שזכינו
לסביבה תומכת ולכן נצליח להתגבר על המשברים בחיינו.

פתרון חלומות על אמא מסמל את האינטואיציה שלנו ואת החוש השישי האימהי
שלנו.

לחלום שחיפשת קיים פירוש רחב ומעמיק יותר במילון החלומות. ראה/י פירוש
חלומות על אמא.

פירוש חלומות על אמא שפטרה מצביע על כך שהמצפון שלנו מציק לנו עקב
שינוי אשר עברנו וגרם לנו להסתכל על המציאות מנקודת מבט חדשה.

לחלום שחיפשת קיים פירוש רחב ומעמיק יותר במילון החלומות. ראה/י פירוש
חלומות על מוות.

פתרון חלומות על אמא בהריון מצביע בדרך כלל על התפתחות כלשהי בחיים
שלנו, שינוי או תהליך חדש אשר מתרחשים בהווה.

בדרך כלל חלומות על אמא בהריון מצביעים על שינוי חיובי שקורה בחיינו.

פירוש החלום מצביע על החלטות טובות שקיבלנו בעבר ושכעת אנו נהנים מהם
ועוברים שינוי חיובי בעקבותן.

כמו כן, ככל הנראה נעזרו מאוד בתחושות בטן שהיו לנו ובאינטואיציה שלנו על
מנת לקבל אותן ומומלץ שנמשיך לעשות זאת.



על פי תורת חלומות ופירושם, חלומות על אמא מתייחסים ליכולת שלנו להקשיב
לתחושת הבטן שלנו ולאינטואיציה הפנימית שלנו.

מנגד, חלומות על בכי מתייחסים לתחושות של אובדן ועצב.

לכן, פתרון חלומות על אמא בוכה מייצג חשש שלנו לאבד את היכולת להביט
פנימה ולהתחבר לאינטואיציה הפנימית שלנו.

משמעות חלומות על אמא בוכה היא שיתכן שאנו חשים כי לאחרונה שפעלנו יותר
מתוך השכל ופחות מתוך הרגש.

כתוצאה מכך עולה צורך לחזק את היכולת לפעול באופן רגשי יותר.

פתרון חלומות על אמא בוכה מציע לנו לנסות ולהתרחק מתחושות שמפריעות
לנו, מאותם רעשים חיצוניים שמפריעים לנו להקשיב לקול הפנימי שלנו ולנסות

להבין כיצד אנו מרגישים לגבי ההחלטות שקיבלנו לאחרונה בחיינו.

שלנו לקבלחלומות על אבא מייצגים את המצפון שלנו, את היכולת-אבא
החלטות חיוביות ולבחור בין טוב לרע.

חלום יכול לסמל את האופן שבו אנו תופסים את דמות האב שלנו במידה וקיימים
נושאים בינינו שאנו צריכים להתמודד איתם.

כל מה שאבינו אומר בחלום יכול לשפוך אור על בעיה מסוימת בחיינו שעלינו
לקבל החלטה לגביה.

האם נעמוד בפני הפחדים והחששות מפניה? האם נחליט לומר את האמת? האם
נבחר לעשות את דבר הנכון? פירוש החלום קשור בתשובות לשאלות הללו.



פירוש חלום שבו אבא שלנו כועס או עצוב מייצג תחושות של אכזבה ותסכול
בנוגע לסיטואציה שהתפתחה עקב החלטה או בחירה שלנו.

ככל הנראה בחרנו בחירה לא נכונה.

פירוש חלומות שבהם אבא שלנו מת מייצג כשל מוסרי.

יתכן ואיבדנו את היכולות לקבל החלטות חיוביות, להתייצב אל מול הבעיות שלנו
או שלחילופין בחרנו לקבל החלטות קרות שאין מתחשבות בסביבה.

על פי תורת פירוש החלומות, חלום על אבא נפטר מייצג הזנחה של ערכים
חיוביים אשר גדלנו עליהם.

פתרון חלומות על כך שאבא נפטר מדגיש כי אנחנו חשים תחושת אבל מסוימת
כלפי אותם ערכים וכי היינו רוצים לחדש ולשמר אותם בחיינו.

לחלום שחיפשת קיים פירוש רחב ומעמיק יותר במילון החלומות. ראה/י פירוש
חלומות על אבא מת.

אם אבא שלנו נפטר בחיים האמיתיים והוא מופיע בחלום, פירוש הופעתו קשור
במצפון שלנו או לחילופין בבעיות שהיו בינינו ושלא פתרנו אותם מעולם.

על פי תורת פירוש החלומות, חלום על אבא נפטר מייצג הזנחה של ערכים
חיוביים אשר גדלנו עליהם.

פתרון חלומות על כך שאבא נפטר מדגיש כי אנחנו חשים תחושת אבל מסוימת
כלפי אותם ערכים וכי היינו רוצים לחדש ולשמר אותם בחיינו.

שלנו לקבלחלומות על אבא מייצגים את המצפון שלנו, את היכולת-אח
החלטות חיוביות ולבחור בין טוב לרע.

החלום יכול לסמל את האופן שבו אנו תופסים את דמות האב שלנו במידה
וקיימים נושאים בינינו שאנו צריכים להתמודד איתם.

כל מה שאבינו אומר בחלום יכול לשפוך אור על בעיה מסוימת בחיינו שעלינו
לקבל החלטה לגביה.



האם נעמוד בפני הפחדים והחששות מפניה? האם נחליט לומר את האמת? האם
נבחר לעשות את דבר הנכון? פירוש החלום קשור בתשובות לשאלות הללו.

פירוש חלום שבו אבא שלנו כועס או עצוב מייצג תחושות של אכזבה ותסכול
בנוגע לסיטואציה שהתפתחה עקב החלטה או בחירה שלנו.

ככל הנראה בחרנו בחירה לא נכונה.

פירוש חלומות שבהם אבא שלנו מת מייצג כשל מוסרי.

יתכן ואיבדנו את היכולות לקבל החלטות חיוביות, להתייצב אל מול הבעיות שלנו
או שלחילופין בחרנו לקבל החלטות קרות שאין מתחשבות בסביבה.

אם אבא שלנו נפטר בחיים האמיתיים והוא מופיע בחלום, פירוש הופעתו קשור
במצפון שלנו או לחילופין בבעיות שהיו בינינו ושלא פתרנו אותם מעולם.

הופעה של אחיו של החולם בחלום יכולה להיות בעלת קונוטציה חיובית או
שלילית.

מבחינה חיובית החלום מסמל תחושות חיוביות שמלוות אותנו לאחרונה כמו
תקווה ושמחה.

מבחינה שלילית, הופעת האח בחלום עלולה לסמל תכונות חיוביות שיש לאחים
שלנו אך אנו לא זכינו להן (לדוגמא: ביטחון עצמי, שאפתנות, התמדה).

לחלום שחיפשת קיים פירוש רחב ומעמיק יותר במילון החלומות. ראה/י פירוש
חלומות על אח.



5נספח
בעלי חיים

הופעתן של החיות בחלומות מתחלק למספר סוגים כמו במציאות חיות כלליות
שמייצגות תכונות אופי של החולם שמובילות לביטחון כלכלי, הצלחה בחיים, ליצירת
זוגיות ושפע בחיים לחיות שמסמלות צד רוחני ומיסטי בחולם, חיות שהופעתן מעיד
על תקופה קשה שמטרידה את החולם ועל חיות שהופעתן באה להזהיר את החולם

מסכנה או אנשים שרוצים להזיק לו.

חלומות על סוססוס במציאות היא חיה אצילית נאמנה ובעלת עוצמה.-סוס
מסמלים שקיימת הרמוניה בחיי החלום שיובילו אותו ליעד ולייעוד.

חלום על סוס מסמל על תקופת שינוי עבור החלום. שינוי שנגרם מביטחון שמלווה
ע”י דמות שמדריכה את החולם בשינוי.

החלום מבהיר לחולם שהדרך שהוא הולך/בחר נכונה עבורו והתהליך ירקום עור
וגידים ועליו להאמין בדרכו.

פירוש חלום על סוס לפי הקבלה מסמל על הצלחה רבה בחייו האישיים של החולם.
החלומות על סוסים מתחלקים לתכונות של הסוסים ולצבע הסוס בחלום.

להגשים תכניות ועלחלום על סוס לבן משקף שאיפות ורצוןחלום על סוס לבן
מאמצים רבים שהחולם משקיע ועל אמונתו וכוונותיו להצליח. אם החולם עוסק

בתחום רוחני הסוס הלבן בחלום מייצג הדרכה שמלווה אותו.
לחולם במסעוחלום על סוס חום מעיד על הלמידה הצפויהחלום על סוס חום

הרוחני.
להנעהסוס שחור בחלום מייצג דמות גברית ומתקשרתחלום על סוס שחור

בזוגיות.
של החולםדהירת הסוס בחלום מסמלת את התפעלותוחלום על סוס דוהר

מהתהליך ועל האנרגיה וההשקעה בתהליך.
פג’סוס והוא מייצגהסוס הלבן עם הכנפיים בחלום נקראפירוש חלום על סוס לבן

חיי אלמוות במיתולוגיה היוונית. החלום על הפגסוס מבהיר לחולמת שהיא מקבלת
עזרה מישות על טבעית. החלום על הסוס הלבן מדבר בעצם על מאבק שקיים



בחולמת בין כוחות רוחניים לכוחות הגיוניים שיכולים לעצור את ההתפתחות
הרוחנית שלה.

שהחולם נמצאהחלום על רכיבה על סוס חום מסמלפירוש חלום על סוס חום
בתהליך של צמיחה ושינוי. הרכיבה והנוף ההררי בחלום מסמלים שהחולם משחרר

במודע ומבחירה דפוס התנהגות שמטיבה איתו.

דוב - חלום על דב מייצג הצלחה צפויה לחולם בפרנסה, עצמאות וחריצותו של
החולם ועל היותו אדם מקובע .

מייצג פחדים של החולם ממצבו הכלכלי.
להתחרט עלהחלום על הדב הלבן מסמל חשש של החולמתפירוש חלום על דוב

החלטות שהיא קבלה.

העצום, החדק שמשמש- לפיל במציאות ישנם מאפיינים בולטים כגון גודלופיל
אותו לאכילה/שתייה וכן אוזניו הגדולות. הפיל בחלומות מייצג התנהלות במערכות
יחסים, אכפתיות ונתינה לאחרים, אמונה להצליח, תקווה ,חוכמה ואומץ וגם מזל

וניסים.
הפיל מסמל הצלחה זוגית ומשפחתית ובהיבט הרוחני הפיל בחלום מייצג זיכרון

מגלגולים קודמים.

ופרנסה טובה.חלומות על פרה מייצגים על שפע בחיי החולם, בריאות-פרה
פרה שמנה בחלום תסמל שפע כלכלי והצלחה בפרנסה ופרה רזה על ירידה

בהכנסות.(זוכרים את חלומות פרעה על הפרות?)
מייצג מסר על המצב הכלכלי של החולם.

חלום על פרה בהיבט רוחני מייצג שביעות רצון וסיפוק של החולם מחייו.
של החולםהחלום על הפרה הגדולה היפה מסמל שהתכניתפירוש חלום על פרה

שהוא חושש ממנה מעיד על הצלחה שלה והוא לא צריך לחשוש.

,שמירה והגנה.- הכלב ידידו הטוב של האדם מסמל בחלום נאמנות, אהבהכלב
הופעת כלב בחלום יכולה לבוא מהתלבטות לגבי נאמנות של אדם מסוים או קשר

עם דמות טובה לחולם שמובילה אותו בחיים.
בחייו.מציין איום על החולם מאדם מוכר לוחלום על כלב שחור
מאדם מוכר לוכמעט ולא נתקלים אך מסמל סכנה לחולםחלום על כלב אדום

בחייו.
מסמל שקיימת שמירה והגנה לחולם.חלום על כלב נובח

מעיד על חדירה לתחום שלא טוב לחולם.חלום על כלב שנושך



חלום על כלב לפי הקבלה מראה על פגיעה באמון החולם ועל טומאה בחיי החולם.

כפי שהדג חי- דג בחלום מסמל על עולם הרגשות ותת המודע של החולםדג
במים.

חלום על דג מעיד על רצונו של החולם לייצר שפע בכל תחומי החיים. לדגים
בחלומות קיימים מספר פירושים ורובם חיוביים. דג בחלום מסמל פריון וכניסת שפע

לחיי החולם(זיווג, הריון, פרנסה) וזרימה של החולם בשינויים שפוקדים אותו.
מסמל על תקופה טובה עשירה ופורייה בכל תחומי חייו של החולם.

תנועת הצב בחלום- הופעת צב בחלום מסמל תחושת תקיעות וחוסר יציבות.צב
מסמלת את איטיות של תהליכים שהחולם עובר ונדרש ממנו להתנהל בסבלנות

ובאיפוק.
יחד עם זאת הצב בחלום מסמל את החוזק של המערכת הזוגיות ,הביטחון

והאמיתות בזיווג, את נאמנותה של האישה ומיניותה.
הצב מסמל על סכנה שחלפה ,על אויב שהפסיק לאיים על החולם.

צורך לאיזון בין- הופעת תרנגול בחלום מסמלת צד זכרי של החולם,תרנגולת
נקביות לזכריות. לדוגמא אשת קריירה שיש התנגשות בין הקריירה לזוגיות

והמשפחה החלום על תרנגול מסמל את ההתלבטות שלה. התרנגול בחלום מסמל
צד שולט, גאווה ועוצמה, שתלטנות ויכולת השפעה בדיבור על הסביבה.

מסמל הצלחה בזוגיות ובפרנסה, ואת הבחירה בדרכו ועל הצלחה כלכלית.
תרנגולת בחלום לעומת תרנגול בחלום מסמלת דאגנות יתרה לאנשים בחיי החלום,

יכולת הקשבה לאחרים (פסיכולוגיה,עב’ סוציאלית), יכולת הוראה והדרכה.

מאירופה ובחזרה הנו- חסידה בתודעה שלנו נתפס כהריון כי המסלול שלהחסידה
ברוגעוהתנהלותהחולםשלנשיצדמסמלתבחלוםהחסידהחודשים.9בערך

שלווה. הופעת החסידה בחלום מסמלת על קשר חזק בין בני הזוג ועל אמינות
הקשר הזוגי.

מייצג את אופיו האמין של החולם ודבקות במטרות שהוא מציב בחיים.

על חריצותו של החולם- הנמלים חיות בקבוצה לכן נמלים בחלומות מעידיםנמלים
לעומת חוסר חשיבתו בעיני הבוס בעבודה וניצול החולם.

הנמלים בחלום מסמלים השקעה וטוטאליות שלעיתים לא משתלמת כלכלית.
מייצג את הצורך של החולם לחשוב על המשך דרכו לבחון אותה כלכלית.


