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 דף מידע ללוח הורים

ל' בשבט, נתייחס בגן בתקופה  תאריךל בוחישלקראת יום המשפחה 

 הקרובה לנושא הבית והמשפחה.

ושל הקבוצה ודעות של היחיד נושא המשפחה עשוי להרחיב את המ

מתעוררים על רקע שהתחושות והרגשות , ההעדפות, למגוון הצרכים

 האווירה, התקשורת והיחסים בתוך המשפחה. האירועים, 

הביטוי המילולי והבלתי מילולי  יר אתלהגבנועדו פעילויות המגוון 

 בבית ובגן כאחד.

פחות של ואת דפוסי המש ,במסגרת הנושא נציג את בני המשפחה

משפחה בין התוך הבחנה בין המשפחה המצומצמת ל, ילדי הגן

המורחבת, נכיר את הזכויות, החובות והתפקידים השונים של בני 

המשפחה, נשוחח על רצף ההתפתחות ושלבי הגדילה של הילד לצד 

נישואין, הריון,  –מעברים בחיי המשפחה, כמו 

 לידה, מסגרות חינוכיות, בר / בת מצווה, צבא,

וכ"ו, וננסה להעמיק את ההבנה לחשיבות 

 המשפחה בחיי הילד והמבוגר כאחד. 

 

  



 דף מידע להורים:

, נעסוק בתקופה -----, ל' בשבט, תאריך -------לקראת יום המשפחה החל ביום 

 הקרובה בנושא הבית והמשפחה. 

 ,מודעות של היחיד למגוון הצרכיםנושא המשפחה עשוי להרחיב את ה

מתעוררים על רקע האירועים, החוקים, שחושות והרגשות הת ,ההעדפות

התקשורת והיחסים בתוך המשפחה, והוא מזמן מגוון פעילויות להגברת הביטוי 

 המילולי והבלתי מילולי בבית ובגן כאחד.

במסגרת הנושא נציג את בני המשפחה ואת דפוסי המשפחות של ילדי הגן תוך 

ורחבת, נכיר את הזכויות, הבחנה בין המשפחה המצומצמת למשפחה המ

החובות והתפקידים השונים של בני המשפחה, נשוחח על רצף ההתפתחות 

נישואין, הריון,  –ושלבי הגדילה של הילד לצד מעברים בחיי המשפחה, כמו 

לידה, מסגרות חינוכיות, בר / בת מצווה, צבא, וכ"ו, וננסה להעמיק את ההבנה 

 כאחד. לחשיבות המשפחה בחיי הילד והמבוגר 

 בברכה,

 צוות הגן

  



 מושגים ונושאים לשיחה

 שם משפחה –שם פרטי  

 .משפחה מורחבת –משפחה מצומצמת  

משפחה: הורים, ילדים, של בני התפקידים ו , סדר הלידהסטטוס 

תאום,  –נקבה, יחיד  –צעיר, זכר  –אחים, סבים, נכדים, בכור 

 , דודים ובני דודים .לבד –יחד 

משפחה: נישואין, הריון, לידה, רים בחיי מעבהתפתחות הילד ו 

 .מצווה, צבא, וכ"ו –בר / בת 

פרטיות,  עצמאות,אחריות,  :זכויות, חובות וחוקים במשפחה 

 הגנה, מותר, אסור...

שמחה, אהבה,  :במשפחה רגשותביטוי קשורת, יחסים ות 

הנאה, תקווה, הפתעה, גאווה, נחמה, דאגה, פחד, געגוע, כאב, 

 .ושה, צער, אכזבה, בלבולשמה, בכעס, עצב, קנאה, מתח, א

 .ביחד ולחוד –הרגלים וסדר יום במשפחה  

 .יוחדים בחיי המשפחהאירועים מ -אלבום משפחתי  

 בהתאם להרכב הקבוצה! – סוגי משפחות 

  

https://www.carmitalon.co.il/post/pytvkh-tsmvt-bgyl-hrk-lpy-sdr-hlp-byt
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 (ב –מסודר לפי סדר ה א ) יצירות ספרותיות לנושא

  ,1991"אבא ואמא של טל נפרדים", שולה מודן, הוצאת מודן 

 "2003, בבט קול, הוצאת מטר, "אמא הטילה ביצה 

 גלגולו של מעיל" קדיה מולדובסקי" 

 דגים לא אוהבים טופי", רבקה צדיק פישר ושירלי נס ברלין" 

 הבית של יעל", מרים רות" 

  ,1988"הדודה שלי מרחוב הנביאים", יורם טהרלב, הוצאת עם עובד 

  ,1979"היום הרע של טובה", אלונה פרנקל, הוצאת ביתן 

  1981סבתא", מרים רות, הוצאת רשפים, "המעיל של 

 לקוף יש בעיה", ג'וליה דונלדסון" 

 מי נתן לי נשיקה", נאוה גיינזברג" 

 מעשה באפרוח שהלך לחפש אם אחרת", לוין קיפניס" 

  ,1993הוצאת מודן, "משקפי הקסם של ליאור", שולה מודן 

  ,1994"סבא של ליאור מת", שולה מודן, הוצאת מודן 

 ספר הפילפילים", אלונה פרנקל" 

  ,1980"צרות", נירה הראל, הוצאת מסדה 

 :איזון עדין", עופרה אילון, הוצאת ספריית  להורים"

 2000פועלים, 

 :כל מה שאני צריך לדעת כבר למדתי בגן", " להורים

 2002מטר,  רוברט פולגום, הוצאת

 :שמע בני", יורם טהרלב, הוצאת משרד  להורים"

   2002הביטחון, 

http://www.youtube.com/watch?v=5_ZdR0LABJA


 )מחבר לא ידוע( ?מה היא משפחה

 משפחה היא כמו ענפים של עץ: 

 כל אחד צומח לכיוון שונה,

 אך לכולם יש אותם השורשים.

 משפחה היא כמו מוזיקה:

 חלק מהתווים גבוהים, וחלק נמוכים,

 ר נפלא אחד. אך יחדיו הם מרכיבים שי

 משפחה היא כמו מצפן: 

 היא עוזרת לנו למצוא את הכיוון הנכון,

  –ומזכירה לנו, שגם אם נלך לאיבוד 

 יש על מי לסמוך. יש לנו רשת ביטחון. 

 משפחה היא כמו שמיכת טלאים: 

 היא מורכבת מפיסות שונות וייחודיות,

 שיחדיו מספקות חום, רכות ונחמה.

 ים מתחיליםמשפחה היא איפה שהחי

 והאהבה לעולם לא נגמרת. 



 חגית בנזימן, איזה מזל

 ,"איזה מזל שסבא פגש בסבתא

 וחשב שהיא נחמדה.

  - איזה מזל שהם התחתנו

 ואמא נולדה.

 איזה מזל שההורים של אבא

 נפגשו זו עם זה.

 איזה מזל שנולד

 דוקא האבא הזה.

 איזה מזל שאמא ואבא

 נפגשו גם הם.

 איזה מזל שנולדתי

 ני הבת שלהם". וא

 

  



 ר, אביגיל מגידנה גרוסת  א מ  ת  ב  ל ס  צ  א  

 אצל סבתא אפשר להתפנק, והידיים שלה פנויות לחבק.

 יש לה ניסיון שמח ועצוב, עכשיו היא יודעת מה שחשוב.

 אצל סבתא מותר לנוח. להגיע בכל מצב רוח, 

 היא יודעת למצוא עוגה וחיוך.   –וגם כשעובר רגע חשוך 

 אנחנו האור בבית הריק.   –תא כיף לשחק אצל סב

 הקצב שלה כבר יותר רגוע.  –לא צריך להסביר איך ומדוע 

 אצל סבתא מותר להתרפק, ולפעמים מהחיים להתחמק.

 היא מבינה ורואה הכל: העיקר לשמוח, לאכול ולגדול.  –כן 

 כי הלב שלה תמיד מרחם.  –אצל סבתא פשוט להתנחם 

  -קודות וגם כשההורים נותנים פ

 יש לה דרך עוקפת, וכמה סודות. 

  -אצל סבתא מותר להיות עם התעודות, ועם הטעויות 

 כי העיניים שלה מתבוננות בגאווה. 

 זה תפקיד של אהבה. –להיות סבתא 

 

  



 

  



 כל אמא צריכה אמא

 כל אמא צריכה אמא

 שלפעמים תבשל לה ארוחה חמה,

 בלי לבשל בעצמה. –שהיא תוכל רק לאכול 

 אמא צריכה אמא שתקשיב לה לכ

 ולא על ילדיה. –עליה 

 שתראה בעיניה את צערה ואת פחדיה.

 בוד לאם הפנימית עם כל הכ

  –שכולן מחפשות בתוכן פנימה 

 לאם הפנימית אין גוף שיכול לחבק.

 בשביל זה כל אמא צריכה אמא.

 היא מלכה בביתה. ,אומרים ,כל אמא

 לפעמים המלכה מרגישה שיפחה.

 אמא כל כך צריכה אמא, ולכן, כל

 שתיתן לה מקום להיות נסיכה

 או פשוט להיות במנוחה. 



  



 מירי חן, להוריו מתנה - כל ילד הוא שיר

 כל ילד הוא שיר שהקדוש ברוך הוא ברא

 אך הוא טרם הכיר חוקי הלחנה.

 אות אחרי אות, ותו אחרי תו

 נעזור לו לבנות את ניגון חייו -

 יושיידע לכוון את צליל מיתר

 שישכיל לנגן את מיטב לחניו.

 כל ילד הוא שיר, להוריו מתנה

 אם נדע להאיר את דרכו נכונה.

  



 לא ידוע( )מחבר לאמא

 לפעמים את כה עצובה

 מבקשת, מלאת תקווה שכבר לא אהיה קטן,

 שאחזור נקי מהגן,

 עות אצבעות על הרהיטים ועל הקירות.שאפסיק להשאיר טבי

 –אך לפני שתספיקי עפעף להניד 

 אהיה גדול, מבוגר להחריד

 עד בלי די. –שאת תתגעגעי לחותמת ידי הנוגעות בכל 

 שית:אז הבאתי לך אמא מזכרת אי

 חותמת ידי הזערורית.

 די מהר –וכשזו האמיתית תגדל 

 –טוב יהיה להיזכר כיצד נראתה פעם 

 היזהר.כשלא ידעה ל

 

  



ה ִּדינּורִרי?, ַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהָגדֹולַמּדּו  ּמֹונ 

ק ִלי ִלְשאֹול:  ִלְפָעִמים נֹוָרא ִמְתַחשֵּׁ

 ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהָגדֹול?

ִני?  ַמּדּוַע ֲאִני לֹא נֹוַלְדִתי ִראשֹון ְוהּוא ַהשֵּׁ

ן ַהְבכֹור? ְוהּוא   לֹא ֲאִני? –ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ַהבֵּׁ

 הּוא ָעָׂשה ְלָפַני:ֶאת ָכל ַהְּדָבִרים ֶשֶאְפָשר ַלֲעׂשֹות 

ן ַאֲחַרי. –ָלֶשֶבת, ָלֶלֶכת, ְוַדְווָקא ִליֹשן   הּוא ָישֵּׁ

ק ִלי ִלְשאֹול:  ִלְפָעִמים נֹוָרא ִמְתַחשֵּׁ

 ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהָגדֹול?

ָאה  ,ָהִייִתי רֹוֶצה ָלַדַעת ָכמֹוהּו ִלְסֹפר ַעד מֵּׁ

 עֹוד ָשָעה,ְוַלֲחֹזר  ,ָלֶלֶכת ְלַבד ְלֹעֶפר אֹו ַטל

ָעָליו –ַרק ַפַעם  –ָהִייִתי רֹוֶצה   ,ִלְהיֹות ָשָנה מֵּׁ

ָליו. –ְוֶשָכל ַהְבָגִדים ַהְקַטִנים ַיַעְברּו ִמֶמִני   אֵּׁ

ק ִלי ִלְשאֹול:  ִלְפָעִמים נֹוָרא ִמְתַחשֵּׁ

 ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהָגדֹול?

 ְזַמן ָעַמד.הּוא מִ  -ַעד ֶשֲאִני ָלַמְדִתי ִלְזֹחל 

 ְוהּוא ְכָבר ָלַמד. -ֲאִני ַרק ִהְתַחְלִתי ָלֶלֶכת ַלָגן 

ית  ֶפר, ִלְקרֹא ְוִלְכֹתב הּוא ַמִשיג ַבֹכל. -ַלָגן, ְלבֵּׁ  סֵּׁ

 ַרק ָּדָבר ֶאָחד לֹא ַיִשיג ְלעֹוָלם: ָאח ָגדֹול.

  



 )מחבר לא ידוע( מתכון לבית המאושר

 מצרכים:

 כוסות הבנה 2

 ות אהבהכוס 3

 כוסות שכחה 4

 כוס ידידות 1

 כפות תקווה 2

 חתיכות אמונה 4

 מיכל סבלנות 1

 חבית של צחוק 1

 

 אופן הכנה:

לערבב אהבה עם הבנה, להוסיף אמונה 

וללוש בחמימות, בטוב לב ובסבלנות. לתבל 

ולבסוף להוסיף שמחה  ,בתקווה ובידידות

וגם שכחה לפי הצורך. לבשל בקרני השמש 

 יום בשפע -ם ולהגיש יו

  



 (עממי ליום המשפחהמשחק שיר ) יהושוע סבא

 )אגודל שמאל(ע וסבתא בת שב )אגודל ימין( יהושוע סבא

 .ישבו בגינה שעתיים ורבע

 ,מביט לשמיים יהושוע סבא

 .סבתא בת שבע סורגת גרביים

 האגודלים מתנועעים לפי התור.

 לסבתא אומר: יהושוע סבא

 "סבתא כבר ערב מתי

 וג את הגרב?"תגמרי לסר

 ,סבתא כועסת והיא נכנסת

 .סבא כעס גם הוא נכנס

 .כל אגודל מסתתר לתוך אגרוף כך היד שלו -כשהם כועסים 

 הציץ סבא, הציצה סבתא...

 ועשו שלום.

 לסירוגין בין האצבעות. -מציצים 

זרת בזרת. משלבים -עושים שולם 

 



 יזִ נ  כ  ש  ב אַ ג  ית יֹויִד י, עִ לִ יר ש  ִש 

 .ְךם רֹ יכֶ ּדֵּׁ לְ ת יַ אֶ  דּומְ לַ 

 .היקָ ִש נְ ק ּוְ ּויבם חִ תָ אֹו דּומְ לַ 

 ה.כָ ים מַ לִ בְ קַ מְ שֶ ת כְ ֹוכבְ ר לִ תָ א מּווקָ וְ ד ּדַ יצַ כֵּׁ 

 וה.וָ אֲ וה, גַ וָ נָ ה, עֲ בָ הֲ ה, אַ לָ מְ ם חֶ תָ אֹו דּומְ לַ 

 ת,אּומָ צְ ם עַ תָ אֹו דּומְ לַ 

 ה.רָ זְ עֶ  שקֵּׁ בַ לְ  דּומְ לַ 

 ,הירָ חִ ם בְ תָ אֹו דּומְ לַ 

 ע.רַ ב וְ ין טֹוין בֵּׁ חִ בְ הַ לְ  דּומְ לַ 

 ם,יהֶ תֵּׁ ֹושגְ ִר ד לְ בֹום כָ תָ אֹו דּומְ לַ 

 י.ל חַ כָ ם, לְ תָ יבֹ בִ סְ לִ 

 . ְךם רֹ יכֶ ּדֵּׁ לְ ת יַ אֶ  דּומְ לַ 

  



 לוין קיפניס, מעשה באפרוח שהלך לחפש אם אחרת

,  בבקר יפה אחד טילה הדוגרת המנומרת בחצר לאורכה ולרוחבה

  ,צהבהבים –ים רכרכים ומסביבה התרוצצו אפרוח

 כנף.  -זנב וקצרי  -חסרי 

, טיילה, חיטטה המנומרת, הדוגרתטיילה, 

וכאשר מצאה גרעין או תולעת , חיטטה

 -והאפרוחים מיהרו , פוררה אותם לפרורים

 וחטפו זה מזה. ,  ניקרו –מיהרו, ניקרו 

  ,העגל מן הרפת, ראה כי אור בחוץפתאום יצא 

 והתחיל רוקד על ארבע.  ,קפץ מרוב שמחה

  וקידקדה בקול: ,נבהלה הדוגרת, ברחה אל הפינה

 קדה! אלי, בני, אוצו! –"קד 

 קדה!  –"קד 

  אלי, קטני, רוצו!"

 והתחבאו תחת כנפיה.  ,מיהרו האפרוחים

רק אפרוח אחד שחור עמד 

, ולא חפר באשפה ,על מקומו

 אץ אל אמא, ולא רץ אל אמא.

 :קידקדה שוב הדוגרת –קדה!"  –"קד 

 "הסכנה גדולה!

 והוא ירמסך בטלפיים!". ,העגל הטיפש מתהולל

 ולא בא להתחבא תחת כנפיה. ,ולא שמע האפרוח בקול אמא



 וניקרה לו נקירה אחת בראשו. ,רצה אליו הדוגרת

 כעס האפרוח וקרא אל אמו: 

 בקש לי אמא אחרת!"."את אמא לא טובה! אלך ל

 

  ,וראה את הברווזה טופפת בחוץ ,הלך לו האפרוח

 וסביבה חמישה אפרוחים.

 :צוואר –"ברווזה יפה, כחולת  אמר אליה:

 התקחי אותי לך לבן?"

 אמרה הברווזה: "כן"! 

 הלך האפרוח עם בני הברווזה. 

 ואיתם הלך לטיל.  ,איתם אכל, איתם שתה

 ר.ובאו עד הנה ,וטיילו ,הלכו

 קפצו לתוכם והתחילו שוחים: , ראו הברווזים הקטנים את המים

 וטובלים ראשם בשמחה רבה. ,מנפנפים כנף, מכשכשים זנב

 רק האפרוח נשאר עומד על שפת הנהר, עומד ורועד.

 "מה אתה עומד, פחדן?" קראה הברווזה, "היכנס!". 

 והברווזה תפסה אותו, דחפה אותו המיימה ואמרה: 

 ך לאחוריך, גרוף בתנוכות אצבעותיך, ושחה!'' ''פשוט רגלי

 והתחיל טובע. ,ולא יכול האפרוח לעשות כן

 ונקרה לו נקירה עזה בכנפו. ,כעסה הברווזה עליו



  ,ברח האפרוח מן הברווזה

 וראה את הדרורה על כרכוב החלון.

 אמר אליה: 

 : "דרורה יפה ארוכת זנב

 אפשר תקבליני לך לבן?''. 

 ''כן!''.אמרה הדרורה: 

קפץ האפרוח על העצים, ומן העצים 

  ,על ערמת הקש

ומן העץ  ,ומן הקש על העץ הקרוב

 על כרכוב החלון.

 וישב עם הדרורים הקטנטנים, הרכרכים. ,נכנס אל קן הדרורה

 איתם אכל, איתם שתה ואיתם שיחק.

 אחר כך אמרה הדרורה: 

 "עכשיו ילדיי הטובים נעופה קצת".

שקשקו  ,נים, ניתרו מן הקן אל העץ הקרובנזדרזו הדרורים הקט

 ועפו מבד אל ענף.  ,כנף

 רק האפרוח עמד על מקומו, עמד ורעד.

ניי מה קטנים הם ובכל זאת "ראה ב, קראה הדרורה –"הו, פחדן!" 

 לא יפה! כל בעל כנף צריך לעוף! ואתה גדול ומפחד?!, יעופו



 ואתה, מתח רגלייך, פרוש כנפייך ועוף!".

 ונפל ארצה.   –רגליים, פרש כנפיים, רצה לעוף  מתח האפרוח

 

 ועמדה אצלו.  ,קפצה מיד החתולה

 וכה אמר אליה: ,פנה אליה האפרוח

 "בבקשה, חתולה יפה: היי נא את לי לאם!".

 אמרה החתולה: "טוב".

והביאה אותו  ,לקחה אותו החתולה

המשחקים  ,חתלתוליה אל גוריה, למרתף

 בעכבר אמוץ השכם. 

וחטפו  ,כל החתלתולים בעכברשיחקו 

 אותו אחד מן השני.

 רק האפרוח עמד על מקומו ופחד.

  פקדה עליו החתולה. –אתה בעכבר!" "שחק גם 

 סופו שימות ברעב!".  - "חתול שאינו יודע לצוד עכברים

 פחד האפרוח מפני העכבר. 

 כעסה החתולה ושרטה בו שרטת.

 

 

 



 ובא עד המאורה אשר בחצר. ,ברח האפרוח

הכלבה משחקת עם  את ראה

 עמד וחשב: . כלבלביה –גוריה 

 אך, זוהי באמת אמא טובה! 

 כיצד היא משחקת יפה עם ילדיה!

עמדה , פתאום התרוממה הכלבה

 ונבחה בקול: , על רגליה הקדמיות

 הב!". –"הב! הלאה מכאן! הב 

 

 וברח אל אמא התרנגולת, ,נבהל האפרוח

 התחבא תחת כנפיה וקרא:

 מא חביבה!ובה! רק את אמא ט"רק את א

 ות!"הממא טובה בכל האאין כמוך עוד א

 

  



 

  



 

 

 

  

  



 

 



  



 

 

 

 

 

  



 )מחבר לא ידוע( דרושה אמא

 הגדרת התפקיד  אמא:

 אמא, אם, אמא'לה, מאמי, אימוש.  תואר:

 ,נדרשת שחקנית צוות לטווח ארוך, לעבודה מאתגרת וקבועה התפקיד: הגדרת

 יבה כאוטית ומבולגנת. בסב

ונכונות לעבוד  ,המועמדים זקוקים לכישורי תקשורת וארגון ברמה הגבוהה ביותר

שעות רצופות על  24בשעות מגוונות, הכוללות ערבים, סופי שבוע ומשמרות של 

 פי הנדרש. 

מדי פעם ידרשו המועמדים לצאת 

לנסיעות, כולל טיולים שנתיים 

ה כי וארועי ספורט שנדמ ,משמימים

 אין להם סוף בערים רחוקות. 

 אין החזר הוצאות נסיעה. 

 שליחויות נרחבים.  כמו כן נדרשים שירותי

עד סוף חייך. עלייך להסכים שישנאו אותך לפחות זמנית )עד  תחום אחריות:

ור את פיך שוב ושוב. גהיות מוכנה לסשמישהו יזדקק לכמה שקלים(. עלייך ל

קמ"ש בתוך שלוש  80 -ל  0 -ולעלות מ  ,פרד בנוסף, עלייך להיות חזקה כמו

 שניות למקרה שהפעם, הצרחות מהחצר אינן שוב מסיפור "הזאב". 

עלייך להיות מוכנה להתמודד עם אתגרים טכניים, כמו צעצועים מקולקלים, 

ורוכסנים תקועים. עלייך לסנן שיחות טלפון,  ,אסלות שנסתמו באופן מסתורי

הפקות מורכבות של מטלות בית. עלייך להיות  ולתאם ,לעקוב אחר לוח השנה

 בעלת יכולת תכנון וארגון כנסים חברתיים ללקוחות בכל הגילאים ומנות המשכל. 



 עלייך להסכים להיות זו שאין כמוה רגע אחד, ומקור למבוכה רגע לאחר מכן. 

 ,עלייך לנהל בקרת איכות ובטיחות של כחצי מיליון צעצועי פלסטיק זולים מסין

 זרים שפועלים על סוללות. ואבי

 אך להיות מוכנה לגרוע מכל.  -עלייך תמיד לקוות לטוב 

 עלייך לקבל אחריות מלאה על איכותו של המוצר הסופי. 

 תחום האחריות כולל גם תחזוקה ועבודות שירות בכל רחבי מתקן המגורים. 

  אין. אפשרויות להעלאה בשכר או קידום:

במשך שנים, בלי להתלונן, להתעדכן כל  תפקידך הוא להישאר באותו מעמד

כדי שאלה שנמצאים תחת חסותך יוכלו להיות טובים  ,ולשפר את כישורייך ,הזמן

 יותר ממך בסופו של דבר. 

 אין צורך.  -למרבה הצער  ניסיון קודם:

 הדרכה והשתלמות יתבצעו בעת מילוי התפקיד על בסיס מתיש במיוחד. 

זו שמשלמת להם! עלייך להציע העלאות בדמי  הקשיבי טוב: את שכר ופיצויים:

הכיס ומתנות לעתים קרובות. התקווה היחידה היא שכאשר יעזבו את הבית הם 

 ירכשו עצמאות כלכלית כלשהי, אך לא כדאי לסמוך על זה. 

 אחרי שתמותי, תעבירי אליהם את כל מה שנשאר. 

את תיהני  ,תשבמציאו ,אויותר בתוכנית השכר ההפוכה הזאת ההדבר המוזר ב

 ותקווי כל הזמן שתוכלי לתת יותר.  ,מזה

אמנם אין ביטוח בריאות, ביטוח שיניים, פנסיה, חופשות בתשלום או  הטבות:

 ,אופציה למניות, אך תפקיד זה מבטיח אין ספור הזדמנויות לצמיחה אישית

 וחיבוקים בחינם לכל החיים. 

  ☺ ♥ שלוח באהבה לכל האמהות באשר הן



 לא ידוע( חבר)מ א נייר שזורקיםהורים הם ל

 .הורים הם לא נייר שמשתמשים וזורקים

 הורים הם לא בנקט שלוקחים כסף והולכים.

 ,הורים הם לא אבן צור שלעולם אינה נסדקת

 .הורים הם לא רק שם משפחה או שלט על הדלת

 ,כי הורים הם נייר שסופג הכל

 והורים הם כמו בנק שלתת הוא יכול,

 - לשבת ולדבר נס,אך צריך להיכ

 ואולי להחזיר במועד מאוחר יותר.

 וגם שבירה, ,הורים הם אבן גיר רכה

 הורים הם שם משפחה עם ייחוס שיש בו אמירה.

 ,וגם מורכבת ,הורים הם משפחה גדולה

 שעל גבה תרמיל גדול סוחבת.

 הורים הם אנשים שלפעמים טועים,

 בלי סוף הם אוהבים. - אך גם אם יטעו

 אם ילדם בן שמונה או בן חמישים. -ולם יהיו הורים הורים לע

 מתעייף עם השנים. -אבל גם הורים הם חומר מתכלה 

 לכן, לעיתים כשמזדמן, טיפול מונע של חיבה ויחס חם

 ,יכול אולי מעט לעכב את הזקנה

 זמן של כבוד, הנאה והנעה. -ולתת פסק 



 חמישה דברים על להיות אמא

להיות אמא זה לנסות להיות צודקת, ולדעת שלפעמים  .1

 תטעי. 

להיות אמא זה לחשוב שתמיד תדעי יותר טוב, אבל לדעת  .2

 שלפעמים לא תביני כלום. 

 להיות אמא זה לדאוג, אבל לדעת שלפעמים את חונקת.  .3

 עין.  להיות אמא זה לפעמים לנדנד, ולפעמים לדעת להעלים .4

אבל להיות אמא זה בעיקר לאהוב כמו שהם אף פעם לא  .5

 יוכלו להבין. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 כשהאל ברא את האמהות

 המקצוע השני העתיק בעולם" – אימהותמבס ")האפילוג מספרה של ארמה בו

כשהאל הטוב ברא את האמהות במשך ששה ימים של "שעות נוספות", 

 בא מלאך ואמר לו: 

  בפרויקט הזה"."אתה משקיע המון זמן 

קראת את ההנחיות על טופס אמר האל: "האם 

אבל לא  –עליה להיות רחיצה לגמרי  ההזמנה?

הניתנים כולם  –דים מפלסטיק, בעלת רמ"ח חלקים ניי

בעלת ועלת על קפה שחור ושאריות מזון, להחלפה, פ

בעלת אשר נעלם כאשר היא עומדת זקוף,  -חיק 

 ,ל ברגל שבורההח –נשיקה המסוגלת לרפא הכל 

 .ובעלת ששה זוגות ידיים"וכלה באהבה נכזבת, 

 בלתי אפשרי!".  –המלאך נד בראשו, ואמר: "ששה זוגות ידיים... 

שלושה זוגות  "אלא אמר אלוהים, –מות לי את הבעיות" ם גור"לא הידיי

 מהות".  העיניים הנדרשים לא

 שאל המלאך.  –ה לדגם הסטנדרטי?" "וכל ז

  אשו:אלוהים הנהן בר

מה אתם מעוללים שם,  -"זוג אחד החודר דרך דלתות סגורות כשהיא שואלת 

, הרואה מה זוג אחר כאן בעורפהאבל בעצם היא כבר יודעת,   -ים? ילד

וכמובן, זוג כאן, בחזית,  מה שהיא חייבת לדעת, –שאינה אמורה לראות, אבל 

גם בלא  –אני מבינה ואני אוהבת אותך  –המסוגל להביט בילד סורר, ולהביע 

 להשמיע הגה". 

 



 "שכב לישון. מחר...".   ,אמר המלאך ונגע קלות בשרוולו–"אלי" 

כך קרוב לבריאת משהו בצלמי. כבר "אני כל  אמר אלוהים, –"איני יכול" 

יכולה להאכיל משפחה של המרפאה את עצמה כשהיא חולה,  יש לי אחת

בן תשע לת להכניס פרחח ומסוג ,שש נפשות בחצי ק"ג בשר טחון...

 .למקלחת"

 לאך הקיף באיטיות את דגם ה"אם". המ

  נאנח. –"היא כל כך רכה" 

  אמר אלוהים בהתלהבות –חסונה"  "אבל

  האם הזאת מסוגלת לעשות ולסבול".מתאר לעצמך מה  "אינך

 "לחשוב היא מסוגלת?"  

 .אמר הבורא –"לא רק לחשוב, אלא גם לשכנע ולהתפשר" 

 והעביר את אצבעותיו על הלחי.  ,לאךלבסוף גחן המ

 הכריז.  –"יש דליפה" 

אינך יכול  "אמרתי לך שאתה מנסה לדחוס יותר מדי חומר בדגם הזה.

  ם המעמס".להתעלם מגור

האל התקרב כדי להיטיב לראות, והגביה בעדינות את טיפת הלחות אל 

 שם נצנצה והבליחה באור.   –אצבעו 

 "זוהי דמעה".  ,ראמ –"זו איננה דליפה" 

 "מה תפקידה?"   ,שאל המלאך –"דמעה?" 

 ."היא נועדה לשמחה, לעצב, לאכזבה, לחמלה, לכאב, לבדידות ולגאווה"

 מר המלאך. א –אתה גאון" "

  ."לא אני שמתיה שם" פניו של האל הרצינו:



 ליהיא לפיד

ישבנו, אתה ואני, על הכיסאות הקטנים בכניסה לכיתה שלך, וחיכינו לתורנו ליד 

הדלת הסגורה, שומעים שברי מלמולים מהשיחה של המורה עם ההורים של 

ואספתי אותך לתוך החיבוק שלי, סתם ככה,  ,הילדה שלפניך. הושטתי את היד

אתה, ילד שלי, שתמיד מיד. משהו היה אחרת. זה לא כמו תופתאום הרגשתי ש

מתכרבל לי בתוך החיבוק בהתמסרות מתמוססת, תמיד בדיוק באותו מקום, 

 המקום שלך בין זרועותיי, לא באמת חיבקת. לא באמת התמסרת. 

ואמרת שכן, אבל זה לא  ",הכול בסדר?"שאלתי כבדרך אגב,  -"היי מתוק" 

 ת ידי, והסתכלתי עליך. נשמע ככה. ואספתי את פניך בין כפו

שאלתי, ואז ראיתי שגם המבט  "מה קרה?"פתאום ראיתי שאתה קצת חיוור. 

 שלך אחר. שאין בו את הניצוץ הזה, הניצוץ השמח הזה שיש לך תמיד. 

ואמרת  "אל תדאג כל כך",חיבקתי אותך,  ",היי ילד"ואמרת שאתה קצת דואג. 

אני ", אמרתי לך, "היא תגיד זה לא משנה מה"שאתה מפחד מה המורה תגיד. 

 . "יודעת מי אתה. אתה ילד הקסם שלי

ואז שאלת אם אני זוכרת את הפעם הקודמת. ואמרתי שכן, והשפלתי את 

המבט. וגם אתה השפלת מבט, ושאלת אותי אם אני זוכרת איך כעסתי עליך. 

 ואמרתי שאני זוכרת. וזה קרע לי את הלב.

הביתה, אחרי אסיפת ההורים ההיא, ואיך אני, כי זכרתי. זכרתי איך הלכנו ברגל 

אחרי שכעסתי עליך, לא דיברתי איתך, ואיך הדמעות זלגו על פניך. ואיך הבטחת 

 שתשתדל יותר. ואיך אני המשכתי לשתוק. 

ואמרת לי שבגלל זה, בגלל הפעם ההיא, אתה דואג. ואמרתי לך שזה לא יקרה 

 גלל לימודים. אף פעם. שוב. שאני לא אכעס עליך ככה יותר אף פעם ב



והילדה שהייתה לפנינו יצאה, ואנחנו נכנסנו. וכשיצאנו מהמורה שאלת אותי אם 

אני כועסת. ואמרתי לך שהבטחתי שאני לא אכעס, ושאני תמיד מקיימת 

הבטחות. ושאלת אותי אם אני מאוכזבת. ואמרתי שכן, אבל אמרתי לך שלא 

 ממך אלא מעצמי. 

ואמרתי לך שאני זו שנכשלתי. שאם אתה כל כך  ושאלת למה אני מתכוונת.

שאני  ,מפחד מאיך אני אגיב, אז אני נכשלתי. וחיבקתי אותך חזק, ואמרתי לך

יודעת בדיוק מי אתה, ואני לא צריכה שום תעודה, ושום מורה שיגידו לי מי אתה. 

 אתה ילד הקסם שלי. 

. עם כל הלב. וחיבקת אותי חזרה. חיבקת אותי כמו שאתה תמיד מחבק. בחום

והאמת, אתה כבר גדול, ילד, אז חיבקת כל כך חזק שזה קצת כאב. אבל לא 

אמרתי. כי הרבה יותר כאב לי זה שידעתי שטעיתי בפעם ההיא. שבאותו יום, 

אחרי אסיפת ההורים ההיא, היית צריך שאהיה לצידך, ולא הייתי. ולא חיבקתי 

בל ציון נכשל זה לא אתה. זו אותך כשכל כך היית צריך את זה. ואם מישהו קי

אני. אני נכשלתי בדבר הכי חשוב בחיים שלי, בלהיות אמא שלך. בלהיות הגב 

שלך, ולהיות זו שמאמינה בך, וזו שזוכרת תמיד לא רק איזה ילד נפלא אתה, 

 אלא גם להגיד לך את זה. 

והפעם, בניגוד לפעם ההיא, עצרתי באמצע הדרך הביתה, והתיישבתי על גדר 

 , והושבתי אותך לצידי, ואמרתי לך שטעיתי. אבן

תשמע, אמרתי לך, אתה הילד הראשון שלי, ואני לא ממש מנוסה בזה, בלהיות 

אמא. אז אני טועה לפעמים. ואני מתנצלת. אבל אני לומדת. וחשוב לי רק דבר 

אחד בעולם, שתדע, ילד שלי, שאני לא יכולה להיות מאוכזבת ממך. אתה הרי 

ומזל שהיית קבור לי עמוק בתוך החיבוק,  . ואין כמוך בכל העולם.הקסם שליילד 

ושזה בסדר,  ,ולא ראית איך זלגו לי דמעות כשאמרת לי שאתה אוהב אותי

 ושכולם טועים לפעמים. 

  



 

 

 

 

 לא ידוע( חבר)מתפילת ההורים 

 .אלוהים תן לנו את הכח לקבל את ילדינו כפי שהם

  ,תן לנו את החכמה להגיש להם את העזרה שהם זקוקים לה

 ולא זו שאנו רוצים להגיש.

  -ולעצב דמותם  ,תן לנו את התבונה לחנך אותם

 .ול את עצמאותם, עצמיותם ואישיותםמבלי לגז

 שלא הכל אנחנו יודעים טוב מהם,  תן לנו את הצניעות להבין

  ושיש דרכים שונות לעשות אותו דבר,

 ולא תמיד הדרך שלנו היא היותר נכונה.

 ,תן לנו את האומץ לעמוד על שלנו בעקשנות

 ובאותו הזמן לשמור תמיד על כבוד האדם.

 :אלוהים

 .אותם מאושרים עזור לנו לעשות

 

  



 תמונות בית ומשפחה

 



 

  



 

 

  



 



  



 


