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ִּבּטּוִיים  ְלִמְׁשַמע  ִנְזָקפֹות  ָאְזֵנינּו  ַיְלֵּדנּו,  ִעם  ִמּלּוִלי  ִעּמּות  ְּבֵעת  ְלִעִּתים, 

ְלַזְלֵזל  ָלנּו  ָאסּור  ַנְפׁשֹו.  ְּבַסֲעַרת  ַהֶּיֶלד  ִמִּפי  ַהִּנְפָלִטים  ֲחִריִגים 

ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ְּתלּותֹו  ִּכי  ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ְמַהְדֵהד!  ְמצּוָקה  אֹות  ֶזהּו  ְּבָכְך! 

ֶנֶגד  ָקׁשֹות  ִמִּלים  ַמְׁשִמיַע  הּוא  ְוַכֲאֶׁשר  ְמֻסֶּיֶגת,  ִּבְלִּתי  ִהיא  ְּבהֹוָריו 

ְוַאף  ְּגמּוָרה,  ֲחָרָטה  ֲעֵליֶהן  ְלִהְתָחֵרט  ָעִתיד  הּוא  ָלֹרב  ֵמהֹוָריו,  ֶאָחד 

ִלְהיֹות  ָחׁשּוב  ֶקֶׁשר.  ֵאין ׁשּום  ַהְּמִציאּות  ּוֵבין  ֶׁשֵּביָנם  ָאָׁשם  ִרְגֵׁשי  ְלַפֵּתַח 

ֹחֶסר  ַעל  ַהֲעָמָדתֹו  ְלַאַחר  ַּכּמּוָבן   – ַהֶּיֶלד  ִעם  ְלִהְתַּפֵּיס  ּוְלַמֵהר  ְלָכְך  ֵעִרים 

ַנְפִׁשִּיים. ְנָזִקים  ִלְמֹנַע  ְּכֵדי   – ֶׁשְּבִהְתַנֲהגּותֹו  ַהָּכבֹוד 
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ֵיׁש  ִּכי  ָחִׁשים  ְוָאנּו  ַיְלֵּדנּו,  ֶׁשָעָׂשה  ְׁשִליִלי  ַמֲעֶׂשה  ִעם  ִמְתמֹוְדִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 

ְלִעִּתים  ְיִׁשיָרה.  ֲעִניָׁשה  ִהיא  ַהְּנאֹוָתה  ַהֶּדֶרְך  ָּתִמיד  ֹלא  ְלַהֲעִניׁשֹו,  ֹצֶרְך 

יֹוֵתר! ַהְרֵּבה  ְּגדֹוָלה  ְוָסמּוי  ָעִקיף  עֶֹנׁש  ֶׁשל  ַהְׁשָּפָעתֹו  ַרּבֹות 

ָּגַרע  ֹלא  ַהָּדָבר  אּוָלם  ְּבנֹו,  ֶׁשל  ִּכְׁשלֹונֹו  ַעל  ָהָאב  ִחָּפה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור 

ְלַבּסֹוף,  ּוְלִהְׁשַּתֵּפר.  ַהְמֻעָּות  ֶאת  ְלַתֵּקן  ּוֵמְרצֹונֹו  ַהֵּבן  ֶׁשל  ַהֶּנֶפׁש  ֵמִחּבּוֵטי 

ַהֶּקֶׁשר  ִהְתַחֵּזק  ְּכבֹודֹו,  ַעל  ִלְׁשמֹר  ָאִביו  ֶׁשל  ְלַדֲאָגתֹו  ַהֵּבן  ִהְתַוֵּדַע  ַּכֲאֶׁשר 

ָעְצָמה. ּוַבֲעַלת  ַסְמכּוִתית  ְּבֵעיָניו  ֶנֶעְׂשָתה  ָאִביו  ֶׁשל  ּוְדמּותֹו  ָאִביו,  ִעם  ֶׁשּלֹו 
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ְיָלֵדינּו:  ְלִעִּתים ָאנּו מֹוְצִאים ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבִדיֶלָמה ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְמָסְרִבים ְלַבָּקַׁשת 

ַּגם  ַמה  ַהְחָלָטה,  ָּכל  ַלְּיָלִדים  ְלַנֵּמק  ָנכֹון  ֹלא  ַהִחּנּוְך  ְלַמַען  ֶאָחד,  ִמַּצד 

ְלִעִּתים  ֵׁשִני,  ִמַּצד  ַּבִּסָּבה.  אֹוָתם  ְלַׁשֵּתף  ַמְתִאים  ֹלא  ַרּבֹות  ֶׁשְּפָעִמים 

ֶאת  ְמַחְּנִכים  ָאנּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ָּבֲעָרִכים  ִּכְפִגיָעה  ְלִהְתָּפֵרׁש  ָעלּול  ַהֵּסרּוב 

ָלחּוׁש  ַלֵּבן  ָּגַרם  ָהָאב  ֶׁשל  ֵסרּובֹו  ֶׁשּבֹו  ֶזה,  ְּבִסּפּור  ֶׁשֵאַרע  ְּכִפי  ְיָלֵדינּו. 

ֶחֶסד. ֵמֲעִׂשַּית  ִמְתַחֵּמק  ָאִביו  ִּכי 
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הּוא.  ַּבֲאֶׁשר  ֶיֶלד  ָּכל  ֶׁשל  ִאיִׁשּיּותֹו  ֵאת  ְמַאְפֶיֶנת  ַהַּסְקָרנּות 

ֵעָרִני  ִיְהֶיה  ֶׁשּמֹחֹו  ְּכֵדי  ַּבֶּיֶלד,  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשָּטַבע  ִנְפָלָאה  ְּתכּוָנה  זֹוִהי 

ְיָלֵדינּו  ַמְפִנים  ַסְקָרנּוָתם  ֶאת  ּוְלִהְתַּפֵּתַח.  ִלְלמֹד  יּוַכל  ְוהּוא  ּוָפִעיל, 

ֶׁשָּלנּו. ְוִׂשיַח  ִׂשיג  ָּכל  ּוְלָהִבין  ִלְׁשֹמַע  ִּבְרצֹוָתם  הֹוֵריֶהם,  ְּכַלֵּפינּו,  ַּגם 

ְּכֵדי  ַאְך  ְיָלֵדינּו,  ְּבָאְזֵני  ְלַהְׁשִמיַע  ּוְצִריִכים  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשֹּלא  מּוָבן 

ְּתחּוָׁשה  ֵאָליו,  ַהָּקׁשּור  ָמה  ְּדַבר  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַּמְסִּתיִרים  ַהְּתחּוָׁשה  ֶאת  ֵמַהֶּיֶלד  ִלְמֹנַע 

ַהֶּיֶלד  ֶאת  ּוְלַחֵּנְך  ְלַהְקִּדים  ָחׁשּוב  ְנִחיתּות,  ְוִרְגֵׁשי  ְׁשִליִלי  ַעְצִמי  ִּדּמּוי  ְּבִקְרּבֹו  ְלַפֵּתַח  ָהֲעלּוָלה 

ִליָלֵדינּו  ַנְדִּגיׁש  ַּדְוָקא.  ּבֹו  עֹוְסִקים  ֵאיָנם  ְוֵהם   – ְלָאְזָניו  נֹוֲעדּו  ֶׁשֹּלא  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ְּכָלִלי  ֶׁשְּבאֶֹפן 

ִּבְזַמן  ָּכְך,  ְלטֹוָבָתם.  זֹאת  עֹוִׂשים  ֵהם  ְמֻסָּים,  ֵמיָדע  ִמְּפֵניֶהם  ַמְסִּתיִרים  ַההֹוִרים  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 

ְוׁשּום  ַּבֲהָבָנה,  ַהָּדָבר  ֶאְצָלם  ִיְתַקֵּבל  ְלָאְזֵניֶהם,  ֶׁשֹּלא  ִּבְפֵניֶהם  ְלׂשֹוֵחַח  ִנָּדֵרׁש  ַּכֲאֶׁשר  ֱאֶמת, 

ִמָּכְך. ִיָּגֵרם  ֹלא  ֵנֶזק 
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ִמִּמְכלֹול  ְּכֵחֶלק  הֹוָריו  ֶאת  ַּגם  ּתֹוֵפס  הּוא  ּוְכָכֶזה  ֵאגֹוֶצְנְטִרי,  ְיצּור  הּוא  ִמִּטְבעֹו  ֶיֶלד 

ֵאּלּו  ּוְתחּוׁשֹות  עֹוָלמֹו,  ֶאת  ַהּבֹוֵרא  ָּבָרא  ָּכְך  ּוְלטֹוָבתֹו.  ְלָצְרּכֹו  לֹו  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשּנֹוַעד 

ַהֶּיֶלד  ֵאת  ְלַכֵּון  ָעֵלינּו  זֹאת  ִעם  ַהֶּיֶלד.  ֶׁשל  ַהַּנְפִׁשית  ְלִהְתַּפְּתחּותֹו  ֲחׁשּובֹות 

ְלַׁשֵּדר  ֵיׁש  ֲאֵחִרים.  ֶׁשל  ְלָצְרֵכיֶהם  ֵעָרִני  ְוִלְהיֹות  ַהּזּוַלת  ֶאת  ַּגם  ְוָלחּוׁש  ִלְזּכֹר 

ַוֲהָנָאה. ִסּפּוק  ָלנּו  ַהַּמֲעִניָקה  ְוִהיא  ַחֵּיינּו,  ֶמְרַּכז  ִהיא  ֶחֶסד  ֲעִׂשַּית  ִּכי  לֹו 

צֹוֵרב  ַהָּדָבר  ַהֶּיֶלד,  ֶׁשל  ִּגילֹו  ֶּבן  ַאֵחר,  ֶיֶלד  ִעם  ֶחֶסד  עֹוֶׂשה  ַההֹוֶרה  ַּכֲאֶׁשר 

ֵלב  ִׂשיַמת  ִנְדֶרֶׁשת  זֹאת,  ְלַקֵּבל  יּוַכל  ֶׁשַהֵּבן  ְּכֵדי  ִׁשְבָעַתִים.  ַהֵּבן  ֶׁשל  ִלּבֹו  ֶאת 

ְוָהעֶֹנג  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ִּבְדַבר  ָעמֹק  ָׁשְרִׁשי  ִחּנּוְך  ִנְדָרׁש  ְוֵכן  ְמֻיֶחֶדת, 

ְלַהְרִּגיׁש  ַלֶּיֶלד  ִלְגֹרם  ֶאְפָׁשר  ְנכֹוָנה,  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ַלּזּוַלת.  ֶעְזָרה  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשחֹוִוים 

ֶחְׁשּבֹונֹו.  ַעל  ְמֻסֶּיֶמת  ְּבִמָּדה  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשַהָּדָבר  ָהֻעְבָּדה  ִמּתֹוְך  ַּדְוָקא   – ַהֶחֶסד  ְּבַמֲעֵׂשה  ֻׁשָּתף 

ענינים תוכן 
ומסרים חינוכיים להורים

7 עכיכית6 םינינ שלי אבא 



ֶׁשֵּיׁש  ַהְּבִסיִסית  ַלֲהָבָנה  ְוַלֲהִביאֹו  ְמֻסָּים  ְּבאֶֹפן  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְלַׁשֵּתף  ִהיא  ַהְּנאֹוָתה  ַהֶּדֶרְך 

ֶאת  ַלֲחׂשֹף  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָהֵעת  ְּבבֹוא  ִלְמֹצא  ָחׁשּוב  ְוַלֲהָבָנתֹו.  ְלַהָּׂשָגתֹו  ֵמֵעֶבר  ֶׁשֵהם  ְּדָבִרים 

ִּתְכְננּו  ֶׁשּבֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבִּסּפּור  ֶׁשֵאַרע  ְּכמֹו  ֵמֵהם,  ְלֵחֶלק  אֹו  ְלִׁשּקּוִלים  ְמֻבֶּקֶרת  ְּבצּוָרה  ַהֶּיֶלד 

ְלַבָּקָׁשתֹו. ְלֵהָענֹות  ָהָאב  ֶׁשל  ְלֵסרּובֹו  ַהֵּמִניַע  ַעל  ְּבָנם  ִעם  ְלׂשֹוֵחַח  ַההֹוִרים 

57 ............................................ ֶנה  עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ
ֵמֵאין  ָחׁשּוב  ִלְמֻבָּגִרים,  ְוָכבֹוד  ַלּזּוַלת  ֶעְזָרה  ְּכמֹו  ַנֲעִלים,  ַלֲעָרִכים  ַהִחּנּוְך 

ְלַחִּיים  ּוַבֲהָכָנָתם  ְיָלֵדינּו  ֶׁשל  ִאיִׁשּיּוָתם  ְּבִעּצּוב  ֶמְרָּכִזי  ְרִכיב  הּוא  ְּכמֹותֹו. 

ֹּתֶכן. ּוְמֵלֵאי  ּבֹוְגִרים 

ְוַנְדִּגיׁש  ּוְבֹלא ִּפְרסּום,  ִּבְצִניעּות  ְּבַמֲעֵׂשי ֶחֶסד,  ַלֲעסֹק  ְיָלֵדינּו  ְנעֹוֵדד ֶאת 

ָמה  ֶאת  אּוָלם  ִמֶּמּנּו,  ָלַקַחת  ֶאְפָׁשר   – ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ָמה  ֶאת  ִּכי  ִּבְפֵניֶהם 

ִמֶּמּנּו. ִלֹּטל  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִאיׁש  ּוַבֲהָוָיתֹו,  ְּבִאיִׁשּיּותֹו  ּבֹו,  ֶׁשֵּיׁש 

ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ָּתִמיד,  ִמְׁשַּתְּלִמים  ַהּטֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ִּכי  ָהֵעת  ָּכל  ְלַׁשֵּדר  ִנְׁשַּכח  ֹלא 

ָלַעִין... ִנְרֶאה  ֵאינֹו  ְּפָרִטיַהָּדָבר  ְזַמן 

שלי8 9אבא  ַןִמי ּפ  ָטינ י 

ָּכל י   ַעל  לֹו  ּוְלַסֵּפר  ִאּתֹו  ְלׂשֹוֵחַח  אֹוֵהב  הּוא  ְלַאָּבא.  ְמאֹד  ָקׁשּור  ֹוֵאל 

ָעָליו. ֶׁשעֹוֵבר  ָמה 

ַּבּבֶֹקר  ֲאָבל  ִּכְמַעט,  ַאָּבא  ֶאת  רֹוֶאה  ֹלא  יֹוֵאִלי  ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשְך  ָנכֹון, 

ְלָידֹו,  עֹוֵמד  ַאָּבא   – ַלַהָּסָעה  ַמְמִּתין  ְּכֶׁשּיֹוֵאִלי  ְמֻיָחד:  ְזַמן  ּוְלַאָּבא  לֹו  ֵיׁש 

אֹוֵהב  ַּכָּמה  ָאח!  ֵאָליו.  ַרק  ּוִמְתַיֵחס  ִאּתֹו  ַרק  צֹוֵחק  לֹו,  ַרק  ַמְקִׁשיב 

ָהֵאֶּלה! ַהְּיָקרֹות  ַהַּדּקֹות  ֶאת  יֹוֵאִלי 
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ִהְתָקֵרב  ַהִּמְדָרָכה,  ַעל  ַאָּבא  ִעם  יֹוֵאִלי  ְּכֶׁשָעַמד  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 

ְלָׁשלֹום  ַאָּבא  ֶאת  ֵּבֵרְך  הּוא  ְׁשמּוִליק.  ֶׁשל  ַאָּבא  ִּפְתאֹום  ֲאֵליֶהם 

ִעּמֹו. ְלׂשֹוֵחַח  ְוֵהֵחל 

ְוַכִּנְרֶאה  לֹוֵמד,  ְׁשמּוִליק  ֶׁשּבֹו  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ְמַלֵּמד  יֹוֵאל  ֶׁשל  ַאָּבא 

ֶׁשל  ַמָּצבֹו  ַעל  יֹוֵאל  ֶׁשל  ַאָּבא  ִעם  ְלׂשֹוֵחַח  ְׁשמּוִליק  ֶׁשל  ַאָּבא  ָרָצה 

ַּבִּלּמּוִדים. ְׁשמּוִליק 

ְוַהְּזַמן  ַאָּבא,  ֶאת  ָּכְך  ָּכל  אֹוֵהב  הּוא  ֲהֵרי  ַּכַעס.  ְּבִלּבֹו  ִהְרִּגיׁש  יֹוֵאל 

ֶׁשל  ַאָּבא  ִּפְתאֹום  ָמה  ְּבַיַחד.  ְׁשֵניֶהם  ֶׁשל  ַהָּיָקר  ַהְּזַמן  הּוא  ַהֶּזה 

ֶׁשּלֹו?! ַאָּבא  ֶאת  לֹו  לֹוֵקַח  ְׁשמּוִליק 

לֹו  ְוִלְרֹמז  ְלָאִביו  ְלִהְתָקֵרב  ִנָּסה  הּוא 

ִהְפָנה  ַאָּבא  ֲאָבל  ֵאָליו,  ַּגם  ֶׁשִּיְתַיֵחס 

ְלׂשֹוֵחַח  ְוִהְמִׁשיְך  ַּגּבֹו  ֶאת  ֵאָליו 

ְׁשמּוִליק.  ֶׁשל  ַאָּבא  ִעם 

ְלַאָּבא  ְלִהְתָקֵרב  ִנָּסה  יֹוֵאִלי 

ָרָאה  הּוא  ַהֵּׁשִני.  ֵמַהַּצד 

ֶאת  ְמַקֵּמט  ַאָּבא  ֵאיְך 

ָלַדַעת  ְוִהְסַּתְקֵרן  ִמְצחֹו 

ָּכְך,  ָּכל  אֹותֹו  ַמְטִריד  ָמה 

ְּכֵדי  קֹולֹו  ֶאת  ִהְנִמיְך  ַאָּבא  ֲאָבל 

ֶאת  ִלְׁשֹמַע  יּוַכל  ֹלא  ֶׁשּיֹוֵאִלי 

ְּדָבָריו.

ּוְבִדּיּוק  יֹוֵאִלי,  ָקָרא  “ַאָּבא!” 

ַהַהָּסָעה.  ִהִּגיַע  ָאז 

ַאָּבא. ָאַמר  ְּתַאֵחר!”  ֶׁשֹּלא  ֲחמּוִדי,  יֹוֵאִלי  ַלַהָּסָעה,  “רּוץ 

הּוא  ֶׁשַּגם  ְלַאָּבא  ְלַהִּגיד  יֹוֵאִלי  ִנָּסה  ַאָּבא”,  “ֲאָבל 

אֹותֹו:  ֵזֵרז  ׁשּוב  ַאָּבא  ֲאָבל  ַמֶּׁשהּו,  לֹו  ְלַסֵּפר   רֹוֶצה 

ַהָּצֳהַרִים,  ַאַחר  ַּבַּבִית  ְנַדֵּבר  ַלַהָּסָעה,  “ֲעֵלה 

ֲחמּוִדי!” ְלִהְתָראֹות 

ָידֹו  ֶאת  ָקַמץ  הּוא  ְמאֹד.  ָּכַעס  יֹוֵאִלי  אּוף! 

ַהָּפנּוי  ַהּמֹוָׁשב  ֶאת  ִהָּכה  ְוִכְמַעט  ְלֶאְגרֹוף 

ַאָּבא  אֹו  ֲאִני   – ְלַאָּבא  יֹוֵתר  ָחׁשּוב  ‘ִמי  ֶׁשְּלָידֹו. 

ְׁשמּוִליק?!’   ֶׁשל 

ַאָּבא  ָרָצה  ֹלא  ‘ְוָלָּמה  ְּבִלּבֹו,  ָׁשַאל  הּוא 

ֵאילּו  ֶׁשִּדֵּבר?  ָמה  ֶאת  ֶׁשֶאְׁשַמע 

סֹודֹות

ִמֶּמִּני?!’ ַמְסִּתיר  הּוא 

יֹוֵאל  ָחַׁשב  ַהּיֹום  ָּכל 

ֶׁשָּקָרה  ָמה  ַעל 

ָיֹכל  ְוֹלא  ַּבּבֶֹקר, 

ְלֵהָרַגע. 


