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אין כמו אמא בעולם ...........................................
– עצמאות מבוקרת

כל  של  הגדילה  תהליך  בבסיס  העומדת  היא  זו  הרגשה  "גדול".  להרגיש  רוצה  ילד  כל 
עמה. להתמודד  כיצד  ולדעת  לה  מודעים  להיות  כהורים,  עלינו,  וילדה.  ילד 

לבחון  יוכל  שבו  פעולה  מרחב  לו  להעניק  כלומר  מבוקרת,  עצמאות  לילד  לאפשר  היא  הנכונה  הדרך 
כישלון.  חווה  כשהוא  בשבילו  להיות  כדי  ממרחק,  אחריו  לעקוב  זאת  עם  בבד  ובד  מגבלותיו,  ואת  יכולותיו  את 
להעמיד  כדי  הכושר  שעת  את  לנצל   – שני  ומצד  הילד,  את  לעודד   – אחד  מצד  ההורים,  על  כישלון,  של  במקרה 

יכולותיו. על  בנועם  אותו 

9

אחותי הקטנה ..........................................
– התמודדות עם קנאה בין אחים

שאין  רבות  מסיבות  נובעת  היא  בריא.  בית  בכל  המצויה  תופעה  היא  אחים  בין  קנאה 
לפרטן. המקום  כאן 

היא  זו  קנאה  עם  להתמודד  הדרך  ילדים.  אצל  הקנאה  את  מעצימים  אחות  או  אח  הולדת  כלל,  בדרך 
לאשר  מהילד  "לבקש"  היא  זאת  לעשות  הפשוטה  הדרך  הקטן.  האח  קבלת  בתהליך  המקנא  הילד  את  לשתף 
מושכלת  בצורה   – עליו  ובהשגחה  בתינוק  בטיפול  בו  להיעזר  ואף  בשמחה  אותו  לשתף  לבית,  התינוק  כניסת  את 
זאת  בעקבות  הקטן.  התינוק  של  בחסרונו  לחוש  לילד  לגרום  נוכל  יותר,  קיצוניים  במקרים  כמובן.  ובאחריות, 
שעשתה  כמו  החיובי,  הצד  לטובת  ביניהם,  להכריע  אותו  נעודד  ואנו  הקנאה,  ורגש  האהבה  רגש  בקרבו  יפעמו 

מלכי. של  אמא 

21

בזכות נרות שבת .......................................
– לחוש את הזולת

סביבתו  ואת  כולו,  היקום  במרכז  עצמו  את  הרואה  אגוצנטרי,  יצור  היא  מטבעו  הילד 
שהוגה  הראשונות  במילים  כבר  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ולתועלתו.  לטובתו  שנועדה  כיצירה 

שלי". "שלי,  הפעוט: 

חסרונותיו.  ואת  צרכיו  את  הזולת,  את  לחוש  ונקיים,  עזים  רגשות  פועמים  שבקרבו  לילד,  לגרום  כהורים  תפקידנו 
גרידא. לימוד  באמצעות  ולא  חוויה  באמצעות  היא  זאת  לעשות  ביותר  הטובה  שהדרך  מובן 

חוויה  לבתה  לגרום  כדי  הנרות,  הדלקת  של  החגיגית  האווירה  ואת  הכושר  שעת  את  לנצל  השכילה  מלכי  של  אמא 
משפחתה. בן  אינו  שאף  זר,  תינוק  על  בתפילה  ממש  של  ועונג 

27

תוכן העניינים

יום הולדת לאמא ......................................
– יחס נכון לעולם המושגים של ילדינו

מושגים  ביותר.  ושגוי  מעוות  ילדינו  של  המושגים  שעולם  ההורים,  לנו,  נדמה  לעתים 
לדידם. קיימים  כלא  נראים  ארוך,  לטווח  וראייה  פרופורציות  אחריות,  זמן,  כמו 

מבוגרים.  של  מעולמם  בתכלית  שונה  שעולמם  ילדים,  אצל  טבעית  תופעה  זוהי  מכך.  להיבהל  לנו  אסור 
ילדינו  את  ברוגע  לנווט  כהורים,  תפקידנו,  מעשיו.  תוצאות  אל  ולא  הילד  של  כוונותיו  אל  תמיד  להביט  עלינו 
אותם  ונלמד  הנולד  ראיית  יכולת  לילדינו  ננחיל  רגוע  בשיח  והראוי.  הנכון  והמושגים  הערכים  סולם  על  ולהעמידם 
בהחמצת  או  בכעס  תלווה  לא  שתגובתנו  חשוב  מקרה,  בכל  נזק.  או  צער  לגרום  בלי  טובות  כוונות  להגשים  כיצד 

אמון. ובתחושת  אוהב  במבט  אלא  פנים 

15
אמא תעשה בשבילי הכול ..........................

– הנתינה הנכונה
"לא  כמו  באמירות  ילדינו  את  דוחים  רבות  פעמים  עצמנו  את  מוצאים  אנו  כהורים, 
סיבות  משתי  במילתנו  לעמוד  להקפיד  עלינו  כך".  אחר  עסוקה,  "אני  חמודי",  עכשיו, 
כדי  השנייה,  בהבטחותיו.  יעמוד  ולא   – התנהגותנו  דפוס  את  יאמץ  לא  שהילד  כדי  האחת,  חשובות: 

שונים. בתירוצים  אותו  דוחים  אלא  אותו  אוהבים  אינם  שהוריו  יחוש  לא  שהילד 

הביעה  היא  מאומה.  לה  הבטיחה  שלא  אף  וסיוע,  עזרה  לבתה  שהעניקה  בכך  נוסף  רווח  הרוויחה  מלכי  של  אמא 
שביניהן. הקשר  את  וחיזקה  לבתה  עזה  אהבה  בכך 

33

הבובה של אמא ........................................
- חפצי מעבר

בלה,  שמיכה  מוצץ,   – עליו  האהוב  מה  מדבר  הילד  את  לנתק  נדרשים  אנו  רבות  פעמים 
גילו. את  הולם  שאינו  צעצוע  או  בובה 

וממאווייו  מתחושותיו  התעלמות  תוך  מעלה  כלפי  הילד  את  למשוך  אינה  זאת  לעשות  הנכונה  הדרך 
וימנע  הניתוק  את  שירפד  והולם,  הגון  תחליף  לו  ליצור  להקפיד  עלינו  להפך!  בדיוק  אלא  והקטנוניים",  "הילדותיים 

משקעים.

של  בדמיונו  החוויה  את  המעניק  מופשט  משהו  גם  להיות  בהחלט  עשוי  הוא  דווקא.  מוחשי  חפץ  אינו  התחליף 
שלפנינו. בסיפור  מלכי,  של  אמא  שעשתה  כמו  ועֵרבה,  מרעננת  מחודשת,  תחושה  ידי  על  הילד 
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7 י6 ּלִ ׁשֶ א  חינוכייםִאּמָ מסרים   - העניינים  תוכן 



יוסי מתגבר ומספר ......................................
– חשיפה נכונה ונכונות לתקן

נדע אותם. עלינו להיות ערניים לסימני  ילד שומר בלבו סודות כמוסים שחשוב שאנו, ההורים,  כל 
לא  אותם,  מזהים  אנו  כאשר  אולם  שנדע,  שחשוב  מה  דבר  מסתיר  שהילד  המאותתים  מצוקה 
היא  והנבונה  היעילה  הנכונה,  הדרך  לספר.  אותו  לשכנע  וננסה  הילד  על  נלחץ  אם  ננהג  בחכמה 
ידי  על  יוסי,  של  אמו  שעשתה  כמו  גמור,  בביטחון  זאת  לעשות  יש  לבו.  על  אשר  את  לשפוך  בעקיפין  לילד  לגרום 

שהסתיר. הרגישה  בנקודה  שנגע  סיפור  לו  שסיפרה 
משתוקק  כלשהו,  במעשה  שנכשל  ילד  בכוחותיו.  מעשיו,  לתיקון  אפשרות  לילד  להציע  מוכנים  להיות  עלינו  כך,  על  נוסף 
ידי  על  פה,  בעל  או  בכתב  סליחה,  בקשת  באמצעות  להיעשות  יכול  הדבר  אותה.  לו  לספק  ועלינו  מתקנת,  חוויה  לחוות 

הדרך. זו  על  וכן  שעשה,  הנזק  תמורת  מכיסו  תשלום 

65

י ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ

לא כדאי לריב ..............................................
– התמודדות עם מצבי חברה

קורה  זה  נעימים.  לא  חברה  מצבי  עם  התמודדותו  דרך  הוא  הילד  של  גדילתו  בתהליך  חשוב  פרק 
אתו,  שיחקו  שלא  מפני  רוח,  מצב  וחסר  כעוס  פגוע,  שב  הילד  ובחצר.  בכיתה  בעיקר  אך  בבית,  גם 

וכדומה. בו  שפגעו  מפני  לו,  שהרביצו  מפני 
אף  והיא  כראוי,  להתמודד  אותו  מכשירה  אינה  זו  תגובה  שכן  דמעותיו,  ובמחיית  הילד  בניחום  להסתפק  החכמה  מן  לא 

אותו. להחליש  עלולה 
יכולת  לו  להעניק  וחברה,  חברים  עם  נכון  להתמודד  הילד  של  יכולותיו  את  לפתח  היא  אלו  במקרים  העיקרית  משימתנו 

החברים. בין  נכונה  בצורה  עצמו  את  למקם  אותו  וללמד  מצבים  ניתוח 

45

יוסי מכין הפתעה ........................................
– יחס נכון להבעת אהבה

בדרכים  ההורים,  כלפינו,  אהבתם  את  להביע  חפצים  והם  ורגש,  חום  מלאי  יצורים  הם  ילדים 
ומגוונות. שונות 

להתבונן  נשכיל  אם  אך  מקובלת,  בלתי  בדרך  אהבתם  את  להביע  בוחרים  ילדינו  אם  בפרט  מיד,  זאת  מבינים  איננו  לעתים 
שכזו. הבעה  מכל  טהורה  הנאה  ליהנות  נוכל  המעשה,  מאחורי  העומדת  הכוונה  אל  פנימה, 

לתגובתנו,  הנרגשת  לציפייתם  מענה  נספק  רק  לא  בכך  ילדינו.  כלפי  רגשותינו  ואת  תודתנו  את  להביע  שנזכור  גם  חשוב 
טובה. מכירי  יצורים  להיות  אותם  נלמד  גם  אלא 

53

יוסי לומד לשמוע בקול אמא .......................
– לכל דבר יש מחיר

לתת  יש  לעתים  אולם  מיד,  להענישם  צורך  יש  לעתים  ההורים,  בקול  שומעים  אינם  ילדים  כאשר 
מעשיו. של  ההשלכות  את  בעצמו  להבין  לילד 

מבין  ילד  כאשר  מידית.  מענישה  יותר  הרבה  ומשמעותי  משתלם  זה  אולם  למרחק,  והתבוננות  סבלנות  זמן,  דורש  זה 
המיוחל. השינוי  את  ומחולל  בלבו  נחרת  הדבר   – אוהביו  הוריו  בקול  שומע  שאינו  בכך  לעצמו  רע  הגורם  שהוא-הוא  בעצמו 
לרצות  אותו  מביאה  היא  ובכך  רודני,  כוח  כמקור  ולא  אמיתי,  סמכות  כמקור  הוריו  את  לזהות  לילד  גורמת  גם  זו  גישה 

בקולם. לשמוע 
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89 עֹוָלם ּבָ א  ִאּמָ מֹו  ּכְ ֵאין 

ְמַעְנֵין ְּב ְוַרְעיֹון  ֵמַהֵּׁשָנה,  ַמְלִּכי  ָקָמה  ַּבּבֶֹקר  ִראׁשֹון  יֹום 

ְּבמֹוָחּה. ָעָלה 

ֲאִני   ְקַטָּנה!  ַיְלָּדה  ֹלא  ְּכָבר  ֲאִני  ִאָּמא!  ְּכמֹו  ֶאְהֶיה  "ַהּיֹום 

ְּגדֹוָלה". ַמָּמׁש  ַמָּמׁש           

ְוָאז  ְּבַעְצָמּה,  ִהְתַלְּבָׁשה  ְּבֶׁשֶקט  ְּבֶׁשֶקט  ֵמַהִּמָּטה,  ָקָמה  ַמְלִּכי 

ְוָחְבָׁשה  ִאָּמא  ֶׁשל  ַהַּנֲעַלִים  ֶאת  ָנֲעָלה  ִאָּמא,  ֶׁשל  ַלֶחֶדר  ָהְלָכה 

ִאָּמא. ֶׁשל  ַהּכֹוַבע  ֶאת  ָהֹראׁש  ַעל 

מֹו  ּכְ ֵאין 
א  ִאּמָ
עֹוָלם ּבָ



י10 ּלִ ׁשֶ א  11ִאּמָ עֹוָלם ּבָ א  ִאּמָ מֹו  ּכְ ֵאין 

ֶהְחַלְטְּת  "ַהִאם  ְּבִחּיּוְך,  ִאָּמא  ָׁשֲאָלה  ֲחמּוָדה?"  ַמְלִּכי  ָקָרה,  "ָמה 

ְלִאָּמא?!" ְלִהְתַחֵּפׂש 

עֹוָנה,  ֶׁשִאָּמא  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ְלִאָּמא,  ַמְלִּכי  ָעְנָתה  ֲחמּוָדה!"  "ֹלא, 

"ֹלא ִהְתַחַּפְׂשִּתי. ַהּיֹום ֲאִני ִאָּמא, ִאָּמא ַמָּמׁש! ֲאִני ְּכָבר ֹלא ַיְלָּדה 

ֶעְזָרה". ְצִריָכה  ֹלא  ִּבְכָלל  ַוֲאִני  ְקַטָּנה, 

ְוִחְּיָכה  ְּבַמְלִּכי  ִהִּביָטה  ִאָּמא 

ָאְמָרה:  ּוְבֶׁשֶקט  ְלַעְצָמּה, 

ַהּיֹום  ִנְפָלא.  ַמָּמׁש  "ִנְפָלא, 

ְקַטָּנה". ִאָּמא  ִּתְהִיי 

 – ָהֲארּוָחה  ְזַמן  ְּכֶׁשִהִּגיַע 

ַמְלִּכי  ִהְסִּכיָמה  ֹלא 

ְלַקֵּבל ׁשּום ֶעְזָרה. ִהיא ָרְצָתה ִלְמזֹג ְּבַעְצָמּה ֶאת ָהֹאֶכל ַלַּצַּלַחת. 

ִמָּלה. ָאְמָרה  ֹלא  ִאָּמא 

ְּכֶׁשַהִּׂשְמָלה  ַּגם  ְלַעְצָמּה  ַמְלִּכי  ָׁשָרה  ִאָּמא!"  ֲאִני  ִאָּמא!  "ֲאִני 

ִהְתַלְכְלָכה... ֶׁשָּלּה 

ַּגם ַאַחר ָּכְך ָרְצָתה ַמְלִּכי ִלְׁשטֹף ֶאת ַהֵּכִלים, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִאָּמא 

עֹוָׂשה. 

ּכֹוס  אֹוָיה,  ֲאָבל 

ֶהְחִליָקה  ַהְּגבֹוָהה  ַהְּזכּוִכית 

ַעל  ְּבַרַעׁש  ְוִהְתַנְּפָצה  ִמָּיָדּה 

ָהִרְצָּפה!



י12 ּלִ ׁשֶ א  13ִאּמָ עֹוָלם ּבָ א  ִאּמָ מֹו  ּכְ ֵאין 

ַמְלִּכי  ִחְּבָקה  ִנְּגָבה,  ִּדְמעֹוֶתיָה  ְוֶאת  ָרֲחָצה,  ַמְלִּכי  ֶאת  ּוְכֶׁשִאָּמא 

ָמה?  יֹוַדַעת  ַאְּת  "ִאָּמא,  ָלֲחָׁשה:  ּוְבָאְזָנּה  ָחָזק,  ָחָזק  ִאָּמא  ֶאת 

ֹלא  ֲאִני  ָּכמֹוְך!  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  ֹלא  ֶׁשֲאִני  ִהְרַּגְׁשִּתי  ְּכָבר  ֵמַהּבֶֹקר 

ָלְך  ְלַהִּגיד  ִהְתַּבַּיְׁשִּתי  ֲאָבל  ָׁשעֹות!  ַּכָּמה  ֲאִפּלּו  ִּבְלָעַדִיְך,  ְיכֹוָלה 

ָהעֹוָלם  ֶׁשְּבָכל  ֶׁשִּלי,  ִאָּמא  ִאָּמא,  ָלְך  אֹוֶמֶרת  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ֶזה.  ֶאת 

ָּכמֹוְך!" ֵאין 

ְקָצת  ָהְיָתה  ֲאִפּלּו  ִהיא  ְׂשֵמָחה.  ָּכְך  ָּכל  ָהְיָתה  ֹלא  ְּכָבר  ַמְלִּכי 

ֲאִני  ִאָּמא!  "ֲאִני  ִוְּתָרה.  ֹלא  ָואֶֹפן  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ִהיא  ֲאָבל  ֲעצּוָבה. 

ְלֹראָׁשּה. ִאָּמא  ֶׁשל  ְּכֶׁשַהּכֹוַבע  ִהְתַעְּקָׁשה,  ְּגדֹוָלה!"  ְּכָבר 

ְוִהְמִּתיָנה  ְוָׁשְתָקה,  ִחְּיָכה  ֵמַהַּצד,  ִאָּמא  ָעְמָדה  ַהְּזַמן  ָּכל  ּוְבֶמֶׁשְך 

ְקַטָּנה... ֲעַדִין  ֶׁשִהיא  ָּתִבין  ֶׁשַּמְלִּכי  ַעד  ְּבַסְבָלנּות 

ִהִּציָעה  ּוְכֶׁשִאָּמא  ְּכִביָסה,  ִלְתלֹות  ַמְלִּכי  ִּבְּקָׁשה  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר 

"ֲאִני  ָאְמָרה,  ָוֹלא!"  "ֹלא  ִּבְכֵתֶפיָה,  ָמְׁשָכה  ִהיא   – ֶעְזָרָתּה  ֶאת  ָלּה 

ִלְתלֹות  ִנְּסָתה  ּוַמְלִּכי  ְלַׁשְכֵנַע,  ִנְּסָתה  ֹלא  ִאָּמא  ְּגדֹוָלה!"  ְּכָבר 

ֹלא  ַמָּמׁש  ִהיא  ְמאֹוד,  ָקֶׁשה  ָלּה  ָהָיה  ֶזה  אֹוי,  ֲאָבל  ַהְּבָגִדים,  ֶאת 

ַמְחִזיִקים  ְוֵאיְך  ַהֻחְלצֹות,  ֶאת  ּתֹוִלים  ַצד  ֵמֵאיֶזה  ְלָהִבין  ִהְצִליָחה 

ַהְּכֵבדֹות... ַהַּמָּגבֹות  ֶאת  ַהֶחֶבל  ַעל 

ִמְּתכּוַלת  ּוַמֲחִצית  ׁשֹוקֹו,  ְּבַעְצָמּה  ְלָהִכין  ִּבְּקָׁשה  ְּכֶׁשַּמְלִּכי  ַּגם 

ָחְׁשָקה  ַמְלִּכי  ָּדָבר.  ִאָּמא  ָאְמָרה  ֹלא   – ַהַּׁשִיׁש  ַעל  ִנְׁשְּפָכה  ַהּכֹוס 

ׁשֹוקֹו... ּכֹוס  ֲחִצי  ָׁשְתָתה  ּוִבְדָמעֹות  ְׂשָפַתִים, 

ְּבַעְצָמּה.  ְלִהְתַקֵּלַח  ָרְצָתה  ּוַמְלִּכי  ַהַהְׁשָּכָבה  ְׁשַעת  ִהִּגיָעה  ְוָאז 

ְצָעָקה:  ִהְׁשִמיָעה  ְוָאז  ֶעְזָרה,  ׁשּום  ְּבִלי  ֹראָׁשּה  ֶאת  ָחְפָפה  ִהיא 

ָלֵעיַנִים!" ַסּבֹון  ִלי  ִנְכַנס  ִלי!  ַּתַעְזִרי  ּבֹוִאי  "ִאָּמא! 

ֶׁשַאְּת  ָאַמְרְּת  ֲהֵרי  ֶעְזָרה?!  ְצִריָכה  "ִאָּמא  ִאָּמא,  ָׁשֲאָלה  "ָמה?" 

ְּגדֹוָלה!" ַמָּמׁש  ְּכָבר 

ֹלא  ֲאִפּלּו  ַוֲאִני  ִאָּמא!  ֹלא  "ֲאִני  ַהְּקַטָּנה,  ַמְלִּכי  ָּבְכָתה  ֹלא!"  "ֹלא, 

ְקַטְנַטָּנה!" ַיְלָּדה  ַרק  ֲאִני  ְּגדֹוָלה, 


