
 ,פעמים 5לה שקמתי בלי על 
 ,גדלהשהתינוקת שלי  רכי זה אומ

 נפלאמתפתחת ו
 .שתשמשנה אותה בבריאות לאורך שנים לה שיניים בוקעותו

 
 ,הקיר בסלון שמעוטר בקשקושים וציוריםעל 

 יצירתיים ומשוחררים. ,מתבטאיםכי זה אומר שילדיי גדלים, 
 

 ,לבורא העולמים על זה שלא הצלחתי היום להתפלל מתוך הסידור
 .המדהימים בטיפול בילדיו כי זה אומר שהייתי עסוקה עד למעלה מהראש

 

 ,הכיור העמוס בכליםעל 
 להכין תבשיליםכוח  יתה כאן מישהי, שהיה להיכי זה אומר שה

 .שישבה לארוחהברוכה ושיש כאן משפחה 
 

 ימות כל פינה בבית לכבוש,יהמא על ערימות הכביסה הגבוהות
 .יש שפע בגדים ללבושזה אומר שלבני משפחתי כי 
 

 ,על זה שאני כ''כ עייפה
 .יממה מלאת עשיה עלי חלפהעוד שכי זה אומר 

 

 על זה שהילדים רבים הרבה
 לומר ''לא רוצה'' מרבים

 ,מתעקשים על שלהם
 כי זה אומר שהם גדלים ומתפתחים

 .ומפתחים אשיות משל עצמם
 

 ממשקל החתונה..... שהשתנהעל זה שהמשקל שלי 
 כמה ילדים במתנה...כי זה אומר  שקיבלתי 

 (....המועד להשמנה וגם שלאורך הדרך היו מי שפינקו אותי בשוקולד)
 

 ,אני מצוברחת ,קרובות/שלעיתים רחוקותעל 
 ומתפקדת. תקינהכי זה אומר שהמערכת ההורמונאלית שלי 

 
 ,על החורים במכנסיים של בני

 בריא.כי זה אומר שהוא ילד מלא אנרגיות ומרץ 
 
 ,מתוך עייפות שעות שאני מטפלת לבד בילדייהעל 

 ובתורתו יש לי שותפות.שבעלי שוקד בכוילל כי זה אומר 
 

 לפעמים מוציא אותי מהכלים,על הבלאגן ש
 אמר שיש כאן ילדים פעילים כי זה

 שפע משחקים
 וחיים שוקקים.

 
 ,על נקיפות מצפון נשיות/אמהיות

 זה אומר שאני תמיד שואפת יותר להיות!כי 
 
 ,המהפכה שמייצרים החברים שבאיםעל 

 כי זה אומר שהבית שלנו שמח מזמין ונעים
 רצויים ואהובים.ושילדי 

 
 ,על מינוס בסוף חודש וחוסר ידיעה לגבי ההמשך

 כי זה אומר שבעלי אברך.
 

 ,בגבורה ''לא''על הרבה רצונות וחשקים שאני אומרת להם 
 כי זה אומר שאנחנו בני תורה!

 

 ,על עומס בסוף שבוע
 .שהמתנה הטובה  באה אלינו באופן קבועכי זה אומר 

 

 ,על משכנתא גבוהה
 כי זה אומר שיש לי דירה ותחושה יציבה.

 

 ,בעיות משמעת ולמידהעל 
 כי זה אומר שיש לי עבודה

 
 ,על זה שעליתי עוד מידה

 .כי זה אומר שאני אחרי/לפני לידה
 

 ,על זה שהפסדתי את ההסעה
 בריאה.כי זה אומר שהלכתי ברגלי ואני לגמרי 

 

 על ארון הסירים 
 ,שמארח בובות דובים ומשחקים אחרים

 כי זה אומר שהדמיון והכישרון של ילדי 
 מתפתח מעבר לכל דמיון!

 

 ,על זה שהילדים לא מפסיקים לשאול שאלות
 כי זה אומר שהם מפתחים סקרנות חשיבה ויכולות.

 
 ,ועל החסרים יםעל הקשי

 כי הם מדגישים את הטוב, השפע ואת חיי המאירים.
 

 שאני לפעמים מרגישה על        
 ,כ''כ קטנה וחלשה               

  מזכיר לי שיש לי אבא גדולכי זה       
 כל יכולא שהו                

 אוהב אותי בלי תנאי             
 ורק אליו אשא עיני!             

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


