לבית ולמשפחה

טּוחה
ימּודים ְּב ָ
ְשנַ ת ִל ִ

במטבח

בטיחּות יְ ָל ִדים,
"ּב ֶט ֶרם"ִ ,ל ִ
רסם ִארגּון ְ
החזָ ָרה ַללימּודיםִּ ,פ ֵ
קראת ֲ
ִל ַ
טּוחה ְל ֵבית ַה ֵס ֶפר.
ליכה ְּב ָ
נחיֹות ַל ֲה ָ
ַה ָ
דרשוֹ ת
המיו ָּמנוּיוֹ ת הנִ ָ
ְּכ ֵדי ְל ַפ ֵת ַח ַּבילדים את ְ

ָּכ ִריך ָּב ִריא ְל ֵבית ַה ֵס ֶפר
הכּ ריך שאנחנ ּו נוֹ תנים לילדינ ּו לבית הספר

שיֵ ש ַל ֲחצוֹ תָ .חשוּב ָל ֶלכֶ ת יחד עם הילדים ַּב ַמסלוּל

הוּא ִהזדמנוּת ִלדחוֹ ף להם קצת אוֹ כל בּ ריא.

גבלוֹ ת הפיזיוֹ לוֹ גִ יוֹ ת
ַּב ֲח ִצייַ ת ְּכבישָ ,ע ֵלינ ּו ְל ַהכּ יר ַּב ִמ ָּ

בחר ,ו ְּל ַתרגֵ ל ִא ָתם את ְּכ ָל ֵלי הזהירוּת.
שנִ ַ

הם ֲה ֵרי רעבים ,אין להם אוֹ ּפציוֹ ת ֲא ֵחרוֹ תִ ,ואם

המ ַאפייְ נוֹ ת ילדים ְצעירים ,ו ַּמקשות
והפסיכוֹ לוֹ גִ יוֹ ת ְ
ּ

דרכָ ה,
המ ָ
† ְמ ַלמדים את הילד ַל ֲעצוֹ ר על ְ ׂש ַפת ִ

מספיק טעים ,הם יֹאכל ּו אוֹ תוֹ -
הכּ ריך יהיה ּ

שת ֵלב ַּבתנוּעה:
ּלה ַ
עליהם ְל ִהתמוֹ ֵדד ו ִ

סת ֵּכל ְלכל הכּ יווּנים ורק אז ַל ֲחצוֹ תְ .מ ַתרגְ לים
ְל ִה ַ

גם אם ֵאינוֹ מכיל שוֹ קוֹ לד ִלמריחה.

רחק  -יְ כוֹ לתוֹ של
פיסת ֶמ ָ
וּת ַ
† ַה ֲע ָר ַכת ְמהירוּת ְ

ִאתוֹ ֲח ִצייַ ת ְּכביש ּ ְפ ָעמים רבּ וֹ ת.

ּגב ֶלת .הילד
רחקים ו ְּמהירוּיוֹ ת  -מו ֶּ
הילד ְל ַה ֲעריך ֶמ ָ

† מלמדים את הילד לא ַל ֲחצוֹ ת ְּכביש בּ ין ְמכוֹ ניוֹ ת

בעי ַמ ֲאכָ ל וּבלי יוֹ ֵתר
וצ ֵ
בּ לי חוֹ ָמרים ְמ ַשמרים ִ

ּבה ֲע ָרכַ ת
עלוּל ִלטעוֹ ת ְּב ַה ֲע ָרכַ ת ְמהירוּיוֹ ת גבוֹ הוֹ ת ו ַ

מאחוֹ ֵרי אוֹ טוֹבּ וּסים אוֹ ִ ׂשיחים .רוֹב התאוּנוֹ ת
חוֹ נוֹ תֲ ,

ִמ ַדיי שוּמן .לכן כּ דאי לבחוֹ ר לחם ִמקמח מלא,

מצא בּ וֹ.
שע ֶצם ְמסוּיָ ם נִ ָ
רחק ֶ
המ ָ
ֶ

נִ ָגרמוֹ ת ִמזִינוּק ֶאל הכּ ביש ,כּ שהנֶ ָהג ֵאינוֹ ַמבחין ַּבילד.

ָעשיר ִּבדגָ נים ו ְּבסיבים ְתזוּנָ תיים (וכַ יוֹ ם אפשר

הק ֶשב של ילדים ִּבכלל ושל ילדים
† ֶק ֶשב  -יְ כוֹ ֶלת ֶ

שבכל
† מלמדים את הילד לבדוֹ ק ולהיוֹ ת ָּבטו ַּח ְּ

בחר סוּגים ,גְ ָדלים וצוּרוֹ ת).
למצוֹ א לחם כּ זה ְּב ִמ ַ

ּגב ֶלתְ .ר ָעשים וגֵ ירוּיים
פרט  -מו ֶּ
ִמ ַת ַחת ְלגיל חמש ִּב ָ

המכוֹ ניוֹ ת עוֹ צרוֹ ת.
המסלוּלים ְ
ַ

על הלחם אפשר למרוֹ ַח ֲאבוֹ ָקדוֹ ,חוּמוּסְ ,טחינָ ה,

פרטים
עתם .הם ֲעסוּקים ִּב ָ
ְמסיחים ְּב ַקלוּת את ַד ָ

† ַמדגישים ִּבפנֵ י הילד כּ י ָע ָליו ליצוֹ ר ֶק ֶשר ַעיִ ן עם

לבה עם סילאןֵּ ,ביצים ,גבינוֹ ת ועוד .בּ תוֹ ך
ַח ָ

המשׂ ָימה.
נטיִ ים ְלביצוּע ְ
שאינָ ם ֶר ֶלווַ ִ
ֵ

שהם ִהבחינ ּו בּ וֹ.
הנֶ ָהגים ו ְּלווַ ֵדא ֵ

לצדוֹ כּ דאי להוֹ סיף ירקוֹ ת חתוּכים:
הכריך אוֹ ִ
ָּ

† ְר ִאייָ ה וּ ְראוּת ֵּ -כיווָ ן שהילד נְ מוּך קוֹ מה ,הוּא

ברי
† מלמדים את הילד לחצוֹ ת כּ ביש רק ְּב ַמ ַע ֵ

לפל ִצבעוֹ ני
גזר ,עגבנייה ,מלפפוֹ ן ,חסהִ ּ ,פ ּ ֵ

ראה ּפחוֹ ת.
רוֹ ֶאה ּפחוֹ ת ונִ ֶ

ֲח ִצייָ ה .מלמדים אוֹ תוֹ ָל ֶלכֶ ת ולא ָלרוּץ.

וכדוֹ מה ,וגם ּפרי טרי או מיוּבּ ש.

שהכריך יָ כיל ַמרכּ יבים לא מעו ָּּבדים,
ָּ
חשוב

(לה ָ
ִ
† מלמדים אוֹ תוֹ ְל ַצייֵ ת
יש ַמע) ַל ַתמרוּרים,

שעה ְּכ ָללים ֲחשוּבים:
גיבש ִת ָ
הארגוּן ֵּ
ִ
† ילדים עד גיל ֵת ַשע ַחייָ בים ְּבליווּי של מבוּגר

ַלסימוּנים ו ְּל ִמ ְ
שמרוֹ ת הזָ ָה"ב (זְ הירוּת ַּבדרכים).

ְּב ֵעת ֲח ִצייַ ת ְּכביש.

לד ֶיהם ַל ֲהליכָ ה
ּגמה ְליַ ֵ
† ההוֹ רים צריכים להיוֹ ת דו ָ

הבטו ַּח ְלבית הספר.
המסלוּל ָּ
† בּ וֹ ֲחרים עם הילד את ַ

סברים על ְּכ ָל ֵלי
ְּבטוּחה .ילדים צריכים גם לשמוֹ ַע ֶה ֵּ

הק ָטן בּ יוֹ תר של ְּכבישים
ספר ָ
המ ּ ָ
בּ וֹ ֲחרים ַּבדרך שבּ ּה ִ

הליכה בּ טוּחה אך גם לראוֹ ת ַהדגָ מוֹ ת של ְּכ ָללים אלה.

זיכרוֹ ן וּתמוּנוֹ ת ָּב ַאלבּ וֹ ם.
ְתמוּנוֹ ת ַּב ָּ

מדגָ נים; חצי אבוֹ קדוֹ ָּב ֵשל;
לחמניית בּ ריאוּת ְ
בּ יצה קשה.
מוֹ ֲעכים את האבוֹ קדוֹ והבּ יצה ,מוֹ סיפים מעט
מלח ,מוֹ רחים על הלחמנייה ,מוֹ סיפים ּפרוּסוֹ ת

ַהיֹום ָה ִראשֹון
הראשוֹ ן.
ְלכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָתנ ּו ְתמוּנוֹ ת של היוֹ ם ִ

בֹוקדֹו
ָּכ ִריך ִעם ֲא ָ

עגבנייה ועלה חסה.

הראשוֹ ן שלי ְּבכיתה א'.
אני לא זוֹ כֶ ֶרת את היוֹ ם ִ

ְּכ ִריך ַס ִּביח

ּלמה התמוּנה הזוֹ.
הרגַ ע שבּ וֹ צו ָ
גם לא את ֶ
הרגַ ע הזה ֵמ ַה ְתמוּנָ ה ָּב ַאלבּ וֹ ם,
אבל אני זוֹ כֶ ֶרת את ֶ

לחמנייה אוֹ ּפיתה ִמקמח מלא; חוּמוּס; טחינה;

שמ ַלווָ ה אוֹ תי כּ ל ַחיַ י .אני נִ ֶּזכ ֶרת בּ ה ְּבכל
תמוּנה ְ

ֲחצילים שנִ קל ּו יוֹ ם קוֹ דם לכן ִּבגריל ּ(פוֹ רסים

שאני רוֹ ָאה ָּב ְרחוֹ ב את הילדים
מבר ,כּ ֲ
ֶא ָחד ְּב ֶס ּפ ֶט ֶּ

חציל ִלפרוּסוֹ ת עגוּלוֹ ת ְּבעוֹ בי סנטימטר אחד,

טחה ְלבית הספר
הק ַטנים צוֹ ֲעדים ְּב ִהיסוּס אוֹ ְּב ִב ָ
ְ

מוֹ רחים ְּבשמן זית משני הצדדים ,מכניסים

היוֹ ם הראשוֹ ן שלנ ּו ְּכהוֹ ִרים ְּ(ב ֵשם ַא ֵחרֵ :ל ָידה,

תרגֶ ֶשת ְּבכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָדש.
ְּב ִלווייַ ת הוֹ ֵר ֶיהם .וַ ֲאני ִמ ַ

ַל ַתנוּר ְּבמצב גריל עד שהוא ַמזהיב ,הוֹ פכים

מחה ו ְּד ָאגָ ה .)...היוֹ ם הראשוֹ ן של הילדים שלנ ּו
שִׂ ָ

שאני ְמ ַלווָ ה את
בע ַתיִ ים כּ ֲ
תרגשוּת גדוֹ לה ִש ָ
הה ַ
ִ

צד ו ַּמשחימים כּ מה דקוֹ ת נוֹ ספוֹ ת); בּ יצה קשה,

ַּבגןְּ ,בבית הספרַּ ,בצבאַּ ,בנישׂ וּאין.

הפ ָר ִטיים ,ו ֶּב ָע ִתיד  -את נְ כָ ַדיי...
יְ ָל ַדיי ּ ְ

ּפרוּסה ִלפרוּסוֹ ת.

היוֹ ם הראשוֹ ן שלנ ּו ָּבעוֹ ָלם .היוֹ ם הראשוֹ ן ַּבגַ ן.
הס ֶפר .היוֹ ם הראשוֹ ן ַּב ָצ ָבא.
היוֹ ם הראשוֹ ן ְּב ֵבית ֵ
היוֹ ם הראשוֹ ן שלנ ּו ַּבנישׂ ו ִּאין ְּ(ב ֵשמוֹ ת ֲא ֵחרים:
ֲחתוּנָ ה .יֶ ַרח ְד ַבש).

היוֹ ם הראשוֹ ן שלנ ּו ְּכ ָסבים ַוסבתוֹ ת .היוֹ ם הראשוֹ ן

הראשוֹ ן שלי
ִא ָמא שלי נָ ֲהגָ ה ְל ַס ּ ֵפר לי על היוֹ ם ִ

מוֹ רחים את החוּמוּס והטחינה ,מסדרים

של הנְ כָ דים ַּבגןְּ ,בבית הספרַּ ,בצבא .היוֹ ם הראשוֹ ן

ּקדם)
ּקדם מו ָ
שקמתי ַּבבּ וֹ ֶקר (מו ָ
סיפרה ַ
ְּבכיתה א' .היא ּ

מעל את ּפרוּסוֹ ת ֶה ָחציל והבּ יצה .מתבּ לים

של הנִ ינִ ים...

לדה גדוֹ לה!" וּלאוֹ ֶרך כּ ל
כר ִזתי ְּבקוֹ ל" :אני ְּכ ָבר יַ ָ
ִוה ַ

ּפלפל .מוֹ סיפים ַּבצד מקלוֹ ת גזר וּפלפל
בּ מלח ו ּ

מחה" :אני כּ בר
כרזָ ה הזוֹ ְּב ִׂש ָ
הה ָ
אוֹ תוֹ היוֹ ם ָחזַ רתי על ַ

צבעוֹ ני.

וּלמי שלא נוֹ לד כּ אן ,יש גם תמוּנה של היוֹ ם
הראשוֹ ן ְּבישׂ ראל.

ילדה גדוֹ לה! אני כּ בר ילדה גדוֹ לה!"

ָּכ ִריך ָמתֹוק

לדה בּ ת ֵשש
הפ ָר ִטי שלי יש תמוּנה של יַ ָ
ָּב ַאלבּ וֹ ם ּ ְ

נָ כוֹ ןָ .צ ַדקתי .אני כּ בר ֶּב ֱא ֶמת ילדה גדוֹ לה ...וַ ֲאני

יער
מלה ,שֵׂ ָ
עם יַ לקוּט גדוֹ ל על הגַ בְ ,לבו ָּשה ְּב ִׂש ָ

השבו ַּע
לדה ,הוֹ ֶרה וְ ָסב שצילמ ּו ָ
ְמ ַא ֶח ֶלת ְלכֹל יֶ ֶלד ,יַ ָ

מערבּ בים טחינה גוֹ למית עם סילאן או

הביִ ת .על ּ ָפנֶ ָיהִ :חיוּך
ָארוֹ ך ָאסוּףְ ,מצו ֶּל ֶמת ְּב ֶפ ַתח ַּ

ּלה ִּזכיר אוֹ ָת ּה ַּב ֲהנָ ָאה
תמוּנה ָּכזוֹ ,שיִ זכּ ּו ִלזכּ וֹ ר ו ַ

שתי כּ ּפוֹ ת טחינה.
דבש ,בּ יַ ַחס של כּ ף דבש על ֵ

יפייָ ה.
וצ ּ ִ
הרגַ עִ ,
של גַ ֲאווָ הֲ ,ה ָבנַ ת ֲחשיבוּתוֹ של ֶ

מחה ו ְּבגַ ֲאווָ ה ָשנים ַרבּ וֹ ת.
ו ְּב ִׂש ָ

מוֹ סיפים מעט לימוֹ ן וּמערבּ בים .מוֹ רחים על

לדה הזוֹ היא ֲאני.
היַ ָ

יּפי ַמזָ ר
ִצ ִ

לחם מלא.
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