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אִäמָñא בְִּãדיֶìאטָíה; מָñה עוֹשָׂûה כֹּל הַéמִñשפָּöחָëה?
אוָֹרה מְñסַòפֶֶּöרת :בַּãשָûנָóה הָéאַäחֲëרוֹנָóה יֵìש לָïנוּ בְּãעָôיָìה מְñיוּחֶֶëדת בַּãמִñשפָּöחָëה ,שֶֹûלא הָéיְìתָüה קוֶֹדם .כְּîבָãר שָûנָóה אֲäנִóי

בְּãהִéזַדמְñנוּת זוֹ לְïהִéיפָּöטֵíר מֵñהַéכֶֶּîרס שֶûלוֹ.
בְּãמַñצָõב כָּîזֶêה ,הַéשְûאֵäלָïה הִéיא :מה חָëזָêק יוֹתֵüר – הַéהַéחלָïטָíה
לַïעֲôשׂוֹת ִדיֶìאטָíה ,עַôל אַäף כֹּל הְַéקשָûיִìים ,אוֹ הָָéרצוֹן
לְïהַéמשִûיך לִïהיוֹת הָéאֵäם וְèהָéאִäשָûה הַéטוֹבָãה שֶûעוֹשָׂûהֶ ,דֶרך

עוֹשָׂûה ִדיֶìאטָíה ,בְּãמִñסגֶֶåרת ְקבוּצָõה מְñיוּחֶֶëדת .בַּãשָûנָóה הָéאַäחֲëרוֹנָóה יַָìרדתִüי כְּîעֶôשִׂרים ק"ג )!( .לְïפִöי הִַéדיֶìאטָíה

הָéאוֹכֶîל ,מַñה שֶûהַéמִñשפָּöחָëה רוֹצָõה.

שֶûאֲäנַóחנוּ מְַñקבְּãלִïים ,יֵìש ַרק ְדבִָãרים מְñסוּיָìמִñים שֶûמוּתָüר לָïנוּ לֶïאֱäכוֹל ,וְּדבִָãרים אֲäחִֵëרים אָäסוּר לָïנוּ .הִַéדיֶìאטָíה

צִָõריך לְïשַûתֵüף אֶäת בְּãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה

ַéהזֹאת מְñבוּסֶòסֶòת עַôל אוֹכֶîל בִָּãריא ,שֶûיֵìש בּוֹ וִèיטָíמִñינִóים ְèוכֹל יְìסוֹדוֹת הַéמָñזוֹן .לְïפִöי הִַéדיֶìאטָíה ַéהזֹאת ,אָäסוּר

בַּãמִñקֶרה שֶûל אוָֹרה ,נִóראֶäה שֶûהִַéדיֶìאטָíה חֲëשוּבָãה לָïהּ

לֶïאֱäכוֹל מַñאֲäכָîלִïים מְñטוּגָåנִóים ,מַñאֲäכָîלִïים שֶûיֵìש בָּãהֶéם ֶקמַñח לָïבָãן ,מַñאֲäכָîלִïים שֶûיֵìש בָּãהֶéם שֶûמֶñן ,מַñאֲäכָîלִïים שֶûיֵìש

מְñאוֹד .אֲäבָãל הִéיא צְִõריכָîה לִïהיוֹת מוַּדעַôת לָïעוּבָדה שֶûהִéיא

בָּãהֶéם סוּכָּîר ,וְèגַåם לא בָּãשָׂûר .לְïמַñעֲôשֶׂûה ,זוֹ ִדיֶìאטָíה טִíבעוֹנִóית.

גוֶֹרמֶñת לְïסִòגנוֹן חַëיִìים שוֹנֶóה ְïלכֹל בְּãנֵóי הַéבַּãיִìת.

שכֹּל הַéמַñצָõב הַéגוּפָöנִóי
אֲäנִóי מַñרגִåישָûה מְñצוּיָìן עִôם הִַéדיֶìאטָíה ַéהזֹאת .מִñלְïבַãד הַéיְִìריָדה בַּãמִñשָקל ,אֲäנִóי מַñרגִåישָûה ֶû
שכֹּל הַéחַëיִìים שֶûלִïי הִéשתַüנוּ .עַôד שֶûהִéתחַëלתִüי בִַּãדיֶìאטָíה ,הָéיוּ
וְèהַéנַóפשִûי שֶûלִïי הִéשתַüנָóה לְïטוֹבָãה .הָéאֱäמֶñת הִéיאûֶ ,
בַּãעֲôלִïי וְèהַéיְìלִָïדים שֶûלִïי שְׂûמֵñחִëים מְñאוֹד בַּãבִּãישוּל שֶûלִïי .הֵéם אָäהֲéבוּ כֹּל מַñה שֶûבִּãישַûלתִüי ,וּכְîשֶûנִóכנְóסוּ הַéבַּãיתָüה,
הַéשְûאֵäלָïה הִָéראשוֹנָóה שֶûלָïהֶéם הָéיְìתָüה" :אִäמָñא ,מַñה יֵìש הַéיוֹם לֶïאֱäכוֹל?" .הָéיִìיתִüי מְñבַãשֶûלֶïת פַּöשטִíידוֹת ,עוֹף וּבָãשָׂûר
בִּãטְíעָôמִñים שוֹנִóים ,מָñנוֹת אַäחֲëרוֹנוֹת עִôם ַקצֶõפֶöת ,וְèאָäפִöיתִüי הַéרבֵּãה עוּגוֹת.

לְַïדעתִüי ,שִûינוּי כָּîזֶêה ֹלא עוֹשִׂûים לִïפנֵóי שֶûמְַñדבְִּãרים עַôל
כָּîך עִôם בְּãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה .צִָõריך לְïהָéכִîין אוֹתָüם לִïקַראת
הַéחַëיִìים הַéחֲָëדשִûים – חַëיִìים שֶûהָéאוֹכֶîל לא עוֹמֵñד בַּãמֶñרכָּîז
שֶûלָïהֶéם; חַëיִìים הָéאוֹמְִñרים שֶûאִäמָñא ֹלא תָüמִñיד מוּכָîנָóה
לַïעֲôשׂוֹת מַñה שֶûמְñבְַãקשִûים מִñמֶñנָóה; חַëיִìים הָéאוֹמְִñרים שֶûלְïאִäמָñא
יֵìש סוּלַïם עֲִôדיפוּיוֹת שוֹנֶóה ,וְèשֶûהִéיא דוֹאֶäגֶåת גַåם לְïעַôצמָñהּ.

יֵìש לִïי בֵּãן וּבַãת .הַéבֵּãן ֹלא שָûמֵñן; הוּא עוֹשֶׂûה הַéרבֵּãה ספּוֹרט .עַôכשָûיו הוּא בַּãצָõבָãא ,וּבִãמְñיוּחָëד כְּîשֶûהוּא בָּãא

לְïפִöי ַדעתִüי ,אֵäין סִòיבָּãה שֶûאוָֹרה תַüפסִòיק עִôם הִַéדיֶìאטָíה

לְïחוּפשָûה הוּא מִñתאַäכזֵêב לֶïאֱäכוֹל אֶäת הִַéדיֶìאטָíה הַéחֲָëדשָûהִ ,דיֶìאטַíת הַéבְִּãריאוּת שֶûלִïי .הַéבַּãת בְּãגִåיל הַéהִéתבַּãגְåרוּת,

הַéזוֹ ,בִּãמְñיוּחָëד כְּîשֶûהַéתוֹצָõאוֹת כֹּלײַכָּîך טוֹבוֹת .הַéשְûאֵäלָïה

וְèהִéיא עָôלְïתָüה בַּãמִñשָקל ,אֲäבָãל זֶêה ֹלא כֹּלײַכָּîך אִäיכפַּöת לָïהּ .לְïבַãעֲôלִïי יֵìש כֶֶּîרס ,כְּîמוֹ לְïרוֹב הַéגְåבִָãרים הַéיִìשְׂראֵäלִïים,

הִéיא ,מָñה עוֹשִׂûים עִôם בְּãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה בְּãמַñצָõב זֶêה .יָìכוֹל

וְèהוּא אוֹהֵéב לֶïאֱäכוֹל .גַåם הוּא מְñאוּכזָêב .בַּãעֲôלִïי וַèאֲäנִóי אָäהַéבנוּ בֶּãעָôבָãר לְïבַãלוֹת בְּãמִñסעָôדוֹת; עַôכשָûיו אֲäנַóחנוּ לא
עוֹשִׂûים זֹאת יוֹתֵüר ,בִּãגלַïל הִַéדיֶìאטָíה שֶûלִïי.
שכֹּל בְּãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה יֵìיהָéנוּ מֵñהִַéדיֶìאטָíה ַéהזֹאת ,כִּîי אֲäנִóי יוַֹדעַôת שֶûזוֹ ִדיֶìאטָíה לא ַרק כְֵּîדי
אֲäנִóי רוֹצָõה מְñאוֹד ֶû
לֶָïרֶדת בַּãמִñשָקל ,אֶäלָïא ִדיֶìאטָíה שֶûל בְִּãריאוּת .אֲäנִóי ֹלא יוַֹדעַôת אֵäיך לִïפתוֹר אֶäת בְּãעָôייַìת הִַéדיֶìאטָíה
וְèהַéמִñשפָּöחָëהô.
לְïפִöי הַéסִòיפּוּר שֶûל אוָֹרה ,נִóראֶäה כְּîאִäילוּ הִéיא ֹלא
מְñמַñלֵïאת עוֹד אֶäת הַéתַüפִקיד הָéעִôיָקִרי שֶûהָéיָìה לָïהּ

לְïבַãשֵûל .מֵñעַôכשָûיו אַäתֶüם תִüתחַëשְûבוּ בִּãי ,לא ַרק אֲäנִóי בָּãכֶîם.

בַּãמִñשפָּöחָëה – הַéבִּãישוּל .לָïכֵîן אֲäנִóי חוֹשֶûבֶãת שֶûהַéבְּãעָôיָìה הִéיא

שִûינוּי כָּîזֶêה הוּא ִקיצוֹנִóי וְèלא פָּöשוּט; לָïכֵîן אֶäפשָûר

לא ַרק בָּãאוֹכֶîל הַéמְñבוּשָûל שֶûחָëסֵòר ,אוֹ בְּãאוֹכֶîל הַéבְִּãריאוּת

לְïצַõפּוֹת לִïתְüגוּבוֹת לא פְּöשוּטוֹת .אוּלַïי ַקייָìם גַåם הַéפַּöחַëד:

הֶéחָָëדש ,אֶäלָïא בְּãשִûינוּי הַéתַüפִקיד שֶûל הָéאֵäם.

יוֵֹדע מַñה יִìהיֶìה הָéלְïאָäה? עַôכשָûיו אִäמָñא מְñבַãשֶûלֶïת ַרק מַñה
מִñי ַô
שֶûהִéיא רוֹצָõה; אוּלַïי מָñחָëר הִéיא ֹלא תִüרצֶõה לְïסֵַòדר אֶäת

הַéחַëיִìים .סְòבִãיב הַéשוּלחָëן נִóפגָåשִûים פַּöעַôם אוֹ פַּöעֲôמַñיִìים בַּãיוֹם.

הַéבַּãיִìת אוֹ לְïהָéכִîין לָïנוּ אֶäת הַéבְּãגִָåדים?

ִïשמוֹע מַñה קוֶֹרה ְïלכֹל אֶäחָëד מִñבְּãנֵóי
זוֹ הִéזַדמְñנוּת לְïסַòפֵּöר וְèל ַô

הֶéמשֵûך הַéבִּãישוּלִïים –
אוֹ הֶéמשֵûך הִַéדיֶìאטָíה?

הַéמִñשפָּöחָëה .הָéאֵäם מִñתאַäמֶñצֶõת מְñאוֹד לְïהָéכִîין אֶäת הָéאֲäרוּחוֹת
הַéטְíעִôימוֹת הָéאֵäלֶïה ,אֲäבָãל לִïבְãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה זֶêה מוּבָãן

וְèאָäז ֹלא תִüהיֶìה בְּãעָôיָìה .אַäך אוּלַïי הֵéם ֹלא יִìתַרגְåלוּ.

אוּלַïי תַüפִקיד הַéבִּãישוּל יַìעֲôבוֹר
לְïמִñישֶûהוּ אַäחֵëר בַּãמִñשפָּöחָëהë
בְּãמַñצָõב כָּîזֶêה ,צִָõריך פָּöשוּט לְïהַéעֲôבִãיר אֶäת תַüפִקיד
הַéבִּãישוּל מֵñהָéאֵäם לְïאֶäחָëד מִñבְּãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה .אוּלַïי בְּãנֵóי

כֹּל מַñה שְֶûרצִõיתֶüם; מֵñעַôכשָûיו תֹאכְîלוּ מַñה שֶûאֲäנִóי רוֹצָõה

בְּãבָãתִüים ַרבִּãים ,הָéאֲäרוּחוֹת הֵéן מֶñרכָּîז שֶûסְòבִãיבוֹ סוֹבְãבִãים

לִïהיוֹת שֶûבְּãמֶñשֶûך הַéזְêמַñן הֵéם יִìתַרגְåלוּ לָïאוֹכֶîל הִַéדיֶìאטֶíטִíי,

הַéמִñשפָּöחָëה יְìכוֹלִïים לְïהִéתחַëלֵïק בֵּãינֵóיהֶéם .אוָֹרה יְìכוֹלָïה
לִïקנוֹת לָïהֶéם סִòפֵרי בִּãישוּל מַñתאִäימִñים .אַäחַëד הַéיְìלִָïדים יָìכוֹל
לִïהיוֹת מוּמחֶëה לְïפַöשטִíידוֹת ,יֶìלֶïד אַäחֵëר מוּמחֶëה לְïעוּגוֹת,
ָãשֹר .זֹאת אֶäפשָûרוּת אַäחַëת .בְּãשוּם
הַéבַּãעַôל אוּלַïי מוּמחֶëה לְïב ָû
מָñקוֹם ֹלא כָּîתוּב שֶûאִäמָñא הִéיא זֹאת שֶûחַëייֶìבֶãת לְïבַãשֵûל.
אֶäפשָûר לִïמצוֹא פְּöשָָûרה גַåם עַôלײַיְֵìדי ְקנִóייַìת אוֹכֶîל
מוּכָîן .כַּîיוֹם מוֹכְִîרים בְּãהַéרבֵּãה מְñאוֹד מְñקוֹמוֹת אוֹכֶîל
מוּכָîן ,גַåם בַּãסוּפֶּöרמַñרֶקטִíים .זֶêה אוּלַïי יָָìקר יוֹתֵüר ,אֲäבָãל זוֹ
שוּב שְûאֵäלָïה שֶûל סֵֶòדר עֲִôדיפוּיוֹת.
מַñה שֶֹûלא עוֹשִׂûים בְּãעִôנייָìן זֶêהָ ,רצוּי לְַïדבֵּãר כֹּל הַéזְêמַñן

אֲäנִóי מְñבִãינָóה שֶûאוָֹרה ֹלא מְñסוּגֶåלֶïת לְïבַãשֵûל פַּöעֲôמַñיִìים –

עַôל הַéפִּöתרוֹנוֹת וְèעַôל הַéמַñצָõב וְèלִïבדוֹק אִäם פִּöתרוֹן מְñסוּיָìם

מֵñאֵäלָïיו; זֶêה מַñה שֶûהֵéם ְרגִåילִïים לְַïקבֵּãל כֹּל יוֹם.

גַåם אֶäת הָéאוֹכֶîל שֶûהִéיא צְִõריכָîה לִַïדיֶìאטָíה וְèגַåם אֶäת הָéאוֹכֶîל

שִûינוּי גָåדוֹל ,שֶָûקשֶûה
לְïהִéתַרגֵåל אֵäלָïיו

טוֹב יוֹתֵüר מִñפִּöתרוֹן אַäחֵëר.

הַéקוֵֹדם .אוָֹרה בְּãעַôצמָñהּ אוֹהֶéבֶãת לֶïאֱäכוֹל )לָïכֵîן הִéיא צְִõריכָîה

אִäמָñא מְñאוּשֶֶûרת הִéיא
אִäמָñא טוֹבָãה יוֹתֵüר

בְּãהַéרבֵּãה מִñשפָּöחוֹת ,גַåם הָéאֵäם גֵåאָäה מְñאוֹד בַּãתַüפִקיד שֶûלָïהּ.
הִéיא מִñסתַüכֶּîלֶïת בְּãשִׂûמחָëה עַôל הַéפָּöנִóים שֶûל בְּãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה
הָéאוֹכְîלִïים בַּãהֲéנָóאָäה אֶäת הָéאוֹכֶîל שֶûהִéיא בִּãישְûלָïה .הִéיא מְñחַëכָּîה
לְïמַñחמָñאוֹת וּמַñרגִåישָûה שֶûמִñילְïאָäה אֶäת תַüפִקיָדהּ.

ִדיאֶäטָíה( ,וְèיָìכוֹל לִïהיוֹת שֶûאִäם תְüבַãשֵûל אֶäת כֹּל הָéאֲäרוּחוֹת
הַéמַñשמִñינוֹת ,גַåם הִéיא תַüתחִëיל קוֶֹדם לִïטעוֹם מֵñהֶéן,
אַäחַëרײַכָּîך לֶïאֱäכוֹל ַרק ְקצָõת ,וּלְïבַãסוֹף – שָûלוֹם לִַïדיֶìאטָíה.
אוָֹרה מַñאֲäמִñינָóה שֶûהָéאוֹכֶîל הַéבִָּãריא טוֹב גַåם לַïבַּãעַôל
וְèלַïיְìלִָïדים; שֶûאוֹכֶîל זֶêה גוֵֹרם לְïהַéרגָåשָûה גוּפָöנִóית וְèנַóפשִûית

וְèהִéנֵóה ָקמָñה אוָֹרה וְèשִûינְóתָüה אֶäת כֹּל הַéחַëיִìים בַּãבַּãיִìת.

ִïמנוֹע בֶּãעָôתִüיד בְּãעָôיָìה שֶûל
טוֹבָãה יוֹתֵüר .כָּîך הִéיא יְìכוֹלָïה ל ַô

בְּãעֶôצֶõם ,אוָֹרה כְּîאִäילוּ אוֹמֶֶñרת :עַôד הַéיוֹם בִּãישַûלתִüי לָïכֶîם

הַéשמָñנָóה אֵäצֶõל הַéיְìלִָïדים שֶûלָïהּ ,וְèגַåם הַéבַּãעַôל יָìכוֹל

אֲäנִóי בְּãטוּחָëה שֶûגַåם הַéבַּãעַôל וְèגַåם הַéיְìלִָïדים שְׂûמֵñחִëים שֶûיֵìש
לָïהֶéם אִäמָñא "חֲëתִüיכָîה" ,שֶûמְñרוּצָõה מֵñעַôצמָñהּ .כַּîאֲäשֶûר אִäמָñא
מְñרוּצָõה מֵñעַôצמָñהּ ,הִéיא יְìכוֹלָïה לִïהיוֹת אִäמָñא טוֹבָãה יוֹתֵüר
ֶָïדיה וְèאִäשָûה טוֹבָãה יוֹתֵüר לְïבַãעֲôלָïהּ.
לִïיל ָé
עֲôנָóת טַíל
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