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2019 הודפס בישראל 

עיצוב ועימוד: סטודיו לעיצוב נטלי קלוג

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן 
במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי 
אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומר 

שבספר הזה. שימוש מסחרי מכל סוג בחומר הכלול בספר 
זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת

בכתב מהמחברת.
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למיקה שלי

כמה מילים לאבא ואמא 
הספר "הרגשות של איילת", נכתב כמעט ברגע אחד, תוך כדי נסיעה משפחתית בה נאלצתי למצוא דרך יצירתית להרגיע את בכורתי, 

ששוב נכנסה לסערות רגשות, רק בגלל דבר מה שלא התרחש כפי שרצתה. אירוע שהיה שכיח עד כדי כאב בשנים האלו.

באותו רגע מכונן, אני לא יודעת למה ואיך, התחלתי לתאר לה את הרגשות שלה כיצורים קטנים. נתתי לכל אחד מהם שם ועשה רושם 

שההאנשה של הרגשות שלה, הצליחה לייצר עבורה רציונליזציה מסוימת, שהביאה עמה רגיעה.

כשסיימתי, בעלי פנה אלי ושאל: "למה שלא תכתבי על זה ספר?"

מהרגע שהוא זרע בי את הרעיון, אני חושבת שעברו ימים ספורים והספר הכה שורשים, צימח ענפים, עלים ואפילו הבשילו בו פירות, של 

שני ילדים חמודים, שהקשיבו לסיפור בשקיקה, כל ערב לפני השינה.

במציאות של ימינו, כשגידול ילדים הפך לתואר נוסף, בו הורים רבים משקיעים ממיטב מרצם, כספם ובחינוך – בעיקר של עצמם – אני 

מרגישה שלעיתים קרובות אנחנו חוטאים לעצמנו ושוכחים להקשיב לקולות הפנימיים שלנו. הקולות האינטואיטיביים. אלה שלא נאמרו 

לנו על ידי אנשי מקצוע, אלא אלו שבאים לנו מהבטן והלב.

אינני אשת מקצוע. אני אשת שיווק. אבל בשנת 2007, בכורתי העניקה לי תואר נוסף. אחד התארים המכובדים ביותר שאני נשאת עימי 

לכל מקום – "אמא".

באופן פרדוקסלי, זו אחת הסיבות שלא הוצאתי את הספר לאור זמן רב. הרגשתי שיש בו מסר חינוכי ומכיוון שאינני אשת חינוך או אשת 

מקצוע, חששתי שאולי אחטא לציבור קוראי במחשבה שיש בספר סוג של עצה, שאינה מומלצת או אינה נכונה.

את הדחיפה האחרונה נתנה לי אישה יקרה, אורית אורן, פסיכותרפיסטית שקראה את הספר וחשבה שהוא נהדר. מהרגע שקיבלתי את 

הגושפנקא המקצועית, הסתערתי קדימה ובעזרתה של נטלי קלוג המעצבת המוכשרת והילה דאבי, המאיירת הנהדרת, הוצאנו לאור את 

הספר שיש בידך.

אסיים עם בקשה קטנה – נא לא לשכוח; לפעמים אבא ואמא באמת יודעים טוב יותר מכולם. טוב יותר מאנשי החינוך ואנשי המקצוע, 

טוב יותר מהרופאים, האחיות, הסבים והסבתות. תקשיבו לכולם ועשו מה שנכון לילדכם ולכם.

אני מאחלת לך קריאה מהנה ושעות של הנאה עם הילד/ים.
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בַבִית ִעם גנה ִבְרחֹוב ַהְפָרִחים

ֱהֶדֶרת,  ֶנ ְלָדה  ַי ֶלת,  ֶיּ ַא ִמְתּגֹוֶרֶרת 

י הֹוִרים. ֵנ ְשׁ ּו י ַאִחים  ֵנ ְשׁ י ְכָלִבים,  ֵנ ְשׁ ָלּה  ְו

ֶלת,  ֶיּ ַא ִמים עֹוֶלֶצת  ָיּ ַה ְבֹרב 

ֶחֶקת, לֹוֶמֶדת –  ְמַשׂ

ְלָדה ְלִתְפֶאֶרת, ַי ַמָמׁש 

ים ְדָבִרים   ִמְתַרֲחִשׁ ֶשׁ ִמים  ָי ֲאָבל ֵיׁש 

 

ים. ֶלת אֹוֲחִז ִלְפָעִמים קֹוֶרה, ֶׁשְרָגׁשֹות ַעִּזים ְּבַאֶּי

ַהֵּלב  ְו , ָהֹראׁש  ִסים ֶאל ּתֹו ַהֶּבֶטן ָנ ְכ ִנ ֵהם 

ְוא ַמְרִּפים.

. . ָאז. ְו      
, ָכל ָהִעיר י             אֹו
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ֳהַרִים ֶאָחד  ָצּ ַה ַאַחר 

ִהִגיעּו ַעד ֲעָרד ֶשׁ ְמעּו ְצָעקֹות  ְשׁ ִנ

ֶלת ִאָמא ִחיׁש ִמֲהָרה ֶיּ ַא ֶאל 

ּוְבקֹול ֻמְדָאג־ָמה ָכ ָאְמָרה:

, ָמה ָקָרה?" י ִל ֶשׁ "ָלָלה 

ָקָרה) (ַכ קֹוֵראת ִאָמא ְלִבָתּה ַהְיּ

ֶלת ָעְנָתה ְלִאָמּה ִבְבִכי ּוִבְסָעָרה: ַאֶיּ ְו

יָבה: ִאָמא ֵהִשׁ ְו

ִתי ַאף ִמָלה. ְנ "ָמה?? ָלָלה, א ֵהַב

ִסי ְלַהְסִביר: ַנ ְו ִמי ָעֹמק  ְשׁ ִנ ְלָדה,  ַי ֶרַגע, 

ָמה ָקָרה?

ַאְת ְבֵסֶדר?

ִקַבְלְת ַמָכה?"

יָבה: ֵהִשׁ ְו יָמה  ִשׁ ְנ ָמה  ְשׁ ָנ ה  ָיּ ִכ ֶלת ַהּבֹו ֶיּ ַא ְו

ִאָּמא ׁשּוב א ֵהִביָנה ַאף ִמָּלה,  ְו  

      ֲאָבל ָאז ִהיא ָרֲאָתה אֹוָתם, ֶאת ֻּכָּללללם.

ֶלת: ְצְמדּו ָחָזק ֵאל ַאֶּי ִנ ְו ֹו ָׁשם            ֵהם ָהי

                ַּכַעס ִחֵּבק ֶאת ַהֵּלב,

ֵּׁשב,                      ַזַעם ַעל ַהֶּבֶטן ִהְתַי

ָקַפץ ַעל ֹראָׁשּה ְו                           ִּתְסּכּול ָרַקד 

ֶעֶצב ִהְתַּפֵּׁשׁט ְּבָכל ּגּוָפּה. ְו                                   

ֶלת ַהִּמְסֵּכָנה!                                                      ַאֶּי

יהונתןבאוככהעשהמגדל "
ןמגדל נפלקיבלתימכהואי

ואניכועסתועצובה.

באוככהע"יהונתן

שהמגדל
ןמגדל נפלקיבלתימכהואי

. כועסתועצובה" ואני

RegaShot_Ayelet_book.indd   8RegaShot_Ayelet_book.indd   8 08/01/2020   11:0808/01/2020   11:08



ֳהַרִים ֶאָחד  ָצּ ַה ַאַחר 

ִהִגיעּו ַעד ֲעָרד ֶשׁ ְמעּו ְצָעקֹות  ְשׁ ִנ

ֶלת ִאָמא ִחיׁש ִמֲהָרה ֶיּ ַא ֶאל 

ּוְבקֹול ֻמְדָאג־ָמה ָכ ָאְמָרה:

, ָמה ָקָרה?" י ִל ֶשׁ "ָלָלה 

ָקָרה) (ַכ קֹוֵראת ִאָמא ְלִבָתּה ַהְיּ

ֶלת ָעְנָתה ְלִאָמּה ִבְבִכי ּוִבְסָעָרה: ַאֶיּ ְו

יָבה: ִאָמא ֵהִשׁ ְו

ִתי ַאף ִמָלה. ְנ "ָמה?? ָלָלה, א ֵהַב

ִסי ְלַהְסִביר: ַנ ְו ִמי ָעֹמק  ְשׁ ִנ ְלָדה,  ַי ֶרַגע, 

ָמה ָקָרה?

ַאְת ְבֵסֶדר?

ִקַבְלְת ַמָכה?"

יָבה: ֵהִשׁ ְו יָמה  ִשׁ ְנ ָמה  ְשׁ ָנ ה  ָיּ ִכ ֶלת ַהּבֹו ֶיּ ַא ְו

ִאָּמא ׁשּוב א ֵהִביָנה ַאף ִמָּלה,  ְו  

      ֲאָבל ָאז ִהיא ָרֲאָתה אֹוָתם, ֶאת ֻּכָּללללם.

ֶלת: ְצְמדּו ָחָזק ֵאל ַאֶּי ִנ ְו ֹו ָׁשם            ֵהם ָהי

                ַּכַעס ִחֵּבק ֶאת ַהֵּלב,

ֵּׁשב,                      ַזַעם ַעל ַהֶּבֶטן ִהְתַי

ָקַפץ ַעל ֹראָׁשּה ְו                           ִּתְסּכּול ָרַקד 

ֶעֶצב ִהְתַּפֵּׁשׁט ְּבָכל ּגּוָפּה. ְו                                   

ֶלת ַהִּמְסֵּכָנה!                                                      ַאֶּי
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באוככהע"יהונתן
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ןמגדל נפלקיבלתימכהואי
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ָכ ָאְמָרה: ְו ֶלת  ֶיּ ַא ְל ה  ָשׁ ְגּ ִנ ִאָמא 

 , י ִל ֶשׁ ְלָדה ְמתּוָקה  ַי "ָלָלה, 

, ִדי ָי ְל י  ִב ְשׁ  , ִאי ּבֹו

ַמע ְקָצת מּוָזר אֹו ָתמּוַה, ָשּׁ ִי י  ַל ֶזה אּו

ְחנּו א ְלַבד. ֲאָבל ֲאַנ

,ָכאן ַמָמׁש ֶאְצֵל , ַחד ִאָתנּו ַי

,ְבתֹוֵכ

ו ַכָמה ְיצּוִרים, ָשׁ ִבים ָלֶהם ַעְכ ְשׁ ֹו י

" ים. ִי ..א ָכל ָכ ְרצּו ֵאי לֹוַמר.

ֶלת ֶיּ ַא ֲאָלה  "ָמה?" ָשׁ
"?. . "ִאָמא, ַעל ָמה ַאְת ְמַדֶבֶרת.

ֹאַמר ְל ַבֶמה ְמֻדָבר, י ֶשׁ ֵנ ְפ "ִל

, ְלָדִתי ַי יָמה ֲעֻמָקה,  ִשׁ ְנ ְקִחי 

: י ִל ִסי ְלַהְסִביר  ַנ ְו

ָמה ָקָרה?"

ֶלת ָמְׁשָכה ְּבַאָּפּה, ַאֶּי

ְּגָבה ֶאת ַהְּדָמעֹות ַּבַּׁשְרוּול, ִנ

ִׁשיָמה ֲעֻמָּקה ְנ ָנְׁשָמה 

ִבְבִכי ַחָּלׁש ִהיא ָעְנָתה: ּו

ָכָכה ָעָׂשה ְו ָתן ָּבא  ָנ "ְיהֹו

ָדּה ָמה הּוא ָעָׂשה) ָי ְּב ֶלת ִהְדִגיָמה  (ַאֶּי

ִמְגַּדל ַהֻּקִּבּיֹות

ֶלת ָעְבָדה ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות) ו ַאֶּי י (ֶׁשָעָל

ִהְתָּפֵרק

ַגם ִקַּבְלִּתי ַמֶּכה ַּבַּמְרֵּפק ְו

י ִמְגָּדל ִל ן  ַעְכָׁשו ֵאי ְו

ַגם ֲעצּוָבה ְו י ַמָּמׁש ּכֹוֶעֶסת  ֲאִנ ַו

ֶפה ָי ֶזה א  ְו

ָאז ִאָּמא ֵהִׁשיָבה:  ְו

ִעיִמים ְנ "ִלְפָעִמים קֹוִרים ְּדָבִרים א ַמָּמׁש 

ִבים. ְּנ ּוְרָגׁשֹות ַעִּזים ִּבְמִהירּות ֵאֵלינּו ִמְתַג

, ַאְּת ְמִביָנה,  ָאז ַעְכָׁשו

 ִי ְכְנסּו ֵאַל ִנ    ִּבְגַלל ָמה ֶׁשָּקָרה 

          ַהְרֵּבה ְמאֹוד ֵמֶהם, 

ָהָרה.                 ְלא ׁשּום ַאְז

ְּכֶׁשֵהם ָּבִאים ֶאָחד־ֶאָחד,

ַקל יֹוֵתר ְלִהְתמֹוֵדד,

ַחד, ַי ְּב ַא ְּכֶׁשֵהם ָּבִאים ֻּכָּלם 

ֶזה א ָּפׁשּוט ִּבְכָלל

ֲאֵליֶהם ָצִרי ָלֶגֶׁשת, ַו

" ְּבַנַחת ּוְבֶׁשֶקט.

ל ְכָל  ִּב
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ְתִחיל ְּבַכַעס," ִהִּציָעה ִאָּמא, ַנ ִאי  "ּבֹו

ַיד ַהֵּלב, ְל "ֶאת ַּכַעס ָצִרי ְלַחֵּפׂש 

, ָּכָכה הּוא אֹוֵהב, ן ֵּכ

ו י ָר ְלִהְתַחֵּבא ֵמֲאחֹו

. ו י ָל ְג ַר ְּכֶׁשְּמִציצֹות ַרק ְׁשֵּתי 

,  ַעְכָׁשו ִעְצִמי ִי ַנ י ֵע ֶאת 

. י ִנ ְי ְמ ַּד  ֶאת ִלֵּב ְו

י ַהֵּלב, ֵר ָּכֵעת, ַחְּפִׂשי ֵמֲאחֹו

ִהֵּנה, ָׁשם, ָׁשם ְּב־ִד־ּי־ּו־ק.

ַאְּת רֹוָאה אֹותֹו?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא. 

ֶלת. ," ֵהִׁשיָבה ַאֶּי "ֵּכן

ִטי לֹו ָיד, ָאז ִאָּמא ָאְמָרה: "הֹוִׁשי ְו

ְחָמד, ֶנ י  ֵּד ַאְּת ִּתְרִאי – הּוא 

ָיד ְּבָיד, ָּכָכה, 

ְהֶיה ְלַבד ִי הּוא א 

ְרֶּפה ַי  ִמִּלֵּב

ֵצא." ֵי ּוְבִׂשְמָחה 

ָדּה ְלַכַעס, ָי ֶלת ֶאת  ִחיׁש ַמֵהר הֹוִׁשיָטה ַאֶּי

ָּכַעס ָּבּה ִהִּביט,

ָּיה ֶאת ַמָּבטֹו ֵהִסיט, ְלַׁשְבִריר ְׁשִנ

ֵּגב ִנ ַא ִמָּיד ֵהִרים ֹראׁשֹו ְוֶאת ַאּפֹו 

ָצא ָלּה ֵמַהֵּלב. ָי ד,  ָיד ְּבָי ָכָכה  ְו

ַּכַעס ִחֵּבק ְּבָחְזָקה ֶאת ִלָּבּה,

ֶלת ָעְצָרה ּובֹו ִהְסַּתְּכָלה, ַאֶּי

ָבָבה: ְי ַא ִּפְתאֹום ִהיא ׁשֹוַמַעת קֹול 

 . . ָהָיה ֶזה ַּכַעס ֶׁשֵהֵפר ֶאת ַהְּדָמָמה.
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