




אִתי ָלעֹוָלם! ָכה ּבָ ּכָ
ֵמֵאת: ׁשַֹהם ְסִמיט | ִאּיּוִרים: ֹנַעם ַוְיֶנר

ׁש   ְנַבּקֵ
ָאח אֹו 
ָאחֹות?

ר   ֶאְפׁשָ
ם ְוַגם? ּגַ



י,  ְעּתִ  ִהּגַ
ר ְלַהְתִחיל. ֶאְפׁשָ

 פרחים ופרפרים, פין ופות, ביצית וזרע. לדבר על זה לא היה פשוט אף פעם, 
והיום במיוחד, עם מגוון המשפחות ושיטות ההולדה. אבל ילדים ממשיכים 
לבוא לעולם, ומישהו — אתם, ההורים שלהם! — צריך להסביר להם איך 

עושים את זה. 

תכלית הספר שבידיכם — המדמה מסיבת עיתונאים שבמרכזה רך נולד — 
היא לצייד אתכם בהסברים, כמו גם לענות על כל שאלה העשויה להתעורר 
אצל ילדים בעת קריאת הספר או בסיטואציות אחרות )למשל, במפגש בגן 

עם ילד או ילדה ממשפחה השונה משלכם(. 

שלא כמו ספרים אחרים המוכרים לכם, את הספר הזה אינכם מוכרחים 
לקרוא ברצף, מתחילתו ועד לסופו )טו מאץ׳ אינפורמיישן!(. הרעיון הוא 
לאפשר לכם לבחור ולהחליט מה ומתי לספר, ובעצם, להזמין אתכם לקיים 
נמצא  שבו  והרגשי  הקוגניטיבי  לשלב  בהתאמה  בהמשכים,  “השיחה״  את 

ילדכם, וכמובן, מתוך זיקה ישירה לחוויית הלידה הפרטית שלכם.

עם הרבה אהבה והומור, גם אתם תעברו את זה. 
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ַטח! ַטח!ּבֶ ּבֶ

א,  רּוְך ַהּבָ  ּבָ
ינֹוק! ּתּוַכל   ּתִ

ר ָלנּו ה ְלַסּפֵ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
אָת ָלעֹוָלם?  ֵאיְך ּבָ

ה( ְסָפִרים. ה( ְיָלִדים ְו)ַהְרּבֵ לֹוׁשָ יִתי )ׁשְ ִאּתֹו ָעׂשִ ְלַאְמנֹון, ׁשֶ
ׁשַֹהםׁשַֹהם

ה.  ֶפר ַהּזֶ ֶלֶמת ַלּסֵ ָרָאה ֻמׁשְ ָהָיה ַהׁשְ י, ׁשֶ ּלִ ֶטן ׁשֶ ּבֶ ינֹוק ּבַ ַלּתִ
ֹנַעםֹנַעם
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ָמה, 
ֶזה לֹא ָנכֹון?

רּו  ִלי ִסּפְ
י  ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ
רּוִבית... ִמּכְ

ֲאִני ׂשֹוֵנאת 
רּוִבית. ּכְ

ר ָלֶכם ֶאת ָהֱאֶמת!  ֲאִני ֲאַסּפֵ

ִעית! ּדָ ָהֱאֶמת ַהּמַ

רּו ִליָלִדים ִסּפּוִרים ַמְצִחיִקים ַעם ִסּפְ ָכה: ּפַ ָאז ּכָ
רּוב, ֲערּוגֹות ַהּכְ ּצֹוְמִחים ּבַ ינֹוקֹות ׁשֶ ַעל ּתִ
ִחּתּול, ינֹוקֹות ּבְ ִביאֹות ּתִ ּמְ ַעל ֲחִסידֹות ׁשֶ

ֶלג! ֶ ּשׁ ינֹוק חֹוְפִרים ּבֹור ּבַ ֵדי ִלְמֹצא ּתִ ּכְ ים ׁשֶ ַעל ֲאָנׁשִ
ֲהִייֶתם ַמֲאִמיִנים? ֶזה לֹא ֶהְגיֹוִני!
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ינֹוקֹות  ינֹוקֹות  ּתִ  ּתִ
אן! ִאים ִמּכָ אן!ּבָ ִאים ִמּכָ ּבָ

סֹוף־סֹוף 
ְיָלִדים ֵיְדעּו 
ֶאת ָהֱאֶמת.

ר   ִאם לֹא ְנַסּפֵ
 ָלֶהם ֶאת ָהֱאֶמת, 
ֵהם ִיְמְצאּו אֹוָתּה 

ִאיְנֶטְרֶנט. ּבָ

רּוְך   ּבָ
א! ַהּבָ ֵאיֶזה 

ֹמֶתק! 



יק  ְרּתִ  ֶזה ָנכֹון! ַהּנַ
ל ְלִהְתַרֵחב   ְמֻסּגָ

מֹו  ׁש ּכְ ּוְלִהְתַרֵחב — ַמּמָ
ל ֻחְלָצה  ְרוּול ׁשֶ  ׁשַ

ה. ִמיׁשָ ּגְ

י  ְלּתִ ְלּבַ אּוף, ִהְתּבַ

 
ְלַגְמֵרי! ֶרַגע, ֵיׁש ִלי 

 
ה  ַרְעיֹון. ֲאִני ֲאַנּסֶ

 
ר ֶאת ֶזה. ְלַצּיֵ

ְבִעית  ֶרְך ַהּטִ ּדֶ ּנֹוָלִדים ּבַ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ַהּתִ ן, ּכָ  ּכֵ
ה — ּפֹת. ָ גּוף ָהִאּשׁ ַתח ְמֻיָחד ּבְ ֶרְך ּפֶ יֹוְצִאים ָלעֹוָלם ּדֶ

יק. ְרּתִ ל ַהּנַ ַתח ׁשֶ ַהּפֹת הּוא ַהּפֶ
ּמֹוִביָלה ֶאל ָהֶרֶחם,  מֹו ִמְנָהָרה ׁשֶ יק הּוא ּכְ ְרּתִ ַהּנַ

ַח. ּתֵ ֵדל ּוִמְתּפַ ינֹוק ּגָ ּבֹו ַהּתִ ֶטן ׁשֶ ּבֶ קֹום ּבַ ַהּמָ

ר!  ּקֵ ה ְמׁשַ  ַאּתָ
ֶזה לֹא ָיכֹול 

ִלְהיֹות!

י  ִהְצַלְחּתִ
ר! ְלַצּיֵ

ה!  ִצּיּור ְמֻעּלֶ
ו ַהּכֹל  ַעְכׁשָ

מּוָבן!
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ֵדי ְלהֹוִציא    ּכְ
 אֹוָתם ֵמַהּגּוף 
ָצִריְך ִלְלֹחץ.

י יּפִ  ְלִפּ
 לֹוֲחִצים
ְמַעט.

 ְלָקִקי 
 לֹוֲחִצים
יֹוֵתר.

ינֹוק,   ּוְכֵדי ְלהֹוִציא ֵמַהּגּוף ּתִ
ָצִריְך ִלְלֹחץ ְוִלְלֹחץ ְוִלְלֹחץ — 

 ִלְפָעִמים ֶזה לֹוֵקַח 
ה ְמאֹוד ְזַמן. ַהְרּבֵ

ִאם ֲאִני ֶאְלַחץ 
ם ִלי ֵיֵצא  ָהמֹון, ּגַ

ינֹוק? ּתִ

ְתאֹום!   ָמה ּפִ
ֶטן.  ּבֶ ינֹוק ּבַ ֵאין ְלָך ּתִ
ִליָלִדים ְוִליָלדֹות ֵאין 

ֶטן. ּבֶ ינֹוקֹות ּבַ ּתִ  ֵלָדה ִהיא 
ֶפת. ה ְמַעּיֶ ֻעּלָ ּפְ

ְלִכי ִליׁשֹן, 
א! ִאּמָ
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ו ֲאִני   ַעְכׁשָ
יֹוַדַעת ֵאיְך ּוֵמֵאיֹפה 

ָיָצאִתי ָלעֹוָלם!

ַחּכּו 
ִלי!

 ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים 
ַתח  ֶרְך ַהּפֶ קֹום! ּדֶ  ֵמאֹותֹו ַהּמָ

י ָלֶכם!  ְרּתִ ָעָליו ִסּפַ  ׁשֶ
ֶרְך ַהּפֹת! ּדֶ

ּמּוָבן, ָהִייִתי ָאז ָקָטן ְמאֹוד,  ּכַ
י ִנְרֶאה!  ְלּתִ ְצּפֹון, ּבִ  ּפִ

ר ִלְראֹות אֹוִתי   ָהָיה ֶאְפׁשָ
יר ְמֻיָחד:  ַמְכׁשִ ַרק ּבְ

 ֲאָבל ֵאיְך  ֲאָבל ֵאיְך 
 ִנְכָנִסים ֶאל  ִנְכָנִסים ֶאל 

ֶטן? ֶטן?ַהּבֶ ַהּבֶ

י  ַאְלּתִ ָ ּשׁ  ֲאִני זֹוֵכר ׁשֶ
ֵאָלה  ְ י ֶאת ַהּשׁ ּלִ א ׁשֶ ֶאת ִאּמָ

 ַהּזֹאת. ִהיא ָאְמָרה ִלי 
ם... ׁשּוט ָהִייִתי ׁשָ ּפָ ׁשֶ
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 ָהיּו ְלָך 
ַרְגַלִים?

ֲאִני לֹא 
ְמִביָנה...

 ֵאיֹפה ָהִייָת 
ֹקֶדם?

 ַסְבָלנּות! 
יר ַהּכֹל!  ד ַאְסּבִ ִמּיָ

ּסֹוף. ֵאלֹות ּבַ ׁשְ

ָכה   ּכָ
ים  ֱאֶמת עֹוׂשִ ּבֶ

ינֹוק? ּתִ

ֵעֶרְך. ּבְ
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ים  ֵאיְך עֹוׂשִ
ֶאת ֶזה?

ֵצר  ּוָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
מֹוִני,  ינֹוק ּכָ ּתִ

יִצית ַאַחת ְצִריָכה  ּבֵ
ִלְפּגׁש ֶזַרע ֶאָחד.
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ֲחרּות.  ו ַמְתִחיָלה ּתַ ַעְכׁשָ
קֹומֹות! ִהּכֹון! ֵצא! ַלּמְ קֹומֹות! ִהּכֹון! ֵצא!   ַלּמְ   

 ֵאיֶזה 
יַע ִראׁשֹון  ֵזְרעֹון ַיּגִ
יִצית ְוַיְפֶרה  ַלּבֵ

אֹוָתּה?

אאאאאלֹום! ֵאיְך ָהְיָתה ׁשָ
ֶרְך? ַהּדֶ

ל ַהּקֹוֵדם  ּכָ
זֹוֶכה!

י,  ּלִ ֶנֶכד ׁשֶ
! ַדְלּתָ ה ּגָ ּמָ ּכַ
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בֹוד,  ל ַהּכָ ּכָ
ינֹוק! ּתִ

בֹוד,  ל ַהּכָ ּכָ
א! ִאּמָ

28



ם ְיָלִדים   ּגַ
ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות 

ינֹוקֹות? ּתִ

ֹמַע סֹוד?  רֹוִצים ִלׁשְ
ִמים ַיֲחֵסי  ִרים ְמַקּיְ ֻבּגָ ַהּמְ
יף, ְולֹא  ִביל ַהּכֵ ׁשְ ם ּבִ ִמין ּגַ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ְיָלִדים. ַרק ּכְ

ינֹוקֹות  ּתִ אֹוְמִרים ׁשֶ
ֵדי  ִאים ֵמַאֲהָבה. ּכְ ּבָ

ים  ינֹוק ֲאָנׁשִ ַלֲעׂשֹות ּתִ
 ְצִריִכים ֶלֱאֹהב ֶאָחד 

ִני? ֵ ֶאת ַהּשׁ

 ִאם ַההֹוִרים 
 לֹא אֹוֲהִבים ֶאָחד 
ִני, ֵהם לֹא  ֵ ֶאת ַהּשׁ
ינֹוק? ֹיאֲהבּו ֶאת ַהּתִ

עֹוָלם נֹוָלִדים ֵמַאֲהָבה  ינֹוקֹות ּבָ ֹרב ַהּתִ
ָרצּו ִלְהיֹות הֹוִרים ְלִתינֹוק,  ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ

ִלי  ם ּבְ ינֹוק ּגַ ר ַלֲעׂשֹות ּתִ ֲאָבל ֶאְפׁשָ
ַאֲהָבה.

ֶזה ּכֹוֵאב?

לֹא ָולֹא! 
ֶהם לֹא ַמְתִאים.  ּלָ ַהּגּוף ׁשֶ

ר. ּגֵ ֵהם ְצִריִכים ִלְגּדֹל ּוְלִהְתּבַ

לֹא. ְלֶהֶפְך. ִאם ִמְתַנֲהִגים 
ֲעִדינּות, ֶזה ָנִעים ְמאֹוד.  ּבַ

ינֹוקֹות  ל ַהּתִ ּכָ
ַאֲהָבה  י ַנֲעׂשּו ּבְ ּלִ ׁשֶ

דֹוָלה! ּגְ

 הֹוַרי לֹא 
נּו ֵמַאֲהָבה,  ִהְתַחּתְ
 ְוֵהם ֲעַדִין ָאֲהבּו 

אֹוִתי ְמאֹוד.

ֵאיָנם אֹוֲהִבים  ה ׁשֶ ם ֵאּלֶ ּגַ
ֶזה ֶאת ֶזה, אֹוֲהִבים ְמאֹוד 
ֶהם. ּלָ ינֹוק ׁשֶ ְמאֹוד ֶאת ַהּתִ
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ר  ִמיד ֶאְפׁשָ ֶנת! לֹא ּתָ ֵאָלה ְמֻצּיֶ ׁשְ
ינֹוקֹות  ֹאֶפן ִטְבִעי, ְוָאז ַהּתִ ָלֶלֶדת ּבְ

מֹו "ִנּתּוַח ֵקיָסִרי". ְ ּשׁ ִנּתּוַח ׁשֶ נֹוָלִדים ּבְ

ינֹוקֹות  ל ַהּתִ ּכָ
 יֹוְצִאים 
ֶרְך ַהּפֹת? ּדֶ

ֲאִני ָיָצאִתי 
ִמּפֹה. ָנכֹון, 

א?  ָנכֹון! ִאּמָ
ּוֶבֱאֶמת ָיָצאָת 
ֹאֶפן   ָמתֹוק ּבְ

יֹוֵצא ּדֶֹפן.
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ָרִכים  ֵיׁש ּדְ
נֹוָספֹות ַלֲעׂשֹות 

ינֹוקֹות? ּתִ

ִלי   ּבְ
ַיֲחֵסי ִמין?

ה  ָ ה ְוִאּשׁ ָ ִאּשׁ
ְיכֹולֹות ְלהֹוִליד 

ינֹוק? ַיַחד ּתִ

ֶבר ְוֶגֶבר   ּגֶ
 ְיכֹוִלים ְלהֹוִליד 

ינֹוק? ַיַחד ּתִ

ן!!!  ן!!!  ּכֵ  ּכֵ
ִרי! ִרי!ֶזה ֶאְפׁשָ ֶזה ֶאְפׁשָ

ים,  ה ֲאָנׁשִ ָכה ַהְרּבֵ ּכָ
ַעם לֹא ָיְכלּו ְלָהִביא  ּפַ ׁשֶ

ְיָלִדים ָלעֹוָלם, זֹוִכים 
ִלְהיֹות הֹוִרים.

ּתֹוָדה 
ע! ּדָ ַלּמַ
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יִגים  ֵאיְך ַמּשִׂ
ֶזַרע?

 ֵאיְך 
יִגים  ַמּשִׂ
יִצית? ּבֵ

 רֹוָצה 
א  ַאּבָ ֵחק ּבְ ְלׂשַ

א?  אּוַלי ְוַאּבָ
ְנק  ַבּ ֵחק ּבְ ְנׂשַ

ַרע? ַהּזֶ
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ּוָבָצל 
ן. ְמֻטּגָ

ִאים ָלעֹוָלם   ֵאיְך ּבָ
ּיֹות,  ִליׁשִ אֹוִמים, ׁשְ ּתְ

ְרִביִעּיֹות...?

ם ֲאִני.   ּגַ
ק ִלי  ֵ ִמְתַחּשׁ
ִניֶצל... ִעם  ׁשְ

יֶרה... ּפִ

 ֲאִני ָעֵיף 
ְוַגם ָרֵעב! ֻמְכָרח 
ֶלֱאֹכל ְוִליׁשֹן. 

ֲאִני ָאִכין 

ֹאֶכל ָלֶכם 

א! ְוַגם ְלִאּמָ

ֵאלֹות נֹוָספֹות? ֵאלֹות נֹוָספֹות?ׁשְ ׁשְ

ִריְך  ּצָ ל ָמה ׁשֶ ם יֹוְדִעים ְויֹוְדעֹות ּכָ ו ַאּתֶ ֹיִפי! ָאז ַעְכׁשָ
ינֹוקֹות.  ֶדת ּתִ ָלַדַעת ַעל ֻהּלֶ

ֻעּלֹות. ֵאלֹות ַהּמְ ְ ָבה ְוַעל ַהּשׁ ֲאִני מֹוֶדה ָלֶכם ַעל ַהַהְקׁשָ

לֹא ַהּיֹום, 
ּתֹוָדה!

יי! ּבַ

ּיֹות? ם ֲחִמיׁשִ ֵיׁש ּגַ
ר ְלהֹוִליד  ָאז ֶאְפׁשָ
ּדּוְרַסל?! ְקבּוַצת ּכַ
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טּויֹות. רּו ָלֶכם ׁשְ ּלֹא ְיַסּפְ ְוׁשֶ
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